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یادداشت
بازهم  مهرماه ازراه می رسد. بازهم 
مدرسه  محیط  سوی  به  دلهامان 
وکالس درس و معلم و همشاگردیها 

پرمی کشد.
وقتی شش سال  تحصیل در دبستان 
تمام می شد و به دبیرستان می رفتیم ،
 مثل اینکه  مارا ازقفس آزادکرده اند. 
احساس می کردیم آزادی هایی بیش 
از محیط دبستان برایمان فراهم است.
درجلوی آینه می ایستادیم و پشت 
شاید  تا  دادیم  می  فشار  را   لبمان 
کندو  رشد  زودتر  لب  پشت  موهای 
ما  برصورت  را  مردی  های  نشانه 
بنشاند. به همسایه ها که می رسیدیم  
می  نگه  راست  آنچنان  سرخودرا 
داشتیم که گوئی فتح خیبر کرده ایم 
و همه باید برای نشستن ما درپشت 
ُآفرین  دبیرستان   های  نیمکت 
بگویندو مارا تحسین کنند.. ازاینکه 
به  نیازی  به کالس  برای رفتن  دیگر 
ایستادن درصف نبود و هرجور دلمان 
رفتیم  می  کالس  به  خواست  می 
روز  اولین  کرد.  می  خوشحال  مارا 
دبیرستان را با نخستین روز  دبستان 
دراوج  خودرا  و  کردیم  می  مقایسه 
موفقیت می دیدیم. دیگر برای  پاسخ 
کالس  معلم  های  پرسش  به  دادن 
بکار  را  اجازه«  »آقا   تکراری   جملة 
نمی بردیم. دیگر  از فراش مدرسه هم 
نمی ترسیدیم . دردبستان فراش ما 
در آوردن چوب فلک و کمک به آقای 
مدیر برای  شالق زدن برکف پاهایمان 
می  بسیار  ازاو  لذا  بود.  اصلی  مهرة 
بچه  از  حتی  دردبستان  ترسیدیم.  
باالتر نیز می ترسیدیم.  های کالس 
اما دردبیرستان  احساس قدرتی می 
بود.   آیند  خوش  بسیار   که  کردیم 
سالها گذشت . دربی خبری گذشت. 
نه از اوضاع مالی پدر خبر داشتیم و 
نه از وضع زندگی معلم ها چیزی می 
که  رسید  روزگاری   ناگاه  دانستیم. 

خود پدر شدیم و  همة تالش خودرا 
بچه هایمان  در  راحتی فکر   برای  
تأسف   با  و  بردیم.  می  بکار  مدرسه 
به روزگاری  رسیدیم که می دیدیم 
پدرها  حتی قدرت خرید یک دفتر 
خودرا  های  گوشه  جگر  برای  مشق 
ندارند. به دوره ای رسیدیم که دیدیم  
معلم  فرزندما  چند ماه یکبار  بخشی 
ازحقوق  های عقب ماندة خودرا می 
و  برخوردیم  هائی  صحنه  به   گیرد. 
به  اعتراض  بخاطر  معلمی   دیدیم 
نگرفتن حقوق ماهیانه خود  به ضربه 
های تازیانه ای تن در می دهد  و یا به 
کنج سلولهای تاریک زندان می افتد.

پای  به  بار  یک  حتی   که  معلمی 
بود حاال خود  نزده  شاگردش شالق 
و  کمیته  و  پاسدار  شالق  زیر  باید 
شودواحتماالً   خون  غرق  زندانبان   
یا  و  ها  کلیه  براثر ضربه های شالق 
شش هایش  دچار آسیب های  جبران 

ناپذیر گردد.
 اکنون  برای فرزندان ما که تازه به 
نیز دیگر ماه مهر،   مدرسه می روند 
شالق  ماه   نیست.  ها  مهربانی  ماه  
مهربان  دست  از  ها  بچه  خوردن  
مدرسه  اکنون   نیست.   آموزگاران 
یادآور معلمی است که   عمر خودرا 
این  نوباوگان  کردن   باسواد  برای 
سرزمین  صرف می کند و بجای اینکه 
خفت  ببیند،   را  شاگردانش  احترام 
وخواری هایی  نصیبش می شود که   
حکومت  براوتحمیل می کند.اکنون 
مدرسه یادآور  پدری است که از روی 

نونهال خود خجالت می کشد .
 ، دفتری  بخواهد  ازاو   فرزندش  اگر 
ولباسی خریداری  یا کفش  و  قلمی، 
کند،   فقر وتنگدستی چنین اجازه ای 

به او نمی دهد. 

است  ومالل  پررنج  دوران   ودراین  
که همة خاطرات خوش مدرسه رفتن 
و بوی کالس درس و عطر مداد پاک 
کن  رنگی و خاطرة شیطنت های   ما 
درکالس  درس  به رؤیائي تبدیل می 
شود که دیگر برای هیچ دانش آموزی   

به آسانی میسر نمی شود.
تر  نزدیک  ایران  به جنوب  هرچقدر 
شویم  اوضاع مدرسه و وضعیت پدرو 
بارتر می شود. بچه  مادرها   فاجعه 
های ما در زابل و زاهدان و  سراوان 
کالسشان  بوشهر   روستاهای  و  و 
سقف ندارد.  زمستان باید با سرمای 
به معلم خود که  زیر صفر  کویری  
ندارد   بهترازشاگردانش  شوروحالی  
گوش دهند.  کالسشان حتی دیوارهم 
پنجره  درو  ندارد،   بخاری  ندارد.  
ندارد. آنچه دارد  وبال و بدبختی است 
کودکان  وروان   روح  اش  هجمه  که 
ناشدنی  فراموش  ابی  عذ  دچار   را 
می کند.  اینجاست که به »رشدیه« 
ها  باید درود بفرستیم که مدارسی  
ساختند  که همپایة  مدارس اروپائي 

بود. 
که  افتم  می  انگلیسی  خانمی  بیاد   
ایدین«   بانام » میس  در آن روزگار  
دریزد  دبیرستانی  دخترانه ساخته 
بود و نام آن را اشرف پهلوی گذاشته 
بود. و آنچنان محیطی ایجاد کرده بود 
که پدرها با همه تعصبات مذهبی که 
باسواد  داشتند دختران خودرا برای 
فرستادند  می  مدرسه  این  به  شدن 
نیز  خود  محل  آخوند  امرونهی  به  و 
گفت:  می  که  کردند  نمی  توجهی 
دختران   . است  مسیحی  خانم  این 
. تا چند  مارا از اسالم دور می کند. 
وقت دیگر باید شاهد مسیحی شدن 
دختران مسلمان باشیم.  به تبعیت از 

این زن فرهیخته انگلیسی، دبستان 
های دخترانه هم یکی پس از دیگری 
دریزد ساخته و مشغول بکار شدند.  
به  نزدیک  گذشت   از  پس  امروز 
هشتادوچندسال از آن دوران ، دیگر 
برای  توانی  و  ای  عالقه  پدرومادرها 
مدارس  به  خود  دختران  فرستادن 

ایتدائی و متوسطه ندارند.  
برای  ای  دغدغه  پدرها  ما   دردورة 
پرداخت شهریه نداشتند.  زمانی هم 
رسید که به دستور دولت شاهنشاهی  
همگان  برای  دبستان  در  تحصیل  
رایگان  و اجباری  شد.  اما امروز باید  
درهرمدرسة دولتی وغیر دولتی  بابت 
ثبت نام  دانش آموزان  هزینه های 
دبیرستان  متحمل شد.  را  سنگینی 
دارندو  تر  سنگین  هائي  هزینه  ها  
تحصیالت عالی هم عالوه براینکه با 
سد کنکور  روبروست  هزینه هائي 
کمر شکن دارد. که بسیاری را به ترک 

تحصیل وا می دارد.  
شاید تنها دلخوشی  مخالفین دولت 
اسالمی  این است که با افتخار بگویند   
از   بیش  دختر   دانشجویان  تعداد 
پسران است.  ودانشجویان پسرهم  
التحصیلی  فارغ  بعداز  روز  نگران 
یا  شرکت  کدام  در  که  خویشند، 
استخدام  خصوصی  یا  دولتی   اداره 
که  بینند  می  وقتی  خواهندشد 
بسیاری از پزشکان مملکت بیکارند و 
توان  براه انداختن  مطبی برای  درمان 

مردم ندارند. 
باری،  اوضاع تحصیلی مملکت  بسیار 
آشفته است.  دانشچویانی که عنوان 
سهمیه را برخود دارند از سوی  سپاه 
و دیگر نهادهای دولتی به دانشگاهها 
تحمیل می شوندو عده کمی  پس از 
گذشتن از سد کنکور می توانند در 
رشته هائي که هرگز مورد عالقة آنها 
و  به تحصیل مشغول شوند.  نیست 
پس از گرفتن مدرک به جمع بیکاران 

جامعه بپیوندند.
به  جدید  تحصیلی   سال  آغاز  در 
ما  به  که  معلمینی  همة  پاک  روان 
و  فرستم  آموختند  درود می  سواد 
آرزو می کنم آموزگارانی که باعشق 
مملکتم  نوباوگان  ازخودگذشتگی  و 
را آموزش می دهند درسالمت کامل  
بتوانند بر مشکالت مالی خود فائق 
به  کشوررا  فردای  مدیران  و  آیند 

بهترین نحو تربیت کنند..

مرتضی پاریزی
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ایران پرست فرزانه

مدیر  پاریزی  مرتضی  عزیز  کدبان 
ارجمند نشریه آزادی

شما  به  درودها  ترین  باشایسته 
نشریة  گرامی  نویسندگان  وهمگی 

آزادی این نوشته را  تقدیم می کنم:
سه  ساعت  ژوئیه   1۶ درتاریخ 
بعدازظهر  ازکانال یک RTL  آلمان  
بخشی از یک داستان  تلویزیونی  را  
با نمایش یک  هنرپیشة زن موطالئی 
ویک هنرمند  مر د سیاه پوست پخش 
می کردندکه در سه صحنه  بازی می 

کردند:
بدون   دونفر  این    : یک  صحنه    -1
بوس وکنار تنها با چشمان یکدیگررا 

نگاه می کردند.
بدون  دونفر   این  دوم  درصحنة   -۲
بوس وکنار  تنها یکدیگررا که کاماًل 
درلباس  معمولی بودند  بغل می کنند.
دونفر  این  سوم   درصحنة   -۳
بهم   پشت  بافاصله  دررختخواب  
خوابیده بودندو پس از لحظاتی  مرد 
سیاه پوست  برخاسته  وازثحنه خارج 

می شود.
من به این نویسنده وکارگردان  وحتی 

زن موطالئی می گویم:
شما که  این چنین افکار  فاشیستی 
داستان  این  جهت   چه  به  دارید  
را  آن  وکارگردان   اید   نوشته  را  
کارگردانی کرده وزن  سفید موطالئی  
را  آن  پوست   سیاه   هنرمند  ویک 

بازی کرده اند؟
مردی از قماش فاشیست ها دردفترم  
ایراد  من   سئوال  وبه  بود  نشسته 
پوست   مرد سیاه  گرفت وگفت یک 
نمی بایستی  بایک زن  سفیدپوست  
جّر  کرد.  می  بازی  موطالئی  زیبای  
وبحث شروع شد. به او گفتم:  شما 
برعکس   درآلمان  ها    فاشیست 
وسیاه   سفید  هنوز   ها  آمریکائی 
دارید.  وگفتارفاشیستی   وافکار 

درآمریکا  همین چندروز   یک هنرمند 
سیاه پوست  دو جایزة اسکارگرفت. 
شمارة  آخرین  به   اشاره  دراینجا 
نشریة آزادی که روی میزم بود کردم 
آن را باو نشان دادم وگفتم این نشریه 
  Freedom معنی  به  است  آزادی 
دراین نشریه از مدیر گرفته  تا همه 
نویسندگان  نه تنها نسبت به  زبان، 
مکان، وادیان کاری ندارند  بلکه سیاه 
وسفید  نیز برای آنها مطرح نیست. 
من افتخار می کنم  که سالیانه  بطور 
واز   رادریافت  می کنم  آبونمان  آن 

نوشتة نویسندگان آن لذت می برم.
بااحترام:  پرویز کالنی- آلمان 
همیشه   مثل  عزیز  کالنی  پروفسور 
خودتان  مجلة  به  شما  مهر  از 

سپاسگزاریم.

شنیدن کی بود مانند دیدن

آنچه  هر  براستی  شما،  بر  درود 
در  مجله  داشت«  »یاد  صفحه  در 
نویسید  می  ایران  اوضاع  با  ارتباط 
یکماه  دارد.  واقعیت  صد  در  صد 
گرسنگی  آزادی،  بودم، عدم  ایران 
برخی از هموطنان، بیکاری، و فساد 
را به چشم خود دیدم و پی بردم که 

» شنیدن کی بود مانند دیدن.«
گرفتن  کرونا  اتفاق  ترین  ناگوار 
از  خانم...  گناهم  بی  زاده  خواهر 
را  ایشان  که  بود  ایران  فرهنگیان 
قبول  کرج  در  بیمارستانی  هیچ 
انتقال  تهران  به  ناچار  به  و  نکرد 
دادیم و بیمارستانی فقط یک شب 
او را پذیرفت و شب دوم بیمارستان 
دیگری ما را مجبور کرد که دستگاه 
خریداری  خودمان  را  اکسیژن 
کنیم. این کار را انجام دادیم و روز 

سوم درگذشتند.
مقایسه کنید که همه چیز داشتیم 
ستم  زیر  سرگردان  همه  حال  و 

هستیم.
بااحترام  یکی از خوانندگان شما

مقام اول در بیماری 
کوید-۱۹

با سالم
یک  اسالمی   جمهوری  باألخره 
مقام اولی را نصیب خود کرد و آن  
براثر  ایران  پناه  بی  مردم  کشتار 
با حماقت  بیماری کوید-1۹ استکه 
های  رهبر  از ورود واکسن به ایران 
هرروز  اکنون  و  کرد  گیری  جلو 
در  نفر   ۵00 از  بیش  گ  مر  شاهد 
ایران  بال زده هستیم. آیا  قدرتهای 
بی  این  به  نباید  چپاولگر  و  بزرگ 
خیالی رهبران ایران پایان دهند و 
ایران  با ارسال واکسن جان مردم  
از  را   جهان  مردم  جان  ودرنهایت 

ویروس کورونا  درامان دارند؟
مسئوالن  شود  می  گفته  جا  همه 
غیر  و  احمقانه  رفتاری   ایران  
قدرتهای  شما  دارند.  مسئوالنه 
بزرگ که مسئوالنه عمل می کنید  

چرا  بفکر مردم ایران نیستید؟
یکی از خوانندگان شما-  غرب آمریکا
که  روزهائی  ازهمان  عزیز   دوست 
واکسن ببازار آمد  پرزیدنت ترامپ  
تهیه  های  واکس  که  کرد  پیشنهاد 
بندی  سهمیه  کشورها  بین  شده  
ای   خامنه  گردد.   توزیع  و  شده 
جمهوری  مسئوالن  کلی  وبطور 
سال   1400 در  هنوز  که  اسالمی  
پیش زندگی می کنند  گفتند ما به 
نداریم  نیازی  واکسن ساخت غرب 
و خودمان مشغول ساختن واکسن 
خبرنگاران  پیش  چندی  هستیم.  
داروئی  کارخانجات  از  ایران  داخل 
نوشتند   شجاعانه  و  کردند  بازدید 
آنچه  و  نیست  کار  در  واکسنی  که 
دهد  می  وعده  و  گوید   می  دولت 
که واکسن برکت  ببازار خواهد آمد  
فریبی بیش نیست.واما وقتی سران 
کرده  رابطه  قطع  دنیا  با  کشوری  
خودکفا  ما  که  دهند  می  شعار  و 
هستیم  چه توقعی از دیگر کشورها 

دارید.
مردم ماهم  محکوم به تحمل چنین 
یک  امروز  اگر  هستند.  حکومتی 
و  بریزند  خیابان  به  نفر  میلیون 
شعار بدهند ما واکسن می خواهیم 
اثری  ترتیب  دنیاهم   بدانید  مسلم 

خواهد داد.

واقعًا که!!

با درود و سپاس از زحمات شما در 
انتشار نشریه آزادی

ما نفهمیدیم چه شد ؟ اینهمه شعاری 
آمریکا  فعلی  جمهور  رئیس  که 
هرگز  طالبان  گفت  ومی  داد  می 
شد   نخواهند  حاکم  برافغانستان  
فرماندهان  از  یکی  بقول  ؟  بود  چه 
درظرف  افغانستان  آمریکا   ارتش 
طالبان  کرد.  سقوط  روز  یازده 
پاسدارشان  برادران  همانند   هم 
هم  خودمان  ما  گفتند:  درایران، 
بر  سرعت  بااین  که  نداشتیم  باور 
بیست  شویم.  مسلط  افغانستان  
افغانستان بود  که   سال آمریکا در 
داعش را به  طالبان والقاعده اضافه 

کند؟ واقعًا که.  
آمریکا  بر  اوباما  آقای  که  زمانی 
ا  ر  جنگ  چرا   کرد  می  حکومت 
داعش  خلق  به  ندادوفقط  خاتمه 
اگر  هستم  کرد.مطمئن  بسنده 
مردم آمریکا آقای ترامپ را انتخاب 
نیمه  کار  توانست  بودند  می  کرده 
برساند و جنگ  بپایان  تمام خودرا 
خاتمه  ای  آبرومندانه  بنحو  را 
دهد. اآلن همه کشورهای جهان یا 
دروحشت   دنیا  همه  دیگر  بعبارتی 
و  طالبان  تروریستی   حمالت  

القاعده و داعش  آرام وقرار ندارد.
آمریکا  با  که  اروپائی   کشورهای 
می  چگونه  دیگر  بودند   درائتالف 
توانند به قدرت آمریکا  دل ببندند؟ 
اکنون نگاه کنید آبروی آمریکا در 
جهان رفته است  با چه قیمتی و با 

چه زحمتی می توان این آب رفته 
را بجوی بازگرداند؟ 

الف- ک. از اروپا
در  که  نیز  ما    ، است  این  حقیقت 
از   قبل  کنیم   می  زندگی  آمریکا 
افتضاح افغانستان  با تورم وگرانی، 
که   گوناگون  اجتماعی  مسائل  وبا  
مواجه  است  سابقه  بی  آمریکا  در 
باید   ناامنی راهم  این  بودیم و حاال 
تحمل کنیم.  دوران  سالهای طالئی 
همه  است.  گذشته  وجهان  آمریکا 
فقط بدنبال قدرت هستند. ازمردم 
دست  برای  نردبانی  بعنوان   خود 
یابی به قدرت استفاده می کنند و 
ووقتی با دروغ و دغل به آن قدرت 
کذائی دست یافتند  دیگر  با مردم 
به  قدرتمندان   هم  ندارند.  کاری 
اند  شده  تبدیل  کاغذی  ببرهای 
دوره   این  سیاستمداران  هم  و 

ازسیاست بیگانه اند.

رویدادهای مهرماه 
۱۴۰۰

آغاز  سپتامبر(  مهر)۲۳  پنجشنبه 1 
پاییز ۵۹8  در  ایران  به  مغول  حمله 

خورشیدی
دوشنبه ۵ مهر)۲۷ سپتامبر( روز جهانی 

جهانگردی
سپتامبر(  مهر)۳0   8 پنجشنبه 
جهانی  روز  و  مولوی  روزبزرگداشت 
ناشنوایان و روز جهانی ترجمه و مترجم

جهانی  روز  اکتبر(  مهر)اول  جمعه ۹ 
سالمندان

شنبه 10 مهر)دوم اکتبر( مهر روز،
جشن مهرگان

سه شنبه 1۳ مهر)۵ اکتبر( روز جهانی معلم
روز  اکتبر(  مهر)۶   14 چهارشنبه 

دامپزشکی
جمعه 1۶ مهر)8 اکتبر( روز ملی کودک
شنبه 1۷ مهر)۹ اکتبر( روز جهانی پست
یکشنبه 18 مهر)10 اکتبر( روز جهانی 

مبارزه با حکم اعدام
دوشنبه 1۹ مهر)11 اکتبر( روز جهانی 

دختر
روز  اکتبر(  مهر)1۲   ۲0 سه شنبه 

بزرگداشت حافظ
اکتبر( جشن  مهر)1۳  چهارشنبه ۲1 

پیروزی کاوه و فریدون
جمعه ۲۳ مهر)1۵ اکتبر( روز جهانی 

عصای سفید
یکشنبه ۲۵ مهر)1۷ اکتبر( روزتأسیس 

نیروی هوائی شاهنشاهی
دوشنبه ۲۶ مهر)18 اکتبر( روز تربیت 

بدنی و ورزش
پنجشنبه ۲۹ مهر )۲1 اکتبر(روز ملی 

کوهنورد

مجله  یکسال  اشتراک  حق 
آزادی برای  کشورهای مختلف به 

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

پست  با  مشترکین  برای  نشریه    
سریع ارسال می شود.

حق اشتراک برای یکسال پیشاپیش 
دریافت می شود

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 ۶ دالردرداخل آمریکا
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          ننگ اشغال افغانستان مقاوم
   آمریکا  که به هر بهانه  سریعاً به  تحریم می رود  باید دریابد  که نیروهای

   نشناخته ای  درخاورمیانه غیر عربی  مسلمان وجود  دارد که پیوسته  علیه
   دخالت ها در مقاومت  اند 

- نشریة  کابل تایم  با درج تصاویر   
روزها  این  آمریکا   نامراد  قشون  

آبزرور لندن بانشر این تابلو  حضور ۲۰ سال  
اشغال وخون ریزی  هارا شهادت  می دهد.

محبوب مردم است.
کابل می  - نشریة » هشت صبح«  
نویسد  هزاران زن  ومرد مسلح  درخط 
درپاسداری استقالل   جبهه   اول 
 از  تمامیت ارضی  ودفاع از استقالل  

وطن اند.
- نشریه افغانستانی  تایم می نویسد: 
چپیده  هنوز   سرزمین   این  مردم 
که  نکند  اند.  اندوه  و  وحشت   در 
برخوردهای  درون مرز  رقبای قدرت  
بجان هم افتند. دست آمریکا  هنوز 
در کار  تحریک هاست. تا  بنمایانند 
وجودشان  دراین سرزمین ضرور بوده 
است. البته گفتنی است که  بیشترین 
نفرات  ارتش آمریکا شبانه افغانستان  
را ترک می کنند.  ننگ شبیخون  زده 

های دیروز جلو ماست.
روزنامه   های   نوشته  جوالی  ماه  به 
ابزرور وگاردین  وشاخه های مستقل  
جهانی  کوریه   بنام  آنهادرفرانسه  

خواندنی است.  
هرچند غرب  یکسره در  کار اخالل  
روابط ایران  وافغانستان  تازه سربلند 
کرده است ولی ایران وافغانستان  با 
مدد فرهنگ وتاریخ مشترکی که دارند

  از هرگونه اختالل  درپرهیزند. ما با آنها 
دراشترامات  زبانی  وادبی وتاریخی 
افغانستانی  یک   وبرای  هستیم 
که  ایرانی  است.  دوم  وطن  ایران 
همیشه  پذیرای آنها  بوده وهست.
- رسانه های غرب براین نظرند  که 
گروههای مسلح  منطقه ای  بابهره از  
خأل قدرت  موجبات تجزیه  ای را فراهم 
این سناریو غربی  بنظر من   سازند. 
است  زیرا کشوری که   ۲0 سال در 
اشغال  غرب بوده  درد استقالل دارد.
- حرف  بعضی از گروه ها  ی رقیب  
طالبان این است که  تبانی با آمریکا  
برای فردای نظام  برسر چیست؟  وچرا 
کمترین   مذاکره  دوسال   یکی  طی  
حرف  است؟  نشده  ما  با  مشورت  

منطقی است.

ایالت کوچک  مایلندشریک قدرت 
اگر طالبان  هرچه  تردید  بی  شوند. 
زودتر   دست به یک مشورت  ملی 
نزند  وبه انتخابات  نرود اشتباه   می 
کند. طالبان سابقة  وتجربة حکومت را 
قبل از اشغال دارد ومردم اجتماعات  

و  کنگرة سران  عشایر رادارند. 
بیش  تحریکی   ، تجزیه  از  حرف 
نیست. وایران والئی  بی شک طالب  

آن نمی تواند باشد.

مردم افغانستان  دراین ایام از»حرکت 
های  قدرت  زنند.  می  حرف  ملی«  
محلی  البته مهمند ولی پیوسته در  
تحصیل  اقتدارات محلی  وخودگردانی 
نیست. بدی   چیز  واین  هایند. 
باشد  ای  منطقه  قدرت  بهتراست  

تاقدرت مرکزی  بدام استبداد نیفتد.
***

 

این مقاله پیش از خروج کامل ارتش آمریکا و آغازحکومت دوبارة طالبان نوشته شده است. دکترکاظم ودیعی - اپریس 

بی آنکه  با ناتو به  مشورت رود  یا 
حداقل  جانسون را خبر کند آمریکا 
افغانستان  از  اشغالگر خودرا  قشون 
بیرون کشانید. واین شیوة  شرکای 
بدرخواست   درآغاز  که  علن  جرم  
لشکر  افغانستان   به  آمریکا 
خامی  طمع  یک   کشیدند»ازسر  
یابخاطر یک  رودربایستی« قدری به 

غیظ رفتند. 
بعید نیست که  رئیس جمهورفعلی 
آمریکا  همیشه با اشغال  درمخالفت 
در می کشیده  دم  و  است  بوده   ها 
است تا فرصت الزم را به دست آورد.

بموازات این خبر  دیدم که درهمان 
ایام  پس نشینی،  انگلستان هم  به 
پس نشینی ازافغانستان  رفت. تاریخ 
شاهد  طوالنی ترین  اشغال قشون  

آمریکا شد.) از ۲001/۹/1 - تا امروز(
بدیهی است ناتو  ودیگران  ختم این 
خطارا  رسماً به اطالع  جهانیان  می 

رسانند.
القاعده  ای  بهانة این اشغال  حملة 
ها به دو برج نیویورک بود. سهمگین 
ترین  ووحشیانه ترین  درنوع خود. اما 
این اشغال  دنبالة  جنگ خلیج فارس 
واشغال عراق هم بود. وغیر مستقیم  
ربط دارد  با طرح محاصرة ایران والئی  
که نیاز آمریکا  به اجازه از  ایران والئی  
را  ایران  طرح  از آسمان  برای عبور 
وتوفیقی تصادفی  داد   تغییر جهت 

نصیب ایران شد.
است.  میان  در  پرنشدنی   خالئی  
جنگ   به  وانگلیس   وناتو  آمریکا 
افغانستان  واشغال آن رفتند. اینک  
باب   از  سندی  غائله   ختم   برای 
چرارفتن ها الزم است. این است که 
فعالً درسکوت اند. آخر چه بگویند؟ 
بگویند که رفتیم، جان ومال  مردم 
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.
آمریکارا به هدر دادیم و  با تبانی با

طالبان برگشتیم؟!  خواهیم دید.
این کلمة تبانی آنهم با طالبان  دراین 
ایام ورد زبان  سران جمهوری  اسالمی 

است . 
Austin Millerوژنرال  آستین میلر

فرماندة  قشون آمریکا  درافغانستان  
آشوبی  نگران     : گوید  می  علناً 
باید  دنیا   پس  است.  درافغانستان  

نگران باشد.
افغانستان   اسبق  جمهور   رئیس 
هاست.  دربدبینی  کرزای   حمید 
میگوید: نگاه کنید  کجای کاریم. به 
ای  پاره   پاره  کشور  رسیدیم؟  کجا 

برابر ماست. عظیم اند بالها...
برای  است  واقعی  یک شکست  این 
آنها که قصد  مهار افراطیون  را کر دند
هیچ  که  چرا  آمریکا(  و  )مؤتلفین  

توفیق نیافتند.
فعلی  رئیس جمهور   اشرف غنی   -
افغانستان  که قشونی  دست پروردة 
همان ناتو  واشغالگران دارد درتماشا 
وانتظار است واندکی درفرصت طلبی. 
که معلوم نیست  طالبان  به وی اعتنا  
مسلح  مدعیان  درهرگوشه   کند. 
درسهم جوئی اندوآماده درهم وبرهم 
ریزی ها. مثل  همان سالهای  1۹۹0 

علیه طالبان
جامعة افغانستان  اساساً  در نظامی 
قبیله ای  بسر می بردوطالبان  کافی 
کل کشور نیست. ولی مدعی اول است 
ودرتبانی  با آمریکا  بامید  کمک ها.

***
با  آمریکا وطالبان  سالها  دردوحه  
نظامیان  ودیپلمات های  آمریکائی   مذ 
اکره ها کرد ورسیدند به  یک همکاری  
وپاکستان. افغانستان  بین   نظامی 
رئیس جمهور آمریکا بارها گفته است  
که افغانستان را رها نمی کند یعنی 
پاکستان وافغانستان به عقد همکاری 
های نظامی  می روند تا آمریکا  ازهردو 

کشور  یک متفق نظامی  بسازد.

- مردم بی تردید  از رفتن آمریکائیان  
جبران   درانتظار   بسیار   شادندولی 
وطنشان   اشغال  از  ناشی   زیانهای 
بدست اجنبی اند. دراین ماجرا  ُعّمال  
بوش  واکر  جرج  عهد  اول   درجه 
چینی   و  رامسفلد   همه  ودررأس  
بوش  واکر  جمهور   رئیس  وشخص  

مسئولند.
آمریکا باید قبول کند  خطاهای  بزرگ 
برود   به پرداخت  غرامت    خودرا و 
ودرفکر شیطنت هابه بهانه  پاکستان  

دوست افغانستانی ها نباشد.
به   سریعاً  بهانه   هر  به  که  آمریکا  
که  دریابد   باید  رود   می  تحریم 
نیروهای  نشناخته ای  درخاورمیانه 
غیر عربی  مسلمان وجود  دارد که 
پیوسته  علیه دخالت ها در مقاومت  اند 
دولت آمریکا نشان خواهد داد که در 
یا  است  باافغانستان   مافات  جبران 
درفکر گسترش دامهای  تازه ایست. 
ها  پنجره  از  تا  رود  می  در  از  یعنی 

برگردد!؟ 
- آمریکا بابیرون کشیدن سربازانش 
از افغانستان نه تنها  شرکارا به غیظ 
برد  ایران والئی را هم  به یک عکس 
العمل  کشانید. زیرا جمهوری اسالمی  
سوی  از  است  تضمینی    خواهان 

طالبان.
 به تاریخ ۷/۷/۲1  ایران وافغانستان  
درتهران به  اجالسی شدند  باحضور 
نمایندگان  دوکشور  تا تغییر سیمای  

تازه افغانستان  بررسی شود.
باال   دست  ایران  دیدار   دراین 
راداشت. پس نمایندگان  کابل را زیر 

سئوال برد.
نظامیان  وفشار  اجالس  فوریت    -
بردولت  اشرف غنی  بسود این یکی 
نبود. زیرا طالبان درجّو  خروج قشون 
آمریکا ازفرصت  استفاده کرده  برچند 
منطقه شمال افغانستان  دست نهادند 
ونیز برقندهار  درجنوب. والبته   کابل 
بطوریکه  است.  نزدیک  محاصره  به 

وزیر دفاع  گفت: وضع خطیر است.
تهران کوشید  بین دو قطب طالبان  
واشرف غنی  برای رفتن به مذاکرات  

بنگرید   را  زیرا هرکدام   کمک کند. 
در  است.  پس  قدرت  دررأس   فردا 
غیاب آمریکا  ایران  نظر برتأکید امر 
از اشغال دارد. پس  ناشی  خطاهای  
با بهره ازفرصت  ، طرفین را  متوجه 
ریشة کار  یعنی  تحمیل واشغال کرد.
افغانستانی  مهاجران  مسئلة  ایران  
شمار   به  اینک   که  کشید  پیش  را 
۷80000  درایران  بصورت  پناهنده  

وده دوازده  هزارتن هم درراهند.
درمراودات  وطالبان   تهران 
نزد  هم  ها   داعشی  بسیارندولی 
طالبان  وجود دارند که ممکن است  
تهران نپسندد. این مالقات فرصتی 
بود برای عرض اندام  دیپلماسی ایران  
تا برود  به اخد تضمین ها. ولی این 
مالقات  فرصتی هم  برای طالبان بود  
که آماده تراز هرزمان اندبرای  دست 

یافتن به قدرت.
***

افغانستان میرود .  آمریکا به تخلیة 
مردم شادند که وطن  باستانی شان  
به آنها بر می گردد. آمریکا می رود  
حکومت اشرف غنی  دست نشاندة 
آنها محو می شود . مردم شادند که 
از  افغانستان دولتی  دارد  بعدازاین  
آید   اما طالبان می  جنس خودشان. 
که موقتاً دلجوی مردم است. ولی این 
طالبان  تارأی مردم را  نصیب خود 
نکند  جز زادة یک  بندوبست نیست. 
وطالبان  مردم   باید  را  درازی   راه 
بپیمایند تا بهم برسند. البته امیدواری 

ها  برآن هست.
غنی،   اشرف  ارتش  نظامِی  قوای 
رئیس جمهور برنشاندة  آمریکا  اینک  
را  مرز  درون   مواضع  ها   بامالیمت 
وطن  ومردان  وزنان  کنند  می  ترک 
پرست مسلحانه  جای آنهارا می گیرند
تابدنیا  بفهمانند  افغانستان  مقاوم از 
آن مردم  این سرزمین است   وآن 
ننگ ها  که انگلستان  مستعمره چی  
وشوروی کمونیست  وآمریکای بوش 
تاابد  کردند   خود  نصیب  اشغالگر  
فراموش  فرزندان وطن  نخواهدشد.

 قدرتهای منطقه ای درافغانستان رها از اشغال، حافظ  منافع منطقه ای هستند ومانع
  دیکتاتوری  دولت مرکزی  واستبداد به بهانه  امنیت سراسری

بازگشت به موقعیتی بدتراز۲۰ سال گذشته

پس از حمله تروریستی القاعده در۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به برجهای دوقلوی 
نیویورک و کشته شدن هزاران آمریکائی جرج بوش رئیس جمهوروقت 
آمریکا از طالبان خواست تا القاعده را که در افغانستان پایگاه داشت به 
آمریکا تحویل دهد اما طالبان  به خواست آمریکا عمل نکرد و باعث شد 
که  آمریکا با متحدینش به افغانستان حمله کرد و با اشغال آن کشور 
به حکومت طالبان  پایان داد.این اشغال تا روز دوشنبه ۳۰ اوت ۲۰۲۱ 
ادامه داشت و دراین روز ارتش آمریکا ۲۴ ساعت زودتراز اولتیماتوم 
طالبان  نیروهای خودرا از افغانستان بیرون کشیدو بسیاری از آمریکائی 
ها و یا افغان هائی که بعنوان مترجم درخدمت نیروهای ائتالف بودند  و 
برخی از خانواده های آمریکائی مقیم افغانستان را  رها کردتا در آنجا 
درانتظار گفتگوی دولت آمریکا با طالبان  برای خروج آنها  از افغانستان 
بمانند درسال ۲۰۰۱ افغانستان تحت حکومت طالبان بود و گروه القاعده 
نیز در جوار آنها به عملیات تروریستی خود ادامه می داد. امروز دوباره  
پس از بیست سال طالبان برافغانستان حاکم شده است و گروه القاعده 
نیز  در کنار آنها فعال است وعالوه بر آن گروه داعش نیز  پرچم خودرا 
دراین کشور بال زده برافراشته است.  سئوال بسیاری از مردم آمریکا و 
دیگر کشورها این است که نتیجة حضور بیست سالة نیروهای آمریکا 
ومتحدینش  جز به هدر رفتن میلیاردها دالر، و کشته شدن بیش از ۲۱۲ 
. وازدست رفتن  هزارنفر  از نیروهای دوطرف و پیمانکاران غیر نظامی 
آبروی  ارتش آمریکا  چه بود؟ جنگی که  طوالنی ترین جنگ تاریخ 
آمریکا شناخته شده و نتیجه ای چنین خفت بار  بدنبال داشت می توانست 
با موفقیت به پایان برسد.  اما خروج بدون برنامه و درحقیقت تسلیم شدن 
رئیس جمهور آمریکا و رئیس دولت افغانستان - اشرف غنی- به طالبان ،

جبون  چهرة   بر  زخمی  برافغانستان،  گروه  این  دوباره  تسلط  از   قبل   
ریاست جمهوری آمریکا گذاشت که شاید تا قرن ها اثرش باقی بماند. 
دوردست کرد  استانهای  به   اندازی  به دست  طالبان شروع  که  زمانی 
دولت آمریکا هیچ اقدامی نکرد.۲۵۰۰ نیروی آمریکائی که درافغانستان 
بود برای  بازداشتن  طالبان از نزدیک شدن به پایتخت و شهرهای بزرگ 
کافی بود. اما زمانی که  فرمانده کل قوای آمریکا یعنی رئیس جمهور 
این کشور شبانه به خروج نیروهایش پرداخت ، اشرف غنی متوجه شد 
که باید با دست خالی دربرابر طالبان مقاومت کند درنتیجه فراررابرقرار 
ترجیح داد. وطالبان که میدان را ازنیروهای آمریکائی و رهبران دولتی 
بجهانیان  خودرا   اسالمی  امارت  و  کرد  حمله  پایتخت  به  دید   خالی 
معرفی  کرد. هنوز این سئوال مطرح است : چرا آمریکا ونیروهای ائتالف  
به طالبان  اجازه   دادند دوباره برافغانستان حاکم شود؟ مگراین گروه 
قبال تجربه نشده بود؟ مگردنیا تجربه دیگری از دولت  اسالمی همسایه 

غربی این کشور نداشت؟  روزهای سیاهی درانتظار همه ماست. 
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به تبریز رفت و  شعروغزل  چاشنی 
حرف خود کرد  و عمق غوغا راندید.

وعجبا که بعداز انقالب  در مصاحبه ای 
گفت:» حرفی ندارم. مردم همه چیز را 
می دانند.« ودرست گفت. هرچند  دیر 

دیر گفت.
***

دست  به  نظام  روزی   آن  سیمای   
نیروهای موازی  به بهانة کسالت شاه 
تضعیف شد. چیزی را می نوشتند  تا 
که  شد  می  استدالل  و  بخواند  شاه 

مصلحت است..
شاه معترض می شد که » اینها حرف 
من نیست« ، » من اینگونه حرف نمی 
زنم« و نیروهای موازی  که در پخت 
وپز بودند ، تکرار می کردند » مصلحت 
چه  مصلحت  گفتند»  نمی  و  است« 

کسی است«.
طی پنج سال ۱۳ طرح ضرور خشکانده 
شد ودررأس آن  » طرح آشتی باقم«  
بود که اگر به وقت به عمل در می آمد 
نه دولت  ضعیف می شد و نه مجلسین. 
این طرح را  مسخ کردندوتنها اقدام  
آنها تغییر  تولیت در قم بود که رنجها 
کوروشی   حماسة  قهرمانان    . آفرید. 
که پای آنها هرگز  به گردوغبار  عتبات  
بدامان  دست  بود  مشده  آلوده  عالیه 
آیت اهلل  ثروتمند نجف نشین شدند 
که بلوف زدوگفت:» از مرز می گذرم« 
تکان   از جایش  وبقدر یک تشکچه  
نخوردو بنظرم  شرمناک ترین صحنه  
بود باتوجه به روال دو پادشاه پهلوی.

ورئیس  سورای سلطنت می گفت: ما 
اسیر عروسکهای فرنگی  شده ایم.)۱(

***
ایران یکه شناسند، موحدند، و  مردم 
شاهدوست بودند پادشاهی  به اعتبار  
حرمت خانواده، نقشی عطوفت زا در 

نظام خوددارد.
واشغال   ۱۳۲۰ شهریور  تجربة   اما 
ایران   نشان داد  که چگونه  رجال 
چرچیل  توطئه  بر  راه  شناس   ایران 
به مدد حرمت  ایران  بستندواستقالل 
باید  اینک  بماند.  محفوظ  پادشاهی  
ازشاه  چرا  را  مردم   که  بررسید  
حتی  زیرا  برعکس.  و  ترساندند 
جمهوریت  فعلی مدعی  دموکراسی 
اسالمی است که اساس آن بر  نفرت 

از دموکراسی  اروپا وآمریکاست. واین 
حرکت  اگر ضد استعمار باشد نظام را

)۱(- مصاحبه ای دوستانه در ۵۰ صفحه 
از سید جالل  تهرانی دارم که قبل از رفتن 
به ازل ، می سپارم به آقای پاریزی تا به 

مصلحت عمل نمایند.

به اعتدال الزمة ما نمی رساند.
یکی  انقالب   ازجمله حرفهای سران 
باوجود  دستاوردها   بود  که  این  هم 
شاه کم کمک از مردم جدا شد. این 
بهانه  به  دارد.  ومبنائی  پایه  حرف  
تجدد فاصله انداختن ها چرا؟ به بهانة 
تجدد در افتادن با  روحانیت درکل ، 
چرا؟  زیرا اگر شاه  در قانون اساسی 
دارد   مهمی  جای  سلطنتی  مشروطه  
روحانیت هم  در همان قانون  اساسی 
نباید شد. ما  جائی دارد و منکر آن  
باشیم  باهم  توانستیم   به راحتی  می 
یادرمالحظات  باهم . اشتباه آنجا شد 
مغایر   دین  که  گفتندوپراکندند  که 
دولت است. آنها که خرافه راهمسنگ 
دین  پنداشتند به تحقیر  سران دین 
رفتند. مبارزه  بادین درهیچ کشور به 
سود مردم ودولت های قانونی  نبوده 

است.
 به بعضی  ابعاد دیگر  نیرو.های موازی 
باصطالح  متجدد نما  باز خواهیم آمد.

***
علل نهائی

آنچه موجب  تردید غرب  برکفایت  
شاه درعرضة سیاست جهانی شد این 
بود که شاه عاقالنه نخست با  روسیه 
شوروی  درافتاد و سپس با آنها  به انواع 
اینکه بعضی مفسران   معامالت رفت. 
تنها به عامل بهای نفت تکیه می کنند 
جز بخشی کوچک  از کل قضایا نیست.

دو  این  از  باتفصیل   اردشیرزاهدی  
روسیه   و.  شاه  ایران  سیاسی  مرحلة  
شوروی در خاطرات خود  نوشته است.

روسیه  با  ناپذیری  وآشتی   خصومت 
اصل مسلم وثابت  آمریکا درسیاست 

خارجی است.
جمهوری اسالمی  امروز همان سیاست 
شاه را در قبال روسیه  دنبال می کند. 

ولی نفرت از آمریکا کار شاه نبود.
***

روسیه شوروی با  نزدیک شدن  به شاه  
وحشتی دردل  دَول غرب کاشت. وشاه 
باعقد قراردادهای  عمرانی باشوروی ها  

نفرت وتردید  غرب را خرید.
داد   خالی  جا  درایران  چپ  درنتیجه 
دانشجوها  کنفدراسیون   وظهورذ 
دراروپا وآمریکا دردستور  چهاردولت 
مبارز   وروحانیت  قرارگرفت.  بزرگ 

گلچین معرکه شد.
زیر  سرمان  کبک  مثل   که  وما 
دشمن  دربرابر  بود  حوادث  برف 
ایرانی  وطن  سنتی  ناسیونالیزم  از 

روگرداندیم .

 

سؤالهای  ولی  رفت  پادشاهی  نظام 
بسیار  براین رفتن مطرح است. ازجمله 
اینکه:» ما مثل  برف آب شدیم؟ یا 
اینکه مثل کبک سرمان  را زیر برف 

نگهداشتیم؟!!«
دست  به  که  مقدم  تیمسار  شادروان 
روزی  شد،  اعدام  انقالب  دژخیم 
شویم. می  آب  برف  مثل  ما  گفت: 
مشتهر  اندیشمندان  به  که  وگروهی 
شدند  بارها و بارها  طی هفت سال  
ووطن  صمیمانه  پادشاهی  نظام  آخر 
پرستانه درخلوت و در جلوت  گفتند 
و نوشتند و این نکته را تقدیم کردند  
که دررویاروئی ها  یا ندانم کاری ها  
نباید مثل کبک سرمان را  زیر برف 

نگهداریم.
دردناک ترین  واقعه  وقتی محسوس 
افتاد  که سناتوری  آگاه به شاه اطالع 
ناتو  معاون   هایزر  ژنرال  که  داد  
درتهران است. ومعلوم نیست  به چه 

کار؟!
صدا از کسی  بلند نشد تا روزی که  
اردشیر زاهدی گفت: باید  گوش  اورا 

گرفت وفرستادش به آن سوی مرز
دریافت   شاه  آن  از  پیش  چندسال  
وبحق دریافت تا تدریجاً ارتش  ایران 
کند.  روی  سیاسی  های  آموزش  به 
ایران  از   وطولی نکشید  که گروهی 
انجام   مأمور   روزگار   آن   شناسان 
طرح  آن  دراجرای  ها  گام  نخستین 
ضشرور شدند.... و چند جلسه ای به 
پرداختند.  وطن  درون  مسائل   طرح 
اما متوقف شدند. زیرا فرماندهان نافذ  
اقدامرا زودرس تشخیص  وبصیر، آن 
دادند. ودراین جّو  مشاوران  درراستای 
سخن سعدی  جلیل القدر  عمل می 
کردند  که:» من آنچه شرط بالغ است 

باتو می گویم..«
***

 ارتش ایران درکّم وکیف خود  ونیز  
وزن وعمق دانش  نظامی آن روز ی 
سران  از  وبسیاری  بود.  ها  بهترین  از 
آن از عهد رضا شاه  تا انتهای  عهد 
محمد رضا شاه  در مناصب سیاسی  و 
مدیریت ها خدمت ها کردند. هرچند 

رسمی بود که  ارتشیان  به انتخابات 
ارتش  درعمران  ولی در عمل  نروند 
ودرمدیریت   وطن   کردن  وآبادان 

وسیاست ها نقش ها داشت.
در  داشت  ای  مایه  بُن  ایران   ارتش 
آن  منکر  انقالبیون   حتی  که  دفاع 
صدام  علیه   دفاعی  نشدندودرجنگ 
همان  خودرا  جنَم  ایران  به  متجاوز 

ارتش  نشان داد.
به عبارت دیگر  نظام پادشاهی  کاشت 
وپروراند ونظام والئی  سود آن را برد. 
نیایند آن  والبته  قصابی ها کرد. که 

روزها.
***

 بعداز انقالب  هزاران  صدابرخاست 
نگذاشتند  و  توانستیم  می  براینکه 

توانائی مان را نشان دهیم.
بود  درهمه جا   تردیدی  باید گفت  
از باب  نقش  ارتش درمهار ارتجاع  
دشمن تجدد. اما درعین حال  بخش 
مهمی از جان برکفان  نظامی  خون می 

خوردند. و تسالی آنها محال بود.
چه کسی می توانست  در آن جّو، ابر 
تردید  راازآسمان  سیاسی  نظام  ایران 

دور کند. بی شک فرماندة کل قوا! 
که  شد   مانع  باوقاحت   کسی  چه   
بی شک  نظر دهد؟  قوا  فرماندة کل 
فرستادة آمریکا که فکر می کرد  اگر 
ارتش برتحیزد انقالبیون  برای همیشه  
بود.)رؤیای  خواهند  آمریکا   مدیون 

هالیوودی!!(
سرانگشتی   حسابهای  که   ودیدیم 
وسطحی  وگاه کودکانة آمریکا درست

آنها  قشون  ووقتی  نیامد.  در  آب  از   
خواست در طبس عرض اندام کند و به 
درهم شکستگی  ها رفت، برژنف آنهارا 

احمق خطاب کرد. 
ایراد گرفت زیرا  به ارتش نمی توان 
رودربایستی  ها در میان بود. ولی شاه 

دو دلیل  را برکشانید:
- نخست آنکه ایران متفقی ندارد یعنی 
که  عهد نامه ها یک سویه  نفی شدند.

- دوم آنکه  دنیای  غرب چنان  در 
تبلیغات و اقدامات  به سود انقالب  کار 
کرد که جنگ داخلی  جز به کشتاری

 بیهوده  نمی رسید.
شاه بارها  دشمنان قسم خوردة خودرا  
قراردادند  هدف   اورا  مسلحانه  که 
بخشید و نیز تکرار می کرد  وازرخود 
درقتل   چرا  این  چرا؟  پرسید  می 
منصور نخست وزیر  بسیار شنیده شد 
و رسید به آن جملة معروف:» منصور 
که  ربطی   گوئی  بود؟«  کرده  چه 
بین آن همه  ترور و مکاتب اسالمی  
وارداتی  از مصرولبنان وفلسطین بود 
دیده نمی شد. گوئی آن  گزارش ها 
از  اجتماع جوانان  عرفات  که  خبر 
گرا  در کوههای مجاور تهران  در حال 
خواندن  » سرود تّل زعتر«  عرفاتی به 
وقت بسمع نرسیده بود.. گوئی صداها 
به دیوار  نیاوران می رسید واز آن عبور 
نمی کرد. تا آنجا که گزارشگران دست 
از گزارشگری کشیدند. چندماهی  که 
ندا می رسید» کسالت دارند«  وعجبا  
بعضی از نزدیک ترین ها  تا دوسه سال 
از عمق کسالت بی خبر بودند.وبسیاری

 از دوردستان  مخبر برآن از جمله ما.
هفت  سال آخر پادشاهی  پهلوی ها را 
بعضی محافل  بااواخر  عهد ساسانیان  
در مقایسه ها  می نهند. که البته قیاسی 

مع الفارق است.
***

ده سال  اول اصالحات بنیادی  که به 
انقالب سفید موسوم شد  به شیفتگی ها 
رفتوایران  ابداً و اصال  خودرا درمسیر  
تا  مصر  از  که  اسالم  جهان   حوادث 
جراید  دید.  نمی  جنباند،  را  عراق  
سر  که  بودیم   کبکبی  وما  شاهدند. 

درتودة  برف می کند تا برف را نبیند.
اجتماعی   برتوسعة  فیزیکی   توسعة 
-فرهنگی غلبه کرد  وتفاوت ها  بین 
می  آشکارتر  روزبروز  جامعه   اقشار 
شد. .ورفتیم به  خیاالت وشنیدیم که 
علم  اگر  بود،  علم  اگر  گفتند:»  می 
بود« و یادشان رفته بود  که علم که 
بود، وضع چه بود؟  وچرا  شاه اورا به 
دانشگاه شیراز  دو زبانة آمریکامنش  
بشناسد   بهتر  آمریکارا   تا  فرستاد  

وکمتر از لندن  بگوید.
تمیز و دل در وطن،  حتی  نیروهای  
رفتند به  اینکه خودرا  بسبک بعضی 
وطن  وقف  گرا  شستری  هندیان   از 
شدند  روبرو  آنهائی  با  والبته   کنند 
نیازی  ثروتمند  وطن  گفتند   می  که 
 به  به فداکاری های آنچنانی ندارد..

 ، بازار   ولی  بود   ثروتمند  وطن  البته 
رسیده   دوران  به  تازه  آنهمه  تحمل  
از   هیچیک  که   شد  این  نداشت.  را 
مؤثران حرم نیاز، هیچ تغییری را  حس 

نمی کردند.
می  ها  تفاوتی  بی  به  ها   حسی  بی 
رفت. درعین حال مهاجرت بعضی از 
گروههای مذهبی  ودررأس آنها بهائیان  
می  ومردم  افتاد   محسوس  جهانگرا، 
گفتند: بروند چه بهتر و صاحبنظران می 

گفتند:» عالمت خوبی نیست.«
درآن روزها  که تنش ها  رو به فزونی 
داشتند در آذربایجان  غوغائی برپا شد 
که وزیر مشاور دولت آموزگار  آن را 
مرز  آن سوی  از  که  مهاجرینی   « به 
آمده اند« نسبت داد و شخص آموزگار  

مثل برف یا مثل  کبک
 

 * از باب  نقش  ارتش درمهار ارتجاِع  دشمن تجدد تردید بود. اما درعین حال  بخش مهمی از جان    
       برکفان  نظامی  خون می خوردند. و تسالی آنها محال بود.

اردشیرزاهدی ژنرال هایزر

بخشی از گفتگوی پروژة تاریخ شفاهی  ایران درهاروارد با:

 مهندس کاظم جفرودی

س: آن عالئم نگران کننده که به جنابعالی  نشان داد که وضع آشفته 
است وواقعًا امکان دارد  که نتیجه اش به انقالب بکشد آن عالئم اآلن 
که به عقب نگاه می کنبید کدامها بودند؟ کذام ها بودند که  شمارا واقعًا  

نگران کرده بودند؟
ج:  ایشان )منظور اعلیحضرت(  اگر توجه به عمق مبارزاتی که  ازسالها 
قبل  وبخصوص  درسالهای ۵۶ و۵۷  وجودداشت نشان می دادند  می 
بایست نحوة ادارة  امور مملکت را  بکلی تغییر می دادند  ولی همان  
بهیچوجه   که  را   گذشته  سبک  .همان  میدادند  ادامه  ایشان  را  سبک 
فکر  ایشان  خودشان  پیش    ۵۷ درسال  نبود.  حوادث  بازمان  مناسب  
می کردند  که مردم ایران بسبب خدماتی که به حق  دردوران پهلوی 
راه سازی  مرادم  هاست،  کارخانه  مرادم  مظاهر صنعتی،  ترویج  بلحاظ 
هاست ، مرادم ازدیاد نسبتًا قابل مالحظة مؤسسات آموزشی وفرهنگی 
وتعداد دانش آموزان .دانشجویان است. چون فکر میکردند  که به این 
اینکه   وحال  دارند  پهلوی  دوران  به خدمات  توجه  ایران  مردم  دالیل  
این خدمات وقتی  ممکن بود که اثرش را درجامعه ببخشد  که مردم 
ایران بلحاظ نوع حکومتی که درایران متداول بود  عالقمند به سرنوشت 
مملکت می شدند. هیچیک  یا بتعداد انگشت شمار  فقط ازرجال ایران 

درادارة امور مملکت احیانًا ذی نظر بودند. ...
- ازاوایل سال  ۵۷ احساسی پیدا کرده بودم که درمملکت الاقل آشوبی 

برپاخواهدشد.
بیاددارم که درروزهای یکشنبه  از تاسوعا وعاشورا که  -  ده روز قبل 
ودوشنبه سال ۵۷ بود. جلسه ای  درمنزل آقای مهندس بازرگان  پشت 
سفارت روس  تشکیل شدکه من درآن جلسه شرکت داشتم. پیشنهادی 
ازطرف  آقای مهندس مهدی بازرگان شد دایر  به اینکه  اعلیحضرت 
... بعنوان  ابراز حسن نیت  دو یا سه روز قبل از جریان تاسوعا  وعاشورا  
امینی  آقایان  دکتر علی  لغو کند.  ایران  را  درسراسر  نظامی  حکومت 
مأمورشدند   بودند  آقایان  این  اعتماد   مورد  هردو  که  انتظام   وعبداهلل 
ازایشان  تقاضارا  برسانند.واین  مملکت  شاه  بعرض   را  مطلب  که 
یکنفردیگر   باتفاق   من  چون  بدهند.  را  اجرایش  دستور   که  بخواهند 
که بشاه مملکت فوق العاده نزدیک بود  دراین جلسه  شرکت داشتم 
از۱۳۲۰  یعنی  دراز   ازسالیان  من   که  میدانستند  فقید   واعلیحضرت 
بااین آقایان  دوست نزدیک هستم  بنده را احضارفرمودند .آن جلسه 
مذاکراتی بین اعلیحضرت ومن  خیلی خوب بیاددارم ازمن سئوال کردند 
که» مراد آقایان  ازلغو حکومت نظامی چیست؟« عرض کردم » آقایان  
تظاهراتی  دارند   وقدرت  توانائی  در  آنچه  می خواهند  دراین دوروز  
مخصوصًا درپایتخت انجام دهند«. سئوال کردند:» بنظر شما  ، یعنی بنظر 
من، جمعیت زیادی دراین کار شرکت خواهند کرد؟«  جواب دادم:»  
خواهند   شرکت  جریان  دراین  پایتخت   ازمردم  کثیری   عدة  بنظرم 
شرکت  که  کسانی  همه  که  است  این  مرادم  کردم»  عرض  و  کرد.« 
می کنند طرفدار اینها هستند. ولی جریان وقایع بصورتی است  که عده 
زیادی دراین قبیل تظاهرات بدون اینکه نیت باطنی شان  بثمررسانیدن 

عمل انقالبیون باشد شرکت می کنند.« 
یا  بود  تاسوعا وعاشورا چقدرمؤثر  زمان  توده  درآن  س: کمک حزب 

نمایان بود؟
ج:  اعضای حزب توده  واعضای مجاهدین خلق اعم ازاکثریت  واقلیت 

ودستجات  چپ بطورکلی بسیار بسیار مؤثربود
- جلسه ای در بهمن سال ۵۷ درمنزل من بود که درآن  مهندس مهدی 
بازرگان، یداهلل سحابی، عباس امیر انتظام تیمسار ناصر مقدم رئیس ساواک، 
تیمسار   ... ازسیویل  حضورداشتند.  دیگر  ای  وعده  ازافسرها  ای  وعده 
ناصر مقدم رو کرد به آقای مهندس مهدی بازرگان، بقیه درصفحه ۴۹

دکترکاظم ودیعی
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ـهمراه آفتاب
کیخسرو بهروزی

موسیقی  پژوهشگران،  نویسندگان، 
ورادیو  سینما  تآتر،  هنرمندان  دانان، 
ای  آزرده  آوارگان  که  وتلویزیون 
وکسب  زراندوزی  برای  که  هستند 
نکرده  مال وحشمت وجاه مهاجرت 
درهوای  کشیدن   نفس  برای  اند. 
سرزمین   و  وخانواده  خانه  آزاد، 

اجدادی خودرا  رها کرده اند.

مسعوداسداللهی

بگذریم، شوربختانه هرروز بر تعداد  
آوارگان  سیل  به  و  مهاجر  ایرانیان 
وبیماران مبتال به بیماری مرگبار غم 

غربت   افزوده می شود.
نوشت  توان  می  بسیار  مورد  دراین 

که به وقتی دیگر موکول می کنم.

اندیشة انتظار درایران

انتظار  اندیشة  پیدایش  درمورد  
تشییع  درجهان  منجی  یک  وظهور 
گرفته  صورت  فراوانی  های  یحث 
می  که  است  شده  نوشته  وکتابها 

توان  به آنها مراجعه نمود.
خالصه این که، بعداز قدرت گیری 
صفویه  ورسمی شدن مذهب شیعه 
بصورت  انتظار  اندیشة  درایران، 
اعتقادات  از  ناپذیر   جدائی  جزئی 
کنون  وتا  درآمد  ایران  شیعیان  
تاریخی  انتحطاط   دارد.  ادامه  نیز  
زمان  اواخر  از  که  ایران  وسیاسی 
صفویه آغازشد به همراه خود نوعی 
لذا  آورد،  پدید  درجامعه   سکون 
این  اندیشه  برای مدت ها با چالش 
مواجه  اعتقادی  درحوزة  ای  عمده 
بخاطر   نوزدهم  قرن   ازاواسط  نبود. 
ایران  به  جدید  های  اندیشه  ورود 
آراء  از  بسیاری  اجتماعی،  وتحول 
واز  شد  کشیده  چالش  به  وعقاید  

جمله : 
دین واصول شیعه واندیشة انتظار.

این چالش ها را می توان به دو دستة 
عمده تقسیم کرد. چالش هائی که از 
جانب معتقدین  به منظور هماهنگی 
اصول دینی ومذهبی با شرایط جدید 
که  هائی  چالش  گردیدو  می  ارائه 

اصول  این  به  که  کسانی  جانب  از 
بسیار  انتقادهای  ویا  نبودند،  معتقد 
شدید داشتند. بخشی از فعالیت های 
در  که  ای  مبارزه  درآوردند؛  خود 
چهل ودوسال گذشته  بشدت ادامه 
دارد  دوصورت فاجعه  بخود گرفته 
معاصر   درتاریخ  مبارزه  این  است. 
ایران همواره  یکی از مبانی درگیری 
بین شیعیان وطرفداران عقاید دیگر  
بوده است. برداشت از مسئلة انتظار 
مسائل  در  آن   کاربرد  وچگونگی 
که  است  مواردی  دیگر  از  سیاسی 
شیعیان  دربین  درگیری   باعث 
بوده  روحانیت  باالی   درسطوح  حتا 
تناقض  از  ناشی  این درگیری  است. 
برطبق  است.  اندیشه  این  ذاتی  
در  فساد   گسترش   اندیشه،  این 
است  اجتناب  غیرقابل   امری  جهان 
وتنها  یک منجی می تواند  بشریت 
که  هائی  وکوشش  دهد  نجات  را 
می  صورت  امور   اصالح  درمورد  
گیرد مذموم است. این تناقض باعث 
که  سنتی  مسلمانان  بین  جدائی 
خواهان گرفتن قدرت  سیاسی بودند 
وهستند و آنهائی که به انتظار  ظهور  
واضح  شد.  بودند  غایب   حضرت 
است که هردوگروه به مسئلة ظهور  
اول   گروه  که  ودارند.  اعتقادداشتند 
درسال  توانستند  خمینی   رهبری  به 
و  گیرند  بدست  را  قدرت   ۱۳۵۷

بکنند آنچه که نباید بکنند.

اسطورة » براندو«

بود  وکوچک  تنگ  برایش  جهان 
اعتنا،  بی  کس  چیزوهمه  همه  به   .
که  آنگونه   باصراحت،  گو،  رک 
قاطع می  را  دوست  داشت حرفش 
گفتارش  که  داد   نمی  زد.اهمیت 
آید.  ناخوش  یا  و  خوش  را  کسی 
مذهب  فرقه،  دسته،   ، گروه  ازهیچ 
لزوم  نداشتودرصورت  بیم  وشخصی 
کرد.  می  انتقاد  ازآنها  پروائی   بابی 
وطنزی  بود  طبع  وشوخ  بین  نکته 

گزنده در گفتارداشت.
مارلون براندو فعالیت های  اجتماعی 
وسیاسی  خودرا  ازسال ۱۹۶۰ بطور 
کرد  آغاز  وابستگی  وبدون  مستقل  
سازمان  به  خودرا  ازدرآمد  وبخشی 
تبعیض  ورفع  بشر  حقوق  های 
یارومددکار   داد.  اختصاص  نژادی 
مستند  بویژه   جوان  فیلمسازان  
سازان بود واگر فیلمی مستند  جنبه 
را   تمام  مخارج  آن  انسانی داشت 

فیلم  درمورد  که  می گرفت؛  بعهده  
گرسنگان هند چنین کرد.

اپریل ۱۹۲۴  درسوم  براندو   مارلون 
درخانواده  نبراسکا(  دراوهاما)ایالت 
مادرش   شد.  زاده  تبار  ایرلندی  ای  
بازیگری آماتور بود که عشق وعالقه 
به هنر، طبیعت وجیوانات  رادرمارلون 
براندو بوجودآوردوتقویت کرد. پدرش 
فروشنده ای دوره گرد بود که همواره  
دوست  و  کرد  می  سفر  درمستی 
نظامی  رادرلباس  پسرش  داشت 
ببیند. ازاین روی اورا به مدرسة نظام 
فرستاد. مارلون که هیچ عالقه دای به 
این  رشته نداشت خودرا به دیوانگی 
کردند  اخراجش  که  ازاین  زدوپس 
موردعالقة  تارشتة  رفت  نیویورک  به 
خودراکه بازیگری بود فراگیرد. جائی 
که خواهرش همین راه را آغاز کرده 
بود. درکالس وکارگاه  تآتر استال آدلر 

نام نویسی کرد و بفراگیری پرداخت.
بابازی   ۱۹۴۷ در  براندو  مارلون 
درنمایشنامة اتوبوسی  بنام هوس نوشتة 
کازان  الیا  بکارگردانی  ویلیامز  تنسی 
موقعیت خودرا ذبعنوان  بازیگری توانا 

درتآتر تثبیت کرد.  نوشته اند  او در

از خود  نقش کوالسکی چنان قدرتی 
نشان داد  که کازان اطمینان یافت  اگر 
این نمایشنامه رابرای سینما  تنظیم کند 
بطورقطع فیلم موفقی خواهد شد وچنین 
نامزد  درآن   بازی  برای  وبراندو  شد 
 ۱۹۵۱ درسال  مرد   بازیگر  بهترین 
شد. به این ترتیب کازان وبراندو وارد 
سینما شدند وهرگز به تآتر بازنگشتند.

فیلم   ۴۷ درمجموع  براندو  مارلون 
عنوان  به  مرتبه  وچندین  کرد  بازی 
بهترین  بازیگر نامزد جایزه اسکارشد 
گرفت.  تعلق  او  به  جایزه  ودومرتبه 
بازی در  برای  بار در۱۹۵۴  نخستین 
فیلم دربارانداز بکارگردانی الیا کازان 
ازبازیگری  ای  تازه  ومعیار  شیوه  که 
ببعد   درسینما برجای گذاشت وازآن 
پس  و  پیش  به  درسینمارا  بازیگری 
مورد  براندو    ومارلون  دربارانداز  از 
که  فیلم  این  دهند.  می  قرار  بررسی 
سومین همکاری این دو باهم بود یکی 
از مهمترین فیلمهای این دو به حساب 

می آید.
دومین جایزه  اسکار را مارلون براندو 

برای بازی جاودانه اش  درفیلم 
بقیه درصفحه ۴۹

روز مهرو ماه مهرو، جشن فرخ مهرگان
زندگی  خطرناکی  بسیار  درشرایط 
می کنیم. دردورانی که بیماری همه 
گیر  کووید ، کشتار می کند، اندوه 
سرزمین  بویژه  جهان  سراسر  وبیم 
سخن  شاید  است.  فراگرفته  مارا 
گفتن  از جشن نابجا جلوه کند، ولی 
چنین  نیست ؛  درست بخاطر همین 
رنجهاست  که مهرگان  درمیهن ما 

گرامی بوده وباید گرامی بماند.
ما  دیدة  وبال  دیرسال  درسرزمین 
تابوده، نامردمی، کشتار، تاراج، ظلم 
ندگی  ز  های   خوشه  و....  قحطی  و 
را  به خاک افکنده وگلهای امید را 
پرپر کرده است. پس  جای شگفتی 
و  هوشمند   نیاکان   اگر  نیست  
خویش  پایداری   مابرای   بیداردل 
دردها  ها،  غن  با  رویارویی  برای   ،
اندیشی  چاره  به  ها   ونومیدی 
برخاسته اند ودرراه  رنجبار  زندگی  
هراز  تا  اند   برافراشته  منزلگاهی  
ورنج   بیاسایند  لختی  چندگاهی  
وتوش  سپارند  فراموشی   به  خودرا 
یکی  مهرگان   یابند.  تازه  وتوان  
ازاین  منزلگاه هاست . کشاورز شب 
وروز جان  کنده،  درآفتاب سوخته 
، اینک خوشه چیده، خرمن برداشته 
پس  رود.  می  زمستان  پیشواز  به  و 
جای آن  دارد که  یک روز بیاساید 
وبا  کوبد  پای  و  افشاند  دست    ،
باتاریخ  خودرا  کاوه  قیام  یادآوری 
دورودراز وباسنت های کهن  سالش  
پایداری،  رازورمز  این  دهد.  پیوند 

پیروزی وجاودانگی ماست.
وبلبل   گل  سرزمین  را   ایران 
به  ولی   اند.  خوانده  وشعروادب 
نظر من  همة این ها فرع برمقاومت  
است  آن  از  ای  ونتیجه  ایران  مردم 
باید  را   مقاومت  این   وسرچشمة 
سنت  حفظ  برای  دم  مر  درپایداری 
های خوب خوددانست.وبهترین  این 
از  ، جشن هائی است  که  سنت ها 
دیرباز  دراین سرزمین  بوده وهرگز  

ازیادایرانیان نرفته است. مهر گان

جشن   هاست.  جشن  ازاین  یکی    
وجشن  کهن  گاران  روز  دهقانان  
های  درسال  زبانان  فارسی  همه 

دورونزدیک است.
مهرگان  خجسته وفرخنده باد.

مهرماه بودکه...

شمارش معکوس سقوط شاهنشاهی 
خورشیدی    ۱۳۵۲ درسال  درایران 
بص.رت جدی آغاز شد. دردوازدهم 
مهرماه این سال  بدستوردولت ایران،

بی.بی.سی.  خبرگزاری  نمایندگی    
وکلیه  ورئیس   شد  تعطیل  درایران 
کشور)انگلستان(  آن  کارمندان  
اخراج شدند. سخنگوی دولت  ایران 
اعالم کرد ، علت این تصمیم روش 
خصمانه ای است که رادیوی مزبور  

علیه ایران اتخاذ کرده است.

پیش  چندروز  سی   بی  بی  رادیو 
ازاین  با محمدرضا شاه  مصاحبه ای
مصاحبه   درآن  وشاه  بود   کرده   
انگلیسی  مطالبی درمورد  مداخالت 
کر  بیان  وحال   درگذشته  ها  
بدانند   باید  ها   انگلیسی  دوگفت:» 

که امروز ایران  درشرایط دیگری

 است وبه هیچ خارجی  اجازة دخالت
وترقی   پیشرفت  های   دربرنامه   
دولتمردان   واگر  دهد.  نمی  خودرا 
توجه  من   تذکر  این  به  انگلیسی  
نکنند  درآینده با  تصمیمات  خشن 
من روبرو  خواهند شد. واین مطالب  
اتمام حجت من با مقامات  انگلیسی  

است.«

 رادیو بی بی سی  هم پس از پخش 
گفته  شاه  که  ومطالبی  گفتگو  این 
بود  به پاسخگوئی پرداخت  وشاه ر 
ا دیکتاتور  و جانی لقب داد  ومردم 
ایران  را به قیام وضدیت بارژیم شاه 

دعوت کرد.

درغریبِی غربِت غرب

نماز شام غریبان چو گریه آغازم
به مویه های غریبانه قصه پردازم
به یاد  یار ودیار آنچنان بگریم زار
    که از جهان  ره ورسم سفر براندازم
»حافظ«

هموطنان کوچیده وآواره ، چشمشان  
که به تابلوی کلبه کتاب  می افتد، 
گویا کتابفروش را برای  درد دل به 
دهند.  می  ترجیح  وچلوکبابی  بقال 
نیست که  هموطن ره گم  هفته ای 
کرده ای اشکم را جاری نکند همین 
بادوست  که  بود   پیش  روز  چند 
هنرمندم، بازیگر و کارگردان سینما

اسدالهی   مسعود  تلویزیون  و  تآتر 
درکلبه ام  نشسته بودم وگپ می زدیم.

که بلند باال مردی جسیم بادوچمدان 
که به سختی می کشید ازدر درآمد. 

بدون سالم واحوالپزسی گفت:
مسعود   . گردم«  می  کار  دنبال    «
پرسید:» از کجا می آئید؟« که مرد، 
سِر درد دلش بازشد و ساعتی حرف 
از  که  بود  این  کالم   خالصة  زد. 
همسرش جداشده و زن، دوفرزند را 
برداشته ورفته است وشوهر به خانة 
ازیک  وپس  پناهنده شده  خواهرش 
هفته  شوهر خواهر عذرش را خواسته 
است وحاال دربدر دنبال کار و جائی 
گردد. می  کردن  زندگی  برای  

ایرانی  مهاجران  ما  از  آماردقیقی 
می  زده  تخمین  نیست.  دردست 
چهار  از  بیش  چیزی  که  شود 
انگیزه  با  جهان  درسراسر  میلیون 
ایم.  کرده  مهاجرت  مختلف   های 
رتبعید  پناهندگی،  فرار،  مهاجرت، 
می  که  هرنامی  ویا  خواسته  خود 
که  خودبگذارید،  روی  خواهید  
هزارویک  به  ما   بیشتر   ، اکنون 
دلیل، غم غربت، فقر،  سرخوردگی، 
درآرزوی  و....  التحصیلی  فارغ 
هستیم.  پدری  خانة  به  گشت   باز 
ای  حرفه  متخصصان  ما،  دربین 
سیاستمداران،  اقتصاددانان،  وعلمی، 
های  دررشته  دانشمندان  پزشکان، 
ذهنی  باپشتوانة  جوانان  مختلف،ک 
می  که  فراوانند  علوم  وتخصصی  

توانند ایرانی آبادوآزاد بسازند.
دهای  وانگیزه  علل  دقیِق  بررسی  
درغربت  شدن   وماندگار  مهاجرت 
غریب غرب  نه دراین مختصر میسر 
قلم  این  وتوان  دردانش  ونه  است 
مهاجرت  عمدة  های  انگیزه  است. 
بهتر،  زندگی  آزادی،  اول  مادروهلة 
مناسب  شرایط  فرزندان،  تحصیل 
و....  اجتماعی  متناسب  شرایط  کار، 

است.
گروه بسیار مهم مهاجران، هنرمندان 
مهمی  بخش  که  کسانی  هستند. 
ایران  فرهنگی  های   ازسرمایه 
شاعران،  آیند.  می  حساب  به 
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*دراین که هدایت مواد مخدر مصرف می کرد  هیچ شکی 
نیست

* هدایت ، به مینوی و فرزاد  فحش هائی می داد که توی قوطی 
هیچ عطاری پیدا نمی شود.

ر هب ردون
سـف

گفتگوی کیخسرو بهروزی با  تورج فرازمند
                                                        قسمت بیست  ونهم

طرح از :کیخرسو بهروزی
طرح از: کیخسروبهروزی   

ازسال  خودکشی  *فکر 
در  همواره  جوانی  های 

ذهن هدایت بود.
* من شک دارم که هدایت 

همجنسگرا بوده باشد.

اعتیاد به مواد مخدر

که  اند  ونوشته  گفته  بهروزی: 
هدایت اعتیاد به مواد مخدر داشت 

آیا این صحت دارد؟
مواد  هدایت  که  دراین  فرازمند: 
مخدر  مصرف می کرد  هیچ شکی 
من  را  اعتیادش  درجة  اما  نیست. 
با  درپاریس  بار   یک  دانم.  نمی 
هدایت و بیژن جاللی )خواهرزادة 
هدایت( برای ناهار رفتیم. هدایت 
پرده  هیچگونه  وبدون  علنی 
بیرون  جیبش  از  گردی  پوشی 
قدری  حتی  کرد.  ومصرف  آورد 
به من وبیژن  جاللی داد که ماهم 
واین  او  اطالع  برای  من  کشیدیم! 
که مواظب باشد گفتم: آقای هدایت 
خطرناک  گرد  این  علنی  مصرف 
ناراحت  دارد...  زندان  پحتی  است 
شد و برآشفت که: نه، این چیزی 

نیست، آسپرین کوبیده است!!
ازنوشته ها بطور   بهروزی: دربعضی 
غیر مستقیم به همو سکسوآلیتی 
هدایت اشاره شده است نظر شما 

چیست؟
گونه   این  کردن   باعنوان  فرازمند: 

مسائل موافق نیستم.
در مسائل  این   همة  طرح  بهروزی: 
مجموع می تواند چهرة هدایت را 

درروشنائی  بنمایاند.
شمادرست  حرف  شاید  فرازمند: 

باشد. فرض بفرمائید اگر امروز ما

اززندگی  جامعتری   اطالعات   
بهتر می  خصوصی حافظ داشتیم 
گر   وقضاوت  پژوهشگر  توانستیم 
هم   هدایت  باشیم.درمورد  آثارش 
همین طوراست. نگاه  ونظر  نابغه ای
وزندگی  مرگ  دربارة  او  چون 
برای  اش   عالقه  مورد  ومسائل 
پژوهندگان مفید خواهدبود. با همة 
هدایت  که  دارم  شک  من  ها  این 

همجنس بازبوده باشد

خودکشی

او  خودکشی  با  درارتباط  بهروزی: 
صحبت بفرمائید.

آخر  سالهای  در  هدایت  فرازمند: 
ای  بیمارگونه  حالت  دجار  عمرش 
شده بود. خیال می کرد همه علیه

 او  توطئه کرده اندو همه رهایش 
دارند.  بااو دشمنی  همه  اند.  کرده 
به  جمله  واز  همه  به  روزها  درآن 
نزدیک ترین دوستانش ناسزا می 
گفت. به مینوی وفرزاد فحش هائی  
می داد که توی قوطی هیچ عطاری  
پیدا نمی شد. می گفت: اینها می 
خواهند مرا خراب کنند! آنقدر می 
گفت که دیگر کلمات  معانی خودرا 
ازدست می دادند. البته باید  توجه 
اورا  مختلفی  عوامل   که  داشت 
کشاند.  می  برداشت  گونه  این  به 
که عوامل  توجه داشت  باید  البته 
مختلفی اورا به این گونه  برداشت 
مفصلی  بحث  خود  کشاندکه  می 

است.
بهروزی: اعتیاداو به مواد مخدر عامل  
ها  برداشت  اینگونه  برای  مؤثری 

نبود؟
فرازمند: گمان نمی کنم.

مواد  نرسیدن  هرحال   به  بهروزی: 
است چنین حاالتی  ممکن  مخدر 

رابوجود بیاورد.
موادمخدر  نرسیدن  بله،  فرازمند: 
ناراحتی هائی  به آن  ونیاز شدید  
برایم  شخصی  شود.  می  راسبب 
این  )من  ای  گفت:: هدایت درنامه 
به  ازپاریس  که  ام(  ندیده  را  نامه 
تهران فرستاده بود ازباالی کاغذ با 
یاحق شروع کرده بود وتاپایان  نامه 
نوشته بود گرد، گرد، گرد! ودرپایان  
نامه هم نوشته بود یاهو ، هدایت. 
که این نشان می دهد  که چقدر از 

کمبود مواد ناراحت بوده است.
بهروزی: بعضی ها گفته اند  که هدایت
اصالً به پاریس رفت که خود کشی 

کند..
ندارم.  اعتقادی  چنین  من  فرازمند: 
ازسالهای  کشی  خود  فکر  البته 
هدایت  درذهن  همواره   جوانی 
داستانهایش  های  قهرمان  بود. 
ازکسانی  کشند.  می  را  خودشان 
که خودکشی کرده اند باستایش نام 
می برد. کسانی را که نمی توانستند  
این کاررا بکنند  تحقیر می کند. به 
گمان  من خودکشی  هدایت به این 
علت  بود که وعده هائی  که به او 
داده بودند  عملی نشد واودرانجام  
ناکام  درنظرداشت   که  کارهائی  
اززمانی  گفت:  می  درپاریس  ماند. 
این  اند   کشته  را  آرا   رزم  که 

سفارتی ها دیگر  اعتنای سگ هم 
به ما نمی کنند!

بهروزی: بنابراین ازطرفی مرگ رزم آرا
وازسوئی بی پولی واعتیاد ونداشتن 
به دست  شغل وهمه وهمه دست 
خودکشی  بسوی  دادندواورا   هم 

ُهل دادند.
فرازمند: بله، درآند زمان هم  بعضی از
 نشریات ترور رزم آرا راعامل  اصلی 
خودکشی اوداتنستند.ولی من  فکر 
می کنم مجموع آن  چه که شما 
هدایت  البته  باشد.  علت  گفتید  
 ، ازنظرروانی  خودکشی  از  قبل 
روحی، وادبی به پایان درسیده بود. 
بهروزی:  یعنی احساس می کرد  که 

قادر به خلق اثر مهمی نیست؟
به  هدایت  گمانم  به  شاید.  فرازمند: 
بیماری سیکلو تیمی مبتال بود. این 
نوعی بیماری روانی است که انسان 
وجسمی  روحی  حاالت  اوج  به  را 
ترین  دپائین  به  ودوباره  برد  می 
هدایت  دهد.  می  سقوط  حاالت  
گاه شاد وشوخ وشنگول  وپرجوش 
وخروش و طنزگو بود، وفردای آن 
روز تلخ وعبوس ومأیوس  ودرخود 
فرورفته که نه باکسی حرف می زد 
این  داد.  می  را  کسی   جواب  ونه 
اگر  که  وجودداشت  هم  احتمال 
های   دانشگاه  از  ماندودریکی  می 
پاریس به عنوان استاد  استخدام 
می شد  ووضع زندگیش تغییر می 
کرد ، شاید شاهکارهای دیگری هم 

خلق می کرد.
بهروزی: اما متأسفانه...

فرازمند:  بله، متأسفانه به رؤیای خودش
پیوست. بارها ازاو شنیدم که هیچ 
گاز  با  خودکشی  بهتراز  طریقی 
هارادارد.  لذت  بهترین  نیست. 
انسان با یک رؤیا به آن دنیا می رود.
 تااین که باألخره رفته بود  پائین 
تپة مون مارتر درکوچة شامپولیون 
به آن آقای   ، بود  اتاق گرفته  یک 
پیدا  رابرایش  اتاق  که  هم  ارمنی 
کرده بود گفته بود فالن ساعت به 
سراغ ذمن بیائید. بعد برق خانه را 
قطع کرده بود که اگر کسی  زنگ 
زد  یا کلید برق راروشن کرد  خانه 
من  بعدهم)البته  نشود.  منفجر 
بودند  دیده  که  دوستانی  ندیدم(  
 : گفتند  می  بودند  گرفته  وعکس 
خیلی  بود،  پوشیده  وشلوار  کت 
کف  بود  خوابیده  ومرتب  شیک 

آشپزخانه وگازرا  بازکرده بود!!
***

هدایت  دربارة  که  کتابهائی 
نوشته شده است

بهروزی: نظرتان  درمورد کتابهائی که
 دربارة هدایت  نوشته شده است 

چیست؟
هدایت  دربارة  که   آنهائی  فرازمند: 
نوشته اند ، بعضی ها مثل  خودمن 
داشته  او  با  دور  آشنائی   یک  
جورواجوری  افراد  ام   دیده  اند. 
ازاین  یکی  اند.  نوشته  او  دربارة  
راداشت  انصاف  این  الاقل   افراد  
بدنیا  موقعی  من  بود:  نوشته  که 
کس   بود.  مرده  هدایت  که  آمدم  
بود: هدایت  دیگری  دیدم نوشته 
برج  ازباالی   خودرا  اول   مرتبة 
ایفل به  رود سن  انداخت!! بعضی 
هاوشنیده  آثاروخوانده  از  هم   ها 
ها ازاو تعریف  یا تکذیب کرده اند. 
چون  افرادی  هدایت   ازدوستان 
فرزاد  مینوی،  خانلری،  چوبک، 
درست  نوشتند   اگرمی  انجوی  و 
درباره  هم  اغلب  بود)البته  وموثق 
اش نوشته اند.( قلم فرسایی کسانی 

که اطالعی ندارند بی فایده است.
بهروزی: کتاب  آقای فرزانه»آشنائی 
درسال  که  هدایت«  صادق  با 
1۹88 درپاریس منتشر شد تا چه 
است؟ نزدیک  واقعیت  به  اندازه 
فرازمند:  فرزانه نوجوانی درکالس ده

بوده است که معلمش  یازدهم  یا   
نزد  اورا  گوهرین  صادق  مرحوم 
هدایت  می برد.این آقا  با هدایت 
این  کند.  می  پیدا  وآمدی  رفت 
هم  این  بودم.  درفرنگ  من  زمان 
گفته شود که هیچ چیزی که بتواند  
توجه خدایت  را جلب کند دراین 
که  به حرفهایی   باتوجه  نبود.  آقا 
می  ابراز  هدایت  بازی  نظر  دربارة 
پس  گفتند   می  ها  بعضی  شد 
است.  داشته  نظر  او  به  هدایت 
با  که  عهد  مؤید  پرویز  مهندس 
ای  نابغه  بود)آدم  همکالس  من 
بود که مدتی هم  رئیس دانشکدة 
فنی یا معماری شد( ازایران برایم 
کشیده   کاریکاتوری  او  که  نوشت 
آدم همجنس  دو  بصورت   وآنهارا 
باز نشان داده استکه آقای فرزانه 
او  به  است:  نوشته  کتابش  در  هم 
تذکر دادم... واو آن را  پاره کرد و 

دورریخت...
آقای فرزانه آشنا  با  بعدها که من 
او  دیدم  من  که  جا  تاآن  شدم، 
بود   وخجالتی  محجوب  آنقدر 

وازهرکارخالفی پرهیز می کرد که 
به هیچوجه به او نمی آمد که این 
کاره باشد. یک سوم  جلداول کتاب 
فرزانه صرف این شده است که به 
هدایت   با  که  کند  ثابت  خواننده 
رابطة جنسی  نداشته است. بازیک 
شده  این  صرف  کتاب  دیگر  سوم 
است که ثابت کند  صدهزار فرانکی 
را که هدایت به او سپرده بود پس 
سیروس  و  من  تنها  است.  داده 
بیژن  و  هاکوپیان  زاون   ، ذکاء 
را  فرانک  ماجرای صدهزار  جاللی 
آن  از  دیگری  وکس  دانستیم  می 
مطلع نبود. شاید خواسته است به 
ما بفهماند  که البته  بیان این مطلب 

بایکی دوجمله ممکن بود.
ادامه دارد

مصطفی فرزانه نویسنده کتاب 
» آشنائی با صادق هدایت«

جسد هدایت

آرامگاه هدایت
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 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
گشتند   ودین  زشرع  وی  از  خلق   

همگان عشق را رهین گشتند
حافظان جمله شعر خوان شده اندبه 

سوی مطربان دوان شده اند
 عاشقی شد طریق و مذهب شان 

غیر عشق است پیش شان هذیان
       اما شمس و موالنا به شهادت آنچه 
که نوشته ویا سروده اند، همواره به 
تعریف وتمجید از هم نپرداخته اند، 
شمس گاه خودرا در دانش برتر وگاه 
دوست وهمطراز با موالنا می دید وگاه 
نیز از وی با دلگیری یاد می کرد، او 
می نویسد:» من بِر موالنا آمدم، شرط 
این بود اول که من نمی آیم به شیخی 
آنکه شیخ موالنا باشد، اورا هنوز خدا 
نباشد،  بشر  و  نیاورده  زمین  برروی 
کنم،  ُمریدی  که  نیستم  آن  نیز  من 
آن نمانده است مرا! اکنون به جهت 
دوستی، آسایش،اکنون می باید هیچ 
اغلب  کردن،  مرا  نیاید  حاجت  نفاق 
است  آن  نفاق  اند،  کرده  نفاق  انبیاء 
که آنچه دردل باشد خالف آن ظاهر 
ُربع  در  ساعت  این  موالنا  کردن...  
مسکون مثل او نباشد در همه فنون، 
خواه اصول؛ خواه فقه؛  خواه نحو ودر 
منطق با ارباب آن به قّوت معنی سخن 
گوید، به از ایشان وبا ذوق تراز ایشان 
و  بباید  اگرش   ، ازایشان  تر  و خوب 
دلش بخواهد و ماللتش مانع نیاید وبی 
َمزگی آن  که اگر من ازسر ُخرد شوم 
وصد سال بکوشم، ده یک علم وهنر 
او حاصل نتوانم کردن ... ویا در جای 
دیگر مقاالتش می نویسد: چنان می 
پندارد خود را پیش من، وقت استماع 
که  گفتن،  توانم  نمی  است  که شرم 
بچه ی دوساله پیش پدر، یا همچو نو 

مسلمانی که هیچ از مسلمانی نشنیده 
باشد. زهی تسلیم!«. مقاالت،  ۷۷۷و 

1۳۲
       شمس همچنین می نویسد  : 
ومرا  است،  خوب  جمال  را  موالنا   «
جمالی هست وزشتی هست. جمال 
مرا موالنا دیده بود، زشتی مرا ندیده 
بود، این بار نفاق ] دورویی[ نمی کنم 
ببیند،  مرا  تمام  تا  کنم  می  وزشتی 
نغزی مرا وزشتی مرا. آن کس که به 
آن  عالمتش  یافت،  ره  من  صحبت 
سرد  براو  دیگران  صحبت  که  است 
سرد  که  چنان  نه  شود،  وتلخ  شود 
کند،  می  صحبت  وهمچنین  شود 
بلکه چنان که نتواند با ایشان صحبت 
هست  مستی  را  موالنا  زیرا  کردن... 
محبت  در  ُهشیاری  اما  محّبت،  در 
در  هست  مستی  مرا  اما  نیست. 
محّبت وُهشیاری در محّبت هست، 
مرا آن نسیان نباشد در مستی. دنیا 
را چه َزهره )10( باشد که مرا حجاب 
کند یا در حجاب رود ازمن... هرکه را 
دوست دارم جفا پیش آرم...«.مقاالت، 

۷4و۷۹ و۲1۹       
       آنچه که شمس می نویسد، نشان 
می دهد که موالنا به زعم اواز زشت 
با  همصحبتی  ی  همه  با  او  خصالی 
سویی  واز  است،  بوده  مانده  اوغافل 
طبع  خاطر  به  شود  می  دیگردیده 
حسادت ورزی اش ،  موالنا را به بهای 
با  او  همصحبتی  شدن  تلخ  و  سرد 
خود  با  صحبت  انحصار  دیگران،در 
می خواسته است، از این رو موالنا را 
در این باره ُهشیار نسبت به آنچه که 
انتظار داشته است نمی بیند وزمانی 
می  محّبت  سر  بر  خود  با  را  موالنا 
در  باشد،اما  مستی  درحال  که  بیند 
به  التفات چندانی نسبت  هوشیاری 
او ندارد، ودر جایی دیگر کتابش می 
یک  مرا  سخن  هیچ  »هنوز  نویسد: 
کلمه هیچ مخلوق فهم نکرده است«.

مقاالت، ۳۷۳
       در جای دیگر کتابش می نویسد : 
» هرکه من با او باشم از چه غم دارد؟ 
از همه عالم باک ندارد... اگر دشنام 
من به کافر صد ساله رسد مؤمن شود، 
اگر به مؤمن رسد ولی شود، به بهشت 
رود عاقبت. آخر تو واقعه دیدی، در 

خوابت گفتم که چون سینه ی ما به 
سینه ی او رسید اورا این مقام شد؛ 
است،  پیش  در  ها  واقعه  بسیار  اورا 
رود...  سالمت  رود،  مسلمان  عاقبت 
خواص را سماع حالل است، زیرا دل 
سلیم دارند، اگر نی؛ سلیم نباشد اال بر 
سرزبان، فالن را می باید کشتن، آری 
می باید سوختن. در دل گوید که من 
چه کاره ام. ُک... خواهر زن او، خواه 

بُکش خواه نی .  ۷۶تا ۷8
درستی  به  عبارات  این  در         
از سینه ی  نیست چه کسی  معلوم 
شمس به آن مقام رسید و از سویی 
دیگرجایگاه آن مقام نیزروشن نشده 
است، می توان براین باور بود که شاید 
منظور وی موالنا بوده است، همچنین 
چه کسی باید کشته و سوزانیده می 
زن  خواهر  به  گویی  ناسزا  وآن  شد 
چه کسی اشاره دارد !؟ که می توان 
این عبارات را از جمله پریشان گویی 
های وی تعبیر کرد،به ویژه که ازیک 
انسان فرهیخته و ُمّدعی دانشوری، 
نوشتاری این چنین ُمستهجن دوراز 

انتظار است.
       برای پی بُردن به بُن مایه های 
ذهنی شمس تبریزی،به چند نوشته 
آورده  مقاالتش  آنچه که درکتاب  از 

است اشاره می کنم، می نویسد:
هیچ  عوام  این  با  عالم  دراین  مرا   -
کاری نیست، برای ایشان نیامده ام، 
به  اند  عالم  رهنمای  که  کسانی  این 
حق، انگشت بر رگ ایشان می نهم.  

8۲
- نبیره ی شهاب ُسهروردی مرا می 
د ]رفت وآمد موجب  د تودُّ گفت:التردُّ
دوستی خواهد بود [، گفتم: ازآِن تو 
باری نی، ای َغر)11( خواهر که تویی!  

8۳
است  فارغ  دنیا  از  موالنا  گفتند  ــ 
فارغ  تبریزی  الدین  شمس  وموالنا 
نیست از دنیا، وموالنا گفته باشد که 
این از آن است که شما موالنا شمس 
دارید  نمی  را دوست  تبریزی  الدین 
طمع  شمارا  دارید،  دوست  اگر  که 
ننماید ومکروه ننماید...نمی بینی که 
مادرچون طفل خود دوست می دارد، 
اگر َحَدث می کند] می ریند[  مادر با 
آن همه لطف و جمال  خویش پرهیز 

نکند و گوید نوشت باد، این سخن در 
معرض ضعفست. موالنا شمس الدین 
تبریزی می فرماید که آن جواب؛ خود 
موالنا گفت . اکنون از من بشنو: این 
یکی خر لنگ را بر بندد وشب وروز 
ریَد.  می  براو  وخر  دهد  می  علف 
بر  تازی  اسب  که  وآن  دگرست  این 
نشسته است وآن اسب اورا صدهزار 
خطر وآفت وراهزن برون برده است 
وخالص کرده، اگر چه اورا آن َسری 
نیازمند...صورت  نیاِز  بود،ااّل  تأییدی 

تنها نی، ااّل صورت ومعنی.  100
این  گویم؟  نفاق  بی  یا  کنم  نفاق   -

موالنا مهتاب است به آفتاب وجود 
در  ماه  به  اال  نرسد  در  دیده  من، 
دیده  وروشنی،  ازغایت شعاع  رسد. 
طاقت آفتاب ندارد وآن ماه به آفتاب 
نرسد،ااّل مگر آفتاب به ماه برسد. 11۵ 
هفت  که  است  داده  این  خدا  مرا   -
بکنم  یکبار  به  مختلف  کار  هشت 
منسوب   [ لهاوری  شرف  ...همچون 
به لهاور، اهل الهور[، آن در آب تیره 
فرو رفتن است. چنانکه به خواب دید 
که به آب تیره ی بزرگ فرو می رفت 
ودو انگشت به زینهار]امان خواستن[ 
می جنبانید که ای موالنا شمس الدین 

دستم گیر، دستم گیر! 1۲0 
خویش  شیخ  از  سخن  کسی  هر   -
در  السالم  علیه  رسول  مارا  گوید، 
خواب خرقه داد، نه آن خرقه که بعد 
از دو روز بدرد وژنده شود ودرتونها 
] آتشدان حمام، ُگلخن[ افتد وبدان 
وغایط[  بول  کردن  پاک  استنجا] 
کنند، بلکه خرقه ی صحبت. صحبتی 
نه که درفهم گنجد، صحبتی  که آن 
را دی وامروز وفردا نیست. عشق را با 
دی وبا امروزو با فردا چه کار؟ - وجود 
من کیمیایی است که بر مس ریختن 
می  برابر  مس  پیش  نیست،  حاجت 
کیمیا  کمال  شود،  می  زر  همه  افتد 

چنین باید. 148 
-وقتها باشد که بگذرم، یاران را سالم 
نکنم، نه ازآزار، تا این نیز گفته باشم: 

 قسمت دوم                            »شمس تبرزیی، و عشق ریپی!«
                            

ایشان نمی دانند که ما در حق ایشان ک.هومان
چه می اندیشیم، اگر دانستندی که 
ایشان را چه صفا وپاکدلی ودولت می 
جوییم، پیش ما جان بدادندی ... ۲11 

شیخ  آن  با  مجمع  آن  روزدر  آن   -
دادم  دشنامها  و  کردم،  جنگ 
واو  شکستم  وسرش  واوخموش 

خموش.   ۲۲۶
- نفس؛ طبع زن دارد، بلکه خود زن 
طبع نفس دارد. شاوروهن وخا لفوهن، 
یا رسول اهلل می فرمودی  که مشورت 
منفعت  که  کاری  در  خاصه  کنید، 
اگر  اکنون  باشد،  عام  آن  ومضّرت 
مردی نیابیم با او مشورت کنیم، آنجا 
زنان باشند چون کنیم؟ می فرماید که 
با ایشان مشورت کنید هرچه گویند 

ضّد آن بکنید.۲8۷
را  چیزی  که  نیستم  آنها  از  من   -
پیشباز روم، اگر خشم گیرد ئبگریزد، 
من نیز ده چندان بگریزم. خدا برمن 
نمی  جواب  کند،  می  سالم  بار  ده 
گویم، بعد ده بار بگویم علیک وخود 

را کر سازم...   ۲۷۳
با  کنم،  اختالط  کم  باکسی   -
را  عالم  همه  اگر  که  صدری  چنین 
شانزده  نیابی،  کنی  غلبیر]غربال[ 
سال بود که سالم وعلیک بیش نمی 

کردم ورفت. ۲۹0
- من چون شاد باشم، اگر همه عالم 
غمگین باشند در من اثر نکند واگر 
به  نگذارم که غم کس  غمگین؛ هم 

من سرایت کند.  ۳0۳
شهر  این  در  که  داند  می  موالنا   -
دیدن  آرزوی  در  که  هست  بزرگی 
ماست، که هم امروز تا شب اگر بر او 
حکم کنم چندان زرازاو به من برسد 
که توانگر ترین شما راست که در این 
مجلس نشسته اید... او را ]موالنا را[ 
یک صفت هست ؛ وقتی که خلوت 
آرد  فرو  وسر  کند  تواضع  مرا  باشد 
وچون پیش مردمان باشد از من ننگ 
دارد بیاید همچنان دست مرا مصافحه 
کند، چنان که دو شیخ؛ دوبرادر؛ به 
عکس است، بایستی که تواضع پیش 
مردمان کردی... من این طریق گفتم 
که آن وقت که رفتم، با موالنا هنوز 
نفاق می کردم وآن را شرحی کردم تا 
ایشان راگمان دیگر نیاید.  ۷4و۳۲۶ 

ُک...  در  حدیثش  ِغرخواهر،  زهی   -
موسی  که  ندارد  روا  زنش.  و  خواهر 
کلیم اهلل خدا را ببیند که خدا را دو 
ُخصیه] بیضه[ باشد چون کوه حری.

 ۳4۹ ]![ )1۲(
-  اصلی است که هر که را دل تنگ 

بَُود، کُو...ش فراخ بَُود وهر که را دل 
فراخ بَُود کُو...ش تنگ بَُود...]!![.  ۳۳۳
که  باشد  چه  او  زنگانی  سیف   -
فخررازی را بدگوید؟ که او از کُو... 
تیزی] گوز[ دهد همچو او صدهست 
شوند و نیست شوند، من درآن گور 
کنم.  ریدن[   [ حَدث  او  دهان  و  او 
همشهری؟  چه  من؟  همشهری 

خاک برسرش!دفتردوم- 4۳ 
زین  که  یکی  با  روزی  گفتم  می   -
می  دیوانه  بود،  من  ُمرید  طوسی 
من  که  کردم  می  زیادت  من  شد، 
سر  ُمریدان  چنان  به  کی  خود 
فروآرم؟ و حقیقت چنین است . من 
که  گیرم  ُمریدی کی  به  اورا  همچو 
اسمش  یکی  است،  من  ُمرید  خدا 

ُمرید است ُمراد منم.۳۶۳
 [ بهاء ولد  ... زن  -- ک...خر درُک 
نمی  تورا  او  که  موالنا[  بزرگ  پسر 
تورا  فرزندان  همه  از  شناخت، 
دشمن می داشت... ۳4۹ ]توضیح: 
های  واژه  جای  به  ها  چین  نقطه 
زشتی است که شمس در مقاالتش 
عینًا  شرم؛  رعایت  وعدم  محابا  بی 

بکار برده است  [.
- معشوق ناز کند ببایدش برنهادن] 
برسر؟  گفتم  کردن[،  آغوشی  هم 
سیاه  نیرزد،  کُو...هیچ  آری،  گفت 
و  است  خوشک  من  روی  مو،  پُر  و 

اعضاء.  ۲۳۳
بیگانه  اندک  اندک  خلق  با   -
و  صحبت  هیچ  باخلق  را  شو،حق 
چه  ایشان  از  ندانم  نیست،  تعلق 

حاصل شود.  ۲۳1
این که درک و         طبیعی است 
گسیخته  عباراتی   چنین  فهم 
از  بسیاری  برای  وُمبهم  هم  از 
نیست،  ُمیّسر  کتابش  خوانندگان 
ازجمله  منابعی  به  مراجعه  مگربا 
شمس  دیوان  معنوی،  مثنوی 
وآثاری  موالنا  مافیه  فیه  تبریزی، 
و  ولد  سلطان  بهاءالدین  از  که 
چند  و  سپهساالروافالکی  فریدون 
تن دیگربه جای مانده است، بتوان 
اغلب  که  او  مقصود  و  منظور  به 
الشاعر«  بطن  فی  المعنی  درحکم» 
شناخت  اورا  مخاطبان  است،  
چنان  که  برد  پی  او  منظور  به  ویا 
پذیر  امکان  بسیاری  برای  رجوعی 
همین  از  که  آنچه  اما  بود.  نخواهد 
عباراتی  میان  از  که  عبارت  چند 
می  بر  شده  برگزیده  ازاین  بیش 
مردی  او  که  دهد  می  نشان  آید، 
و  وبددهن  سنگدل  و  خودپسند 

پریشان گو بوده است. او با داشتن 
چنین طبع و خصایلی اگرمفتخر به 
همدمی و هم صحبتی با موال نا نمی 
شد، جای تردید نیست که کمترین 

نام و شهرتی به دست نمی آورد.
       شمس درکتابش ازابوعلی سینا، 
سهروردی،  الدین  شهاب  شیخ 
حالج،                منصور  خیام،  فخررازی، 
علم  بزرگان  از  دیگر  وشماری 
وسخنان  کند  می  انتقاد  ودانش 
و  ازاعتبار  دور  به  و  درهم  را  آنان 

تاریک  می گوید ! 
       با آن که نویسندگانی چه پیش 
از او وچه درزمان او ازجمله،خواجه 
، سفرنامه  بیهقی   ، انصاری  عبداهلل 
سعدی  بوستان  ناصرخسرو،  ی 
وسیاست نامه و بسیاری دیگر بوده 
اند که نثری روان وشیوا داشته اند،  
آن  توان  می  که  مقاالت شمس  اما 
نیز  تاریخ  بدون  یادداشتی  را دفتر 
حیا  و  شیوایی  و  روانی  از  نامید، 
خواندن  و  است  بهره  بی  ادب  و 
آن  مفاهیم  به  بردن  وپی  کتابش 

برای بسیاری ُمبهم ومشکل است.
آنجا  ها  تذکره  از  برخی  در         
آمده  شود،  می  گفته  شمس  از  که 
وشوق  وجد  مقام  در  او  که  است 
داده  می  دست  از  را  اختیار  عنان 
بی  داشته،  درون  در  که  وآنچه 
ودر  است  آورده  می  زبان  بر  محابا 
برابر معتقدات قشری عوام بی باک 
بوده واسرار هویدا  می کرده است 
وبساط سماع وطرب عارفانه را بی 

باکانه می گسترده است. 
       آنچه که از بسیارگفته ی شمس 
اندکی  شمار  به  تنها  که   تبریزی، 
ازآنچه که در کتاب  او آمده است، 
نخوت  خاطر  به  ام،  کرده  اشاره 
وبد  وتند خویی  بینی  بزرگ  وخود 
وروان  گوییها  پلشت  و  ها  زبانی 
پریشی هایش، بارها سبب ناراحتی 
و  وی  با  موالنا  مریدان  بین  ونفاق 
همچنین دیگران گردید که گاه نیز 
کار به جنگ وجدال وخونریزی می 
انجامید که حتا یکبارناگزیر به ترک 
چنان  شد،  شام  در  اقامت  و  قونیه 

که  موالنا نیز می گوید:
 خداوندی شمس الدین تبریز – 

ورای هفت چرخ نیلگون است
 به زیر ران او تقدیر رام است – اگرچه 
است. وَحرون)1۳(  تُنداست  نیک 
برای  باشد  سرنخی  تواند  می  که 
رو  وچگونگی  چرایی  به  بردن  پی 
کشیدن اواز موالنا ورفتنش به دیار 

کار  پایان  چگونگی  باالخره  و  شام 
نهان  رو  باردیگر  و  او  پیری  عشق 
با  شمس  اش.   همیشگی  کردن 
همه ی دلبستگی وارادتی که ظاهراً 
از  صوفیگری  و  موالنا  به  نسبت 
خود نشان می داد، هیچگاه حاضر 
نشد به رسم معمول صوفیان خرقه 
چون  که  دهد  نشان  تا  کند،  برتن 
دیگرصوفیان  در پوشیدن خرقه از 
موالنا پیروی می کند. او دراین باره 
نوشت:» مارا رسول علیه الّسالم در 
که  خرقه  آن  نه  داد،  خرقه  خواب 
بعد از دو روز بَدَرد و ژنده شود و در 
تونها]آتشدان حمامها[ افتد و بدان 
استنجا ] پاک کردن بول و غایط [ 
کنند، بلکه خرقة صحبت؛ صحبتی 
نه که در فهم گنجد، صحبتی که آن 
را دی و امروز و فردا نیست... موالنا 
را هیچ ُمرید نباشد، ااّل فرزندانش؛ 

هم فرزند و هم ُمرید...«.148 
       شمس با چنین عباراتی نشان 
هم  و  درکنار  اگرچه  که  دهد  می 
ُمشارموالناست،  و  وُمشیر  صحبت 
کند،  نمی  پیروی  او  ازرفتار  اما 
پُرشمار  مریدان  حضور  ومنکر 
بسیاری  در  تنها  نه  که  موالناست 
ُمریدانش  انبوه  شمار  از  ها  تذکره 
اگرموالنا  است،بلکه  شده  اشاره 
با  نبود،  بسیار  برخوردارازُمریدان 
همه ی دانشی که در فقاهت داشُت 
یقینًا حکم  و سماِع؛  به خاطررقص 
متعّصب  فقهای  ازسوی  ارتدادش 
درباره  که  آنگونه  شد،  می  صادر 
ُسهروردی،و  الدین  ی شیخ شهاب 
قتل  به  ُمنجر  و  صادر  دیگر  برخی 

آنان گردید. 
       به گفته ی فریدون سپهساالر،از 
ی  جامه  شمس  موالنا:»  ُمریدان 
بازرگانان می پوشید ودر هر شهری  
که وارد می شد مانند بازرگانان در 
وقفل  کرد  می  منزل  کاروانسراها 
بزرگی بر دِر ُحجره می زد، چنانکه 
دراندرون  گرانبهایی  کاالی  گویی 
حصیر  آنجا  آنکه  حال  و  است  آن 

پاره ای بیش نبود...«.مقاالت -۲0
       مطالبی را که  شمس تبریزی 
مجموعه  است،  آورده  مقاالتش  در 
زندگی  کوتاه  ازشرح  است  ای 
وتند خویی  ها  خوداو وخودستایی 
از  وشکایت  وگله  وناسازگاریها  ها 
وروایات  ها  قّصه  ذکر  و  وآن  این 
واحادیت واشاراتی به آیه های قرآن 

و روابط خود با موالنا وخانواده ی
بقیه درصفحه 48
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شاه وتلگراف میرزا

ناصرالدین  سفرهای   از  دریکی 
مراسم  که   هنگامی  قزوین  به  شاه 
به عمل می  کارکنان  دولت  معرفی 
آمد  شاه رو به حکمران  کرده یک 
ومی  نشان می دهد  با دست   نفررا 
پرسد  این کیست؟ حکمران درجواب  
کند:»   می  عرض  و  کند   می  عجله 
شاهزاده  محمد تلکراف میرزا  رئیس   

جعفرخانه مبارکه« 
شاه از شنیدن  این عبارت  آنچنان به 
خنده می افتد  که هرگز درعمرخود 

چنان نخندیده بود.

گفتگوی شاعرانه

وبازهم  از ناصرالدین شاه بگوئیم:
الدوله  حکمران  هنگامی که  آصف 
خراسان بودشیخ الرئیس معروف  که 
از شاهزادگان  محترم ولی  به لباس 
ادیب   ویگانه  بود   درآمده  علم  اهل 
وواعظ و نطاق زمان خود  بشمار می 
رفت ودر مشهد میزیست ، چون از 
حکمران رنجش خاطری  داشت عزم 
سفر  عشق آباد نمود و بتوسط  نایب 
السلطنه  این دو بیت را بحضور  شاه 

فرستاد:
» نایب السلطنه  برگو بشه پاک سرشت
که ادیبی زخراسان  به تو این بیت نوشت
باد ارزانی  بتو  آصف وملک سلیمان 
ماره عشق گرفتیم چه مسجد چه کنشت«
شاعربود   خود  که  شاه  ناصرالدین 
را  قطعه  این  الرئیس  شیخ  درپاسخ 

سرود:
نایب السلطنه برگو  به خراسانی زشت
که شهنشاه جواب تو بدین بیت نوشت

آصف ار بد بشما کرد  جزا خواهد دید
هرکسی آن درود عاقبت کار که کشت

طبیب با وجدان

پزشکان   از   اسحاق   ابن  حنین 
مخصوص متوکل ، خلیفة عباسی واز 
عربی  زبان  به  آثاریونانی  مترجمین 
بود. ر وزی متوکل  بفکر فرو می رود  
که اگر دشمنان من  طبیب ویژة مرا 
بفریبند  واو بجای دارو » زهر«  بمن 

بدهد  از کجا خواهم دانست؟
لذا برای آنکه طبیب را آزمایش کند  
اورا به اتاق خلوت  طلبیده ومی گوید:
» من دشمن خطرناکی  در نهانی دارم. 
ومی خواهم  اورا مسموم کنم  ازاین 
رو شما  زهری که دشمن  را فوری به 
دیار عدم  رهسپار کند  بمن بدهید  
بشما  فاخر   خلعتی  درعوض  ومن 

خواهم داد.«
حنین گفت: »  ای امیرالمؤمنین ! من 
فقط  در چیزهائی مهارت  وحذاقت  
دارم که  برای مردم نافع باشد  وغیر 

آن  چیزی یاد نگرفته ام.«
را  وی  دید  اورا  تخلغ  متوکل  چون 
به زندان فرستاد - چون یکسال  از 
حبس او گذشت  اورا بحضور طلبید  
ودوباره همان موضوع  را عنوان کرد 
ولی طبیب گفت:» ای امیرالمؤمنین  
ازمرگ   را  خلق  توانم   می  فقط  من 
برهانم  وکشتن  ازمن ساخته نیست.«
یا  که  کرد   مخیر  اورا  خلیفه   پس 
وخلعت  دهد   انجام  اورا  تقاضای  
وپاداش  خوبی بگیرد  و یا  مخالفت 

کند  و تیغ جالد را  قبول نماید.

این  تا  را   خلیفه  که  وقتی   حنین 
درجه  ُمصّر دید  گفت: » من خدائی 
ازشما  دارم که حق مرا روز  محشر 
خواهد گرفت واگر خلیفه می خواهد  
با هالک من  خودرا معذب کند  مانعی 

نیست!«
وازاو  بخندید   خلیفه   موقع  دراین 
مطمئن شد. عذراین همه  سختگیری 
ها را ازاو بخواست و بر مقام ودرجة  او 

افزود و وی را خلعتی فاخر  بخشید.
ُحنین از مسیحیان مؤمن بودوهمین 
خلفای  گیری  آسان  از  نشان  امر 
عباسی  درمورد پیروان ادیان دیگر 

دارد.

ملک الشعرای صبا     
وفتحعلیشاه

روزی ملک الشعرای صبا در خلوت  
بود.  نشسته  بحضور  فتحعلیشاه 
فتحعلیشاه که گاهی شعر می گفت 
یکی از اشعار  سست و بی مایة  خودرا 
برای  ملک الشعرا با آب وتاب  بسیار 

خواندوازاو نظر خواست.
بسیار   مرد  که  صبا  الشعرای  ملک 
بود   گوئی  رک  و  اللهجه  صریح 
و  بد  بسیار  شعر  گفت  درجواب 
سستی استحضرت خاقان همان بهد  
به  را  و  شاعری  که شهریاری کنند 

چاکران  وا گذارند.
سخت   جواب  این  از  فتحعلیشاه  
برآشفت ودستورداد  ملک الشعرا را 

درسرطویله  زندانی کردند.
فتحعلیشاه   روزی  تا  گذشت  مدتی 
باردیگر  یکی از اشعار خودرا  برای 
الشعرای  ملک  یا  صبا  خان  محمود 
صبا  خواند و ازاو  نظر خواست. ولی 
ملک الشعرا بدون اینکه پاسخی به 
واز  افکند  بزیر  بدهد سرخودرا  شاه 

اتاق بیرون رفت.
الشعرا   ملک  پرسید:  فتحعلیشاه  

بکجا می روی؟
گفت: قربان به سرطویله می روم.

فتحعلیشاه دیوان شعری هم دارد. او 
در شعر »خاقان« تخلص می کرد.

دراینجا  نمونه  برای  اشعاراو  از  یکی 
ذکر می شود: 

گر میزنی  به تیرم  دل ازتو برنگیرم
چون مرغ پرشکسته  دردام تو اسیرم
ازدست ابروان و مژگان تو چه سازم
آن می کشد کمان و  این میزند به تیرم
بگیرد ترا  آخر  ترسم  وگرنه  رحمی 
این صبر دیر دیرم آن آه زود زودم 
جز گفتگوی کویت حرفی نه در زبانم
جز آرزوی  رویت ، فکری  نه در ضمیرم
دربزم دوش جانان گفتا بطنز »خاقان«
دل برگرفتی ازمن، گفتم  مگر بمیرم.

کریسمس درجنگ

ارتش های آلمان ، بریتانیا و فرانسه در 
جریان جنگ جهانی اول در بلژیک با هم 

می جنگیدند.
شب کریسمس جنگ را تعطیل می 
برای چند ساعت  کم  تا دست  کنند 
کریسمس را جشن بگیرند در ارتش 
آلمان یکی از سربازان که سابقه خواندن 
در اپرا را داشت شروع به خواندن ترانه 

کریسمس مبارک می کند.
صدای خواننده آلمانی را سربازان جبهه 
های دیگر می شنوند و با پرچم های 
سفید به نشانه صلح از خاکریز باال می 

آیند و بسوی ارتش آلمان می روند.
آن شب سربازان هر سه ارتش در کنار 
هم شام می خورند و کریسمس را جشن 
می گیرند ولی هر ۳ فرمانده توافق می 
کنند:که از روز بعد صلح شکسته شود 

و جنگ را از سر بگیرند!
سربازان  دل  و  دست  بعد  روز  صبح 
برای جنگ نمی رفت.شب قبل آنقدر 

با دشمن رفیق شده بودند که
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زنان شاهنامه

شهرو
بخش پنجم

 
را  خود  زندگی  داستان  برزو 
رویین  برای  انجام  به  تا  آغاز  از 
بیان کرد و سپس  به مادر گفت 
شدن  بریان  تا  بگستردو  سفره 
رستم  که  را  خورشی   ، گورخر 
سفره  سر  بر  است  فرستاده 
این  که  برزو  از  رویین  بیاورد. 
برزو  ؟  رسیده  کجا  از  خورش 
فرستاده  انرا  رستم  داد  پاسخ 
گفت  حیرتزده  رویین   . است 
اگرچه در زورآوری کسی همتای 
کم  جوان  چون  ولی  نیست  تو 
هرگز  بدانی  باید  هستی  تجربه 
برای  خوردنی  دلیل  بی  کسی 
ممکن  نمی فرستد.  خود  دشمن 
زهر  به  خورش  این  که  است 
با  حق  گفت  برزو  باشد.  آلوده 
تو است اما تا زندگانی کسی به 
سر نیامده باشد هیچ چیز باعث 
مرگش نخواهد شد. رویین چون 
کاک  با  بریان  مرغی  دید  چنین 
پیش  به  شیرینی(  نان  نوعی   (
، سگان خوردند  انداخت  سگان 

و در دم جان سپردند.
یکی مرغ بریان و دو پاره کاک

روی  بر  انداخت  سگ  پیش  به 
خاک

سگان چون بخوردند اندر زمان
ز  پس  زان  رسیدند  سیری  به 

جان
را  یزدان  دید  چنین  چون  برزو 
خواست   مادر  از  و  گفت  سپاس 
که اگر گورخر بریان شده است، 

فوری بر سر سفره آورد. برزو و 
رویین گورخر را خوردند و برای 
جنگ آماده کردند. ایرانیان خبر 
یافتند که رویین به نزد  برزو آمده 
است و سخت نگران بودند. میان 
برزو و رستم جنگ در گرفت. هر 
دو سخت می کوشیدند تا بر هم 
چشمی  با  شهرو  یابند.  پیروزی 
به  دست  خون  پر  دلی  و  گریان 
پسر  مگر  تا  بود  نشسته  نیایش 
پیروز گردد. رستم چون زور بازو 
و  نژاد  از  دید  را  برزو  دالوری  و 

تبارش جویا شد.
بو گفت که ای رستم نامدار
به یزدان دادار از پروردگار

تو  بگویی  پرسم  تو  از  کزانچ 
راست

نیاری به گفتار در هیچ کاست
بگویی که تخم و نژاد تو چیست

پیوند  و  خویش  را  تو  توران  به 
کیست

همانا که از تخم توران نه ای
که جز از نژاد بزرگان نه ای

و  نژاد  با  را  تو  داد  پاسخ  برزو 
تبارم چه کار؟

اگر جنگجویی ز من جنگ جوی
سخن بیهده نیز چندین مگوی

هماورد  دو  نبرد  از  که  شهرو 
و  بود  نگران   برزو  جان  بر  و 
سر  آسیمه   ، دید  چنین  چون 
زنان  و فریاد  پیکارگاه دوید   به 
و  کنان  موی  و  رستم  به  روی 
یزدان  از  را  تو  گفت  کنان  مویه 
کین  بهانه  به  که  باد  شرم  پاک 
را  پسر  زمانی   ، توران  و  ایران 
پهلوی میدری و گاه دیگر نواده 

را.
تو را شرم باد ز یزدان پاک

که چونین جوانی بر این تیره خاک
به زاری بر آری روان از تنش

به خونش کنی لعل پیراهنش
تو را او نبیره تو هستی نیا

بر او دل چه داری پر از کیمیا

جهاندار فرزند سهراب ُگرد
بدین زور و بازو و این دستبرد

بخواهیش کشتن به این دشت زار
نترسی ز یزدان پروردگار

که گاهی نبیره کشی گاه پور
بهانه تو را کین ایران و تور

شاید  گفت  شهرو  به  رستم 
 ، میگویی  سخن  خواب  در 
داستان  چنین  او  رهایی  برای 
ساخته ای، اگر راست میگویی و 
نشانه ای از او در دسترس داری 
زود نشان بده که مرا از آشفتگی 

جان بر لب آمده است.
بدو گفت رستم که ای شهره زن
مرا اندرین داستانی بزن
چه گویی مگر خواب گویی همی
بدین دشت چاره چه جویی همی

ز سهراب چو است این را نژاد
بباید مرا راز این برگشاد

سینه  بر  خنجر  تا  گفت  شهرو 
سخن  یارای  مرا  است  برزو 
را  خنجر  رستم  نیست.  گفتن 
کنارش  به  شهرو  و  افکند  بدور 
آمدن  چگونگی  و  نشست 
و  او  با  را  برحوردش  و  سهراب 
دادن انگشتری را برای نشانی به 

وی بیان داشت
برو کرد ز انگشتش انگشتری

نگینش درخشنده چون مشتری
به من داد و گفتش همین گوشدار
بدانچت بگویم نکو هوش دار

نگهدار این چون پسر آیدت
همه رنج گیتی به سر آیدت

به هنگام آن کاو شود کینه ور
ببندد به پیکار جستن کمر

بگویش که دارد مرا این نگاه
که باشد فروزنده چون مهر و ماه

اگر دختر آید نکو چون پری
در انگشت او باید انگشتری

 ، سهراب  شدن  کشته  از  پس   
او  گشود.  جهان  به  دیده  برزو 
دادم  پرورش  برزگری  برای  را 
در  پدر  همچون  مبادا  چون 

پیکار کشته شود. آنگاه از آمدن 
افراسیاب و بردن برزو به نزد خود 
آنچه  و  جنگی  فنون  آموختن  و 
سخن  بود  داده  رخ  اینمدت  در 
خواست  شهرو  از  رستم  گفت. 
انگشتری را بدو نشان دهد.  که 
شهرو انگشتری را به رستم داد. 
آن رخش  نگین  دیدن  از  رستم 
ودانست  شد  شکفته  گل  چون 
که برزو پسر سهراب گرد است.

بدو داد انگشتری زود زن
برهنه رخان پیش آن انجمن

نگه کرد رستم بدو بنگرید
نگین جفت آن مهره خویش دید

بخندید چون گل رخ تاجبخش
ز هامون برآمد سرافراز رخش

رستم برزو را نوازش کرد و گفت 
ایرانزمین  پهلوانان  و  لشکر 
از  برزو  هستند.  تو  اختیار  در 
رستم خواهش کرد که رویین و 
آزاد  را آسایش دهد و  لشکرش 
سازد. رستم پذیرفت و با برزو به 
لشگرگاه ایرانیان آمد. رستم به 
ایرانیان گفت برزو فرزند سهراب 
شادمان  همگان  است.  یل 
آراستند.  بزم  مجلس  و  گشتند 
رفت  سیستان  به  شتابان  زواره 
از  زال  دهد.  مژده  زال  به  تا 
شنیدن این خبر شادمان گردید 
و فرمان داد تا سیستان را آذین 
و  رستم  که  هنگامی  بندند. 
به  زال  آمدند  سیستان  به  برزو 
در  را  برزو  و  آمد،  پیشوازشان 
بر سر  ها  بوسه  و  گرفت  آغوش 

و رویش زد.
بیامد چو برزو مر او را بدید

پیاده شد و پیش اسبش دوید
به بر درگرفتش ورا زال زر
نشاندش مر او را بر زین زر

به خوردن نهادند یکسر سران
همه نامداران آن کشوران

 ادامه دارد

  زنده یاد دکتر طلعت بصاری )قبله(                                      بخش  پنجاه ودوم

زانن شاهناهم  )شهرو-بخش چهارم(
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کشیشی بر محراب کلیسا ایستاده 
و به عکس های اطراف طاق اشاره 
و موعظه می کرد که: این شمایل 
غرق  حال  در  که  است  کسانی 
توکل  خدا  به  کشتی شان؛  شدِن 
نموده و از حضرت مسیح توسل 
یافتند!  باز  خود  جان  و  ُجستند 
و  برخاست  میانه  آن  از  فضولی 
پرسید: پدر مقدس، پس شمایل 
و  کرده  توکل  به خدا  آن هائی که 
از مسیح هم توسل خواسته و با 
این همه غرق هم شدند؛ کجاست؟! 
هم  پاریزی  ما  عزیز  دوست  این 
باالخره از » الکتاب «ی! درآمد و 
صاحب کتاب شد که مبارک است! 
اما کتابش در همان تورق اول، دو 
سه نکته را به ذهن مِن خوانندة 
فضول ُمتبادر می کند که اطمینان 
دارم اگر فضولِی آن کلیسا نشسته 
را که به پدر مقدس کرد؛ بکنم، این 
دوست ما زیاد به دل نمی گیرد که 
اگر هم بگیرد؛ خود کرده را تدبیر 
نیست که طی این سال های انتشار 
آن قـدر  داده  نشان   » آزادی   «
سعة صدر دارد که این فضولی ها 

را بربتابد!
بیش تر  توضیح  به  احتیاج  پس 
نیست که حضرتش شمایل »نجات 
یافتگان « را مالک و معیار کتاب 
خود قرار داده و نامی و یادی از » 

غرق شدگان «
و  بنده  سِن  نیست!  میان  در   
گردآورندة کتاب نیز َقـد نمی دهد 
وقایع  ناظر  و  شاهد  بگوئیم  که 
اواخر مرداد ماه 1۳۳۲ بوده ایم که 
اگر بچه نبودیم، در اوائل نوجوانی 
بودیم که چیز زیادی هم حالی مان 
نقل  بر  هم  اعتباری  و  نمی شد 
قول های افواهی مردمی که تا ظهر 
»یا مرگ یا مصدق! « گفته و از بعد 
نیمروز » جاوید شاه « و » مرگ بر 
مصدق « سر داده بودند، نیست! که 
از هردو سوی ماجرای آن نیمروز » 

شعبان بی ُمخ «ها و » پروین آژدان 
قزی = رقیه آزاد پور«ها به فراوانی 
بعدش  و  داریم  هنوز  و  داشتیم 
زاهدی  تیمسار  نظامی  حکومت 
کردن  کیسه  را  ماست ها  و  است 
صحنة  بر  پاشیدن  ُمرده  خاک  و 
سیاست مملکت و تشکیل ساواک 
و سکوِت مرگ و بیست و پنج سال 
خیمه   « پارلمانش  که  حکومتی 
شب بازی « بود و مطبوعاتش » بله 
قوربان! « گفتن و قانون اساسی ش 
هم   » ُمعـوق و معطل « نمایندگان

 مردمش؛ بعضاً » ُمشتی دلقک «
 و کابینه های طاق و ُجفت بعد از 

آن در بیش تر موارد »بی هویت «
 و یا » سرسپرده « و جز یکی دو 
دوره که جرقه ای زد و خاموش شد 

و مردم مملکت » سر درگریبان «
همه  که  شده  توهین  و  تحقیر   
چیز در یَـِد باکفایِت اعلیحضرت 
سلطنتِی  مشروطة  قدرِت  َقـَدر 
از  که در ضمن!  بود  غیر مسؤول 
و  خارجه  وزارت  و  داخله  وزارت 
و  نفت  و  ارتش  و  اقتصاد  وزارت 
و  داشت!  دست  در  هم  را  الغیر 
دل مان هم خوش بود که » کبوتِر 
باِم َحرمیم! « و هرسال 14 مرداد 
ماه را هم به مناسبت ُحکِم انقالب 
می گرفتیم  جشن  مشروطیت، 
مّلت  بر  مشروطه مان  پادشاه  که 
نـه  می کند  پدری  بی نوا  بی چارة 

حکومت!
ُخب پاریزی عزیز، تصدقت بگردم 
در چنین َجو و آتمسفری که کلمة 
دهان  از   » توده ای!  و  مصدقی   «
خدایگان به مثابـة »فحش خوار 
جرأت  کسی  چه  بود،   » مادر  و 
آخر  رویدادهای  و  وقایع  می کرد 
مرداد ماه 1۳۳۲ را به رشتة تحریر 
باد  بر  را  خود  سبِز  سِر  و  آورد 
از  قبیل  آن  می ماند  پس  ندهد؟ 
نوشته ها که شما نیز به فراوانی به 
نوشته های  کرده اید!  رجوع  آن ها 

بعد از انقالب 1۳۵۷ به نظر من زیاد 
هم قابل اعتناء نیستند زیرا یکی 
از » کج و کولگی «های فرهنگی 
ما ایرانیان و شاید بیش تر مردمان 
به  مان  دل بستگی  دنیا،  آن طرِف 
دو رنِگ سیاه و سفید است. شاه 
یا فرشته بود یا شمِر ذی الجوشن! 
مصدق هم همین طور! خمینی هم 
دورة  تا  ما  پس  منوال!  همین  به 
قاجار می توانیم کم و. بیش درست 
بنویسیم اما به این طرف را ُحب و 
بُغض مان اجازة قضاوت بی طرفانه 

نمی دهد.
به طاق کلیسا شمایل فراوانی نصب 
شده است و به صحیح و سقیم شان 
کاری ندارم که بحث مفصلی دارد و 
ده ها هزار برگ بعد از انقالب قلم 
رفته که از هرطرف نگاه بکنی یا 
کم تر  و  یا سفید  و  سیاه هستند 
از  کم تر  و  شده  انصاف  رعایت 
این  »بابا،  که  کرده اند  التفات  آن 
هردو در بادی امرآدمی زاد بوده اند 
و  با غرایز شخصی  ما   مثِل همة 
انسان  هر  قوت های  و  اشتباهات 
هیچ یک  خوشبختانه  و  دیگر! 
هم نـه ادعای ِقداست داشتند و 
نـه معصومیت! « پس چرا اصرار 
داریم از این دو قدیس و معصوم 

بسازیم؟!
الزم  اگر   ( می کنم  سعی  پس   
را  جزئیات  در  شدن  باریک  شد، 
 ) می گذارم  مناسب  فرصتی  به 
و فقط با امن یُجیِب دو سه نکته 
یادآور  را  از » پیشگفتار « مؤلف 

می شوم. 
ما در این سال های غربت نشینی، 
غلط گوئی  به  گوش مان  و  چشم 
رادیوها و نمایش غلط تلویزیونی 
و غلط نویسی جراید عادت کرده 
کرده ایم  هموار  نیز  برخودمان  و 
امکانات  بدون  و  تنها  دست  که 
مالی و انسانی همین هم از سرمان 
بیله  بیله دیگ،   « زیاد است که: 

هم  هیچ وقت  البته  و   » چغندر! 
این ها دل شان نخواسته است که 
» نگاه به دست خاله کرده و مثِل 
نمی دانم   » بکنند!  غربیله  خاله 
که خودشیفتگی داریم یا عارمان 
می آید که غیر از امالی نادرستی 
خرابه  کدام  در  نیست  معلوم  که 
یاد گرفته ایم؛ بنویسیم و بخوانیم 
و بگوئیم! آقا بعضی واژه ها امالی 
 » الشمس  من  اظهِر   « درستش 
است من نمی فهمم چرا خودمان 
نود درصد  نمی کنیم؟  را تصحیح 
نظامی های ما » لشکر و سرلشکر 
نیز  نامشان  که  را   » لشکری  و 
است، به غلط » لشگر و سرلشگر 
قس  و  می نویسند   » لشگری  و 
علیهذا. اما اگر قرار باشد در کتابِت 
گرفتار  معضل  این  به  هم  کتاب 
شویم، این دیگر تذکر دادنی است 

و ازکنارش نمی توان گذشت!
ُمبتدا و خبر در دستور زبان فارسی 
شیطنت  دارد.  مشخصی  تعریف 
است  ممکن  قلم  اهل  از  بعضی 
سبب گمراهی و انحراف بعضی از 
را حق جلوه  باطل  و  مردم بشود 
بدهد اما اهل فرهنگ و ادب با این 
ترفندها زیاد بیگانه نیستند. یکی 
از صاحب قلمان قبل از انقالب و 
خواب  از  ناگهان  انقالب  از  بعد 
یک هزار و چهارصد ساله بیدار 
برکشید  را  قلم  شمشیر  و  شده 
و  بوده  دزد  شبان  موسی   : که 
جادوگر  و  شیاد  نصرانی  عیسِی 
دیگر  که  ساربان  محمِد  و  بوده 
حقانیت  اثبات  برای  و  واویال!  
وی  الطائالت  مثاًل  رِد  و  خود 
بارها و بارها بخشی از یک آیـة 
قرآنی را که خبر بود، نقل کرده؛ 
بی آن که به ُمبتدای آن اشاره ای 
را   » اله  ال   « مثاًل  باشد!  داشته 
حذف  را   » اهلل  اال   « و  می گفت 
می کرد! پاریزی جان! برو یک بار 
را  مصدق  دفاعیات  اسناد  دیگر 

ببین کجا وی مدعی  و  پیدا کن 
یاغی  من   .  .  .  ( که  است  شده 
بودم و ُمتمرد. (!! به ُمبتدا و خبر 

آن هم توجه داشته باش! 
چهل  مدیِر  امیرانی  علی اصغر 
سالة مجلة خوب » خواندنی ها «

لیسانسیه حقوق بوده و هیچ وقت 
بخیه  اهل  چون  ولی  نشد  دکتر 
در  انکارش  غیرقابل  نفوذ  با  بود 
نزدیک  بسیار  دوستی  و  دربار 
و  پهلوی  غالمرضا  شاهپور  با 
یکه تاز  تقریبًا  علم  امیراسداهلل 
و  بود  ایران  نشریات  میدان 
داشت  دربار  ُمهِر  شناسنامه اش 
این نشریه که خود  به  و استناد 
دیگر  نشریات   » ناخنک چی   «
پاخت  و  ساخت  اهل  به غایت  و 
جریان های  بفروشی  و  بساز  و 
بود،  ایران  سیاست  پردة  پُشت 
مؤلف  به  اعتباری  متأسفانه 
کتاب در ادعای » بی طرفی «اش 
امیرانی  علی اصغر  که  نمی دهد 
آیت اهلل  کنار  در  شمایلش  هم  
سید  و  کاشانی  ابوالقاسم  سید 
معروف   ( میراشرافی  مهدی 
شمس  و   ) خال دار  مهدی  به 
قنات آبادی ) ملقب به آقا شمس (

 و عباس شاهنده مدیر روزنامة 
قرار  چماق داران  دیگر  و  فرمان 

می گیرد!! 
و  زحمت  تفاصیل  این  تمام  با 
که  آزادی  نشریة  مدیر  کوشش 
جز عشق در او ناخالصی دیگری 
را نمی توان سراغ گرفت، ستودنی 
دارد.  مریزاد  دست  و  است 
و پای منبری این که همزه اولین 
حرف از حروف فارسی است که 
از » آی با کاله « از آن استفاده 
می کنیم و در فهرست اعالم قبل 

از حرف » الف « می آید! 
 باقی بقای تان    قاسم بیک زاده 

***
مطبوعات  قانون  طبق  آزادی:  
ایراِن پس از مشروطیت، نوشتة 
هیچ  بدون  زاده   بیک  جناب 
رسید.  چاپ  به  تصرفی  و  دخل 
آنچه دربارة کتاب من نوشته اند

درمورد  ولی  شود  می  تأیید 
است  الزم  توضیحاتی  دیگران 

که ببعد موکول می گردد.

کامل ترین روایت از رویداد ۲۸ مرداد۱۳۳۲ توسط رسانه گروهی پارس منتشر شد برای خرید  
این کتاب  با مجله آزادی یا آمازون  تماس بگیرید. همچنین می توانید ازطریق کلبه کتاب با تلفن 
۳۱۰۴۴۶۶۱۵۱   و یا کتاب پارس،  تلفن : ۳۱۰۴۴۱۱۰۱۵ کتاب را سفارش دهید. بها ۲۸ دالر 

باضافه  ۸ دالرهزینه پست سریع درداخل آمریکا. 
ترجمة انگلیسی کتاب نیز بزودی منتشر می شود.

گاهی رب  پیش گفتار ۱۳۳۲ ن
از: قاسم بیک زاده- کالیفرنیا
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دانستـنی اهی زپشکی
واکنش التهابی

علل: عفونت ها، ضربه، سرما، گر ما، 
سم ها، ترکیبات شیمیائی و آلرژی. 
حساسیت به خودAutoimmunity یا
با بدن  ایمنی  دستگاه  مقابلة   

سلولهای بدن.
های  آلودگی  کننده:  مستعد  عوامل 
روحی  فشار  زیست،  محیط  هوا، 
بی حر کتی، چاقی، غذاهای  مزمن، 
فرآوری شده، چربی های اشباع شده، 

کم خوابی، و کشیدن سیگار.
عوامل مؤثر  برای مقابله:

اسفناج،  براکلی،  مانند  ها   سبزی 
کلم بروکسل، میوه ها مانند  سیب 
کاکائو،  سبز،  چای  ادویه،  ها،  بری  و 
به  تیره  لیفی،  شکالت  مواد غذائی 
مقدار کم، روغن ماهی، روغن زیتون 
چذبی،  بدون  گوشت  خشکبار،   ،
مصرف شراب و آبجو  نه در حد افراط، 

و ورزش وتحرک جسمی.
عالئم :  به تقریب  ۲000 سال پیش  
واکنش   اصلی  عالمت  چهار  رومیان 
درحال  اند.  داده  ح  شر  را   التهابی 
حاضر  نیز این عالئم  با نامهای التین  

شناخته می شوند:
Dolor:در د 

Tumor :تورم
Rubor :قرمزی

color :گرمی
سبب این  عالئم افزایش  جریان خون  
التهاب   درموضع  اعصاب   وتحریک 

است.
اختالل  میالدی  نوزدهم  درقرن 
به چهارعالمت   در  کار عضو مبتال  
واکنش  التهابی افزوده گردید بطور 
سبب  به  رفتن   درراه  اشکال  مثال 
پیچیدگی قوزک پا یا اشکال دربلع به 

سبب تورم گلو. 
 اثر التهاب برروی مغز:

به  مدت   دردراز  التهابی   واکنش 
مغز آسیب  رسانده وموجب  کتهش 
توان  فکری می گردد. آسیب به مغز 
ممکن است ناگهانی  وبه سبب سکته 
شریان  دریک  خون    لخته  باشد 

بزرگ جریان خون را  به مغز ناگهان 
دچار  وقفه کر ده ومنجر به  آسیب  
های  سکته  گردد.  می  مغزی  نسوج 
» خاموش«  10 تا ۲0 برابر  شایع تر 
آسیب  موجب  مدت  ودردراز  ند 
واختالل   مغزی  نسج  میکروسگپی 

درکار مغز  می گردند.
درمان التهاب:

*  داروهای ضد التهابی  غیر استروئید 
)NSID( مانند  آسپرین، ادویل، 

 Alieve , Naproxen,celebrex
درد  وتورم را تسکین می دهند. ولی 
سبب   است  ممکن  موارد   دربرخی 
مقابله  برای  دند.  گر  معده   تحریک 
از  این عارضه می توان  همزمان  با  
Nexium داروهای  محافظ معده  مانند
 یا prilosec  یا protonix استفاده کرد.

* داروهای  کورتیکو استروئید: این 
داروها باواکنش التهابی  دربیماریهائی  
تورم   و  پوست  بیماری  آسم،  مانند 
قرص  وبصورت  کرده  مقابله  مفاصل 
می  دردسترس  تزریق  یا  کپسول،   ،
برای مدت  غالباً   آنها  باشد. مصرف 
کوتاهی  توصیه می گردد زیرا دردراز 
مدت  ممکن است  موجب بروز  نرمی 
استخوان،  بیماری قند، آب مروارید، 
افزایش فشار خون، و استعداد بیشتر 

برای ابتال به عفونت ها گردند.
داروهای  کورتیکو استروئید بصورت 
از  برخی   درمان  برای  .پماد  کرم 
و اگزوما  مانند  پوست   بیماریهای 
هستند. دردسترس   psoriasis
ودربعضی از موارد  نیز بصورت تزریق 

در مفصل بکار می روند.
*  افزایش پروتئین  CRP  نشانة  

وجود  واکنش التهابی دربدن است. 
lipitor  مانند statin داروهای گروه

پروتئین   این   میزان   crestor و 
رادرخون  کاهش می دهند.

* نحوة  زندگی وبرنامة غذائی:  برنامة 
غذائی و نحوة زندگی  دارای اهمیت  

بسزا ذز  التهاب مزمن می باشد.
آمدن   بوجود  سبب  غذاها   بعضی 
را   التهابی  باکتری هائی  که واکنش 
تشدید می کند  درروده می گردند. 
برخی دیگر موجب رشد  باکتری هائی 
مانند  الکتو باسیلوس ها که  دارای اثر 
ضد التهابی هستند  می گردند. این 
باکتری های سودمند  با آزادساختن  
ترکیبات شیمیائی  خاص در مقابله  با 

التهاب  مؤثر می باشند.
نتایج  یک بررسی که  درماه مه سال 
۲01۶ در مجلة اتنگلیسی  » تغذیه«   
پُلی   که   داد  نشان  گردید   منتشر 
درکم  درغذاها   موجود   های  فنول 
و  بوده  مؤثر  التهابی  واکنش  کردن  
به سالمت  سلولهای پوششی  رگها 
کمک  می کنند. غذ اهای سرشار  از 
پُلی فنولها  وضداکسیدان ها  عبارتند 
از میوه ها،سبزی های سبز تیره مانند 
انگورقرمز،  ، پیاز، زردچوبه،  اسفناج 

چای سبز، گیالس، وروغن زیتون.
بنا بر شواهد  موجود اسیدهای چرب 
امگا ۳ موجود  درماهی های آب سرد 
مانند ماهی آزاد، تونا، ساردینومکرل  
دارای  اثر  ضد التهابی  می باشند. این 
اسیدها با گر دش خون  به مغز رسیده 
می  مقابله  آلزایمر   بیماری   بروز  با 
کنندوخطر بروز  سکته را نیز  کاهش 

می دهند.
مطالعات  برروی  بیماران  مبتال به 

نشان   روماتوئید  نوع   مفاصل  تورم 
است  ممکن  ماهی   روغن  که   داده 
به  تسکین درد  کمک کرده و نیاز به 

مصرف  دارورا کاهش دهد.
ویش از  مصر ف روغن ماهی ومکمل 
معالج  پزشک  با   مشاوره  آن   های 
فرآورده  این  زیرا  است  ضروری 
ریزی  خون  خطر  است  ممکن  ها  
ازداروهای   که  درافرادی  رابخصوص 
استفاده می کنند   انعقاد خون   ضد 

افزایش دهند.
سالمت  برای  بخش  زیان  غذاهای 
های   به  نوشا  از:   عبارتند  بدن  
گازدار شیرین،)سودا(  نوشتبه های 
گوشت  پاستا،  ذرت،  شربت  سرشاز 
شده.  ری  فرآو  قرمز  قرمز،وگوشت 
افزایش   با  همچنین  ناسالم  غذاهای 
وزن بدن خطر بروز التهاب را بیشتر 

می کنند.
نقش ورزش:  اضشافه وز ن و نسج 
چربی  اضافی بخصوص چر بی شکم 
ازعوامل  بوجود آمدن التهاب است. 
تحرک جسمی به کنترل وزن  کمک 
کرده  وسبب آزادشدن  پروتئین  ضد 
این  گردد.  می  عضالت  از  التهابی  
از  بسیاری  پیشگیری   به  پروتئین  
بیماریها مانند بیماری قلب، بیماری 

قند، وافسردگی کمک می کند.
های  سیگار:سم  کشیدن  از  اجتناب 
ناشی از کشیدن سیگار  به جداررگها  
آسیب رسانده سبب سفتی آنها شده 
وبیماریهای التهابی مزمن مانند تورم 
مفصل نوع روماتوئید را شدید تر می 
میزان   سیگار  به  درمعتادین   کند. 
واکنش   نشانة  که   CRP ونئین   پر 

التهابی است افزایش می یابد.
برای  خواب  کمبود  کافی:   خواب 
خواب  است.  آور  زیان  بدن  سالمت 
ساعت     ۹ تا   ۷ وکمتراز  نامنظم  
درشب باافزایش  فشارخون ، بیماری 
رابطه  قلب  شریانهای  قندوبیماری 
دارد. کم خواب  میزان هورمون های  
سبب  برده  باال   را  خون  استرس 
واکنش التهابی شده وسالمت قلب را  

بخطر می اندازد
بعالوه خستگی ناشی ازکمبود خواب 
اثر  دارای  که  را  جسمی   تحرک 

ضدالتهابی است محدود می کند.

زنده یادسعیدی سیرجانی

شوخی شعرا

شارعردقهوه خاهن
درعهد صفویه » قهوه خانه«  مرکز 
شعرا وپاتوق  درویشان و صاحب 

ذوقان بوده است.
تذکره  اغلب  مناسبت  بهمین 
نویسان  آن روزگار  به قهوه خانه 
ها  اشارات  وازآن مجامع حکایاتی 
دارند. سران دولت  وبزرگان زمان 
بوده  تردد  در  مکان  بدین  غالباً  
اند وحتی  شخص شاه عباس  نیز 
گاهی به قهوه خانه  می آمده است  
واز صحبت  اهل حال  دمی گرم 

می کرده.
منجمله .قتی شاه  به قهوه خانه   
شعرا  جمعی  شد  وارد  اصفهان 
شکوهی   . بودند  نشسته  گردهم 
شاه  بود.  میان  درآن  هم  شاعر 
فرمودتا بیتی مناسب جمع شعرا  

بخواند. بداهتاً گفت:
 با بیدالن  باغ جهان  همچو برگ گل
پهلوی یکد گر  همه درخون نشسته ایم.

بالی معلمی
پیش  مقام   تیمورخان   طغیان 
خودرا  حکومت   قلمرو  نمازی  
داده  صاین   الدین   رکن   به 
بی سواد  بودوخودش هم چون  
بود  اصرارداشت چیزی بیاموزد. 
صاین را به استادی برگزیده بود. 
صاین بیچاره که از عذاب معلمی 

گردنکش  خان  معلمی  آنهم 
روزی   بود،  آمده  تنگ  به  کودن 
درد  خان  نفهمی  از  کسی  با 
صاین   سخن  خان  کرد.  می  دل 
زنجیر کرد   به  را   پایش  بشنید، 
الدین   افکند. رکن  زندانش  به  و 
در عرض معذرت  این رباعی  به 

تیمور خان نوشت:
در حضرت شاه چون  قوی شد رایم
گفتم که  رکاب  راز زر فرسایم
آهن چو شنید این حکایت ازمن
برپایم. بزد  وحلقه  شد  درتاب 

توقع معشوق
از   اغلب  عرفا   های  عشقبازی 
وتماشای  پرستی  جمال   حدود 
و  است  کرده  نمی  تجاوز  جمال 
بقول امروز ی ها  عشق عرفا » 
عشق افالطونی«  بوده  ولی همة 
معشوقه ها  که  بدین قانع نبوده اند! 
مظفر  فرمائید  مالحظه  مثاًل  
حسین کاشانی - عارف  معاصر 
شاه عباس صفوی - مجبور  شده 
طلب« »فزون  معشوق  به  است 

  خویش چه بنویسد:
بد باطن و چاپلوس  می باید گشت
خواهان کناروبوس  می باید گشت
حیف است چوپروانه بگردت گشتن
برگرد تو  چون خروس می باید گشت

نـجیرهم...
دل ز

امیر همایون  اسفراینی  درتبریز 
از مالزمان  سلطان   به  جوانی - 
یعقوب ترکمان - بنام  » شیخ ولی 
بیک«  دل بسته بود. معشوق-  که 
بعاشق سرگرانی  متداول   بعادت 
داشت  - روز ی  براو بگذشت و 
شعری  مناسب حال خواست. امیر 

همایون گفت:
یکدم که باتوأم  بسوی من نظر مکن
سیرت ندیده ام زخودم بی خبر مکن 

کار عشق شاعر عاقبت به جنون 
کشید وبه اشارت معشوق وفرمان 
نهادند.  پایش  بر  سلطان،  زنجیر 
سروده  حال  درآن  را   بیت  این 

است:
به زنجیرم چو کرد  ازبیقراری دلستان من
 دل زنجیر شدسوراخ سوراخ ازفغان من

غذای شارع رگسنه
 

ای  قصیده  کرمانی  بمی   طیان 
در  هجو  ممدوح خود  گفته بود 
کرده  شکایت  صله   وازندادن 
دلجوئی  ازاو  ممدوح   بود. چون 
معذرت  در  را  قطعه   این  کرد  

گفت:
سرو را  یک سخن اصغا کن  وانصاف بده
خود روا نیست  کز انصاف  کسی درگذرد
هردم ازبنده  برنجی  که هجا می گوئی
ورمدیحی  بتو آورد عطائی  نبرد
شاعری گرسنه  در کنج سرائی  خالی
ازتو آزاده اگر گه نخورد  پس چه خورد؟

دشمن آربو
نسوی   پائیزی  محمد  مجدالدین  
روزی  داشت.  زیبا رخی  درگرو   دل 
ودرپایش   آورد   بدست  دلبر   دامن 
گریستن گرفت. معشوق بدیدة گریان 
عاشق ترحم نموده  باآستین خویش  
اشک چشم اورا  خشک می کرد. وی 
بشکرانة  تفقد معشوق  بداهتاً سرود:
اشک من  اگر ستردی ای عهد شکن
برمن زآستینت  نیست  منت  پس 
باشد بردن  آبروی  کارتو   چون 
دیدن توانی  کی  آب  من   برروی 

زلف وخط
ضیاء قزوینی  ذلبستة  پسر زیبای  
» خان جنال قهوه چی«  بود وخان 
لفکان   ز  شد   مجبور  چی   قهوه 
زیبای کودک خودرا  بُبّرد  شاید  از 
شّر  محبت شاعر  شاهد باز  درامانش 
دارد. ضیاء چون زلفان  بریدة محبوب 

را دید  بداهتاً سرود:

مابین  خط و زلف تو ای حور نژاد 
هرچند  که بود گرم بازار عناد
خط تو حریف لشکر زلف نبود

دانم که چرا  شکست برزلف افتاد

یافته های جدید دانشگاه هاروارد
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بسوی تمدن اسالمی

»... انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ مانند 
پنجم  سال  شوال   ۱۷ احزاب  جنگ 
هجری بود که کفار، منافقین و یهود 
که  شدند  متحد  هم  با  بنی قریضه 
این  در  اما  کنند،  ریشه کن  را  اسالم 
جنگ که به نبرد تن به تن هم رسید، 
با رشادت های علی بن ابیطالب دشمن 
سنگینی  شکست های  مفتضحانه 
خورد، یهود بنی قریضه تسلیم شدند و 
اموال تجاری کفار به دست مسلمانان 

افتاد...«

پاسداران  سپاه  نشریه  از  برگرفته 
بسیار  احتمال  به  و  اسالمی  انقالب 
سربازان  مغزی  چکیده های  از  قوی 
آفتابه چی گمنام امام زمان که بنا به 
باد شکم را به شقیقه ربط  هر دلیلی 
میدهند و نهایتأ یک جورایی پای قوم 
یهود را به میان میکشند تا رفتار ضد 
قدس  راه  باب  اندر   ، را  خود  بشری 
از کربال توجیح کنند. بعله این جنگ 
احزاب یا جنگ خندق وجهه تاریخی 
موالی  که  است  معروف  دارد.  باالیی 
متقیان و رادمرد تاریخ اسالم پس از 
پیروزی در این جنگ، سر چندصد مرد 
یهودی را بریدند و زنان و کودکانشان 
را به بردگی بردند و مال و منال آنها را 
غارت کرده و بین امت اسالم تقسیم 

فرمودند.

 اینهم از اثرات اسالم عزیز در باورهای 
پوچ این ضد ایرانیان که همگی دشمن 
اجتماعی  و  فکری  پیشرفت  گونه  هر 
انسانها میباشند. سالهای سال در فکر 
و ذهن ما خواندند که فرهنگ ایرانی 
همینی است که میبینید. حرف حساب 
هم که بزنیم فوری فوتی رگ گردن 
توهین  که  میزنند  انگ  و  میکند  باد 
ستیزی  اسالم  و  مردم  باورهای  به 
است که کامأل برعکس میباشد چون 
عالم  به  است که  دیوانه  عزادار  امت 

و آدم توهین میکند. نمونه های آنهم 
داعش  میشود،  دیده  منطقه  در  زیاد 
بقیه  و  اسالمی  جمهوری  و  طالبان  و 
شوالیه های امت پیغمبر اکرم همه از 
یک قماش ضد انسانی میباشند . دوره 
آخوندی   - چپی  ومرج  هرج  از  پس 
به  ملغمه ای  فاجعه  نمایانگر  سال۵۷ 
بوده  اسالمی   - ایرانی  فرهنگ  اسم 
این  پلیدی های  همه  اوج  که  است 
رفتار  در  میتوان  را  واپسگرا  باورهای 
، در مدت  و کردار امت عقب مانده 
عمر جمهوری آخوندی دید. مملکت 
در محاصره بحرانهای شدیدی است 
فصل  و  حل  در  اراده ای  و  توان  که 
آنان وجود ندارد یعنی تا این تاریخ که 
جمهوری اسالمی رو به قبله در میدان 
است ولی به حول قوه الهی و راهبردی 
رهبر فرزانه انقالب باشکوه ، که نقشه 
بزرگ تمدن اسالمی را در سر دارد، 
وارد مرحله دوم یعنی دولت اسالمی 
دیوانه  بیسواد  انتصاب یک  با  شدیم. 
اوباش  دسته  و  دار  و  بدست  چماق 
میدان  وارد  دیگری  دزد  و  ارازل  و 
شدند و بیگمان آنچه از خاک و آب 
و هوای ایران که بجا مانده است را به 
نابودی خواهند کشاند. هنوز این ابلهان 
ویروس  با  مبارزه  افسار  نتوانسته اند 
کرونا را بدست بگیرند. هنوز تهیه و 
پخش و تزریق واکسن در مرحله خر تو 
خر در گل گیرافتاده است و فقط های 
وهوی میکنند. وزیر ابلهش دروغ پشت 
دروغ میگوید که با  قدرت و توانایی 
نداریم،  هیچ کمبودی  و  مهار کردیم 
ستاد کرونای ابله ترش خالی میبندد 
واکسن  جور  ده  هش  هف  بعله  که 
داریم  ولی چون بخاطر تحریمها حمل 
و نقل نداریم تا اطالع ثانویی، لنگ در 
هواییم و از این قضایا .استانهای فقیری 
زادگاه   ، بلوچستان  و  سیستان  مانند 
پهلوانان اسطوره ای ایران ، در بدترین 
میبرد. درجه همه گیری  بسر  وضعی 
ویروس بسیار باال میباشد و سیستمی 
که رژیم آخوندی در مدت خالفتش 

در ایران بند زده است ، توانایی بهروز 
کردن و بهزیستی شهروندان را ندارد. 
نه برنامه ای برای خدمات اجتماعی به 
آنان را دارد و نه پول و پله ای که بتواند 
مردم  گیرد.  کار  به  را  انسانی  نیروی 
کشورهای  به  نخبگان  این  دست  از 
بگیرند  واکسن  که  میروند  همسایه 
و  خمینیسم  دکترین  مبنای  بر  چون 
افکار ضد بشری و بویژه ضد ایرانی، 
این اسقاط و قراضه های تاریخ بشریت 
موشکی  ارتش  قدرتمندترین  یعنی 
دنیا نمیتواند به دنیای انسانیت برسد 
.دریک برزخی بین حیوان و انسان گیر 
افتاده اند و بخاطر باورهای قاراشمیش و 
درب و داغون ، کامأل قاطی کرده اند. 
همان بهتر که او زنده نیست تا ببیند 
خفت و خواری مردم را و کشوری که او 
و پدرش آباد کردند. البته چون هیئت 
پررویی  و  وقاحت  از  دیوانه  عزاداران 
همانند سنگ پای قزوین و شاید چیزی 
هم باالتر باشند، همینطور چپ و راست 
خالی میبندند و فکر میکنند بقیه دنیا 
و  میمونها  سیاره  در  خودشان  مثل 
صحرای کربال زندگی میکنند. سردار با 
افتخار اسالم و فرمانده سپاه پاسداران 
تازگی  سالمی  استاد  متبرکه،  اماکن 
فرمودند که از لحاظ محصول داخلی 
واکسن برکت، انبارهایمان پر است و 
به امریکا پیشنهاد دادند که چند صد 
میلیونی برای مستعضفان صادر کنند. 
پیشنهاد  این  تا  که  هم  بایدن  عمو 
سردار سالمی را شنید با چند صلوات 
بلند و تکبیر به دست و پای سردار افتاد 
و تقاضای دستگاه کرونا یاب مستعان 
خارجه  وزارت  دفتر  به  نیز  را   ۱۱۰
از  ان  ان  وقتی خبرنگار سی  فرستاد. 
عمو بایدن پرسید چرا، ایشون جواب 
داد که دانشمندان ما از این همه علم 
و دانش مرغوب اسالمی از نوع شیعه 
، انگشت به دهان مانده اند که چگونه 
میتوان از در قابلمه و لحیم کردن دو سه 
تا سیم و چراغ رنگی و جغحغه، چنین 
پیشرفتگی را ساخت  این  به  دستگاه 

همین  از  بشود  شاید  و  کرد  تولید  و 
فناوری برای شناسایی بقیه بیماریهای 
ناشناخته مثل ام اس و آلزایمر استفاده 
مراتب  به  که  ما  سردار  ولی  کرد. 
از این حرفهاست ، دست  باهوش تر 
رد به سینه عمو بایدن زد و تقاضانامه 
تنها مستعان  نه  پاره کرد!!!. گفت  را 
نمیدهیم بلکه غنی سازی را نیز باالتر 
میبریم تا چشمتان کور شود. در ضمن 
اون اسراییل فالن فالن شده و خود شما 
امریکایی ها هم هیچ غلطی نمیتوانید 
بکنید ما با اقتصاد مقاومتی تحریمها را 
دور زده ایم و میزنیم. اگر برق نیست 
یا آب نیست یا هوا آلوده است یا کار 
نیست یا پول نیست یا زندگی سخت یا 
حقوقها پایین است یا تورم باالست یا 
فقر و اعتیاد و فحشا زیاد است یا دزدی 
های کالن و اختالس و فساد همه گیر 
اینا همه یا از بی حجابی   ، شده است 
این و اون میباشد و  است ویا تقصیر 
بس. ما هیچکاره ایم ولی یک جورایی 
همه کاره ایم. چون هیچ چیزشان مثل 
آدم نیست نمیشود ازآنان انتظار داشت 
که مدیریت یا راهبردی و رهبری را با 
خرد و تدبیر به جا برسانند. تازه اول 
این بحرانهاست و هنوز امواج بزرگتر 
گرفتاریهای خود ساخته به کشتی بی 
لنگر این ابلهان نخورده است چون تا 
زمانی که بساط ولی فقیه پهن و توهم 
امپراطوری اسالمی در سر نخبگان امتی 
است، اوضاع بدتر و بدتر خواهد شد. 
اصولگرا و اصالح طلب همه زیر یک 
بیرق سینه میزنند منتهی ماله کشان 
استمرار طلب فقط مأموریتشان بزک 
کردن رژیم دیوان و عجوزگان است 
. پیشتر ها این جماعت به اسم ملی- 
مذهبی معروف بود که مغلطه ای بیش 
نیست. همگی دشمن ایران و نمادهای 
فرهنگی ایران باستان هستند چون با 
این گند کاریهای که با انقالب باشکوه 
با  بشری  ضد  رفتارهای  با  و  زده اند 
هر دگراندیش و دگر دین و و مابقی 
دیگرها هنوز همگی به نظام وفادارند. 

در ُام القرای اسالمی چه خبر؟
تیمور شهابی

حاال همه حرف از یکدست شدن دولت 
و نظام میزنند، انگاری که تا بحال از دو 
قطب مخالف میبوده اند که همه غلط 
اندازی میباشد. شرایط زندگی در ایران 
اسالمی عزیز هر روز سخت تر میشود 
و این روند از برق و آب گرفته تا گاز 
خواهد  دامه  خوراکی  مواد  و  ونفت 
داشت. چه چیزی باعث شده است که 
فکر کنیم دولت جدید روضه خوانان 
بزرگ  بحرانهای  همه  این  با  میتواند 
برخورد کند؟ کمبود در همه گوشه 
این  و  میخورد  چشم  به  جامعه  های 
ابلهان توان و وقت خود را در مبارزه 
به  امر  و  گردی  و سگ  بدحجابی  با 
معروف و نهی از منکرگذاشته اند. اینهم 
از تالشهای خستگی ناپذیر مجذوبان 
بنگاه  گزارش  طبق  حسینی.  کربالی 
سپاه  به  وابسته  تسنیم  چرندپراکنی 
و  هنجارشکنی   ، ماه  تیر  در  انقالب، 
قبح زدایی کاروانسرایی در دلیجان به 
مهم  و  کهن  شهرهای  از  یکی  عنوان 
دارالمومنین!!! در استان مرکزی بسته 
مقامات  دستور  با  آن  مدیر  و  شد 
چون  ؟  چرا  شد.  بازداشت  قضایی 
نمایشی  مرد  و  زن  مختلط  بازی  آب 
و  زنان  آزادی  و  فرهنگی  ابتذال  از 
مردانی است که در قالب گردشگری 
تمام خطوط قرمز کشور، قانون و شرع 
بازی  آب  بعله  گذاشته اند.  پا  زیر  را 
و شاید هم شادی و تفریح مردم که 
با این همه گرفتاریهای روزمره سر و 
کله میزنند دردسر این لعبتان آفرینش 
از  یکی  بازی  آب  همین  است.  شده 
کهن ترین مراسم ایران باستان است 
آن  با  زده  اسالم  ایرانی  دشمنان  که 
نیروی  از  بزرگی  دارد. بخش  مشکل 
و  جنگ  همین  صرف  ابلهان  انسانی 
جدالهای بیخود با مردم است چون از 
مدیریت بقیه کارها از بازساخت زیر 
بناهای صنعتی و تولیدی مثل نیروگاه 
های برق وشبکه های آبرسانی و صنایع 
نفت و خودروسازی و ترابری و غیره  
وامانده اند. همین دولت یکدست شده 
همدیگر  توپ  به  فردا  پس  فردا  هم 
از  دمبکی  دستک  هیچ  با  و  میزند 
قبیل برجام و اف ای تی اف یا توافق 
با سازمان انرژی اتمی  نمیتواند جلوی 
فرپاشی خود را بگیرد. سونامی کم آبی 
و بی آبی در راه است و قانون شرع و 
تمدن اسالمی را زیر و رو خواهد کرد.

ه 

پیام  رسیدم.  زودتر  ای  دقیقه  بیست 
داده بود که به دیدنش بروم و حاال در 
نه  ساعت  قرارمان  بودم.  کارش  دفتر 

صبح بود،
آمدن  دیر  و  ترافیک  حساب  من  ولی 
اتوبوس و مترو را که کرده بودم، از هفت 

زده بودم بیرون.
دایی محسن دایی ام نیست؛ پسردایی 
دایی  احترام-  -به  ما  که  است  مادرم 
دلیل  به  البته،  کنیم.  می  صدایش 
خانوادگی  آمد  و  رفت  عقاید،  اختالف 
مان بسیار محدود است. قدیم ترها، یک 
دکان خّرازی شش-هفت متری داشت، 
ولی حاال برای خودش تشکیالتی دارد 

و خدم و حشمی!
عمیقی  نگاه  بودم  درش  که  اتاقی  به 
سابق  دکان  با  شباهتی  هیچ  انداختم. 
بیست  بود  سالنی  نداشت.  جان  دایی 
متری با یکدست میز و صندلی دوازده 
نفره در وسط و یک ظرف کریستال پر از 
شکالت روی میز، یک میز بزرگ و چشم 
نوازچوبی با صندلی چرمِی پشت بلند در 
باالی سالن و یک قفسة کتاب نه چندان 
بزرگ، نصب شده بر دیواِر روبروی در. بر
دیوار روبرو، قاب عکسی بزرگ از بیت 
المقدس خودنمایی می کرد. باالی سر 

میِز کار، عکس دو ره بر بود و کنار میز،
پرچم جمهوری اسالمی که با اتصال به 
میله ای بر صفحه ای طالیی برافراشته 
بود. همین! با بند دوم انگشتان دست 
راستم،آرام دو ضربه به میز بزرگ وسط 
سالن زدم؛ تو پُر بود و چوب اصل. روی 
نفره،  دوازده  میز  پشت  صندلِی  اولین 

نزدیک به میز کار نشستم.
 آقای کت وشلوارپوشی که مرا به داخل 
سالن راهنمایی کرده بود، برایم کیک و 
چای آورد»دمت گرم« را در دلم گفتم  و 
» دستتون درد نکنه، زحمت کشیدید «

را به او. لقمه ای کیک را دردهان گذاشتم 
وبه  شدم  بلند  بدست  چای  واستکان 
مقابل قفسة کتاب رفتم . »قرآن« ، »نهج 

البالغه«  پانزده جلد  »اصول کافی«، 
»فاطمه فاطمه است«  شریعتی،»تعلیم 
»حماسة حسینی«  دراسالم«،  وتربیت 

و»بردگی دراسالم« از مطهری .
هرچه گشتم کتابی از اصول بازرگانی، 
که شغل این سال های دایی جان شده 
بود، پیدا نکردم! برگشتم سِر جایم که 
دایی محسن وارد شد. بعد از تعارفات 

معمول، گفتم:
»! دایی جان، چه آب دارچی باکالسی 

دارین «
به  را  اش  اندر سفیه  عاقل  نگاه  دایی   
رویم پاشید و گفت:»آقای اعرابی پیش 

کار منه. تو چطور دانشجوی ارتباطاتی

آب  از  رو  کار  پیش  فرق  که  هستی    
دارچی نمی دونی؟«

را  خالی  نیمه  استکان  که  طور  همان 
آنکه  بدون  گذاشتم،  می  میز  روی 
و  ناهار  و  گفتم:صبحانه  کنم،  نگاهش 
دایی جون.  غذا هستن  شام، همشون 
این ماییم که واسه هر وعده، تشریفات 
مختلف  های  اسم  و  شیم  می  قائل 
روشون می ذاریم. بعد دست به سینه 
و صاف نشستم و به چشمانش زل زدم. 
بهت زده نگاهم کرد. سکوت کردم. می 
آن  از  را  چطورخودش  ببینم  خواستم 

بُهت بیرون می کشد.
ثانیه، سینه اش را صاف  از چند   پس 
کرد و گفت:»خواستم بیای اینجا چون 
به  مون،  بازرگانی  کار  توسعه  برای  ما 
که  داریم  نیاز  آگاه  جووِن  نیروی  یه 
انگلیسی اش هم خوب باشه. گفتم چرا 

خیرم به فامیل خودم نرسه«.
 لبخندی زدم و گفتم:» شما لطف دارین 
دایی جان. حاال از کجا معلوم که من اون 

خصوصیات رو داشته باشم؟ «
سرش را خاراند و گفِت:». دیدم که توی 
ایِنستات به انگلیسی مطلب می نویسی«
 ِس سکون دار اینْستاگرام را مثل بیشتِر 

هموطنان، اِس ادا کرد.
اشاره ی دست راستم چند  انگشت  با 
گفته  به  تا  زدم  میز  به  ضربه ی مالیم 
بلند  سر  دهم.  سامان  سرم  در  هایم 

کردم و گفتم:
» وقتی اینْستاگرام منو چک می کنید 
گفتم:،  تاکید  با  را  س  روی  )سکون 
»یعنی اینکه تحقیقات دیگه هم کردید 
پس  کردید،  عمل  گزینشی  درواقع،  و 
بودنمون  فامیل  به  ربطی  ام  همچین 
را  خودتی  معنِی  به  لبخند  و  نداره« 
این  شدوگفت:».   سرخ  کردم.  نثارش 
چه حرفیه دایی جون من جونم واسه 
فامیلم در می ره « روی صندلی جابجا 
بالفاصله  بعد  البته«.  وگفتم: »  شدم 
پرسیدم:»مهمون های خارجی هم میان 

اینجا؟ تو این دفتر؟ «
 به سرعت گفت:». بله، البته «

هاش  کتاب  ی  قفسه  به  کردم  اشاره   
و گفتم :»پس قدم اوِل توسعه اینه که 
کتاب های قفسه تون رو عوض کنید. 
دوِر اون  کتاب ها سر اومده خان دایی. 
ی  دهنده  نشون  باید  شما  های  کتاب 
آگاهی شما از حیطه ی کاری تون باشه«
می  که:»آخه«...  کرد  شروع  قاطعانه 

دانستم که میخواهد پای ایدئولوژی  را
وسط بکشد دویدم بین حرفش و گفتم:

»اجازه بدین روشن تر بگم. فرض کنید 
یه تاجر خارجی اومد و دست گذاشت 
و  است  فاطمه  فاطمه  کتاب  همون  رو 

بدم  جواب  منم  چیه؟«  »این  پرسید: 
فاطیما ایز فاطیما. یارو به خودش می گه 
وای ددم وای ایناهنوز تشخیص نمی دن 
که فاطیما ایزنت مثال علی، اون وقت دو 
حالت داره. یا فکر می کنن که تجارت با 
ما خسارت باره و ُدمشون و می ذارن رو 
کولشون و درمی رن، یا فکر می کنن که 
ما پپه ایم و تا می تونن می خوان ما رو 
بچاپن«  بعد اشاره کردم به تابلوی بیت 
المقدس وادامه دادم:» تابلوی روی دیوار 
باید یه عکس ملی باشه چون تجارت 
شما از طرف ایرانه نه سرزمین آرمانی 
تون « : به ظرف  شکالت روی میز هم 
اشاره کردم و گفتم:»به جای شکالت هم 
یه خوردنی وطنی بذارید مثل گز. ظرف 
کریستال رو هم  عوض کنید با یه ظرف 

میناکاری از اصفهان خودمون.
نمی  که  ما  ولی  نیاوردوگفت:»  طاقت 
تونیم دست از کتاب ها و آرمان هامون 

برداریم. ما شهید دادیم «
در دلم از تحلیلش حرصم گرفته بود. با 
بغض گفتم :» بله شهیدها دادیم، ولی 

پرستوها تحویل گرفتیم « .
آن  در  پرید.  دایی  صورت  از  رنگ   
بسته  دست  غواصاِن  تصویر  لحظه، 
جلوی چشمانم رژه می رفت. تصویری 
نبودند،  من  نسل  هم  که  شهیدانی  از 
فامیلم هم نبودند، ولی هموطنم بودند. 
بمانم.  آن  از  بیشتر  که  ندانستم  جایز 
نفسم را با شتاب و با صدا بیرون دادم 
االن  من   «: وگفتم  بلند شدم  و سریع 
کالس دارم دایی جان. باید برم. از اینجا 
هم به انقالب و دانشگاه دور و بد مسیره. 

با اجازه«
شمرده، شمرده و با صدایی محزون گفت

». پس صبر کن بگم اعرابی برسوندت « 
با نیش خند گفتم:

». همون پیشکارتون؟«  شین پیشکاررا 
کشیدم.

آبدارچی  همون  بله    « گفت:  رمق  بی 
مون«

مه. ری  جوالی۲0۲1

باردیگر   که  خوشحالیم  بسیار  آزادی: 
اعضای کالس داستان نویسی  داالس به 
سرپرستی  آقای  کریم زاده  همکاری 
خودرا با آزادی آغاز کرده اند. وامیدواریم 
این همکاری  ادامه داشته باشد. شک 
که  نویسندگان  همین  ازبین  نداریم  
نویسندگان  هستند  آموختن  درحال 
بزرگی پدید خواهند آمد ودرآن روزبه 
وتشویق  پرورش  در  آزادی  که  سهمی 
به خود  است   داشته  نویسندگان  این 

خواهد بالید.

توسعه بازرگانی
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 اودرسال 1۲0۲ ه.ق. درقریة نوا متولد 
 11 سن  به  قمری   1۲14 وازسال  شد 
وحکومت  فرمانفرمائی  به  سالگی 
فارس  منصوب گردید ودرمدت  ۳۶ 
سال متوالی بانهایت اقتدار درفارس 
وقلمرو آن  فرمان روائی  می کرد. او 
دارای ۲۶ فرزندبود که 1۹ تن  از آنها 

پسر و۷ تن دیگر  دختربودند.

پادشاه بی اصل ونسب

رسید  سلطنت  به  وقتی  ناپلئون    
مورخین  فرنگ تصمیم گرفتند اصل 
ونسبی  جعلی برای او دست وپا کنند 
و اورا به جاهای بزرگ منسوب کنند. 
اما او پاسخ داد : من خود سرسلسلة  
نسب سایرین وعنوان دیباچة  تواریخ 
روی  از  باید  دیگران  که  دنیا هستم 
افتخار نسب خودرا به من برسانند من 
خودرا  به احدی انتساب نخواهم داد.

اتفاق  نادرشاه  برای  ماجرا  همین 
افتاد. وقتی به هند لشکر کشید می 
سلطنت  ازخانوادة  دختری  خواست 
را برای  پسر خود  عقد کند. هندی 
تا  براین است که  ها گفتند رسم ما 
وداماد  عروس  خانواده  پشت  هفت 
باید در  قباله  ذکر شود.  نادر گفت به 
آنهابگوئید داماد شما پسر نادراست و 
نادر پسر شمشیر و پسرزادة شمشیر 
همچنین تا هفتاد  پشت بر شمارید و 

به شمشیر حوالت دهید.

کهنسال ترین روزنامة دنیا

درسال چهارصد میالدی روزنامه ای
درکشور بائو«  پکن   « به  موسوم    
شخصی  بوسیلة   »چین«  باستانی 
بنام » سوکونک«  تأسیس شد  واین 
کوتاه  تعطیل  چند  از  غیر  روزنامه 
می  انتشار  مرتباً   مدت 1۵۳4 سال 
بروی حریر   ابتدا  روزنامه  این  یافت. 
روش  به  لطیفی  بسیار  رنگ  زرد 
واز 1800  آن روزگار منتشر می شد 
میالدی بصورت یومیه چاپ می شد 

نامعلومی   بعلل   1۹۳4 درسال  ولی 
تعطیل شد وازآن تاریخ دیگر منتشر 

نشد. 

خداینامه وشاهنامه

تنها   را  تاریخ  گویا  باستان   ایرانیان 
پادشاهان  وداستان   سرگذشت 
وفرمانروایان می پنداشتند وازاینجا
را  تاریخی  کتابهای  که  است 
می  شاهنامه«    « یا  »خداینامه« 
که  هم  وداستانها  افسانه  نامیدند. 
ازخود یادگارگذارده اند همگی دربارة 
پادشاهان است. بیشتری از مورخان 
دورة اسالم نیز ازروی همین عقیده 
جز به سرودن سرگذشت فرمانروایان 
ها  جنگ  وداستان  وپادشاهان 
وکارهای ایشان نپرداخته اند. .. میدان 
تاریخ بسیار پهناور ترازآن است که
نتوان  لیکن  اند  پنداشته  اینان 
پادشاهان  که سرگذشت  نمود  انکار 
وفرمانروایان وداستان  کارها وجنگهای
 ایشان بخش عمده وبزرگی از تاریخ 

است.
)نقل از کتاب » پادشاهان گمنام« اثر 

شادروان احمد کسروی(

مام وطن

اگرچه خمینی و پیروانش   از میهن 
بودند  دور  به  گرائی  وملی  پرستی 
تا  و تالش بسیار کردند و می کنند 
مردم را از وطن دوستی و ملی گرائی  
افرادی  روحانیان  دربین  اما  بازدارند 
بوده وهستند که  حس میهن دوستی 
و نفرت از  اشغالگران وطن را  هرگز 
پنهان نکرده اند. ازجمله سیداحمپ  
دانشمند  که  است  پیشاوری  ادیب 

 1۲۵0 سالهای  ودرمیان  بود  بزرگی 
دراراضی  قمری  هجری  و1۲۶0 
وافغانستان   پیشاور  بین  سرحدی 
متولد شد درسنة  1۲8۷ هجری به 
هجری   1۳00 ودرسنه  سبزوارآمد 
ازدواج  اوهرگز  کرد.  کوچ  بتهران 
هجری   1۳4۹ صفر  ودرسوم  نکرد  
درامام  یافت  وفات  درتهران  قمری  
زاده عبداهلل نزدیک  شاه عبدالعظیم 
در  را  وطن  حب  او  است.  مدفون 
به  ایران  اززبان  کتاب » قیصرنامه«  
کند: می  بیان  اینگونه  فرزندانش 

تو ای پروریده بخون دلم
چگونه زمهرتو دل بگسلم

نداری زبن  هیچ  پاس مرا
فراموش کردی سپاس مرا

...
کجا دیو آن زشت کاری کند

که بر مرد بیگانه یاری کند؟
منم پور ایران وبرمام خویش

مراغیرت آید زاندازه بیش

تاریخ مشروطیت

از  یکی  درایران  مشروطیت  برپائی 
که  است  مهمی  بسیار  رویدادهای 
درحقیقت نقطه عطفی درتاریخ ایران 
بشمار می رود. تاریخ مشروطیت را 
کسروی   احمد  شادروان  تفصیل  به 
رشته  به  زاده  ملک  مهدی  دکتر  و  
تحریر درآورده اند. اگر هر ایرانی یک 
بار این تاریخ را مرور کند   هرگز اجازه 
نخواهد داد که مام میهن  اسیر پنجة  
بیگانگان  شود و سرمایه های ملی 

ایران به تاراج رود. 
واما محمود محمود  درکتاب مفصل 
روابط سیاسی   تاریخ    « نام  به  خود 
نوزدهم  درقرن  وانگلیس  ایران 
انقالب  که  است  معتقد  میالدی« 
مشزوطه برای ایران یک بال ومصیبت 
با  سال   ۲۵00 ایران  ملت  زیرا   بود 
حکومت فردی بنام شاه عادت کرده 
بود. وآن شاه  سایة خدا نامیده می 
شد و مسئول حفظ جان ومال مردم 
خود بود اما ناگهان سیستم حکومتی 
ایران را مشروطه کردند بدون اینکه 

سیستم  چنین  برای  را  افرادی 
حکومتی تربیت کرده باشند.

شاید  خود  بجای  نظریه   این  البته   
درست باشد،  اما ازطرفی نمی توان 
همیشه دریک نقطه درجازد  وگفت ما 
هنوز آمادگی پذیرفتن سیستم جدید 
مورد  دراین  هرحال  به  نداریم.  را 
وجوددارد  گوناگون  و  فراوان  نظرات 

که دراین مختصر نمی گنجد. 

شاه نعمت اهلل ولی

شاه نعمت اهلل کرمانی )۷۳1 تا 8۳۵(
مؤسس  داشت   دراز  عمری  که 
که  است  اللهیه   نعمت  سلسله  
پیروانش همه شیعه  بودند. شاه نعمت 
اهلل  مدتی درسمرقند وهرات و یزد  
به سر برد و ۲۵ سال آخر عمرخودرا  
درخانقاهی که درقریة زیبای ماهان ، 
نزدیک کرمان  بنا کرده بود  گذراند. 
آنجاست  در  اکنون  نیز  او   مرقد 
اهلل  نعمت  شاه  است.  وزیارتگاه 
مقبولیت  فراوانی میان مردم داشت 
. وی را »ولی«  و »شاه« می خواندند 
که به معنی »شاه عارفان« است. ازآن 
پس همة شیوخ  این سلسله »شاه« 
نامیده شدند.رساالت صوفیانه  بسیار 
به شاه نعمت اهلل نسبت می دهند اما 
مهمترین اثراو دیوان اشعاراوست  که  
به هنگام  رویدادهای  آخرالزمان  و 
ظهور مهدی  و عیسی را پیش بینی 
اللهیه   نعمت  طریقت   است.  کرده 
هنوز هم درایران  وهندوستان  پیروی 
می شود و شاخه هائی از آن منشعب 

شده است.

آقای حمزه
 

تعریف کرده اند که روزی نیما برای 
خود  بازنشستگی  حقوق   دریافت 
عده  رود.  می  فرهنگ  وزارت   به 
زیادی دربرابر صندوق اجتماع کرده 
بودند وباصطالح صف بسته بودند تا 
نوبتشان  محفوظ باشد. درهمین اثنا 

متصدی حسابداری صدا میزند:
- آقای حمزه

وبدنبال این صدا ، مردی از آخر ، به 
خودرا  وحقوق  آید  می  صف  جلوی 
دریافت می دارد ومیرود. سروصدای 
چرا  که  شود  می  بلند  منتظرین 

نیما  دراینجا  شدید؟  قائل  استثناء  
بصدا در می آید که شما همه فرنگی 
هستید وباید بدانید که  همزه درکالم 
حرکت می کند تنها »الف«  است که  

ساکن می ماند.

دلقک در جنگ

شاه عباس طبعی شوخ ولطیف داشت 
وهمیشه در دربارش عده ای از دلقکان  
ومسخره گویان حضورداشتند یکی از 
داشت  رفیع  ومنزلتی  مقام  که  آنها 
می  شد.  می  نامیده  عنایت«   »کل 
ایران  جنگهای   از  دریکی  گویند  
هم برابر  دوسپاه  همینکه  وعثمانی 

 

صف آرائی کردند  چون عدة سواران 
سپاهیان   از  مراتببیش  به  عثمانی 
شد  هراسان  عباس  شاه  بود  ایران 
شیخ  گشت.   مستولی  براو  وترسی 
حضور  عاملی  محمد  الدین   بهاء 

داشت . ازاوپرسید  که چه باید کرد .
 شیخ درجواب گفت که راه حیله بسته 
امیدی  بزرگ  خدای  به  وجز  است 
ودورکعت  بسازی  وضو  باید  نیست 
را   موفقیت  و  وپیروزی  بخوانی  نماز 
عنایت«  حاضر  ازخدابخواهی. »کل 
گفت:  شیخ  به  و  کرد  ای  خنده  بود 
ازترس  اکنون  پادشاه   این   یا شیخ 
درحالتی است که نمی تواند  خودرا 
نگاه دارد واگر وضو بسازدفورا باطل 

خواهد شد.
که  افتاد   بخنده  چنان  عباس  شاه 
بزحمت توانست جلوی خودرا بگیرد. 

وسرانجام در آن جنگ  پیروز شد.

از خواص انجیر

 اکثر مردم وقتی انجیر می خورند پوست

را دور  را  می کنند وآن  پوست آن 
می ریزند. غافل از اینکه پوست انجیر 
این  اگر  ازجمله  دارد.  زیادی  کارآئی 
پوست هارا جمع کرده وخشک کنید 
وسپس آن را بصورت پودر درآورید  
می  داشتید  سرزده  مهمانان  هرگاه 
گوشت  روی  به  را  گرد  این  توانید 
و  شود  می  نرم  فوراً  گوشت  بریزید 
درمدت کمی  کباب تُرد و خوشمزه 
یا  کندو  می  حاضر  شما  برای  را  ای 
در خورشتی که می پزید  خیلی زود 

پخته می شود .

طبابت درزمان قاجاریه

از اطبای مشهور لقب دار زمان قاجاریه  
میر سیدعلی مرعشی بود که به لقب  
» سیدالحکما« معروف بود. او یکصدو 
ده سال عمر کرد  و بیش از هشتاد 
سال درتهران  به طبابت مشغول بود.

»مریضخانه  یا  سینا  بیمارستان 
دولتی« اولین بیمارستانی بود که به 
همت امیرکبیر در ایران ساخته شد 
و نخستین پزشک ایرانی هم در این 

بیمارستان شروع به کار کرد.

سربریدن بنام اسالم

تیمور گورکانی ادعا می کرد که قرآن 
را از بردارد و حتی شأن نزول آیات را 
نیز می داند.. همین شخص بنام اسالم  
سربرید.  را  ایرانی  هزار   چهارصد 

.درزمان صفویان نیز  هربار 

عثمانی  ترکان  بین  جنگی  قراربود 
و صفویان در گیرد شیعیان عثمانی 
بدستور سلطان عثمانی و سنی های 
درراه  صفوی  شاه  بدستور   ایران 
ازدم  اهلل*   الی  خدا)قربتا  رضای 
تیغ گذرانده می شدند.  . به نوشته 
شجاع الدین شفا  فقط دریک مورد  
چهل هزار  شیعه آناتولی وسی هزار 
سنی ایرانی ساکن تبریز گردن زده 
شدند. یک بار درتبریز به دستور  شاه 
اسماعیل  درعرض دوشبانه روز  شکم 
بیست هزار تبریزی سنی را دریدند. 
وحال ما درقرن بیست ویکم از کشتار 
داعش  و  وطالبان  اسالمی  جمهوری 

صحبت می کنیم.

شاهزاده کثیراألوالد

حسینعلی میرزا فرمانفرما پسر پنجم 
فتحعلی شاه بود.

ارک تبریز

آرامگاه شاه نعمت اهلل ولی
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علمیعلمی وپاسخوپاسخ پرسشپرسش
عصرروشنگری

سیاست ، فلسفه ، علم و ارتباطات 
ویا  اروپایی، در طول قرن هجدهم 
از1۶8۵تا181۵  دیگر   عبارتی  به 
که  جنبشی  از  بخشی  عنوان  به 
توسط پدید آورندگان آن به عنوان 
از  روشنگری  صرفًا  یا  عقل  عصر 
 The age of(، شود  می  یاد  آن 
reason( تغییر جهت داد. متفکران 
فرانسه   ، بریتانیا  در  روشنگری 
را  سنتی  اقتدار  اروپا  سراسر  و 
را  تصور  این  و  بردند  سؤال  زیر 
توان  می  را  بشریت  که  پذیرفتند 

بخشید.  بهبود  عقالنی  تغییرات  با 
عصر روشنگری کتابها ، مقاالت ،

 ، علمی  اکتشافات   ، اختراعات   
قوانین ، جنگها و انقالبهای متعددی 
آمریکا  انقالبهای  آورد.  پدید  را 
آرمانهای  از  مستقیمًا  فرانسه  و 
روشنگری الهام گرفتند و به ترتیب 
اوج نفوذ و آغاز افول آن را مشخص 
جای  سرانجام  روشنگری  کردند. 
خود را به رمانتیسیسم قرن 1۹ داد.

عمرستارگان

ستاره  مورد  در  زیادی  اطالعات  ما 
ها داریم. پس از قرن ها استفاده 

ستاره   ، هنگام  شب  ازتلسکوپ 
توانند  می  آماتورها  و  شناسان 
ویژگی های کلیدی هر ستاره مانند 

جرم یا ترکیب آن را کشف کنند.
، ستاره  یک  جرم  محاسبه  برای 
را  آن  مداری  دوره  است  کافی   
از  اینکه  تعیین  وبرای  کرد  بررسی 
به  ، است  شده  ساخته  چیزی  چه 
می  ساطع  ستاره  که  نوری  طیف   
کند توجه می شود. اما تنها چیزی 
توجه  آن  به  هنوز  دانشمندان  که 

نکرده اند زمان است.
David Soderblom ، دیوید سودربلوم
علمی  موسسه  از  شناس  ستاره   
می  بالتیمور  در  فضایی  تلسکوپ 
ای  ستاره  تنها  »خورشید  گوید: 
دانیم  می  را  آن  سن  ما  که  است 
این  برمبنای   دیگر  اطالعات  همه 
آمد.« خواهد  دست  به  آگاهی 
و  فیزیک  اساس  بر  محاسبات 

اندازه گیری غیر مستقیم سن یک 
ستاره می تواند به ستاره شناسان 
برخی  و  بدهد.  باالیی  های  تخمین 
مختلف  انواع  برای  روشها  از 
در  کنند.  می  عمل  بهتر  ها  ستاره 
که  دارد  وجود  روش  سه  اینجا 
سن  آن  برمبنای  شناسان  ستاره 
کنند می  محاسبه  را  ستاره  یک 
هرتسپرونگ-راسل 1-نمودارهای 
Hertzsprung-Russell diagrams
ستاره  دو   ، بیستم  قرن  آغاز  در 
و  هرتسپرانگ  اجنار   - شناس 

هنری نوریس راسل - به طور 

مستقل این ایده را ارائه کردند که 
دمای ستارگان را در برابر روشنایی 
این  الگوهای  کنند.  ترسیم  آنها 
 Hertzsprung-Russell نمودارهای 
یا H-R با جایی که ستارگان مختلف 
در آن چرخه زندگی بودند مطابقت 
این  از  دانشمندان  امروزه  داشت. 
الگوها برای تعیین سن ستاره های 
که  کنند  می  استفاده  ای  خوشه 
همه  آنها  ستارگان  شود  می  تصور 

در یک زمان شکل گرفته اند.
Rotation  rate ۲-سرعت چرخش

اخترفیزیکدانان   ،  1۹۷0 دهه  در 
متوجه یک روند شده بودند: ستاره 
از  سریعتر  جوانتر  ای  خوشه  های 
می  قدیمی  ای  خوشه  های  ستاره 

چرخند. در سال 1۹۷۲ ، منجم 

اندرواسکومانیچ از سرعت چرخش 
و فعالیت سطح یک ستاره برای ارائه 
بمنظورتخمین  ساده  معادله  یک 
کرد:  استفاده  ستاره  یک  سن 

1/۲-سن=سرعت چرخش
Rotation rate = )Age) -½.
تعیین   برای  ها  دهه  این روش طی 
اما   ، رفت  می  بکار  ستارگان  عمر 
داده های جدید  نشان داد به نظر 
ها  ستاره  از  برخی  که  رسد  می 
سرعت  خاصی  سن  به  رسیدن  با 
خود را کاهش نمی دهند. بلکه آنها 
برای  را  یکسانی  چرخش  سرعت 

بقیه عمر خود حفظ می کنند.
۳- لرزه نگاری ستارگان

Stellar seismology
می  ثابت  که  جدیدی  های  داده 
تخمین  برای  چرخش  سرعت  کرد 
روش  بهترین  ستاره   تک  سن 
بدست  نامحتمل  منبعی  از  نیست 
این  کپلر.  فضایی  تلسکوپ  آمد: 
تلسکوپ سیاره های فراخورشیدی 
را مورد مطالعه قرار می دهد. کپلر نه 
تنها نعمتی برای تحقیقات مربوط به

 

سیاره های فراخورشیدی بود بلکه 
طوالنی  مدت  به  شدن  خیره  با 
برروی همان ستارگان ، لرزه نگاری 

ستاره ای را به ثبت رساند.
ستاره  یک  زدن  سوسو  تماشای 
آن  سن  از  هایی  سرنخ  تواند  می 
را نشان دهد. دانشمندان تغییرات 
به  را  ستاره  یک  درخشندگی 
عنوان نشانگر آنچه درستاره اتفاق 
با  و  کنند  می  بررسی   ، افتد  می 
تقریبًا  را  ستاره  سن   ، سازی  مدل 
این  انجام  برای  کنند.  محاسبه می 
مجموعه  یک  به  نیاز  شخص   ، کار 
روشنایی  برای  کامل  اطالعات  
ستاره دارد - که تلسکوپ کپلر می 

تواند آن را ارائه دهد.

بزرگی جهان هستی

راه  کهکشان   در  که  زمین  برروی 
شیری  واقع است بشر قادر نیست   
تکنولوژی  گیری  بکار  با  حتی 
را  الیتناهی  فضای  پیشرفته 
زمانی  مثل  کند.درست  مشاهده 
وسط  در  کشتی  یک  برعرشه  که 
وسعت  توانیم  نمی  باشیم  اقیانوس 

اقیانوس را بطور کامل ببینیم. 

واژة »جهان«  به جای  دلیل  بهمین 
یا» کیهان«  ستاره شناسان عبارت  
می  بکار  را  رؤیت«  قابل  »جهان 
برند. برای تعیین وسعت جهان قابل 
رؤیت،  دوعامل  سرعت نور و عمر  
آنجا  دارد.از  دخالت  هستی  جهان 
که  عمر کیهان 1۳/۷ میلیارد  سال  
بگوئیم   توانیم  می  بنابراین  است 
میلیارد   1۳/۷ حدود  گیتی  افق  
عبارت  به  دارد.  ازمافاصله  سال  
دیگر  این افق از هرجهت که نگاه 
تریلیون  میلیارد   8 حدود   کنیم 

مایل  ازما فاصله دارد.

ازمریخ چه خبر؟
در فوریه ۲0۲1 ، مریخ نورد ناسا به 

آغاز  خودرا  کار  و  برخورد  مریخ 
یک  پرواز  اولین  نورد  مریخ  کرد.. 
رساند   ثبت  به  را  مریخی  روبات 
شروع  و  بکارانداخت  را  خود  مته 
 Jezero دهانه  سطح  از  پیمایش  به 
یک  بقایای  شد  می  تصور  که  کرد 

دریاچه باستانی است ) ۲1/۳0/4(.
دقیقًا  یافت  نورد  مریخ  این  آنچه  
همان چیزی نیست که دانشمندان 

انتظار داشتند. بریونی هورگان ،
 دانشمند ستاره شناس از دانشگاه 
، ایندیانا   ، الفایت  غرب  در  پُردو 
یکی از طراحان علمی این ماموریت 
Jezero فوق  می گوید: »کف دهانه 
نمی  واقعًا  »ما  است.«  جالب  العاده 
چه  به  دهانه  دراین  که  دانستیم 

چیزی می رسیم.«
های  سنگ  تخته  منظره  مشاهده   
عظیم که ممکن است در اثر سیالب 
 ، باشند  شده  جابجا  باستانی  های 
نظر می  به  که  ای  الیه های صخره 
شده  مستقر  آرام  آبهای  در  رسد 
اند و صخره هایی با کریستال های 
بزرگ که ظاهری آتشفشانی دارند. 
ازمریخ   ، ارسالی  درتصویرهای 
است.محل  رسیده  زمین  به  نورد  
فرود مریخ نورد ممکن است شامل 
مدتها  از  آتشفشانی  گدازه  جریان 
آب  وجود  از  هایی  نشانه  یا   ، قبل 

- یا چیز دیگری باشد.
فکر  که  »آنطور  گوید:  می  هرگان 
هرچه  نیست.اما  واضح  کردیم  می 

هست ، عالی است.«
برجسته  نکات  از  برخی  اینجا  در 
باال  درعکس  را  نورد  مریخ  تصویر 

و تصویر پائین مشاهده می کنید.
که  هستند  آن  درپی  دانشمندان 
وجودداشته  حیات  درمریخ  ببنند 

است یاخیر.

عمر بشر

می  نشان  جدید  مطالعه  یک 
 ۷،۳00 حدود  که  جوانی  زن  دهد 
سوالوسی  جزیره  در  پیش  سال 
Sulawesi اندونزی زندگی می کرد ،

 دارای شجره نامه ای شگفت انگیز 
در شرق آسیا بوده که با ترکیبی از 
نسب دنیسوان Denisovan مخلوط 

شده بود.
غار  از  را  زن  این  اسکلت  محققان 
جنوب  در   Leang Panninge
بدست   Sulawesi سوالوسی 
آگوست۲0۲1   ۲۵ در  آوردندو 
دهند  می  گزارش   Nature درمجلة 
که تجزیه و تحلیل DNA وی نشان 
عمدتًا  نوادگان  از  او  که  دهد  می 
 Homo sapiens شرقی  آسیای 
 ۵0،000 حداقل  احتماالً  که  است 
سال پیش به این منطقة گرمسیری 

رسیده اند.

دانشمندان حدس میزنند که اجداد 
این دختر  پس ازورود به این جزیره 
با اقوامی  که از ساکنین این جزیره 
اما ساکنین   . ازدواج کردند  بودند  
بومی این جزیره یعنی  دنیسوان ها 
اسرارآمیز  انسانهای  از  گروهی 
آنها  قدمت  که  هستند  باستانی 
در  پیش  سال   ۳00000 حدود  به 
تا   ۳0.000 از  و  رسد  می  سیبری 
1۵.000 سال پیش در نزدیکی پاپوآ 

گینه نو زندگی میکردند.
معلوم نیست که آیا اجداد این دختر 
مجسمة سنگی خوک سوالوسی را 
 4۵،۵00 به  حداقل  آن   قدمت  که 
از ویکی   ، گردد  می  بر  پیش  سال 

 قدیمی ترین کارهای هنری از یک 
خلق  شده    شناخته  زنده  موجود 
کرده اند یا خیر. بنابراین هنرمندان 
بصورت  حاضر  حال  در  اثرنیز  آن 

یک راز باقی خواهد ماند.
 18 تا   1۷ دختر  این  جسد  باکشف 
می  داده  احتمال  دراندونزی   ساله 
شود که قدیمی ترین  انسان ها در 

منطقه آسیا زندگی می کرده اند.

تکامل یافتن ویروس کورونا

ذرات ریز آئروسل که در حین تنفس ،
 صحبت کردن و آواز خواندن مردم 
بیش  است  ممکن  می شوند  پخش 
درهوا  موجود  رطوبت  قطرات  از 
یک  باشند.  کرونا  ویروس  حاوی 
که  دهد  می  نشان  جدید  مطالعه 
ویروس کرونا در حال تکامل است 
شود.  پخش  هوا  در  راحتی  به  تا 
دارد:  نیز وجود  اما یک خبر خوب 

ماسک ها می توانند کمک کنند.
اوت   ۶ در  سنگاپور  در  محققان 
بالینی  عفونی  بیماریهای  در   ۲0۲1
گزارش دادند که حدود 8۵ درصد 
تنفس  در  کرونا  ویروس   RNA از 
ذرات  در  کوید1۹  به  مبتال  بیماران 
اندازه  که  شده  یافت  آئروسل  ریز 
بود.  میکرومتر  پنج  از  کمتر  آنها 
است  شواهدی  آخرین  یافته  این 
که نشان می دهد کوید-1۹ عمدتا 
از طریق هوا در قطرات ریز منتقل 
می شود واین ذرات ریز می توانند 

ساعت ها درهوا معلق بمانند .
ماسک  که  شده  مشخص  همچنین 
توانند  می  وراحت  مناسب  های 
حامل  های  آئروسل  نفوذ  میزان 
ویروس را به بدن ما تقریبًا به نصف 

کاهش دهند.

زحمت زنبورهای عسل

برای تولید نیم کیلو عسل زنبورها 
از  را  دوکیلوگرم شهد   باید حدود 
آوری  جمع  گل   دومیلیون  حدود 
کنند.  زنبورهای کارگر درطول عمر 

سه تا ۶ هفته ای خود حدود یک 
قاشق چایخوری شهد جمع می کنند.

اندرو سکومانیچ

تلسکوپ کپلر
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زدد عینک
میر حیدر معروف به معمائی، متخلص 
به » رفیعی« ازمردم کاشان، درساختن 
مادة تاریخ و معما دستی  بلند وحضور 

ذهنی عجیب  داشت. ..
او که شاعر خوبی هم بود  مانند اکثر  
شاعران روزگار صفوی به هندوستان 
رفت ومشمول عنایت  شاهان ورجال 
چهارساله  گردید.پسر  سرزمین  آن 
اش محمد هاشم نیز با وی بود که در 
دهلی تحصیل کرد و زبان به شاعری 
گشود. محمدهاشم که سنجر تخلص 
وبیانی   دلنشین  سیمائی  کرد   می 

نمکین داشت.
راجة  بهوپال  بشاعری وزبان آوری او 
عالقه پیداکرد  ومیر سنجر  از حاشیه 
طولی  گردید..  او  محفل  نشینان  
نکشید  که نرگس، دختر زیبای راجه 
نیز دلباخته ومجذوب جمال وکمال 

اوشد ودرخفا باب  معاشقه را گشود.
دراین وقت عمر میر حیدر به هفتاد 
ازرابطة پسرش  ونگرانی  بود  رسیده 
که  اوراواداشت   نیز   راجه  دختر  با 
از جهانگیر  اجازة بازگشت به میهن 
که  سنجر  میر  اما  کند.  استدها  را 
نرگس  آالیش  بی  بعشق  اعتمادی 
داشت وخود نیز قادر به ترک او نبود 

درپاسخ پدر گفت:
رمیده ام زوطن  آنچنان که پنداری

میانة قفس و دام آشیان دارم.
میر حیدر باردیگر  به اندرزو تضرع 
گفت:  صحبت  ودرحین   پرداخت 
بام  لب  آفتاب  من   عمر  پسرجان  
بریده   ویرا   سخن  سنجر  است. 
درپاسخ گفت:  پدر نگران  مباش که 
شده  میخکوب  بام  برلب  آفتاب  آن 

است.
میر حیدر دیگر چاره ای جز مراجعت  
به میهن نداشت ناگزیر  پسررا وداع 

گفت وروی براه نهاد..
شبی سنجر و نرگس برساحل  دریاچه ای
وعدة  کرد  می  رااحاطه  معبدی  که   
نرگس   شب  درآن  داشتند.  مالقات 
سال  یک  بر   بالغ  اکنون  گفت:  باو 
می  ما  پنهانی   دیدار  ازنخستین 
گذرد ومن بخطای خود  پی میبرم. 
پرواز  خیال   درآسمان  پیوسته   ما 
ایم.  نداشته  توجه  وبحقیقت  کرده  
من دختری  بودم عزیزدردانه وپدرم 
هوسهای  بلکه   خواهش  هرگونه  

وعالقة  گشاده   باروی  مرا   کودکانة 
ومن  کرد  می  استقبال  العاده   فوق 
درکارهای  تنها  نه  که  پنداشتم  می 
آزادی  بچگانه   وهوسرانیهای  عادی 
دارم بلکه درعشق هم  کامال آزادم 
وهنگامی که پدرم ازعالقة من بمردی  
مرا  ونعم   بدون  ال  مستحضر گردد 
بعقد  او در می آورد گرچه او یکنفر  
مرا  پدرم  اما  باشد.  وخارجی  بیگانه 
وپیش  ساخت  خودواقف  اشتباه  بر 
از آنکه من لب  بسخن گشوده باشم 
مرا با پسرعم خود همسر کرد وراه را 

برویم بست.
دراینجا لختی سکوت  ورزیده وآنگاه 

بالحنی غم انگیز گفت : تو برعکس ،
 ، وشاعر  آزادوزیبا   هستی  جوانی   
بهترازمن   دخترانی   با  میتوانی   که 
آنان  شوی  خوشبخت  کنی،  ازدواج 

راهم خوشبخت سازی.
نرگس   : گفت  لرزان  باصوتی  سنجر 
همسری   لیاقت  که  میدانستم  من 
تو  که  پنداشتم  می  اما  ندارم  باترا 
می توانی  بامن از  این کشور خارج 
شوی  و روی به نقطه ای دیگر  گذاری  
واگر در  سرزمین پهناور  هند مأمنی  
نیافتیم بچین، به روم، بمصر، بایران، 
خالصه بجایی برویم که کسی برعشق 
ما خرده نگیرد وبرسعادت ما  حسد 
نورزد؛ اماآشکارا  می بینم که دختر 
های   راجه  معروفترین  از  یکنفر  
این قاره نمیتواند  بچنین  فداکاری 
عظیمی  تن دردهد پس ترا  بخدا می 
زیرا   خواهم  می  وخوشبخت  سپارم 
که خود نیز درشب زفاف  تو بسفری 
رفت.  خواهم  ندارد   بازگشت  که 
بگذار پیکر  دلنواز تو  بستر سعادت  
دیگری را  گرم کند وجسم فرسوده  
مرادربستر  سرد ابدی  بخودواگذارد.

بیچاره نرگس  سراپای وجود خودرا  
سپرد  سنجر   میر  سوزان   بعشق 
وباوی ازدهلی  گریخت اما دوروز بعد  
هردو گرفتار شدند وراجه تمام گناه را  
برگردن سنجر  گذاشت و شکایت به 
اکبر شاه  برد. درنتیجه  سنجر بزندان  
افتاد ونرگس بشوهر رفت. یک سال 
خاطرها  از  کس  بی  وشاعر  گذشت 
محوشد... ولی نرگس  روزی نبود  که 
برناکامی  عاشق بینوای  خود اشک 
بپدرومادر  او  استخالص  نریزدوبرای 

جوان   شوهر  وحتی  وخویشاوندان  
آنان  نشوداما  متوسل  خویش 
ازقبول تمنایش  امتناع میورزیدند... 
تمنای  به  سورسنگ  راجة  باألخره  
وموجبات  داد   مثبت  جواب  او 
آزادی  سنجررا فراهم ساخت اما او 
می  ای  بهره  چه  خویش    ازنجات  
درشهری  توانست  می  وچگونه  برد 
شهر  درهمان  دلبرش  که  بماند  
بادست  باشد. پس  بدیگری  متعلق  
خارج  دهلی  از  گریان  وچشم  خالی 
شد و بگجرات رفت. درآنجا باگروهی 
با مساعدت  ازایرانیان  آشناگردیده 
آنان  وپایمردی  شاهنوازخان بدربار 
ابراهیم عادلشاه راه یافت ودرسلک 
ندیمان  وی قرارگرفت. اما مصیبتی 
که  برروح او سایه افکنده بود  تز حد 
تحملش خارج بود وشاعر ناکام  برای 
بباده  خود   بدبختی  کردن  فراموش 
پناه برد تا آتش دل را  با آن  آب آتش 
رنگ فرو  نشاند.وروی محبوبه را  در 
نماید.وباگفتن  مشاهده  جام  آئینه 

اینگونه اشعار خودرا تسکین بخشد:
ناخوانده ره بزم تو طی کرده ام امشب
این کار بدلگرمی  می  کرده ام امشب

چسان  زدعشقم  پای  پشت  چو 
چاالک برخیزم

ضعیفم، دست گیرد  سایه تا     ازخاک 
برخیزم

شاخی  بردوش   هرطرف  زمستی 
افکنم  دستی

تاک  چون  چمن  ازطرف  هرگاه  روم 
برخیزم.

افراط  درمیخواری  سالمت  باألخره 
اورا مختل کرد وخواستند ویرا توبه 
اندرزگویان  درپاسخ  او  اما  دهند 

اشعاری ازاین قبیل می گفت:
شب ازلب تو خواب حرام است دیده را
نتوان  به توبه بست لب می چشیده را
نو عاشقم اگر نشکیبم  شگفت نیست
هجران مصیبت است ستم نارسیده را

آشنایان  بوسیلة  که  میرحیدر  
مستحضر  فرزند  ازوضع   ودوستان 
شده بود  دست بدامان  شاه عباس 
ابراهیم  به  ای  نامه  او  و  زد  کبیر 
عادلشاه  نوشته تقاضا کرد  که سنجررا  
بزودی  سنجر  بازگرداند.  بایران  
مراجعت  جز  ای   چاره  که  دریافت  
به میهن  ندارد واین غزل را سرود:

نیم چوفاخته  دربندآب ودانة خویش
چوعندلیب بود  قوتم از ترانة خویش
روم بخانة خود بعد عمری از دردوست
چنانکه خویش رود درعزا بخانة خویش

خواری  ازباده  میلی   بی  کمال  وبا 
که  ودرحالتی  کشید  دست 
بود  آمده  بجان  ودودلی  ازناامیدی 

این بیت را  زیر لب زمزمه کرد:
اگر هزارچومن بیگناه کشته شود

گمان مبر  که کسی دست آسمان گیرد
وازفرط تأثر  چنان سررا بدیوار کوبید 
که از هوش  رفت وسخت بیمار شد. 
پادشاه طبیب  مخصوص خودرا  بعیادت

 او فرستاد  واو وی را اندرز گفت که 
نباید  یکباره ازشرابخواری  دست کشد

اعتیاد  مقدار  از  بتدریج  آنکه  بهتر   
جام  خودبرخاسته   آنگاه  بکاهد. 
بلورینی را که لبة بنفش یا آبی رنگ 
داشت ازمی پرکرده بدست وی داد. 

سنجر با اشاره به پیاله گفت:
 گونة زردم دوا نداشت وگرنه

شد لب ساغر  کبود بسکه گرفتم.
نبخشید   ای  نتیجه  طبیب  مداوای 
جهان   از  چشم   10۲1 در  وسنجر 
ازآنکه بسی سالگی   پیش  و  پوشید 

برسد  ازرنج زندگی خالص شد.
این ابیات  از آن شاعر ناکام است:
متاع کفرودین بی مشتری نیست

گروهی این گروهی آن پسندند
---

الهی سینه ای دردآشناده
غم از هردل که بستانی بما ده

خداوندا دلی ده دردپرورد
کرم کن اشک سرخ و چهرة زرد

میرحیدر بجز سنجر  پسر دیگری هم 
بنام میر معصوم داشت که این بیت 

ازاوست:
کنی  می  طلب  چه  گفتی  که  ای 
هیچ  اگر  درویشی  بعد  ومیخواهی/ 

نباشد، شاهی
فراموش کردم که چون سنجر اززندان 
خالص وعازم ترک دهلی گردید راجه 
خویش   اکرام  اتمام  برای  سورسنگ 
مبلغی زروسیم نزد شاعرفرستاد که 
میرسنجر  کند.  خرج  سفر  دروجه 

نپذیرفت ... ودرپاسخ او نوشت:
سفرم توشه برنمیدارد

نام من  پخته است نان مرا

زیاد  درصف اتوبوس نماندیم . همینکه
سر  به  گردوخاک  ومقداری  رسید 
ورویمان  پاشید  سوارشدیم. اما این 
دفعه  درصف، توی اتوبوس ایستادیم!
بغل دستی من گفت: نگهدار و پیاده 
راحتی   با  و  گرفتم  را  جایش   . شد 
به  خوشحال  دادم.،  تکیه  پشتی  به 
نشسته  پهلویش  که   دیگر  مسافر 
بودم نگاه کردم. اوهم مرا نگاه کرد. 
انداختم ولی بی  پائین  چشمهایم را 
گمان  به  کردم.   نگاهش   باز  درنگ 
بهتر   تا  برگرداند  را   نگاهش  اینکه  
شدم.  خیره   او  به  بکنم  نگاهش 
من معموالً  بااین نگاه کردن ها  می 
برای  حتی  که  کسی  بدانم  خواهم  
چندلحظة کوتاه  پهلویش می نشینم 
چه فکر  می کند. مثالً این شخص که 
من بالفاصله  پهلویش نشستم ازمن 
ام  راضی است که پهلویش نشسته 
یانه؟ خوشحال است یانه؟ تین هارا از 
وجناتش  می خواهم بفهمم. گویا  این 
نوع  کشف ها و فهمیدن ها  برای من 
علم است. من می خواهم بدانم کسی 
شود   می  رد  ازجلوم  درخیابان   که 
درآن لحظة کوتاه  دربارة من چه فکر  

می کند؟
باری ، شخصی که  پهلویش نشستم 
واز  داشت  سبیل  که  بود   آدمی 
سبیلهایش  واز نگاهی که ازفراز آن 
به من دوخته بود  فهمیدم چه  فکر 
می کرد:» اول  فکر کرد که یک »آدم«  
پهلویش نشست. بعد فکر کرد  که 
کمی شانه اش  به او خوردودرحالیکه 
نگاه عمیقی  به او می کرد  جابجا شد  
وراحت  کشید  پس  را   خودش  بعد 
نشست. برگشت ودید که پهلودستی  
با دقت به عینک ملخی گران  قیمتش  
ونگاه  کرد   تعجب  کند.  می  نگاه 
دیگری  باو کردتاازقیافه اش بفهمد 
شاید منظوری داشته باشد وچشمش 

رو  عینک مانده باشد.«
رفیق   که  فکرهائی  همه  اتفاقاً  
من   خود  ازنظرگاه  من  پهلودستی 
کرده بود، همه درست بود یاالاقل من 

استنباطم این جوربود.
من همینکه پهلوی دست او نشستم 
داد   دست  بمن  فکر   این  بالفاصله 

که حاماً  چشم یارو رو عینکم مانده 
وهیچ بعید نیست  که حاال شیطان  
از  را   وعینکم  بکند  اش   وسوسه 
جیبم بزند. هرچه خواستم این فکررا  
آمد  یادم  نشد.  بکنم  دور  خودم  از 
واترمان   خودنویس  پیش   چندماه 
بودم  خریده  تومان   هشتاد  که  را 
ناراحت  بلند کردند.  از همین جیبم 
اینکه   مثل  ناراحتی  واین  شدم 
بلحظه  هشدارم می داد  که  لحظه 
زیر چشمی متوجه او  وعینک باشم 
وحتی یکبارهم  که زیر چشمی  اورا 
نگاه کردم دیدم که او نیز  بدقت مر 
ا نگاه می کند جرأت هم نمی کردم 
وتودستم  بردارم  جیبم  از  را  آن 
نگاهدارم. زیرااوال او مرا  بااین کارم 
آدم ترسوئی  می پنداشت ثانیا بااین  
کارم نشان می دادم  که او واقعاً  آدم 
بعد  نبود.اما  وپسندیده  است  دزدی 
که  ام  کرده  کار خوبی  که  فهمیدم  
الاقل زیر چشمی  اورا می پایم. زیرا 
درهمین آن بود  که او اندکی خودش 
مردک  که  کردم  حتم  کشید.  راباال 
بکند.  را  عینکم  کلک  خواهد   می 
عمل بمثل کردم وبااین فکر  که اورا 
متوجه کرده باشم حواسم جمع  است  
منهم خودم را باال کشیدم ونگاه  ریز 
دیگری باو انداختم. اتفاقا ً  او همینکه  
متوجه نگاه من شد  جلدی نگاهش 
قاپید   بود   به عینکم  دوخته  را که 
وبزمین دوخت. دیگر برایم شبهه ای  
باقی نماند  که یارو می خواهد  عینکم 
کنم   واگر کمی غفلت  برود  را  کش 
انجام شده ای  روبرو خواهم  باعمل 

شد. 
اتوبوس  ازایستگاهی بایستگاه  دیگر  
ُغرُغر  شد.  می  رد  سرهم   پشت 
داخل  وگرمای  همهمه  با  موتورآن  
ونگران من   وفکر مشّوش   اتوبوس  
بیشتر سعی  من  اما  شد.  می  قاطی 
می کردم هرطوری شود  دوتا چشمم 
را ازروی  جیبم دور نکنم تا حسرت 

عینک  بدل این  ناقال بماند.
کم کم داشتم عصبانی می شدم زیرا 
میدیدم  که همسفرم نمی فهمد که 
شده  او  شریف  شغل   متوجه   من 
رّد  نمی خواهد  او حتی   وانگهی  ام 

گم کند که من الاقل  متوجه نشوم. 
ُزل   وُزل  رابرگرداندم  چندباررویم 
توهم  را  کردموابروهایم  نگاهش 

کشیدم اما انگار نه انگار.

ناشی  دزد  گیر  عجب  گفتم  باخودم 
که  بود   هنگام  دراین  افتادم.  ای 
یواش  او  که  دیدم   تعجب  کمال  با 
ودرست  آورد   را  دستش  یواش  
پشت گردنم  روی  میله های نیکلی  
تا  کردم   فکر  گذاشت.  اتوبوس 
بااین  احمق  دعوا راه  نیانداخته ام  
اما  بشوم  پیاده  وازاتوبوس  پاشوم  
دیگر  به مقصد رسیده بودم . چندنفر 
زیر سیبیلی  منهم   نگهدار  گفتند  
گفتم نگهدار. نگاه دیگری به عینک 
اتوبوس   توی  شدم.  وبلند  انداختم 
طوری شلوغ بود  که من ترسم رااصال 
عوض  مخواستم   کردم.  فراموش 
اینکه  بمردم تنه بزنم  وپاهایشان را  
لگد بکنم  بنوبت  همانطورکه  تک 
می  پیاده  داشتند   وباحوصله  تک  
بدهم.  بخرج  حوصله  منهم  شدند  
ترسم زایل شده بود. حس اطمینانی 
همه  مگر  بود.آخر  تولیدشده  درم 
میخواستم  درحالیکه  دزدند؟  مردم 
بیشتر  درخودم  را   اطمینان  این 
داشته  را  آن  یارای   وحتی  بکنم  
باشم  که نگاه دیگری به عینکم نکنم 
وقتیکه  اما  پریدم  پائین  ازاتوبوس  
حس  این  اینکه   برای  شدم  پیاده 
اطمینان  وحالت سرمستی  را بازهم 
به  نخواستم   بازهم   ، بکنم  بیشتر 
عینکم  نگاه بکنم. مطمئن بودم که 
عینک سرجایش است. این اطمینان  
مغرورم کردخ بود  ولی اندکی بعد  از 
دیدم   ویکدفعه  وغرورافتادم  جوش 
که سینه ام  از سنگینی عینک خالی 

شده است! باوحشت  دستم را بجیبم 
بردم امادرآن چیزی  نبود. یک فحش  
چارواداری  بخودم دادم. می خواستم  
هرکه را ببینم بزنم . میدانستم  که دزد

اتوبوس  زیرا  نخواهد شد   پیدایش   
رفته بود. چند نفردیدند که من  اززور 
عصبانیت  چند تف بزمین انداختم. 
با  آنها  آنهادادم. ولی  به  چند فحش 
خونسردی  مرا نگاه می کردند. گویا 
طرف  درحقیقت   که  دانستند   می 
من  آنها نیستند . اما  دراین هنگام  
برگشتم   خورد...  ام  شانه  به  دستی 
همان دزد بود. دستم با سنگینی باال 
رفت  فهمیدم که سرانجام  این مشت  
او  بنفع  یا  من   بنفع  مارا  هردو  کار 

بفضاحت  خواهد کشانید.
پوزخند  باوقاحت   درحالیکه  دزد 
میزد  عینک را بادو انگشتش  جلوی 
من   دراین حال  بود!  گرفته  چشمم  
نتوانستم    . ایستاد  فکرم  یکدفعه  
ممکن  چطور  نفهمیدم   بکنم.  فکر 
است  عینکی که  چندلحظه پیش  با 
تردستی دزدیده اند  با تمسخر  جلو 
پائین  را  نگاهدارند؟ دستم  چشمم  
آوردم. برویش فریادزدم: آقا این چه 
شده  دیوانه   کردید  شما  کاریست  
اید؟ عینک  را دزدیدید بس نیست 

مسخره هم می کنید؟
اما او درحالیکه مرا بسکوت وآرامش 
دعوت می کرد  باخندة  قشنگی گفت:
نه جانم من دزد نیستم. من دراتوبوس  
متوجه  ناراحتی  شما شده بودم ومی 
من  کردید   می  خیال  که  دانستم  
دزدم وبرای همین  عینک را  از جیب 
شما دزدیدم تا ثابت کنم  که من دزد 
نیستم وتا آمدم بگویم چرا؟ عینک  را 

توی  جیبم گذ اشته  ورفته بود...

پژمان بختیاری

 میرسنجر ،عاشق ان کام
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شعری هک زندگی است

    هب انتخاب  م.ع.آشنا

وسالهای  مشروطه   دردورة 
مقارن با اندیشه های مشروطیت
ادبی  های  بیانیه  درایران،   
شد.  می  منتشر   متعددی 
نخستین بیانیه  که جدا از لحن 
تندوشدید  آن از اهمیت  وتقدم 
برخورداراست،  نیز  تاریخی 
ازآِن میرزا فتحعلی  آخوندزاده 
پادشاهی   دراواسط  که  است 
کهن  ازادبیات  ناصرالدینشاه 
وستایش  مداحی  شیوة  ایران  
کرد.  سخت   انتقادی  گرانه، 
های  نمایشنامه  بانوشتن  وی  
نمونة  نخستین   که   متعددی 
درادبیات  نویسی   نمایشنامه 
دیدگاههای  بود،  ایران  مکتوب  

انتقادی خودرا  تجسم بخشید.
آقاخان  میرزا  ازاو   پس 
ه.ق.(   کرمانی)1۲۷0-1۳14 
درسخنان   نهفته   اصول 
داده   بسط  را   آخوندزاده 
کالسیک  ادبیات    ، ای  دربیانیه 
را مورد داوری قرارمیدهد و آن 

را نقد می کند:
» باید دید  نهالی که   شعرای ما  
درباغ سخنوری نشانده اند  چه 
نتیجه بخشیده  ثمر  داده  وچه 
است؟  آنچه مبالغه و  اغراق گفته 
ساختن   مرکوز  اش  نتیجه   ، اند 
بوده  مردم  سادة  طبع  در  دروغ 
است. آنچه  مدح و مداهنه کرده 
اند اثرش  تشویق  .زرا وملوک به  
انواع رذایل و سفاهت شده است 
سروده  وتصوف  عرفان  آنچه   .
تنبلی وکسالت  ، ثمری جز   اند 
،  حیوانی  وتولید  گداوقلندر و 
بیعار نداده است، آنچه  تغزل گل 

، عاملی  جز  اند  وبلبل  ساخته 
نبخشوده  جوانان   اخالق  فساد 

است«  

این نمونه ای است  از نقد  شعر  
و  وموضوع  اندیشه   درزمینة  
محتوا دردوران  مشروطه. همین 
ملکم  های  درنوشته  را  اندیشه  
خان  نیز می توان دید. همانگونه 
که در شعر دورة مشروطه  مانند 
فراهانی  الممالک  ادیب  اشعار 
شعر   ای   کلیشه  های   تصویر 
می  قرار  انتقاد  مورد  مرسوم  

گیرد:
ای شعرا چند هشته درطبق فکر
لیموی پستان یارو سیب  ذقن را

اما  ادیب الممالک خود از جمله  
مسائل  ازدید   که  بود   کسانی 
پستان  »لیموی   به  شعر،  فنی 
بود-  محدود  ذقن«  سیب  یارو 
از   آکنده  شعراو   که  فرق  بااین 
است  اجتماعی  داغ  مضامین 
ازاستحکام   ، بیان  ودرعرصة 

صورت وقالب برخورداراست..
عقاید  اغلب  دوره  این  شاعران 
می  اعالم  ای  دربیانیه  خودرا 

دارندو عشقس که یکی از تندرو 
درپایان  است)وی  آنان  ترین  
دیدی  زیست(،  می  دوره  این 

اصالح طلبانه دارد. 
سایر شاعران  نیز درباره اصالح 

ادبی  سخن می گویند.
از  عمومًا    ، طلبی  اصالح  این 
موضوع ومحتوا  فراتر نمی رود. 
نخستین تجاربی که  بااین  حال 
پژواک  فارسی   ادب  در  وهوا  
چون  شاعرانی   ازآن  یافت، 
ما  بود.  شیبانی  و  مقام  قائم 
دوتن  این   دربارة   ، ازاین  پیش 
اندیشة  پیشگامان   بعنوان  
آزادی درعرصة ادب سخن گفته 
، آذرخش های   این  باوجود  ایم. 
شعر میهنی  وهیجان  کشاکش 
اساسًا    ، خواهی  مشروطه  های 
ادیب  چون  شاعرانی   درسخن 
الممالک ، سید اشرف، دهخدا و 

بهار پژواک  یافته است.
اینان  مردانی بودند  که شعرشان 
هم زمان با  کوشش های سیاسی  
دموکراسی   درراه  واجتماعی  

تشخص ومقبولیت  پیدا کرد و 

اشاعه یافت.
 ، فارسی  ادبیات  کتاب   از   «
دکتر  نوشتة  تهران.  نی،  نشر 

محمدرضا  شفیعی کدکنی. « 

پاکسازی افکار  از خرافات مذهبی

خوانندگان عزیز    اصوالً پیامبر  هر 
خودرا   مذهب  ظهور  علت  مذهبی 
دیکته شده از طرف خدا می داندکه 
گناهی  ذهب  درآن  وتردید  شک 
است بزرگ وباید  بدون شک وتردید  
که  دانیم  می  ولی  شود.  پذیرفته 
ازخاورمیانه   بزرگ   مذاهب  اکثر 
که  است  الزم  پس  اند.  ظهورکرده 
درمورد خاور میانه یک بررسی  کنیم.
مانند  میانه   خاور  که  دانست   باید 
آسیا،  قارة  بین سه  که  پلی  هست 
وتمامی   قرارگرفته   وآفریقا  اروپا، 
است  راه  ازاین  قاره  سه  آمدوشد 
میانه   خاور  که  دانیم   می  وبازهم 
شامل  کشورهای حاصلخیزی  است 
که  فراوان   زرخیز   معادن  با  همراه 
همین  زرخیزی خیلی هارا  به طمع 
می اندازد. استعمارگران وحملة اقوام 
که   مهمی  حمالت  درمورد  وحشی  
تنها به کشور  ما ایران  انجام گرفته  
حملة عرب است ومغول ها  معموالً 
این حمالت  اقوام وحشی  یک شروع 
وآغازی دارد  که با کشتاروخشونت  
مدتی  از  پس  اما  است   همراه 
سیرنزولی پیدا  می کند وآرامتر  می 

شود تا مردم  نفصی بکشند.
اما حملة عرب  با سایر حمالت  بکلی 
فرق داشت. چون حملة عرب  ساختار 
مارا وفرهنگی  وسیاسی  اجتماعی 
امروز  هم  دگر گون کرد. وتا همین 
آن  شدت وخشونت را دارد. اما حملة 
مغول برعکس ، پس ازمدتی  سران 
ایران  فرهنگ  تأثیر   تحت  مغول  
قرارگرفتند وسرکردة قوم مغول  لقب 
خان  رابه دنبال  اسم خودش قرارداد 
بنام هالکوخان مغول وبرای استفاده 
ایرانی  افراد برجسته  از  فکری یکی 
نصیرالدین  طوسی   خواجه  بنام  را  
کرد  انتخاب  خود   مشاور  بعنوان 
که توانست  باتدبیر   وزیر   وهمین 

 خلیفة مذهبی بنام خلفای  عباسی 
را که دربغداد بودند  از میان بردارد . 
بنابراین ازهالکوخان خواست تابایک 
کند   حمله  بغداد  به  مجهز  نیروی 
وحکومت خلفای عباسی را منقرض 
آراست   لشکری   هالکوخان  کند. 
وبه بغداد حمله کرد وحلقة محاصره 
نوکران  اما  کرد   تر  تنگ  را   خلیفه 
به  کسی  اگر  انتشاردادند   خلیفه 
زمین   به  آسمان  بزند  دست  خلیفه 

می چسبد و دنیا به آخر می رسد.
وزیرش   نزد  قاصدی  هالکوخان  
فرستاد که  اینها این طور می گویند 
. وزیر پاسخ داد بگوئید  کسی به او 
پیچیده  درنمدی  اورا  و  نزند  دست 
جان  تا  بمالند  زمین  روی  وآنقدر  
بدهد. همین کاررا کردند  نه آسمان  
بزمین چسبید ونه دنیا آخرشدولی 
معتصم باهلل آخرین خلیفه از جهان 
رفت. بنابراین فرق بین حملة عرب  با 
مغول را متوجه شدید. اما دلیل  آن 
این است که  اعراب یک قوم بیابانی 
مغول  ودرک  فهم  بودند.  شترچران 
علت  بهمین  بنابراین   . نداشتند  را 
خودشان  تسلط  ناچارند  که  است 
برایران  را باکشتار وخشونت برقرار 
کنند. درمورد دین هم هرکجا سئوال 
کنیم جواب این است که این خواست 
خداهست واما یک اصل کلی وطبیعی 
داریم که می گوید  همه چیز وهمه 
به سوی ترقی  باگذشت زمان   کس 
کشیده  اجباراً   وتکامل   وپیشرفت 
داریم می  ما درعمل  ولی  می شود  
ازاین  خدارا   پیامبران  که  بینیم 
قاعده طبیعی جدا کرده اند. درنتیجه 
خدای ادیان همان خدائی است  که 
گرفته  شکل  پیش   دوهزارسال  
خودش ونوشته هائی را که به آن خدا 
به  مربوط   همگی  دهند  می  نسبت 
وآن  است.  پیش  همان دوهزارسال  
قوانین  امروزه با زندگی  قرن ۲1  ابداً 
همخوانی ندارد. به چندنمونه  توجه 
کنید: روز ی 1۷ رکعت  نماز آن هم 
درپنج وقت روزانه صبح، ظهر، عصر، 
مغرب، و عشا . پس این آدمها کی کار 
از کجا بخورند؟ مطلب دیگر   کنند؟ 
ترس سئوال وجواب روز قیامت  است 

ترسانند  می  ازقیامت  را   همه  که 
روز  ساعت    1۲ قیامت   روز  این  
وقت دارد . اگر فرشته مخصوص خدا 
برودباالی کرة ز مین شیپور بیداری 
بزند تا مرده ها همگی ازداخل قبرها 
جعبه  یا  ازکفن   برخیزند،  بشنوند 
چوبی  بیرون بیایند وآن  سنگ بزرگ 
بایستند  وخبردار   کناربزنند  قبررا 
بدهند  تشکیل  یک  ستون  وصف  
بروند بسوی پل صراط  که حتماً باید  
درخاورمیانه باشد یک یک با مالئکة 
خدا جواب وسئوال کنند ودست آخر  
آن شخص حرکت کند برود روی پل 
شمشیر  واز  تراست  باریک  ازمو  که 
تیزتر ودرزیر پل  یک طرف بهشت 
است و یک طرف جهنم تا به کدام از 
آنها سقوط کند تابعد  که نوبت  نغر 
بعدی بشود  وحد وسطی هم ندارد 
یا جهنم است  یا بهشت حتماً ازاین  
تفسیری که می کنم  شما خنده تان 
می گیرد اما این یک واقعیت است که 
برسذر شما هم که دارید می خندید  
موقع  بودم  که  دردبستان  آید.  می 
ظهر  ناظم  به پسری بنام امراهلل می 
گفت برو اذان  بگو. اوهم  می رفت 
می  هم  واشعاری  گفت.  می  اذان  
خواند ) نوشته دبر در جنت  بخط لم 

یزلی
شفیع روزقیامت محمداست وعلی(

 چون این خدا و این قوانین مسخره 
پیش   دوهزارسال  باعقل   راآخوند  
ازملتهای خدا  گرفتن   برای سواری 
فراهم کرده وبزرگترین حربه وقدرت  
جهنم  همین  آخوند   خدای   آن 
وبهشت  است حاال که تا اینجا متوجه 
شدیم که این مشکل وسیستم  بکلی 
غلط است ومی خواهیم این سیستم 
غلط را تغییر بدهیم حاال درایران را 
چون  دین  این  اوایل   زنم  می  مثال 
کامالً ذ به ضرر جامعه بود ازراه جنگ 
با آن  روبروشدیم. ازقبیل بابک خرم 
از  دین در آذربایجان و یعقوب لیث 
سیستان . تالشها باعث قصابی شدن 

بابک شدو نتیجه ای نگرفتیم. 
اسلحه  بجای  خواستیم   ازآن  پس 
ونویسندگی  قلم   باسالح  آتشین 
عمل کنیم. همانطورکه وقتی کلیساها 

برای حکومت براروپا رفتند یک فرد 
دیوانه ای را مثل خمینی پیدا کردند 
ازاهالی  گوزمان   دومینیک  بنام 
وبی  الت  افراد  ای  وعده  اسپانیا 
گذاشتند  او  دست  زیر  راهم  سواد 
تادرفرانسه ازشهر لیونشروع کنند وبا 
کشتاروغارت، زندگی مردم به پیش 
بروند تا توانستند  قرنها برتمام اروپا 

حکومت مطلقه داشته باشند.
افرادی  وقلمهای  نوشتار  آتش  ولی 
مثل منتسکیو،روسو، وسخنرانیهای 
حکومت  توانست  میرابو   آتشین 
وآنهارا   بدهد   شکست  کلیسارا  
درشهرکی درایتالیا ساکن کند واجازه 
کنند.  دخالت  حکومت   درکار  نداد 
ولی همین اروپائی ها آمدند دین ما  
زمان   گذشت  دراثر  که  هارا  ایرانی 
تحت تأثیر  پیشرفت  زمان قرارگرفته 
مردم  پهلوی  شاهان   ودرزمان  بود 
تعیین  با  بودند  ظاهری  مسلمان   ،
وپشتیبانی  خمینی  بنام  آخوندی 
سواد  کم  افراد  که  شدند  باعث  ازاو 
مارا  ودر پاره ای نقاط افراد روشنفکر 
وباعث  قراربدهند  تأثیر   ماراتحت 
روز  این  وبه  شدند  حکومت  سقوط 

افتادیم.
نوشتار  ازقدرت  داریم  الزم  بنابراین 
وقلم، ناآگاهان را آگاه کنیم. دراین راه 
دکتر شجاع الدین شفا کتابها نوشت 
که  دانست  می  وچون  نکرد  وفایده 
کرد  وصیت  است  بسیارمهم  آگاهی 
روی قبرش نوشتند راه رهائی آگاهی 
ولی  است  آگاهی  وبازهم  وآگاهی 

نگفت چگونه باید مردم را آگاه کرد.
الزم است  که اکثر ناآگاهان را  بازبان 
آنوقتدراین  کرد.  هدایت  خودشان 
اهلل  دکترعزت  یاد   زنده  مورد  
همایونفر به مشکل پی برد مشکلی 
که ما 4۲ سال است داریم می نویسیم 

ولی نه به زبان عوام.
مکاتیب شرق عموماً   پیچیده وبسته 
آورند.  سردرنمی  ازآن  استوعوام 
بنابراین برای شرح دادن پبه آنانکه 
کم سوادند باید مسائل را دولپه کرد، 
شکافت و بیشتروبیشتر توضیح داد 
وازطرفی باید  مراقب اقدامات  دَول  

استعمارگ
هستند   درصدد  دائم  که  بود  رهم 
سواد  کم  طبقه  یک  ملتها  دربین  
فراهم کنند برای سوء استفاده . برای 
رفع مشکل  مذهبی  بجای درافتادن 
باآخوندکه 1400 سال بی نتیجه شد 
را  ادیان  خدای  کنیم  سعی  بار  این 

عوض کنیم بایک خدای داناوآگاه 
بقیه درصفحه 4۹

                                         تیمسار سرتیپ ابوالفتح اقصی                                   قسمت  نهم
                   

                        راه  رسیدن هب  یک زندگی واقعی

ادیب الممالک

دهخدا

ملک الشعرایهار

شفیعی کدکنی
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ترجمه وتدوین:  بهمن چهاردهی - لندن

                         جسته وگریخته

  افتح اورست
 

در ۲۹ ماه مه سال 1۹۵۳ میالدی ، 
، اهل نیوزیلند  سر ادموند هیالری 

در معیت همراه محلی کوهنورد 
) شرپا ( بنام تنزیگ اولین کسانی 
متری    884۹ قله  به  پا  که  بودند 

اورست گذاردند.
تا  گفت؛  صعود  از  پس  هیالری 
بشر  نمیدانستم  لحظه  آخرین 

میتواند اورست را فتح کند.
او طی تمرینات آمادگی و صعود به 
شد.  کاسته  وزنش  از  کیلو   ۲۶ قله 
در  میالدی   ۲008 سال  در  هیالری 
سن 8۹ سالگی ، در بیمارستانی در 

شهر اوکلند درگذشت .

  بوکسوری هک شهردار شد
مشت  غول   ، کلیتشکو  ویتالی   -
از  پس  جهان  وزن  سنگین  زنی 
 ، قهرمانی  دوره  چندین  کسب 
قصد کرد که ورزش بوکس را کنار 
بگذارد و به مردم کشورش اوکراین 

خدمت کند.
شهردار  و  است  ساله   ۵0 اکنون  او 
کیف  کشورش  پایتخت  محبوب 

میباشد.
ویتالی با قد ۲ متر و ۷ سانتیمتر ،

 4۷ دارد.  نیافتنی  دست  رکوردی   
مسابقه ، 4۵ پیروزی و 41 ناک اوت.

را که دکترای رشته  او  هموطنانش 
آهنی  مشت  دکتر   ، دارد  ورزش 

مینامند.

  رپاکندگی جمعیت جهان

حاضر  حال  در  جهان  -جمعیت 
شده  زده  تخمین  نفر  ۷/8میلیارد 
است و پراکندگی آنان در قاره های 

مختلف به قرار زیر است ؛
آمریکای   ،  ٪۵ شمالی  آمریکای 
جنوبی ۹٪ ، اروپا 11٪ ، آفریقا ٪1۵ 
و آسیا ۶0٪ در کره زمین سکونت 

دارند.
 ٪  ۵1 و  شهرها  حومه  در   ٪  4۹
زندگی  شهرها  در  جهان  جمعیت 

میکنند.

مشاغل پیشین 
رییس  اولین  واشنگتن  جورج   -
ویلیام  کشاورز/   - آمریکا  جمهور 
فالکنر نویسنده - نقاش ساختمان 
 - هند  فقید  رهبر  گاندی  مهاتما   /
هیتلر  آدولف   / دادگستری  وکیل 
کانری  شون   / پوستر  نقاش   -
کامیون  راننده  و  بنا  هنرپیشه- 
 - فیزیکدان  آینشتین  آلبرت   /

منشی اداره ثبت /

آمریکا  جمهور  رییس  فورد  جرالد 
میرزا   / مردانه  لباس  مانکن   -
صدراعظم  کبیر  امیر  خان  تقی 
کریم   / منشی  شاه-  ناصرالدین 
 - زندیه  سلسله  موسس  زند  خان 

تیرانداز سپاه نادر شاه افشار.

واگذاری هنگ کنگ
میالدی   1۹۹۷ سال  ژوئن  ماه  در   
پرچم   ، سال   1۵۶ گذشت  از  پس 
ساختمان  باالی  از  انگلستان 
و  آمد  پایین  کنگ  هنگ  دولتی 
به  انگلستان  این مستعمره قدیمی 

کشور چین واگذار شد.

  ژاژا گابور هب نیاخاک خود بازگشت

 جسد ژاژا گابور هنرپیشه هالیوود 
آمریکا  از  مرگش  از  پس  سال   ۵
به  آلمان  طریق  از  و  انگلستان  به 
طبق  و  حمل  مجارستان  زادگاهش 
سپرده  خاک  به  آنجا  در  وصیتش 

شد.
روژ  مولن   « فیلم  بازیگر  گابور  ژاژا 
« جمعًا ۹ بار ) غلط تایپی نیست ، 
۹ بار ( ازدواج کرد و در لحظه مرگ 
۹۹ ساله بود.او در سال 1۹۳۶ ملکه 
زیبایی مجارستان شد و ۵ سال بعد 

به آمریکا مهاجرت کرد.

  خود گوید و خود خندد !
- کریسیپوس یک فیلسوف یونانی 
بود که در سال ۲۷۹ پیش از میالد 

آمد.  دنیا  به  یونان  سولی  شهر  در 
و  کرد  مهاجرت  آتن  به  بعدها  او 
و  علمی  بزرگ  مرکز  یک  ریاست 
را عهده  دانشگاه  در حد  تحصیلی 
دار شد. این فیلسوف جوان در ۲۷ 
مرگ  علت  رفت.  جهان  از  سالگی 
او،خندیدن زیاد به لطیفه هایی که 

بیشتر خودش تعریف میکردبود.

  استقالل آرژانتین 
 در 11 ماه ژوییه سال 181۶ میالدی ،

زمان  آن  تا  که  آرژانتین  کشور   
استقالل   ، بود  اسپانیا  مستعمره 

خود را به دست آورد.

  گفته اهی شنیدنی
مذهبی  نازی  یک   » ای  خامنه   «  

است که بر ایران حکومت میکند.
لیندزی گراهام - سناتور آمریکایی

صف آرائی غرب دربرابر شاه

مناسبت  به   1۹۷۷ سال  مه  درماه 
کشور   هفت  سران  گردهمائی  
لندن  درکنفرانس   جهان  صنعتی  
وبررسی  مسئلة انرژی  که مهمترین  
ماچ   پاری  مجلة  بود،  غرب  مشکل 
مصاحبه  انجام  به  پاریس   چاپ 
بااعلیحضرت  مبادرت نمود که  ای  

خالصة آن  بشرح زیر است:
جمهوری   رئیس  کارتر  ماچ:   پاری 
در   بزرگترین کشور صنعتی  جهان 
صدد صرفه جوئی  نفت ومواد  نفتی 
وارداتی برآمده است، آیا اعلیحضرت 
درجهت  تهدیدی   را  تصمیم   این 
تقلیل  منابع درآمد  انرژی ایران  به 

حساب نمب آورید؟
شاه:  این عمل رئیس جمهوری آمریکا 
تحقق بخشیدن  به آرزوی قلبی  من 
است که همواره گفته ام  نفت  نه تنها  
مادة  یک  بلکه    ، کمیاب  مادة  یک 
را   آن  نباید  که  است  باارزش  بسیار 
درموتور سوزاند، نکته ای  که هرگاه  
می گفتم حمل بر جنون  می نمودند.
ولی اکنون  که لحظة حقیقت گوئی 
فرارسیده  می بینیم  چگونه پرزیدنت 
کارتر  هم  از بعضی محافل  نترسیده 
و  با شهامت  هرچه تمامتر  حقیقت را 
بامردم  کشورش درمیان نهاده  است، 

عملی که قابل  ستایش است.
کاهش  نگران  آیاواقعاً   ماچ:   پاری 
درآمد  ایران از نفت  که احتماالً منجر 
به  توقف رشد  و توسعة صنعتی کشور 
می شود نیستید؟ وفکر نمی کنید باال 
بردن قیمت نفت  تنیدن تاری است  
که دست وپاگیر  خودتان خواهد شد؟
شاه: اطمینان  داشته باشید که نیاز  به 
خرید نفت  یا معاوضة  مواد نفتی به 
حدی است  که حداقل تا  سال 1۹۹0  
مشکلی برای  فروش نفت  نخواهیم 

داشت.
صنعت   پیشرفت  حتی  ماچ:   پاری 

وتکنولوژی جهانی  وجایگزینی  ماده 
کشور  تواند   نمی  نیز  دیگر  انرژی  
شمارا  باوقفة پیش بینی  نشده ای 

مواجه سازد؟ 
خیر.  آینده   سال  پانزده  تاده  شاه: 
نشان   علمی  پژوهشهای   همه  چه 
دیگری   زای  انرژی  ماده   دهد  می 
به این زودی ها  دردسترس نیست. 
، از آن  پس ماهم مانند  شما  قدرتی 
صنعتی  بشمار  می رویم و باشما  نیاز 

مشترکی خواهیم داشت.
پاری ماچ:  درحالیکه  برنامة توسعة  
ایران به کندی  پیش می رود  .ایران 
وام دهنده دیروز مقروض شده است  
آیا هنوز براستی  اعلیحضرت همچنان  
دربیست  کشورشان   پندارند   می 
سال آینده  یکی از قدرتهای بزرگ  

صنعتی جهان  خواهد بود؟
شاه: چنین نیست. مشکل ما نداشتن  
کارگر کافی است که مشکل مشترک 
همه ممالکی است  که می خواهند 
رشدوترقی  مراحل  علت   هر  به 
را  بپیمایند وازبرقراری تعادل  بین 

ماشین  و انسان ناتوانند.
پاری ماچ:  به اعلیحضرت خرده می 
گیرند  که به گفته های  کارشناسان     

گوش نمی دهند...
شاه: برعکس پیشرفت من همیشه 
مرهون شنیدن  اظهارات  کارشناسان  
ولی اتخاذ تصمیماتی مخالف آراء آنها 

بوده است.
عربستان  نفت   وزیر  ماچ:   پاری 
دیروز  یمانی   زکی  شیخ  سعودی 
که  داشت   می  اظهار  وامروز  
باالرفتن قیمت نفت  موجب تضعیف  
آمدن   کار  وروی  غربی   کشورهای 

کمونیست ها خواهد شد.
شاه:  یمانی بیچاره نمی داند  برای 
به  باید  ها  کمونیست  از  جلوگیری 
جای  پائین نگاه داشتن  بهای نفت  
اعمال قدرت کرد  و به برقراری نظم 

پرداخت.
پاری ماچ:ولی اگر حق بجانب  شیخ 

بگوید   ودرست  باشد  یمانی   زکی 
چه؟

شود.  کمونیست   خوب  شاه: 
وشانتاژ  تهدید  این  من  بدابحالتان. 
را  که صرفاً بمنظور  ادامة غارتگری  
کشورهای غربی  صورت می گیرد ، 

دیگر نمی پذیرم.
دربارة موقعیت  سخن  ماچ:   پاری 
است   اروپائی  کشورهای   حساس 
وگرنه آمریکا ، هم زغال سنگ  ونفت 
است   توانسته  پیوسته  وهم  دارد  

برمشکالت خود فائق آید.
ودرزمینة   دارید   اتم  شماهم   شاه: 

صنایع اتمی  بسیار پیشرفته اید.
بانفت  باید   فعال  ولی  ماچ:   پاری 
از  که  نفتی  کنیم.  زندگی  وارداتی  
سال 1۹۷۳  تاکنون بهای آن  چهار 
بینی  به  پیش  برابر شده است.وبنا 
بازهم  تا سال  1۹8۵  ها   آمریکائي 
چگونه   شد.  خواهد  برابر   چهار 
اروپائی ها می توانند  چنین مشکلی  

را تحمل کنند؟

 شاه: بسیار خوب  یه شما پیشنهاد 
می کنم  بجای خرید نفت  از کمپانی 
مستقیم   خرید  برای  نفتی   های 
ازایران اولویت  قائل شوید  و به ازای  
خرید مستقیم  هرهزار فرانک نفت از 
ایران  معادل پانصد  فرانک  تولیدات  

صنعتی به ما بفروشید.
پانصد  ولی  متشکریم،  ماچ:  پاری 
باقی  شده  خریداری  نفت   فرانک 

مانده  را به چه کسی بفروشیم؟
مربوط  شما  خود  به  دیگر  شاه: آن  

است.
پاری ماچ:  فقط ممالک جهان سوم  
باید به خریداری  اجناس وتولیدات  
ما بپردازند، آنهاهم  از مدتها پیش  به 
نحو غم انگیزی ازباال رفتن  قیمت ها 

رنج می برند.
***

به  وشهبانو   شاه  بازگشت  ازفردای 
آرام  جزیرة  آن  ایران   دیگر  تهران 
نبود واعتصاب سراسری شرکت نفت،

 کشوررا فلج کرد 
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درپرند نیلی شعر و غزل

مهین عمید

رگان
مـه

جشن 
جشن واالی مهرگان رخشــید
ــد میـــــ ا ــو  بافروغی زپرت
مهرگان جشن رستگاریهاست
اورمزدی پیـــام یاری هاست
مهرگان است روز نورامیــــد

میدمد بر جهان چنان خورشید
می ستائیم مهـــــررخشان را

روشنی بخش دیدة جـــان را
مهـربرجان خسته درمان است

هرچه نیکی  است زادة آن است
سالروز هرآنچه خوب ونکوست

هرچه نیکی ومردمی است دراوست
ــر وغمخواری روز  بنیاد مهـ

کوششی درزوال بدکاری است
برچنین رسم نیک وجـان افزا

خیره گشــته »نگاه« جملة ما
این یک ازشــیوة نیاکان است

 ذره ای ازشکوه ایران است.

جوادشجاعی فرد

بچه اهی دمرهس

درصف کاله وکیف
از کنار جادة شیطنت

عبور می کنند

خط مستقیم خانه تا کالس
حجم رنگ وخنده ولباس

راه رفتة مرا مرور می رکنند

کاشکی »صمد« برایشان
کتاب می نوشت.

هادی خرسندی 

حکومت عشق

بیــا که خنده  براحوال روزگار کنیم
بــه  روزگار  نخندیم اگر، چکارکنیم

هــزار  حقه   فلک بهر  ما پیاده کند
بیا که یک کلکی   نیز ما  ســوارکنیم

بیا رفیق  شــویم و رفاقت  خود   را
به چشم  دشمن بدکاره آشکار کنیم

بیا که فصل  خوش دوستی  بیاغازیم
خزان مملکت خویش   را بهار کنیم

به جای جنگ ، بی گل بیکدگر بدهیم
ز تــو پخانه  بیا، رو  به الله زارکنیم

 بیا  که گل  بنشانیم  جای  هر مرزی
عالج  ســرزنش   سیم خاردار کنیم

بیا که  سلســلة  کینه   رابراندازیم
به دل حکومتی  ازعشق   برقرار  کنیم

قرار    بود  فراری  دهیم   دشمن  را
بنــا نبود که از همدگر    فرار کنیم

به تیر خویش مرا میزنی   چرا؟ آن تیر
نگاه دار که دشمن بدان شکار کنیم

چرا قوای من وتو به صد شود تقسیم
بیا که نیروی خودضرب درهزار کنیم

اگر که حرف من وتو یکیست درآخر
بیا ازاول،  یک جبهه  اختیار    کنیم

خالصه  آنکه   بیا، یار یکدگر  باشیم
بدین شگرد، فلک را بخویش یار کنیم

طرح چهرة خرسندی از کیخسرو بهروزی

بیا هک فصل خوش دوستی بیاغازیم

زخان مملکت خویش  را بهار کنیم

حسن بنی جمالی

آهی اهی سیاه
بــودم نهــان  دل   ازچشــم  تــو  بــی 
بــودم جهــان  برکنارازهمــه 

گمره ازعشق می شدم شب وروز
بــودم وداســتان  ورســم  ره  بــی 
دیجــور شــب  ایــن  ازبلنــدای 
وصلــه هــای ســتم بــه جــان بــودم
آری زبــان  وبــی  وخامــوش   گنــگ 
بــودم روان  غمــت  مــوج  روی 
تنهائــی ســیاه  هــای  آیــه 
بــودم زبــان  و  وبــردل  برلــب 
بــودت زهمدلــی  گرنشــانی  
بودم؟ ونشان  کس  بی  چنین  این 
ازرفتــن؟ حکایــت  کــردم  هیــچ 
هیــچ گفتــم  چنیــن، چنــان بــودم؟

ابوالقاسم عارف قزوینی

رفشته رحمت
شدی بال  رحمت  فرشتة   ای  امروز 
خوشگل شدی، قشنگ شدی  دلربا شدی
ناز بپای  وسرتا  کرشمه  بسر  پاتا 
اداشدی خوش  لوندشدی،  شدی  زیبا 
اطوارخودببین درآینه،  ساعتی   خود 
هاشدی چه  بگویم  ازاینکه  عاجزم  من 
به به چه خوب شد که گرفتار چون خودی
ماشدی مثل  توهم  که  تر،  وخوب  گشتی 
ماراچه شد  که دست بسر کرده ای مگر
پادرهواشدی تو  اینکه  سرزد  ازماچه 
نامت شفای هرمرض عاشقان  شده ست
شدی کسا«  حیات،»حدیث  مایة  ای 
هوس کند  کویت  زیارت  بدل  هرکس 
کربالشدی شدی،  مکه  مدینه،  مشهد، 

رودکی

شازدی
شادزی باسیاه چشمان، شاد

که جهان نیست جز فسانه وباد
بود بباید  زآمده شادمان 

یاد باید  نکرد  وزگذشته 
من وآن جعد موی غالیه بوی

من وآن ماهروی حورنژاد
نیکبخت آن کسی که دادوبخورد

شوربخت آنکه اونه خورد و نه داد
بادوابراست این جهان افسوس

باده پیش آر ، هرچه باداباد
شادبودست ازاین جهان هرگز

هیچ کس؟ تا ازاو توباشی شاد؟
داد دیده است ازاو به هیچ سبب

هیچ فرزانه؟ تا تو بینی داد؟

آرامگاه رودکی درتاجیکستان

لیال کسری

دختر اپئیز

باز پائیز  افسونگر  ساقی 
نهاد برکف  ای   زرینه  ساغر 
ونازودلبری افسون  باهزار 
سوی باغ ودشت وگلشن ره فتاد
دلفروز مهر  همچو  باردیگر 
خرمن گیسوی زر برشانه ریخت
را مشتاق  شوریدة  بلبل 
ریخت درپیمانه  اندوه  بادة 
هرکجا برشاخه، برگی سبزدید
زد به خوشکامی برویش بوسه ها
هوس وپُر  خیز  فتنه  بالبان 
طال از  خالی  کوبید   بررخش 
روزبعد آن خال کوچک لکه شد
لکه ای همرنگ زر برچهربرگ
گداز هستی  لکة  آن   بعدها 
بردل خونین گل شد داغ مرگ

خوی  آشفته  گلچهرة  آن  باز 
گلزاروباغ دردامن  زد  خیمه 
بگوش وبازآمد  رفتند  بلبالن 
کالغ دردافزای  های  نوحه 
اندک اندک  برگهای خشک وزرد
بزیر آمد   ها  شاخه  ازفراز 
باردیگر رخت غم برتن کشید
ورنجوروپیر خسته  باغبان 
باافسونگری پرعشوه  ساقی 
پاشیدورفت طال  گرد  هرطرف 
آشیان بی  ازبلبل   خبر  بی 
تابیش خندیدورفت وبی  برغم 
ها سینه  واز  پائیزم  دختر 
برم می  یغما  به  را   دل  گوهر 
قلب من ژرف است وپُرعمق وعظیم
عشق خوبان را به دریا می برم!
تهران۱۳۳۷

طرح چهرة لیال کسری از کیخسرو بهروزی

دکتر مهدی حمیدی

بانگ  ربگ وززمهم جوی
آمدخزان وبررخ گل رنگ وبو نماند

وزگل بجز حکایت سنگ وسبو نماند
زان نقشــهای دلکش زیبا بروی باغ

نماند وبو  رنگ  اثر  وبادها  ابر  از 
درپای گل که آنهمه  آوازبودوبانک

جزبانک برگ وزمزمة  نرِم جو نماند
برشــاخها ازآنهمه مرغان ونغمه ها

االی»مرغ کوکــو« وبغض گلو نماند
ای آرزوی مــن همه گلها زباغ رفت

ــوأم روبرو نماند غیرازخیال روی ت
چیزی بروزگار بمانــــد زهرکســی

وزمــا بروزگار بجـــــز آرزو نماند
یاری زمن بپـرس و زمن یادکن شبی

زآن پیشتر که پرسی و گویند او نماند
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نتیجه  این  به  نیز    دراین مدت من 
وعصبّیت  اخم  آنهمه  که  رسیدم 
چندان  نازنین  دربرابر  ومقاومت 
گفتم  خودمی  نداشت،با  موردی 
ی  گونه  به  قرارومدارومیثاقی  روزی 
شد،حال  واوبسته  من  بین  شفاهی  
از  یکی  سالی  چند  ازگذشت  پس 
دوطرِف میثاق، خواهان تداوم وانجام 
اخالق  ازدیدگاه  نیست،اگرچه  آن 
حال  عین  در  نیست،ولی  پسندیده 
فسخ  که  خواهدداشت  را  حق  این 
میثاق کند، من که آموزگار اخالق این 
باتو  نخواست  نیستم،اگر کسی  وآن 
باشدبه زور  زندگی مشترکی داشته 
که نمیشود اوراوادار به انجام خواسته 
حق  استدالل،  کنی،بنابراین  ات 
بااو این چنین خشن  من نیست که 

برخورد کنم،تاآنجا که کارش به 
پشت  او  بکشد،اگر  بیمارستان 
حق  وقرارخودزده  قول  به  پا 
که  نیزهست  من  حق  اوست،ضمنا 
بیرون  سرم  از  بااورا  همسری  خیال 
وکینه  به دشمنی  بااو  اینکه  کنم،نه 
که  نیست  متاعی  برخیزم،او   توزی 
خریده باشم تا نسبت به او احساس 
است  شده  دیده  کنم،بارها  مالکّیت 
سالهازندگی  از  پس  ومردی  زن  که 
از  که  وسببی  علت  هر  مشترک،به 
برای هریک ازآنان مطرح بوده است 
این  اند،چرانازنین  جداشده  ازهم 
دربرابرقرارومدارهای  راآنهم  حق 
غیررسمی نداشته باشد؟اگرهرانسان 
مقطع  ودریک  ویژه  درشرایط 
اززمان،به هر دلیل وبهانه ایکه ازبرای 
رأی  تغییر  تواند  می  است  مطرح  او 
ازاین  باید  چرانازنین  بدهد  وسلیقه 
باشد،پدرومادرم  مستثنی  قاعده 
درست میگویند ُعقده هایی که بی 
وجان  ،درجسم  خوره  اختیارچون 
به  اختیار  بی  افتد،اورا  می  انسانی 
راهی می کشاند که نمی بایستی  می 
رفت،اینگونه انسانها مستحق ترحم 

اندنه قهروتندی.
         اینها سلسله مطالب ونتیجه 
گیریهایی بود که درست یا نادرست به 
ذهنم راه یافته بود،با چنین برداشتی 
ضمن  پس  آن  از  گرفتم  تصمیم 
مراوده  فکرازسرگیری  کردن  بیرون 
ازسرم،  بانازنین  ازدواج  وباالخره 
رفتارم دربرخورد بااودوستانه وعادی 
که  بود  ازاین  ام  نگرانی  باشد،ضمناً 
اگر اوباردیگربه خاطر برخورد تند من 
بگیردو  قرار  تند  هیجانات  درمسیر 
،هیچگاه  کامل شود  دچار سکته ی 

خودم را نخواهم بخشید.
روزتازمانیکه  ازآن          
وپدرومادربزرگش  نازنین 
حضورمی  نزدمابودند،درکنارشان 
می  وگل  گفتیم  می  وگل  یافتم 
شنیدیم،واز رفتار وگفتار وچهره شان 
می خواندم که تغییر رفتار من موجب 
پدرومادرم  ازجمله  آنان  شادمانی 
شده است،وحتا بارها بانازنین به گفت 
وگو ولطیفه گویی وابراز مطالب خنده 
دار می پرداختم وفضای خشک وبی 
روحی را که مدتی درفضای خانه ی ما 
سایه افکنده بود بارفتارم ازبین بردم 
وخودم نیز از رفتاراخیرم راضی وشاد 
بودم،پدرومادرم نیز با توجه به بیماری 

نازنین ودوری از ایجاد 
وآرامی  شاد  دراوازفضای  هیجان 
به  بود،نیازی  وجودآمده  به  که 
پیش  که  ازنازنین  پرسشهایی  طرح 
آن  کردن  مطرح  درصدد  آن  از 

بودند،ندیدند.
        مهمانان هنوز درمنزل مابودند که 
روزی مادرم به اتاقم آمد وگفت:پسرم 
اکنون که کار به خیروخوشی گذشته 
است ونازنین ازخطرمرگ رهایی یافته 
واز رفتارخود شرمنده وپشیمان شده 
مرگ  تاپای  وحتا  وبارهاباگریستن 
پیش رفتن ،به ندانم کاری اش اعتراف 
کرده است،بیا ولجبازی نکن وتازمان 
ازدواج  تودیرنشده،بااو  ازدواج 

همسری  چنین  این  که  کن،بپذیر 
هرگزنصیب تو نخواهدشد.

وگفتم:غذای  زدم  لبخندی          
رابگذارم  مادرم  ی  خوشمزه 
پیرپسر  خواهم  کجابروم!؟می 
بهتر  کسی  باشم،چه  نزدمادرعزیزم 
را  زنی  من  وغمخوارترازتو؟وانگهی 
که قبالًآنهم بدون عقد ازدواج رسمی 
با مردی همخوابه شده باشد به زنی 
ایرانی تربیت  نمی گیرم،مابافرهنگ 
که  کسی  دنبال  ایم،برودبه  شده 
باهمین شرایط آماده است بااو ازدواج 
کند، تو وپدرم گفتید بااو خوشرفتار 
باشم واخم وترشرویی نکنم،خواسته 
خواسته  این  پذیرفتم،اما  را  شما  ی 
پذیرفت،ضمنًا  نخواهم  اخیرتورا  ی 
من  خواستارعفووگذشت  فقط  او 
است  نیامده  که  کرد  می  بودوتأکید 
تابین ما برای باردیگرمراوده ی پیشین 
اصرارنکنید چرا  برقرارشود،بنابراین 
انجام  برای  آمادگی  کمترین  من  که 

این کارندارم.
        مادرم پس از چندلحظه مکث 
دیگر  ی  شایسته  گفت:دختر 
چطور،اگر کسی را یافتم به سراغش 

برای خواستگاری بروم؟
نخست  ی  دردرجه  گفتم:          
نیستم،این  موافق  ازدواج  بااینگونه 
ضروری  وپاگیروغیر  دست  فرهنگ 
باید روزی از زندگی ماایرانیان بیرون 
برود،هرزمانی مناسبت های خودش را 
می طلبد،به خواستگاری رفتن واین 
موجودی  انسانی  ارزش  چیزهایعنی 
بنام زن رانادیده گرفتن ،وبیچاره آن 
خود  را  همسرش  نتواند  که  مردی 
آنقدر  انتخاب کندوبه عبارتی دیگر 
باشد  ُچلفتی  وپا  ودست  ُعرضه  بی 
دوشیزه  یا  زن   ِ توجه  نتوانسته  که 
کند،واین  به سوی خود جلب  را  ای 
از برای هر مردی دراین زمان تحقیر 
این چنین  من  است،یا حّداقل  آمیز 
فکر میکنم، درضمن هنوز تعهدی را 

بودم  بسته  بانازنین  سالها  درآن  که 
که تازنده هستم بجز او با هیچ زنی 
نکرده  فراموش  کرد  نخواهم  ازدواج 
ازروی  وچه  دانایی  ازروی  ام،چه 
نادانی،عهدی با نازین بسته بودم ،که  

برعهدم همچنان پایدارم.
نازنین  که  مگرنمیگویی  ـــ         
تعّهدی را که باتو بسته بود،شکسته 
است،بنابراین تعّهد تو نیز دربرابرعهد 

شکنی اوباطل است.
        ـــ گفته ی شما از نظرُعرف 
درست است،اما  قضّیه ی ما یک مسأله 
ی اخالقی وعاطفی است،اگراوپیمان 
بند  که خودراپای  ،من  کرده  شکنی 
که  را  میدانم،عهدی  وعاطفه  اخالق 
ما  شکنم،چراکه  نمی  بودم،  بسته 
اگر  بودیم  نگفته  وقرارمان  درقول 
بشکند،آن  پیمان  عهدو  ما  از  یکی 
قرار  آن  به  نسبت  تعهدی  دیگری 

ومدار ها نخواهد داشت.
        ـــ از سخنان واستدالل تو 
سردرنمی آورم،اگر عهدوپیمان بسته 
ازدواج  دیگر  زنی  با  بااو  جز  که  ای 

نکنی،پس بانازنین ازدواج کن.
        ـــ مادرعزیز،پای بندی من 
دلیل  بودم  کرده  که  تعهدی  به 
براین نخواهدبود که بانازنین ازدواج 
که  بودوهست  این  من  کنم،تعهد 
ازدواج  زنی  هیچ  با  تاعمردارم 
نکنم،من دربرابراین تعهد همانگونه 
واما  قیدوشرط  ام،هیچ  گفته  که 
واگری را به میان نیاورده بودم،ازاین 
رو من خودرا مقّید میدانم که با هیچ 
،تورا  نکنم  نازنین،ازدواج  بجز  زنی 
به  بردارومرا  سِرمن  از  دست  خدا 
های  گفته  بگذار،شاید  خودم  حال 
من از نظر تو وبسیاری دیگربی معنی 
باشد،اما این تصمیمی است که گرفته 

ام.
        ـــ به این ترتیب می خواهی 
سروهمسرزندگی  بی  تاعمرداری 

کنی!؟ 

انزنین
        قسمت چهل ویکم

  از: ک - هومان
ـ خندیدم وگفتم:آری همینطوراست 
سال  وبیست  تایکصد  میگویی،  که 
مادرعزیزم خواهم  عمرت درخدمت 

بود! 
تعّجب  عالمت  به  سری  ـ 
تو  ازحرفهای  واهلل  جنبانیدوگفت: 

سردرنمی آورم!
        حاج آحسن ودخترآقا،پس از 
بهبودی نازنین،همراه او به شهرشان 

برگشتند.
  ***   

       روزها وهفته ها وماه ها ازپی هم 
گذشت،به  می  بادوبرق  سرعت  به 
ازبرای من که شرکت ما روزبه  ویژه 
روز گسترش بیشتری می یافت ومن 
چهارده   وگاه  دوازده  از  ،بیش  درروز 
ساعت مشغول به کاربودم وگذشت 
می  که  هرماه  درپایان  جز  را  زمان 
ها  دریافتی  حسابهای  به  بایست 
وپرداختی های شرکت می پرداختم 
وحقوق ودستمزد کارکنان را پرداخت 
می کردیم،درک نمی کردم،پدرومادرم 
طی یکسالی  پس گذشت آن رویداد 
کذا ،چند بار برای دیدار حاج آحسن 
ودخترآقا وسایر دوستان وبستگان به 
زادگاه شان رفتندوآنان نیر طی همین 
مدت نزد ماآمدند،اما نازنین هیچگاه 
به دیدن ما نیامدودر دیدارهایی که 
حاج آحسن ودختر آقا با مادرتهران 
داشتند،جز پرسش ازحال او کمترین 
صحبتی درباره ی گذشته های او به 
میان نیامد ومن از این بابت خوشحال 
بودم وازاینکه می دیدم دیگر فشاری 
ازدواج  برای  مادروپدرم  ازسوی 
نیست  درمیان  ودیگری  بانازنین 

راضی بودم.
        یکسالی از زمان بیماری نازنین 
سراغم  به  باردیگر  که   بود  گذشته 
بارپوششی  آمد،امااین  کارم  دردفتر 
زرد  اش  وچهره  داشت  برتن  ساده 
آرایش  کمترین  وبدون  وبیمارگونه 
ومن  گفت  سالم  ورود  محض  بود،به 
نیز به احترام او ازجابرخاستم وپاسخ 
ودستم  دادم  گرمی  رابه  سالمش 
راجلو بردم تا بااو دست بدهم،درکمال 
تعجب دیدم دستش را عقب کشید 
مبلی  روی  ُسرفه  ازچند  وپس 

دربرابرمیزکارم نشست.
         پرسیدم: بازهم ناراحتی قلبی؟

ــ نه،این بار دچار بیماری دیگر         ـ 
شده ام که مادرم مبتال شده بود.

اوه خدای  با خودگفتم:          ـــ 
من،چه می شنوم،بیماری ُکشنده ی 
کشیدن  پس  با  او  که  سل!؟دریافتم 

دست،به خاطر ُمسری بودن بیماری 
سل، نخواست مرا هم مبتالکند،او به 
خیال خود با ُمبتالنکردن من به این 
ندانم  جبران  خواست    می  بیماری 
وازآنجا  باشد  کرده  را  هایش  کاری 
از  خودبیش  زندگی  به  امیدی  که 
رورفتار  نداشت،ازاین  صباحی  چند 
اورا حمل برظاهر سازی وجلب من به 
سوی خود برای ازسرگیری مراودات 
گذشته نکردم وباابراز تأّسف ودلداری 
گفتم: شنیده ام اخیراً داروی درمان 
این بیماری به بازار آمده است،پزشک 

معالج تو دراین باره چه گفته است؟
بودم  درلندن  زمانیکه  ـــ          
چیزهایی دراین باره شنیده بودم،اما 
این  به  خودم  کردم  فکرنمی  چون 
بیماری مبتال شوم به دنبال درستی 
رو  نرفتم،ازاین  قضّیه  ونادرستی 
داروی  آیا  که  نمیدانم  درستی  به 
مداوای این بیماری به بازارآمده است 
باره  دراین  نیز  معالجم  یانه،پزشک 
چیزی به من نگفت،با توصیه ی یکی 
التحصیل  فارغ  تازه  که  دوستان  از 
شده   تهران  پزشکی  ی  دانشکده 
کارگردیده  مشغول  ودربیمارستان 
دکتر  به  ،تا  ام  آمده  تهران  است،به 
به  را  وی  نشانی  او  که  متخصصی 
من داده است مراجعه کنم،تااگراین 
دکتر نیز تشخیص بدهد که من مبتال 
شهرم  ندارد،به  وعالجی  ام  شده 
آماده  مرگ  برای  را  وخودم  برگردم 
که  ومادربزرگم  پدر  کنم،بیچاره 
دوامی  چندان  مرگم  از  پس  میدانم 
به  مراجعه  از  آورد،پیش  نخواهند 
پزشک تصمیم گرفتم برای ادای سالم 
بیایم،آنگاه  تو  نزد  طلبیدن  وحاللی 
درحالیکه دانه های اشک برچهره اش 

می غلتید افزود :حاللم کن.
        به حال وروزاو رّقت آوردم،بی 
دور چشمانم حلقه  به  اشک  اختیار 
بست وبُغض راه گلویم راگرفت وپس 
ازدقایقی که فضای دفترم راسکوت 
بودگفت: میدانم  دردآوری فراگرفته 
که ناراحتت کردم،از کار نادرستم پیش 
همه ی شما خجلم ،دلم می خواست 
زنده می ماندم تا جبران اشتباهاتم را 
به هر نحویکه ممکن بود می کردم،اما 
نشد ومن این خجالت زدگی را با خود 
موجود  یک  برد،من  خواهم  گور  به 
سیاه بختی هستم ،ازروزیکه نُطفه ام 
درَرِحِم مادرم بسته شد،سیاه بختی 
را روی پیشانی ام نوشتند،اگرانساِن 
پدرومادر  نبودم،ازمهر  بختی  سیاه 
محروم نمی شدم ویااین بخت سیاه 

بادست  تا  کشاند  نمی  راهی  به  مرا 
خودم باانسانهای مهربان وخوبی که 
به گردن من حق بسیاردارندآنگونه 
خلوت  خودم  با  که  رفتارکنم،هرگاه 
انجام  که  دربرابرکارهایی  کنم  می 
وقانع  پاسخ درست  به هیچ  ام  داده 
کننده ای نمی رسم،خدا شما عزیزاِن 

بزرگواروباگذشت را حفظ کند.
این سخنان خیلی  باشنیدن          
عجیبی  شدم،دلسوزی  منقلب 
نسبت به اودرتمامی وجودم احساس 
براعصابم  کردم  سعی  خیلی  کردم 
دلداری  او  به  بتوانم  تا  شوم  مسلط 
دیدار  روز  نخستین  دهم،ازرفتار 
پشیمان  سخت  کارم  بااودردفتر 
شدم،پرسیدم باچه وسیله به تهران 

آمده ای؟
ــ بااتومبیل خودم.

ـ بااین حال وروحّیه آیادرست بود که 
پشت فرمان بنشینی وتک وتنها به 

تهران بیایی!؟
ـ پدربزرگم اصرارداشت تا همراه من 

باشد،اما من نپذیرفتم.
ـ دلیل این کارت چه بود؟

حال  این  با  اگر  کردم  می  فکر   -
درمسیرراه دچار انحراف شده وکشته 
شوم آن نازنین مردبا من سربه نیست 

نشود.
او  کرد  نمی  فرقی  دراینصورت   -
سکته  خبرمرگت،دچار  باشنیدن 
میشد وبه دنبال او مادربزرگت،تو نمی 
بایست دردرجه ی نخست با اتوموبیل 
بود  مصلحت  ،به  آمدی  می  خودت 
سواری  اتوموبیلهای  ویا  ازاتوبوس 

کرایه ای استفاده می کردی ،
افزودم:به  او  دلداری  برای  سپس   
حّد  از  زیاده  من  نظر  هرروبه 
که  ندارم  ای،تردیدی  شده  نگران 
شده  دیده  بارها  شد،  مداواخواهی 
درتشخیص  پزشکی  که  است 
شده  اشتباه  مرتکب  بیمار  بیماری 
بود  است،توصیه ی دوستت درست 
که گفت به پزشک متخصص مراجعه 

کنی.
می  دلداریم  داری  که  دانم  می  ــ 

دهی.
ــ  ازاین حرفها بگذریم،وقت دیدار 
تو با پزشک چه ساعت است ومطب 

اش کجااست؟
ـ پنج بعدازظهر،خیابان حافظ.

کردم  نگاه  ام  مچی  ساعت  به 
مانده  وقت  ربعی  سه  هنوز 
نزد  باهم  بودگفتم:بیاتادیرنشده 
پزشک برویم،اماپیش ازآن بگذار به 

وبگویم  بدهم  را  خبرآمدنت  مادرم 
تا یکی دوساعت دیگرباهم به منزل 
خواهیم آمد،به پدرم نیزاطالع خواهم 

داد.
آنان  به  نکن،نه  کاررا  این  نه،نه،  ــ 
خبرآمدنم را بده ونه توبامن به مطب 
پزشک بیا، برای یک یا چندروزیکه 
درهتلی  بود،اتاقی  خواهم  درتهران 
بااین  خواهم  گرفت،نمی  خواهم 
حال مزاحم آن عزیزان بشوم،ضمنًا 
بهتراست  آنان  حال  رعایت  برای 

درکنارشان نباشم.
نخواهم  کار  این  به  هرگزراضی  ــ 
شد،زمانیکه دریابند که تو آنهم بااین 
سراغ  وبه  ای  آمده  تهران  به  حال 
تو  از  تردید  ای،بدون  نرفته  شان 
دلگیر خواهندشد واین بار هرگز تورا 
فکرراازسرت  ،این  بخشید  نخواهند 
بیرون کن،فکرنکن که هنوزازتو نفرت 
دردودیدارگذشته  دارم،ازرفتارم 
توبود  حق  خواهم،نه  می  پوزش 
تاآنکونه  میکرد  ایجاب  ونه حق من 
ازجهاتی  کنم،زمانی  باتوبرخورد 
بودی،  داده  قولی  و  زدی  حرفهایی 
پس از گذشت چندسال، نظر وسلیقه 
خوشت  دیگری  واز  کرد  تغییر  ات 
که  ثبتی  سند  توبود  حق  آمد،این 
به من نداده بودی،هستند کسانیکه 
سند ثبتی برای یک زندگی مشترک 
دالیل  به  ازچندی  پس  میدهنداما 
وجهاتی از هم جدا میشوند وهریک 
گیرد،بنابراین  می  پیش  خود  راه 
به  راازدفترکارم  تو  که  زمان  آن  از 
بیمارستان بردند،فکرم نسبت به تو 
دگرگون شدومی پندارم که تو یکی 
از اعضای خانواده ی ماهستی،سپس 
باش  مطمئن  که:  افزودم  لبخند  با 
آنقدر قلبم نسبت به تو خالی ازنفرت 
وکدورت است که درروز عروسی تو 
با هر جوان دلخواه،بهترین لباسهایم 
ترین  وشایسته  کرد  خواهم  رابرتن 
هدیه ای را که دریافت خواهی کرد،از 
سوی من خواهدبود،باورکن که راست 

میگویم.
ازرفتار  بیشتر  تو  حرفهای  این  ـ 
دودیدارپیشینت مرا پریشان ودردم 
کنی  می  فکر  است،  کرده  راافزون 
میل  ،کمترین  دوشکست  درپی 
تاآماده  مانده  باقی  ازبرایم  وهوسی 
نه  شوم،نه  مشترک  زندگی  یک  ی 
هرگز،به ویژه که امید چندانی به ادامة 

زندگیم نیست.  
ــ از گفته ام پشیمان شدم،خودم 

بقیه درصفحه 48



ه  39 ح ماره ۱۴۰ صف آزادی ش
38

صفحه
  ۱۴

ه  ۰
شمار ی- 

زاد
   آ

آهن و آهن ربا

مواد  از  برخی  ما  اطراف  دنیای  در 
را  دیگر  مواد  و  هستند  مغناطیسی 
جذب می کنند مخصوصا آهن ربا که 
هر شئ فلزی را به خود می کشاند. 
این جاذبه بخاطر اتم هائی است که در 
آهن و آهن ربا وجود دارند. در انسانها 
هم صرف نظر از تفاوت های نژادی، 
رنگ پوست، و فرهنگ، کشش هائی 
وجود دارند که می توانند دو فرد را 
مثل آهن و آهن ربا به یکدیگر نزدیک 
کنند مثل ازدواج یک سیاه پوست با 
یک  با  ایرانی  یک  پوست،  سفید 
اروپائی، آسیائی و یا آمریکائی، یک 
زن با یک زن دیگر یا مرد با مرد که در 

دنیای غرب آزاد شده است.
باید دید که قدرت جاذبه در کشاندن 
این اشخاص به یکدیگر چه بوده که 

در رأس این پرسش
فکری  تشابه  وجه  است:  این  جواب 
و تفاهم و سازش میان دو فرد است. 
مقصود  یعنی  شدن  یکدیگر  جذب 
یکدیگر را فهمیدن و مطالب یکدیگر 
را درک کردن است. تفاهم با توافق 
فرق دارد. تفاهم یعنی فهم نزدیک و 
توافق یعنی تالش برای رسیدن یک 

هدف.
درک یکدیگر یعنی زبان همدیگر را 
فهمیدن که همان خاصیت آهن و آهن 
ربا را حکایت دارد. وقتی تفاهم باشد 
روزگار بهتر می گذرد اما اگر نگرش 
ها متفاوت باشند تفاهم و یکدلی با 
مشگل روبرو می شود. باید اجازه داد 
که افکار طرف مقابل همان باشد و نه 
آن که ما دوست داریم باشند. زور و 

اجبار در تفاهم اثری منفی دارد.
و  فیزیکی  نظر  از  مرد  و  زن  چه  گر 
هوشی متفاوت هستند چون هر یک 
ولی  دارند  خاص  افکار  و  ها  قدرت 
هنگامی که بدنبال تفاهم هستند، این 
تفاوت ها را می توانند کنار بگذارند که 
به هدف نزدیک شوند. نا دیده گرفتن 
تفاوت ها یک رابطه سالم را به ارمغان 
می آورد. اگر یکی از این دو شخص در 
رابطه با هوش تر یا گویا تر باشد، او را

 بعنوان هدایت کننده زندگی می توان 
انتخاب کردکه با این همکاری راه برای 

حل سختی ها هموار خواهد شد.
در برخی از کشورها شاید ازدواج با 
هم جنس ننگ و غیر اخالقی باشد 
دارند  عشق  یکدیگر  به  افراد  ولی 
یک  و  تفاهم  یک  دلبستگی  این  و 
توافق است که دولت های غرب آن 
اند.  بعنوان حقوق فردی شناخته  را 
تشکیل  افراد  این  از  زیادی  تعداد 
خانواده داده وحتی بچه های بی سر 
در  که  توافقی  از  بعد  هم  را  پرست 
نتیجه تفاهم بوجود آمده به فرزندی 

قبول کرده اند.
بطوری  هم  ها  انسان  مورد  در  اگر 
و  آهن  گفته شد همان خاصیت  که 
آهن ربا باشد و نژادپرستی، اختالف 
کنار گذاشته  ها  تعصب  و  فرهنگی، 
شوند، زن و مرد مانند دو خط موازی 
می  توافق  به  تفاهم  با  هم  کنار  در 
رسند. زیبائی زندگی با همین صلح و 

تفاهم است. به گفته حافظ:
“ بیا تا گل بر افشانیم و می در ساغر 

اندازیم
فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو 

دراندازیم”

کرونا و وفا

هرگاه پیرامون زندگی سالم گفتگوئی 
باشد، شاید فکر کنیم از نظر سالمت 
جسم صحبت می شود مثل نداشتن 
بیماریهای  خون،  قند  خون،  فشار 
این  در  دیگر.  بیماریهای  یا  و  قلبی، 
روزها که تکنولژی پیشرفت کرده و 
زندگی ماشینی شده کمتر وقت دید و 
بازدید و از حال همدیگر با خبر شدن 
آن  کرونا.  وجود  با  مخصوصا  است 
مهر و وفا هم که پدیدار زندگی سالم 
است، کمتر شده که می توان گفت 

زندگی سالمی از نظر روحی نیست.
ویروس کرونا در تمام دنیا گسترش 
هم  عبوری  قبال  اگر  و  کرده  پیدا 
لبخندی می زدیم، با پوشیدن ماسک 
این  شود.  نمی  دیده  هم  لبخند  آن 

روزها تنها چشم ها هستند

نظر  زیر  را  جا  همه  کنجکاوانه  که   
چشم  این  اگر  نیکوست  چه  دارند. 
ها درونشان مهربانی، وفا، و اندیشه 
خوب همراه با کمک به هم نوع و شاد 

کردن دلی باشد.

وفا  و  مهر  با  که همراه  زندگی سالم 
سالم  و  نیکوکار  انسانهای  کار  باشد 
ذهن است و مرز و حدی ندارد. چندی 
پیش در یک پرواز داخلی آمریکا وفا 
واقعی دیده شد. یک مسافر  مهر  و 
بیمار که احتیاج به کلیه داشت وقتی 
مشگل خود را با میهماندار در میان 
گذاشت خانم میهماندار که داستان 
که  شود  می  داوطلب  شنود  می  را 
کلیه خود را به این مسافر بیمار هدیه 
دهد. همچنین در این زمان که کرونا 
مجازی  بصورت  تدریس  و  هست 
انجام می شود چندی پیش چند نفر 
دانش  برای  که  کردند  فکر  نیکوکار 
توانائی  که  آمریکا  سراسر  آموزان 
باید فکری  ندارند  خرید میز تحریر 
به ساختن میز تحریر  کرد و شروع 
برای دانش آموزان کردند و برای آنها 
می فرستادند که این نیز نمونه ای از 
افراد  برای  سالم  زندگی  و  مهر،  وفا، 
نیکو کار است که در این وقت کرونا 
محبت و وفای خود را به دانش آموزان 

بی بضاعت نشان دادند.
صحبت از مهربانی شد، حتی حیوانات 
هم وقتی محبت ببینند وفاداری خود 

را گرچه ذاتی هم باشد به ما “اشرف 
شاید  دهند.  می  نشان  مخلوقات” 
شنیده باشید داستان سگ وفاداری 
)Hachico(”بنام“هاچیکو ژاپن  در 
ماند”  می  منتظر  کتاب”هاچیکو  در 
به  او  وفاداری  و  عشق  ارتباط  در  را 
که  دانشگاه  استاد  یک  صاحبش، 
باعث شد تا بعنوان یک حکایت واقعی 
از وفاداری، عشق، و دوستی در ژاپن 
باشد و پس از مرگ او تبدیل شود به 
وفایش  و  مهر  روی  از  که  موجودی 
نوشتند و  فیلم ساختند و داستانها 
سگ  این  از  هم  ای  مجسمه  حتی 
قرار  ژاپن   )Ueno(”اوئنو“ پارک  در 
دادند. این سگ هر صبح با صاحبش 
به ایستگاه راه آهن می رفته و بعد از 
حرکت قطار که حامل صاحبش بوده، 
خود به منزل بر می گردد ولی یکروز 
شهر  در  سگ(  استاد)صاحب  این 
دیگری که کالس داشته فوت می کند 
و سگش)هاچیکو( به مدت چند روز 
انتظار صاحبش را  در ایستگاه قطار 
می کشیده و بعد از آن هم تا ۹ سال 
آهن  راه  ایستگاه  از  نقطه  همان  در 
سر ساعت ۳ بعدازظهر منتظر آمدن 
می کشیده.  انتظار  و  بوده  صاحبش 
هشتم  روز  در  سال  هر  ژاپن  مردم 
آوریل دور مجسمه این سگ وفادار 
می  او  مهرورزی  یادآور  و  آمده  گرد 

شوند.
داد  رفتن کرونا که درسهائی  از  بعد 
یاددیگران  دستها،  شستن  مانند 
آیا  خطاها،  از  پوشی  چشم  بودن، 
وفادار و مهربان خواهیم ماند؟ یا فقط 
مورد  در  که  هائی  نوشته  و  شعارها 
زندگی سالم و مهر و وفا در اینترنت 
می  رد  و  خوانیم  می  نویسند  می 

شویم؟ چه زیبا گفت فروغ فرخزاد:
آری آغاز دوست داشتن است

گر چه پایان راه نا پیداست
من به پایان دگر نیندیشم

که همین دوست داشتن زیباست

دکترمنصور سیاوشی -اوهایو

بـخیراندـشیه اهی ان ب
آن روزاه یادش 

دکتر زهرا کریمی پور- اُهایو

نشونه ، پیوند آسمانی، 
خوانچه 

بیشتر  بروجرد،  در  ازدیرباز 
ها  پسر  و  ها  دختر  ها  خانواده 
را در بچه گی نشونه اندازی می 
به  دهن  اندازی  نشونه  کردند. 
و  گشت  می  ها  درخانواده  دهن 
به گوش دختر ها و پسر ها می 

رسید. 

دختر عمو برای پسر عمو، دختر 
دایي برای پسر عمه، دختر خاله 
همسایه  دختر  خاله،  پسر  برای 
و....می  همسایه،   پسر  برای 
گفتند » پیوند دختر عمو و پسر 

عمو در آسمان ها بسته شده. «
ناف  بند  از خانواده ها  در برخی 
عمو  پسر  نام  به  را  دختر  نوزاد 

می بریدند. 

و  ها  پسر  بین  اندازی   نشونه 
دختر ها با موجی از شرم همراه 
بود که گاهی محکم گره خوردن 
داشت  همراه  به  را  پیوند  این 
 ، تلخی   ، دشمنی  دیگر  وگاهی 
ها  بزرگتر   . را  کینه  و  دلخوری 
و  انداختند  می  نشونه  حرف  با 
می  پخش  را  آن  حالی  خوش  با 

کردند و پسر ها و دختر های 

در  عمری  را  فامیل  و  خودشان 
دادند.  می  قرار  شرم  منجالب 
بطوري که پس از سال ها گردش 
اگر  خویشاوندان  در  خبر  این 
خواستند  نمی  پسر  یا  دختر 
جّو  بدهند،  تن  ازدواج  این  به 
فامیلی بسیار تلخ شده و فامیل 
از یکدیگر می رنجیدند و کناره 

می گرفتند.

نشونه  این  ها  خانواده  از  برخی 
اندازی را بسیار جدی می گرفتند 
و دختر همسایه کوچک تر از نه 
ساله را برای پسر همسایه کمی 
انداختند  می  نشونه  را  بزرگتر 
به خانه دختر خوانچه  ماه  هر  و 
می فرستادند. پسر و دختر های 
دانستند  نمی  که  جوان  بسیار 
شده  سازی  سرنوشت  برایشان 
خوراکی  و  خوانچه  تنها  است، 
واز  وبس  دیدند  می  را  آن  های 
دنیای  بودند.  خبر  بی  آن  پیامد 
و  خیز  و  جست  دنیای  ها  بچه 

بازی بود، نه دنیای ازدواج.

بسیار  مسی  سینی  خوانچه 
شده  زینت  شکلی  دایره  بزرگ 
با بشقاب هایي لبالب از شیرینی 
در  بود.  فصل  های  میوه  و  ها 
وسط خوانچه چراغ توری بزرگی 
با صدای » گر گر » روشن بود و 

مردی که خوانچه بر روی سرش 
و   پیامبر  بر  درود  با  را  آن  بود 
به  پسر  خانواده  از  نفر  دو  یکی 
دنبال خوانچه با » گي لی لی لی، 
گي لی لی لی«  به خانه دختر می 

بردند. 
خانه  به  بار  چند  خوانچه  این 
را بله  شاید  تا  رفت  می  دختر 
اگر بگیرند.  دختر  ازخانواده 

 

نداشتند  دختردوست  خانواده 
دختر نه ساله شان به این زودی 
خوانچه  بشود،  ازدواج  وارد 

آوردن به بن بست می خورد.

نشونه  برای  تنها  خوانچه  اما 
برای  چنین  هم  نبود.   اندازی 
پیوند ها و عروسی ها نیز به کار 
می رفت . بیشتر وقت ها خوانچه 
ها سه تا بودند و سه مرد پیش از 
تازه  منزل  به  را  ها  آن  شامگاه 

عروس می بردند. جلوی خوانچه ها
داماد  خانواده  از  ای  بچه  پسر 
به  ها  خوانچه  تا  افتاد  می  راه 

آغاز  از  پس  گاهی  برسند.  خانه 
اول  سال  در  مشترک،  زندگی 
خانه  به  خوانچه  بار  چندین 
این  و  شد  می  فرستاده  عروس 
، شادی  نشانه  را  پسندیده  کار 

آن  زندگی ساده  و  بستگی   هم 
زمان می دانستند. 

مورد  این  در   » ساده  زندگی   «
بود  زمان  آن  مردم  سادگی  دل 

هاچیکو

مراسم عروسی دربروجرد با  آئین های سنتی آغاز می شودهاچیکو  دربستر مرگهاچیکو  دربستر مرگ

یکی از مراسم آور دن خوانچه در شصت یا هفتاد سال پیش دربروجرد
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    نجیب محفوظ   

بچه اهی کوهچ ما

 قسمت   چهل ویکم          ترجمه  د کتر محمد علی صوتی

که   زمانی  گفت.  می  راست  مرد 
درتاریکی به قندیل  نگاه کرد، قلب 
نبود.  ازآِن خودش  واراده اش  وعقل 
حیاط خانه اش  به زورخانه ای  برای 
قوی شدن  اندام وتطهیر روان تبدیل 
بقیه  چیزهای  مثل  اوهم  بود.  شده 
سنگین  را بلند می کرد وچوب بازی 
می آموخت. عضله های صادق قوی 
شده بود. مانند پاهایش ، بخاطر کار 
کردن دردکان سفید گری. به هرحال 
بود. دیگران هم  ، غول پیکر  حسن 
روزی  صادق  بودند.  مشتاق  بسیار  
کرد   پیشنهاد  او  به  هوشمندانه  
بیکاران وگدایان را  به زورخانه دعوت 
بازی  به  همه  نگذشت  چیزی  کند. 
وگفتاراو عالقمند  شدند. شاید افراد 
زیادی  نیامدند. اما  آنان که آمدند با 
جدیت  کار می کردند تا قوی ترشوند. 
دا...دا...«   کرد:»   می  ذوق   احسان 
لباس زیراو خیس  اورا بوسید  قاسم 
هاون  کوبیدن  سروصدای  بود.  شده 
وگفتگوی  قمروسکینه  و معو معوی 
ای  ارابه  شنید.  راازآشپزخانه   گربه 
زدند   می  کف  که  خوانندگان  پراز  

ومی خواندند  اززیر پنجره گذشت:
سربازما که عمر عزیزش درازباد

برداشت فینه ازسرو خودشد از اولیا
قاسم لبخند  زد وبه یاد آورد شبی را 
که استاد یحیی  این شعررا می خواند 
وکامالً سرمست  بود..چه می شد اگر 
همة کارها روبراه می شد ودرکوچة ما  
غیرازآواز چیزی دیگر بجا نمی ماند. 
فرداناظرو  باجگیران وهمة دشواریهارا  
به مبارزه می طلبم، ودرکوچه کسی 
نمی ماند   مگر جّد رحیم ونوادگان 
سربراه ومطیع و فقروگدائی و کثافت 
و سرکشی  محو خواهدشد. حشرات 
شوند.  می  نابود  وگرزها  ها   ومگس 
امنیت درسایة  باغها وثروت  برقرار 

خواهدشد.

عصبانیتی  با  که  قمر  بافریاد 
شدید  سرسکینه داد می کشید از 
خیالپردازی هایش بخود آمد.با تعجب 
صدازد.  را  وهمسرش  کرد   گوش 
حالی  در  وقمر  بازشد  درناگهان 
که  کنیز را به جلو  می راند  داخل 

شدوگفت:
- این زن را ببین. درخانة مازاده شده 
همچنانکه  مادرش پیش ازاین. حاال 
می  وخبرکشی  جاسوسی  ما  علیه 
کند.قاسم با تنفر  به سکینه نگاه کرد 
فته  وگر  خشک  صدای  با  وسکینه 

گفت:
رحم  خانم  اما   ، نیستم  خائن  من   -

ندارد.
درچشمان قمر  آن چنان وحشتی بود  
که نمی توانست برخود مسلط شود. 

پس گفت:
وبه  زند  می  لبخند  که  دیدم  اورا   -
آینده  عید  »انشااهلل  گوید:  می  من 
سرور من قاسم، سروروسید سرتاسر 
کوچه خواهدشدومانند جبل  درمحلة 
این  معنی  بپرس   ازاو   » حمدان، 

چیست؟
قاسم  نگران، اخم کرد وپرسید:

-  سکینه این یعنی چه؟
سکینه با جرأت گفت:

- منظورم همین است که گفتم. من 
دیگر  مثل  خدمتکاران  خدمتکاری 
نیستم. امروز اینجا  وفردا جائی دیگر. 
رازی  نیست  زادم.شایسته  خانه  من 

ازمن پنهان  شود.
رد  زنش  با  نگاهی  سرعت   به  مرد 
وبدل  کرد وبه طفل اشاره نمود . قمر 
دستورداد  کنیز  به  گرفت.  آمدواورا 
که بنشیند واو جلوی پایش نشست 

وگفت:
- آیا درست است غریبه های خارج 
ازاین خانه رازترا بدانند ومن از آن بی 

خبر باشم؟
- منظورت ازراز چیست؟

کنیز با همان جسارت گفت:

صخرة  کنار  باقندیل  تو  -گفتگوی 
هند!

به کنیز  اما قاسم   . قمر آهی کشیذ 
اشاره کرد  که ادامه بدهد. کنیز گفت:
- همان اتفاقی که  پیش ازاین برای 
آنان  توکمتراز  افتاد.  ورفاعه  جبل  
وسروری. آقا  تو  سرورمن.  نیستی 
سیدوسرور  چوپانی   درزمان  حتی 
دوتن  شما  بین  واسطة  من  بودی. 
من   بود  الزم  نداری؟   یاد  به  شدم. 
پیش از دیگران  باخبر شوم. چطور 
به غریبه ها  اطمینان می کنی  ولی 
شما  خدا  نداری؟  اعتماد  کنیزت  به 
دونفررا ببخشاید. اما من برای پیروزی 
تو دعا می کنم. آری، من برای پیروزی 
تو برناظر  وباجگیران  دعا می کنم. 
کیست که برای  نصرت تو دعا نکند؟

قمر جیغ کشید وطفل را  با حرکتی  
عصبی تکان داد وگفت:

- تو اجازه نداری  علیه ما خبر کشی 
کنی. مااین کار تورا فراموش نمی کنیم.
سکینه با شوروشوقی  صادقانه گفت:

- من قصد جاسوسی ندارم.خداشاهد 
و شنیدم  در  پشت  از  من   . است 
نکنم.  دنبال  را  آن  توانستم  نمی 
درتوانائی کسی نیست که گوشهایش 
مرا قلب  آنچه  من،  خانم  ببندد.  را 
این است که  تو به من   می شکند 
نیستم.  نداری. من خیانتکار  اعتماد 
به  من  که  هستی  کسی  آخرین  تو 
او خیانت می کنم. چرا به تو خیانت 
کنم؟ خدا گناهانت را ببخشد بانوی 

من.
کرد..وقتی  ورانداز  اورا  بادقت  قاسم 
کردبآرامی  تمام  را  حرفش  سکینه 

گفت:
در شکی  وفاداری.  تو  -سکینه 

وفاداریت نیست.
سکینه کنجکاو وامیدوار به او خیره 

شد وزیرلب گفت:
-عمرت درازباد سرور من. بخدا من 

وفادارم.

قاسم به آرامی گفت:
- من وفاداران را می شناسم. خیانت 
درخانة من رشد نمی کند آنطور که 
درخانة برادرم رفاعه رشد کرد. قمر... 
این زن مثل خودت  وفاداراست، به 
او سوء ظن  نداشته باش. او ازماست  
همانگونه که ما  ازاو هستیم. فراموش 

نمی کنم  او پیامبر سعادت من بود.
به هرحال قمر  آرام گرفته وگفت:

- او گوش ایستاده بود.
قاسم لبخندزد  وگفت:

به   بود.صدا  نایستاده  گوش  او   -
او رسید.همچنانکه  به  مشیت موال  
بدون  شنید  را  جدش  صدای  رفاعه 
اینکه خودش بخواهد.. مبارکت باشد 

سکینه !
بوسه  وغرق  گرفت  اورا  دست  کنیز 

کردوگفت:
-جانم به فدای تو. خدا ترا بردشمنانت  
به  تااینکه  ما نصرت دهد  ودشمنان 

فرمان روائی سرتاسر کوچه برسی.
ما  هدف  فرمانروائی    ، سکینه   -

نیست.
زن دستهایش را  به دعا بلند کرد:

- خد ا کند به هرچه دلت می خواهد 
برسی!

- آمین.
قاسم به زن  نگاه کرد وبالبخند گفت:

- اگر به رسولی نیازداشتم تو رسول  
ترتیب  این  به  بود.  خواهی  من 

تودرکارما  شریک هستی.
چهرة زن  از خوشحالی می درخشید 

وچشمانش ازغرور آکنده بود:
اجازه دهد  که  تقدیر   اگر دست   -
وقف - آنطور که ما  اراده کرده ایم- 
توزیع شود، هیچ زنی چه خانم وچه 

خدمتکار  محروم نخواهند شد.
زبان زن از تعجب بند آمده بود . قاسم 

ادامه داد:
- واقف گفت وقف برای همه است . 
تو ای سکینه نوادة واقف هستی  به 

یکسان مانند قمر.

صورت زن غرق شادی  بود. وباامتنان  
به اربابش  نگاه می کرد. ازکوچه نغمه 
کسی  رسید.  می  بگوش  نی  های  
تبریک«  فریادزد:»لهیطه...هزار 
وحرکت  برگشت  راه  بسوی  قاسم 
که  دید  را  باجگیران  جمعی   دسته 
براسبان آراسته  سوار بودند ومردم 
بافریاد  ودادن هدیه به آنان  خوشامد 
عادتشان   به  بنا  آنجا  از  گفتند.  می 
و  مسابقه  برای  عید   درروزهای 
شمشیربازی  باچوب خیزران  به طرف 
صحرارفتند... چیزی نگذشت عجرمه 
از شدت مستی   که  کوچه رسید  به 
تلوتلو می خورد. قاسم بادیدن او  که 
اش  زورخانه  جوانان صدیق  از  یکی 
بود، لبخند زد. اورا باچشم دنبال کرد. 
جوان  در میان محلة موشهای  دوپا 

ایستادوفریادزد:
- من سرسختم.

اول  از خانة  صدای ریشخند  کسی 
محلة  آل رفاعه آمد:

- خوشکل موشهای دوپا.
پسر به سوی  پنجره با چشمان سرخ  

برگشت وبا صدای  مستانه فریادزد:
- نوبت ماهم می رسد کولی.

افیون   ومعتادان  ومستان   پسران 
وطبل  وهلهله  باآواز  بافریادهمراه 
وکسی  شدند  جمع  او  دور  وشیپور 

دادزد:
-  گوش کنید. نوبت موشهای  دوپا 

فرارسید... نمی خواهید بشنوید؟
یکی از آن بین که تلوتلو می خورد 

دادزد:
- یک جّد برای همه. یک وقف برای 

همه. خداحافظ باجگیران. 
به  قاسم  شد.  گم  جمعیت   ودربین 
سرعت از جاپرید. عبایش را برداشت 
و بی درنگ ازاتاق بیرون رفت. وگفت:

- خدا خمر ومستی را  لعنت کند.

۷۷
ازظاهرشدن  -وقتی مست هستید  

بین مردم پرهیز کنید.
قاسم ناخشنود باچهرة درهم کشیده  
این را گفت  درحالی که کنار صخره  
هند به  صورتهای  دوستان  نزدیکش  
از اعضای زورخانه  و صادق وحسن ، 
عجرمه، شعبان، ابو فصاده وحمروش  
سرشان  پشت  کرد.  می  نگاه 
بود  کشیده  فلک  به  سر  کوه)جبل( 

وبتدریج شب برآن  سایه می افکند.
گوسفند   فقط  بود.  خالی  صحرا   
چرانی دردورترین  نقطة جنوب  که 

برچوبدستی اش  تکیه زده بود  دیده 
می شد. عجرمه پشیمان  سربه زیر  

انداخته بود، گفت:
- کاش پیش از  آن مرده بودم.

قاسم بی حوصله گفت:
که  است   اشتباهاتی  ازآن  این    -
پوزش برای آن بی فایده است. اکنون 
برای من مهم  است اثر پرت وپالهای  

ترا بردشمنانمان بدانم.
- مسلماً همه حرف اورا شنیدند.

حسن باافسردگی  گفت:
- خودمن  این رادرقهوه خانه  جبل 
دریافتم زمانی که یکی از دوستان من 
از آل جبل مرا دعوت به یک گردهمائی  
کرد. آنجا مردی  باصدای بلند  دربارة 
عجرمه صحبت می کرد. البته ضمن 
خندید: می  باتحقیر  حرفهایش  

-. بعید نمی دانم  گزارش او عده ای
وازاین  باشد.  انداخته  شک  رابه    
می ترسم دهان به دهان   بچرخد و 

بگوش یکی از باجگیران برسد.
عجرمه  آهی کشیدوگفت:

- حسن، زیاد تندنرو.
صادق گفت:

- مبالغه بهتراز بی تفاوتی است وگرنه  
زمانی که انتظارش را نداریم گیرمان 

می اندازند.
عجرمه گفت:

مرگ  از  که  ایم  خورده  ماسوگنذ   -
نترسیم.

 صادق با تحکم گفت:
- همانطورکه  قسم خورده ایم باید  

سّر را حفظ کنیم.
قاسم گفت:

همة  بشویم   هالک  امروز  اگر    -
آرزوهای  بزرگ بربادرفته است.

باتاریک شدن  هوا همه ساکت شدند 
تا  اینکه قاسم دوباره سر سخن را باز 

کرد:
- ماباید  به چارة کار بیندیشیم.

حسن گفت:
- برای  چارة کارمان  ماباید  فرض را 

بربدترین احتماالت بگذاریم.
قاسم اندوهناک گفت:

وخونریزی  جنگ  معنای  به  این   -
است.

نگاه کردند.  به یکدیگر   درتاریکی  
نیزدرآسمان  ستارگان  رفته   رفته 
باد وزید و بتدریج  ظاهر می شدند. 
بقایای هوای گرم روز را مانند  نیت های

 بد ازبین برد.
حمروش گفت:

- ماتادم مرگ می جنگیم.
قاسم باعصبانیت گفت:

ادامه هست  که  همانطور  اوضاع    -
 می بابد.

صادق گفت:
شکست  وقت   اسرع  در  مارا   -

خواهند داد.
 ابو فصاده خطاب به قاسم گفت:

سوارس   و  تو   خوشبختانه   -
همینطور  هستید.  خویشاوند 
همسرت وهمسر ناظر. گذشته ازاین 
لهیطه هم درجوانی  از دوستان پدرت 

بوده.
- شاید دست  تقدیر  آن را به تأخیر 

بیندازد اما مانع  آن نخواهد شد.
صادق باامیدواری گفت:

- به یادداری  یک روز به فکر  توسل 
به یک وکیل شرعی  افتادی؟

جرأت   وکیل  شد   گفته  ما  وبه   -
درافتادن با  ناظروباجگیران  را ندارد

عجرمه به قصد جبران  گناهش گفت:
- دربیت القاضی وکیلی هست که به 

بی باکی معروف است.
صادق انگاری  فکرش راعوض کرده 

بود گفت:
که  است  این  بیشتراز  من  ترس   -
دعوای   طریق  از  خودرا   عداوت 
ما  اعالم  کنیم. شاید ترس  حقوقی 
ازعواقب  گفتة عجرمه شتابزده باشد.

عجرمه گفت:
باره  باوکیل  دراین  بدهید   اجازه   -
مشورت کنیم و بااو  برای تأخیر اقامة 
اینکه  مگر  برسیم.  توافق  به  دعوا 
مجبور  به این کار شویم. بهتراست 
کسی را پیدا کنیم  که از ما حمایت  

کند ولو اینکه  بیرون از کوچه باشد.
بعنوان  نظررا   این  ودیگران   قاسم 
و  پذیرفتند  احتیاطی  اقدامی  
دفتر  وبه   برخاستند  درنگ  بی 
دربیت  شرعی   وکیل  الشغافیری 
القاضی شتافتند. شیخ با آنان  دیدار 
او برای  را  شان  قضیه  قاسم  کردو 

 شرح داد واورا آگاه کرد. فعالً نیتشان 
این است ادعای حقوقی را  به تأخیر  
را  موضوع  بین  دراین  واو  بیندازد 
بررسی کند واقدامات الزم  را به عمل  
آنان   بیشتر  انتظار  برخالف  آورد. 
وکیل قضیه را پذیرفت  وپیشاپیش  
همه  گرفت.  را  اش  الزحمه  حق 
شادوخرسند اورا ترک کردند ومتفرق 
شدند. دوستان به کوچه برگشتندو 
رفت.  یحیی  استاد  دیدار  به  قاسم 
قلیان  به  و  نشستند  کلبه  داالن  در 
کشیدن  وردوبدل  کردن  نظراتشان  
پرداختند. یخیی از این اتفاق  متأسف 
به نظر می رسیدو به قاسم توصیه کرد 

مراقب و هشیار باشد.
قاسم که  به خانه برگشت  قمر دررا  به 
روی او باز کرد. زن  را مشوش ومضطرب  
گفت: قمر  پرسید.  را  علت   یافت. 

- حضرت ناظر  به دنبالت فرستاد.
قلب قاسم به تپش افتاد وپرسید:

- کی؟
- آخرین  بار ده دقیقة پیش.

- آخرین بار؟!
بار  سه  ساعت  یک  درظرف    --

دنبالت فرستاد.
غرق  صحبت   هنگام  قمر  چشمان 

اشک بود. قاسم گفت:
- من انتظار گریه ازتو نداشتم.

قمر باآه وناله گفت:
- مرد!

 قاسم  با تظاهر به آرامش گفت:
- رفتن  بی خطرتراز سرپیچی  است. 
فراموش مکن دزدان درخانة خودشان 

به کسی تعدی نمی کنند.
احسان درخانه به گریه افتاد و سکینه 

با عجله به سوی او رفت. قمر گفت:
- مرو تا من به دیدار امینه خانم بروم.

قاسم مصمم گفت:
- این شایستة ما نیست. همین اآلن  
من می روم. دلیلی برای ترس  نیست. 
زیرا هیچکس  چیزی از من نمی داند.

قمر دو دستی  اورا چسبید وگفت:
- ترا احضار کردند نه عجرمه را. می 
ترسم  یکی از آنان تورا لو داده باشد 

رها  او  از دست  بآرامی  قاسم خودرا 
کرد وگفت:

-  من از همان  لحظة اول  گفتم . ایام 
راحتی ما بسر آمده . همة ما  دیریازود 

بادردسر مواجه خواهیم شد.
مراقب  تابرگردم  مباش.  ناراحت   

خودت باش..  
ادامه دارد
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همابرازنده - تکزاس

ارث تمدن ورفهنگ اسالمی ردزندگی زن اریانی
قسمت دوم

باره«زندگی  در   ، مظاهری  علی 
می  وسطی«  قرون  در  مسلمانان 
در شمار  را   « زنا   « ا سالم   : نویسد 
در  کار  زنا  داندو  می  بزرگ  جرایم 
صورتی که آزاد و بالغ و سالم باشد، 
که  مردانی  اما  شود،  می  سنگسار 
غالبآ  زنند  می  دست  لواط  عمل  به 
مجازات نمی شوند . این عمل زشت 
آسیای  و  ایران  در  وسطی  قرون  در 
میانه چنان شایع و رایج بود که زشتی 
خود را از دست داد و جزو » اخالق 
که  جایی  آید،تا  می  »در  االشراف 
فیودال معروف »عنصر المعالی قابوس 
بن وشمگیر » به فرزندش توصیه می 
کند : »...تابستان میل به غالمان کن و 

در زمستان میل کن به زنان ...«
های  بازار  در  ها  برده  همراه  غالمان 
 . شدند  می  فروخته  فروشی  برده 
زیاد  آنقدر  غالم  خریداران  گاهی 
بود که برده فروش ها زنان را بجای 
همین  به  کردند.  می  عرضه  پسران 
اعتماد  آنها  به  نیز  مشتریان  علت 
نداشتند و پزشگی را همراه خود می 
جهات  از  را  کنیز  و  غالم  تا  آوردند 

مختلف معاینه کند.
عبید زاکانی، طنز پرداز بزرگ ایران 
و  اشراف  سنت  این   ، بارگی  غالم   ،
بزرگان زمان خویش را در ظنز های 
است  گرفته  ریشخند  به   ، نیشدار 

)کلیات عبید زاکانی(.
اعراب رسم حجاب و آیین حرمسرا 
و  وام گرفتند  به  ایرانیان  از  را  داری 
این آداب بعد ها در ردیف آداب دینی 
در آمد . بنا براین زن ایرانی کما کان 
در حرمسرا ماندگار شدو چهره اش 

در پشت نقاب ماند .
به  گوید:  می  حجاب  باره  در  قرآن 
ناروا  از  دیده  تا  بگو  مؤمن  مردان 
بپوشندو خود را حفظ کنند که این 
خود برای آنان نیکو تر است و خدا 
به آنچه می کنند آگاه است . و زنان 
روا  نا  نگاه  از  تا چشم  بگو  را  مومن 
بپوشند و اندامشان را از عمل زشت 
محفوظ دارند و زینت و آرایش خود 
را جز آنچه قهراٌ ظاهر می شود ، بر 

بیگانه آشکار نسازند . باید سینه و بر 
و دوش  خود را به مقنعه بپوشانند و 
زینت و جمال خود را آشکار نسازند 
پدران  و  خود  شوهران  برای  جز   ،
و۳1(  آیة۳0  نور  سوره  قرآن  و...) 
و  روستاییان   بویژه  مسلمانان   .
زحمت کشان بداشتن یک زن اکتفا 
زنان   انزوای  چنین  هم   ، کنند  می 
تقسیم  و  دهد  می  دستور  فقه  که 
منزل به بیرونی یا بخش مردانه -که 
برای مهمانان است- و بخش زنانه یا 
اندرون -که فقط زنان بدان راه دارند  
واز مردان هم تنها شوهران و پسران 
ورود  اجازه  نزدیک  خویشاوندان  و 
روستاییان  توده  برای  عمال  دارند- 
و  نداشت  وجود  شهری  بینوایان  و 
هنگام  زن  پوشاندن  روی  یا  حجاب 
ها  شهر  در  فقط  نیز  خانه  ار  خروج 
مراعات می شده و در میان برزگران و 
اهل روستا و صحرا نشینان این رسم 

دیده نمی شد .
در صدر اسالم حجاب به جای آنکه 
معرف مذهب باشد، نجابت و برتری 
را  بزرگان  و  اشراف  زنان  اجتماعی 
اشراف  زنان  تنها  کند،  مشخص می 
و بزرگان حجاب داشتند . در طبقات 
دهقانان   ، کارگران   ، کش   زحمت 
حجاب را مانع کار و فعالیت می دیدند 
، و از داشتن آن سر باز می زدند، زنانی 
که احشام را در مراتع می چرانیدند ، 
رختشویانی که کارشان شستن لباس  
در کنا ر رود خانه ها بود، گروه بزرگ 
زنان ریسنده،  رنگرز، بافنده و غیره...
هر گز نمی توانستند خود را در چادر 
های  فعالیت  از  و  و  کنند  محبوس 

روزانه دست بکشند.
وقت  بیشتر  بزرگان  و  اشراف  زنان 
خود را در حرم سپری می کردند در 
در  شرکت  و  دید   باز  و  دید  مواقع 
تشریفات مذهبی و یا هنگام رفتن به 

گرمابه از حرم خارج می شدند.
مردان عرب کمتر با زنان خود سخن 
می گفتندو هرگز با آنها از خانه خارج 
زنان  با  نمی رفتند مالقات و گفتگو 
غذا  هنگام صرف   ، منزل  محیط  در 
ودرشب نشینی ها ی خانوادگی مانند 
عروسی و ختنه سوران و غیره زنان و 

مردان باتفاق هم در جشن ها شرکت 
نمی کردند.

زنان در کارهای سیاسی و اجتماعی 
شرکت نداشتند  و با کارهای مختلف 
و  بافی،  پارچه   ، بافی  قالی  قبیل  از 
کشاورزی در افزایش در آمد خانواده 

می کوشیدند.
در نواحی شمالی ایران در کناره دریای 
خزر از دیر باز مهمترین فعالیت های 

کشاورزی به عهده زنان بوده است .
در کتاب  »حدود العالم » که  در سال 
۳۷۲هجری تآلیف شده،  می خوانیم :
»این منطقه گیالن ناحیه ای آبادان و 
با نعمت و توانگر است و کا  رکشت 
و  است  شان  زنان  همه  برزگری  و 
مردان شان را هیج کاری نیست مگر 

حرب...«
این  نویسد:   می  عالم  حدود  مولف 
روش مر بوط به زنان روستایی است 
می  کار  مزارع  در  اینکه  بر  عالوه   .
کردند در خانه ها نیز زندگی را اداره 
می کردند . معموال پس از فراغت از 
کار خانه به با فندگی ریسمان مشغول 
بودند و با فروش آن در بازارها ی روز 
 . کردند  به شوهران خود کمک می 
محمد قطب در کتاب اسالم و تحوالت 
زندگی مینویسد: در نتیجه این روش 
و  تفاهم  شوهر  و  زن  میان  زندگی 
اطمینان بیشتری بوجود می آمد. ولی 
بین زنان طبقه باالی اجتماع که-در 
مردان  بودند-و  زندانی  حرمسراها 
تفاهم و  توانست چنین  نمی   ، شان 
اعتمادی  بوجود آید. مکر و حیله و 
و  اعتماد  جای  ظن  وسوء  گمانی  بد 

اطمینان را می گرفت .
امر  در  اعتدالی  که  دوران  دراین 
ازدواج در بین نبود ، توافق سنی کمتر 
طرف توجه قرارمی گرفت ، رضایت 
پدر و مادر ، به ویژه رضایت پدر شرط 
اول ازدواج بوده است . پیر مر دان با 
دختر بچه گان به سن  و سال نوه خود 
. چناکه در وصف  ازدواج می کردند 
احمد جام« می خوانیم  حال »شیخ 
خواستار   ، سالگی   80 سن  در  »وی 
دختر 14 ساله ای می شود. مادر دختر 
راضی نمی شود ، زیرا مرد پیر است .  

شیخ االسالم دست بر نمی دارد .

انجام موفق به کسب موافقت    سر 
به  را  دختر  و  شود   می  دختر  مادر 

نکاح در می آورند.
به  گلستان  در  سعدی  کتاب  در   
داستان مشابهی بر می خوریم   آن 

حکایت چنین است:
دختری   ، کند  حکایت  »پیری 
خواسته بودم و حجره به گل آراسته  
و به خلوت با او نشسته دیده و دل 
نخفتمی  دراز  شبهای   ، اوبسته  بر 
وبذل ها و لطیفه ها گفتمی باشد که 
نگیرد... ووحشت  پذیرد  موآنست 
که  بگفتم  نمط  ین  بر  گفت چندین 
گمان بردم که دلش بر قید من آمد  و 
صید من شد. ناگه نفسی سرد از سر 
درد برآورد و گفت چندین سخن که 
بگفتی  در ترازوی عقل من  وزن آن 
سخن ندارد که وقتی شنیدم از قابلة 
اگر  را  جوان  زن   : گفت  که  خویش 

تیری در پهلو نشیند به که پیری«.
در ادبیات ایران بعد از اسالم ،تصویری 
را  او  دهند  می  نشان  زن  از  که  را 
موجودی بی وفا ،مکاره ، ناقص العقل ، 
پست ، بی مقدار و ضعیفه ترسیم می 

کنند.
وقتی که روابط اجتماعی نا سالم باشد 
،که مرد می تواند چندین وچند زن و 
کنیز وغالم  داشته باشد  وقتی که زن 
نوه شوهر  ، حتی  دختر  از  کوچکتر 
باشد ، روابط شوهر و زن نمی تواند 
مبتنی برعشق و اطمینان وهمسا نی 
و همسری باشد. در نتیجه روز بروز  بر 
تسلط مرد و بیچاره نمودن زن افزوده 
جایی  به  ر  کا  نتیجه  در   . شد  می 
میرسد که بین دو طرف ، دشمنی ، بی 
اعتمادی به بار می آید  و زن خواهی 
نخواهی از راه و بی راهه با مکر و حیله 
و باالخره به هر وسیله ای که امکان 

داشته باشد ، به فکر انتقام می افتد.
به آن موجودی تبدیل می شود که در 
ادبیات جامعة مرد ساالری ایران در 

قرون وسطی می بینیم.
امام غزالی در کتاب کیمیای سعادت 

عقاید  از  تصویری  سخنش  که 
ساالرآن  مرد  اجتماع  بر  وآراءحاکم 
از  را  :«زنان  نویسد  می  روزگاراست 
داروی  اند.  ه  آفرید  عورت  و  ضعف 
بودن ست  و  ایشان خاموش  ضعف 
ایشان  بر  ایشان خانه  داروی عورت 

زندان کردن است ».
»الرجال   : مینویسد  دیگر  جای  در 
قوامون علی النساء«. باید که مرد بر 

زن مستولی باشد.«رسول گفت :
نگونسارست  الزوجه-  عبد  تعس   
کسی که بنده زن باشد . چه زن باید 
که بنده مرد بود . و گفته اند که با زنان 
مشورت باید کرد و باز خالف باید کرد 

در آنچه گویند«.
قرن  در  که  نامه  عجایب  کتاب  در 
ششم هجری  نوشته شده است ، در 
باره اخالقیات زنان چنین آمده است 
اخالقهم  النساءو  طبایع  :«ذکر  که 
را  زن  عزوجل  گار  آفرید  که  بدان 
بیافرید از بهر راحت مردان  و از بهر 
همه  از  تر  عزیز  مردان..«.عقل  بالی 
داشت  دریغ  زن  از  و  هاست  چیز 
جز  ایشان  چاره  اندو  عورت  زنان  و 
در   . نیست  هیچ  داشتن  نگه  خانه 
تاریخ اجتماعی ایران  نوشته مرتضی 
این نوع مسایل  از  به بسیار  راوندی 

برمی خوریم از جمله:
عقیل بن علی را گفتند  دختر را به 
شوهر ده که زن گوشت است و سگان 
قصد آن کنند . گفت من دخترم را 

گرسنه دارم تا بیرون نیاید...
از حکیمی پرسیدند که بهترین زنان 
کدامند؟ گفت آنکه از مادر نزاد .گفت  
: چون زاد ، بهترین ایشان کیست؟ 

گفت  : آنکه نزاده جان را داد.
سعدی معتقد است : مشورت با زنان 
تباه است و سخاوت با مفسدان گناه.

می  جم  جام  در  ای  مراغعه  اوحدی 
نویسد:

زن چو خامی کند، بجوشانش             
  رخ نپوشد کفن بپوشانش
زن چو بیرون رود بزن سختش         

 خود نمایی کند به کن رختش
پیش خود مستشا ر گرد ا نش              
 لیک کاری مکن به فرمانش-
را  دختر  فرزند  داشتن  خاقانی 

بزرگترین بد بختی می داند:
مرا به زادن دختر چه خر می زاید       
که کاش مادر من خود نزادی از مادر

ویا :
مرا بزادن دختر غمی رسید که آن

نه بردل من و نی بر ضمیر کس بگذاشت .
از  تصویری  نیز  فردوسی  اشعار  در 

قرن  اجتماع  بر  آراءحاکم  و  عقاید 
چهارم هجری دیده می شود:

کرا در پس پرده دختر بود           
 اگر تاج دارد بد اختر بود. 

ویا 
زبوی زنان موی گردد سپید         

سپیدی کند از جهان ناامید
کرا دختر آید به جای پسر          

   به از گور داما د نا ید    ببر.
که سه  یمن  شاه  زبان  از  چنین  هم 

دختر دارد ، می سراید :
بد از من که هرگز مبادم نشان     

  که ماده شد از تخم ترکیان 
دخترش  که  دان  کسی  اختر  بد 
روشن  بود  دختر  چو  نیست      

اخترش نیست
سنایی به مردان نصیحت می کندکه :

از بدی های زن مشو ایمن                
گر چه از آسمان نزول کند   

.
نجم الدین زرکوب در فتوت نامه زنان 

را به مار تشبیه می کند و می گوید:
مثال این زنان ماراست کز نرمی ورنگینی
 به صورت جمله در چینند و در معنا 

به هندستان
بدان نرمی و رنگینی مشو مغرور و ماران را
که دندانی نهان دارند و زهراندر بن دندان
زن وفایی  بی  از  نیز  گنجوی  نظامی 

 می نالد:
نخواهی یافت اند ر هیچ برزن          

 وفا در اسب ودر شمشیرو در زن 
و در جای دیگر می گوید:

چون نقش وفا وعهد بستند         
   بر نام زنان قلم شکستند

زن دوست بود ولی زمانی         
تا جز تو نیا فت مهربا نی    

چون در بر دیگری نشیند           
خواهد که ترا د گر نبیند  

را  زنان  نیز  بزرگ  عارف  مولوی 
نگوهش می کند:

اولین خون در جهان ظلم و داد     
 در کف قابیل بهر زن فتاد

.....
هربال کاندر جهان بینی عیان       

 باشد از شومی زن در هر مکان 
مولوی حتی خواب زن را پست تر از 

خواب مرد می داند :
خواب زن کمتر زخواب مرددان         

از پی نقصان عقل و ضعف جان
در رسالة » فتوتیه از نفایسالفنون فی 
عرایس العیون » تالیف شمس الدین 
محمد بن آملی در شرایط استمداد 
از  اول  شرط  که  است  آمده  فتوت 
هفت شرط ، ذکور است  یعنی مرد 

مؤلف صفت شرط  قول  به  که  بودن 
و کمال است ،جمال زاده می نویسد: 
بودن  زن  یعنی  انوثت  صورتیکه  در 

مستلزم  نقص وازالل است .
جامی نیز در یوسف و زلیخا به پسرش 

نصیحت می کند:
چو عیسی تا توانی خفت بی جفت        
 مده نقد تجرد را زکف  مفت
به گلخن پشت بر خا کستر  گرم          
  به از پهلوی زن بر بستر نرم 

و در جای دیگر می گوید :
زن از پهلوی چپ شد آفریده            

         کس از جپ راستی هرگز ندیده  
جمال زاده نوشته است : 

درادبیات فولکلوریک نیز موهومات و 
گفتا ر زشتی از این قبیل وجود دارد : 
»خواب زن چپ است ، مرد نبایددر 
کوچه از میان دو زن رد شود که نکبت 
می آورد. صبح که مرد می خواهد از 
را  او  جلو  زن  اگر  رود،  بیرون  خانه 
بگیرد، چون زن شیطان است نکبت 
دختر  صاحب  مردی  اگر   . آورد  می 
شود،  ریشش را آب می برد و غیره ...

خواجه نظام الملک هم در این باره می 
نویسد:«...زنان که ایشان اهل سترد و 
ایشان را کمال عقل نیست و غرض از 
ایشان  گوهر نسل است که بجای ماند 
و هر چه اصیل تر، شایسته تر و هرچه 

مستور تر، ستوده تر ...«
مسلط  پادشاه  بر  که  پادشاهی  زن 
شده است جز فتنه و فساد و شروشور 
نبوده است. اندگی از این معنا یاد کنیم 
تا در بسیاری دیدار افتد. »اول مردی 
که فرمان زن برد و او را زیان داشت 
علیه  آدم   ، افتاد  مشقت  و  ودررنج 
السالم بود که فرمان حوا کرد و گندم 
بخورد تا از بهشت بیرونش کردند«.

مولف» قابوس نامه« عنصر المعالی نیز 
در قرن پنجم هجری ضمن نصیحت 
به فرزند خود میگوید : »...اگر فرزند 
دختر باشد ...چون بزرگ شد، هرچه 
زود تر جهد کن به شوهرش دهی که 
دختر نا بوده به  و چون بود  باشوی 

یا بگور«.

جمال زاده

نظامی گنجوی

مولوی

فردوسی

خاقانی



ه  45 ح ماره ۱۴۰ صف آزادی ش
44

صفحه
  ۱۴

ه  ۰
شمار ی- 

زاد
   آ

پُرمدعا

طلبکار: تورا بخدا بیا طلب مرا بده که امروز اگر وجه  
سفتة مرتضی خان را ندهم زندانی خواهم شد.

بدهکار:  عجب رفیق پرمدعائی هستی. 
مگر ممکن نیست بروی از جای دیگر قرض کنی 

وبدهی  خودرا بدهی؟!

همکاری

بردند.  کالنتری  وبه  کردند  دستگیر  را  دزد   دوتا 
افسرنگهبان از یکیشان سؤوال کرد:

می  خودرا  جرم  شریک  که  است   چندوقت   -
شناسی؟

دزد با جرأت گفت:
- از دیروز بااو آشنا شدمو ولی وقتی بمن گفت که 
تا به حال  پانزده مرتبه محکوم  به زندان شده ام به 

او اطمینان پیدا کردم.

مرد سیاسی

پسر: مرد سیاسی کیست؟
 پدر:  مرد سیاسی کسی است  که مشکالت ناشی  

از خبط های  مردان سیاسی  را حل وفصل کند.

جلوگیری از  پرحرفی

زن: جنابعالی  دیشب کجا  تشریف داشتید؟
شوهر:  استنطاق و پرحرفی  وروده درازی را  بکنار 

بگذار  و بگو ببینم  لباسی  را که امروز  در سالن مد 
پسند کردی ، قیمتش چنده؟

وزن سبک

مردی که زیاد حرف می زد  وادعا می کرد  ، ولی هیچ 
سواد نداشت  بایکی از دوستانش  به داروخانه ای

 رفتند که خودرا وزن کنند.
آن مرد  روی ترازو  رفت. ووقتی  عقربه ها را نشان 

می داد  با تأسف گفت:
- عجب  من وزنم نود  کیلو است و این ترازو  وزنم 

را شصت  کیلو نشان می دهد
دوستش که می دانست او عدد ۹ التینی را وارونه  

خوانده و با۶ اشتباه کرده گفت:
 بله بقیه هم بابت آن است که مغزت سبک شده.

جلب توجه

کودکی خوشحال بود  از اینکه مادرش  یک جفت 
کفش برای او خریده است. دراین موقع عمه اش  به 
منزل آمدوکودک که کفشهای تازه ای  رابرپا کرده 
بود سعی وتالش  بسیار نمود  که توجه عمه اش  را 

به کفشهای خود جلب کند ولی موفق نشد...
دوان   دوان  برود،  شد   بلند  اش  عمه  که  موقعی 

باتاقی رفت و جعبه ای آورد  و به عمه اش گفت:
- اگر گفتی  دراین جعبه چیست؟

عمه گفت: نمی دانم چیست. خودت بگوکه دراین 

جعبه  چیه؟
کودک بالحن  میاهات  آمیزی جواب داد:

- کفشهای کهنه ام است.

سئوال وجواب

 خانم ، کاله تازه ای  خریده بود. یک روز  آن را  
برسر گذاشت  وبیکی از دوستانش  گفت:

- به عقیدة  من این کاله مرا ده سال  جوان تر می 
کند.

- خوب چند سال دارید؟
- سی وپنج سال.

- نه ... مقصودم موقعی است که این کاله  را برسر 
نمی گذارید؟

علت مالقات

ایمیل نزدم  که مادرت را  به تو   شوهر: مگر من 
باخود نیاوری؟

زن:  بله ولی چون  ایمیل ترا دیده  می خواهد شمارا 
مالقات کند.

تهدید

مردی  بدوستش که همواره  همسرش را تعقیب می 
کرد گفت:

- این آخرین حرف من با توست:اگر بازهم بخواهی  
زن مرا تعقیب کنی اورا برای  تو خواهم گذاشت.

مخور غم  دنیا  بهر  وز  پسر  ای  پند  کن        گوش 

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

کمی هم بخند
افقي:

درس  آموز  دانش  صفت   -  ۱
خوان - پیرابالینی

قابل  بازی قدیمی -  اسباب   - ۲
کمیاب۳-  فلزی  عنصر   - فهم 

ازتوابع کاشان-
شتر بی کوهان- خیال و ظن ۴ - 
زیر گونه  برجستگی   - زنبق  گل 
بال  زیرک،   - همیشه  و  جاوید   -
۵ - پرنده ای از تیره غازسانان- 
وقار و سنگینی - میوه ای درختی 

از دسته مرکبات
۶ - انبوهی - منقار کوتاه - غنچه 
صورت ۷ - بازی دو تیم همشهری 
- ماهی کوچک کنسروی- دیوار 

بلند
نام  با  رایانه  اجزای  از  یکی   -  ۸
از  پس  خوردنی   -  ۹-cpuدیگر
غذا - آنچه موجب آرامش خاطر 

شود - استاد
سالطین  لقب   - دریا   -  ۱۰
پیشدادی - آب ایستاده و لجنزار 
سرویسی   - شهرنشینی   -  ۱۱
بی  شهر   - ایمیل  جهت  رایگان 
دفاع!۱۲ - امر به تاختن - هلهله 
وسنی   - پیکاندار  تیر   - شادی 
۱۳ - نگهبان - شهری در استان 
باصفاست-  آبشارآن  که  کرمان 

محکم، پایدار
۱۴ - دندا نهای نیش - بااهمیت 

و گرانقدر - پارگی جزئی فرش
۱۵ - یکی از قدیمی ترین شیرین 

یهای ایرانی - تاریخ نگار
عمودي:

پوران  کارگردانی  به  فیلمی   -  ۱
و  رفت   -  ۲ -حرکت  درخشنده 
آمد زیاد - رسم کننده - شناس

 ۳ - این گاز توسط رمزی وموریس 
کشف شد-مهارت- زینت دادن۴ 
- شیره اش کتیراست- ارادتمند - 
قلیل - جام قهرمانی۵ - چهارمین 
چیز  یا  شخص  یونانی-  حرف 
 - ای۶  ریشه  مرکز   - چشمگیر 
آلودگی-  بدون   - بادکردگی 
دراستان   شهری   - عمل  و  وظیفه 
مازندران  ۷ - مقابل فرع - ظرف  
نمک- شهری در استان کرمان ۸ 
سرآغاز   - سروری  و  حکمرانی   -

شکست - پاداش وانعام
۹ - دریای سرخ - اجباری- جد

مرتجع   - شمالی  شهر   -  ۱۰
مظهر   - سنگ  پرتاب   - معروف 
الغری۱۱ - طایفه غرب - قطعه ای
ابریشمی پارچه   - خودرو  در   
نیزه کوچک ۱۲ - راه و روش - 
دشمن شکست  فالگیر-   -
مرغ تخم  از  خوراکی   -  ۱۳
ترین سلیمان-کهن  تخت  شهر 

پول   -۱۴ جهان  زنده  مذهب   
کارش  - ارتعاش  و  چین-رعشه 
است مسی  ظروف  کردن  سفید   
فعلی تیم   - دام  و  تله   -  ۱۵
سلیگا دربوند   » لواندوفسکی   «

معما
دو  که  داشت  دختر  سه  پادشاهی 
آخر  دختر  و  ازدواج  خواهان  آنها  تای 
دوست نداشت ازدواج کند. پادشاه به 
سه دختر خود گفت که هرکدام سه 
پر  با یک مقدار آب  را  قوری یکسان 
کنند و همزمان روی اجاق بگذارند. آب 
کتری هرکس سریع تر به جوش بیاید، 
شوهرش وارث پادشاه خواهد بود. قوری 
سومین دختر زودتر جوش آمد، چرا؟

 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

جدول کلمات متقاطع

پاسخ درشمارة آینده

کاین- هراسه۲-وفاق-یوسف-متوکل۳-ج-  گالش-تهمت-  افقی:۱- 
طاها-کنا۴-هلیوم-فحوا-بیجک۵فا-تابع-ترسا-بت۶روم-میان-پولکی۷-نکات

-الیم-سارنگ۸-گ-مرتضی محجوبی-ر۹-یهودا-تکان-رماد۱۰-آرامش-تکبر-
هجا۱۱- یر-ملوس-ملغی-رب۱۲-خوان-کنیه برجیس۱۳-دان-کانو-متقن-ن-۱۴

ارمان-دودو-آونگ۱۵ندیمه-جهاز-نبوی

اپسخ جدول کلمات متقاطع شماره پیش
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دیدنی های ایران زمین

 الهه ی زیگورات
ارشف حمیدی- نیوهمشاری

    
             باران فراوانی باریده و 
بوی نم باران و بوی خاک و بوی 
دیوار های کاهگلی  در همه شهر 
پیچیده . صدای پای ستوران از 
دور شنیده می شود صدای پای 
بلکه  تاخت  به  نه  که  ها  اسب 
سنگفرش  روی  بر  آرام  آرام 
کوچه ها نشان از عبور نگهبابان 
شهر دارد که برای ایجاد امنیت 
می  ره  این  از  مردم  اسایش   و 
گذرند. اینجا سرزمین من است 
مهمترین  دورانتاش(  شهر) 
تمدنی  است   ایالم  تمدن  شهر 
از  پیش  حتی  که  شکوهمند 
زمین  ایران  بر  آریاییان   ورود 

حکم می راندند. 
پاراسو(  ای  ،دختر)  ناپلیشا  من 
) گال  )اونتاش  همسر،  و  ملکه 
که  باستان  ایالم  بزرگ  پادشاه 
پال  بانی  آشور  حمله  از  قبل  تا 
به این سرزمین ، وی  پادشاهی 
مقتدربود،  در کشوری متمدن و 
بین  شرق  در  پهناور  سرزمینی 

النهرین. 
سال  هزار  به  قریب  مردمانش   
هم  کنار  در  آرامش  و  صلح  در 
زیگورات  این  ودر  زیستند  می 
جشن  خود  خدایان  مقابل  در 
می گرفتند و برای آنها هدایایی 
از  ما  خدایان  و  .الهه  بردند  می 
این  در  هم  کنار  در  مرد  و  زن 
آن  در  داشتند.       قرار  معبد 
ندیمه  همراه  به  من  بارانی  روز 
شهر  های  خیابان  میان  در  ام 
به زیگورات رفته  تا  می گشتیم 
و گردنبندکوچک وزرینی که نام 
الهه ای بر روی ان حک شده بود 
ام  سالگی  هجده  امروزدر  تا  و 
همیشه بر گردنم آویخته بود به 
گردن الهه مهر و عشق بیاویزم .   
بنا به سفارش مادرم  باید از آن 
مراقبت می کردم که مبادا رشته 
ها و دانه های آن از هم گسسته 

الهه  واندوه  غم  موجب  که  شود 
عشق و مهر خواهد شد و آنگاه 
این  بر  ستیز  و  خشم  خدای 
سرزمین کهن سایه شوم خود را 

می گسترد. که چنین شد....
بودم که  معبد  نزدیکی  در  انروز 
ناگهان اسمان رعد و برقی زد و 
گویی  گرفت  در  مهیبی  طوفان 
فرمان  به  آسمان  برق  و  رعد 
نشانه  مرا  سینه  خشم  خدای 
روی  در  را  سوزشی  بود  گرفته 
انگاه  و  نمودم  احساس  گردنم 
زده  وحشت  چشمان  مقابل  در 
ام دیدم که چگونه دانه دانه های 
گردنبندی را که بر گردن داشتم 
از هم گسسته شد و با باد و باران 
همراه شدند و بداخل آبراههایی 
که برای هدایت آب باران تعبیه 
شده بود رفته و از نظرم نا پدید 
شدند. هراسان خود را به داخل 
قهقهه ی  رساندم  صدای  معبد 
خشم  خدای  پیروزی  و  خنده 
بسوی  شنیدم  می  را  ستیز  و 
خدای عشق و مهر رفتم به پایش 
تا   ، خواستم  یاری  او  از  افتادم  
نگذارد سایه شوم خشم و تلخی 
سایه  سرزمین  این  بر  نفرت  و 
که  دیدم  روشنی  به  اما   . افکند 
دست و دهان الهه عشق و مهر 
توسط خدای خشم بسته شده . 
و  تنها صلح  نه  که  و چنین شد 

هزاران  به  قریب  که  آرامشی 
بود  ها  ایالمی  سال در سرزمین 
حمله  با  بانیپال  آشور  توسط 
میان  از  منطقه  این  به  آشوریان 
شوش  شهر  ان  پایتخت  و  رفت 
همه  و  شد  کشیده  آتش  به 
زیگورات  جمله  از  ها  زیگورات 
چغازنبیل هم که محل نگهداری 
نابودی  به  بود  خدایان  نیایش  و 
از  وصلح  شادی  و  شد   کشیده 
واز  منطقه  از  و  سرزمین  این 
خوزستان برای همیشه رخت بر 

بست . 
آن  مردم  که  سالهاست  اکنون 
خطه در شبهای بارانی سایه زنی 
یافتن  بدنبال  که  بینند  می  را 
که  است  گردنبدی  دانه  دانه 
برگردن  و  یافته  را  میخواهد آن 
 ، بیاویزد  عشق  و  مهر  الهه 
رشته  خوردن   پیوند  شایدبا 
و  آرامش  و  پارچگی  هایش یک 
شادی به این منطقه از سرزمین 

کهن ایران زمین باز گردد .
و  ها  ندانسته  همیشه  آری 
دارند  جذابیتی  ها  ناشناخته 
در  داستانهایی  و  ها  افسانه  و 
از  شود  می  ساخته  آنها  باره 
درباره  ای  افسانه  چنین  جمله  

زیگورات چغا زنبیل.
معنی  به  محلی  زبان  به  چغا 
از  بعد  چون  و  است  تپه  یا  تَل 

کشف این محل ، آن را هم چون 
زنبیلی واژگون یافتند این محل 

را چغا زنبیل نام نهادند . 
بین  شرق  در  ایالم  تمدن 
سال  دوهزار  حدود  النهرین 
گیرد.  می  شکل  میالد  از  قبل 
گیری  شکل  از  پیش  ها  ایالمی 
هخامنشیان،  مادها،  حکومت 
اشکانیان و ساسانیان در قسمت 
های مرکز و غرب ایران حکومت 
می کردند.  در سال 18۹0 ژاک 
بدنبال  فرانسوی  دومورگان 
یافتن نفت تیمی را برای حفاری 
فرستاد.اما  منطقه  این  به  نفت 
از دمورگان  حدود ۵0 سال پس 
بطور اتفاقی در این محل کتیبه 
ای به خط میخی پیدا شد و این 
کتیبه زمینه مطالعاتی شد که به 
گردید.   منجر  زیگورات  یافتن 
در کتبیبه های سنگی آن اولین 
جنگ ثبت شده در جهان را به 

ما نشان می دهد.
مجموعه  دارای  ها  ایالمی   
گال  اونتاش  و  بودند  خدایان 
پادشاه بزرگ ایالم باستان برای 
این  اینشوشیاک  ایزد  ستایش 

زیگورات را ساخت.
یا و  امپراطوری   دوره  در 
شهر ایالمیان  شاهنشاهی 

بود  دارای سه حصار  دورانتاش، 
حصار  این  قلب  در  زیگورات   و 
گال اُنتاش  شاه   داشت.  قرار 

جهت  که  گیرد  می  تصمیم 
عبادت و نگهداری خدایان برای 
مردم شهِر دورانتاش و کسانی که 
در کوه و دشت ساکن هستند ،

 مرکزیتی درست کرده تا تمامی 
خدایان در ان محل قرار گیرند.

خدایان و الهه ها بشکل زن و مرد 
 ، داشتند  قرار  یکدیگر  کنار  در 

آن اقوام هر گز تبعیض جنسیتی 
نداشتند و در میانشان زن و مرد 
در کنار یکدیگر و همپایه بودند  
زن  های  الهه  از  کثیری  تعداد 
.در  داشتند   قرار  معابد  این  در 
میان سنگ نوشته ها روی برخی 
حتی  و  مشخصات  آجرها  از  
شده  نوشته  روزگار  آن  قوانین 
از قوانین ُمدونی  است وحکایت 
بوده که در آن به حقوق و حتی 
بیمه ی کارگران نیز اشاره شده 
کوره  دارای  معابد  این   . است 
کارکرد  صرفا  و   بوده  انبار  و 
و یک شاهکار   ، نداشته  عبادی 
تخت  از  قبل  است  مهندسی 
نقشه  است.  شده  بنا  جمشید 
روزگاز  آن  در  متمدن  شهر  این 
سپس  و  شده  طراحی  قبال 
است   شده  ساخته  و  مهندسی 
پیشرفته  بسیار  آب  مدیریت  و 
بوده است . بهمین سبب این بنا 
آسای  سیل  های  باران  برابر  در 
مقاومت  چنان  هم  خوزستان 
وجود  سبب  به  زیرا  است  کرده 
طوری  که  ناودانها  و  راهها  آب 
تعبیه  و سیستم بندی شده که 
آنها  و  را می شکند  سرعت آب 
را به داخل آب راه ها هدایت می 
می کند بهمین سبب اندکی پس 
از بارندگی اثری از آب باران در 

ان معابر دیده نمی شود . 
وقتی از تاریخ سخن به میان می 
سند  ارایه  اصل  ترین  مهم  آید 
تاریخی  است و مهمترین اسناد 
هنگام  که  است  هایی  نوشته 
نوشته  ها  بنا  روی  بر  ساخت 
دیوارهای  بدنه  .در  است  شده 
ردیف  ده  هر  از  پس  زیگورات 
آجر ساده یک ردیف آجر نوشته 

به کار رفته شده است.
 تا سال  1۹۶۵    میالدی ۵۲۷۵  
به  نوشته  خشت  و  نوشته  آجر 
دورانتاش  شهر  در  ایالمی  زبان 
که   ۶۵۹   آجر  کشف گردیده 
بدنه  بر  میخی  خط  به  نوشته 
زیگورات  هنوزباقی مانده است 
تاریخی  سندی  کدام  هر  .که 
بنا  این  سازنده  وصف  در  است 
درتمامی   . آن  ساخت  علت  و 
هایی  سطح  زیگورات  اضالع 
بنای  حصارو  یک  بین  محصور 
اشکال  ابعادو  در  زیگورات 
سنگ  دارد.این  وجود  متفاوت 
جمعی  دسته  حرکت  مسیر  ها 
زاکران در مناسک مذهبی بوده 
و  مانده  جای  بر  اثار  است.از 
جالب توجهی که نشان از حضور 

حیات در این اثر باستانی دارد. 
چون  هم  ارزشمندی  بسیار  اثار 
تصویر اینشوشیناک  میله های 
شیشه ای  که هم چون نگهبانی 
شیطان  از  معبد  محافظت  برای 
باروری  بوده است و تصاویرالهه 
و  و سنگ  بانوی شهر  الهه ی  و 
کاشی هایی با لعاب آبی و طالیی 

یافت شده است.
پروفسور رومن گیرشمن باستان 
زیر  در  را  مقبره  پنج  شناس 
از گذشت  پیدا کردکه پس  کاخ 
۳هزارو دویست سال هم چنان 
که  گویا  سندی  است  استوار 
دانش پیشرفت معماری در ایران 

باستان را به اثبات می رساند
معبد  میالدی   1۹۷۹ سال  در 
اثار تاریخی مهم  چغا زنبیل جز 
ثبت  یونسکو  سازمان  در  جهان 
گردید .اولین اثر ثبت شده ایران 
است که به همت پروفسور عدل 

آثار  میان  اثر  اولین  عنوان  به 
جهانی ثبت شد.

کشور  ده  فهرست  در  ایران  نام 
های  لحاظ جاذبه  به  برتر جهان 
نشانه  وچغازنبیل  است  تاریخی 
و  بوده  قومی  تمدن  و  حیات 
نشانه ی اینست که این قوم چه 
داشته  خود  اطراف  به  توجهی 
نقطه  بهترین  اند  توانسته  اندکه 
را براساس نقشه و معماری یک 
در  و   . کنند  بنا  اینجا  در  شهر 
و  معماری  تطور  سیر  یک  اینجا 
به  را  سازی  شهر  محل  انتخاب 
ما نشان داده کما اینکه آن قوم 

کهن را هم به ما می شناساند.
این  از  فراوانی  ارزش  با  آثار 
که  امده  بدست  باستانی  مکان 
نشانه فرهنگ و تمدن کهن این 
از  بسیاری  که  است  سرزمین 
آنها در موزه کاخ گلستان تهران 
و در موزه لوور پاریس قرار دارد 
بر  که  است  پایی  جای  جمله  از 
بر  معبدی  مقابل  در  زمین  روی 
از  روی زمین نقش بسته و پس 
گذشتن قرنها هنوز برجای مانده 

است 

پای  جای  ..شاید..  اما  این  و 
زیبایی   شاهدخت  است  ناپلیشا 
بدنبال  زیگورت  در  شبها  که 
روزگاری  روزی،  که  هایی  رشته 
تا  میگردد  شد  گسسته  هم  از 
دانه هارا بهم پیوسته و کنار هم 
الهه  شادی  موجب  و  دهد  قرار 
عشق  و مهر شود  او دوباره به 
این خطه از سرزمین ما بازگردد 
و چغازنبیل و شوش و خوزستان 
و سیستان رنگ مهر و عشق را 
آشور  گویی  اکنون  ببینند.که 
خطه  این  بر  دیگری  پال  بانی 
به  خوزستان  که   ، افکنده  سایه 
خوزستان  که  رود   می  غارت 
درد دارد .. خوزستان می سوزد 
است  تشنه  اکنون  ..خوزستان 

..خوزستان گرسنه است ..
خوزستان در حسرت  آب، امید،  
از  تفته  لبان  با  آرامش   آزادی، 

تشنگی آواز غم سر می دهد .
بلکه  خوزستان  به  انکه  امید  به 
تمامی ایران زمین، این سرزمین 
کهن ،آزادی و اعتبار و عشق باز 

گردد. 
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بقیه: انزنین

را سخت مالمت کردم وباخود گفتم 
نکند دوباره به خاطر آنچه که گفته 
ام، دچار هیجان شودواین بار با توجه 
بیماری  ابتالبه  از  که  نگرانیهایی  به 
نبایدبشودصورت  که  داردآنچه  سل 
دستپاچگی  با  رو  بگیرد،ازاین 
گفتم:من که حرف بدی نزدم،باورکن 
تورا  حرفهایم  با  خواهم  نمی  اصالً 
این  با  کردم  می  کنم،فکر  ناراحت 
هنوزباتو  اینکه  ازخیال  حرفهاتورا 
خدا  بیاورم،به  قهرم،بیرون  برسر 
پاک   ذهنم  از  را  که گذشته  سوگند 

کرده ام ،مخلص تو هم هستم.
        دراین لحظه که نازنین ازروی مبل 
برخاسته بود  تا باهم به مطب پزشک 
متخصص برویم،کیف از دستش رها 
افتد  میشود وخودش روی مبل می 
وازحال می رودوازآن چهره ی زیبابه 
خاطر پریدگی رنگ اثری دیده نمی 
ودستپاچه  پریشانحال  شد،بسیار 
شدم،پس از لحظاتی به خودآمدم وبه 
ومقداری  رفتم  آبدارخانه ی شرکت 
پراز  را  ولیوان  ریختم  درلیوانی  قند 
آب سرد کردم وبا یک قاشق قندرا 
درداخل لیوان بهم زدم تا در آب حل 
شود،آنگاه لیوان را به دهان او بردم 
دیدم  بکشد،  سر  آنرا  وازاوخواستم 
درشرایطی نیست که بتواند دهانش را 
برای نوشیدن بازکند،ناچار لیوان را به 
کناری نهادم وشانه های اورا به آرامی 
دودقیقه  یکی  از  دادم،پس  مالش 

چشمانش را باز کرد وپرسید :
 مگر چه شده!؟

 گفتم: نگران نباش دچار ضعف شده ای 
این آب قندرا بخورتا قند خونت که 
را  شود،لیوان  ترمیم  است  شده  کم 
به دهانش نزدیک کردم،چند جرعه 
ازآب قندرا سرکشیدو پس از دقایقی 

دیدم که حالش بهتر شد.
ُمچی اش  به ساعت  نگاهی           
:اوه ،خدای من وقت  انداخت وگفت 
زودتر  هرچه  باید  نمانده  چندانی 

خودم را به مطب برسانم.
گفتم: بااین حال به دور از احتیاط است 
ورانندگی  بنشینی  فرمان  پشت  که 
بده  بگذار،اجازه  کنار  را  کنی،تعارف 

تورا همراهی کنم .
ــ بسیار ممنونم،نمیدانم با این حال 
آمده  پیش  ازبرایم  که  وشرایطی 
چگونه وکی خواهم توانست جبران 

کنم.

بهتراست  حرفها  این  جای  به  ـ 
نشده  بسته  مطب  وتا  بیفتیم  راه 

سرساعت  مقّرربه مطب برسیم.
ــ هرطور که تو صالح بدانی رفتار 
کن،اما ازبرای تو که درکنارم خواهی 
بود نگرانم،این بیماری لعنتی ُمسری 

است.
بده  نباش،اجازه  من  حال  نگران  ــ 
به  شرکت،ورودتورا  ترک  از  پیش 
فعاًل  بدهم،البته  اطالع  پدرومادرم 
ازبابت علت آمدنت به تهران چیزی 
ببینیم نظر  تا  آنان نخواهم گفت  به 
پزشک چه خواهد بود،آنگاه گوشی 
تلفن را برداشتم وبه مادرم گفتم که 
نازنین به تهران آمده ونزد من است 
منزل  دیگربه  دوساعت  یکی  وتا 

خواهیم آمد.
        مادرم ضمن ابراز خوشحالی گفت: 
نکند بااو کم محلی کنی وحرف درشت 
بزنی،چه خوب شد که به تهران آمد 
دلم ازبرای دیدنش خیلی تنگ شده 
بود، بامادر خداحافظی کردم وبه اتاق 
پدرم رفتم وبه آگاهی او نیز رساندم 
نازنین  به دیدن  ،خواست همراه من 
چرا  کار شدم  این  مانع  من  بیایداما 
که با شتابی که برای رسیدن به مطب 
که  کمی  ی  ُفرجه  خاطر  به  پزشک 
،دیدارپدربا  بود، داشتیم  باقی مانده 
اوواحوالپرسی ها سبب میشد تا زمان 
دیدار با پزشک بگذرد،ازاین رو بهانه 
ای آوردم وگفتم یکی دوساعت دیگر 

اورا درمنزل خواهیددید.
  به دفترم برگشتم وبه نازنین گفتم 
حرکت  باید  نمانده  چندانی  وقت 
برای  که  شتابی  ی  کنیم،باهمه 
موعد  دررأس  مطب  به  رسیدن 
داشتم، زمانیکه به مطب رسیدیم،به 
را  مطب  روزانه  کار  پایان  مناسبت 
باید  نیز  نکته  این  دیدیم،به  بسته 
اشاره کنم که  نازنین آخرین بیماری 
دیدار  پزشک  روزبا  درآن  که  بود 
می کرده است وتعیین این زمان به 
خواست نازنین بودکه از طریق تلفن با 
پزشک صورت گرفته بود،چراکه فکر 
میکرده است  چون بااتوموبیل خود 
به تهران خواهدآمد،احتماالِت تأخیر 
رادر نظر گرفته بود ،به هرروناگزیربه 
سوی منزل روانه شدیم تاراهی برای 
با پزشک درفردای آن  دیدار نازنین 
روز پیدا کنیم که باتعداد مراجعین به 
مطب درهرروزوپربودن جدول اسامی 
وآسانی  سهل  چندان  کار  بیماران، 

نبود.
ادامه دارد

بقیه: عشق پیری

و  کلمات   و  ها  واژه  با  اوودیگران   
وبی  سروته  بریده  هم  از  عباراتی  
با  آشفتگی ها وسردر گمی  همراه 
ها وابهام و تعبیرات غریب و نادرکه 
درمواردی به سختی می توان دریافت 
ویا  کسی  چه  با  او  سخن  روی  که 
که  مگرآنگونه  منظوروی  چیست؟ 
به آنچه که دیگران  ام،  اشاره کرده 

درباره اش نوشته اند رجوع شود.
       باهمه ی این حال،نمی توان به 
به  توّجه  با  نوشتاری،  خاطرچنان 
دیگر مطالبی که در مقاالتش آورده 
وفرزندش  موالنا  که  را  آنچه  ویا 
بهاءالدین ولد ودیگر ُمریدان درباره 
مدارج دانش و آگاهی او نوشته اند، 
یکباره  برمراتب آگاهی ها ودانشوری 
اودر مقیاس با آگاهی ها ودانش آن 
روزگاران قلم بُطالن کشید، طبیعی 
است که موالنا باآنهمه جایگاه دانش 
به شمس  دل  بیهودگی  به  وبینش، 
نمی داده وتا آن حّد از او به تعریف 
و تمجید نمی پرداخت و از فراقش 
آنهمه پریشانحال نمی شد، و شمس 
نیزنشان داد که با همه ی بد ُخلقی و 
طبع سرکش و نجوش که به گفته ی 
در وجودش  کودکی  اززمان  خودش 
موالنا  برابر  در  بود؛  شده  نهادینه 
سخنان سخیف و پلشت نمی گفته 
و حّد حرمت نگه می داشته است، 
چنانکه خود می گوید:» الغ]خالصه 
اهل حق  موالنا  که  گویم  ومختصر[ 
است، پیش خدمت او سخن لطیف 
باید گفتن، نمی بینی سخن ُمحّبت 

می گفتم؟...«. مقاالت، 1۳۲
 گفتنی است اینکه تأثیر هم صحبتی و 
گفته های شمس بر موالنا تا آنجاست 
که بسیاری از مطالبی را که در مقاالت 
شمس از حکایات و داستان ها آمده 
معنوی  مثنوی  در  توان  می  است، 
که چندین سال بعد از ناپدید شدن 
نگارش و تنظیم  همیشگی شمس، 
برهانی  دید،چه  روشنی  به  گردید، 
روشن تر از این ابیات در کتاب مثنوی 

که  می گوید:
مفخر تبریزیان، شمس حق ودین بگو
 بلکه صدای تواست اینهمه گفتار من.
  شمس الحق تبریزدلم حاملة توست

 کی بینم فرزند براقبال توزاده؟
 ای بگفته در دلم اسرار ها 

 وی برای بنده پخته کارها
  ای دفتر هر سّری شمس الحق تبریزی
 ای ُطرفة بغدادی مارا همه دان کردی

 تا شنیدم گفتن شیرین او 
 می فزاید گفتن خویشم مالل
  افالکی در مناقب العارفین، از قول 
مبارک  نفس  نویسد:»  می  موالنا 
او]شمس[همدم مسیحا بود ودر علم 
کیمیا نظیر نداشت و در دعوت کواکب 
و قسم ریاضّیات و الهّیات و حکمّیات 
و نجوم و منطق وخالفی]یکی از ُشعب 
نفس  کمثله  لیس  اورا:  َجَدل[،  فن 
فی االفاق و االنفس می خواندند«. ) 
درآفاق و جان ها کسی رامثل اونمی 

دیدند(.
   زندگی شمس در پرده ای از ابهام 
با  موالنا  رابطة  و  است  پوشیده 
پیرمردی مرموز یکی از شگفت انگیز 
رویدادی  ترین  آمیز  اسرار  و  ترین 
است که گاهی به افسانه می ماند و 
مردم  از  بسیاری  برای  کردنش  باور 
عادی دشواراست،آنچه که درباره ی 
گفت  توان  می  وهمدمی  رابطه  این 
برخورداری  با  موالنا  که   است  این 
بیهودگی  به  دانش؛  و  فضل  ازآنهمه 
نا  دل به شخص تند خو وبد زبان و 
سازگارنمی بست، مگر اینکه  مزایای 
به  نسبت  را  شمس  با  صحبتی  هم 

ُخلقّیاتش ترجیح می داده است..
ادامه دارد
پانویس های شماره قبل و این شماره:
1-آثار بجا مانده از موالنا، عبارتند از: 
دیدان مثنوی معنوی، دیوان شمس 
تبریز، دیوان کبیر،مجالس سبعه و فیه 
مافیه.۲( ُگلَدم = دروازه، گلو، گردن، 
ِقالووز=  و...۳(  معشوق  محبوب، 
مقّدمة لشکر، راهبر، نگهبان، دلیل راه 
و...4( قرآن.۵( چغانه = نوعی از آالت 
موسیقی.۶(جاندار= نگهبان . ژاندارم.
که  عطارنیشابوری  سرباز...۷(شیخ 
خود یکی از عرفای پُر آوازه ی ایران 
است در باره ی شیخ نجم الدین ُکبری 

می گوید: 
  این چنین گفته ست نجم الدین ما  

آنکه بود اندر جهان از اولیا
 آن ولی عصر وسلطان جهان   

منبع احسان ومیر عارفان
8( ُمرتجی = جای امید.۹( ُمبدء = آغاز گر

- آغاز کننده.10( َزهره = پوستی است 
کیسه مانند چسبیده به کبدو محتوی 
زردآب که منظور» چه ترسی باشد؟« 
 = حری  کوه  فاحشه.1۲(   = غر   )11
کوهی درمکه که درغارآن به نوشته ی 
قرآن نخستین وحی برپیامبراسالم 

نازل شده بود.
1۳( حرون = سرکش

بقیه: مارلون براندو

کارگردانی  گرفت.  پدرخوانده 
سنجیده ودقیق فرانسیس فورد کاپوال 
وداستان جذاب ماریو پوزو  موقعیت 
نادری  رابوجود آورد که  طی آن  همة 
عوامل   این فیلم  یکی از بهترین های  
بسیاری  کردند.  تجربه  خودرا  عمر 
از نزدیکان  وحتا مدیر  برنامه های 
مارلون براندو  اورا ازبازی دراین  فیلم 
نقشی  چنان  او   اما  بودند  منع کرده 
خلق کرد  که بگفتة جک نیکلسون 
هیچ بازیگری  درسینما قادر نخواهد 

بود  پاجای  پای او بگذارد.
اعطای جوایز  براندو درشب   مارلون 
به   دراعتراض   ۱۹۷۲ در  اسکار  
سرخپوستان   کشی  ونسل  جور  شلم، 
به  را  سرخپوست   دختری  آکریکا 
جای خود روی صحنه فرستاد. مارلون 
براندو همیشه ، بخصوص  درسالهای 
ومراسم  درمجامع   کمتر  عمر   آخر 
سینمائی  شرکت می کرد. ترجیح می 
داد  درتنهائی دوراز دسترس  روزنامه 

نگاران باشد.
بااصرار  از مرگش  پیش  چهار سال  
ناشر کتاب خاطراتش  درگفت وگوئی  
که در منزلش انجام گرفت به الری 
کینگ گفت: » تبعیض نژادی، قومی 
ومذهبی، بی عدالتی، گرسنگی وقحطی 
چنین  در  است،  فراگرفته  را   جهان 
گفتن  ازهنروسینما  نشستن  جهانی  
وبی  خودخواهی  خیالی،  بی  نهایت 
انصافی است. اومانند  همیشه ازسیاست 
های ضداجتماعی وضدفرهنگی هالیوود  
بشدت انتقادکرد وتأسف خودرا برای 

همکاری با  هالیوود ابراز داشت.
مارلون براندو  اسطورة سینما، باقدرتی 
با  شخصیتی  دربازیگری،  جادوئی  
معمول  غیر  های  وکیفیت  معیارها 
دقیقه  وسی  شش  درساعت  انسانی، 
بعدازظهر روز پنجشنبه اول ماه جوالی 
دربیمارستان  UCLA)لس آنجلس( 

در هشتادسالگی درگذشت.

بقیه : مصاحبه با مهندس جفرودی

ازیک هفته قبل  محل هائی را که آقای 
مهندس مهدی بازرگان  شبها  درآنجا 
درجلسه،  کرد  ذکر  شد  می  مخفی 
بنابراین گرفتن  این آدم  احیاناً  که 
بود   زمان  آن  مؤثر  ازعوامل   یکی 
وتوقیف کردنش  برای سازمان امنیت  
کار آسانی بود، انجام نشد. این یکی از 

نشانه هاست.  
س: می گویند  که درخردادماه ۵۷ 
آقای ثابتی  گزارشی تهیه کرده بود 
کرده  وپیشنهاد  اعلیحضرت  برای 
بود  که مخالفین وکثالً سران جامعة 
ازافراد  تعدادی  و  را  روحانیت  
سرشناس  مملکت همه دستگیر شوند 
بعنوان  پیشگیری انفجاری که  ایشان 
پیشنهاد   واین  است  درپیش  گفته 
ایشان با سردی وبی اعتنائی  تلقی شده 

بود.

بقیه : پاکسازی افکار

که قدرتش  کورة آدم سوزی نیست. 
کره  به  که  هست  امکاناتی  قدرتش 
بدن  پیچیدة  وفیزیولوژی  داده  زمین 
انسان که واقعاً اینها می تواند قدرت 
خدای واقعی باشد نه کورة آدم سوزی. 
دراین راه ۴ صفحة کامل  برای اثبات 
پسند  مورد  که  نوشتم  واقعی  خدای 
زنده یاد خانم  بصاری قرارگرفت وآن 
را  دوبار درمجله ای که منتشر میکرد 
بگویم  بدهید  اجازه  رساند.  به چاپ 
کلیسا درسال ۱۶۳۲  ستاره شناس 
ایتالیائی  بنام  گالیله را که ثابت کرده 
بود  زمین دور خورشید می چرخد را 
دستگیرکرد ومی خواست اورا اعدام 
کند اما تا گفت غلط کردم از اعدام 
او گذشت. ولی با پیشرفت علم ورفتن 
انسان  به کره ماه  متوجه شدند  گالیله   
یک  سال   ۳۶۰ یعنی  گفته  درست 

کشف مهم را  پنهان کردند.
ادامه دارد

ج: من ازاین گزارش بکلی  بی اطالع 
سازمان  ازعمل   که  آنچه  هستمولی 
بیشتر مسامحه  دیده می شد  امنیت 
بود. بیشتر غفلت بود، نسبت به  انجام 

جریانات سالهای ۵۶ و۵۷
س: آن آتش سوزی که یکی دوروز  
قبل ازاینکه  دولت ارتشبدازهاری  سر 
آنموقع  جنابعالی  نمیدانم،   ، کاربیاید 
این  که  شد  معلوم  بودید،  درتهران 
بود؟  افتاده  راه  ازطرف کدام دسته  
تهمت میزدند می گفتند  گه ساواک 

ممکن است  دراین کار...
ج: من  معتقد نیستم.

س: بله
ج:  شواهد ودالئلی دردست ندارم که 
دست ساواک دراین قبیل  امور بوده 
ولی میشود گفت  که عوامل چپگرا 
همانطور که قبال عرض کردم درایجاد 
این قبیل  حوادث  خیلی مؤثر بودند 
. حریق ها بنظر من ناشی  از فعالیت  

عوامل انقالب بود.
س:  سرکار راجع به...

ج: که سینمارکس...
س: بله

ج: شاید مثال بزرگش است
شخص  برای   باألخره  آن  س: 

شماروشن شده که چه بود موضوع؟
ج: درزندان که خودم هم درآن بسر 
می بردم شدیداً شایع  شد که آقای 
دکتر  تهرانی که وکیل مجلس  وبعد 
پرونده  بود  وزیر  ازهاری  درحکومت 
سینمارکس  را داشت که بموجب آن  
پرونده ثابت می شد که ایادی  آقای 
زدند  آتش  را   سینمارکس  خمینی  
که بعلت آن  پرونده عاملی  تهرانی 
را اعدام کردند. سینمارکس  مسلمًا 
ازحوادثی است  که بدست انقالبیون  

بوجود آمد....
که  فرمودند   من  به  اعلیحضرت   -
است  ایشان  دراختیار  که  بااطالعاتی 
عده  وآن  روحانیت   جامعة  ایادی 
ماهیانه  ملی  جبهه  افرادسرشناس 
۲۵ میلیون دالر درداخل ایران برای 
تبلیغات  وفعالیتهایشان  خرج میکنند.

 بقیه: کریسمس  درجنگ
پشت  از  و  شدند  جنگ  خیال  بی 
می  تکان  دست  هم  برای  خاکریز 
باز  گذشت  که  ساعت  دادند!چند 
و  رفت  باال  سفید  های  پرچم  هم 
پس از گفتگوی سه نماینده ارتش 
ها تصمیم بر این گرفته شد که برای 
بازی  فوتبال  هم  با  شدن  سرگرم 

کنند.

شوند  می  رفیق  هم  با  آنقدر  آنها 
و  گیرند  می  عکس  هم  با  که 
به  را  خود  های  خانه  آدرس  حتی 
از جنگ  بعد  تا  همدیگر می دهند 
کنند! سفر  هم  های  کشور  به 
کار به جایی می رسد که این سه ۳ 
ارتش به هم پناه می دهند و …….

تنها چیزی که باعث می شود قضیه لو 
برود متن نامه هایی بود که سربازان 

فرستاده  هایشان  خانواده  برای 
بودند و به آنها اطمینان داده بودند 
نیست! خبری  جنگ  از  اینجا  که 

 Christmas این اتفاق تاریخی با نام
شود. می  شناخته   Truce
متن  برگ  دی  کریس  بعد  ها  سال 
را  سربازان  های  نامه  این  از  یکی 
قیمت ۲۷ هزار  به  در یک حراجی 
کارتنی  مک  پل  خرد  می  دالر 

کارهایش  از  یکی  ویدیوی  در  هم 
و  کرده  احترام  ادای  اتفاق  این  به 
سال ۲00۵ هم کریستین کاریون با 
استناد به مدارک این اتفاق فیلمی 
بنام “کریسمس مبارک” ساخت که 
اسکار بهترین فیلم خارجی را گرفت
این فیلم در تهران نیز به نمایش درآمد.

بقیه: ربزگیده اهیی ازاتریخ موسیقی

ازسروصداافتادندچون  افتاد   سید 
اعالن  سید  این  که  دانستند   می 
کنندة تعزیه است. بعدازاینکه  سید 
از  خواند   روضه   کوتاه  چندجمله 
اسالم  پادشاه   که  خواست  جمعیت 
پناه را  دعا کنند که همگی  دستهارا 
تعزیه  »یااهلل«   وباگفتن  باالبرده  
شروع شد. بالفاصله  ازیکی از درهای  
تکیه  صدای  موزیک  نظامی  شنیده 
باشی   موزیکچی  خان  شکراهلل  شد. 
موزیک   العیار   کامل  ودسته  درجلو 
سلطنتی از دنبال او  وارد شدند. آالت 
دموسیقی  آنها بسیار  زیبا و همگی 
لباس نظامی برنگ آبی آسمانی  به تن 
داشتند. این گروه پس از نیم دور که 
بدور محل  نمایش تعزیه  زدند  درجای 
بعدازآن   نشستند.  و  خودقرارگرفته 
چندین دسته  سینه زن باعلم ونوحه 
خوان  آمده دوری زده وروبروی  طاق 
کرده   توقفی   شاه   سلطنتی  نمای  
سینه ای زده وازدرخارج شدندوضمن 
خارج شدن به خواندن نوحه ای به این  

صورت پرداختند: 
جان را بفدای شهدا می کنم امروز

شه ناصر الدین را دعا می کنم امروز
ازقدیمترین استادان موسیقی شبیه 
خوان  پیش ازعهد ناصری باید از مال 
علی حسین قزوینی نام بردکه دارای 
صدائی خوش وموسیقی دانی بنام بود. 
وازمعروفترین  افراد  خاندان او  میرزا 
خوانندگان  که  است  قزوینی   حسن 
وشبیه خوان های اواخر دورة  ناصری  
بودند.  او  شدگان  تربیت  از  ومظفری 
قربان   ، جناب  عبدالکریم  مال  مانند 

خان شاهی، اقبال آذر و....
ادامه دارد

بخوبی درنظرم  میلیون دالر  رقم ۲۶ 
هست. تذکرمن این است که این ۲۵ 
میلیون دالر قاعدتا میبایست ازطریق 
می  واردمملکت  مالی  مؤسسات 
شد.چطورشده که دستگاههای حفظ 
امنیت ازراه خرج این مبلغ به اهمیت 

انقالب پی نبردند؟
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نقش شبیه خوانی  درموسیقی

هیچ  نشانه ای از برپاکردن  مجالس 
عزاداری  بصورت مذهبی  یا باصطالح 
تعزیه  در دورة صفویه  وجود ندارد  
و  نویسان   تاریخ  از   وهیچیک 
نویسندگان  در آثارخود  از آن سخنی  
نگفته اند. جهانگردان  ونویسندگان 
غیر ایرانی  نیز درسفرنامه  های خود  
از آن نام نبرده اند  . دلیل این مدعا  
نوشته ای است  از ادوارد براون  که 
درتاریخ  ادبیات  خود  درمورد مجالس  
عزاداری وتعزیه  می نویسد:»  نمایش 
صحنه ها ومجالس  هیجان انگیزی که 
به تعزیه خوانی  موسوم است  دراوایل  
دورة صفویه  معمول نبوده ودرازمنه  

بعد مرسوم  شده است.«
ظاهراً تاریخ اینگونه مراسم  ونمایش 
ها  به دوران پادشاهی  کریمخان زند  
باز می گردد.  دراین مورد  مورخین 
نوشته اند:» در عهد کریمخان سفیری 
از فرنگستان به ایران آمد  ودرخدمت 
آن پادشاه شرحی درتعریف  تآترهای 
حزن انگیزی که دیده بود بیان کرد. 
کریمخان پس از شنیدن  بیانات وی 
ازوقایع  هائی  که صحنه  دستورداد  
هفتادودوتن   وسرگذشت   کربال  
انگیز  غم  حوادث  آن  واز  ساختند 
مذهبی  نمایش هائی  ترتیب دادند  

که به تعزیه  معروف گشت.«
بطور کلی می توان  گفت که تعزیه 
دورة  آغاز  از  مذهبی(   )نمایش 
وبا   گرفت  اوجپ   درایران  قاجاریه  
موسیقی همراه بود. دراین مورد بهتر 
است  از گفتة عبداهلل  مستوفی که 
زندگانی  »شرح  بنام  خود  کتاب  در 
است   نوشته  تعزیه   درمورد  من«   
توجه کنیم:» از خصوصیات  آن این

ودشمن   دوست  از  هریک  که   بود   
نقش خودرا  باخواندن اشعار مذهبی  
دریکی از دستگاهها و آوازها وگوشه 
های موسیقی   اجرا می کرد وهیچگاه  
از حدود  آن مقام وآواز وگوشه خارج 

نمی شد.«
به  عجیبی   عالقة  شاه   ناصرالدین 
تعزیه داشت و شبیه خوانی را وسیلة 
بزرگی واظهار  تجمل   ونمایش  شکوه 
به  را  وآن  قرارداد  وجالل  سلطنتی 
مقام صنعت رساند بحدی که  دراثر  
عالقة او  به این نوع  نمایشها،  محلی 
در کنار  اندرون  شاهی ساختند  که به 
تکیه دولت  معروف شد. شاهزادگان  
وبزرگان  واشراف  دولت هم  به پیروی 
از شاه  هریک مجالس تعزیه خوانی  
براه انداختند. رفته رفته  درهرمحله 
وگذر بزرگ تهران  تکیه هائی  ساخته 
شد که مخارج آن را  ساکنان آن محل  

متقبل می شدند. 
درفاصلة  وصفر   محرم  درروزهای 
تعزیه درتکیه های بزرگ موزیکچی 
 . زدند  می  ساز  ها  چی  ونقاره  ها 
که  دولت  د  وباشکوه  بزرگ  درتکیه 
بدستور ناصرالدینشاه  مجاور  محله 
ارک روبروی بازار بزرگ ساخته  شده 
مجالس  عزاداری   های  درروز  بود 
بسیار  وشکوه   باتجمل  تعزیه  
که  خوانندگان   بهترین  وباشرکت  
بالباسهای فاخر وگاه مزین به جواهر 
برگزار  شاه  درحضور  بودند   ملبس 
تعزیه  ومدیر   کارگردان  شد.  می 
را معین الیکاء  می گفتند که نقش 
تعیین  هارا   از  شبیه خوان  هریک 
می کرد  واشعاری را که درهر مجلس  
یا نمایش  باید بخوانند  روی ورقه ای 
که به آن نسخه می گفتند  می نوشت 
و به دست آنها می داد. شبیه خوانها  
نیز نقش خودرا  ازروی نسخه خود به 
آواز  می خواندند. هر نقشی ، ذآوازو 
مثاًل  خودداشت.  مخصوص  آهنگی  
کسی  که نقش شبیه  حضرت عباس  
رااجرا می کرد درچهارگاه وکسی که 
ُحّر را  اجرا می کرد در  نقش شبیه 

گوشه عراق  وکسی که نقش شبیه 
حسن  بن  عبداهلل  یا  کبری   زینب 
رابرعهده داشت درگوشة »راک«  می 
خواند. ازاین روست که این گوشه  به 
گوشة » راک عبداهلل«  معروف شده 
بود  الزم  ای  تعزیه  در  واگر   است. 
ترک  رادربیات   آن  بخوانند   اذان  
که  داشت   توجه  باید  خواندند.  می 
این افراد که مدیر برنامه های  تعزیه 
بودند  یعنی »معین البکا>« ها  خود 
موسیقدان مطلعی بودند ودرکار خود 
این  که  کاردیگری  داشتند.  مهارت 
که  بود  این  دادند   می  انجام  افراد  
جوانان  به  اگر  ازایران  درهرقسمتی 
یاافراد خوش صدائی  برمی خوردند 
آنهارا  تشویق به شبیه خوانی  کرده 
ووسایل سفر آنهارا به مرکز فراهم می 
کردند وپس از اینکه  این افراد  تحت 
نظر معین البکاء یاموسیقیدانان دیگر  
تعلیم می گرفتند وکامالً با دستگاهها 
و آوازهاوگوشه های موسیقی  آشنا 
می شدند درنقش های مختلف مثل 
علی  حضرت  عباس،  حضرت  نقش 
که  دیگری  هرنقش  یا  قاسم  اکبر، 
مناسب دیده می شد درتکیه دولت  

به خواندن تعزیه گماشته می شدند.
شخصی  شاه   ناصرالدین  بدستور  
بنام  میرزا نصراهلل اصفهانی  که به تاج 
الشعرا معروف و شاعری  توانا وفاضل 
بود واز موسیقی نیز  بهره ای داشت 
مأمور شد  آنچه از اشعار  تعزیه ازقدیم 
باقی مانده بود گردآوری وتکمیل کند 
وبرای نمایشنامه  های مذهبی جدید  
فن  اهل  دیگر   ویا  البکاء  معین  که 
نوشته اند  شعرهائی  متناسب  با نوای 
موسیقی بسراید. درنتیجه شعرهای 
و  وزنها  الحان   مطابق  که  تعزیه  
مقامهای موسیقی  ساخته شده بود 
بوسیلة  تاج الشعرا  تکمیل  وبانظر 
وپرداخته  موسقی ساخته   استادان 
توسط   که  هائی   نسخه  امروز  شد. 
شعرائی مثل  تاج الشعرا ساخته شده 
معین  امثال  تعزیه  مدیران  وتوسط 
البکاء  تنظیم  گردیده است ونسخه 
های آن موجود  است بهترین  مدرک 
است  ایران  اصیل  موسیقی   حفظ  
زیرا درزمان  نبودن نت  بین المللی 
موسیقی  تنها  این آثار می توانست با 
سینه به سینه  گشتن آوازها  وگوشه 
ها، موسیقی  ایرانی را زنده نگهدارد. 
شبیه  که  گفت   توان   می  بنابراین 
بزرگترین   تعزیه  بقولی   یا  خوانی  
انتشارورواج  و  را  درنگهداری  نقش 
ایران داشته  موسیقی ملی وقدیمی 

است وچون همه مردم از هرطبقه ای 
مشتاق به  دیدن تعزیه بودند ودراین 

مجالس شرکت می کردند.
زمینة  نواهاکه  آن  شنیدن  دراثر 
آوازها  این  وبردن  داشت   مذهبی 
رواج  باعث  دیارخود  به  ها   وگوشه 
شدند   می  موسیقی  وبجاماندن  
رواج   باعث  آگاه   نا  یا  آگاه  وبطور  
نسلی   به  ازنسلی  وادامه  موسیقی  
که  گفت  توان  می  می شدند.  دیگر 
امروز دست یابی  به این نسخه های  
به  یابی  از مراجع دست  تعزیه یکی 
است.  ایران  موسیقی  های   ریشه 
رایج ترین  مجالس تعزیه  تعزیه های  
امام حسین ، حضرت عباس، طفالن 
عروسی   ، مختار  ُحّر، خروج  مسلم، 
قاسم، مجلس یزید و بازار شام  بود. 
خود  کتاب  در  مستوفی   عبداهلل 
تعزیه   درمورد  زندگانی من-  -شرح 
ومراسم آن می نویسد:» نمایش تعزیه 
درشبانه روز دو نوبت  یکی عصر از سه 
تا نیمساعت قبل از غروب و دیگری  
ازشب  ساعت   شش  پنج  تا   ازدو 
ازغرفه  یکی  شاه  اتاق  بود.  گذشته 
پرده  بود که جلوی آن  های فوقانی 
ای از گاز مشکی آویخته  وشبهاهم 
چراغی درآن روشن نمی کردند که 
خود   تماشای  به  آزادانه  ومردم  شاه 
مشغول باشند معهذا   درغرفه های 
روبروی غرفة شاه  حاضرین ادب را  
رعایت کرده مؤدب تراز سایرغرفه ها 
می نشستند.« وادامه می دهد:» دفعة 
اول که من به تکیة دولت  رفتم شش 
دایه  نداشتم.  بیشتر  سال  هفت  یا 
ای به خانة ما  آمدوشب را  درمنزل 
ما بیتوته کرد  وبااجازة مادرم  صبح 
فردا  مرا به تکیه  دولت بردوبااینکه 
بیش از دوساعت ازصبح نگذشته بود 
تکیه پراز جمعیت  بود. ازصبح تاظهر 
جز قال وقیل زنها که گاهی هم  درسر 
جای نشستن  به هم تعدی می کردند 
وسروصدای زیادی راه می انداختند  
وبا تشر فراشها   ساکت می شدند 
سرروضه  ازظهر  بعد  نبود.  خبری 
خوانها  بازشد ولی هیچکس گوشش 
بگفتة آنها  نبود. حتی یک ناله هم  
معمولی   های  ددرروضه  که  اززنها 
سیدالشهدا  حضرت  اسم  بشنیدن  
کردند   بلند می  صدای ضجة خودرا 
شنیده نمی شد. دوسه ساعتی این 
ادامه  مستمع  بدون  خوانی   روضه 
باالی  سید  یک  باألخره  داشت. 

منبررفت. زنها که چشمشان  به این 
بقیه درصفحه 4۹

مجیدزندهی

ربزگ یده اهیی از

 اتریخ موسیقی اریان
In America, generally, you 
can  say whatever you like 
as long as  it is not fight-
ing words,i.e.,causesafight 
or violence. If you cause a 
fight because of what you 
said, then your speech is no 
longer legal. If you keep us-
ing a very derogatory word, 
and that word ultimately 
results in a physical alter-
cation, then you have acted 
illegally. However, 

they should prove that your 
word directly caused the 
fight. It is not enough that 
someone calls someone a 
bad word such as “asshole” 
or a “motherf...er.”While 
these words are clearly un-
pleasant and extremely re-
pulsive, they don’t rise to 
the level of fighting words.

On theother hand, if you

 threaten somebody or incite 
lawlessness,that is not just 
using a bad word,and you 
can be prosecuted.Remem-
ber too thatyour speech is 
protected as long as you are 
in public. Private speech is 
not protected under the con-
stitution. The only real ex-
ception in public settings is 
probably the courts, where 
you can be held in contempt 
when  using bad words. 

The logic behind that is that 
you would be disrupting the 
court’s decorum.
 Another cexception to
 public settings is when you 
are  speaking “on air” such 
as radio,TV,etc. This is reg-
ulated by FCC, which dic-
tates the limits to profanity 
that can be used  on air.
The government can also 
create Free Speech zones, 

such as  public schools or 
if you are employed by the 
government.

So, as you can  see, freedom 
of speech is pretty broad. 
The only thing that falls 
under some national to the 
well-being of the child that 
it creates a compelling gov-
ernment interest.

In short,” threats of vio-
lence” are never protected. 

Do I Need to Update 
My Will?
Any real change in your life           
               setting,         such                    

        as new baby,    
marriage,divorce, death in 
the family, and a sudden fi-
nancial windfall, can be the 
reason for updating your 
will.         
The following are some of 
the reasons to update your 
will:

* People you named are 

dead.
* N ew people(birth,adop-
tion)
* Divorce or  marriage.
* New  state laws.These 

laws can affect your will 
directly.This is especially 
so if you move to a new 
state

* Change in guardians, per
sonal representatives, or 
trustees.

* Children become adults 
after the age of eighteen

* A financial windfall,i.e., 
you inherit money, or win 
the lottery

* New job with much high
er financial expectations.
In any event, you should 
review your will and es-
tate planning documents 
every three to five years. 
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Benjamin Tariri Aanswers  to Your Legal Questions

Legal Questions and Answers

What Is  the Punishment for Using 
Bad Words in Public?

Yes,
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Tanzania. He was so mod-
est that we were not even 
aware or informed of all
his achievements and the 
good works that he was do-
ing in his life.
Elia said that Ruben was 
extremely happy that night 
in Napa. He had never seen 
his older brother so happy 
in all the years that he had 
known him.
On the third of July Ruben 
and David left Napa for As-
pen in the morning.

They stayed in Aspen for 
some hours and then they 
filled the tank with gas 
and as planned in advance, 
which was to continue their 
flight to Des Moines, Iowa 
and then to New York.
All these years, Ruben nev-
er told me when he was 
flying, in order not to up-
set me. But as Elia called 
and told me happily that 
they had met each other the 
night before, I called Ruben 
late in the afternoon while 
he was in Aspen and asked 
him to stay in Aspen till 
Monday morning as I was 
thinking that the city should 
be in the mood of celebrat-
ing the 4th of July festivi-
ties so I worried and asked 
him to stay till Monday. I 
thought it would be safer to 
travel on the fifth. He gave 
me one of his usual beauti-
ful laughs instead and said: 
“Don’t worry maman, there 
is nothing to worry about.”
From his voice, I could hear 
that he was very happy and 
relaxed. But as he felt I was 
insisting and worrying he 
added kindly: “We have not 

made up our minds yet. 
We are going to talk and de-
cide now.”

Twenty minutes after our 
conversation, they were in 
the airplane flying!
I had the flight Aware on my 
cell phone, it is a program 
that showed their departure 
and arrival destination to 
the city and the arrival time. 

I looked at the Ap when 
I decided to sleep late at 
night, it showed: “estimat-
ed arrival time to Iowa, but 
not arrived.” I did not worry 
much as I thought it was a
computer error. I woke up 
very early in the morning, 
I looked at my cell and
still it said estimated arrival. 

I called Elia he laughed and 
said don’t trust that comput-
er program it is not always 
accurate. Then I called Ma-
belle, she was also calm but 
when I called his wife, first 
she said: “Ruben sometimes 
does jokes like this, then he 
opens the door, walks in 
and surprises us.” But im-
mediately after she asked 
me: “So you worry too? I 
thought I was the only cra-
zy one!” And we decided to 
contact the airport and every 
one that we could. I called 
back Mabelle and Elia and 
told them that this was not 
a joke neither a good news. 
Mabelle called Ruben’s 
flight teacher, he contact-
ed the airport immediate-
ly and found out that they 
had never arrived to Iowa. 
By noon the sherif of As-
pen started the search and

rescue but then more 
search groups and heli-
copter were involved and 
it changed to search only. 
On the 4th of July author-
ities located the aircraft’s
wreckage near a meadow 
in a wooded area at an el-
evation of about 11,000 
feet, the Bonanza was 
crashed and burned.
to be continued in next issue
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surprised and asked her how. 
She told me: “I could not 
believe when I heard you 
thanking God for His mira-
cles, that your son was walk-
ing. How could you think 
like that when you were 
standing next to your daugh-
ter’s coffin? I was shocked 
and ashamed at the same 
time as I was complaining 
of my life’s little problems, 
when you were thanking in 
during your tragedy!”
Our accident was caused by 
a young man of thirty nine 
years old, who had told the 
police officers that he woke 
up bored of his life that 
morning. He drank all kinds 
of alcoholic beverages the 
entire day, washed his car 
and in the evening he went 
to a bar in West Hollywood 
to drink again.
Although he had driven 
narrow and crowded streets 
without any incident,appar-
ently he came heads on to 
our car while driving in a 
large boulevard of four emp-
ty lanes on each side, with 
no other cars present around 
him!
None of us have any memo-
ry of the accident as we were 
all unconscious for some 
minutes and my husband 
had an important injury on 
his head!
We never sued the drunken 
driver as he could never pay 
us Liana’s real price!
I am not going to write 
about all the details as the 
complete story is written
in the book: Korban - The 
Sacrifice of Liana.

NOW, 29 years  later
Our lives continued with-

out Liana’s physical pres-
ence among us. Although
each of us followed the 
path of our lives the best 
way that we could but
Liana was present in ev-
eryone’s being. My hus-
band continued working 
on his research at the hos-
pital. The remaining chil-
dren finished their college
studies and obtained the 
specialities in their fields. 
Mabelle became cardio-
thoracic surgeon, Ruben a 
maxillofacial and oral sur-
geon but Elia did not want 
to see any more blood so 
he became an engineer. I 
continued my business, 
and was busy teaching, 
writing and organizing 
different activities. 
Of course, no one forgot 
Liana, but the sharp edges 
of her pain softened a little 
in our hearts by the pass-
ing of time.

We all grieved on our own 
way. I was happy to find 
signs and clues. I looked 
at them as messages com-
ing from above. We estab-

lished “The Liana Cohen 
Music Competition and 
Festival”, to encourage 
youth to study music and 
arts instead of being bored 
with their time, use drugs 
or drink alcohol.
Mabelle and Ruben dedi-
cated themselves in help-
ing and curing people.
Elia used sports and na-
ture as a healing method. 
He took his bicycle to
France and finished “Tour 
de France” all alone by 
himself.
We all tried to build a com-
passionate city around Li-
ana, that each of its bricks 
was made by good deed 
and in her loving memory.
On July 1st, 2011, Ruben 
celebrated his younger 
daughter’s eleventh birth-
day. The next day Ruben 
who had taken flying les-
sons for many years and 
had received his private 

pilot certificate on Febru-
ary 2, 2020, accompanied 
by a friend, David Zara, 
who was a professional 
pilot and in May he had 

obtained the commercial 
pilot certificate which is 
the highest certificate to-
gether they left for Palo 
Alto in California to pick 
up Ruben’s new airplane 
which had been upgrad-
ed. From Palo Alto they 
flew to visit Elia and his 
family in Petaluma. Elia’s 
wife and their son of three 
and half years old flew 
with them to Napa while 
Elia drove with his one 
year old son to join them 
in Napa. They had din-
ner and a very happy and 
pleasant time together. It 
was a great occasion for 
Elia and his family to see 
and be with Ruben, even 
for a few hours as Ruben 
was always busy, with his 
family, work and many 
different projects. Besides 
his clinics and operations, 
he travelled to underde-
veloped countries to help 

people in need and oper-
ated them for weeks ev-
ery year. He established 
“Liana Cohen Health and
Dental Clinic” in

Asghar Farhadi’s “A 
Hero” to be screened at 
Miami Film Festival
Tehran (ISNA) – Iranian film 
“A Hero” directed by Asghar 
Farhadi will be screened at 
the “GEMS” section of the 
Miami International Film 
Festival in the US.

First two GEMS titles 
announced, and they are 
both Cannes-award-winning 
films, Asghar Farhadi’s “A 
Hero” from Iran and Joachim 
Trier’s “The Worst Person in 
the World” from Norway.

“A Hero” is a fascinating 
drama about a man who goes 
to debtor’s prison. During 
a two-day leave, Rahim re-
ceives a bag of valuables and 
faces a dilemma of whether 

to appropriate the loss, pay 
off the creditor and ensure 
his freedom, or follow his 
conscience and find the 
owner.

Amir Jadidi, Mohsen 
Tanabandeh, Raana Azad-
ivar, Fereshteh Sadr Ora-
fai and Sarina Farhadi are 
among the cast members of 
the film.

Miami Film Festival is a 
world-class platform for
 International and  Ibero-Ame
rican films. The Festival 
showcases the work of the 
world’s best emerging and 
established filmmakers to 
the diverse cosmopolitan 
community of Miami.

The GEMS section of the 
Miami International Film 
Festival will be held No-
vember 4-7, 2021.

Mirkarimi appointed as jury 
of Busan film festival

Tehran (ISNA) - Iranian film 
writer and director, Reza 
Mirkarimi has been appoint-
ed as one of the jury members 
of the 26th Busan Interna-
tional Film Festival.
Gulnara Abikeyeva, and 
Kim Haery also have been 
appointed as the members of 
the Kim Jiseok Award jury.

Ruben  had  taken flying lessons for many  years  and had received his private 
pilot certificate on February 2, 2020
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Friday August 28th, 1992 
was one of the most beauti-
ful summer days in Los An-
geles. The sun was shinning 
with its glory and it was real-
ly a very pleasant day. From 
early morning, I had cooked 
all the favorite dishes that
my two daughters liked. 
They were also busy with 
their last minute packings 
and at the same time were 
talking with some of their 
friends who had come to 
visit and wish them bon voy-
age. Both of our girls were
leaving red eyes for Boston 
the next evening. Mabelle 
was starting her second year 
of college and Liana had just 
graduated from high school 
and was starting the first 
year of college. I could hear 
them talking and laughing 
with their friends and broth-
ers; Ruben and Elia, while 
I was trying to set the table 
beautifully. I knew that soon 
they would eat only cafeteria
food and will miss our home 
made dishes. I placed all the 
dishes in the oven on warm 
cycle so that it would be 
ready to be served when we 
were ready. Although all of 
us were tired and hungry, but 
we decided to go to pray to-
gether for the last time. Ru-
ben told me that he was very 
hungry and I answered: 
“Let’s go, it is going to be a 
short service on Friday night 
and upon arrival we will eat. 
Everything is ready!” Before 
walking out I left a note for 

my mother who had the key 
and was joining us for the 
dinner informing her: “We 
will be back in an hour!”
The sun was setting down 
and its orange, red and pur-
ple colors was reflecting 
on the faces of my beauti-
ful children. I was looking 
at them with a little heavy 
heart, knowing that in twen-
ty five hours the two girls 
would be on the opposite 
side of California. All our 
four children were talented
and studied well so some 
years of sacrifice was neces-
sary for their future!
After the prayer, my hus-
band and our sons went to 
get the car as we waited for 
them, soon we all sat in it. 
As he drove east on Olympic
Boulevard, it was amazing 
to see that there was no traf-
fic on the road. 
The four lanes on each side 
were empty of cars at that 
hour. My husband was driv-
ing normally on the second 
lane while I could hear the 
children conversing with 
each other. After we passed 
Century Park West, no one
remembers what happened. 
Suddenly I woke up and 
heard the noises of
broken glasses and iron 
pieces falling on the floor 
while our car was still spin-
ning in the middle of the 
boulevard. Amazingly there 
was no noise inside the car, 
complete silent and eternal 
peace was present in the car.

I saw some lights in the dis-
tance and immediately told 
myself:
“We are engaged in an ac-
cident, I hope the other cars 
will not hit us again!”
After a few additional spins, 
the car stopped, but the fall-
ing noises of the broken 
pieces continued. I was not 
able to move, my foot was 
burning and I had a sharp 
chest pain. I turned to my 
left to check on my husband, 
his airbag had blown and his 
twisted head was laying on 
the bag. He had a large in-
jury on his head, from where 
his blood was pouring out 
and was rolling down. Look-
ing at his condition, I told 
myself: “He is dead, let me 
see what is happening with 
our children in the back.”
Liana was sitting behind my 
husband next to the win-
dow, the place that she had 
never sat in 18 years of her 
life. She always sat on the 
right side of the car. Ruben 
was sitting next to her. Both 
of them were bleeding very 
badly. I was not able to see 
clearly their injuries but 
I could see that her blood 
was pouring on Ruben’s 
face and mouth and Ruben’s 
blood was washing Liana’s 
beautiful face. Then I heard 
Mabelle and Elia who were 
trying hard to open the  door. 
They finally succeeded to 
pull me out. Elia who was 
only twelve and half years 
old at the time and he told 

me:
“Maman, inside the car is 
very bad, you should not see 
it.”
They took me to the edge of 
the road and asked me to sit 
down. I obeyed.
Both of them were injured 
and had pain in their stom-
ach, neck, hand and other 
places. Mabelle’s eyeglasses 
had broken but thanks God 
her eyes were not injured. 
She left us immediately and 
walked to the car to help her
father and siblings.
The tall building of ABC 
was just next to our acci-
dent location. A few workers 
were repairing something at 
that hour, and a police offi-
cer was present near them 
for protection. I know that 
God had placed the police
officer there, in order to help 
and save the rest of us. It did 
not take long  that ambu-
lances, fire trucks and all the 
emergency officers arrived. 
They had to use life jaws 
in order to cut the doors of 
the car. They  pulled out the
victims; my husband, Liana 
and Ruben who were taken 
immediately to UCLA. 
Mabelle, Elia and I were tak-
en to Brothman Hospital.
 Although the three of them 
looked dead in the car, I was 
sure that my husband and 
Ruben will be ok, but deep 
in my being, I knew that 
Liana was the only one who 
had already left us. I saw and 
heard her departure not with 

my physical eyes or ears 
but probably with my inner 
knowledge of my soul. I nev-
er use the word dead, because 
I believe Liana did not die, 
she travelled to another des-
tination in that moment ex-
actly twenty five hours prior 
to her  departure to Boston.
She left for a peaceful
place where I should not 
worry about her well being 
anymore.
The X-rays showed that my 
chest bone had a crack and 
I had another injury on my 
right foot, but I did not care 
as I did not feel any pain after
 a short time. As if God 
healed me instantly so that I 
could take care of the rest of 
my family. Then I felt that I 
was being called to UCLA. I 
asked the Brothman hospital 
admitting employee to dis-
charge me, so I signed the
necessary papers and asked 
Mabelle and Elia to take care 
of each other and take care 
of their well being and left 
for UCLA.
The entire time I was beg-
ging the social worker and 
the others who were present 
with me to ask the doctors not 
to touch Liana as I was sure 
she was not in that empty
 house and in this world any 
more. They did not listen, 
after three hours of opera-
tion, while the doctors were 
crying, they told me that 
they could not save Liana! 
They said:
“She was so beautiful and 
young that we thought that 
we could save her life but we 
did not succeed!”
I thanked them for their ef-
forts but I could not tell 
them: “Although I am told 
that you are the best trauma 
surgeons at UCLA or world, 
if God has decided to call 
back her soul, you can’t do a 

Liana

damn thing about it.”
Seeing the condition of the 
rest of my family members, 
I decided not to tell any-
one that Liana was no more 
with us. I also asked UCLA 
doctors and workers not 
to inform my husband and 
son about Liana and added: 
“When the right moment 
comes, I will tell them the 
truth.” They respected my
wishes and changed their 
policy for the first time. Any-
way, I could not understand 
the reasoning that when the 
patients were laid on their 
beds half alive and were not 
even able to move, what was 
their logic to inform the pa-
tient and add another pain to 
them? When both of them 

Ruben

asked me about Liana the 
next day, I simply told them 
that she was in coma.
My husband was between 
the two worlds for three 
days. I prayed and begged 
him to return to us as I asked 
him how could I take care of 
three children all alone by 
myself! Sometimes he was 
semi conscious during the
day so he probably heard 
my supplications and God 
also had pity on us, and he 
started getting better after 
three days! But Ruben was 
broken every where, later he 
had to go for treatments and 
therapy to get well and walk
again. On the night of the 
fourth day our rabbi told 
me that as the patient’s 

conditions was getting bet-
ter, it was time to take care of 
Liana and give her final 
rights and peace. I begged 
him to delay one more day 
but he refused, I insisted, be-
cause the first of September 
corresponded to Mabelle’s 
birthday. This time both of 
them refused. Mabelle said; 
when she was born in Par-
is on the first of September 
it was not the same date in
America. She was right but I 
did not think it was fare for 
her. Finally I was obliged to 
give up and we informed my 
husband and Ruben of the 
truth and planned Liana’s 
funeral for the next day. Ru-
ben who had never walked-
out of his bed, told me that 
he would be present at the 
funeral. I said sure, and won-
dered how could he?
The next day while our fam-
ily was present in the cem-
etery early morning, to pay 
our last respects and fare-
wells to Liana, as we were 
gathered around, suddenly 
the heavy gates of the hall 
was opened wide, while
Ruben was standing, hold-
ing to a walker, a dear friend 
doctor who practiced at 
UCLA was accompanying 
him.
The sun was shining very 
brightly behind Ruben, as if 
he was enveloped in light. 
Looking at him, I asked my-
self:
“How can I be sad, when 
Ruben’s presence, at this 
moment, is a miracle?
He is able to stand in front 
of us!”
One of my friends who was 
going through financial and 
life difficulties had heard me 
talking to myself. Months 
later she thanked me to have 
helped her to overcome her 
situation, I was 

The reality of Life & Death
  By: Dr.Rosemary H. Cohen

HowThe Most Beautiful Summer Days in Los Angeles 
Turned to The Darkest day of My Life.

Ruben established “Liana Cohen Health and Dental Clinic” in   Tanzania
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in Czechoslovakia and in 
Cambodia. The U.S. in Southeast 
Asia would welcome the 
attention of an international body 
to go and see what is going on 
there, whereas the Soviet Union 
had rejected that sort of effort in 
Czechoslovakia. The Secretary 
then asked the Secretary General 
if he had a few comments to 
make.

Ambassador Menemencioglu 
noted that CENTO is very 
“loose” in its status, not like 
NATO. The association is based 
on a series of separate agreements 
and some bilateral arrangements 
which the U.S. has with each of 
its members. The strength of the 
organization has not been in its 
legal framework but has rather 
been in the common interests 
which the members share.

The Ambassador concluded 
his remarks by saying that he 
appreciated the recognition by the 
President of the importance of the 
Middle East. The Soviet fleet has 
become just the latest evidence of 
a strong Soviet play for influence 
in this area.

The President interjected to agree 
that the real contest is not over 
Israel but for Soviet influence 
in the Mediterranean, in Africa 
and in the seas beyond the Suez 
Canal.

Foreign Minister Zahedi noted 
that the situation in the Middle 
East had become worse over 
the past year. He particularly 
noted the deterioration of 
the situation in Jordan where 
the extremist elements had 
become more powerful. He felt 
that the members of CENTO 
could help nations like Jordan, 
Kuwait and Saudi Arabia if they 
themselves were strong. The 
Foreign Minister then noted the 
dangerous situation in the Persian 
Gulf where the Soviets backed 
the Iraqis and were potentially 
a source of trouble. He said that 
the CENTO members wanted to 
do what they could themselves to 
preserve the stability of this area. 
He noted the importance of the oil 
which transits this area not only 
for the economic progress of the 
nations on the Gulf but also for the 

financial position of the UK and 
the oil supply of Western Europe. 
In this connection, he noted that 
the Iranian Government had just 
reached a satisfactory agreement 
with the oil consortium.

There was a brief jocular 
exchange alluding to the fact 
that Iranian bargainers are never 
satisfied, and then the Secretary 
of State asked the Turkish 
Foreign Minister whether he had 
any general comments to make.

Foreign Minister Caglayangil said 
he agreed with the general point 
of view expressed by Foreign 
Minister Zahedi. He felt that 
the central question as far as the 
Arab-Israeli conflict is concerned 
is whether there will simply be 
a solution to the war of 1967 or 
whether there will be a solution to 
the Palestine problem. He felt that 
international organs— the Four 
Power talks or the UN Security 
Council—were not likely to 
find a solution. Meanwhile, the 
conflict is turning into a war of 
national liberation and therefore 
becoming much more difficult to 
solve. He felt that the situation in 
a country like Jordan could not go 
on much longer as it is, and that 
a drastic change in the balance 
of forces within Jordan could not 
help but have an effect in Saudi 
Arabia and other parts of the area. 
He felt that it was important at 
this time to come to the assistance 
of such countries as Jordan.

In the Persian Gulf, he continued, 
perhaps the best forum for 
dealing with those problems there 
is CENTO.

The President interjected to ask 
whether he was referring to a 
military agreement among the 
CENTO partners for this purpose, 
and the Foreign Minister of 
Turkey replied that he would 
think in terms of consultation.

The President asked how such a 
consultative group would deal 
with revolutionary forces and a 
revolutionary situation in the Gulf. 
Foreign Minister Zahedi, picking 
up the tenor of his earlier remarks, 
said that the advantage of having 
the nations on the ground strong 
enough to deal with the situation 

was that they could move quickly 
and deal with the situation before 
outside powers such as the Soviet 
Union became involved and the 
problem was escalated to the 
Great Power level. In response 
to a direct question from the 
President, Zahedi said Iran [Page 
69] could and would “gladly” act 
in this manner if it possessed the 
requisite military strength.

In respect to the President’s 
request for his comments, 
Ambassador Hilaly said that 
he shared the concern of his 
colleagues about the Middle East. 
On the one hand, military power 
rests on one side, but on the other 
hand 100 million Arabs will not 
forever stand aside for that power. 
Israel’s present policy will not be 
in its best interest because Israel 
can only survive by reaching 
an accommodation with its 
neighbors. For the moment, 
however, he felt that the situation 
could only worsen.

Ambassador Hilaly continued 
that the nations of the area—each 
of them in its own way—must 
be helped to be strong. Pakistan, 
which has its own problem with 
the arms balance being upset in 
India’s favor in the subcontinent, 
cannot do its share in the Alliance 
because it is weak and badly in 
need of arms supply. For the sake 
of stability, Pakistan should not 
feel weak. All Pakistan asks is 
that its Allies help it with military 
aid so that Pakistan can be a loyal 
and strong ally in return.

The President interjected that the 
arms question has been a terribly 
difficult one for us. We recall the 
days—“they were good days”— 
when the U.S. had a close 
relationship with Pakistan in 
the 1950s, and “we are trying to 
work our way back to a similarly 
close relationship. We have been 
looking very closely at the arms 
situation.”

The President continued by 
saying that he wanted the group 
to know that the U.S. had also 
been considering very carefully 
what it can do to help Jordan. The 
question is whether or not Jordan 
can survive. Foreign Minister 
Zahedi said he thought it could.

The President said that he had 
asked about how to deal with 
the problem of revolutionary 
forces in the Persian Gulf but he 
wondered about revolutionary 
forces in each of the countries. 
For instance, he asked Foreign 
Minister Caglayangil what he 
could say about revolutionary 
forces in Turkey. “Are they ready 
to blow?”

Foreign Minister Caglayangil 
said that of course leftist forces 
in Turkey have freedom of 
expression in the press and 
politically. They therefore appear 
to be stronger than they are. He 
felt, however, that the leftist forces 
had reached a high point and 
would now decline in influence. 
In any case, Turkey was prepared 
to cope with them.

Foreign Minister Zahedi said 
that Iran felt that the only answer 
was to stay one step ahead of the 
revolutionary forces in thinking 
of the things they were pressing 
for before they themselves started 
pressing. He noted smilingly that 
the situation in Iran was not like 
that in the United States; people 
there did not yet have everything 
they needed.

In closing, the President asked 
Ambassador Hilaly how things 
were in East Pakistan. The 
Ambassador replied that they 
had become a little better. The 
President thanked him for the 
good reception that our astronauts 
had had in Dacca.

The meeting closed with the 
President jokingly saying that he 
did not have any very formal gifts 
for the group such as he had often 
received on his travels abroad. 
He did recall, however, that there 
had been a bill signing in the 
Cabinet Room that morning and 
that it was his custom at such 
occasions to hand out pens with 
his signature on them. He gave 
each of the visitors one of these 
pens saying that it was “a little 
something that they could take 
home to their children.”
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Washington, May 14, 1970, 
3–4:15 p.m.
SUBJECT:Meeting of CENTO 
Ministers with the President 
Nٔixon
PARTICIPANTS:
The President
The Secretary of State, William 
Rogers
Assistant to the President, Henry 
A. Kissinger
Assistant Secretary of State, 
Joseph J. Sisco
NSC Staff Member, Harold H. 
Saunders
Multilateral Organization 
Advisor, William Helseth
Foreign Minister Michael Stewart 
(UK)
Ambassador (to Washington) 
John Freeman (UK)
Foreign Minister Ihsan Sabri 
Caglayangil (Turkey)
Ambassador (to Washington) 
Melhi Esenbel (Turkey)
Foreign Minister Ardeshir Zahedi 
(Iran)
Ambassador (to Washington) 
Aslan Afshar (Iran)
Ambassador (to Washington) 
Agha Hilaly (Pakistan)
Ambassador (to Turkey) Iftikar 
Ali (Pakistan)
Secretary-General, CENTO, 
Turgut Menemencioglu

After a brief picture taking 
session, Secretary Rogers told 
the President that the group had 
dealt in its morning session with 
CENTO organizational issues. 
He was happy to report that there 
are no major problems. Bilateral 
discussions among members 
of the group would begin after 
the meeting with the President, 
and the group would review the 
general international situation in 
its formal session the following 
morning as well as continuing 
bilateral meetings later in the day.

The President spoke briefly on 
three issues—the Middle 

East, Vietnam and U.S.-Soviet 
relations.

On the Middle East, he noted 
that the Soviets are now there in 
a deeper and more potentially 
dangerous role. They have their 
own interests to pursue, and the 
U.S. is watching them with some 
concern. The U.S. continues its 
dedication to trying to help the 
nations on the ground find the 
way to peace. As he had said on 
previous occasions, the U.S. is 
“neither pro-Arab nor pro-Israel 
but pro-peace.” Unfortunately, he 
could not report his hope for an 
early breakthrough.

In Southeast Asia, the U.S. is 
attempting to find a stability 
for the situation there. In some 
senses, the U.S. purpose there 
is the same as it is in the area of 
the CENTO nations—stabilizing 
a dangerous situation so that all 
the nations of that region can 
find security and an opportunity 
to move ahead with their own 
development.

On U.S.-Soviet relations, the 
President began by commenting 
that the U.S. is “very far” from the 
Soviet Union on Vietnam. The 
U.S. can understand the reasons 
for the Soviet position since the 
USSR must, in the context of the 

world communist movement, 
compete with the Communist 
Chinese. We understand, though 
we do not welcome, the Soviet 
position. In the Middle East, the 
Soviet Union has its own interests 
to pursue. There is a tendency 
among many people to see the 
entire Middle East situation as 
a confrontation between the 
U.S. and the Soviet Union. The 
President said he hoped that this 
was a belief that would never 
become widely held. However, 
he could unhappily see no change 
soon in the Soviet position 
there. He turned then to what he 
said he regarded as perhaps the 
overriding issue between the U.S. 
and the USSR—the strategic 
arms limitation talks in Vienna. 
He said that while he could be 
described as pessimistic about 
the situations in Southeast Asia 
and the Middle East, he could 
be described as optimistic—
for somewhat negative and 
pessimistic reasons—about the 
negotiations in Vienna. Whereas 
on the first two issues the U.S. 
and USSR have their very 
different interests to pursue, 
on the strategic arms question 
both sides have their own very 
strong reasons for wanting an 
[Page 67] agreement. Each has 
enough weapons to blow up each 
other and a good bit of the world 

besides, and the weapons are a 
major financial drain.

The President said, however, that 
he did want to assure his friends 
as he had our NATO allies that 
the U.S. does not intend to take a 
position that would weaken it vis-
à-vis the USSR. This is not just a 
question of national prestige or 
the United States wanting to be 
the first power in the world. He 
thought it crucial that the leading 
power who wants nothing more 
than to defend its friends and its 
own interests should not be in a 
weak position in relation to that 
leading world power which for 
reasons of its own ideology has 
as its objective the expansion of 
its own influence.

The President said that he was 
aware that a lot of critics feel that 
this U.S. Administration has over-
used the word “consultation.” 
But he takes “consultation” very 
seriously. What he means by it 
is that there will be no effort by 
the U.S. to achieve a “cynical 
condominium” whereby the U.S. 
and the Soviet Union attempt to 
reach accords for their own sakes 
without reference to the interests 
of their friends. The President, in 
completing his comments on the 
Vienna talks, noted as evidence 
of the Soviet interest in an 
agreement the fact that Chairman 
Kosygin had in denouncing U.S. 
action in Cambodia not broken 
off the Vienna talks. We expected 
that the Soviet Union would 
criticize us for Cambodia just as 
the U.S. had criticized the USSR 
for its action in Czechoslovakia.

The President concluded by 
saying that he would like to hear 
the views of his visitors.

Secretary Rogers said in passing 
that there were of course 
differences between the situation 
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in the Iranian me dia.But 
we have to remember 
that humanity is above all 
nations. This was my primary 
orien  tation when I served 
Iran in diplomatic posts. 
Thinking in humanitarian 
terms served us well. We 
respected all our neighbors 
and this resulted in the 
greatest period of stability 
and progress in modern 
Iranian history.

For too long we saw foreign 
powers   -    starting with 
the British -    attempting to 
use re  ligion to divide the 
entire Middle East, to make 
it easier for them to control 
the region.
But religion is like fire, and, 
if you play with it you will 
get burned. 
Of course religion in some 
form does reside in us all, 
and it is possible to abuse it, 
as  Khomeini did [when he 
took power in Iran in 1979]. 
But that passes.
The Abraham Accords made 
the Middle East strategic 
momentum more about 
geopolitics than about 
religious issues. Could that, 
ultimately, help Iran to 
return to calmer dealings 
with the Sunni states and 
even, perhaps, Israel?

To be honest, I have 

not studied in detail the 
Abraham Accords. But, as 
I said, dividing the region 
on religious grounds is 
dangerous, and we have seen 
that when attempts to play 
“”the religious card”” go 
away -    as we saw beginning 
to happen when Iran pursued 
a regional policy based on 
friendship and humanity 
during the Shah’s period -    
we see greater cooperation 
and stability.

So, from what I have seen, 
some parts of the Abraham 
Accords are clearly good, 
but we will have to see 
where it goes. After all, as 
we discussed, we are now 
seeing Iran talking with 
Saudi Arabia, so the process 
is moving in the right 
direction.”
“I think it all gets back to 
humanitarian concerns. 
If we work toward better 
communica  tion at a human 
level then it can only help.
The Shah wanted  to see Iran 
on a trajectory to achieving 
the level of Japan by this 
time. What will it take to 
get Iran back onto that kind 
of economic and industrial 
growth track?
Yes, that was the Shah’s 
dream. He had a real love 
for the Iranian people, 
and it was in  deed his idea 
that Iran could achieve the 
economic success ofJapan 
-    at that time, and today, 
a great economy- within his 
lifetime.
As he said, being King of a 
poor country is not a point 
of pride. He wanted to make 
Iran a wealthy country and to 
restore its positive example 
to the world. Look: I know 
that at that time we had a lot 
of corruption to overcome, 

but the Shah had a vision.
And Iran, today, is still well-
placed to achieve the Shah’s 
vision; to get back onto that  
path. Iranians are not only 
well-educated, but there 
is an enormous “”youth  
bulge””, which means that 
the country is one of the 
few nations with a highly-
educated, productive young 
workforce. Some 25 percent 
of inhabitants are under 14 
years of age, while almost 
69 percent are aged 15 to 64, 
and only about six percent 
oflran inhabitants are aged 
65 or older.
I am extremely happy that 
this potential exists in 
Iran. Despite the change 
in Government in 1979, 
which has kept me in exile, 
I consider all Iranians my 
brothers and sisters. And I’m  
particularly proud of the fact 
that half of this new “”youth 
bulge”” -    some 70 percent 
of the 82-million people -    
consists of educated women; 
that means about 30-million 
ed  ucated and capable 
women.

This is the great wealth of 
Iran.

But Iran must have close 
relations with its neighbors 
if it is to prosper. That was 
always my goal when I was 
in the Government. We have 
to live in harmony with our 
neighbors.”
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problems for Washington. 
After the Cold War, the 
imposition by the US of 
sanctions against post-Soviet 
Russia re-started, in  a way, 
the Cold War. [US Pres. 
Richard]  Nixon would not 
have done this. Nixon showed 
you could completely change 
the strategic dynamic by 
creative action.
Is the isolation of Iran by the 
US, in particular, making 
it more difficult for Iran to 
evolve and move beyond the 
“”revolutionary”” approach 
of the cleri  cal Government?
Isolation has brought out 
some sense of purpose in the 
[Iranian] Government, so 
clearly the US policy of 
isolating Iran has not been 
good for Washington. And, 
yes, I think that the clerics 
[in Iran] cannot use the 
“”revolutionary”” approach 
as much any more. It doesn’t 
work. So the clerics will 
probably evolve to become a 
normal Iranian govern  ment.

Indeed, that process has 
already begun. They have 
developed relations with a 
lot of coun  tries, even now 
starting a rapprochement 
with Saudi Arabia.

Despite everything, there 
is already a lot more 
openness and criticism 
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Few diplomats in the 20th 
Century were as active or 
influential as Iran’s Ardeshir 
Zahedi, who remains active 
while living  and writing-
from exile in Montreux, 
Switzerland.
Interview conducted 
by Pamela von Gruber, 
Publisher, GIS/Defense & 
Foreign Affairs.
FEW    DIPLOMATS  HAVE   
 HAD    THE    FARREACHING
vision   and  impact achieved
 by former Iranian Ambassa-
dor and Foreign Minister 
Ardeshir Zahedi  in  the  
post-World  War  II  years  
and  until  1979.  Now  92, 
and still active, we asked 
his views on topics related 
to strategic maneuver  in the 
21st Century.
Defense & Foreign Affairs 
publisher Pamela von Gruber 
met with Amb. Zahedi in 
Mon treux, Switzerland, to
 discuss current issues, just
 as the third volume of his
memoirs was being 
published in English. He 
is also still active as Patron 
of the Zahedi Center for 
the Study of Monarchy, 
Traditional Governance, 
and Sovereignty within 
the lnternationa1  trategic 
studies Association (ISSA)
Which publishes Defense 
&  Foreign Affairs.
Amb. Zahedi was Foreign 
Minister of lran from 1966 
to 1971, and  served twice 
as the Shah’s Ambassador 
to the United States, and as 
Ambassador to the Court of 
St. James. His remarkable 
memory and grasp of history

 make any discussion with
him, inevitably, long, 
detailed, and fascinating 
...  and difficult to distill 
into a succinct document.
We see economic and 
political sanctions being 
applied, mainly by Western 
governments, not just on 
Iran but other states. Do 
you think that sanctions help 
resolve strategic differences 
or achieve desired outcomes 
by coercing target countries 
either to the negotiating 
table or to change?
Sanctions by one government 
against another are a form of 
blackmail, or strategic coer  
cion. They can often lead to 
unintended consequences, 
especially if taken too far. 
So, frankly, to repeat: I am 
against sanctions because of 
the unintended consequences 
and when taken too far.
Sanctions as a weapon tend 
to be inhuman and inefficient 
in achieving strategic objec  
tives.
I understand that sanctions 
can be a form of negotiation, 
but if taken too far, or if 
they are not really used as a 
form of negotiation, then the 
results are not beneficial to 
anyone.
In the case of US sanctions 
against Iran, for example, the 
major suffering is inflicted 
on the 82-million Iranians, 
not the clerical Government. 
And, as we have seen, 
the sanctions actually 
strengthened the hands of 
the Government of Iran 
and hurt the Iranian people, 
who have not  been anti-US. 

But when you impose and 
maintain sanctions, you are 
forc  ing people to become 
your enemies because you 
have victimized them.
If sanctions are to be used 
then they need to be used 
like a bullet over a short 
duration, and with specific 
objectives. But then it is 
necessary to follow up with 
creative diplomacy.
But by prolonging punitive 
sanctions against Iran the 
US inevitably brought 
the Iranian Government 
together with the People’s 
Republic of China (PRC) 
Government, clearly an 
undesirable outcome for the 
US. Equally, the sanctions 
against Iran [and  against 
Russia] caused Iran and 
Russia to come to depend 
on each other. Again, 
this was clearly an unin  
tended consequence of US 
sanctions, and harmed US 
interests.
A great nation like the United 
States should not act like a 
child. If you look deeply into 
the history oflran and the 
United States, you see that it 
goes back to the people who 
operated at a human level, 
with Americans working 
with Iranians on education 
and agriculture,  and so 
on. I don’t see any reason 
why these deep human 
relationships should be 
forgotten or aban- cloned. 
Iran needs the United States 
and the United States needs 
Iran. But if the sanctions are 
temporary, as I still hope 
they are, then we must work 

to solve the  problem.
When I left Iran, and when 
the sanctions were begun, 
the population of Iran was
36 million. Today, 42 
years later, the sanctions 
are punishing 82-million 
people [and the Ira nian 
Government has, in this 
time, not succumbed to the 
sanctions]. That does not 
help the United States, and 
yet I have lived in the United 
States and love it.
But sanctions are inhuman 
and do not work. Sanctions 
are a step towards war. 
With sanc  tions you hurt the 
people, and force them to 
side with their government. 
When people are
happy, they do not see that 
the threat comes from the 
outside.”

“So the path we -    the 
world -    are taking is not  
getting us anywhere. And, 
yes, I know that  [Ayatollah 
Ruhollah]  Khomeini was 
the first to declare the US as 
the enemy, so the US did not 
start this. And the US was 
right to restrict its immediate 
response to sanctions, but 
the sanctions needed to 
be short-term to avoid the 
long-term problems we 
have been discussing. They 
should have been followed 
by creative diplomacy, but 
they were not [as each side 
fell back on its dignity].
And so, step by step, we fell 
into hell. The European states 
then distanced themselves 
from the US on the question 
of lran, so this led to larger 
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