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یادداشت
آبان، ماه تولد چندتن از اعضای خانوادة سلطنتی 
محمدرضاشاه  میالد  آبان  چهارم  است  ایران  
پهلوی، وشاهدخت اشرف پهلوی، روز پنجم آبان 
تولد واالحضرت شاهدخت شهناز پهلوی وروز 

نهم آبان  تولد شاهزاده رضا پهلوی است. 
برای  را  آریامهر  لقب  شفق  زاده  رضا  صادق 
شاه و شهبانو را برای ملکه ایران پیشنهاد کردو 
درتاریخ ۲۴ شهریور ۱۳۴۴  در جلسة مجلس 
شورای ملی  این لقب تصویب شد و وازآن پس 

رسماً مورد استفاده قرارگرفت. 
ها«   آریائی  خورشید   « معنی   به  آریامهر 
است. وتازمانی که تابش این خورشید آریائی  
ایران  جای  همه  تابید   می  آریاها  برسرزمین 
برکت بودوفراوانی و نعمت بود وارزانی. امنیتی 
داشتیم که جهان را نیز ازآن بهره ها بود. وچون 
این خورشید غروب کرد سراسر ایران با نکبت و 
بدبختی همراه شدو ناامنی  به خانه های مردم راه 
یافت واز آنجا به نبود امنیت درکوچه وخیابان و 
شهرها  کشید. وسرانجام دنیا ناامن شد. گروهک 
وکنار  هرگوشه  از  قارچ  مانند  تروریستی  های 
جهان  روئیده شدند و  آن چنان  گسترش یافتند 
وآسایش  امن  روی  دیگر  جهان   ملتهای  که 

ندیدند.وهنوز این ناامنی ها ادامه دارد.
مستقل  سیاست  دکترین  با  محمدرضاشاه  
ملی، نه تنها استقالل مملکت را حفظ می کرد 
می  محترم  نیز  دیگررا  ممالک  استقالل  بلکه  
آبان   ۴ دوشنبه  درروز  محمدرضاشاه  شمرد.  
۱۲۹۸ برابر با ۲۶ اکتبر ۱۹۱۹ در تهران   بدنیا 
آمد.  پدرش رضا خان میرپنج بودومادرش تاج 

الملوک آیرملو.
با  پدرش  محمدرضا  ازتولد  پس  سال  یک 
سیدضیاء کودتا کردنداما احمدشاه را همچنان 
و  نگهداشتند.  شاهی  برتخت  پادشاه   بعنوان 
آنگاه  بکارکرد.  آغاز  وزیر جنگ  بعنوان   رضا 
با کنار گذاشتن سیدضیاء رضا خان سردارسپه  
نخست وزیر ایران و سرانجام با تصویب مجلس 
مؤسسان به پادشاهی ایران رسید. و محمدرضا 

که هنوز طعم خوش روزهای کودکی را نچشیده 
تحت  و  گردید  انتخاب  والیتعهد  بعنوان  بود 
آموزشهای سخت قرارگرفت.محمدرضاشاه سی 
که حزب  تازمانی  د.  کر  وهفت سال سلطنت 
توده   تبلیغات گسترده علیه او به راه نیانداخته 
بود مردم ایران عاشق واقعی اوبودند. اما زمانی 
کارخانجات،  همه  در  ها  ای  توده  که   رسید 
سازمانها وادارات دولتی، دانشگاه ها، ومدارس  
سخت فعال شدند و با تبلیغات منفی علیه شاه  
باعث شدند عده ای از زودباوران و مردم ساده 
لوح و گاه دگراندیشانی که حتی استاد دانشگاه 
بودند تحت تأثیر این تبلیغات منفی قرار گیرند. 

و محبوبیت شاه رو به کاهش نهاد. 
آبادانی  فکر  به  موقعیتی  هر  در  شاه  بااینهمه 
مملکت ورفاه ملت بود. گاه مانند برادری مهربان 
با مردم خویش روبرو می شدو گاه همانند پدری 
برمردم  خود  باطنی  میل  علیرغم  گیر  سخت 
سخت می گرفت. بسیاری از وقایع نگاران براین 
باورند که شاه فوق العاده محجوب و خجالتی 
بود. خمیره وسرشت او با  استبدادو سخت گیری 

میانه ای نداشت. 
تاریخ ایران پس از قرن ها شاهد دودمانی کاماًل 

ایرانی شد که برتخت پادشاهی تکیه زده بود. 
سربلندی  برای  سال   وهفت  سی  درطول  شاه 
که  حدی  تا  کرد.  بسیار  تالش  وایرانی  ایران 
دشمنانش  طرح های اورا برای آبادانی وپیشرفت 

مملکت » بلند پروازانه« خواندند. 
شاه در مالحظات سیاسی خود به ندرت دچار 
اشتباه  را  آن  دشمنانش  آنچه  شد.  می  اشتباه 
سیاسی او قلمداد می کردند  اقداماتی بود که  
می  انجام  کشورش  سربلندی  درراه  آگاهانه 
داد. اگر به غربی ها می گفت چشم آبی ها باید 
برای دریافت نفت ایران  درصف بایستند و پول 
بیشتری بپردازند نشانة سیاست مستقل ملی او 
بود نه اشتباه اودرمحاسبات سیاسی. او می گفت 
وقتی شما غربی ها کاالهای خودرا گران تر به ما 

می فروشید باید نفت ماراهم گران تر بخرید.
بااینهمه شاه در یک مورد اشتباه کرد وآن  حسابی 
بود که برروی مردم کشورش باز کرده بود. او به 
پشتیبانی مردمش  اطمینان داشت و باورداشت 
در بزنگاه تاریخی  مردمش ازاو حمایت خواهند 
هیچ  باشند   او  حامی  مردم  که  زمانی  و  کرد 
قدرتی قادربه  کنار زدن او از  تخت سلطنت 
درغربت   وگوهایش   گفت  از  دریکی  نیست. 
گفته بود: من برای این مردم چه کم گذاشتم 
که ازمن حمایت نکردند؟ او از اینهمه ناسپاسی 
مردم دل شکسته شد. بیماریش شدت گرفت 
و روزبروز حالش وخیم تر می شد. خبر اعدام  
بهترین سربازانش را که می شنید  تازیانه ای 
به زیر ضربات  اورا   می شد که جسم نحیف 

سهمگین خود می گرفت.
 زمانی که ژنرال اویسی فرماندار نظامی تهران 
بود یکی از افسرانی که با او کار می کرد برای 
به  شاه  صبح  هرروز  که  کرد  می  تعریف  من 
اویسی تلفن می کرد و  با لحنی سرزنش آمیز می 
گفت: مگر به تو نگفتم مواظب باش کسی کشته 

نشود. چرا  باز دیشب چندنفر کشته شدند؟ 
درنواری که زنده یاد حبیب الجوردی  درزمان 
سیم  بی  توسط  ازهاری   زمان  در  تظاهرات 
مخصوص خود ضبط کرده و هم اکنون  درآرشیو 
هاروارد  دردانشگاه  ایران  شفاهی   تاریخ 
دراختیارمن  ازآن  نسخه  یک  و  موجوداست 
به  نظامی  فرمانداری  از  که  شنویم  می  است  
عوامل مسئول برقراری امنیت  تذکر داده می 
شود مواظب باشید . کسی کشته نشود.  خیلی 
مراقب باشید.  پس ازپیروزی آخوندها  گفته شد 
اند.اما  شده  کشته  تظاهرات  در  صدهاهزارنفر 
سرانجام عواملی از خودرژیم مالها اقرارکردند 
که این آمارها همه جعلی بوده است.  می گفتند 
بیش از سیصد هزار زندانی سیاسی درزندانهای 
عواملی  توسط  آمار  این  ایران هستند.اما  همه 

درداخل خود رژیم مالها  تکذیب شد.
هجوم   از  پس  را  زیادی  وروایات  ها  داستان 
مغول وار نامسلمانان  به کشورمان  خوانده ایم
 وشنیده ایم. دراوایل  سال ۱۳۵۸ شایع کرده 
بودند  که شاه میلیاردهادالر  از خزانه مملکت را 
دزدیده وباخود به خارج برده است. بعدها خود 
دریافتند که تا چه حد اینگونه شایعات رذیالنه و 

نامنصفانه بوده است. 
حکومت   از  سال   ۴۳ گذشت  از  پس  امروز 
اسالمی برایران محمدرضاشاه و پدرش نه تنها 
نسل جدید  بلکه   اند  نرفته  ایران  مردم  ازیاد 
که هرگز دوران شاه را تجربه نکرده است  به 
پهلوی  به خاندان  نسبت  پدران خود  ناسپاسی 
آزرده خاطر است و بهمین دلیل در تظاهرات 
از  یکی  شاد«   روحت  رضاشاه   « خیابانی  

شعارهای رایج شده است.
دربارة شاهان پهلوی باید کتابهای قطور نوشته 
آبادانی  برای  آنها  تالش  میزان  بتوان  تا   شود 
وپیشرفت مملکت  رادرتاریخ به درستی  ثبت  

کرد. اگرچه تا کنون بسیار نوشته اند .

روز چهارم آبان یکصدودومین سالروز تولد شاه    
و روز پنجم آبان تولد شاهدخت شهناز پهلوی و 
روزنهم آبان سالروز تولد شاهزاده رضا پهلوی را 

گرامی می داریم.

روان پادشاهان ایران سازپهلوی  آرمیده باد.

مرتضی پاریزی
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بغض وکینة  یا عدم آگاهی؟

جناب پاریزی
با درود فراوان و تشکر بی پایان 
انتشار  در  که  زحماتی  همه  از 
می  متحمل  آزادی  گرامی  مجله 
و  سالمتی  آرزوی  با  و  شوید 
اندر  دست  همه  و  شما  بهروزی 
به  مورد  چند  میخواستم  کاران 
خوانندگان  و  وطنان  هم  اطالع 
امیدوارم  که  کنم  یادآوری  شما 

مورد توجه قرارگیرد
دوستان  و  وطنان  هم  از  بعضی 
بغض  یا  آگاهی  عدم  لحاظ  از 
لحاظ  به  یا  و  دشمنی  و  کینه  و 
به  تکرار  بعلت  که  شایعاتی 
صورت اتفاقات مسلم و تاریخی 
درآمده اند، اظهار نظر هایی می 
به  توجه  با  است  الزم  که  کنند 
دیدگاه های  در  تاریخی  حقایق 

خود تجدید نظر کنند

۱- در مورد شعبان جعفری یا به 
 » مخ  بی  » شعبان  معروف  قول 
معروف گفته ها زیاد است و رایج 
مطلب  این  تکرار  ها  آن  ترین 
امرداد    ۲۸ جریان  ؛  که  است 
ها  مخ  بی  شعبان  وسیله  به  را 
اند  زده  پیوند  اوباش  و  اراذل  و 
که باید دید این جناب بی مخ را 
چه کسانی درون صفحات تاریخ 
به  تا  اند  آورده  ما  میهن  معاصر 

یک داوری درست برسیم :
های  الت  بچه  از  جوانی  او 
راه  در سه  هادی  اشیخ  بازارچه 
بوذرجمهری  و  شاپور  خیابان 
دیگر  های  الت  کنار  در  که  بود 
برو  برای خودش  هایش  نوچه  و 
هواخواهان  از  و  داشت  بیایی  و 
در  که  بود  نیز  کاشانی  اهلل  آیت 
عزاداری ها شرکت چشم گیری 

داشت
 ۳۲ ماه  امرداد  رویداد  از  پیش 
از  کاشانی  اهلل  آیت  از  تبع  به 
دکتر  قرص  پا  و  پر  طرفداران 
به همین  و  بود  نیز شده  مصدق 
او  از  گیری  بهره  برای  خاطر 
با  برخورد  در  هایش  نوچه  و 
آبان  در  مصدق  دکتر  مخالفان 
در  تومان   ۳۰۰ ماهی  با   ۱۳۳۰
استخدام  کشور  کل  شهربانی 
داران  چماق  اتفاق  به  و  شد 
تخریب  در  ایران  ملت  حزب 
دفاتر روزنامه های مخالف دکتر 

مصدق فعال بود
تا  مصدق  دکتر  از   او  هواداری 
نهم اسفند ۳۱ ادامه داشت و به 
خاطر خدماتی که انجام داده بود 
با عنایت دولت ، موفق به ایجاد 
زورخانه ای می شود که در روز 
گشایش بسیاری از سران جبهه 
 ، فاطمی  دکتر  جمله  از  ملی 
دکتر شایگان ، مهندس حسیبی 
و  داشتند  شرکت  دیگران  و 
به  امروز  باختر  روزنامه  در 
عنوان  با  فاطمی  دکتر  مدیریت 
شعبان خان به تجلیل و تمجید 

پرداختند
اما از آن جا که آیت اهلل کاشانی 
او  شد  جدا  مصدق  طرفداری  از 
هم به تبعیت از آیت اهلل در برابر 
کاخ به طرفداری از شاه پرداخت 
به  هایش  نوچه  با  روز  همان  که 
بازداشت  نظامی  حکومت  حکم 
از ظهر ۲۸. امرداد  تا بعد  شد و 
توسط  مصدق  سقوط  از  پس 
 ، گردید  آزاد  زاهدی  سپهبد 
یعنی زمانی آزاد شد که به قول 
معروف »آب ها از آسیاب افتاده 

بود«

حکومت  برقراری  مورد  ۲-در 

زاهدی  تیمسار  زمان  در  نظامی 
اعتراضات گسترده طرفداران  و 
که  نکنیم  فراموش  باید  مصدق 
صدارت  ماه   ۲۸ دوران  تمامی 
آزادی  به  مشهور  مصدق  دکتر 
 ! دموکراسی  طرفدار  و   ! خواه 

حکومت نظامی برقرار بود

زیر  تاسیس ساواک  ۳- شالوده 
از  اجتماعی«  امنیت   « عنوان 
مصوبات دکتر مصدق بود که بعد 

ها گسترش یافت

سخن را کوتاه می کنم و امیدوارن 
با  را  اتفاقات  و  وقایع  ما  همه 
مدارک تاریخی و واقعی ارزیابی 
کنیم و بپذیریم به صرف اعتقاد 
شخصی و با طرفداری یا مخالفت 
با جریانی حقایق را وارونه جلوه 

ندهیم
 فیالدلفیا - حسین کرمانی

نویسنده توانا

آقای  سیاسی   های  نوشته 
باقلم  که  را  ودیعی  پروفسور 
بسیار توانا نگاشته می شود می 
ایشان   من   برداشت  به   . خوانم 
متحده   ایاالت  با  موافقی  عقیده 
خواهان  جمهوری  وبخصوص 
اسالمی  رژیم  ودرلفافه   ندارند. 

را تأیید می کنند.
از نیویورک :  ه.آ

ودیعی  جناب  های  ازنوشته  ما 
کنیم.   نمی  استنباطی  چنین 
از  هایشان  درنوشته  ایشان 
اظهار  ایران  دربارة  قلب  صمیم 
نظر می کنند حاال اگر از بخت بد 
ایران  بد سرشت و  فرمانروایان 
کسانی  و  ایران  گناه  بدگوهرند  
نویسند   می  آن  دربارة  که 

نوشتن  درهرحال  چیست؟ 
بسیار  کار  امروز،   ایران  دربارة 
نظر  اظهار  از   . است  مشکلی 

شماهم بسیار ممنونیم.

مجله دیجیتال

به  دالیلی  بنابه  ازمدتها   پس 
که  ها  روزنامه  کننده  توزیع 
شناختم  می  پیش  ازسالها 
مورد  وروزنامه  کردم  مراجعه 
این  پیش   سالها  گرفتم   نظررا 
صفحه   ۶۸ تا   ۶۴ در  روزنامه 
 ۸ در  حاال  و  شد  می  منتشر 
صفحه  بود  ازاین گذشته توزیع 
ها   اکثرروزنامه  گفت  می  کننده 
می  منتشر  دیجیتال  بصورت 
شوند. برخی روزنامه هاهم  چون 
درآمدشان کفاف هزینه هایشان  
شده  ادغام  درهم  داده  نمی  را 
ندارید  تصمیم  شما  آیا  اند. 
بصورت دیجیتال منتشر کنید؟ 

بهتراز  دیجیتال  بصورت  انتشار 
تعطیل شدن است. 

محمود -  ک. نیویورک
نخستین  از  ما  عزیز   خواننده 
ثصورت  را  مجله  شماره  
برروی سایت خودمان  دیجیتال 
گذاشته ایم  واین کاررا هنوز هم 
ادامه می دهیم. منتهی تفاوت ما 
برای  که  است  دراین  دیگران  با 
استفاده دیجیتال   از کسی آبونه 
دریافت نمی کنیم و هرکس می 
رایگان  بصورت  را  مجله  تواند 
کند.  مطالعه  ما  سایت  برروی 
دیجیتال   بصورت  قرارباشد  اگر 
منتشر کنیم درآنصورت درسال 
مشترکین  از  ناچیزی   مبلغ 

خواهیم گرفت . 
اکنون  که  است  آوری  بیاد  الزم 
یکماه پس از انتشار نسخه چاپی   

برروی  را  آن  دیجیتال  نسخة 
سایت می گذاریم.

 زمان پرداخت حق اشتراک 

از  مدتهاست  کنم  می  فکر  من 
گذشته  اشتراکم  حق  پرداخت 
مجله  دفتر  به  هم  یکبار  است. 
زنگ زدم به من گفتند هرموقع 
نوبت  پرداخت شما برسد بانامه 
شمارا مطلع خواهیم کرد.  چون 
سپری  پرداخت  زمان  دانم   می 
شده لذا منتظر نامه شما نخواهم 
بود وهمین امروز بهمراه این نامه 
خواهم  پست  را  آبونمان  چک 
شمارا  روزافزون   موفقیت  کرد. 

ازخداوند خواستارم.
اتوسا - پ.  از غرب آمریکا

بسیارممنون چک شماهم رسید

AzadiMonthly Magazine
 Subscription Request Form

   I would like to recieve AZADI for:
        6months  for $30.00                12 months for $50.00

     My check is attached           Please bill me later
  First Name                                              Last Name
  Address:

مایلم نشریه آزادی را  بشرح زیر مشترک شوم :

حمایت کننده عزیزبرای مشترک شدن   میتوانید این فرم را پست 
کنید ویا با آدرس ئی میل ما تماس بگیرید

Dear Supporter for subscription you can mail  this form 
or Email your request  to: azadi@parsmassmedia.org

AzadiMonthly Magazine
 Subscription Request Form

   I would like to recieve AZADI for:
        6months  for $30.00                12 months for $50.00

     My check is attached           Please bill me later
  First Name                                              Last Name
  Address:

مایلم نشریه آزادی را  بشرح زیر مشترک شوم :

حمایت کننده عزیزبرای مشترک شدن   میتوانید این فرم را پست 
کنید ویا با آدرس ئی میل ما تماس بگیرید

Dear Supporter for subscription you can mail  this form 
or Email your request  to: azadi@parsmassmedia.org

آزادی
نشرهی مااههن

اجتماعی، ادبی،هنری

رویدادهای آبان ماه 
۱۴۰۰

اکتبر(   ۲۶( آبان   ۴ شنبه  سه 
آریامهر  شاهنشاه  میالد 

وشاهدخت اشرف پهلوی
چهارشنبه  ۵ آبان) ۲۷ اکتبر( 

میالد واالحضرت شهناز پهلوی
اکتبر(  آبان)۲۹   ۷ جمعه 
سالروز ورود کوروش بزرگ به 
بابل در سال ۵3۹ پیش از میالد

یکشنبه ۹آبان )3۱ اکتبر(  میالد 
شاهزاده رضاپهلوی

نوامبر( )اول  آبان   ۱۰ دوشنبه 
آبان روز، جشن آبانگان

شنبه ۱۵ آبان )۶ نوامبر(جشن 
میانه پاییز

جهانی  روز  آبان   ۲3 یکشنبه 
دیابت

و  کتاب  روز  آبان   ۲۴ دوشنبه 
کتابخوانی

پنجشنبه ۲۷ آبان )۱۸ نوامبر( 
روز جهانی فلسفه

جمعه ۲۸ آبان) ۱۹ نوامبر( روز 
جهانی آقایان

شنبه ۲۹ آبان)۲۰ نوامبر( روز 
جهانی کودک

مجله  یکسال  اشتراک  حق 
آزادی برای  کشورهای مختلف به 

شرح زیراست:
آمریکا                                 ۵۰    دالر
کانادا          ۱۰۰ دالر
اروپا          ۱۵۰ دالر
خاورمیانه         ۱۶۰ دالر
استرالیا         ۱۸۰ 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 منتشر 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   )۵۱۶(۴۶۶-۰۹۴۵ باتلفن  ۳۰۳۷-۲۳۲)۵۱۶(ویا   : تلفن 

بگیرید. بهای کتاب ۲۸ دالر وهزینة پست ۶ دالردرداخل آمریکا
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اینکه حتی ارتش افغانستان  ساختة 
دالر   میلیارد     ۸۵ آمریکا   دست  
هزینه دربرداشت  ولی همان ارتش  
بآغوش  طالبان خزید  وامروز افراد آن  
درحال تصفیه اند یا درکار آموزشهای 
اسالمی وشریعت طالبانی اند.  مردم 
قرنی  که   کردند   نمی  باور  آمریکا  
شدن  وقدرقدرت  بزرگترین  بعداز 
دنیای  غرب  درجراید خود  با حروف 
درشت بنویسند » پایان قرن آمریکا«
از جنگ  کره وتجربة آن  سرزمین 
میلیون   دوسه  وکشتار   ای   هزاره 
هنوز   آمریکا   اشغالگران  نفری، 
وجنوبی   شمالی  کره  مردم  دست 
آن  وبعداز  اند.   نخوانده  رادرست 
هندوچین   از  وفرار  سرشکستگی  
، چین  درقدرت  اشتباهات   وآن 
اشغال   درنیافت،  هرگز  آمریکا 
وکودتا  وبازیهای سازمان  سیا راهی 
اینک  ندارد.  افتخار   و  به سربلندی 
که  طالبان  یعنی دولت شریعتمدار 
با تجلیل  از  قدیمی، حضور خودرا  
اعالم  رسماً  طالبان،   بانی  مالعمر  
کجاست؟  آمریکا  جای  اند،   کرده 
دراین اشغالگری ها، استثنائی وجود 
داردکه مبارزة  وسیع مللی چند علیه 
آن قدری بحق بود وآن مورد داعش 
است که حتی نقش  روسیه و ایران 
اشتباهات  از  وبگذریم  نشد.  نفی 

آمریکا  درنیم قارة  آمریکای جنوبی.
آمریکا  دوید و بسیار دوید  وهزینه 
ملت  به  و  مشورت  بی  کرد   ها 
درعراق   که  نگفت  صمیمانه   خود 
به  وافغانستان  مثل کره وهندوچین 
اشتباهی رفتکه منتهی شده است  
آمریکاو  مردم   کل  بیداری   به 
از  داخلی،   عیار  سنگین   بحران 
که  اجتماعی  بُعد  ودرهر  هرسو  

فرض کنید.
تاریخ شاهد  سقوط امپراتوری  های
بسیار بوده است ولی آنها  هیچیک 
وهرگز   نبودند  دموکراسی  مدعی  
آوری  درفن  برتری   اینهمه   واجد 
ها نیز  نبودند واز همه مهمتر  خزانه 
های  آنها درقبال  ثروت  آمریکا  جز 

چیزکی نبود.
درخاورنزدیک  آمریکا   شاهکار 
ومیانه  ایجاد کشوری مثل اسرائیل 
بود  که ضرورت آن  هرگز مورد نفی 
وافسوس  قرارنگرفت  کشور   هیچ 
)نه(  کشور  یک  به  شد   تبدیل  که 

حراست  ببهانة   نظامی  پایگاه  بیک 
نفت کشور سعودی ودشمن  تراشی 
درسرتاسر  جهان عرب  وغیر عرب 
مسلمان تا انتهای عهد  نتانیاهو  که 
در حقیقت  عروسک یا دست آموز 

آنهاشد  به مدت ده سال.
***

علل   دربررسی  هرگز  محققان  
آمد.  نخواهند  کوتاه  اشتباه  اینهمه 
و   امروز  جهل آمریکا   هرچند  هم 
سیا،  برکشورهائی که  هدف مداخله 
است  آمریکابوده  واشغال  جنگ  و 
سرزبانهاست.   وملموس ترین مثال 
آن است  که دوسال دردوحه باطالبان 
همان  به  برسند   تا  کنند  اکره  مذ 
نتیجه ووضع که ۲۰ سال قبل  از آن 
آمریکاست  همان   وجودداشتواین 
که نبلیغ کرد فاتح جنگ دوم جهانی 

است.
***

دورشدیم  نوشته  عنوان  از  قدری 
آمریکا   انحرافات  سلسله   این  اما 
درسیاست خارجی  زره وزنجیر هم 
نازیسم  به سقوط  مفاخره   با  اند.که 
شد  شروع   اروپا  وضعف   هیتلری 
ورفت  به سقوط شوروی و آمریکا باور 
کرد  و بباورانید به مردم تازه به دوران 
رسیده  ولی سرفراز درپیشامده ها که 
جهان  امپراتوری  برترین  کشور  این 
به  آمریکارا  وتفرعن   ونخوت  است. 
آنجا برد  که بانو مادلن آلبرایت  وزیر 
بوسنی  بعدازواقعة   آمریکا   خارجة 
اگرما  گفت:»   Dayton وقرارداد  
متوسل به اعمال زور  می شویم علت  
آن است که ما آمریکا هستیم وملتی 

هستیم ضرور  برای جهان.«
فرط  خود  از  گفتن   اینگونه سخن 
بینی وکوری است  برنیروهای  خفتة  
استعمار  لغو   با  که  استعمار  عهد 
آهسته آهسته  بیدار حقوق  پایمال 
شدة  خود شدند. وامروز  هیچ مقام 
تبختر   اینگونه   قادربه  آمریکائی  
درسخن سیاسی  نیست زیرا  مستی 
پریده وشاهدیم که روح  از سر هما 
او  القاعده  بن الدنادعائی برپیروزی 
دارد دنیا درعکس العملی است علیه  

جهان داران عوضی.
بنظر می رسد که دنیا ازشعار  جنگ 
علیه تروریسم   وافراط های  ناشی از 

آن دور می شود 
جنگ علیه  تروریسم  تنها اشتباه  

ومشغلة آمریکا  نبود. اروپا  و بویژه  
راکه  وانگلیس   کشورفرانسه   دو 
باتأیید  سازمان ملل  لیبی را داغان 
کردند، نباید فراموش کرد. منظور ما 
جفاهای  فردی مثل  قذافی نیست. 
دراینجا   منظور اشغال لیبی  وخیانت 

به  مردم این کشوراست.

درکل  غرب  درتلة جهادگراها افتادو 
ندید  حرکت وحرکات  کشورها وملل 

پایمال شده را

چندرقم :
آمریکا  عمومی   جنگهای  هزینة 
براون  دانشگاه  بررسی   استناد   به 
 Cost of: درطرح پژوهشی موسوم به
war Project به ۸۰۰۰ میلیارد  دالر 
بالغ می شود. تاامروز  باستون گلوب  
هزینة  افغانستان   جنگ   درمورد 
روزانه  برابر  با ۳۰۰ میلیون  دالر را 

ادعا می کند.
تواند  می  فنون  مقولة  از  نیز  جنون 

باشد.

افتضاح  ازیک  کار  محافظه  جراید 
حرف  آمریکا  داروسازی  درصنایع 
می زنند. وپرونده هایی که دردست 
به  مایل  که  وقضاتی  است  بررسی 
پرونده  این  اما  نیستند.  سکوت 
ریشه  در اشغال وسالهای اول اشغال 
هم  آمریکا  نشاندة  دست  حکومت 
وخطای   جرم  از  تنها   وامروز  دارد. 
درآن  است.  حرف   داروسازان  
سالهای اولیه که به ریاست جمهوری  
ازسرعوام  رسد  می  هم  کرزای 
فریبی وتبلیغات  بسود تجدد مردم 
افغانستان  را به لقب سست عنصر 
وتریاکی مفتخر داشتند. پس ِکشت 
تریاک دراین کشور  قدغن شد واین 
تولید ملی  به زیان اقتصاد  ملی،  منع 
شد. اما اشغالگران  ودولتهای دست 
نشانده در نیافتند  که این قانون منع 
کشت تریاک پشتوانة امنی ندارد زیرا 
دولت وعوامل نظارت گر  آمریکا قادر 
به اجرای آن درسراسر کشور  نیستند 
واین شد که مردم افغانستان به کار 
کشت تریاک  ادامه دادند، ولی بهای 
تریاک تنّزل  کرد. مصرف تریاک اگر 
درکشورهائی مثل افغانستان وایران 
وجود تاریخی دارد  علت در مقتضیات 
اجتماعی واقتصاد ونبود یک  سیستم 
دقیق علمی در کار درمان وبهداشت 
، تریاک  است. درایران  بعهد تجدد 
تحت نظارت قرارگرفت ولی از عهد 
رضاشاه  تا انتهای پادشاهی پهلوی ها

  بازسازی ها وجود داشت ومنع نیز.
ولی ازشاه تا گدا  درمصرف کور آن  
بودند. تا رسیدیم  به انتهای این دوره  
که در اخالق عمومی  نهی ومنع و بی 
نوین  جامعه  فرهنگ  وارد   رغبتی  

شد.
افغانستان   در  تریاک  بهای  تنّزل  
محافل  سودجوی آمریکارا تحریص 
وصدور  خرید  سرعت   وبه  کرد  
به آمریکا مورد  شوق وشور  تریاک 
در   ۹۰ درسالهای  ومن  قرارگرفت. 

منابع  نقل   با  لندن   چاپ  نیمروز  
آمریکا   باربر  هواپیماهای  که  نوشتم 
مختلف لوازم  ناتو  ارتش  به  که 
بر  خالی  دربازگشت   رسانند   می   
این  حمل   از  وحرف   گردند   نمی 
مواد مخدر درکابل  سرزبان هاست. 
را  تریاک  کشت  رونق  پدیدة  این  
درافغانستان  موجب شد  ومنع آن  

ندیده گرفته شد.
که  داروسازی  صنایع   درآمریکا  اما 
تریاکند   عمدة  مشتری  همیشه  
از  داروهایی   ساختن   به  رفتند   
بنام  ومورفین   تریاک   مشتقات 
Opiaces که ُمسّکنی بسیار مرغوب 

ورایج برای دردمندان  شد.
اتفاقاً من  شاهد بودم دربیمارستان  
Cochin  پاریس که پزشک شهیری  
فریاد می زد  که این داروی موسوم به 
دیانتال ویک Diantalvic  را نسخه 
بوفور درآن  مورفین  کنم چون  نمی 
است وبیماربراثرآن به اعتیاد  می رود  .
از  عوضی  داروی  بعدازاین  دوماه 
مصرف افتاد وممنوع شد. اما کار به 
دادگاه نکشید بسبب رودربایستی با 
آمریکای آن روزگار وسست عنصری 
در اقتصادی   فیگاروی  اینک  اروپا. 
باامضای  سطر   ۵۰ قدر  به  گزارشی 
قرمز رنگ  به  عنوانی  زیر     .K.L
» L’Histoire« می آورد  که پرونده 
مفتوح   درآمریکا  نو  از     Opiace’s
شاکیان  خواست  زیرا  شود.  می 
ازاین  که  داروها  این  چون  است 
مشتق رفته اند  طی بیست سال  با 
اند داشته  که  عیاری  اضافه  مصرف 
بکام درآمریکا  را  بیمار   ۴۰۰,۰۰۰  

 مرگ فرستاده اند.
یک قاضی آمریکائی در ۱/۹/۲۱ اظهار 
اولیه متوجه  می دارد که مسئولیت 
است   امروز  ورشکستة  آزمایشگاه 
متهم  که   ،Purdue Pharma بنام  
سوء استفاده  بقصد  اینکه   به  است 
شریک  والبته  هاست  مشارکت  در 

طبی-  بحران  این  ازباب  است  جرم 
بهداشتی بی سابقه درآمریکا.که البته 
همان مسئوالن  قبول کرده اند  تا مبلغ 
قربانیان خود  به  دالر  میلیارد    ۴/۵
 Sackler بپردازند. درمقابل  خانوادة
بده  شود»  برخوردار  امتیازاتی   از 
بستان نوع آمریکائی«.  اما دادستان  
است  نپذیرفته  واشنگتن   ایالت 
 Sackler  وگفتگو ادامه دارد. خانوادة
متهم است که در کارتولید  دارو  به 
 Oxycon tin بنام  داروئی  تولید  
دارد   مسکن  عنوان  که  رفته  
ودرترکیب آن عنصر تریاک آگاهانه  
موجب   عمل  واین  است.  رفته  بکار 
برای  دالری  میلیارد   ۳۵ سود  یک 

آزمایشگاه مزبور  شده است.
به  استفاده   سوء  این  دیگر   رویة 
وتوزیع    Johnson & Johnson
  Mckesson Cardinal ها:  کننده 
  Amersource Bergen Healthو 
اند   کرده  قبول  که  شود  می  مربوط 
قربانیان  به  دالر   میلیارد   ۲۶ مبلغ 

بپردازند. 
رویم   بیشتر  توضیح  به  آنکه  جای 
نیست. اما همین مختصر  که بخشی 
اشغال یک  ازفساد  است کم وکوتاه 
مملکت وکوربینی حقوق بین الملل 
بر عوارض شوم یک  تا   کافی است 

اشغال، کورنباشیم.
مشتی  هدف  اگر  آمریکا   مردم  اما 
دادگستری  ولی  سودجویند  حیوان 

دردفاع واحقاق  حق آنهاست.
مردم  حق  احقاق  به  که  کیست  اما 
که  برخیزد.  اشغال شده  یک کشور 
اگر مرجعی بود قبل از همه  ناتو  به 

محاکمه می رفت.
درماجرای اشغال  افغانستان  دنباله 
روی کشورهای اروپای  متحد  پرادعا 
است.  وحشتناک  وکوپال   یال  وپر 
را  ها  روی  دنباله  بهای  درفرانسه  
پرداختند  مردم  پرونده،  درهمین 
ودادگستری   ماند  خاموش  دولت  و 

دادگری نکرد. آیا عجیب نیست  که 
ارتش  مراجعت  درقضیة   بنویسند  
آمریکا به آمریکا  برمحبوبیت این یا 
آن  افزوده شد بجای اینکه اعالمیه ای 
بدهند گویای اشتباهی بدل از حماقت  
برای خودشان ومعذرتی تقدیم مردم 

شکیبای افغانستان کنند.
درغرب  دموکرات حرف ازبرابری ها
 بسیاراست ولی این حرف باب مصرف 

ُمسکن درون است.
اینک وقت مناسبی است تا به عوارض 

پدیدة  اشغال کشورها برسیم.
هیچیک ازدوکشور  اشغالگر  یا اشغال 
شده  درانتها سودی ندارند  . اشغالگر  
شده  اشغال  کشور  غارت   به  یا 
حتی  قوا.  فرسودگی  به  یا  رود  می 
درتاریخ ایران باهمه  پنهان کاری ها 
اشغال هند  ازسوی محمودغزنوی و 
یا نادرشاه هدفی جز غارت نداشت. 
یا  جهانگشائی  واژه  با  ازآن  اینکه 
تغییر  را   چیزی  برند   نام  فتوحات 
نمی دهند. اگر کسی  حوصله رجوع 
به  کتب تاریخی ندارد کافی است به 
دیوان  فرخی سیستانی رجوع کند که 
هم فال است وهم تماشا. زیرا فاتحان 
می روند به هند که جنگی با کسی 
نداشت. وبا جیب های پُراز جواهرات  
به  را   غنایم  گردند.وسپس   می  بر 
بهانة حاتم نمائی  ومسلمانی تقسیم 
فاتح  بین خزانة سلطانی  کنند   می 
وامام رضا والبته سهم مردم را  می 
کارند  در معافیتی چندساله ازمالیات.

***
تخریب   فاجعه  بعداز   سال  بیست   
بتواند  که  کیست  آمریکا  در  دوبرج 
ثابت کند  آمریکا بحق  یا به ناحق 
افغانستان   از اشغال  کمترین سودی 
برده باشد؟ آنها مدعی شدند  به مدد 
کشورهای عضو  ناتو که  افغانستان 
این  الدنی  بن  القاعده  دست  آلت  
کشوررا  به ترقی وتجدد ودموکراسی 
نتیجه چه شد  جز  خواهند رساند. 

          
   

دکترکاظم ودیعی - اپریس 

تریاک افغانستان وصنایع داروسازی 
آمریکا

پروفسور کاظم ودیعی  سالها پیش گفت وگوی جالبی کرده 
با سید جالل تهرانی که رئیس شورای سلطنتی شد و  است 
ضربة  و  کرد  استعفا  سمت  این  از  دیدارباخمینی  از   پس 
سهمگینی  به پیکر نظام شاهنشاهی وارد ساخت. این گفتگو 
که سند مهمی در تاریخ معاصر ما بشمار می رود  از شمارة 
منتشر خواهدشد  آزادی   ماهنامة  از  درهمین صفحه  آینده 
که بدون شک شمارا با یکی از افرادی که به قول همکارمان 
خواهد  آشنا  بود  سیاسی«  بزرگان  قبیلة  از  دکترودیعی» 
کرد. گفت وگو آنقدر کوتاه نیست که در یک شماره از 
ماهنامه بگنجد و آنقدرهم طوالنی نیست که بتوان بصورت 
کتابی مستقل منتشر کرد. اما  یک دنیا  اطالعات و آگاهی 
به خواننده می دهدکه در شناخت  ماهیت انقالب  اسالمی  

راهگشاست.
دکترودیعی از جلساتی که  درآن روزهابانام »بهمن«  برگزار 
می شد و بزرگان سیاسی درآن شرکت داشتند بحث می کند 
ومی نویسد : درجلسه از سیدحسن تقی زاده که سیاستمداری  
درژنو   که  ای  صحنه  بگوید   که  پرسیدم  داربود  استخوان 
بود.وآن  ممکن  چگونه  بودم  شاهد  لمان   دریاچة  برساحل 
را  کشاورز  وفریدون  بختیار  وتیمور  قشقائی  ناصر  اینکه 
طریق  درسه  که  سه  این  دیدم.  سخن  گرم  همدیگر  همراه 
سیاسی آشتی ناپذیر علیه شاه اند باهم چرا؟ سید تقی زاده 
گفت: این پدیده از معجزات شاه است که مخالفان خودرا به 
اتحاد می برد » ودیدیم حاصل آن را درانقالب اسالمی که 
ملی  وجبهه  ومجاهدان  به شوروی  وابسته  روحانیون وچپ 
ودیگر مخالفان زیر یک پرچم وبایک شعار به میدان آمدند 
وخمینی را درتعزیز بی سابقه ای نشانیدند.« جلسه بهمن به 
سید  شما  آمدوپرسید  بسویم  زاده  رفت.سیدتقی  می  پایان 
جالل را می شناسید؟ جواب دادم ازدور وازطریق جراید... 

گفت: اوراببین حتما حرفی باشمادارد.... 

سیدجالل ازقبیلة بزرگان سیاسی بود
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بی  مذاکراتی   ۲۰۲۱ جون  ازماه 
سروصدا  بین ایران وآمریکا  آغاز شد 

و ادامه دارد.
امضای   ۲۰۱۸ در  ترامپ   پرزیدنت 
وین  قرارداد  ۲۰۱۵  ازپای  آمریکارا  
خود   عضویت  به  ایران  گرفت.  پس 
کوشید   بسیار  ترامپ  داد.  ادامه 
خود  درتالش  را   ایران  مستقیماً 
محصور وآمادة قبول  قراردادی تازه 
کند. بدون همکاری  با دیگر  اعضای 

امضاء کنندة قرارداد برجام.
وایران  ندادند.  راه  بهم  هیچکدام 
را   ایران  واروپائیان  رفت.  تحریم  به 
برجام   درقرارداد  ماندن   به  تشویق 
کردند.  رئیس جمهور جدید  آمریکا 
اینکه   وآن  پسند  دنیا  رفت  راهی 
سازمان جهانی انرژی  اتمی که داور 
و ضمناً  ژاندارم  امور مربوط  به انرژی  
اتمی کشورهاست  پا در میان نهد . 
مذاکرات   ۲۰۲۱ جون   ماه  از   پس 

شدنی شد.
رئیس  سازمان  جهانی انرژی  اتمی 
  R.Grossi گروسی  رافائل  آقای  
ومحمد اسالمی  رئیس سازمان  انرژی 
رسیدند  بهم  درتهران  ایران   اتمی 
وخبر   پروندة تازه به تاریخ یکشنبه 
ایران   رفت.   جراید   به   ۲۰۲۱/۹/۱۳
سازی   غنی  کار  مدت   این  درطی 
به ۶۰  درصد   از ۱۰  خودرا   اورانیوم 
بسیار  فشارهای   و  رساند  درصد  
برآن  واردشد.وهرزمان فرصت  یافت 
برعضویت  دربرجام  وزیان  چند ده 

میلیارد دالری  تکیه کرد و اینک
 دنیا برسر سه مسئله از ایران   سئوال 

ها دارد.
۱- ایران وهمسایه ها وتهدیدها.

۲- ایران وحرکات  نفوذی نزد  اعراب
۳- سالح اتمی تا کجا؟ 

ایران ازباب  نفوذها ومداخله  ها اظهار 
می دارد  آمادة توضیح است و نه در 

قرارداد تازه.
 ، تهران  به  ودور  نزدیک   مفسران 
معتقدند  که  ایران  حس می کند که 
آمریکا من بعد  به ماندن در خاور میانه  

تمایلی ندارد. بنابراین  باتوجه به آنچه  
درافغانستان  صورت گرفته است و نیز 
درمورد  تحوالت   در اسرائیل  کمتراز 
همیشه  نگ ران تهدید  ومحاصره 
هاست. هردو طرف  بحق در جستن 

) یقین  متقابل(  هستند.
ایران  مسئوالن   بعضی  از  اینکه  
والئی دراین  ایام  شنیده  شود  که:» 
ماصبوریم وصبور خواهیم ماند«  مهم 
است ونقل آن درگزارش بانو  ایزابل 
فیگارو  تحلیلگر   I.Lassere السره 
خبر از  پنجره ای می دهد  که از سوی 

ایران  به روی دنیا باز می شود.
 G.Malrunoy مالبرونو   جرج   اما 
مفسر  وشناساگر  کهنه کار  دنیای 
امروز  تا  از عهد عرفات   خاورمیانه  

می نویسد:
» ایرانیان  فرصت سه  ماهه دیگری 
بخود می دهند  وپس از آن پرونده  
را مختومه  خواهند داشت.« به نظر 
می رسد  که نظام  با همة هیبتی که  
نیمقرنی است  برآن پا می فشارد  به 

» تحولی ناگزیر«  باید  برود.
 ایران مهاجم  هدفی دارد  بنام»ماندن  
و بسیار ماندن.« ولی با یقین برپوست 
افکندن.  اما چرا نقل می کنند  که 
جمهور   رئیس  فقیه   والیت  ایران  
جدید آمریکارا  » نرم ونورم« تعریف 

می کند و می بیند؟
نظام  این  که  است  آن   علت  شاید 
درسراسر  »بود« خود  فرض خشونت  
کشیدن   رخ  به  را  نظام  وقدرت  
میدان   وسعت  واز   داند  می  »اصل« 
سیاستها و دیپلماسی های وابسته به 
آن دور است. دیر یا زود درمی یابد  

وشاید هم دریافته است که:
 » هربیشه گمان مبر که خالیست

شاید که پلنگ خفته باشد.«
اخیر   مذاکرات  ویژگی    ، باری 
ی  افراد  از   هیچیک  که   آنجاست 
که در کاربرجام نقش داشتند  دراین 
از  پس  مرحله حضورندارند. ظریف 
روحانی برفتوالبته آقای عراقچی نیز.

دیگر آنکه هیچ آمریکائی  نیز نقشی 

از  مداخله ای  داشته  که نشانه ای 
باشد  درمذاکرات حضورندارد.

انرژی  جهانی   وسازمان   ایران  پس 
اتمی  طراح وطرف  بحث همدیگرند.

آقای  محمد اسالمی  ورفتن  آمدن 
آقای  علی اکبر صالحی  هم دنباله 
تحصیل  صالحی  است.  تدبیر  همان 
کرده  آمر یکا  ورئیس سازمان  انرژی 
اتمی ایران بود. ودرجو جدید نمی شد 

بماند.
رابرت مالی R.Malley  فرستادة ویژة 
آمریکا  هیچ نقشی  درپروندة جدید 
جدید  هیئت  دو  عضو   افراد  ندارد. 
هنوز نام و وابستگی شان  افشا نشده 
است. رسانه های اروپا  با سبکی  از 
محمد اسالمی  رئیس جدید سازمان  
انرژی اتمی ایران  حرف زدند که تازه 

کار است. خواهیم دید.
نتیجه آنکه  حرکتی تازه  درجریان 
است واین قبل از  هرچیز می رساند 
که ایران  به راهی تازه  رضایت داده  

یا می دهد.
به هرحال در گذشته  سازمان جهانی 
از  هربازرسی   بعداز  اتمی   انرژی 
تأسیسات اتمی ایران  منصفانه تر  از 
هر مؤسسه ای دیگر  وضع ایران  و 

صنایع اتمی  را گزارش  کرده است.

مذاکرات  به  ایران   تشویق  برای  
)وین دوم(  باستناد مفسر فرانسوی  
بعضی  تحریم  درمنطقه،   سابقه  پر 
برداشته  پاسداران   سپاه   افراد  از  
دررابطه  که   آنها  بجز  شد.  خواهد 
اند.  بوده  تروریستی  گروههای   با  
پاریس وواشنگتن  بسیار عالقمندند  
تا به مسئله  موشکهای بالستیک  در 
متن قرارداد  جدید تکیه شود. غرب 
ازترقیات  درفناوری های اتمی ایران  
درمدتی که  مذاکرات معوق  مانده بود 

نگران است.
تهران غرب را  متهم  به قطع مذاکرات  
اصراردارد  غرب   کند.  می  و  کرده  
بعضی مسائب  ببعد روند. رهبر به این 
نکته  معترض است. تردیدهای  رهبر 

ایران والئی  البته تازگی ندارد. غرب 
هم همیشه مایل است  دست باالئی 
تاازخود   باشد.  داشته  مذاکرات  در  
هم  این  بسازد.  دموکلس  شمشیر 

تازگی ندارد.
با  جنگ  بعداز   فرانسه  حاشیه: 
الجزیره بسال  ۱۹۶۲ تا به امروز  ۱۲۰ 
به  اقدام  خود   سرزمین  بیرون  بار  
عملیات  نظامی کرده است. این کشور 
البته  مداخله گر است  تنها درمورد  
لشکر کشی  جرج واکر بوش  به عراق  

ژاک شیراک بود که گفت: نه! 
اتهام  هزار  فوراً   آمریکا   وجراید 
زدند که کمترین آن دوستی با صدام 

حسین بود. داوری باشما.

درسرزمینی   هنوز  امروز   فرانسه 
بوسعت دریای مدیترانه  درکشورهای  
در  تروریسم  دفع  ببهانة   صحرائی 
جنگ است. وامروز بسیار  نگران است  
مبادا بر ارتش  او درآفریقا  همان رود  
که بر ارتش آمریکا درافغانستان رفت.. 

البته روسیه وترکیه واعراب  را  دریاد 
داریم.  پایان حاشیه.

برگردیم به ایران وتحوِل ناگزیر.
نظام  و  اسالمی   حرکات  شک   بی 
های آن  چنانی، عمری  دراز دارند.  
مخصوصاً در  کشورهای خاور میانه  

عربی که استعمار  بیدادکرده است.
استعمار فرض می کرد  می رود، غلبه 
می کند ومردم ودَول سرزمین های  
منصرف شده  را به شکل  و سیمای 
خود می سازد. امروز  این طرز  فکر به 
زوال  رفته ومسلم شده است که  نفوذ 
درکشور  اشغال شده در  حد حداقل 
ازسرزمین  زیرا  وناچیز.  هاست. 
اینکه  جز  دانند   نمی  هیچ  اشغالی 
بردارند  وبفرستند  به وطن سر نافراز 

خودشان. 
اما بدتر ازآن این است که  تا آخرین 
به  باور  شکست،   از  قبل   روزهای 

سقوط شیوة مدیریت خود ندارند.

ایران هرگز  مستعمره  نشد اما شاید  
فدای زودباوری خودشد.

تجاوز   محصول  که  را   ماصفویه 
عثمانیان اند  بسبب  تظاهری که به  
تشییع کردند  راداشتیم ونتوانستیم  
دین   از  دفاع  با  را   ازوطن  دفاع 
بداریم. صفویه  جهانگشائی  متمایز 
مرزهای  به  وخودرا   ورفت  کرد  
ساسانیان  رساند ودرنیافت  چگونه 
وطن ساسانی  دین خودرا ابزار قدرت 
کرد . پس به ضعف رفت  وایران  دین 

دیگری را قبول کرد  و مسلمان شد.
درانتها   رسید   قدرت  به  هربار  دین 

تسلیم دین تازه شد.
را بسیج آفرین  نمی  بروطن   تکیه 

دیدند.
موسوی   میرحسین  که   تاروزی 
نخست وزیر  در تنگنای جنگ عراق  
انقالبی  بطریقی  به  ایران   با  صدام 
خمینی فهماند  که باید به شعارهای  
 : گفت  وخمینی  پرداخت  وطنی 
از  بردفاع  از وطن   درشرایطی دفاع 

دین مقدم است.
امروز  جمهوری اسالمی  بعداز قریب 
در  که  درمانده   درعمل   قرن   نیم 
دینی  شعارهای   به  مردمان  بسیج 
بپردازد ویا به  شعارهای وطنی. ادعا 
کردند  که هردو  و توفیق نصیب نشد.
بیاد آریم که بعهد احمدی نژاد  چه 
هنگامه ها به پاشد  بنام بزرگداشت 
حوالی   به  اورا  که  ودیدیم  فردوسی. 

پیمبری هم بردند  و نشد که نشد. 
اینک جمهوری اسالمی  چنان درگیر  
معضالت است  که دیگر نمی شود  در 
ُخسران دنیا  و دین   بسربرد.. زیرا در 
ایران امروز  نقادها  امان از دولت  سلب 
کرده اند  وباید به نحوی  به تصحیح 
انقالب فالکت  مدارها روند. چگونه  
وجواب  مطرح  سئوال   این  آفرید؟ 
ها سرزبانهاست. ولی نظام تا سرش 
بسنگ تحریم فروش نفت  نخورد به 

ضرورت دگر اندیشی  نرسید.
ازدیاد  امر  بحران  واسباب  درعلل 
فشار  رهبر   دستور  به  جمعیت  
پوکی  وبعد  برد.  باال  را  تقاضاها  
شد.  عامه  مفهوم  مذهبی  شعارهای 
عامه ای که  سخت شیفته فرهنگ 
که   ودولتی  دردین  است   خرافی 
درشأن خود  را   دادن  پس  حساب  

نمی داند.
پس غرور  انقالبی دروغ آفرید و برای 

باز  را  غرور  دروغگو   کردن  پنهان 
دامن زدند.

دارو  بر  انقالب   آورد.  کوری  انقالب 
دست  ومردم  ومملکت  دولت  ندار 
وتوسعه  جنگ  به  انقالب  گذاشت. 
طلبی ها رفت. وهزینه ها  باال وباالتر 
رفت بسبب  توسعة  نیروهای نظامی- 

امنیتی وکارافزارهای مربوط.
اما  آنجا که کمر  اقتصاد ایران  شکست 
مدیریت  نفت بود که طی پنجاه سال 
به  اشتباهی  از  ها   ونظام  دولتها 
اشتباه دیگر  رفتند. غرور سطحی  از 
آنجا آغاز شد که پُز دادیم  به اینکه 
دربخاری  را  نفت   پروندة  رضاشاه 
ریخت وطالب قرارداد  دیگر شد. اما 
انصاف... آیا قرارداد  بعدی بهترازاولی 

بود؟
های  هزینه  بدلیل  وسپس 
تجددوعمران وآباداتنی  لب بستیم 
وساختیم به همانکه  از عواید نفت به 

ما دادند .
که  استعمار   با  مبارزه  برای 
بود   جهان  همه  دردستورکار  
بعدازسقوط هیتلر  ملی کردن نفت  را 
دنبال کردیم وحماسه  آفرینی ها به ما 
مهلت نداد  طرحی عقالنی  جانشین 
وضع قبلی کنیم. نفت  ملی شد  نفت 
مدیریت نشد. مملکت به جائی رفت  
که حتی آمریکا  به قهرمان ملی کردن  
از دادن یک وام  ۱۵۰ میلیون  دالری  
مضایقه کرد وبه این استناد شد  که 
ایران  قادربه بازپرداخت بدهی خود 

نیست . ورشکستگی.
ورفتیم به قرارداد دیگری  وعامل آن 
» امینی«  گفت قراردادخوبی نیست 
فعلی  هم  درشرایط  آن  بهتراز  ولی 

میسر نیست..
بهای  که رسید   انقالبیون   به  نوبت 
نفت تند وتند  دربازار جهانی باالرفت 
وبه کمی باالتراز  یکصد دالر  رسید. 
رهبران به ریش گرفتند  وبرعنایت  

الهی وکفایت رهبر  باور کردند. 
نفت  مادرمرحلة  ادوار   درتمام 
فروشی  ماندیم درحالیکه  بهای نفت  
ما  کردند.  می  تعیین   دیگران  مارا 
نخواستیم دریابیم نفت جز دربورس 
جهانی دست هیچکس نیست  ووقتی 
با آنها  آخرین شاه پهلوی خواست  
که تعیین بها می کنند درافتد  خود 

ورافتاد و ای دریغ!
وجمهوری اسالمی  بسبب  جاه طلبی ها

عایدات  مصرف   بسر  بالسی  چنان 
بردندش   تحریم  به  که  آورد   نفت 
دربرابر   که  دریافتند   ایرانیان  وتازه 
مدیران بازار نفت  جز دست بسته ای

شناسی  نفت   به  ایران  نیستند.   
علمی  مؤسسات   ایجاد  ازطریق  
چیز   همه  که  کرد  وباور  نرفت 
وقادر. است  ومالک  اوست   دست 

استخوانش  والئی  ایران  اینک 
تحولی  به  است  وناگزیر  شده  نرم 
دهد. جان  برسرآن  شاید  برودکه 

احتمال  به  که  علتی  آخرین  واما 
یک   سمت  به  را   والئی  ایران  زیاد  
تحول  ناگزیر سوق  می دهد  همانا  
است. طالبان  از  برگرفته  درسی 

تجربة  سال   شش  قریب  طالبان 
حکومت برافغانستان  دارد والبته  ده 
قدرت   دربرابر  مقاومت   پانزده سال 
به  آنهارا   چیز  چه  اشغالگر.  عظیم 

پیروزی سوق داد. بی شک مقاومت  
مقاومت. درعین  مذاکره  وسپس 

ایران انقالبی  نه به مقاومت رفت ونه 
به مذاکره. زیرا رهبر  انقالب به آن  تن 
در نمی دهدکه با ظالمی جهانخوار  به 
مذاکره رود. پس گفت : فریاد بزنید 
ابدالدهر. درذهن  تا  آمریکا  بر  مرگ 
پیروان او  مذاکره ننگ بود. وجنگ 
لفظی وشعار مرگ بر این وآن  اصل.

امروز  جمهوری اسالمی می بیند  که 
افغان از شکست به مقاومت رفت و 
از مقاومت  به مذاکره بی آنکه ننگی 
آن  از  دیگر   برعکس  باشد.  آفریده 
افغانستان  عروسک فرنگی  دوراست.

دیروز  دلیل    به  تجدد   در  ایران 
است  افغانستان  تراز  جلو  ها  
برفواید  است   ناگزیر  وامروز 
ولجبازی  استقالل  درعین  مذاکره 
بیندیشد وبه تحول آبرومندی برود.

       دکتر کاظم ودیعی

ایران والئی درتحولی ناگزیر
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افرادعالقمند  وهنرمندان شهر  عده 
انتخاب  برنامه  اجرای   برای  ای 
یکی  بعنوان  نیز   ژوزف  شدند. 
ازبازیگران  نمایشنامه  انتخاب  شد.
مختاری   الدین  رکن  با  جا  درآن 
کنسرت   موسیقی  سرپرستی   که 

رابرعهده داشت  آشناگردید.
از  زمان  مختاری درآن  الدین  رکن 
نوازندگان  خوب پیانو بود  وآهنگ 
هائي  ساخته بود ودرلشکر کرمانشاه 

خدمت می کرد.
مختاری  الدین   بارکن  آشنائي  
زندگی  های   حادثه  ترین   مهم  از 
زندگی  ودر  است  ژوزف  ادوارد 
داشته  ای   وسازنده  مهم  تأثیر   او  
رکن  عمر   پایان  تا  آنان  است. 
الدین  دوستی صمیمانه ای داشتند. 
زندگی  لحظات   آخرین  تا  ژوزف  
کرد   می  یاد  نیکی  به  مختاری    از 
وهمواره مدافع او بود. این دو،  سال 

ها  دادوستد هنری داشتند.
های  وگوشه  ها  ردیف  ژوزف  
فرامی  راازمختاری   ایرانی  موسیقی 
که  را   آهنگهائی  ودرعوض  گرفت 
می  در  نت  به  بود  ساخته  مختاری 
آورد  ومی نوشت. چون مختاری نت 
ازساخته  امروز  آنچه  دانست.  نمی 
وبعضی  بزرگ   آهنگساز  این  های  
دوره  آن  دانان   نپسیقی  از  دیگر  
ادوارد  همت   مرهون  مانده   بجای 
کرده  ثبت  آنهارا  که  است  ژوزف 

است.
کرمانشاه  از  ژوزف   ۱۳۰۸ درسال 
به تهران رفت وبابسیاری از شاعران، 
و  دانان  موسیقی  نویسندگان، 
با  ازجمله   آشناشد..  سیاستمداران 
ازاین  ژوزف  صبا.  استادابوالحسن 
موسیقی  واستاد  برجسته  نوازنده 
ویلن  ونوازندگی  تکنیک  درزمینة 
دو   آن  آشنائی   آموخت.  بسیار 
بسیارصمیمانه  دوستی   به  بعدها 
ای  انجامید. ژوزف حدود سه سال 
، هفته ای  دوروز به منزل  صبا می 
می  ویلن   نواختن  اه  وباهم   رفت 
که  بود   زمان  درهمان  پرداختند. 
حسین تهرانی  استاد تنبک  نیزبرای  
های   وریتم  ذستگاهها   فراگیری 
آن  وساز  آمد  می  صبا   نزد  ضربی 

هارا همراهی می کرد.
ژوزف   که  بود   سالها  درهمین 
ازوجود  سرگئی خوتیسف درتهران 

باخبرشدواز آنجا که تشنة  آموختن 
بود  وتوقف نمی کرد ، بااشتیاق  به 
رفت  روسی  نواز   ویلن  دیداراین  
ومدتی زیر نظر  او به فراگیری ویلن 

پرداخت.
آخرین  آموزگار  موسیقی  ژوزف ، 
یان زوبک  بود که ازسال ۱۳۱۶  تا 
دان  موسیقی  این   نزد  سال ۱۳۲۰ 

بزرگ بفراگیری ویلن پرداخت.
خوب  پیانورابسیار   که  زوبک  یان 
تکنیک  در  نواخت   می  واستادانه  
 . خودداشت  ویژة  ای   شیوه  ویلن 
تا  ویلن  درنواختن   ژوزف:»  بگفتة 
ایران  به  استادی   چنان  زمان   آن 

نیامده بود.«
درنواختن  دوران   دراین  ژوزف    
کردوبه  بسیار   پیشرفت  ویلن  
که  یافت   دست  مهارتی   چنان  
قطعات  بسیار مشکل  ازآهنگسازان 
بزرگ چون بتهوون ، مندلسون، باخ 
بصورت  نت  رابدون   وموتسارت 
دوئت همراه با پیانوی استاد خوداجرا 
قضایای   آمدن  باپیش  کرد.  می 
شهریور  ۱۳۲۰ متفقین زوبک را به 
ازآن  وژوزف  کردند  تبعید  استرالیا 
پس  به علت گرفتاری های  بسیار 
واداری  کاری   های  ومسئولیت  
کمتر  مجال می یافت دست به ویلن 
ببرد. ازاین زمان ببعد  او بیشتر  به 
فعالیت در  زمینة گسترش  موسیقی 
همت  به  نوازندگی.  به  تا  پرداخت  
انجمن  چندین   که  بود   او  ویاری 
وباشگاه موسیقی درتهران برپاشد. او 
انجمن  فیالرمونیک   پایه گذاران  از 
از   چندتن  یاری   با  که  بود.  تهران 
انجام  وهنرپروران   دانان   موسیقی 
در  بود  مؤثری  گام  این  گرفت. 
کالسیک  موسیقی  ورونق  شناسائی 

غربی درایران.
ونژاد   ملیت  به   نسبت  ژوزف  
موسیقی دانان  ونوازندگان  هیچگونه 
خوب  وهرنوای   نداشت  تعسصبی  
کرد  می  ستایش  را  انگیزی  ودل 

وازآن لذت می برد.
ادواردژوزف  درسالهای ۱۳۳۴-۳۶  
دواثر  معروف بالزاک  » بابا گوریو«  
غارسی  به  را    » ساله  سی  »زن  و 
ترجمه  ومنتشر کرد. همچنین  ۱۳ 
کتاب  درشرح آثارموالنا ازاو برجای 

مانده است.
که  آن  از  پیش  ساعاتی   ژوزف  

 ، معمول  روال  به   ، فرارسد  مرگش 
شنبه شب همراه پسربرومندش  امیل 
ژوزف به کنسرت ارکسترسمفونیک 
را  وموسیقی  رفت  آنجلس  لس 
توشة  راه ساخت. به خانه برگشت. 
به  و  نوشید   کنیاک  کوچکی  جام 
رختخواب رفت وساعت یک بامداد  
به  ماه ۱۳۷۳  دی  یکشنبه ۱۹  روز 

ابدیت پیوست. 
یاد ونامش گرامی باد.

ماهناهم ژپواک
رضا  آقای  ارجمند  یار  فرهنگ 
معینی وشاعر گرامی آقای مسعود 
حوزه  سن  از  که  گهگاه  سپند 
به  گذرشان   کالیفرنیا(   )شمال 
کالیفرنیا(   )جنوب  آنجلس  لس 
می افتد،  ره آورد  سفرشان  برای 
دوست وهمکار گرامیم  آقای قاسم 
کتاب  )مدیرومؤسس  زاده   بیک 
نسخه  چند  پارس(   وانتشارات 
پژو.اک  ماهنامه  شماره  آخرین  از 
از  ای   نسخه  هم   ایشان  که  است 

آن را  به من محبت می کنند.
ماهانه  پژواک  شماره  آخرین  
روبرو  را    )۱۴۰۰ شهریور  )مرداد- 
گالسه  کاغذ  صفحه   ۶۰ در   دارم، 
چاپ رنگی وروی جلدی با نقاشیخط  
مشکی برنگ  برمتنی  زیبا  

سال  ویکمین  سی  بشارت   که   
انتشار آن را می دهد.

و تعارف  بدون   پژواک،  ماهنامه  

 تملق  ومالحظات همکاری ، مجله ای
 است  متفاوت ، خواندنی، آموزنده 
از  برخوردار   ای   جامعه  ودرشأن 
مدیریت   با  وپربار،  غنی  فرهنگی 

وسردبیری  خانم افلیا پرویزاد.
یادداشت  پایان   در  سردبیر 

صمیمانه خود نوشته است :
چشم  هیچ  بی  انتشارپژواک   ...  «
داشت از کسی یاوابستگی به جائی  
وپشت  ایران  به  باعشق   وفقط 
می  ادامه  هموطنان   شما  گرمی  
شاید  که  دلخوشی   بااین   دهیم، 
ایرانی   جامعة   به  ناچیز   ای   بهره 
برون مرز  برسانیم. باآرزوی آزادی، 
ملت   برای  وبهروزی   سرفرازی 

بزرگ وصبور ایران.«
دراین شماره  به ترتیب » فهرست 

مطالب» آثاری چاپ شده است از:
جوادی،  حسن   وشی،  فره  بهرام 
سپند،  مسعود  نژاد،  پارسی  ایرج 
فره  گرامی  هما  ایرانی،  احمد 
شفا،  سعید  طوسی،  احمد  وشی، 
صدرالدین  مکوندی،  حسینعلی 
رجب  حسن  قندی،  ارغوان  الهی، 
نژاد، منوچهر سلجوقیان، سیروس 
مریم  گرامی،  بهرام  مرادی، 
کالنتری،  رضائی  میالد  ساالری، 
پیر. تا  ادوارد  و  پناهی،  عباس 

انتشار ماهنامه  سی ویکمین  سال 
پرویزاد  افلیا  خانم  رابه  پژواک 
می  شادباش  گرامیشان  ویاران 
و  شکیبائی  وبرایشان   گویم 

پایداری  آرزو می کنم.

ادوارژدوزف وموسیقی
را  ادواردژوزف  با  آشنائی   افتخار 
افشار  ایرج  استاد  نام  زنده  مدیون  
هرگز  افشاراگرچه  ایرج  هستم. 
شرح  نشد   حاضر  فروتنی   ازروی 
زندگیش  راروی نوار ضیط کنم، اما  
همواره  درراه گردآوری زندگینامة  

نام آوران مشوق من بود.
استادافشار  بطور معمول  سالی یک 
مرتبه  ازایران برای دیدار فرزندانش  
به لس آنجلس می آمد ومن افتخار  
دیدارش راداشتم. روزی درتابستان  
دیدار   به  فردا  فرمود:»    ۱۳۶۵
دان،  موسیقی  که   روم  می  مردی 
که  که   است  وهنرمندی  نوازنده  
کرده  خدمت  ایران  موسیقی   به 
بیائی وضمن   بامن  توانی   است. می 
آشنائی بااو  شرح زندگیش  را ضبط 
کنی.«  فردای آن روز  ضیط صوت 
را برداشتم  وبدیدار  زنده نام  استاد 
ادوارد ژوزف  که درشهرک گلندل 
زندگی می کرد د  رفتیم. درآنجا با 
مردی  بلند قامت  روبرو گشتم که 

با ته لهجة کرمانشاهی  خود به گرمی 
از ما  استقبال کرد. ژوزف پیپش را 
ویلهلمین   ومرحوم   کرد   روشن 
او   وصمیمی  برخورد   خوش  همسر 

قهوه ای آورد که  بسیار گوارا بود.
به  دوستیشان   که  وافشار   ژوزف 
حدود نیم قرن می رسید ، ازدوستان  
ویاداز  گفتند   مشترک    وآشنایان 
ساعتی   از  پس  کردند.  ها  گذشته 
افشار به ژوزف گفت :» این دوست 
به  که  است  چندسالی  بهروزی   ما 
گردآوری شرح حال  نامداران ایران  
مشغول است. امروز ضبط صوتش  را 
از زندگی   برایش  تا شماهم   آورده 
درزمینة  فعالیتتان   مخصوصًا   خود، 
موسیقی بگوئید.« ژوزف پس از لختی  
رضایت   نشان  که   درحالی  تأمل  
پیشنهاد   گفت:»  بود   اش  درچهره 

خوبی است، اماامروزآمادگی ندارم.

بهتراست  این کار را به روزی دیگر 
موکول کنیم که من آمادگی داشته 

باشم.«
استاد افشار  که می خواست این کار 
بر  انجامپ گیرد  ومن دست خالی 
انتشار  رابرای  این  گفت:»  نگردم  
می  خودش  برای   ، خواهد  نمی 
خواهد. امروز چنددقیقه ای  برایش 
بگذارید   قرار  خودتان   بعد   ، بگو 
مفصلی  وگوی   وگفت  حال  وشرح 

ضبط کنید.«
ملتمس   ونگاه  استادافشار   تأکید 
وخواهان من  ژوزف را  به رضایت  
بسیارخوب   « وگفت:  واداشت  
شروع   درمورد  ای   چندکلمه 
موالنا   داستانهای   کاربرتفسیر  
فروزانفر   رابااستاد  مالقاتم  وشرح 
سان  وبدین  کویم.«  می  برایتان 
شد   آغاز  ما  وگوی   گفت  نخستین 
من  های  پرسش  به  نیز  ودرپایان  

درمورد موسیقی پاسخ گفت.

جلد   یک   ، وگو  گفت  اتمام  از  پس 
امضاء  برایم   را   از کتاب  طوطیان 
کرد  وهمراه با یک نسخه  از ُکپی  
استادفروزانفر   مقدمة  نوشتة  دست 
راکه براین  کتاب نوشته بود  به من 
ماهی یک  ازآن پس  مرحمت کرد. 

امروز  دیدیم.  می  یکدیگررا  مرتبه 
ازشرح  مفصلی   نوار  که  سرفرازم 
حال  وخاطرات  این استاد بزرگوار 

را درگنجینه ام  دارم.
بود  همه  ادوارد ژوزف  دانشمندی 
دان، بسیاری از  رشته های فرهنگی  
ها   ودرآن  آموخته   را  وهنری 
پژوهش  ودقت کرده  ودربعضی از 

آن ها تخصص داشت.
و  مترجم  پژوهشگر،  نویسنده، 
خوش  بود.خطی  نگار   روزنامه 
نزد  هنررا   این  وچندی   داشت  
درشناخت  بود.  فراگرفته  استاد  
خط استادان  پیشین  مهارت داشت. 
درشناخت هنرهای تجسمی  نظرش 
های  سکه  درارزیابی  بود.  صائب 
باستانی ، تمبر و ُمهر اسم استادبود. 
دربانکداری وبیمه از پیشکسوتان بود 
وسرانجام این که ، نوازنده وموسیقی 
است  ای  رشته  آن   واین   بود  دان 
که مارا بیشتر به هم  نزدیک کردکه 

اکنون به آن می پردازم:
در  ادواردژوزف   گام:  نخستین 
ای  درخانواده  خورشیدی    ۱۲۸۲
درکرمانشاه  وبافرهنگ  آسوری  
زاده شد. پدرش ابراهیم خان مترجم 
می  عشق  وهنر  فرهنگ  به  سلطان  

ورزید  وازدوستان  نزدیک وصمیمی  
الهوتی  ابوالقاسم   معروف   شاعر 
کرمانشاهی بود.  یکی از افتخارهای  
دوران کودکی  ژوزف  این بود  که 
وقتی  به خواهش الهوتی  چندصفحه  
از کتابی فرانسوی  رابرای او خواند ،

فرهنگ  کتاب  جلد  یک  الهوتی    
لغات فرانسه به فارسی  را به او جایزه

 داد. مادرش  مریم خانم نیز بانوئی  
راازکودکی   وادوارد   بود   بافرهنگ 
اشعار  دیوان  خواندن   واداربه 

شاعران بزرگ ایران کرد.
درهفت سالگی  ادواردرا  به مدرسة 
آلیانس  کرمانشاه گذاشتند. درآنجا  

زبان فرانسه  رافراگرفت.
مکاتبه   ازطریق  که  بود  ساله  ده 
بامدرسة  پیژیهPigier درفرانسه با 
وبدین  ) خط موسیقی( آشناشد  نت 
طریق  وارد دنیای  موسیقی گشت. 
ویلن  یک   برایش  پدرش   بعد 
خرید  وخودسرانه  به نواختن  ویلن  
اما چون  آن طور که می  پرداخت. 
در  ، نشد  حاصل  یشرفتی  خواست  

جان  کالس  به  سالگی   دوازده 
دوالروکا  رفت وبه آموختن  تئوری 
پرداخت.  ویلن   ونواختن  موسیقی  
جان دوالروکا فرزند پدری  ایتالیائی 
زمان   درآن  که  بود  ارمنی  ومادری 
درکرمانشاه  ویلن  استادان   از  یکی 

به حساب می آمد.
مختاری:   الدین  رکن  با  آشنائی 
ادو. خورشیدی    ۱۳۰۴ درسال  
بود  ای   ۲۲ساله  جوان  اردژوزف  
که ویلن را در حّد خود  خوب می 
موسیقی  وتئوری  نت  به  و  نواخت 
آشنائی داشت. درآن  سال عده ای  
فکر  به   کرمانشاه  ازخیراندیشان  
تأسیس  مدرسه ای  افتادند  وچون 
برای  این منظور  به پول  وسرمایه  
گرفتند   تصمیم  داشتند   احتیاج 
فروش   وازطریق  کنند   برپا  جشنی 
بلیط اعانه ای  گردآورند . دربرنامه 
ریزی جشن ، یک نمایشنامه واجرای 
واز  بود  شده  گنجانده   کنسرت  

ـهمراه آفتاب
کیخسرو بهروزی
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ساده  سفرنامة  یک  جهان  نصف 
خواندن  قابل  نیست،  بد  است. 
است ولی  دربرابر سفرنامه  های 
چندانی  اهمیت  داریم  که  مهمی 
ندارد. به گمان من  سه قطره خون  
مهمترین مجموعه داستان هدایت 
شاهکارش  توان   می  که  است 
نیز درردیف  خواند. سایه روشن  
گیرد.  می  قرار  خون   قطره  سه 
علویه خانم یک داستان بلند است 
که طبق  قواعد داستان کوتاه نوشته 
 Long Short  شده است. درواقع
Story است ، رمان نیست. داستان 
کاراکتر  وخصوصیات   است.  بلند 
یک رمان  فرنگی را ندارد . بااین 
هدایت  عمده  کارهای  از  همه  
است  ای  جرقه  کور،  بوف  است. 
زند.. می  نابغه  یک  ذهن  به  که 

همین  نوشتن  بخاطر   را   هدایت 
دانست.  نابغه  توان   می  کتاب 
مازیار اثر قشنگی است ازامکانات 
ندارم.  اطالعی  آن  بردن  برصحنه 
تفننی  از کارهای  وغ ساهاب   وغ 
هست  هم  خوبی  تفنن  اوست.. 
نوشته است.  با مسعود  فرزاد  که 
فراوان  صحبت  جای  آقا  حاجی 
دارد. البته اگر کسی  کوچکترین 
می گرفت  کتاب  این  به  ایرادی  
هدایت ناراحت می شد. نمونه اش 
کتاب  براین  مینوی  که  ایرادی 
گرفت  وهدایت جنجال غریبی  به 

پا کرد.
ازداستان های کوتاهش  داش آکل 
ودرخشان  ارزنده  آثار  از  یکی 
نبوغ  راستی   به  که  است  هدایت 
انگیز   نشان می دهد. شگفت  اورا 
ازاین جهت  که آدمی که ازفرنگ 
آمده است واز خانواده ای اعیان ،

اینگونه  است  وسنتی  اشراف 
ورسوم  وآداب  اخالق   ، اززندگی 
مردم کوچه وبازار بنویسد. خانلری 
می گفت: زمانی که هدایت هنوز 
مشهور نشده بود  کتابهای اورا به 
افراد آگاه می دادم که نظرشان را 
جویا شوم. مادام پاکروان یا خانم 
حسن  تیمسار  مادر    ، پاکروان 
رژیم  عمال   بدست  که  پاکروان 
این  شد،  کشته  اسالمی  جمهوری 
خانم استاد دانشگاه بود وبه زبان 
ایران   وادبیات  نوشت  می  فرانسه 
را خوب می شناخت. خانلری می 

گفت که هدایت می خواست  نظر 
روزی  بداند.  را  پاکروان   خانم 
پاکروان  خانم  دیدن  به  اتفاق  به 
رفتیم. ضمن صحبت هایمان  خانم 
پاکروان  انتقادهائی  از داش آکل  
درپایان  که  این  ازجمله   کرد. 
داستان طوطی می گوید: » مرجان، 
مرجان، تو مرا کشتی، عشق تو مرا 
می گفت:  پاکروان  خانم  کشت.« 
جمله ی  بلندی توی دهان طوطی 
گذاشته ای! طوطی سه چهارکلمه 
هم   را  وهمین  گوید  نمی  بیشتر 
که  آن  بدون   کند.  می  تکرار 
معانی  آن را  بداند. انتقاد دیگرش 
این بود که مردی مسن تراز داش 
آکل به خواستگاری دختر می آید 
آنهارا  ازدواج  وسیله  آکل  وداش 
می  خودش  وبعد  کند  می  فراهم 
نشیند  وغصه می خورد. خب ، چرا 
خودش  با دختر ازدواج نمی کند؟ 

خانلری می گفت: شاید انتقاد 

طوطی درست باشد ولی ایراددوم
درست نبود. چون از نظر  پهلوانی 
که  نیست  درست  وجوانمردی 
آکل   داش  به  که  را  دختری 

سپرده اند به عقد خود درآورد.
هدایت با نوشتن نیرنگستان ومقاله 
نوشت  می  درسخن  که  هائی 
کلمه   علمی  معنی  به  فولکلوررا 
بعدها   که  کرد  معرفی  درایران 
و  مهتدی  صبحی  چون   کسانی 
ستوده  ومنوچهر  شیرازی  انجوی 
ودیگران دنبال کردند. البته  پیش 
جمالزاده  محمدعلی  هدایت  از 
این موضوع  به  اکبر دهخدا  وعلی 
راه  هدایت  ولی  بودند  پرداخته 
ورسم  پرداختن به فولکلور راباراه 
ارائه  وآکادمیک  فرنگی  وروش 
می  درست  فولکلوررا  داد.هدایت 
شناخت و بطور صحیح درآثارش به 
کار می گرفت. درحالی که چمال 
زاده  بعدازاولین کتابش یکی بود، 

یکی نبود که شاهکاراست، دربقیة 
آثارش درواقع استفاده نامشروع از

زور  به  است،   کرذده  فولکلور 
المثل  وضرب  متل  است  خواسته 
را به کار گیرد. هدایت با ادبیات 
عامه آمیخته بود، دروجودش بود، 
وقتی  بود.  وشخصیتش  درفرهنگ 
حرف می زد همین هارا می گفت 

وحتی فحش هایش  عامیانه بود.
بهروزی:  می دانم که درمورد توپ 

مرواری نظر مثبتی ندارید.
فرازمند: بله، من برای توپ مرواری

یک   فقط  این  نیستم  قائل  ارزشی 
نیش تند به  اسالم است. درپاریس 

هم به خودش گفتم. گفت:
دوباره  را  آن   قسمت  فالن 
بخوان وروی آن بیشتر تأمل کن. 
بازخواندم وبازبه او گفتم: نه، آقای 
هدایت من از این کار خوشم نمی 
آید. شاید انتظار زیادی از هدایت 
کور،  بوف  که  آدمی  ببینید  دارم. 
سه قطره خون و سایه روشن را می 
نویسد   دیگر نباید  توپ مرواری  

را بنویسد.

َعَرب ستیزی

بهروزی: فکر نمی کنید در توپ مرواری
و حاجی آقا خواسته تمایالت عرب 

ستیزی خودرا ارضاء کند؟
هست.  موضوع  این  بله،  فرازمند: 
قهرمان  مازیار   اززبان  که  آنجا 
به  کند  می  صحبت  ایرانی  مبارز 
جاست که تازی را بکوبد ، اما بطور 
کلی این  عرب ستیزی هدایت با 
قبول  قابل  امروزی  وفکر  تمدن 
وپسند نیست. امروزه شما نویسنده 
پیدا  را  وروشنفکری  واندیشمند  
نمی کنید  که انسانها وملیت هائی  
مورد  وملیتشان  قومیت  بخاطر  را 
قوم  دهند.  قرار   وانتقاد  دشمنی  
همه   مثل  است  قومی  هم  عرب 
سایر  مانند   ها  آن  به  باید  اقوام. 
از  باید  احترام گذاشت.  ها  ملیت 
واقع  شده  عرب هایی که مظلوم 
اند   قرارگرفته  ستم  ومورد  اند  
حمایت وطرفداری کردو از آنهایی 
که ظالم وجابر بوده اند انتقاد کرد.

بقیه درشماره آینده.

نقدی بر کتاب فرزانه

بهروزی: استاد،  نامی از آقای م.ف. 
دربارة  نظرتان   بردید  فرزانه 
صادق  با  آشنائی  او»  کتاب 

هدایت«  چیست؟
فرازمند:  اشکال عمدة کتاب فرزانه  
نوشته  خودش  که  است   این 
یادداشت  این  که  امروز   است:» 
هارا می نویسم، نزدیک به  سی 
صادق  مرگ   از  سال  وهفت 
درطول   گذرد...  می  هدایت  
چندسال آشنائی  باهدایت هرگز  
کتبًا  را   هایمان  مالقات   جریان 
خب،  ام...«  نکرده  یادداشت 
نبوده  ضبط صوت هم  که درکار 
انسان   چطور  بنابراین   است. 
هایی  وگو  گفت  تمام  تواند   می 
است،  نفرداشته   بایک  که   را 
این  سال    ۳۷ از  پس  هم   آن 
،حرکات حاالت  با  دقیق  طور 
ادای  درهنگام   او  های  وژست 
جمالت  بیاد بیاورد؟ مثاًل نوشته 
است :  » یک بسته سیگار ۵۵۵ 
میز  وروی  درآورد  هزاربیشه  از 
که  دانستم  می  من  گذاشت. 
دوست  خیلی  را  سیگارت  این 
بالب تر  از آنهارا  . ته یکی   دارد 
احتماالً  که  گردی  توی  زد  کرد، 
پُک  گفت:  بااولین  بود.  کوکائین 
می  این  به  به،  به  آخیش!  یاهو، 
خودش  لیوان  سیگار...  گویند 
وبه من  نوشید  وآرام  برداشت  را 
گفت: یاهو، خیرش را ببینی«. آقا 
کسی  که  ندارد   امکان  بهروزی 
تمام  سال  چهل  از  پس  بتواند  

این جمالت  وحاالت را  به یاد

  بیاورد. بنابراین این ها داستان 
همه  بااین  است.و  پردازی  
دربعضی ازقسمت های کتاب که 
اصطالح  به  را  هدایت  حرفهای 
به  که  بینیم   می  کند  می  تکرار 
زندگی  آخر   روزهای  حرفهای 
یعنی  خورد.  می  خیلی  هدایت 
هائی   حرف  همین  دقیقًا  هدایت 
را می زد که ایشان نقل کرده اند. 
به  که   هائی  فحش  خصوص   به 
افراد می داد. البته حاالت هدایت 
بود.  خاص  حالتی  موقع   آن  در 
هدایت  که  است  نوشته  فرزانه 
بدوبیراه  فرازمند(  یعنی   ( به من 
از  دفاع  قصد  من  است.  گفته 

خودرا ندارم. درمصاحبه ای با

 رادیو ی صدای آمریکا  هم گفتم: 
هدایتی که به دوستان نزدیکش

فرزاد  و  مینوی،  خانلری،  مثل    
است  افتخار  جای  گفت،  می  بد 
اگر به من هم  بد گفته باشد. به 
جمالتی   کتاب  دراین  تقدیر   هر 
که  است  همانهائی  که  است  
البته  آورد.  می  برزبان   هدایت 
هم  پردازی  دروغ  کتاب   دراین 
آمده  جائی  مثال  است.  بسیار 

است:
به  اتفاقًا   روز  تااین  که یک   ...«
تورج فرازمند  برخوردم و او بی 
تورا  سراغ  هدایت  گفت:  مقدمه 

می گرفت ... باتو کارداشت.
- صادق هدایت؟

روز  دوسه  هدایت   صادق  بله   -
است که واردشده

- کجاست؟ -توهتل؟
  des Ecoles هتل  تو  آری   -  -
کوچه  تو  است  کوچکی  هتل 

De Lamber دوالمبر
- کی می شود اورادید؟

- من امروز دم سفارت دیدمش. 
صبح ها زود بیدار می شود وبیرون 
به  فرداصبح  توانی  می  رود.  می 

هتلش بروی...«
هدایت  است.  محض  دروغ  این 
پاریس آمد  یک راست  به  وقتی 
به خانة من  واردشد. من و بیژن 
همخانه  اش(   جاللی)خواهرزاده 
بودیم. بعد پس ازاین که چندروز 
پیش ما بود  رفتم وبه آقای فرزانه 
ازاین  است.  آمده  گفتم:  هدایت 
معنی  بی  بکلی  های  حرف  گونه 

دراین کتاب بسیار است. 

نقد کتابهای هدایت

بهروزی: لطفًا راجع به آثار  هدایت 
صحبت کنید.

هدایت   آثار  از  بعضی  فرازمند:  
اوست  جوانی  سالهای   محصول 
پایة   که  گیاهخواری  فوائد  مانند: 
دختر  پروین  دارد.  سستی  علمی  
است  مهمی  نمایشنانه  نه  ساسان 
اصفهان  دارد.  مهمی  مطلب  ونه 

گفتگوی کیخسرو بهروزی با  تورج فرازمند
                                                        قسمت سی ُام

ر هب ردون
سـف

* هدایت وقتی به پاریس آمد  یک راست  به خانة من واردشد.
* سه قطره خون  مهم ترین  مجموعه داستان هدایت است 

که می توان شاهکارش خواند.
* برای توپ مرواری اثر هدایت،  ارزشی قائل نیستم.

*

انجوی شیرازی

صبحی مهتدی
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شمس می نویسد : » ازعهد ُخردگی 
این داعی را واقعه ای عجیب افتاده 
نی،  واقف  داعی  حال  از  کس  بود، 
گفت:  می  نی،  واقف  من  از  من  پدر 
دانم  نمی  نیستی،  دیوانه  اوالً  تو 
هم  ریاضت  تربیِت  داری،  روش  چه 
یک  گفتم:   . نیست  وفالن  نیست، 
با من چنانی  تو  از من بشنو،  سخن 
بَط را] تخمهای مرغابی  که خایه ی 
را[ زیرمرغ خانگی نهادند، پرورد وبط 
بچگان کالن  بط  آورد،  برون  بچگان 
مادر  با  ]بزرگترشدند[،  شدند  تََرک 
درآمدند.  آب  در  آمدند،  جو  لب  به 
لب  است،  خانگی  مرغ  مادرشان 
جو می رود، امکان در آمدن در آب 
نی. اکنون ای پدر؛ من دریا می بینم 
وحال  ووطن  است،  شده  من  َمرکِب 
من این است. اگر تو از منی یا من از 
توام، درآ در این دریا؛ واگرنه؛ برو بِر 
مرغان خانگی واین ترا آویختن است. 
گفت: با دوست چنین کنی، با دشمن 

چه کنی؟ مقاالت – ۷۷
       ویا  درباره ی حاالتش درسالهایی 
می  میزیسته  پدر  ی  خانه  در  که 
نویسد:»این سخن بود که به خردگی 
اشتهای مرا بُریده بود، سه چهارروز 
نه  خورم،  نمی  چیزی  گذرد  می 
ازسخن خلق بلکه از سخن حق بی 
چون و بی چگون. پدر می گفت: وای 
ور] بر[ پسرمن، گفت ) همسرش[که 
چیزی نمی خورم. گفتم: آخرضعیف 
اگر  نمی شوم، قوتم چنان است که 
بخواهی چون مرغ ازروزن بیرون بپرم. 
هرچهار روزی اندک نُعاس]ُسستی و 
رخوت یا ُچرت[ غالب شدی، یک دم 

و رفت، لقمه فرو نمی رفت.
می  ازاو  همسرش   [ شد؟  چه  تورا 

پرسد[
را  کسی  ام؟  دیوانه  نشد،  هیچ  مرا 
جامه  ام؟  افتاده  درتو  دریدم؟  جامه 
نمی خورِی؟-  تودریدم؟- چیزی  ی 
روز  فردا؟  فردا؟پس  نخورم.  امروز 
پدر  باشد؟  چه  همشهری  دیگر؟ 
درشهر  من  خبرنداشت،  ازمن  من 
خودغریب، پدرازمن بیگانه، دلم ازو 
می رمید] می ترسید[، پنداشتمی که 

برمن خواهد افتاد] گالویز خواهدشد[
پنداشتم  گفت،  می  سخن  لطف  به 
می  بیرون  ازخانه  زند،  می  مرا  که 
کند، می گفتم:اگر معنی من ازمعنی 
نتیجة  این  بایستی که  اوزایید، پس 
آن بودی، بدان اُنس یافتی و مکمل 
شدی، خایه ی بط زیر مرغ خانگی!؟ 
شدی.]پدرش  روان  چشم  از  آبش 
برحال او می گریست[. مقاالت دفتر 

دوم- ۱۴۲و۱۴۳
        شمس تبریزی، آن سالها که 
در تبریز بسر می بُرد، دارای همسر 
وفرزندانی بود که ترک همه ودیار کرد 
ورهسپار قونیه شد. او می نویسد: » 
آخرغریبم؛  رشته،  ای  بپز  زودتر 
فرزندان رهاکردم، می گریم تا موالنا 

نشنود... « مقاالت، ۳۴۹
        می توان دریافت که تندخویی 
پرخاشگری  و  ها  سنگدلی  و  ها 
و  دیگران  با  وونجوشیدنش  ها 
قهروآشتی هایش از زمان کودکی در 

وجودش نهادینه شده بوده است.
       می گوید: ُمعلمی می کردم، کودکی 
همچنین  دوچشم  شوخ،  آوردند 
سرخ؛ گویی خونستی؛ درآمد: سالم 
کنم؟،  مؤّذنی  من  استاد؛  علیکم؛ 
آواز خوش دارم؛ خلیفه باشم؟ ... بیا 
بخوان، ُمصحف را باز کرد پیش من، 
از اشتاب] شتاب[ پاره ای دریده شد. 
گفتم: ُمصحف را چگونه می گیری؟ 
یک سیلیش زدم، طپانچه ای که بر 
زمین افتاد ودیگری، ومویش را پاره 
پاره کردم وهمه برکندم ودستهایش 
بخاییدم ] به دندان گزیدم[ که خون 
چوب   [ َفَلق  به  بستمش  شد،  روان 
می  کعب  بیرون  که  فلک[...گفتند 
بازد] استخوانی که باآن بازی یا قمار 
کنند[، درپی اش درآمدم  که سالم 
علیک . برخاک بیفتاد، دستش لرزان 
می  برفت، خشک شد.  رنگش  شد، 
به  آمد  تابرویم،  برخیز  هال،  گویم: 
ازآن  بعد  بُردمش،  مکتب[   [ ُکّتاب 
نرم  خود  آن  نهادم.  درآب  را  چوب 
بود، چیزی شد که التَسأل ] مپرس![.
در فلق کشیدنش. کسی که دوازده 
کودک را بزدی گفت: هال استا! یک 

بر  و  کرد  فلقش  در  ضعیف  کودک 
پیچید. خلیفه ] ُمبصر مکتب[ را می 
از  کرد  درد  دستم  که  بزن  تو  گویم 
زدن]![، خلیفه نیز چندی بزد. گفتم: 
خلیفه را بگیرید. چنین زنند؟ او می 
نگرد. چوب برداشتم و خود زدمش. 
با چوب  او  چهارم چوب پوست پای 
بانگ  را  دومین  و  اولین  برخاست... 
می زد، دگر بانگ نکرد. ] تا جاییکه 
آن کودک از حال رفت و غش کرد![، 

مقاالت،  ۲۹۱تا۲۹۳ 
       که همه ی این حاالت نشان می 
بود سخت  دهندکه شمس شخصی 
برخوردار  روانی  وازاعتدال  عصبی 
فقدان  همین  الجرم  و  است  نبوده 
با  درگیرجدال  بارها  اورا  اعتدال 

دیگران می کرده است.
هجری  سال ۶۴۲  در  شمس         
قمری، وارد قونیه شد و پس از شانزده 
ماه درسال ۶۴۳  قهرآمیزبه شام رفت 
و در  ۶۴۴ به قونیه باز گشت ویکسال 

بعد ناپدید گردید.
بار  در  قونیه  به  شمس  ورود         
های  مصاحبت  ودیدارو  نخست 
پیوسته اش با موالنا، به سبب رفتار 
آرام  را در محیط  توفانی  و گفتارش 
این شهربرپا کرد و نارضایی هایی را 
از سوی مریدان موالنا و عوام قونیه 
به وجود آورد که باالخره کار به نزاع 
دراین  ولد  الدین  بهاء  خونبارکشید، 

باره  سرود:
  شیخ استاد گشت نوآموز

درس خواندی چوکودکان شب وروز
ُمنتها بود؛ ُمبتدی شد باز 

  ُمقتدا بود؛ ُمقتدی شد باز
 رهبرش گشت شمس تبریزی 

 آنکه بودش نهاد خونریزی.
شمس دراین باره می نویسد:

» چنانکه امروز موالنا یاران را نصیحت 
کرد و صفت ما بگفت با ایشان، یاران 
را رّقتی آمد، موالنا فرمود که به اندک 
خداوند  از  که  جفایی  و  مرادی  بی 
شمس الدین تبریزی ببینید این پند 
من و رّقت شما پوشیده خواهد شدن 
برشما، وگرگ شیطان باز برف خواهد 
برافشاندن در چشم وقت شما، یاران 

با خود گفتندکه نه،برویم به استغفار 
و  الدین  شمس  خداوند  پیش  به 
خدمت کنیم، و بعد ازاین برنگردیم، 
آمدندبه دِر خانه ره نیافتند، درحال، 
آن همه رّقت برفت وسبب ره ندادن 
آن بود که با خود اندیشیده بودم که 
این خرک خانه نیست که هروقت که 
بخواهد کسی به اندک ندامتی درآید 
تاسه  و  برودتی و ضجری  اندک  وبه 
افتادن[ برود...«.  ای ] به نفس نفس 

مقاالت، ۳۲۵و۳۲۶
       شمس،کسانی را که به توصیه 
وابراز  پوزشخواهی  به  موالنا،  واندرز 
بودند،  رفته  اش  خانه  به  پشیمانی 
ی  خانه  گفت:  و  نداد  دیدار  فرصت 
هر  تا هرکس  نیست  من طویلة خر 
آید  خانه  درون  به  بخواهد  که  وقت 
چنین  اوبا  برود.  قهری  کمترین  وبه 
نوشتاری نیزنشان داد که مردی لجباز 
و بی گذشت است، از این رو چندی 
نمی گذرد که به خاطر  رفتار تند و 
خشونت بارش وهمچنین هم صحبتی 
و مجالست مداوم  با موالنا، که مجال 
چندانی برای هم صحبتی دیگران با 
زبانی  وتند  گذاشت  نمی  موالناباقی 
خود  چنانکه   داشت  که  ونخوتی 
با  باشم  متواضع  سخت  گوید:»من 
نیازمندان صادق، اما سخت با نخوت و 
متکبر باشم با دگران«. )مقاالت،۲۷۵( 
یا به هر علت و سببی دیگر؛ موجب 
از  وجمعی  موالنا  تامریدان  گردید 
عوام قونیه، به جان شمس و هواداران 
منازعه  دراین  شماری  بیفتندکه  او 

کشته و زخمی می شوند. 
       بهاء الدین ولد دراین باره سرود:  

 غیرت حق درآمد و ناگاه
 فّج فج اُوفتاد در افواه                   

  گفته باهم که شیخ ما زچه رو 
پشت برماکند زبهر چواو؟
برخود  را         شمس چون عرصه 
قهر  به  خبراما  بی  بیند،  می  تنگ 

قونیه را ترک می کند وبه دیار شام 
می رود، اماچون موالنا  خواهان چنان 
رویدادی نبود، از غیبت شمس سخت 
ملول گردید واز اصحاب بُرید و گوشه 

گیرشد و سرود:
که از آن دم که تو سفر کردی 

ازحالوت جدا شدیم چو موم
 درفراق جمال تو مارا 

 جسم ویران وجان درو چون بوم
 ] بوم= ُجغد[

 بی حضورت سماع نیست حالل
همچو شیطان طرب شده مرجوم )۱۴(            

 یک غزل بی تو هیچ گفته نشد
 تا رسید آن ُمشّرفه مفهوم 

]ُمشّرفه = مراسله - نامه[
 بهاءالدین ولد، در مثنوی خود دراین 

باره سرود:
چون غلو شان براو زحّد بگذشت

 دشمنی شان ز حّد و عّد بگذشت 
] عّد= شمار[

 شمس تبریز رفت سوی دمشق 
 تا شود پُر دمشق وشام زعشق

چون حزین شد زهجرموالنا 
 گشت معرض زجمله آن دانا

گفته بودند اگر رود زینجا
 ماند آن شاه ما به ما تنها

این نشد وآن قَدرکه بود نماند
زآنچه دل بافت تارو پود؛نماند. 
       مریدان موالنا چون اورا بدان حال 
دیدند از کرده شان سخت پشیمان 
از  پس  که  سپردند  تعّهد  و  شدند 
مقدمش  قونیه  به  شمس  برگشت 
اورا خدمت کنند  را گرامی بدارند و 
نسازند.  فراهم  اورا  وباردیگر رنجش 

بهاء الدین دراین باره سرود:
جمله شان جان فشان به استغفار

سر نهادند کای خدیو کبار
  توبه کاریم زآنچه ما کردیم 

 ازسر صدق روی آوردیم 
س جهت         موالنا کسانی را به تجسُّ
یافتن او مأمور می کند اما نتیجه ای 
نمی گیرد، تا اینکه پس از گذشت ماه 
ها نامه ای از شمس دریافت میکند 
شام  دردیار  که  شود  می  معلوم  و 
بسر می بََرد، ازاین رو فرزند بزرگش 
با بیست  را  ولد   الدین سلطان  بهاء 
او  از ُمریدان جهت  برگردانیدن  تن 
به قونیه؛ روانه ی آن دیار می کند، 
می  دمشق  در  را  شمس  بهاءالدین، 
یابد ودر رکاب او تا قونیه راه را  پیاده 
طی می کند تا مراتب اخالص خود را 

به شمس نشان دهد. چنانکه خود در 
این باره چنین سرود: 

 شد ولد در رکاب او پویان
 نز ضرورت ولی زصدق و زجان ...

 واجب است این که من پیاده روم 
دررکابت به فرق سر بَدَوم 

موالنا با دیدن شمس سرود: 
شمس و قمرم آمد، سمع و بصرم آمد،
 وان سیمبرم آمد وآن کان زرم آمد. 

و شمس نیزنوشت: 
موالنا  دعای  به  بودم  که  حلب  »در 
و  کردم  می  دعا  صد  بودم،  مشغول 
خاطرمی  پیش  مهرانگیز  چیزهایی 
آوردم، ااّل آمدن؛ هیچ عزم نداشتم«. 
از  نه  نویسد:  می  دیگر  جای  امادر 
فراق موالنا مرا رنج،نه از وصال او مرا 
خوشی، خوشی من از نهاد من، رنج 
من هم ازنهاد من،اکنون مشکل باشد 
 ۱۱۸ رویه  مقاالت،  زیستن...   من  با 

و۷۵۷ 
       سپهساالر، می نویسد:» چون 
چنان  موالنا  آمد،  قونیه  به  شمس 
به  او  با وجود  که  گردید  او  مجذوب 
دیگری نمی پرداخت. شمس وموالنا 
درخلوِت اُنسی که با هم داشتند، جز 
جمعی  و  زرکوب  الدین  صالح  شیخ 
نمی  راه  را  اصحاب  خواص  از  اندک 
دادند. الجرم مریدان موالنا بار دیگربر 
گستاخیها  و  گوییها  بد  و  آشفتند 
آغاز کردند، تا مگر شمس از آن دیار 
خداوندگار  حضرت  و  بربندد  رخت 
کند«.  صحبت  بدیشان  برقرارسابق 

مقاالت، ۳۹۳
به قونیه؛         شمس در بدو ورود 
مدتی درکاروانسرا بسر بُرد، چنانکه 
کنج  آن  در  نویسد:»  می  خود 
کاروانسرا می باشیدم، آن فالن گفت 
به خانقاه نمی آیی؟ گفتم :من خودرا 
مستحق خانقاه نمی دانم، این خانقاه 
جهت آن قوم کرده اند که ایشان را 
پروای پختن وحاصل کردن نباشد... 
من آن نیستم، گفتند مدرسه نیایی؟ 
گفتم: من آن نیستم که بحث توانم 
ـ  کردن...«.یعنی حوصلة بحث ندارمـ 

مقاالت، ۱۴۱
شمس  که  نپایید  دیری  اما         
درکتابخانه ی موالنا در مدرسه مقیم 
می شود، مریدان موالنا که از رفتارو 
دنبال  به  و  رنجیده  هایش  بدزبانی 
از سر موالنا  او دست  تا  بودند  بهانه 
بردارد و قونیه را ترک کند، سکونت 

او  از  و  پذیرند  نمی  مدرسه  در  اورا 
می خواهند تا مدرسه را ترک کند، 
تا  نویسد:»  می  باره  دراین  شمس 
و دلم  با موالنا  نگفتم  روز دوم هیچ 
شد  روز  چون  لرزید،  می  شب  همه 
آمدم و کسان امین الدین آمده بودند 
جماعت  آن  که  گوید  می  امیر  که 
خانه وحجرة پهلوی آن می باید که 
خالی کنی ...از شهرت بیرون کردند، 
ُحجرة  آن  گویم  می  آمدی؟...  چرا 
اوست،بروم  ی  کتابخانه  موالناست، 
بگشایم. می  بستانم،  موالنا  از  کلید 
گوید،  می  دروغ  بگیریدش،  گویند 
مقاالت،   بستانید...«.  اوست  با  کلید 

۳۵۱و۳۵۲
***  

وعشق  سری  پیرانه  وآنگاه 
جوانی موالنا شمس تبریزی!

از  برگشت  از  پس         شمس 
که  دیدارهایی  در  دمشق، 
داشته  اش  خانه  در  موالنا  با 
از  بیش  خود  حالیکه  است،در 
شست بهارازعمرش می گذشت، 
فرزندانش  و  همسر  به  اعتنا  بی 
راهش  به  چشم  تبریز  در  که 
گوید:  خود  که  بودند،آنگونه 
تا  فرزندان رها کردم، می گریم 
موالنا نشنود) مقاالت، ۳۴۹(، در 
حالیکه دم از صوفیگری میزد که 
لذایذ  از  پوشی  چشم  تعالیمش 
سر؛عاشق  پیرانه  است،  دنیوی 
ساله  چهارده  خاتون«،  »کیمیا 
دختر خوانده ی موالنا می شود 
و به اصرارازموالنا می خواهد تا با 
پیوند او با کیمیا خاتون موافقت 
به  توّجه  با  تمّنا  این  که  کند، 
اختالف سن به بیش از پنج دهه 
را به چیزی جز لذت جویی نمی 
توان تعبیر کرد،اما »کرا خاتون« 
الدین   جالل  موالنا  دوم  همسر 
خاتون،  کیمیا  دخترش  ویژه  به 
از  پیوند  این  به  تمایلی  کمترین 
شمس  دهند،  نمی  نشان  خود 
می گوید:» اکنون کیمیا را به من 
فرستید،  من  بَِر  را  کیمیا  دهید، 
باقی شما دانید...«.مقاالت،  ۲۲۰                     
اختیار  دوهمسر  موالنا         
گوهر  او  نخست  همسر  کرد، 
خاتون)دختر خواجه شرف الدین 
داشت  نام  سمرقندی(  الالی 

پسر  دوفرزند  موالنا  برای  از  که 
»عالء  و  ولد«  »بهاءالدین  نام  به 
دنیا  دودختربه  و  محمد«  الدین 
ِکرا  همسرموالنا  دومین  آورد. 
از همسر  او  و  نام داشت  خاتون 
پیشین اش دختری داشت به نام 
کیمیاخاتون که در کنار مادرش 
بُرد  می  موالنابسر  ی  خانه  در 
وگویا این مادر و دختراز زیبایی 
چهره واندام برخوردار بوده اند. 
ِکرا خاتون از موالنا پسری به نام 
مظفرالدین امیر ودختری به نام 

ملکه خاتون نیز به دنیا آورد.
       از آنچه که شمس در کتابش 
خاتون  کرا  از  گاه  است،  آورده 
یاد  زشتی  به  گاه  و  خوبی  به 
پریشیدگی  از  نشان  که  میکند، 
که  دارد  شمس  حاالت  ن  تلوُّ و 
جهت  به  خواه  مناسبت  هر  به 
خاطر  به  وگاه  او  عنایت  جلب 
یاد  ازاو؛درمقاالتش  دلگیری 
می کرده است، می نویسد:»کرا 
موالنا  است،  حسود  نیز  خاتون 
جایی  در  و  نیزحسوداست... 
چنانست  »این  گوید:  دیگرمی 
یکسال  الدین  بهاء  که  گفتم  که 
از همه علمها توبه کند ودر خانه 
کند،  خاتون[  ]کرا  کرا  خدمت 
رویش  سوی  برین  اگر  چنانکه 
بزند،، چون دردمند شود، نگوید 
ااّل آن سوی رویش  که بس کن، 
پیش آورد... ااّل چون چیزی پیش 
نهند بی تقاضا؛ او نخورد، وروزی 
دهد...  بوسه  را  کرا  پای  بار  ده 
آرزوست،  زهرا  کبابهای  آن  مرا 
و  تر  سازد،  می  کباب  خوش 
لطیف و آبدار، آن کرا چرا کباب 
خشک؟  خشک  کند  می  چنان 
نی،  طعام  کرا  نیکو،  کباب  زهرا 
زهرا هم طعام هم کباب هم جامه 
شستن ... یادم می آمد در حلب 
می گفتم کاشکی اینجا بودی آن 
وقت من بخورم تورا نیز بدهم...

بیدار  ساعت  یک  خاتون[  ]کرا 
گوید  می  ساعت  یک  شود،  می 
تو خدایی، ساعتی دور می َرَود، 
پادشاهی،  که  نگرد  می  من  در 
چه  انبیاء  گوید  می  ساعتی 
بودند، ساعتی می گوید برموالنا 
بقیه درصفحه ۵۹

 قسمت سوم                            »شمس تبرزیی، و عشق ریپی!«
                            

ک.هومان
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سوسن )بخش  پایانی(
 

که  را  چینی  پیلسم  افراسیاب 
رستم  با  جنگ  آرزوی  در  همیشه 
با سوسن آشنا کرد. سوسن  را  بود 
هوش  گوش  اگر  گفت  پیلسم  به 
به  را  پهلوانان  یکایک  دهی  من  به 
پیلسم  کرد.  اسیر خواهم  تو  دست 
پیمان بست که فرمانبردار او باشد. 
که  خواست  افراسیاب  از  سوسن 
و  خوردنی  از  را  بزم  ابزار  بهترین 
آماده  او  برای  نواختنی  و  نوشیدنی 
و  بیهوشی  و همچنین داروی  کنند 
ساز و برگ رزم را نیز فراهم آورند. 
ابزار  از  با کاروانی  پیلسم  و  سوسن 
بزم و رزم به سیستان روی نهادند. 
در  پهلوانان  دیگر  و  برزو  و  رستم 
میگذرانند.  زمان  نریمان  سام  خانه 
سرها  که  هنگامی  بزم  مجلس  در 
باده ناب گرم شد، میان طوس و  از 
افتاد. طوس مجلس  گودرز اختالف 
گودرز  از  رستم  گفت.  ترک  را 
از  و  رود  او  دنبال  به  کرد  خواهش 
بی درنگ  بخواهد. گودرز  پوزش  او 
رستم  به  گیو  شد.  روان  او  پی  در 
گفت هرچند گودرز مردی فرزانه و 
پر  سری  طوس  ولی  است  خردمند 
میرود  آن  بیم  دارد.  دیوانه  و  شور 
با  ندهدو  گودرز  گفتار  به  گوش  که 
که  است  بهتر  پردازد.  جنگ  به  او 
برای بازآوردنشان در پی آنان روان 
گردم. گیو نیز به نزد آن دو شتافت. 
اینکه  برای  نیز  رفراز  گستهم 
مبادا گیو و گودرز، طوس را از پای 
دنبال  میهمانی  مجلس  از  درآورند، 
آنان رفت. بیژن پهلوان هم رفت که 
بدانان پیوندند. چون مدتی گذشت 
و از هیچیک از دالوران خبری نشد .

نگریست  فرامرز  به  نگران  رستم   

پهلوانان  برخورد  از  مبادا  گفت  و 
آنان  و  بیفتد  اتفاق بدی  با یکدیگر 
نزدشان  به  زود  افتند.  هم  جان  به 
در  رستم  که  بگو  بدیشان  و  برو 
انتظارشان چشم به در دوخته است. 
فرامرز چون باد خود را به پهلوانان 
رساند. رستم و برزو سرگرم گفتگو 
و سراغ  درآمد  در  از  زال  که  بودند 
رستم  گرفت.  رستم  از  را  دالوران 
را  همه  بود  داده  رخ  آنچه  داستان 
خانه  از  رفتن  هنگام  طوس  گفت. 
رستم آنچنان مست بود که سر از پا 
نمیشناخت و بی هدف اسب میراند. 
او را جلب کرد.  ناگاه گورخری نظر 
را   اسب  گورخر  شکار  برای  طوس 
تازاند. اسب از پای درآمد و طوس را 
نقش زمین ساخت. طوس از مستی 
شب  رفت.  خواب  به  خاک  روی  بر 
را طوس همانجا گذراند و چون روز 
شد و مستی از سرش به در رفت ، 
بیمنام گردید. بیدرنگ بر اسب سوار 
شد و روی سوی ایران نهاد. ناگاه از 
دور آتشی برافروخته دید، به طرف 
شد  نزدیک  چون  راند.  اسب  آتش 
خیمه ای شاهانه بر پای دید که میخ 
و ستونش از سیم ناب و طنابش از 
ابریشم خام بود. طوس فریاد زد که 
این خیمه ازآن کیست؟ و صاحبش 
چه نام دارد؟ سوسن از خیمه بیرون 
خیمه  درون  به  را  طوس  و  آمد 
حبش  از  چون  گفت  و  فراخواند 
تا داستان خود  بنشین  جویا شدی 
را بگویم. طوس به درون خیمه رفت 
و سوسن با طنازی و عشوه گری به 
و  بی مانندم  رامشگری  که  گفت  او 
از بیم افراسیاب به ایران میگریزم. 
اگر  گفت  دل  در  و  شد  شاد  طوس 
بر  برم،  نزد شاه   به  را  این رامشگر 
سوسن  افزود.  خواهد  جاللم  و  جاه 
خوان گسترد، چون خوردنی خورده 
از سوسن جامی شراب  شد، طوس 
جای  از  سبک  سوسن  خواست. 
برخاست و جامی شراب به دستش 
داد. چون سر طوس از باده گرم شد، 

خود را به او شناساند.

بدو گفت طوس دالور منم
ز پشت جهاندار نوذر منم

اینبار  خواست.  شراب  باز  طوس 
سوسن شراب را به بنگ آمیخت و 

به او داد. طوس از شدت مستی به 
ندا  را  پیلسم  . سوسن  رفت  خواب 
داد تا طوس را به بند کشد. گودرز 
و در هیچ  به دنبال طوس آمده  که 
ناگاه  به  بود  نیافته  او  از  اثری  کجا 
پنداشت  گودرز  دید.  دور  از  آتشی 
و  افکنده  خاک  بر  شکاری  طوس 
تازان  آنست.  کردن  بریان  سرگرم 
به جانب آتش روی آورد و در پس 
آتش خیمه ای برپا دید که زنی زیبا 
است.  نشسته  آن  درون  طناز  و 
شاهانه  خیمه  این  پرسید  گودرز 
اسب  از  گفت  سوسن  کیست؟  از 
فرود آی و زمانی بیاسای تا داستان 
خود را بگویم. گودرز از اسب به زیر 
آمد و به درون خیمه رفت. سوسن 
نامش را جویا شد.او پاسخ داد نامم 

گودرزاست و پسر گشوادم
منم پور گشواد گودرز راد

جوانمرد چون  من ز مادر نزاد
بدین  را  آمدن سوسن  دلیل  گودرز 
دشت از او پرسید. سوسن در پاسخ 
همان را گفت که به طوس گفته بود. 
داد  اطمینان  بدو  و  گودرز شاد شد 
برد.  خواهد  ایران  شاه  نزد  اورا  که 
سوسن گودرز رامانند طوس بیهوش 
بند  به  نیز  را  او  پیلسم  و  ساخت 
کشید. پهلوانان ایرانی که یکی پس 
طوس  بازگرداندن  برای  دیگری  از 
بودند  شده  خارج  رستم  سرای  از 
با حیله گری سوسن یکایک گرفتار 
به  که  را  دالوران  پیلسم  گشتند. 
، گوش و دهانشان را  بند میکشید 
بیژن  که  هنگامی  اما  می بست.  نیز 
خوشبختانه   ، ساخت  گرفتار  را 
فراموش کرد که دهان و گوشش را 
اگر  که  بود  براه  چشم  بیژن  ببندد. 
از پهلوانان کسی به در خیمه آید او 
را از ورود به خیمه باز دارد و بگوید 
که همه پهلوانان به افسون سوسن 
گشته اند.  گرفتار  پیلسم  دست  به 

فرامرز آخرین پهلوانی بود که به در 
خیمه سوسن رسید. بیژن از صدای 
که  دانست  شیهه اش  و  اسب  سم 
پهلوانی از راه رسیده است. او با تمام 
بلند   صدای  با  و  برآورد  فریاد  نیرو 
افسونگری  خیمه  به  ورود  از  را  او 
فرامرز  کرد.  جلوگیری  سوسن 
عنان اسب را کشید و از خیمه دور 
در  دید  چنین  چون  پیلسم   . شد 
با  پیلسم  و  نهاد. فرامرز  پی فرامرز 
یکدیگر به جنگ پرداخنتد. آن دو 
سرگرم پیکار بودند که زال به خیمه 
سوسن رسید و فرامرز را با پهلوانی 
و  یال  دیدن  از  زال  دید.  نبرد  در 
بر  و  شد  اندیشه  در  پیلسم  کوپال 
جان فرامرز بیمناک. زال به فرامرز 
و  بگریزد  پیلسم  پیش  از  که  گفت 
او بگوید که  به  نزد رستم رود و  به 
هنگام بزم نیست و هرچه زودتر به  
جنگ پیلسم آید. فرامرز در پاسخ 
گفت میترسم به دست پیلسم کشته 
شوی چون تو پیری و او برنا، و اگر 
خدای ناخواسته به دست او اسیر یا 
کشته گردی، آیا از من به زشتی یاد 
نخواهند کرد که او گریخت و پیری 
را به جنگ وا داشت؟ زال گفت مرگ 
که  اینست  مهم  ندارد،  اهمیت  من 
فرامرز  نیایند.  در  پای  از  ما  جوانان 
با  . زال و پیلسم  به نزد رستم آمد 
فرامرز  پرداختند.  نبرد  به  یکدیگر 
آگاه  بود  گذشته  آنچه  از  را  رستم 
ساخت. رستم با فرامرز و برزو به نزد 
زال و پیلسم آمدند. رستم و پیلسم 
به زورآزمایی پرداختند. هیچیک از 
دو پهلواننتوانست پشت دیگری را بر 
زمین آورد. این جنگ دو نفره به نبرد 
میان دو کشور ایران و توران انجامید. 
پای در  از  را  سرانجام رستم پیلسم 

آورد و پهلوانان را از بند رهایی داد.
پایان    
  به اطالع عالقمندان به نوشته های 
رساند  می  بصاری   دکتر  یاد  زنده 
دیگری  مطلب  آینده  شمارة  از  که 
آزادی  در  را  ایشان  های  نوشته  از 

منتشر خواهیم کرد.

پی گیری کارهای ساختمانی

خطوط  به  فقید   شاه  بطورکلی 
مواصالتی اعم از راهشوسه،ذراه آهن 
و  هواپیمائی  توجه مخصوصی مبذول 
که  کرد  ادعا  توان  ومی  داشت.  می 
به جزء جزء آن  رسیدگی می کرد. 
درسال ۱۳۱۲  قرار بود یک  راه جنگی  
درسرحدات کردستان  درمدت معینی 
ساخته شود. ریاست راه  کرمانشاهان  
نیز  به عهدة مهندس  تیمور ملک 
اصالنی بود  اتفاقاً راه در موعد مقرر  
توسط  امر   وگزارش  نشد  ساخته 
منصورالملک  وزیر وقت راه به عرض 
رسید. رضا شاه  فوق العاده عصبانی 
گردید  وگفت اگر   تا ماه دیگر  که 
خواهم  منطقه  آن  به  بازرسی   به 
رفت  راه تسطیح وقابل عبور  نباشد  
رئیس راه را اعدام خواهم کرد. وزیر 
راه عین  اظهارات شاه را  به مهندس 
با رمز تلگرافی اعالم  ملک اصالنی  
داشت . تلگراف را  که کشف می کنند  
وبنظر رئیس راه  می رسانند بیچاره 
انصاف  وباید  کند  می  غش  ازترس  
داد  که هرکس  دیگرهم به جای او 
بود  به همین سرنوشت  دچار می شد. 
زیرا سّر موفقیت  شاه فقید  صالبت 
بود. دستوراتش  درانجام  واصرار  
باألخره راه  درمدت معین  تسطیح 
وشاه  برای بازدید راه  مزبور عزیمت  
می کند. هنگامی که  مشغول بازدید  
راه می شوند  تقریباً سیصد چهارصد 
برای  شاه  کاربودند.  مشغول  عمله  
راه که  مردخوش  ازرئیس  دلجوئی  
او  به  وبشوخی  بود   وپاکدلی  نیت  

تیمور بک  می گفت می گوید:
تیموربک من برم)بانشان دادن  عمله 

ها( اینها هم میروند.
رئیس راه تعظیم  غرائی کرده  عرض 
می کند بله قربان فوراً. شاه بی اختیار 
گوید   ومی  دهد.  می  سر  را  خنده 
پس توهم بیا برویم وروی گفتة شاه 
تهران  به  اصالنی   ملک  مهندس 
منتقل  ومأمور ساختمان  پل آدران 

باالی کرج می شود.
ازهمین ماجرا  بین او منصورالملک 
نیز رابطه ای برقرار  می گردد. اسکلت 
شاه  شودرضا  می  تعبیه  آدران   پل 
هنگام عزیمت به شمال تصمیم  می 

گیرد  پل راهم بازدید کند.
باران شدیدی   قبل   بد شب  ازبخت 
بارید ه بود  وسیل بنیان کنی  سرازیر 
گردید  واسکلت ساخته شدة پل را  

آب می برد.

همة عوامل  بکار می افتند  وپل چوبی 
می  آماده  شاه   عبور  برای  موقتی  
سازند. شاه می رسد وقبل از  اینکه 
گزارش امر  را بگیرد سئوال می کند 

پل کو؟ کجارفت؟
ملک اصالنی می گوید قربان آب برد.

چه  این  گوید:  می  باعصبانیت  شاه 
پل کاغذی  می بازی است  مسخره 

سازید؟
ترکی   غلیظ  لهجة  با  اصالنی  ملک 
می گوید: قربان  هیچ تابحال  کاغذ
 نوشته ای؟ اول مینوت می نویسند 
وبعد پاکنویس  می کنند  حاال این را 
بود ودودفعه  برد مینوت پل  که آب 

می نویسیم.
گوید:  می  زیاد   باعصبانیت   شاه 

کوراغلی  نخوان می گویم پل کو؟
سردی   خون  با  اصالنی  ملک 
قربان  گوید:  می  دست  وباالآوردن 

یواش ، یواش. 
شاه رو بحاضرین کرده ومی گوید  من 
می روم بشمال  تابرمی گردم باید پل 
ساخته  شود واین  تُرکه راهم  حبس 

کنید. ) اشاره به ملک اصالنی(. وسوار 
ماشین می شود ومی رود.

حضار که می بینند  وضع خوبی پیش 
نیامده واگر ملک اصالنی ، پیرمرد را 
زندانی کنند  چون همه امور  دست او 
بوده کار می خوابد بفکر  چاره جوئی 
سرعملة   یک  وباألخره  افتند   می 
ترکی آنجا بوده  وآن بیچاره را  برای 
امتثال امر  حبس می نمایند. وهمه 
وتا  افتد  می  بگردش   هم  چرخها 
هنگام مراجعت شاه  پل را آماده می 

سازند.
اصالنی   ملک  وهمین  آید   می  شاه 
گزارش امررا  بعرض می رساند. چون 
کار مطابق  دلخواه بود، شاه مسرور 
می شود  ولی دستوری را  که داده 
بود بخاطر داشت. گزارش که تمام می 

شود  شاه می گوید:
مگر  من نگفتم  که ترا حبس کنند . 

ملک اصالنی می گوید:
خیر قربان  فرمودید تُرکه را حبس 

کنند  وکردیم وحاالهم زندانی است.
تو  مقصودم  گوید  می  باتشدد  شاه 

بودی.
گذاشتن   گرو  ریش  با  اصالنی  ملک 
می گوید: قربان  چاکر ؟ خجالت نمی 

کشید من  پیرمردرا حبس کنید.
کرده   سکوت  بسینه   دست  حضار 
ولی با شنیدن  اظهارات ملک اصالنی  
به التهاب درونی  عجیبی دچار می 
ساده   مرد  بیند   می  که  شاه  شوند. 
ومرد یک دنده ای است  خنده را سر 
می دهد  وازسر تقصیر ملک اصالنی  
هم می گذرد.  همین واقعه باعث می 
گردد که ملک اصالنی  درقلب رجال  

وقت جائی باز کند.
) نقل از روزنامة اتحاد ملی  مهرماه 

سال ۱۳۳۰(

تفألی از حافظ

اول   اسمعیل  شاه  که   اند  ده  آور 
کوشش  صفویه  سلسلة   مؤسس 
داشت که  تشییع را مذهب رسمی  
ازنظر  این کشوررا  تا  قراردهد  ایران 

مذهبی تابع خلیفة عثمانی  نشمارند. 
به  باره  دراین  جهدرا   اسمعیل  شاه 
جائی  رسانید  که فرمان داد  قبور 
مشاهیر  متمایل به تسنن را  بشکافند  

وبا خاک یکسان  کنند.
مالهای  از   یکی  که  است   روایت 
معروف   قشری،  و   جاهل   ، متعصب 
سعی  شاهنشاه   نزد  مگس   مال  به 
بقعة  بانهدام   امر  که  نمود   بلیغ 
مشهوراست   چنانکه  بدهد.  حافظ  
مالدرحضورشاه، لسان الغیب را  می 
شاه  خواند.  وفاسق   فاسد   ، خوار 
اسمعیل دراندیشه فرورفت که چگونه  
وخاک  دهد.  انجام  را   مال  تقاضای 
مصلی را  که یکی از  مفاخر ادب ایران  
رادربرگرفته  زیرورو  نمایدوآنچه از 
پیکر  خداوندگار  تغزل  عرفانی  باقی 
است  بیرون آورد  وبا چنین کرداری 
را  تصدیق وحافظ   نادان  ، گفته آن 
فارسی   جمیع  عقیدت   رابرخالف  

زبانان می خوار، فاسق وفاسد  بنامد.
اندیشید   تدبیری  سرانجام  شاه 
وصدورفرمانی مبنی بر  خواستة مال 
دیوان خواجه  از  تفألی   رابه  مگس  
موکول فرمود  وچون آن را گشود این 

غزل  بنظر آمد:
جوزا سحر نهاد  حمایل  برابرم

 یعنی غالم شاهم وسوگند می خورم
شاه اسمعیل  مطلع غزل را  بمنزلة 
سوگند  وفاداری دانست  واز اجرای 
خواستة  » مگس«  احتراز جست. اما 
مال دست بردار  نبود، قانع نشد وُمصراً  
وبعناوین گوناگون  دراجرای خواستة 
خود  پافشاری کرد  تا بجائی  که شاه 

مقررفرمود » مال« شخصاً تفألی بزند.
بقیه درصفحه ۴۹

  زنده یاد دکتر طلعت بصاری )قبله(                                      بخش  پنجاه وسوم

زانن شاهناهم   داستانهای کواته اتریخی
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تخت طاوس

طاوس خانم زن سوگلی  فتحعلیشاه 
قاجار بود. شاه قاجار که به محبوب 
خود  دلبستگی  تام داشت  وچون 
مثل  نادرشاه  قدرت آن را نداشت  
تخت  و   کشد  هند   به  لشکر  که 
طاوسی به غنیمت  آرد، دستور داده
 بود  درایران  تخت زیبائی  به نام 
باهمسر  که  ساختند  خانم   طاوس 
مزبور  تخت  بیارامد-  برآن  خود  
گلستان  کاخ  درموزة  اکنون   هم 
وصندلی  نادر  طاوس  تخت  میان 
آغامحمدخان  قاجار جادارد- باری  
تاج  لقب  خانم  طاوس  این  به  شاه 
الدوله داده و تاج الدوله  در عرض 

تشکر این رباعی سرود:
بتاج الدوله چون دادم لقب شاه

گذشت  از آن سرم از تارک ماه
همیشه بخت با او هست  و نبَود

کسی با ذات او چون  سایه همراه

فتحعلیشاه قاجار
بهانة دلپذیر

را  ساوجی  سلمان  اویس،  سلطان 
بخدمت خواست. سلمان به دردچشم 
مبتال بود . درجواب دعوت  سلطان  

این  قطعه را سرود:
خسروا خاک درگه تو مرا

از غبار زرور نیکو تر
لیک درعین حالتی  که مراست

غیبتم از حضور نیکوتر
حاِل چشمم بداست دورازتو

چشم بد از تو دور نیکوتر

 باردیگر  هم بعلت  درد پا  از حضور در 
مجلس شاه اینگونه معذرت خواست:

بهر استقبال شاه  ازفرق سر  کردم قدم
خواستم  تارو به درگاه همایون آورم

دردپایم  گشت ازآن مانع که آرم دردسر
من که درد پای دارم دردسر چون آورم.

فراق فرزندان

صدرالدین عبدالطیف  خجندی شاعری
 متنفذ وآشوبگر بود. اتابک  محمدبن 
ایله گز که از بی آرامی شاعر بیمناک 
خود  نزد  مصاحبت   بنام  اورا    ، بود 
کرده  توقیف   ودرواقع  نگهداشته  
بود. شاعر ازدوری  فرزندان  و کسان 
خود  سخت آزرده خاطر بودو روزی 
وفرزندان  آمد   در  اتابک  به مجلس 
اتابک  رادردامن پدرشان  دید بداهتًا  

این قطعه را  سرود ومؤثر افتاد:
شاه با بندگان جفا نکند

ورکند رحمتش  رها نکند
عدل خسرو کجا پدید آید

درجهان گر کسی خطا نکند
هردورا طفلکان خرد بَود

پدراز طفلکان جدا نکند.

یوسف فروشی

سلطان بایسنقر )قرن ۹(  شاهی ادب 
پرور  وشاعر مسلک  بوده است. این 

بیت ازاوست:
گدای کوی تو شد  بایسنغر

گدای کوی خوبان پادشاهست.
گویا مطربی  خوش آواز بنام » خواجه 
یوسف اندکانی« از مالزمان  درگاه او 
بوده است. آوازة  آواز دلکش یوسف  
بگوش سلطان ابراهیم فرزند شاهرخ 
از  اورا  میرسد  شیراز   وحکمران 
ولی جواب  کند  می  طلب  بایسنغر  
صدهزار  ناچار  شنود.  نمی  موافقی  
دینار می فرستد  تا درازایش  یوسف 
را  نزداو فرستد  بایسنغر درجوابش  

این بیت را می نویسد:
ما یوسف خود نمی فروشیم

توسیم سیاه خود نگهدار

شاه شعر نشناس

باقر کاشانی  مشهور به » باقر  خورده«  
از دیار خویش عازم  هندوستان شد 
مدح   در  گویا  گشت.  متوطن  وآنجا 
پرداخت   قصایدی  عادلشاه   ابراهیم 
ولی صله ای نیافت درحالیکه شاه به  
ظهوری خراسانی که  مدیحتی سروده 
بود  جایزة کالنی داد. باقر کاشی  ازاین 
بخشش  شاه دلتنگ  شد واین رباعی  

وبرخالف  کرد  انشاء  حضورش  در 
گذشته  صلتی الیق گرفت:

خوارند دو جا به دهر ارباب  سخن
نزد شه غزنین وشهنشاه دکن

بی جا صله بردند  ظهوری وحسن
 بی جایزه ماند شعر فردوسی ومن

شاید منظورش  از حسن،  ابوالقاسم  
ملک  که  باشد  عنصری   حسن 

الشعرای دربار محمودی  بود، بناحق.

دلداری

سلطان سنجر  مزاحم قراختائیان شد 
ولی درجنگ باآنان- برخالف  سایر 
وبصالح  خورد   شکست   - نبردها 
به  خویش   سپاه  سران  اندیشی 
خودبرگشت.فریدالدین  پایتخت 
ازاین شکست  را   شاه  کاتب  چون 
غمگین دید  بدین رباعی درتسالی  

خاطرش کوشید:
شاها زسنان تو  جهانی شد راست

تیغ تو چهل سال زاعدا کین خواست
گرچشم بدی رسید  آنهم زقضاست

کآنکس  که بیک حال بماندست خداست.

فوائد موز

موز یکی از پرمصرف ترین میوه ها 
در  ایاالت متحده است. سبب مناسب 
آن  بودن  ودردسترس  قیمت   بودن 

درسراسر سال است.
میلی  پتاسیم)۴۵۰   سرشاراز  موز  
گرم درهرموز( می باشد. مصرف آن  
به پائین آوردن فشار خون کمک می 
کند وخطر بروز  سکته  وبیماری قلبی 

را کاهش می دهد.
Plantain میوه ای  مشابه و به شکل  
موز می باشد شیرینی آن کمترازموز 
و  است  بیشتر  آن  نشاستة  ولی 

بصورت پخته مصرف می شود.

عالئم حملة قلبی

*د احساس ناراحتی  وفشار معموالً 
دروسط سینه

شانه،  بازو،  هردو  یا  دریک  درد   *
پشت، گردن یا فک

* بی نظمی یا سرعت ضربانات قلب
* اشکال در تنفس

* احساس سبکی درسر، سرگیجه، یا 
احساس ضعف

* تهوع یا استفراغ

تشخیص حملة قلبی

سنجش  کاردیوگرافی:  الکترو   *
فعالیت  الکتریکی قلب باقراردادن

 ۱۲ الکترود کوچک روی سینه، بازوها 
نرسیدن  آزمایش  این  پاها.  وساق 
خون به قسمتی  ازقلب را به سبب 
انسداد  یکی از شریان ها نشان می 

دهد.
* آزمایش خون Troponin:  افزایش 
این پروتئین آسیب به عضلة قلب را 

نشان می دهد.
* پرتو نگاری:)X-Ray( قفسة سینه  
بیماری   دیگر   علل  برای  تشخیص 

مانند سینه پهلو
Echocardiogram   آزمایش *

آزمایش   این   . قلب(  ساوند  )اولترا 
تغییرات  ضربانات  قلب را  درنتیجة 

کاهش رسیدن خون نشان می دهد.
پرتو  رفته:   پیش  های  آزمایش   *
نگاری)Imaging( : این  آزمایش ها 
تصویر شریان ها و جریان خون  به 

قلب را  نشان می دهند.

عوامل مؤثر  درضربان قلب

تحرک  سن،  مانند  بسیار   عوامل 

جسمی، هیجانات  وداروها درتعداد  
ضربانات قلب  مؤثر  می باشند. ضربان 
قلب  کمتراز  ۵۰  باردردقیقه درحال 
استراحت وبیشتر از ۱۰۰  بار دردقیقه 
غیر طبیعی استوباید به پزشک معالج 

اطالع  داد.
مانند  ورزشکارانی  قلب  ضربان  
دوندگان  ماراتن، ودوچرخه  سواران 
حرفه ای به تقریب  ۴۰  بار دردقیقه 
با  می باشد. علت آن این است که  
تحرک جسمی  عضلة قلب   قوی تر 
شده  وباهرضربان خون بیشتری  را 
به خارج می راند. افراد عادی نیز  با 
پرداختن به ورزش  می توانند  تعداد 

ضربات  قلب را کمتر کنند.
قلب   ضربانات  کندی   کلی   بطور 
درحال استراحت  برای سالمت قلب 

وعروق  سودمند است. با تحرک 

جسمی  ۳۰ دقیقه  درروز  ضربان قلب  
درحال استراحت  را می توان  از ۸۰ به 

۶۵ با دردقیقه کاهش داد.

پیشگیری از فشارخون

یک پژوهش که گزارش آن  درنوامبر  
فشارخون  درمجلة   ۲۰۲۰ سال 
انتشاریافت نشان داد که ۳۰ دقیقه 
به  درهفته   روز  پنج  روی،  پیاده 
پائین آوردن فشار خون  زنان پس از 

یائسگی  کمک می کند.
های  فعالیت  دیگر  مانند  روی  پیاده 
جسمی  باپائین آوردن میزان هورمون 
های  فشارروحی )( وبهبود  سالمت 
عروق موجب کاهش فشار خون می 

گردد.

از: دکتر همایون آرام- نیویورک

دانستـنی اهی زپشکی
زنده یادسعیدی سیرجانی

شوخی شعرا
یافته های جدید دانشگاه هاروارد

گرفتن ونگرفتن

حیدری شاگرد  لسانی ومعاصر شریف تبریزی بود. یکی از ممدوحین صلة  
قصیدتی که برایش سروده بود  به خزانه دار حواله کرده بود ولی خازن  از 
تأدیة پول  طفره می رفت . شاعر بناچار  از خازن نزد شاه  چنین شکایت 

برد:

مشکلی دارم شها خواهم کنم پیش توعرض
زآنکه  زین مشکل مرا صدداغ حسرت بردل است

سیم وزر انعام کردی لیکن از خازن مرا
هم گرفتن مشکل و هم ناگرفتن مشکل است.

آرامگاه سلطان سنجر درترکمنستان

فردوسی

سلمان ساوجی
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بر سر آن رژیم عهد حجر که هنوز 
بعد از چهل سال هارت و پورت کردن 
وقتی  است.  افتاده  نزار  حال  این  به 
به  عشقی  هیچ  اینها  میگوییم  ما 
وطن ندارند، غلو نمیکنیم. ولی هنوز 
جای نگرانی نیست چون اگر برخی 
از این الگوهایشان کار کند ، میتوان 
آنرا تبدیل به راهکارهای دولتی کرد 
مثل این تکه که مسئول محترم عضو 
عفیفه  بانوی  تهران  شهر  شورای 

محجبه ناهید خداکرمی گفت :
»... برای هر تهرانی یک قبر مجانی 
در نظر گرفته شده،  ولی هزینه کفن 
و دفن حدود ۵۰۰ هزار تومان است...« 
خب باز جای شکرش باقیست که قبر 
مجانی میدن و اگر عکس العمل مردم 
خوب باشد میتونند از همین راهکار 
برای شهرهای دیگر کشور استفاده 
 ۵۰۰ مبلغ  که  شد  قرار  البته  کنند. 
هزار تومان را به یارانه ها اضافه کنند 
تا مردم با خیال راحت بمیرند. بعدش 
امورات  کردن  کاری  محکم  برای 
کشور، طویله شورای اسالمی طرحی 
با تصویب  را در دستور کار دارد که 
ایرانی  اسالمی -  طب  سازمان  آن، 
سالم  زندگی  سبک  ترویج  هدف  با 
منطبق با آموزه  های اسالمی تشکیل 
می شود. هدف این عمل خیر، استفاده 
از طب سنتی در پیشگیری، بهداشت 
از حقوق شاغالن  و درمان وحمایت 
حرفه طب اسالمی ایران عنوان شده 
آمده  طرح  این  از  بخشی  در  است. 
می تواند  بهداشت  وزارت  که  است 
مسئولیت های  از  بخشی  یا  و  تمام 
خود در رابطه با آموزش مداوم جامعه 
پزشکی، برگزاری امتحانات در سطوح 
امور  به  نظارت  و  ارزشیابی  مختلف، 
نظام  به سازمان  را  و درمان  آموزش 
کند؟؟؟  واگذار  اسالمی-ایرانی  طب 
فاتحه  باید  دیگر  عبارت  به  پس 
علوم امروزی را خواند. همچنین در 
مقابل  در  مقاومت  دیگر  جبهه های 
راهکارهای  کشور  کالن  مشکالت 
دیگری ارائه دادند که در تاریخ بشریت 
بی همتاست. محمدحسین حمیدی، 
رئیس پلیس راهور شهر تهران گفته 
است که:»... پلیس با سگ گردانی در 
خودرو برخورد می کند و این موضوع 
در دستورکار پلیس است و روزانه با 
نه فقط سگ  و  برخورد می شود  آن 
که هر حیوانی که داخل خودرو رها 

باشد مشمول این برخورد می شود...« 
بعله طبق روایات و احادیث ، این جور 
سوسول بازیها اکیدأ حرام و فقط در 
بعضی از موارد مثل گاو و گوسفند ، 
مکروه و برخی مثل شتر، االغ و یابو 
مباح میباشد. البته جماع با آنان خود 
داستان دیگریست که از حوصله این 
بگویید  هی  باز  است.  خارج  نوشتار 

فرهنگ اسالمی بد است.

فرهنگ اسالمی

»... آیات قرآن مثل توییت های االن  
و به رسانه های نوین خیلی نزدیک اند. 
اگر به عصر نزول قرآن نگاه کنید هر 
اتفاقی که می افتاده، یک آیه، دو آیه، 
متناسب با شرایط نازل می شده است؛ 

مثل توییتر امروزی دقیقا...«
حسینی  بشیر  ابلهانه  چرندیات  از 
رژیم  مداحان  حلقه   اعضای  از  یکی 
نیست  معلوم  که  اسالمی  جمهوری 
است.  خورده  قاطی  را  معجونی  چه 
چیزی که در مرام این عقب ماندگان 
ذهنی نیست ، درک و مفهوم واقعیات 
چون  ندارند  تقصیری  البته  و  است 
روایات  و  موهومات  به  کودکی  از 
نهایتأ  شده اند.  داده  عادت  شاخدار 
کله  و  سر  چرندیات  همین  با  باید 
پامنبری های ابله تر از خودش را گرم 
کند که مبادا روزی جماعت به فکر 

کردن بیفتند.
نمیدانم توجه کردید یا نه ،هر روزی 
که میگذرد از روز قبلی بدتر میشود. 
بحرانهای شدیدی که همه گوشه های 
جامعه را محاصره کرده است ، روز به 
روز حلقه اش تنگتر میشود و نهایتأ 
شد.  خواهد  منفجر  درون  از  جامعه 
به  حتی  گفته ایم  بارها  همانطوریکه 
اندازه سر سوزن  نه توانی و نه اراده ای 
در این جماعت ، برای حل مشکالت 
پیدا میشود. دوره شکوفایی فرهنگ 
سیزده  دوازده  شیعه  مدل  اسالمی 
امامی را به روشنی میتوان دید. بدین 
معنی که بعد از چهار دهه حکومت 
باورهای  مبنای  بر  دوزاری  مالیان 
که   آن شد  برآیندش   ، ناپاک  و  کج 
امروز میبینیم. مرده پرستی و عقاید 
و  جان  و  هوا  و  خاک  و  آب   ، کهنه 
مال مردم ایران را غارت کرده است. 
کربال  درصحرای  وجودشان  عصاره 
و  ترس  و  عزاداری  و  زنان  حجاب  و 

وحشت از فشار قبر و نکیرومنکر و 
و  اصطرالب  و  رمل  و  و شیطان  جن 
حاال  است.  قبیل  این  از  موهوماتی 
همتای  رژیم  گوششان  بغل  که  هم 
خودشان یعنی طالبان افغانستان از 
باتالق اسالمی پاکستان و از علفزار 
ندانم کاری کشورهای غربی سبز شد 
و دوباره آمد روی کار. تف سرباالی 
کمربند سبز. حاال دیگه جمع نخبگان 
و  شده  جمع  اسالمی  امپراطوری 
ونی   زور  و  دنبکی  هم  با  میتوانند 
عزیزمان  اسالمی  ایران  در  برقصند. 
از  طالبان(   - )داعش  داعبان  این  با 
نوع مرغوب شیعه که مملکت را رو 
به نابودی کشانده اند هر گونه خیمه 
شب بازی موجود است. هرگونه فساد 
توضیح  برایش  میکنند  که  دزدی  و 
و  خود  مرام  در  چون  دارند  شرعی 
اجدادشان ، این جور کارها رسم بوده 
که میریختند یکجا و چپاول و کشتار 
میکردند. بقول آن دجال هندیزاده ،
بوده. طاغوت  بر  اسالم  پیروزی   
مکتب خمینیسم و والیت فقیه بجز 
دروغ و زشتی و پلیدی و عزاداری و 
نیست.  دیگری  چیز  انسانیت  مرگ 
یاد اون تصویری افتادم  که جماعت 
روشنفکر تحصیلکرده با کت و شلوار 
زده  زانو  راحل  امام  دور  کراوات  و 
به ترشحات مغزی  بودند و عاشقانه 
یک آخوند عقب مانده بیسواد گوش 
میدادند و به به و چه چه میکردند. 
از امت مقلد این طایفه آخوند هیچ 
انتظاری نمیشود داشت چون اسالم 
چنان  آنان  ریشه  و  رگ  در  عزیز 
طول  نسل  چندین  که  است  تنیده 
میکشد درست شود. مملکت به این 
حال خراب افتاده است چرا؟ جوابش 
خیلی ساده است فرهنگ و طرز تفکر 
امتی - اسالمی . انگار نه انگار که در 
خرابکاری  آمده اند.  بدنیا  خاک  آن 
این  از  یکی  خرابکاری.  پشت 

بحرانهای خانمانسوز، جریان ویروس 
کله  رهبر  قضیه  اول  که  کروناست 
پوک انقالب اسالمی گفته بود که این 
اصال و ابدا بحران نیست چون ما بدتر 
از این هم داشته ایم . البد منظورشان 
تعطیل مجالس عزاداری پارسال بود 
و بعد فرمودند که واکسنهای ممالک 
امریکیه حرامند و اکیدأ دستور دادند 
ازچندین  بعد  البته   . نشود  وارد  که 
هزار  ین  چند  شدن  هالک  با  و  ماه 
شهروندان ، رهبر عالیقدر عزاداران 
حرف  پیش   وقت  چند   ، حسینی 
خود را پس گرفتند و اجازه واردات 
اینکه  بر  مشروط  دادند  را  واکسن 
نباشد  جهانخوار  آمریکای  ساخت 
چون  ندارد  اشکالی  بود  هم  اگر  یا 
ای  که  افتاده  تازه  ما  استاد  دوزاری 
صحیفه  هفتم  دعای  چرا  بیداد  داد 
روغن  و  بستن  دخیل  و  سجادیه 
آیت الکرسی  و  شتر  ادرار  و  بنفشه 
داشته  کارآمدی  نتوانسته  حاال  تا 
به همین راحتی ها هم  باشد؟  ولی 
نیست چون تا موقعی که سیستم خر 
تو خر آخوندی واردات واکسن را راه 
بیاندازد چندین ماه طول میکشد که 
بر مبنای راه و روش آدمیان امروزی 
، نه مثل هیئت امنای سیاره میمونها 
را  مردم  میر  و  مرگ  جلوی  بتواند   ،
بگیرد . باید از هفت سرای فساد رژیم 
به  مانده اش  ته  تا  بگذرد  زنان  قمه 
طبقه محروم و کم درآمد برسد. البته 
نباید قضاوت یکطرفه کرد ، مسئوالن 
محترم نظام با خالقیت اسالمی که در 
تار و پودشان بافته شده است دست 
به کار شدند و برای حل این بحران،  
پاچه ها را باال زده و با آفتابه رفتند سر 
َمبال که طبق راهکارهای همیشگی 
 . آدم  و  عالم  به  بزنند  غایط  و  بول 
همانطوریکه بر همه خوانندگان گرامی 
روشن است ، سیستم بهداشتی ایران 
به زانو در آمده است ، بخاطر سهل 

همه  فساد  و  کاری  ندانم  و  انگاری 
گیر، مردم کشور واکسینه نشده اند 
وفادار  مسئولین  و  خودی ها  فقط  و 
نظام واکسینه شدند. بعد اینور و اونور 
پیغام میدهند که :»...ما از مردم انتظار 
داریم که درخواست ها و توقعات بی 
جا از انقالب نداشته باشند و خود را 
مسئوالن  تالش  و  فعلی  وضعیت  با 
این  اگر  کنند  هماهنگ  و  سازگار 
دستجات و عزاداری ها نبود، انقالب 
ما ناقص میماند...« از راهکارهای آیت 
بوشهری  حسینی  هاشم  سید  اهلل 
رهبری،   خبرگان  مجلس  دار  حجره 
رییس شورای عالی جامعه مدرسین 
قم و نماینده مردم بوشهر. این چند 
بیداد  و  داد  و  هیاهو  هم  اخیر  وقت 
راه انداختند که مجالس عزاداری ماه 
قبیله  دعوای چند  یادگار  که  محرم 
جوری  هر  میباشد  عرب  بیابانگرد 
شده باید راه بیفتد. صدای مخالفان 
هم درآمد که بخاطر کرونا نباید این 
مجالس برپا شود. شما را نمیدانم ولی 
ما از صمیم قلب امیدواریم که هیئت 
عزاداران دیوانه هر چه زودتر به نوع 
دلتا و لمبدا و گاما گرفتار شوند و در 
ائمه شترچران صحرای  راه امامان و 
معبود  به  تا  شوند  شهید  عربستان 
خود برسند. صلوات بلند سه مرتبه . 
از طرفی دیگر علی اکبر والیتی یکی 
نعلین و آفتابه  از خرمهره های رژیم 
که تقریبأ یک دو جین شغل و مسند 
تنفیذ حکم  مراسم  در حاشیه  دارد 
ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی که 
در  شد  برگزار  خمینی  حسینیه  در 
پاسخ به پرسش خبرنگار شبکه خبر 
باید  چه  سیزدهم  دولت  اولویت  که 
آقای  دولت  اولویت  گفت:«...  باشد 
ایجاد روابط  باید همکاری و  رئیسی 
راهبردی با چین ، روسیه و هند باشد 
اقتصادی  پیشرفت  به  تواند  می  که 
کشورمان کمک بکند...« خاک کاهو 

در ُام القرای اسالمی چه خبر؟
تیمور شهابی

                 اسانس اه یا روغنهای  معطر                            ترجمة : روحپرور شیرانی
درخت یالنگ یالنگ آمازون:

این درخت در فیلیپین ، اندونزی 
و ماداگاسکار گل میدهد. امروزه 
نهال ان را به مناطق کوهستانی 
انجا  در  و  داده  اکوادورانتقال 
کنید  تصور  میدهند.  پرورش 
را  درخت  هزاران  های  گل  عطر 

که هر روز شکوفه میدهند!

که  هرچند  استفاده:  موارد   
عموما" بعنوان ارامبخش کاربرد 
نشان  مکرر  های  پژوهش  دارد، 
میدهند که ضمن اینکه استرس 
بهبود  به  و  میدهد  کاهش  را 
برای  میکند   کمک  افسردگی 
هم  تمرکز  و  هوشیاری  افزایش 
دلیل  همین  به  میباشد.  مفید 
را  گیاه  این  پژوهشگران  همه 
هماهنگ کننده و متعادل کننده 

بدن نیز  مینامند.  

تاثیرات خاص عطر این گیاه: 

*تعادل انرژی در مرد و زن
*تقویت روحیه

* مبارزه با خشم و عدم اعتماد 
به نفس

* افزایش تمرکز فکری
* فیلتر کردن انرژی منفی

و  بخود  اعتماد  افرینی  باز   *
ارامش.

طرز استفاده از عطر:
روزی سه  بایستی  این گل  عطر 

فضای  در  بار 
پخش  خانه 

شود.
میتوان  یا   
نوبت  سه 
بطور  روز  در 
مستقیم عطر 
م  ستشما ا ا ر

کرد. 

د  بر ر کا
موضعی:

از  قطره  یک 
درخت  روغن 
شکوفه دار را 
قطره  یک  با 
یا  شش  وی 
 ( پایه  روغن 
روغن  مانند 

نارگیل( مخلوط  یا  بادام  زیتون، 
میکنیم تا رقیق شودو سپس دو 
مناطق  در  انرا  از  قطره  چهار  تا 
چاکراو نقاط انعطاف پذیر مالش 

میدهیم. 

دانستنی های فنی:

خانواده گیاه: انناسیا) از درختان 

شکوفه دهنده است که میتواند 
هم  نهال  یا  ای  بوته  شکل  به 

باشد(.
محل رشد گیاه: اکوادر

عرق گیاه: 
را  گلبرگها   : گیری  عرق  روش 
تقطیر نموده و از بخار  ان عرق 
استفاده  و  اورده  بدست  را  گل 

میکنند
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چشمه بلقیس

کیلومتری جنوب شرق شهر   ۴ در 
چرام- جاده  مسیر  در  و  چرام 
بسیارزیبائی  باغ  گچساران، 
آن  پیدایش  ازتاریخ  که  قراردارد 
دراوایل  اما  نداریم  درستی  اطالع 
دورة پهلوی  باغ به صورت امروزی 
درآمد و مورد بازدید مردم قرار می 
گیرد.  باغ دیگری درغرب آن واقع 
است که به باغ عمران شهرت دارد 
بازدید  آن  از  تواند  نمی  کسی  اما 
اسالمی  جمهوری  دولت  چون  کند 
جهادکشاورزی  سازمان   به  را  آن 

اختصاص داده است.

درباغ چشمه بلقیس  آبشار زیبائی 
نیز وجوددارد  چند چشمه اصلی و 
فرعی  آبیاری این باغ زیبارا  ممکن 

می سازند.

جعل تاریخ

هرودوت که شرح زندگی و کارهای 
آزادی  ماهنامه  نهم  ازشماره  اورا 
بقلم زنده یاد امان منطقی  روزنامه 
منتشر  برجسته   وفیلمساز  نگار 
کردیم و چندین شماره ادامه یافت  

یکی از مورخینی است که به 

دلخواه خود حقایق را  وارونه جلوه 
داده است  ازجمله هرودوت با آب 
وتاب زیاد شرح می دهد که چگوته 
تجاوز  خود  برادران  به  خشایارشا 
مورخ  هیچ  او  جز  است.   میکرده 
دروغین  موضوع  این  به  دیگری 

اشاره ای نکرده است.

بتخانه ای بنام کعبه

پرست  بت  اسالم  از  قبل  اعراب 
بودند وبت هائی مانند  الت، منات، 
خانه   . کردند  می  ستایش  را  َهَبل 
داشتند  شکلی  مکعب  چهارگوش  
را  وآن  بود   آنها  بزرگ  بتخانه  که 
العتیق ) خانة کهنه(  یا  بیت  کعبه 
بت خانه  بعدها همین  نامیدند.  می 
مسلمانان  ستایش  مورد  بزرگ 
قرارگرفت که تا به امروز ادامه دارد 
می  خدا  یاخانه  اهلل  بیت  را  آن  و 

نامند.

سفر به آمریکا با یک قایق

 ۳۱ دریانورد   تابارلی   - اریک 
فرانسوی  درپائیز ۱۹۶۳برای  ساله 
بین  فاصلة  موفق شد  بار  نخستین 
اروپا وآمریکا را  به تنهائی  وبایک 
سفر  این  کند.  طی  بادبانی  قایق  
بطول  روز   ۲۷ وشجاعانه  عجیب 
آنکه  از  پس  اریک«    « و  انجامید  
مسافرت خود   درطول  بار   چندین 
سرانجام  شد  روبرو  مرگ  خطر  با 
واقع  نیوپرت  بندر  به  بسالمت 

درساحل شرقی آمریکا رسید.

دردریای  ژوئن ۱۹۹۸   در۱۳  اریک 
ایرلند  غرق شد و جسدش در ۲۰ 
شد..او  کشف  سال  همان  ژوئیه  

بهنگام مرگ ۶۶ سال داشت.

حاضرجوابی

درقرن  لهستان  تقسیم  مان  درز 
امرالند  اسقف  میالدی  هیجدهم 
امالک  اعظم  قسمت  شد   مجبور 
تقدیم  پروس   پادشاه  به  خودرا  
کند. کمی بعد یعنی در سال ۱۷۷۳ 
احضارشد  دربار  به  پوتسدام  در 
پروس  پادشاه  دوم  وفردریک 

ازدست  بعلت  آیا هنوز  ازاوپرسید  
دادن امالک خود  ازپادشاه ناراضی 

است. اسقف جواب داد:

ازرعایای  یکی  من  اعلیحضرتا   -
خودرا   ووظیفة  باشم  می  پادشاه 
نسبت به شهریار خودفراموش نمی 

کنم.
پادشاه مجدداً پرسید:

درروز  خداوند  اگر  دراینصورت    -
بهشت  به  من   بابردن  رستاخیز  
مرازیر  حاضری  آیا  کند  مخالفت 
به  وباخود  کنی  پنهان  خود   عبای 

بهشت ببری؟
اسقف جواب داد:

این عمل  متأسفانه   اعلیحضرتا    -
من  غبای  زیرا  نیست  ممکن  دیگر 
کوتاه شده  آنقدر  پادشاه  بدستور  
است که نمی تواند  اموال قاچاق را  

درزیر خود پنهان کند.

فراموشی

یک روز اینشتین  بالباس زیر دوش 
رفت زیرا فراموش کرده بود  لباس خود

کواته وخواندنیکواته وخواندنی 
رابیرون بیاور د. درآنجا هرچه فکر 
وارد حمام شده  برای چه   که  کرد 
یادش نیامد و درنتیجه بدون اینکه 
خارج  حمام  از  شود  تر  لباسهایش 

شد..

تلفیق شعروموسیقی

مشیرالدوله  پیرنیافرزند  داوود 
حسن پیرنیا و  خانم شکوه ُعظمی 
عالءالدوله  احمدخان  میرزا  دختر 
ازرجال قاجاریان بود. مادربه دلیل  
اجازه  داوود  به  مذهبی  گرایشات 
اما  نداد   را  موسیقی  فراگرفتن 
بشمار  روشنفکران  از  که  پدرش 
روش  بر  زیادی  تأثیر  رفت   می 
داودرابرای  پدر  داشت.  او  زندگی 
حقوق  دررشتة  تحصیالت  ادامة 
ازبازگشت  فرستاد.پس  سویس  به 
شد.  دولتی  کارهای  وارد  ایران  به 
کالسیک  موسیقی  با  درسویس  او 
نیز  پیانورا  نواختن  و  آشناشد 
مقامات   نظر  اوتوانست   فراگرفت 
رابه  وبودجه   برنامه  سازمان 

اصیل  موسیقی  گسترش  اهمیت 
ایرانی جلب کند وپس از اختصاص 
اعتبارارکستری باشرکت نوازندگان  
آن  آهنگسازان   و  خوانندگان  
این  وباکمک  داد  تشکیل  دوره  
رنگارنگ،   گلهای  توانست  ارکستر 
جاویدان،  گلهای  صحرائی،  گلهای 
برگ سبز، یک شاخه گل را  تهیه 
اودرسال ۱۳۴۵پس  و عرضه کند.  
ازمدتی بیماری به رادیو بازگشت اما 
چند تن خواستاربازرسی از کارهای 
اعتراض  بعنوان  شدندواو  وی 
پس  استعفاداد.  ازرادیو  بالفاصله 
نام  با  ازاو هوشنگ بلتهاج کار اورا 
اندازه   به  اما  داد  ادامه  تازه  گلهای 
گلهای  پیرنیا موفقیای کسب نکرد

 و بسیاری از نوازندگان چیره دست 
ازهمکاری با ابتهاج سر باززدند.  

پیرنیارا پدر تلفیق شعر وموسیقی  
درایران به حساب می آورند. داود 
 ۷۱ درسن   ۱۳۵۰ آبان  در۱۱  پیرنیا  
سالگی  براثر سکتة قلبی درتهران 

درگذشت.

معبدهندوها دربندرعباس

این معبد درسال ۱۳۱۰ هجری قمری 
ساخته شده است. دارای یک اتاق 
چهارگوش میانی است که روی  آن 
این  است.گنبد  قرارگرفته  گنبدی 
آن    اطراف  های  مقرنس  با  معبد 
می  درایران  که  گنبدهائی  دیگر  از 
این  است.معماری  متمایز  بینیم  
معابد   معماری  سبک  به  کامال  بنا 

هندی است.

پل اهلل وردی خان

نظیر  ازآثار  بی   پل اهلل وردیخان  
با  که  است.  دوره صفوی  وباارزش  
معروف  سردار  نظارت   و  هزینه  
خان   وردی  اهلل  بنام  عباس   شاه 
اهلل  نام  بر   عالوه  شد.  ساخته 
وردی خان  این پل بنامهای:» سی 
  ، »جلفا«  »چهارباغ«،  پل«،   وسه 
دارد. شهرت  نیز   رود«   و»زاینده 
زاینده  رودخانة  برروی  پل  این 
منظرة  زمانی   که  شده  بسته  رود 
به  را  رودخانه  ازاین  بسیارزیبائی 

متأسفانه  اما  گذاشت.  می  تماشا 
درسالهای اخیر  براثر عدم مدیریت 
رژیم  دولتمردان  غلط   مدیریت  یا 
اسالمی  زاینده رود خشکیده و به 

مرده رود تبدیل گردیده است.

دارائی بافی  دریزد

بشر  برای  اگرچه  تکنولوژی 
اما   کند  می  فراهم  را  تسهیالتی 
برد.  می  ازبین  را  سنتی  صنایع 
نساجی  پایتخت  به  زمانی  شهریزد 
بافی،  ترمه  و  داشت  شهرت  ایران 
دارائی بافی،  زیلو بافی، شمدبافی، 
شال  بافی،  چادرشب  بافی،  دندانه 
صنایع  از  یزدی   ودستمال  بافی 
رفت.  می  بشمار  شهر  این  دستی 
ازاین  بسیاری  سالهاست   اکنون 
منسوجات به بوتة فراموشی سپرده 
شده اند. واز دارائی بافی تنها یک 
دستگاه  دریزد   وجوددارد.  دارائی 

بافی  قدمتی ۸۰۰ ساله دارد .

از  که  است   پارچه  نوعی  دارائی   
با رنگهای   طبیعی   تهیه  ابریشم 

می شد.
دارائی  پارچة  به  مربوط  عکس  به 
هنرمندی  به  تا  کنید  نگاه  دقت  با 

صنعتگران یزدی  پی ببرید.

هرمز فرهت درگذشت

مرداد۱۳۰۷    ۱۸ متولد  هرمزفرهت 
وآهنگسازان  دانان   ازموسیقی 
پس  که  بود  ایرانی  سرشناس 
شدوسالها   مقیم  درایرلند  ازانقالب 
دانشگاه  موسیقی  دانشکده  رئیس 
فیلمهای  برای  بود.  فرهت  دوبلین 
آرامش  مینا،  دایرة  پستچی،  گاو، 
کرده،  صادق   ، درحضوردیگران 
آقای هالو، جنوب شهرموزیک متن 

ساخت.   هرمزفرهت  کتاب

درموسیقی  دستگاه  مفهوم    «  
دانشگاه  طریق   از  را   ایران« 
منتشر   ۱۹۹۰ درسال   کمبریج 
تهران  دانشگاه  ازآن   قبل  کرد.و 
از کنتر  اورا  درسال ۱۳۵۳  ترجمه 
پوان  نوشته کنت کنان  را منتشر 

کرده بود.
ابتال  از  پس  ماه  یک  هرمزفرهت  
مرداد   ۲۵ پگاه  در  پهلو   سینه  به 
۱۴۰۰ درسن ۹۳ سالگی  دردوبلین 

درگذشت.

 تأسیس دولت اسرائیل

 ۲۵ )زاده  بالفور  جیمز  آرتور 
مارس   ۱۹ درگذشته  ۱۸۴۸و  ژوئیه 
تا۱۹۰۵   ۱۹۰۲ سالهای  بین   )۱۹۳۰
نخست وزیر انگلیس بود. زمانی که 
گرفته  پس  ها  عثمانی  از  فلسطین 
شد بیانیة بالفور را خطاب به  رئیس 
فدراسیون  صهیونیسم منتشرکرد 
از   انگلستان  برحمایت   ودرآن 
تأسیس خانه ای ملی برای یهودیان   
کارشناسان  از  بسیاری  پای فشرد. 
را   اعالمیه  این  خاورمیانه  مسائل 
سرآغاز تأسیس دولت اسرائیل می 

دانند.
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لوله هائی که رگهای  خون ازطریق 
خونی نامیده می شوند و مجراهای 
می  نامیده  مویرگ  که  بسیارریزی 
دور  شمارا  بدن  سرتاسر  شوند 
میزند.خونی که رنگ  سرخ روشن 
است  اکسیژن  از  سرشار  دارد 
می  خارج  قلب  چپ  دهلیز  از  که 
یا سرخرگها  ازطریق شریانها  شود 
به  خودرا  اکسیژن  ومویرگها 
سلولهای بی شماربدن می رساندو 
آید  درمی  تیره  آبی  رنگ  به  آنگاه 
که ازطریق وریدها  به دهلیز راست 
قلب وارد می شود. واین عمل بدون 
دارد. ادامه  مرگ  لحظه  تا  توقف 
می  خارج  ازقلب  خون  که  اززمانی 
باز  شود تازمانی که دوباره به قلب 
ثانیه طول می   ۹۰ گرددکمتراز  می 
خون که  مسیری  طول  اگر  کشد. 

مارهای ماهیچه ای به مارهائی گفته 
باکمک  خودرا   طعمة  که  شود  می 
دارند   که  قوی  بسیار  های  ماهیچه 
می  فشار  براو  وآنقدر  دربرگرفته 
آورند تا هالک گردد. این مارها که 
شامل  افعی ها، بوآ ها و آناکونداها  

می شود  برخالف مارهای
 دیگر با نیش سمی طعمه

 را ازپای در نمی آور ند
بلکه پس از خفه کردن طعمه
  آن را یکجا می بلعند.  آنها
آرواره هائی دارند که اجازه

 می دهد دهانشان را  تا حد
زیادی باز کنند.تا بتوانند  طعمه 

دربدن ما طی می کند  حدود یکصد 
گفت میتوان  باشد  کیلومتر  هزار 
از  بیش  معادل  باسرعتی  خون  که 
درثانیه  دررگهای  کیلومتر  یکهزار 

ما حرکت می کند.
هاروی  ویلیام    ۱۶۲۸ درسال 
خون  گردش  انگلیسی   پزشک 

دربدن راکشف  کرد.
دربدن  که  سلولی  میلیارد   ۶۰۰
یا  انسان وجوددارد درهر ۵ دقیقه 
کمتر، یکبار خون تازه دریافت می 

کنند. 
ندارد  اکسیژن  که   تیره  آبی  خون 
رود  می  ها  ریه  به  دهلیزراست  از 
ودرآنجا  اکسیژن دریافت می کند 
و به دهلیز چپ قلب باز می گردد تا 
دوربعدی گردش خون را آغاز کند.

مارهای  ها  افعی  ببلعند.  خودرا 
آسیاوآفریقا  در  که  هستند  بزرگی 
اسارت  در  ها  افعی  میشوند.  دیده 
رشد  متر    ۹ حدود  تا  توانند  می 

کنند.بوآ و آناکوندا در آمریکای 
جنوبی بسر
 می برند. 

به  ها  فنیقی  پیش  سال  از۲۵۰۰ 
تجارت ادویه می پرداختند.

مانند  دریانوردانی  سفرهای 
ادویه  یافتن  برای  کلمب  کریستف 
باعث کشف  آسیائی   درکشورهای 

آمریکا و نقاط دیگرشد.

جزایر  ملوکا  دراندونزی  به جزایر 
ادویه معروف بود چون منبع اصلی  

ادویه مختلف بود.

کنجد  که چینی هاازآن برای تهیه 
مرکب استفاده می کردند  رومی ها 
آن را برروی ساندویچ می پاشیدند.

عربها نیز برمبنای داستان علی بابا 
دارای  کنجدرا  بغداد  دزد  وچهل 
علی  دانستند.  می  جادوئی  قدرت 

بابا دراین داستان می گوید:
» کنجد بازکن« و در باز می شود.

دارچین گیاه بومی سریالنکاست 

بخار آب ومه همانند
ابر از میلیاردها قطره 
گیرد. می  شکل  آب 

تفاوت آن با ابر دراین 
بخار  و  مه  که  است 
و  زمین  نزدیکی  در 
کم  بسیار  ارتفاع  در 

شکل می گیرد. 
بخارآبی  هواشناسان 
فاصلة   تا  را  دید  که 

مه  دهد  می  کاهش  کیلومتری  یک 
گرفتگی می نامند.

شب هنگام در جنگلها برروی برگ

وزمانی از طال گران تر بود.

درروم ویونان باستان  مردم مالیات 
پرداخت  فلفل   های  دانه  با  خودرا 

می کردند.

شدة   خشک  های  جوانه  میخک 
درخت بزرگ وهمیشه سبزی است 
که در ملوکا می روید. از ۲۰۰ سال 
قبل از میالد  درباریان چین  برای 
بهنگام  دهانشان  خوشبوشدن 
دیداربا امپراتور میخک میجویدند. 

ازآن  بودائی  رهبران  که   زعفران 
خود  صورت  کردن  رنگ   برای 
های  کالله  کنند   می  استفاده 
هستند   بنفش  گلی   زردرنگ 
گران  ها  ادویه  همه  از  زعفران 
تراست زیرا برای فراهم کردن یک 
کیلو گرم زعفران باید بیش از  ۱۷۰ 
استفاده  مورد  را  زعفران  گل  هزار 

قرار داد.

می  جمع  آب  مقدارزیادی  درختان 
شودکه دربامداد به مه غلیظی تبدیل 

میشود.

دلیل خشک شدن رودخانه ها

های  آب  هابرروی  بررسی 
به  بشر  دهد   می  نشان  زیرزمینی 
آرامی با خشکسالی عمومی  روبرو 

خواهدشد
های  سفره  در  شده  ذخیره  آب 
اتفاق  به  قریب  اکثریت  زیرزمینی 
روی  دسترسی  قابل  شیرین  آب 
فراوانی  را تشکیل می دهد.  زمین 
آبها  این  سرریزشدن  باعث  آن 
دره  مانند   ، تر  خشک  مناطق  به 
تولید  و   ، شده  کالیفرنیا  مرکزی 
می  رونق  را  کشاورزی  محصوالت 
دهد. به طور کلی ، حدود ۷۰ درصد 
سراسر  در  زیرزمینی  آبهای  از 
می  اختصاص  کشاورزی  به  جهان 

یابد.

ها  رودخانه   - سطحی  آبهای  اما   
آبهای  بر  متکی   نیز   - نهرها  و 
مردم  وقتی  هستند.  زیرزمینی 
را  زیرزمینی  آبهای  حد  از  بیش 
 ، کنند  می  پمپاژ  زمین   سطح  به 
آبراهه های طبیعی شروع به تخلیه 
های  اکوسیستم  و  کنند  می  شدن 

آب شیرین را به خطر می اندازند.
مطالعه ای در شمارة ۳ اکتبر مجلة 
این  که  دهد  می  نشان   Nature
نقطه عطف اکولوژیکی ، چیزی که 

دانشمندان آن را محدودیت جریان 
 ۱۵ در   ، نامند  می  محیطی  زیست 
تا ۲۱ درصد حوضه های آبریز مورد 
است.  گرفته  قرار  انسان  استفاده 
در  نهرها  و  ها  رودخانه  این  بیشتر 
مناطق خشک تر مانند بخش هایی 
از مکزیک و شمال هند هستند که 
آبیاری  برای  زیرزمینی  آبهای  از 

استفاده شده است.
اگر پمپاژ با سرعت فعلی ادامه یابد ،
که  زنند  می  تخمین  کارشناسان   
درصد   ۷۹ تا   ۴۲  ،  ۲۰۵۰ سال  تا 
خشک  شده  پمپاژ  های  حوضه 
شدن  خشک  خواهندشد.دلیل 
استفاده  همین  ونهرها  ها  رودخانه 

بی رویه از آبهای زیرزمینی است .
را  گنگ  رودخانه  تصویرزیر  در 
نشان می دهد  که استفادة بی رویه 

براکوسیستم   ، زیرزمینی  آبهای  از 
خشک  کم  کم  گذاردو  می  اثر  آن 
می شود. نمونه آن رودخانه زاینده 
رود  و  شده  خشک  که  است  رود 
شدن  خشک  درحال  نیز  کارون 
از حفر  ، جلوگیری  است.چارة درد 
استخراج  برای  عمیق  های  چاه 

آبهای زیر زمینی است.

آبهای زیرزمینی و رودخانه ها کامال 
درارتباط با یکدیگرند.

سرعت انبساط کائنات

سفر پرپیچ و خم شعاع های نوری از 
صورت  در  دوردست  ابرنواختر  یک 
فلکی Cetus ممکن است به محققان 
در تعیین سرعت انبساط جهان - در 

چند دهه دیگر- کمک کند.
حدود ۱۰ میلیارد سال پیش ، ستاره 
ای در کهکشان دورافتاده ای به نام 
MRG-M۰۱۳۸ منفجر شد. بخشی 
از نور حاصل از آن انفجار بعداً با یک 
عدسی گرانشی برخورد کرد ، خوشه 
ای از کهکشان ها که گرانش آنها نور را 
خم کرده است به طوری که ما چندین 
تصویر را مشاهده می کنیم. در سال 
۲۰۱۶ ، ابرنواختر در آسمان زمین به 
عنوان سه نقطه نور متمایز ظاهر شد ، 
که هر کدام سه مسیر مختلف را برای 
رسیدن نور به اینجا مشخص می کرد.
اکنون ، محققان پیش بینی می کنند 
 ۲۰۳۰ دهه  اواخر  در  ابرنواختر  که 
دوباره ظاهر می شود. تیم تحقیق در 
 Nature Astronomy ۱۳ سپتامبر در
گزارش داد که تاخیر زمانی - طوالنی 

ابرنواختر با  ترین زمانی که نور یک 
برخورد به  گرانش یک کهکشان  دیده 
شده است - می تواند برآورد دقیق 
تری برای فاصله تا کهکشان میزبان 
نوبه  به   ، این  و  ارائه دهد.  ابرنواختر 
اخترشناسان  به  است  ، ممکن  خود 
ثابت هابل  برآوردهای  تا  اجازه دهد 
را اصالح کنند ، پارامتری که سرعت 

انبساط جهان را توصیف می کند.
در تصویر زیر این خوشه کهکشان ها ،
 که توسط تلسکوپ هابل گرفته شده 
است را می بینید ،این تصویر مشخص 
می کند  که چگونه  نور یک کهکشان 
که در پشت آن قرار دارد به صورت 

کمان )نارنجی( تغییرمسیر می دهد.
نیروی  تغییر  چگونگی  محاسبه  با 
باعث  که  کهکشانی  خوشه  جاذبة 
ابرنواختر    نور  پرتوهای  مسیر  تغییر 
که  کنند  می  بینی  شودپیش  می 
ابرنواختر در سال ۲۰۳۷ دوباره ظاهر 
می شود ، در آن زمان ، هابل ممکن 
تیم محققان   ، بسوزد  در جو  است 
 »SN Requiem« این ابرنواختر را

می نامند.

علمیعلمی وپاسخوپاسخ پرسشپرسش

دربارة  ادویه  چه می دانید؟ازگردش خون بیشتربدانید

مه وبخار آب
آیا مارها فقط باسم طعمه خودرا می ُکشند؟
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لب  به خشک کردن   وشروع کردم 
آقا   هایم.حاجی  آستین  با  ام  ولوچه 
مشغول شمردن  پولهای کیسه اش  
بود. موقعی که آن  را تمام کرد کیسه 

را گره زد  واز کمرش  آویزان کرد.
عطاری حاج آقا  یک دکان کوچکی 
وسایل  هرنوع  این   وجود  با  بود 
خانه  درآن یافت  می شد. لبنیات، 
البسه   ، فلزآالت، قالی، چینی آالت 
وهرنوع وسایل دیگر  که از  روسیه، 
آلمان وژاپن  وآمریکا وارد می شد. 
معموالً اگر  مسلمانی درقسمت ارمنی  
نشین دکانی باز می کر د مسیحیان 
ازاو خرید نمی کردند. ولی با حاجی 

آقا مسئله فرق می کرد.
که  گفت  می  من  به  پدرم  روز  یک 
حاجی  که  پیش  سال  چهل  تقریباً 
آقا به تبریز آمد  ودکانش را بازکرد، 
جوانی بود  ناشی وخجالتی که ازده 
همة  بود.  آمده  خارقان«  ده  دو   «
ویک  ماست  قدح  یک  اش  سرمایه 
شروع  ولی  بود.  سیب  بزرگ  کیسه 
خوبی داشت. مزه ماستش عالی بود. 
روز دیگر  یک قدح دیگر اضافه کرد  
. روز سوم  وکیسه ای هندوانه آورد 
آوردودرآخرهفته  دیگری  اجناس 
کاروبارش سکه شد. درآن روز مردم 
اورا » اوغول«  یعنی  پسرک صدا می 
کردند. وچندی نگذشت  که در کوچه 
محل  لبنیاتی  معتبرترین  یخچال  
گفت  نمی  دروغ  هرگز  او   زیرا  شد. 
ومشتری هارا  فریب نمی دادو  این 
باعث  شد که همة ترک ها ، ارمنی 
دورونزدیک  های  کوچه  وزنهای  ها، 

مشتری پروپاقرص او شدند. 
» ُخب پسرم به کمک خدا  دادوستد 
امروز  تمام شد. حاال موقع آن است  
خوش  را  روز  وبقیه  خانه  برویم  که 

بگذرانیم.«  من باکمال تعجب گفتم:
» حاج آقال به این زودی؟  حاال حتی 
دیگر   های  مغازه  نشده.  هم  عصر 
حاجی  هستند.«  باز  شب  تا  حتی 
آقالبخندی زدو چین وچروک صورت 
می  او  شد.  دوبرابر  رنگش  ای  قهوه 

رفت  تا به نماز شبانه اش برسد.
» برخی اوقات  من هم تا شب صبر 
می کنم ولی من اغلب که  آفتاب رو 
به غروب است دِر دکان را می بندم 
بستگی به آن دارد  که چرخ گردون  
معنی   اینکه  بدون  بخواهد.  چه 

حرفهایش را  بفهمم پرسیدم:

» حاجی آقا همه فکر می کنند  که 
جنابعالی  دچار مرض قلبی  هستید . 
مرض قلبی  یا مرض دیگر  و به همین 
خاطر است  که مغازه را  نابهنگام می 
بندید. حاجی آقا مثل کسی که  اسرار 
خوشی درقلب خوددارد ، دستهایش 
اشت  خودگذ  های  شانه  روی  را 
به  شکر   هزاران   گفت:»  وبالبخند 
خدا که حال من چون این بهار خوش 
به  که  درحالی  آنگاه  است.«  وسالم 
من  نزدیک می شد  دستش را  روی 
شانة  من گذاشت  و ادامه داد:»  اگر 
مردم فکر می کنند  من مرض قلبی 
دارم، آنها اشتباه می کنند زیرا من  
شادترین قلب  دنیارا  درسینه دارم. 
پسرم، می خواهی باغ اهلل را ببینی؟« 
با تعجب گفتم:» باغ اهلل؟ کتاب است ، 

عکس است، چیست؟«
- » نه پسرم، این واقعیت دارد. اگر 
می خواهی  آن را ببینی برو به مادرت 
بگو  و برگرد. درآن جادر باغ اهلل  من 
به شما  چیزهائی شرح خواهم داد  که 
چرا من  بعضی وقت ها  دِر دکان  را 
زودتر  وبعضی وقتها  تا نیمه شب باز 

نگهمیدارم.
دارم  من دوست  آقا   بله حاجی   «-
باغ اهلل  را ببینم. شما نگران  مادرمن  
نشوید. من سعی خواهم کرد  قبل از 

غروب برگردم.«
باید منتظر  - » ُخب دراین صورت  

باشی من نمازم را  بگزارم.«
***

آیا باغ اهلل  باغی است که فرشته ها  
درآن زندگی می کنندیا جائی است  
بربط  و  چنگ  با  مقدسین   همة  که 
سفیدوطالئی  مشغول نواختن  آهنگ 
های بهشتی  هستند؟ چطور ممکن 
است  حاج آقا  محل باغ اهلل  را بداند؟ 
من فکر می کردم این باغ درعربستان  
رودخانه  اطراف  یا  باشد  شده  واقع 
هردم  من   کنجکاوی  وفرات.  دجله 
بیشتر می شد. هزاران  مناظر خیالی  
د رنظرم  مجسم می شد حاج آقا  روبه 
سوی مشرق وشهر مکه برروی  یک 
قالیچه  زانو زد  ودعایش  رابه عربی  
تالوت نمود من فکر می کردم  که او 
دارد  سخنان  جالب کوتاهی  از قرآن 
را  که روی  چاردیواری  دکان آویزان  
نه  بودند  قرائت می کند ولی دیدم 

چشمهایش  بسته است. او قرآن را 
از حفظ بود. آنگاه دستهایش  را به

 گوشهایش  نزدیک کرد. چندین بار  
وباألخره  طبق  بلند شد وخم شد  
آب کشید  را  وپایش   سنت  دست 
وقرآن را  بسته وگفت:»  ممنونم از 

شما ای اهلل ...«
یک  آقا   حاج  مغازه،  بستن  بعداز 
کیسه هندوانه  بدوش گرفت وشروع 
به رفتن کرد. » پسرم، می بینی که 
ما داریم می رویم به  خانة ما. باغ اهلل 
خانة من است. این تنها جائی است  که 
من خودرا  به درهای بهشت  نزدیک 
می بینم. اگر هرکسی مثل من زندگی 
کند ، دیگر بین  مسلمان ومسیحی  

تفاوت نخواهد بود. ولی بدبختانه...«
جدی   حالتی  آقا   حاج  درصورت   
تجلی یافت. مثل اینکه  داشت با یک 
درواقع  زد.  می  بالغ حرف  آدم  نفر  
حرفهای او دستگیرم نمی شد ، ولی 
بفهمی نفهمی می دانستم حقیقتی را 

ابراز می دارد.
-» حاج آقا چرا شما خانة خودرا باغ 

اهلل می نامید؟«
باغ  من  خانه  این  که  این  برای   -
واقعی  شادی  من  اینجا  خداست. 

زندگی را  درمی یابم.«
تنگ  های  درکوچه  داشتیم  ما 
بخش   که  رفتیم  می  راه  »اهراب«  
ساکنان مسلمان بود. من به تنهائی 
هرگز  نمی توانستم دراین کوچه ها 
قدم  بزنم. بچه های ترک به آسانی 
می توانستند  از نگاه من  ملیت مرا  

تشخیص بدهند ویک  کتک حسابی 
بخورم. روزی آنها سر  مرا شکستند. 
من با چهار نفرازآنها طرف شدم ولی 
آخر سر  یک بچه که بزرگترازهمه بود  
با یک سنگ  تیز طوری به سرمن زد  
که من از هوش  رفتم  وبا سر خونین  

افتادم روی زمین.
ازاین  را  هندوانه   کیسة  آقا  حاجی 
شانه به آن شانه انداخت واندکی صبر 
چیزی  رنگش   بی  لبهای  وزیر  کرد 

گفت ورو به من پرسید:
-» پسرم خسته که نشدی؟» گفتم:

-» نه خیر«.  بسمت چپ که کوچه 
ای پهن تر بود پیچیدیم. زن جوانی 
کنار جوئی  زانو زده وباصابون بزرگ 
شست.  می  رخت  خانگی  ساخت 
بود.ولی  پنهان  چادر   زیر  صورتش 
ساق های لختش  زیر نور  آفتاب می 
درخشید! پهلوی او  یک بچة نحیف 
والغر  که شاید پسرش بود  داشت 
از آب آلوده  می نوشید.ما یک نیم 
ساعت دیگری نیز  راه رفتیم وباألخره 
به محض پیچیدن به سمت  چپ  با 
کوچه ای بن بست  روبرو شدیم. درته 
کوچه فقط یک در  کهنه ورنگ ورو 
رفته وجود داشت. حاجی آقا  درحالی 
که عرق سروصورتش را خشک  می 

کرد گفت:»  این خانه من است.«
- » این درباغ اهلل است؟«

-» بله پسرم.«
دربزرگ  یک  امیدواربودم  من   «  -
عالی بانردة طالئی مثل درکنسولگری 

فرانسه در تبریز ببینم.«
خیال   و  خواب  از  من  درهرصورت 
رهائی یافتم. آیا حاجی آقا بامن شوخی 
گفت.  می  دروغ  که  این  یا  کرد  می 
چون در آن جا باغ اهلل وجود نداشت. 
موجی  بار.  ونکبت  کهنه  بود   دری 
گرفت فرا  را   قلبم  وتردید  از شک 

کوچة  بود،  روشن  روز  هنوز  اگرچه 
رسید.  می  بنظز  وتار   تیره  خالی  
دیوارهای کج  ِگلی چنان بلند بودند  
به  که مانع آن می شدند  خورشید 
مرافریب  آقا  حاج  آیا  بتابد.  کوچه 
داده بود؟ غیر ممکن بود پشت  این 
داشته  وجود  اهلل  باغ  پوسیده  در 
باشد. آرزو می کردم  کاش همراه این 

مسلمان پیر اسرارآمیز نیامده بودم !

                             ادامه دارد

حیاط  از  من   ، کالس  بعداز  روز  آن 
، درحالیکه سعی می کردم   مدرسه 
با مربی  ورزش که ازش متنفر بودم  
روبرو نشوم  زدم به چاک. این یکی 
از برنامه های  تحصیلی بود  که بعداز  
کالس، شاگردان  باید ساعتی  ورزش  
سوئدی انجام دهند. ُخب  من از این 
برنامه  بدم می آمد. نه اینکه من  از 
سر تمّرد  از ژیمناستیک بیزار  بودم، 
بعقیدة  الکساندر،  مربی   آقای  بلکه 
من   نظر سوئی بمن داشت. نخست 
این که  من از صدای  خشک نظامی او 
بدم می آمد. دوم  هنوز هم  دستهایم  
که  چوبی   ترکة  ودرد  سوزش   از 
همیشه  دردست راستش  حمل می 
کرد  وآن را هیچگاه  ازخوددور نمی 
کرد ، و مزه اش را چشیده بودم رنج 
می بردم. وآن موقعی بود که  یک روز  
به استقبال  این مجازات وحشیانه  به 
این طریق رفتم که  موقع ورزش  زده 

بودم زیر خنده!
نفس  مدرسه   از  شدن   جیم  بعداز 
گفتم  خودم  به  و  کشیدم  بلندی 
روز  شدم.«  خالص  خدا  »شکر 
قشنگ  بهاری بود. می توانستم مزه  
عالی وگرم  آفتاب را بچشم. نسیمی 
مطبوع  که از کوههای »اینال زینال« 
می وزید  بنظر می رسید  که میان  
کوچه های تبریز  به رقص پرداخته 
بود.زنها وتازه عروسها  درگروه های 
کوچک  نشسته روی پلکان   هشتی 
ها مشغول  بافندگی وگپ زدن بودند. 
بود  واقعی  بهار  حس می کردم یک 
وهمه چیز با گلهای تازه، شکوفا شده 
بود. آنگاه آرزو کردم که کاش دردنیا  

نه مدرسه ای بود  ونه ورزشگاهی! 
به سوی کوچة  » یخچال«  که دکان 
روانه  قرارداشت   درآن  آقا  حاجی 
شش  که  بودم   خبردارشده  شدم. 
گونی  هندوانه  که در محلة  » لیالوا«  
آورده  شد  نمی  یافت   بهترازآن 
بود.  من  دوست  آقا   حاجی  است. 
بودم.بنابراین  تشنه  خیلی  ومنهم 
بروم پیشش  وخیلی  توانستم   می 
وآبدار  شیرین   هندوانه  با  راحت  

تشنگی خودرا  رفع کنم. بعالوه  من 
ازاو خوشم می آمد. او مهربان ترین  
مسلمانی بود  که من درعمرم دیده 
بودم. عثل وهوش ومعلومات او  خیلی 
بیشتراز  معلم زبان  فارسی ما بود، که 

اسمش آقای  قنادی بود.
تودة   روی  چشمم  که  درحالی  من  

هندوانه های گرد  بود گفتم:
» سالم  حاجی آقا، حالتون چطوره؟« 
وپدرانه   مهربان  بالبخندی  نیز   او 
پسرم.  علیکم  سالم   « داد:  جواب 
درس  است  خوب  حالم  خداراشکر 
ومشقت چطوره؟ هنوز هم با فردوسی 

مشکل داری؟« 
راحت  نرمی   قالی  روی   اوداشت  

جابجا می شد.

ارمنی  های  بچه  برای  پسرم  آره   «
مشکل است فارسی یاد بگیرند. حتی 
است  مشکل  هم  ها   ترک  ما  برای 
بزنیم.  لهجه حرف  بدون  را  فارسی  
ُخب این  دستور دولت است باید از 

آن اطاعت کرد.«
به  را  دستش  پکر   و  افسرده  آنگاه 
حاجی   . کشید  اش  حنابسته  ریش 
آقا  با آن عبا  و عمامه اش  مرا به یاد  
عکس شیخ سعدی درکتاب درسی ام 

می انداخت.
آنگاه  درحالی که باانگشتش  اشاره به  

هندوانه ها  می کرد گفت:
خاک  این  به  بدهد   خدابرکت   «
بهترین  محصولش  آذربایجان، 
محصولی است  که من دیده ام. امروز 
صبح آقای محترم ابوی  شما  اینجا 

تشریف  داشتند . سفارش داد بیست 
شیرین   شکر   چون  هندوانه   دانه 
برایش بفرستم. امیدوارم از  خوردن 
این  بیا پسرم  ببرید. حاال  لذت  آنها 
است،  است، سر محصول  نوبر  یکی 

عطیة خداوندی  است. بخور. 
آقا  محمد جعفر   واقعی  حاجی  نام 
اولدوز- اوغلی که به ترکی  »ستاره 
زاد« معنی می داد، بود. ولیکن همه 
که  کردند.  می  آقا صدا  اورا  حاجی 
کوتاه وراحت  وبرای یک  آدم شصت 
توجه  هیچکس  بود.  مناسب  ساله  
یا   بود  زاده ستاره  او   که  کرد   نمی 
چیز دیگر. اما این  حقیقت داشت  که 
حاجی آقا  پیرترین  عطاردرمحدوده 

»لیالوا«  درتبریز محسوب می شد.

در اسالم  برای اینکه حاجی بشوند ،
 که یک لقب مذهبی  محترم است  
باید به مکه بروند. ودر کعبه  دربرابر 
سیصدوشصت  ُمطهر   سیاه  سنگ  
بُت  خدایان  عبادت کنند. حاجی آقا  
هرگز ازایران  بیرون نرفته بود وهرگز 
نگذاشته   بیرون  آذربایجان   از  قدم 
بود.  بنابراین  چطوراو  حاجی شده 
اسراری   جزو  واین  نبود.  معلوم  بود 
بود که هیچکس  به خود زحمت نمی 
داد  که بداند  حاجی نیز  ازآن اطالع 

دارد یانه.
پیرزنی به دکان  آمد که سراپا سیاه 

پوشیده بود. اوگفت:
» حاجی آقا، رحمت به ریشت! چراغ 
نفتی  آلمانی داری؟ پانزده سال تمام  
یک چراغ نفتی  محکم روسی داشتم ،

 حاال شکسته وتقریباً یک هفته است  
که ما درتاریکی  به سر می بریم.«

که  ضخیمی   کتاب  آقا   حاجی   
داشت  آن را قرائت می کرد  بست 
و چشمهای ترش را  با یک دستمال 

سبز رنگ  پاک کرد وجواب داد:
چراغ  من  بله  خانم.  بخیر   روز    «
دارم ولی ساخت آلمان نیست. بلکه 

ساخت آمریکاست.« 
پیرزن  با تردید ودو دلی گفت:

نشنیده  آمریکائی   نفتی  چراغ    «
بودم. آلمانی ندارید؟«

اعتماد  من  ریش  به  خانم.  نه   «-
هم  آمریکائی  های  نفتی  چراغ  کن. 
من  تر.  ارزان  وهم  هستند،  بهتر 
یک  مسلمانم وهیچوقت دروغ نمی 

گویم.« پیرزن گفت:
-»  حاجی آقا  فقط خدا می داند  که 
اعتماد دارم. من  به شما   من چقدر 
تا ازشما  هفت  کوچه را طی کر دم 

خرید کنم. قیمتش چند است؟«
-» برای دیگر ان  نه ریال حساب می 
کنم ولی به شما  فقط ۷ ریال. راضی 

هستی؟  مگرنه؟!«
- » حاجی آقا  به خاطر خدا  پنج ریال 
حساب کن، این دفعه  ازیک زن فقیر  
سود نبر. شوهرم  فقط یک سّقاست 
من نمی توانم  بیشتراز ۵ ریال بدهم« 
حاجی آقا  با دو دستش  به زانو زد  

وگفت:
به  که  گیرم  می  شاهد  خدارا    «-
قیمت خرید  فروختم«. آنگاه خم شد  
بیرون  اززیر  قالی  را   وچوب درازی 
کشید  ودراز کرد  به طرف سقف  و 
گیر داد به  یک چراغ نفتی  وآن را 
به راحتی  پائین آورد این کار  یکی از 
فوت وفن  های حاج آقا  برای تحویل 
اجناس بود. او هیچگاه بخود  زحمت 
نمی داد  از جایش بلند شود  وچیزی 
این  نشسته   حال  درهمان   بردارد، 

کاررا انجام می داد.
پیرزن چراغ نفتی  را خرید وبه روح  
جدو آباء  حاجی آقا  آمرزش طلبید 

ودکان را ترک گفت. 
من نصف دیگر  هندوانه را هم خوردم 

با  غ اهللاز: هاقوب قارابنتس                                                                                                             ترجمة  الکساندر َتْمَرْز
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ُزروانیان یکی از فرق مزدائی دردورة 
ساسانی  هستند که اعتقاد به زروان  
زروان  آنان   داشتند.   زمان«  یا» 
یازمان  را » اکران«  یعنی بی نهایت 
 Zurvanaگفتند ومی  دانستند  می 
نهایت  بی  زمان  یعنی   Akarana
آن جهت  از  فرقه  این  وشاید  است. 
که  شدند  ای  عقیده  چنین  دارای 
یگانگی  به  را  آفرینش  دوگانگی 
تبدیل نمایند زیرا هرمزد واهریمن را 

دوفرزند زروان )زمان* می دانستند.
گویند هزارسال  زروان فدیه ها داد  
که از او پسری به وجود آید تاوی را  
وزمین  آسمانها  تاوی  بنامد  هرمزد 
وآنچه را که درآنهاست بیافریند. پس 
از ۱۰۰۰ سال ازمؤثر بودن قربانیان خود 
به شک افتاد . درآن حال که سرگرم 
واهریمن   هرمزد   ، بود  خیاالت  این 
پیدا شدند. هزمزد دراثر   او  درشکم 
بودواهریمن   داده  که  هائی  فدیه 
زروان   بود.چون  او  شک  زادة  هم  
باخود  شد  آگاه  خویش  آبستنی  از 
من  درشکم  که  ازدوپسری  گفت 
اورا  آید  بیرون  زودتر  هرکدام  است 

پادشاهی جهان باشد.
دانست  می  را  چیز  همه  که  هرمزد 
پدر  ازاندیشة  را   اهریمن  برادرش 
این  چون   اهریمن   . ساخت  آگاه 
وشکم  کرده  دستی  پیش  بشنید  
زروان  آمد.  وبیرون  بشکافت  پدر  
اورابدید وبگفت تو کیستی؟ اهریمن  
پسرتوأم.  من  که  گفت   درپاسخ 
دلپذیر  بوی  من  پسر  گفت   زروان 
تو   لیکن  است  ودرخشنده  دارد  
تاریک وبدبوئی. دراین میان  هرمزد با 
پیکری نورانی وبوسی  دلپذیر والدت  
همینکه  پدیدارشد.  وبرپدر  یافت 
زروان اورادید  دانست که وی همان 
پسر است که بخاطر او فدیه هاداده 
است. پس دسته چوبی را  که دردست 

داشت ودرستایشها  به کار می برد به 
هرمزد داد  واورا تقدیس کرد. دراین 
هنگام اهریمن نزد زروان رفت وبه او 
گفت که تو گفتی هرکدام از ما زودتر 
نزد تو  آییم پادشاهی جهان ازآن او 
باشد. زروان از پاسخ اودرماند وگفت 
هزارسال   نه  تورا  پلید  موجود  ای 

پادشاهی دادم.
فرمانروا  رابرتو   هرمزد  آن  از  پس 
هرمزد  آنگاه  ساخت.  خواهم 
آفرینش  آغاز  به  هریک  واهریمن 
هرچه  کردند.  خود   آفریدگان 
آفرید  خوب  هرمزد)اهورمزدا(  می 
وزیبا بود وآنچه اهریمن خلق می کرد
بود.  وپلید  زشت  خودش  مانند 
جهان   پایان  تا  واهریمن  هرمزد 
باهم درجنگند وسرانجام هرمزد  بر 

اهریمن پیروز خواهد شد.

دین  ساسانی  زمان   ادیان  ازدیگر   
مزدک است.

مردک پسر  » بامداد«  از مردم استخر 
پارس بود.وازمانویان وپیروان زرتشت 
او  استاد  رفت.  می  بشمار  خورگان 
زرتشت خورگان که ازاهل شهر فسا 
بود ، سالها  دربیزانس )روم شرقی( 

بسر می برد ودرآنجا با  کتب فلسفی 
یونانی  ازجمله »جمهوریت«  افالطون 
آشنائی پیدا کرد  وتحت تأثیر  اندیشة 

مدینة فاضلة افالطون  قرارگرفت.
بیشتر  که  خورگان   زرتشت  افکار 
اقتصادی واجتماعی  داشت،  جنبة  
جامعة   به  مزدک  شاگردش   توسط 

ایرانی معرفی شد.
دراواخر   که  خشکسالیهائی   براثر 
فیروز واوایل  سلطنت قباد  درایران 
زده  قحطی  مردم  بود،  پیداشده 
سخنور  مردی  که  مزدک  توسط 
عرض  به  خودرا   درخواسهای  بود  
رسانیدند.  قباد   ایران  شاهنشاه 
درامور  اصالحات   طالب   که  قباد 
اجتماعی ایران  بود واز ترس موبدان  
کاررا  این  به  اقدام  جرأت  وبزرگان  
آوری زبان  مرد  وجود   ، کرد  نمی 

هواخواهان   که  مزدک  مانند   را   
داشت   مستمند  مردم  از  بسیاری 
مغتنم شمرده برآن شد که به دست 
بعمل  عمومی  درثروت  تعدیلی  وی 
آورد وبه اصالحات اجتماعی بپردازد. 
جامعة   برای  اقدامات   این  چون  اما 
نفوذ  بود درمقابل  زود  روز هنوز  آن 

موبدان  وبزرگان نتوانست  مقاومت 
کند واورا از سلطنت خلع کردند.

نشست  تخت  بر  که  باردیگر   قباد 
چون  نکرد.  طرفداری  مزدکیان  از 
آلی  ایده  اصالحات  براثر  مزدکیان 
وهرج  نظمی  بی  موجب   ، خود 
شده  ایران  دراوضاع  بسیاری  ومرج 
خود   سلطنت  دراواخر  قباد   بودند. 
تصمیم گرفت بدست پسرش خسرو 
کند  وقمع  قلع  را  آنان  انوشیروان 

ومزدک نیز دراین میان کشته شد.
اختالف  موجب  گفت:   می  مزدک 
مال  یکی  است:  چیز  دو  مردم  بین 
این  اینکه  برای  زن.  ودیگری  است 
توانگران  از  باید   برخیزد  اختالف  
گرفت  و به تهی دستان داد. تا بدین 
وسیله نابرابری  ازبین برود ومساوات  
عقیده  زنان،  امادربارة  گردد.  برقرار 
داشت که موبدان وبزرگانی  که زنهای 
بسیار در شبستانهای خود  احتکار 
کرده اند  بایستی به یک زن قناعت 
کرده دیگر زنان را بین  مردان بی زن 
تقسیم  نمایند تا  هر مرد بالغی  بتواند 

از داشتن  یک زن برخوردارباشد.
عقیدة مزدک  درامور دینی  شباهت 
به مانویان داشت ومانند مانی  به دو 
اصل نیکی  وبدی قائل بود. بااین فرق  
که مزدک اعتقاد داشت  که کارهای 
تاریکی  واعمال  اراده  ازروی  نور  
ازروی عدم اراده وعدم  اتفاق است. 
نور، پانای حس کننده وظلمت نادان 
این  نهائی  تکامل  کور است. مقصد 
عالم، نجات ذرات نوراست که دردرات 

ظلمت  آمیخته است.

دینی  های  از»سیراندیشه  نقل 
دکتر  استاد  نوشتة  درایران« 
انتشارات   از  مشکور  محمدجواد 

شورایعالی فرهنگ وهنر

گشتی ردمیان کتابهاگشتی ردمیان کتابها

دین رددوران ساسانیان

    هب انتخاب  م.ع.آشنا

مزدک

که  پسرداشت  سه  ظهیرالدوله 
صفا  ناصر  محجمد  همین  یکی 
نقاشان  از  که  بود  ظهیرالسلطان 
محسوب  خود   دورة  قلم   خوش 
ناصرقلی  دیگر،  دوپسر  شدو  می 
بودند.که  علی  وناصر  مظفرالدوله 
 ، معیر  خان  دوستعلی  نوشتة  به 
اولی درسن کمال  ودومی درسنین  
شباب درگذشته اند. شیوة پیرایش  
بخود  مخصوص  جوان   نقاش  این 
وی بوده وعالوه بر انتخاب  رنگهای 
بر  استادی  به  که  ومخلوط  طبیعی 
می گزید  درآب رنگ ورنگ وروغن، 
قوی دست  بود. خواهر این هنرمند 
بود  الملوک  ، خانم ولیه صفا فروغ 
که تا آخر  عمر شوهر اختیار نکرد 
مقام  تقریبًا   ارشاد   اهل  ودرنزد  
وفن  رنگ  آب  ودر  داشت  پدررا 
الملک   بود.افضل  قلم  خوش  پرداز 
التواریخ خودرا جع   درتاریخ افضل 
می  چنین  جوان   هنرمند  این  به 

نویسد:
به  به   معروف  ناصرخان   محمد   
زادة  سلطنت  ، خواهر  خان خانان 
خان  علی  جناب  فرزند   عظماء 
باشی  آقاسی   ایشک  ظهیرالدوله، 
مرحوم   ابن    ، تشریفات  ووزیر 
سابق   والی  ظهیرالدوله،  حاجی 
دستخط  شرح  ازقرار  خراسان، 
همایون ، اصالتًا ونیابتًا از جانب پدر  
ایشک  منصب   به  خود  واالمقام 
منصوب  دربار  گری   باشی  آقاسی 
السلطان  ظهیر  نبیل  لقب   وبه 
جبة  ثوب   یک  وباعطای  ملقب  
از  مرصع  شمسه  کشمیری  ترمة 
گردید.  ومفتخر  مخَل  اولی   درجه 
باحداثت   ، عقل  بزرگ  جوان   این 
گروه،  ازفنون  بعضی  تکمیل  سن، 
بخصوص درفن نقاشی  که از اساتید  
ومصورالملک   است  دوره  قابل 
تصدیق  ایشان  کارهای   درصحت 
مهدی   شاگرد  هنرمند   این  دارد، 
از   یکی   ، بیک  وامیر  مصورالملک 
مأمورین  عالی رتبه سفارت عثمانی  

نقاش  که  امیربیک   بود..  درتهران 
ظهیرالسلطان   خاطر    ، بود  ماهری 
فن   او  به  و  خواست  می  خیلی   را 
ظهیرالسلطان   آموخت.  می  تصویر 
در آبرنگ  ورنگ  وروغن خوش قلم 
بود  وبعنوان  تفنن نقاشی مینمود. 
از آثار  بجامانده  وی ، شبیه صفی 
علیشاه است  که سالها زینت بخش 
وحال   بوده  درویشان  انجمن   تاالر 
نظر   جلب  درویشان  پیر  مزار   در 
قدیمی  عکس  قطعه  کند.یک  می 
وجوددارد   هنرمند   ازاین  زیبائي  
نشان   را  وی  صباوت  دوران  که 

می دهد که مشغول نقاشی است.
ازآثاررقم دار  این جوان  هنرمند، 
می  درتصویر  که  نقوضی  از  عالوه 
کامل  پُرشباهت   تصویر  بینید  
مظفرالدین شاه  قاجار  به آب رنگ 
بود که درجراج ساتبی  لنن  بتاریخ 
دراین  رسید.  بفروش   ۱۹۷۷ مه 
تنه  نیم  قاجاررا  که شاه  رنگ   آب 
العاده  فوق  قیافة   ، دهد  می  نشان 
تصویر  ودرپائین  است  شاه   شبیه 
امضاء نموده است » خانه زاد محمد 

ناصرخان، خان خانان ۱۳۱۵«
درکار  ناصر  محمد  نماند   ناگفته 

به  نگارگریتصاویر   نقاشی،  مجلد، 
بود ودرآرایش   پارچه   روی چرم و 
داشت.  مهارت  جلدها  وپیرایش  
گذاشته  رقم  منگنه  که  آثاروی  از 
به  که  بود   سبزرنگی  تیماج  جلد 
ترنجهای خوش نقشی  مزین شده 
درسطح  طالئي  برجسته  وگلهای 
رقم   وچنین  نموده   عالوه  جلد  
امید  ناصر  محمد   « است:  نهاده 
اثر  این   »۱۲۵۷ دارد  شفاعت 
درکتابخانة کاخ گلستان تهران  می 

باشد.

                                                                                                                                                      علی دولتشاهی

 محمد انرصخان ظهیرالسلطان
جوان ترین نقاش دوره قاجار
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اعدام ۲ جاسوس در آمریکا

ظاهرا  روزنبرگ  جولیوس  و  اتل 
یک زوج عادی بودند که در جریان 
سال های جنگ سرد ، بین روسیه 
ببند  و  بگیر  دوره  در  و  آمریکا  و 
مکارتیسم در این کشور میزیستند
ولی این زوج بخاطر فروش اطالعات 
اختیار  در  و  اتمی  بمب  به  مربوط 
گذاردن آن به روسیه در سال ۱۹۵۰ 
میالدی دستگیر و زندانی شدند و 
به   ۱۹۵۳ سال  در  محاکمه  از  پس 

اعدام محکوم گردیدند
محکوم شدن این دو نفر به اعدام ، 
سروصدای زیادی در جهان بوجود 
از  جهانیان  های  آورد.درخواست 
 ، پاپ  چون  هایی  شخصیت  جمله 
پابلو   ، جهان  های  کاتولیک  رهبر 
پیکاسو  نقاش برجسته اسپانیایی ،
نامدار  دانشمند  آینشتاین  آلبرت   
اعدام  جلوگیری  عامل  نتوانست 

شود.
اتل  که  بودند  معتقد  ای  عده 
لحظه  در  که  جولیوس  همسر  
جاسوس  از   ، بود  ساله   ۳۷ اعدام 
بودن همسرش خبر نداشت ، البته 
تمایالت  دو  هر  شوهر  و  زن  این 
نظریه  این  و  داشتند  کمونیستی 
کننده  محاکمه  مقامات  طرف  از 

خریدار نداشت.
از این زوج دو فرزند پسر باقی ماند 
این دو تالش میکنند  که هنوز هم 
که بیگناه بودن پدر و  مادرشان را 

اثبات نمایند.

مرگ بر آمریکا، بُجز.. 

چون  حومه  و  اوهایو  ایالت  بجز   *
دخترم فاطمه آنجاست

پیشین  رییس   - الریجانی  علی 
مجلس 

* بجز نیویورک ، چون پسرم علی 

آنجاست!
حسن  برادر   - فریدون  حسین 

روحانی - رییس جمهور پیشین
*  بجز  لس آنجلس ، چون عیسی مون

 اونجاست!
معصومه ابتکار - وزیر پیشین و از 

تسخیرکنندگان سفارت آمریکا
فرزندانم  چون   ، واشنگتن  بجز   *

احسان و نیلوفر اونجا هستند!
نوبخت- رییس پیشین  باقر  محمد 

برنامه و بودجه

فیدل کاسترو

  فیدل کاسترو رهبر دیکتاتور کوبا 
در سال ۱۹۲۶ میالدی به دنیا آمد.
تا  از سال ۱۹۵۹  انقالبی  وکیل  این 
سال ۱۹۷۶ نخست وزیر کوبا بود و 
از سال ۱۹۷۶ تا سال ۲۰۰۸ میالدی 
پرزیدنت این کشور شد و جمعًا ۴۹ 
و  کرد  حکومت  کشور  این  بر  سال 
سپس آنرا به برادرش رائول واگذار 

نمود.
در سال ۱۹۶۱ ، در جریان حکومت 
کاسترو ، در جنوب شرقی کوبا در 
منطقه خلیج خوک ها ، ۱۴۰۰ کوبایی 
مهاجر  ضد کاسترو که اکثراً ساکن 
بودند، دیگر  کشورهای  یا  آمریکا 
و  شدند  درگیر  کاسترو  قوای  با   
آنان  از  خیلی  و  خوردند  شکست 

دستگیر شده و به زندان رفتند.
کاسترو  بعدها   ، اینکه  جالب  نکته 
معامله  آمریکا  با  اسرا  آزادی  برای 
کرد و در ازای دریافت ۵۳ میلیون 
دالر بصورت نقد و دارو زندانیان را 

آزاد کرد!
کاسترو در سن ۹۰ سالگی در سال 

۲۰۱۶ به مرگ طبیعی درگذشت
از او فرزندان زیادی بجا مانده است.
زنبارگی  به  که  او   ، میشود  گفته 
همخوابگی  موقع   ، داشت  شهرت 

چکمه هایش را از پا در نمیآورد!

وقاحت معاون رییس جمهور
جدید  معاون   ، مخبر  محمد 
االنتصاب ، ابراهیم رییسی ، رییس 
آغاز  دروغ  با  نیآمده  هنوز  جمهور 
کرده و گفته است ؛ اکنون چندین 
کشور جهان با ما تماس گرفته اند و 
ازای پرداخت  اند در  از ما خواسته 
تکنولوژی  ما   ، دالر  میلیون   ۵
خودمان را در مورد   واکسن کورونا 

در اختیار آنان بگذاریم

تونل های ۱۲ امام

 در سال ۱۹۴۰ میالدی در بحبوحه 
آلبرت   ، دوم  جهانی  جنگ 
رفت  آمریکا  به  آلمانی  آینشتاین 
و در دانشگاه های این کشور به کار 
دانشجویی  پرداخت.روزی  تدریس 
از وی پرسید ؛ استاد ، آیا کهکشان 
استاد  ؟  انتهاست  بی  و  الیتناهی 
نمیدانم  را  کهکشان  ؛  داد  جواب 
ولی حماقت برخی افراد میتواند بی 

انتها باشد!
حال من این مثل بدان روی آوردم ؛ 
ایران قصد کرد که جاده ای  دولت 
در مسیر کوهستانی » سرچم « در 
اردبیل با کندن ۱۲ تونل بسازد و نام 
از  اسم هر کدام  به  را  ها  تونل  این 
اینجای  نماید.تا  نامگذاری  امام   ۱۲

مساله حماقتی پذیرفتنی است.!
جاده   ، شد  ساخته  تونل   ۱۰ وقتی 
و  کوهستانی  بخش  آخر  به  سازان 
به فضای باز رسیدند و دیگر کوهی 
تونل   ۲ آن  در  که  نداشت  وجود 

باقیمانده ۱۲ امام را بکنند.
تونل  دو  شده  گرفته  تصمیم  لذا 
 ، سیمانی  عظیم  های  لوله  با  الکی 
و  کنند  درست  کوهی  وجود  بدون 
نام این دو تونل را تونل امام محمد 

باقر و امام موسی کاظم بگذارند.!
خندیدن و یا گریستن به این خبر 
خودتان  به  را  تراژیک   - کمیک 

واگذار میکنم.

مونیکا لوینسکی

  مونیکا لوینسکی ، ۴۸ ساله ، که با 
بیل کلینتون در زمانی که او رییس 
جمهور بود ، رابطه جنسی داشت ، 
های  سال  بین  در  ؛  میگوید  چنین 
این  که  میالدی   ۱۹۹۹ و   ۱۹۹۸
مساله افشا شد و اسکاندال بزرگی 
بر پا شد ، من بخاطر این آبروریزی 
چندین بار تا یک قدمی خودکشی 
لحظه  آخرین  در  ولی  رفتم  پیش 

پشیمان گشتم.

ظهور هیتلر

  در ۲ آگوست سال ۱۹۳۴ میالدی ،
آلمان  جمهور  رییس  هیندنبرگ   

درگذشت .
در شرایط اختالفات و ناآرامی های 
داخلی آلمان ، حزب نازی تشکیل 
شد و آدولف هیتلر به قدرت رسید.

پیرترین

میالدی   ۱۹۹۷ سال  اوت  ماه  در    
یک زن فرانسوی بنام ژانت کالمنت 

درگذشت.
 ۱۲۲ سن  با  میشود  گفته  زن  این 
سال پیرترین انسانی است که روی 

زمین زیست کرده است.

گفته های شنیدنی

 زیر دریایی اتمی آمریکا در خلیج 
فارس را ما قادریم با تور ماهیگیری 

شکار کنیم.!
زاده  قاضی  حسین  امیر  سید 
اسبق  رییس  نایب   - هاشمی 

مجلس شورای اسالمی

ترجمه وتدوین:  بهمن چهاردهی - لندن

                         جسته وگریخته

یادگار دوگل درخانة ایران

به  جهانی   نمایشگاه  دردفتریادبود 
یاد ماندنی درخانة ایران، ژنرال دوگل  
رئیس جمهوری  وقت فرانسه چنین 

نوشته است:
تاریخی   نظر  از  ایران  سرزمین   «
وغرب  شرق  ارتباطات  برگذرگاه 
قرارداشته واز این روی درفرازونشیب  
قرن ها  از تهاجمات بیگانگان درامان 
نبوده است ولی همواره دربرخورد  با 
مهاجمان  وملل دیگر از نفوذ بی مانند  

فرهنگ خود  بهره گرفته است. 

توانائی  شگرف ایرانیان دراین است  
که برهر چه  بدست آورده اند  رنگ 
ایرانی زده اند  وهرچه را که به دیگران 
داده اند  نقش ایرانی  برآن  جاودانه 

مانده است..
تا  کوروش  از  دور،  های  دوران  از 
داریوش  وازخسرو  انوشیروان  تا شاه  
عباس ، ایرانی    همیشه ایرانی باقی  
مانده  واز این طریق  عظمت  گذشته 

خودرا حفظ کرده است.«
همان موقع  آندره مالرو  وزیر فرهنگ 
فرهیختة فرانسوی  که همراه شارل 
سند  را  نمایشگاه  آن  بود  دوگل  
های   اندیشه  ازتجلی   ای  برجسته 

بشردوستانه  درهنر ایران  دانست.

خانة ایران درپاریس

 ۱۱۴۵ درپاریس  ایران  خانة  محل 
شماره  داردوتحت   وسعت  مترمربع 
های  ۶۵ و۶۷ درست وسط خیابان 
شانزه لیزه  جنب پستخانه  با چهار 

دهانه  گالری بزرگ قرارداشت.
درسال ۱۹۶۹  شهبانو فرح پهلوی  از 
خانة ایران  بازدید کرد  وفعالیتهای  
ایران  فرهنگ  برای  چشمگیری 
ومعرفی  آن به خارجی ها انجام شد. 

یک سال یعد  درژوئن  ۱۹۷۰  ایران  
شناسان  فرانس.ی که حدود  ۲۵ نفر  
شناس   ایران  بزرگ  دانشمندان   از 
فرانس.ی آن را  تشکیل دادند  قدم 
بسیار مهمی  برای ایران و شناختن 

آن درجهان بود.
ریاست   که  گفته شود   است   کافی 
کریشمن  پروفسور   را  انجمن  این 
وپروفسور  الزار   وپروفسور   داشت 

کوربن نواب رئیس  بودند.
هفت  نمایشگاه     ۱۹۶۱ درسال  
ایران   ، درخانة  ایران  هزار سال هنر 

برگزارشد.
درمدخل  نمایشگاه  جهانی،  استوانة  
منشور  حقوق بشر  کوروش کبیر ، که 
در بریتیش میوزیم لندن  نگاهداری 
می شود و یادگار ابدی  اندیشة انسان 
دوستانة  کوروش  واز مفاخر  مردم  
ایران است قرارداده  شده بود که توجه 
کرد. می  جلب  را  کنندگان   بازدید 
 ۱۹۷۸ تا   ۱۹۷۳ درسالهای  که  من 
سرکنسول  ایران درپاریس  وشاهد 
و تالش فرهنگی  آن همه  جوشش 
فعالیت خانة  وشورونشاط  دردوران 
ایران بودم اکنون  با مشاهدة  این  همه 
ویرانی دچار  تأثری  عمیق  می شوم.

تأثر  ازاین که  این مرکز  پوینده وفعال  
ومعرفی   فرهنگی  لحاظ  از  چه  که 
کشورما به جهانیان  و چه از جهت  
داشت  درخشان  فعالیتی   اقتصادی 
چرا به صورت  مخروبه در آمده است.
به راستی اگر  تمامی  باقیماندة  عمررا 
نیز  با تأثر  به آنچه از دست داده ایم  
بگذرانیم به گمانم بازهم  زمان کافی  

نخواهد بود.

دیپلماسی درسایر کشورها

انقالب  دچار  که  کشوری  درهیچ   
را که  شده، دستگاه وزارت خارجه  
تشکیالتی است  نیازمند به کارمندان  
به   وآشنا  وکارشناس   پرتجربه  
 ، واوضاع جهان  ملی وطن   مصالح  
درهم نریخته اند.. دکتر پرویز عدل  
برزیل،  بعد  و  درکانادا   ایران  سفیر 
می گفت:  چون دولت ایران  پس از 
شناسائی  کره شماتلی  وآلمان شرقی 
می خواست  با کوبا هم رابطه  سیاسی 
برقرار کند مرا مأمور کردند که دراین 
زمینه صحبت هائی  با سفیر کوبا  در 

اتاوا  بنمایم.
سفیر کوبا  در یکی از مالقات ها ضمن 
خارجة  ازوزارت   ما  گفت:  صحبت  

را  نفر   شش  فقط  تیستا  با  دوران  
بازنشسته کردیم.) دفت بفرمائید  باز 
نشسته  نه اخراج ومنفصل یا زندان 

واعدام.(
پشت  ها  ژنرال  نیز   درپاکستان 
آمدندورفتند.  کردند   کودتا  سرهم 
نواز  کشته شد.  بوتو  علی   ذوالفقار 
شریف  زندانی شد. خانم بی نظیر بوتو  
فراری شد اما دست به ترکیب  وزارت 

خارجه نزدند.
شوروی   جماهیر  دراتحاد 
سوسیالیستی  که وزارت خارجه تزار 
را  پاک سازی کردند  به جای مأموران  
برکنار شده ، از دهات ، کشیش بی 
سواد  بی  عوام  کوچه،  از  یا  سواد  
کمیسرها  نفرستادند.  سفارت  به  را 
میان  از  سیاسی   ونمایندگان  
اشخاصی انتخاب شدند  که به مسائل 
جهانی  آشنائی داشته  وتحصیالتی  
در سطح عالی  کرده بودند.درگذشته  
ورود به کادر سیاسی  وزارت خارجه  
هم  گذشتن  رستم  خوان  هفت  از 
که  بودند   ها  بود. خیلی  تر  مشکل 
درایران  به مقام وزارت هم رسیدند 
ولی  با تمام اشتیاقی که برای ورود به  
وزارت خارجه داشتند  به آرزوی خود 

نرسیدند.

                    گوانگو ن
ناصرامینی - پاریس

     گوانگون
ناصرامینی- پاریس
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ازریه ها نظر می دهد!؟
خواستم  گفت:نمی  نازنین          
بااین حال مزاحم تان بشوم،چرا که 
بودم وهستم،ولی  نگران  تان  ازبرای 
هتل  به  نگذاشت  بااصرارزیاد  هوتن 
من  برای  شما  دیدار  بروم،اگرچه 
غنیمت وافتخاراست،اما نه باتن بیمار 
وبیماری ُمسری،ازهوتن حتا خواهش 
نیاید  پزشک  مطب  به  بامن  کردم 

واحتیاط کند،اما نپذ یرفت  .  
باتو  ازتماس  ما  گفت:  پدرم          
نداریم،آنچه  نگرانی  کمترین 
که  وآنچه  بشود،میشود  باید  که 
شود،شاهداین  بشود،نمی  نباید 
ایستاده  درحضورت  که  منم  مّدعا 
ام،برادروخواهرم به بیماری سل درایام 
نوجوانی مبتال شدند ولی من با همه 
ی تماسی که با آنان داشتم، نشدم،یا 
تماس  باآنهمه  پدرومادربزرگت 
نزدیک بامادرت،دچار نشدند،به نظر 
من نگرانی تو موردی ندارد،شهربانو 
درست میگوید،بدون داشتن تخصص 
درست  وعکسبرداری،تشخیص 
بیماری کار سهل وآسانی نیست،فردا 
که به پزشک متخصص مراجعه خواهی 
کردهمه چیز روشن خواهد شد،فکر 
بوده  نگرانی  چندان  جای  کنم  نمی 
،بیماری  تو  بیماری  نظر من  باشد،به 
سل نیست،چرا که تو به مدت یکسال 
ازمادری که مبتال به این بیماری بوده 
درآغوشش  واغلب  خوردی  شیر 
بودی،ازاین رو تودربرابر این بیماری 
ای. شده  مقاوم  طبیعی  بطور 
        اگرچه پدرم نازنین را امیدوار 
به زندگی می کرد، اما از چهره ی او 
نازنین  برای  که  خواندم  می  ومادرم 

نگرانند. 
        بامداد روز بعد با مطب پزشک 
بودن  بسته  وجریان  گرفتم  تماس 
برای  وقتی  گفتم،تا  هم  را  مطب 

دیدارهمانروز تعیین کند.  
       گفتند: تا چهارده روز زمان خالی 
برای تعیین دیدار ندارند،خواهش های 
اثر نکرد،وضع وخیم بیماررا  من نیز 
شرح دادم،گفتند همه ی بیمارانیکه 
مراجعه می کنند، وضع شان وخیم 
پدرم  بودم،  مانده  است،مستأصل 
برای  وتمنا  خواهش  :اینهمه  پرسید 

چیست، مگر چه گفته اند؟ 
        گفتم: میگویند تا چهارده روز

 دیگر وقتی برای دیدارنیست.

 پرسید:نام پزشک چیست؟  
آگاه  پزشک  نام  از  پدرم  زمانیکه    
شد،گفت جای نگرانی نیست، سپس 
دیگربا  بار  برای  خواست  من  از 
تماس  همینکه  بگیرم،  تماس  مطب 
برقرارشد ،پدرم گوشی تلفن را از من 
گرفت وبه مخاطبش گفت: سالم ،روز
ومی  هستم  گلشهری  من  بخیر،   
کنم،  صحبت  دکتر  آقای  با  خواهم 
پس از اندکی مکث،گفت : متشکرم، 
چند  از  نگهمیدارم،پس  را  گوشی 
لحظه پدرم گفت:سالم از بنده است ،

 اما دکتر جان این است رسم دوستی 
که به دخترم وقت مالقات نمی دهی 
وبه عذرپر بودن دفتر ثبت نام بیماران ،
شوخی  گفت  نپذیرفتی؟سپس  اورا 
دیدارش  ندارم،زمان  ای  گله  میکنم 
دیر  بود که چون  از ظهر دیروز  بعد 
به مطب رسیده بود ،موفق نشد،می 
فردا  برای  حداکثر  یا  امروز  خواهم 
از  پس  شود،آنگاه  داده  او  به  وقتی 
شنیده  خط  سوی  آن  از  که  آنچه 
بودگفت : ممنونم دکتر جان ،خیلی 
لطف کردی یکساعت دیگر خدمتت 
خواهد رسید،جبران خواهم کرد، او 
پس از پایان گفتگویش از من پرسید: 

دکتررا نشناختی؟
گفتم: نه، بجا نمی آورم.

ده بُرج  که  رفته  یادت  مگر   : گفت 
که  ساختیم  برایش  از  ای  طبقه 
آن  دوم  ی  درطبقه  او  مطب 
هنوزمقداری  قراردارد،او  ساختمان 
رابه شرکت  انجام شده   ازهزینه ی 
نپرداخته است،که به تدریج خواهد 
وبا  حساب  خوش  پرداخت،انسان 
ُمنشی  از  برخی  گاهی  است،  وقاری 
های  پزشکان، زمانهایی را برای مبادا 
لزوم  درصورت  تا  گذارند  می  خالی 
به مراجعه کنندگان همیشگی خود 
هیچگاه  ما  نازنین  بدهند،امیدوارم 
دکتر  این  همیشگی  بیماران  از 
وبا  کرد  نازنین  به  رو  نباشد,سپس 
لبخند گفت: سفارش تورا کرده ام که 

درست وحسابی از تو معاینه کند .
با گفته های پدرم بدون درنگ خانه را

 به قصد رفتن به مطب ترک کردیم،
پرسید:قراربود  نازنین  راه  دربین 
انگیز  هیجان  حرفهای  دیشب 
بزنی،چرا چیزی نگفتی؟ سپس افزود 
بیماری  این  از  ومن  میزدی  ایکاش 
لعنتی که بازهم زحمات من به گردن 

همه ی شما افتاد رهایی می یافتم.
با  تورا  که  ام  شده  دیوانه  مگر  ـ 
چه  کنم،من  سکته  دچار  حرفهایم 
وپدرومادربزرگت   تو  با  دشمنی 
سرت  به  سر  بودم  دارم؟خواسته 
دور  وهوا  حال  آن  از  وتورا  بگذارم 
کرده باشم،خانم محترم چند بار باید 
تکرارکنم که اگر توبه گفته ی خودت 
اشتباه  منهم  شدی  اشتباه  مرتکب 
دیدارمان  نخست  درروز  که  کردم 
رفتار  آنگونه  تو  با  کارم  دردفتر 
کردم،به گفته ی پدرم زن وشوهری 
داشتن سند رسمی  با دردست  حتا 
یک  داشتن  با  گاه  وحتا  عقدازدواج 
یا چند فرزند ارهم جدا می شوند،ما 
که جزحرِف سد تا یک قازسندی را 
امضاء نکرده بودیم،بنابراین گزینش 

شریک زندگی حق تو بود.
ـ به راستی تو ازمرگم ناراحت میشوی 

ومی خواهی زنده بمانم!؟
که  است  همین  نکن،  تردیدی  ــ 
میگویی.،حیف نیست دختر جوانی به 
زیبایی توودانشی که آموخته ای،پرپر 
شود وبه زیرخروارها خاک برود؟قلبم 
خواهی  توزنده  که  دهد  می  گواهی 
ماند تاجاییکه شاهد فرزندان ونوه ها 

بشوی.
ولی  تحصیلکرده  دختری  آری  ــ 
با قلبی سیاه از ندانم کاری ها،تو به 
وواالیی  باشرف  انسان  یک  راستی 
هستی،همیشه چه درزمان نوجوانی 
درس  وفراگیری  تمرین  برای  که 
بودیم،  بعدهادرکنارهم  مدرسه وچه 
بزرگوار.باگذشت  انسان  رایک  تو 
می دیدم،رفتارت ،گفتارت، سلوکت 
همه وهمه نشان از همین اوصاف می 
داد،دلم بیشتر از همین میسوزد که 

چه احمقانه تورا آزردم و..  
بریدم وگفتم:  را   دراینجا سخنانش 
درباره  ازاین  بیش  خواهم  نمی 
اشتباهات خودت وصفات من حرف 

بزنی.
ها  پوشی  چشم  این  ی  همه  با  ـ 
ومیزنی،یک  ای  زده  که  وحرفهایی 
اینکه  وآن  دهد  می  چیزهنوزآزارم 
هنوز اززبان تو نشنیده ام که بگویی 
بخشیدمت واین نشانگرآن است که 
ای،بنابراین  نبخشیده  مرا  دل  تِه  از 
از شماتت  ام دست  زنده  روزیکه  تا 
وآرام  وقرار  داشت  برنخواهم  خودم 
گفته  که  وهمانگونه  گرفت  نخواهم 

بودم احساس میکنم که سخنان تو با 
توجه به بیماری ام که روزهای پایانی 
رعایت  خاطر  میگذرانم،به  را  عمرم 
شنیدن  جزبا  درونم  است،  من  حال 
آنکه بگویی تورا بخشیده ام آرام نمی 

گیرد.
ــ توباآنهمه اوصافی که از برایم قایل 
شدی،آیا حتا یکی از آنهمه گفته هایم 
معنی بخشش نمی دهد؟اگر با گفتن 
گیرد، می  آرام  درونت  بخشیدمت 

 می گویم بخشیدمت، اگرچه لزومی 
که  ،چرا  نبود  کلمه  این  گفتن  به 
از  واخالقی  عاطفی  طلب  کمترین 
حرفهایم  به  میشود  ندارم،معلوم  تو 
هایم  ای،گفته  نکرده  توجه  درست 
کن  مرور  درذهنت  یکباردیگر  را 
با  اخیر  دیدار  از  پس  که  دریابی  تا 
من  ما،  منزل  در  بزرگت  پدرومادر 
آن هوتن نیستم که دردیدار نخست 
که  است  این  تو  از  دیدی،خواهشم 
ازاین پس نه ازندانم کاری ات با من 
بگو ونه احساس شرم وگناه کن،باور 
میگویم،دراین  قلب  صمیم  که  کن 
به  آنکه  از  پیش  اخیر،حتا  روزهای 
من  ونزد  تهران  به  بیماری  خاطر 
بیایی،احساس میکنم که در جایگاه 
یک دوست خانوادگی دوستت دارم 
وتورا به همان چشمی می نگرم که 
می  من  نزد  پنجشنبه  عصرروزهای 
را  وصخره  موج  داستان  آمدی،آیا 
که  هست  یادت  آوری،آیا  می  بیاد 
روی ماسه های نرم ساحل با انگشتان 
کشیده  شکل  چند  ونازکت  نرم 
بودی،چقدراز برایم جالب بودبه ویژه 
بودی  کشیده  قلب  از  که  شکلی 
درونش  از  سرخ  گل  شاخه  یک  که 
نقاشی می  بود،راستی هنوز  روییده 
بانوی  یک  نیز  هنر  این  تودر  کنی، 
بااستعداد هستی ،پس از بهبودی به 
این کار ادامه بده و...اصالً چطور است 
که در شرکت ما به کار مشغول شوی، 
شرکت ما به کسی در حّد دانش تو 

نیاز دارد. 
 منتظر بودم دربرابرگفته هایم چیزی 
نگفت،سخت  چیزی  او  بگوید،اما 
نگران شدم ونگاهم را به سوی او که 
دوختم،دیدم  بود  نشسته  درکنارم 
پشتی  وبه  برده  عقب  به  را  سرش 
صندلی تکیه داده واشک می ریزد،با 

دلواپسی زیاداورا صدازدم،پرسیدم:
بقیه درصفحه ۴۸

تشکرازمن  ضمن  راه  دربین     
گذشته  کارازکار  گفت:اگرچه 
دیدارگواهی  این  به  قلبم  است،اما 
خانه  فضای  خواهم  دهد،نمی  نمی 
تان راآلوده کنم،ایکاش مرا مجبوربه 
کردی،چه  نمی  نازنینان  دیدارآن 
فردا  تا  بودم  می  درهتل  که  بهتر 
شود،پدربزرگم  روشن  من  تکلیف 
امکان  درایران  ام  معالجه  اگر  گفته 
پذیر نباشد،مرا به انگلستان خواهد 
پدربزرگم  ی  فرستاد،دربرابرگفته 
این  که  میدانم  چون  نگفتم  چیزی 
با پیش  ندارد،بنابراین  بیماری عالج 
کشیدن بهانه هایی که از من نرنجد، 
بینی  ،اگرمی  به خارج نخواهم رفت 
به تهران ونزدتوآمده ام ومزاحم شده 
ومادر  پدربزرگ  خواهش  به  ام،بنا 
دیدند  می  آنجاییکه  بودواز  بزرگم 
تمایل چندانی  از مراجعه به پزشک 
متخصص در تهران ندارم و باور نمی 
کردندکه باآمدنم به تهران به پزشک 
باتو  دیداری  کنم،خواستند  مراجعه 
داشته باشم تا توشاهد مراجعه ی  من 
به پزشک باشی،چون نخواستم بازهم 
دل آنان را بشکنم، توصیه ی آنان را 
مرگ  من  ،بیماری  پذیرا شدم  ناچار 
شان  ازبرای  را  مادرم  ودرد  پررنج 
وروز  شب  میکند،کارشان  تداعی 
گریه وزاری است، غم شان کم بود که 
این بیماری لعنتی هم برآن افزود،به 
آید  شاعر»گربدآیدهرچه  ی  گفته 
بدشود ـــ یک بالده گرددوده سد 

شود«. 
پدربزرگ  توصیة  به  بنا  پس   -  
به  ،نه  ای  آمده  ما  نزد  ومادربزرگت  
میل خودت،ه دیدارتو با من به کنار 
که حق را به تو می دهم،اما چرا میل 

دیدار پدرومادرم را نداری!؟
به  فقط  بار  این  که  باورکن   -

خاطرنگرانی از واگیری بیماری من به 
آن نازنینان همین وبس.                                                                                                                                              
        گفتم: با حالی که داشتی  درست 
را  بزرگت  پدر  درخواست  که  نبود 
در همراهی باتو رد کنی وتک وتنها  
تهران  وبه  بنشینی  فرمان  پشت 

بیایی. 
را  شان  جان  شناسی،حاضرند  ـ   
کنند،پدربزرگم  فدا  من  ازبرای 
بیاید،  بامن به تهران  تا  اصرارداشت 
ازاو  ملتمسانه  اشک  ریختن  با  من 
خواستم همراهی نکند،چرا که نگران 
وکم  شکسته  بودم،خیلی  حالش 
پاسخ  ،باشنیدن  است  شده  طاقت 
یأس از پزشک ممکن بوددچارسکته 
بهترازاو  حالی  نیز  شود،مادربزرگم 
ندارد،زمانیکه به نزدشان برگردم به 
آنان خواهم گفت که نتیجه آزمایش 
خوب بود،هر چند زمانی که آنان را 
امیدوار به تداوم زندگی ام کنم تشّفی 

قلبم خواهد بود.
به  که  کردی  ای  پسندیده  کار  \ـ 
وپیش  کردی  عمل  آنان  ی  توصیه 
به  را  آمدنت  چون  آمدی،ضمناً  من 
پدر ومادرم گفته ام چاره ای نیست 
ازسرت  را  هتل  در  اقامت  فکر  باید 
بیرون کنی چرا که دانسته نیست که 
زیاد،چه  مراجعین  خاطر  به  پزشک 
خواهد  دیدارتوتعیین  برای  را  روزی 
کرد،ازاین رو درست نیست که بابودن 
ما درتهران با این حالی که داری برای 

چندین وچندروزدرهتل بگذرانی.
        اودرراه چندبار از من وپدرومادرم 
شرمندگی  وابراز  سپاسگزاری 
شنیدن  ی  آماده  دیگر  کرد،گفتم 
این حرفها نیستم،تو درحکم یکی از 
اعضای خانواده ی ماهستی وخواهی 

بود. 
دوستم  خیلی  آنان  که  میدانم  ـ   

آنهمه  نمی داشتنددربرابر  دارند،اگر 
ندانم کاریم با من آنگونه رفتار نمی 

کردند . 
ـ رابطه ی خانواده ی ما باتوازدوست 
درحکم  تورا  گذشته،آنان  داشتن 
دختر خود می دانند وبارها این مطلب 
را از پدر ومادرم شنیده ام وشاهد چه 
بهتر از خودت که دلبستگی شان را 

نسبت به خودت احساس کرده ای.
ــ  می دانم،دربرخورد باآنان همواره 
این احساس رامی کردم ومی کنم،امابا 
حرفهایی که امروز می زنی گمان می 
ازحّدمحبت  زیاده  من  به  داری  کنم 
به  تو  حرفهای  کنی،آیااین  می 
خاطررعایت حاِل مِن بیمارنیست،ویا 
نیست  پزشک  آن  ی  توصیه  به 
هیجانات  دچار  بودنباید  گفته  که 

شوم؟      
  باخنده گفتم: اتفاقاً حرفهایی برای به 
هیجان آوردنت دارم،بگذارتا به منزل 

برسیم. 
برای  تان  درمنزل  خواهی  می  ـ 
تسکین دِل دردمندت به من بدوبیراه 
بگویی وعقده ی دل خالی کنی؟سپس 
افزود:بگو،هرآنچه  مکث  کمی  با 
سزاوار  خواهدبگو،من  می  دلت  که 
شنیدن هرآنچه که می خواهی بگویی 
رسیده  خط  آخر  به  که  هستم،من 
پرپر شدن است  وگل عمرم درحال 
چه بهتر که براثر هیجان سکته کنم 
هرچه  وعذاب  پررنج  زندگی  وازاین 

زودترآسوده شوم.
        دراین هنگام به منزل رسیدیم 
نیافتم،مادرم  اورا  به  پاسخ  وفرصت 
همراه  به  آنهم  نازنین  بادیدن 
چه  نمیدانست  شوق  من،ازشدت 
وسط  تا  را  خودش  دوان  کند،دوان 
رسانیدوخواست  ما  به  خانه  حیاط 
نازنین را در آغوش بگیرد،اما نازنین 

وگفت:خانم  کشید  عقب  به  خودرا 
من  به  استدعامیکنم  گلشهری 

نزدیک نشوید.
مادرم با تعّجب پرسید:چراعزیزم،مگر 

چه شده!؟
داخل  گفتم:برویم  مادرم  به   
به  را  چیز  همه  وبنشینیم،آنجا 
شماوپدرجان خواهم گفت،پدرم پیش 
از ما به منزل آمده ودرانتظارآمدن ما 
از جایش  نازنین  با دیدن  ،پدرم  بود 
را  کسی  چه  به  به  وگفت:  برخاست 
پس از ماه ها دراینجا می بینم،خوش 
آمدی،چرا باپدرومادربزرگت نیامدی 

؟ انشاء اهلل خیراست.
        گفتم:نازنین حال خوبی ندارد 
قراربود  اش  بیماری  تشخیص  برای 
مراجعه  متخصص  پزشک  به 
کند،متأّسفانه دیر به مطب رسیدیم 
ومطب بسته بود ،قراراست بامدادفردا 
مراجعه کنیم،بهتراست شرح بیشتررا 

اززبان خودش بشنوید.
        مادرم با پریشانحالی از نازنین 
چیست  حرفها  این  عزیزم  پرسید: 
شده،دردت  زند،چه  می  هوتن  که 

چیست!؟
        نازنین گفت: منهم مانند مادرم 

دچار بیماری ِسل شده ام.
        مادرم پرسید:چه کسی تشخیص 
داده که تو گرفتار این بیماری شده ای؟
ـ یکی از پزشکان شهِرما که پزشک 

خانوادگی مااست.
تخصصی  پزشک  آیااین  ــ 
از  دارد،آیا  بیماری  این  درتشخیص 

ریه هایت عکسبرداری شده است؟
ـ درباره ی تخصص اوبرای تشخیص 
بیماری سل چیزی نمی دانم ولی از 

ریه هایم عکسبرداری نشده.
 مادرم با تعجب زیاد گفت: وا، این چه 
پزشکی است که بدون عکسبرداری 

انزنین
        قسمت چهل ودوم

  از: ک - هومان
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اردالن سرفرازآزا

عجب آشفته بازاریست
دلم تنگ است، 

دبم می سوزدازباغی که میسوزد
دستی  نه  بیداری،  نه  دیداری،  نه 

ازسریاری
تمام عمربستیم وشکستیم

بجز بار پشیمانی نبستیم

جوانی را سفرکردیم تا مرگ
نفهمیدیم  دنبال چه هستیم

عجب آشفته بازاری است دنیا
عجب بیهوده تکراری است  دنیا
چه رنجی از محبت ها کشیدیم

برهنه پا به تیغستان دویدیم
نگاه آشنا دراینهمه چشم

ندیدیم وندیدیم وندیدیم
سبکباالن ساحلها ندیدند

بدوش خستگان باریست دنیا

مرادراوج حسرتها رها کرد
عجب یاروفاداریست دنیا

عجب آشغته  بازاریست  دنیا
عجب بیهوده تکراریست دنیا
میان آنچه باید باشدونیست

عجب فرسوده دیواریست دنیا
عجب خواب  پریشانیست دنیا

عجب دریای توفانیست دنیا
عجب آشفته بازاریست  دنیا

درپرند نیلی شعروغزل
حافظ

یادباد...
روز وصـــل  دوستداران   یاد باد

یــاد بــــاد آن روزگاران یاد باد
کامم از تلخی غم چون زهر گشــت

بانــگ نوش شــادخواران یاد باد
گــر چه یــاران فارغند از یاد من

از من ایشــان را هــــزاران یاد باد
یــن بند و بال مبتلــــا گشــتم در ا

کوشــش آن حق گزاران  یاد باد
گر چه صد رود است در چشمم مدام

د باد ن یا را نــده رود بــاغ کا ز
راز حافظ بعــد از این   ناگفته ماند

د با د  یــا ن  را زدا ای دریغــــا را

پرویز خائفی

خاک خواب است هنوز
برگ، برزورق پائیز نشست

رفت تا ساحل باد
راز، پرسید کسی،

گفت: خموش
دفتر سبز بهاران را

دزدکوالک ربود
شعر می خواست کسی،

گفت: دریغ
خاک خواب است هنوز،

فصل روئیدن نیست!

بادشــمن نامردِم    کژ دین چکنم؟
باُخدعــة یاران      دروغین چکنم؟

دشمن به دغا ره زندم وین سهل است
دشمن صفت است دوست بااین چکنم؟

سهراب سپهری

ساده رنگ
آسمان،  آبی
آب، آبی تر

من درایوانم، رعنا سرحوض
رخت می شوید رعنا

برگها می ریزد
مادرم صبحی گفت: موسم دلگیری است

من به او گفتم: زندگانی سیبی است، گازباید زد باپوست
زن همسایه در پنجره اش،

 تورمی بافد، می خواند
من ودا می خوانم ، گاهی نیز

طرح می ریزم سنگی ،
 مرغی ، ابری

آفتابی یکدست
سارها آمده اند

تازه الدن ها پیدا شده اند
من اناری را می کنم دانه

 به دل می گویم
خوب بود این مردم

دانه های دلشان پیدا بود
می پرد در چشمم آب انار :

 اشک می ریزم
مادرم می خندد

رعنا هم .”

حسن اجتهادی

ردخاهن اهی قدیمی شیراز
درخانه های قدیمی شیراز

» خیام« ، از معماری پُرشگفت عشق
درشگفت می شد.

بادبانی از ُگل، خانه را، 
درهاله ای  ازعطر می پوشاند

وسالهای نوری،
درمحاسبة عشق بود

» حافظ« گلوی پنجره هابود
وچلچله ها، باپیرمرد، هم غذا بودند

پرنده ای،  همیشه درآسمان  پر پر میزد
ونارنجستانی،  درابعادسبز بی مرز می شد

حکیم ابوالقاسم فردوسی

نیابد کسی چاره از چنگ رمگ

چو باد زخانست و ما همچو ربگ

اسمعیل خوئی

رباعیات
دردا !

دوزخ شــرری زشــعله زاران من اســت                   یلدا دمکی  زروزگاران من  اســت
وین حال نه از دغای    دشــمن دارم

            دردا که دغا شــیوة  یاران من اســت

درد
بادشــمن نامردِم    کژ دین چکنم؟
باُخدعــة یاران      دروغین چکنم؟
دشمن به دغا ره زندم وین سهل است

دشمن صفت است دوست بااین چکنم؟

چونم؟!
چونــم؟ چوکبوتری که    درپنجة باز
یــا بّره که برگلوش     دندان   گراز
وین گونه ، وزین گونه بتر،   تا باشــم
یاران منند بس،     بدشــمن چه نباز؟

آزادی
آزادی! ای راه مــن!  ای رهبر من
ای خواســت تو  سرشته  با  گوهرمن
می باید اگر که دررهت  ســر   بازم

اینک سرم، اینک سرم، اینک سرمن

پوچی
فــــریاد! حســرتا!  دریغا!   دردا!
ــم امروز دگر شد فردا امروزهـــ
وان نیز همین فــــردا دیروز شـــود
فریادا!  وحشتا!  دریغـــــــا!  دردا!

زور
ای آن که براســب چوبِی جهل سوار،
خواهــی که نهی به خنِگ تاریخ مهار!
انگار که پای باد بنـــــدی که مپوی
یا آن که گلوی ابرگیــــری که مبار!

محمدرضا شفیعی کدکنی
)م.سرشک(

خشکسالی

نمای دهکده آیینه تهی دستی ست:
درخت خشک کجی

 همچو دست مفلوجی
شده ست بیهده ازآستین جوی برون

نه خرمنی ونه گاوآهنی،
نه مزرعه ای،

نه آشیانة مرغی، نه گله ای بچرا
شده ست قامت برج بلند قریه نگون
نگاه بی گنه کودکان خستة کوی

چو مرغ بی پروبالی
 که درقفس مرده ست

قیافه ها همه در خشکسالی جاوید
برنگ خار بُناِن کویر افسرده ست
چه چشمه ها که در آنسوی دشتها

جاریست
چه گله ها که درآنسو َچَرد بهرقدمی
خدایرا به چه امید این گروه نژند
نمی کنند ازاین قریه کوچ صبحدمی؟
مگرنه زندگی اینجاروانشان خسته ست؟
نمی کنند چراکوچ زین ده ویران؟

کدام رشته  بدین مشت خاکشان 
بسته ست؟
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لوله های  نفتی مردم رابرای تصفیة 
به  ومردم  گرفتند  دردست  نفت  
آنها احتیاج داشتند. راکفلر  سلطان 
نفت جهان شد وازسال ۱۸۸۰ قیمت 
گذاری نفت جهان  را  برعهده گرفت. 
درست یکصد سال  بعد  شاه ایران با 
دالیل  قانع کننده موفق شد  قیمت 
نفت رابه صاحب نفت برگرداند ووقتی 
اوپک  هم  که قیمت گذاری بدست 
افتاد  یکمرتبه  نفت از بشکه ای ۲۵ 
سنت به ۴ و۵ دالر تغییر کرد. ووقتی 
تمام   شدیم   موفق  خودمان   ما  که 
درسال  دهیم  انجام  را   نفتی   امور 
۱۳۵۰ دکتراقبال  مدیرکل  امورنفتی 
ایران اعالم کرد  مادرطول ۷۲ سال  
ازقرارداد دارسی  تا سال ۱۳۵۰ جمعا 
از نفت ۳۵ میلیارد  گرفته ایم امادراین 
دوسالی که خودمان تمام امور نفتی  
را یادگرفته ایم ۳۹ میلیارد دالر شده 
است ببینید  چه پولهاسی  رابافریب  
فکر  این   ، بنابراین   . اند  گرفته  ازما 
انسان است که خداداده تا بهترزندگی 
کنیم. فکرمان را نفروشیم.وبقول زنده 
یاد  دکتر هوشیار  فکررا شناور کنیم 
بتواند   اطالعات  بیکران  دردریای  تا 
واقعیت هارا  پیدا کند که  از حقیقت  
مهمتر هستند.. درمورد اهمیت  این  
فکر درمقالة شماره ۹ گفتم که انسان 
می تواند  ازفکری که خداداده   جام 
جهان نما بسازد.انسانهائی که درراه 
جان  خود  واالی  آرمانهای  و  وطن 
دادند  از ما زنده ها  انتظاراتی داشتند 
بسازیم  چراغی  که  بود   این  وآن 
وجلوی پای مردم بگذاریم تا جلوی 
چاه  به  و  ببینند   کامال   پای خودرا 
استعمار سقوط  نکنند. گفتم استعمار، 
استعمار یک کلمه است ولی مردم آن 
را نمی شناسند . نه شخصیت حقیقی 
دارد  ونه حقوقی  که بتوان علیه  او 
شکایت کردپ . خالصه برای شناخت 
همیشه  است.  الزم  امنیت  استعمار 
فکرتان را  بکار بیندازید. هیچ حرفی 
نکنید.  قبول  رافوراً  کالمی   هیچ   ،
بشر  زندگی  بسیاربد  وضع  درمورد 
می  تنها  ها  نوشته  دراول  من  اوایل 
نوشتم هم میهنان عزیز وگرامی، ولی 
تمامی  که  بینم  می  دارم  حاال چون 
ملتهای جهان  اسیرند  الزم است که 
بگویم:» ای همدوره های عزیز ی که  
داریم باهم  دراین کره زمین  روزگاری 
را  بنام  زندگی می گذرانیم تاروزی 
را   کهنه  سیستم  آن  است  الزم  که 
تغییر بدهیم همگی  ملتهای جهان  با 

همدیگر  همبسته ومتحد باشیم.

سیستم  که  بینیم  می  داریم  چون 
وسیاست  فریب   با  دارد  کهنه  
آنها  پس  دوشد.  می  نلتهارا   ما 
بستگی  ما   زندگی  به  زندگیشان  
دارد.اما وقتی که ملتها فهم و قدرتی 
تاکتیک  دارم  اما من  باشند  نداشته 
باکمک همه  اندازم  ازکار می  آنهارا  
شما . تابحال کسی به این فکر نیفتاده 
ها  صحبت  بینیم   می  هرچه  است. 
تاریخ  به  گذشته  است.  گذشته  از 
است  الزم  تاریخ  ودرکالس  پیوسته 
باشدوآیندة   آینده  ساختن  فکرمان 
تمامی ملتهای جهان  بستگی به این 
وجلو  باشند  متحد  باهم   که  دارد  
بگیرندکه راههای  را  استعمار  منافع 
فراوانی برای این کارهست. نخریدن  
برای  که  صنعتی  کشورهای  اجناس 
بهبود  اقتصاد کشورشان تابع فرمول  
اقتصادی  »خمینی« هستند  که گفت 

»اقتصاد مال خراست.« 
اقدام دیگر  این است که  دربین ملتها 
اگر کسی خائن وطرفدار استعمارگران 
است اورابه  زندان ابد باانجام کارهای  

شدید بدنی محکوم کنیم. 
اقدام دیگر  همسنگی با کشورهائی 
یا  هستند  دوم  دست  صنعتی  که 
روزگاری مستعمره بودند مثل آمریکا 
، ژاپن، ایتالیا و.... شماهم فکر کنید 

پیدا می کنید.
همچنین خفت هائی که می شود  به 
متقلب  صنعتی   کشورهای  ملتهای 
دولت  به  وناچار  شوند  رسوا  تا   داد 
وآنهارا  دزد خودشان  فشاربیاورند  

سرنگون کنند.
برای تغییر  سیستم های دزد در ۹ 
خیلی  ام  کرده  تقدیم  که  ای  مقاله 
از واقعیت ها  بیان شده است. شما 
درمقاله اولی می بینید که دین چون 

تاریخ   درطول  را  خودش  آزمایش  
داده باید از آن گذشت. مقاله خرافات 
مذهبی و تشریح آن  دین را بکلی 
مرخص می کند. برای  الگو ساختن 
وخدمتگزار  استخدامی  دولت  یک 
ملت  در مقاله شماره یک می خوانید  
که در هرکشوری  باید  دردانشکده 
را  که الزمة  یک دولت  ای علومی 
است  تدریس کنند  تا هر حقه بازی  
دولت  یا  و  دیگران  وکمک  فریب  با 
خارجی نتواند  برملت حکمرانی کند 
چون همین  راه غلط  درحال حاضر  
دولتهائی را مثل روسیه وچین  واروپا 
برسرکارآورده که ناخودآگاه ویروس 
بد خیمی  رادردنیا منتشر کرده اند  
انواع  مشکالت  که زندگی را  دچار 

کرده است.
مطلب آخری را که می خواهم عرض 
درمقابل  است   الزم  ملتها  ما  کنم 
از خودمان   استعمار  نقشه سیاسی  
نوعی  خودش   دفاع  کنیم.  دفاع 
ازیک  است  الزم  که  است  جنگ 
اما  شود.  استفاده  رزمی  تاکتیک 
دولتهای بزرگ جهان  زیر نام آزادی  
ودموکراسی  تاکتیک رزمی  خودپرا 
با گفتار  ، با مصاحبه  برمال می کنند. 
درنتیجه  دشمن می فهمد  وعکس 
العمل  نشان می دهد این است که 
از اقدامات  نظامی خودشان  نتیجة 
درستی نمی گیرند.وداریم می بینیم 
دائم همه جا حالت زدوخورد  بچشم 
می  تصمیم  ما  وقتی  خورد.اما  می 
را  دفاعی  تاکتیک  یک  که  گیریم 
انجام دهیم باید فرمانده معلوم باشد. 
باید   تاکتیکی  عملیات  این  فرماندة 
دربین خود ملت ها باشد. درایران ما، 
درحال حاضر  این فرمانده  شاهزاده 
رضا پهلوی است  که ولیعهد قانونی   

ومورد پشتیبانی  تمامی ملت است 
وشخصی است که به چند زبان زندة 
دنیا  آشنا ست ودردنیا هم  بزرگان 
جهان  ایشان را  می شناسند. ازنظر 
فرزند  ایشان   هم  تاریخی  سابقه 
محمدرضا شاه پهلوی  فرزند شایستة 
بزرگ  کوروش  ونوادة  است  بشریت 
که ۲۵۰۰  سال پیش پایه گذار  یک 
و   گستر  عدالت  و   آزاد  پادشاهی 
بسیار  بود.ویادگارهای   دموکرات 
از خودباقی گذاشته  است.  گرانقدر 
وقتی  تا  بود  علت  بهمین  بنابراین  
شاه زنده بودرؤسای کشورهای بزرگ  
وزور  دزدی  برای  مناسبی  آتمسفر  
تمامی  درنتیجه  دیدند.  نمی  گوئی  
ملتهای جهان  زندگی واقعی داشتند. 
اما پس از شاه است  که ملتها  زندگی 
وظیفة  اکنون  اند.  داده  ازدست  را 
ماست که شاهزاده رضاپهلوی را  با 
دالیل کافی، این کار روحیة دشمنان  
کند  می  تضعیف  را   جهان  مردم 
می  دردنیا  آزادی  پیشرفت  وباعث 
بخش   آزادی   ، جهان  شود.درتمام 

ملتهای   جهان معرفی کنیم
عزیز  خوانندگان  شما  از  درخاتمه 
 ۹ به  مراجعه  با  کنم   می  خواهش 
مقاله قبلی  بخصوص زمقاله شماره 
۹ که افکار انسانهارا  تبدیل به جام 
جهان نما می سازد دراین تالش ملی 
کنید  همت   . کنید  شرکت  وجهانی 
مان  شاعرزرگوار  کالم  آخرین  به  و 
کنید  پیدا  عقیده  مشیری  فریدون 
ملت  به  حکیم  فردوسی   ازقول  که 

خودباخته فرمود:
یکروز شما درتنتان گوهر جان بود
یکروز شما برسرتان  تاج کیان بود

آن پرچمتان رایت مهروخردوداد
افراشته بربام جهان بود

باردگر آنگونه توانمند توان بود
درآینده  ازشما خوانندگان عزیز  می 
رستاخیز  این   درادامة  که  خواهم  
می  ازشما    . کنید  شرکت  بزرگ 
خواهم مقاالت من را به زبانهای  دیگر 
ترجمه کنید . و دردنیا پخش کنید.

تاباکمک همدیگر  ازسوی ملت ایران 
آزادی را به ایران وجهان  باز گردانیم.

سربازباقیمانده ازارتش شاهنشاهی: 
سرتیپ اقصی.

خوانندگان عزیزوگرامی  بادرودفراوان  
به شما. همانطورکه عرض کرده بودم  
دراین مقاله می خواهیم  از آنچه که 
قبالً  بعنوان واقعیت ها  تقدیم شد  
نتیجه گیری کنیم.تا علت یاعلتهای  
زندگی  مشکل عظیمی  که سدراه  
بشریت شده  آشکار شود. چون وقتی 
علت پیداشد  راه عالج راهم بما نشان 

می دهد..
ما می دانیم که از همان ابتدای  خلقت 
آرام   زندگی  خداوند   نظر   ، وتاریخ 
امکاناتی  که  دلیل  به  بوده   وواقعی 
به کره زمین داده شد  ویافیزیولوژی  
 ، وحیوانات   انسان   بدن  پیچیده  
انسانها   خلقت  درابتدای   بنابراین  
بطور پراکنده  درنواحی مختلف  کره 
زمین  ساکن شدند وبعلت  اختالف 
هوا  رنگهای مختلف  سیاه وسفید  ، 
زردوقرمز  مشخص شدند . نژادهای 

چهار گانه   بوجود آمد.
باهمدیگر    ، نژادها  این  افراد   وقتی 
داده  مشترک  زنمدگی  تشکیل 
وازدواج کردند  ورفتند  درمحلهای 
نژاد    ۴ آن  خودبخود    ، جدیدتری 
اصلی به ملتها  تغییر پیدا کرد. ملت 
هائی که  دریک کشور باهم زندگی 
این  دیگر  حاال  بنابراین   کنند.  می 
کره  دراین  باید  که  هستند   ملتها 
زمین  زندگی کنند. . درهمین اوایل  
خلقت  دونهاد  خودجوش  یکی بنام 
دین برای فراهم کردن  اخالق جامعه 
ودیگری  بنام دولت  برای ادارة  جامعه 
وفراهم کردن  نیازمندیهای  جسمی 
گرفتندومهمترین   شکل  مردم 
کنار  کردند   ایجاد  که   مشکلی 
گذاشتن  نسل زن  درادارة جامعه بود.  
واین یک مشکل بسیار بزرگ است  
که تا کنون هم  ادامه یافته  وباعث 
شد  بشری  وجنگهای  ناراحتی   چه 
است   فداکرده  را   انسان  ومیلیونها  
چون اگر زن  حضور داشت  آنها نمی 

توانستند  به

 میل خودرفتار  کنند وبهمین دلیل  
دیدیم  که دین که مسئول اخالقیات  
جامعه بود  تنها بفکر  فریب ودزدی  
هم   ودولت  شده   انسانها   افکار  از 
وقتی دید  که دین تنها  کارش فریب  
وسوء استفاده است  آنهم پیرو دین 
به جان  د  نهادها  این  شد وهردوی  
ملتها افتادند. درنتیجه  زندگی ملتها  
فلج شده  وروزبروز  بدتر ، تا حاال که  
دیگر زندگی  بکلی غیر  قابل تحمل  
یک  نهاد   دو  این  چون  است.  شده 
رادرجهان  وغلطی   کهنه  سیستم  
تمام  زندگی  که   اند  کرده  برقرار  
ملتها   در همة کشورهای جهان  را به 
باد  داده است. این است که باید کاری 
کنیم  تا این سیستم کثیف  را تغییر 
دهیم  تازندگی مقدور شود. برای این 
تغییر مهم  دوچیز الزم است  تا ملتها 
فرمان   رازیر  دونهاد   وآن  برخیزند 
قدرتی   چیز،  اولین    . خوددرآورند 
است که با تحریک احساسات  ملی 
همبستگی   دوم  باشد.  گرفته  شکل 
ملتهای جهان  با همدیگر . اول برای 
می  ملی   احساسات  شدن   فراهم 
خواهیم استادبزرگ طوس، فردوسی  
ها  خواسته  واز  بیاوریم.  بمیدان  را 
که  بزرگواری  استاد  آن  ودستورات  
هزارسال  زبان مارا حفظ کرد  پیروی 
بنظر  ملی  احساسات  درمورد  کنیم. 
می رسد زنده یادفریدون مشیری که 
دراین کار استاد است می تواند  این 
مهم را  با چکامه ای  به ملت ایران  

بیاموزد. مشیری می گوید:

ده قرن ازاین پیش/ آیا چه کسی دید 
که آن مرد/ با آتش پنهانش/ باوضع 
خروشانش/ سی سال  شب وروز چه 
ها گفت وچه ها کرد/ اندیشه اش  از 
گفتن شهنامه چه بودهست/ سیمای  
آنروز چرا   را/  ایران کهن  اساطیری  
سی  است؟/   زدوده  زرخساره  گرد 
سال برای چه سروده است/ می دید 
درداست/  همه  سراپا  که  را  وطن  
میدید  که خون دررگ مردم  همه 
ها  آتشکده  وسرداست/  افسرده 
لبخندفراموش/   وخاموش/  خالی 
از  براورنگ/  است  نشسته  بیگانه  
فرهنگ/میگفت   دگرگون شده  پایه 
که هنگامة جنگ است/ فردوسی  به 
آن مردم خودباخته گوید / یک روز 
یک  بود/  جان  گوهر  شمادرتنتان   ،
بود/  کیان  تاج  برسرتان   شما  روز 
آن  پرچمتان رایت مهرو خرد و داد/ 
بربام جهان بود/ وفردوسی  افراشته 
به آن مردم خودباخته گوید: باردگر 
آنگونه توانمند  توان بود. بله هم میهن 

باردگر آنگونه توانمند  توان بود.
که  اینطور  ملتی   درافراد   ووقتی   
فردوسی می فرماید  عشق به وطن  
پیداشد می توان دید که درره منزل 
لیلی  که خطرهاست به جان/ شرط 

اول قدم آن است که مجنون باشی. 
بیابان  و  وتودرخواب  رفت   کاروان 
درپیش/ کی روی ره زکه پرسی چه 

کنی چون باشی.
حاال بااین  قدرت روحی  اگر ملتهای  
جهان  بخواهند  اززیر بار  آن سیستم 

همگی   باید  شوند  خالص   کهنه 
باهم متحد باشند. اول باید  درهمان  
کنند  تصفیه   را  ملت  کشورشان  
یعنی تمام  افراد آن ملت   از نواده 
های  پدرانی باشند  که این کشور را 
قرنها نگهداری کرده اند. اگر غیر  ازآ« 
به میل خود   افراد دیگری  ها   نواده 
هستند   آنجا  استعمار   یاباتحریک 
آنهارا  به کشور خودشان  برگردانند تا 
ملتی یکدست  وهم فکر باشند وهمین 
ملت باید برای جلوگیری ازدزدی های  
به  خواری   ورشوه  وفریب  استعنار 
بجای  ازافرادکشورشان   چنددسته 
پرداخت حقوق ماهیانه  چک سفید 
بدهند تا دیگر جلو دزدی واستعمار 
وعوامل  قضات  ازقبیل  شود.  گرفته 
درشهرها  پلیس  کشور.  قضائی 
ازشهرها.  درخارج  وژاندارمری 
ودیگری معلم ها ازدبستان تادانشگاه 
شود.  گرفته  خالفکاریها  جلو  تا    ،
دیگر اینکه ملتها مثل درخت  ریشه 
ملیت  ریشة  به  دارندوزندگیشان 
بستگی دارد. این ریشه ها عبارتند از: 
نژاد اولیه زبان اصلی گویشهای محلی 
دریک کشور، اقوام گوناگون  عادات 
وعقاید ملی، تاریخ آن ملت ، فرهنگ 
سرودملی  ملی،  افتخارات  ملت،  آن 
ومسائلی  کشور  ملی  پرچم  کشور، 
ازاین قبیل که باید درمدارس تدریس 
شودوتمام افراد  کشور به این ریشه 
باشند..  مفتخر  و  معتقد  ملی   های 
می  که  است  ملتی  چنسن  آنوقت  
تواند  برخیزد وقدرت  کامل خودرا  
پادشاه  نمایندة   بنام  فردی  بوسیلة 
یا وکیل  ملت نشان بدهند وهمگی 
، قدرت خودرا  به آن مقام  تفویض 
کنند  تا استعمار بداند  باقدرت یک  
ملت نمی توان  درافتاد. حاال داریم 
فرق دولتهای پادشاهی را  حس می 
کنیم. همینطور نباید  هرحرفی را که 
می شنوید  باور کنید. باید روی آن  
است   همین  برای   تفکر   . کرد  فکر 
که  گول نخوریم . درموردقیمت نفت  
درجهان صدسال بود  که خریداران ، 
قیمت نفت را تعیین می کردند  چون  
درآمریکا معادن  زیرزمینی حتی نفت 
متعلق به مالک  زمین است بهمین 
علت مردم درملک خودشان  تلمبه 
گذاشته  ونفت استخراج می کردند  
دویس  بنام   فردی  موقع  درهمان 
می  کار  تجارتخانه  دریک   راکفلر  
کر د. بادوستش  کالرک  باهم  درکار 
درصد   و۹۰  کردند  کار  آمریکا  نفت  

                                         تیمسار سرتیپ ابوالفتح اقصی                                   قسمت  دهم
                   

                        راه  رسیدن هب  یک زندگی واقعی

دکتر هوشیار
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ربورجد كهن: اننوا رد خاهن
که  ام  نکرده  آغاز  را  نوشتن  هنوز 
پر  را  روانم  تازه  لواش  نان  بوي 
نان  سالیانه  پخت  دیدن  کرده  و 
 . آمده  چشمم  جلوي  مان  درخانه 
بانوي  سه  که  شود  مي  باورتان  آیا 
خانه  به  روز  شبانه  سه  براي  نانوا 
ما مي آمدند که نان شش ماه ما را 
بپزند؟ شاید این رسم خانواده هاي 
ارباب بود که توان مالی این کار را 

داشتند.

میان  بانوان  این  که  آید  مي  یادم 
سال یا سال خورده بودند، پیراهن 
پا  نوک  تا  گلی  گل  بلند  هاي 
باچارقد  هرکدام  و  پوشیدند  مي 
پوشاندند  مي  را  سرشان  سفیدي 
نگه  با سنجاق  زیر چانه  به  آنرا  که 

داشته بودند.

در  را  روز  چهار  سه  بانو  سه  این 
ما  خانه  در  پاییز  های  روز  آغازین 
مي  هم  آنجا  یعني  گذراندند.  مي 
را  پزي  نان  بامدادان  که  خوابیدند 
آغاز کنند. آرد » تاپو (* را به کار 
می بردند و در همان تنوري که در 
میان آشپزخانه بود آنرا می پختند. 
آتشش  روزها  تنور  که  یادم هست 
سرخ سرخ بود) از بادجه پشت بام 
می دیدم (، حیاط پوشیده شده بود 
با سفره هاي کرباس پهن، و نان هاي 
برشته  های  لب  با  سفیدگرد  لواش 
آنها را مي پوشاند. و از همه به یاد 
از تنور در  ماندنی تر بوي نان تازه 
آمده بود که همه جا را پر مي کرد. 
و اما دست رسي به نان داغ و گرد و 
خوش آب و رنگ در روز های خنک 

پاییز فراموش نشدنی است.

مي  دسته  دسته  را  ها  نان  این 
سالم  دیگر  ماه  شش  تا  که  کردند 
بمانند. مادرم همیشه از این نان ها

هدیه  خویشان  و  ها  سایه  هم  به   
و  بود  باز  دل  و  دست  او  کرد.  می 
بزرگ منشی او در بروجرد آن دوره 
زبان زد بود. این بانوي سی و چند 
ساله ، بدون همسر، رهبری دارائی 
ها و فرزندانش را به گر دن داشت 
که کار آسانی نبود. به راستی شیر 
زنان در میهن ما همواره نقش های 
بسیار بزرگی را بر دوش داشته اند 
آینده  های  نوشته  در  که  دارند  و 

بررسی خواهم کرد.

اي کاش به جاي بازي و سر به هوایي 
در کودکی بیشتر نگاه مي کردم که 
ببینم آرد را چگونه از »تاپو« در می 
کردند،  می  خمیر  نه  چگو  آوردند، 

در چه لگن هایي خمیر می کردند، 
در  چگونه  زدند،  می  خمیر  به  چه 
را  ها  آن  چگونه  و  زدند  می  تنور 
ما  ورود  چون  بردند.  می  حیاط  به 
بچه ها به داخل پخت و پز نان آزاد 
نبود. اي کاش می دانستم نان ها را 
در کجا نگه مي داشتند که تازه می 
ماندند و کپک نمی زدند. آنگاه که 
نه وسیله خنک نگه داشتن داشتیم 
و نه وسیله یخ زدن. اي کاش بیشتر 

مي دانستم.

است:  این  میدانم  که  آنچه  ولي 
زندگي طبیعي و » Organic” بود. 
ها  نان  این  در  شیمیایي  چیز  هیچ 
اش  همه  نبود.  ها  خوراک  دیگر  و 

بود.  کردن  زندگي  و  بودن  هم  دور 
زندگی با طبیعت یکی بودن.

غول  سفالی  آرد  پو«جای  تا   «  *
های  نزدیکی  تا  که  بود  پیکری 
بام خانه می رفت و در آشپز خانه 

نگهداری می شد.

ویراستار: سعید کریمی پور

ارزش انسان

ارزش انسان خودشناسی و معنویت 
است. خود آگاهی فرد آگاهی اوست 
به ارزش وجودیش. انسان گرد آمده 
طبیعی،  های  خواسته  از  است  ای 
گرائی.  معنوی  از  و  گرائی،  ماده  از 
خواسته های طبیعی مانند خوردن، 
آشامیدن، استراحت کردن، و خانواده 
گرائی  مادی  است.  دادن  تشکیل 
و  مادیات  آوردن  دست  به  اشتیاق 
فکری  رشد  نمودار  گرائی  معنوی 
شخص است و بلندنگری ویژه اوست.

داالی الما نمونه ای است از فردی که 
خود را به درجات بلندی از ارزش های 
انسانی رسانیده است. در سال ۱۹۵۰ 
خلق  جمهوری  ارتش  که  میالدی 
چین وارد تبت شد داالی الما که در 
آن زمان حاکم تبت بود برای مقابله 
از  هیچگاه  چین  بزرگ  ارتش  آن  با 
خشونت استفاده نکرد و تنها از راه 
کوشش  خود  نیکوی  سخنان  گفتن 
کرد مبارزه اش را بگونه ای ادامه دهد 
و راهی را که پیش گرفت انگیزه ای 
شد که در سال ۱۹۸۹ میالدی جایزه 

صلح نوبل به او داده شود.
را  افرادی که معنویت  از  یکی دیگر 
روش زندگی خود قرار داده بود مادر 
تریسا است. او در سال ۱۹۱۰ میالدی 
در کشور آلبانی بدنیا آمد. مادر تریسا 
به  داشت  دوست  سالگی  دوازده  از 
مردم خدمت کند. او هیجده ساله بود 
که مادر و خواهرش را در آلبانی ترک 
کرد و راهبه شد. وی در سال ۱۹۲۹ 
میالدی وارد کشور هند شد و بیشتر 
بینوایان کلکته  زندگیش را در کنار 
گذراند. هر چند مادر تریسا از آموزش 

دادن شاد می شد، اما 
رنج را  او  کلکته  مردم  درماندگی 
بود  این  بر  تریسا  مادر  داد.  می   
که  نداده  دستور  ما  به  »خداوند  که 
باید بلکه  بکنیم،  بزرگ  کارهای 

 کارهای کوچک را با عشق بزرگ 

او در سال ۱۹۹۷  انجام رسانیم.«  به 
میالدی در هند در گذشت.

انسانی  واالی  ارزش  که  فرد دیگری 
 )Marie Curie( کوری  مری  داشت 
است که در سال ۱۸۶۷ میالدی بدنیا 
آمده است. گرچه این بانوی لهستانی 
تنگدستی گذراند  در  را  اش  زندگی 
بود.  پیدایش دانش شاد  راه  ولی در 
و  بود  اکتیو   رادیو  آورنده  پدید  او 
پرچم داری شد برای گسترش دانش 
و بهزیستی مردمی. مری کوری بر این 
بود که نباید در زندگی ترسید و فقط 
باید یاد گرفت و دانست و این خود 
در ۱۹۳۴  او  است.  نترسیدن  انگیزه 

میالدی درگذشت.
برخی  توسط  که  اقتصاد  نابسامانی 
تأثیر  آمده  بوجود  از حاکمان جهان 

به  گذاشته  ها  انسان  روی  سختی 
تن  به  مردم  از  گروهی  که  نحوی 
فروشی روی آورده اند و آبرو ارزش 
یک تکه نان را پیدا کرده است. برای 
اجتماعی،  فساد  و  فقر  از  جلوگیری 
با واالی انسانی شایسته است  افراد 
کمک نیازمندان کنند چون »اگر درد 
را احساس کردی زنده ای، اما اگر درد 

دیگران را احساس کردی انسانی.«
انسان  یک  ارزشمند  دارائی  تنها 
مادر  الما،  داالی  اوست.  شخصیت 
تریسا، و مری کوری انسان های بلند 
پایه ای بودند که برای باال بردن ارج 

انسان و نیاز آنها کوشش کردند. 
سعدی این آشکاری را چنین باز گو 

می کند:

تن آدمی شریف است به جان آدمیت
نه همین لباس زیباست نشان آدمیت
اگر آدمی به چشم استو دهان و گوش و بینی

چه میان نقش دیوار و میان آدمیت

انديشه اهى تنهايی من

می گویند انسان در پی خودشناسی 
زندگی یک  بایسته  انسان  است. 
 پسندیده است که مجموعه ایست 
از آگاهی، فرزانگی و سخن نیک که 
فرهنگش می گوییم. اگر شخصی در 
پی این جستجوها نباشد، بی گمان 
است.  شده  خود  وجود  ناپذیرای 
سراسر زندگی پیوسته با شادی ها و 
گاهی هم با سختی ها همگام است 
و چاره ای نیست مگر به سمت نور 
گام برداشته باشیم و نه تاریکی. اگر 
نا آگاهی هم باشد چاره ای اندیشیم و 
در رفتار، گفتار و پندار خود دگرگونی 

ایجاد کنیم.
در کتاب »پیر چنگی« شعری از موالنا 

یافتم که گواهی بر این است:
از بهاران کی شود سر سبز سنگ

خاک شو تا گل بروید رنگ رنگ
سالها تو سنگ بودی دلخراش

آزمون را یک زمانی خاک باش
انسان آگاه مجلس تاریک دیگران را 
روشنایی می بخشد و از خود پرسش 
می کند آیا با کردار خود به ناپایداری 
و سرنگونی دیگران تاثیر گذار بوده؟ 
به  را  آیا در هر موردی وجدان خود 

یاری طلبیده و بکار گمارده؟
دریچه  از  را  زندگی  است  چه خوب 
پاکدلی  و  ورزیدن  مهر  با  چشم 
نگریست. و چه نیکوست پناهگاهی 
تنهایی  برانداختن  و  دوستی  برای 

خود و دیگران باشیم.
»ای  کتاب  در  کرمانشاهی  معینی 

شمع ها بسوزید« مي نویسد:
»چشمانم زیباست!جامه ام دیباست!

دیده ام بیناست!زبانم گویاست!قفسم
هم طالست!

بر این ارزد، که دلم تنهاست؟

اتزه وارد

آسمان  روی  که  کجا  »بهر  گویند 
همین رنگ است.« درست، آسمان ها 
یک رنگ ولی آداب و رسوم در زیر 
این آسمان آبی رنگ متفاوت است. 
مخصوصا برای یک تازه وارد به سر 
زمین جدید. مهاجرت از بعضی جهات 
جهات  از  و  است  دلپذیر  و  آسان 
پشیمانی  و  ها  سختی  امکان  دیگر 
مردم  از  برخی  دارد.  همراه  را  ها 
برای تحصیل، کار، و یا زندگی بهتر 
مهاجرت را ترجیح می دهند و بعضی 
کشورهای  برق  و  زرق  گول  هم  ها 
را  آمریکا  استرالیا،کانادا،و  اروپائی، 
غیر  آنها  در  تصمیم  وتغییر  خورده 

ممکن است.
فراوان در مورد مهاجرت  مثال های 
و ندانستن فرهنگ و آداب و رسوم 
دارند.  وجود  دیگر  های  تفاوت  و 
آسان  که  کرد  می  تعریف  دوستی 
اقامت  دوم  روز  در  موضوع  ترین 
نامه  یک  کردن  پست  آمریکا  در  او 
های  صندوق  او  زمان  در  زیرا  بوده 
پستی ایران زرد رنگ ولی در آمریکا 
آبی رنگ هستند. این شخص مدت 
زمانی دنبال صندوق پستی زرد رنگ 
بوده که دست آخر متوجه می شود 
که این صندوق پستی آبی رنگ در 
واقع همان صندوق پستی است که 
دنبالش بوده. دوست دیگری تعریف 
می کرد بعد از یک هفته در آمریکا 
بودن جهت خرید فرموال)شیر خشگ 
کند  می  فکر  فرزندش  برای  بچه( 
است،  داروخانه  فروشی  رنگ  مغازه 
وقتی وارد می شود متوجه اشتباهش 
با گرفتن آدرس به داروخانه  شده و 
می رود و در آنجا تصمیم می گیرد 
که برای نوزادش پستانکی خریداری 
کند ولی لغت پستانک را به انگلیسی 
نمی دانسته و انگشت شصتش را در 
دهان خود بحالت مکیدن می گذارد. 
روزی هم جهت خرید مواد غذائی به 
مغازه  و  رود  می  کوچک  مغازه  یک 
ترکی)بوقلمون(  کند  می  سوآل  دار 
می  فکر  ما  دوست  و  داری؟  دوست 
کند راجع به کشور ترکیه حرف می 
زند و می گوید بله من ترکی را دوست 

دارم مغازه دار که متوجه اشتباه 
بقیه درصفحه ۴۹

دکترمنصور سیاوشی -اوهایو

اندـشیه اهی ان ب
دکتر زهرا کریمی پور- اُهایو

بـخیر
آن روزاه یادش 
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ازتو  خانه  این  حمایت  به  باتکیه   تو 
می  پافشاری  بروقاحتت  وهمسرت 
کنی.. حتی سگ این خانه اگر  دست 
ولی نعمتش را گاز بگیرد دیگر کسی  

ازاو حمایت نمی کند.
لهیطه برخاست تا غلیان خشم  ناظر 

رافرو بنشاندوگفت:
- سر جایتان برگردید وراحت باشید. 
درست نیست آرامش  خیالتان را بااین 

مگس مکدر کنید. 
رفعت نشست وازشدت غضب لبهایش 

می لرزید. فریادزد:
به  طمع  هم  دوپا  های  موش  حتی   -
تمام می  بیشرمی  با  اندو  وقف کرده 
گویند  پدربزرگ ما. لهیطه سرجایش 

برگشت وگفت:
- ظاهراً آنچه مردم دربارة  موشهای 
دوپا می گویند صحیح است. بدبختانه  
کوچة ما  بااین کارها رو به نابودی می 

رود.
بعد به قاسم رو کردوگفت:

- پدرت ازدوستان جوانی من بود،  مرا 
به کشتن خودت وادار مکن.

ناظر  دادزد:
- او برای جزای عملش مستحق بیش  
از مرگ است. اگر بخاطر خانم نبود 

همین حاال  جزومردگان بود.
لهیطه بازجوئی ازقاسم  راازسر گرفت 

وگفت:
- پسرم به من  گوش کن. به من بگو  

چه کسی پشت سر توست؟
پران   مگس  ازضربة  هنوز   که  قاسم 
پاسخ  کشید  می  درد  صورتش  روی 

داد:
- منظورت کیست آقا؟

- چه کسی ترا وادار به اقامة  دعوی 
کرد؟

- هیچکس  بجز خودم.
سپس  بودی.  چران  توگوسفند   -
خوشبختی به تو لبخند زد. بیش ازاین 

طمع به چیزی داری؟
- عدالت ، عدالت آقا.

ناظر دندان  قروچه کرد ودادزد:
- عدالت؟! سگها، اراذل، این اسم شب 
ودزدی  چپاول   عزم  وقتی  شماست 

دارید.
سپس به لهیطه رو کردوگفت:
- اورا وادار کن که اقرار کند/

 لهیطه با صدائی  آمیخته با طمأنینه و 
تهدید گفت:

سر  پشت  کسی  چه  بگو  من  به   -

توست؟
قاسم با  خشمی غیر قابل  باور گفت:

- جدمان...
- جدمان؟!

- بلی شروط وقف را بخوان. آنگاه در 
می یابی چه کسی  پشت سرمن است.

برخاست  جا  از   رفعت  باردیگر 
وفریادزد:

اورا  اورا ازجلوی چشمم دور کن...   -
بیرون  بینداز.

لهیطه بلند شد  وبازوی قاسم را گرفت 
آهنین   پنجة  با  دربرد.  سوی  به  واورا 
محکم بازوی اورا  فشار می داد. وقاسم 
لهیطه   کرد.  می  تحمل  شکیبائی  با  

آهسته  زیر گوش او گفت:
- سرعقل بیا وبه خودت رحک کن. 

مرا مجبور  مکن خونت را  بیاشامم.

۷۹
قاسم به خانه اش که رسید  زکریا، 
عویس ، حسن، صادق، عجرمه، شعبان، 
یافت.  آنجا  را  وحمروش  فصاده  ابو 
همه بادلسوزی درسکوت باو نگاه می 
کردند . همینکه  کنار همسرش نشست 

عویس گفت:
- مگر به تو هشدار ندادم.

 قمر اخم کردوگفت:
- عمو، بگذار استراحت کند.

مردادامه داد:
کسی  که  است   این  کار  بدترین   -

خودش را گرفتار  دردسر کند.
زکریا  صورت قاسم را  به دقت وارسی 

کرد وگفت:
- برادرزاده ام ، به تو اهانت کردند. ترا 
توسزاوار  شناسم.  می  مثل خودم  من 

اینهمه  نیستی!
عویس گفت:

- اگر بخاطر  امینه خانم نبود  تو سالم 
بر نمی گشتی.

قاسم به دوستانش رو کردوگفت:
- وکیل پَست  به ما خیانت کرد.

وباناراحتی  زد.  خشکشان  همه 
عویس   کردند.  نگاه  یکدیگر   به 
گرفت.  پیشی  دیگران  از  درصحبت 

وگفت:
ادعایتان  چشم  از  آمیز   مسالمت   -
پوشی  کنید و برای نجات  او خدارا 

شکر کنید.
حسن پرسید:

- پسرعمو نظر تو چیست؟

قاسم اندکی فکر کردوگفت:
- ازشما چه پنهان مرگ مارا تهدید می 
کند. هرکس نمی خواهد  بیش از این  

بامن همراهی کند، اورا می بخشم..
زکریا گفت:

- بهتراست همینجا  کاررا تمام کنیم.
قاسم آرام ومصمم گفت:

- من  دست ازاین کار نمی کشم ومهم 
نیست عواقب آن  چه خواهد بود. ایمان 
من  به جّدم واهل کوچه مان کمتراز 

جبل .رفاعه نیست.
ودرحالیکه   برخاست  عصبانی  عویس 

اتاق نشیمن  راترک می کرد گفت:
برادرم  دختر  است.  دیوانه  مرد  -این 

خدا به تو رحم کند.
اما صادق بسوی قاسم رفت وپیشانی 

اورا بوسید وگفت:
- تو  با آنچه گفتی روح مرا تازه کردی

حسن مشتاقانه گفت:
- در کوچة ما بی سبب بخاطر پشیزی 
یکدیگر را می کشند. چرا ما باید از 
مادلیل  که  درحالی  بترسیم.  مرگ  

برحقی داریم؟!
که  آمد  ازکوچه  سوارس  صدای 
ازپنجره  زکریا  زد.  می  صدا  زکریارا 
شود.  داخل  خواست  وازاو  شد  خم 
آمد  اتاق  به  که  نگذشت   چیزی 
ونشست. ترشرو وعبوس به قاسم  نگاه 

کردوگفت:
ما   درکوچة  دم   کر  نمی  فکر   -

پاسداری غیرازمن باشد!
زکریا با نگرانی گفت:

- جریان  آنطور نیست  که به توگفته 
شده.

بدترازاین  گفته شده  من  به  آنچه   -
است.

زکریا  نالیدوگفت:
فریب  مارا  فرزندان  عقل  شیطان   -

داده.
سوارس دوراز ادب ونزاکت گفت:

- ازلهیطه حرفهای  ناخوشایندی  دربارة 
کردم  می  فکر  شنیدم.  برادرت  پسر 
او جوان  عاقلی است اما معلوم  شد 
ازهردیوانه ای  دیوانه تر است. خوب 
خوشرفتاری   باشما  من  کن.  گوش 
آمده  خودش  لهیطه   اگر  کنم.  می 
بود  شمارا تنبیه می کرد. من به کسی 
اجازه نمی دهم  به اعتبارمن  توهین 
کند. جّد خودتان را نگهدارید . وای به 
حال کسی که خیال نافرمانی  به سرش  

بزند.

سوارس شروع به مراقبت یاران قاسم 
کرد. واجازه نداد هیچیک از آنان  به 
خانة او نزدیک شوند؛ برای همین  به 
صادق اهانت کرد و ابو  فصاده را کتک 
زد. از زکریا  خواست به قاسم  بگوید  
بنشیند.  توفان  فرو  تا  بماند   درخانه 
قاسم خودرا زندانی  درخانه اش یافت 
وهیچکس غیر  از پسرعمویش  حسن به 
دیدار او نمی رفت. بااینهمه هیچ قدرتی 
نمی توانست  اخباررا درکوچه زندانی 
کند. شایعاتی  که محلة موشهای دوپا 
را آشفته کرده بودبه محله های رفاعه 
وجبل  درز کرد؛ دعوی که علیه ناظر 
اقامه شده بود وخصوصاً ادعای  شروط 
دهگانه، حتی دیداری که بین قندیل 
خادم جبالوی وقاسم اتفاق  افتاده بود. 
مردم بشدت هیجان زده  شده بودند. 
اتهام وکنایه  زبان به زبان  می گشت. 

روزی حسن به قاسم گفت:
درهمه  است.  شایع  جا  همه  خبر   -
حشیش کش خانه ها صحبتی نیست 

مگر از تو.
قاسم طبق معمول  درروزهای اخیر ،

 باچهره ای  مغموم ومتفکر  سربلند 
کرد وگفت:

بدون  اند.وروزها  کرده  مارازندانی   -
هیچ فعالیتی می گذرد.

قمر برای آرامش اوگفت:
- فراترازتوانائی بشر از مخلوق طلب 

می شود.
حسن گفت:

- برادران ما شدیداً مشتاق و هیجان 
زده اند.

قاسم پرسید:
جبل   آل  که  است  درست  آیا   -
دروغگوئی   به  متهم   مرا  رفاعه  وآل 

ودیوانگی می کنند؟!
برگرداند  را  نگاهش  پریشان  حسن 

وگفت:
- ترس، مردان را  فاسد می کند.

قاسم حیرت زده  سر به زیر انداخت 
وپرسید:

- چرا آل جبل  وآل رفاعه مرادروغگو  
می خوانند . مگر نه اینکه کسانی از 
آنان  با جبالوی  دیدار کردند  یابااو 
می  مرادروغگو   چرا   زدند؟  حرف 
نامند، درحالی که آنان باید  نخستین  
کسانی باشند که مرا تصدیق وتأیید 

کنند.

ادامه دارد

۷۸
دربان  از خانة ناظر بیرون آمد  وبی 

حوصله وگستاخ به قاسم گفت:
- بیا تو

قاسم بدنبال  او راه افتاد ، تالش کرد  
هرچه بیشتر  بر احساساتش  مسلط 
شود. بدون اینکه بخواهد بوی خوش 
باغ  به مشامش خورد، تا اینکه خودرا  
یافت.  پذیرائی  تاالر   دم در  ورودی 
واو  رفت  کنار  سرراهش  از  دربان  
بالعزم راسخ- به حدی که  پیش از 
آن در خود سراغ نداشت.- داخل شد. 
روبرویش درانتهای تاالر  ناظررا دید  
که روی دیوان نشسته بود. دونفر دیگر 
هم بودند . یکی درسمت راستش روی 
صندلی  نشسته بود  ودیگری درطرف 
یا  ندید   دورا  آن  قاسم  اما  چپش.  
نخواست به  آنها  توجهی کند. به جائی 
که  ناظر نشسته  بود نزدیک شد  تا به 
یک  ذرعی او رسید. برای ادای احترام 

دستش را بلند کرد  وباادب  گفت:
- عصر بخیر حضرت ناظر.

وناخواسته  نظری به  راست کرد  ولهیطه 
رادید ، اما ازدیدن   دیگری یکه خورد. 
الشنافیری  شیخ  مگر  نبود   کسی  او 
پی  اوضاع  وخامت  به  شرعی!  وکیل 
وکیل  بود.  شده  فاش   رازش  برد. 
کردواورا   خیانت   درامانت  فرومایه 
با  نومیدی  انداخت. درقلبش   دام  به 
خشم درکشمکش بود ودریافت  مکر 
نخواهد داد. پس  اورا نجات   ودروغ، 
تصمیم گرفت قوی و بی پروا  باشد. 
او دیگر نمی توانست  حتی یک قدم 
عقب نشینی کند؛ می بایستی  پیشروی 
ثابت  را   موقعیتش  حداقل  یا  کند 
نگهدارد. درآینده  این موقعیت  رابه 

روز   دراین  آوردکه  خواهد  خاطر  
شخص جدیدی زاده شد  که خودش 
هم  تصور آن را نمی کرد. از گرداب 
افکار باصدای  ناهنجار ناظر  به خود 

آمد که پرسید:
- تو قاسمی؟

 او بالحنی  طبیعی جواب داد:
- بله، آقا!

ناظر بدون  اینکه به او اجازه  نشستن 
بدهد ، از اوپرسید:

- از حضور استاد تعجب کردی؟
قاسم بالحنی آرام پاسخ داد:

-  نه آقا!
ناظر با تمسخر  گفت:
- تو گوسفند چرانی؟

دیگر   که   است  دوسال  بیشتراز   -
گوسفند چران نیستم.

- حاال شغلت چیست؟
- امالک همسرم را سرپرستی می کنم.

داد   تکان  سری  آمیز  تحقیر   ناظر 
که  داد   اجازه  وکیل   به  وبااشاره 
کرد   قاسم  به  رو  شیخ  کند.  صحبت 

وگفت:
- شاید به اعتبار اینکه  وکیل تو هستم 
اما  کنی.  تعجب  دراینجا  ازوجودمن  
مقام حضرت  ناظر فراتر از همة این 
این  تو   به  من  رهنمود  ادعاهاست. 
کنی،  توبه  که  دهد  می  را   فرصت 
این  بهترازاین است که خودت را به 
بیندازی که ممکن  مخمصه عداوت  
شود.  منجر  ات   نابودی  به  است  
حضرت ناظر  به من اجازه داده است 
شفاعت  ازتو   ، تو  کردن  آگاه  با  که 
کنم واگر توبه کنی ازاو برایت  طلب 
بخشش نمایم. امیدوارم ازُحسن نیت 
من قدردانی کنی. ضمناً  پیش پرداخت 

را بر می گردانم.
کرد  نگاه  او  به  خشونت   با  قاسم 

وپرسید:

- چراوقتی دردفترت بودم حقیقت را 
به من نگفتی؟

وکیل از جسارت او یکه خورد، اما ناظر 
به  کمک او آمد  وگفت:

- تو اینجا برای پاسخ دادن هستی نه 
پرسش!

وکیل برخاست واجازه رفتن خواست. 
عبایش را  به دور  خودش پیچید  تا 
وبیرون  بپوشاند  را  اش  شرمندگی 
رفت. دراین حال ناظر با قساوت قاسم 
را ورانداز کرد  وباصدائی دشنام گونه  

گفت:
- چطور به خودت  اجازه دادی علیه 

من اقامة دعوی کنی؟
 . دید  درمحاصره  را  خودش  قاسم 
یاباید  بجنگد یا کشته شود. اما نمی 

دانست  چه بگوید. 
ناظر ادامه داد:

- حرف بزن. بگو منظورت چیست؟ 
آیا دیوانه ای؟

قاسم نومیدانه گفت:
- شکر خدا عاقلم.

- به هیچ  وجه درست  به نظر نمی 
آید.  چه چیز باعث  شد به چنین  کار 
منکری مبادرت کنی؟ مگر تو  فقیر 
با   ات  دیوانه  همسر  اینکه  تا  نبودی 
ازدواج  به تو رضایت داد، انتظار چه 

چیزی راازاین کارت داری؟
برخشمش  خواست  می  گوئی  قاسم 

غلبه کند، غرید وگفت:
- من چیزی برای خودم نمی خواهم.

 ناظر نگاهی به  لهیطه انداخت، انگاری 
برای گفتة  غریبی که  می خواست  
باشد.  داشته   شاهدی  بود   شنیده 
و  نگاه کرد   قاسم  به  دوباره  باخشم 

فریادزد:
- پس چرا چنین کردی؟!

قاسم جواب داد :
- من چیزی جز عدالت نخواستم.

کرد   تنگ  را  چشمانش  باتنفر   مرد 
وپرسید:

- فکر می کنی خویشاوندی  همسرت  
با خانم می تواند  از تو حمایت کند؟

قاسم نگاه  به زیر انداخت وگفت:
- هرگز آقا

- آیا تو  باجگیری هستی که می توانی 
مبارزه   به  را   کوچه  باجگیران  همة  

بطلبی؟
- هرگز آقا.
مرد دادزد:

- بگو دیوانه ای وراحتم کن.
- شکر خداعاقلم.

دعوی  اقامة   من  علیه  چرا  پس   -
کردی؟

- من خواهان اجرای عدالت هستم.
- برای چه کسی؟

چشمان قاسم متفکر بنظر می رسید که 
گفت:

- برای همه.
ناظر  بادقت به صورت او  نگاه کرد  

وپرسید:
-  به تو چه مربوط است؟

قاسم که  انگاری سرمست از شجاعت 
بود گفت:

- درآن صورت شروط واقف برآورده 
می شود.

ناظر فریاد زد:
- تو موش دوپا ازشروط واقف  حرف 

می زنی؟!
قاسم به آرامی گفت:
- او جد همة ماست.

ناظر از شدت خشم از جاپرید. باتمام 
نیرو  با مگس پران به صورت او زدو 

فریاد کشید:
-  جّد ما؟ هیچیک از شما  حتی نمی 
کمال  با  حاال  کیست؟  پدرش  داند 
وقاحت  می گوئید  جّد ما- ای دزدان. 
فرومایگان.  ای  دوپا.  موشهای  ای 

    نجیب محفوظ   

بچه اهی کوهچ ما

 قسمت   چهل ودوم          ترجمه  د کتر محمد علی صوتی
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حدیث حب الوطن ز شوق 
بدان روش ساز می کنم 

که جان شود هر کالم دل، 
چو برگشایم دهان خویش 

هنوز در سینه آتشی، 
بجاست کز تاب شعله اش 

گمان ندارم به کاهشی، 
ز گرمی دمان خویش 

دوباره می بخشی ام توان، 
اگر چه شعرم به خون نشست 

دوباره می سازمت به جان، 
اگر چه بیش از توان خویش

دوباره می سازمت وطن! 
اگر چه با خشت جان خویش 

ستون به سقف تو می زنم، 
اگر چه با استخوان خویش 
دوباره می بویم از تو ُگل، 

به میل نسل جوان تو 
دوباره می شویم از تو خون، 

به سیل اشک روان خویش

 
دوباره ، یک روز آشنا، 
سیاهی از خانه میرود 

به شعر خود رنگ می زنم، 
ز آبی آسمان خویش 

اگر چه صد ساله مرده ام، 
به گور خود خواهم ایستاد 

که برَدَرم قلب اهرمن، 
ز نعره ی آنچنان خویش

کسی که » عظم رمیم« را 
دوباره انشا کند به لطف 

چو کوه می بخشدم شکوه ، 
به عرصه ی امتحان خویش 

اگر چه پیرم ولی هنوز، 
مجال تعلیم اگر بَُود، 
جوانی آغاز می کنم 

کنار نوباوگان خویش

 

دوباره می سازمت وطن

ویژه سیمین بهبهانی را،منتشر می 
کند ) مالمو سوید(،کانون نویسندگان 
ایران در سوید با همکاری انجمن قلم 
آن کشور ،مراسم بزرگداشت سیمین 

را برگذار می کند.
سیمین به دعوت انجمن قلم دانمارک، 
 )Ula(به کپنهاگ می رودوخانم اوال
جمه ،تر  کشور  آن  تاتر  بازیگر 
می  را  بهبهانی  سیمین  های  شعر   

خواند.
انتشار یکی مثالٌاین که ،مجموعه شعر 

انتشارات البرز.
انتشار کلید و خنجر ،مجموعه داستان 

و خاطره. انتشارات سخن.
ترجمه آلمانی ۱۰۲شعر سیمین 

 Jenseits Von عنوان  با  کتابی  در 
Worten )آن سوی واژه ها( به ترجمه 
خانم جودیت  و  چوبینه  بهرام  آقای 
وست وبا کوشش نشر نیما منتشر می 

شود )اسن آلمان (
  ، اشعار   مجموعه  ۱۳۸۲انتشار 

موسسه انتشارات نگاه.
*** 

اختالالت  بعلت  بهبهانی   سیمین 
تنفسی و ناراحتی قلبی درمردادماه 
تهران  پارس  دربیمارستان   ۱۳۹۳
بستری شد. از پانزدهم مردادبه کما 
رفت ودر۲۸ مرداد۱۳۹۳  درسن ۸۷ 

سالگی درگذشت.
یادش گرامی  و روانش آرمیده باد.  

ماه  تیر   ۲۸ در  بهبهانی  سیمین 
۱۳۰۶ در تهران در خا نه پدر بزرگ 
عباس  پدرش  متولدشد..  مادری،  
هنده پژو  و  نویسنده  خلیلی، 
،و مدیر روزنامه اقدام ، ومادرش فخر 
عظما ارغون،نویسنده ،شاعر ،روزنامه 
نگار ،و مترجم توانا از زبان فرانسوی 
،و آشنا به زبان های انگلیسی و عربی 

بود.
در سال ۱۳۰۹پدر و مادر از هم جدا 
یکایی  امر  به کودکستان  او   . شدند 
مدرسه  ۱۳۱۲به  سال  در  و  تهران  
سال  در  و  میرود  ناموس  ابتدایی 
نامه  گواهی  یافت  در  به  ۱۳۱۷موفق 
شود. می  دبستان  تحصیلی  پایان 
پنج  در  را  ساله  شش  دوره  این  او  
سال به پایان رسانده بود.و در ۱۳۱۹ 
پایان  نامه  گواهی  گرفتن  به  موفق 
دوره  دبیرستان در رشته خانه داری 
از  برخی  به  پیوستن  برای  تنها  که 
هنرستان ها و آموزشگاه های حرفه 

ای به کار می آمد گردید.
۱۳۲۴در مدرسه مامایی نام مینویسدو 
در سال  ۱۳۲۵ به علت نوشتن مقاله 
ای از احوال نا هنجار مدرسه در روز 
مامایی  مدرسه  امروز،از  مرد  نامه ی 
»متهم«  آنکه  اخراج می شود، حال 
می گویدکه هنوز نمی دانم چه کسی 

آن مقاله را نوشته بود.
حسن  با  همانسال  ماه  اسفند  در 
بهبهانی ، دبیر زبان انگلیسی ازدواج 

کرد.
در ۲۵ آذر۱۳۲۶ اولین فرزندش علی 
۱۱خرداد۱۳۲۸فرزند  آمدودر  بدنیا 
وجود  عرصه  به  پا  حسین  دوم 

گذاشت.
اشعارش  نوشتن  به  دوران  تمام  در 
مشغول بود تا در ۱۳۳۰ اولین کتاب 
شاعر ،سه تار شکسته،که شامل شعر 
و دو داستان کوتاه بود منتشر میشود. 
در همان سال دیداری با شاعر وقت 

نیما یو شیج دارد.
»ناشناس«به  شعر  نوشتن  سبب  به 
پیشنهاد نیما ،مدال بین المللی صلح 
میگیرد.مهدی اخوان ثالث از برندگان 

دیگر همین جایزه است.
در این سال تولد دخترش امید واقع 
سال۱۳۳۴همکاریش  در  و  میشود 
می  شروع  ایران  امید  مجله  با  را 
ادبی«  بخش  کند«وسرپرستی 
در  و  گیرد  می  برعهده  را  مجله 
پا« جای  مجموعه»   ۱۳۳۵ سال 
 و سپس در سال    ۱۳۳۶ مجموعة 
دیگری بنام »چلچراغ « را منتشر می 

کند.
حقوق   دانشکده  ۱۳۳۷در  سال  در 
.ودر  شود  می  وارد  تهران  دانشگاه 
به  دیگری  شعر  سال۱۳۴۱مجموعه 
نام »مرمر« را به جاپ می رساند. ودر 
سال ۱۳۴۲ در جلسات ادبی انجمن 
برخی  همراهی  به  امریکا  و  ایران 
دیگر از شاعران و نویسندگان معاصر 
اولین  که  کند  می  شرکت  فارسی 
جلسه با شعر خوانی سیمین گشایش 

می یابد.
در سال  ۱۳۴۴آغاز سرودن ترانه برای 
رادیوایران- سفر به انگلستان دیدار با 

اعضای انجمن قلم لندن.
درسال ۱۳۴۸عضویت در شورای شعر 
و موسیقی رادیو ایران »شورای ترانه« 
به همراهی شاعرانی مانند هوشنگ 
پور،یداهلل  نادر  )سایه(،نادر  ابتهاج 
فریدون  و  جاللی  رویایی،بیژن 

مشیری.
از  سیمین  که  بود  دوران  این  در 
سال  میشود.ودر  جدا  همسرش 
ازدواج می  ۱۳۴۹با منوچهر کوشیار 

کند.
تازه  های  وزن  سال۱۳۵۰کشف  در 
و اولین تجارب شاعر در کار برد آن 
سال  در  است.  فارسی   غزل  در  ها 
میشود،با  منتشر  ۱۳۵۲رستاخیز 
سیمین. از  تشریحی  گفتاری  پیش 
اولین«مانیفست«غزل نو آیین فارسی 
انتشارات زوار،اولین غزل سیمین  با 
وزن تازه در مجموعه ای منتشر می 

شود بنام»از بوته خوشبوی گلپر«.
در  عضویت  به   ۱۳۵۷ درسال 
ودر  آید.  درمی  نویسندگان  کانون 
های  بیانیه  اولین  سال۱۳۵۸ایراد 

ایرانی پس  باره حقوق زن  جامع در 
از انقالب ۵۷در جلسه عمومی کانون 
دوازده  شنبه  ایران سه  نویسندگان 
تیر ماه که طی دو شماره پیا پی در 
هفته نامه جمهوری ۱۹و۲۶همان سال 

به نشر در می آید.
از  و  از سرعت  در سال۱۳۶۰ »ّخطی 
آتش«،مجموعه ای از غزل با ۲۱وزن 
بی سابقه منتشر می شود ودر سال 
۱۳۶۲«اوژن نوه هشت ساله«سیمین 
ودر  میرد  می  خون  سرطان  اثر  بر 
امامزاده طاهر به خاک سپرده میشود 
.« سال بعد همسر او منوچهر کوشیار 
از بیماری قلبی در می گذرد او را هم 
در همان امام زاده طاهر،نزدیک اوژن 

به خاک می سپارند.
باره  در  ۱۳۶۸انتشارمطلبی  درسال 
هنر و ادبیات )جلد ششم(،مصاحبه 
سیمین  با  حریری  ناصر  مفصل  ای 
بهبهانی پس از ممنوعیتی شش ساله 

.)کتابسرای بابل(.
در سال ۱۳۶۹گزینه اشعار سیمین که 
پس از چهار سال اجازه چاپ گرفته 
،با حذف  بود- دو سال پس از چاپ 
،دردسترس ها  سروده  از  شماری 
قرار می گیرد.در همان زمان سفری 
شرکت  برای  دارد  متحده  ایاالت  به 
در کنفرانس  » میسا Mesa « دراین 
سفر در یازده دانشگاه ایالتی شرکت 
می کند وبرای ایرانیان مقیم آمریکا به 
اجرای برنامه  شعر خوانی وسخنرانی 
بعد،تعداد  های  سال  پردازد.)در  می 
سفر های فرهنگی سیمین به بیش 
از بیست و شمار سخنرانی ها و شعر 

خوانی او تقریبا به صد میرسد(.
همزمان  ۱۳۷۰انتشار  سال  در 
بهبهانی-جای  سیمین  کتاب  هفت 
رستاخیز،خّطی  پا،چلچراغ،مرمر، 
،و  ارژن  ،دشت  آتش  واز  سرعت  از 
نامه  )سوگند  همراهم  ،مرد  مرد  آن 
همسر(-پس از ممنوعیتی هفت ساله 
ای پاره  تعویض  و  حذف  با  البته  ،و 
 از غزل ها و بند ها و بیت ها و عبارت 
ها.توسط انتشارات زوار ببازار کتاب 

عرضه می شود.

جامه«  »کاغذین   ۱۳۷۱ سال  در 
و  میشود  منتشر  او  شعر  مجموعه 
،انتشار  پاییز  سال ۱۳۷۲  در  سپس 
)نیمه  بهبهانی  نامه ی سیمین  ویژه 
سال  در  و  کلمبیا(.  ،دانشگاه  دیکر 
۱۳۷۳ ترجمه فارسی )شرکت کتاب(
شماری  حذف  ،با  چندی  از  پس  و 
داستان و یادواره،در تهران )انتشارات 
سال  در  و  میشود.  منتشر  سخن( 
۱۳۷۷جای پا تا آزادی، بر گزیده ای 
از شش کتاب در یک مجّلد منتشر 
می شود در انتشارات نیلوفر. نگارنده 
کتاب  ازدو  ای   گلگون،مجموعه 
لوس  در  ها  افزوده  و  جامه  کاغذین 
آنجلس  توسط شرکت کتاب منتشر 

می شود.
جهانی  :بنیاد  ماه  تیر  پنجم  ودر 
پژو هش های زنان سیمین بهبهانی را 
به عنوان زن سال بر میگزیند واز او 

تقدیر می کند.
مهر:انتشار ویژه نامه ی دفتر هنر ،

شماره  ده )نیو جرسی(،حاوی گفتار 
های فراوان در باره شاعر.

ی  عرضه  نفرات  بعضی  ۱۳۷۸یاد 
از  یی  شود:مجموعه  می  نشر  بازار 
گفتگو.انتشارات  و  یادواره  و  نقد 
، سراب  و  آب  های  سال  از  البرز. 
های  سروده  مجموع  از  ای  گزینه 
سخن  انتشارات  همت  شاعر،به 

منتشر می شود.
جایزه ی لیلیان هیلمن -داشیل هامت
بر حقوق  نظارت  به توسط سازمان   
Human Rights Watchبه  بشر 

سیمین اعطا می گردد.
ای  :ترجمه   A Cup of Sin  
به  انگلیسی  زبان  به  از۱۰۳شعر 
و  میالنی  فرزانه  دکتر  کوشش خانم 
آقای دکتر کاوه صفا،با پیش گفتاری 
از آقای مایکل بیرد توسط )انتشارات 

دانشگاه سیراکیوز( به چاپ میرسد.
سازمان جهانی حقوق بشر در برلین 
یتسکی   اوسی  فون  کارل  مدال« 
Cart Von Ossietzky  را به سیمین 

بهبهانی اهدا می کند.
آوا )پژواک شعر و ادب (، شماره ۹و۸ 

   همابرازنده- تکزاس

ـبهبـهاـنی
آمریکاسیمین 

سرزمینی را که بعضی غربتش نامیده اند
ازتفاوتهای فرهنگش گهی نالیده اند

سرزمینی را که هرکس ینگه دنیا خوانََدش
مرکز هراختراع واکتشافی داندش

سرزمینی بس غنی وبس قشنگ وباصفاست
راه ورسمش از دگر جاهای  این عالم  جداست

کس دراین کشور نپرسد ازتو آئینت چه هست
اعتقادت برخداومذهب ودینت چه هست

کرده برهر مذهب وهر مسلکی آغوش باز
زین سبب درکل عالم سربلندوسرفراز

ما به پای خود به این کشور  قدم بگذاشتیم
بذرپیروزی برای نسل  فردا کاشتیم

زندگی درابتدا برهیچ کس آسان نبود
آشنا کس  بارسوم  ورسم این سامان نبود 

چهرة دنیا به چشم ما پراز اندوه بود
زندگی بس  سخت وناهموار همچون کوه بود

 موج دریا رابه نیروی خرد بشکافتیم
باتوان خود  به غول ناامیدی تاختیم

خانة امید را بادست خالی ساختیم
 درددوری ازوطن را  ما به دور انداختیم

 یک بیک درهای بسته با نوائی بازشد
زندگی با صدامید و آرزو آغازشد

حال درشبه وطن پیروز وبرپامانده ایم
چون کتاب زندگی را مادراینجا خوانده ایم
مجید زندیه- نیویورک
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صدق اهلل

یکی ازهموطنان به دوبی میره سوار 
تاکسی میشه. وقتی به مقصد میرسه 
نمیدونسته چه جوری به راننده حالی 
کند که توقف کند چون او می خواهد 
پیاده شود.  سرانجام نبوغ ایرانیش به 
نجاتش میاد . دست میذاره روی شونة 
راننده ومیکه یااخی! صدق اهلل والعلی 

العظیم.

کاشکی

کاشکی ازدواج هم مثل انتخابات بود. 
چنددختر توسط خانوادة پسر تعیین 
از  آمدند  ومی  شدند  می  صالحیت 
هنرها و خالقیت هاشون می گفتن تا 
سرانجام یکی از آنها انتخاب می شد و 
پس از چهارسال  حماسة دیگری می 

آفریدم.

طلبکار بی شعور!

 بعضی از طلبکارها اونقدر بیشعورن 
که بعد از ۱۰ سال بازم سراغ طلبشونو 

میگیرن!
تا حاال  که  بدم  میخواستم  اگه  خب 

داده بودم!
حتما باس با زور بگم نمیدم؟!

ازدواج درخواب

امروز صبح از بگو مگوهای پدرومادرم 
از خوتب پریدم.  بلند شدم واز آنها 

میگه  بابام  خبره؟   چه  پرسم  می 
زن  یک  با  دیدم  خوتب  تو  دیشب 
خواب  این  کردم.  ازدواج  خوشکل 
حاال  کردم  تعریف  مادرت  برای  را 
سروصداراه انادخته که باید  بخوابی 

و توی خواب طالقش بدی.

گالبی کیه؟

ساعت  سه  که  است  کسی  گالبی 
باهاش درددل می کنی آخرش میگه :

 چی بگم واال. 

ماساژتایلندی
اینهم عاقبت  ماساژ تایلندی !

اشتباه موردی

کارمندی به دفتر رئیس خود می رود 
و می گوید: »معنی این چیست؟ شما 
توافق  که  چیزی  از  کمتر  دالر   ۲۰۰

کرده بودیم به من پرداخت کردید.«
»خودم  دهد:  می  پاسخ  رئیس 
می دانم، اما ماه گذشته که ۲۰۰ دالر 
هیچ  کردم  پرداخت  تو  به  بیشتر 

شکایتی نکردی.«
کارمند با حاضر جوابی پاسخ می دهد: 
های  اشتباه  از  معموال  من  »درسته، 
موردی می گذرم اما وقتی تکرار می 
شما  به  دانم  می  خود  وظیفه  شود 

گزارش کنم.«

زن دوم

مردی خواست زن دوم بگیره  رفت 
صحبتهاشو کرد  وقرارشد  مر اسم 

عقد روز جمعه برگزاربشه. 
جمعه  شب  مرد   . میفهمه  اولی  زن 
شامشو می خوره و زو.د می خوابه. 
شیک  میشه  بیدار  خواب  از  وقتی 
بهترین  و  پوشه  می  لباسشو  ترین 

عطرش را میزنه. زنش می پرسه :
کجا؟   مردبه زنش میگه دارم میرم 

نماز جمعه دیر بر می گردم. 
زن میگه   بیا بشین امروز دوشنبه 
خواب  قرص  جمعه  شب  من  است.  
بهت دادم وتو چهارروز خواب بودی  

اگر تکرار کنی قرصی بهت میدم که 
روز قیامت پاشی.

خونه موندن درایام کورونا

خونه موندن خیلی هم کالفه کننده 
نیست

فقط موندم چرا در دو پاکت برنج یک 
کیلویی با یک مارک :

تو یکیش۷۷۵۹ دونه برنج هست 
تو اون یکی ۷۷۸۹ دونه برنج هست

چرارفتی؟

مردی هرشب جمعه میره بهشت زهرا 
سریه قبر می شینه وگریه می کنه و 

میگه :
- چرارفتی  ومنو بدبخت کردی؟

چندنفر که شاهد این عمل او بودند 
ازاو می پرسن:

نسبتی  چه  شما  با  مرحوم  اون   -
داشت؟ برادرتون بود ، پدرتون بود؟ 

بچه تون بود؟
مرد با گریه میگه:

. اون شوهراول زنم  - نه هیچکدوم 
بود.

اون مرد کیست؟

- بیا این آب پرتقال را بخور 
- چقدر زیر چشمات گود شده؟

- الهی بمیرم.
برات  داری  دوست  که  غذائی  بیا   -

پختم. نوش جان کن
جمالت  این  مخاطب  میزنید  حدس 

کیست؟
 مخاطب مردی است  که بدون زنش 

به خونه مادرش رفته است.

مخور غم  دنیا  بهر  وز  پسر  ای  پند  کن        گوش 

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

کمی هم بخند

 کلبه کتاب

رمزک پخش نشرهی مااههن آزادی ردلوس آنجلس

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

دوستداران کتاب وفرهنگیان هستم 

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

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

Kolbeh Ketab
1518Westwood Blvd.

Los Angeles,CA  90024

Tel:(310)446-6151

جدول کلمات متقاطع

اپسخ جدول کلمات 

متقاطع شماره پیش

چیستان

بردی دل من من ازتو جان می طلبم
وزگمشدة خویش  نشان می طلبم

سرمصرع هرکدام  حرفی بردار
هرآنچه شود من ازتو آن می طلبم

)پاسخ درشماره آینده(

پاسخ معمای شمارة پیش:
قــوری دختــر آخــر  ازهمــه زودتــر جــوش آمــد چــون 
دودختــر دیگــر طالــب شــوهر بودنــد مرتــب درقــوری را بــر 
مــی داشــتند تــا ببیننــد جــوش آمــده یانــه ولــی دخترســوم که  
عالقــه ای بــه شــوهرکردن نداشــت  درقــوری را بــر نمیداشــت 

ــه جــوش آمــد. ودرنتیجــه  آب قــوری او زودتــر ب

 بابا تو خواب بود 
نه دربیداری



آزادی- شمارة 1۴1-صفحه  ۴7
۴6

ه  
فح

-ص
1۴

ة 1
مار

- ش
دی

آزا

کارنامة رئیس جمهور آمریکا
دکتر همایون آرام- نیویورک

جمهور  رئیس  عملکرد  نوشتارزیر  
انتخاب  از  پس  آمریکا  دموکرات 

درسال ۲۰۲۰ است.
ترامپ  مصوبات   بیشتر  الغای   -۱
باز  جمله  از  سابق  جمهور  رئیس 
جنوبی  مرزهای  کامل   کردن 

آمریکا.
کاروان  وقفه  بی  هجوم  منیجه: 
از  غیرقانونی  مهاجرین  های 
مرکزی  آمریکای   کشورهای  
وجنوبی، بطوری که مأمورین مرزی 
نیستند.  وضع  کنترل   به  قادر 
اسکان،  مخارج  دالر  ها  بیلیون 
مهاجرین  این  خوردوخوراکودرمان 
دربسیاری  درحالیکه   شود،  می 
لس  مانند  آمریکا   شهرهای  از  
هزاران  وسانفرانسیسکو   آنجلس 
زندگی  ها   درخیابان  خانمان  بی 
مخدر  داروهای  قاچاق  کنند.  می 
ازاین  تعدادی  بعالوه   . آمریکا  به 
کاری  تبه  پیشینة  دارای  مهاجرین 

وبرخی خطر  امنیتی می باشند.
۲- خروج مصیبت بار از افغانستان 
ازدادن  وپس  سال  بیست  از  پس 
تلفات  بسیار وصرف مبالغ هنگفت. 
بجا  طالبان.  به  افغانستان   تسلیم 
به  مدرن  های  سالح  گذاشتن  
ارزش  میلیون ها دالر برای طالبان. 

از  خروج سربازان آمریکائی  پیش 
آمریکائی  نظامی  غیر   ۲۰۰ تخلیة  
آنهارا گروگان گرفتند.   که  طالبان 
پایگاه  به  افغانی   وانتقال  هزراران 

نظامی Bliss  درتگزاس. 
به عقیدة  برخی مفسرین  تعدادی 
از آنها  درآینده خطر  امنیتی  برای 

ایاالت  متحده  خواهند بود.
توجیه  برای  جمهور   رئیس   
شکست  جمله  از  خود   هراشتباه 
درافغانستان  ترامپ رئیس  جمهور 
ازاین  داند.  می  مسئول  را   سابق 
روی که ترامپ نیز تصمیم به خروج  
ازافغانستان  گرفاه بود. باید دانست 

ترامپ بدینگونه  وباسرشکستگی 
ازافغانستان خارج نمی شد.

نتیجه: سیاست رئیس جمهور فعلی  
پیروزی  درافغانستان    آمریکا 
چین  قدرت  وافزایش  طالبان 

درافغانستان است.
۳-  سعی درتصویب ۳/۵ تریلیون 
باور بسیاری  دالر بودجه کشور. به 
امر  این  اقتصادی  کارشناسان  از 
افزایش قیمت  بیشتر،  سبب تورم  
خواهد  ها  مالیات  وافزایش  ها 
خرید  توانائی  ودرنتیجه  گردید. 

مردم کاهش خواهد یافت.
۴-  سیاست مماشات باجمهوری  

اسالمی ایران وتالش برای بازگشت  
نافرجام برجام. همگان  به قرارداد  
مالیان   با  مذاکرات   که  دانند   می 
طوالنی، بدون نتیجه وبیهوده بوده 
بند  پای  هرگز  رژیم   است.  سران 
المللی  بین  وقوانین  قراردادها   به 
نبوده اند. سیاست سازش بامالیان 
آنها  بیشتر  گرفتن  قدرت  سبب 
به ساخت سالح  تر شدن  ونزدیک 

اتمی گردیده است.
 اکنون آشکار  گردیده که سیاست 
ترامپ   آقای  حداکثری  تحریم 
زودتر  فروپاشی  وبرای  منطقی  
ایران  ملت  وآزادی  مالیان  رژیم 

مناسب بوده است.
نشان  تازه  شواهد   بطوریکه   -۵
می دهد آزمایشگاه ووهان سازندة 
انتشار  ومسئول  کورونا  ویروس 
باشد.  می  جهان  درسراسر   آن 
جمهوریخواهان خواستار تحقیقات 
که  کنند  می  ادعا  و  هستند  کامل 
آزمایشگاه  این  به  ها  دموکرات 
انتونی  اما   اند.  کرده  مالی  کمک 
فاچی  که متهم به دست داشتن در 
این پروژه است  آن را تکذیب می 

کند.ورئیس جمهورهم تلویحًا با 

فاچی  هم رأی است
چین  رژیم  تبدیل   نتیجه:  
کمونیست به ابرقدرت جهان بدون 

شلیک حتی یک گلوله.
بر  مبنی  قوانین  گذراندن   -۶
استفادة اجباری همگان  از واکسن 

ضد بیماری کوید-۱۹ 
ازماسک  اجباری   استفاده   
این  ازشیوع  سیاسی  واستفادة 
این  برخی   بعقیدة  مهلک.  بیماری 
اساسی   قانون  برخالف  قوانین  
آمریکا می باشد. بعالوه  بسیاری از 
افراد  بطور طبیعی درمقابل  بیماری 
واکسن  به  ونیازی  بوده  مصون  

ندارند.
۷- ازسرگرفتن کمک های مالی به 
فلسطین.  خودگردان   تشکیالت 
این  به  کمک  ترامپ   پرزیدنت 
آنها  که  آن  بسبب  را  تشکیالت  
سالیان  دراز هرگونه پیشنهاد صلح 
با کشور اسرائیل را رد کرده بودند 

قطع کرده بود. 
کارهای اشتباه دیگری هم می توان 
جدید  جمهور  رئیس  کارنامة  به 
دیگری  زمان  به  که  افزود  آمریکا 

موکول می کنیم.

نزدیکی  در  ماهان  شاهزاده  باغ 
شهر ماهان در جنوب شرقی ایران 
و در استان کرمان واقع شده است.  
از جمله باغ های زیبای ایرانی است  
که دارای شهرت جهانی می باشد . 
این باغ در اواخر سلسله قاجار بنا 
خشک  ای  منطقه  در   ، است  شده 
کند  می  کار  چشم  تا  که  کویری  و 
در  و   علف  و  آب  بی  است  بیابانی 
دل کویر چون نگینی از الماس می 
درخشد و جلوه گری می کند .این 

باغ ۵/۵ هکتار مساحت دارد.
قرار  باغ  این  محور  در  ساختمان 
دارد و دیوار دور تا دور این باغ ، آن 
سازد  می  جدا  اطراف  بیابان  از   را 
زیبای  انداز  چشم  و  مناسب  هوای 
از  نمادی  فرد  به  منحصر  فضای  و 
باغ های زیبای پارسی است.و مانند 
روی  بر  است  بهشت  از  ای  تکه 

زمین. 
در فضای مقابل ساختمان حوضچه 
زالل  آب  که  است  متعددی  های 
در  و  دارد  جریان  آن  در  قنات 
در  کاج  و  درختان سرو  آن  اطراف 
فلک  به  سر  زیبا  جویبار  این  کنار 

کشیده اند . 
یازده  دوران  در  باغ  این 
عبدالحمید  فرمانروایی  ساله 
تا   ۱۲۵۸( ناصرالدوله  میرزا 
۱۲۶۹خورشیدی )احداث گردید که 
باغ  از ساخت  قسمتی  وی  مرگ  با 

ناتمام ماند.

شازهاده مااهن کیست ؟
شاهزاده ماهان که این باغ به اسم 
همان  است،  شده  نامگذاری  وی 
ناصرالدوله  میرزا  عبدالحمید 
دختری  نوه   ، فرمانفرماییان 
ناصرالدین شاه و حاکم کرمان است 
که به  تکمیل و ساخت و ساز در این 
باغ اقدام کرد . داستان جالبی نیز 
در موردناصرالدوله و این باغ وجود 
معمار  وقتی  شود  می  گفته  دارد، 
این بنا خبر مرگ وی را شنید ، از 
فرط خوشحالی تغار گچی را که در 

به دیوارکوبید  دست داشت محکم 
سبب  همین  به   ، کرد  رها  کاررا  و 
فاقد  چنان  هم  دیوار  از  بخشی 
و  است  تزیینات  و  کاری  ظریف 
نشان از نیمه کاره رها شدن ساخت 
آن هاست ، مانند جای خالی کاشی 
ها که هم چنان بر سر در ساختمان 

خود نمایی می کند. 

باغ شازده ماهان از  باغ های تمام 
گیهای  ویژ  از   ، است  ایرانی  عیار 
نظیر  بی  نمایش    ، ٌمطبق  باغ  این 
و تماشایی آب به صورت پلکانی و 

درسطح افقی و عمودی است .
در   سر  شامل  بنا  این  عمارت   
، و شبکه آبرسانی  ورودی و حمام 
و حوض است که در میان حصاری 
اند  شده  محصور  درختان  از  بلند 
نگینی سر سبز در دل  و هم چون 
کویر می درخشد و چشم نوازی می 

کند .

سر در زیبای این باغ دو طبقه است 
سر  و  درونی  فضای  آن  میان  از  و 
سبز باغ را میتوان دید. طبقه باالی 
اتاق هایی برای زندگی  این سر در 
راستای  در  دارد.  قرار  پذیرایی  و 
تعبیه  فرعی  ورودی  نیز  باغ  طولی 
این  از  عبور  از  بعد   . است  شده 
قسمت فضای داخلی باغ نمایان می 
شود. دوازده سطح پلکانی به همراه 
حوضچه  ودو  ها  فواره  و  ها  آبشار 
پر آب که زیبایی باغ را دو چندان
باغ  ازباالی  که  آبی  نهر  کند.  می   
قنات  آن  منبع  شود،   می  وارد 
تیگران است که از ارتفاعات جوپار 
سرچشمه می گیرد و بعد از آبیاری 
ٌکرت ها و مسیر ها  به صورت آبشار 
هایی در سطح پلکانی و شیب دار 
جاری می شود و تا بیرون باغ ادامه 
دارد و به سمت ماهان می رود. در 
اصلی  محور  بر  عمود  و  باغ  انتهای 
کوشک یا باال خانه جلوه گری می کند .

محور  بر  عمود  و  باغ  انتهای  در 
جلوه  خانه  باال  یا  کوشک  اصلی 

گری می کند .
سال  در  بار  یک  ماهان  شازده  باغ 
۱۳۳۷ و بار دیگر پس از زلزله سال 
۱۳۶۰ آسیب های فراوانی دید ، که 
وسیله  به  سپس  و  گردید  مرمت 
خریداری  هنر  و  فرهنگ  اداره 
به  ملی  آثار  فهرست  در  و  گردید 

ثبت رسید .
باغ   ۹ از  یکی  باغ  این  چنین  هم 
که در سازمان جهانی  ایرانی است 
یونسکو ثبت جهانی شده است  و 
به  یونسکو  طرف  از  آن  اطالعات 
نقشه  در  و  شده  ترجمه  زبان   ۳۵
گردشگری این سازمان بین المللی 

قرار گرفته است .
موضوع قابل توجه دیگر این است 
داشته  ساختی  الگوی  باغ  این  که 
است که آن عمارت باغ بیگلر بیگی 
است ، باغی مر بوط به دوران قاجار 
که در ۲۵ کیلومتری شهر کرمان و 
دارد  قرار  آباد  اختیار  روستای  در 
باغ  احداث  الگوی  باغ  این  .که 

شازده ماهان است . 
باغ  در  باشی  ًزعیم  عمارت  وجود 
نشانگر آن است که این باغ عالوه 
فصل  برای  که  ان  اصلی  مالک  بر 
هایی از سال در ان جا اقامت داشته 
، ساکن دیگری هم داشته است که 
مراقبت  دار  عهده  سال  طول  در 
آنجا  در  دایم  بطور  و  بوده  باغ  از 

سکونت داشته است . 
با  اثر در تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۵۳  این 
شماره ثبت ۱۰۱۲ به عنوان یکی از 
آثار ملی ایران به ثبت رسید و در 
سال ۲۰۱۱ در نشست سی و پنجم 
همراه  به  یونسکو  جهانی  میراث 
هشت باغ ایرانی دیگر در فهرست 
ثبت  به  یونسکو  جهانی  میراث 

جهانی رسید . 

دیدنی های ایران زمین

باغ شازهاده مااهن ،   بهشتی رد دل کوری
ارشف حمیدی- نیوهمشاری
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بقیه: انزنین

نازنین،نازنین باز چه شده،چرا اشک 
بهم  حالت  دوباره  ریزی،آیا  می 
ناراحت  من  حرفهای  از  خورده،آیا 
شدی ،من که حرف بد وآزار دهنده 

ای نزدم،تورا خدا یک چیزی بگو!؟
ــ نگران حال من نباش،سخنان         ـ 
بهم  شنیدم،حالم  می  تورا 
به بدبختی ودرماندگی  نخورده،دارم 
هایم می اندیشم،آشنایی وقرار ومدار 
احمقانه ام باشهروزسبب شد که نه 
براین  ومادربزرگم  پدر  بلکه  تنهاتو 
گمان باشند که رابطه ی من وشهروزاز 
عادی  ی  ورابطه  ی  مراوده  یک  حّد 
ومعمولی گذشته بوده است،تاآنجا که 
تو هم از من باعنوان بانویاد میکنی 
بانو«در  ی»  واژه  مفهوم  ،میدانی 
بگذاردراین  چه؟  یعنی  ما  فرهنگ 
باره نیز چیزی را از تو پنهان نکرده 
باشم تا بدانی که من دوشیزه به دنیا 
آمدم وبه زودی دوشیزه تن به خاک 
دوستی  مدت  سپرد،درتمام  خواهم 
دوستی  ازهمان  ما  شهروز،روابط  با 
نرفت،حتا  تر  فرا  آالیش  وبی  ساده 
برای یکبار نیزبوسه ای برگونه ی هم 
گذاشته  قرار  باهم  ابتدا  ننهادیم،از 
بودیم که اگرزندگی با مرا می خواهد 
باید خیال هوسبازی را از سرش دور 
کند تا پس از برگشتن به ایران وپس 
مان  ازبزرگترهای  اجازه ی  از کسب 
وانجام مراسم زناشویی ،اوهم پذیرفت 
وتا آخرین روزنسبت به قرار ومدارمان 
مجموعه  یک  در  حتا  وفادارماند،ما 
آپارتمان سکونت نداشتیم،آپارتمان 
من  ازآپارتمان  دورتر  مایل  چند  او 
یک  در  باهم  که  رسد  چه  بودتا 
که  باشیم،آنچه  خوابیده  رختخواب 
ومن  است  محض  حقیقت  میگویم 
در پاکی همانم که در کودکی،پزشک 
متخصص به آسانی می تواند درستی 

گفته ام را تأیید کند.
را  اتوموبیل  هنگام  دراین          
کردم  پارک  خیابان  از  درکناری 
اش  چهره  به  همچنانکه  ولحظاتی 
ودانه های اشکی که از چشمانش به 
ریخت  می  رنگش  بی  ی  گونه  روی 
،خیره شدم،رّقت حالی به من دست 
دادکه از شرح ووصف آن به راستی 
دستم  اختیاردو  وبی  عاجزم،ناگهان 

بی  واورا  انداختم  گردنش  دور  به  را 
پروا بوسیدم وگفتم،با چنین رفتاری 
یک  از  کمتر  دربرابرشهروز،چیزی 
تو  به  نداری،باید  باشرف  انسان 
افتخارکرد،از بکار گیری واژه ی بانو 
ناآگاهی  خاطر  به  دوشیزه  جای  به 
به گفته  ،پوزش می خواهم،شاید  ام 
بازی  چنین  بااین  مادرم،روزگار  ی 
راپیداکنی  پدرت  تا  است  خواسته 
بشناسی،همین  درستی  به  واورا 
امروزپس از برگشتن به منزل نامزدی 
خواهم  اعالم  پدرومادرم  به  را  مان 
کرد که بسیار شادمان خواهند شد 
وآنگاه از شّدت هیجان وشوق همراه 
با شرمندگی از برخورد تند ونادرستم 
داشتم  بااو  پیشین  دودیدار  در  که 
گریستن  وضمن  گریستم  شدت  به 
گفتم،آِخر چرا به من نگفته بودی که 

چون آب زالل پاکی؟ 
میگریست  اونیزدرحالیکه          
گفت:گویی یادت رفته که با رفتارت 
پایان  تابه  نگذاشتی  کذا،  روز  درآن 
گذشته  برمن  که  ازآنچه  گفتارم 
بودبرسم،به هررو ازاینکه مرابخشیده 
ای آرام شدم وسبکبال چشم ازاین 
بست،درضمن  خواهم  فرو  جهان 
این است  تو  از  آخرین خواهش من 
که مرا ازپذیرفتن همسری با تو معاف 
بدار،چراکه نه تنها چندصباحی بیش 
به پایان عمرم نمانده است بلکه تورا 
هم آلوده ی این بیماری لعنتی خواهم 
ای  مرابخشیده  کرد،همینقدرکه 
آسوده خاطر شدم وازتو ممنونم،حیف 
است ،جوانی ات را به خاطر خشنودی 
من، تباه کنی،  حتا درکنار تو  وآقا 
سخت  مرا  بودن  گلشهری  وخانم 
نگران میکند،بخوبی میدانم که تمامی 
رفتار وگفتارتان ازاینکه این بیماری 
کرد،برای  نخواهد  درشماها  اثری 
 ، است  من  ودلداری  سازی  آرام 
ازاین  گریز  راه  که  میدانم  من خوب 
که  ندارد،همانگونه  وجود  بیماری 
مادرم وبسیاری دیگر از مبتالیان به 
این بیماری نتوانستند ازمرگ رهایی 

یابند.
ــ  فکرمرگ را ازسرت دورکن         ـ 
به  مبتال  بیماران  گفت  می  ،پدرم 
کنند  می  ُسرفه  مرتباً  سل  بیماری 
وخلط شان همراه باخون است،ازدیروز 
که نزد ماآمده ای یکبارصدای ُسرفه 
از تو نشنیدم ،ندایی ازدرون قلبم به 

نازنین  بیماری  که  میدهد  نوید  من 
چیز دیگر است،وانگهی گیرم که به 
بیماری سل مبتال شده ای،چه کس 
یا کسانی می توانند از تو پرستاری 
پدرومادربزرگ  کنند،  ونگهداری 
را  کاری  چنین  توانایی  یقیناً  پیرت 
معمولی  که  ندارند،دربیمارستانهای 
،جای  نیست  بیماران  اینگونه  جای 
اینگونه بیماران درآسایشگاه ُسرخه 
درنیاوران،درچنین  یا  است  حصار 
چگونه  پدرومادربزرگت  آیا  حالی 
شان  زندگی  کارو  توانست  خواهند 
ویادرتهران  درکنارتو  کرده  رها  را 
زندگی کنند؟اگر شنیدی که آنان از 
مادرت تادم مرگ پرستاری کرده اند 
،مقتضّیات سّنی شان درآن سالهااین 
کرده  فراهم  شان  ازبرای  را  امکان 
به  نیاز  خود  که  زمان  دراین  بود،نه 
پرستاری دارند،بنا براین چه بهتر که 
ما باداشتن همه گونه امکانات در کنار 
تو ومراقب حالت باشیم،حتا اگر قرار 
باشد که تو در یکی ازآسایشگاهی که 
نام برده ام، بستری شوی،بنابراین چه 
بخواهی وچه نخواهی، پس از برگشت 
به منزل نامزدی مان را به پدر ومادرم 
اعالم خواهم کرد،جای کمترین حرف 

وچانه زدن ندارد.
        ـــ می توانیم در این باره باهم 
به  گفتگو  به  تری  مناسب  درزمان 
پردازیم ،لطفاً تا دیر نشده مرا به مطب 

پزشک برسان .
        اشکهایم را پاک کردم وبه سوی 
مطب  به  بعد  راندم،دقایقی  مطب 
شنیدن  از  پس  رسیدیم،پزشک 
پرسش  وچند  نازنین  از  مطالبی 
وانجام معاینات معمولی، گفت: ُسرفه 
نشانه ی  وتب همیشه  وخلط سینه 
نیست،امابه  سل  بیماری  به  ابتالء 
یک  بیشترباید  اطمینان  برای  هررو 
خلط  وآزمایش  عکسبرداری  سری 
پرسید  شود،آنگاه  انجام  وخون 
پزشکی که شمارا درشهرتان معاینه 
عکسبرداری  دستور  آیا  است  کرده 
از ریه هاوآزمایش خلط وخون داده 

است؟ 
گوشی  از  دکتر،فقط  آقای  نه  ـ 
استفاده کرد وگفت ،متأسفانه مبتال 
بنابر  ای،لذا  شده  سل  بیماری  به 
توصیه ی پزشکی که ازدوستان من 
است و نشانی شمارا به من دادخدمت 

رسیدم. 

سخنان  باشنیدن  پزشک   
نازنین،سری به عالمت تعّجب تکان 
دادوگفت:اجازه بدهید چون سفارش 
شده ی دوست عزیزم آقای گلشهری 
آزمایشهای  همین ساعت   ، هستید 
کار  این  کنیم،برای  آغاز  را  الزم 
پرستاری شمارا به اتاق عکسبرداری 
هدایت خواهدکرد وسپس خلط سینه 
وخون شمارا هم دریافت خواهند کرد.
        پس از دقایقی کار عکسبرداری 
نظِر  اعالم  برای  وگفتند  شد  انجام 
پزشک،حدود دوساعت باید درانتظار 
به  پیشنهادکردم  نازنین  به  باشید، 
ایکه  کافه  درمطب،به  نشستن  جای 
درنزدیکی مطب است برویم وبا هم 
نوشیدن چای وشیرینی ،گپ  ضمن 
نوجوانی  خوش  روزهای  از  وُگفتی 
پذیرفت  را  باشیم،پیشنهادم  داشته 
تعّمداً  ومن  نشستیم  ای  کافه  ودر 
صحنه هایی را بیادش آوردم که مایه 
ی وجد وشادی او شود،پس از گذشت 
بادوبرق  چون  نظرم  از  که  دوساعت 
از  که  نگرانیهایی  ی  گذشت،باهمه 
داشتم،احساس  نازنین  بیماری  بابت 
روزهای  یادآوری  با  که  کردم  می 
نقش  بودم  توانسته  گذشته  خوش 
سبکبال  ببینم،  رابرلبانش  لبخند 
وسبکبار شده بودم،به ویژه اززمانی 
یاس  گل  برگ  چون  او  دریافتم  که 
دیدم  است،می  مانده  وپاک  سپید 
خاطرات  یادآوری  از  نیز  او  که 
خوش گذشته جانی ونیرویی گرفته 
است،چهره اش از پریدگی ،کمی به 

ُسرخی گراییده بود.
ودر  برگشتیم  مطب  به          
آزمایشات  ی  نتیجه  انتظاراعالم 
نشستیم، دقایقی بعدنازنین را به اتاق 
او  نیز،همراه  فراخواندند،من  پزشک 
رفتم،پزشک عکسهارا روی قابی که 
نورمی  آن  بودوازوراء  نصب  بردیوار 
تابید،نصب کرد وبالبخندگفت: مژده 
ازبیماری  اثری  کمترین  که  میدهم 
شمادیده  همسر  های  درریه  سل 
شدت  از  هنگام  شود،دراین  نمی 
شوق منتظر شنیدن بقّیه ی سخنان 
اختیار  نشدیم،یکدیگررابی  پزشک 
وبوسیدیم  گرفتیم  درآغوش  سخت 

واشک شادی ریختیم.

پایان این سرگذشت  هیجان انگیزرا 
درشماره آینده بخوانید.

بقیه: عشق پیری

نشناخته... تورا  که  است  غرامت 
و  خواجه  چشم  از  که  گفتم  وعظی 
بارید...  نیسان آب فرو  ابر  کرا چون 
خداوند تعالی ِکرا را عمر دراز دهد، 
...«.مقاالت،  ۳۱۵و ۳۳۴و  بگو آمین 

۳۴۰ و۳۴۹و۱۲۸.
       

شمس با آنکه در مقاالتش بارهااز کرا 
خاتون به هرمناسبتی نام می بََرد، اما 
از گوهر خاتون همسر نخست موالنا و 
مادر بهاءالدین و عالء الدین کمترین 
ربط  بی  ظاهراً  که  ندارد،  ای  اشاره 
به انتظاراتش از کرا خاتون از جهت 
دخترش کیمیا خاتون نبود، که گاه با 
او برسر مالطفت و گاه دلگیری بود که 

در مقاالتش باز تاب می داده است. 
       شمس برای رسیدن به وصال 
کیمیا خاتون،بی تابی بسیار از خود 
به  موالنا  اگرچه  دهد،  می  نشان 
اما  نهد،  می  گردن  شمس  خواهش 
کیمیا کمترین رغبتی جهت زناشویی 
با مردی سالخورده که بیش از پنجاه 
سال با او تفاوت سن داشته  از خود 
نشان نمی دهد، موالنا درمقام نصیحت 
آید برمی  خیرخواهی   جهت  از 
 و خطاب به دختر خوانده اش می گوید: 
    مرا هم چون پدربنگر، نه همچون 

شوهرمادر 
 پدر را نیک واقف دان از آن کژ بازی 

ُمضمر)۱۵(  
ز بابا بشنو و برجه که سلطانیت می 

خواند
بمیرد  کیخسرو،  اوست  خاک  که   

پیش اوسنجر
را شنیدی کژ مکن  چواّن اهلل یدعو 

رو را
و  راه  زهی  داعی  زهی  راعی  زهی   

زهی رهبر
پراکنده شدی ای جان، به هردرد

 وبه هردرمان
آن  در  جمعّیت،  جوی  زعشقش   

جامع بنه منبر
چو کّر و فّر او دیدی تویی گلزار و 

شیرحق 
تویی طّیار  او دیدی،  پَّر  و  بال   چو 

چون جعفر
] کنایه به جعفر طّیار است[. 

 باالخره نصیحت واصرارموالنا وتعریف 
و تمجیدهایی که از شمس در گوش 
کیمیا می خواند، ونیز بنا  به شرایط 
و فرهنگ و آداب زمان، زناشویی بین 

شمس و کیمیا انجام می شود و موالنا 
بخشی از خانه اش راکه تابخانه )۱۶( 
قرار آنان  اختیار  در  میشد،  خوانده 

 می دهد.

 شمس پس از زناشویی می نویسد:
» این حالل من، به من  ازموالنا  وازهمه 
است،  من  درحکم  نزدیکتراست، 
بااو حکم کردم که روی تو هیچکس 
نخواهم که بیند،ااّل موالنا...خ ]خاتون[ 
ده بارم کنار گیرد]هم آغوشی طلبد[ 
تا من یک بارکنار گیرم یا نه، ده بار 
ُمجا... طلبد تا من یک بار التفات کنم 
یانه ... آن کیمیا برمن دختر آمد و به 
از  صنعت  و  شیوه  چندان  آن  وقت؛ 
کجا بودش؟ خداش بیامرزد، چندانها 
خوشی به ما داد، روزان همه بد خویی 
بکردی و شب چو درجامه ی خواب 
ُدبُرم  گفتی:  بودی.  عجب  درآمدی 
ام  باید، خنده  پُشت[ می  ] عقب - 
گرفتی، گفتی باری به قاضیم نبر و با 
آنهمه که یک پول از من به او نرسید و 
دهانش دریدم، آن خواستن اوچیزی 
دگر ناخواستن نبود. منش بحل کردم 
]واژه ی  بحل به شکلی که در مقاالت 
آمده نامفهوم است  شاید منظور وی 
ی  وکسره  ب  حرف  فتح  )با  َ»بِهل« 
گذاشتن  وا  معنای  به  بوده  ه(  حرف 
واریز  خودرا  حساب  یا  کردن  رها  و 
در  نبودن-  کسی  ومدیون  کردن  
فرهنگ واژه های عربی مانندصراح 
نیامده  معنی  هیچ  به  نیز  وقاموس 
است [ ... من همینقدر گویم که شب و 
روز با اویم ... ما خوشیم بتنهایی... «. 

و۸۶۷  و۳۸۲   ۱۱۱ مقاالت  
ادامه دارد

پانوشت ها:

)۱۴( مرجوم = سنگسار شده.
فریبکاری   = ُمضمر  بازی  کژ   )۱۵(

پوشیده 
آن  در  که  ای  خانه   = تابخانه   )۱۶(
تا  بشود  کاری  آینه  و  بندی  شیشه 

هرچه دربیرون باشد دیده شود

بقیه: اندیشه اهی انب

دوستمان می شود بوقلمون یخ زده را 
از یخچال بیرون می کشد و می گوید 
راجع به این ترکی می گویم. از این 
افتد.  اتفاق می  دو فرهنگی ها زیاد 
اما مهم این است که شخص مهاجر 
خود  زندگی  برای  را  خوبی  شرایط 
آماده کند مثل تحصیل، مهارت کاری، 
و در درجه اول صحبت کردن زبان آن 
کشور را که هر کدام پایه های اساسی 

برای یک مهاجرت سودمند است.
و  دیگر  کشورهای  در  زندگی  برای 
آمریکا باید کوشش کرد که فرهنگ 
این سرزمین ها را قبول کرد و از نا 
خواسته هائی که پیش می آید دلسرد 
نشد. اکثر آمریکائی ها مردمی شاد و 
با  به سرعت  برخی هم  و  خون گرم 
برقرار  دوستی  رابطه  خارجی  افراد 
از  بعضی  است  ممکن  کنند.  نمی 
رفتارهای آمریکائی ها برای مهاجرین 
تعارف  مثل  نباشند.  آیند  خوش 
نکردن، پا دراز کردن روی میز، بلند 
نشدن جلوی میهمان، و بلند نشدن 
هنگام ورود آموزگار یا استاد به کالس 
درس. دوستم تعریف می کرد که در 
هفته اول شروع کالسهایش او تنها 
دانشجوئی بوده که هنگام ورود استاد 
به کالس می ایستاده و رسم ایران را 
بجا می آورده. با گذشت زمان متوجه 
می شویم که آمریکائی ها رک گو و 
بقول خودمان رو راست هستند. یعنی 
آنها طبق فرهنگ خود اینگونه رفتار 

می کنند.
بطور کلی مهاجرت درس های زیادی 
درس  دهند.  می  مهاجر  شخص  به 
ها ممکن است اثرات مثبت و منفی 
داشته باشند. اگر مثبت باشند مهاجر 
های  مهارت  و  علم  از  است  ممکن 
جدید  زمین  سر  در  خود  شخصی 
استفاده کند و فردی موفق باشد. اگر 
این اثرات منفی باشند شخص مهاجر 
را دلسرد و نیروی ذهنی و جسمی او 
را از حالت فعال به سستی می کشاند. 
در چند سال اخیر بیشتر مهاجرین 
ایرانی به آمریکا افرادی بوده اند که 
یا از طریق قرعه کشی)التاری( و یا از 
طریق پناهندگی، خصوصا پناهندگی 
مذهبی وارد این کشور شده اند که 
ممکن است علم و مهارت های کاری 

را نداشته و همان زرق و برقی که در 
آمریکا  و  شده  یاد  کشورهای  مورد 
شنیده اند آنان را مشتاق زندگی در 
این کشور کرده. و چه خوش گفت بابا 

طاهر:
نسیمی کز بن آن کاکل آیو

مرا خوش تر ز بوی سنبل آیو
چو شو گیرم خیالش را در آغوش

سحر از بسترم بوی گل آیو

بقیه: داستانهای تاریخی

» مگس« چون  دیوان حافظ رابازنمود 
این غزل آمد  که بامرشاه بصدای بلند 

قرائت نمود:
ای مگس عرصة  سیمرغ نه جوالنگه تست
عرض خود می بری وزحمت ما میداری

مال پس از این جواب قاطع  دم فرو 
بست وساکت ماند.

شاه  که  بزمانی  مشهوراست   ونیز 
آذربایجان   جنگ  قصد  دوم  عباس  
وتصرف تبریز  راداشت از حافظ تفألی 
بنظر  مقطع غزل   در  بیت  این   ، زد 

شاهانه رسید:
 عراق وفارس گرفتی بشعر خودحافظ

بیا که نوبت بغدادووقت تبریز است

این بیت شاه رادرلشکر کشی  بسوی  
تبریز  عازم ومصمم  ساخت وسرانجام 
جنگ به پیروزی  شاه عباس  منتهی 

گردید.
تفألی دیگر  مربوط به  شاه طهماسب  

اول است  وآن چنین است:
روزی  شاه با انگشتری گرانبها بازی 
وی   ازدست  ناگهان   که  کرده   می 

افتاد  وجستجویش بی نتیجه ماند.
صاحبدلی که شرف حضورداشت  نظر 
داد  از حافظ استمداد  نمایند. چون 

تفألی  زدند غزلی  بدین مطلع آمد:
دلی که غیب نما یست وجام جم دارد

زخاتمی که ازاو گم شود  چه غم دارد. 

تغییر شماره تلفن آزادی

خوانندگان عزیز ازشماره قبل  شماره 
تلفن جدید ماهنامه آزادی را اعالم 
یادآوری  را  آن  نیز  دراینجا   . کردیم 

می کنیم:

+۷۸۱-۴۹3-۲۲۱۲
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آموزشگاه  اولین  تأسیس 
نظامی درایران

میرزا تقی خان امیرکبیر  صدراعظم 
ایران ضمن اقدامات وخدماتی  الیق 
کرد   ایران  رشدواصالح   برای  که 
ایران  ممتاز  شاگردان   از  تعدادی 
رابرای تحصیل  وآموختن  حرفه های 
مختلف  به اروپا فرستاد  وهمچنین  
به ساختن  مدرسة دارالفنون   اقدام 
نمود وتعدادی معلم واستاد  اروپائی  
مدرسه   دراین  تدریس   جهت 
بنای   پایان  لیکن   کرد.  استخدام 
دارالفنون  وگشایش  آن  اندکی پس از  
عزل امیر کبیر  صورت گرفت)۱۲۶۸ 
اتریشی   ومعلمان  قمری(  هجری 
از   پس  تقریباً  ومستشاران خارجی  
سه ماه ازبرکناری  امیر کبیر  به تهران 
ازایجاد  که  مدتی   از  پس  رسیدند. 
شعبة  گذشت  دارالفنون  مدرسه 
دیگری  )عالوه بر  طب ومهندسی(  
تعلیم  موزیک  یزای  درآن مدرسه  
متخصص  وتربیت   چدید  نظامی  
برای موسیقی  نظامی تأسیس شد.) 
واین اقدام کار نقاره خانه ها را پایان 
داد( ویک معلم موسیقی  نظامی بنام 
آمد ودراتاق های   تهران  به  »لومر«  
تعلیم  به   دارالفنون  بیرونی   حیاط 
این رشته  وخط موسیقی   مشغول 
شد.وچندتن  شاگرد برجسته  تربیت 
موزیک   دستة  ازمدتی   وپس  کرد. 
شیوة   به   وگاردسلطنتی  دولتی 

کشورهای اروپائی تشکیل شد.
نایب السلطنه یعنی کامران میرزا  نیز 

دستة موزیک مخصوص به خودرا  به

 سبک اروپائی تشکیل داد  ورئیس آن 
اتریشی  موسیقیدان  موزیک  دستة 
بود  زمان   ازاین  بود.  گراو«   « بنام  
که  کلمة فرانسوی  موزیک معمول 
موسیقی  نوازندگان   وبه  گردید  
نظامی  موزیک چی  یا موزیکانچی  

می گفتند.
آموزش  که  شمسی    ۱۲۹۷ درسال 
دارای  سازمان  جدید ی  وپرورش  
غالمرضا  سرتیپ  پیشنهاد   به  شد 
موزیک   مدرسة  باشیان   مین 
تأسیس شددرحقیقت  شعبة موزیک  
دارالفنون  تبدیل به  مدرسة موزیک  
معارف  وزارت  تشکیالت    وجزء 
گردید  وریاست آ نهم  بعهدة سرتیپ  
غالمرضا مین باشیان  که خود ازفارغ 
بود  دارالفنون   موزیک  التحصیالن  
تحصیالت   وروسیه  ودرفرانسه 
موسیقی کرده بود  سپرده شد.واین 
نخستین  مؤسسه ای است  که برای 
آموزش موسیقی نظامی  بروش علمی  
د  است.  شده  دایر  درایران  جدید  
موزیک  درمدرسة   تحصیالت   ورة 
۵ سال  وشرط ورود  به آن داشتن  
برای  بود.  ابتدائی  گواهینامة ششم  
موسیقی  تعلیم   از  شاگردان  آنکه  
لومر  که بزبان فرانسه  تدریس می 
کرد  سودبرند  میرزاعلیخان  نقاش 
که  الدوله  مزین  به  ملقب  باشی  
درمدرسة  ونقاشس  فرانسه   معلم 
دارالفنون  بود به سمت مترجمی لومر 
منصوب شد ودرس تئوری موسیقی 
را  که لومربرای  شاگردان  می گفت 
به فارسی ترجمه می کرد. درروزهای 
عید  که سالم رسمی  منعقد می شد  
موزیک،  سالم ایران را می نواخت . 
نخستین  آهنگ سالم را لومر ساخت 
که این آهنگ تازمان محمدعلیشاه 
مرسوم بود ودردورة احمد شاه تغییر 
کرد . تربیت شدگان  مدرسة موزیک  
دارالفنون  که زیر دست لومر  تربیت 

شدند عبارتنداز:

۱- سلیمان خان ارمنی: از نخستین 
که  لومربود  شاگردان  وبهترین  
کالرینت)قره نی(  وپیانو می نواخت. 
بعداً  عبدالحسین میرزای فرمانفرما 
خرید  وبرای  شد  موزیک    رئیس 
آالت  موسیقی به کشورهای  اروپائی 
سفر کرد. وبعداً  رئیس موزیک گارد 

سلطنتی شد.
باشیان  مین  خان  غالمرضا   -۲
: ازشاگردان  لومر بود   )ساالر معزز( 
که بعدها  رئیس کل موزیک شد. او 
بکمک مزین الدوله  یک دوره کتاب 
وارکستر  وسازشناسی  هماهنگی 
برای  را  نظامی  موسیقی  شناسی 

تدریس  به شاگردان تهیه کرد.
: یکی  ناصرهمایون  ارسالن خان   -۳
دیگرازشاگردان  لومربود  که به نواختن 
پیانو  وچندساز دیگر  آشنائی داشت . 
او پیشخدمت مخصوص مظفرالدینشاه 
گرفت  را  همایون  ناصر  ولقب  گردید 
وسپس  به درجة سرتیپی  ارتقاء یافت. 
وی درتمام سفرهای مظفرالدین شاه  به 
اروپا  همراه  او بود  ودستورهای اورا  برای 
خرید  آالت موسیقی  نظامی انجام می 

داد.
۴- ابراهیم آژنگ: او نیز ازشاگردان 
را   ویلن  نواختن   طرز  وی  بود  لومر 
ازیک استادفرانسوی  بنام » دووال«  
موسیقی   ردیف  وسپس  فراگرفت 
استاد  که  حسینقلی  آقا  از  را  ایران 

تاربود فراگرفت.
۵- نصراهلل مین باشیان: او فرزند ارشد  
ساالر معزز  بود که مقدمات  موسیقی 
فرا  دارالفنون   موزیک  درشعبة  را  
گرفت. سپس برای تحصیل به روسیه 
رفت ودربرگشت معلم  ویلن وویلن 

سل وپیانو  درمدرسه موزیک شد.
موزیک  شعبه  التحصیالن  فارغ 
وارد  افسری  درجة  با  دارالفنون  
از  بعضی  شدند.  می  ارتش  خدمت 
این فارغ التحصیالن  بعلت فراگرفتن  
خط نت  اقدام به نوشتن  ردیف های 
موسیقی  ایران کردند وآنچه ر ا که از 
موسیقی قدیم ایران به اساتید دورة 
قاجار  رسیده بود از دستبرد حوادث  

درامان داشتند.

تصنیف وتصنیف سازان معروف

فرم  بعد  به  هجری  هفت  ازسدة 
به  زمان  . درآن  آمد  بوجود  تصنیف 

اشعاری که درمجالس شادی بصورت 
آهنگین  اجرا می گردید » تصنیف  
تصنیف  غزل«،  تصنیف   « قول«، 
ترانه« و » تصنیف سرود« می گفتند.

رفته رفته  مضاف الیه آن را  حذف 
کردند  وبه اینگونه  اشعار آهنگین  که 
بیشتراوقات  بااوضاع سیاسی  زمانه 
داشت   طنز  وجنبة  شد  می  ساخته 
اشعار  نوع  این  گفتند.  تصنیف«    «
آهنگین  به تعداد  بسیارزیادی  دردورة  
برای مثال یکی   . قاجار ساخته شد 
ازاین  تصنیف هائی  که درمورد والی 
فارس  بنام فرهاد میرزای معتمدالدوله 
ازاو  زیاد   ومردم  بود   شده  ساخته 
است: این  نداشتند  خوشی   دل 

ای  وطن داریوش  ازچه اسیر غمی
همچو سرزلف یار آشفته ودرهمی...

شیراز به این خرمی هوا به این پُر نمی
شازده چرا درهمی... دیگه حالی بآدم 
میمونه نه واهلل  احوال به آدم میمونه 
؟ نه باهلل...  ویا درسال ۱۳۰۴ ه.ق.  که 
ناصرالدینشاه)  فرزند  السلطان  ظل 
پدر خودرا  الیق سلطنت   بعداز  که 
میدانست ومخالفین زیادداشت(  به 
تهران آمد وحکم انفصالش ازحکومت 
دستش  به  اصفهان  تابعه  والیات  
رسید اشعاری چنین برای او ساخته  

ودرکوچه وبازار می خواندند: 
ستاره کوره ماه نمیشه / شازده لوچه 
می  پارک  که  توبودی  نمیشه./  شاه 
میساختی/  سردروالک  ساختی/ 
پشت را دادی به پشتی/ صارم  الدوله 
را تو کشتی.... کفشاتو گیوه کردی/ 

خواهرتو بیوه کردی
»شرح  درکتاب  مستوفی  عبداهلل 
درسال  مینویسد:  من«   زندگانی 
۱۲۸۷ که شاه به کربال  رفته وبواسطة 
مردم  بود  شده  قحطی  خشکسالی 
وبشکل  اشعارراساخته  این  پایتخت  

تصنیف می خواندند:
شاه کج کال/ رفته کربال/ گشته بی بال...
نون شده گرون/ یک من یک قرون/ 
اسیر/  ماشدیم  قرون/  یک  من  یک 
ازدست  وزیر...  ازدست  وزیر/  ازدست 
ه.ق.   ۱۲۹۹ درسال  گوید  ومی  وزیر. 
آفتاب گرفت یعنی کسوف شد وروز 
می  دیده  ها  ستاره  که  تاریک  چنان 
ومیخواندند:  راساخته  اشعارزیر  شد 
خورشیدا دیدی... واخ واخ نترسیدی؟/ 
واخ واخ عالم سیاشد...   واخ واخ کوکب 

پیداشد                                ادامه دارد.

مجیدزندهی

ربزگ یده اهیی از

 اتریخ موسیقی اریان

Benjamin Tariri Aanswers  to Your Legal Questions

Legal Questions and Answers
If I Die Without a Will and 
No Children, Does Govern-
ment Take My Assets?
             In law,if you do not  
           have  a  will   when 
you  die, you are considered  
to have died  “intestate”. 
When this happens, the in-
testacy laws of the  state 
where you reside will deter-
mine how your property is  
distributed upon your death.
This includes all your as-
sets, bank accounts, securi-
ties, real estate, and other  
assets you own at the time 
of death. 

In most states, your proper-
ty is distributed in shares to 
your “heirs,” which could 
include your surviving 
spouse,siblings, aunts and  
uncles,nieces,nephews, and  
distant relatives. Generally , 
if  you had no  relatives 
at all  at the time  of your 
death, only then will the en-
tire estate go to the state.

If you are single and  child-
less, your  parents will re-
cieve your entire estate if 
they are b oth  living. Oth-
erwise it will be divided 
among your brothers and 
sisters) including  half -sib-
lings) and your  surviving 
parent, if  one parent has al-
ready died.

If  you have no  surviving 
parents at the time of your 
death, then your entire es-
tate will be  divided among 

your siblings, in equal 
shares.  

If there are no surviving 
parents, siblings, or the  
children  of the deceased’s 
siblings( nieces and  neph-
ews),  then the  relatives on 
your mother’s side would  
inherit one-half  of the es-
tate, with the other  one-
half passing to the  rela-
tives on your father’s side. 

If you are single and have 
children , then  your entire 
estate generally will go  to 
your  children, in  equal 
shares. If any  child has  
died before you,  and that  
child has any children, then 
his or her share will go to 
your grand children.

If you are married but  have 
no children, depending on 
how your assets are owned  
when you die, your estate 
will either  go entirely to 
your surviving  spouse ( if  
comunity property), or split 
between  your  surviving 
spouse, siblings and par-
ents. 

If you are married with chil-
dren, your  entire estate will 
go  to your surviving spous 
( if all children are  the 
children of your surviving  
spouse).

Unmarried Couples

If  you are  in a relationship 

but are  not married to each 
other, your surviving boy-
friend or girlfreind does 
not  inherit your property 
if there is no  will. Unless  
there is a valid  will which  
clearly  states how  you had
intended  to distribute your  
property, the deceased’s  
property will be  divided  
among relatives, depending 
on  their  relation to the  de-
ceased, as  explained above.

Domestic Partners

 If you have  a domestic 
partner at the time  of your 
death,  a special  rule ap-
plies. Of  course this is  n 
ot true in every state, so 
you should  check to  see   
if  your  state recognizes 
domestic partnerships. If it 
does, then  your property  
will be distributed accord-
ingly. In  such a state,  If  
you die  without a will, and 
are survived  by a domestic  
partner, your  domestic part-
ner inherits the same as  a sur-
viving  spouse, depending

 on how  you  owned  the 
property.

As an  Undocumented Alien, 
Can  I  Have Insurance?
            It depends whre in  
            U.S.  an  undocume
nted alien lives. In  some 
states, there is universal 
health insurance for every-
onewithin its  boundaries, 
For instance, in  Californ 
ia, you may qualify for 
Medi-Cal coverage of 
emergency and  pergnancy -
related services if you meet 
all of the eligibility require-
ments but  do not have a 
satisfactory immigration 
status.

In virtually all  the states, 
however, an  undocumented 
alien who shows up at  an 
Emergency Room receives 
medical treatment regard-
less of their immigration 
status. 

No.

Yes.
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long hours, for our
children to walk out. We 
waited during music lessons, 
sport activities and
in many other occasions. 
Now, the roles are reversed, 
as Liana and Ruben
will wait for us to join them 
one of these days. It is cer-
tain, that finally oneday
we will all be reunited once 
again like the old days, but 
hopefully this
time it will be for eternity!
I believe that God will help 
us to continue living our 
lives with lesser pain
as time goes on. He will give 
us tiny spiritual signs and 
knowledge through
His teachings. By learning 
the wisdom of His glorious 
world, eventually,
the edges of our sharp pain 
will soften in time.
The perpetual fire that has 
been lit by Liana and Ruben 
will always burn in
our hearts that no water or 
chemicals will be able to ex-
tinguish them.
Ultimately, one day, a hand-
ful of the damp and cold 
earth will put out an
end to our perpetual burning 
fire.
On the night of Ruben’s fu-
neral when we were sitting 
quietly and sadly
around the table, each of us 
were plunged in our memo-
ries and thoughts.
Elia came gently to us, he 
put his hands around the 
shoulders of his
father, Mabelle and me and 
while crying bitterly he told 
us:
“Listening to eulogies this 
morning, I was wondering 
how Ruben has been
able to achieve completing 
and doing so many amazing 
works. I am sure if

I live 120 years, I will not be 
able to achieve doing 1/10 of 
what Ruben has
done in his short 46 years of 
life.
There is something that you 
need to know, on our last 
night together, the
second of July, that we spent 
the last time with Ruben, he 
was extremely
happy. I had never seen him 
so happy in his life! I think 
this will be the
most cherished memory that 
I will keep of him in my 
mind for ever.
Now, I would like to ask you 
all to help us creating happy 
and great
memories from each other. 
It is enough to be depressed 
and sad. We do
not have too much time. We 
have to remember that we 
were six when we
used to sit around the table. 
Liana left and we became 
five. Now we have
become four. Who knows 
when, in the future we will 
become three, two
and one!
Let’s take advantage of each 
moment of our lives, learn 
and enjoy from the
presence of each other and 
smile even at tragedies. We 
have to live our
lives fully like Ruben, work 
hard, laugh at this world and 
make happy and
great memories with each 
other so that on a days like 
this, we will be able
Page 11 of 12
to open the gates of our se-
cret garden created in our 
minds and hearts,
find the past unforgettable 
happy memories of each 
other and smile.”

Tehran, IRNA – The rappor-
teur of Parliament’s Energy 
Commission said here on Sun-
day October 3rd that accord-
ing to the head of the Atomic 
Energy Organization of Iran 
(AEOI), the construction of 
Arak IR20 Reactor will start 
within a year.

Mostafa Nakhaie while 
elaborating on Parlia-
ment’s Energy Commis-
sion’s Sunday meeting 
with the AEOI Head Mo-
hammad Eslami, told the 
media representatives: 
Keeping in mind the in-
dustrial, technical, and ex-
pert level issues involved 
in the country’s nuclear 
industry, and the need to 
refrain from mere political 
and security approach 

about the issue, in today’s 
meeting the technical and 
specialist aspects of the 
matter were surveyed.

The rapporteur of Parlia-
ment’s Energy Commis-
sion added that the AEOI 
chief in a report elaborat-
ed on the organization’s 
objectives and programs 
on further development of 

the nuclear industry.

He quoted Eslami as say-
ing that the AEOI is plan-
ning to produce 8,000 
megawatts of nuclear 
electricity by construction 
of more nuclear reactors, 
including the Arak IR20 
Reactor.

 when the people of the 
mountains and the plateau 
achieved unity in the third 
millennium BCE, they were 
able to incorporate Susiana  
with its highly developed 
urban civilization – into a 
powerful state, the first cul-
tural and political entity re-
corded in the history of Iran: 
Elam.
 Persian art and architecture 
in the present day is associ-
ated with the nation of Iran 
and usually designated as 
beginning with the Achae-
menid Empire (c. 550-330 
BCE) but has an even longer 
history with its origins dat-
ing back to before the Per-
sians arrived on the Iranian 
Plateau sometime in the 3rd 
millennium BCE.

Persian art and architec-
ture was influenced early 
on by the older civilizations 
of Elam and Susiana in the 
region and by neighboring 
Mesopotamia. Early Elamite 
artworks focused on de-
pictions of animals and the 
use of geometric and imag-
inative designs and the art 
of Susa mirrored this para-
digm but expanded upon it 
through the representations 
of dogs.

Dogs, in fact, seem to have 
been among the most pop-
ular artistic representations 
of Susiana. Monumental 
architecture of this period 
is best exemplified in the 
site of Chogha Zanbil (ear-
lier known as Dur Untash) 

with its towering ziggurat 
and walls and more modest
structures which exhibit 
the same care in design and 
construction; these same 
techniques and designs, mi-
nus the ziggurat, would lat-
er influence Persian works.

In c. 550 BCE, Cyrus the 
Great (r. c. 550-530 BCE) 
founded the Achaemenid 
Empire whose artistic works 
drew on the models of the 
past and improved upon 
them. The best example of 
Achaemenid art and archi-
tecture are the ruins and 
works found at Persepolis, 
the capital city planned and 
begun by Darius I (r. 522-
486 BCE) and largely com-
pleted by his son Xerxes I 
(r. 486-465 BCE). Earlier 
Elamite structures – such as 
Chogha Zanbil – had been 
built of mud brick, but the 
Achaemenids worked pri-
marily in stone with ornate 
bas-reliefs as decoration. 
Achaemenid jewelry was 
fashioned of precious met-
als – often gold – and gem-
stones, exhibiting an impres-
sive level of craftsmanship.

For some few thousand 
years prior to the 3rd mil-
lennium BCE, the region of 
Susiana was inhabited by 
nomadic and semi-nomad-
ic peoples who eventually 
settled and founded the city 
of Susa around 4395 BCE. 
The Elamites were already 
in the region at this time, 
their settlement at Chogha 

Bonut dating to c. 7200 
BCE. These peoples’ lives 
on the Iranian Plateau were 
alternately influenced by the 
Sumerians of Mesopotamia 
and the tribes of the high-
lands of the Zagros moun-
tains. Scholar Pierre Amiet 
notes:
By this time, a type of art had 
already developed in the re-
gion which is now known as 
Proto-Elamite and focused 
chiefly on depictions of an-
imals. Amiet notes, “Ani-
mals were often substituted 
for people, sometimes in 
apparently humorous scenes 
that perhaps evoked fables” 
(Harper, 3-4). By 5500 BCE, 
depictions of dogs were 
prevalent on ceramic vessels 
from sites in Khuzistan such 
as Chogha Mish and the site 
of Tepe Sabz in Deh Luran. 
The largest collection of 
dog-ornamented ceramics 

has come from Susa which 
suggests a continuation of 
the Proto-Elamite preoccu-
pation with representations 
of animals in art...

Persian art and architecture 
continues to exert a power-
ful influence in the present
 day as it honors the traditions
 of the past in taking what 
worked well before and im-
proving upon it.

About the Author
Joshua J. Mark is A freelance 
writer and former part-time 
Professor of Philosophy at 
Marist College, New York, 
Joshua J. Mark has lived in 
Greece and Germany and 
traveled through Egypt. He 
has taught history, writing, 
literature, and philosophy at 
the college level.

by Joshua J. Mark 

Persian Arts
PERSIAN ART REACHED ITS PEAK UNDER THE SASSANIANS WHOS CREATED SOME 
OF THE GREATEST MONUMENTS AND WORKS OF ART OF THE ANCIENT WORLD.
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they worked hard, kept their 
fate and lived a descent life. 
Much later they were able 
to transmit us their best her-
itage and gifts which was 
their fate, hope, love and 
compassion.
«The Distance Between Life 
and Death:
Our lives are very precious 
and at the same time very 
mysterious and fragile. They 
can come and go in a blink 
of an eye. Our lives can 
change in a minute, instantly 
and for ever.
I find the real meaning of 
life and death in these two 
simple but very meaningful 
teachings by the very known 
rabbis of the past taken from 
Perke Avot - Teachings of 
the Sages:
This was a favorite teaching 
of Rabbi Elazar Ha-Kappar 
Those who are born will die.
It was not your will that 
formed you, nor was it your 
will that gave you birth; it is 
not your will that makes you 
live, and it is not your will 
that»
«brings you death; not it is 
your will that some day in 
the future you will have to 
give an accounting and a 
reckoning before the King 
of kings, the Holly One, 
praised -be-He.
Rabbi Eliezer would say: 
“A person should repent one 
day before his death.” (Avot 
2:10) His disciples asked:
“How can a person repent 
one day before his death? No 
one knows when he might 
die.” The Rabbi answered: 
“Let a person therefore re-
pent everyday, lest tomor-
row be his last.The messag-
es given by these two Rabbis 
about life and death are very 
simple and clear. But still, 
when a tragedy hits, we usu-

ally try to find a reason or a 
person to blame for. Then we 
start repeating and weaving 
the theory of “Ifs.”
I believe and have learned, 
that each person’s death is 
pre-written like a perfect 
story and it is performed and 
executed by an actor who 
respects the perfect plot. 
Therefor I never look for 
an “If or a why”, because I 
have learned that when it is 
the time to go it will happen 
regardless and we cannot do 
a damn thing about it in or-
der to change or stop it.
Actually knowing the ulti-
mate truth, helps us not to 
live a depressed, angry or 
a lonely sad life. As we are 
aware that tomorrow might 
be our last day.
On the contrary, in order to 
continue living a produc-
tive life, we have to find 
something positive in each 
situation. Although there is 
nothing positive when we 
lose a loved one. But we will 
be surprised of our findings 
when we take the time and 
really look for the clues.  In 
my case, I am thankful for 
many clues that I found in 
Liana’s accident and death. I 
am thankful that I was pres-
ent in the car and was able 
to accompany Liana  for her 
final glorious departure. I 
know that she died peace-
fully without suffering. In 
our tradition we always say: 
“May her/his memory be for 
a blessing”. Liana was an 
amazing sweet and perfect 
girl that her precious mem-
ory still remains present in 
many hearts and minds. I 
know that it has impacted 
and changed many lives for 
better. And I am grateful that 
we were able to establish 
“The Liana Cohen Music 

competition and Festival”, 
we have influenced and im-
pacted many young musi-
cians during all these years.
Ruben has also impacted 
many people by creating 
“The Liana Cohen Health 
and Dental Clinic” in Tan-
zania. He has made Liana’s 
memory for a blessing in Af-
rica.
“For Ruben, I am thankful 
that I was able to talk to him 
half an hour before his fatal 
accident, and hear his warm 
voice and laughter for the 
last time. We were lucky that 
searching team was able to 
locate and find them with-
in twenty four hours and 
we were informed that their 
crash was sudden and with 
not much suffering!
We are also grateful because 
the restrictions of Covid was 
semi lifted, so we were able 
to have a very meaningful 
memorial ceremony and fu-
neral service for Ruben in 
the presence of his friends, 
colleagues and family mem-
bers. Through his eulogies, 
we learned of Ruben’s so 
many achievements in his 
short life that in complete 
modesty he had never shared 
them with us. He had trav-
elled in many underdevel-
oped countries to operate 
and cure patients. Ruben 
was among the first group of 
rescuers who arrived to the 
Tween Towers immediately 
after the attacks on 9/11 and 
worked and helped for many 
days. Later he was in the 
first plane to land in Haiti to 
help the earthquake victims 
in 2010. He has also impact-
ed many people by his good 
deeds, generosity and ac-
tions. He has left many bro-
ken heart family members, 
friends and colleagues who 

miss him dearly, but I know 
as the time will pass his ac-
tions will impact and remind 
some of them to follow his 
footsteps in helping and 
healing others and for mak-
ing this world a better place 
to live in.
Yes, it is very hard to loose 
a dear one, and for sure the 
worst is to lose a child, un-
fortunately for us, we have 
lost not one but two of our 
precious children. I be-
lieve that we should be still 
thankful and pray God, as 
the worst always exists. On 
the day prior to the accident, 
Elia’s wife and son were 
in the airplane with Ruben 
and David when they flew 
to Napa. What if the crash 
had occurred on that day 
instead of the next!  This is 
the reason that I thank God 
and pray that He spares and 
keeps every one safe and far 
away from the worst! Unfor-
tunately, at the same time, 
I am aware that when there 
are two people alive walk-
ing on this earth, unless they 
die together, one of them is 
going to burry the other one 
one day!
Again it is not a mater of IF 
but When!
When Ruben decided to 
travel to the West Coast 
to receive the airplane, his 
friend David Zara told him: 
“I will not let you fly alone. 
I have lost many friends in 
airplane crashes. I am com-
ing with you!”
The last conversations be-
tween the pilot and the As-
pen a rport tower proves that 
David Zara was the pilot 
during the last flight.
“I have never met David, 
but when I was searching 
to learn about him in the 
internet, I found the follow-

ing statements: “Zara was a 
more experienced pilot and 
in May he earned his airline 
transport pilot certificate, the 
highest level of pilot certifi-
cation, according to Federal 
Aviation Administration re-
cords. He is an amazing pilot 
who had more than 35 years 
of experience. The person 
who travels with David Zara 
is a very lucky person!”
We have not come to this 
world to stay, we have to 
leave this world one day, on 
its specific time!
David wanted to protect 
Ruben but he did not know 
that the angel of death had 
prepared his perfect plan not 
only to take Ruben but also 
David!
This reminds me of the sto-
ry of King Solomon and his 
minister:
One day, King Solomon 
had given a big party in his 
garden. The next day, very 
early in the morning, his 
very appreciated minster re-
quested an urgent audience 
with the king. He told him: 
“Last night, as I was talking 
to your guests, I suddenly 
saw the angel of death who 
passed by me several times. 
He stopped and looked at me 
in a very odd way. My king 
I beg you to save my life as 
I am sure the angel has come 
to take me away.”
King Solomon tried to calm 
him down by saying that 
God was aware how much
“away in your garden? But 
I went there anyway, as I 
know that my orders have 
always been correct and I 
knew I had to trust and act 
for the order as it was given 
to me. When I arrived to In-
dia, I was surprised to find 
your minister present there!”
Yes, death is a sure destiny 

for every one, although we 
are aware that we
all have to go one-day, we 
still forget that it is not the 
matter of IF but
WHEN.
Even by knowing the truth, 
we always have to plan our 
lives as if we are
going to live for ever. Life is 
a precious gift, We have the 
best example to
follow the foot steps of Ru-
ben that he has left us. It is 
amazing to see, how
he used every second of his 
life to learn, to help others 
and to work hard
and enjoy the precious life 
that was given to him. He 
shared his time,
wealth and belongings gen-
erously with everyone. He 
was loved and
respected by adults as well 
as children, and touched ev-
ery individual that
he had met. Like Ruben, we 
have to take advantage of 
each breath that
we are able to take in and 
be positive regardless of the 
events, as we do
not know what is expecting 
for us tomorrow! No one 
knows what
tomorrow is going to bring
“What are the options to live 
after a tragedy?
What are our options when a 
tragedy hits us?
We can chose to cry all day 
long, curse everyone and 
this world? Curse our own 
destiny? Commit suicide? 
Do nothing and live de-
pressed. Take drugs, alcohol 
and medications?
Or realize that life is pre-
cious and short and all these 
options do not seem to be a 
good idea or a positive way 
of spending the rest of our 
short given time purposeless 

and in vain. The important is 
not how we will die but how 
we will live.
As none of us has any real 
knowledge of the secret of 
death or life after death, it is 
better to swallow very fast 
the tragic experiences of our 
lives like a bitter medication. 
So that we would be able to 
engage the maximum ability 
of our brain positively and 
keep us busy all the time. 
We can learn a new subject, 
create music and art pieces, 
open our hearts to others, 
help and do good deeds. 
Live and use the given time 
the best way possible”

“and try to embrace and 
smile at this world and to 
our old memories. There are 
so many beauties hidden in 
nature. If we take the time 
and look at any flower, we 
can find out amazing designs 
and color combinations that 
have been used harmonious-
ly in each flower.  Insect, 
birds and animals also teach 
us lessons of life, wisdom, 
art and beauty, even looking 
at a single leaf we can find 
wonders of the creation in 
this world.
After all life is not too long, 
soon it will end without our 
knowledge or permission.
This year, 30th of the month 
of Av, from the Hebrew cal-
endar, corresponded to Au-
gust 8th. I can call it a sad 
miracle, as it was Liana’s 
yarzheir - anniversary, Ru-
ben’s shloshi - thirtieth day, 
and the anniversary of Ru-
ben’s wedding in Hebrew 
date, and exactly two months 
after his forty sixth birthday. 
All the four events had min-
gled together miraculously 
in one single day! I called 
it Hebrew calendar miracle. 

What did this clue mean?
Did Liana and Ruben told us 
that they were united togeth-
er and that we should not 
worry for them?
Family and friends came to 
our house on this day and 
shared memories of Liana 
and Ruben that they had. 
Again we learned more 
about them and the impact 
that they have left on differ-
ent friends and family mem-
bers.
At the end, I thank God for 
the beautiful Neshamas - 
souls of Liana and Ruben 
that He trusted to lend us for 
eighteen and forty six years. 
It was an honor to have Li-
ana and Ruben as our chil-
dren.  I thank Him for every 
second of their lives and 
presence among us. Parents 
always think that they teach 
and educate their children 
but on the contrary, if we 
think clearly, we will find 
out that we have also learned 
a lot from them too.
The only thing that comforts 
us a little, is that we know 
Liana and Ruben are finally 
reunited once again.
The only worry that remains 
is that, unfortunately we 
know it well that this is not 
finished, as long as we live 
we are not spared or safe 
from the angel of death. 
Death is real and inevitable 
and we all have our specific 
time to go.
Our pain is still very fresh, 
no words or actions can ease 
our pain. But the presence, 
affection and kindness of our 
friends and family members 
give us hope and energy to 
each of us in oder to contin-
ue living in this mysterious, 
beautiful and cruel world.”
My husband and I, waited 
outside of the school gates A
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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.

(Part 2)

suffered and died of famine 
and sickness and epidemics. 
This invasion was the contin-
uation of the Genocide plans 
that started and was executed 
in Turkey in 1915 and then it 
was finalized by the turks in 
Iran in 1918.
My grandmother was born 
and grown up in the city of 
Khoy. She had lost her father 
in her childhood. She loved to 
study but was obliged to mar-
ry against her wishes at a very 
young age, as it was the cus-
toms of the country in those 
days. But she was lucky, as 
her husband was a very kind, 
loving, educated and wealthy 
young man whose parents 
also loved and took care of 
my grandmother as their own 
daughter.
My mother was born in Nakh-
jevan, during the first exodus 
that Armenians, Assyrians and 
other minorities who were 
living in Persia were obliged 
to flee to Armenia, Caucasus 
and Russia for their safety 
during the invasion of otto-
man soldiers to Iran in 1915. 
The majority of the Persian 
refugees returned back to their 
homes in the north western cit-
ies and villages of Azarbaijan 
after the Turkish army had left 
Iran. But when the Ottomans 
again attacked Persia in 1918, 
the minorities did not have the 
chance neither the possibility 
to leave the country, the Turks 
continued their Genocide in 
the Iranian territories, and al-
though the Armenians and As-
syrians were Iranian citizens, 
the Turks killed all the Arme-
nian boys and men from the 
age of 10 years old and up and 
raped and kidnapped the chil-
dren, girls and young widows.
This massacre took place in 
the cities of Khoy, Salmas, Ur-
mia, Maku, Gharadagh, Mar-

agheh and all the surrounding 
villages.
My grandfather was killed in 
front of his young wife who 
was 18, and their daughter 
of three years old. The sol-
diers then attached his feet to 
the tails of their horses and 
dragged his body in the streets 
of Khoy. My grandmother 
was not able to burry her hus-
band but the streets of Khoy 
became his graveside!
I am not going to write about 
these historical events, as I 
have written this story in de-
tails in “The Survivor” which 
has been translated to Farsi 
byZohreh Bavandi, and pub-
lished by Nashre Afkar in Iran, 
and then it has been translat-
ed to Armenian, Turkish and 
French.
«It is important to mention 
that not many people, even 
the Armenians were aware 
of this dark period in the 
history of Iran. Only a few 
historians had written about 
this massacre very briefly 
in their books. It is only af-
ter the publication of “The 
Survivor” in 2002 and later 
when its Persian translation 
appeared in the bookstores 
in Iran that historians, stu-
dents and readers started 
talking about this massacre, 
as the truth was exposed.
The reason for this long si-
lence was that when the 
turks killed the entire Arme-
nian and Assyrian popula-
tion in Persia, then they de-
clared that this was the result 
of the conflict that existed 
between the local Christian 
and Muslim population of 
Iran. Later the Muslim Ira-
nians believed the Turkish 
propaganda version and 
were ashamed to write about 
the injustices that had taken 
place towards their Arme-

nian neighbors who were 
killed innocently. By read-
ing The Survivor, they ac-
tually realized and learned 
that many Muslim Iranians 
had put their lives and the 
life of their families in dan-
ger in order to protect and 
help their Christian neigh-
bors and friends against the 
Turkish cruelty and imposed 
laws.
Since, historians, research-
ers and some students are 
writing and publishing about 
this period.
Lessons learned from the 
Genocide survivors:
My grandmother and mother 
taught me that regardless of 
unpleasant events and trage-
dies, one should live his/her 
given life fully. My grand-
mother never talked about 
her tragic past.She kept a 
peaceful and smiling face 
all the time, always looking 
forward to the future. She 
committed her life and en-
ergy to my mother and her 
grandchildren’s wellbeing 
and helped everyone that 
needed her. She worked hard 
and I never heard her com-
plaining. She did all that she 
knew the best, cooking deli-
cious food, pastry and jams. 
When we were sick she used 
her knowledge of natural 
herbal healings so that we 
would not take medication. 
She executed beautiful nee-
dle works pieces and most 
of all, she encouraged us 
to be good human beings, 
chose a peaceful life and 
study well at school. Her 
tragedy transformed her to 
a loving and compassionate 
individual that every body 
loved and respected her very 
much. Later when I decided 
to write her story, I had to 
pull words one by one out of 

her mouth for years. Some 
of our friends who read the 
book»were very surprised to 
learn about her past as she 
had never shared with any-
one about all the atrocities 
that she had experienced in 
the past.
Her only prayer for us was:
“May God give you good 
health and keep you away 
from evil!”
This is the reason that mo-
ments after I walked out of 
the car, I kept composed and 
my grandmother’s memo-
ries gave me the courage to 
stay strong. The ambulanc-
es and help arrived within a 
short time. I told myself: “I 
do not have the right to cry 
and complain. Paramedics 
and everyone has arrived 
within a few minutes of our 
accident in order to help 
my family members. Poor 
my grandparents, when my 
grandfather was shot in the 
presence of his wife and 
daughter, no one had come 
to his help. My grandmother 
lost her entire family, moth-
er, uncles, aunts, in-laws, 
relatives and friends, all in 
a single day. Their bodies 
were pilled in the streets, 
under the sun and moon for 
days. None of them received 
a proper burial.
In addition, their houses and 
belongings were also looted 
entirely. She had lost all her 
belongings, their beautiful 
house with all its furniture 
and decorations. The large 
garden with its flower beds, 
fruit trees, birds and water-
falls, all in the same day.
She was left alone with her 
little girl in this unknown 
and cruel world with no pro-
tection. She had no work 
experience and no where to 
turn to, yet they survived, 

A Life of Miracles
Our hearts shattered, once 
again, another tragedy hit 
our family. A son, brother, 
husband, father, uncle and 
an amazing friend was tak-
en away too soon from us! It 
seems that Ruben’s life has 
always been a miracle. These
last twenty nine years of his 
life was given back to him as 
a precious gift after our acci-
dent. But this time all ended in 
a crash and he left us to join
his ancestors and the beloved 
sister Liana for good. This 
time God took him swiftly and 
successfully. Ruben who had 
grown up to become a hand-
some, talented and amazing 
human being, left this world 
exactly twenty nine years after 
our accident.
The following fairy tale sto-
ry that was put together by 
our family members after the 
accident is as the following: 
“When we were all laid un-
conscious in our seats, the 
angel of death appeared in the 
car and while he was hovering 
over our bloody injured bodies 
deciding which one of us he 
was going to take. According 
to the knowledge that we had 
from Liana’s character and 
personality, we believe that 
she had jumped out immedi-
ately, offering herself and ask-
ing him to take her and leave 
the rest of her family alone! 
This was one of the main rea-
son that we all felt guilty to be 
alive.”

But on the third of July, twenty 
nine years after the accident, 
the angel of death appeared 
once again inside the Bonan-
za, unfortunately none of us
were present in the airplane to 
intervene, so this time, he took 
away Ruben with no contest!
Some of our friends and family
 members who called or vis-
ited us, during Shiva - the 
mourning period, were sur-
prised to find me in tears but
peaceful. They told me that 
they were amazed to find me 
taking this huge tragedy so 
well and remaining calm! 
They were wondering if it was
because of my strong fate and 
were asking what kind of se-
cret did I have?
I knew what they meant. I 
think they were expecting 
to see a devastated, broken  
mother who yelled, cried loud 
and may be even cursed or
complained!

I never showed this type of 
emotions and reactions during 
the mourning period of Lia-
na in the past and neither for 
Ruben now.
Actually they were right, I 
have two reasons to behave 
the way. First, my strength 
comes from God, the belief 
and knowledge that I have of 
His teachings gives me the 
strength to continue at my 
best. The second reason is that 
I am a direct descendant of the 
Armenian Genocide survi-
vors. I have the knowledge of 

the worst events that can hap-
pen to a person in a life time. I 
lived my childhood and youth 
with my mother and grand-
mother who were the survi-
vors of the Armenian Geno-
cide. They had lost everyone 
and everything in a single day. 
They had witnessed destruc-
tion and death and had seen 
the evil face to face, yet they
continued living peaceful-
ly by spreading love around 
themselves. They remained 
productive and positive hu-
man beings till the end of their 
lives.
What a better example and 
lessons could I learn from 
such selfless human beings?
Most of the people know 
about the Armenian Genocide 
that took place by its Otto-
man government in Turkey, 
1915. Around 1.5 million Ar-
menians, adults and children 
were massacred and perished 
in this Genocide. But not 
many people were aware of 
the massacre that took place 
in Persia-Iran three years later 
in 1918, again by the Turkish 
government.
Persian government declared 
its neutrality during the First 
World War, but taking a neu-
tral position did not stop the 
foreign countries to enter the
border lines of Iran. They 
invaded the main cities of 
Azarbaijan many times. Iran 
did not have an official army 
during this period, the Ghajar-
Quajar kings and their palac-

es were protected by Russian 
Cossack soldiers. The kings 
were busy enjoying their per-
sonal lives instead of taking 
care of their county and the 
well-being of their subjects. 
The Turkish government was 
fully aware of the weaknesses 
of the Iranian government,-
so they took advantage of the 
existing situation, crossed the 
border lines of their neighbor-
ing country and invaded Ira-
nian cities and villages many
times. They created conflicts 
and chaos among the local 
residents with the help of the 
Kurdish fighters, especially 
with the active participation of
Simko-Simitgho who was a 
powerful leader of the Kurdish 
Hakak tribe.
These invasions ended not 
only with the complete an-
nihilation of the unprotected 
Armenian and Assyrian popu-
lation but also many innocent
Iranian Muslim population 
paid dearly with their lives 
and also properties as their 
houses and belongings were 
looted by the invaders. These 
”cruelties mostly happened in 
the north western cities and 
villages of Azarbaijan, mainly 
in Khoy, Urmia, Maku, Gha-
radagh, Salmas, Maragheh 
and the surrounding villages 
of the region. All these cities 
were completely erased from 
its Christian population who 
used to live peacefully with 
their Muslim neighbors in Iran 
for centuries. Many Iranian 
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General Oveisi
Gholam Ali Oveissi wanted 
a push that would destroy all 
opposition to the shah. Gen. 
Hossein Rabii and some of 
the younger generals were 
prepared to let the shah go 
but they wanted to wipe out 
his opposition and leave 
Bakhtiar fully in charge. 
Some wanted the military to 
take full charge, and keep the 
shah as a figurehead. Each 
scenario by the generals re-
quired U.S. support, and, 
one by one, the military high 
commanders turned to the 
United States for assurances. 
Meanwhile, throughout Iran 
troops were being restrained 
less and less in dealing with 
demonstrators.

Back in late December, 
Brzezinski had proposed that 

Bakhtiar

 General Rabii
the Uss Constellation with 
its 80 aircraft and 5,000 sail-
ors and aviators be brought 
into the area to demonstrate 
a U.S. presence and commit-
ment. The national security 
adviseer was articulating his 
“arc of crisis” thesis on Is-
lamic unrest which reversed 
an interagency analysis 
originated by the State De-
partment. Even if the State 
Department argument was 
correct that the Soviets were 
not the cause of the domestic 
ferment in Islamic countries, 
the United States must still 
act to insure that Russia will 
not capitalize on it.

Secretary of State Cyrus 
Vance argued that bringing 
forward the Constellation 
would simply reinforce the 
Soviet radio broadcasts to 
Iran that were predicting 
U.S. military intervention on 
behalf of the shah. Defense 
Secretary Harold Brown 
came down in the middle -- 
the carrier would be useful 
for evacuating Americans 
from Iran if that was needed 
but he too appreciated the 
provocative nature of the 
gesture. In the end, Carter 
sent the Constellation to the 
western Pacific and held it 
near Singapore.

Urmia, IRNA –  Director of 
the Comprehensive Growth 
Center of West Azarbaijan 
Science and Technology Park 
and Director of Regional 
Market Technology said: 
CEO of Parto Energy Sadra 
Company located in the 
Science and Technology 
Park of this province, Reza 
Mahmoudi Sheikh Sarmast, 
won the gold medal at the 
Turkish TEKNOFEST 
Exhibition.

Mohammad Fath Ali Lou 
said to IRNA on Sunday 
that this competition was 
held to present the latest 
technologies in the world 
in various fields, entitled 
the Turkish Technofest 
Exhibition.”

He said: “Technology and 
knowledge-based companies 
from all countries were 
present in this competition, 
and Iranian researcher was 
awarded first place in the 
field of electronic electricity 
and the gold medal of this 
festival.”

The director of the 
Comprehensive Growth 

Center of the West 
Azarbaijan Science and 
Technology Park and the 
director of the regional 
market technology said: 
“The idea of   this technology 
was a smart solar light with 
new capabilities, which is 
mostly used in the field of 
security.”

Fath Ali Lou emphasized: 
This researcher got the first 
rank among 300 submitted 

projects.

Turkish TEKNOFEST 
Exhibition was organized 
by the Technology Team 
Foundation and the Turkish 
Ministry of Industry and 
Technology on September 
24-27  with the slogan 
“National Technology 
Movement” in Ghazi 
Province, Turkey, with 
the support of important 
institutions and companies 
in the country. 

More than 100,000 
participants partook in the 
competition.

A
za

di
 N

o 
9 

Vo
l 1

2 
pa

ge
 3

Iranian researcher awarded gold medal of the

 Intl’ TEKNOFEST Festival

A
zadi,Vol.12, N

o 7 page 2

On New Year’s Eve 1978, 
Iranian Ambassador Ardeshir 
Zahedi threw a party for the
western  reporters   gathered
 in Tehran to cover events as 
they approached their climax 
in 1979. Zahedi toasted the 
prospects for the shah’s 
new government formed 
by Shahpour Bakhtiar and 
said it was “ready to roll,” 
stocked with such well-
qualified people that the 
opposition forces would 
accept the new regime.

One year before, Jimmy 
Carter had raised a New 
Year’s toast to Shah 
Mohammad Reza Pahlavi 
as an “island of stability.” 
Now the shah was yielding 
authority to Bakhtiar and 
would leave the country 
for a while, in the hope that 
things would settle down 
and the revolutionary forces 
would be satisfied.

Zahedi was, nonetheless, 
already undermining 
the Bakhtiar regime by 
emphasizing the continuity of  
the shah’s regime. Bakhtiar 
begged Ambassador William 
Sullivan not to weaken 
his chances further by a 
public U.S. endorsement. 
Sullivan forwarded the 
request to Washington but it 
was ignored. The next day, 
Bakhtiar received a public 
blessing from the White 
House. For the American 
government, the new 
administration in Tehran 
offered fragile hopes and, 
once again, for President 
Carter, it brought a swirl 

of conflicting advice and 
increasingly limited choices.

Originally, Carter was told by 
his national security adviser, 
Zbigniew Brzezinski, to 
stand by the shah to the bitter 
end. Brzezinski had been 
supported by the secretary 
of defense, the secretary 
of energy and a number of 
influential American friends 
of the shah.

But Carter’s secretary of 
state, others in the State 
Department and some 
whose private counsel he 
had sought had argued that 
the United States must 
begin to establish relations 
with the political forces 
displacing the Peacock 
Throne, including even the 
aged ayatollah, Ruhollah 
Khomeini. According to 
Americans who had called 
on the ayatollah exiled in 
France, Khomeini might 
be willing to work out a 
peaceful transition.

The shah remained only as 
an important symbol. 

General Khosrowdad Two days 
before he was martyred
The underlying question, 
the one crucial goal left for 
American policy makers, 
was to make certain that the 
Iranian military remained 
intact and powerful, able to 
insure that the Iran of the 
future would continue with a 
pro-American outlook.
What was the best strategy 
for accomplishing that? To 
stand back and hope the 
Bakhtiar regime succeeded, 
without obvious help from 
America? Or should the 
United States put all of its 
hopes on Iranian generals 
who, after all, led forces 
equipped with the very 
best in American military 
hardware? With proper 
encouragement from 
Washington, could the 
generals still seize control 
of the troubled nation and 
enforce order, perhaps even 
restore the shah to power? 
Or should the generals be 
urged to begin negotiations 
with Khomeini on a peaceful 
solution?

The argument continued, in 

one form or another, through 
the first two fateful months of 
1979. The entire world now 
knows the outcome. What is 
less well known is official 
Washington’s lingering 
hopes for a different 
climax, in which a friendly, 
cooperative government 
remained in power.

Nearly everyone in the 
foreign policy apparatus 
agreed that the 400,000-
man military was the central 
element in guaranteeing a 
U.S. future in Iran, but even 
the military, once thought to 
be fiercely loyal to the shah, 
was becoming a question 
mark. Some leaders wanted 
Khomeini’s blood, but others 
were thought to be making 
overtures to him.
As arrangements were 
being made for the shah to 
leave Iran and for Bakhtiar 
to take the reins of a new 
government, one general, 
air force chief Manuchehr 
Khosrowdad, asserted that
once the shah left, the 
communists were sure to 
take over. He said that no 
figure from the old National 
Front, such as Bakhtiar, 
was acceptable as a leader. 
Khosrowdad spoke openly 
of plans for a “coup” to 
keep the shah in power.

Bakhtiar moved to make 
himself acceptable to the 
military, but was unable to 
persuade Gen. Fereydoun 
Jam to return from exile 
as defense minister. 
Talk of coups continued. 

Khosrowdad and Gen. 

  By Scott Armstrong                  October 30, 1980

U.S. Rejects Coup Options

Amb.Ardeshir Zahedi
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