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یادداشت
به  باور  عدم  ایرانیان   ما  بارز   های  ازویژگی 
است.  خودمان  جمعی  و  فردی  های  توانائی 
برای  ما  حاکمان  و  پادشاهان  تاریخ  درطول 
رویارو شدن با دشمن ازکشورهای دوست کمک 
می گرفتند .  واین کمک گرفتن از دیگران که 
در همه جای دنیا مرسوم است  برای ما ایرانیان 
این شبهه را بوجود آورده است که ما ملت یا 
هر فردما قادر به انجام کارهای بززگ وسترگ 
نیستیم . امروزه حتی آمریکا با آنهمه پیشرفتی 
که در تکنولوژی دارد و ارتشی  قوی تراز هر 
کشوردیگری  دراختیاردارد هراقدام برون مرزی 
را با متحدین خود یا نیروهای ائتالف انجام می 
دهد. واین همکاری را هم به هیچ عنوان برای 
خود عاروننگ نمی داند بلکه به آن افتخار هم 

می کند. 
به تاریخ گذشته  ایران اشاره ای نمی کنم . همین 
یکصد سال اخیر را درنظر بگیرید. هراتفاق مهمی 
که در مملکت در جهت پیشرفت و سرفرازی 
ملت ما روی داده است آن را از عهدة خود خارج 

و کار درخشان خارجی   بشمار می آوریم.
انقالب مشروطه را  به نوعی خواست سیاست 
مردم  مجاهدت  وآنهمه  دانیم  می  انگلستان   

ایران را به هیچ  می گیریم.
روز ۲۱ آذر ۱۳۲۴ خطة زرخیز آذربایجان از 
ایران جدا می شود. وتا ۲۱ آذر ۱۳۲۵  مردم 
آذربایجان مورد ظلم وستم  تجزیه طلبان قرار 
می گیرند. وسرانجام دراین روز ارتش  ایران به 
فرماندهی محمدرضاشاه پهلوی  ظفرمندانه وارد 
تبریز می شود وبا کمک مردم  غیور این خطه 
تومار  فرقه دموکرات را درهم می پیچد. و ما 
هنوز پس از گذشت ۷۵ سال  از این رویداد  می 
گوئیم اگر کمک آمریکا نبود  ما هرگز موفق نمی 

شدیم  آذربایجان را به مام میهن باز گردانیم. 
مدتها پیش از وقوع  این رویداد ظفرمند آمریکا 
تعدادی هواپیما در اختیار دولت ایران گذاشته بود 
اما نیروئی که توانست پیشه وری و همدستانش را 
فراری دهد و آدربایجان  باردیگر به آغوش مام 
میهن بازگردد  سربازان از جان گذشته ای بودند 

که سینه خودرا دربرابر  گلوله های مشتی خائن 
مردان  درآوردند.  ازپای  آنهارا  و  کردند  سپر 
وزنان و جوانان آذربایجان بودند که دربرابر ظلم 
ایستادند  و سرانجام پیروز شدند.  چرا باید به 

کمک نیروی خارجی تا این حد بها بدهیم؟
در رویداد ۲۸ مرداد نیز مجاهدتهای  مردمی 
پادشاهی راکودتا ئی می دانیم که   وطرفداران 
آمریکا وانگلیس برای ما رقم زدند.و خواست 
نمی  درنظر  روزرا  آن  سیاسی  وشرایط  مردم 
گیریم. محبوبیت شاه را درآن روزها و جائی که 
مقام پادشاه در قلب مردم داشت را نادیده می 
انگاریم.  چرا به قدرت مردم و انتخاب آنها بها 

نمی دهیم؟
در ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷  رژیم پادشاهی مورد  
دستبرد قرار می گیرد. کتابها درباره اش نوشته 
شده و سران چند کشور را که درگوادلوپ جمع 
را مسبب  گرفتند   تصمیم  ایران  وبرای  شدند 
تغییر رژیم می دانیم. نقش اکثریتی که دربرابر 
این رویداد خاموش ماند و اقلیتی که با جدیت 
بسیار  به تظاهرات  مملکت برباد ده  ادامه داد 
تا پیروز شد چه بود؟ چرا کار های خوب و بد 
خودمان را به پای دیگران می نویسیم.  ما ملت 
با دستهای خود به پیکر خمینی لباس قداست 
هلموت  ونه  کارتر  نه  مقصریم.  وما  پوشاندیم. 
نه جیمز کاالهان   و  ونه ژیسکاردستن  اشمیت 
ونه هیچ رهبر قدرتمند دیگری قادر بود دربرابر 
خواست مردم ایران  بایستد.  رهبران چهارکشور 
درگوادلوپ برمبنای خواست مردم  ایران تصمیم 
گرفتند. واگر اکثریت خاموش به میدان آمده 
بود  آنها دربرابر خواست اکثریت هیچ غلطی 
حمایت  به  ومجبور  دهند  انجام  توانستند  نمی 
وپشتیبانی از شاه می شدند. درروز ۱۲ فروردین 
۱۳۵۸ که هنوز رژیم اسالمی قدرتی نداشت و از 
ترس به کشتار ارتشیان و افراد مؤثر می پرداخت 
چرا دررفراندوم قالبی میخ بزرگ را به تابوت 
رژیم پادشاهی زدیم و روزهای سیاه را برای خود  
بوجود آوردیم؟ درسالهای سیاه پس از انقالب 
آن  بین  تاریک  ازروشنفکران  بسیاری  اسالمی 
زمان از ملت ایران بخاطر اشتباهی که درمورد 
رژیم پادشاهی کردند عذرها خواستند.بااینهمه 
بازهم کشورهای قدرتمند جهان را مسئول این 

تغییر  ایران بر باد ده می دانیم. 
از دیگر ویژگی های ما ملت  که از ویژگی نخست  
بدتر و مخرب تر است عدم اتفاق بین ماست. در 
بوستن ما مثالی رایج است که می گوید بعضی 
از مردم دنیا همانند  البسترهای ما هستند. وقتی 
آنهنارا ازآب می گیرند ودرسطلی نگهمیدارند 
و خرچنگ ها که هنوز زنده هستند سعی می 
کنند از دیوارة سطل باال بیایند تا شاید بتوانند 
از اسارت خودرا نجات دهندو اما همینکه به مرز 

رهائی می رسند توسط خرچنگ های تنبل و تن 
آسا که در ته سطل مانده اند به پائین کشیده می 
شوند.  این از ویژگی های ماملت متفرق است 
که وقتی یکی از ما به مرز موفقیت نزدیک می 
شودبا انواع تهمت ها و برچسب ها اورا ازادامه راه 
ورسیدن به پیروزری  باز می داریم. هیچ رژیمی 
جمهوری  رژیم  تراز  شانس  خوش  درجهان 
اسالمی نیست. با آن آسانی توانستند  مردم در 
چنبر مذهب گرفتار کنند و افراد غیر مذهبی را به 
یاری خود بخوانند و پس از رسیدن به قدرت، از 
ویژ گی خرچنگی ملت ایران استفاده کرده وهنوز 

هم بااین ترفند برخرمراد سوارند. 
هرکس قدمی برای نجات ملت بر می دارد به 
او برچسب عامل رژیم می زنیم. هرروز دسته 
وگروه و رسانه ای  ایجاد می کنیم و دیگری را 
که منشأ   اثری  درجهت موفقیت مردم دربرابر 

رژیم بوده است تخطئه می کنیم. 
زمانی که مروتی ها نخستین رادیوی ۲۴ ساعته 
انداختند  در سراسر  براه  آنجلس  لوس  را در 
آمریکا  ایرانیان به هردقیقه از برنامه های این 
رادیو گوش می کردند. کم کم برتعداد رسانه 
هایی که تبدیل به وسیلة امرار معاش شد افزوده 
گردیدو نه تنها برنامه های رادیو صدای ایران 
کمتر شنیده شدبلکه صدای رسانه های جدید 

هم  با مخاطبین بسیارکمی روبرو گردید.

اگر باید به ایران برگردیم واگر باید هموطنان 
باید  نخستین کار  نجات دهیم  را  ایران  داخل 
تعطیل همه رادیو ها وتلویزیون هایی باشد که 
تریبونی  را  آن  سازانش   وبرنامه  گویندگان 
برای  خودنمائی  کرده اند و ازاین راه به تأمین 
معاش  خود می پردازند و بمحض اینکه مدیر 
آن رسانه  اضافه حقوق مورد درخواستشان را 
پناه می  نداد استعفا کرده  و به تریبون دیگر 
مردم  می شود  صدای  هم  رسانه  بدون  برند. 
داخل ایران بود. می پرسید  چطور؟ به آنها که  
بدون هیچ ادعائی  به آگاه ساختن مردم ایران 
مشغولند  نگاه کنید  براحتی درخواهید یافت که 
نه نویسنده پرسابقه ونه برنامه ساز متخصص و نه 
ظاهر فریبندة صحنه های تلویزیونی قادر نیست 
به اندازه یک پیام اینترنتی فردی گمنام   آگاه 

کننده وکارسازباشد.
با اینهمه  برای مدیران رسانه های فارسی زبان 
آرزوی موفقیت دارم.و امیدوارم روزی برسد که 
همه آنها سرمایه های خودرا روی هم بگذارند و 
یک رسانة قوی با همکاری نویسندگان ، برنامه 
سازان دلسوزومؤثر بوچودآورندودرمحیطی بدون 

حسادت  برای نجات ایران فعالیت کنند 
مرتضی پاریزی
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نام آریامهر

یادم  مهر  آریا  نام  مورد  در 
هست در  سالم عید نوروزوقتی 
یکی  مقابل  رسیدند  شاه 
ازهمشهریهای زرتشتی واومورد
عبارت  از  گرفت  قرار  تفقد 
نژاد« مهرآریا  آریا  »شاهنشاه 
 استفاده کرد که بعدا به آریا مهر 
تبدیل ومورد قبول  قرار گرفت.

آزادی  گان  نویسند  کادر  البته   
معتبرتر  قولشان  نقل  و  حرف 

میباشد
 قربان شما حسن از ایران

رژیم شاهنشاهی منحوس بود 
یا...

من  تلگرام  برروی  مطلب  این 
فرستم  می  رابرای شما  آن  آمده 
تا هموطنان دیگرم هم از آن مطلع 

شوند: 
درزمان حکومت منحوس  پهلوی 
کارخانه  کارگر  خائن!!!!!کریم 

کبریت سازی کرج بود.
کالس   5 باداشتن  کریم  آقا  این 

سواد، درآن زمان استخدام بود.
*نه کارفرما جرات داشت بیمه اش 

را رد نکند..!!!!
*نه ازغذا وسرویس محروم بود

کف  همان  حقوقش  هرسال  *نه 
وزارت کاری بود...

*نه بیکاربود.
زن  تا  بود  ازدواج  وام  دنبال  *نه 

بگیره !!
*نه نیاز به ضامن داشت، ضامنش 

کارش بود..
*نه شغلش بدون امنیت بود.
*نه از فرزند آوری میترسید.

*کریم  تازه 5 تابچه تپل مپل هم 
داشت

کریم تازه بعداز یکسال میتونست 
یک ژیان ماهاری بخره و زن و بچه 

هاشو ببره جاجرود..
کریم بچه هاش مدرسه می رفتند.. 

مفتی و مفتکی..
 تازه بچه هاش توی مدرسه تغذیه 

رایگان هم کوفت می کردند..
و  زنش  دکتر  و  دوا  غصه  کریم 
چون  نداشت  هم  رو  زایمانش 
زنش هی  و  بود...  رایگان  زاییدن 
سرمایه  و  سرباز  مملکت  برای 

انسانی میزایید.
کله  باخانواده  ها  جمعه  کریم 
پاچه و سنگک ارزان می گرفت و 

خانوادگی کوفت می کردند..
کریم طبق دستور شاه  که گفته 
بود کارگران باید سهامدار شرکتها 
شوند تازه سهامدار کارخانه ای که 
کارمی کرد هم شده بود وسودش 

راهم باالمیکشید..
بود  هم  سیگاری  اگه  کریم 
سیگار وینستون ۴ خط قرمز هم 
می کشید وکبریتش هم که مفتکی 

بود..
اهل  دست  جمعه  هرشب  کریم 
وعیالشو می گرفت ومیبرد سینما 
وبا چندریال بلیط سه تافیلم هم 

میدید..
کریم خیلی خوش بحالش بود

ایل  کیم  پسرعموی  که  بطوری 
کریم  زندگی  درحسرت  سونگ.. 

میسوخت..
کریم اصال نمی دونست بانکداری 

پهلوی چیست..
خالصه کریم کارگر کارخانه کبریت 

سازی کرج، هیچی کم نداشت..
کریم هم نمازمیخوند..

 هم روزه می گرفت...
 وتازه شبهای چهارشنبه هم پای 
می نشست محله  آخوند  منبر 

و میشنید که شاه خائن پول نفت 

شنید  کریم  می دزدد...و  را  ما 
ایرانی نباید کار کند چون ما کشور 
ثروتمندی هستیم باید پول نفت را 

به خودمان بدهند
بهداشت  نمی کرد  فکر  کریم 
بیمه  رایگان  تحصیل  رایگان 
رایگان خدمات اجتماعی رایگان، 

همان پول نفت است.
باورش  که  و شنید  اینقدر شنید 

شد.
داد  و  می آمد  خیابان  به  *کریم 

میزد مرگ بر شاه.
شده گور  به  گور  اینک  *کریم  

کارتن  گورخواب..  هاش  بچه  *و 
معتاد..   ، مجرد  بیکار..  خواب.. 
سارق  فراری.. مهاجر و پناهجو.. 

وخس وخاشاک شده اند.
و حتی شما شاهد  البته خودمن 
زندگی کریم های دیگری هستیم 
و  آخوندها  حرفهای  گول  که 
را  مذهب  فریب  درحقیقت  یا 

خوردند. 
اندیش   نیک  آن  یاد  به  ازاینکه 
آریامهر هستید  بزرگ شاهنشاه 
ایرانی آریائی  ازشما  بعنوان یک 

سپاسگزارم.
سایت  کنندگان  بازدید  از  یکی 

مجلة شما  درایران.

گل اعجاب برانگیز

گل  تصویر  بعد  ستون  در 
که  بینید  می  را   Amaravalli
ترین  فرد  به  منحصر  از  یکی 
شاهکارهای خلقت است! در نگاه 
اول شما پرندگانی را روی شاخه 
با بزرگ  های گل می بینید، ولی 
از  یکی  توانید  می  تصویر  نمایی 
خلقتهای زیبای خداوند را تماشا 
کنید! گلهایی که در مناطق خاصی 
از کره زمین می روید و انسانهای 

کمی شانس دیدن آن را دارند!
من تصویر این گل زیبارا برای شما 
می فرستم تا خوانندگان شماهم 

ازدیدن آن لذت ببرند.
ح- م از خوانندگان شما

دوبیتی مناسب این زمان

درود برشما
اوال جواب چیستان شمارة گذشته 
دوبیتی  باشد.واین  می  بوسه«   «
این  مناسب  کنم  می  فکر  که  را 
دوروزمانه می باشد برایتان ارسال 

می کنم:
از بس کف دست برجبین کوبیدم

من پریشانی  تابگذردازسرم 
نقش کف دست محو شد، ریخت بهم
شد چین وشکن بروی پیشانی من
کفایت آرام از نیویورک

با سپاس ازشما که پاسخ چیستان 
فرموده  ارسال  را  پیش  شمارة 
است.  درست  شما  پاسخ  بودید. 
فرموده  ارسال  که  هم  چیستانی 
چاپ  آینده  درشماره  بودید 

خواهیم کرد.

ممنون ازیادآوری

پیش   شماره  جلد  روی  عکس 

همایونی  اعلیحضرت  تمثال 
واقعی  مظلوم  آریامهر،  شاهنشاه 
جای  بسیار  ایران  معاصر  تاریخ  
درضمن  دارد..  تشکر  و  سپاس 
این یادآوری سالروز تولد خاندان 
پهلوی نیز جال بود که بخاطر آنهم 

سپاسگزاریم.
خانوادة  تبریزی از جورجیا

بانوی افتخارآفرین

در کشوری که زنانش نمی توانند 
به  میدان های ورزشی وارد شوند 
یک دختر ایرانی بنام سمیرا ایمانی 
باشگاه  مربی  عنوان   به  فوالدی 
والیبال پورتو در پرتغال  استخدام 
کرد. عکس  امضا  وقراردادرا  شد. 
میفرستم  شما  برای  را  سمیرا 

وبرایش آرزوی موفقیت می کنم.
خانوادة تبریزی- جورجیا

سمیرا ایمانی فوالدی

شاعر گیالنی درگذشت

 ۸۲ در  شاعر  وندادیان،  بهروز 
کرونا  به  ابتال  اثر  بر  و  سالگی 
وندادیان،  علی  درگذشت.  
گفت:  ایسنا  به  شاعر  این  فرزند 
در  آبانماه  هفتم  جمعه،  پدرم 
بیمارستان از دنیا رفت. او سپس 
اینکه  با وجود  توضیح داد: پدرم 
واکسینه شده بود، کرونا گرفت و 
مدتی در بیمارستان بستری بود، 
به ما گفتند که وضعیت رو به بهبود 
مرخصش  بیمارستان  از  و  است 
و  داشت  نفس  تنگی  کردند. 
زمانی که به پرستار گفتم، گفت از 
عوارض کرونا است. چند روزی در 
خانه دوره نقاهت را گذراند اما بعد 
بیمارستان  به  شد.  بد  وضعیتش 
دیگری رفتیم، چندروزی در بخش 
بیماران کرونایی  مراقبتهای ویژه 

بستری شد و با منفی شدن تست 
آی.سی.یوی  بخش  به  کرونایش 
عادی منتقل شد و علت را به ما 
نارسایی قلبی عنوان کردند. حدود 
یک هفته وضعیت سالمتی اش رو 
چهارشنبه  روز  اما  بود.  بهبود  به 
دوباره حالش بد شد و برای تنفس 
لوله گذاری کردند و از دنیا رفت.. 
بهروز وندادیان، متولد سال ۱۳۱۸ 
خورشیدی، شاعر و داستان نویس 
گیالنی با پدر و مادری اصالتا آذری 
و  ماه«  گیج  »خاکسترهای  بود. 

»قاصدکهایی که خواب ندارند« از
او  منتشرشده  کتابهای  جمله 

هستند..
مسعود-ج- از تهران

باسپاس از شما که این خبر رابرای ما 
ارسال فرمودید. چه بسیار شاعران 
ونویسندگان ما که دربی خبری جان 

می سپارند.   روانش شاد 
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به نظام خود می رود و سعدی هم  به 
رأی خود  وهردو  درتحمل یکدیگرند 

وجامعه حرمت گذار هردو.
سال    ۲۵ سعدی   که  آوریم  بیاد 
سراسر  سرزمین های  خالفت اسالمی  
ودربازگشت   پیمود  وپیاده  سواره  را 
بوستان را تقدیم سلطان  وقت کرد. 
اما مردم شیراز  به شکوه ها و شکایت 
شدند برکار او. که شهرو همشهریان 
وطن مقدمند برسلطان. » سلطان امروز 
هست و فردا نه« وسعدی هضم انتقاد 

کرد و گلستان را  تقدیم کرد.
در  عرایض  این  براینکه  دارم   حتم 
ناخودآگاه  یادرضمیر  بخود  ضمیر 
خوانندگان  هست. ولی این هم هست 
که غالباً  وجابجا  وطن ونظام را مخلوط 
سروری  آن   وبدتراز  کنیم.  می  هم 

دادن به نظام است.
ایرانیان  انواع  نظام های فردی، دینی، 
شاهی، امیری و سلطانی را  درتجارب 
باهمة  تاریخی  خود دارند.وعجبا که 
حساب  ها   تازی  ویکه  ها   صالبت 
زمان   حاکم  حساب  از  راهم  وطن 
جدادرذهن  دارند. ونگاه وخطاب آنها 
به حاکم وقت همان است که درقصص 

و حکایات  به این شرح آمده است:
ماهم  غم  نیست  غمت  که  گیرم   «
وقتی  شودکرد   می  چه  نیست؟« 
جرمی  چنان  یکتاستائی   فرهنگ 
برادة  و  مغناطیسی   گوئی   که  دارد 
آهنی  دربرابر هم اند. بطوری که یک 
قانون  یک  و  طلب  مشروطه  انقالبِی  
زمانِ خود   بهتریِن  حال   بهر  اساسی  
حارس و نگهبان  آن ، رأی مردم را 
وعدل مظفر مفقود را جا نمی اندازد و 
تجدد پهلوی  قربانی اسالم زدگی  ها 
می شود و انقالب می رود  به آنجا که 
روشنفکری  شیفتة آن بگوید:» ما گند 
زدیم« وننویسد  چرا؟ که رحمت براو 

باد نیز.
عمل  و  اندیشید  می  وطنی   ، رضاشاه 
می کرد. ولی نظام او  عین وطنیات  ما 
درفرهنگ غنی ما نبود. فروغی نخست 
فرهنگ  ابعاد   و  وطن  به  او  وزیر  
اندیشید.  می  سرزمین  واستعداد  
هردو درخدمت  وطن بادو تشخیص 
ازهم رفتند ولی جداهم شدند.  مجزا 
او  از  و کسی  شد  نهاده  کنار  فروغی 
گالیه نشنید. زیرا فرهنگ  پادشاهی را  
درکل ضرورت ها وقبول کم وکسری 
های آن می شناخت. رضا شاه مجبور 

به رفتن شد وارتش وطنی او نیز.
متفقین   دست  به  ایران   وبااشغال 
فروغی  ضرور وجبران کن  وطنیات  
شد. وسران روسیه وانگلیس  وآمریکا 
نتوانستند پادشاهی را علیرغم اصراری 
که  برآن داشتند براندازند. فروغی به 
آنها حالی کرد  که شما ایران را نمی 
شناسید یعنی وطن ایرانی را و آن را 
با نظم رضاشاهی  اشتباه می گیرید. 
ودربحران  سی چهل سال بعد،  انقالبی 
فروغی ها، بوسیلة نیروهای موازی رها 
از وطنیات محبوس آنها شدند والبته 

آشتی باقم برای آنها محال شد.
وقتی بود به اوایل  عهد عمران و تجدد 
که در سینماهای تازه به عرصه رسیده  
شد  می  نواخته  شاهنشاهی   سرود 

وتماشاگران هم  بپا  برمی خاستند.
نداها درمخالفت  بگوش رسید. نظام 
شنید و آن را لغو کرد  به باهمی ها 
رفتند. افسوس که این تجربه درسی 
تجدد   فرهنگ  ولی  نظام  برای  نشد 
ازراه رسید  هم لجبازی  کمتر رفت 
ومردم رفتند به آسان طلبی ها درسایة 
رفاهیات نسبی. ونظام رفت به تسخیر  
موازی   نیروهای  و  فراگیر  تبلیغاتی 
ازتجدد ونظام فرضیاتی ساختند  که 
کاشته ها نرسیده درو شدند. وتجدد 
وطن  سروری  نفی  به  شده  تزریق 
وشاه  رفت.  آن   فرهنگ  وقدرت 
غرب  دَول  درعرصة  که    دریافت 
متفقی ندارد  و کسری هارا قبول کرد. 

اما جبران آن شدنی نبود.
قانون اساسی روز  به  تبدیل  شعارها  

شدند.
***

و  ومتمایز   جدا  امر  دو  ونظام  وطن   
متفاوت  گاهی باهم وگاهی  به بی همی 
ها می روند. فقط قانون  قادر است نظام 
را مهار کند به وقتی که نیروهای موازی  

به خودسری رود.
درهربحث و برنامه و آرمان  اولویت  با 
وطن ماندنی است. جزاین برما همان 

رود که رفت.
گاهی هویت ملی  دراختالف با فرهنگ  
جاری  نموده می شود. اما به یاد آوریم 
زیادی  در  ملی  که عمر  که هویت 
آن  پای  یک  همیشه  ندارد   تاریخ 
درتجدد ودرنظام سیاسی حاکم است.  
بنابراین  جای وطن وفرهنگ برآمده 
که  ملی   هویتی  گیرد.  نمی  را  ازآن 
همراه مشروطیت بخود دادیم مانع نفی 

همان مشروطه هم شد.
نظام  هرچه و حکومت  هر که باشد 
به  چسبیده  ذهنی  مردم  همیشه 
وطنیات دارند. این است که درهرحال  

سرنوشت سازند.

نکته ای ضرور:

 وقتی نظام درکلیّت خود  درمطابقت  
با زیر بناهای وطنی  باشد نظامی است 

برآمده از مردم که الیته نادر است.  
اقدامی   به  که  درمواردی  هرنظام  اما 

درراستای  وطنیات  کند آن اثر ماندنی 
است.

ونظامی که به تمامی  رها از وطنیات 
باشد  دوام ندارد. مثل نظام یونان  به 
وقتی که سرهنگان باور بر حقانیت خود 

داشتند.
وچون به هرحال  امور، نسبی اند باید  
به  روزی  نرفت.  داوری   به  پرشتاب 
بهانه شوق به نظام وروز دیگر  به بهانه 

همان قداست وطن.
سرُسم  به  جهنده  اسب  گویند:»  می 

زدن ها می رود«.

ما فرزندان  وطنیم ونه فرزندان  یک 
و   پسندید  شود   می  را  نظام  نظام.  
حتی خدمت کرد ولی نمی توان  وطن 
را فدای  آن کرد. وطن ماندنی است 

ونظام ها می آیندو می روند.
استعداد  طبیعی وطن  از سرزمین آن  

وذات آن سرزمین است.
ریزی  برنامه  است،  ساختگی  نظام  
شده است که اگر این برنامه برآمده  
از استعداد سرزمین آن نباشد  به عمل 
در نمی آید وحتی اگر به عمل در آید  

نه ماندنی  می شود ونه مفید به فوائد.
مدیران  ومقتدرترین   بزرگترین 
سیاسی در رویا رو شدن  با معضالت  
وغیر ممکن ترین ها  متوسل به واژة 

وطن  می شوند.
» انقالب « فرانسه که » کبیر« لقب 
اش   ماندنی  شعارهای  بسبب   یافت 
سرودی نصیب خودکرد که می گوید: 
» به پا  فرزندان وطن« ونگفت فرزندان  

انقالب، یا فرزندان جمهوریت.
وناپلئون  مهار نشدنی  وقتی درمانده 
است«  درخطر  گفت:» وطن  شد  

ونگفت  جمهوریت  ما درخطر است.
هجوم   بسبب  درماند   وقتی  استالین 
مهار نشدنی  آلمان هیتلری  متوسل 
شد به شعار :» میهن کبیر« و » روسیة 
پرولتاریا  بر»  نکرد   تر  ولب  بزرگ« 
وشوروی وکمونیسم«  پس بسیج »یک 
جای«  مردم روسیه شدنی شد. هرگز 
مایة   دست  قربانی   ها  میلیون  آن  
سرزنش او نشدورفت  به حساب وطن  

وروسیه کبیر.
وادبیات  ایران  مشروطه   درانقالب 
از وطن حرف  سیاسی  آن همه جا  
یک  که  خمینی   وحتی  است.  بمیان 
بالید  می  عزیز«  اسالم   « به  درمیان 
صدام  ارضی  تجاوز  در  درماند  وقتی 
از   شرایط دفاع  از  گفت: دربعضی 

وطن  مقدم است بردین.
واما  معجز کلمة وطن  ناشی است از 
استعداد سرزمین که دربُن  یاخته های 

هرفرد ساکن  درآن  اثر می نهد وبه 
فرهنگ  وخرده  فرهنگ  زمان   مرور 
هائي را می سازد  که محو آن به این 
آسانی ها  شدنی نیست  که بسیاری  
از مدیران سیاسی  برآن تدبیرها می 

کنند.
سرزمین  از   برآمده  فرهنگ  واین 
وساکنان آن حامل مزایا  ومعایبی هم  
ممکن است باشد ولی برکندن معایب  

کار یک نظام نیست.
بردریا، خشت زدن نمی شود. بر مسیل، 
خانه ساختن از بالهت است. بردریا، 
می شود راند، برمسیل، می شود پُل زد. 
یعنی  نفی طبیعت  وبالیدن به  فناوری 
کرد.  نباید  وارداتی   یا   خودی  های 
حرمت سرزمین  واستعداد  فرهنگی  
سرزمین ها را باید اصل قرارداد و به 
شتاب  بهانه   به  وآبادکردن   عمران 
انقالبی دامن نزد که به ویرانگری ها 

دامن می زند.
هیچ رویداد  درهیچ سرزمین  بی علت 
به  قادر  نظام  وهیچ  نیست.  وبرهان 
درافتادن با استعداد  ذاتی وطن ومردم 
وطن جز درکوته زمان نمی تواند باشد.

روزی یک داوطلب  ریاست جمهوری 
درآمریکا گفت: we can  ومردمی در 
آن سوتر فرض کردند  این حرف اصل 
است و باقی حرف. درحالی که حرف 
ورفتن   مردم  تشویق  برای  نامزد  آن 
به پای صندوق  رأی بود  آن هم  با 
ارائه  برنامه ای. نه از سریک فرضیات 

رؤیایی وناشیانه به حماسه رفتن.
درعهد تدارکات  احزاب علنی  ومخفی 
برای انقالب وقدری بعدتر  برای یک 
انقالب اسالمی اذهان ساده می گفتند:

می  درست  چیز  همه  برود  او    «
بیاید  گفتند:» هرکه  می  نیز  و  شود.« 
ها  حرف  وباألخره   ازاوست«.  بهتر 
رفت و خالصه شد درکلمة » اسالم«  
ورهبرهم رفت وگفت: » انشااهلل همه 
تا دیگر مشکلی  جهان، اسالمی شود 

نباشد«.

درهمان ایام  که اینگونه  سخن راندن  
انقالب  سرایان   ترانه  بزرگ  بقول 
مشروطه  آنهم از نوع اسالمی اش »بوی 
نسیم بهشتی«  می داد درمعنای تخدیر 
وتریاک. دراین جّو کوری بر اصل وطن 
چنان بود  که اگر کسی  درجلسات 
و رسانه ها وحتی درخلوت  با محارم، 
لب تر  می کرد به اینکه  » پس وطن 
کو؟«  یا » پس کو وطن؟«  به او می 
ناسیونالیست   آقا   » پس  پریدند  که 
تشریف دارند.«  وتو هرقدر  هم می 
شناسی   وطن  که  بفهمانی  کوشیدی  
وطن پرستی است وناسیونالیسم ندای 
یک نظام است وغیره، پاسخ می دادند  

» برو  اسالم را بشناس«.
انقالب  از  بیشتر  ای   دهه  وبایستی 
رفسنجانی   آقای  که  گذشت  می 
نغمة  »فقه عبادی وفقه سیاسی«  را 
بگوید وبنویسد وبارها تکرار کند  که 
»درانقالب  مردم بهشت را دم دست 
خود می دیدند« یعنی کور بینی سیاسی 
درتلویزیون   شبی  والبته  سراسری. 
اسالمی ، »خودبزرگ بینی بنام« گفت: 
» مشکالت  کشاورزی را  من دوروزه 
حل می کنم.« که از جمله رؤیازدگی 

انقالبی  نخبگانی بود.
***

 باری  دراواخر عمر نظام پادشاهی کار 
مدعیان  انقالب به آنجا کشید که برای  
مبارزه با  عقرب به مارغاشیه متوسل 
می شدند. یعنی با کنار نهادن  هرفکر  
که بوی وطن  دهد راه حل  زدن این 
رهبر  اسالمی را  نزد یک رهبر اسالمی 
دیگر  جستجو می کردند. واگر کسی 
می گفت دربرابر  شعار اسالم باید  به 
شعار وطن ایرانی  متوسل شد گوینده 
را  به نگاهی سرزنش آمیز مفتخر می 
بی  که  بودند   همانها  واینها  داشتند. 
می  اسالمی  ولی   بودند  وطنی  شک 
اندیشیدند وباور نداشتند  که اصلیت 
دردرک وطن وقدرت  بسیجی است 

که دراین کلمه نهفته است.

سالهای بعداز مهاجرت  به ما فهماند  
که گریزی  از داشتن وطن نیست . پس  
پدیدة » وطن دوم«  یا جستن  وطنی 
دیگر   ظهور کرد. البته وقتی مهاجری  
درسرزمین هائی  امن تر،  روبراه تر 
باشد  به برکت هوش وهنر وتحصیالت 
خود  به کار وکسب رود وتوفیق نصیب 
خود کند نه تنها وطن دوم خوشایند 
اوست بلکه درهرجا باشد  حس می 
اوست  وطن  همانجا  احتماالً(   کند) 

بدون پسوند و پیشوند.
اما ازخود بپرسیم چرا این لقب » وطن 
است؟   فام  لذت   بصورتی   دوم«  
وطن  نشئة   که  است  این  جواب 
برآن  آگاهی   بی  درآن  واصلی  اول  

یاباآگاهی برآن، درآن نشسته است.
ما نمی توانیم  ازوطن و سرزمین نیاکانی 
ببُریم زیرا  عیارفرهنگ برآمده ازآن 
بسیار بُرد باالست. وبعبارتی دیگر  وزن 
مخصوصی  دارد غیر قابل اندازه گیری.

***
رضا شاه که مردم ما درغیرت وطنی 
بارها  نکردند  هرگز  تردیدی   او  
مالمتش کردند که چرا  گفت:» من 
حکم می کنم« البته  این » من حکم 
می کنم« از مقولة نظام آن روزری او 
بود  که »خارجی ها دروطن حکم« می 
کردند وحامل  غیرت وطنی اوبود ولی 

به گوش نامرغوب بود.
ادبی  مابافرهنگی  که  هست  هم  این 
که داریم نمی توانیم درجّو استبدادی 
بکشیم.  نفس  خودسری  ودرفضای  
ویک نمونه همانا گفتة  سعدی است 
»به نوبت است ملوک اندراین سپنج سرای
کنون که نوبت تُست ای ملک به عدل گرای«
این است رگة  آزادگی ما که فرهنگ 
ما  ازآن درسراسر ادبیات ما بسیار بهره 
منداست.  ولی  آن ملک، که سعدی 
به او ازسر آزادگی خطابی دارد  مظهر 
خطاب  وآن  است  ملک  همان  نظام 

سعدی نمونة دادخواهی مردمان.
دراین مثال  ملک به راه خود است و 

          
   

دکترکاظم ودیعی - اپریس 

ما فرزندان وطنیم ونه فرزندان نظام

رمنج
هرزمان راه تو بستند به گلزار

 مرنج
فکر گل کن، 

بذر گلزار توئی
**

هرزمان دست هنرمند و دهانت بستند 
مرنج

فکر گل کن، 
با نگاهت بنویس ،

 درنگاهت هنر است
**

 هرزمان  چشم تو بستند،
مرنج

تا نیاری  نقشی،
 ناسزاوار هنر، ازسر رنج

**
هرزمان  بذر تمنا،

به نهان خانة ذهن است ترا،
بازکن پنجره بر باغ خیال،

سازکن جشن هنر
فکر گل کن

**
نازنین،  هرگز،

عزم رفتن به خمودی ، نه
فکر گل کن

**

                 کاظم ودیعی
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سید جالل ازقبیلة بزرگان  سیاسی 
بیان  آزادی  قیمت  هیچ  به  بودکه 
خودرا  نمی فروخت. اما هنری داشت 
درکّف نفس سیاسی. یعنی تا ازاو  نمی 

پرسیدند لب تر نمی کرد.
اختالف   ازدور می شناختم.  اورا  من 
سنی ما زیاد بود ومحیط معاشرت ما 

بسیار متفاوت.
 سیدجالل دو نبش نظام را  خوب می 
روحانیان   نزد  بود  محترم  شناخت. 
بسبب  تسلط بر  الهیات و امین بود، 
نزد دربار به سبب ترجیحات  سیاسی 
خرافات  درقبال   تجدد،  دربرتری  
تودة مؤمنان. ولی هرگز منکر قدرت 
کرده  بزخو   رقیب،  وقدرت  کار  سِر 

نبود.
وما انجمنی داشتیم بنام » بهمن«  که 
ماهی یک بار گردهم  درخانة یکی  از 
اعضاء جمع  می شدیم تا از کتابهای 
انجمن  بزنیم.  حرف  رسیده  بچاپ 
دارای  ونه  بود  رسیده  ثبت  به  نه 
بود  نایبی  و  رئیس  و  دفترودستک 
ودِر آن  بروی هرکس باز بود. تعهدی 
درهیچ زمینه باهم نداشتیم. یک چای 
وقدری از خوردنی ها ویک عالم بحث. 
دلخوشی  سرمایه   ساعت  سه  طی 
آن  اجتماع  ازهرنوع   اعضا  مابود. 
روزی بودند. بسالهای ۱۳۳۰ بین ما ، 
اُدبا بسیار وسیاسیون کم ، تاجر منش 
بود..  بسیار  دانشگاهی  وتوک،  تک 
شمار اعضا هرگز به ۲5 نفر نرسید. 
رویهمرفته  تفننی داشتیم آموزنده. 
فکرو  اهل  حرمتگذار  بود  محضری 

قلم.
سویس  سفر  از  تازه  که  روز   یک 
شروع  جلسه  هنوز  بودم  برگشته 
بکار نکرده سید حسن تقی زاده را 
دیدم که به ندرت می آمد . او گفت از 

ودیعی جوان بپرسیم ازسفرش.
گفتم: سازمان  بسیار  باسادگی  ومن 
ملل هدفی دارد  درکاریکسان نویسی  
نامهای جغرافیائی. زیرا پست جهانی 
دچار مشکالت  است ومثال ها آوردم 
وکشورها.  شهرها  نام  نگارش  ازباب 

وبحث هادرگرفت حتی درباب تهران 
که فرانسویان وانگلیسیان به دو سه 

وجه آن را می نویسند.
بحث که به انتها رسید  گفتم باور  نمی 
کنم این مسئله به راه حل برسد زیرا 
ازشیوة   هرکشورباتعصب  نمایندگان 
کنند.  می  دفاع  درکشورخود  جاری 
ازآن  سال   پنجاه  قریب  که  وامروز 
وضع  درهمان  گذرد   می  مأموریت 
بسر می بریم. چون جلسه به سکوتی  
تلخ می رفت ازسیدحسن تقی زاده 
داربود  استخوان  سیاستمداری   که 
پرسیدم که اگر بشود  بفرماید  چرای 
برساحل  درژنو   راکه  ای   صحنه 
دریاچة لمان  شاهدبودم وآن اینکه 
ناصر قشقائی و تیمور بختیار)تیمسار(  
همدگر   راهمراه  کشاورز   وفریدون 
گرم سخن دیدم. این سه که درسه 
طریق  سیاسی  آشتی ناپذیر  علیه 
زاده   تقی  سید  چرا؟  باهم  اند  شاه 
شاه  معجزات  از  پدیده   این  گفت  
است که مخالفان خودرا  به اتحاد می 
برد.» ودیدیم حاصل آن را درانقالب 
اسالمی که روحانیان وچپ وابسته  به 
شوروی ومجاهدان وجبهه ملی ودیگر 
مخالفان  زیر یک پرچم  وبایک شعار 
به میدان آمدند. وخمینی رادرتعزیز 

بی سابقه ای نشانیدند.«
***

 جلسة  بهمن  به پایان می رفت ودیدم 
سید  تقی زاده به سویم  آمدوپرسید  
شناسید؟  می  را  جالل   سید  شما 

جواب دادم: از دور وازطریق جراید...
سید  تقی زاده  گفت: ازقرار او شمارا  
گفت  من  به  وروزی  دارد  درنظر 
اگرباودیعی روبروشوم کتک سیری به 
او خواهم زد. من خندیدم، که معنائی 
زاده  تقی  این سخن.  داشت  نهفته  
باشما  حرفی  حتما  ببین.  اورا  افزود 
که  شد  وچنین  کردم  اطاعت  دارد. 
قدم  اورا درکنار مجلس سنا   روزی 
وعصا  وخندان   مهربان  دیدم.  زنان 

زنان  به درون سنا رفتیم و گفت:
 مقاالت شمارا می خوانم. به انتها که 
ازکوتهی  ناراضی می شوم  می رسم 
وبریدگی ناگهانی نوشته ودرآن، دلم 

می خواهد کتک سیری بشما بزنم.
این نوع سخن نزد قدما نوعی تحسین 
کتابخانة  مادر  فهمیدم.  می  بودواورا 
سنا  کمترازساعتی حرف زدیم واورا 

بصیر دیدم دروضع کشور .
دراین گفتگو  ازاو پرسیدم دراین باره: 
که روزی آقای دکتر بقائی  شجاع که 
با مصدق بود وبی مصدق شد و قد خم 
نکرد. روزی  درسرسرای  دانشکدة 
و.اجب  که  کرد  صدایم  ادبیات  
او گفت مقاالت  العرضم. ادب کردم. 
دهید  ادامه  اگر  خوانم.  می  شمارا 

جای شکر دارد. ولی امیدوارم نرسد 
مجبور  که  رسید  برمن  آنچه  برشما 
شوم بخاطر سیاست، همسرم را طالق  
دهم!. سیمای ایشان دریک آن سرخ 
شد.  بامن به خد احافظ گوئی نرفت. 

حدس زدم  بغضی درگلو داشت.
سید جالل  گفت مردی شهیم بود. 
اخالق  درس می داد. اخالق سیاسی 
نداشت. مایل بود به سیاست اخالق 
بالی  برافروختگی  بدهد.  ای  تازه 
سیاسیون   نسل   سیاستمداراست. 
برافروخته هم اکنون دارد پا می گیرد.
من  ندیدم.  را  جالل  سید  دیگر  من 
دیگر  سید تقی زاده  را ندیدم. ولی  
درگوشم  زاده   تقی  از  سید  حرفی 
بود که روزی گفت: » اگر  کاری نکنی 
امان  نیست.  تو  بدگوی  هیچکس 
شوی  می  کنی.  کاری  که   ازروزی 
هدف هر بال.« وسخن او به من  جرأتی 

تازه داد.
دوستی  وبحث با  امثال او آسان نبود. 
درباب  تبریز   دردانشگاه  که  روزی 
وقت  به  راند   می  سخن  صابعین 
پرس وسئوال ها من از رسمی که نزد 
صابعین  درازدواج بود به اشاره گفتم .
 برنتابید. من در اهواز  صابعینی  را 
به  داشتم.  مطالعه  ومورد  مشاهده 
به  آمد  فردا  کردم.  سکوت  احترام 
کتابخانه بامهرفراوان  بفهمی نفهمی  
عذرخواست که: نمی خواستم  برای 
بزنم.  حرف  ازدقایقی  دانشجویان 
توجسوری وچه بهتر... ودوستی ما از 
دور حتی تلفنی تا آخر پایدار بود. من 
دریک مورد  باو خدمتی کردم ازباب 
زحمتی  که کشیده بود واو گفته بود 
این کار  کار فالنی  جوانی پیر مشرب 

است.
نسل ما راه به بحث باز می کرد. نسل 
اسمع«    « نسل  ما  بزرگان  قبیل  این 
اخم  ازآنها  بسیار  بود.من  کن  گوش 
سپید  موهایم  که  مرور  به  و  دیدم 

شدبسیارازالطاف آنها بهره مندشدم.
وطن دوست  بزرگان   آن  درمواردی 
امین  وبعدها  درافتادند  سخت  بامن 

وامان من می شدند. شخصیتی مثل 
م. مینوی که تیغ سخن برای حرف 
درمورد   ، برکشید  ازنیام  من   تازة 
نشر  از  بعد  َشد«   و  ُشد   « دوکلمه 
چنان  سفر«  سه  ازاوج   « من  کتاب 
زنگ  مادرم  به  نکرد.  کس  که  کرد 
بعداز  که  باد  او  شیرتو حالل  که  زد 
سفرنامة ناصرخسرو تنها کس است 
درسفرنامه نویسی. وچه دوستی ها 

کرد.
خواستم بگویم که همیشه باورداشتم 

ودارم که جوراستاد به زمهر پدر.
 شکر،  هردو نصیب من شد.

ولی  آفرید  بسیار  مفسران  انقالب 
آن بزرگواران که ضامن دانش بودند 

فراموش شدند وچنین نخواهد ماند.
***

آنهم  جالل،  سید  به  گردم  برمی 
تصادف.  به  انقالب  وبعداز  درفرنگ 
چرا  زدیم.  حرف  بیشتر  ساعتی 
استعفا  سلطنت  شورای  ازعضویت  
میسر  باخمینی  مالقات  تا  کردید 
بود.  رایج  دروغ   : گفت  شود.  شما 
وسلطنتی  شاهی  زیرا  استعفادادم 
نبود تامن عضو شورا وحتی رئیس آن 
باشم. مملکت به دست یک عروسک 
کوکی می رفت واداره می شد. خمینی 
هم خود مرا دعوت کرد. می دانید من 
دید   وقتی  بودم.  هم  مقیم  درفرنگ 
اینجایم دعوتم کرد  . رفتم چون همه 
مملکت  دست او بود. همدیگررا می 
شناختیم. حتی از حرکت مدد رسان 

عرفات به کوتاهی  حرف زد.
 » قم   « با  آشتی  ازطرح  سپس 
کی  زدوپرسید  حرف  اندیشمندان  
از  قبل  چهارسال  گفتم  شد  ارائه 
انقالب. گفت هویدا ازاین طرح بامن  
حرف زد. نظر خواست. گفتم واجب 
واوجب  ماست.... ومحکوم کرد اقدام 

آموزگار را  بعدها درقطع بودجه  قم.
خوئی   اهلل  آیت  حرف  درباب  ازاو  
پرسیدم. وحرف او که »  از مرز می 
موقوفات  که  خنده  به  زد  گذرم«...  
درسراسر  کنید  بررسی  را  خوئی 
خمینی  گفت  ودرگوشم  جهان. 
جراحی  به   مایل  و  دارد  پروستات 
خوئی  نیست.  دانید  می  آنچه  و 
بواسیری  مزمن دارد  او هم مایل به 
همه  جماعت   این  نیست.  جراحی 

چیزشان درپرده خواهد ماند.
سید جالل به من  گفت:  رسانه ها، و

نتوانستند   مورد  درهیچ  خبرنگاران 
خمینی  با  واقعی   مصاحبة  یک 
چون  باشند  داشته  درپاریس  
مورد   یک  نداشتند.  مشترک  زبان  
درهواپیمای  » پرواز انقالب«  که یکی 
ازاو  می پرسد چه احساسی دارید و 
او می گوید  »هیچی«  از مهمترین 
آن  بود.  ای  رسانه  های  بدفهمی  
روز خمینی  حرف کم می زد. غرق 
بزرگ  رجعت  توفیق  بود.غرق   بیم 
بود.»هیچ« گفتن او  به معنی حرفی 
ندارم، مصاحبه نمی کنم بود ونه چیز 
دیگر ودیدید  که مصاحبه  به سئوال 
دوم نرسید. وزبان خمینی دربهشت 
اورا    ، بیم  که  بود  آنجا  بازشد.  زهرا  

ترک کرد  وواقعا سخن راند.
همان سید جالل خوش سخن، طعنه 
به دنیا  ، صمیم  به دین  ، صمیم  زن 
اینکه:  از جمله  گفت.  ازهویدا  برایم 
َعَلم ابداً اورا تحمل نمی کرد. او گفت 
علم باورداشت مملکت مال شاه است 

با تولیت او.
به  طریق  دو  به  خودرا  حرف  هویدا 
آدم  ازطریق  یکی  رساند.  می  مردم 
های دست پاک سر ناهار یا دردیدار 
می  ترتیب  مادرش  درخانة   که  ها 
داد. دیگر  اینکه برای  هرکار کوچک 
ازشاه دستور کتبی می گرفت. وبرای 

هرکار انجاتم شده رضایت نامه .
شاه البته احساس شاهی وفرماندهی 
یک   به  خودرا  ولی  راداشت.  اش 
کرد   می  تبدیل  فعال   وزیر  نخست 
نخست وزیر هویدارا  بدل  به رئیس 
این  دفتر  ستاد سیویل. که خوداو  

حرف را  رواج داد.

گفتم  من این لقب را  درسال چهارم 
شنیدم.  همو  از  او  وزیری   نخست 
دوتن   همراه  که  جمعه  روز  دریک 
دیگر به  نخست وزیری دعوت شدم. 
وحتی هویدا گفت  مایل است برود به 
جزیره ای  دریونان  وکتابی بنویسد 
های  درشیوه  ونه  کشور  اقتصاد  در 
دانشگاهی. پرسیدم اگر شما نخست 
وزیر نیستید  نخست وزیر کیست؟ 

گفت بشمار ونام چهارنفر ر ابرد.
 سید جالل گفت بگذار من بشمارم 
نقل  ومن  شمرد.  ودرست  وشمرد. 

کردم درکتابم بنام » شاهدزمان«.
درحال سید جالل از امینی نخست 

وزیر  نقل کرد که:
وزیران   نخست  کشورها   دردیگر 
ما  شاه  درایران  شاه شوند،  میزنند  
مایل است نخست وزیر شود. این را 
گفت وافزود: امینی  وشاه در  دلبری 
هم  رقیب  آمریکا   به  ودلبستگی 
بودند. ما خون می خوردیم. وناگهان 
بد  حالش  ترسیدم  ومن  شد.  سرخ 
شود. خواهش کردم  آب را سر کشد.

***
دقایقی  بعد پرسیدم آخر هویدا وشاه 
باشوق  داشتند.  مشترکی  وجه  چه 
گفت: این سئوال را  هیچ کس مطرح 
این  ازمنهم هرگز. بگویم که  نکرده. 
دوتن  بسیارازاشغال ایران  به شهریور  
۱۳۲۱-۱۳۲۰  رنجور بودندچون سخت 
وبارها  وایرانیان تحقیر شدند.  ایران 
شاه  از آن با آرواره های فشرده  حرف 
او یعنی  رضا  زد و هویداهم. ماندن 
دادن هویدا به ماندن سرکار درباطن 
با  این رنج  دررابطه است. می گفت 

الاقل  بیگانه سِر کار نیست. بی شک 
هر دو  وطنپرست بودند.

 دلم می خواست بااو بمانم. اما بسیار 
خسته بود. پا به پا می کرد. ناگهان 
از جیب بغل کاغذی رادرآورد تاشده 
بخوانم.  که  داد  بمن  مچاله.  قدری 
بود   فرانسه  به  وخواندم.  گرفتم 

وفارسی اش  این است:
» پرسیدم:

چه گفتی بااو؟
گفت: دروغ

 پرسیدم:
اوچه گفت؟ 
گفت: دروغ.

پرسیدم:
چگونه   بااینهمه دروغ زندگی می کنید؟

گفت: به مدد غرور.
 پرسیدم: وبعد؟

گفت: بر می گردیم به دروغ.« 
***

خوب به من نگاه کرد ورفت با»  خدا 
حفظت کند«. ومن تنها شدم واشکی  

درچشمم حلقه زد.
او  به  بیشتر  هم  شاید  بعد  دوهفته 
زنگ زدم. پرسیدم نوشته از کیست؟ 
گفت از هانری... مستشرق دوست تو  
بپرس. دانستم  که می داند حمزه کجا 

بند است.
بانو  ایزولت هانری در ۱۹۸۰ چندماهی 
 Geo, برمبنای  ایرانشناسی  نزدمن 
Socio.، Economy    درس خواند. 
به ایران رفت . کمتراز یکسال بماند. 
بنام  به ۱۹۸5  به چاپ رساند  کتابی 
خمینی«.   اهلل  آیت  افکارسیاسی    «
خواست  نظر  بادوستان   درجلسه 
بود  این  من   حرف  رفت.  ها  وبحث 
جای   وغرور  دروغ  ما  درفرهنگ  که 

وسیعی دارد. 
کوتاه   چنین  کسی   هرگز  گفت   او 
وبجا نگفته وبعد ها این نوشته را  به 
او کمی  دادم.  او  به  وفرانسه  فارسی 
فارسی می دانست و بسیار از انقالب 
ژیسکاردستن   ونقش  دانست  می 
در رابطه باشاه. بانو هانری  از ناحیة 
پا  معلول بود و بسیار نزیست. کتاب 
۸۰ صفحه ای  او حاوی  همه حرفهای 
خمینی است. رجال مارا می شناخت 

وسید جالل را  ومن بیخبر بودم.
اما دیدم آگاهان بی غرض به هم می 

رسند.
ادامه دارد.

       دکتر کاظم ودیعی

سیدجالل تهرانی، مردی ازقبیلة بزرگان سیاسی
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وبه  یافته  اصفهان   های  کوچه  از 
دادند.  تحویل  او  همسروخانوادة 
 5۳ مرگ  این  تحمیل  هنگام  اوبه 
آفتاب  وکتابفروشی  داشت  سال 

رادراصفهان اداره می کرد.
مترجمین  از  یکی  میرعالئی  احمد 
بیش  بود.  ایران  وفعال  باارزش 
خودرا   کوتاه  عمر  از  سال  سی  از 
درهمکاری با نشریات مستقل ادبی 
وهمچنین ُجنگ اصفهان و زنده رود

بیادماندنی  هائی  ترجمه  گذراند. 
سنگ  جمله  از  است،  باقی  ازاو 
شاعربزرگ  اوکتاویاپاز  اثر  آفتاب  
داری  ارج  کوشش  که  مکزیکی 
درشناساندن این شخصیت جهانی 

شعر به جامعه ایران بوده است.
از  یکی  عالئی  میر  احمد 
 ۱۳۴ بیانیة  که  است  نویسندگانی 
سانسور  به  معترض  نویسندة  نفر 
ای که  بیانیه  امضاء کرد.  رادرایران 
وامضای  تاریخی  اهمیت  لحاظ   به 
جمعی نویسندگان ایران دراعتراض 
به سانسور وخفقان درایران به خار 
درایران   آزادی  سرکوبگران  چشم 
احمد  مرگ   چگونگی  شد.  بدل 
ای  توطئه  وقوع  از  میرعالئی  
در  که  کند   می  حکایت  رذیالنه 
وآزاداندیشان  نویسندگان   کمین 
آفرینان  مرگ  است.  نشسته  ما 
اسالمی   جمهوری  ستیز   آزادی 
جان  ایران  وخارج  درداخل  بارها 
مدافعان آزادی را  نشانه گرفته اند 
و بدلیل نارسائی فریاد اعتراض ما از 
ندهیم  اجازه  باید  اند.  کیفر  رسته 
وجامعة   جهان  باید  شود.  چنین 
آزاد جهانی  را برای دفن این توطئه 
گران  توطئه  همیشگی  طرد  و  ها 
به  هارا  مرگ  این  بطلبیم.  بیاری 

دست فراموشی  نسپاریم.

آرذماه، رغوب یک ستاره
درگذشت  سالگرد  آذرماه    ۲۴
ترین  محبوب  صدر  ارحام  رضا 
ومشهورترین  بازیگر تآتر و سینمای  
در۲۴  که   ای  ستاره  است.  ایران 

آذرماه ۱۳۸۷ غروب کرد.

اردیبهشت  در۱۲  صدر  ارحام  استاد 
۱۳۰۲  دراصفهان زاده شد. تحصیالت  
پهلوی  دردبستان   را  ابتدائی 
ومتوسطه رادردبیرستان ادب  گذراند 
واز دانشکده ادبیات دانشگاه  اصفهان 
تربیتی  وامور  فلسفه  دررشتة  
 ۱۳۲۴ درسال   شد.  التحصیل  فارغ 
باستخدام شرکت سهامی بیمه ایران 
در آمد. بازیگری تآتررا از سال ۱۳۲۴ 
آغاز  کردواز نخستین بازیگران  تآتر 
سپاهان  وازبنیانگذاران تآتر اصفهان 
نمایش  در  مکتبی  بنیانگذار   بود. 
ونمایشنامه نویسی بود  که بنام خوداو 

مکتب ارحام صدر مشهور است.
درسال ۱۳۳۴ ازدواج کرد که حاصل 
مهر  و  مهناز  بنامهای  دودختر  آن 
مهران  بنام محمد  پسر  دخت ویک 

است.
عشق ابدی وازلی او تآتر یعنی مردم 
بود. پنجاه سال هرشب، خون جگر 
خورد اما برلب مردم خنده و بردلشان 

شادی آورد.
او روحیه ای حساس وظریف داشت 
ونامردمی ها رنجش می داد. می گفت: 
اگر هنرمند درکارهنری جدی وصادق 
باشد رنج می کشد. رنجی که مردم 

آن را نمی بینند وحس نمی کنند.
سال  باپنجاه  صدر  ارحام  یاد   زنده 
ایستادن،  پا  هرشب دوساعت  روی 

دویدن، حرکت کردن، باصدای بلند 
حرف زدن ومردم را خنداندن باعث 
شده بود  درسالهای آخر عمر  بیمار 
بااین  اما،  شود.  وتکیده  مرده  ودل 
حال، با آن که قدرت ونیروی الزم را  
از آغاز  بازیگری نداشت، چون  برای 
جمهوری اسالمی ازرفتن روی صحنه 
محروم شده بود برای صحنه دلتنگ 
بود. می گفت: آنقدر دلم برای صحنه 

تنگ شده است درست مثل بچه ای
برای  مادرو  دامان  برای   دلش  که 
شود.  می  تنگ  مادرش   آغوش 
صحنه مادر من بود. همیشه، هرشب 
رادرآغوش می گرفت.  مهربانانه من 
من در آغوش این مادر، بزرگ شده ام. 
من برای مردم زندگی کرده ام. برای 
این که به مردم شادی بدهم واین هّم 

وغّم همة زندگی من بوده است.
یادش ابدی و روانش  آرمیده باد.

کاش می توانستم بخندم
آهنگساز  مایکل جکسون خواننده، 
ورقصنده سیاه پوست آمریکائی که 
شهرت  کوتاهش  زندگی  دردوران  
از  وپس  داشت  جهانی  ومحبوبیت 
میلیونها  محبوب  همچنان   مرگش 
در  است  جهان  سراسر  در  جوان 
کتابی  زندگیش   سالهای  آخرین 
نوشت بانام خاطرات کودکی من که 
به ده ها زبان درسراسر جهان ترجمه 

شده است.

ساده   بسیار  نثری  با  که  کتاب  این 
وصمیمی  نوشته شده است حکایتگر  
روزگار تیرة کودکی اوست که سایة 
آن تا پایان عمر برزندگی او گسترده 

بود.
گونه   همه  از  که  جکسون   مایکل  
امکانات  مالی  برخورداربود ، دراین 
کتاب اعتراف می کند  که درزندگی 
حتا یک لحظه احساس خوشبختی 

نکرده است.
می نویسد: » مردم می پرسند  چرا 
حتا  خندد؟  نمی  جکسون   مایکل 
هیچگاه لبخندی هم  برلب ندارد. آنها 
نمی دانند  که من نمی توانم بخندم. 
تاکنون   جدی  وبطور  راستی  به  من 
کودکی  ام.  نکرده  حس  را  شادی 
سختی را گذرانده ام . کارم را از پنج 
کردم.  آغاز  صحنه  برروی  سالگی 
همواره  باپدرم رابطة تیره وغریبانه ای

 داشته ام. ازنظر جسمی ضعیف بودم 
وپدرم  رعایت مرا نمی کرد ورفتارش 

بامن مانند بردگان بود.
مانند   باید  که  من  کودکی  دوران 
بازی ودرس  تفریح،  با  ها  بچه  سایر 
های   تمرین  با  گذشت،  می  خواندن 
مداوم وطاقت فرسا همراه بود وهرگز 
یا  برنامه  نبود واگر  با تشویق همراه 
اجرا می  نحو   بهترین  به  را  آهنگی 
کردم، پدرم تنها می گفت: بد نبود. 
چند   در  هرشب  نبودیم  درسفر  اگر 
شهر   مختلف  های  نقطه  در  محل 
برنامه داشتیم؛ نزدیک صبح، بی رمق 
که  برادران من  رفتیم.  به خانه  می 
ازمن بزرگترودرس و مدرسه نداشتند 
تا نیمه های  روز می خوابیدند ومن 
ما  چون  رفتم.  می  مدرسه  به  باید 
غیبت  علت  به  بودیم  درسفر  مدام 
زیاد  درکالس ونداشتن وقت وانرژی 
برای درس خواندن  ، دانش  آموز بدی 
بودم. وآموزگاران  بامن رفتار خوبی 

نداشتند.«
به  عالقه  درمورد  جکسون   مایکل 
کارش نوشته است:»  تازمانی که پدرم 
برای گروه ما)پنج جکسون(  آهنگ 
انتخاب می کرد وحرکت هارا بعنوان 
هرگز  کرد   می  تحمیل  برما  رقص  
از  کار روی صحنه  لذتی نمی بردم. 
که  بود   زمانی  من  وعالقة  لذت 
ازیک  بخشی  وخودم  بزرگترشدم 
بطورکامل   را  آهنگ  ویا یک  آهنگ 
بقیه درصفحه ۴۹

چیه رفدائی نگرانی را کاهش نخواهدداد
هاراطونیان  مری  رز  دکتر  خانم 
ارزشمند  های  نوشته  راازطریق 
ماهنامة  انگلیسی  دربخش  ایشان 
از  نیز  وایشان  آزادی می شناختم. 
کارمن  ومحل  بانام  آزادی  طریق  
 ۱۶ روز  بعدازظهر  داشتند.  آشنائی 
مهرماه خانمی وارد کلبه کتاب شد؛ 
بانوئی  موقر ومتشخص وآداب دان 
که سراپا  لباس مشکی پوشیده بود. 
پس از سالم واحوالپرسی گفت: من 
ویکی  هستم  هاراطونیان   رزمری 
ام.  آورده  برایتان  را  کتابهایم  از  
آشنائی  افتخار   صورت  این  وبه 
حضوری ایشان را پیدا کردم. کتاب 
وبارفتن  کردم  تشکر  گرفتم،  را 
کتاب  خواندن  به  شروع  ایشان  
آروسیاک بازماندة خوی  کردم وتا 
زمین  نتوانستم  نکردم  تمام  را  آن 

بگذارم.
تحسین  دیدارمان  دردومین  
کتاب  به  نسبت  خودرا  وستایش 
باوندی  زهرة  خانم  داشتم.  ابراز 
فارسی  به  را  آن  انگلیسی  نسخة 
بسیار روان برگردانده است وتوسط 
درتهران   افکار  نقد  نشر  شرکت  
چاپ سوم  وبه  ومنتشر شده  چاپ 

رسیده است.
درمعرفی  کتاب    جلد  پشت   در 
دکتر  » خانم  است:  آمده  نویسنده 
ُرز مری هاراطونیان درتبریز متولد  
همراه  که  بود  ماهه  شش  شد. 
کرد.  مهاجرت  تهران  به  خانواده 
پس ازپایان دوران دبیرستان  وارد 
شد  انگلیسی  ادبیات  دانشکدة  
کارشناسی  مدرک  ازدریافت  وپس 
دراین رشته وارددانشکدة  هنرهای 
پس  شد.  تهران  دانشگاه  زیبای 
دررشتة  کارشناسی  ازدریافت 
تحصیل  ادامة  برای  زیبا  هنرهای 
ارشد  وکارشناسی  رفت  فرانسه  به 
شناسی  جامعه  دررشتة  خودرا 

عمومی  شناسی  جامعه  باگرایش 
دانشگاه  از  جامعه  وروانشناسی 
سپس   . کرد  دریافت  سوربن 
با  جهانی  شناسی  جامعه  دکترای 
گرایش جوامع روستائی- آموزشی 

رااز دانشگاه سوربن گرفت.
 ۱۹۸۴ درسال  هاراطونیان  خانم 
همراه  خورشیدی  میالدی-۱۳۶۳ 
مهاجرت  آمریکا  به  خود   خانوادة 
گزید.  اقامت  آنجلس  ودرلس  کرد 
بچاپ  کتاب  سه  درآمریکا  ازوی 
نگارش  ودرحال  است  رسیده  

چهارمین کتاب خود است.
  ۱۳۶۴- میالدی   ۱۹۸5 درسال 
خورشیدی  گالری » آتلیه دوپاری« 
هنری  المللی  بین  مرکز  یک  که  را 
درآن  وکماکان   کرد  افتتاح  است 
به فعالیت مشغول است. آثارهنری 
است  بدیع  و  متنوع  بسیار  ایشان 
ابریشم  روی  نقاشی  ودررشتة 

شهرت واعتبار جهانی دارد.«
بانوئی  هاراطونیان  دکترُرزمری 
صلح  به  و  اندیش  آزاد  است 
باور  براین  او  دارد.  نظر  وانسانیت 
که  باشد  بنابراین  »اگر   که:  است 
پوشی  چشم  ازظلم  هردلیلی  به 
که  خواهد شد   این  نتیجه  نمائیم، 
وفجایع  بیشتر   شیطانی  اعمال 
شاهد  خود  درجامعة  تری   تازه 

باشیم....«
بیادندارم   «: افزاید  می  ودرادامه   
اما  ام،  خوانده  کجا  را  جمله  این 
مضمون آن چنین است: اگر  انسان 
علم  قد  ظلم  دربرابر  خوب  های 

را   آن  پیروزی  راه  درواقع  نکنند 
و۱۷   ۱۶ اند....«)ص  نموده  هموار 

کتاب(
بخش  روایت  »بازمانده«   کتاب 
مهمی ازتاریخ صدسالة اخیر  ایران 
است  که کمتر به آن  پرداخته شده 
روان  ساده،  پخته،  بانثری  است؛ 
را  مهمی  نکتة  هیچ  که  فهم  وهمه 
ناگفته ننهاده است. سرمشقی است 
که  وپژوهندگانی  نویسندگان  برای 

دراین عرصه قلم می زنند.
کتاب   اصلی  وشخصیت  راوی 
که  است  نویسنده  مادربزرگ 
شاهد کشتار  فجیع ارامنه خوی به 
ترکان  ماندة  دست سربازان  عقب 
افزون   کتاب  است.  بوده  عثمانی  
خانوادگی،  های   مصیبت  برشرح 
غارت  از  است   انگیز  غم  تصویری 
باردار،  زنان  رحمانه  بی  وکشتار 
کودکان شیرخوار، پیرزنان ومردان 
و  ومال  به جان  تجاوز  از  دفاع،  بی 
ناموس ارامنه ای که  طبیعت ، همة 
ارزانی  آنان   رابه  زندگی  مواهب 
غیر  سرشت  اما  است،  داشته 
وروان  خرد  بی  رهبران  انسانی  
شکل  بارترین  باخشونت  پریش  
ممکن  این مواهب را  از آنان  سلب 
، تعصب  می کنندو مجوز  جنایات 
انسان  جانورانی   که  است  مذهبی 
می  غارت  و  کشتار  واداربه  نمارا  
کند و تیشه به ریشة  انسانیت می 
زنند. تعصب که همواره زنده است 

هرروز درگوشه ای از جهان  جان 
گیرد. می  را  گناه  بی  انسانهای  
شدن  کن  ریشه  به  هم  وامیدی 
 ، جهان  بینان  خوش  نیست.  آن 
تعصب،  ریشة   خشکاندن  برای 
روشنگری وآموزش همگانی جهانی 
را  تجویز می کنند واین تنها راهی 
است که می توان به آن دل خوش 

کرد.
آروسیاک  ارزشمند  کتاب  خواندن 
همگی،  به  را  خوی  بازماندة 
شریف  واهالی  ارامنه  به  بخصوص 

خوی توصیه می کنم وباشعری زیبا 
این  مختصررا  ارمنی  ازشاعربزرگ 

به پایان  می برم.

سیلوا گابودیگیان

چشمان ارمنی

هر کجائی که باشید
به هر چهره ای

به چهرة پرچین یک مادر
یا کودکی گندمگون

از  سوخته  های  برچهره  آنکه  یا 
آفتاب عروسانی خسته

چشمان ارمنی ! زیبا هستید
شما که آنهمه اشک و مصیبت 

وخون دیدید
چگونه توانستید به قلب قرون

 اینهمه زیبا
واینهمه گیرا به جا مانید؟

واین اندازه زیبا بنگرید برهستی.

تحملش رگان است

دربیست وپنجم اکتبر ۱۹۹5  احمد 
نامدار  نویسنده ومترجم  میرعالئی 
بطرز مشکوکی درگذشت وجسدش 
دریکی  مشروبی!!!  شیشه  راهمراه 

ـهمراه آفتاب
کیخسرو بهروزی
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مدتی   بعداز  درزدم.  باال  رفتم 
کرد.  باز  دررا  نورائی   شهید 
است.  تاریک  اتاق  توی  دیدم 
یک  روی  سالن   توی  او   گویا 
وپرده  بود  خوابیده  نیمکت  
تعارف  بود.  کشیده  هاراهم 
هارا   پرده  رفت  واردشدم.  کرد، 
صبح  موقع  این  بازکردوپرسید: 

برای چی آمده ای؟ 
گفتم: دیروز ازایران رسیده ام و...
داشتید؟ آشنائی  بااو  بهروزی: 
اورا بارها  درتهران  بله،  فرازمند: 
سخن  مجلة  دردفتر  بودم.  دیده 
یکی  کردیم.  می  کار  باهم 
دوبارهم بااو  مجادله داشتم وبااو  
بی ادبانه رفتار  کرده بودم. گفت: 
گفتم  صبح؟  موقع  این  چطور 
خواستم   می  خواهم.  می  عذر  
به  را   نامه  این   زودتر  هرچه 
خوب  خیلی  گفت:  برسانم.  شما 
ومشغول  بازکرد  را  ونامه  بشین. 
خواندن شد. نامه مفصلی هم بود. 
پرسید:  هدایت چطور بود؟ گفتم: 
از  که  است  ماه  بیشتراز یک  من 
روزی  ولی  ام.  آمده  بیرون  ایران 
به  را   نامه  این  آقای هدایت   که 
دفعه   : گفت  بود.  خوب  داد  من 
دیدارهرکس  به  دراینجا  دیگر  
که میخواهی  بروی قباًل تلفن کن 
بلند نشو  بگذار. همین طور  قرار 
خورده  یک  که  کسی.  خانة  برو 
چه.  یعنی  برخوردکه  من  به  هم 
دارد   کردن  تشکر  بجای  حاال 
که  درصورتی  کند.  می  نصیحت 
حق بااو بود. حرف حساب می زد. 
درست می گفت. من ایرانی وار...
بهروزی: آخه درایران رسم نبود...

فرازمند: نه، خیلی کم بودند افرادو 
داشتند  تلفن  که  هائی  خانواده 
نبود.  رسم  اصاًل  شما  وبقول 
هرساعتی که بود بلند می شدیم 
می رفتیم دِر خانه ای را می زدیم 

ومی رفتیم تو...
روی  با  هم  خانه  صاحب  بهروزی: 

گشاده ....
جزو   . بود  مجبور  بله،  فرازمند:  
دراین  من   باری،  بود.  ها  سنت 
کردم   نگاه  هشتادودونامه  کتاب 
بعالوه  نبود.  نامه  ازاین  اثری 
می  اش  درنامه  هدایت  معموالً 
فالن  توسط  نامه  این  که  نوشت 

نامه ها   کس می فرستم. من این 
ومقدمة کتاب را که فرزند  شهید 
پاکدامن   ناصر  وآقای  نورائی  
نوشته اند دوسه مرتبه خوانده ام.
نه نظر آقای پاکدامن را تأیید می 
شمارا  وذوق  شوق  آن  ونه  کنم 
دربارة این کتاب. برای این که این 
نامه ها یک مقداری  انعکاس روح 
افسردة هدایت است درآن  ایام.

این راقبول دارم  که این نامه ها 
برای کسی که بخواهد  دراحوال 
وبخواهد   کند   مطالعه  هدایت 
ومدارک  بنویسد   حالی  شرح 
زندگی  طول  دربارة  واسنادی  
هدایت  داشته باشد، این هم  می 
تواند مؤثر باشد. می تواند بنویسد 
این  ، هدایت  اززمان  بُرهه  دراین 
گونه   واین  کرده  می  فکر  طور 
نوشته  می  ازدوستانش   یکی  به 
استاد  بسیار  هدایت  چون  است. 
بودن  سرحال  دردوحال،  بود 
واین تقلب آمیز نبود، این توانائی 
می  که  بود  انسان  یک  عجیب  
توانست  خودش را به این صورت  
بادیگران  روبرو کند. مثاًل  شاهد 
کسی  با  که  اوقات   گاهی  بودم 
می  حرف  طوری  نشست  می  که 
ازاو  استنباط  یک  آدم  که  زد 
دریک   بعد  ساعت  نیم  کرد.  می 
شرایط دیگر  حرفهایی میزد  که 
بود، که تمام   بکلی  چیز دیگری 
بود. مثل  این ها مجموعًا هدایت 
یک اثر زیبای هنری که فقط  یک 
جنبه ندارد. مثل یک غزل حافظ  
که شما هربار  بخوانید  یک جنبة 
چیز  کنید.  می  رادریافت  آن  
هدایت  بینید.  می  درآن  ای  تازه 
بود.  الشکل  متعدد  انسان  یک 
چهره  یک  فقط  ها   نامه  دراین 
ازهدایت را می بینیم، چون همة 
اگر  است.  نورائی  شهید  به  آنها 
نامه  اگر  یا  به خانلری می نوشت 
های هدایت را به انجوی داشتیم 
یا به حسن قائمیان که آخر سری 
چسبیده  بهم  سخت  درایران 
بودند، یعنی همان نقشی که من 
دائمًا  سال  .یک  کردم  می  بازی 
کار  همین  بودم؛  هدایت  دنبال 
راهم قائمیان می کرد. ازصبح می 
رفت دنبال هدایت  تا نصف شب 

که هدایت برود بخوابد. 

آنها   بین  دیگری   روابط  یک  
پیداشده بود که اگر نامه ای به او 
می  دیگری  نوشت چیزهای   می 
نوشت وشخصیت وذهنیتی دیگر 
شد.  می  داده  نشان  هدایت   از 
ما غیراز هشتادودونامة  ای کاش 
هدایت به شهید نورائی ، هشتادو 
مینوی،  خانلری،  به  دونامه 
مسعودفرزاد، به صادق چوبک، به 
بزرگ علوی اگر می داشتیم بهتر 
هدایت  درمورد  توانستیم  می 
قضاوت کنیم. ولی درآن وقت به 
نورائی  شهید  به  مختلف   دالئل 
ازاو  که  این  ازجمله  بود.  نزدیک 
کتاب  می خواست وشهیدنورائی 
وخیلی  ودلباز  دست  آدم  هم 

مرتب ومنظمی بود.

خصوصیات شهید نورائی

بهروزی: استاد، مرحوم شهید نورائی
 چطور آدمی بود؟

فرازمند: من هیچوقت اورا  دوست
 نداشتم. او عالوه بر نظم وترتیب، 
آدمی بود بسیار جّدی. هرگز من 
خشن،  کمی  ندیدم.  اورا  خندة 
قاطع و بُّرا ودرروابط بی رحم، جاه 
طلب؛ بکلی با هدایت متفاوت بود، 
اهل زن وبچه و خانواده بود. هرگز 
خوری  وعرق  نشینی  کافه  اهل 
نبود. برخالف هدایت که دائم ولو 
بود  تو این جور جاها ومثل حافظ  
شرابخواره  خودرا  اصراردارد  که 
یقین  که  صورتی  در  دهد.  جلوه 
بینیم  می  که  قدر  این  دارم 
شرابخواری  اظهار  درغزلیات  
این  درزندگیش  هرگز   کند  می 
است.  نبوده  خوار  قدرشراب  
چهارده  در  را   قرآن  که  آدمی 
روایت می دانسته وبحث و فحس 
دائم  توانسته   نمی  کرده  می 

بنشیند  وخرابات   میخانه  گوشة 
شود.  وخراب  بخورد   وشراب 
بخود  مالمتیه  نیمه  حالت  ولی 
بازهد  که  ومخالفتی  گرفته  می 
شد  می  موجب  کرد  می  ریائی 
تظاهر  بسیار  شرابخواری  به  که 
کند. هدایت مقداری از کارهایش 
فسق،  به  تظاهر  بود.  تظاهر 
 ، ووارستگی  آزادگی  نوعی  به 
بقول  و  بندوباری  بی  به  تظاهر 
خودش ولنگاری که اسم یکی از 
کتابهایش هم هست. ولی درواقع 
این طور نبود بسیار آدم منظمی 
بود. یک بار ندیدم که میز تحریر 
نامنظم   نامنظم باشد. لباسش  او  
بود.  وسواسی  هم  کمی  باشد. 
کافه  در  صبحی  مثال  اگر  هدایت 
حرفی میزد یا متلکی می گفت تا 
پوست صبحی را نمی کند  ول کن 
کرد  می  اوراعاصی  وچنان  نبود 
آمد.  درنمی  صدایش  دیگر  که 
حرف  توانست  نمی  کسی  واصاًل 
درشتی به او بزند. می شود گفت 
از هدایت حساب می بردند  همه 
ولی صادق چوبک راحت حرفش 
را  به هدایت می زد وهدایت هم 

اوقاتش تلخ نمی شد.
بقیه درشماره آینده

آثار ناشناخته ماندة هدایت
بهروزی: استاد، از آثار ناشناخته یا

 کمتر شناخته شدة  هدایت هم 
بفرمائید.

دارد.  قصه  سه  هدایت  فرازمند: 
دوتای آنها به زبان فرانسه است 
پینگه  سام  عنوانش   یکی  که 
در  آنهارا  دکتربروخیم  که  است 
که  کرد،  چاپ  دوتهران  ژورنال 
قصة  هستند.  خوبی  های  قصه 
که  فردا  بنام  هست  هم  دیگری 
چاپخانه  حروفچین  یک  داستان 
مردم)مجلة  درمجلة  که  است 
به  پیشتر  که  وهنر  ادب  ویژة 
پرداخت(  می  روس  آثارادبیات 
است  همزمان  این،  شد.  چاپ 
باموقعی که کتاب  دیوار ژان پل 
من  بود.  کرده  راترجمه  سارتر 
وبررسی  نقد  به  که  درکتابهائی 
آثارهدایت پرداخته اند  ندیده ام 
وبه  کنند  اشاره  قصه  این سه  به 
قصه  سه  ازاین  بسیاری،   گمانم 

بی اطالعند وآنهارا نخوانده اند.
که  بگویم  هم  را  این  بدنیست 
مطلبی  مستعار  بانام  هدایت 
نویسد  می  سخن  مجلة  برای 
باعنوان  چگونه  شاعرونویسنده  
آن   کردن  تکمیل  برای  نشدم. 
می  هدایت  به  مطالبی  خانلری  
دهد وحسن شهید نورائی عکس 
گذارد!  می  اختیار  رادر  اش  بچه 
برایش  سبیلی  که  شکل  این  به 
عکسی  وبعنوان  گذارد  می 
ازنویسندة مطلب چاپ می شود!

باادبیات  هدایت  آشنائی  بهروزی: 
کالسیک ایران تا چه حّد بود؟

ادبیات  با  هدایت  فرازمند: 
بود.  آشنا  کاماًل  ایران  کالسیک 
ترانه های خیام او عمق تسلطش 
را نشان می دهد. می بینید کسی 
نشناخته  را   خیام  خوبی  این  به 
کار  درنظرگرفتن  با  حتی  است. 
کسانی چون  محمدعلی فروغی. 
پیداکردن  برای   هدایت  روش 
بهترین  خیام  اصلی  رباعیات 
هرگز  هدایت  از  ماتاپیش  است. 
فرهنگ  به  چنین  این  نگاهی 
وادب  خودمان نداشته ایم. نحوة 
خیام  از  هدایت  وبررسی  بحث 
وغ  دروغ  است.  بفرد  منحصر 
به  اورا  وکشش  اشارات  ساهاب  
حافظ می بینیم. فردوسی را خوب

می شناخت وعاشق ایران باستان 
کسی  اولین  هدایت  وشاید  بود 
یادگیری زبان  به دنبال  باشد که 
وترجمه  وپژوهش  رفت.  پهلوی 

هایی را ارائه داد.

هشتادو دو نامه

بهروزی: استاد، فرمودید  صادق 
زیاد  وآشنا  دوست  هدایت 
چوبک،  باصادق  ازجمله  داشت. 
علوی،  بزرگ  انجوی،  ابوالقاسم 
فرزاد.  ومسعود  مینوی  مجتبی 
وصمیمیت  دوستی  کسی  باچه 

بیشتری  داشت؟
فرازمند: به نظر من با حسن شهید-

نورائی  ازهمه بیشتر نزدیک بود. 
هشتادودونامه  این  هم  دلیلش 
نورائی  به شهید  ازصادق هدایت 
چاپ  کتاب  بصورت  که  است 
وازجمله  است.  شده  ومنتشر  
به  من  وقتی  که  است  ای  نامه 
من  به  هدایت  رفتم  می  پاریس 
داد تا به شهید نورائی بدهم  واین 
اولین باری  بود که اورادرفرانسه 

می دیدم وآخرین بار...
شهید  که  زمانی  همان  بهروزی: 

نورائی بیمار بود؟
هنوزمریض  موقع  آن  نه،  فرازمند: 
آمد   هدایت  وقتی  بود.  نشده 
مریض  نورائی   شهید  پاریس 
درتهران  هدایت  بود.  وبستری 
پاریس  به  تارسیدی  به من گفت 
این نامه را ببر بده  به دکتر شهید 
نورائی. من هم همان فردای روزی 
که به پاریس واردشدم صبح زود 
آدرسی  وازروی  رابرداشتم  نامه 
که داشتم راه افتادم رفتم منزل  
شهید نورائی. ساعت هشت صبح 

بود...
زود  خیلی  پاریس  برای  بهروزی: 

بوده...
پاریس  برای  بله،  فرازمند: 
نورائی  شهید  برای  ومخصوصًا 
ساختمان  زنگ  بود.  زود  خیلی 
فالن؛  طبقة  گفت:  دربان  رازدم. 

گفتگوی کیخسرو بهروزی با  تورج فرازمند
                                                        قسمت سیی  ویکم

ر هب ردون
سـف

آشنابود. کاماًل  ایران  کالسیک  ادبیات  با  هدایت   *
* هدایت شاید اولین کسی باشد که به دنبال یادگیری زبان 

پهلوی رفت.
* من هیچوقت شهید نورائی را دوست نداشتم. 

*همه از هدایت حساب می بردند.

ناصرپاکدامن

حسن قائمیان

حسن شهیدنورائی
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می  جایی  در  اینکه  با  شمس     
امااز  بتنهایی«،  خوشیم  »ما  گوید: 
اندکی  به  که  کتابش  عبارات  دیگر 
از بسیاراشاره شده است، نشان می 
کیمیا  به  نسبت  رفتارش  که  دهد 
رحمانه  بی  و  خشن  بسیار  خاتون 
بود، همانگونه که در چوب و فلک 
از خود  نوآموز خردسال  آن  بستن 
بود  داده  نشان  سخت  قساوتی 
من  با  باشد  مشکل  نویسد  می  ویا 
وبی  خشن  بیانگرطبع  که  زیستن، 
رحمانه اش بود، ازاین رو می توان 
دریافت که کیمیا خاتون سعی می 
اودرچهاردیواری  با  کرده زمانی که 
اتاق  به سرمی بََرد با ناز و عشوه اورا 
تنگ  و  ازخشم  تا  برسرمهربیاورد 
به  نسبت  تردیدش  و  وشک  بینی 
خود درامان باشد و دهانش دریده 
نشود! به ویژه این که می دید  بنا 
روزگاران،  آن  اجتماعی  شرایط  به 
بسیار  ازروابط  آگاهی  ویژه  به 
پدرخوانده  با  همسرش  صمیمانة 
ثمره  ازشمس  شکایت  موالنا،  اش 

ای دربرنخواهد داشت.
رفت  که  میان شمس  دراین         
به  محمد،  عالءالدین  گاه  گه  وآمد 
خانه ی پدرش را با نگرانی وجوش 
گمان  براین  نگریست  می  غیرت، 
دارد،اورا  کیمیا  به  نظر  گویا  که 
خانه  به  زود  به  زود  وآمد  رفت  از 
چنانکه  کند،  می  منع  پدرش  ی 
دیدی  را  نویسد:»عالءالدین  می 
پرده]؟[  در  کردم  تهدید  چگونه 
است.  ُحجره  به  ات  ُجّبه  گفتم: 
ُمریدان  از  ]یکی  گفت:بازرگان  
گفتم:  بیاورد.  تا  بگویم  موالنا[را 
نی؛ من او را منع کردم که به ُحجره 
بیاید مرا تشویش بدهد. آن موضع 
تنهایی  به  خلوت  جهت  ]مکان[ 
را  بازرگان  رنجانیدم  اختیارکردم، 
زن  وآن  دگرمیا  آیی؟  می  چرا  که 
وقت  آن  گفتم:  آرم،  آب  که  آمد 
که بگویمت بیا و اگر نه لکاس )۱۷( 
اما  است،  این  تو  طمع  که  بستان 
یا  باشم  برهنه  من  میا،  نخواهم  تا 
برتن[...«.  =جامه  ساخته   [ ساخته 

مقاالت، ۱۹۸ 
می  نشان  شمس  ی  نوشته         
غیرت  جوش  سر  اواز  که  دهد 

حاضر  حتا  گمانی،  بد  و  َحسد  و 
پدر  دیدار  جهت  عالءالدین  نبود 
ومادرش پای به درون خانه ای نهد 
وتعلق  میزیسته  درآن  سالها  که 
را  نکندکیمیا  تا  داشت،  پدرش  به 
ُطرفه  باشد،  سّری  و  اوسری  با  نیز 
از  درحالی  ونهی  امر  این  اینکه 
که  گرفت  می  سوی شمس صورت 
که  خانه  آن  در  ای  درزاویه  خود 
نهاده  اختیارش  در  موالنا  سوی  از 
شده بود به ُطفیل زندگی می کرد، 
او حتا اجازه نداد تایکی از ُمریدان 
موالنا به نام بازرگان ُجّبة عالءالدین 
آورد، چرا که  منزل  به  از ُحجره  را 
به  الدین  عالء  است  خواسته  می 
او  کند،  ترک  را  منزل  ُجّبه؛  خاطر 
سقایی  که  بانویی  به  نسبت  حتا 
آورد  می  آب  او  برای  از  کردو  می 
بهانه  خودرا  وبرهنگی  بود  بدگمان 

کرده بود!
رفتار  از  ُمریدان  که  زمانی         
شدند،  باخبر  عالءالدین  با  شمس 
به تعجب گفتند این چگونه رفتاری 
است که بیگانه ای که ُطفیلی سرای 
فرزند  که  خواهد  نمی  موالناست، 
ازاین  نهد!؟  خانه  درآن  پای  موالنا 
به  اورا  که  برآمدند  صدد  در  رو 
سختی گوشمالی دهند واز آن خانه 

بیرونش کنند.
در  که  موحد،  علی  محمد         
ویراستاری مقاالت شمس تبریزی، 
است،  برده  کار  به  بلیغ  سعی 
ازسپهساالر، یکی از ِمریدان به نام 
کند:»بندگی  می  نقل  چنین  موالنا 
چلبی عالءالدین که فرزند متوسط 
موالنا خداوندگار بود و در ُحسن و 
نازنین جهان،  لطافت و علم وفضل 
هرگاه که به دستبوس والد  و والده 
می  عبور  صّفه  ازصحن  و  آمد  می 
فرمود و به تابخانه می رفت، موالنا 
در  والیت  غیرت  را  الدین  شمس 
بر  نوبت  چند  تا  آمد.  می  جوش 
بدیشان  نصیحت  و  شفقت  سبیل 
فرمود: ای نوردیده  هرچند آراسته 
باید که  اما  باطنی  به آداب ظاهر و 
به  ترّدد  خانه  این  در  این  بعداز 
ایشان  کلمه،  این  فرمایی.  حساب 
گشت  منفعل  و  نمود  دشوار  را 
...چون بیرون آمد و به جمعی تقریر 

غنیمت  را  فرصت  جمع  آن  کرد، 
شمردند وبخیه را به روی کار آورده 
آفاقی]  است،  کاری  عجب  گفتند: 
ی  درخانه  و  است  آمده  خارجی[ 
ی  دیده  نور  و  درآمده  خداوندگار 
صاحب خانه را درخانه ی خود نمی 

گذارد...«.مقاالت،  5۰۹
       رفتار تند و خشن شمس نسبت 
به عالء الدین، از این جهت بود که 
گمان می کرد او شیفته و دلباخته 
ی کیمیا خاتون است،ازاین رو می 
خواسته که عالء الدین کمتر پای به 
خانه ی پدر نهد و گاه که ضرورت 
ایجاب کند، طبق خواسته ی اورفتار 
به  پدرچندان  با  ودیدارش  کرده 
عالء  اعتنایی  بی  اما  نکشد.  درازا 
از  الدین سبب شده بود که شمس 
به  او  وپای  پر  به  غیرت   سرجوش 
پیچد، که این رفتار نادرست شمس، 
کاررا به  در گیری او با دوستداران 
می  چنانکه  کشاند،  عالئالدین 
در  که  گریست  می  »دلم  نویسد: 
به روی من فرازکرد)۱۸(، گفتند که 
جواب آن پس برما،گفتم هزار لعنت 
گردنش  و  گفت  این  که  کس  برآن 
شود،بگو  سیاه  رویش  و  بشکند 
هرکه  بود...  گفته  واو  آمین  آری 
خواهد که بی شرمی را بیند تا مرا 
شرمگین  که  خواهد  هرکه  و  بیند 
روی  به  در  آن  بیند،  تورا  تا  بیند 
من فراز کردی، منهم چنین آمدم، 
باردیگر؛ آن چند روز آتشی درمن 
تورا  حالت  درآن  که  نخواستم  بود 
ببینم ... یادداری آن شب که چهار 
هم  از  مارا  خواِب  جامه  انگشت 
طاقت  که  گفتی  می  کرد؟  دورمی 
گویم  چگونه  آن  ندارم،  فراق  این 
که دست به من بمال، آن شب قصد 
درکشیدم  من  کردی،  مالیدن  پای 
بود،  آرزوم  گفتی  دوم  روز  را،  پای 
عوض  کردی،  شکسته  دردلم  آرزو 
آنکه دستم مالیدی و لقمه ای چند 
خستگی  چندان  دادی،  خوردم  در 
به من راه یافت، زخمها زدند که این 
کردند،  مجروح  اعضام  و  دستهام 
یکبار  به  که  خواستم  نمی  من 
آن  آرم،  بیرون  را  قماش]اثاثیه[ 
موالنا[  ی  خدمتگزارخانه  محمد] 

گفت باشد که رختش را 

چنین،  اگربیاید  اندازیم  می  بیرون 
آمدم تا بعضی ببرم، آن بنفشگک] 
کیمیا[ همه رختم گرد کرده که ای 
می نروی و همه اندرون اینکه یعنی 
باز آیی؟ یعنی  برو، دگر کی  زودتر 
من  آیم،  بازنمی  که  بگویم  من  تا 
بیرون آی  بانگ می زنم ای موالنا، 
تا دگردشنام ندهند، تو می شنوی 
و بیرون نیایی، الجرم از اینها هیچ 
نبودی،مرا باز به طعام بازار محتاج 
بگوید  که  گذارد  نمی  دوم  کردی، 
می  باشما  من  گویم  می  سخن  او؛ 
قلندری  ] جامه ی  با جولهه  گویم، 
مرا  ]لباس[  درزی  و  .خورجین[ 
گاه دراین  اوست، چندین  با  سخن 
نمی گفتم، من که  شهرهیچ سخن 
نیاید  یادم  خویش  ریش  سرو  از 
را  بیت  مصراع  نیم  سال  چندین 
چندین  ما  حجاب  که  داشتم  یاد 
گاه آن بود، از مهر و شفقت و میل 
بود آن یادداشت، بالی من از زبان 
به  من است، چندین گاه می آمدم 
خدمت و می رفتم، فارغ، زین سو 
آن  گذران،  سو  بازبدان  گذران، 
گذران،  سو  بدین  باز  سوگذران، 
خوش  بود  حالتی  مرا  ساعت  آن 
که مقتضی آن بود که او متواضع و 
ساجد شد و مستمع شد، می دانی 
که آن کیمیا بیامد،کو کیمیا؟ کیمیا 
کو؟ به آن خدای که آب را تری داد، 
نشینم  بزمین  داد،  خشکی  را  نان 
کورکه  آن  به  کنم،  نگه  آسمان  به 
برسرراهست که سیم خاصه ندارم، 
دینار  هزار  سی  را  موالنا  خدای 
بدهاد تا پانزده هزارازآن به ما دهد، 
مقاالت،  نهاد...«.  چشم  بر  دست 

۳۷۹و۳۸۰
از  راندنش  دربیرون  شمس         
نامی  از سوی محمد  خانه ی موالنا 
تنی  و  بوده  خانه  پیشخدمت  که 
عالء  ازدوستداران  دیگر  چند 
الدین، همراه با فحش و کتک؛ وبی 
دراین  او  به  خاتون  کیمیا  اعتنایی 
معرکه وهم چنین بی اعتنایی موالنا 

به ضّجه مویه های شمس، نشان داد 
با نگارشی این چنین هذیان  او  که 
بُریده، تا چه  بُریده  گونه و گنگ و 
حّد گرفتارپریشیدگی و عدم تعادل 

روانی بوده است . 
       بد ُخلقی ها و تند گویی های 
همچنان  جوانش  همسر  با  شمس 
پی  در  که  جایی  تا  داشت،  ادامه 
کیمیا  گمانی  بد  سر  از  خشمی 
فرو  جهان  از  چشم  جوان  خاتون 
در  افالکی  باره  دراین  بندد.  می 
مناقب العارفین چنین می نویسد:» 
همچنان منقول است که منکوحة ] 
کیمیا  الدین،  شمس  موالنا  همسر[ 
عفیفه،  و  جمیله  بود  زنی  خاتون 
بدون  او]  اجازت  بی  روزی  مگر 
اورا مصحوب]]  زنان  اجازة شمس[ 
مصاحب= همدم[ جّدة سلطان ولد 
از  بردند.  باغش  به  تفّرج  رسم  به 
خانه  به  الدین  شمس  موالنا  ناگاه 
آمده مذکوره را طلب داشت. گفتند 
خواتین]  با  ولد  سلطان  جّدة  که 
عظیم  بردند،  تفّرج  به  اورا  بانوان[ 
پرخاش   = داشتن  تولید]نفرت 
نمود.  رنجش  غایت  به  و  کردن[ 
الحال  به خانه آمد فی  چون کیمیا 
چوب  همچون  گرفته  گردن  درِد 
خشک بی حرکت شد، فریاد کنان 
بعد از سه روز نقل کرد] یعنی شمس 
کیمیا  ازمرگ  که  روز  ازسه  پس 
کنان  فریاد  اورا  مرگ  بود،  گذشت 
بگذشت  او  هفتم  چون  خبرداد[... 
شد...«. روانه  دمشق  سوی  به  باز 
       برخالف گفته ی افالکی، شمس 
نشانی  هیچگاه  که  رفت  دیاری  به 
دوبار  موالنا  نیامد،  دست  به  ازاو 
به دمشق می  به جستجوی شمس 
کمتریافت،  جست  اماهرچه  رود، 
چندی بعد هر یک خبر از مرگ او 
درستی  به  مرگش  محل  اما  دادند، 
به  توّجه  با  ضمنًا  نگردید.  آشکار 
از  که  نوجوان  بانویی  شکنندگی 
شده  یاد  رعنایی  و  زیبایی  به  او 
است  و ُخلق و خوی خشونت بارو 
کم تحمل شمس، جای تردید باقی 
براثر  کیمیا  مرگ  که  گذارد  نمی 
ضربات سختی بود که شمس بربدن 
بود،در  کرده  وارد  کیمیا  گردن  و 
 ، اینکه  جمله  از  گفته  این  برهان 
به  کیمیا  مرگ  نگاهداشتن  پنهان 
داشت؟  سبب  روزچه  سه  مدت 
درد  بیماری  دچار  همسرش  اگر 
گردن ویا هر بیماری دیگرشده بود، 
جای پنهان کاری آنهم به مّدت سه 

ِکرا  اینکه  به  توّجه  با  که   روزنبود 
خاتون مادرکیمیا در همان خانه در 
دسترس بوده است، توجیهی برای 
قتل  ازارتکاب  شمس  کاری  پنهان 

باقی نمی ماند. 
نازدانه  این  که  بود  چگونه         
و  شود  بستری  اتاقش  مادردر  ی 
شمس جهت مداوای اوگام بر ندارد 
و  ندهد  نیزآگاهی  کیمیا  مادر  به  و 
آنگاه پس از گذشت سه روزاززمان 
ازمهمانی  خاتون  کیمیا  برگشت 
فریاد  شمس  موالنا  جناب  کذا، 
زنان خبر مرگ  کنان و سر وسینه 
وچند  دهد  می  خانه   اهل  به  اورا 
روز بعد از نظرها ناپدید می شود!؟ 
جز اینکه در یک جمع بندی گفته 
شود شمس از روی عصبّیت و طبع 
خشنی که داشت، آنچنان ضرباتی 
که  کرد  وارد  کیمیا  گردن  و  بر سر 
منجر به مرگ آن ناکام گردید، که 
بجنبد،  گر  پیری  اند:»عشق  گفته 

سربه رسوایی زند!«.
که  داشت  دلیل  وانگهی چه         
شمس با آنهمه دلبستگی و همدمی 
و شیفتگی نسبت به موالنا و موالنا 
را ترک  او، بی خبرقونیه  به  نسبت 
که  شود،  ناپدید  همیشه  وبرای 
اگرابتالی کیمیا خاتون به درد گردن 
اوطبیعی  مرگ  و  داشت،  واقعّیت 
چه  بود  بیماری  همین  خاطر  وبه 
سه  مدت  به  کاری  پنهان  جای 
بود؟  قونیه  از  فرارهمیشگی  و  روز 
       آنگونه که از غیبت ناگهانی و 
همیشگی شمس  که بالفاصله پس 
از مرگ کیمیا خاتون روی داده بود، 
بر می آید این است که چون هر آن 
و  ُمریدان  وخیزش  خروش  امکان 
برای  عوام قونیه می رفت، شمس  
حفظ جان خود، بدون آن که موالنا 
را در جریان بگذارد، ناگزیر به ترک 
می  قونیه  از  همیشگی  و  عجوالنه 
شود،   که همین فرار عجوالنه می 
کشته  محکم  ازدالیل  یکی  تواند 
شدن کیمیا خاتون به دست شمس 
بر  فراررا  اگرشمس  که  باشد  بوده 
به  توّجه  با  داد،  نمی  ترجیح  قرار 
موالنا  ُمریدان  که  خشمی  و  کینه 
نسبت به او داشتند، مرگ ناگهانی 
خالی  ازبرای  بهانه  را  خاتون  کیمیا 
کردن بغض های نهفته وآشکارخود 
و  کردند  اومی  جان  قصد  و  کرده 

شمس آن را به خوبی دریافته بود.
دیگرخودداری  سویی  از         
از  موالنا  ُمریدان  و  ولد  بهاءالدین 

را  قونیه  از  فرارشمس  واقعی  ذکر 
که  کرد  تعبیر  اینگونه  بتوان  شاید 
کیمیا  پیوند  ُمسّبب  را  موالنا  چون 
به  که  دیدند  می  شمس  با  خاتون 
اش  خوانده  دختر  از  اصرارزیاد 
شمس  با  زناشویی  خواستارپیوند 
ورأی  بینش  اند  خواسته  نمی  بود، 
صایب ُمراد شان زیر پرسش برود، 
آنهمه دید صایب  با  تعبیرکه  بدین 
همدمی  و  صحبتی  هم  و  آگاهی  و 
آرام  نا  ذات  از  با شمس؛  تنگاتنگ 
بوده  مانده  آگاه  نا  شمس  وخشن 
ی  همه  با  را  جوانی  دختر  و  است 
آرزوهایش به عقد مردی در آورده 
است که عالوه بر ُخلقّیات تند، پنج 
تر  ُمسن  اش  خوانده  ازدختر  دهه 
بوده  و نمی دانسته که این تفاوت 
موجب  نخواهی  خواهی  سن  زیاد 
بد  ازجمله  زیاد  اختالفات  بروز 
موجب  را  هایی  ونگرانی  ها  گمانی 
کاربه جاهای  اغلب  که  خواهد شد 
خواهد  ناپذیر  وجبران  باریک 
کشید، به ویژه آنکه موالنا در برابر 
عدم موافقت کیمیا و بیزاری اواز این 
گفته ی سعدی:»  به مصداق  پیوند 
پهلونشیند  در  تیری  را  جوان  زن 
به که پیری«،ناگزیربه سرودن شعر 
می شودو به تعریف و تمجید شمس 
نو  دختر  آن  رضایت  تا  پردازد  می 
اگر  براین  بنا  کند،  جلب  را  جوان 
مرگ کیمیا را قتلی به دست شمس 
شان؛  موالی  ازبرای  خواندند،  می 
وآن  داشت  حیثّیتی  بارنامطلوب 
نمی  وی  وحال  شأن  ی  زیبنده  را  
شدن  ناپدید  نیزبا  وموالنا   دیدند 
بیند  می  درآن  را  مصلحت  شمس، 
همچنان خودرا ُمشتاق هم صحبتی 
برای  که  جایی  تا  دهد،  نشان  بااو 
رود  می  دمشق  به  دوبار  یافتنش 
وبرخالف بار نخست غیبت شمس، 
اشعاری  او  یاد  و  مدح  در  همچنان 
می  سماع  و  رقص  به  و  سراید  می 
کیمیا  مرگ  راه  این  از  تا  پردازد 
قلمداد  طبیعی  و  عادی  را  خاتون 
که  نیزحال  مریدانش  باشد،  کرده 
به  بود،  کرده  ترک  را  قونیه  شمس 
رعایت حال موالنا ازپرداختن به آن 

رویداد خودداری کردند.
در  موّحد،  محمدعلی  آقای         
شمس،از  مقاالت  کتاب  پیشگفتار 
نوشت:»منتهی  ولد  بهاءالدین  قول 
دوری،  غم  شمس،  اول  سفر  در 
فرا  عزلت  و  سکوت  به  را  موالنا 
می خواند؛ چنانکه سماع و رقص و 

شعر و غزل را ترک گفت و روی از 
همگان درهم کشید. لیکن در سفر 
دوم شمس، موالنا درست معکوس 
آن حال را داشت، آن بار چون کوه 
و  تنها  و  نزول شب،سرد  هنگام  به 
سنگین و دژم و خاموش بود و این 
بهاری خروشان و  بار چون سیالب 

دمان و پُر غریو و فریاد:
  روز وشب در سماع و رقصان شد       
برزمین همچو چرخ گردان شد

سیم وزر را به ُمطربان می داد 
 هرچه بودش زخان ومان می داد

 یک زمان بی سماع و رقص نبود
روزوشب لحظه ای نمی آسود

 ُغلغله اوفتاد اندر شهر 
شهرچه، بلکه درزمانه و دهر

کاین چنین قطب و ُمفتی اسالم
 کوست اندر دو کون )۱۹ (شیخ و امام

 شورها می کند چوشیدا او 
 گاه پنهان و گه هویدا او

 خلق ازوی زشرع و دین گشتند  
همگان عشق را رهین گشتند
حافظان جمله شعرخوان شده اند 

به سوی ُمطربان روان شده اند
 ورد ایشان شده ست بیت و غزل 

 غیراین نیست شان صلوة وعمل
 کفرو اسالم نیست دررِه شان

شمس تبریزشد شهنشه شان .    
رویه ۲۷

 اما با گذشت چندی،  موالنا از تب 
اواز  فراق  باب  از  ظاهراً  که  تابی  و 
این تب وتاب،  خود نشان می داد، 
می  چنانکه   گراید  می  سردی  به 

ُسراید:
 من چه گویم یک رگم ُهشیار نیست 
 شرح آن یاری که اورا یارنیست
 شرح این هجران و این سوز جگر

این زمان بگذار تا وقت دگر
خوشتر آن باشد که سّر دلبران

گفته آید در حدیث دیگران
 فتنه و آشوب و خونریزی مجو

بیش ازاین از شمس تبریزی مگو .
پایان

پانوشت ها:

زمان  درآن  رایج  پول  واحد   = لکاس   )۱۷

در قونیه. 

و  بازکردن  معنای  به  کردن هم  فراز   )۱۸

گشودن است و هم  به معنای بسنت،اما به 

فحوای نوشته اش بسنت در به روی اوست.

۱۹( کون = وجود - هستی

 قسمت چهارم                           »شمس تبرزیی، و عشق ریپی!«
                            

ک.هومان
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پیشگفتار

و  قواعد  مجموعه  زبان  هر  دستور 
اصولی است که زبان بر آن بنا شده 
زبان  از  قواعد دستوری  است. چون 
شاید  میشود  گرفته  زبان  اهل  خود 
به  زبان  نام دستور  به  کتابی  تدوین 
برای  ولی  نرسد  بنظر  ظاهر ضروری 
آن  ماندن  محفوظ  و  زبان  آموختن 
بیگانه  زبانهای  تصرف  و  مداخله  از 
مسلم  زبان  دستور  نوشتن  اهمیت 
زبان  از  هرگز  نیز  علم  زبان  است. 
گفتگو و نگارش جدا نیست و هدف از 
آموزش زبان فارسی جز درست سخن 
درست  و  نوشتن  درست  و  گفتن 

خواندن نیست
همتم بدرقه راه کن ای طایر قدس

که دراز است ره مقصد و من نوسفرم
است  مجموعه ای  گو  و  گفت  زبان 
از چند حرف  واژه  ها که هر  واژه  از 

تشکیل شده است.
آهنگی  با  که  است  صوتی   ، حرف   
زبان  در  برآید.  دهان  از  مخصوص 
پارسی سی و سه حرف وجود دارد که 
چهار حرف پ ،چ ، ژ و گ مخصوص 
ح،  ث،  حرف  هشت  و  پارسی  زبان 
ص، ض، ط ، ظ ،ع ، ق  مخصوص زبان 
عربی و بقیه میان  زبان فارس و عربی 

مشترک است بدینقرار:
ا - ء - ب - ت - ج - خ - د - ذ - 
ر - ز-  س - ش -غ - ف - ک - ل 
- م - ن - و - ه - ی. واژه های صد ، 
غلطیدن ، طپیدن ، شصت و طپانچه ،
 ، غلتیدن   ، سد  اصل  در  و  فارسی 

تپیدن ، شست و تپانچه بوده است.
 الف : » الف« در زبان فارسی در وسط 

و آخر کلمه آید مانند کاشتن - پروا.
اول  به  فارسی  زبان  در  همزه  همزه: 
کلمه درآید  و در وسط و آخر نیاید 
ماننداسب- ایران - ابر.اسمهای عربی 
که همزه کشیده در آخر دارند مانند: 
ابتداء - انشاء - انبیاء بهتر است در 
پارسی بدون همزه شود مانند: ابتدا - 
انشا و هرگاه کلمه دیگری اضافه شود

 بجای آن، یایی افزوده گردد مانند: 
در  گرانبها.  ،اشیای  پروین  انشای 
که  ساکن  همزه  عربی  کلمه های 
پیش(   ( مضموم  آن  از  پیش  حرف 
میشود  نوشته  واو  بصورت  باشد 
پیش  حرف  که  هرگاه  مؤمن.  مانند: 
از آن مفتوح ) زبر( باشد بصورت الف 
نوشته میشود مانند: یأس و هرگاه که 
حرف پیش ازآن مکسور ) زیر( باشد 
بصورت یا نوشته میشود مانند: ذئب. 
هرگاه همزه متحرک در وسط کلمه 
آید غالبأ بصورت حرکت خود همزه 

نوشته شود مانند: مسؤول ، توأم ،
رئیس. هرگاه همزه زبر بعد از زیر آید 
بصورت یا نوشته شود مانند: تبرئه ، 
تخطئه. هرکاه همزه زبر بعد از پیش 
مانند:  شود  نوشته  واو  بصورت  آید 

سؤال ، مؤلف.
مد ) ˜ ( : هرگاه همزه و »الف« با هم 
و روی  نویسند  »الف«  بصورت  آیند 
مانند:  گذارند   )  ˜  ( مد  عالمت  آن 
آشتی - آسمان. در زبان پارسی مد 

را فقط در اول کلمه میگذارند.
ت : حرف »ت« در آخر کلمات عربی 
بصورت گرد نوشته شود مانند : نزهة 
- فسحة . این ة گرد اگر در فارسی 
خوانده شود ، دراز است و اگر خوانده 
نویسند  ساکن  های  بصورت  نشود 
مانند : فاطمة )فاطمه( - جملة )جمله( 

- مکالمة )مکالمه(.
فارسی  زبان  در  ث«  حرف«    : ث 
داشته  ، خواندن مخصوصی  باستان 
است )Th( که بتدریج متروک شده 
باقی  ولی در برخی واژه های فارسی 

مانده است مانند : تهمورث
د : در قدیم در بسیاری از کلمه های 

فارسی »دال« در اصل» ذال «
خواندنش  زمان  مرور  به  که  بوده    
تبدیل یافته و »دال« شده است مانند :
 گنبذ - بوذ - دوذ ) گنبد - بود - 

دود(
ذ : حرف« ذال« که خواندنش مانند 
» ز« است از حرفهای مشترک میان 
عربی و فارسی است که تنها در چند 
کلمه فارسی باقی مانده است مانند: 

آذر - گذشتن - گذاشتن - گذاردن.
ق : حرف »ق« در واژه های ترکی که 
وارد فارسی شده است نیز وجود دارد 

مانند: قاشق - قورمه
ن  کلمه یی«  میان  در  اگر   : ب  ن- 
»ن   ، گردد  واقع   « ب  از«  »پیش 
خوانده  م«  ولی«  میشود  »نوشته 
میشود مانند : شنبه - انبان - عنبر ،

 اما اگر« ب« در آخر کلمه  باشد در 
میشود  مبدل  »م«  به  نیز  نوشتن 
اصل  در  که  - سم  - خم  دم  مانند: 

دنب - خنب - سنب بوده است
و  نوشته شود  » و« هرگاه  : حرف  و 
معدوله  »واو«  را  آن  نشود،  خوانده 
نامند. پیش از »واو« معدوله همیشه 
حرف »خ«   و پس از آن یکی از این 
نه حرف آید. ا - و - ر - ز - س - 
ش - ن - ه - ی مانند: خواب - خوار 
- خوازه - خواستن - خوال - خوان 
- خویش - خورد - خورده. اگر بعد 
از« واو« معدوله» الف« باشد بصدای 
»الف« میشود مانند: تنخواه - خواجو.  
خوانده  یا«  بصدای«  باشد  یا  اگر  و 
در  خوید.   - خویش   : مانند  میشود 
قدیم حرف »خ« پیش از« واو« معدوله 
به آهنگ ویژه یی خوانده میشده که 
در  جز  است  شده  فراموش  اکنون 
کلمه خوی بمعنی عرق و نام شهری 

در آذربایجان.
ه : حرف »ها« بر دو قسم است. آنچه 
خوانده میشود مانند شاه-راه و آنچه 
خوانده نمیشود و ساکن است )بدل 
- خامه.  -نامه  : جامه  مانند  کسره( 
در زبان پهلوی »ه« ساکن بصورت » 
ک« بوده است مانند: بنده - بندک، 

خجسته -خجستک.
حرفها هشت  خواندن  برای  حرکت: 
حرکت وجود دارد . سه حرکت کوتاه . 
زبر )فتحه( زیر ) کسره ( پیش )ضمه( . 
پنج حرکت کشیده: آ - مانند: آفتاب ،

 او- مانند: زود ، ای )E( مانند: دید، 
- او )O( مانند: خسرو. – ای  مانند: 

پیام.
تشدید: تشدید نشانه یی است ویژه 
فارسی  زبان  در  که  عربی  واژه های 

حرف  دو  هرگاه  رود.  بکار  بندرت 
دیگری  و  ساکن  یکی  که  همجنس 
یک   آیند  هم  ،با  باشد  متحرک 
گزارند  تشدید  آن  روی  و  نویسند 
مانند : حّریت - ذّره . واژه های فارسی 
مانند: اّره - بّره - یّکه -فّرخ در اصل 

بدون تشدید بوده اند.
تنوین : تنوین در عربی »نونی« است 
که خوانده میشود ولی نوشته نمیشود 
و نشانه دو حرکت است مانند: اتفاقًا 
)ن( - سالٌم )ن( علیکم - بعباٍرة )ن( 
اخری. اگر حرف آخر کلمه تنوین دار، 
مانند: دفعًهً - نسبًه  باشد  زائد  »تا« 
)اصل کلمه دفع و نسب بوده و »تا« 
همزه  کلمه  اگرآخر  و  است(  زائد 
باشد حرکت تنوین بر روی آنها نهاده 
میشود مانند: جزٌء. اگر »تا«جزو کلمه 
به  که  الفی  روی  بر  را  تدوین  باشد 
آخر کلمه افزوده گردد گذارند مانند: 
موقتاً ) »تا » در کلمه وقت که ریشه 
کلمه موقت است اصل میباشد و زائد 
با  را  فارسی  واژه های  اگر  نیست(. 
تنوین بکار برند نادرست است مانند : 

جاناً )جانن(- زباناً )زبانن(
فارسی  زبان  در  گاهی  تخفیف: 
حرفهای  از  برخی  شعری  بضرورت 
را  این عمل  و  واژه ها حذف میگردد 
نامند:  تخفیف و آن کلمه را مخفف 
 ، ره   - راه   ، - شه  ، شاه  - چه  چاه 
همواره - هماره ، آواز - آوا ، ناگاه - 
ناگه ، سیاه - سیه ، نیکو - نکو، اشتر 
فراموش-  ، نشیب - شیب  - شتر، 

زینهار  خامش،   - خاموش   ، فرامش 
- زنهار

ابدال: در زبان فارسی برخی از حرفها 
بیکدیگر تبدیل میگردد مانند: آمیز - 
آمیغ ، فروز -  فروغ ، باز- واز، پیل- 

فیل ، شغال- شگال.
قلب : جابجا شدن حروف را در برخی 
از واژه ها قلب نامنند مانند: استخر-

استرخ ، حضرت- حرضت.

ادامه دارد

درزمان  شاه فقید  رسم این بود هفته ای
 یکبار  روزهای دوشنبه نمایندگان  و 
بسیاری از طبقات مختلفه بحضور شاه 
شرفیاب شده از  وضعی سخنی  پیش 
بایک  مشکالت  سخت  وبا  آمد  می 
کلمه یا کرشمه حل می شد وشخص 
مردم  بردردهای   نزدیک   از  شاه  
آگاه  شده  وبایک اشاره به  درمان 
می پرداخت. ازاین گذشته  درضمن 
مذاکره ومحاوره  کارها را با مشاورة 

هم  انجام می داد.
روز دوشنبه  یکی از ایام  ماه صفر شاه 
فقید  از دراندرون  پیدید آمد . وزیر 
دربار )تیمور تاش( سراز پا نشناخته  به 
استقبال دوید . همین که به مجتمعین  
آورده  فرو  سرتعظیم   همه  رسید  
شد.  چیره  برهمه  وسکون   سکوت 
ناگاه  نبودکه  کسی را  جرأت سخن 
شکسته   را  خاموشی  حضار   از  یکی 

باصدای رسا گفت:
- سالم علیکم.

 او شیخ محمد علی کاشی  از روحانیان 
وقضات  آن عصر  ، بسیارفربه باعمامه 
بزرگ وریش  انبوه رنگین  و هیکلی 

بزرگ بود.
شاه برای نخستین  بار باچشم پرخشم  

نگاهی براو افکند و پرسید:
عتاب  مقصود  چه؟)  یعنی  سالم   -

ازترک تعظیم  برخالف سایرین( .
وزبان  شیرین   کاشی  بالهجه  شیخ 

فصیح بدون بیم پاسخ داد :
وجوداقدس   سالمتی   برای  سالم   -
سالمت  ضامن   که  است  شاهنشاه 

مسلمین است. 
شاه از آن جواب خشنود شد . تصور 
کرد  که شیخ تازه از کاشان آمده . 

پرسید:
- حال همشهری ها چطور است؟ من 
توپ   های  گلوله  از   آثاری  آنجا  در 

خود بیادگار  گذاشته ام. کی آمدی؟
شیخ جواب داد:

- دعاگو مدتی است آمده ام وسیزده 
سال است که دراین شهر به تدریس  

فقه مشغول هستم.
داشت  براوضاع  که  باتسلطی  شاه 

خواست مجرای سخن  را تغییر دهد 
وبه مطایبه وشوخی  بپردازد گفت:

هم  ماه صفر   . است  نحس  - سیزده 
نحس است. گویا امروز نحوست  دامان 

شمارا گرفته که بدیدن ما آمدی؟
شیخ عرض کرد:

زیارت   به  تشرف  سعادت    -
اعلیحضرت  »صفر« نحس را  به سعد 
تبدیل کرده . همانطورکه  اعلیحضرت 
سلطان ملل  اسالم هستید  صفرالخیر 
هرماهی   برای  شهوراست.  سلطان 
رمضان  مثالً  هستند  قائل  صفتی 
المبارک، محرم الحرام، وصفرالخیر که 
اعلیحضرت  سراسرروزگار   انشااهلل  

خیرباشد. 
سخن  هم  دیگری  با  خواست  شاه 
اسمعیل  آقا  حاج  به  روکرد  بگوید. 
عراقی ) وکیل مجلس( وبالبخند وحال 

خوش پرسید :
-آیا  چنین است؟

حاج اسمعیل عراقی
را مغتنم  مرحوم عراقی  وقت خوش 

شمرده گفت:
-عربی درماه محرم  وارد تهران شد. 
وناهاروشام وچای  دید همه جا طعام 
وقلیان  بعنوان  عزا مهیاست. چندروزی  
شکمی از عزا  درآورد ورفت. سفردیگر  
با ماه مبارک  تصادف کرد . دید مردم 
همه امساک کرده ودرها بسته است. 
گفت: پس ازاین  باید این دوماه  را 
چنین خواند: محرم المبارک ورمضان 

الحرام. 

شاه ازاین  حکایت خندید . سپس رو  
به سید یعقوب  شیرازی کرد  وگفت:

چه  تو   با  اقدام  روزنامة  سید!  ها   -
غرضی  داشت که نام ترا  یعقوب  آل 
قاجار نهاد؟ راستی می گویند  قاجاریه 
دارند.   زن   یک  و  مرد  یک  فقط  
مردآنها خانم  فخرالدوله ) والدة دکتر 
علی امینی( اگر گفتی  زن آنها کیست، 
من می گویم ترا  ازجوشقان  انتخاب 

کنند. 
هنوز سید یعقوب جواب نداده بود  که 
شیخ مطایبه  ومداعیه  شاه را غنیمت  
دانسته برای ادای مطالب خود  بهانه 

جست وگفت:
-  جوشقان تابع والیت ماست وکیل 
کاشان برای  آنجا وبرای تمام  ایران 
کدخدای   او  است  خوب  کافیست. 
قاآنی  اشعار  سپس  باشد  جوشقان 
راخواند:من  نه گدای جوشقان نه عامل 
زواره ام/نه مفتی ونه محتسب نه رند 

باده خواره ام. 
سخن  کرده  درک  را   مطلب  شاه 

رابرید  وگفت:
- تواآلن گفتی  من مال ومفتی هستم 
درس می دهم چگونه می گوئی »کسی 
نپرسدم  خبر که کیستم چکاره ام؟« 

شیخ باخنده گفت:
بنده   است.  خوردن  مفت  از  مفتی   -
مشروع  مزد  که  خواهم   می  شغلی 
داشته باشد. شاه خندید  ورو به وزیر 

دربار  کردوآهسته دستورداد. 
و  اورا صداکرد   برود   شیخ خواست 
فرماندهی   برای  شما   هیکل  گفت: 
لشکر بسیار مناسب است اگر کارخوب 
بخواهی بیا و داخل قشون )ارتش( بشو  

تا مثل  ما نان حالل بخوری.
سپس رو به تیمورتاش  کردوگفت:

- راستی آن آخوند  دیگر که آن روز 
درعدلیه دیدیم  برای فرماندهی خوب 

بود . نام او چیست؟ عرض کرد:
- شیخ محمد  بروجردی.

شاه  با تبسم به شیخ گفت:
- برو همکار خودرا خبر کن  که هردو 
اگر چه می  امیر لشکر  خواهید شد 

گویند  او باید میر غضب باشد!

درهمان حین و حال  شخصی کوتاه قد  
دارای سبیل بلند  ازدور  پیاپی تعظیم 
کرده  می خواست توجه شاه را  جلب 
کند.هی نزدیک می شد ومأیوس می 

گردید.
آقای رفیع )قائم مقام الملک(  که مالزم 

شاه بود آن وضع وحال  رادید گفت:
- این سرداراشرف  است می خواهد 
وکیل شود. شاه باهمان  حال  خوشی 

وخنده  وشوخی فرمود:
- ها سردار ؟

پیش   بیا  تکرارنمود.  را  کلمه  واین 
ازکجا  شوی؟   وکیل   خواهی  می 
به  را   جوشقان  ماکه  خواهی؟  می 
آیا  بسیارخوب!  دادیم   یعقوب  سید 
ازسرداری  استعفا می دهید که نمایندة  

قائم مقام الملک رفیع
مجلس شوی بسم اهلل برو اسم  خودت 
را بنویس  که وکیل چاله  میدان هستی.

سرداراشرف  ازشدت  سرور نزدیک 
وازروی  کند  سجده  برزمین  بود 
سادگی یقین کرد  که با نوشتن  اسم، 
وکیل  شده. خندة شخص اعلیحضرت 
گردیده   حاضرین  گستاخی   موجب 
خود   که  هم  شیخ  خندیدند.  همه 
مسبب خوشوقتی  شاه شده بود پیش 

رفت وگفت:
 ، دیدید  عرض کردم  صفرالخیر   -
ومسرت  ازسلطان  مسلمین درسلطان 
الشهور صفرالخیر است. که امیدواریم 
برکات  وخیرات این ماه  نحس نمی 
شود. این همه سعادت  وخوشی  شامل  

حال عموم  رعایا  گردد.

    زنده یاد دکتر طلعت بصاری)قبله( 

دـستورزبان افرسی داستانهای کواته اتریخی
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لؤ لؤ وخاشاک

وطواط  رشیدالدین  سلطان سنجر،  
نشاند.  دیگران  فروتراز  رادرمجلس 

ورشید این قطعه  را بداهه سرود:
دانی شها که دورفلک درهزارسال
چون من یگانه ای ننماید بصد هنر

گرزیر دست هرکس وناکس نشانیم
 آنجا لطیفه ای است بدانم من اینقدر
بحراست مجلس تو ودربحر بی خالف

 لؤلؤ بزیر باشد و خاشاک بر زبر

گوشواره  گوش فلک

پدر   مرگ  از  پس  معزی   امیر 
دردستگاه ملکشاه سلجوقی درآمد 
ولی شاه را بدو التفاتی  نبود. گویند 
این اتفاق  موجب ترقی ومحبوبیت او 

نزد شاه شد:
ملکشاه روزی با مالزمان خویش  به 
نو(   ماه  )دیدن  بود  رفته  استهالل  
بدید.  از دیگران  پیش  را  ماه   اتفاقاً 
امیر معزی به اشارت  یکی از درباریان  
پیش آمد واین رباعی  درتهنیت  ماه و 

مدح شاه بداهه  گفت:
 ای ماه چوابروان یاری گوئی

یا همچو کمند شهریاری گوئی
نعلی زده از زر عیاری گوئی

درگوش سپهر  گوشواری گوئی

ملکشاه اسبی بدو صله بخشید وامیر 
رباعی  این  تشکر  درتقدیم  معزی 

مصنوع را سرود:
 چون آتش خاطر مرا  شاه بدید

از خاک مرا بر زبر ماه کشید
چون آب یکی  ترانه ازمن بشنید

چون باد یکی مرکب خاصم  بخشید

اپالن رخاست یا عماهم

عوفی-  معاصر  بلخی-  الدین  ضیاء 
بودگویندعمامة  منبر  واهل  ازوعاظ 
خودرا  طوری برسر می نهاد  که همة 
ماند.  می  نهفته  آن  زیر  پیشانیش 
کسی به او  ایراد کرد  که عمامه ات را  

درست بگذار. جوابش داده:
 یک شهر حدیث من واشعارمن است
درهر کنجی  سخن زگفتار من است
گر  پیش نهم پا پسش ای مرد سره
 پاالن خر تو نیست دستار من است

تعویض مقام

محمدرشیدی سمرقندی به ممدوح  
ُممسک خود پیشنهاد بجائی می کند:

تو وزیری  ومنت مدحت گو
دست من بی عطا روا بینی

تو وزارت بمن سپار ومرا
مدحتی گوی تا عطا بینی

رس آورده

نصرت الدینشاه کبود جامه برقسمت 
های شمالی ایران حکومت می کرده 
وباجگز ار سلطان تکش خوارزمشاه  
او  به  نسبت  سلطان  گویند   بوده. 
را مأمور می کند  بدبین شده کسی 
که سر نصرت الدین را بدرگاه آورد. 
نصرت الدین قاصد را بهر نحوی بوده 
راضی می کند وبه اتفاق او روانة دربار 
خوارزمشاه شده، به محض ورود این 

رباعی را می خواند:

من خاک تو درچشم خرد  میآرم
عذرت نه یکی  نه ده نه صد میآرم
سرخواسته ای بدست کس نتوان داد
میآرم و برگردن خود میآرم

وشاه نسبت به او مهربانی می کند.

عاشق صادق

قاضی زادة  الهیجان  عاشق پسرکی 
عتابش   به  معشوق  بود  نام  صادق 
بیفکند ودستش بشکست  ازبلندی 
عاشق صادق  شکسته  دست، درجواب 
عیادت وشاید  مالمت دوستی سرود:

بعشق صادق اگر دست من شکست  چه باک
کسی که عاشق صادق بود چنین باشد
نیست شاهد  مرااحتیاج  ثبوت   پی 

باشد  آستین  در  صادق  عاشق  گواه 

عشق ریپی

حکیم رکنای کاشی ازصوفیان  عهد 
عباس  شاه  درعهد    . است  صفویه 
کبیر  بدو التفاتی نشد. این بیت بگفت 

و روانة هندوستان شد.
گر فلک یک صبحدم بامن گران باشد سرش
شام بیرون میروم چون آفتاب از کشورش

درعهد شاه صفی مجدداً به ایران  آمد 
درسن ۸۰ سالگی  عاشق زیبا پسری 
شد. جوانک بدخوی  وآتش مزاج بود. 
ببینید عاشق بیچاره چه دل پردردی 

دارد:
درسر پیری که بامن پنبه گویی آتش است

موی همچو پنبه ام آتش گرفت از خون او

وی گذشته از پیری  چشمش هم » کم 
سو« بوده است وبرای مشاهدة جمال  

معضوق مجبور باستعمال  عینک:
بیا پیش ایجوان ودیدن خودبرمن آسان کن
که پیرم سخت واز نزدیک هم دشوار می بینم

رقعه دعو ت
انوری یکی از دوستان خودرا به انجمن انسی 
که ساخته بودند  چنین دعوت کرده است:

نداردمجلس ما بی تو نوری
اگرچه نیست مجلس درخورتو

چه فرمائی چه گوئی مصلحت چیست
توآئی نزدما با ما  بر تو؟

روزه تهدید 
اغلب  شعرا  مثل  که  ترشیزی  عهدی 
رادرتهدید  رباعی  این  بود،  تنگدست 

ماه رمضان گفته است:
آمد رمضان نه صاف داریم و نه ُدرد

بُبرد ما گرسنگی درد  ازچهرة 
درخانة ما چو خوردنی چیزی نیست
ای روزه برو ورنه ترا خواهم خورد.

ماهی سودمندربای آزلایمر
یک مطالعه جدید نشان می دهد که 
ماهی غذائی سودمند برای  سالمت 
مغز ، است و به درمان بیماری آلزایمر  
مرکز  دانشمندان  کند.   می  کمک 
پزشکی  دانشگاه  پیتسبورگ آشکار 
یا  پخته  ماهی  مصرف  که  ساختند  
کمتر  آلزایمررا  خطربروز   جوشانده 

می کند.

این دانشمندان رژیم غذائی  ۲۶۰ فرد 
سالم سالمند را به مدت ده سال  زیر 
نظر گرفته  وآزمایش scan  مغز آنهارا  
درابتدا ودرپایان این دوره  بایکدیگر 
که  افرادی  نتیجه:  کردند  مقایسه 
الاقل  هفته ای یکبار ماهی مصرف 
کرده بودند  کمتر دچار مرگ سلولهای 
مرکز  حافظه در هیپو تاالموس وقشر 

جلوی مغز  گردیدند.
نشان  خاطر  نامبرده  دانشمندان 
کردند  که سالمت  مغز با روش زندگی  
 ۳ امگا  چرب  داردواسیدهای  رابطه 
مانند  چرب  های  درماهی  موجود 
ماهی  آزاد، تونا وساردین خطربروز 

بیماری آلزایمر را کاهش می دهد.

پستان رسطان  ردباره  جدید   نظرات 

به تقریب از ۸ زن یک زن دردوران 
زندگی خود  مبتال  به سرطان پستان 
مرد   از هر ۱۰۰۰  مرد  می گردد ویک 
دردوران زندگی مبتال به این سرطان  
می گردد.  با تشخیص زودرس ودرمان 
های موجود تعداد مبتالیان درسالهای 

اخیر  کاهش یافته است. روش های 
تشخیص سرطان پستان عبارتند از :

معاینة  بالینی، مموگرام، اولتراساوند 
.MRI و

 رسطان داههن  رِحم
دهانة  سرطان  به  مبتالیان  تعداد   
َرِحم  نیز به سبب تشخیص  به موقع 
با آزمایش  pap smear ) تشخیص 
بسیار  کاهش  سرطانی(  سلولهای 
سرطان  نوع  این  رشد  است.  یافته  
بطول می  بسیار  آهسته  وسالهای  

انجامد.

رسطان روده زبرگ ومقعد
این نوع  سرطان شایع وسومین سبب 
درایاالت  سرطان   سبب   به  مرگ 

متحده است.
 یک آمریکائی بالغ به تقریب ۴ درصد  
درمعرض خطر  ابتال به سرطان رودة 

بزرگ یا مقعد می باشد.
این  بیشتر  شیوع  سبب   به 
انجمن  تر  پائین  درسنین  سرطان 
انجام    ۲۰۲۰ درسال  آمریکا  سرطان 
کولونوسکوپی رااز 5۰ سالگی به ۴5 

سالگی توصیه کرده است.

فوائد کنگر )کنگر رفنگی(
  )Artichoke(کنگر یا  فرنگی  کنگر 
ازاولین گیاهان شناخته شده است. 
درکشورهای  شرق مدیترانه وبیشتر 
دردره ها ونواحی گرم ومرطوب جزایر 
کارائیب وآمریکای جنوبی  می روید. 
آن   نام  شفاهی(  )تورات  درتلمود 

Kinressمی باشد.
 رنگ کنگر سبز تیره  یا آبی مایل به 
گوشتی  آن  برگهای  است.  ارغوانی 
وبصورت پخته یا steamed ویا تازه  
آن  در  که  رسد.  آبی   می  بمصرف 
کنگر پخته می شود نوشابه ای سالم 
وخوش طعم است حاوی  روغن های 
فراری است که سرشار ازمواد معدنی 

است ومصرف  درمانی دارد.

خواص ردمانی کنگر
کنگر  دردرمان اختالالت کبدی مؤثر 
شده  بزرگ  کبد  که  هنگامی  است. 
داده  راافزایش  صفرا  جریان  باشد. 
کند.  می  رابازسازی  کبد  وسلولهای 
را   وبدن  بوده   زدائی  سم  اثر  دارای 
کند.  می  پاک  ها  وعفونت  ها  ازسم 
کنگر  درپیشگیری سنگهای  دستگاه 

ادراری مؤثر است.

 اثرات دیگر  کنگر  عبارت است از  
کاهش  )آنژین(  قلبی  درد  تسکین  
فشار خون، تقویت اشتها وکمک به 
درمان ناراحتی های دستگاه  گوارش 

وکمک  به مقابله با افسردگی. 
قوای  کنگر   موجود  شواهد   بنابر 

جنسی را  نیز تقویت می کند. 
درصورت بیماری کلیه از خوردن آن 

باید  خودداری کرد.
دیگر از  خواص کنگر  کمک به  رفع  
های  نوشابه  مصرف  از  پس  خماری 
و  خون  چربی  ازدیاد  درمان  الکلی، 

کولون تحریکی است.
ضد  اثر   دارای  همچنین   کنگر 

اکسیدان  می باشد.

عوارض جانبی:  آسم، آلرژی  بینی، 
تنگی نفس، تهوع واسهال ازعوارض 

جانبی استفاده از کنگر است.

انعقاد   ضد  داروهای  داروئی:  تداخل 
اثر  افزایش   ، ریزی(  خون  )خطر 

داروهای ضد چربی خون

 ۲5۰ وکپسول  قرص  بصورت  کنگر 
و ۷5۰ میلی گرمی، عصارة خشک، 
آن  خشک  برگ  و  محلول  عصارة 

دردسترس می باشد.

عبارتنداز  کنگر  فعال  ترکیبات  
اسید Luteolin, chlorogenic,   و

.Cynarin

از: دکتر همایون آرام- نیویورک

دانستـنی اهی زپشکی
زنده یادسعیدی سیرجانی

شوخی شعرا

آرتیشو یا کنگر فرنگی

امیر معزی
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و  درمان  مرجع  عنوان  به  رومی 
استاندارد   استفاده می کردند. 
در  رازیانه  پزشکی؛  خواص 
بیماری های  گوارشی، ضد انعقاد 
اکسیدان،  انتی  درد.  ضد  خون، 
التهاب و تورم  ضد تومور و ضد 

به  کار برده می شود. 
رومی  کنندگان؛بادیان  استفاده 
بیماری   به  که  افرادی  برای 
سرطان  و  وروماتیسم  آرتروز 
شود  می  توصیه  هستند  مبتال 

طرز استفاده عطر: 
عطر بادیان رومی بایستی روزی 
در مدت  خانه  فضای  در  بار  سه 
۳۰دقیقه به طور مستقیم پخش 
میتوان  .یا  نمود  استشمام  و  
کپسول  در  را  آن  از  مقداری 
روز  در  نوبت  سه  در  و  گذاشت 

بطور مستقیم استفاده کرد.
کاربرد موضعی:

یک قطره از روغن بادیان رومی 
را با یک قطره وی شش یا روغن 
بادام  مانند روغن زیتون،   ( پایه 
تا  میکنیم  مخلوط  نارگیل(  یا 
رقیق شود و سپس آنرا در  نقاط 
استفاده  پذیر  انعطاف  و  حیاتی 

می کنیم.

رومی  بادیان  عطر  عطر:  تاثیر 
منجر به تحریک احساسات و باز 
گرداندن انرژی حیاتی می شود.

 اطالعات فنی؛
اصلی  منشا   رومی:  بادیان   
اپییاسیس  گیاه  این  خانواده 
است که  در ترکیه  رویانده می 

شود.
روش های استخراج: دانه بادیان 
رومی را تقطیر نموده و از عصاره 

آن عرق گیری می شود.
دهنده:ترانس  تشکیل  مواد 
ل  متا ) صد ر ۹د 5 -۸ 5 ( ل تو نا ا

چاواکول)۲-۴درصد(.
  گل پر؛  این گیاه از سوی اروپایی 
مقدس  روح  ریشه  عنوان  به  ها 
می  شناخته  فرشتگان  روغن  یا 
شود ، گل پر ،شفا بخش  است .

افزایش  باعث   همچنین 
شود،  می  بدن  قوت  و  قدرت  
معتقدند  برخی  که  طوری  به 
دهد.  می  الهی  شفای  گیاه  این 

به  تجربه  با  پزشک  زمان  در 
مان در  برای  پاراسلوس  نام 

 طاعون به این گیاه اعتبار داده 
شد. شاخه این گیاه برای عفونت 
طاعون جویده می شد. وقتی که 
سوزانده  گیاه  این  ریشه  و  تخم 
می شد ؛هوا را تصفیه می کرد.  

گلپر:این  دارویی  خاص  تاثیرات 
خون،  انعقاد  ضد  به  منجر  گیاه 
گرفتگی  ضد   ، ارامبخش 
ریه،  عفونت   ، سرفه  عضالت، 
های  دوره  مشکالت  رفلکس، 
عالیم  کاهش   ، زنانه  ماهانه 

فراموشی می شود.
به  پر؛  تاثیرات خاص  عطر گل   
منفی  های  انرژی  کردن  خارج 
بدن کمک می کند و  منجر  به 
تجربیات  و  خاطرات   یاداوری 
قبل از  ناراحتی و عصبانیت می 

شود.  
طرز استفاده عطر: 

روزی سه  بایستی  این گل  عطر 
 . در فضای خانه پخش شود  بار 
یا میتوان سه نوبت در روز بطور 
مستقیم عطر را استشمام کرد. 
بقیه درصفحه ۴۸

جور نمیشه

»... علم کوانتوم علمی بسیار قدیمی 
به  قریب  است.  اسالمی  جوامع  در 
هزار سال پیش دانشمندان مسلمان 
در این باره صحبت کردند یافته های 
عربی،  ابن  کتاب  یک  با  کوانتوم 
نشان  مسلمان،  عارف  و  فیلسوف 
عربی  ابن  عبارت های  که  میدهد 
کاملتر از عبارت های دانشمندان اخیر 
است. ما در عرصه های جاری در باره 
جلودار  هم  کوانتومی  کامپیوترهای 
جدید  خیلی  کوانتوم  ،علم  هستیم 
است و هنوز در عرصه زندگی مردم و 

عرصه نظامی وارد نشده است...«

افتخار  پر  مغزی سردار  ترشحات  از 
کل  معاون  فدوی  علی  اسالم، 
از  یکی  که  انقالب  پاسداران  سپاه 
)که  نوبل  جایزه  جدی  کاندیداهای 
رشته  در  دارد(  اسالمی  ریشه  آنهم 
علم غیب و تماس با ارواح میباشد.  
ولی بخاطر زد و بندهای پشت پرده 
های  دسیسه  و  جهانی  استکبار 
اسراییل فالن فالن شده و با تهدید 
دولت  علیه  یکجانبه  تحریمهای 
کمیته   ، اتریش  و  یا سوئد  سوییس 
ما  استاد  به  جایزه  دادن  از  نوبل 
خودداری کرد. خوبی این نوع کوانتوم 
اسالمی اینست که هم خیلی قدیمی و 
هم خیلی جدید است و فقط در توبره 
این ابلهان یافت میشود و قرار است 
بین  آینده  سال  اربعین  مراسم  در 
!! عزاداران بطور رایگان پخش شود 
ما هر وقت میخواستیم با یکی از یاران 
قدمی بزنیم بیرون و بریم کافه گردی، 
از قبل ندا میدادیم که لباس درست 
حسابی بپوش چون کافه موند باالست 
راه  کتانی  کفش  و  جین  شلوار  با  و 
نمیدهند و احتماأل ورودیه داره. حتما 
باید فاستونی بپوشی با کت و کراوات. 

دوست ما هم میرفت سر کمد و هر 
چی دم دستش میامد به تن میکشید. 
نه کراواتش به پیرهنش میخورد، نه 

پیرهنش به کتش میخورد، نه کتش
 به شلوارش میخورد ، نه کفشش به 
 . کفشش  به  جورابش  ونه  شلوارش 
ادکلن هم که میزد واویال ، یک چیزی 
تو مایه های ۴۷۱۱ که تو سلمانی های 
دلش  بعد   . بود  مد  ما  زمان  تهران 
کراوات  و  شلوار  کت  که  بود  خوش 
پوشیده . آخر شب هم میومد و همه 
را برمیگردوند توی کمد بدون اینکه 
طبیعتأ  خب  کنه.   ردیف  و  مرتب 
باره  در  هم،  شب  زدن  گپ  موضوع 
به  بود.  رفقیمان  رنگ  هفتاد  لباس 
شوخی پرسیدم : باکی نداری اینقدر 
که  داد  جوابی  میپوشی؟  قروقاطی 
درش ماندم ، یعنی یک رو کم کنی 
دیگرنتوانستم  برنده.،  آس  با  باحال 
چیزی در برابر چنین دلیل و منطق 
پر زوری بگویم. او کفت: کدام کار ما 
باشه؟  دومیش  این  که  بوده  درست 
ناهمخوان  و  دوگانه  چیزمان  همه 
او  به  و  میاید  بدمان  عرب  از  است. 
فحش میدهیم ولی اسم بچه هایمان 
آنان  و خدای  میگذاریم  عربی  به  را 
را میپرستیم ، آداب و رسوم نیاکان 
از اسالمزدگی، سرشار ازجشن  قبل 
و شادی و شور طبیعت و نگهداری از 
داده های جهان و آموزش و پرورش در 
راه شناخت خرد بیکران میبوده ، حاال 
کجاییم ؟. پرستش افرادی که با قتل 
و غارت به خاک ما تجاوز کرده اند و 
پیروی از جریانی که مخالف هرگونه 
زندگی  بهبود  و  فکری  پیشرفت 
است. به یک حالتی افتاده ایم که نه 
این و نه آنیم ولی هم این و هم آنیم.
هنگام کنسرت و رقص و بزن بکوب، 
هزارهزار دور هم جمع میشیم ولی 
جایی که باید در روبرویی با دشمنان 
خود همرزم و همگام باشیم، در یک 

نمی گنجیم.همین  کوچک  اطاق 
مقاله  در  تو  که  مذهبی  ملی-  واژه 
انتقاد میکنی. مذهب درجه یک  ها 
بودن  امتی  طیف  در  حقیقت  در  ما 
بود که  اینجا  نه مردمی بودن.  است 
باارزش  نمونه  نداشتم.  جوابی  دیگر 
هم حکومت آخوندی و دولت کنونی 
عزاداران به رهبری عالمه دهر آقای 
دکتر رییسی میباشد. همین هیئت 
که  والیت،  مجذوبان  و  زنها  سینه 
گویی آنانرا با اتوبوس به این گوشه و 
آن گوشه مسندهای دولتی میبرند ، 
بودند  کاره ای  دیگر  های  دولت  در 
به  آنانرا  باشد  مناسب  وقتی  که  
وزارتخانه ها و نهادهای گوناگون پاس 
نفت دولت  کاری میکنند مثل وزیر 
مموتی که حاال شده وزیر راه !!! خود 
هیئت  تصویب  موقع  هم  بدبختش 
اسالمی،  شورای  طویله  در  وزیران 
میکرد  فکر  و  بود  گرفته  گیجه  گو 
اصوال  که  هم  اینها  نفت.  وزیر  شده 
خدادادی گیج و ویج هستند برایشان 
سفره  کدام  پای  که  نمیکند  فرقی 
نذری بنشینند چون هدفشان غارت 
نابودی  و  ایران  ملی  ثروت  و چپاول 
و  ایرانیست  اسالمی  غیر  نمادهای 
اصوال نابودی هر چه که با عقل و منطق 
جور باشد. نوادگان به حق یأجوج و 
مأجوج که دنباله رو مشتی موهومات 
و داستانهای چادرنشینان و راهزنان 
میباشند.  دوغ  عهد  شترچرانان  و 
خالصه که هرچه  پیت جلبی و درب 
و داغون پیدا کردند گذاشتند سر یک 
داعبان  کنونی  دولت  مقام.  و  مسند 
مرغوب  نوع  از  طالبان(   - )داعش 
شیعه در ایران اسالمی عزیز زده به 
سیم آخر. برای مثال آمدند برای امور 
زنان و خانواده، ضعیفه محجبه انیسه 
خزعلی دختر آخوند خزعلی و خواهر 
دکترمهدی خزعلی ماله کش همیشه 
حاضر در صحنه رسانه های اپوزسیون 

در  استاد  این  کردند..  انتصاب  را 
خبرنگاران  با  خود  نشست  اولین 
باید  گفت:«...  داخلی  های  رسانه 
و  کنیم  کار  زندگی مان  سبک  روی 
ارزش های اخالقی و دینی زن بودن و 
مادر بودن باید تقویت شود، تساوی 
باشد.  زنان  به  زننده  ضربه  می تواند 
قرار  باید در جای خودش  هر کسی 
طبیعتش.  و  نیازها  به  نسبت  بگیرد 
انقالب اسالمی می توانیم  با گفتمان 
این کار را انجام دهیم...« البته ما خبر 
نداریم که ایشان چند فرزند برومند 
را تحویل امت داده است ولی انتظاری 
یک  داشت.  نمیتوان  این  از  بیشتر 
لقب دکتر  را هر چقدر هم  ابله  فرد 
و معاون رییس جمهور و وزیر فالن و 
رییس بهمان به خیکش ببندند هنوز 
نمونه ها در امت  این  از  ابله است و 
شهید پرور بسیار دیده میشود. خوب 
بود یکی دو خط توضیح میدادند که 
اگر تساوی برقرار شود چه ضربه ای 
به زن میخورد؟ ایشان همچنین نیز 
فرمودند:«... با ازدواج های قبل از بلوغ 
موافق نیستم ولی من در ۱۶ سالگی 
تحصیل،  شرط  اما  کردم  ازدواج 
فعالیت اجتماعی، شرط طالق، شرط 
پدرم  اما  گذاشتم،  را  زندگی  مکان 
همه  با  گفت  و  کرد  نگاه  شرایط  به 
موافقم به جز شرط طالق...« دروغی 
مادون  این  که  نیست  باالتر  این  از 
انسان در ۱۶ سالکی برای ازدواج خود 
شرط و شروط بگذارد بویژه در مکتب 
همه  که  دیوانه  عزاداران  این  فکری 
روی  مختلف  های  محدودیت  جور 
زنان گذاشته اند ، از دوچرخه سواری 
گرفته تا آواز خواندن و حتی کارنامه  
فرزندانشان.  برای  از مدرسه  گرفتن 
وزارت  که  بخشنامه ای  اساس  بر 
حاج  فخیمه  دولت  آموزش وپرورش 

آقا ابرام قاتل به مدارس در ایران 
بقیه درصفحه ۴۹

در ُام القرای اسالمی چه خبر؟
تیمور شهابی

                 اسانس اه یا روغنهای  معطر                               ترجمة : روحپرور شیرانی
در  سنتی  صورت  به  ریحان؛ 
هندوستان  و  آسیا  داروهای 
گیرد،  می  قرار  استفاده  مورد 
نام  از  ریحان  نام  اصل  در 
پادشاهیونان باستان در قرن ۱۶ 
از میالد گرفته شده است،  قبل 
بیماری  برای  های  برگ  پودر 
سینه  های  عفونت  و  میگرن 
هندو  شود.مردم  می  استشمام 
سینه  روی  را  ریحان  های  برگ 
مردگان می گذراند ،تا آنها را از 
ارواح شیطان در امان قراردهند. 
جذب  برای  ایتالیایی  زنان 
ریحان  با  را  ، خود  خواستگاران 
ریحان  همچنین  پوشاندند.  می 
و  درالمان  دارویی  درمان  در 
گیاه  سوی  از  نیز   دیگر  جاهای 
)بندیکشن  معروف  شناسان 
-۱۰۹۸ بیگن  شهر  از  هیدگارد 

۱۱۷(ذکر شده است. 
کاربرد پزشکی؛ 

ریحان بعنوان ضد اسپاسم شدید ،
ضد  باکتری،  ضد  ویروس،  ضد   
عضالت  کردن  ریلکس  التهاب، 
استفاده  پزشکی  درمانهای  در 

می شود.
که  افرادی  کنندگان؛  استفاده   
دچار میگرن ، سرفه،عفونت ریه 
گزیدگی حشرات  هستندمی  و 
ریحان  خود  درمان  برای  توانند 
به کار ببرند. طرز استفاده از بو ؛ 
ریحان براي رفع خستگي رواني 
 . گیرد  قرارمي  استفاده  مورد 

طرز استفاده عطر: 
روزی  بایستی  را   ریحان  عطر 
در مدت  خانه  فضای  در  بار  سه 

۳۰دقیقه به طور مستقیم پخش 
و  استشمام نمود .

کاربرد موضعی:
یک قطره از روغن ریحان  را با 
روغن  یا  شش  وی  قطره  چهار  
بادام  مانند روغن زیتون،   ( پایه 
روغن  قطره  دو  با  نارگیل(  یا 
ریحان با چهار قطره روغن پایه 
شود  رقیق  تا  میکنیم  مخلوط 
شقیقه  بایدبرروی   آنرا  و سپس 
و  نقاط حیاتی  و روی  ها، گردن 
پیشانی  سر،  تاج  پذیر)  انعطاف 
کرد.  استفاده  ناف(   و  قلب 
برای  را   روغن  این  همچنین 
گوش  مواقع  در  گوش   اطراف 
کرد.  استفاده  توان  می  نیز  درد 
نباید  را  ریحان  روغن  احتیاط: 
برای بیماران صرع استفاده کرد 
و از ریختن این روغن در داخل 

گوش باید خودداری کرد.
یک  توان  می  مستقیم:   مصرف 
چهار  با  را  ریحان  روغن  قطره 
یک  داخل  در  پایه  روغن  قطره 
صورت  به  و  ریخت  کپسول 

روزانه مصرف کرد.
رومی  بادیان  عطر  عطر:  تاثیر   
و  احساسات  شدن  باز  به  منجر 
می  حیاتی  انرژی  گرداندن  باز 

شود.
گیاه  خانواده   : فنی؛  اطالعات   
شناسی ریحان از المیعکه است.
ریحان  منشا  گیاه:  رشد 
و  دریوتا  است،  هندوستان 
شود.  می  رویانده  نیز  فرانسه 
گل  و  برگ   : گیری  روغن  روش 
های ریحان را تقطیر نموده و از 

عصاره آن عرق گیری می شود.
متیل  دهنده:  تشکیل  مواد 
-۷ ۰ ، ل گو ا ستر ا ( ل یکو و چا
۹۰درصد(،لینالول)۱-۲۰درصد(،
سینول)ایوکالپتول()۱-۷درصد(

بادیان رومی:اولین نویسندگان 
طب  عنوان  تحت  کتابی  در  
پیش  ۱۷۰۰سال  در  ای  مدیترانه 
بادیان  از   یونان  در  میالد  از 
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خاله فاطمه

به  لشکرفراوانی  با  شجاع  شاه 
عبور  ای  رفت.ازکوچه  می  جنگ 
فریادزد:  بام  ازباالی  زنی  کرد.  می 
شاه  خواهی   می  اگر  فاطمه  خاله 
از  یکی  ایستاد.  شاه  بدو.  راببینی 
ایستادن  سبب  آمده  پیش  مقربین 
شاه راپرسید. شاه گفت: ایستاده ام

 خاله فاطمه بیاید مارا ببیند!

در  باال(  شاه شجاع)عکس  آرامگاه 
پای کوه چهل مقام یا چهل دختران 

در شیرازقراردارد.

 تقطیع شعر

برلب  وقتی  شاعر،  مصری  نحاس 
وشعرخودرا  بود  نشسته  نیل  رود 
موافق  قوانین عروض تقطیع می کرد 
نادانی از آنجا می گذشت خیال کرد  
نحاس می خواهد  بااین کلمات  آب 
نیل را سحر کند تا کم شود واجناس 
آمد   پیش  بود که  این  گران گردد. 
وبا پا اورا  به رودخانه نیل انداخت 

ودیگر اثری ازاو  معلوم نشد.

خر آدم ران

»بنجامین«  اولین سفیر آمریکا  که 
ایران  به  شاه  ناصرالدین  درزمان 

آمده درسفرنامة خود می نویسد:

» نصیرالدوله )که بعد آصف الدوله 
شد( روزی با نوکرهای متعددخود 

داری   االغ  ازقضا  رفت  می  بجائی 
دار  االغ  کرد.  می  عبور  آنجا  از  هم 
راه  ازسر  خودرا   االغهای  تنها  نه 
وقتی  بلکه  نکشید  کنار  نصیرالدوله 
به  االغهارا  خواستند   او  نوکرهای 
نزاع  آنها  با  بکشانند   طرف  یک 
نمود. نصیرالدوله هم  برآشفته گفت 
چرا کنار نمی روی تو که االغ داری 
هم  من  که  داد  جواب  نیستی.  بیش 
حق دارم ازاین راه بگذرم فرق من 
وشما این است که من آدمی هستم 
رانم وشما خری هستید  که خر می 
که آدم می رانید. نصیرالدوله  ازاین 
جواب خیلی حّظ کرد وبه نوکرهای 

خودفرمود که متعرض او نشوند.«
فتحعلیشاه  دردوران  الدوله  آصف 
صدراعظم ایران بود همچنین او دائی 

محمد شاه بود.

فرمان نادری

نادرشاه پس از فتح هندوستان  این 
فرمان را صادر کرد:» هم اکنون که 
سراسر  ما  رشیدوشجاع  سپاهیان  
اقلیم خودرا  به حیطة تصرف واختیار 
درآوردند وپادشاه وفرمان روای کل 
هندوستان  بادست خود  تاج وتخت 
تفویض  ما   مقدس  ذات   به  را 
فرمود  مانیز بپاس این حق شناسی 
مردمان  وکلیه   گورکان  برخاندان 
وسلطنت  نهاده  منت  هندوستان  
خودشان  سابق  پادشاه  به  مجدد  را 
تفویض می فرمائیم ودرضمن دستور 
افراد  کلیة   که  فرمودیم   وقدغن 
قشون ظفرنمون با مردم این سامان 
هیچگونه  به  نموده  رفتار  برادروار 
تا  نیابند  دست  ومخالفتی   تعرض 
بخواست خداوند درمالزمت موکب 
را  زمین  ایران  راه  بزودی  همایون  

پیش گیرند.«
دهلی. دوشنبه سوم صفرالخیر ۱۱۵۳

بهترین پادشاه

داشت  یگانه  فرزندی  گور  بهرام 
داشت.چنانکه  پست  امااوهمتی 
کنیزان و نوازندگان  براو چیره بودند 
وحتی به یکی از آن کنیزکان مهر می 
ورزید. چون پادشاه آگاه شد کنیزرا 
خودرا  من  که  اوبگوید  به  گفت 
دراختیار عاشقی مبی گذارم که بلند 
همت وبزرگوارباشدوبدینسان فرزند 
کرد  راترک  پیشین  شیوة  بهرام 
اراده  واز حیث  پادشاهی رسید  تابه 

ودلیری ازبهترین پادشاهان شد.

غیب گوئی

خلیفة  مأمون   بحضور  گوئی  غیب 
من  پرسید:  خلیفه  آمد.  عباسی  

چندسال دیگر زنده هستم؟
شما  عمر  به  سال  یک   : داد  جواب 

باقی مانده است. 
شدوقضیه  غمگین  نهایت  بی  خلیفه 
کرد  نقل  سلطنتی  خانوادة  رابرای  
وگریه وزاری  آغاز گردید وتاصبح 
که  فرداصبح  داشتند.  سوگواری 
جعفربرمکی بدربار آمد  واز موضوع 
داد  غیبگو  احضار  به  امر  شد  آگاه 
ودرحضور خلیفه ازاوپرسید  به عمر 

خود  تو چند سال  مانده است؟
گفت: پنجاه سال. سپس جعفر  امر 
داد تا پاها ودستهایش را  بسته واز 
باالی بام قصر  سلطنتی بزیر  افکندند 
به  موقع  دراین  داد.  جان  ودردم 
همانطورکه  کرد  عرض  خلیفه 
خود   سن  به  نسبت  او   غیبگوئی 
دروغ بود به خلیفه هم کذب محض 
مأمون  فکر  اقدام  براثراین  است. 
خاطر   دغدغة  واز  راحت  وحرمسرا 

آسوده شدند. 

کواته وخواندنیکواته وخواندنی 
رمز استقالل ایران

روزنامه فردا  در یکی از شماره های 
هفتة اول مهرماه ۱۳۲۲مطلبی دارد 

پیرامون استقالل ایران:
کبیر   سفیر  چندی  که  روتشتین 
می  بود  تهران  دردربار  روسیه 
گوید:» ایران درهرحال ودرهر زمان 
وهیچگاه  بوده  مصون  ازهرحیث 
تحت تسلط وانقیاد  دولتی درنخواهد 
می  پولی  ازهرکس  ایرانیان   آمد. 
گیرند ، از انگلیس امروز، و ازروسیة

از  ویا  ویاازآلمان  ازفرانسه  یا  فردا   
درایران  بخواهد   که  دیگر  هرکس 
ولی  گردد.  ونفوذ  منافع  صاحب 
که  پولی  برای  هیچگاه  ایرانیان  
صورت  کاری  دارند   می  دریافت 

نمی دهند.

 شما ممکن است کشورشان را شش 
مقابل  بهای اصلی از آنهابخرید ولی 
دست  آن   به  توانید  نمی  هیچوقت 
یابید بهمین دلیل  است که می گویم 
نابود  وهیچگاه  پایداراست  ایران 
دولت  ونفوذ  تسلط  ودرزیر  نشده 
اساسًا  ایران  آمد.  درنخواهد  بیگانه 

مستقل و مصون است.«

نقطة مقابل هم

چرچیل  بین  که  مالقاتی  درآخرین 
ژنرال  و   انگلستان  وزیر  نخست 
مونتگمری فرماندة  سپاه هشتم دست 
داد این گفتگو بین آنهاردوبدل شد:

مونتگمری: من مشروب نمی خورم، 
دخانیات  ابداً مصرف نمی کنم وشبها 
بارعایت  خوابم.  می  زود  خیلی  هم 
این روش بهداشتی  توانسته ام وزن  

بدن خودرا  تا حدود صدکیلوگرم

ثابت نگهدارم.
خودرا   پیپ  درحالیکه  چرچیل:  
غلیظی  برگوشة لب   داشت  ودود 
از دهان  خارج می ساخت درجواب 

مونتگمری گفت:
استعمال  دخانیات   همیشه  من   -
می کنم مشروب را باکمال میل می 
خوابم.  می  دیر  خیلی  وشبها  نوشم  
دویست  من   بدن  وزن  این  باوجود 
یا زیاد  کیلو است که هیچوقت کم 

نمی شود.

نوعی مسلمانی

ازبزرگان  یکی  عمر  عبداهلل 
است.پس  صدراسالم  وپرهیزکاران 
ازواقعة کربال سالی به حج رفته بود.

روزی هنگامیکه مشغول بجا آوردن 
مراسم حج بود وگروهی از اتباع وی 
از  یکی  بودند   کرده  احاطه  اورا  
بانهایت  اعراب حج گزار رادید که 
زحمت  به  وشتاب  خاطر   پریشانی 
وبخدمت  شکافته  را  صفوف  بسیار 
علت  ازوی  عبداهلل  رسی.  عبداهلل 
این اضطراب را پرسید. عرب پاسخ 
کشته  را  شپشی  ندانسته   که  داد 
بفرمائید  خواهم   می  واکنون  ام 
من   تقصیر  از  خداوند  تا  چکنم  که 

درگذرد.
وسپس  بکن  قربانی  گفت   عبداهلل 
معلوم  پرسید  وی  وپیشینه  ازشغل 
شد که این عرب از اتباع  ابن زیاد 
شرکت  هم   کربال  ودرواقعة  بوده 
و  حسین  امام  قاتلین   وجزء  داشته 

اتباع او بوده است!

عبداهلل بسیار تعجب کرد وگفت:
- مسلمانی را بنگرید  که از کشتن 
ولی  ندارد  باک  وامام  پیغمبر  اوالد 
و  اضطراب  شپش  یک  کشتن  از 

تشویش دارد.
)نقل ازروزنامه پارس شیرازآبان ۱۳۲۲(

خمیردندان ازاختراع  قبل 

قبل از آنکه خمیر دندان متداول شود  
مسواک کردن دندان  با مواد مختلف 
اما ازهمه عجیب  صورت می گرفت. 
تر  استفاده از ادرار انسان  برای این 
منظور بود که رومی ها از آن استفاده 
از شبه  را  ادرار  ها  می کردند. رومی 
جزیره ایبریا وارد می کردند چون باور 
داشتند که ادرار مردم آن منطقه جزء 

بهترین هاست.

تلفات جنگ دوم جهانی

هزار   ۴۰۰ جهانی  دوم  درجنگ 
سرباز آمریکائی بخاط جنگیدن برای 
اتحاد  باختند..  جان  خود   متحدین 
کشته  میلیون   ۲۵ شوروی  جماهیر 
داد و چین ۲۰ میلیون تلفات داشت. 
اما  ژاپن وآلمان که در جبهه متحدین 
می جنگیدند جمعاً ۱۰ میلیون کشته 
را  ژاپن  و  آلمان  بااینهمه  دادند. 

بازندگان جنگ می دانند.

 بهای بنزین

این روزها بهای هرگالن بنزین در 
و  گذشته  سال  به  نسبت  آمریکا 
تفاوت  سال گذشته   بطورکلی ۴ 
زیادی کرده و هرروز رو به افزایش 
است که بیشتر به سیاستهای  دولت 
حاضر بستگی دارد. اما بطور کلی 
قیمت بنزین  هرسال درفصل بهار 

بیش از فصول دیگر است . دلیل 

پاالیشگاهها  امر آن است که  این 
درفصل بهار دست به تعمیرات کلی 
میزنند و درنتیجه تولید آنها کاسته 
میشود که همین کاهش تولید باعث 

افزایش قیمت می شود. 

یکصدوده برنده

 ۲۰۰۶ مارس  اُم  سی  درروز 
پاوربال  التاری  برنده  نفر   یکصدوده 
کردند  فکر  التاری  مقامات  شدند. 
که تقلبی درکاربوده است اما پس از 
تحقیقات معلوم شد هر یکصدوده نفر 
 fortune ازروی   بلیط خودرا  شماره 
cookies  انتخاب کرده بودند.  معموال 
رستورانهای چینی در آمریکا  باغذای 
یاشیرینی  بیسکویت   نوعی  خود 
خشک   به مشتری می دهند که الی 
آن کاغذی است که برروی آن شماره 
شانس نوشته شده و آن ۱۱۰ نفر ازاین 
شماره استفاده کرده بودند که تصادفًا 
برندگان   شمارة  و  بوده  یکسان  همه 

خوشبخت  شده  است.
جمالت   کاغذ  تکه  این  روی  بریک 
شماره   آن  دیگر  روی  و  آموز  عبرت 
است.  شده  چاپ  پیشنهادی  التاری 
خیلی از آمریکائی ها به این شماره ها 
باوردارند و برایشان هم سرگرمی است 

هم  بُرداحتمالی آنهارا رقم می زند.

جعفربرمکی

مأمون

تئودور روتشتین
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پیش  تغذیه رایگان ازبرنامه های
 دولت ایران بود و تالش می شد 
غذای  از  روز  درشبانه  کودکان  
کافی بخصوص میوه و سبزیجات 

استغاده کنند.

طول  عمر بیماران سرطانی

یک  مرگ  تجربه  است  ممکن 
مگس میوه در اثر سرطان به مراتب 
تومورسرطانی  از  تر  اهمیت  بی 
را  انسان  یک  زندگی  باشدکه  
تهدید می کند، اما محققان دانشگاه  
مشترکاتی   ، درکالیفرنیا  برکلی 
بین این دو یافته اند که می تواند 
منجر به طوالنی شدن عمر بیماران 

سرطانی شود. 

در  میوه  مگس  برروی  تحقیقات 
حال حاضر به یک استراتژی ضد 
که  شده  جدیدتبدیل  سرطانی 
تومور  تخریب  متداول  هدف  از 
می  فاصله  های سرطانی  سلول  یا 
گیرد. در عوض ، تحقیقات نشان می 
دهد ، حمله به مواد شیمیایی مخرب 
که تومورسرطانی تولید می کند  می 
و  داده  افزایش  را  بقا  میزان  تواند 

سالمت بیماران را بهبود بخشد.

دیوید بیلدر ، استاد زیست شناسی 
دانشگاه  در  سلولی  و  مولکولی 
یک  واقعا  »این  گوید:  می  برکلی 
روش مکمل در مورد درمان است. 
دراین روش سعی می کنند به بیمار 
کمک شود تا با اثرات تومور مقابله 
کند ، نه اینکه خود تومور را ازبین 

ببرند.«

الیة اوزون چیست؟

الیة اوزون بخشی از  جو زمین است 
که در  فاصلة ۱۰ تا ۳۰ مایلی سطح 

کیلومتر  تا ۴۸  برابربا ۱۶  زمین) 
باالی سطح زمین( شکل می گیرد.

 اوزون درزندگی ما بسیار اهمیت 
مانند سپری  اوزون  دارد زیرا الیة 
محافظ  مارا از گزند اشعه ماورای 
بنفش  محف.ط نگهمیدارد. ازسال 
کرده  ادعا  دانشمندان    ۱۹۷۹
سوراخی  اوزون  درالیة  که   اند 
ایجادشده که هرسال  گسترده تر 
می شود. نفوذ اشعه ماوراء بنفش به 
سطح زمین ازاین سوراخ باعث بروز 
صدماتی در چشم و ایجاد سرطان  
میکرو  رفتن   ازبین  همچنین  و 
ارگانیسم های دریائی می شود. البته 
بعضی کشورها ازاین پدیده بعنوان 
یک حربة سیاسی نیز استفاده کرده 

ومی کنند.

شکننده ترین استخوان ما

زیر  درافراد  دست   مچ  استخوان 
۷۵ سال  شکننده ترین استخوان 
استخوان  بعدازآن  بشمار می رود. 
لگن خاصره بیش ازهمه  درمعرض 

آسیب قراردارد.
نوزادان با ۳۰۰ استخوان  نرم  بدنیا 
استخوانهای  از  بسیاری   . آیند  می 
آنها همزمان با رشد شان  سخت 
شده و بعضی از آنها بیکدیگر متصل 
می شوند بطوریکه یک انسان بالغ 
حدود  ۲۰۶ استخوان خواهدداشت.

ارتباط گربه ها باما

خود   همجنس  با  معموال  ها  گربه 
مطلب  تا  کنند   نمی  معو  معو 
ازطریق  آنها  بفهمانند.  خودرا 
حرگن گوشها، چشمها و دم خود 
با همنوعان خود  ارتباط برقرار می 
کنند. اما با انسانهعا ازطریق  معومعو  
ادا  خودرا  مطلب  کنند  می  سعی 
کنند که متأسفانه ما انسانها متوجه 

منظورآنها نمی شویم.
گربه ها معموال  به  کیفیت غذا و  
درجه حرارت آن  واکنش نشان می 
دهند نه به طعم آن.  آنها ترجیح 
گرمی  به  غذایشان  که  دهند  می 
درجه حرارت اتاق باشد. اگر غذای 
سرد از یخچال بیرون آورده شود و 
جلوی گربه بگذارید دماغش را از 
غذا دور می کند و اگر خیلی گرسنه 

باشد بااکراه آن را می خورد. 

توانائی های حس بویائی

توانایی تشخیص و واکنش به بوی 
عاملی  تهدید کننده،  بالقوه پیش 
پستانداران  سایر  و  ما  بقای  شرط 
تکنیک  یک  از  استفاده  با  است. 
جدید، محققان توانسته اند بررسی 
کنند که وقتی سیستم عصبی مرکزی 
بویی را که نشان دهندةخطر  است 
دریافت می کند، در مغز چه اتفاقی 
می افتد. این مطالعه نشان می دهد 
که بوهای منفی مرتبط بارویدادی 
ناخوشایند یا ناراحت کننده زودتر 
پردازش می شوند  مثبت  بوهای  از 
و باعث واکنش فیزیکی  برای رفع 

خطرمی شوند.
علوم  متخصص  ایروانی،  بهزاد 
موسسه  در  بالینی،  اعصاب 

کارولینسکا ونویسنده ارشد این 

می گوید:  تحقیقاتی  گزارش 
بوهای  به  انسان  اجتنابی  »واکنش 
نامطبوع مرتبط با خطر مدت هاست 
که به عنوان یک فرآیند آگاه کننده 
شناخته می شود، اما مطالعه ما برای 
این  که  می دهد  نشان  بار  اولین 
واکنش، ناخودآگاه و بسیار سریع 

است.« 
از  درصد  پنج  حدود  بویایی  اندام 
مغز انسان را اشغال می کنند و ما را 
قادر می سازند بین میلیون ها بوی 
بخش  شویم.  قائل  تمایز  مختلف 
بزرگی از این بوها با تهدیدی برای 
هستند،  مرتبط  ما  بقای  و  سالمت 
مواد  و  شیمیایی  مواد  بوی  مانند 
در  بو  های  سیگنال  فاسد.  غذایی 
عرض ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلی ثانیه پس 
از استنشاق از طریق بینی به مغز می 

رسد. ومغز واکنش نشان می دهد.

خلسه ومدیتیشن

اخیرا با  مطالعه برروی مدیتیشن یا 
حالت خلسه و تفکر  نتیجه گرفته اند

مارا  مغز،   حالت  دراین  که   
اشتباهات   از   دیگر  بیشترازمواقع 

بازمی دارد.
اگر فراموشکار هستید یا وقتی عجله 
دارید مرتکب اشتباه می شوید، یک 
ایالتی  دانشگاه  از  جدید  مطالعه 
میشیگان - گسترده ترین در نوع 
که  داد  نشان   - امروز  به  تا  خود 
مدیتیشن می تواند به شما کمک 

کند تا کمتر مرتکب خطا شوید.

داروی آلزایمر

اداره موادغذائی وداروی آمریکا 
FDA داروی جدیدی را که اخیراً 
حال  بود  قرارداده  تأیید  مورد 
درتصمیم خود تجدید نظر کرده 
از آن را محدود کرده  واستفاده 
است. این دوگانگی  خانواده هارا 
است  کرده  واردید  شک  دچار 
دارو  این  اثرات  به  باید  آیا  که 
بدست  را  آن  باید  یا  امید بست 

فراموشی سپرد. FDA می گوید 
این دارو برای بیمارانی  مفیداست 
که درمراحل اولیة بیماری هستند 
درحالیکه شرکت سازنده مدعی 
مفید  بیماران  همه  برای  است 
است.  درنتیجه اداره موادغذائی و 
داروی آمریکا از شرکت داروئی 
دارواست  این  سازندة  که  بیوژن 
این  دربروشور  تا  است  خواسته 
فقط  دارو  که  کند  اضافه  دارو 
برای مراحل اولیه بیماری آلزایمر 
مفید واقع می شود. داروی جدید  
حاوی ماده ای است که آمیلوید 
باعث  که  را  مغز   amyloid
کاهش  شود  می  آلزایمر  بیماری 
قادرنیست  ماده  دهد.این  می 

حجم زیاد آمیلوید را که در دورة 
شود  می  تولید  بیماری  پیشرفته 

کاهش دهد.
داروی  ازاین  استفاده   FDA
 audocanumab که  جدیدرا 
نام دارد برای فراموشی هایی  که 
می  مؤثر  است   شده  آغاز  تازه 
های   فراموشی  برای  را  داند.وآن 

بسیار پیشرفته  بی اثر می داند.
 

عمرها کوتاه می شود؟

از جنگ جهانی دوم تا کنون  برای 
ها   بار طول عمر آمریکائی  اولین 
درسال ۲۰۲۰ به اندازه  ۱۸ ماه  

کاهش یافته است.
به جدول زیر نگاه کنید:

گروه         ۲۰۱۹        ۲۰۲۰
بطورعموم   ۷۸/۸           ۷۷/۳
مردان        ۷۶/۳           ۷۴/۵
زنان           ۸۱/۴          ۸۰/۲
اسپانیولها    ۸۱/۸           ۷۸/۸
سیاهان      ۷۴/۷            ۷۱/۸

شکالت و عدم چاقی

توسط  که  اخیر  های  بررسی 
برای  یکا  آمر  جوامع  فدراسیون 

صورت  بیولوژیکی   تجربیات 
که  زنانی   است  حاکی  گرفته 
سال   ۶۵ تا   ۴۵ سنی  درگروه 
دوهفته  مدت  به  و  قرارداشتند 
روزی یک  قطعه شکالت  شیری  
وزن  اضافه  دچار  اند    خورده 
نشده اند. بررسی اشاره می کند 
که این خانمها شکالت را قبل از 
خواب و یا بالفاصله پس ازبیداری 

خورده اند. 

میوه وسبزیها وسالمت کودکان

جدید  تحقیقات  اساس  بر 
، کودکانی   East Anglia دانشگاه 
از  مملو  بهترو  غذایی  رژیم  که 
از   ، دارند  سبزیجات  و  میوه 
سالمت روانی بهتری برخوردارند.
اخیرامنتشر  که  جدیدی  مطالعه 
که  است  موردی  اولین   ، شد 
و  میوه  مصرف  بین  ارتباط 
صبحانه  انتخاب   ، سبزیجات 
در  روانی  بهزیستی  و  ناهار  و 
را  انگلستان  ای  کودکان مدرسه 

مورد بررسی قرار می دهد.
که  دهد  می  نشان  بررسی  این 
چگونه خوردن میوه و سبزیجات 

بیشتر با رفاه بهتر در بین دانش

دارد.  ارتباط  دبیرستانی  آموزان   
و کودکانی که روزانه پنج بار یا 

بیشتر از میوه و سبزیجات مصرف 
می کردند باالترین امتیاز را برای 

بهزیستی ذهنی داشتند.
شرکای  توسط  مطالعه  این 
اجتماعی  مراقبت  و  بهداشت 
شورای  همکاری  با   UEA

شهرستان نورفولک انجام شد.

که  گوید  می  تحقیقاتی  تیم 
استراتژی های بهداشت عمومی و 
سیاست های مدرسه باید تدوین 
که  شود  حاصل  اطمینان  تا  شود 
تغذیه با کیفیت خوب برای همه 
مدرسه  طول  در  و  قبل  کودکان 
بهزیستی  تا  است  دسترس  در 
ذهنی را بهینه کرده و کودکان را 
در استفاده از تمام پتانسیل خود 

توانمند سازد.

پروفسور آیلسا ولچ ، از دانشکده 
می   ،  UEA نورویچ  پزشکی 
که سالمت  دانیم  می  »ما  گوید: 
مهم  مسئله  یک  ضعیف  روانی 
احتماالً  و  است  جوانان  برای 
مدت  طوالنی  منفی  پیامدهای 

خواهد داشت.
الزم بیادآوری است حدود ۵۰ سال 

علمیعلمی وپاسخوپاسخ پرسشپرسش
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که  است  طوری  مردم  اکثر  رفتار 
آنها  کار  کنند   می  فکر  ها  بعضی 
است.  نامتعارف   و  وغریب  عجیب 
من هم مستثنی نیستم. می خواهم 
لباسهایم وعینکم وهرچه بین این دو 
هست جورباشد. خیلی سعی می کنم 
در نظم وترتیب مبلمان، پیشخوانها 
وتناسب  تقارن  ودیوارکوبها 
خوراکی  مواد  باشد.  وجودداشته 
برچسب  مصرف   انقضای  راباتاریخ 

زده وبه ترتیب درقفسه می چینم.
می دانم بااین عادتهای متفاوت- که 
گوبند-  می  وسواس  آن  به  دیگران 
پزشکی  ازلحاظ  اما  نیستم.  تنها 
ناخواسته  افکار   تکرار   )۲( سندرم 
آن  گرفتار  ای  عده  که  ارادی  وغیر 
اینگونه  مجموعة   از  فراتر  هستند، 
رفتارهای متفاوت است. به بیان دیگر  
بیماری   یک  ناخواسته،  افکار  تکرار 
بسیار مزمن ودردناک » روانشناسی 
عصبی«)neuropsychological( است 
که منجر به اضطراب وتشویش جدی 

می شود.
به نظر آدم وسواسی  پاره ای کارها 
به  زدن  دست  مانند   رویدادها   یا 
آن  مردم  بیشتر  که  در-  دستگیرة 
رابی خطر وعادی می پندارند= حتمًا 
به  ونیاز  داشته  خطرناکی  عواقب 
ممکن   حد  وتا  دارد  جدی  واکنشی 
باید ازآن پرهیز کند. مثال کسی که 
از میکروب واهمه دارد  اگر به کسی 
دست بدهد ، خودرا  ملزم می داند  
 ۳۰ حتی  یا   ۲۰ تا   ۱۰ را  دستش  که 
بار بشوید تا مطمئن شود تمیز شده 

است.
برای  کووید-۱۹   گیر   همه  بیماری 

بسیاری وضع را بدترکرده است.

( ۱ ) O b s e s i v e - C o m p u l s i v e 
Disorder(O.C.D.)
آمده  اصطالح  ازاین  مختلفی  های  ترجمه 
ناخواسته/غیرارادی/ وسواس  اختالل  است: 

جبری/ بی اختیار
)۲(- درفرهنگ زنده یاد دکتر باطنی: نشانگان 

پژوهشهای  اخیر ارتباط  بالقوة بین 
 )۱۹- )کوید  دهندة  تکان  تجربة 
وسواس   بیماری  عالئم  افزایش   و 
دهد. می  نشان  را  آن  وبدترشدن 
که  است  باور  براین  وسواسی  آدم 
ددر  جا  همه  خطرناک   میکروبهای 
که  است  فهم  وقابل  هستند  کمین 
با نگرانی  دربرابر گسترش  ویروس 
کند.  درماندگی   احساس  کورونا  
بعنوان مثال ، نتیجة تحقیق  دانمارکی 
ها - منتشر شده درماه اکتبر۲۰۲۱- 
حاکی از این است که ماههای اولیه   
این بیماری  جهانگیر منتج به  زیاد 
شدن  نگرانی ودیگر عوارض  دربیمار 
شده  سال    ۲۱ تا   ۷ سنین  بین  ان 
است. چه آنهائی که قبال  به بیماری 
وسواس دچار بودند  وچه آنهائی که 

بعداً به آن  مبتال شده اند.

وسواس چقدر جدی است؟

اختالل معموال از خانواده سرچشمه 
ممکن  خانواده  واعضای  گیرد  می 
است بادرجات  گوناگون به آن مبتال  
شوند. عالئم بیماری  اغلب درکودکی  
ورشد  کند  می  بروز   بلوغ  یادوران 
ابتال ۱ تا ۲ درصدجوانان  وتا ۴۰ درصد 
شود. می  زده  تخمین  بزرگساالن 
تقریبا نیمی شدیداً ازاین بیماری  رنج 
می برند، ۳5 درصد بقیه بطور متوسط  
تأثیر   مالیم تحت  بطور  و ۱5 درصد 
قرار  می گیرند. مشکل نیست ببینیم 
این بیماری چقدرممکن است  ُمخّل 

آسایش فرد باشد. آدم وسواسی که 

نگران است آیا دررا قفل کرده یانه، 
ممکن است مجبورباشد بارها وبارها 
قفل  رابازوبسته کند.  بعضی آنقدر 
تحت فشار روحی هستند  که مثالً اگر 
هنگام ترک اتاق چراغ را ده بار روشن 
وخاموش نکنند ، فکر می کنند حتمًا 

واقعة ناگواری اتفاق خواهد افتاد.
به  مبتال  قبال  که  آدمها  از  بعضی 
وسواس شدید  بوده اند دچار  افکار 
یا  سکس  دربارة   )Taboo( حرام 
به خود  زدن  از صدمه  ترس  یا  دین 
مندل  هوی  شوند.  می  دیگران  یا 
ساله   کمدین ۶5   Howie Mandel
 Medpage نشریة  به  ژوئن  درماه 
کودکی   اززمان  گفت     Today
وتا  کشیده  رنج  وسواس   ازبیماری 
سالها  بعد وپس ازاینکه بیشتردوران 
کشمکش  و  راباکابوس  اش  زندگی 
زیست،  میکروب  دربارة  ووسواس 
او  شد.  داده  تشخیص  بیماریش 
علیه  ای  راه چاره  یافتن   دنبال   به 
بیماری   به  وسواس  دادن   نسبت 
روانی وباالبردن درک همگان  دربارة 
دادن  که  امید  این  به  است  وسواس 
ودرمان  تشخیص  به  بیشتر  آگاهی 

بموقع کمک می کند.

درمان وسواس 

  Caleb W. Lackلک کالب  بگفتة 
 « اُکالهما  دانشگاه  روانشناسی  استاد 
تااواسط  ۱۹۸۰ گمان براین بود که 
وسواس غیرقابل عالج است« اما حاال 
برای  حتی   - درمانی  روان  شیوة  سه 

موارد  بسیار سخت- ممکن است  مؤثر 
باشد: روان درمانی؛ استفاده از فرآورده 
نهایب دارویی؛ وبه کارگیری تکنیکی  
که به آن  » تزریق محرک مغناطیسی 
روش  دراین  گویند.  می  درجمجمه« 
پالسهای مغناطیسی به بخشهای خاصی 

از مغز  فرستاده می شود.
بیماران  روش درمان  بیشتر  به  ابتدا 
شناختی رفتاری  تجویز می شود.که به 
آن نشان دادن  وبازداشتن ازواکنش می 
گویند. دراین روش چیزی که موجب  
نگرانی بیمار می شود  به او عرضه می 
شود، مانند نشان دادن دستمال کاغذی 
وسواس  که  کسانی  به  شده  استفاده 
بیمار  حال   دراین  دارند.  آلودگی  به 
وادار می شود ازواکنش بی اراده مانند 
شستن دست مقاومت کند. دراین شیوه 
به بیماران می آموزند که برای کشف 
افکار  نامعقول  وبی اساس بخود  تلقین 
کنند االینکه سطح نگرانیشان کاهش 
یابد. درصورتی که ازمشاهدة دستمال  
کاغذی نتیجه ای حاصل نشود درمان 
تحریک  مواد  بیشتر   هرچه  باعرضة 
آمیز مانند  لمس دستمال کاغذی، برای 
غلبه برترس غیرواقعی وتخیلی ادامه 
می یابد. دراین نوع درمان  معموالً به 
ضد  داروهای  وترسو   خاص  بیماران 

افسردگی  یا تشویش تجویز می شود.
یکی از نقاط  امیدواری دردورة بیماری 
جهانگیر این است که بیشتر مردم این 
امکان  رادارند که برای درمان   ازراه دور  
)on line(وازطریق سیستمهای مجازی

کنند.  دریافت  بهداشتی  خدمات   
بدون  من   «: داشت  اظهار  لک  دکتر 
بیماران  با  توانم  می  اکالهما  ترک 
کنم.  برقرار  تماس  ایالت  دربیست 
بیماران حتما نباید درشعاع سی مایلی 
ازراه  پزشکی  کنند.  زندگی  روانگر 
دور)telemedicine(  وضعیت رابرای 
کسانی که نمی خواهند  یا نمی توانند 
از خانه خارج شوند عوض کرده است.

که  شدید  باوسواس  بیمارانی  برای 
هیچیک از این روشها کارگر نیست، 

               بقیه درصفحه ۴۹

برداشت  تکه سنگ  آقا یک  حاجی 
.پنج بار به درزد.از پشت در  صدای 
شنیده  پا،  تروق  ترق  یکنواخت  
دررا  مشکی   چادر  با  رن  شد.یک 

بازکر دوگفت:
- سالم ارباب. بسیار خوش آمدید.

- سالم علیکم.خپدیجه خانم. خوشی 
مهمان   ماامروز  خداست.  خواسته 

محترمی خواهیم داشت.
زن زن چیزی نگفت. ماداخل  دهلیزی 
سر   پشت  من  تومل.  مثل  شدیم 
حاجی آقا رفتم  وخانم پشت  سر من. 
ور ودی خانه  مثل دخمة  پرپیچ و.خم  
معدن ذغال سنگ  میمانست.  تاریک 
قدم  مرابرداشت.  ترس  بود.  ونمناک 
های تندوتیز  زن نیز  باعث شد  عرق 
سردی برویم بنشیند. حاج آقا  به یک 
در دیگر رسید  وآن را َگل وگشاد  باز 
کرد. ناگهان انبوه  نورخورشید  برمن 
تابیدن  گرفتوبوی بهشتی گلها  به 
مشامم رسید  ونسیم مالیم  ، موهایم  

را نوازش داد. حاج آقاگفت:
- این است باغ اهلل.

من مسحور  منظره ای که جلو چشمم  
بود باکمال تعجب فریادزدم:

- اوه چقدر زیباست.
باغ. من  به گردش دور  شروع کردم 
هرگز باغی به قشنگی باغ اهلل ندیده 

بودم.
فراموش کردم که این منظره متعلق 
به حاجی آقا وهرانسان فناپذیر دیگر 
است. فقط فرشتگان بهشتی ودست 
زیبائی   چنین  توانست  می  خدا 
جذابی بیافریند. گلهای سرخ وسفید 
را  راهرو  های  کناره  وزردرسرتاسر  
آن   موازات   وبه  بود  کرده  مستور 
ردیف یاسمن ها ودرختان  اقاقیا صف 
کشیده بودند. طرف راست من یاس 
بنفش ، میخک، وگل اسطوخودوس 
بصورت  بزرگ  حوض  دریک  وثعلب 
قلب ووسط آنها حوضچه های  هاللی 
زیر   رنگ  نیلی  زالل   آب  با  شکل  

فواره ها می رقصیدند.
غروب  مغرب  سوی  به  رو  آفتاب 
درختان  برگهای  ودرپشت  کرد  می 

تبریزی  هزاران اشعه »باغ اهلل« را به 
از صف  بودند. داشتم  آغوش گرفته 
گل وبوته که رد می شدم جائی که 
مجسمة  هفت خواهران  زیر برگهای  
عظیم یاسمن نشو ونما داشتند. اگر  
چنانچه یکی از آنها  زنده بودبدو می 
رفتم خانه  داد می زدم : مادربزرگ بیا  
من بهار جاودانه را یافته ام. درست 
این  بعداز   ، خودمان  شهر  درهمین 
که صف درختان  بید  مجنون را  رد 
کردم خودرا  دردریاچه ای  ازنرگس 
های  زرد رنگ یافتم. ایستادم و گوش 
به برگهائی  دادم که با  نسیم بهاری  
دادند. می  سر  زمزمه  هم   درگوش 
ناگهان  دیدم باغستان دارد  با هزاران 
آه حسرت بانوای عجیب وهماهنگ 
سنفونی  یک  مثل  خواند.  می  آواز 
میمانست که  درفضای اتیتناهی  اوج  
گرفته  وبارنگ  پنبه ای ابرهای سفید  

درهم آمیخته ، موج می خورند 
بطرف  نفردارد   یک  شنیدم  یکهو 
من می آید. صف گلهای آفتابگردان  
من  که  بودند   وانبوه   بلند  طوری  
نتوانستم تشخیص بدهم  چه کسی  

به سوی من  می آید . صداکردم:
- حاج آقا  شما هستید؟ یک صدای 

زنانه گفت:
-  نه خیر من فاطمه هستم.

 از پشت درختان  یک خانم با چادری 
آبی رنگ بیرون آمد. برای من عجیب 
بود که یک زن روباز  جلویم آفتابی 
شود. فاطمه هم جوان بود وهم زیبا.

گفت:
- سالم آقا مابرای شما شربت گیالس 
آماده کرده ایم. حاج آقا گفت  پیش ما 

بیائید. آنگاه افزود:
- شما مسیحی هستید؟

- آره . من مسیحی هستم. بعد گفتم:
- این اولین باراست من  یک دختر 
مسلمان  را بدون رو بنده می بینم. 

شما دختر حاج آقا هستید؟
فاطمه از خجالت  سرخ شد. یک گل 
فراموشم مکن ازبغل دست خود  چید 

وبرگهایش را  پرپر کردوگفت:
-  حاج آقا ارباب  من است. من زن 

چهارم او هستم.
 زن حاجی آقا؟ ولی شما آنقدر  جوان 
باشید.  من  سن   هم  که  هستید  

چندسالتان است؟
- کم پانزده سالم است . حاجی آقا  
د.وسال پیش  مرا به نکاح خوددرآورد.
آنگاه فاطمه  درست به چشمهای  من 

خیره شد وگفت:
- باغ اهلل رادوست داری؟

- آره من آن را خیلی  دوست دارم.
- درخت گیالس  رادیدید؟

گفتم:
- نه ، کجاست؟

باغ. پشت درختهای  - سمت چپ  
گالبلی

من به آن سو  چشم دوختم وگفتم. :
قشنگ  چیزهای  قدر  آن   آنجا    -
است که نمی دانم بکدام سمت  نگاه 
ام.  باغ گم شده  توی  کنم. من اصالً 

اوخندیدوگفت:
اینجا   بیائی  دوباره  بدهی  اگرقول   -
تو نشان  خواهم  به  من همه چیزرا 

داد.
خیلی  تو  متشکرم   ، فاطمه  آخ    -

محبت داریو
ناگهان چشمها ی خندان وروشن او  
به غم گرائید وابروهای سیاهش درهم 
وآهسته  بطرف من   آمد  رفت. جلو 

گفت:
- مرادوست داری؟

گرفتیم.  پیش  را   باریکی  ماراه 
چادرفاطمه  بصورت و. بازو و زانوهای 
می  خیلی   . خورد  می  من  برهنه 
کردم  می  آرزو  ببوسمش.  خواستم 
قوی  بازوان  با  بودم  بالغی  شخص 

وریشو.
باغ اهلل را  فراموش کردم . حاجی آقا 
را فراموش کردم. وهمچنین شذبت 

گیالس را وبقیة دنیارا.
خواست  می  دلم  که  چیزی  تنها 
بوسیدن  فاطمه بود. بغل کردن بدن 
اثیری او  ونگاه به چشمان خندان او. 
چهره ای به این زیبائی هرگز ندیده 

بودم. آنگاه او سکوت ر ا شکست.
تبریزی   تادرخت   هفت  پشت   -

آقا  حاجی  قراردارد.  ستاره   استخر 
درآن  جا منتظر شماست. حاجی آقا 
وقتی که مرادید  که دارم  به او نزدیک  
می شوم بلند شد  وطبق معمول  مرا 
به  زنهایش معرفی  کردوآنگاه  دعوت 
رنگ   آبی  قالی  یک  روی   که  کرد 

کرمان بنشینم. پرسید:
- باغ چطوربود پسندیدی؟

 گفتم:
آقا  حاجی  ماند.  می  بهشت  مثل   -
بعدازمهمان  بود  وراضی  خوشحال  
نوازی  های مرسوم وتعارفات  موقرانه  
سخن را به  ابوی من کشاند  قلیانش 
داد   تکیه  درختی  به  کرد   چاق  را  
وچند پُک  عمیق  به آن زد. زنها هرگز 

حرفی نزدند وهرگز صورتشان را
  اززیر چادر  نشان ندادند . حاجی آقا 

گفت: 
- این نیز گذراست. چون دود قلیان  

برای همیشه  ازبین می رود.
من گفتم:

- حاجی آقا چه گغتید؟ نمی دانستم 
دربارة  چه حرف می زند. بابی حواسی  
بصف طوالنی  درختان سبز  نگاه می 
کرد. آنگاه آهسته پیامبرانه  شروع به  

حرف زدن کرد:
- این زندگی، این شادی وشادمانی،  
وحتی این بیچارگی وبدبختی  همه 

گذراست. 
من کامالً  گیج شده بودم. گفتم:

شما   حرفهای   از  من  آقا  حاجی   -
سردرنمی آورم.

- پسرم، می دانی  دربارة چه حرف 
دربارة  است   ممکن  شما  زنم؟  می 
ما  عمر خیام چیزهائی   شاعربزرگ 
شنیده باشی. من یکی از  مریدان او 
هستم. من زندگیم را سرچشمة بی 

پایان  شادی وحقیقت ساخته ام.
- ولی حاجی آقا! هیچکس نمی تواند  
ساده   عطاری  که  بکند  را  تصورش 
مثل شما بتواند  اینهمه  دارائی داشته 
باشد.. حاجی رآقا خندید . دستی به 
ریشش کشید  ونگاهی به  چهارزن 

خودانداخت
 بقیه درصفحه ۴۹
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بیماری وسواسـ 
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سابقه ساخت مشروبات الکلی

چند دهه پیش ازاین خانم » دکتر  مری ام. وگنس  
که بعدها استاد مردم شناسی کالج » ویلیام مری« 
درایالت ویرجینیا شد، کوزة سفالینی درویرانه های 
آشپزخانه ای دردهی  زیر خاک خفته بنام » حاجی 
فیروز«  نزدیک ارومیه فعلی کشف کرده وآن را  

باخود به آمریکا  آورد.
باستان   انبار مرکز  از  اخیراً  این کوزه که  رسوبات 
شناسی موزة دانشگاه  پنسیلوانیا بیرون کشیده 
مک  ای.  پاتریک   « پروفسور  نظارت   تحت  شد 
گاورن« ، استاد  باستان شناسی این دانشگاه مورد  
تجزیه قرار  گرفته وثابت شد که این کوزه جای 

شراب بوده است.
 دراین کشف فقط دو  نکته مهم است: 

اول آنکه مشخص نیست  شراب  ازنوع سفید  یا 
انگور  آیا  نمیدانیم  آنکه   ودوم  است  بوده  قرمز 
بکاررفته  ازنوع انگور  وحشی یا انگور  اهلی که 
امروزه در صنعت  شراب سازی بکار می رود] بوده 

است.[ ...
آنگاه اشاره ای به این دارد  که تا کنون تصور می 
رّد پای  ساخت مشروبات  رفت که قدیمی ترین 
الکلی به سه هزار و پانصد سال  پیش از تولد  مسیح 
می رسد ومدرک این اطالع بازهم کوزه سفالینی 
بوده است  که در حوالی  گودین تپه همدان  واقع 
آبجو کشف  رسوبات   ودرآن   پیدا شده  درایران 

گردیده  است.
محل  ها  سومری  تمدن   درعهد  تپه   گودین 
آسیای  از  منطقه  این  اهالی  بازرگانی   دادوستد  

غربی  بوده است.
ای  که درپایان   پروفسور مک گاورن درمصاحبه 
آمده است اظهارداشته، اینک  تردیدی نیست که 
کشاورزان  ناحیة » حاجی فیروز«  در هفت یا هشت 
هزاروچهارصد  سال پیش  طرز ساخت  ونگهداری  

شراب را  می دانسته اند.
این کشف،  تازه  ترین سندی است که دردست 
است وقدمت شراب  سازی را  درمملکتی که امروز  
نام آن ایران است به هفت هزارو چهارصد  سال می 
رساند. یعنی به دورانی  که هنوز  » باکوس«  خدای 
شراب  یونانیان متولد نشده بودوبشر سوارکاری، 

حفر چاه  و نوشتن را نمی دانست. 
نقل از نیویورک تایمز ۶ جون ۱۹۹۶ ترجمه ونوشتة  

دکتر صدرالدین الهی 

شاعری سیاستمدار

احمد قوام ملقب به » قوام السلطنه« ) ۱۳ دی ۱۲5۱ 
تهران – ۲۸ تیر ۱۳۳۴ تهران( تنها سیاستمدارایرانی 
بود که 5 بار به نخست وزیری رسید.  دوبار نخست 
وزیر احمد شاه شد و سه بار  نخست وزیر محمدرضا 
شاه پهلوی. او لقب » قوام الساطنه« را از احمد شاه 
گرفت و  لقب» حضرت اشرف« را نیز محمدرضاشاه 
به او داد.واقعة قیام کلنل پسیان درسال ۱۳۰۴ و 
نخست  درزمان   ۱۳۲5 درسال  آذربایجان  غائلة 

وزیری او صورت گرفت.
یافت  آنها دست  به  السلطنه  قوام  که  هائی  مقام 

عبارتنداز:
۱۳ بار وزیر داخله

۴ بار وزیر امور خارجه
۴ بار وزیر مالیه

۲ بار وزیر جنگ
۱بار وزیر عدلیه

۳ سال فرماندار کل خراسان و سیستان
وکالت دوره چهارم و پنجم مجلس شورای ملی

با اینهمه مشاغل مهم دولتی ، قوام  درادبیات ایران 
که  اشعاری می سرود  گاهی  و  داشت  نیز دستی 

نمونه ای از آن را دراینجا می خوانید:

عقل می گفت که دل منزل ومأوای من است
عشق خندید که با جای تو یاجای من است

بی تو ای نوگل گلزار طرب، هرسرموی
نیش خاری است که پیوسته براعضای من است

نکنم رنجه  زشرح غم خود خاطر دوست
که گواه دل محنت زده  سیمای من است
سروجان می دهم از کف به تمنای وصال

 بی سبب نیست که دل، گرم تماشای من است.
احمدقوام  پس از برکناری از نخست وزیری  به خارج 
رفت. پرونده ای علیه او تشکیل شد ودرنتیجه او 
به ایران مراجعت کرد . اما  پس ازاینکه تبرئه شد 
دوباره به خارج رفت و در در تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۳۴ 
در سن هشتاد و دو سالگی به علت سکته مغزی از 
دنیا رفت.خانه احمد قوام که پس از انقالب اسالمی 
بوسیله دولت مصادره شد هم اکنون موزره  آبگینه 

است.)تصویر زیر(

    هب انتخاب  م.ع.آشناگشتی ردمیان کتابهاگشتی ردمیان کتابها

غمگین ترین  افسرده  شاعِر 
سرودهای پاییزی 

وریا مظهر فرزند محمد فاروق شاعر 
کورد  نقاش  و  نویسنده  مترجم،  و 
و.م.آیرو.  به  متخلص  فنالند  ساکن 
دو سال و نیمه بود مادرش را بر اثر 
 ۷ تا  داد.  از دست  به سرطان  ابتال 
سالگی نزد مادربزرگ و خاله اش به 
دور از پدرش در شهر سقز زندگی 
کرد. در ۸ سالگی اش پدرش مجدد 
ازدواج کرد و وریا را پیش خود در 

سنندج برد.
شده  منتشر  شعر  دفتر  از او چند 
به  می توان  آنها  جمله ی  از  است 
 ،»۱ »ماده  گریز«،  »اعتراف های 
»فکرهای فلزی«، »داد نزن؛ در این 

آینه کسی نیست« و... اشاره کرد.
شرکت  کارگزینی  مسئول  پدرش 
بوئین زهرای  جاده ی  در  پاک رو 
از سربازی مدتی  بعد  و  بود  قزوین 
در آن شرکت استخدام شد اما هر 
در  کار  خاطر  به  شدند.  اخراج  دو 
آنجا مدتی در قریه موشقین الموت 
کرج.  در  هم  مدتی  بودند.  ساکن 
سالگی   ۲۲ در   ۱۳۷۶ سال  حوالی 
از  بعد  و  مهاجرت  ترکیه  به  وریا 

یکسال عازم فنالند شد.
۲۰۱۱ خودکشی  آوریل  وریا در ۲۸ 
البته  پدرش  درگذشت.  و  کرد 
و  رد  را  پسرش  خودکشی  قضیه ی 
مغزی  سکته ی  را  وریا  مرگ  علت 

اعالم کرد.
از ازدواج ناموفق او، دختری به نام 
»کالرا« به یادگار ماند. او با مادرش 

در آلمان ساکن است.

از  دوری  و  ازدواج  در  شکست 
دخترش دو ضربه ی مهلک به روح 
و روان او وارد کرد. همچنین او به 
همین  و  بود  شده  مبتال  هپاتیت 
هم  با  را  او  و جسم  روحیه  بیماری 

به تهلیل برده بود.

 نمونه شعر:
)۱(

در  از  را  شکسته ام  پای  که  همین 
حیاط توی کوچه گذاشتم

یادت نرود
چمدان هایم را از دستم بگیر

زیاد نه، اما
کن  وانمود  مشخص  حدود  یک  تا 

مضطربی
بعد

بالفاصله
یک تاکسی برایم بگیر

و تا ایستگاه قطار برای بدرقه ام بیا
من از پنجره قطار

عزیزم
به جای دو بار

سه بار
دستم را برایت تکان تکان می دهم!.

)۲(
برای کالرا که یک روز شکِل خدا را 

از من پرسید!

پدرت در بچه گی، دخترم
خدا را تکه  ابری سفید می دید

در آسماِن روشِن فیروزه ای
که گاه به  شکِل انسانی در می آمد

لم  داده با لبخند ُو ریِش سفید
بعدها

وقتی بزرگ تر شد

هرچه به آسمان ُزل زد
جز ابر ُو ابر ُو ابر

               چیزی ندید.

)۳(
پیش از آن که به حرف بیاید چیزی، 

کسی 
و بگوید از کسی، چیزی

راه به آخر خود رسیده  است 

 رسیده ای، رفیق!
در انتهای انتها 

فانوسی روشن، هست 
پیشه اش

خاموشی

)۴(

ناگاه زیر باران تو را دیدم؛
از باریکه ی منفذی

که بر سقِف خاک
تنها رابط من با جهاِن ابرها و ابرها 

بود

ناگاه زیر باران تو را دیدم.
و پیش خود

چنین انگاشته بودم؛
که دانه سیاه و پوسیده اندامم

با سر رسیدِن اّولین کرم خاکی  
 خاک می شود

  برای همیشه؛

ناگاه زیر باران تو را دیدم.
نه

دیگر هیچ چیز
حتی مرا فریب هم نمی داد؛
نه بارش این باراِن بی امان و
نه مژده این بهاِر پا به راه...

نه
دیگر هیچ چیز

حتی مرا فریب هم نمی داد.

و محتضرانه
خزیدِن کرم های خاکی را

و  سیاه  الشه  سوی  به  دم  هر  که 
پوسیده اندامم راه می بردند

                           نظاره می کردم.  
اما از همان باریکه ی منفذ

                            بر سقِف خاک
چون برگشتی ناگاه

من با همین چشم ها
سبزترین معجزه چشم را دیدم.

ناگاه زیر باران تو را دیدم
و آری، آن گاه زیر باران، ناگاه

                                      روئیدم.

اندیشه های شاعرانه

)۱(

به  وسعت کف دست، به  عنوان یک 
جهان  تمام  به  مرز  بدون  انسان 
کورد،  یک  عنوان  به   دارم  نیاز 
میلیون  و   چهل  که  سرزمینی  به 

یک نفر را در خود جا دهد.

مرِز  بدون  انسان  یک  به عنوان  و   
کف  وسعت  به  باغچه ای  به  کورد: 
که  قطبی  سرزمینی  در  دست 
انگشت های  با  آن  در  تابستان ها 

لرزان تربچه و پیاز بکارم.

)۲(

بعد از نوشتن هر شعر این احساس 
در من بیدار می شود که این نوشته 
این شعر، می رود راهش را مستقل 
داشتن  به  و  بگیرد  پیش  در  من  از 
یعنی  می کنم  فکر  احساس  این 
دیگری  چیز  تولِد  مقتوِل  مدام 
دوباره  مرگ،  هر  از  پس  و  شدن، 
شعری  زندگی  شدن.  متولد  خود 
نوع  این  است.  زیستن  دیگر  نوع 
لحظات  کردن  سپری  فقط  زندگی 
پس از تولد تا مرگ نیست، تولد و 
در خود  متناوبا  و  را همزمان  مرگ 

دارد.

می  گرامی  را  مظهر«  وریا   « یاد 
داریم . روانش آرمیده باد

   آشنایی با شاعران  جوان ایرانی                                                       گردآوری و نگارش: سعیدفالحی )زانا کوردستانی(
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بخشش ربای اقتل راربت کندی
 تقاضای 

رابرت  میالدی   ۱۹۶۸ سال  در   
نیویورک  ایالت  سناتور  کندی 
در  تبلیغاتی  سخنرانی  برای  که 
مورد حزب دموکرات به کالیفرنیا 
رفته بود ،در هتل امباسادور لس 
آنجلس به دست یک فلسطینی 
سرحان-سرحان  نام  به  افراطی 

با اسلحه به قتل رسید...
محکوم  اعدام  به  قاتل  ابتدا 
با  محکومیتش  بعداً  ولی  شد 
ابد  به حبس  یک درجه تخفیف 

تبدیل گردید...
زمان  در  که  سرحان  سرحان- 
ارتکاب جرم ۲۴ ساله بود ، پس 
زندان  در  سال   5۳ گذراندن  از 

اکنون ۷۷ ساله است...
و  زندانبانان  توصیه  به  اخیراً 
حسن رفتار قاتل در مدت زندانی

خواسته  مقامات  از   ، بودنش   
بخشش  مورد  او  که  است  شده 

قرار گیرد...
چند فرزند رابرت کندی ، اعالم 
کرده اند که قاتل زندگی آنها را 
تباه کرده است و نباید آزاد شود ،
به  فرزندان  از  یکی  حالیکه  در   
اعتقاد  سرحان  بیگناهی  تئوری 
به  او  دادن  جلوه  توطئه  و  دارد 

عنوان عامل ترور...
در  سرحان  دیدن  به  حتی  وی 

زندان رفت و سرحان دستان او 
را فشرد و زار زار گریست...

که  است  معتقد  کندی  پسر 
وانمود  و  زدند  گول  را  سرحان 
این  است...  قاتل  او  که  کردند 
از  خیلی  تایید  مورد  نظریه 
کارشناسان پلیسی هم هست...

اینگرید ربگمن

زیبای  ستاره  برگمن  اینگرید   
سوئدی در سالروز تولدش در ۲۹ 
ماه اوت سال ۱۹۸۲ میالدی ، در 
منزلش در منطقه چلسی - لندن 
یک میهمانی با حضور دوستانش 
برگذار کرد و ساعتی بعد در آن 
میهمانی در سن ۶۷ سالگی جان 
سپرد...او هشت سال با سرطان 

سینه  می جنگید.
۳ فیلم مشهور این بازیگر نامدار 
 » گاز  اتاق   « و   » کازابالنکا   «

و»بدنام« بودند...

ززلهل مهیب
 در ماه اوت سال ۱۹۲۳ میالدی 
، یک زلزله مهیب در ژاپن باعث 

مرگ حدود ۱۴۰ هزار نفر شد...

گاو بی همتا
 یک گاو تنومند  هولشتاین  بنام

سال   ۲۷ از  پس   ، جوکوبیسن   
فوق  درآمد  کسب  و  خدمت 
العاده زیاد برای صاحبش ، بابت 

جفت گیری درگذشت...
هولشتاین  الجثه  عظیم  گاو 
شمال  در  زیستگاهش  معموالً 

هلند است...
حدود۱,۷۰۰,۰۰۰ نر  گاو  این  از 

برای  مثل  تولید  برای  اسپرم 
به  و  شد...  گرفته  ماده  گاوهای 
صادر  جهان  کشور   ۶۰ از  بیش 
حدود  درآمدی  جمعًا  و  گردید 
صاحبش  برای  یورو  میلیون   ۱۶

ایجاد کرد...

رتور انموفق ژرنال دوگل

 ۱۹۶۲ سال  اوت  ماه   ۲۳ در   
شارل  ژنرال  وقتی   ، میالدی 
لیموزین  اتومبیل  با  دوگل 
عازم  خود  سیتروئن  سیاهرنگ 
منزلش بود ، ۲ کماندو اتومبیلش 
گلوله  به  پاریس  حوالی  در  را 
 ۱۲ وجود خوردن  با  ولی  بستند 
گلوله به ماشینش ، دوگل از این 

ترور ، جان سالم به در برد...
بار مورد سوقصد قرار  دوگل دو 
گرفت و از هر دو مورد جان سالم 

به در برد...

  تـنبیه بدنی ممنوع
 ۱۹۸۴ سال  سپتامبر   ۱۰ در   

میالدی ، وزیر آموزش و پرورش 
ابالغ  کلیه مدارس  به  انگلستان 
 ، شالق  تاریخ  این  از  که  کرد 
چوب زدن و هرگونه تنبیه بدنی 
اولیا  و  است...  ممنوع  شاگردان 
این  از  شده  تنبیه  شاگردان 
استاد  و  معلم   ، میتوانند  تاریخ 
خاطی را به دادگاه ببرند... البته 
این قانون به آسانی جا نیافتاد و 
مورد اعتراض برخی مدارس قرار 
گرفت... بطور مثال مدیر مدرسه 
لندن   -» ایتون   « اعیانی  خیلی 
نفع  به  قانون  این   ، کرد  اعالم 
از  بعضی   ، نیست  شاگردان 
شاگردان بد رفتار  پس از تادیب 
شاگردان  به  تبدیل  تنبیهات  و 
خوبی میشوند... تنبیه و تشویق 

الزم است...

گفته اهی شنیدنی
کامیون  یک  پشت  از  برگرفته 

بیابانی ؛
» شاید ما جای دیگر مرده ایم و 

اینجا جهنم است «...
عبداهلل کوثری ، مترجم سرشناس 
مصاحبه  در  ایرانی  دانشمند  و 
این  مورد  در   » پویا  »اندیشه  با 
نوشتار چنین میگوید ؛ یکی برایم 
این نوشته را از پشت یک کامیون 
زبان  از  فقط  که  بود  فرستاده 
مارکز  گابریل  گارسیا  مثل  کسی 

میتوانست در بیآید...!
این جمله مرا سرگشته خود کرد ،

 چون وضعیت امروز ما را بخوبی 
نشان میدهد...

گفتنی است ، عبداهلل کوثری با من 
در دانشکده اقتصاد دانشگاه ملی 
ایران همکالس بود ، او بدل به یک 
مرد فاضل و فرهیخته شد و من 

پُخی نشدم

ترجمه وتدوین:  بهمن چهاردهی - لندن

                         جسته وگریخته

جلسة تاریخی

مجلس  تاریخی  جلسات  از  یکی 
ماه  آبان  نهم   جلسة  ملی،  شورای 
سال ۱۳۰۴  بود که خالصة  مذاکرات  

آن برای  اطالع نقل می شود:
واحده  مادة  مجلس:  رئیس  نایب 

خوانده شود.
نام سعادت  به  مجلس  شورای ملی 
ملت ایران- انقراض سلطنت قاجاریه  
موقتی  وحکومت  نموده   رااعالم 
وقوانین  اساسی  رادرحدودقانون  
)رضاخان  نام  به  مملکتی  موضوعه 
تعیین  نماید.  می  واگذار  پهلوی( 
به  موکول  قطعی  حکومت  وتکلیف 
نظر مجلس مؤسسان است که برای 
تغییر  مواد ۳۶، ۳۷، و۳۸ متمم قانون 

اساسی تشکیل می شود.
مدرس:  اخطارقانونی دارم.

نایب رئیس :  بفرمائید
قانون  برخالف  ماده  این  مدرس:  

اساسی است.
تقی زاده:  اآلن که دراینجا  حرف  می 
زنم  بیش از آن که حرف  بزنم  اشخاص 
به  متفرقه وکیل واشخاص مسئول  
زدن   نزنید. حرف  گفتند  حرف  من 

صالح نیست بلکه خطردارد.
من چون  درمقابل  خداوملت  مسئولم  
اساسی   باقانون  وضع  این  گویم  می 
مطابقت ندارد وبه صالح مملکت نیز  

نیست.) واز جلسه خارج می شود.(
حسین عال:  من ورود دراین مباحث را  
برخالف قانون می دانم ومخالف صالح 

مملکت است.
ازآقایان  مصدق:   محمد  دکتر 
این  احترام  به  دارم  تمنا  نمایندگان 

قرآن برخیزند.
دراین موقع دکتر محمد مصدق کالم 
. حضار  آورد  بیرون  از جیب  را   اهلل 

مصدق  محمد  دکتر  کنند.  می  قیام 
می گوید:

نمایندگان  آقایان  حضور  در  اکنون 
بنده   گویم.  می  را  خودم  شهادت 
این  وبه  مسلمان  هستم  شخصی 
ام  یادکرده  قسم  مجید  اهلل  کالم 
بنده   . کنم  خودداری  ازاظهارعقیده 
ازسالطین قاجار مأیوسم اما این که 
آقای رضا خان رئیس الوزرا، سلطان 
که  شد  مسئول  شاه  اگر  شوند  می 
اگرهم  اساسی است.  قانون  برخالف 
شاله بود وهم رئیس الوزرا ومسئول 
نشد که آن هم چگونه  ممکن است 
به  خیانت   صورت  دراین  باشد. 
تکه  رااگر  بنده   ایم.  کرده  مملکت 
تکه ام بکنند  وسرم را ببرند  زیربار 
این حرفها  نمی روم. خدایا تو  شاهد 
باش. من خدارا  به شهادت می طلبم 
رضاخان  شخص  به   که  وهرآدمی 
صالح  باید  است  ارادتمند  پهلوی 
ونفع مملکت را حفظ کند. اگرقانون 
اساسی متزلزل شد مملکت به یک 
خرابی  می افتد که مطلوب  نیست. 
آن وقت رضاخان هم هرنوع حکومت 

داشته باشد  مطلوب نیست.

ماده  براین  که  کسانی  دربین   
پیشنهادی  دکتر مصدق رأی دادند  
نام این اشخاص  دیده می شود: داور، 
کیخسرو،  ارباب  قشقائی،  اسدی، 
سلیمان میرزا، رهنما، یاسائی وعده 

ای دیگر.

باشگاه  وزارت خارجه

دردوران گذشته که تمام سازمانهای 
حتی  ولشکری  کشوری  دولتی، 
افسران  بازنشسته  باشگاه وکانونی 

داشتند  وزارت امورخارجه  فاقد

 باشگاه بود.
یکی ازاقدامات ماندگار ومهم  آقای 
اردشیرزاهدی تأسیس باشگاه وزارت  
خارجه در نیاوران بود.که در محیطی 
آرام وباصفا  با کلیة  تجهیزات ورزشی 
گذشته  که  گردید   بنا  وتفریحی  
خارجه  امور  وزارت  کارمندان   از  
تهران  مقیم  خارجی  های  دیپلمات 

نیزازآن استفاده می کردند.
دکتر هوشنگ باتمانقلیچ اجرای این 
گرفت  رابرعهده  ومفید  بزرگ  طرح 
زمین   درآن  بولدوزر  که  وازروزی 
وقفی در نیاوران مشغول خاک برداری 
اصلی، محوطه  بنای  تا ساخت  شد  
احداث  استخر،  احداث   - سازی 
زمین های تنیس که درنوع خودکم 
سرپرستی  از  ای  لحظه  بود  نظیر 
ونظارت غافل نبود. این باشگاه  پس 
از تکمیل  مورداقبال  فراوان  اعضای  
وزارت خارجه قرارگرفت. محیط آرام 
مدرن  تجهیزات  باشگاه،  وباصفای 
ورزشی وتفریحی، رستوران مطلوب 
که  گردید   موجب  همه  ومناسب، 
باشگاه عصرها  وخصوصاً ایام تعطیل  
به کانون اصلی  تفریح وتجمع اعضای  

وزارت خارجه مبدل گردد.

از  نیز  تهران   مقیم  های  دیپلمات 
استفاده  باشگاه   ورزشی  امکانات  
پاره  موارد  دربعضی  کردند.  می 
وزارت  تابستانی  های  ازضیافت  ای  
می  برگزار  باشگاه   درمحل  خارجه 
شدوهم چنین محیط مناسبی گردید 
جشن  چون   مراسمی  انجام  برای 
های عروسی وتولد کارمندان وزارت 

خارجه
به تحقیق اگر  همت و پشتکار آفای 
خارجه  وزارت  نبود  درمیان  زاهدی 
ومجهز  زیبا  باشگاه  چنان  صاحب 

وآبرومندانه ای نمی گردید.

                    گوانگو ن
ناصرامینی - پاریس

     گوانگون
ناصرامینی- پاریس

تقی زاده مدرس

دکتر محمد مصدق در جوانی
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شیرین  را  دهانتان  ما،  نامزدی 
عروسی  شیرینی جشن  تا  کنید 
ی  اجازه  با  خواهم  می  برسد،  ما 
پدرجان ومادرجان وحاج آحسن 
تدارک  زودتر  چه  هر  ودخترآقا 
جشن یک عروسی باشکوه را داده 
باشیم ،که این کار پس از برگشت 
مان همراه حاج آحسن ودخترآقا 
خودم شخصاً دامن باال خواهم زد 
وبه تدارک مراسم عروسی خواهم 

پرداخت.
        پدرم گفت: نیازی به این کار 
درکارتدارک  تو  که  بود  نخواهد 
درتهران  اخیراً  باشی،بنیادهایی 
دایر شده که همه ی کارهای مربوط 
به جشن هارا انجام می دهد،کافی 
بنیاد  با آن  ما  از  است فقط یکی 
قرارومدار به بندد وناظر کارها باشد 
تا جشن عروسی به وضع دلخواه 
وآبرومند برپا شود،این کارهارا می 
گذاریم به عهده ی هوشنگ که از 
همه ی ما دربستن قراردادها وارد 
تراست وحال وحوصله ی این کاررا 
هم دارد،دیدید که مراسم جشن 
عروسی خودش را چگونه آبرومند 
ضمنًا  ؟  بود  کرده  برگزار  وجالب 
مگر قرار است همراه نازنین باشی؟
       بلی پدرجان، درست نیست 
در شرایطی که هنوزدر نقاهت بسر 

می برد،تنها رانندگی کند.
       -- فکر خوبی است، حتماً این 
کارا بکن، بدون تردید حاج آحسن 
همراه  به  تو  بادیدن  ودخترآقا 
خواهند  شادمان  بیشتر  نازنین 
عجله  برگشتن  برای  شد،ضمناً 
نکن ،کمی بیشتر نزد آن نازنینان 

باش.
       شرح حال حاج آحسن ودختر 
آقا ازدیدن ما وخبر خوش سالمتی 
نازنین وقرار ازدواج ما از قلم من 
بگویم که  بیرون است، همینقدر 
گریستندکه  شادی  از  آنچنان 
گریستن  به  هم  را  ونازنین  من 
واداشتند،  مارا آنچنان تا دقایقی 
که  گرفتند  خود  گرم  آغوش  در 
به وصف نمی آید،چه حال وهوای 
دلپذیری ،ابتدا باورشان نمی شد 
که نازنین بیمارنیست ویا من قصد 

ازدواج بااورا دارم.
     چند روزی را در منزلشان بسر 

بردم وبه پیشنهاد من به یاد یکی 
از روزهای خوش سالهای گذشته 
وخاطره  رفتیم  کناردریا  به  باهم 
هست  یادت  کردیم،پرسید  زنده 

که از موج وصخره می گفتیم؟
        گفتم: البته که یادم هست، 
درلحظات پایانی بودنمان در کنار 
بود،  افتاده  نفس  از  موج  ساحل، 
گفته بودم که محّرکی الزم است تا 
موج دوباره جان بگیرد وبه صخره 

نزدیک شود.
        پرسید،آن ُمحرک که موج را 

به حرکت درآورد چه بود؟
        گفتم: بدون تردید برادرت 
تأیید  عالمیت  به  شهروز،سری 
تکان دادوهیچ نگفت،ازچهره اش 
از  نامی  خواهد  نمی  که  خواندم 

اوبرزبان بیاورد.
        به نازنین گفتم:یادمان باشد 
تا ازبرادرت شهروز وخواهرت کیانا 
ومادرشان برای شرکت درمراسم 
نه  کنیم،من  دعوت  مان  عروسی 
تنها قلبم از شهروزچرکین نیست 
شرف  خاطررعایت  به  ازاو  بلکه 
است،کمتر  آمده  خوشم  انسانی 
حّد  تاآن  تواند  می  جوانی 
خوددار واز خود پای بندی نشان 
ازآشنایی  که  او  بدهد،وانگهی 
ودوستی وقرارومدار من وتو خبر 

نداشت.
ازخواهرم  که  آنچه  ـــ      
بانوی  ،مادرش   ام  کیاناشنیده 
است  وخوبی  بسیارمحترم 

وهمچنین از همسرش 
کیانا  با  که  خوشرو  تیمسار 
رفتار  پدرمهربان  یک  مانند 
کرد،اما  خواهم  میکند،دعوت 

شهروز درایران نیست.
      -- کجاست وچرارفت؟            

ــ همانروز که پدرومادربزرگم       ـ 
بودندوآن  رفته  پدرم  منزل  به 
داد،شهروزازشّدت  روی  ماجرا 
تأثرو سرخوردگی وآشفتگی پشت 
فرمان اتومبیل پدرش نشست وبا 
سرعت وبدون هدف درخیابانهای 
تهران به راه افتاد، سر پیچ یکی 
زیاد  سرعت  خاطر  ازخیابانها،به 
،فرمان از اختیارش خارج میشود 
چند  به  شدت  به  واتوموبیل 
درخت بزرگ وتنومند حاشیه می 

شدید  ضربات  از  وشهروز  خورد 
وارده بیهوش میشودچند رهگذر 
،مراتب را فوراً به پلیس اطالع می 
دهند وپلیس با کمک امدادگران 
از  یکی  سوانح  بخش  به  اورا 
برند،درنتیجه  بیمارستانهامی 
راست  دست  ُمچ  تصادف  این  ی 
وزانوی پای چپش وچند تا از دنده 
ونزدیک  بیند  می  آسیب  هایش 
بستری  دربیمارستان  یکماه  به 
بیمارستان  از  وزمانیکه  میشود 
وبدن  دست  با  شود  می  مرخص 
باند پیچی شده به انگلستان برمی 
گردد واین خبری بود که ازکیانا که 
بامن مرتباً در تماس ومکاتبه است 
می  بودم،خواهش  کرده  دریافت 
کنم مرا ازاینکه به مراسم عروسی 
بدارکه  معاف  کنم  دعوتش  مان 
دعوت  صورت  در  تردید  بدون 

نخواهد آمد.
پور  تیمسارسهراب  ازپدرت  ـــ 

هم دعوت خواهی کرد؟       
       باتعّجب پرسید : آیاداری سربه 
کنی  می  فکر  میگذاری،آیا  سرم 
من،  بین  ایکه  وپیشینه  رابطه  با 
پدرومادربزرگم بااو وجوددارد،باید 
تارموی  کرد!؟یک  دعوت  ازاو 
پدرومادربزرگم را به سدتا چنین 
پدری نمی دهم،ضمناً با دعوت از 
پدرم  از  خوشرو،دعوت  تیمسار 

مورد نخواهد داشت. 
می  نظرتورا   : گفتم         
میدانی  صالح  پسندم،هرطورکه 

رفتارکن.
        یکماه پس ازتاریخ آزمایشهای 
بسیار  مراسم  نازنین،  پزشکی 
باشکوهی برگزار شدونازنین درزیر 
لباس سفید عروسی وآرایشی که 
شده  بود،زیباترازهمیشه  کرده 
ودوست  مهربان  ی  بود،چهره 
ودخترآقا  آحسن  حاج  داشتنی 
از  خارج  شان  وشادمانی  دیدنی 
ازاینکه  نیز  بود،پدرومادرم  وصف 
من  عشق  داستان  دیدند  می 
ونازنین به ناکامی نکشیده است، 
شناختند،برادرم  ازپانمی  سر 
راستی   به  وهمسرش  هوشنگ 
تمام  سنگ  جشن  دربرگزاری 

گذاشته بودند.
       پس از برگزاری جشن عروسی، 

به منظور گذراندن ماه عسل برای 
مدت یکماه  رهسپارایتالیاوسویس 
شدیم  واسپانیا  وفرانسه 
وعکسهایی به عنوان یادگار ازاین 
یادماندنی  وبه  بخش  سفِرآرامش 
گرفتیم که تعدادی از آنها زینت 
بخش دیوار برخی اتاقها ی منزل 
ما ومقداری نیز درآلبوم خانوادگی 
گذشت  با  واکنون  است  ضبط 
سالها،هرگاه که به این عکسها نگاه 
می کنم ،دچاردل مالشی مطبوع 
وخودرا  شوم  می  بخش  وشادی 

درفضای همان ایام می بینم. 
        پس از برگشتن ازسفرماه 
عسل من ونازنین بنا به خواسته 
که  مان  منزل  در  پدرومادرم  ی 
اتاقهای نسبتاً زیادی داشت ساکن 
شدیم ودرکنار هم درنهایت صفا 
زندگی  سالها  وتفاهم  ومهربانی 
بودن  کردیم ودرکنار آن عزیزان 
نعمتی بود که نصیب من ونازنین 
شده بود،چراکه هردوی ما روزانه 
ی  واداره  بودیم  کار  مشغول 
ما  برای  از  جداگانه  ای  امورخانه 
با  ویژه  بود،به  مشکل  راستی  به 
ومراقبت  نازنین  شدن  آبستن 
دیگر  مشکلی  مانیز  کودک  ازدو 

بود.   
      روزها وماه ها وسالها ازپی هم 
ومن  گذشت  بادوبرق  سرعت  به 
ونازنین به فاصله ی سه سال پس از 
ازدواج دارای یک پسربنام«ارژن« 

ویک دختربنام«نرمک« شدیم.
        پس از وقوع انقالب،عده ای 
مابا  وکارگران شرکت  کارکنان  از 
تشکیل انجمن اسالمی به پیروی 
ـ  سیاسی  درفضای  که  جّوی  از 
به وجودآمده  اجتماعی ان روزها 
بود،با همه ی مهربانیها وکمکهای 
به  نسبت  که  ودرمانی  مادی 
حق  بود،درنهایت  شده  روا  آنان 
کارخانه  به  ما  ،ازورود  ناشناسی 
جند  ویژه  کردند،به  جلوگیری 
نفری که بیش ازهمه ،جدا از حقوق 
دریافت  ،از  گوناگون  های  وبیمه 
واز  دیناری  پرداخت  بدون  خانه 
کمک برای برگزاری عروسی خود 
برخوردار شده  فرزندان شان  ویا 
دورازاخالق  به  بودند،رفتارشان 
بقیه درصفحه ۴۸

خودآمدیم  به  پزشک  اخطار  با 
جای  سر  خواهی  پوزش  از  وپس 
با خوشرویی  قرار گرفتیم،او  مان 
دادکه:  ادامه  چنین  سخنانش  به 
ودرآغوش  احساسات  ابراز 
کشیدن هارا بگذارید پس از پایان 
سخنانم،سپس افزود که همسرتان 
دچار یک سرما خوردگی نزدیک 
به ذات الّریه شده بود واین خلطها  
از اثرات آن بیماری است ودر حال 
حاضر حرارت بدن وفشار خونش 
عادی است وجای نگرانی نیست، 
الّریه  ذات  آثار  هنوز  چون  منتها 
باقی است  نسخه ای می نویسم 
چند  داروهابرای  است  الزم  که  
مدتی ،به شرحی که درآن نسخه 
شود،ضمنًا  میشود،مصرف  اعالم 
استراحت  چندروزی  بهتراست 

کند.
        بامداد آن روز که از خانه به 
آمده  بیرون  به مطب  رفتن  قصد 
نبود  ابری  باآنکه  بودیم،آسمان 
وخورشید میدرخشید وآن روزها 
ترافیک  از  تهران  خیابانهای  در 
نبود  خبری  وفشرده  سنگین 
وازدود ودم فضا همچون سالهای 
ذلک  مع  بود،  نشده  اخیراشباع 
نبود وخورشید  نظرمن شّفاف  به 
آن درخشندگی را نداشت،اگرچه 
سعی دردلداری او میکردم وظاهراً 
به او اطمینان میدادم که مبتال به 
با  درونم  ،اما  نیست  سل  بیماری 
من به نوعی دیگر سخن می گفت 
ومرانگران می ساخت،ولی زمانیکه 
از مطب خارج شدیم،درخشندگی 
خورشید در میان آسمان آبی رنگ  
بسیار دلپذیربه نظر می آمد،برگ 
خیابانها  سوی  دردو  درختان   

شفافّیت ویژه داشت،خالصه اینکه 
هرچه که دربرابر دیدگانم قرار می 
گرفت ، دل انگیز                                                                                                                   
ورویایی بود،دربین راه در حالیکه 
نه  گفتم:  می خندیدم،به شوخی 
کارش  پزشک  جناب  این  تنها 
تشخیص بیماری مراجعه کنندگان 
است ،بلکه عاقد ازدواج هم هست!

         خندید وپرسید:متوجه ی 
گفته ی تو نشدم،مگراوچه گفت 
کرده  برداشت  چنین  این  تو  که 

ای!؟
        ـــ مگر نشنیدی که گفت: 
شده  الّریه  ذات  دچار  همسرتان 
بود؟نازنین از این شوخی آن چنان 
چشمانش  از  اشک  که  خندید 
سرازیر شد ومن آخرین باری که 
بودم،زمانی  دیده  برلبانش  خنده 
بود که هشت سال پیش باهم به 

کنار دریا رفته بودیم! 
        گفتم من گفته ی دکتررا به 
فال نیک می گیرم وتوهم با خیالی 
موافق  رأی  پیشنهادم  به  آسوده 

خواهی داد،مگر نه؟ 
ــ هرچه که تو بگویی.        ـ 

به  رسیدن  محض  به          
پیاده  اتوموبیل  از  منزل،بالفاصله 
مادرم  سوی  به  وشتابان  شدیم 
رفتیم واورا تنگ درآغوش گرفتیم 
درحالیکه  بوسیدنش  از  وپس 
مادرم با توجه به دیدار دیروزش با 
نازنین،ازرفتارآنچنانی ما دونفرهاج 
مادرجان  بود،گفتم:  مانده  وواج 
نیست،او  بیمار  مژده،مژده،نازنین 
تروسالم  سرحال  ما  ی  همه  از 

تراست.
        ـــ خداراشکر،بسیاربسیار 
شدم،او  خبرخوشحال  ازاین 

رادرآغوش  نازنین  درحالیکه 
به  گفتم:مادرجان  بود  گرفته 
نازنین  رسیدی،تاکنون  آرزویت 
را ازراه دلبستگی به او درآغوش 
بوسیدی،حال  ومی  گرفتی  می 
ای  گرفته  درآغوش  را  عروست 

ومی بوسی!
        ـــ هوتن تورا خدا راست 
اوه  کنی،  نمی  میگویی،شوخی 
چقدرمهربانی؟آنگاه  من  خدای 
با دستش سر نازنین راروی شانه 
اش گذاشت واز شدت خوشحالی 
درحالیکه  وسپس  گریست 
دستش را به پشت نازنین گرفته 
نشاند  می  مبلی  روی  بود،اورا 
تو  خوبم  وازاوپرسید،نازنین 
یا دارد  بگو،هوتن راست میگوید 

سر به سر من می گذارد؟
ــ شما پسرتان را بهتر از من         ـ 
یا حرف نمی زند  می شناسید،او 
ویا اگر حرفی بزند درست میگوید. 
پاسخ  شنیدن  با  مادرم          
آسمان  به  را  نازنین،نگاهش 
دوخت وگفت:خدایا ،مدتهابود که 
اینقدرخوشحال نشده بودم،آنگاه 
حاج  باید  وافزود:  کرد  من  به  رو 
آحسن ودختر آقا راازاین دو خبر 
،تا  خوب هرچه زودتر آگاه کنیم 
با  از نگرانی بیرون آیند وهم  هم 
شنیدن نامزدی رسمی شمادونفر 
واندوه  غم  وازیک  خوشحال 

جانکاه ودراز مدت خالص شوند.
        گفتم:  این خبرخوش رامادونفر 
که فردا عازم زادگاهمان خواهیم 
خوب  مردمان  آن  آگاهی  به  بود 

خواهیم رساند،نگران نباش.
        ـــ به پدرجان خبرسالمتی 

نازنین را دادی؟

ــ نه، می خواهم اورا غافلگیر         ـ 
کنم،امشب همه ی خبرهای خوب 
را به آگاهی او خواهم رساند، لطفا 

به او تلفن نکن.
با          خدیجه خانم خدمتکار 
وفای ماباشنیدن این خبرها،ابتدا 
بوسید  ومرا  آمد  من  سوی  به 
وگفت: آقاهوتن نمی دانی دراین 
مدت چندسال ،چقدرازبابت شما 
ونازنین ناراحت بودم، حیف بود که 
شما دودسته گل بهم نرسید،خدارا 
آقا  ی  خواسته  شکرکه  بار  هزار 
سوی  به  شد،آنگاه  اجابت  وخانم 
نازنین رفت واورا بوسید وتبریک 

گفت.
اتوموبیل  تنهایی سوار  به          
شدم تا ازشیرینی فروشی معروف 
با  ای  فاصله  که چندان  یزدی  به 
منزل ما نداشت کیکی در پیوند 
باخبرهای خوبی که به وجودآمده 
به  زمانیکه  کنم،  بود،خریداری 
دیدم  را  پدرم  برگشتم،  منزل 
دانستم که مادرجان طاقت نیاورده 
بودتا شب تأمل کند،او درغیاب من 
از فرصت استفاده کرد وهمه چیزرا 

به پدرم اطالع داده بود!
        پدرم با دیدن من به سویم 
کیک  ی  جعبه  حالیکه  ودر  آمد 
بود،مرا درآغوش گرفت  دردستم 
که  بود  نمانده  وبوسید،چیزی 
هیجانی  خاطرحرکت  به  کیک 
پدراز دریافت خبرهای خوش، به 
زمین بیفتد وزیر پای هردومان له 
شود!به هر شکلی که بود تعادلم را 
حفظ کردم ووارد سالن شدیم وبه 
شوخی گفتم : مادرجان ممنون که 
طاقت آوردی وبه پدر جان چیزی 
کیک  اینهم  نگفتی!بفرمایید 

انزنین
        قسمت چهل وسوم

  از: ک - هومان
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درپرند نیلی شعروغزل
نیمتاج خانم -سلماسی

رمدی زبرگ باید
ایرانیان که فّر کیـان  آرزو کنند  

 باید نخست کاوة  خود جستجو کنند
بزرگتر بایدوعزمی  بزرگ  مردی 

 تا حل مشکالت به نیروی او  کنند
ایوان پی شکســته مرمت نمی شود 

  صدباراگر بظاهرآن رنگ و  روکنند
شــد پاره پردة عجم ازغیرت شما

 اینــک بیاورید که  زنها رفو  کنند
نسوان رشت،  موی پریشان،   کشیده صف

تشریح عیب های شما موبمو  کنند
دوشیزگان شهرارومی گشاده روی

دریوزگی به برزن وبازارو کو کنند
بس خواهران به خطة سلماس تاکنون

خون برادران همه  سرخاب  رو کنند
نوحی دگــر بباید وطوفان دیگری

تا لکه های ننگ شما شستشو کنند
آنان که احتجاب زنان کرده اند ورد

بهتربود  زمردی خود گفت وگو کنند
آزادگی به دستة شمشیر بسته اند

مردان همیشه تکیة خود را بدو کنند
قانون خلقت است که باید شودذلیل

هرملتی به راحتی وعیش خو کنند

ردکاراین زماهن، گوئی هک علتی هست
گار این زخمه اهی هشدار، سودی نداردان

مهرانگیز رساپور)م. پگاه(

ازرِد رفدا بـیا

به خانة شعرمن
ازدِر فردا بیا

عنکبوت های جاهل پیر
بردِر امروز

درسستی بنای خود
کالفه اند

نصرت رحمانی

رپهس ای رداپئیز
برگ چنار خشکی ازشاخه دورشد

چرخیددرفضا
درزیرپای خستة من  له شد

آیا
دست بریدة مردی بود؟

لبریز التماس
فریاد استخوانهایش

...برخاست آه
آفتاب خستة بیمار
از غرب می وزید 

پائیز بود، جمعة پائیز

نسرین خزاعی»محتشم«

طالهی زرین  اپئیز
پائیــز با طالیة زرین  خود  رســید

خون شفق به سرخرگ آسمان دوید
نقاش دهر ازُخم سحر أفرین خویش

رنگی دگر به پردة  این گلستان کشید
لطف عقیق وُسرخی مس دادوکرد زرد

بــرگ زمردین چنــار و  بلوط وبید
تبریزی اشرفی به سر جویبار ریخت

وزبهر خاک تازه  ردائی ز زر   برید
صد آشیان زشدت طوفان به باد رفت

هرمرغ خوش نوا  که به گلزار بُد پرید
آن نارون که جای هزاران َهزار  بود

چون خاربُن به بال وپر ُقمریان خلید
خاکستر عدم به سربوستان نشست

جزخاروخس ندید دوچشمم هرآنچه دید
اما دل زمین ز تب  عشق می تپید

تاسال نو زگلشن دیگر   دهد نوید
دراین سماع بود  که گوش  دلم     شنید

کاین سرسپرده  عاشق  می خواند  این نشید:
نیک وبد زمانه به نوبت چو می رسد

ای باغبان پیر  به گلها خبر  دهید
کای خفتگان  نه جای خموشی است بشُکفید  

  رنگین کنید جامة خود   درره است عید

جهانگیرصداقت فر

ـشبکوری
غروبی بس نابهنگام است، این

زچه انکار می کنی؟
خورشیدرا  گردن زدند

                              نابکاران
ودرفش شعبده

           به خوناب شفق شستند
تادرظلمات نیمروز

خونریزان شهیدان را
 زدیده نهان دارند

***
رزمندگان بی سالح

ساده دالنند
اینان-

که اهتزاز پرچم سرخ را عیان می نگرند
وشب را

                  اما هنوز
                            درنیمروز معرکه باوردارند

تبوران - ۲۷ جون ۲۰۰۱

محمدرفیع

کو شعر آبی عشق؟...
حرفی برای گفتن، درسینه مانده   بسیار

اما نگفته بهتر، گر نیست   جای گفتار
بس نکته ها  که گفتند، ازپیش، نکته گویان

اما دریــغ حاصل، خمیازه های تکرار
درکاراین زمانه، گوئی که علتی هست

این زخمه های هشدار، سودی نداردانگار
درخواب های غفلت، تاچند غرقه بودن

بیراهه ره سپردن، باچشم های بیدار؟
درکوجه کوجة شهر، تن خسته   عابرانیم

با قامتی شکســته، با چهره های بیزار
برپیکــر خیابان، گرد  غمی نشســته

گرهمتی برآید، از آســتین غمخوار ؟
گوئی که برکشیدند، فرسنگ ها جدائی

خانه به خانه بین،ِ همسایه ،   جای دیوار
حاشــا فشاردســتی،   یاگرمی نگاهی،

یا نبض پرطنینی، ازشورعشــق  سرشار
گوئی قلم غریبه ســت، باواژة عطوفت

کوشعرآبی عشق، جاری زخون خودکار؟
کو پنجه های خالی،   از  دشنة  خیانت ؟

کو آن قلندری که، دردوستی سزاوار؟
درشــهرخودغریبم، کو  عطر آشنائی؟

پاشیده بوی غربت، درکوچه ، کوی وبازار
ای کاش این زمانه، ازسر شودنگونسار

انصــاف ای برادر، هموار یا که آوار...

فرشته ساری

اپئـیز
پائیز یعنی همین

یک روز به خیابان می روی
ومی بینی

تابستان پشت ابری
گم شده است.

احمدشاملو

آه ارگ آزادی رسودی می خواند
آه اگر آزادی سرودی می خواند

کوچک
همچو گلوگاه پرنده ای

هیچ کجا دیواری فروریخته  نمی ماند
***

سالیان دراز نمی بایست
دریافتن را

که هرویرانه نشانی از غیاب انسانی است
که حضورانسان

آبادانی است
***

آه اگر آزادی سرودی می خواند
کوچک

کوجکتر حتی
ازگلوگاه یک پرنده

کمال الدین اسمعیل

رباعی
خوش نیست اگرچه حالت ناخوش ما

درد سر   ماست  این دل سر کش ما
با اتش غم چو شمع دل خوش کردیم

کآبیست ز سر  گذشته این   آتش ما
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دررشته  عمادرام  یاد  زنده  مانند  
در  ژاوه  مهدی  روانشاد   موسیقی، 
رشته نقاشی، و جاوید نام محمدعلی 
تآتر  در هفته  کشاورز کارشناس 
سه بار در کالسها حاضر می شدند 
و به عالقمندان  آموزش می دادند.

هرماه یکبارهم در محل شورایعالی 
فرهنگ وهنر درحضور دکتر صفا یا 
معاون ایشان آقای مسعود  نائینی 
گزارش پیشرفت کار هنر در یگان 

های  خو را عرضه می کردیم. 
 درچهارچوب همین پروژه بود که 
درماه آبان  بمناسبت تولدپادشاه و 
های  برنامه  هرشب  رضا  شاهزاده 
اجرا  پادگانها  در  موسیقی  تآترو 
می شد.برای سربازان ارتش ایران 
ارکستر  گروه  چندشب  ظفار   در 
ما برنامه اجرا کردو برای سربازان 
حافظ صلح در تپه های جوالن نیز 
ارکستر ما  چندشب هنرنمائی کرد.

یا آنگونه که آنروز  مهدی ذکائی 
سرهنگ  جناب  شناختیم  می  اورا 
هنری  گروه  مسئول  نیز  ذکائی  
ما  بین  زمان  بود.ازهمان  شهربانی 
دوستی ومودتی پایه ریزی شد که 

هنوز ادامه دارد.
 مهدی ذکائی  شعر را خوب می 
شناسد. و می داند که برای  تاب 
موی یار یا بی تابی عاشق درشبهای 
دراز چگونه بسراید و چه مضامینی 
اما بیشتر برای وطن  را بکارگیرد. 
می ُسراید . برای زادگاهش مرثیه 

ها دارد. او می گوید:
امروز شراب شعرمن نوش کنید

فریاد دل شکسته ام گوش کنید
فردا که مرابه خاک خواهید سپرد

باپرچم میهنم کفن پوش کنید
دل شکستگی او  از شکست همه ما 
ایرانیان بویژه ما نظامیان است که 
از فرهنگ  زار  بی  دربرابر  مشتی 
دل  شدیم.   تسلیم   ، ایرانی  واالی 
شکستگی او از هموطنان خوزستانی 
کنار  در  که  گیرد  می  مایه  اش 
کاروِن  خروشاِن همة قرون واعصار، 
اینک لب تشنه اند. ونخلهایش بی 

کارون می خشکند.
آن  که  ایم  شکسته  دل  ما  وهمة 
از  بیش  که  را   آریائی  مملکت 
مهد  پیش  سال  دوهزاروپانصد 
پادشاهی  زادگاه  و  دموکراسی 

سپردیم  ای  عده  دست  به  بود  
که از ۱۴۰۰ سال پیش  فرهنگ 
صحرانشینی را برفرهنگ درخشان 

ایرانی  برتر میشمردند.
بقول ذکائی:

ما تماشاگر بیدادو دمی دم نزدیم
چه حقیریم که آن توطئه برهم نزدیم.
شرممان باد که هرچند توانا بودیم

خودبه آن بدُکنشان سیلی محکم نزدیم
.ناکسان تکیه به مسند زده ، زآن روی که ما
تکیه برشیر به دیباچة پرچم نزدیم
پشتمان زیر َعلَم های عرب خم شده است
تیشه برریشة آن شیخ ُمرّخم نزدیم

امروز در هر مجمع بین المللی که 
نام ایران برده می شود ، شرممان 
می شود. درسالهای نخست هجرت 
ملیت خودرا  ها  ایرانی  از  بسیاری 
از کشور میزبان پنهان می داشتند 
تاتار  یا  گرجی  یا  افغانی  وخودرا 
درداخل   . کردند.  می  معرفی 
بانوان فرهیخته ای نیز  چه  ایران 

تسلیم  تا  کردند  خودسوزی  که 
ستم  این خداناشناسان نشوند. چه 
برای   خودرا  جان  که   جوانهائی 
سیلی زدن به این  اشغالگران درراه 
وطن فدا کردند. و »نوشا«  دربارة 

این جوانان ایران زمین می گوید:
بااین جوانان  وطن این سرفرازان

مارا چه باک ازکاراین  شیطان طرازان
و سپس به این جوانان هشدار می 

دهد که:
ایران نمی میرد که چندین قرن این خاک
وترکتازان ترک  تاراج  بسی  دیده 
پدیدار آید  ها  قطره  زجمع  دریا 
دلها فراهم آورید ای چاره سازان
 روزی اگر آید که خواهد آمدآن روز
دربند می باید کشید این بندبازان
چون لکة ننگی است درتاریخ این خاک
این حاکمان دین مدار، این بی نمازان
چون کوه البرز است » نوشا« پشت ایران
سرفرازان این  دلیر،  جوانان  بااین 

یا درجای دیگری می ُسراید

بااین جوانان وطن این سربداران
ماراچه باک از نعرة تازی تباران
اینان  خس وخاشاک این خرگاه هستند
 بی ریشه تراز خار خشک شوره زاران
ندا  از  اش  سروده  ودرهمین 
آقاسلطان یاد می کند که خونش 
و  کرد  رنگین  را  خیابان  سطح 

قاتلش  جایزه گرفت:
جان بر کفان مستند  از شهد شهادت
چونان» ندا«  کم نیست بااین بی شماران

ذکائی نه تنها به ظلم وستمی که 
توسط رژیم حاکم برایران برمردم 
خشم  در  شود   می  داشته  روا  ما 
است ، که بر قدرتهای جهانی نیز 
که به غارت سرمایه های ملی ما 

مشغولند  نیز می تازد:
دراین هنگامة  دادوستدهای  جهان خواران
به تاراج تو جمعی برسر دعوا وطن جانم
به خوان خانه بردوشان چه رقصان وچه شنگولند
ببوی سود سرمستان ازاین سودا وطن جانم

و سخن آخر دربارة کتاب » خاک 
محبوب من« تأسف وتأثری است 
توجه   عدم  از  نوشا   احتماالً   که 
گروههای اپوزیسیون  به مام میهن  
جای  جای  در  او  دارد.  می  ابراز 
کتاب خود از جوانان وطن که برای 
رهائی مردم از چنگال ایران ستیزان 
می کوشند  تعریف و تمجید می 
کند اما دربعضی از اشعارش بدون 
به  رژیم  مخالفین  از  بردن  نام 

سرزنش آنها می پردازد:
دریغا که آن خاک افتاده برخاک

دلیری، یلی، نامداری ندارد
بمیرم برای  مهین مام میهن

که میمیردو سوگواری ندارد
اما خود دلیل  این بی توجهی را داغ 
برای  رژیم  که  داند  می  ودرفشی 
هراقدامی  که منجر به آزادی وطن 

شود  تدارک دیده است:
نفس تا نفس هوِل دار وطناب است
تنابنده ای اختیاری ندارد

داده  وعده  »نوشا«   مهدی ذکائی 
نیز  او  عاشقانة  اشعار  که  است 

بزودی منتشر خواهدشد.
برای ذکائی عزیز  عمری درازو با

عزت  همراه باسالمتی کامل  آرزو 
داریم.

»درجستجوی خد ا«
)آنچه دربارة خدا می دانیم( 

نگارش دکتر  همایون آرام
ازباورها  است  ای  مجموعه  کتاب 
مذاهب،  علمای  وتفسیرهای 
غیرمذهبی،دانشمندان  پژوهندگان 
معروف، منکران وجود خدا، وندانم 
گرایان. همچنین خدادرمصر،یونان 
واقع  موردبررسی  باستان  وبابل 
سبب  وجود،  ودالیل   گردیده 
اعتقاد  بخدا ودرستی فرضیه خلقت  
بتفصیل شرح داده شده است. برای 
زرگری  شادی  بابانو  کتاب   تهیه 

تلفن :
 ۳۰۳۷-۲۳۲)۵۱۶(ویا باتلفن:

تماس   )۵۱۶(۴۶۶-۰۹۵۵  
دالر   ۲۸ کتاب  بهای  بگیرید. 
وهزینة پست ۶ دالردرداخل آمریکا

***
دکتر آرام  از دستة کسانی است 
که باوردارند  نوشتن  جلوی پیری 
را می گیرد. درنتیجه  هرسال یکی 
دو کتابی منتشر می کند.  تا آنجا که 
من ایشان را می شناسم  زیاد انسان 
را  مذهب  هم  اگر  نیست.  مذهبی 
خرافات  بدون  مذهب  باوردارد  
است.  این بار او به سراغ  منکران 
خدا رفته و سعی کرده است با زبانی 
بسیار ساده  وجود خدارا اثبات کند. 
دکتر آرام  کتاب را به پویندگان 
دانش وراه حقیقت، پیروان باورهای  
و  مذهبی  وغیر  مذهبی  مختلف 
دوستداران صلح، دوستی وهمزیستی  
به  درنهایت  و  آمیز      مسالمت 
درتهیه  که  وفرزندانش  همسر 
اند بوده  او  ، مشوق  ونگارش آن  

 تقدیم کرده است.
دراین کتاب یکتا پرستی در ادیان 
یهود،  از جمله  در کیش  مختلف 
مسیحیت، اسالم،  زرتشتی، بهائیت   

را مورد بررسی قرارگرفته است.
استدالل های دکتر آرام برای اثبات 
وجود خدا بسیار ساده و قابل درک 
است. او می نویسد: شما جریان برق

را نمی بینید ولی برق  وجود دارد. 
صوت را نمی بینید اما  منکر آنهم 
نمی توانید بشوید.   خداوند کیفیت 
مادی نداشته، خارج از  زمان ومکان 
وتغییر  ناپذیر است نتیجة افعال  و 
اورا   انگیز  شگفت  های  آفریده 
درهمه جا می توان دید وحس کرد.
مذهب   راه  از  خدا  وجود  اثبات 
گاهی مورد قبول کسانی که  مذهب 
را باور ندارند   واقع نمی شود. اما 
دکتر آرام سعی کرده است عالوه 
ودانشمندان  فالسفه  از  مذاهب  بر 
نیز کمک بگیرد تا منکران دین را  

نسبت بوجود خدا قانع کند.
گفته  کندکه  می  نقل  اسپینوزا  از 
است:  خدا با طبیعت مترادف است.
سابق  رهبر  گورباچف  از  نقل  به 

روسیه  می نویسد:
ارتباط  هستی  جهان  با  ما  همه   «
بنابراین طبیعت خدای من  داریم. 
مقدس  طبیعت  باورمن  به  است. 

درختان  است. 
نیایشگاه من  و
جنگلهاکلیسای

 بزرگ من  می 
باشند«.

پیکو  جیووانی  
داّل میراندو ال،

متفکروفیلسوف 
ایتالیائی، 

۱ ۴ ۶ ۳ - (
۱۴۹۴     در

دوران رنسانس  
خود  کتاب  در 
انسان«   وقار   «
نوشته  چنین 

است:
» خداوند معمار 
کبیر،  گیتی را  
با هرچه در آن 
آفرید.  است 
سپس  خواست  
از   وجودی 
آن  عظمت 
شگفت  ر د
را  آن  باشد، 
دوست بدارد وارزش آن را  دریابد. 

ازاین روی انسان را آفرید.« 
هاوکینز  استفان  به  آرام   دکتر 
اشاره می کندکه گفته است:»  اگر 
کائنات وهرچه در آن است دارای 
باید  است  وهماهنگی  وطرح  نظم 
طراحی در بوجود آوردن آن  دست 
است   نادیدنی  خدا  باشد.  داشته 
ولی مصنوعات  وشواهد  وجود اورا  

درهمه جا می توان دید«
در  خدا«  درجستجوی   « کتاب 
دوازده فصل نوشته شده: و آخرین 
فصل آن به نامهای خدا اختصاص 

یافته است.

در   ۱۹۳۵ درسال   آرام  دکترهمایون 
هفتگل - رامهرمز متولدشد. او عضو کالج 
پزشکان  آمریکا ، آکادمی پوست وانجمن  
 ۲۰۱۶ درسال  آمریکاست  پزشکان 
بازنشسته گردیدوهم اکنون درنیویورک به 

تحقیق ونگارش مشغول است.

خاک محبوب من
جلد نخست - سروده های  میهنی

دیوان اشعار  نوشا ذکائی
۲۲۰ صفحه  ۲۵ دالر باضافة هزینه 

پست
برای خرید کتاب با تلفن:

تماس   )۳۱۰(  -۴۷۷-۷۴۷۷  
بگیرید.

***
دوباره زندگی آغاز می شود روزی 
دوباره میکده ها باز می شود روزی
طنین تعزیه  خاموش می شود یکشب
نشاط وهلهله آغاز می شود روزی
شکسته بالی شاهین عالج خواهدشد
 دوباره نوبت  پرواز می شود روزی
مباش غره  به پرواز خود که کرکس نیز
روزی شود  می  شهباز  پنجة  اسیر 
حدیث قتل زمین است وخشکسالی رود
رها زتشنگی اهواز می شودروزی
 درآستین  چه نهان کرده ای هال ای شیخ
بساکه مشت دغل، بازمی شود روزی
فرازدار به منصور می رود »نوشا«
شهید عشق سرافراز می شود روزی

نوشا نهاوندی با نام اصلی » مهدی 
ذکائی« را برای اولین بار با لباس 

نظامی دیدم .
 درآن زمان نیروهای سه گانه ارتش 
شهربانی کل کشور  و  شاهنشاهی 
هریک گروهی از هنرمندان خودرا  
ومستقالبرای   کرده  جمع  دورهم 
پرسنل خود برنامه های  موسیقی  و 
نمایش  اجرا می  کردند. شورایعالی  
استاد  باریاست  که  وهنر  فرهنگ 
فرهنگ  وزارت  در  صفا  اهلل  ذبیح 
پروژه  بود   شده  تشکیل  وهنر 
خاصی برای اعتالی هنر در کشور 
هنرمندان   پروژه   این  که  داشت 
شد.برای  می  شامل  نیز  را  نظامی 
مثال ما در نیروی هوائی شاهنشاهی 
تآتر،  موسیقی،  آموزش  کالسهای 
کارشناسانی  که  داشتیم  نقاشی  و 

 رموری       رب کتابهای    رسیده
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شیر زنان و روباه مردان 
در بروجرد کهن

   
در نوشته ماه پیش از آزاد منشی 
و بزرگواری زنان در بروجرد شصت 
و چند سال پیش یاد کردم که نمو 
نه های زیادی از این بانوان در آن 
زمان بودند. چگونه بود زندگی  آن 

ها؟ آن روز ها یادش بخیر بود؟
در  دور و نزدیک پدر های خانواده 
ها را می دیدم که دو یا سه همسر 
های  زمان  در  ویا  دارند  خانه  در 
مختلف داشته اند. همسر اول که 
رهبری  و  است  ترین  سال خرده 
با  او  دارد.  عهده  به  را  خانواده 
ابهت است و به باال می نشیند و 
همسرش با او در باره زندگی روز 
مره و تصمیمات مهم مالی مشورت 
می کند. این همسر در خانه بزرگی 
بزرگی  حیاط  و  اطاق  چندین  با 
مانند باغی  زندگی می کند، پنج 
یا شش فرزند بزرگ کرده، دختر 
ها را شوهر داده ، پسر ها را هم 
در مسیر زندگی انداخته و خالصه 
کانون خانواده را  گرم نگهداشته. 
او با  میان سالی و پر کاری خانواده 
را می چرخاند. اما او دیگر جاذبه 
ای برای همسرش ندارد. همسر او 
که در آن روزگار دارا ست و نامی 
در اجتماع دارد، با این حال آسان 
می تواند بر روی شرم و حیای خود 
را پیدا  او زن دوم  پوشش بگذار. 
کرده و به عقد خود در می آورد. 
زن دوم زن برادرش است که چند 
زن   . است  درگذشته  پیش  سال 
جدید او در خانه ای جدا زندگی 
شب  چند  او  این  بر  بنا  کند  می 
از هفته را خانه و کانونی را که با 

همسر اولش ساخته رها می کند 
 »  Romance و به دنبال » رومنس
به خانه زن جدید می رود که بستر 

ش را گرم کند. این ترک خانه و 

برگشت به خانه پس از سه شبانه 
روز ، سه سال ادامه دارد.

را  فرار مرد خانواده  و  پروایي  بی 
همسر اول او با شکیبایي مشاهده 
و  بخردی  نا  های  درد  و  کند  می 
هوس بازی همسرش را هر ساعت 
و هر دقیقه از شبانه روز به دل می 
کشد. او راه فرار از این محلکه زجر 
آور را ندارد. او در اجتماع آن روز 
نمی تواند روی پای خود بایستد. او 
نا چار است که با چشم های بازش 
دیدگان  در  را  و هوس  سر کشی 
آهسته  و  کند  دنبال  همسرش 
دهد.  سر  نفرین  و  ناله  آهسته 
همسرش که هوس دیدگانش را به 

ظلم به زن اولش بسته، بی خیال 
دنبال  را  عروسش  نو  جوان  زن 
می کند و چندی بعد از این پیوند 
فرزندی به دنیا می آید و زندگی 
شود.  می  گرفته  سر  از  عشق  و 
عجب صبری آن زن دارد که این 

بار را می پذیرد.

ناله های  اما دگر گونی خانواده و 
نخستین همسر روحیه  مرد را به 
که  شود  می  سبب  و  ریخته  هم 
سال  سه  از  بعد  را  جوان  نو  زن 
»طالق« دهد و از خیر زن و بچه 
جدید بگذرد. او از مسولییت آنها 
شانه خالی می کند، همسر اول را 
با این کار راضی و همسر جدید را

 

ناگهانی رها  شگفت زده از طالق 
می کند و به همسر اول پناه می برد.
اما پس از چند سال هوی و هوس 
شوری دو باره در دل مرد خانواده 

باردوم   برای  او  کند.  می  پا  به 
همسری جدید می گیرد.

او این بار دختری سیزده یا چهار ده
 ساله را به عقد خود در آورده و 
او را به خانه اش خوش آمد کرده 
و با اینکه خود پنجاه و چند سال 
را  او  سن  اختالف  این  ولی  دارد 
ایشان  ضمن  در  کند.  نمی  اذیت 
فردی مسلمان و دین دار است و از 
جهت » ثواب« این پیوند را عملی 

می کند. 

زن نو جوان و نو عروس وارد خانه 
حسرت  سراسر  وجودش  و  شده 
انگیز و نفرت بر انگیز شده است. 
همسر اول نو عروس را به مراتب 
می  خود  های  دختر  از  تر  جوان 
بیند. با این حال او دختر نو جوان 
را در خانه اش می پذیرد . از پیوند 
همسرش با دختر جوان به زودی 

فرزندی دیگر به دنیا می آید. 
در این زندگی افسانه وار شیر زن 
کدام است؟ همسر اول یا »هوو« 

ها؟ 
شیر زنان همه این زنان هستند. 
هستند  ای  زمانه  محکوم  همه 
حقوق  و  احسات  و  زن  به  که 
شیرزن  . دهد  نمی  اهمییت  او 

ظاهری بلندی  سر  و  غرور  با   
 و درونی کوبیده از خشم و درد می 
ایستد و زندگی را با مرد ی چون 
های  عروس  کند.  می  سر  روباه 
اقتصاد  و  فرهنگ  محکوم  جوان 
خانواده شان به همسری آن مرد 

در آمده اند.
به  را  بزرگی  درد  چه  ها  زن  این 
دوش می کشیدند. دردی بد تر از 
بد ترین بیماری ها. درد نابخردی و 
هوس رهبر خانه شان، همسرشان، 
پدرفرزندانشان، تاج سرشان که 
و  آنها  روی  سرو  به  را  ویرانی 
با  او  آورده.  فرو  فرزندانشان 
محکومییت به هوس و بی خیالی  
کانون خانواده را در هم پاشیده، 
فرزندان گو نا گونی از پیوند های 
را  آنها  به وجود آورده، و  جدید 
رها  زندگی  اقیانوس  آب  روی 
گذشته  زندگی  این  در  کرده. 
تسلیم  فرزندان  و  ها  زن  دور، 
فرهنگ نا درست زمان شده اند.

اما روابط این بچه ها در خانواده 
چگونه است؟ آن ها چه تصوری 
از خود دارند؟ چگونه رفتار می 
کنند؟ دیگران چه تصوری از آن 
ها دارند؟  آیا آن روز ها یادشان 
پر  بود؟ آن روز ها  بسیار  بخیر 
این  برای  بودند  فراز  و  نشیب 
زندگی  که  ها  خواهر  و  ها  برادر 
از  یادگاری  دارشان  خم  و  پیج 
غریب   و  عجیب  رسوم  و  رسم 
از  چگونه  ها  آن  بود.  زمان  آن 
زیر موج های سنگین زندگی سر 
در آوردند، داستانی دیگر است. 

کلید شادی
می گویند قارون که صاحب گنج بود 
شخصی جاه طلب، بخیل، بداندیش، 
و بسیار ثروتمند بود که مال و اموال 
و دروغگوئی  نادرست  راه  از  را  خود 
بدست آورده بود و در آخر زلزله ای 
خود  بکام  را  او  کاشانه  تمام  و  آمد 
کاری،  نیکو  به  هیچگاه  او  کشید. 
مهربانی و شادمانی فکر نمی کرد و با 
دیگران بسیار نامهربان بود. داستان 
ولی  نیست  بیش  ای  افسانه  قارون 
او  زندگی  عکس  بر  انسانها  زندگی 
واقعی است و اگر همراه با درستکاری 
و مهربانی باشد کلید شادی در دست 

انسانها است.

این  به  توان  نمی  آسانی  به  برخی 
آرامش خاطر برسند و آرامش درونی 
نیافتنی  است که یک آرزوی دست 
شده است. زندگی ماشینی زندگی را 
آسان کرده اما به همان اندازه میزان 
آرامش را نیز از ذهن افراد دور ساخته 
و تشویش آور شده است. همه دوست 
دارند که در زندگی شاد باشند، ولی 
آرزو،  این  آوردن  بدست  اول  شرط 

داشتن شادی و ساده زیستن است.

برای بدست آوردن کلید شادی یکی 
از شرایط رو راست بودن با خود است. 
چه  زندگی  از  بداند  شخص  یعنی 
انتظاراتی دارد. نا مهربانی، جاه طلبی 
و بد اندیشی را کنار گذاشته و افکار 
مثبت داشته باشد. برای این منظور 
به  دادن  گوش  مثل  هائی  سرگرمی 
موسیقی دلخواه، ورزش، لذت بردن از 
طبیعت مثل کوهنوردی، پارک رفتن، 
گرفتن،  طبیعت  از  زیبائی  عکس 
همه  رأس  در  و  خانه  ساده  تزئین 
واقعیت پذیری باشد و از چیزی که در 

کنترل نیست ناراحت نشود.

کلید شادی برای هر شخص همیشه

ای  بگفته  و  اوست  زندگی  آرامش   
اما  نیست  شادی  کلید  »موفقیت 
مثال  است.«  موفقیت  کلید  شادی 
ممکن است یکی از مواردی که کلید 
شادی را از انسانها بگیرد بد اندیشی 

یا حسادت باشد.
فکر  درستی  به  اندیش  بد  شخص   
نمی کند و از حسادت تنها یک نتیجه 
بین  از  آن  و  شود  می  آورش  دست 
رفتن تدریجی خود اوست چون در 
آتش افکارش می سوزد. پذیرا بودن 
برتری های دیگران آرامش و شادی 

آفرین است.

همچنین  آرامش  و  شادی  کلید 
و  دارد  بنفس  اعتماد  به  احتیاج 
که  شود  می  سبب  خود  با  صداقت 
افکار و رفتار یکی باشند. همینطور 
کلید شادی در دست فردی است که 
همواره وضعیت زندگی خود را ارزیابی 
کرده و مطمئن می شود که زندگی 
اش در مسیر درستی حرکت می کند 
بی  سرزنش  بخورد،  شکستی  اگر  و 
ثمر است. شکست به معنی ناتوانی 
نو  واز  برخاستن  معنای  به  و  نیست 
شروع کردن است. این نیروی فکری 

یکی از خصوصیات شخص تواناست.

خانه،  در  افراد  روزانه  های  فعالیت 
با  اگر همراه  اجتماعات  و  کار،  محل 
رضایت  احساس  به  و  باشند  شادي 
آورند.  شادی  برسند  خوشبختی  و 
مهم نیست چه امید و آرزوئی داریم، 
به  با عشق  بتوانیم همراه  همین که 
زندگی زنده باشیم، و تغییری همراه با 
شادی برای بهبود زندگی بدهیم کافی 
است. در اینجا سوآلی پیش می آید 
که آیا برای بدست آوردن این شادی 
آوردن  بدست  زمان  تا  بایست  می 
نتیجه های خوب آن منتظر ماند؟ چه 

زیبا گفت حافظ:

» زمان خوش دلی دریاب دریاب
نباشد« گوهر  صدف  در  دایم   که 

رگگ اه و ربه

و  ژن  تساوی.  یعنی  انسانیت 
محیط های جغرافیائی بنا بر آب 
ظاهر  در  شوند  می  سبب  هوا  و 
انسان ها متفاوت باشند. پیگمه 
 )African Pygmies( آفریقا  های 
که بیشتر در نواحی بارانی اطراف 
خط استوا در آفریقا زندگی می 
کنند قدی کوتاه دارند و با فردی 
اسکاندیناوی  کشورهای  در  که 
و  دانمارک،  نروژ،  سوئد،  مثل 
در  هستند  قد  بلند  که  فنالند 
ظاهر تفاوت دارند. رنگ پوست 
افراد در قاره های دنیا و کشورها 
های  رنگ  ولی  است  متفاوت 
سفید، سیاه، زرد، و سرخ پوست 
 Racial(پرستی نژاد  برای  دلیلی 

Discrimination( نیست.
نژادی،  تبعیض  بدون  زندگی  آیا 
سن،  تبعیض  جنسیت،  تبعیض 
نمی  گشا  راه  مذهب  تبعیض  و 
نمی  گسترش  صلح  آیا  شود؟ 
در  که  مشگالتی  آیا  یابد؟ 
خاورمیانه بین اعراب و اسرائیل 
در سالهای ۱۹۴۸، ۱۹5۶، ۱۹۶۷، 
استقالل  بخاطر   ۲۰۰۶ و   ،۱۹۷۳
کانال  بخاطر  جنگ  اسرائیل، 
جنگ  روزه،  شش  جنگ  سوئز، 
و  اسرائیل  جنگ  و  کیپور،  یوم 
حزب اله لبنان رخ داد همه در اثر 
تبعیض ها نبودند؟ اخیرا کشتار 
در کشور میانمار هم دلیل جنگ 
و تبعیض مذهبی و قدرت نمائی 
نظامیان این کشور نیست؟ مانند 
در  هم  را  قومی  های  این جنگ 
دیدیم  سابق  یوگسالوی  کشور 
که از ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۱ ادامه داشت 
که بیشتر بخاطر تبعیض نژادی و 
استقالل بود و عاقبت آن قتل و 
عام مردم و پاشیده شدن کشور 
کشورهای  ایجاد  و  یوگسالوی 

کوچک دیگری شد.
در آمریکا چندی پیش پسر بچه 
پوست  رنگ  با  ای  ساله  هفت 
دختر  اش  کودکی  اثر  بر  سیاه 
کرده  لمس  را  خود  همکالسی 
قضاوت  مورد  کودک  این  و  بود 
مدیر  و  آموزگار  بیرحمانه  های 
این  برای  گرفت.  قرار  دبستان 
یک  مانند  ساله  هفت  کودک 
سازی  پرونده  سال  بزرگ  فرد 
ممکن  کودک  این  کردند. 
محکوم  زندگیش  آخر  تا  است 
باشد.  نادرست  قضاوت  این 
تلویزیونی  مصاحبه  در  پدرش 
ای  بره  را  او  اشکبار  با چشمانی 
در میان گرگ ها نامید. آنچه در 
تنها  داشت  وجود  قضاوت  این 
دانش  کودک  این  چهره  رنگ 
که  آموزگار  و  مدیر  بود.  آموز 
فکری  پرورش  و  هدایت  برای 
بر  را  آموزشی  کار  کودکان 
کودک  از  بایست  می  گزیدند، 
کردند  می  پرسش  ساله  هفت 
پوشی.  چشم  اشتباهش  از  و 
زمانی که این کودک بزرگ شود 
حتما با خودش خواهد گفت که 
در  که  بوده  قضاوتی  اولین  این 
واین  شده  روبرو  آن  با  کودکی 
کرده.  چه  او  با  اشتباه،  قضاوت 
نگه  باال  اجتماع سر  او دیگر در 
به سفید  کینه  و  نخواهد داشت 
پوست را در خود پرورش خواهد 

داد.
در قرن بیست و یکم و در زمانی 
که در کره های ماه و مریخ بشر 
تبعیض  است،  اکتشاف  حال  در 
گانگی  نباید سبب چند  و جهل 
است  آل  ایده  شوند.  اجتماع 
اجتماعی،  های  جنبه  در  که 
عدالت  سیاسی  و  اقتصادی، 
پسندیده  باشد.  داشته  وجود 
پوسیده  های  اندیشه  است 
عقب  افکار  بجای  و  روند  کنار 
مانده انسان بودن را نیرو داد تا 
نژادها  پذیرای همه  باز  فکرهای 
بودن  بره  و  وجودگرگ  و  باشند 

از بین برود.

دکترمنصور سیاوشی -اوهایو

اندـشیه اهی ان ب
دکتر زهرا کریمی پور- اُهایو

بـخیر
آن روزاه یادش 
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قاسم به صبروسکوت  پناه برد  تااینکه  
دیگری با خشونت گفت:

- چرا آمدی؟
قاسم قاطعانه گفت:

همچنانکه  کنم.  نبرد  اینکه  برای   -
نبرد کرد. خداونداورا رحمت  برادرم 
کند. اوشجاع بود  شما مانند او نیستید  
خودتان می دانید  قاتل کیست، ولی 

خشمتان  را سرمن خالی می کنید.
بیشترشان  ساکت شدند . زنان پشت 
می  وپابرهنه   سیاهپوش  مردان   سر 
پاشیدند  می  برسر   خاک  دویدند. 
ودست به صورت  می زدند. جنازه از 
جمالیه گذشت وبه باب النصر رسید. 
شد   تمام  که  خاکسپاری   مراسم 
جمعیت  پراکنده شدند مگر قاسم که 
جداشد.  ازبقیه  تااینکه  رفت.  آهسته 
ودوستانش  برگشت  قبرستان   به 
رادرانتظاریافت. چشمانش غرق اشک 
بود. بقیه هم  به گریه افتادند. قاسم با 
دست چشمهایش را پاک کرد وگفت:

- هرکس که می خواهد درامان باشد 
بهتراست برود.
حمروش گفت:

- اگر می خواستیم  درامان باشیم مارا 
اینجا نمی یافتی.

قاسم دست  روی قبر  شعبان گذاشت 
وگفت:

- فقدان او مرا عزادار کرد. او شجاع 
وپرشور بود. او بیگناه از میان ما رفت. 
او  به  را  احتیاج  بیشترین  که  زمانی 

داریم.
صادق گفت:

امیدوارم   اورا کشت.  مکار  باجگیر   -
بعضی از ما  شاهد سرنگونی آخرین 

باجگیر درکوچه مان  باشیم.
حمروش گفت:

- اما مانباید بگذاریم  آنچه بردوست 
به  بگذرد.  نیز  برما  فقیدمان گذشت 
فکرفرداباشید. چگونه می توانیم پیروز 
شویم. چطور می توانیم برای تبادل نظر 

دورهم جمع شویم؟
قاسم گفت:

- من درزندان همدم ومونسی غیر از 
تفکر دراین باره نداشتم. باألخره  به 
این نتیجه رسیدم کار آسانی نیست. اما 

چاره ای هم جز این نیست.
همه پرسان به او چشم دوختند. او ادامه 

داد:
هرکدام  کنید.  هجرت  ما  ازکوچة   -
ازما باید  خودش رابرای هجرت آماده 

کند. مامهاجرت  می کنیم. همانطور که  
جبل هجرت کرد . همانگونه که  استاد 
یحیی اخیراً مهاجرت کرد. مازورخانة 
برپا   درصحرا  امن   درجائی  را   امان 
شویم  تر  قوی   تااینکه  کرد  خواهیم 

وافرادمان  بیشتر شود.
صادق فریادزد:

- عقیدة خوبی است.
- کوچة ما  ازباجگیران  پاک نمی شود 
مگر با قدرت. شروط وقف تحقق  نمی 
رحمت  قدرت.عدالت،  با  مگر  یابد  
با  مگر  شود  نمی  حکمفرما  وامنیت 
قدرت  نخستین  ما   قدرت  قدرت. 
عدالت گستراست عاری از  ستمگری 

وظلم.
همه با هشیاری به او گوش می دادند. 
به قاسم وقبر پشت سرش نگاه کردند. 
درگفت  هم  شعبان  کردند   خیال 
وشنود  آنان شرکت کرده وبرایشان 
دعا می کند. عجرمه هیجان زده گفت:

را  قدرت همة   مشکالت    ، آری   -
حل می کند.قدرت عدالت  بدون ظلم، 
شعبان وقتی که با سوارس روبرو شد  
مابااو  اگر  تراداشت.  نزد  آمدن  قصد 
بودیم باجگیر ستمگر  به آسانی نمی 
خدا  لعنت  شود.  چیره  براو  توانست 

برترس وتفرقه.
قاسم برای نخستین بار با شادی نفس 

راحتی کشیدوگفت:
- جّد ما  به ما اعتماد نفس بخشیده، 
فرزندانش  که  باوراست  براین  یقیناً  

ازعهدة  آن بر می آیند.
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برگشت  خانه  به  شب   نیمه  قاسم 
انتظاریافت.  وچشم  بیدار  اماقمررا 
اخیراً محبت ودلسوزی قمر  نسبت باو  
بیشتراز  معمول شده بود. قاسم از اینکه 
قمرتا این ساعت شب  بیدارمانده، رنج 
می برد. به خستگی درچشمان او پی 
برد. سرخی  بعدازگریه دردیدگان او 
مانند  سرخی شفق بعدازغروب آفتاب 

بود. قاسم افسرده خاطر پرسید:
- گریه کردی؟

قمر جواب نداد  وخودرا سرگرم  تهیة  
پیالة شیرگرم برای او کرد. قاسم ادامه 

داد:
عزادارکرد  مارا  همة  شعبان   -

خدارحمتش کند.
زن بالفاصله جواب داد:

گریه  شعبان  برای  ازاین  پیش    -
کردم.اما وقتی بخاطر می آورم  مرد 
می  اشکم سرازیر  کرد   تو حمله  به 
شود. تو سزاواراین نیستی خاک  روی 

سروصورتت  ریخته شود.
قاسم با حزن واندوه گفت:

- این قابل  قیاس با آنچه برای دوست 
بخت برگشتة  ما اتفاق افتاد ، نیست.

قمر کنارش  نشست و  پیاله شیرگرم را 
به او داد  وزیر لب گفت:

زد،  تو  به  که  چقدرازحرفهائی    -
ناراحت شدم.

قاسم لبخندزد ووانمود کرد  که مهم 
نزدیک  به دهانش   را   وپیاله  نبوده  

کرد. اما قمر آزرده خاطر  ادامه داد:
- جلطه به  آل جبل گفت شما طمع به 
وقف کرده اید ومی خواهید همة  آن را 

ازآن خود کنید.
حجاج هم به آل  رفاعه همین را گفت. 
حاال شایع کرده اند تو جبل ورفاعه را 

تحقیر می کنیو
قاسم نگرانی اش را پنهان نکرد وگفت:
اگر  دانم   می  همچنین   ، دانم  می   -

بخاطر تو نبود  امروز زنده نبودم.
قمر شانة اورا نوازش  کذرد، بی دلیل  
گذشته را  به خاطر آورد، زمانی که 
گفتگویشانپایانی نداشت وشادی شان  
بی انتها بود؛ شبهای شادی بخشی که 
امروز  گذشت.  احسان  تولد  از  پس 
چیزی از آن  همه برایش نمانده بود. 
برای خودقاسم هم  چیزی بجا نمانده. 
او حتی در ردپای گاه وبیگاه بیماریش 
راهم ازاو  پنهان  نگهداشته بود. قاسم 
به فکر خودش نیست  چطور می تواند  
نگران او باشد؟ او شرمنده بود ازاینکه 
بگذاردبدون  او  بردوش  باراضافی  
اینکه  بتواند کمکی  به دفع دشمنانش   
کند. چگونه می تواند  به او قوت قلب  
بدهد درحالی که روزهای عمر خودش  
رو به اتمام است. همچنانکه روزهای 
ما  کوچة  شد.  تمام  وراحتی  خوشی  
خدا گناهانت را ببخشد. قاسم دوباره 

سرصحبت رابازکرد:
- من حتی درظلمت  امیدم را ازدست 
نداده ام. دوستان زیادی دارم . اگرچه  
تنها بنظر می رسم. یکی از آنان جرأت  
کرد باسوارس  دست به گریبان  شود. 
این  جرأت  ازاین  پیش  کسی  چه 
هستند.  او  مثل  هم  بقیه  کارراداشت. 
شجاعت مهمترین   چیزی است که  
نمی  نیازدارد.اگر  آن  به  ما   کوچة 

خواهد  زندگانی اش  زیر پا لگدکوب 
مراقب  مکن  نصیحت   من  به  شود. 
امنیت خودم باشم. آن کس که کشته 
شده  درراه خانة من  به قتل رسید. 
شوهرت  که  مباش  ازاین   خوشحال 

درسرافکندگی  وترس بسر  برد.
قمر لبخندی زدوپیالة خالی را ازاو پس 

گرفت وگفت:
- همسران باجگیران  موقع زدوخورد  
است  آمیز  شرارت  که  شوهرانشان  
ازخوشحالی هلهله  می زنند. من حتی 
برای هیچ کار نیکی  نمی توانم شاد 

باشم..
ازحد  بیش  قمر  دانست   می  قاسم 
غمگین است. پس بامحبت   گونة او 

رانوازش کرد وبرای دلداری او گفت:
- تو همه چیز دردنیای من  وبهترذین 

دوست درزندگی ام هستی.
قمرلبخند زد واورا به آرامش خواند که 

پیش از خواب به آن نیازداشت.
ازناپدید شدن  صادق  شنطح مسگر 
درتعجب بود. درخانه دنبالش گشت، 
نه اورا یافت ونه اعضای خانواده اش . 
عبدالفتاح ماهی نمک زده فروش اثری 
پیدا  از شاگردش  عجرمه  درکوچه 
نکرد. ابوفصاده به دکة گردو فروشی  
حمدون بدون اینکه  از غیبتش  چیزی 
بگوید، نرفته بود. حمروش کجاست؟ 
حسونة  نانوا می گفت گم شده انگاری 
بی  هم  دیگران  بلعیده.  اورا   آتش 
درکوچة  خبر  بودند.  رفته  بازگشت 
آن  شدوصدای  پخش  دوپا  موهای 
دربقیه کوچه  ها  پیچید. حتی مردم 
محله های  جبل ورفاعه باریشخند می 
گغتندموشهای دوپا مهاجرت می کنند  
وبزودی سوارس کسی را پیدا نمی کند 
اززکریا  سوارس  بگبرد  باج  ازاو  که 
برود.  قهوه خانه دنجل  به  خواسا که 

درآنجا به او  گوشزد کرد:
- پسر برادر تو بهترین کسی است که 
می تواند  راجع به  راز ناپدید  شدگان 

به ما کمک کند. زکربا گفت:
 - آقای سوارس ، اورا سرزنش مکن 
روزها ، هفته ها، وماهها گذشت که او 

ازخانه بیرون نیامده است.
باجگیر نعره زنان  گفت:

- بازی بچه ها. اما من ترا اینجا خواستم 
است  ممکن  بدهم  هشدار  تو  به  که 

همین اتفاق برای پسر برادرت بیفتد.
- قاسم باتو هم خون است مارا دشمن 

شاد مکن.                      ادامه دارد

- ترس آفت کوچة ماست ، به همین 
باجگیران   دربرابر  ریاکارانه   سبب 
رفتار می کنند. صد ای سوارس مانند  
شنیده  خیابان   از  گاو   کشیدن  ماغ 
شدکه دشنام می داد  وناسزا می گفت. 
خانواده از پنجره سر کشیدند  ودیدند 
سوارس یقة  شعبان را چسبیده وداد 

می زند:
- مادر قحبه، اینجا چه می خواهی؟

تقال می کرد  خودش  بیهوده   جوان 
او خالص کند. سوارس  از چنگ  را  
چپ  بادست  اورا   گردن  سپس  
زدن  بنای  راست   وبادست  گرفت 
شدیداً   قاسم  کرد.  او  سروصورت  به 
خشمگین شد  وازپنجره کناررفت وبی 
اعتنا به التماس قمر  به طرف در  دوید. 
درکمتراز یک دقیقه روبروی سوارس  

ایستاد  ومحکم ومصمم گفت: 
- آقا سوارس اورا رها کن.

باز  اش  قربانی  به  زدن  مردازضربه 
نایستاد  وسر قاسم دادزد:

وگرنه  نگهدار  را   خودت  احترام   -
دشمنانت هم به حالت  به گریه می 

افتند.
قاسم  دست اورا گرفت وبا تمام قدرت 

دادزد:
هرکاری  بکشی،  اورا  گذارم  نمی   -

خواستی بکن.
وجوان  رهاکرد  را  شعبان  سوارس 
بیهوش روی زمین افتاد . سوارس  سبد 
کثافتی که روی سر عابری بود، قاپید 
حسن  کرد.  خالی  قاسم  سر  وروی 
کند.  حمله  سوارس  به  بود  نزدیک 
اگر زکریا به موقع بازوهایش رادوراو  
ازروی  سبدرا  قاسم  بود.  نزده  حلقه 
اش  آلوده  وصورت  برداشت  سرش  
نمایان شد. کثافت از سرش به لباسش 

ریخت وبه سرفه افتاد. قمر جیغ کشید، 
سکینه فریادزد. عویس دوان دوان آمد  
مردان وزنان  وبچه ها از خانه ها بیرون  
آمدند ودرمحل درگیری جمع شدند. 
سروصدا وجنجال بلند شد. زکریا  با 
حسن  پسرش  دستهای  نیرو  تمام 
ازحدقه  وبه چشمهای  بود  را  گرفته 
درآمدة او باالتماس وهشدار نگاه می 
نزدیک شد  به سوارس  کرد. عویس 

وگفت:
- آقای سوارس، بخاطر من این خطا 

را ببخش.
صداهای بیشتری بلند شد :» آقا، بخاطر 
خدا ببخش!« تا اینکه سوارس  با فریاد 

گفت:
- بخاطر  خویشاوندی و این شفیع، بین  
این وآن سوارس ضایع وبی عرضه شد، 

بعدازاینکه پاسداربود زن شد.
زکریا گفت:

- استغفراهلل آقا، تو  آقا وتاج سر مائی.
مردان   رفت.  خانه  قهوه  به  سوارس 
به  شروع  حسن  برداشتند.  را  شعبان 
پاک کردن  صورت ولباس قاسم کرد. 
حاضر  جمعیت  سوارس،  بعدازرفتن 

همدردی خودرا  ابراز کردند.
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شب آن روز  صدای شیون  از خانه ای 
درمحلة موشهای دوپا  به نشانة  خبر 
مرگ  کسی بلند شد. چیزی نگذشت 
های  خانه  از  وزاری  گریه  صداهای  
دیگر  به آن پیوست. قاسم از پنجره  
خم شد واز فطین  تخمه فروش جویا 
شد؛ مرد جواب داد :» عمرت  دراز باد. 

شعبان ُمرد.« 
مرد  سرآسیمه به قصد خانة شعبان ، دو 
خانه  پائین تراز  خانة خودش ، بیرون 
وپراز  بود  تاریک  خانه  حیاط  رفت. 

اندوهگین  که  پائین   طبقة  ساکنان  
وخشمناک  به یکدیگر  تسلیت می 
گفتند. ازراهروهای  طبقة باال  صدای  
همهمه به گوش می رسید. زنی با عنف 

وپرخاش می گفت:
- او نمرد. سوارس اورا کشت.

- سوارس خانه خرابت کند.
سومی بااعتراض گفت:

قاسم.  مگر  نکشت   اورا  کسی   -
دروغهائی از خودش  ساختومردان مارا 

به کشتن داد.
فشرد.  درهم  ازاندوه   قاسم  قلب 
درتاریکی راهش راباز کرد  تابه طبقة  
اول رسید وخانة مقتول را یافت. دم در 
دیوار  روی  چراغ  زیرروشنائی   خانه، 
راهرو دوستانش حسن، صادق، عجرمه، 
ابو فصاده، حمروش ودیگران را دید. 
صادق گریان  به او نزدیک شد واورا 
بگوید.  چیزی  اینکه  بدون  کرد  بغل 
حسن که زیر نور  ضعیف چراغ، رنگ 

پریده بنظر می رسید، گفت:
- خون او بدون تالفی  نخواهد ماند.

وزیر  شد  نزدیک  قاسم  به  عجرمه 
گوش او زمزمه کرد:

- همسر او حالش بد است وقتل اورا  به 
ما تسلیت می دهد.
قاسم آهسته گفت:

- خدا به او کمک کند.
حسن بالحنی  انتقام جویانه گفت:
- بی شک قاتل باید کشته شود.

ابوفصاده با غیظ گفت:
- چه کسی درکوچة ما  علیه او شهادت 

می دهد؟
حسن گفت:

- ماهم  مثل بقیه می توانیم آدم بکشیم.
قاسم به او سقلمه زد  که ساکت باشد 

وگفت:
جنازه  درتشییع  است  این  عاقالنه   -
درقبرستان  اما  نکنید.  شرکت 

خانة  بطرف  قاسم  ببینیم.)  یکدیگررا 
اورا  راه  . صادق  افتاد  راه  باخته  جان 
وداخل  کنارزد   اورا  قاسم  اما  بست. 
شد.وهمسر مقتول را صدازد. زن آمد 
وبا چشمان اشکبار متعجب  به او خیره 

شد وباخشونت گفت:
- چه می خواهی؟

قاسم اندوهناک گفت:
- آمدم  به تو تسلیت بگویم.

زن با خشم گفت:
- تو اورا کشتی. زندگی مابدون وقف 
احتیاج  او  به  ما  اما  گذرد.  می  هم 

داشتیم.
قاسم با همدلی گفت:

را  تو صبر بدهد ومجرمان  به  - خدا 
هالک کند. ماهمه خانواده تو هستیم 
هرزمان که نیازداشته باشی . خون او 

ضایع نخواهد شد.
زن با سوء ظن  به اونگاه کرد  و پشت 
کردورفت. بابرگشتن او  نوحه وزاری 
ازسرگرفته شد. قاسم افسرده وغمناک  

خانة شعبان  را ترک کرد.
صبح روز بعد  مردم سوارس رادیدند 
نشسته  دنجل   خانه  درقهوه  دم  که 
بود.وبا چهره ای تهاجمی رهگذران را  
پنهان   برای  مردم  گذراند.  می  ازنظر 
کردن خشمشان  بیشترازحد معمول  به 
او تبریک گفتند. واز شرکت درمراسم 
دردکانها  کردند.  خودداری  عزاداری 
یا پشت چرخ دستی ها  ماندند یاروی 
ظهرتابوت  نشستند.  کنارراه  زمین 
راازخانه بیرون آوردند، تشییع کنندگان  
به دوستان وخویشاوندان  منحصر شده 
بود. اما قاسم  بدون توجه به چشمان  

برافروختة باجگیر  به آنان پیوست.
برادرزن مقتول  عصبانی شد وبه قاسم 

تشرزد:
- اورا کشتی وپشت سر جنازه اش راه 

می روی؟

    نجیب محفوظ   

بچه اهی کوهچ ما

 قسمت   چهل وسوم          ترجمه  د کتر محمد علی صوتی
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به  عالی  ۱۳۳۹شورای  سال  در   
عضویت شورای بین المللی زنان در 
آمد. این شورا در ماه مارس ۱۸۸۸پایه 
گذاری شده است، سازمانی است غیر 
سیاسی و غیر دولتی و امروز در ۷۴ 
در  دارد.   وابسته  های  شورا  کشور 
نه  ارزنده  خدمتهای  ۱۰۷سال  طول 
به  بلکه  زنان  پیشرفت  برای  فقط 
بشر  زمینه حقوق  در  بویژه  بشریت 
سازمان  بعنوان  و  است  کرده  کمک 
غیر دولتی بین المللی مقام مشورتی 
و  اقتصادی  شورای  با  یک  درجه 
اجتماعی سازمان ملل متحد دارد و 
نماینده آن در کمیسیون مقام زن آن 
به برکت  و  سازمان شرکت می کند 
زود  های  سیاست  از  گیری  کناره 
گذر و حفظ بی طرفی به چنین عمر 
برپایی کنگره   . درازی رسیده است 
شورای بین المللی زنان در تهران  را 
نیز میتوان یک رویداد بسیار مهم از 
فعالیت های زنان دانست که در جامعه 

ایران اثر بزرگی گذاشت.
روز خبر  گزاریهای خارجی هر  خبر 
کردند.روزنامه  می  مخابره  آنرا  های 
های کشور خودمان گاهی با شگفتی 
می  ایرانی  زنان  از  بزرگی  گروه  به 
عالی  سازماندهی  با  که  نگریستند 
چنان کنفرانسی را اداره می کردند. 
ها  نامه  روز  و  رادیو  در  ها   خبر 
کارهای  با  مردم  و  می شد  منعکس 

روزانه کنفرانس آشنا می شدند.
آنزمان  در  المللی  بین  ریس شورای 
خانم« مرک گرک شولر« در مصاحبه 
شورا  های  هدف  تی  مطبوعا  های 
این  گشایش  برای  کرد.  می  بیان  را 
وشاهدخت  فرح  شهبانو  کنفرانس 
کردند.یک   شرکت  پهلوی  اشرف 
کمیته پنج نفر ه ای از شورای عالی 
مامور سازماندهی بودکه با صد تن از 
اعضای جمعیت های عضو شورا  کار 

ها راسامان می دادند.
برگزاری  و  کنفرانس  این  تشکیل 
نمایشکاه بین المللی فعالیت زن دو 
رویدادی بود که برای باال بردن ارج و 

حیثیت زن ایرانی چه در ایران و چه 
در خارج دورانی سازنده بود.

سازمان زنان ایران

سه  از  مرکب  در سال ۱۳۴5گروهی 
تن از آقایان و چهار تن از زنان عضو 
سیع  و  بررسی  مامور  عالی  شورای 
وضع  شورای عالی و نحوه گسترش 
آن شدند.تا آنزمان بعضی از جمعیتها 
در شهرستان ها شعبه هایی داشتند 
به  عالی  شورای  عضو  بناچار  که 

حساب می آمدند.
پس از برگزاری کنگره بین المللی بر 
اساس طرحی که یکی از آن آقایان 
زنان  عالی  شورای   ، بود  کرده  تهیه 
شد   ایران«  زنان  سازمان  به«  مبدل 
و مقررشد جمعیت های زنان تنها در 
تهران      به عضویت باقی بمانند و 
شعبه های شهرستان هادر سازمان 
انتخاب  ترتیب  ادغام شوند.   جدید 
شورای مرکزی سازمان نیمی انتخابی 
زنان  سازمان  شد.  انتصابی  نیمی  و 
تر  گسترده  امکانات  و  تشکیالت  با 
بوسیله یک دبیر کل و چندین کارمند 

دست به گسترش سازمان زد.

های  کار  برخی  به  هایی  ایراد  اگر 
نمایشی و بعضی تند روی ها گرفته 
می شد گسترش سازمان در کشور 
موجب ایجادمرکز های رفاه و کالس 
هنرهای  با  سوادهمراه  آموزش  های 
دستی و کمک به پیشرفت زنان بویژه 
در شهرستان ها ،حتی روستاها بود.
روابط بین المللی گسترش پیدا کرد 
و ایران در بیشتر همایش های وابسته 
مقام  کمیسیون  و  ملل  سازمان  به 
زن از جمله در کنفرانس بزرگ سال 
۱۹۷5برابر  سال  در  زن  المللی  بین 
با۱۳5۳ در مکزیکو در اجالس دولتی 
و غیر دولتی هردو شرکت کرد. ریس 
سازمان در بسیاری از اجالسهای بین 

المللی شرکت داشت.

ظریف  آقای  به  پاسخی  نوشته  این 
وسردمداران جمهوری اسالمی است :

نسبت  یهود  اید:  گفته  چندبار  شما 
ایرانی  ما  یعنی  است،  بدهکار  ما  به 
منجی  کبیر(  کوروش  )مقصود  ها 
یهودیان بودیم وآنهارا  ازاسارت بابل  
نجات دادیم. ازاین روی آنها همیشه 

مدیون ایران وایرانی هستند.
ازشما باید پرسید از کی مدعی  ایرانی  
بودن  شده اید؟  واز چه وقت از جانب 

کوروش کبیر  سخن می گوئید؟ 
شما به ملت ایران  پشت کردید. ثروت 
وسرمایه های  کشوررا به غارت بردید 
فکری  پیشرفت  هرگونه  ودشمن  
همگان  هستید.  ایرانیان  واجتماعی 
رفتارضد  و  ایرانی  ضد  ماهیت  از 
بشری شما آگاه می باشند. شما حتی 
نتوانستید یک خیابان رادرایران به نام  
کوروش ببینید. حتی اجازه نمی دهید  
جمع  او  درآرامگاه   کوروش   درروز 
شویم وبا آرمانش تجدید عهد  کنیم. 
اورشلیم  شهر  درمرکز  درحاتلیکه  
خدمات   پاس  به  اسرائیل  پایتخت 
کوروش به ملت یهود  یکی از خیابانها  
های   درنوشته  است.  کوروش   بنام 
مذهبی یهود از کوروش کبیر  کراراً  
به نیکی یادشده واورا پادشاهی نجات 
دهنده  و طرفدار همزیستی مسالمت 
آمیز  نام برده است. وی تنها فرمانروای 
های  کتاب   در  که  است   تاریخ 
مقدس یهود  ازاو تجلیل  شده است. 
درحال حاضر یهودیان هرروز شنبه 
دعا  کوروش   خودبرای  درعبادتگاه 

می کنند.
به خالف ادعای شما  یهود به شما و 
همدستانتان که مشتی بیگانه فارسی 

زبان هستید  بدهکار نیست.
شاهنشاه   کبیر   کوروش  به  یهود 
است.  بدهکار  هخامنشی  آزادمنش 
وی درسال 5۳۹ پیش از میالد  به بابل 
حمله کرد وآن را باوجود  دارا بودن  
جنگ  بدون   دفاعی  استحکامات  
وحکومتی  کرده  تصرف  وخونریزی 
عادالنه جانشین  نظام خودکامه بابل 

آزاد  را   اسرائیل  فرزندان   مک.ده 
ساخته ودستور بازسازی معبد مقدس 
وبازگشت آنهارا  به وطن خود  صادر 

کرد.
بطوریکه  درابتدای  این نوشته  قید 
گردیده شما خودرا  منجی  یهودیان 
معرفی  کرده اید . شما کدام یهودی را 
نجات  داده اید؟ بارها یهودیان بدست 
مسلمانان  افراطی  و واپسگرا به قتل 
رسیده اند. بطور مثال فاجعه معروف 
مشهد  یهودیان  که  داد«   اهلل   « به 
می  کردند  مسلمان  شمشیر  رابزور 
توان ذکر کرد. پس از انقالب  اسالمی  
واموالشان   زدید  آنها  به  ها  تهمت  
تصرف  قانونی   دلیل  هیچ  رابدون 

کردید.

که  کشوری  تنها  یادآورشد  باید  
درجنگ ایران وعراق به  ما کمک کرد 
کشور اسرائیل بود. اگر اسرائیل پایگاه 
و   ، کرد  نمی  منهدم  را   عراق  اتمی 
صدام  به بمب اتمی دسترسی پیدا 
ایران   نابودی  برای  ازآن  کرد،  می 
استفاده میکرد. اسرائیل تنها کشوری 

بود که به ما اسلحه داد. 
اسرائیل  که  کنید  فراموش  نباید  اما 
تنها در جنگ ایران وعراق به ایران 
خدمت نکرد بلکه  همواره  به بشریت 

خدمت کرده است. 
کاشفین  مخترعین،  از  بسیاری 
یهودی   ، پایه  بلند  وهنرمندان  
هستند. بطوریکه تا کنون  به تقریب 
شده  آنها  نصیب  نوبل  جایزة   ۱۸۰
است. در مقاله ای دیگر  خدماتی که 
یهودیان به بشریت انجام داده اند را   

یاد آور خواهیم شد.

 هما برازنده   

شورای بین 
المللی زنان

از دکتر همایون آرام

قوم یهود مدیون کوروش... 

روز ۲۱ آذر ۱۳۲۵ درتاریخ ایران روز 
تا سال  نام دارد که  نجات آذربایجان 
۱۳۵۷ همه ساله جشن گرفته می شد 
وخاطرة  جان باختگان آزادی این خطه 
داشتند.  می  گرامی  را   کشورمان  از 
بااینهمه هنوز ۲۱ آذر در خاطر ایرانیان 
وطن پرست و مردم آذربایجان  جای 
مردم  است.  کرده  حفظ  خودرا  ویژة 
تبریز و زنجان و رضائیه و دیگر شهرهای 
آذربایجان  که آن روزهارا به چشم خود 
ستمها  از  دردناکی  خاطرات  اند  دیده 
که  دارند  دموکرات  فرقة  وتجاوزات 
هرگز فراموش نخواهند کرد. آنها که 
درآن ایام نبودند و شرح ماجرا را از زبان 
پدران خود شنیده اند نیز    روز ۲۱ آذر را 
روز نجات مردم آذربایجان از یوغ سلطة 

بیگانه و ایرانیان بیگانه پرست می دانند. 
حکومت فرقه دموکرات که آن روزها آن 
را نسخه دوم حزب توده نام نهاده بودند 
به رهبری پیشه وری  و با پایتختی تبریز 
در سال ۱۳۲۴ درآذربایجان  پا گرفت. 
درمیانة تابستان ۱۳۲۴ فرمان تشکیل این 
جمهوری توسط رهبران شوروی صادرشد 
و پس از تشکیل این حکومت   اشغالگران 
توانستند تا  ۲۱ آذر ۱۳۲۵ بر آذربایجان 

حکومت کنند.
روزنامه اطالعات  درشماره   ۱۸ آذرماه 
۲۵ نوشت: پیشه وری  در آخرین نطق 
خود  درتبریز دربارة اعزام نیروهای دولت 
مرکزی به آذربایجان  گفته است:»  اگر 
قوای ارتجاعی توانست بفرض محال  به 
آذربایجان وارد شود در آن جا اثری از 
آنان  نخواهد یافت« ومنظورش این است 

که عموم مردم قتل عام خواهندشد...
مجله تهران مصور درشماره نیمه دوم 
دموکراتهای    ... نوشت:»   مرداد۱۳۲۵ 
آذربایجان اخیراً چند هواپیما از روسیه 
اند  داشته  دریافت  روسیه   ازراه  یا  و 
وعده آنهارا  قریب هفتاد فروند  تخمین 

میزنند...«
روزنامه آتش  نوشت:»  هنگامی که جسد 
دموکرات  افسران   از  قاضی  سرهنگ 
آذربایجان  را که درقضایای اخیر  زنجان 
مقتول  شده به تبریز  می آوردند حاج 
میرزا خلیل مجتهد را  جبراً  از خانه خارج 
ساخته مجبورش می کنند  روی نعش 
سرهنگ نماز  بخواند درحالی که اهالی  از 

مرگ وی بهم  تبریک می گفتند...«
روزنامة میهن  درآخرین شماره  خود 
قبل از نجات آذربایجان نوشت:»  دستور 
پیشروی قوای نظامی  به آذربایجان  صادر 

گردیده است والبته اگر  اجرای دستور 
مصادف با  مقاومت  اشخاص غیر مسئول  
شود مبارزه برای سرکوبی  آنها شروع 

خواهد شد...«
در مهاباد یا ساوجبالغ مرکز حکومت 
وفرمانروائی قاضی محمد پیشوای  نهضت 
است.  شده  کردستان   دموکراتیک 
قاضی محمد می خواهد  یا می خواست 
کردها که بقول  ایشان درزبان ومذهب 
و عادات ورسوم  از دیگر ایرانیان جدا می 
باشند  ودرشهرهای کردنشین درایران 
داند  می  کرمانشاه«   تا  »ازمهاباد  که 

بنام کردستان حکومت جداگانه برپا نماید 
وسپس به بسط قلمرو فرمانروائی خود به 
کردهائی که درعراق وترکیه حضوردارند  

بپردازد. 
 دوروز پس از نجات آذربایجان  روزنامه 
میهن نوشت: » از پارسال تا کنون در 
آذربایجان  شانزده هزار نفر  مالک، تاجر 
ومستخدم دولت  و عالم ومجتهد  وکاسب 
وکارگر  وزارع وسرباز  وژاندارم وافسر 
وحتی شاگرد مدرسه تیرباران و یا به دار 

آویخته شده اند...«

روزنامه شفق: دموکراتها درزنجان  بچه 
۱۵ ساله ای را که نمی توانست از عهدة  
تقریر ترکی قفقازی  برآید گلوله ای در 

دهانش خالی کردند...
روزنامه  ستاره:  ... زلفعلی گاریچی رئیس

 شهربانی سابق زنجان که از طرف فرقة 
دموکرات  آذربایجان انتخاب  شده بود 
چون سواد نداشت  هنگامی که  لیست 
حقوق ماهیانه را برای امضاء نزد او می 
بردند پای اوراق  انگشت می گذاشت 
ویکی از افراد  باسواد زیر آن می نوشت: 
) جناب سروان یارماخ یرسی( یعنی محل 

انگشت جناب سروان  تصدیق می شود.
مجله خواندنیها درشماره روز شنبه ۲۳ 
که  را  ای  نامه  تقدیر  آذرماه ۱۳۲۵  
ازسوی شاهنشاه فرماندة کل قوا خطاب 
به فرماندة نیروی اعزامی به آذربایجان 

شرفصدور یافته بود درج کرده است:

نیروی   فرماندة  هاشمی  سرهنگ 
اعزامی   به آذربایجان

از خدمات  کلیه افسران، گروهبانان و 
اعزامی  نیروی   باشهامتی که در  افراد 
به آذربایجان  شرکت کرده وهرگونه 
اند  مراتب  نموده  را منکوب  مقاومتی 
رضایت  خاطر خودرا  بدینوسیله اعالم می 
دارد  خدمات  افسران  همواره منظور نظر  
ومورد تحسین وتقدیر  ملوکانه خواهد بود.

را  اعزامی  نیروی  فرماندهی  که  شمارا 
عهده دار هستید بدرجة سرتیپی قرین 

افتخار  می نمایم.  
              

                                 محمد رضا پهلوی  

وصول   باوجود  نوشت:   ستاره  روزنامه 
تلگراف دکتر جاوید  دایر بر  تسلیم 
قوای فدائیان آذربایجان به ارتش ، هنوز 
به  جوابی  وزیر   نخست  آقای  ازطرف 
تلگراف  آقای دکتر جاوید  داده نشده 
ولی به ارتش دستورداده شده که همانطور 
به پیشروی خود  ادامه بدهند وهرکس 
بردارند.  از میان  که ممانعت می کند 
وچون ممکن است بعضی از  سران فرقة 
دموکرات  اعتنائی به تلگراف آقای  دکتر 
جاوید  نکرده وبخواهند ارتش را غافلگیر  
نمایند  ازستاد ارتش  به کلیة  ستونهای 
اعزامی  دستورداده شده که وظیفه خودرا  
دنبال کنند وهرکس اسلحة خودرا  تحویل 
داد  از تعقیب معاف  واال  برای جلوگیری 
از اتفاقات بعدی  صاحبان اسلحه رابازور 

دستگیر نمایند.
آقای پیشه وری صدر فرقة  دموکرات 
آذربایجان  باتفاق  چندتن دیگر  ازسران 
فرقة دموکرات  هم دیروز  مدتی مخفی 
شده و بقراری که شایع است فرار کرده اند.

درسال ۱۳۲۴  شب ۲۱ آذرماه  براثر 
درآذربایجان   دموکرات   فرقة  قیام 
پادگانهای تبریز  وسایر نقاط  آن استان  
یکی پس از دیگری  سقوط نمود وفرقة  
دموکرات  پس از  یک سال فرمان روائی  
براهالی آذربایجان  طوری زمام  اختیار  
بپایداری  و  را  دردست گرفته   اهالی 
خود  امیدواربود  که بمناسبت آغاز دومین 
 ۲۱( مخصوصی  مدال  خود  قیام  سال 
آذر(  تهیه دیده بود . درست یکسال بعد 
یعنی در شب ۲۱ز آذر ۱۳۲۵  ارتش 
وارد   آذربایجان  خاک  به  ایران  دالور 
شده اهالی را  ازقید اسارت  آزادنمود... 

به یاد شهیدان ۲۱ آذر
وگرامی داشت روز
 نجات آذربایجان 
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معنی اطاعت وتحکم

وفرمانروائی  زن  اطاعت  از  صحبت 
مردبود . آقائی گفت:

اطاعت کردن خلق  برای  زنها  بله   -
شده اند  ومردان برای فرمان دادن. 
زنم  از  من  بعدازشام  دیشب  مثالً 

پرسیدم آب گرم داریم؟
را  سئوال   دوباره  نه.  داد:  اوجواب 
تکرار کردم وبازاو جواب داد  نه.  آن 
وقت باو دستوردادم فوری قدری آب  

گرم کند. ولی باز هم اوگفت : نه.
یکی از حاضرین خنده ای کردوگفت:

- باألخره چطور شد؟
- باألخره خودم قدری آب گرم کردم. 
نه برای اینکه حرفم را بکرسی نشانده 
ازشستن  که  این  بخاطر  بلکه  باشم 
ظرفها با آب سرد واقعاً وحشت دارم.

 رفع نگرانی

بود  آمده  ازده  تازه  که  مردی 
سواراتوبوس شد. مقابل او  دوجوان 
می  آدامس  مرتبا  که  بودند  نشسته 

جویدند.
مرد مدتی به آن دو خیره شد وخوب 
درکمال   بعد   . کرد  تیز  را  گوشش 
رفت  راننده   شاگرد  نزد  پریشانی 

ووحشت زده باوگفت:

- آقا خواهش می کنم بامن صحبت 
کنید.

- صحبت کنم ؟ چه بگویم؟
کشید  آهی  خوشحالی  از  مسافر   

وگفت:
دانید  نمی  است  کافی  همینقدر   -
چقدر ترسیده بودم اما خوشبختانه 
اآلن متوجه شدم که کر نیستم فقط  
این دوآقا که روبروی  من نشسته اند  

الل هستند.

خدازیاد کند

قد  قدونیم  بچة  باشش  خانمی 
واردسینماشد

عدد  شش  که  سینما  چی  کنترل 
بچه همراه خانم دید  دستپاچه شد   

وجلورفت وگفت:
- خانم ببخشید ... گرچه فضولی می 
کنم ولی مقدورشما نبود که نصف بچه 

هایتان  رادرمنزل می گذاشتید؟
چی  کنترل  بسراپای  نگاهی  خانم 

انداخت  وگفت:
ام ونصف  اتفاقاً همین کاررا کرده   -

دیگرشان درمنزلند.

رخیدارانشی

بچه: مامان  جون پس چرا ماشین ما 
ماشین  وقتیکه یک  آخه  نمیره.  راه 

دیگه راه نمیره چه کارش می کنند؟

می  قالبش  بابات   به  هیچی.  مادر: 
کنند.

گا     ن داستا   ن دیوان
دودیوانه درتیمارستان  باهم صحبت 
می کردند ناگهان یکی از آنها قوس 
وقزح پرنوروزیبائی را که در آسمان  
پیداشده بود باانگشت برفیقش نشان  
دادوگفت: » این را می بینی؟ اسمش 

قوس وقزح است.
- خوب مقصودت چیست؟

- هیچ  فقط ببین چقدر خرج درست 
کردن  یک چیز  باین بزرگی می کنند
اما اگر من یک اتومبیل اسباب بازی 
بودجه  گویند  می  بخواهم  بچگانه  

نداریم.

بیچاره مشتری

فروشنده:  ببینید قربان چقدر راحت 
است. تا به این دگمه فشار می دهید 
می  پائین  خودش   ماشین   کاپوت 

افتد.

ردس حساب

از  ای  نامه  اسکاتلندی  یک  برای 
پسرجوان  درآن   که  رسید  پسرش 
بود.  خواسته  پدرش  از  لیره  صد 
اسکاتلندی ده لیره بهمراه نامه زیر 

برای پسرش فرستاد:
- پسر عزیزم. ده لیره ای که خواسته 
بودی فرستادم. اما بعدازاین فراموش  
نکن که رقم ۱۰ فقط با یک صفر نوشته 

می شود  نه با دوصفر.

رمگ طبیعی

- شما در دهکده خودتان یک طبیب 
ممکن  چیزی  چطورچنین  ندارید 
است؟ پس وقتی که مریض می شوید  

چه کار می کنید؟

خودمان  دکتر،  آقای  هیچی   -
میمیریم.

ـصرهف جو
- آقا چرا اینقدر  پشت سرهم سیگار  
می کشید مگر خدای  نکرده مصیبتی 

بشمارسیده؟
- نخیر بنده درکبریت صرفه جوئی 

می کنم.

گام ازدواج  مشورت بازبرگتراه هن

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

پاسخ چیستان شمارة پیش:
اگــر حــروف اول هرمصــراع را انتخــاب کنیــم واژة » بوســه« 

بدســت مــی آیــد کــه پاســخ معمــا اســت.

پاسخ درشمارة آینده

چیستان ۱
دارد آنچه هست  درشیشه  عیان  دوجنس است ودوتاهم بست دارد 
به چشم وگوش وبینی، دست دارد گهی درکیف، گاهی   روی صورت 

نام این شیئی را حدس بزنید.                                   پاسخ درشماره آینده

چیستان ۲

دردکانی نباشد  اآلن  اگر  آسمانی  کرات  جزء  بود 
بگو نامش که کامل شد نشانی بزرگیش اززمین سیصد برابر 

نام این سیاره  چیست؟  
پاسخ درشمارة آینده
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اوایل عصر اسالمی سرزمینی شکوفا 
و پر رونق و یک مرکز فعال دریانوردی 

-تجاری بوده است. 
این جزیره از شمال با فاصله بیست 
از   ، عباس  بندر  شهر  متربه  کیلو 
جنوب به جزیره هنگام و از شرق و 
غرب به جزایر الرک و تُنب بزرگ و 
 . است  محدود  موسی  ابو  و  کوچک 

مساحت جزیره ۱۴۹۱ کیلومتراست .
جزیره قشم دو برابر  جزایر، سنگاپور 
و بحرین و سان مارینو وسعت دارد، 
غیر  جزیره  بزرگترین  ترتیب  بدین 
نقطه  در  و  است  جهان  مستقل 
فارس  خلیج  استراتژیک  و  حساس 
شده  واقع  هرمز  تنگه  دهانه  در  و 
است.طبق آخرین تقسیمات کشوری 
 ۶۹ دارای  قشم  شهرستان  امروزه 
شهر و روستاست و طبق سرشماری 
سال   ۱۳۹5  خورشیدی جمعیت آن 

۹۹۳/ ۱۴۸ می باشد.
در اولین ساعات صبح به سمت غار 
خربَس رفتیم که غارهای دست َکن و 
تودرتو و داالنها و حجره های متعدد 
ویادگار  بوده   ارتباط  در  هم  با  که 
حکومت ساسانیان است که روزگاری 
برای مردم  پناهگاه  و  محل سگونت 
آن زمان بوده است و  تو را یاد دوران 

پارینه سنگی می اندازد. 
همسایه های  کشور  از  گردشگرانی 

و کشور های اروپایی مشغول گرفتن 
عکس از نمای بیرون غارها بودند ،

سالی  سه   متاسفانه  گفت:  َسلما   
کوه  پیاپی  ریزش  بدلیل  که  است 
بی  مجموعه  این  خطرداخل  بروز  و 
نظیر بر روی گردشگران بسته شده 
همت  استانی  مسیولین  وامیدواریم 
جدی برای باز گشایی آن انجام دهند.       
من هم به گرفتن چند عکس از این 
زیبایی شگفت آور اکتفا کردم .سپس 

همراه َسلما عازم جنگل حرا شدیم .
پس از طی مسافتی نه چندان دور به 
منطقه ای سر سبز رسیدیم  جنگل 
از  پوشیده  آور  شگفت  و  دریایی  
درختان سبزی که ریشه نه در خاک 
که دریا را می آشامند و سبز می شود.  
در هنگام،  مد دریا که آب باالمی آید 
بیشتر شاخه ها را در بر می گیرد و 
در هنگام جذر ریشه ها سر از دل آب 
برمیدارند  شگفتا که هم چنان سبز 
و پا بر جا هستند درختانی که ریشه 
در آب شور دریا دارد و سر به آسمان 
آبهای  به قدمت  می ساید. و عمری 
نیلگون خلیج فارس دارند .این جنگل 
با وسعت ۶۸۶هکتاردر فاصله شمال 
جزیره تا بندر خمیر قرار گرفته است.
انواع پرندگان ،  هم چنین زیستگاه 
آبزیان و دوزیستان است و ۸۰ درصد 
این در  فارس  خلیج  آبزیان  از 

منطقه تخم ریزی می کنند. 
روزه  هفت  سفر  روز  آخرین  امروز 
من به قشم بود، غروب بود که برای 

بازدید به دره ستارگان رفتیم.
دره ستارگان از پدیده های منحصر 
به فرد زمین شناسی است با قدمتی 
بیش از دو ملیون سال که چشم هر 
بیننده ای را خیره می کند. هنوزدامن 
بودو  گسترده  درآسمان  خورشید 
شفق پهنه آسمان را سرخ نموده و 
مشتری  و  ناهید  غروب  های  ستاره 
برآسمان جلوه گری می کردند.  باد 
که در روزنه ها و حفره های صخره ها 
می پیچید صدای رعب آور  و عجیبی 

های  افسانه  طبق  کرد.   می  تولید 
مردم محلِی قشم  دره ستارگان محل 
زندگی اجنه و ارواح است .هم چنین 

برخی مردم بومی معتقدند که برخورد 
یک ستاره به زمین، منجر به پرتاب 
سنگ و خاک به هوا و متعاقبا شکل 

گیری دره شده است.
 اما محققان علت این صداها را همان 
ی  ها  صخره  میان  در  باد  پیچیدن 
راهنمای  حاالهمراه  دانند.  می  دره 
گردشگرم َسلما بر روی تخته سنگی 
نشستیم  تا آسمان دره ستارگان را 
نظاره کنم، ،  زیبایی اعجاب  اور دره 

ستارگان مرا مسحور خود کرده بود.
که َسلما صدایم زد،  حاال وقت رفتن 
دره  این  در  وقت  دیر  تا  نباید  است 
بمانیم .به چهره اش نگریستم َسلما 
برقع را از روی صورتش برداشته بود 
گفت که بُرقع را فقط در روز بر چهره 
میزنیم تااز تابش آفتاب سوزان مصون 
بمانیم ، می گویند شبها شگون ندارد . 
سپس در حالی که برقع را به من می 
داد گفت این را برسم یادگار بپذیرید 
برسم  گردشگران  به  معموالً  ما  که 
یادگار هدیه ای از قبیل سنگ های 
بلورین نمکی و یا خاک های رنگین 
که در شیشه های مخصوص تزیین 
شده است می دهیم تا همیشه خاطره 
این سفر برایشان باقی بماند و این هم 

یادگار من برای شما. 
و امروز یک سالی است که از سفر من 

به جزیره گذشته است .
برقع  اوست  نگاه  پی  در  دلم  هنوز 
اتاقم  دیوار  به  را  َسلما  یادگاری 
از  اورا  اما چشمان زیبای  آویخته ام 
پشت این بر قع می بینم .شخصیت 
راهنمای گردشگرم و جاذبه های بی 
نظیر جزیره خاطره خوبی را برایم به 

یادگار گذاشت.
َسلما    که  نوشتم  خاطراتم  دفتر  در 
 ، ایرانی  زن  تبار  از  ای   دخترآزاده 

محکم ، پر جسارت ، متفکر که علیرغم
هایی  هاودشواری  محدودیت  همه 
که برای بانوان آن سرزمین است او 
زندگی  چرخ  افتخار  با  و  تنهایی  به 
اگر  راستی   ، را می چرخاند  خویش 
قشم  جزیره  به  شماسفری  روزی 
داشتید از فروشگاه َسلما هم سوغات 
محلی بخرید او راهنمای گردشگری 
و  بود   شماخواهد  برای  هم  خوبی 

سالم مرا هم باو برسانید، لطفا!

هایش  زیبایی  با  جنوب  آسمان 
شگفتی می آفریند .ستاره هایی که 
آسمان جوالنگاهشان است و شهاب 
سویی  از  مهابا  بی  که  هایی  سنگ 
به سویی دیگر سر در پی هم دارند 
و در دل تاریکی و سیاه چاله ها گم 
 ، ابرها  با  امشب  ماه که  و  می شوند 
نَرد عشق می بازد ، گاه در پشت تکه 
ابری نهان می شود و رخ بر می گیرد 
می  برون  ابرسر  پشت  از  ناز  به  گاه 
کشد می خندد و می تابد .امشب ماه 
کامل است وساعتی است که در پهنه 

آسمان بر دره ستارگان می تابد . 
در  روزیست  که چند  دختری  َسلما 
بندر با او آشنا شدم از زمانی که برای 
اولین بار جهت ماموریت کوتاه مدت 
شدم  منتقل  قشم  زیبای  جزیره  به 
محله  بازار  به  خرید  برای  روزی  و 
بر  عالوه  حاال  که  رفتم  )َدرگهان( 
بازار قدیمی وسنتی محله )َدرگهان (
چند پاساز مدرن با اجناسی از بِرند 
در  شود  می  دیده  هم  اروپایی  های 
را  نظرم  کوچکی  مغازه   ، میان  این 
جلب کرد با تابلویی بر سر در مغازه 
برای خرید سوغات  را  که رهگذران 
. داخل  محلی قشم دعوت می کرد 
مغازه کوچک انواع لباس ها و شالهای 
الوان محلی بر در و دیوار آویخته بود  
ی  مرجانها  و  صدف  از  زیورآالتی  و 
بانوان  توسط  ساحلی که هنرمندانه 
جزیره ساخته و پرداخته شده و در 
با  مغازه  پیشخوان  جلوی  و  ویترین 
نظم خاصی چیده شده بودند،که تو 
را به خرید ترغیب میکردند.. . لباس 
دستان  که  زیبایی  های  شال  و   ها 

دانه  ها  صد  به  را  آنها  هنرمندی 
مروارید و ملیله با نخ های الوان مزین 
کرده بود، نشانه ی ساعت ها دسترنج 
با سلیقه  را  آنها  که  بود  آن  صاحب 
تمام بر روی حریرو ابریشم های سرخ 
و سپید ونیلی رنگ نشانده بودند.  به 
همین سبب جامه و لباس بانوان این 
با  و  هنرمندانه  و  زیبا  بسیار  خطه 
ارزش است. فروشنده دختر جوان و 
زیبایی بود و با لباس رنگارنگ محلی 
که  سنتی  نقابی  یا  )پوشش  بُرَقع  و 

خوزستان  و  وبلوچ  جنوب  زنهای 
و  صورت   (بر  گذارند  می  چهره  بر 
که  زیبایی  و  رنگ  عسلی  چشمان 
از میان بُرَقع هویدا بود ، جذابیت او 
را دو چندان میکرد ، بهانه ای برای 
نهایت  در  گشتم  وگفتگومی  تعلل 
یک لباس محلی مردانه برای خودم 
انتخاب کردم  ، پیراهن سفید بلندی 
که مردان منطقه جنوب می پوشند 
و به آن جیما یا دشداشه می گویند 
وکامال بر حسب جغرافیای محیط و 
آب و هوای گرم این منطقه طراحی 
را  صحبت  سر  کم  کم   . است  شده 

برای چند روزی   : گقتم   ، نمودم  باز 
که دربندر قشم هستم  می خواهم 
زیبایی ها و جاذبه های این منطقه را 
ببینم . در کمال ناباوری به من گفت 
فردا می توانم شما را همراهی کنم و 
مناطق زیبای این بندر شگفت انگیز 
تعجب  با  دید  که  وقتی   . ببینید  را 
نگاهش می کنم ، گفت که خانواده- 
اش در بندر عباس ساکن هستند و او 
در دانشگاه آزاد قشم رشته هتلداری 

و گردشگری تحصیل می کند و در 

ساعات فراغت خود فروشندگی می 
کند و گاهی هم راهنمای گردشگران 
می شودو از این طریق هزینه دانشگاه  
وزندگی را می پردازد تا بقول خودش  
که  گفت  او   . نباشد  خانواده  بار  سر 
فرقی  او  برای  مرد  یا  زن  گردشگر 
ندارد چون جزیره و شغلش را دوست 
دارد سپس بروشوری با تصاویر رنگی 
توسط  که  را  مناطق دیدنی قشم  از 
به چاپ رسیده  سازمان جهانگردی 
بود  بدستم داد.که بطور خالصه برخی 
از مناطق را معرفی نموده بود از جمله :
 ۷۰ در  مقدس  دره  یا  چاهکوه   دره 
کیلومتری قشم ، دره ای شگفت آور و 
سنگی با اشکال فرسایشی بسیار زیبا 
صخره ها و تندیس های زیبای دره 
چاهکوه در اثر گذر زمان و فرسایش 
سنگ های رسوبی  در دل کوه  ایجاد 
شده است،  نام این دره از چاههای 
گرفته  دارد  قرار  آن  در  که  عمیقی 
شده است، که آب باران در این چاهها 
ذخیره شده و مورد مصرف قرار می 

گرفته است.  
عنوان به  قشم  جهانی  ژیؤپارک 

اولین و تنها ژیؤپارک خاور میانه در 
سال ۲۰۰۶ در یونسکو به ثبت شبکه 
جهانی ژیؤپارک ها رسید و ایران نیز به 
واسطه آن یکی از شش کشور صاحب 
ژیؤپارک در قاره پهناور آسیا ، بعد از 
چین، مالزی، کره، ژاپن و ویتنام ، بهره 
مند از این امتیاز شده است.  وجود 
مجسمه های طبیعی و چین خوردگی 
با  طبیعت  هنرمندانه  دست  که  ها 
تازیانه باد و باران شکل های متعددی 
از الک پشت، سگ، اسب آبی و چهره 
آدمی پدید آورده است که هریک به 
تنهایی جذابیت و زیبایی خود را دارد.   
قلعه پرتقالی ها  یادگار استعمارگران 
در  اشغال  ازبه   پس  که    ، پرتقالی 
دریانورد  توسط   منطقه  آن  آمدن 
پرتقالی به نام )آلفونسوآلبرکرک ( در 
سال ۱5۰۷ خورشیدی قلعه هایی را 
در این منطقه ساختند تا از این طریق 
بتوانند بر راه بازرگانی بین هند و اروپا 
تسلط یابند. که امروزه بخشی از آن 

پا برجاست.
ای،  نقره  ساحل  چنین،  وهم 
جزایرناز، تنگه چاهکوه، غارنمکدان، 

غارخربس،درخت انجیر معابد و...
گذاشته  که  قراری  طبق  فردا  صبح 
بودیم ، َسلما آمد تا زیبایی های این 
جزیره شگفت انگیز را نشان بدهد .    
او اسم  چند  و  سوار تاکسی شدیم 
محل را با زبان محلی به راننده گفت 
در این رهگذر َسلما که فارسی را با 
لهجه زیبای جنوبی صحبت می کرد ،
 با توجه به اطالعات مبسوط و کاملی 
که از جزیره داشت هم چون یک لیدر 
تور حرفه ای دیده هایش از جزیره و 
آموخته هایش در دانشگاه در زمینه 
گردشگری، این  چنین سخن آغاز کرد.
قشم یکی از بزرگترین جزایر ایران 
جزیره  لقب  قشم  جزیره  به   . است 
عجایب هفتگانه داده اند. این جزیره 
اَبَرکاوان  ساسانی  دوران  در  زیبا 
تا کاوان  .اَبَر  است  شده  می  خوانده 

دیدنی های ایران زمین

  دّره ستارگان

ارشف حمیدی- نیوهمشاری
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بقیه:  انزنین

در  !درنتیجه  بیداربود  ووجدان 
حالی که ما ازکمترین تسهیالتی 
از دولت ویاوام بانکی ویا زدوبندها 
،به طمع چنگ  نبودیم  برخوردار 
انداختن برروی دارایی ما،به اتهام 
مصادره  مان  شرکت  طاغوتی 
شد،ازاین رو بنا به خواسته وتصمیم 
درخروج  را  مصلحت  که  پدرم 
ونازنین  دید،من  می  ازمیهن 
وخدیجه  اوومادرم  همراه  نیز 
ودریکی  امریکاآمدیم  به  خانم 
بنابه  کالیفرنیا  ایالت  از شهرهای 
توصیه و راهنمایی یکی از دوستان 
که  پولی  ،وبا  شدیم  پدرم،ساکن 
ازرویداد  پیش  بودیم  توانسته 
اندازی  پس  هدف  به  انقالب 
دریکی  ها  بچه  تحصیالت  برای 
امریکا بسپاریم وآنچه  ازبانکهای 
که دربانکهای ایران داشتیم  ،پس 
از چندماه سردرگمی وبالتکلیفی 
ومطالعه وبررسی،به کار ساختمان 
تخصص  در  که  وآپارتمان  خانه 
مابودپرداختیم وهمراه پدر ونازنین 
به کار مشغول شدیم،درابتدا چون 
سرمایه ی ما به قدر کفایت نبود، 
کوچک  های  پروژه  انجام  به 
پرداختیم،دوسه سالی که گذشت 
توانستیم دست به انجام کارهای 
بزنیم،بازار  تر  ووسیع  بزرگتر 
گاه خوب  وآپارتمان  خانه  فروش 
رویهمرفته  میشد،اما  راکد  وگاه 
ایکه  بود،بگونه  بخش  رضایت 
غریب  سرزمین  دراین  توانستیم 
زندگی نسبتاً مرفهی داشته باشیم 
خوبی  اجتماعی  موقعیت  وازیک 
کنیم  می  زندگی  که  درشهری 
برخوردار شویم وشرکت مااینک 
پس از سالها کوشش وپشتکار ما 
به ویژه نازنین از شهرت وموقعّیت 
تنها  نه  برخورداراست،او  خوبی 
مدیر  درامورشرکت  دادکه  نشان 
قابلی است،بلکه درامرخانه داری 
وتحصیل  تربیت  به  ورسیدگی 
محیط  وایجاد  فرزندانش  دانش 
گرم خانوادگی مهارت وشایستگی 

درخور تحسین دارد.
        درزمان ترک میهن، از حاج 

تابا  خواستیم  آقا  ودختر  آحسن 
امریکاآمده  وبه  باشند  ماهمراه 
درکنارهم زندگی کنیم، ولی آنان 
میلی به این مهاجرت نداشتند وما 
محروم  نازنینان  آن  مصاحبت  از 
شان  دیدن  برای  شدیم،نازنین 
وآخرین  رفت  ایران  به  بار  چند 
باری که از ایران برگشته بود گفت 
خوبی  حال  بزرگم  ومادر  پدر  که 
ندارندتا جاییکه پدر بزرگش اغلب 
در خانه می ماند واداره ی رستوران 
سپرده  امینی  شخص  به  را 
که  وسدافسوس  است،افسوس 
نخواهیم  را  آنان  هیچگاه  دیگر 
عزیزان  این  هردوی  دید،چراکه 
به فاصله ی کم ازهم،چشم ازاین 
گذشته  اند،سال  فروبسته  جهان 
بیماری  خبر  شنیدن  با  ،نازنین 
بار  چندمین  برای  پدربزرگش 
او  مداوای  وبرای  رفت  ایران  به 
کوششی  هیچ  از  ومادربزرگش 
مؤثر  معالجات  فروگذارنکرداما 
نشد وهنوززمان مراسم چهلم پدر 
بزرگش نرسیده بود که دختر آقا 
نیز به او پیوست،تازنده ایم یاد آن 
انسانهای مهربان وخوب دردل ما 
زنده خواهد بود و هرروز بادیدن 
شان  داشتنی  دوست  ی  چهره 
ازروی عکسی که درقابی بزرگ به 
دیوار سالن پذیرایی منزل ما نصب 
مازنده  برای  از  ایم،یادشان  کرده 
می  درود  شان  روان  وبه  میشود 

فرستیم. 
        پسر ودخترم بزرگ وبزرگتر 
مشغول  که  اینک  شدند،هم 
خود  از  تا  داستانم  این  نگارش 
سال  سی  بگذارم،ارژن  یادگار  به 
ساله  وهشت  بیست  ونرمک 
ی  دانشنامه  دارای  اولی   است، 

دکترادربیولوژی ودومی  
پزشک عمومی است ودوسه سالی 
است که هریک ازبرای خود زندگی 
خانوادگی مستقلی تشکیل داده 
اند ومن ونازنین اینک دارای سه 

نوه دوست داشتنی شده ایم. 
چندی  تأسف  نهایت  با          
وهمصحبت  پدرمهربان  پیش 
دلسوز ومشاوری آگاه را از دست 
دادیم،مرگ او یک ضایعه غیرقابل 
بود  ما  همگی  ازبرای  جبران 

وهست،روانش شاد باد که هرچه 
بود  سپیدی  ازاودارم،بخت  دارم 
که  چنان پدری را روزگار نصیب 

من کرده بود.
        برادرنازنینم هوشنگ که به 
مدارج عالی دروزارت دادگستری 
از کار  انقالب  از  رسیده بود ،پس 
بود  نمانده  برکنار گردید وچیزی 
تا دچار زندان واعدام شود،باهمه 
همسرش  خاطر  به  حال  این  ی 
متأسفانه  ماندگارشد،  درایران 
اورا  مرگ  خبر  پیش  دوسال 
دریافت کردم که جگرم سوخت،او 
بسیارمهربان  من  به  نسبت 
های  بود،محبت  وخیرخواه 
نخواهد  پاک  ازخاطرم  اوهیچگاه 

شد.  
نازنینم   مادر          خوشبختانه 
درکنارمااست،وجودش مایه ی صفا 
وآرامِش همه ی مااست،او ونازنین 
آنچنان به هم دلبستگی دارند که 
دوری  میشود،  ام  حسودی  گاه 
نازنین ازبرای مادرم بسیارغیرقابل 
به  او  است،زمانیکه  تحمل 
لحظه  یک  رود،مادرم  می  ایران 
قراروآرام نداردوسخت نگران حال 
اومیشود،گاه ازسر شوخی سر به 
ومیگویم:  گذارم  می  مادرم  سر 
مادرجان می بینم که اشتباه می 
کنی،فرزند تو منم نه نازنین! نازنین 
نیز با همه ی گرفتاری لحظه ای از 
پرستاری مادرم غافل نیست،مثل 
مادرم  وجود  شمع  دور  به  پروانه 
وداروی  غذا  ومراقب  چرخد  می 
مادرعزیزم  باشد،متأسفانه  اومی 
خیلی شکسته وناتوان شده است 
خانم  باد،خدیجه  دراز  ،عمرش 
کنارمااست  در  باوفانیزهمچنان 
،همه ی ما ازبزرگ وکوچک اورابه 
مثابه ی عضوی از خانواده خودمان 
دوستش داریم، او همدم خوبی نیز 
به  اورا  باشد،ما  می  مادرم  ازبرای 
چشم یک خدمتکارنگاه نمی کنیم 
را  خانه  وپاکیزگی  آشپزی  وامور 
برعهده ی دو خدمتکاراسپانیانی 
مورد  بسیار  که  ایم  تبارگذارده 

اعتمادوالیق میباشند.
اعتراف  درپایان  بگذارید          
کنم که زندگی درغربت باهمه ی

ازبرای  اش  رفاهی  امکانات   

که  من  های  نوه  حتا  ما  ی  همه 
نوجوانی وجوانی شان را درامریکا 
گذرانده اند،چندان دلخواه وجالب 
دوستان  دراینجا  نیست،اگرچه 
وگه  کرده  پیدا  وهمدلی  همدم 
خوشی  ساعات  کنارهم  در  گاه 
را سپری می کنیم ،اما از نظرمن 
ای  مقوله  وطن  خاک  ونازنین، 
دیگر است وشاعردرترجمان حال 
من وامثال من چه زیباوپر مفهوم 
است  قشنگ  خانه  این  سرود:« 
ولی خانه ی من نیست ـــ این 
وطن  خاک  ولی  فریباست  خاک 

نیست...«
دراین  من  دلخوشی  تنها          
گرد  که  نشینی  غربت  سالهای 
نشسته  برسرم  پیری  سپید 
ودیگر  نازنین  درکنارمادرو  است، 
اعضای خانواده بودن است که از 
رنج غربتم می کاهد،از همه شان 
سپاس دارم که وجودشان مایه ی 
تسلی وآرامش من شده اند،عمر 

همه شان دراز باد.
        آنچه که از دستم دربرابرخوبیها 
ومهربانیهای نازنین به ویژه نسبت 
بود  آمداین  برمی  ومادرم  پدر  به 
ی  مجموعه  که  را  کتاب  این  که 
کوتاهی از یادواره های من است به 

نام او نامگذاری کنم.
پایان

بقیه :  گلپر
کاربرد موضعی:

از روغن درخت شکوفه  قطره  یک 
دار را با یک قطره وی شش یا روغن 
یا  بادام  زیتون،  روغن  مانند   ( پایه 
رقیق  تا  میکنیم  مخلوط  نارگیل( 
شود و سپس دو تا چهار قطره از انرا 
در مناطق چاکراو نقاط عطر این گل 
استشمام  برای مدت  بار  روزی سه 

نمود.   
 اطالعات فنی

و  بلژیک  در  گیاه  این  پر؛   گل   
فرانسه رویانده می شود. 

 روش عرق گیری ؛ ریشه  و تخم 
آن  از عصاره  و  نموده  تقطیر  را  ان 

عرق گیری می شود. 
فیل  دهنده:بتا  تشکیل  اجزای 
لیمونن  )۶۰-۸۰درصد(  آندره 
)۱-۱۰درصد(  )۱-۴درصد(آلفا 

بقیه : درام القرای اسالمی

پرونده  دادن  از  مدارس  کرده،  ابالغ 
مادران  به  دانش آموزان  کارنامه  و 
آنها منع شده اند و از این به بعد این 
مدارک تنها به پدر انان تحویل داده 
، چنین است  گرامیان  بعله  میشود. 
عالم  به  توهینی  که  اسالمی  تربیت 
و  زبان  از  شوربختانه  و  است  آدم  و 
طرز فکر این زن ضد زن کامأل نمایان 
است که هیچگاه تغییر پذیر و جور 
بشو نیست. درست مثل کت و شلوار 

رفیقمان.
در میدان اقتصاد هم چنان شکوفه ای 
زده اند که نگو و نپرس. طبق گزارشات 
رسانه های داخلی آمارهای وزارت کار 
نشان می دهد مصرف کاالهای اساسی 
مثل گوشت، برنج و لبنیات ایرانیان 
اقالم  قیمت  افزایش  است.  کم شده 
خوراکی با درآمد خانوارها همخوانی 
ندارد. برخی از مردم دیگر نمی توانند 
در  خود  نیاز  مورد  استاندارد  کالری 
روز را تهیه کنند. وقتی که مرغ گران 
شد گفتند اگرحاال مرغ نخورید زمین 
گوشت  وقتی  یا  میرسد؟  آسمان  به 
گران شد گفتند اصوأل گوشت قرمز 
برای کلسترل و فشار خون بد است 
وماهی بخورید. بعد که ماهی گران و 
کمیاب شد گفتند چون ماهی غذای 
اعیانی است و مدت کمی در یخچال  
با  که  است  بهتر  پس  می ماند  تازه 
مشکالت کمبود برق از خوردن آنهم 
صرفنظر کنید و حبوبات بخورید. بعد 
که حبوبات گران شد گفتند تخم مرغ 
بخورید که آنهم قیمتش سر به فلک 
زد. شد هم قیمت آریا و شاهین زمان 
دالر  برابری  ترقی.  میگن  این  به  ما. 
به  ضریب چهار هزاررسید  تومن  و 
یعنی از هفت تومن به بیست و هشت 
هزار تومن . پرسش اینست که اصوأل 
است  کالری  به  مبرمی  احتیاج  چه 
که مردم اینقدر قیل و قال میکنند؟  
زمان صدر اسالم از این خبرها نبود 
ولی چون دولتمردان رژیم آخوندی 
احساس مسئولیت میکنند ، پی راه 
نهادهای  همه  به  و  افتادند  چاره ای 
ذیربط دستور دادند که خود را برای 
مبارزه با این دغدغه ها  آماده کنند. 
یکی از این نهادها ، مرکز مطالعات و 
تحقیقات استراتژیک مجمع جهانی 

حضرت علی اصغر میباشد. ببینید 

عمق توانایی ائمه و امامان را که حتی 
امام سوم  ماهه  فرزند کوچک شش 
شیعیان از اونموقع استراتژی جهانی 
هم  مجمع  این  رییس  است.  داشته 
فوفول  این  از  ما  که   داد  پیشنهاد 
بازیها نداریم. مگر در صحرای کربال 
از این خبر ها بود؟ اونموقع همه  نان 
جیره  هم  آب  و  میخوردند  خرما  و 
بندی شده بود و خبری از برق نبود. 
ایهالناس، باال بریم پایین بیایم ، این 
وصله و فرهنگ ناجور و نا همخوان 
هیچ  کنده شود چون  ریشه  از  باید 

چیزش جور نمیشود.

بقیه: مایکل جکسون

 خلق می کردم ویا حرکتی را دررقص 
طراحی می کردم...«

 
باالترین رنج مایکل جکسون  ازدست 
دادن کودکی است که جا به جا  به 
آن اشاره می کند. می نویسد:» من 
کودکی را گم کردم. هرگز دورانی  بنام 
کودکان   با  ام. هرگز  نداشته  کودکی 
هم سال خود بازی نکرده ام. زمانی 
که  می دیدم بچه ها  درپارک بازی 
می کنند  غم، تمام وجودم را  فرامی 
گرفت. آرزو داشتم مانند همة کودکان 
آزاد بوده بادوچرخه صبح ها  روزنامه 

توزیع می کردم.
گره بزرگ واصلی  زندگی من اکنون 
مردی  احساس  که  هرگز  است  این 
جهت  بهمین  ام.  نکرده  ومردانگی 
همسرم مرابااسباب بازیهایم  رهاکرد 
بودن  همبازی  جرم  به  ومن  ورفت. 
دالر  میلیون  یازده  کودک،   یک  با  

جریمه پرداختم. 
اسباب  واقسام  انواع  من  درخانة 
میمون  یک  وبا  وجوددارد  بازی 
جرم  دیگر  که  این  هستم.  همبازی 

نیست؟
ندارم،  هیچ  اما  چیزدارم،  همه  من 
روی  که  زمانی  ندارم.   شادی  چون 
صحنه هستم وفریاد شادی هزاران 
کنم  می  آرزو  بینم،  می  را   جوان 
کاش جای  یکی از آنها بودم، کاش 
توانستم  می  بخندم.  توانستم  می 
یک بچه باشم، یک بچة معمولی...«

بقیه: باغ اهلل

- من ازنظر  دارائی ثروتمند نیستم. 
من آدم  قانع  وخوشحالی هستم که 
دوستدارگل  وشعراست. چهل سال 
پیش  اینجا مانند  صحرای  عربستان  
پسرم چهل  بله  بود.  وخالی  خشک 
را  بهشت  تااین  کشید  طول  سال 
ساختم. درواقع خیلی شیرین است 
که میوه ای را که بدست خودکاشته 

ای بدست خود بچینی.
فاطمه دواستکان  چای آورد وگذاشت 
روی  طبق تخته ای. من نمی توانستم 

چشم از  دستهای لطیف او بردارم.
دلپذیری   طرز  به  سفید   دوقوی 
خورشید  کردند.  می  شنا  دراستخر 
غروب می کرد. وبرگهای سبزدرختان  
تبریزی بنظر می رسید  دراثرتندباد 

می رقصیدند. به حاجی گفتم:
- حاجی آقا  بزودی  هواتاریک می 
خواهم   می  ازرفتن  پیش  ولی  شود 
بدانم چرا  برخی اوقات  دکان رازودتر  

ازدیگران می بندید؟
- پسرم این راه ورسم  کارمن است 
همة پولی که من برای خرج  روزانه 
بعضی  است.  ریال  سی  دارم   الزم 
درچندساعت   را   پول  این  وقتها  
را   مغازه  بنابراین  کنم.  می  کسب 
اوقات   برخی  اما  بندم.  می  زودتر 
تادیروقت   بنابراین  است  کساد  کار 
میمانم تا  این پول بدست آید. هرچه 
ازبرکت  کردم  کسب  امروز   من  که 
خدابود وفردپاروزازنو روزی ازنو. من 
پول   زیرا  خواهم  نمی  ازاین  بیشتر 

برادرشیطان است.
بزرگ  سینی  بایک  دوباره   فاطمه 
ظاهرشد.  دردست  قرمز    هندوانة 
می  بچگانه   بالبخندی  رخساراو  
زیبای  پرنده  یک  به  او  درخشید. 

بهشتی می مانست.

بقیه: وسواس

مغناطیسی  تحریک  امکان»  آخرین 
غیر  تکنیکی  است؛   درجمجمه« 
تزریقی که سلولهای عصبی را  درمغز 
تحریک می کند وسبب می شود  مسیر 
افکار  درگیر  که  عصبی  مدارهای 

مربوط به وسواس هستند تغییر یابند.
انگاری  دهد:  می  توضیح  لک  دکتر 
مغز دریک شیار گیرافتاده وتحریک 
در  مغزرا   درجمجمه،  مغناطیسی  
مسیر دیگری می اندازد.« تلفیق موارد  
تحریک آمیز  )مانند دستمال کثیف(  
کمک  مغز   به  مغناطیسی  وتحریک 
می کند بگونه ای مؤثر تربرای واکنش 

مقاومت کند.
بابررسی ۱۶۷ بیمار مبتال  به وسواس  
نتیجه  که  درمانگاه   در۲۲  شدید  
منتشر شد، ۵۸  آن درماه مه ۲۰۲۱ 
درصد بعداز تقریباً ۲ جلسه بطورقابل
دارو  یافتند.ادارة  بهبود  ای  مالحظه   
وموادغذائیآمریکا این تکنیک را  برای 
درمان وسواس تأیید کرده است؛ بااین 
حال شرکتهای بیمه هنوز آن را پوشش 

نمی دهند.

ازکجا می توان کمک گرفت

 B.Riemann ریمن  بردلی  بگفتة 
رفتاری  بهداشت  مرکز  روانشناس 
او  سازمان   ، ویسکانسین  در  راجرز 
درنه ایالت ، بیست درمانگاه دارد  که 
در آنها گروهی مرکب از روانشناس، 
به  ومددکاراجتماعی  پرستار  رانکاو، 
درمان بیماران سرپائی وبستری مبتال 
سن  به  بیمارانی  حتی  وسواس-  به 
شش سال - مراجعه می کننداوضمنًا 
می گوید پدرومادرها  ندانسته مشکل 
کنند.  می  رادوچندان  فرزندانشان 
به  زدن  راازدست  فرزندشان  وقتی 
دستگیرة در منع می کنند، همین امر 
به وسواس درفرزند منتهی  می شود. 
ازترس  دررا  مرتب  آنها  مثال  بعنوان 
آلودگی برای فرزندشان باز می کنند..

بنیاد غیرانتفاعی بین المللی وسواس)۳(  
بیماران  به  تواند  می  دربوستن  واقع 
وخانواده ها برای یافتن روان درمانگر 
کمک کند. تلفن ۶۱۷-۹۷۳-۵۸۰۱ 

مخصوص گذاشتن پیام است.
-3International O.C.D. Foundation.

ماهنامه  جدید  تلفن 
کنید  یادداشت  را  آزادی 
یا  و  شدن  مشترک  وبرای 
سازنده  نظر  هرگونه  ابراز 

باماتماس بگیرید:

+)۷8۱(-۴۹۳-۲۲۱۲



آزادی- شمارة 1۴۲-صفحه  51
50

ه  
فح

-ص
1۴

ة ۲
مار

- ش
دی

آزا

مانده ازشمارة پیش
....یکی از تصنیف هایی که  مردم کوچه 
وبازار خوانده ودرزمان خودش مشهور بود  
تصنیفی بود که دروصف  رشادت  لطفعلی 
خان  زند  آخرین بازماندة  سلسله زندیه 
سروده شده بود. این تصنیف دردستگاه 
شور   وبصورت سه ضربی ساخته شده 
بود. سازندة آن  نامعلوم ولی حکایت از 
وضع وحال  مردم آن دوره می کردکه 
از نابسامانی  بستوه آمده  وبدنبال منجی  
خود یعنی لطفعلیخان  زند بوده وچنین می 
خواندند: هردم صدای نی میاد/   صدای 

پی درپی میاد / لطفعلی خانم کی میاد 
مردم ایران از سلطنت کریمخان  زند 
خاطره ای  خوش داشتند  وبه قدرت 
ورشادت  لطفعلیخان  عشق می ورزیدند  
تااینکه  درسال  ۱۲۰۸ هجری قمری 
یعنی  بعداز اینکه  این شاهزاده  رشید  
وبی باک با فقط دویست تن که حاکم 
طبس  همراهش کرده بود  کرمان را 
وبرتخت  سلطنت نشست  فتح  کرد 
وخطبه وسکه بنام او  جاری شد. بعلت 
خیانت  متصدیان شهر  وارک کرمان  
بدست آقامحمد خان  قاجار اسیر  وپس 
از اینکه  بدستور  آقامحمدخان  کور 
گردید  سه قطعه الماس: دریای نور، تاج 
ماه، اکبرشاهی که به بازوی او  بسته شده 
بود  بدست آقامحمد خان افتاد  به تهران 
فرستاده شد   وبدست محمدخان قاجار  
دولو حاکم تهران  مقتول  ودرایوان  مجاور 
آباد   عباس  واقع درمحلة  زید  امامزاده 
تهران مدفون گردید . شعر زیر را  به او 

نسبت می دهند:
یارب ِستذی ملک زدست چو منی

دادی به ُمخنثی  نه مردی نه زنی
ازگردش روزگار معلومم شد

 پیش تو چه دف زنی چه شمشیرزنی
تعداد تصنیف هایی که  دراوایل دورة 
قاجار  دهان به دهان می گشت بیش 
درتمام   باشد.که  موردمی  یکصد  از 
دستگاهها  وگوشه های موسیقی  ایرانی 
ساخته  شده است. مرحوم حسن مشحون  
نویسندةکتاب  » تاریخ موسیقی  ایران«  
را  ها  تصنیف  ازاین  ازصدنوع   بیش 
جمع آوری  ونمونة بعضی از  آنهارا  که 
دردستگاههای  شور، همایون، سه گاه، 
چهارگاه، مخالف سه گاه، بیداد، چکاوک، 
اصفهان  افشاری،  دشتی،   نهفت،  نوا، 
وشوشتری و.... می باشد درکتاب خود 

آورده است.

تصنیف سازان دورة قاجار

شیرازی  بیات  شیدا:  اکبر  علی   -۱
متخلص به شیدا وملقب به مسرور علیشاه 
از اهالی طالقان، مردی شاعر، خوشنویس 
تصنیف  بودودرساختن  موسیقیدان  و 
ممارست داشت وپس از تحصیالت  به 
سمت  منشیگری دردستگاه  حکومت 
مشغول  کار شد ومورد توجه  غتحعلی 
قرار  فارس  حاکم  صاحبدیوان   خان 
گرفت. پس از عزل  صاحبدیوان  بااو به 
تهران  آمد واز این زمان ساکن  تهران 
شد. او درتهران مورد توجه بعضی ازرجال  
عصر خودقرارگرفت ازجمله میرزاعلی 
اصغر خان اتابک وشعاع السلطنه وحاجب 
الدوله  وچندتن  دیگر که از کمکهای 
آنان برخوردار می شد. شیدادربعضی از 
اشعارش از آنان نام برده است. همچنین  
به خدمت مرحوم  صفی علیشاه رسیده  
دست ارادت به وی داده وازطرف صقی 
علیشاه به لقب مسرور  علیشاه ملقب 
خود  را  ها  تصنیف  اشعار  وی  گردید. 
می سرود ومی خواند. یکی از کسانیکه  
باشیدا  آشنا ودوست بوده است  شخصی 
است بنام  شیخ طاهر ضیاء رثائی  که از 
اساتید  ممتاز خوانندگی دورة دقاجار  به 
حساب می آمده است. او در خاطراتش 

می گوید: شبی با شیدا درمنزل حاجب 
الدوله  دولو دعوت  داشتیم مجلس بزم  
رادربام خانه مهیا کرده بودند. مرضیه  زیبا 
هم اززیارت کربال بازگشته بود دعوت 
داشت.) با بانومرضیه خواننده دورة پهلوی 
اشتباه نشود( شیدا که عاشق مرضیه بود  
ومعشوق توجهی باو  نمیکرد  تصنیفی  
بنام او ساخته  ودرآن مجلس  شروع به 
خواندن کرد. مرضیه چنان ناراحت شد 
که می خواست خودر ا  از بام  پرت کند. 
دوستان مانع شدند  وآن دورا صلح دادند 
ومعشوقه را به دلجوئی  از عاشق نصیحت 
کردند.. بعضی از اشعار آن تصنیف این 

است:
میدونی یانه بگمت  مرضی کربال رفته  - 
قبلةد دعارفته- پیش عربا رفته- کربالسی 
مرضی زیارتت قبول- خوشگی داشتی 

توهم مثل بتول
یکی دیگر از تصنیف هاسی که  شیدابرای 
شور  دردستگاه  مرضیه   خانم  همین  
ساخته وآن را درضرب ۶/۸  اجرا می 

کرد این بود:
بدو بدو بدو  بدو بدو بدو   ای بت رعنا-

رابردی  دلم  تسال-  بده  شیدا  برقلب 
 - مرضیه  نخوردی  غمم  مرضیه- 
زمهوشان ملک ری- دل من ازتوراضیه- 
مرضیه قشنگه- چه شوخ وشنگه- مست 

وملنگه- دستاش قشنگه... 
وتعدادزیادی  تصنیف های دیگر  در

دستگاه ماهور، چهارگاه، ومایه های ابوعطا، 
دشتی، افشاری، مخالف سه گاه....

تعداد تصنیف هائی که  شیداسروده بسیار 
زیاد است  وذکر یک یک  آنها از حوصله  
این صفحات  خارج است همین قدرباید 
گفت که او بیشترین تصنیف هارا  دربین 

تصنیف سازان ساخته است.
  ۱۳۰۰ درسال  عارف:   ابوالقاسم   -۲
بجهان  چشم  درقزوین  قمری  هجری 
گشود. پدرش مالهادی روحانی بود وبه 
دوران طفولیت   اشتغال داشت.  وکالت 
آرامش  از  ای گذشت که  اودرخانواده 
نسبی برخوردار نبود بهمین جهت  عارف 
خردسال  باروحیه ای  بدبین، حساس 
ومأیوس وزودرنج  ببار آمد. وی صدائی 

ملیح ومطبوع داشت خودش می گوید؛
پدرش   . داشتم«  داودی  ای  حنجره   «
مایل بود  که او روضه خوان شود  بهمین 
منظور  اورابرای  آموزش  موسیقی به 
حاج صادق خرازی وبرای خوشنویسی  
هردو  در  که  سپرد،  دیگر  استادی  به 
پیشرفت شایانی نمود. پدر که پیشرفت  

فرزندرا دلخواه  خود می دید  با تشریفاتی  
اورابه لباس روحانیت  درآورد وعمامه  
پدر   ترس  از  وفرزند  برسراو گذاشت. 
جز اطاعت چاره ای نداشت .پدر غافل 
از اینکه  فرزندش درپی بیعاری است 
است.عارف  گرفته  خو  میخوارگی  وبه 
دراین لباس نیز  از کارهای زشت خود  
دست نکشید وبسبب نارضائی  ازلباسی 
که بتن داشت به کارهائی  دست میزد  
خود  نبود.  روز  آن  وضع   مناسب  که 
به آخرت  را   نویسد:»  تالفی آن  می 
نگذاشتم. کردم آنچه را که  نمیشود کرد  
ودرواقع همانطور که  عمامه مرا  شرمنده 
ورسوا کرد  من نیز  اورا پیش  اهل علم  
بصورت یک پول سیاه  قلمداد کردم چون 
ازطفولیت  حس انتقام درمن بود وتاآخر 

نفس هم بگور خواهدرفت«
اعالی  حد  به  وقتی   واخوردگی  این 
خود میرسد  که وی جواب  منفی ازپدر  
دختری که عاشقش  بود  می شنود. او 
بعدازمدتی  سرانجام  درتهران  ساکن 
شد وباشرکت درمجالس  رجال درباری  
وخوانندگی مورد توجه  قرار گرفت. او 
به مجلس  میرزا علی اصغر خان  اتابک 
راه پیدا کرد وبوسیلة او  به مظفرالدینشاه  
نیز  شاه   بزم  ودرمجلس  شد  معرفی 
بشذت  پس  میکرد.وازاین  خوانندگی 
مشهورشد. او می نویسد:»  آنجائی که  
کار موسیقی درایران  بواسطة جهالت  
راهنمایان  نادان عوامفریب  به اعلی درجه  
افتضاح رسیده  بود هیچوقت  میل نداشتم 
بداشتن این صنعت معرفی شوم. بدبختانه  
شدم«  معرفی  خود،  میل   برخالف 
ودرجای دیگر می نویسد:»  بعدازمدتی 
توقف  درتهران  چیزی نکشید شهرة شهر 
بلکه مملکتی شدم.«  بعلت خوی آزادی 
آزادی   نسیم  خواهی  بمحض وزیدن  
به آزادیخواهان پیوست  وچندین غزل  
میهنی ساختکه مردم را به هیجان  میآورد.  
وی دراثر زیاده روی  درمصرف مشروبات 
مدام  های  داری   زنده  وشب  الکلی  
دچارافسردگی شد بحدی که دراواخر 
عمر  به همدان رفت وتحت مراقبت دکتر 
بدیع الحکما قرارگرفت ولی معالجات  
دکتر بدیع الحکما  مؤثرواقع نشد واو با 
حال  پریشان ودست تنگ درسال ۱۳۱۲ 
شمسی دنیارا وداع گفت. او وصف الحال 

خویش می گوید:
 محیط گریه واندوه وغصه ومحنم

کسی که یک نفس آسودگی ندید منم...
ادامه دارد

مجیدزندهی

ربزگ یده اهیی از

 اتریخ موسیقی اریان

Benjamin Tariri Aanswers  to Your Legal Questions

Legal Questions and Answers

Can They Drug Test Me 
Without My Knowledge?
           it never makes sense   
        to violate someone’s 
medical wishes,their bodily 
autonomy,or their consent.
For example, you cannot 
drug test a pregnant woman 
to see if the baby is addict-
ed.Women do not cease to 
be people simply because 
they are pregnant

Although it is uncommon 
for a physician to do such a 
test without your consent or 
awareness, it is not unlawful.
Most of the doctors do not 
order tests unless there is a 
good reason for it,especially 
since they want to maintain 
a good relationship with 
their patients.

In most cases, when  you 
go into an emergency room 
they make you sign  con-
sent forms before they 
start medical examination, 
which  could  include drug 

screens,a.k.a “Tox Screen.”  
This  is true even  when  you 
do not realize you are sub-
mitting to a drug test. They 
particularly do that when  
you go  in for a mental is-
sue, when  you  register to 
be seen  by your new physi-
cian, you sign a form giving 
them  permission  to treat 
you using their best judg-
ment. But even  if doctor 

orders such  a test, they are
required by law to only 
share that information with 
you and no one else( unless 
you are a minor or incom-
petent).

Can I Legally Buy Some-
one’s Kidney,  or Sell My  
Own?
                                  

While
 

youcannot sell  a kidney or 
liver legally, there are parts 
of yourself you can sell. 
Mostare body parts that can 
be replenished. For 

example, you can sell your 
hair. Or if you are male 
you can sell your sperm, 
although it is quite difficult 
to qualify for a sperm donor 
card.

According to the federal 
National Organ Transplant 
Act of 1984 (NOTA) found 
in Title 42, section 274e of 
the U.S. Code, anyone  con-
victed of buying or selling   
human organs in the United 
States faces a five-year pris-
on sentence and/or a fine up 
to $50,000.
Since the law’s language 
expressly states that it is 
a crime if  an individual 
“knowingly  acquire, re-
cive, or otherwise transfer” 
a human organ, this in fact 
can be used as a defense 
for those who unwiittingly 
recieive an  unlawfully pro-
cured organ.

You  can, however, get re-
imbursed fot the expenses 
associated with  donating 
an organ.

The payments permitted 
under the law include “ex-
penses of travel,housing, 
and lost wages incurred by 
the donor of a human organ 
in connection with the do-
nation of the organ,” 

However, if you are a living 
donor) donor of single kid-
neys or portions of 

an organs)  you may  not be 
reimbursed for some  of the
associated post-operative 
costs. Moreover, after such 
a procedure you, as a liv-
ing donor may experience 
difficulty  maintaining af-
fordable health insurance 
coverage. Most  transplant 
centers will offer the assis-
tance of financial coordina-
tors to help with insurance  
and related issues.

Some states also offer addi-
tional incentives such as re-
imbursement for costs asso-
ciated with organ donation. 
For instance,  according to 
the National  Kidney Foun-
dation some states allow 
living donors to take  tax 
deductions (up to $5,000 
in Kansas) and a few other 
states (including Louisiana 
and Utah)n offer tax credits 
of up to $10,000 for donors.

No.
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Mrs. Iran Darroudi; Promi-
nent contemporary artist of 
our country after enduring 3 
months of illness and strug-
gle, passed away on Friday; 
October 29, 2021. The art-
ist’s official Instagram page, 
which is based in Iran, con-
firms this news. Also, Seyed 
Mohammad Tabatabai, a 
cultural activist and former 
head of the Artists, Writers 
and Poets Evaluation Coun-
cil, who had previously an-
nounced that she was suf-
fering from coronary heart 
disease, announced the news 
of the artist’s death. But Tak-
tam Naeemi, the director of 
Iran Darroudi programs, ex-
plained about the death of 
this artist: Iran was painter, 
writer, director, art critic and 
university professor of our 
country, who recently cel-
ebrated her 85th birthday, 
contracted coronary disease 
in September of this year, 
and after being hospitalized 
and recovering, she was 
transferred home for fur-
ther treatment. Until, after 
several months of fighting 
the disease, the news of the 
artist’s death was officially 
announced (Friday), the 7th 
of Aban 1400 (29th Octo-
ber,2021). Iran Darroudi 
studied painting at the col-
lege of Fine Arts in Paris, 
and art history at the royal 
college of Brussels in Bel-
gium. During her lifetime, 
she has participated in 64 
solo exhibitions,and 250 
group exhibitions around the 
world. Darroudi has been a 

Member of the International 
Congress of Artists and Crit-
ics of Riemann, and San Ma-
rio, Italy since 1343(1964). 
From 1346 to 1351, she 
produced and directed over 
80 documentaries for tele-
vision entitled Art Recog-
nition. In 1347(1965), she 
directed the documenta-
ry Venice Biennial for 55 
minutes, and from 1349 to 
1351(1967-1969), she was 
a visiting professor at Sharif
University of Technology 
to teach history and identi-
fy art. There are also books 
about her that can be pre-
served, including the book 
of paintings (1338-1352) 
by Iran Darroudi (Published 
byAmir Kabir),  titled :”at 
intervals of 2 points ...!” , 
Dialogue with Iran Darroudi
(Published by Sales) pointed 
out. The book is two points 
apart ...! It was reprinted this 
year.
 Islamic Republic News 
Agency(IRNA) announced: 
“Her Instagram account 
confirmed her demise at the 
age of 85.

Darroudi was born on 
September 2, 1936 in Mash-
had and passed away on Oc-
tober 29, 2021 in Tehran.
She pursued other artistic 
fields along with painting. 
She was also ac-
tive in directing 
movies and writ-
ing screenplays. 
The artist worked 
as an art critic and 
taught history of 
art at universities.
Some are of the 
opinion that her 
art consists of 
surreal paintings 
dealing with
 Iranian themed 
imagery and 
strong lighting.
Salvador Dali, a 
Spanish surrealist 
artist renowned for 
his technical skill, had never 
considered Darroudi’s style 
close to his own one, but 
described her as an Eastern 
artist with unlimited talent.
Darroudi, as a contemporary 
Iranian artist, held 64 solo 
exhibitions at renowned 

Museums and galleries 
around the world. She also 
produced 80 documenta-
ries for national TV station 
of former Iranian regime. 8 
precious works of the artist 
are being displayed at the 
Tehran Museum of Contem-
porary Art as well as other 
Iranian museums. Some of 
her art works are being kept 
at other museums around the 
globe.”
Almost all media in Iran 
covered the news of  Iran 
Darroudi’s  Death, with ti-
tles such as “Lady of Crystal 
and Light” or “The unique 
Iranian artist”, which is un-
usual. Mrs. Darroudi was 

going to establish her own 
Art Museum in Iran, but Is-
lamic  Regime did not  give 
her  permission.
We offer our condolences 
on the death of this artist to 
all art lovers through of the 
world.

Get to know
An Iranian Doctor, Author, and Activist:

Dr.Masood Khatamee
Dr.Masood Khatamee is an 
Iranian Doctor, Author and 
Activist. He  was born in 
Iran. He  recieved his med-
ical degree from  Shiraz 
University School of Medi-
cine in Shiraz. He moved to 
the United States to do his 
residency at NYU Bellev-
ue Medical Center in New 
York. After six years of OB/
GYN, Dr. Khatamee decid-
ed to specialize in infertility.
He was drawn to reproduc-
tive medicine because when 
treatments are successful, he 
is able to bring the wonder-
ment of children and family 
life to those who would not 
otherwise be able to have 
children.
There are couples who 
would  like to be able to 
choose the sex of their child  
or remove genetic disorders. 
New techniques can now be 
used to increase the change 
of having a specific gender 
and to eliminate over 400 
genetic disorders.
Unfortunately, both of these 
procedures are cost-inhibi-
tive for  many couples. This 
is something that Dr.Kha-
tamee would like to see 
change.Right now,  many 
couples pay $10,000  or 
more for each attempt. 
“Families of all econom-
ic backgrounds deserveb 
the right to have a child,” 
Dr.Khatamee said. “ Many 
people in poorer sectors 
have strong family values 
and would very much like to 
raise children of their own. 

Unfortunately, they cannot 
afford infertility treatments. 
Laws need  to change so 
health insurance will cover 
infertility treatments so the 
gift of bringing a new life to 
the world is available to all.
Dr.Khatamee is very con-
cerned with the ethics of 
reproductive rights, gun 
control, and  abolishing the 
practice of female genital 
mutilation,also known as fe-
male circumcision.
“ We work so hard to bring 
the joy of a single child to 
the couple,” he says,” and 
a person with a gun can 
walk into school and wipe 
out 30 children in a matter 
of seconds.Life is precious; 
we need strong gun control 
laws.
Dr.Khatamee  has also been 
a powerful advocate for 
countries around the world 
to put an end to the prac-
tice of female genital muti-
lation(FGM). The process 
involves the partial or total 
removal of external female 
genitalia for non-medical 
reasons and/or the narrow-
ing of the vaginal opening.
Cultures practice it for a va-
riety of reasons, commonly 
to reduce the female libido 
and keep women more like-
ly to not lose their virginity 
before marriage or engage in 
extra-martial affairs.
“ In  addition to this being a 
human rights violation,” ex-
plains Dr.Khatamee, “It also 
causes other complications 
such as  infertility, health 

problems, and complica-
tions during childbirth.” 
It  also increases the risk of 
newborn deaths.
Dr.Khatamee says,” Right 
now the practice is techni-
cally banned in Iran,Egypt, 
and India, but still takes 
place in those countries. It 
is  still openly parcticed all 
over the world, yet no one 
talks about it.”
Dr. Khatamee believs this is 
common practice in approx-
imately 30 countries. Ac-
cording to the World Health 
Organization(WHO), there 

are 200 million girls and 
women alive today that have 
undergone FGM.
The Organization states:
“ there are an estimated 3 
million girls at risk of under-
going  FGM every year. THe 
majority of girls are cut be-
fore they turn 15 years old.”
The majority of Dr.Khata-
mee’s time  is spent working 
and educating the public. 
when he is not working, he 
enjoys seeing his children 
and grand children.
 We wish him more success.

All Iranian Media Announced :

The Lady of Crystal and Light, Passed Away
She was Prominent Contemporary Artist of Iran.
Mrs.Darroudi wanted to stablish her own art Museum in Iran , 

But Regim did not give her permission.
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he reported, had the power to 
take over the country -- but 
not the government expertise 
to run it. It would be better 
to back Bakhtiar. He was 
propping up the generals 
more the other way around. 
Khomeini Acclaimed

On Jan. 31, Ayatollah 
Khomeini arrived 
triumphantly in Tehran, 
greeted by tumultuous 
demonstrations.

After a final effort to insure 
the military’s loyalty to the 
shaky government, Huyser 
finally got permission to 

return home.
Events began escalating out 
of control. Sullivan cabled 
that the fall of Bakhtiar was 
imminent.

At state, they worried what 
to say publicly. Bakhtiar 
was no longer viable, but to 
say so would precipitate his 
immediate fall. Huyser was 
briefing President Carter, 
Brown and Vance, insisting 
the military command was 
still intact and ready to put 
down demonstrations if 
Bakhtiar gave the orders. But 
elsewhere in government, 
sources were telling 
reporters that the regime was 
doomed.
When that story appeared 
on the evening news, Jody 

Powell promptly denied 
it. The president does 
not believe the Bakhtiar 
government will fall, Powell 
told CBS.

From the White House 
viewpoint, it was another 
instance of leaks making 
policy. Once the word 
was out to the press, the 
administration had to live 
with the results, whether the 
president liked it or not.

Carter told his appointments 
secretary to get a list from 
Brzezinski of the top State 
Department people and have 
them at the White House the 
next morning. Sixteen top-
level officials appeared in 
the Cabinet Room the next 
day.

After praising Vance, Carter 
turned to his real concern. 
Leaks. He could no longer 
let those who had lost the 
policy arguments carry on 
their battles in the press, the 
president told them.

“This leaking has got to stop 
and what I am going to do in 
this,” Carter said. “If there 
are any leaks out of your 
area, whatever the area may 
be, I am going to fire you. 
Whether or not that’s fair, 
and I can see where some 
of you might not think it 
fair, this has just got to stop. 
So. Leaks from your area, 
regardless who’s at fault, 
and you’re fired.” Leader 
Appointed

Later that same day, in 
Tehran, Ayatollah Khomeini 
appointed a prime minister 
for his provisional 
revolutionary government. 
It was Bazargan (as Sullivan 

had earlier predicted), Gen. 
Rabii, reminding everyone 
that the military did not 
wish to be left out of the 
final arrangement of power, 
had helicopters and aircraft 
flying over Tehran.

Bazargan recognized that he 
must establish authority over 
the military and he began 
meeting with some of the 
generals. Gen. Jam, whom 
Bakhtiar had failed to entice 

into his government, was 
offered a cabinet post. Gen. 
Gharabaghi talked with the 
revolutionary prime minister, 
then went to see the failing 
one, Bakhtiar. The general 
said the military’s only hope 
of acting cohesively was to 
shift allegiance to Bazargan.

Bakhtiar now turned to 
Sullivan for advice. So 
the ambassador cabled 
Washington for instructions, 
proposing that he tell the 

fading prime minister to 
begin the peaceful transition 
to the new regime.

But the word came back: 
stay with Bakhtiar, tell 
Gharabaghi to withdraw 
his resignation, the United 
States still supports the 
Shah’s prime minister. 

Three days later, a group 
of air force officers and 
enlisted men mutinied, took 
control of some tanks and 
attacked the headquarters 
of Bakhtiar’s armed forces. 
Nineteen American military 
advisers were trapped 
inside. They were freed at 5 
a.m. the next morning, only 
after Bazargan and Yazdi 
personally arrived to rescue 
them.

Gen. Rabii was preparing 
to launch a coup and take 
control of the government 
in the name of the military. 
Sullivan got a call from 
Washington that night, 
relaying a message from 
Brzezinski. Would a military 
coup succeed? Could they 
hold power against the 
revolution?

The ambassador responded 
with an unprintable expletive 
and asked: do you want me 
to translate that into Polish?

With no clear lines of 
authority, no reliable 
estimate of whose troops 
were loyal and whose had 
joined the revolution, Rabii 
and the others quickly 
declared their neutrality 
after only mild resistance. 
Most were arrested. The 
revolution had won.

Two days later, the U.S. 

Embassy in Tehran was 
overrun by supporters of 
Khomeini. Again only 
personal intervention by 
Yazdi freed the Americans.

On Feb. 27, Sullivan sent a 
cable to Washington saving 
that the embassy could no 
longer be protected, that 
antiAmerican sentiment 
was of a fever pitch. At 
least four of the most 
experienced Foreign Service 
officers stationed in Iran 
wrote memos saying that, 
considering the risk of 
attack, there were too many 
people stationed at the 
embassy. One suggested that 
the staff be reduced to six 
officers and a vicious dog.

The embassy staff was 
reduced to 40 or so, 
though it later grew again 
in size. On Nov. 4, 1979, 
revolutionaries, heeding a 
plea from Khomeini to rid 
the country of U.S. influence, 
overran the embassy and 
took hostage all of the 
Americans inside. Fifty-two 
of them are still there. A
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Mehdi Bazargan

Jody Powell (back) with 
Hamilton Jordan

President Carter

 The first of Azar is the
 beginning of the week
 of people, who are
 visually impaired and
 the commemoration of
 the owners of the white
 cane. Although the blind
 are deprived of the gift of
 sight and have not seen
 this mortal and fleeting
 world, but in their hearts
 and souls, they have a
 world with freshness and
 beauty that the vitality of
 life can be found in the
.stream of their feelings

 Enthusiasm and love of
 life can be found in blind
 people who, in spite of
 their blindness, embarrass
 themselves with patience,
 effort, and effort, and
 proudly ascend the ladder
 of progress by relying
 on the sacred essence of
 truth. Enlightened and
 hard-working enlightened
 people who have
 overcome obstacles and
 problems and achieved
 great success in various
 areas of life, have proved
 to everyone that wanting
 is being able. With
 astonishing effort, they
 make the impossible
 possible, and with
 determination, they step
 by step remove obstacles
.from their rough path

 A white cane is a device
 used by many people
 who are blind or visually
 impaired. A white cane
 primarily allows its user
 to scan their surroundings
 for obstacles or
 orientation marks, but is
 also helpful for onlookers
 in identifying the user as
 blind or visually impaired

 and taking appropriate
care

 
From Monday 22 November 2021, Starts:

The Week of White Cane
Blindness, 

a normal feature

Most people believe that 
the blind are people in 
need and deserving of 
pity, and generally draw 
their own conclusions 
based on their mental 
image of the blind, the 
difficulties, shortcomings, 
and frustrations that the 
blind must face. Of course, 
one should not deny the 
difficulties, limitations 
and deprivations that 
require blind people to 
use special facilities and 
training, but naturally, this 
is not the only perspective 
from which one can look 
at blindness. If we accept 
blindness as a normal 
trait, like the hundreds of 
other traits we live with, 
we can understand the 
real needs of the blind 
and distinguish them from 
the unrealistic or artificial 
needs that our minds 
sometimes create. 

blind; 
Ordinary human

If blind people are given 
the opportunity, they 
can work, learn and 
evolve alongside their 
sighted peers. The only 
prerequisite for this is 
to have an open mind, a 
correct idea of   blindness, 
without a bigotry but with 

a little creativity. Under 
such circumstances, it can 
be hoped that this group, 
like its peers, will be able 
to enjoy an independent, 
prosperous and somewhat 
normal life. Our beliefs 
and knowledge about 
blindness affect the way 
we behave, react, expect, 
as well as the way we 
teach and the verbal and 
non-verbal messages we 
convey to the blind. Some 
people think that there are 
many differences between 
the sighted and the blind 
in terms of sensory-motor, 
behavioral and cognitive, 
and sometimes even the 
blind themselves think 
so, but the truth is that the 
difference between the 
two groups is only limited. 
It is seeing and not seeing, 
and other characteristics 
such as behavior, talents, 
etc., are the same among 
the sighted people and 
visually impaired.
Anyway, Azadi Magazine  
congratulating   the week 
of white Cane to all people 
visually  impaired. 
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Indeed, Vance and 
Brzezinski were still offering 
the president fundamentally 
different ideas about what 
the future looked like in Iran. 
Brzezinski emphasized, as 
he had in the past, the threat 
of a communist takeover 

if Khomeini’s religious 
fanatics should attain power. 
Vance, in contrast, argued 
that despite increasing 
concern over leftist radicals 
in neighborhood and worker 
organizations, Khomeini 
himself was staunchly 
anti-communist. The 
ayatollah might provide 
the best bulwark against a 
communist regime, even the 
possibility of cooperation 
with Washington.

Even after the shah’s 
departure, Brzezinski’s 
staff continued to discuss 
the possibilities for military 
action to keep the Khomeini 
forces from taking power. 
They had been in touch with 
Iranian generals who only 
awaited a favorable signal in 
order to launch a takeover of 
the government.

On Jan. 17, the day after the 
shah left Tehran, Capt. Gary 
Sick, Brzezinski’s specialist 
on Iran, summoned State 
Department and CIA aides 
who had recently returned 
from Iran to the White 

House to see whether any of 
the various ideas for coups 
had any chance of success.

Brzezinski’s aides were not 
prepared for the response 
they got. Support for the 
shah did not exist in Iran, 
they were told. In all 
probability, it would never 
exist. The key to weakening 
Khomeini’s grip on the 
country was to let him take 
power. The populace 
would then learn that Iran’s 
problems were not so easily 
solved. In the meantime, 
it made no sense to install 
or support a provisional 
government -- no one who 
might be able to lead Iran 
would seriously attempt to 
take power without backing 
from Khomeini. The country 
was his.

The United States, these 
analysts believed, should 
concentrate now on 
cultivating moderate Islamic 
clergy, such as Ayatollah 
Sayed Kazem Shariatmadri, 
and other middle-of-the-road 
elements in Iran, looking 
toward a coalition of military, 
social democrats, moderate 
clergy and supporters of 
the shah that would counter 
the more extreme groups 
surrounding Khomeini. This 
would take time, they added, 
because reliable links with 
these groups had been lost 
in the years that the CIA 
had depended on the shah’s 
SAVAK for intelligence on 
Iranian dissent.

When Khomeini ran into 
trouble, this coalition of 
moderates could form 
the nucleus for a future 
government friendly to 
America. In addition, 

once the shah was gone, 
there was the potential for 
considerable internal strife 
from the various ethnic and 
regional groups, with whom 
the United States had lost 
contact during its years of 
close identity with the shah.

Meanwhile, Harold Brown 
at the Pentagon had a new 
idea to offer his personal 
representative, Gen. 
Huyser, who was pleading 
for permission to leave the 
country because of the death 
threats against him. Brown 

thought that restoring order 
in the southwestern oil 

fields was a priority and 
he proposed that Huyser 
organize a military takeover 
of the oil fields.With 
strikes in every sector of 
the economy from the civil 
service to the oil fields, 
Bakhtiar was presiding over a 
frozen society, his credibility 
rapidly evaporating. If the 
generals could get things 
running again, it would 
strengthen confidence in the 
regime.

Huyser tried to persuade 
the generals to proceed with 
Brown’s mission, even if 
it meant putting troops at 
work on oil wells, but he 
couldn’t get agreement. iAs 
soon as Huyser convinced 
one general, another would 
back off and insist on an 
alternative project.

Philip Gast, head of the U.S. 
military assistance group in 
Tehran, arranged a meeting 
with Medhi Bazargan, a 
member of the National Front 
who was close to Khomeini, 
and asked him for help in 
ending the strikes. Bazargan 
was unsympathetic.

Meanwhile, Gen. Haig 
continued to advise the Joint 
Chiefs at the Pentagon that 
the military should be pushed 
into action, with or without 
Bakhtiar. If the military 
did not move soon, before 
Khomeini’s return, it would 
be too late. Secretary Brown 
again queried his man in the 
field: was now the time for a 
military takeover?

But Huyser was beginning 
to change his mind about 
the Iranian generals, having 
failed to get effective help on 
the oil fields. The military, 

Brzezinski
Mondale, Vance, Brown, 
Brzezinski and presidential 
aide Hamilton Jordan. The 
answer was no; Carter would 
not ask the shah to abdicate.

On the night of Jan. 13, with 
the shah set to leave Iran 
any day, with the Bakhtiar 
government near collapse 
and with some Iranian 
generals on the verge of 
taking action on their own, 
Huyser once again filed 
his report to Washington, 
speaking to Harold Brown. 
When they were done, 
Brown immediately called 
Brzezinski.

Defense Secretary Brown 
reported that the arguments 
for the “military option,” as 
he called it, were mounting 
quickly. Not only would it 
reassure allies on American 
steadfastness but it would 
solve another problem.

Gen.Huyzer
For one thing, Brown said, 
Huyser was no longer sure 
he could prevent a coup. At 
best, Huyser felt he could 

stop some officers from 
taking part, and the result of 
that would be for the action 
to fail. The united States 
would then be in an absurd 
position -- it would surely be 
blamed for starting the coup, 
when in actuality it would 
have been responsible for 
the coup’s lack of success.

It made sense for Huyser to 
give the officers a go-ahead, 
Brown told Brzezinski.

Brzezinski then called 
Sullivan and Huyser at the 
ambassador’s residence. 
Huyser assured him that 
the military could round up 
all the opposition leaders. 
Whether the commanders 
could be restrained from 
shooting them immediately 
was another question. One 
way or the other, further 
mass demonstrations would 
be unlikely, Huyser said. 
Sullivan, once again, took 
the opposite view.

For Brzezinski, it seemed 
only a question of timing and 
tactics. Should the military 
be unleashed with the shah 
in or out of the country? 
Should it be done to secure 
the bakhtiar regime or done 
later to restore the shah as 
regent?

Sullivan pointed out that 
no one outside the White 
House believed the Bakhtiar 
government could stay in 
power, and that the shah’s 
chances were even more 
hopeless. He said that 
everyone had given up on 
the shah had given up on the 
shah. But Brzezinski wanted 
one more try.

Sullivan insisted as well 

that the military was too 
confused to be effective. 
It would self-destruct. Let 
the shah leave and then see 
what happened, Sullivan 
suggested. Brzezinski, for 
the time being, seemed 
mollified.

Since no one knew how 
Khomeini viewed the 
Iranian military, Vance 
authorized Paris embassy 
officer Warren Zimmerman 
to renew his secret contract 
with Khomeini’s de facto 

chief of staff, Dr. Ibrahim 
Yazdi. So volatile was the 
struggle for influence around 
Khomeini that Yazdi insisted 
Zimmerman meet him 
secretly at an inn away from 
Khomeini headquarters. 
Each time Zimmerman 
contacted Yazdi, he used 
a prearranged signal, 
identifying himself as a 
reported named Shoemaker 
(his mother’s maiden name).

In a series of seven 
conversations, Zimmerman 
posed questions to Yazdi, 
who relayed what he said 
was Khomeini’s answer in 
their next Yazdi, who relayed 
what he said was Khomeini’s 
answer in their next meeting. 
Khomeini would sell oil to 
any buyer at the “just” price, 
Yazdi reported. He would 
alllow U.S. investment, 
although he would be 
antagonistic toward the 

United States. But he would 
be even more antagonistic 
to the “atheistic” and “anti-
religious” Soviets.

Yazdi had unsettling news. 
While Khomeini knew little 
about the Iranian military 
leadership, he was extremely 
hostile toward it. The Shah 
Departs

On Jan. 16, 1979, the shah 
left Iran. There were massive 
demonstrations and dancing 
in the streets of Iranian 
cities. Originally planning 
to go to the United States, 
where he was to reside at the 
estate of Walter Annenberg 
in Palm Springs, Calif., the 
shah’s flight was re-routed 
to Aswan, Egypt, where 
President Anwar Sadat had 
invited him for a stopover.

Faced with continuing chaos 
in Iran, Vance and Brzezinski 
finally agreed on something 
-- the United States should 
maneuver to keep the shah 
in Egypt. Vance felt that the 
shah’s presence in the United 
States was intensify anti-
American feeling in Iran and 
serve to further damage the 
Bakhtiar government.

Brzezinski, however, felt 
the shah was still the key to 
rallying the Iranian military 
and that it was best for him 
to be nearby when the time 
came.A
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shah’s command structure 
was intact, that it could 
reasonably rely on 80 percent 
of the troops for support, 
and that if the generals were 
unleashed they could crush 
the opposition.

Brown and Jones, in turn, 
told the president that the 
military could be used at any 
time on behalf of Bakhtiar 
or the shah or on behalf of 
another leader. The military 
option should be kept open.

But, at the same time, 
Sullivan reported to his 
superiors at State (or on 
occasion to Brown and 
Jones at the Pentagon) and 
presented a conflicting view. 
Sullivan was skeptical that 
the Iranian military would do 
anything in a crisis but fold. 
The time for a successful 
“crackdown” had long since 
passed. Caribbean Meeting

On Jan. 5 and 6, Carter 
met in Guadaloupe with 

French President Valery 
Giscard d’Estaing, British 
Prime Minister James 
Callaghan and West German 
Chancellor Helmut Schmidt. 
The French president 
recommended sending an 
envoy to urge the shah to 
leave Iran immediately.

Carter, uncomfortable with 
the French proposal, said 
he would not encourage the 
shah to go or stay, but that he 
would work with the British 
to facilitate the shah’s 
departure in the near future. 
Callaghan and Schmidt 
agreed with Carter.

The Guadaloupe meetings 
lasted two days. Carter and 
Brzezinski stayed on for 
a third day and discussed 
Iran further, particularly 
the encouraging reports 
coming from Gen. Huyser. 
Brzezinski put heavy 
emphasis on Huyser’s report 
that the Iranian military 
commanders remained 
powerful. He urged that 
plans to use force not be 
discarded.

Brzezinski again argued 
against communicating 
with Khomeini, saying it 
would be perceived as a 
rejection of the new Bakhtiar 
government and might panic 
the Iranian military leaders. 
The generals would never 
back Bakhtiar if the United 
States made a move toward 
Khomeini, and no meeting 
between U.S. officials and 
Khomeini could be kept 
secret, Brzezinski warned. 
Khomeini would announce 
it or leak it privately to 
show that America was 
capitulating to him.
Only a few days earlier, 

Vance had persuaded Carter 
to swing over and give 
permission for the private 
contacts with Khomeini. 
Now Brzezinski persuaded 
him it was a bad idea. There 
was no rebuttal from Vance; 
he was unaware of the 
discussion. The secretary 
of state was upset when he 
learned of the reversal but 
accepted it. Sullivan thought 
it was insane. Regime 
Collapsing

In Tehran, the situation was 
growing more confusing 
each day. The Bakhtiar 
regime, installed on Jan. 3, 
was already falling apart.

On Jan. 12, Sullivan turned 
down an aide’s request 
to meet with Ayatollah 
Mohammad Beheshti, the 
principal Khomeini contact 
in Tehran, on the grounds 
that it would violate the 
president’s instructions 
against bargaining with 
Khomeini.

The next day, however, as 
things rapidly deteriorated, 
Sullivan desperately 
sought information on 
how Khomeini viewed the 
military. Without checking 
with Washington, he gave 
his approval to contact 
Behesti.

The embassy aide met with 
Beheshti (today head of the 

Islamic Republican Party, 
he was confused by the 
CIA with a merchant in the 
bazaar in a secret report 
published only six weeks 
earlier). The mullah was 
offered a deal. The United 
States would guarantee that 
there would be no coup 
or military crackdown if 
Khomeini would appeal to 
strikers to return to their 
jobs and call an end to the 
demonstrations, allowing 
Bakhtiar to rule.

Beheshti was direct. He 
said Khomeini would not 
bargain until the shah left 
Iran. If the United States 
could guarantee that the 
shah would abdicate -- and 
if he did actually abdicate -- 
then and only then would the 
strikes and demonstrations 
end, he said.

Beheshti said the shah’s 
generals were not a real 
threat. They could have had 
a coup earlier or they could 
state one later on -- except, 
he said, no coup would 
succeed. The revolution 
would prevail regardless of 
the military.

Sullivan passed on Beheshti’s 
views to Washington, 
figuring the offer was not 
entirely rhetorical. The 
proposal was discussed over 
breakfast by Carter, Vice 
President Walter 
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President Carter had other 
problems on his agenda, 
including political problems. 
Press Secretary Jody Powell 
prepared a memo noting 
that January was supposed 
to have been a month of 
triumphs, but complications 
with SALT negotiations and 
the new Israel-Egypt treaty 
and the shah’s troubles 
were beginning to mar the 
image of progress. The 
commitment to the shah was 
being widely questioned, 
the course of events in Iran 
being read as weakness. 
Powell had no remedies to 
propose, but sent a copy to 
Brzezinski.

At the State Department, 
Vance and his deputies 
generally tried to block 
the more provocative 
suggestions coming 
from Brzezinski and the 
National Security Council, 
but usually they regarded 
Defense Secretary Brown as 
an ally in caution.Vance was 
surprised, therefore, when 
Brown took the initiative 
and proposed an entirely 
new approach of his own.

The United States needed 
to know more about 
the shah’s military high 
command, Brown noted. 
So he recommended 
sending a general of our 
own to Tehran, one with 
sufficient rank to impress the 
Iranian top brass. Brown’s 
specialist, Robert J. Murray, 
who is now undersecretary 
of the Navy, picked Gen. 
Robert (Dutch) Huyser, 

deputy commander to Gen. 
Alexander Haig in charge 
of U.S. forces in Europe. 
Huyser had been in Iran to 
coordinate joint NATO and 
Iranian defense plans. He 
knew the members of the 
Iranian military hierarchy 
personally, and Brown 
thought he could act as a 
consultant to the generals.

Haig objected strongly, 
saying that Huyser was 
not qualified for a political 
mission and threatening 
to resign if Huyser was 
sent. At the White House, 
Haig’s objections were 
ignored. Haig was to retire 
shortly anyway, and his 
frequent criticism of the 
Carter administration was 
finding its way into the press 
regularly.

Brown told the president 
that he should not put aside 
an earlier idea of sending 
a Cabinet-level envoy to 
bolster the shah; if anyone 
went, it should be Huyser. 
Carter approved the choice.

After instructions were 
brokered back and forth 
among departments, the 
general was told to assess the 
situation in Iran and make 
two requests of the shah’s 
high command: Above all 
else, it should hang together, 
and, if at all possible, it 
should avoid a “military 
solution” and negotiate with 
the shah’s opposition.

Huyser arrived in Tehran on 
Jan. 3. Almost immediately, 

he found that seven Iranian 
generals were set to take 
over the government as 
soon as the shah left. He met 
with all seven individually 
and then as a group. They 
expressed fear that Bakhtiar 
would not be strong enough 
to protect their interests and, 
in the face of more violent 
opposition, their lives. They 
planned to restore order.

Huyser argued that the 
only way the military could 
remain intact was to support 
Bakhtiar. The United States 
would stand by the generals, 
he said, only if they stood 
by Bakhtiar. They had no 
choice.

Several of the generals 
-- Oveissi, Khosrowdad 
and Rabii -- were difficult 
to dissuade. They had no 
faith in Bakhtiar; he would 
accommodate the opposition 
at their expense. They felt 
that only the military could 
block an eventual communist 
takeover. The military, they 
said, was prepared to wipe 
out the opposition leadership 
and, if necessary, to kill 
100,000 Iranians.

They would not need 
Bakhtiar, they could put the 
shah back in power, if they 
chose, or run the country 
themselves. What they 
needed, they told Huyser, 
was the support of the United 
States.

Huyser was convinced 
the Iranian generals were 
afraid that a new regime 

would initiate investigations 
into corruption. Like 
many officials close to the 
shah, they had prospered 
handsomely under him. 
Huyser told them they 
would be allowed to leave 
the country if they chose, but 
that the United States was 
not ready to support military 
action. He warned that if 
they did act, they would 
be on their own. To avoid 
the turmoil that could lead 
to the dreaded communist 
takeover, they must support 
Bakhtiar.

Huyser stayed at Sullivan’s 
embassy residence while 
in Iran. Unhappy with his 
assignment and receiving 
death threats almost every 
day, the general remained 
cloistered with Sullivan 
most evenings, arguing 
about the strength of the 
Iranian military.

Huyser was persuaded that 
the generals were powerful 
and could be kept together 
in charge of a unified force. 
But Sullivan was skeptical. 
He said that the military was 
on the verge of collapse, and 
that ordinary Iranian troops 
would probably not respond 
to commands to shoot their 
countrymen.

Each evening, after dining 
with Sullivan, Huyser called 
Washington, where it was 
still afternoon, and spoke to 
Defense Secretary Brown 
or the chairman of the Joint 
Chiefs of Staff, Gen. David 
Jones. He reported that the 
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