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دفتر وكالت دكتر جمشید ایرانی
وكیل رسمی دادگاههای نیویورك، فدرال و دیوانعالی آمریكا

نامی شناخته شده و مورد اطمینان در جامعه ایرانی

هموطن عزیز هرگز تنها و بدون وكیل به دادگاه نروید

پرونده های فدرال
oFAc ڈ  اتهامات تروریستی و

ڈ  تبعیض و دعاوی ملیتی علیه ایرانیان

امور جنائی
ڈ  اتهامات دزدی از فروشگاهها

ڈ  رانندگی حتت تأثیر الكل، زد و خورد
ڈ  حمل، مصرف و فروش مواد مخدر

امور بازرگانی
ڈ  تنظیم قراردادهای جتارت و شراكت

ڈ  تشكیل، ثبت و انحالل شركتها
ڈ  ادعای خسارت از شركتهای بیمه

امور مهاجرت )سراسر آمریكا(
Perm, H-1B, eB-5 Visas  ڈ

ڈ  citizenship و معافیت از امتحان
ڈ  متدید و تعویض هرگونه ویزا

Appeals ڈ  پناهندگی سیاسی، مذهبی و
ڈ  جلوگیری از اخراج در سطح فدرال

تصادفات
ڈ  صدمات ناشی از تصادفات اتومبیل

ڈ  حوادث ناشی از كار، زمنی خوردگی
ڈ  خسارات وارد بر اموال شخصی

ڈ  دفاع از شكایات

عضو فعال كانون وكالی نیویوركعضو فعال كانون وكالی مهاجرت آمریكا



برای اولین بار پس از ده سال درد و رنج،

ضددرد دوای  هیچگونه  استفاده  بدون 

می توانم راحت بخوابم و با اعضای خانواده و 

دوستان اوقات خوبی داشته باشم.

• Neuropathy • restless legs

• NumbNess • burNiNg/tiNgliNg

• migraiNes • iNsomNia

• Fibromyalgia • Fatigue

• balaNce • WalkiNg DiFFiculty

ڈ  ساق های ناآرام   ڈ  دردهای عصبی 

ڈ  سوزش  ڈ  بی حسی 

ڈ  بی خوابی ڈ  میگرن 

ڈ  فیبرومیالژی ڈ  خستگی مفرط 

ڈ  مشكالت راه رفنت ڈ  عدم تعادل 

Laser Pain reLief TheraPy & Oxygen TreaTmenT

Drug free, nOn invasive, nOn surgicaL TreaTmenT

Laser Pain reLief TheraPy & Oxygen TreaTmenT

Drug free, nOn invasive, nOn surgicaL TreaTmenT

Come and meet the doctor who wrote the book:

How to Live
Pain Free & Happy

MedWell Spine & neuropathy Center
33 Central Ave., Midland Park, N.J.

201 848 8000
www.AskDrMaz.com

پزشكان و فیزیوتراپیست های ما تا كنون صدها بیمار را

به وسیله لیزر و اكسیژن درمانی از دردهای باال جنات داده اند

درمان درد با لیزر و اكسیژن درمانی
بدون جراحی، بدون خطر، بدون دارو
درمان درد با لیزر و اكسیژن درمانی
بدون جراحی، بدون خطر، بدون دارو



AhkAmi medicAl Group
with our professionAl stAff includes:

registered nurses . social worker . clinical dietician

visit by Appointment

973.471.9585
110 passaic Ave., passaic, new Jersey 07055





مرتضی ابطحی

سخنرانی های مذهبی و اجنام عقد اسالمی

201 925 2270    
internationalcorp2003@yahoo.com

Morteza abtahi
religious speeches as well as Islamic ceremonies

201 925 2270    
internationalcorp2003@yahoo.com
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Per sian          Heri tage
سال شانزدهم،  شماره ٌ  64               زمستان 1390

ی مدیر و سردبیر: شاهرخ احكام

زیر نظر شورای دبیران مركب از:
احكامی  شیرین  ابوسعیدی،   مهدی  دكتر 
رئیس زاده، دكتر طلعت بصاری، محمدهادی 
فرهنگ  رییس زاده،  كامشاد  دكتر  حكمی، 
علوی،  محمدباقر  صدیق،  محمد  صادق پور، 
دكتر مهوش علوی نائینی، اردشیر لطفعلیان، 

ك. ناوی، و دكتر دیوید ِیگلی.

مدیران داخلی: هاله نیا
تبلیغات:  هاله نیا و تری روسو

طرح آرم میراث ایران: هما پیروز
خط: استاد محمد احصائی

 $میراث ایران نشریه ای است مستقل،
و  سی  سیا ، غیر یخی ر بی تا د ، ا هنگی فر

غیرمذهبی 
$ آثار و مقاالت مندرج در میراث ایران بیانگر 
آراء نویسندگان آن مقاالت است و لزوماً بازتاب 

نظرات گردانندگان نیست.
اظهارنظرهای  و  نوشته ها  از  ایران  میراث   $
به  ولی  می كند  استقبال  گرامی  خوانندگان 
سبب زیادی نامه ها و مقاالت رسیده، از اعالم 

وصول آنها معذور است.
$  نظر به اقتضای ضرورت خود را در حك و 

اصالح و تلخیص مقاالت آزاد می داند.
$مقاالت و عكس های رسیده به فرستندگان 

آنها بازگشت داده نخواهد شد.
$ نقل مطالب مندرج در میراث ایران با ذكر 

مأخذ مجاز است.
$نامه ها به سردبیر باید از طریق پست، فاكس یا 
پست الكترونیك به آدرس یا تلفن باال ارسال شوند.

تكشماره: 6 دالر آمریكا
اشتراك: آمریكا 24 دالر، دیگر كشورها 30  و 50 دالر

حروفچینی و صفحه آرایی: انتشارات طلیعه

Persian Heritage
www.persian-heritage.com
Persian Heritage, Inc.

110 Passaic Avenue
Passaic, NJ 07055

E-mail: mirassiran@aol.com
Telephone: (973) 471-4283

Fax:973 471 8534
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سخنی با خوانندگان
سال نو مسیحی را از صمیم قلب به همه خوانندگان تبریك و تهنیت گفته و 
امیدوارم سال پردغدغه، پرآشوب، ناآرامی و ویرانی، جایش را به سالی پر از صلح 
و صفا، صمیمیت و آرامش در سرتاسر جهان بدهد و به خصوص مردم ستمدیده 
و زجركشیده ایران پس از سالیان دراز خفقان و فشار به آزادی و رفاه وسعادت 

دست یابند.
33 سال است كه مردم ایران به خاطر اقدامی كه پدران و مادران آنها، با 
خیال واهی رهایی از یوغ سلطه چكمه  پوشان نظامی و رسیدن به بهشت آزادی و 
برابری و صلح انجام دادند، در مبارزه و مقاومت بسر می برند و در این همه سال 
جز سركوب خشن و كشته شدن و قربانی دادن چیزی نصیب شان نشده است. نه 
تنها این، بلكه ندانم كاری ها و تكرار اشتباهات، زندگی كودكان امروز  و نسل های 

آینده را نیز از  صدمات و لطمات ناشی از آنها بی نصیب نگذاشته است.
چند روز پیش یك پست الكترونیك داشتم كه نمی دانم جدی بود و حقیقت 
دارد، یا ساخته و پرداخته فردی زیرك و نكته سنج  است. در آن نامه نوشته شده 
بود: خلخالی چند روز بعد از دستگیری هویدا، در زندان اوین به مالقات او می رود. 
وقتی از اوضاع و احوالش سؤال می كند، هویدا اعالم رضایت میكند و می گوید تنها 

مشكلش كوچك بودن سلولش است..
خلخالی جواب می دهد كه این سلول ها را خود شما برای انقالبیون ساخته 
بودید كه حاال نصیب خودتان شده است. هویدا جواب می دهد: میدانم. گفتم كه 

شما برای آینده خودتان بزرگترش را بسازید.
ُكنِه  بهرحال  یا حقیقت،  و  است  دردآور  و  غم انگیز  شوخی  یك  این،  اینكه 
آیا سرنوشت حاكمان كشورهایی نظیر  مسأله، بسیار جدی و تأمل برانگیز است. 
ایران همچنان است كه در عراق بود؟ عراقی كه پس از ساقط كردن رژیم سلطنتی 
توسط عبدالكریم قاسم، كودتا پس از كودتا به خود دید و باالخره حكومت جبار 
و قصابی نظیر صدام كه در نهایِت تحقیر و سرافكندگی عاقبت گلویش را طناب 
جالد به آن وضع رقت انگیز فشرد و  از طرف دیگر مردمش هر روز و هر شب هدف 
خمپاره و بمب و گلوله دشمن هستند و همسایه، همسایه را می كشد و همشهری، 

همشهری دیگر را از پای درمی آورد.
یا در لیبی، با وجود تالش چهل و چند ساله قذافی در سازندگی و آبادانی 
و  دژخیمان  چنگال  به  خفت  و  آوارگی  با  عاقبت  دیكتاتوری،  اِعمال  با  كشورش 
دشمنانش گرفتار شود و با آن خفت كشته شده و جسدش به صورتی نامعلوم در 

چاله ای مدفون گردد.
آیا تحمیل خفقان و فشارهای نامتعارف اجتماعی بر زندگی ملتی كه سرنوشت 
خود را به  دست حكومت داده، شیوه درست حكومت كردن است یا اشتباهی است 

فاحش ونابخشودنی؟
در این شماره و برای اولین بار، پشت جلد »میراث ایران« را به مقبره و منشور 
بزرگ مرد تاریخ ایران، كورش كبیر مزین كرده ایم. مردی كه شاید اولین تنظیم  
و تدوین كننده و مجری سیستم اداری و مملكت داری درست در جهان بوده و در 
رفتار و كردار و منشورش، از عدالت و برابری و برادری و پناه دادن به بی خانمان ها 

و اسرای جنگی بوده است.
دلیل انتخاِب سمبلی از این بزرگ مرد تاریخ ایران، اخبار تأسف باری است 

كه اخیراً پیرامون تغییر كتاب های درسی تاریخ در مدارس مبنی بر حذف تاریخ 
پیش از اسالم از آنها منتشر می شود.  سردمدار این نظر و تفكر ضد ملی،  عده ای 
از چهره های برجسته حكومت و رسانه های گروهی نوشتاری و صوتی وابسته به 
آنها می باشند. طبیعی است كه انتشار اخبار  از این دست، موجب نگرانی و هراس 
دوستداران و دلسوختگان فرهنگ و تاریخ ایران است كه نكند با این اعمال مذبوحانه 
و مسموم كننده، مطابق میل دشمنان ایران، آنچه كه ایران و ایرانی بدان افتخار 
می كرده، كاماًل محو و نابود گردد و جایش را وابستگی و توهین و تحقیر بگیرد....
در سفری كه اخیراً به یونان و تركیه داشتم، از دقیقه ای كه پا در خاك یونان 
گذاشتم تا آخرین لحظه، با هر فرد یونانی كه برخورد می كردم، درعین حال كه 
اعتقادات مذهبی و مسیحی گری شان تا حد افراط و تعصب خودنمایی می كرد؛ و 
قدم به قدم كلیسا و در هر گوشه ای عبادتگاهی می دیدی، اما بزرگ ترین افتخار 
آنها تاریخ و فرهنگی است كه اجدادشان برایشان به یادگار گذاشته اند. یونانی ها 
با افتخار افسانه های خدایان یونانی مانند زئوس و زنان بی شماری كه به همسری 
گرفت و از آنان خدایان دیگر یونان را به وجود آورد بازگو می كنند. حفظ و نگهداری 
این افسانه نه تنها در اذهان مردم یونان، بلكه در اذهان مردم دنیا توسط حكومت ها  

از اهمیت خاصی برخوردار است و مایه افتخار یونانی ها است.
مردم یونان چنان با این تاریخ و ادبیات و گذشته خود آشنا هستند كه هركس 
می تواند از هر خرابه به جا مانده از گذشته های دور، برای مِن خارجی ساعت ها 
داستان تعریف كند.  برای من نكته جالب دیگر اینكه در داخل كلیساها، مانند 
مردم  و  می شد  دیده  شده  بسته  دخیل های  و  نذرها  ما،  امامزاده های  و  مساجد 
معجزات عجیب وغریبی را به تمثال حضرت مسیح و یا حضرت مریم نسبت می دادند. 
از دیدن این همزیستی فرهنگ اسطوره ای خدایان یونانی و دین مسیحی انسان 
گیج و مبهوت می شود. چطور مذهب پر تعصب و خرافی این مردم، مانع از زنده 
نگهداشتن آن همه آثار تاریخی اجدادشان در هزارها سال پیش از این نمی شود و 

اینكه آنها چقدر راحت و با اعتماد به نفس از این گذشته خود یاد می كنند.
اسكاندیناوی ها،  رومی ها،  ایرانی ها،  یونان،  ساله  چندهزار  تاریخ  طول  در 
ترك های عثمانی، اعراب، آلمانی ها، ایتالیایی ها و اقوام دیگر به آنها حمله كرده اند و 
ویرانی های زیادی به بار آورده اند. ولی یونانی ها ضمن یادآوری آن حمالت، به آسانی 
از آنها می گذشتند، به جز حمله تركان عثمانی، كه از چپاول،خرابی، كشتار و به آتش 
كشیدن سرزمین شان با خشم و كینه صحبت می كردند. از افتخارات یونانی هاست  

كه تركان نتوانستند یونانی ها را مسلمان كنند و آنها همچنان مسیحی ماندند...
پس از یونان، در تركیه هم آثار باقی مانده از  رومی ها و حتی یونانی ها در 
آسیای صغیر، با كمال تعجب توسط تركان بشدت متعصب مسلمان ، نه تنها مورد 
حمله و نابودی نیست، بلكه با نهایت رغبت و خوشحالی، عالقمندان به تاریخ آن 
دوران را به دیدار آن آثار و خرابه ها می برند و با آب و تاب قصه های مربوط به آن 
دوران را  برایشان می گویند و از بركت آن خرابه های ذیقیمت و خارق العاده در 

آبادانی كشورشان تالش می كنند.
تركان متعصب مسلمان كه حتی كلیساهای مسیحیان را به مسجد تبدیل 
حفظ  استانبول  در  را  یونانی  ارتدكس  مسیحیان  قطب  محل  و  مركز  كرده اند. 
كرده اند. تركانی كه هیچ مذهبی جز اسالم را قبول ندارند و زمانی بیش از یك 
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سخنی  با  خوانندگان
میلیون ارمنی را قتل عام كرده اند، اما حاال می دانند كه، در قرن بیست ویكم، در عین 
حفظ دین و آیین شان بایستی به ملیت های دیگر، به مذاهب دیگر نیز میدان داد و 
آنها را پذیرفت و به حقوق شان احترام گذاشت. در تركیه به مسیحیان حتی اجازه 
داده شده تا مركزی نظیر واتیكان برای مسیحیان ارتدكس یونانی بنا كنند. تركان 
بازمانده تركان عثمانی با همه تعصب به اسالم، درفكر انكار حكومت روم شرقی و 
آسیای صغیر و قسطنطنیه نیستند، بلكه سعی در نمایش تمدن های خارق العاده 
آن دوران دارند و به این باور مسیحیان كه حضرت مریم در اواخر عمر در تركیه 
زندگی كرده، احترام می گذارند و از بنای منتسب شده به محل زندگی او با دقت 

نگهداری شده و در اختیار بازدیدكنندگان قرار می گیرد.
زمانی كه از دماغه بُسفر و تنگه داردانل می گذشتیم، یك خانم نیوزیلندی 
داستان داردانل و اهمیت نظامی آن در طی ادوار گذشته را از قول هردوت، مورخ 
یونانی، كه با وجود زندگی در ایران در بیشتر عمرش، ضد ایرانی ها بود،برای ما 
از روی دماغه بسفر،  پل  با ساختن دو  روایت خشایارشاه  این  بر  بنا   تعریف كرد. 
توانست 400هزار قشون را به خاك یونان وارد كند. ولی این پل ها بعدها به عللی 
مهندس  هرسه  ُكشتن  دستور  خشاریاشاه  رفتند.  بین  از   _ آتش  یا  طوفان   _
سازنده پل ها را داد و خودش و سربازانش جهت تنبیه آب، به آب شالق ها زدند....

وقتی این داستان را می شنویم، می بینیم كه چگونه ملت ها در زنده نگهداشتن 
تاریخ خود و در زنده نگهداشتن یادگارهای گذشته، تالش كرده و روز به روز بر غرور 
ملی خود افزوده اند. آنها می دانند كه باید از گذشته برای امروز درس گرفت و از 
حال برای ساختن آینده خوب و به یادگار گذاشتن آن برای فرزندان خود تالش 
كرد. ولی با كمال تأسف، حاال بایستی شنید كه قدرتمندان ایران، قصد محو و نابود 
ساختن گذشته های پر افتخار كشوری را دارند كه من افتخارم، به دنیا آمدن در 
آن است. كشوری كه همیشه با سربلندی و سرافرازی، گذشته پر از درخشندگی و 
فرهنگ و آداب بی نظیرش را به رخ دیگران می كشیده ام. اینكه آنها می خواهند چه 
چیزی را به جای آنها بگذارند كه عطر و بو و طعم ایرانی داشته باشد، خدا می داند!
این همه دردسر، این همه هیاهو، این همه جنگ و دعوا با همسایه و بیگانه، 
در شرایط بسیار سخت فشار اقتصادی بر زندگی مردم و  فشار روحی و روانی ناشی 
از اخبار  مربوط به حمله نظامی احتمالی به ایران، تراوش كدام عقل سلیم است؟ 
كدام دولتمدار دلسوزی می تواند بجای انكه به فكر چاره باشد كه چگونه مملكت و 
مردم را از مخمصه درآورد، به كینه و عداوت بیشتر دامن بزند و به فكر نابود كردن 

تاریخ گذشته و آثار به جای مانده اجدادمان باشد؟
پاسارگاد درخطر فرورفتن در آب است، تاریخ قبل از اسالم انكار می شود، 
آثارتاریخی به حراج گذاشته می شود و بهترین آنها در موزه های كشورهای بیگانه 

به نمایش گذاشته می شود.... در مقابل چه؟
ایرانی به جز ایران اسالمی، آن هم اسالمی پر از خشونت، خونریزی، كشتار، 
اعدام، حبس، سركوب هر نوع آزادی و آزادی خواهان، پوشش اجباری، اشاعه دزدی، 

احتكار و چپاول و تجاوز به حریم دیگران.......
اگر این ها نشانه ایران حال و آینده است، پس ایرانی كه هزاران هزار سال 
دوام داشته و كورش ها، داریوش ها، زردشت ها و میتراهایی قبل از اسالم؛ و بقایایی 
نظیر بیستون و پرسپولیس و پاسارگاد و منشور كورش از خود باقی گذاشته است 
سردر  بر  می توان  امروز  را  تمدنش  نشانه  كه  ایرانی  شد؟  خواهد  چه  و  كجاست 
پست خانه نیویورك دید كه از قول كورش بنا به نوشته هردوت آمده است: »چه 
طوفان، چه خاك، چه باران و چه آتش... چاپارها بایستی پست را به مقصد برسانند.«

شعری از بانو سیمنی بهبهانی

به مناسبت حذف نام كوروش از كتاب های درسی تاریخ

 

هرگزنخواب كورش

دارا جهان ندارد، سارا زبان ندارد
بابا ستاره ای در، هفت آسمان ندارد

كارون ز چشمه خشكید، البرز لب فرو بست 
حتا دل دماوند، آتش فشان ندارد 

دیو سیاه دربند، آسان رهید و بگریخت 
رستم در این هیاهو، گرز گران ندارد

روز وداع خورشید، زاینده رود خشكید 
زیرا دل سپاهان، نقش جهان ندارد

بر نام پارس دریا، نامی دگر نهادند 
گویی كه آرش ما، تیر و كمان ندارد

دریای مازنی ها، بر كام دیگران شد
نادر ز خاك برخیز، میهن جوان ندارد 

دارا ! كجای كاری، دزدان سرزمینت 
بر بیستون نویسند، دارا جهان ندارد

آییم به دادخواهی، فریادمان بلند است 
اما چه سود، اینجا نوشیروان ندارد 

سرخ و سپید و سبز است، این بیرق كیانی 
اما صد آه و افسوس، شیر ژیان ندارد 

كو آن حكیم توسی،  شهنامه ای سراید 
شاید كه شاعر ما، دیگر بیان ندارد 

هرگز نخواب كوروش، ای مهرآریایی 
بی نام تو، وطن نیز، نام و نشان ندارد
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نامه  به  سردبیر

نامه به سردبیرنامه به سردبیرنامه به سردبیرنامه به سردبیرنامه به سردبیر
دوستان عزیز مجله »میراث ایران«

با سالم زیاد. امیدوارم كه حال همگی خوب باشد. فقط خواستیم كه تشكر 
كنیم از متام زحمات شما. مجله بسیار عالی و پر بار و خواندنی است. خیلی ممنون 

كه آنقدرزحمت می كشید آرزوی موفقیت زیاد برایتان دارمی و با سپاس فراوان.
مهنی و مسعود خامتی )نیوجرسی(

Persian Heritage جناب دكتر احكامی، رئیس مجله
با ارسال آبومنان یك ساله، ضمناً كتاب بررسی كتاب ویژه ناصر اویسی كه 
مقاله جنابعالی در آن می باشد، خدمتان می فرستم. اگر فرصت داشتید مقداری 
از آن را در مجله خود منعكس فرمایید، مخصوصاً مقاله محمد زرنگار، روزنامه نگار 

بنام كه در سن 90 سالگی در بیمارستان می باشد و یادی از ایشان منایید.
قربانت، ناصر اویسی

این مجله لحظات غم بار مرا با مطالب ارزنده قابل تحمل می كند
خدمت  و  ایران  فرهنگ  شناساندن  در  جنابعالی  برای  دوباره.  سالمی  با 
ارزشمند تان به ایران و ایرانی آرزوی موفقیت روزافزون دارم. خوشحالم كه فرزندم 
مهندس فرید پزشك، چند ماه یك بار مجله پر بار »میراث ایران« را برامی می فرستد و 
این در ایام تنهایی بزرگترین و بهترین دوستی است كه حلظات غم بار مرا با مطالب 
ارزنده قابل حتمل می كند. منی توامن شادی خود را از دریافت مجله بیان كنم. از 
صمیم قلب دعا می كنم كه همیشه سالمت و موفق و در  كنار خانواده سعادمتند 
باشید. جان تان سالمت، قلم تان پرقدرت و سعادت هموار قرین تان باشد. در ضمن 

دو قطعه شعر هم تقدمی شد. مایه افتخار من است، اگر در مجله چاپ شود.
احساس

از میان دشت ها، از كنار رودها می روم فرسنگ ها، فرسنگ ها 
حلظه ای دست فراموشی تا سپارم حلظه ها را 

می روم، اما منی دامن چرا؟
در دل این دره های سبز و شاد بر فراز كوه ها، در میان دشت ها 

سرنوشتم!! سایه اندوه غربت خانه كرده 
جامی از زهر جدایی بهر من پیمانه كرده.

خطه بی غم كجاست؟ آسمانا، 
سرزمنی دوستان، یاران یك دل

سرزمنی آشنایامن كجاست؟
آسمانا،

آن رهی كه آورد فراموشی كجاست؟
سرزمنی خالی از غربت، 

تهی از درد و دوری ها كجاست؟
پاره پاره تن منم آسمانا، 

مانده از گل ها جدا گلشن، منم

دست تقدیرم برد این سو و آن سو
بسته زجنیر جدایی ها و هم در جستجو
ابرهایت را همه دروازه كن آسمانا 

بازكن درها، همه زجنیرها را پاره كن
دردها را چاره كن. آسمانا،  

تا بگیرد مادر آزرده جان تا بسر آید زمان انتظار 
پاره تن را در آغوش و كنار.

با تقدمی احترام، ثریا امیری نیا )پزشك(

آالحسان باالتمام
باش محرومان  راحت  جهان  به  توانی  تا 

قلمی یا  می  قد یا  می  َر ِد یا  می  َد به 
ایران« در  با عرض سالم به سردبیر و همه خوانندگان مجله وزین »میراث 
سراسر جهان. آقای دكتر احكامی با قلمی و با چاپ عكس پسربچه ای كه در حاشیه 

خیابان چسب زخم می فروشد، كار خود را شروع كرد.
حاال نوبت خوانندگان محترم مجله است كه دنبال كار را با ِدَرمی بگیرند. 
با اهدا اندك »درمی« در یك حساب مشترك، كمك كنیم این كودك را از حاشیه 

خیابان به كالس درس ببریم.
از آقای دكتراحكامی تقاضا داریم به عنوان ااَلحسان بِاالتمام، وسیله تماس 
با خانواده این كودك و اعالم حساب حشترك بانكی را به عهده بگیرند و در شماره 

بعدی مجله نحوٌه كار را به اطالع خوانندگان برسانند. با عرض تشكر
جزایری، )نیومكزیكو(

كند وكاو
در طول سه ماه برای ایرانیان سه اتفاق جالب رخ داد كه مع التأسف بیشتر 
تأثیرانگیز بود تا شادی بخش. طبق عادت معمول در مطبوعات امریكایی به تورق 

مشغول بودم كه چشمم افتاد به رقص سماع موالنا.
بدون رودربایستی  انتشار داده،  »فوربز«  در شماره مخصوصی كه مجله 
بازهم نََسب مولوی را به ترك ها نسبت داده و رقص دراویش به نام سماع را از 
آن خود دانسته و درصدد هستند آن را در فستیوال ماه دسامبر سال جاری به 
حساب خود بگذارند. تازه در مورد موالنا Mevlana موطن او را تركیه قلمداد 
كرد، ایضاً مدفن او را. و این موضوع كه بارها تكرار شده تا به باور خارجیان هم 

نشسته یعنی امر بر آنها نیز مشتبه شده است.
به نظر من جالل الدین مولوی فرزند جالل العمل معروف به بهاءالدین در 
بلخ متولد و در قونیه درگذشته است. شاگرد ترمذی بوده. حتصیالت علوم را در 
حلب و دمشق اجنام داده، سپس به قونیه برگشته و مشغول تعلیم جماعت شد. 
آنگاه همانطور كه افتد و دانی با شمس تبریزی روابط خصوصی برقرار كرد و 
سبب نارضایی مردم گشت. شمس بعد از مدت زمانی ناگهان ناپدید شد. شایع 

بود كه او را كشته اند.
پس از شمس، موالنا مسند تدریس را ترك گفت و تنها به تهذیب نفس 
پرداخت و به تشویق حسام الدین چلبی به خلق مثنوی پرداخت. مثنوی مشحون 
از حكایات منظوم به زبان ساده است كه در شش جلد فراهم شده است. این كتاب 
حقایق دوران او را بر مال می سازد. كلیات شمس كه غزلیات اوست معروف )معرف 
غلط است( حضورتان است. با این حقایق اصل و نسب موالنا از روز روشن تر است 
و معلوم نیست تركیه چرا هر سال تولد او را جشن می گیرد! هر كس اعتراضی 

دارد شایسته است به helloturky.net اعتراض كند، شاید از رو بروند!
الكساندر مترز
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خـــــــــــبرها

خبـرهاخبـرهاخبـرهاخبـرهاخبـرها
سعید یوسفی

برنده بهترین مقاله انجمن مهندسان عمران آمریكا شد
اجنمن  مهندسی«  در  »مدیریت  ژورنال 
ایرانی  پژوهشگر  یك  مقاله  آمریكا،  مهندسان 
دانشگاه واترلو را به عنوان بهترین مقاله خود در 

سال 2011 برگزید.
به گزارش خبرگزاری مهر، ژورنال »مدیریت 
در مهندسی« مجله تخصصی »اجنمن مهندسان 
از  ساله  همه  كه  است   )ASCE( آمریكا«  عمران 
میان مقاالتی كه منتشر كرده، بهترین مقاله سال 

را انتخاب می كند.
سعید یوسفی عضو هیأت علمی دانشكده 

معماری دانشگاه تهران و محقق دپارمتان مهندسی طراحی سیستم ها در دانشگاه 
در   2010 سال  در  ایرانی  پژوهشگر  این  كه  حتقیقاتی  است.  كانادا  در  واترلو 
به  سال  مقاله  بهترین  عنوان  امسال  و  شد  منتشر  مهندسی  در  مدیریت  ژورنال 

خود اختصاص داد.
در این حتقیق، گرایشات مذاكره كنندگان در دو سطح تكمیلی تصمیم گیری 
استراتژیك و تاكتیكی مورد مالحظه قرار گرفته است. خبرگزاری مهر می نویسد، 
برپایه این مطالعات، در سطح استراتژیك، متدولوژی پیشنهادی برپایه مدل های 
سودمندترین  می كند  كمك  مذاكره كنندگان  به  مناقشه  حل  برای  ترسیمی 
تاكتیكی،  سطح  در  كنند.  پیدا  مناقشه  حل  برای  را  راه حل ها  زیرمجموعه های 
از  استفاده  با  را  استراتژیك  تصمیمات  سودمندترین  پیشنهادی،  متدولوژی 
مورد  مسائل  به  احترام  برپایه  و  پایدار  توافق  یك  ارائه  برای  مفید  عملكردهای 

مناقشه در بوته آزمایش می گذارد.

تخت جمشید ترك خورد
خبرگزاری مهر از ترك خوردن تخت جمشید، از بناهای تاریخی ایران، خبر 
داد. بنا بر همنی گزارش، ترك خوردن تخت جمشید این بنا را در معرض ریزش 
میراث  مدیر اجنمن دوستداران  اسدپور،  قرار داده است. محمد  و آسیب جدی 
سنگ ها،  بنی  ترك های  كه  است  گفته  مهر  خبرگزاری  به  مرودشت،  فرهنگی 
ملل  دروازه  ستون های  در  و  یافته  افزایش  جمشید  تخت  كاخ های  و  ستون ها 
ترك هایی دیده می شود كه جدید است. عالوه بر این در دیواره های دروازه نامتام 
و در كاخ صدستون و همچننی در دیواره كاخ موزه ترك های زیادی دیده می شود 
و بیشتر این ترك ها مربوط به زمان حال است. اسدپور، با انتقاد از نبود »مدیریت 
بحران« گفت، از مسؤوالن خواسته شده كه این موضوع را بررسی كنند و راهكارها 
را ارائه دهند. وی تأكید كرد كه اگر این ترك ها به صورت »گسل و شكاف باشد 

و یكی از كاخ ها تخریب شود دیگر منی توان كاری اجنام داد«.

سه ایرانی در میان منتخبین رییس جمهور آمریكا
برای جوایز برترین های دانش و مهندسی

برندگان  به عنوان  را  نفر  نام 94  اوباما  آقای  به گزارش سایت كاخ سفید، 
معرفی  مهندسی«  و  علوم  رشته های  در  آمریكایی  نوپای  محققان  »برترین  جایزه 
كرده است و در میان این اسامی نام سه ایرانی االصل دیده می شود: دكتر یاسمنی 
مستوفی استاد رشته كامپیوتر دانشگاه نیومكزیكو؛ دكتر امیر سلمان اوستی مهر، 
استاد دانشگاه كرنل در رشته مهندسی كامپیوتر؛ و دكتر علی خادم حسینی از 
دانشكده پزشكی دانشگاه هاروارد. این لیست 94 نفره از طرف شانزده وزارتخانه 
تأثیرگذار در پیشرفت علمی و  و  از میان محققان جوان  آمریكا  و سازمان دولتی 

مهندسی آمریكا معرفی شده اند.
با توجه به جمعیت ایرانی االصل های آمریكا كه فقط سه دهم درصد جمعیت 
آمریكا می باشد، وجود سه ایرانی )سه درصد( در لیست برترین های علمی آمریكا، 
از  خود  طبیعی  سهم  ده برابر  توانسته اند  آمریكا  ایرانیان  كه  است  این  معنای  به 

موفقیت های علمی و مهندسی برخوردار شوند.

معرفی سیروس امیرمكری به عنوان دستیار وزیر خزانه داری آمریكا
ایاالت  جمهوری  رئیس  اوباما،  باراك 
را  ایرانی تبار،  امیرمكری،  آقای سیروس  متحده، 
موسسه های  در  وزیر خزانه داری  برای دستیاری 
مالی و عضویت در هیأت مدیره بانك ملی تعاونی 

مصرف كنندگان نامزد كرده است.
عنوان  به  این  از  پیش  امیرمكری  سیروس 
معامالت  كمیسیون  رئیس  حقوقی  ارشد  مشاور 
حواجلات در آمریكا مشغول به كار بوده است. او 
همزمان معاون مناینده این كمیسیون در شورای 

نظارت بر ثبات مالی بود.
آقای امیرمكری پیش از شروع به كار در دولت آمریكا، به عنوان وكیل در 
هاروارد  و  شیكاگو  دانشگاه های  آموخته  دانش  او  است.  كرده  فعالیت  نیویورك 

است.

محاكمه یك ایرانی به اتهام صدمه به كتاب های تاریخی
به گزارش روزنامه گاردین، دادگاهی در بریتانیا به اتهام یك ایرانی رسیدگی 
می كند كه متهم است در مدت هفت سال كتاب های تاریخی را قرض گرفته و 
صفحاتی از آنها را جدا كرده است.... به 150 كتاب و اثر تاریخی و بسیار پرقیمت 
مربوط به بعد از قرن  شانزدهم میالدی كه در كتابخانه  ملی بریتانیا در لندن نگهداری 

می شده، آسیب وارد كرده است.
به نوشته گاردین، این ایرانی دانشگاهی خساراتی وارد آورده كه به هیچ وجه 
قابل جبران نیست. صدمات وارد شده با چشم غیرحرفه ای قابل تشخیص نیست و 
در البالی اوراقی قرار دارد كه با دست صحافی شده اند و حدیث سفرهای اروپاییان 

به ایران، بنی النهرین و امپراطوری مغول است.
... خسارت مالی كه او در طی هفت سال به بار آورده است چیزی حول و 
حوش چهارصدهزار پوند است، اما دكتر كریستنی جنسن، مسئول بخش مجموعه 
چاپی كتابخانه می گوید به هیچ عنوان منی توان قیمتی روی كتاب ها و نقشه هایی 
كه او نابود كرده گذاشت... این اشیاء تاریخی برای همیشه ناقص شده اند. شما منی 
توانید كار او را جبران كنید... من بسیار عصبانی هستم. این فرد متمول چیزی را 

نابود كرده كه متعلق به همه است.
... حكیم زاده 60 ساله، كه روز 21 نوامبر در دادگاهی در لندن برای توضیح 
در این مورد حاضر می شد، ممكن است با مجازات زندان روبرو شود. فرهاد حكیم زاده 

بعد از سقوط شاه، ایران را ترك كرد و دارای پاسپورت آمریكایی است.
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برای تهیه لیموزین
برای مراسم خود با روزبه كیهانی متاس بگیرید.

شیك، متیز و با سرویس كامل

با ما نیست دیریست كه ساعدی 

كوتاه شده از بیانیه »كمیته مستقل ضِدسركوب شهروندان ایرانی  - پاریس«

 زمستان دیگری را در غربت آغاز می كنیم، سرد و سربی. اما ساعدی نیست 
تا از غربت و آوارگی برامیان بنویسد. او كه غربت را برمنی تابید و هرگز با غم غریبی 

كه به جانش چنگ انداخته بود نتوانست كنار بیاید.
... غالمحسنی ساعدی )گوهر مراد( متولد 13 دی 1314 در تبریز، كار خود 
را با روزنامه نگاری آغاز كرد. در نوجوانی به طور هم زمان در سه روزنامه فریاد، صعود 
و جوانان آذربایجان مطلب می نوشت. اولنی دستگیری و زندان او چند ماه پس از 
28 مرداد 1332 اتفاق افتاد. این دستگیری ها در زندگی او تا زمانی كه در ایران 
بود، تكرار شد. حتصیالت خود را با درجه دكترای پزشكی، گرایش روان پزشكی در 
تهران به پایان رساند. مطبش در تهران، خیابان دلگشا قرار داشت. بیشتر اوقات 

بدون گرفنت حق ویزیت بیماران را معاینه می كرد.
بابای دنیا، تك نگاری اهل  با چوب به دست های ورزیل، بهترین  ساعدی 
هوا، پنج منایشنامه از انقالب مشروطیت، پرواربندان، دیكته و زاویه و آی با كاله 
- آی بی كاله، و چندین منایشنامه دیگری كه نوشت، وارد دنیای تئاتر ایران شد. 
منایشنامه های او هنوز هم از بهترین منایشنامه هایی هستند كه از حلاظ ساختار 
و گفت و گو به فارسی نوشته شده اند. خرافات، جنون، وحشت و مرگ، دهقانان 
كنده شده از زمنی، روشنفكران مردد و بی هدف، گداها و ولگردانی كه آواره در 
حاشیه اجتماع می زیند، به شكلی زنده و قانع كننده در آثارش حضور می یابند تا 
جامعه ای ترسان و پریشان را به منایش بگذارند. ساعدی برخالف اجتماع نگاران 
ساده انگار، از فقرستایی می پرهیزد و می كوشد كه فقر فرهنگی را در زمینه سازی 
تباهی های اجتماعی و استحاله انسان ها بنماید....  ساعدی عالوه بر هفت رمان 

كه سه تای آن كامل است و چاپ شده؛... بیش از 
شصت داستان كوتاه نوشته است.  برخی از بهترین 
نوشته های  از  هم  ایران  سینمای  بلند  فیلم های 
اوست، از جمله  فیلم های »گاو« )ساخته ی داریوش 
مهرجویی(، »آرامش در حضور دیگران« )ساخته ی 
ناصر تقوایی( و »دایره ی مینا« )ساخته ی داریوش 
مهرجویی(. پس از 1357 ساعدی مجبور شد ایران 

را ترك كرده و در فرانسه اقامت كند. در پاریس، انتشار مجله الفبا را كه به همت 
او در ایران منتشر می شد، از سر گرفت. انتشار الفبا در ایران و در غربت، نشانگر 
تالش خستگی ناپذیر ساعدی به عنوان نویسنده و روشنفكری مردمی برای حضور 

در عرصه ادبی، فرهنگی و اجتماعی ایران است. 
...ساعدی هرگز با محیط غربت اُخت نشد : » االن نزدیك به دو سال است كه 
در این جا آواره ام و هر چند روز را در خانه یكی از دوستامن به سر می برم. احساس 
می كنم كه از ریشه كنده شده ام. هیچ چیز را واقعی منی بینم. متام ساختمان های 
پاریس را عنی دكور تئاتر می بینم. خیال می كنم كه داخل كارت پستال زندگی 
می كنم. از دو چیز می ترسم: یكی از خوابیدن و دیگری از بیدار شدن. سعی می كنم 
متام شب را بیدار مبامن و نزدیك صبح بخوامب. در تبعید، تنها نوشنت باعث شده من 
دست به خودكشی نزمن. كنده شدن از میهن در كار ادبی من دو نوع تأثیر گذاشته 
است: اول این كه به شدت به زبان فارسی می اندیشم و سعی می كنم نوشته هامی 
متام ظرایف زبان فارسی را داشته باشد دوم این كه جنبه متثیلی بیش تری پیدا كرده 
است . و اما زندگی در تبعید، یعنی زندگی در جهنم. بسیار بداخالق شده ام. برای 

خودم غیر قابل حتمل شده ام و منی دامن كه دیگران چگونه مرا حتمل می كنند«.
اثر  بر  چهار  و  شصت  و  سیصد  و  هزار  آذر  دوم  در  ساعدی  غالمحسنی   ...

خونریزی داخلی در بیمارستان سن آنتواِن  پاریس درگذشت.
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ابتكار و پیگیری قابل حتسنی دكتر فرامرز سلیمی،  با  در ماه سپتامبر 
عده ای از یاران دانشگاهی كه در سال 1957 وارد دانشكده پزشكی دانشگاه 
تهران  شده بودمی، در شیكاگو برای دو سه روزی گردهم آمدمی. دوستان و 
ایران  از  نیز  تعدادی  و  آمریكا  سراسر  از  خود  همسران  همراه  همكالسی ها 

آمده بودند.
شب ضیافت، شبی پرخاطره ای بود. پس از گذشت این همه سال، اگر 
درسال  فارغ التحصیلی   زمان  عكس هایی  با  را  سینه مان  كارت  روی  عكس 
1964مقایسه می كردمی، كمتر قابل شناسایی بودمی. همه تغییر كرده بودمی 

و گرد زمان بر چهره نشسته ولی همچنان با انرژی و سرزنده.
در طول سالیان، متأسفانه تعدادی از همكالسی ها را از دست داده بودمی 

و چه خوب و بجا  بود این دیدار تا پیش از آنكه دیگری هم دیگر نباشد....
دوستانی كه دیدارشان میسر شد، هریك در عرصه ای فعال و برخی جزو 
موفق ترین ها در محل زندگی و فعالیت خود به شمار می آیند. یكی در تب و 
ــ پزشكی، یكی در فعالیت اقتصاد، دیگری در فعالیت  اجتماعی و  تالش علمی 
دیگری در ادبیات و نویسندگی. قابل توجه آن كه این دوستان، نه تنها خود، 
كه  هستند  موفق  های  چهره  از  نیز   آنها  از  برخی  نوادگان  و  فرزندان  بلكه 
این نخبگان، دكتر سیروس  از  ایرانی می باشند. یكی  باعث مباهات جامعه 
ـ امیرمكری و پروفسور امیرمكری،  امیرمكری، فرزند دكتر مهوش علوی نائینیـ 
پاتولوژیست بنام است كه در روزهای برگزاری گردهم آیی به مقام معاونت وزارت 
خزانه داری آمریكا منصوب شد. این موفقیت را همه شركت كنندگان به پدر و 
مادر شایسته ایشان تبریك گفتند. الزم به یادآوری است كه خوانندگان ما، با 
خامن دكتر مهوش امیرمكری از طریق مقاالتی كه در »میراث ایران« به چاپ 

رسیده است، آشنایی دارند.
یك روز از گردهم آیی را نیز، مهمان خامن دكتر ماندانا فراهتی بزرگی و 
همسرشان دكتر بزرگی بودمی كه همگی را در ویالی خود صمیمانه پذیرایی 

كردند.
چند منونه از عكس های این دیدار را به چاپ می رسانیم و متأسفیم كه 

عكس های بیشتر و همه گیرتری در اختیارنداشتیم.
بازهم با سپاس فراوان از دكتر فرامرز سلیمی و یاران ایشان: دكتر ماندانا 
فراهتی، دكتر بزرگی، دكتر امیانی، بهرام صادقی، فروزانفر، پرتو رضایی و 

ترانه صمیمی.
دست مریزاد!

گردهم آیی دانشجویان رشته پزشكی دانشگاه  تهران)1957(، در شیكاگو
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تسلیت
قهرمان می میــرد و افســانه وار      در دل ما جاودانی می شود
می شود خورشید و از آفاق دور        شمـع راه زنگانـی می شود

حسنعلی صارم كاللی، انسان آزاده ای كه عمری در راه حتقق آزادی و 
مردم ساالری در ایران تالش كرد، ما را تنها گذارد و به ابدیت پیوست. 
همچون  من  براِی  كه  كاللی  صارم  حسنعلی  شادروان  درگذشِت 
برادری بزرگ محسوب می شد، ضربه ای سنگنی و خبری دردناك و 

باور نكردنی بود.
صارم كاللی نخستنی دبیر حزب ملت ایران، بر بنیاد پان ایرانیسم 
مسؤولیت  حزب،  دبیرِی  از  داوطلبانه  كناره گیری  از  پس  كه  بود 
شورای مركزی حزب ملت ایران را بر عهده داشت. یاد و خاطره ی این 
بزرگ مرِد آزاده، آزاداندیش، آزادیخواه و میهن دوست برای خانواده و 
همه ِی دوستانش و نیز رهروان نهضت ملی و هموندان حزب ملت ایران 

همواره گرامی خواهد ماند. 
روانش شاد
پاریس، هوشنگ كردستانی

* * * * * *
درگذشت برادر گرامی دوستان عزیز دكترمصطفی سلیمی و دكتر 
مهدی سلیمی را به خاندان سلیمی، پناه و سایر بازماندگان صمیمانه 

تسلیت می گوییم.
ناهید و شاهرخ احكامی، »میراث ایران«

* * * * * *
درگذشت دكتر وثوقیان را به خامن وثوقیان، فرزندان ایشان، اعضای 

خاندان وثوقیان و دیگر بازماندگان تسلیت می گوییم.
ناهید و شاهرخ احكامی، »میراث ایران«

* * * * * *
در تابستان گذشته بانو پریجان خجسته، مادر ارجمند دوست گرامی 
دكتر محمود خجسته دار فانی را وداع گفت. بانو پریجان خجسته در 

ایام جوانی پس از امتام دبیرستان به تدریس و تعلیم پرداخت.
همسرش  كه  دوم  بنی امللل  جنگ  دوران  در  سپس  خجسته  خامن 
جوانان  زیرزمینی  گروه های  رهبری  جرم  به  خجسته،  مصطفی 
فداكاری  و  شهامت  با  بود،  انگلیس ها  زندان  در  ناسیونالیست 
سرپرستی فرزندان و كار بیرون از خانه را ادامه داد. بانو پریجان پس 
از آزادی همسرش، به اتفاق او روزنامه »پیك خجسته« را در شیراز بنا 
و تداوم بخشی مبارزات  بانو پریجان خجسته سمبل پشتكار  نهاد. 
ملی و میهنی بود و در سه روزنامه مستقل و خوش نام جنوب ایران: 
برادرش  سردبیری  )به  تهران  امروز  پیغام  شیراز،  خجسته  »پیك 
عظیمی،  )محمدعلی  شیراز  پیغام  و  عظیمی(  عبدالرسول  دكتر 

برادر دیگر(  فعال بود.
دوست  به  را  فداكار  همسر  و  مادر  و  فرهیخته  بانوی  این  درگذشت 
و  خجسته  خاندان  اعضای  دیگر  و  خجسته  محمود  دكتر  عزیزمان 

عظیمی وسایر بازماندگان تسلیت می گوییم.
ناهید و شاهرخ احكامی، »میراث ایران«

* * * * * *
هرگز نمیرد آنكه دلش زنده شد به عشق

ثبت است بر جریده عالم دوام ما
با كمال تأسف درگذشت دكتر فتح الله دولتشاهی، محقق و نویسنده 

معاصر را به همسر نازنین مهربارش، هایده عزیز و فرزندان برومندش 
مانا و بیتا تسلیت گفته و از خداوند برای آن عزیز از دست رفته، آرامش 

جاودان و برای بازماندگان، طول عمر و صبر و شكیبایی آرزو داریم.
دكتر هرمز منصوری، ویدا منصوری، مهندس بهمن كیایی و نوشین 
دكتر  امینی،  ثریا  زندیه،  بهناز  زندیه،  مجید  خوروش،  پری  كیایی، 
یحیی  دكتر  خوشبین،  ایران  بخشنده،  شكوفه  بخشنده،  منصور 
امیرجعفر  هماپور،  مهین  هماپور،  شهاب  معدل،  شهرزاد  معدل، 
صبوری، ترانه صبوری، امیرهوشنگ دولتشاهی، مهری دولتشاهی، 
و  دولتشاهی  سوران  دولتشاهی،  وجیهه  دولتشاهی،  معمدعلی 

داریوش دولتشاهی.
یادش گرامی و روانش شاد

* * *
درگذشت دكتر فتح الله دولتشاهی را كه از ایشان مقاالت زیادی در 
»میراث ایران« به چاپ رسیده، صمیمانه به بازماندگان و دوستداران 
ایشان بخصوص سركار خانم هایده دولتشاهی، مانا و بیتا دولتشاهی 

و دوست عزیز، استاد علی دولتشاهی تسلیت می گوییم.
ناهید و شاهرخ احكامی، »میراث ایران«

* * * * * *
چندی پیش، با نهایت تأسف و تأثر دریافتیم كه جناب آقای امیرحسنی 
وداع  را  فانی  دار  تابستان  در  امیرصالح  خاندان  بزرگ  امیرصالح، 

كرده اند.
با وجود این تأخیر در عرض تسلیت به فرزندان گرامی ایشان و خانواده 
محترم، بجاست یادی از آن مرحوم بنماییم. امیرحسنی امیرصالح از این 
چهره های سرشناس در فعالیت های اقتصادی و صنعتی كشور ما بود.
او در واقع بنیانگذار روغن نباتی و برخی از صنایع مدرن در ایران بود. 
امیرحسنی امیرصالح پس از انقالب و مهاجرت به آمریكا نیز همچنان 
با قدرت مدیریت و تیزهوشی اقتصادی، موفق به برداشنت گام های 

بلندی  شد كه متام اعضای خانواده را از بهره مند شده اند.
مرحوم امیرصالح از یكرنگی، فروتنی و تواضع خاصی برخورداربود و با 
وجود  ثروت و موفقیت های اقتصادی ، از بذل محبت و توجه به دیگران 
دریغ نداشت و  همواره پشتیبان امور فرهنگی ایرانیان در آمریكا بود.

یادش همیشه در دل ها باقی خواهد بود.
ما این فقدان بزرگ را به همه ایرانیان خارج از وطن و آنانی كه از نزدیك 
با این شخصیت بزرگ آشنایی داشتند و فرزندان ایشان به خصوص 
دوستامنان خامن فرانك و مهیار امیرصالح، پیرا ومراد امیرصالح، رمیا 
و مهرداد امیر صالح، فتانه و علی قاسمیه و سایر بازماندگان تسلیت 

می گوییم.
ناهید و شاهرخ احكامی، »میراث ایران«

* * * * * *
درگذشت خانم ملك بانوی عمومی رئیس زاده، خواهر گرامی دكتر 
رئیس زاده  حسین  تیمسار  خانواده های  به  را  رئیس زاده  حبیب 
خانواده های  و  رئیس زاده  حبیب  دكتر  رئیس زاده،  محمد  دكتر 
محقق،عمومی، امانی پور، فخر، فدوی، لطفی و بنی هاشمی صمیمانه 

تسلیت می گوییم.
ناهید و شاهرخ احكامی، »میراث ایران«
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معرفی كتاب

شاهرخ احكامی

در »میراث ایران« هم بررسی شد، "A Feast of Rupture" است.
در مقدمه كتاب حاضر می خوانیم: »پیام شعر دها، دوست داشنت است. او 
بهبود زندگی اجتماعی بشر را در بیشتر پرداخنت به عشق می شناسد و معشوق را 

در همه كس و در همه جا می بیند.«
باهم چند منونه از اشعار محسن دها را زمزمه می كنیم.

خمار عشق
دارم خمار  سری  كه  مم،  جا  به  كن  ناب  می 

م ر ا د ر  غبا ل  د به  كه   ، تشینم آ ب  آ ه  بد
مستی اسیر  شدم  كه  می زنندم  طعنه  همه 

دارم؟ چكار  كسی  به  بس،  مرا  آتشین  می 
بینم الله  و  سرو  همه  سو،  هر  به  افكنم  نظر 

م ر ا د ر  بها همه  كه   ، لم ننا گر  د ن  ا خز ز 

چشم انتظار
بیا م  ا تو ه  سیا چشم  ر  نتظا ا چشم 

بیا م  ا تو ه  نگا یب  فر لبسته  د
شوق ز  مرا  ُكشتی  كه  گناهكار  تو  ای 

بیا م  ا تو ه  نگا ب  شتا ت  حسر ر  د
مهر به  می دهی  زندگی ام  نشاط  بس  از 

بیا م  ا تو ه  ما ه  چهر ر  نتظا ا ر د
تو عشق  بند  در  كه  مباش  من  دنبال 

بیا م  ا تو ه  ا ر به  بی شكیب  ه  د فتا ا

در غربت
نیست دسترسی  توام  به  دلبرجانان،  ای 

جان در نََفسم بخش، كه دیگر نفسی نیست
اما فلك،  گوش  شده  كر  من  ناله ی  از 

افسوس و صدافسوس، كه فریادرسی نیست
میدی ا نور  دل  نُده  ا ُپر  غربت  ر  د

بانگ درای جرسی نیست در وادی جان، 
نگفتیم هیچ  ولی  فسردمی،  غصه  از 

نیست هوسی  دیگر  كه  بگوییم؟  چه  آخر 
نترسد گرفتار  مرغ  قفس،  و  دام  از 

كاو را به جهان جای و مكان جز قفسی نیست
خاموش در این جمع چنان شمع گرستم

پروانه ی این شمع، در این جمع، كسی نیست
مست و  پرسه زن  زمن  میخانه  به  كاشانه 

كانجا همه مست اند و نشان ازغسسی نیست

صد سؤال و جواب درباره كلسترول
دكتر ایرج دردشتی

دكتر ایرج دردشتی، متخصص بیماری های قلب و عروق، نویسنده، مترجم 
و هنرمندی است كه عالوه بر حرفه پزشكی خود، آثار جالبی از خویش به جای 
گذاشته است. »صد سؤال و جواب درباره كلسترول«، كتابی به زبان ساده و روان و 
بسیار آموزنده است. در پیشگفتار كتاب می خوانیم »در این كتاب سعی شده است 

گرچه به اختصار، بسیاری از مسایل مربوط به كلسترول مورد بحث قرار گیرد.«
دكتر دردشتی در تعریف كلسترول می نویسد: »كلسترول نوعی چربی است 
كه به صورت خالص سفیدرنگ، مومی شكل و غیرقابل حل در آب است. این ماده 

فقط در سلول های حیوانی دیده می شود و در گیاهان وجود ندارد.«

جواهرات تركمن، مجموعه جواهرات و زینت آالت از كلكسیون مارشال 
و مریلین ولف

به كوشش: لیال دیبا
از انتشارات دانشگاه ییل، با همكاری موزه متروپولیتن نیویورك

این كتاب نفیس و جالب كه به همت یكی از هنرشناسان خبره درعرصه آثار 
باارزش ایرانی، یعنی دكتر لیلی دیبا تهیه و ارزیابی شده و توضیحات جالب در هر 

قسمت به ارزش این مجموعه بیش از حد افزوده است.
لیلی دیبا، سالیان زیادی است كه پس از انقالب در راه شناساندن هنر و 
آثار ایرانی نه تنها به آمریكاییان، بلكه جهانیان تالش كرده است. اولنی شاهكار 
او منایشگاه آثار دوران قاجار در موزه بروكلنی بود كه برای همیشه در خاطره ها 

ثبت و ضبط شده است.
در معرفی این كتاب نوشته شده است كه تركمن ها، ساكن آسیای مركزی 
به  آنها  بافتنی های شان شناخت جهانی داشته است. همچننی  و  قالی ها  و  بوده 

عنوان سازندگان جواهرات زینتی نقره ای شهرت بسزایی داشته اند.
این كتاب بیش از 200 منونه از جواهرات تركمن كه در قرن نوزدهم و اوایل 
قرن بیستم ساخته شده اند و از مجموعه معروف مارشال و مریلنی ولف است، همراه 
تصاویری زیبا و توضیحاتی جالب را دارا است. این اشیای زینتی جالب نظیر تاج 
سر، بند سر، دست بند، انگشتر، گردن بند و جای طلسم و دعا، با ُفرم های زیبا و 

هندسی و كارهایی ظریف و غالباً با ابعادی بزرگ می باشند.
متامی این زینت آالت با موادی محدود نظیر نقره، فیروزه، عقیق، شیشه های 
رنگارنگ و تكنیكی بسیار ساده، توسط هنرمندان نقره كار تركمن با مهارتی زیاد 

ساخته شده است.
این كتاب اولنی كتابی است كه درباره جواهرات تركمن در آمریكا به چاپ 
می رسد و در آن از آنچه تا كنون فقط به عنوان زینت آالت بومی تركمن شناخته 

می شدند، بررسی زیبایی شناسانه در حد كمال صورت گرفته است.
لیلی دیبا، زیورآالت تركمن را از نظرتاریخی و جایگاه آنان در جواهرات نقره ای 
دوران اسالمی تشریح می كند. با توجه به جنبه های تاریخی این آثار و عكس های 
رنگی بسیار هنری و جالب، این كتاب مجموعه ای است بسیار با ارزش و داشتنی.

تیراژه در غروب، گزیده اشعار محسن دها »پرسه«
ناشر: شركت كتاب، لس آنجلس، كالیفرنیا

كتابی نفیس شامل مجموعه اشعار منتخب شاعر طی 60 سال گذشته، كه 
نیمی از آنها از اشعار چاپ شده در شش كتاب قبلی و نیمی دیگر اشعاری است كه 
تا كنون به چاپ نرسیده است. همچننی گزیده ای از اشعار كتاب »تیراژه در غروب« 

در دو سی دی با صدای شاعر به عالقمندان هدیه شده است
محسن دها مدت سی سال است كه در لس اجنلس زندگی می كند و تا به 
حال سه مجموعه شعر از وی در همنی شهر به چاپ رسیده است. آخرین آنها كه 



شماره  1664

معرفی كتاب
درباره اهمیت كلسترول می خوانیم: »... در ایاالت متحده آمریكا هر ساله 
نفر در  میلیون  نیم  و  و عروقی  قلبی  بیماری های  اثر  نفر در  در حدود 930هزار 
اثر سكته قلبی از بنی می روند. عالوه بر این، در هر سال حدود 700هزار نفر به 
علت سكته قلبی در بیمارستان ها بستری می گردند. همچننی در هر سال حدود 
330هزار عمل جراحی عروق قلبی و 200هزار عمل باز رگ قلب با بادكنك در 
آمریكا صورت می گیرد. به طوركلی در حدود 12میلیون آمریكایی از وجود بیماری 
قلب خود با خبر هستند.... مخارج درمان بیماری های قلب در آمریكا در هر سال 
متجاوز از 50 بیلیون )میلیارد( دالر است.... بدون تردید افزایش كلسترول یكی 
از مهمترین عوامل ریسك در پیدایش و پیشرفت بیماری های عروقی و به خصوص 

بیماری های مربوط به شریان های قلبی است....
اقدام اولیه درمان افزایش كلسترول در هرسنی، باید از طریق رژمی غذایی، 
كاهش وزن و ورزش منظم باشد. كاهش میزان كلسترول به كمتر از 200 میلی گرم 
در روز، همراه با كاهش مصرف چربی های اشباع شده، باید سر منشا درمان قرار 
گیرد. آگاهی از میزان كلسترول و چربی های اشباع شده مواد غذایی مختلف كمك 
بسزایی به مؤثر بودن درمان با رژمی غذایی می مناید. مصرف روغن های اشباع نشده 
نظیرروغن زیتون و روغن ذرت )مازوال( نه تنها باعث افزایش كلسترول منی شود، 

بلكه به نظر مفید نیز می رسد.

ویژه نامه ناصر اویسی
بررسی كتاب ویژه هنر و ادبیات شماره 64، زمستان 1389

زیر نظر مجید روشنگر، 310-266-6131
مجید روشنگر، چهره آشنای مطبوعات ایران درون و برون مرز با چاپ و نشر 
بررسی كتاب ویژه هنر و ادبیات ایران و شناساندن هنرمندان و نخبگان ایرانی در 

زنده نگهداشنت هنر و ادب فارسی سهم بسزایی دارد.
ناصر  به  را   1389 زمستان   64 شماره  ادبیات  هنر  ویژه  كتاب  بررسی  او 
اویسی، هنرمند بنام و ارزنده ایرانی كه سالیان درازی است در آسمان هنر ایران 

در سطح جهانی می درخشد، اختصاص داده است.
ناصر اویسی یكی از تك هنرمندان و شناختگانی است كه نه تنها صاحب هنر 
و غریزه ای خدادادی است، بلكه انسانی واال، قدرشناس و دوست و رفیقی است 
كه در این دوران غربت، روز به روز بر احترام و قدرش در محافل ایرانی و جهانی 

افزوده شده است.
مجید روشنگر در »آشنایی من با ناصر اویسی«  می نویسد: »كارهای ناصر اویسی 
را از دیدگاه من باید به سه دوره مشخص تقسیم كرد: دوره اول، دوره كارهای او 
در ایران است كه از سه عنصر اصلی اسب، زن قاجار و انار با آوردن عنصر خطاطی 

در نقاشی های خود استفاده كرده است.
دوره دوم، دوره كارهای اسپانیاست كه گاو نر و زنان و ماتادورهای اسپانیایی 

عناصر تابلوهای او را تشكیل می دهند.
دوره سوم، شامل آثاری است كه پس از اقامت در آمریكا گزیده و در آن زن 
قاجار، اسب و انار همراه با گذشته های باستانی ایران در تابلوهایش ظاهر می شود 

و دو رنگ طال و نقره به رنگ های او افزوده می گردد....
در مصاحبه معروفش با شاهرخ احكامی كه در »میراث ایران« چاپ شده بود و 
در كتاب و نشریات گوناگونی از آن استفاده شده است، در جواب سؤالی می گوید: 
»من عماًل دو گل درنظر دارم. یكی گل یخ و دیگری شقایق. گل یخ فقط در ایران 
و چنی دیده می شود. این به معنای تلخ و شیرین است و نیروی خود را از سرما و 
یخ می گیرد و فقط در زمستان گل می دهد.... گل دوم من شقایق است در نظر 

من این گل یادآور صحراهای زیبای ایران در تابستان است.«
نادر نادرپور در »مقدمه« می نویسد: »اویسی« صورتگر خواب های بزرگ سالی و 
راوی قصه های كودكی ما است و میان خواب های بزرگ ساالن و قصه های كودكان 
اغلب شباهتی هست. او مردی است كه روزگار ُخردی را خواب می بیند و در خواب 

او حسرت تلخی است كه از چشم ظاهربنی نهفته می ماند. كوردلی می خواهد تا 
دوگانگی دردناك وجود او را نبینیم و هنرش را از عمقی كه دارد تهی انگارمی. 
»اویسی« نقاشی است كه عقل جهاندیدگان و قلب كودكان را دارد و این تضاد را 

هم در معنی و هم در شیوه كارش می توان دید.
محمد زرنگار در »نگاهی به نگارخانه ناصر اویسی«  می نویسد: در سال 1986 
میالدی، زن جوانی، آشفته و افسرده و در عشق شكست خورده به قصد خودكشی 
تابلوی بزرگ  از خیابان معروف مادیسون شهر نیویورك می گذشت، چشمش به 
منایشگاهی افتاد كه روی آن به انگلیسی نوشته بودند: »منایشگاه هزار و یكشب«. 
زن بی اختیار وارد منایشگاه می شود و با دیدن پرده های نقاشی عجیب و غریب و 
رنگ های دلكش و تصاویری از شهرزاد قصه گو، اندوه و افسردگی را از یاد می برد 
و نوید زندگانی جدیدی را به گوش جان می شنود. از خودكشی منصرف می گردد، 
بارها به همان منایشگاه می رود و هر بار رموز و نكات نوینی را در نقاشی های می بیند. 
با نقاش ایرانی آن، ناصر اویسی آشنایی به هم می رساند و از نو به دانشگاه می رود 

و در نقاشی و هنرشناسی دانشنامه می گیرد....
محمد زرنگار ادامه می دهد: »... راستی باید پرسید كه مگر در نقاشی ها و 
دیگر آثار اویسی چه سری نهفته است كه در نیویورك زنی را از خودكشی بازمی دارد 
تا تولدی دیگر بیابد.... زرنگار می نویسد: ...ابتكار اویسی مرا به یاد نوآور دیگری 
انداخت كه پا از دایره عرف شعر بیرون گذاشت و او كسی نبود جز استاد سخن 
سعدی شیرازی. معمول بوده و هست كه عارض را به گل سرخ و زلف سیه را به 
سنبل تشبیه كنند، اما شیخ شیراز در حكایتی ازگلستان، بستان سرای پادشاه را 

چننی می ستاید:
ن با خو ض  ر عا چو  خش  سر گل 

ن با محبو لف  ز همچو  سنبلش 
اشعار  ترجمه  كتاب  در  الكساندر  یونسنت  اسپانیایی  شاعر  قول  از  زرنگار 
عمر خیامش كه مزین به نقاشی ها و حكاكی های اویسی است، می نویسد: درود 
و سپاس به نقاش بزرگ ناصر اویسی كه ره آورد درخشانش، تلفیق نقاشی و شعر، 

در اوج قدرت هنری است.
در نوشته كلود سوواژ، منتقد هنری مونترال كانادا، ترجمه شده توسط دكتر 
شعاع الدین شفا می خوانیم: ...كار اویسی یك سرود دامیی نشاط و سرور است كه 
به زندگی و زیبایی اهدا شده و هدف آن ایجاد هم اهنگی در راه گشودن دریچه 

شادمانی و آرامش درونی است. او انسان كاملی به شمار می رود....
_ به قول فرخ جهانگیری: آثاراویسی مجموعه ای از طنز لطیف و پنهان توازن 

و تكامل، وقار و آرامش، وهم و تخیل و عرفان عاشقانه است....
_ جفری بارون كه نوشته اش را همكار ارجمند اردشیر لطفعلیان ترجمه 
كرده است می نویسد: ... اویسی می گوید: من می خواستم همه چیزهای خوب و 
زیبا را به منایش بگذارم. مردم برای خبرهای بد منابع زیادی را در اختیار دارند. 
همانطور كه یك منتقد هنری درباره كارهامی گفت: »من پیام آور شادی هستم«...

شده  ترجمه  امیرمكری  مهوش  دكتر  توسط  كه  نوشته ای  در  پاماللی   _
است، می نویسد: ... هرچه را كه اویسی نقاشی می كند چیزی جز دادن احساس 
فراگیر شادی بخش به بیننده نیست. در هنر او به هیچ وجه اثری از غم و تاریكی 

دیده منی شود...«.
و باالخره اردشیر لطفعلیان، دوست و همدم دیرینه ناصر اویسی می نویسد: 
نخستنی سخنی كه درباره اویسی می توان گفت اینكه او هنرمندی است كه كار 
هنری اش با ایران عجنی شده است. وی از معدود نقاشان صاحب سبك و نوآفرین 
ایرانی است كه هنرش به طرزی عمیق با فرهنگ كشورش و ارزش های دیرپای آن 
پیوند دارد. لطفعلیان می نویسد: ... اویسی همانند بسیاری از هنرمندان كه حرفی 
برای گفنت دارند، شیوه ی بیان مستقیم را منی پسندد، بلكه حرف هایش را در قالب 
رمزها و استعاره های زیبایی كه از ذهن سرشار او مایه می گیرند بیان می كند. برای 

درك بهتركارهای اویسی باید اهل بشارت بود.
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معرفی كتاب
داند اشارت  كه  بشارت  اهل  است  آنكس 

. ست كجا ر  ا سر ا م  محر لی  و هست  نكته ها 

ریشه های عمیق مسیحیت در ایران و میان اعراب
دكتر ژوزف ملیك هوسپیان

Zarmandokht از انتشارات
دكتر ژوزف ملیك هوسپیان، پس از چاپ و انتشار »ایران و ارمنستان در 
نه  و  تاریخی  است  كتابی  است  مدعی  كه  را  خود  كتاب  دومنی  تاریخ«  گذرگاه 

مذهبی به عالقمندان نوشته های خود ارائه كرده است.
در پیش گفتار این كتاب می نویسد: یكی از مواردی كه در این نوشتار مورد 
بررسی قرارگرفته، بافت اجتماعی ایران از نظر دین، مذهب، آینی و مرام هایی 
حقیقت  از  آگاهی  موارد  آن  از  یكی  كه  دارد  قرار  ابهام  از  هاله ای  در   كه  است 
رویدادهایی است كه در كوران ظهور و گسترش مسیحیت در ایران زمنی )پارس 

و ماد( به وقوع پیوسته است.
عیسی مسیح در دوران سلطنت فرهاد پنجم، پانزدهمنی پادشاه اشكانیان، 
پارتیان، در بیت حلم كه شهر كوچكی در جنوب اورشلیم واقع در فلسطنی می باشد، 
ایرانی  )مغان( ستاره شناس  مجوسان  از  تعدادی  متی  اجنیل  بنابر  آمد.  دنیا  به 
در بیت حلم به منزلی كه مسیح درآن می زیست وارد شدند و هدایای خود را كه 
مقداری طال ، ُكندر و نوعی صمغ به نام »ُمر« بود با احترام و خضوع تقدمی منوده 

پس از استراحت بدون مراجعت به اورشلیم به موطن خود بازگشتند.
از قول سعید نفیسی می نویسد: »در سواحل دجله و فرات كه تقریباً همیشه 
زبان  به  كه  سامی  نژاد  مردم  از  كثیر  عده ای  است،  بوده  ساسانیان  قلمرو  جزو 
سریانی یا آرامی سخن می گفته اند دین مسیح را پذیرفته بودند و تقریباً همه شان 
نستوری بودند و این طوایف مسیحی كه امروز در ایران و عراق هستند به كلدانی 
یا آشوری معروف اند، بازماندگان همان مردم اند كه در دوره ساسانی عده شان 

به مراتب بیشتر بوده است.«
در بخش آغاز مسیحیت در ایران می نویسد: ایران یكی از نخستنی كشورهایی 
است كه در اوایل قرن اول میالدی مسیحیت در آن راه پیدا كرد. در دوران سلطنت 
اردوان سوم، پادشاه اشكانی ایران 17 تا 42 م. گروهی از مردم پارت، ماد و ایالم 
داشتند، پس  یهودیه حضور  پایتخت  اورشلیم  در شهر  میالدی   33 در سال  كه 
از شنیدن سخنان و موعظه های پطرس حواری و دیگر شاگردان عیسی مسیح 
طی مراسمی به دیانت مسیح درآمدند و در بازگشت به ایران به تبلیغ و بشارت 
افرادی  اولنی  از  ایرانیان  از  گروه  این  پیداست  كه  چنان  پرداختند.  مسیحیت 
بودند كه در فاصله زمانی كمتر از دو ماه پس از مصلوب شدن عیسی مسیح به 

مسیحیت روی آوردند.
پس از مصلوب شدن عیسی مسیح در سال 33 میالدی سه تن از حواریون 
شاگردان به نام های برتوملا، شمعون و توما در سال های 45-50 میالی در دوران 
سلطنت گودرز دوم اشكانی برای بشارت و موعظه به ایران رفتند و پس از چندی 
برتوملا به ارمنستان و توما به هندوستان رفت، ولی شمعون، كه به شمعون فدایی 
معروف شده بود، در ایران ماند و پس از این كه بسیاری از ایرانیان زرتشتی را 

مسیحی منود به دستور موبدان كشته شد.
... مسیحیت در ایران بنی زنان به خصوص در نواحی گیالن و مازندران 
نیز رواج داشت و در این دوران بسیاری از پیروان آینی مهرپرستی میترایسیم و 

سایر ادیان و مذاهب و باورها به مسیحیت روی آوردند.
... پادشاهان هخامنشی عاری از تعصبات مذهبی بودند. افزون بر آزادی 
دین و آینی در ایران، ملت های دیگر را نیز با معتقدات شان آزاد می گذاشتند و به 

آن اكتفا نكرده، آداب و رسوم و خدایان سایر ملت ها را نیز محترم می شمردند.
آینی  مذاهب،  پیروان  به  نسبت  اشكانی  و  هخامنشی  پادشاهان  رفتار   ...
و باورها در سرزمنی پارس و ماد و نیز سایر كشورها تداوم و بقای آزادی دین و 

مذهب را به وجود آورده بود....
شاپور دوم، اولنی پادشاه ساسانی است كه به طور جدی و مدام تا آخر عمر 

به آزار و اذیت، شكنجه وكشتار ایرانیان مسیحی دست زد.....
پیام مسیح برای اولنی بار در سده یكم میالدی توسط دو تن از شاگردان او 
به نام های برتوملا و تدا به ارمنستان رسید.... تدا در پی بشارت و تبلیغ های خود 
در ارمنستان به شهادت رسید و در محل جان باخنت او كلیسیایی است به نام قره 
كلیسیا در دشت چالداران بنی راه سیه چشمه به ماكو، كه بنا بر قول مورخان 
اولنی بنای مسیحی در جهان است. ... ارمنیان و ایرانیان در طول 474 سال 
حكومت اشكانیان بیش از هر دوره ای از تاریخ به یكدیگر نزدیك بودند به طوری 
نظر می رسد كه  به  بوده است....  بی سابقه  دنیای كهن  آن در سراسر  نظیر  كه 
قاطبه ملت ایران از هر گونه عداوت و ستیزه جویی باهم وطنانی كه از مسیحیان 

و سایر ادیان بودند مبرا بوده نقشی در آزار و كشتار آنان نداشتند....
اردن  رودخانه  در  تعمیددهنده  یحیی  از  سالگی  سی  در  مسیح  عیسی 
و  داد  اجنام  فراوان  معجزات  یهودیان  میان  در  و  گرفت  تعمید  یهودیه غسل  در 
و  اثر حتریكات  بر  یهودیه،  پیلوت، فرماندار رومی  پونتیوس  در دوران حكمرانی 
تقاضاهای كاهنان یهود به مرگ محكوم و مصلوب شد و روی صلیب جان داد و 

مدفون گردید و پس از سه روز رستاخیز پیدا كرد....
خسروپرویز دارای دو همسر مسیحی به نام های مرمی و شیرین بود... اولنی 
ملكه یهودی ایران، خشایارشا پس از بیرون راندن همسرش، واشتی از دربار با 
دختری از یهودیان به نام »حاداسا«، كه استر نیز خوانده می شود، ازدواج منود و 
او را ملكه امپراتوری پارس گردانید... اردشیر دوم همسری یهودی به نام مرمی 

داشت...
معاصر  كه  ایرانی  پرآوازه  شخصیت  فارسی،  سلمان  می نویسد:  هوسپیان 
خسرو پرویز و از خاندان اشراف و شاهزادگان بود در مداین پایتخت ایران بر اثر 
به دیانت مسیح درآمد و به سوریه و عراق و  از دین زرتشت  با راهبان  معاشرت 
حجاز رفته در مدینه مستقر گردید. مورخان عرب آورده اند كه سلمان فارسی در 
مدینه به خدمت حضرت محمد درآمده، از صحابه وی گردید و در جنگ خندق كه 
سپاهیان قریش به مدینه حمله كرده بودند، به ابتكار وی خندقی اطراف مدینه 
كنده شد و مدینه و رسول اكرم از گزند قریش مصون ماندند... در دوران خالفت 
اكثر خلفای عباسی، مسیحیان محدودیت هایی داشتند از جمله سوار نشدن بر 
دینی  و  علمی  مقام  گرفنت  درنظر  بدون  مسلمانان  حضور  در  خصوص  به  اسب 
آنان، كوتاه تر بودن ارتفاع منازل مسیحیان از مسلمانان و بازنكردن پنجره هایی 
كه در جهت مسجد واقع شده بودند، مسیحیان در روز جمعه اجازه رفنت به بازار 
،حمل  كلیسیاها  ناقوس  درآوردن  صدا  به  تدفنی  مراسم  در  و  نداشتند  را  شهر 
صلیب و دعا كردن با صدای بلند حنی تدفنی در آرامگاه از گناهان نابخشودنی و 
مستوجب مجازات بود..... شاه عباس بیش از 300 هزار نفر از ارمن ها را واداربه 
داده  اسكان  ایران  در شهرهای مختلف  ارمن ها  از  نفر  تنها25هزار  و  كوچ كرد 
شدند... بازرگانان جلفا به زودی جتارت خارجی ابریشم ایران را رونق دادند به 

طوری كه جتارت ابریشم در انحصار ایران قرار گرفت.....
پزشكی  دانشكده  رئیس سابق بخش جراحی  و  استاد  ویپل  اولدفادر  آلن 
كلمبیا در نیویورك از پزشكان مشهور آمریكایی، در ار ومیه ایران متولد و تا 14 

سالگی در ارومیه زندگی می كرد.... درباره خر عیسی می نویسد: 
ند بر مك  به  ش  گر عیسی  خر 

شد با خر  ز  هنو ید  بیا ن  چو
اجنیل های چهارگانه و نیز پیش گویی های انبیای یهود داللت بر آ ن دارد 
كه ورود عیسی مسیح به اورشلیم در حالی كه سوار خر به نشانه فروتنی می باشد، 
در حالی كه فرمانروایان و پادشاهان سوار بر اسب به اورشلیم وارد می شدند. این 
امر در اجنیل چننی آمده »به اورشلیم بگویید پادشاه تو می آید، او سوار بر كره 

االغ با فروتنی وارد می شود....«
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شما چپ های قاعدتاً پیشرو چه طور حتمل می كنید كه زن ها را تا كمر در زمنی 
بچپانند و یك عده دیوانه زجنیری با فریادهای الله اكبر سنگسارشان كنند؟» آن 
چه مایه تسلی خاطر است؟ این است كه »قدرت اسالم پناه ایران« از سوی جامعه 
مدنی، ذره ذره در حال جویده شدن است. حال آن كه در بسیاری از كشورهای 
اسالمی، برعكس است. چون در آن كشورها، این دولت ها هستند كه مجبورند مدام 
با اسالمیون تندروی كه در متام اركان جامعه مدنی رخنه كرده اند مبارزه كنند....
و باالخره در پایان كتاب می نویسد: »انسان وقتی نیازمند نومیدی افزون تر و 

تشنه بدبختی بیشتری باشد، روی به دیار خویش می برد«.

فیلم »ایران درودی: نقاش لحظه های اثیری«
دی وی دی، ساخته بهمن مقصودلو

بهمن مقصودلو، نویسنده و كارگردانی نام آشنا در محافل هنری داخل و خارج 
ایران است. او تا كنون با كوشش و دقتی درخور حتسنی فیلم های مستند بسیاری 
درباره هنرمندان و هنرپیشگان و شاعران بنام ایرانی و غیرایرانی تهیه كرده است. 
مقصودلو در این فیلم ها به زندگی  هنرمندانی نظیر احمد شاملو، شاعر بنام و احمد 

محمود، نویسنده انسان گرا پرداخته است.
»ایران درودی، نقاش حلظه های اثیری«، چهارمنی فیلم از سری فیلم های 
و  به طول اجنامید  از هفت سال  این مستند بیش  تولید  مستند مقصودلو است. 
بار در اكتبر 2009 در استكهلم به منایش درآمد. این فیلم، سپس  برای اولنی 
طی برنامه های ویژ ه ای در پاریس )با حضور خامن درودی(، لندن، برلنی، تورنتو، 
فرلی  دانشگاه  در  همچننی  و  واشنگنت دی سی،  میامی،  بوستون،  لس اجنلس، 
دیكینسون و دانشگاه ییل به منایش گذارده شده كه همواره مورد استقبال زیادی 

قرار گرفته است.
این فیلم توسط جشنواره فیلم الیپزیك و برنامه دوم جشنواره فیلم ابن عربی 
دومورسیا، اسپانیا انتخاب شد. استقبال منتقدان از این فیلم در اینترنت و نشریات 
بسیار مثبت بوده است. كارگردان با تهیه این فیلم كوشش كرده است كه زوایای 
پیچیده كار این هنرمند، كه بیشتر اوقات زندگی خود را درغرب گذرانده و حتت 
تأثیر هر دو فرهنگ شرق و غرب بوده است را به تصویر كشد. كیفیت فیلم، نكات 

بسیار جالب و گفتگوی بهمن مقصودلو با ایران درودی بسیار حتسنی آمیز است.
بهمن مقصودلو در حال حاضر مشغول ادیت و تهیه فیلم بلند و جدیدی است 
از اردشیرمحصص نقاش نامی و معاصر ایران. ولی فیلم كوتاهی از »اردشیر محصص 
و صورتك هایش« كه اولنی اثر بهمن مقصودلو در سال 1972 است، در دی وی دی 

»ایران درودی، نقاش حلظه های اثیری« به دوستداران هنر هدیه شده است.
»میراث ایران« داشنت این ویدیوی مستند از زندگی هنرمند برجسته، ایران 

درودی را به خوانندگان خود توصیه می كند.

معرفی كتاب
پسر ای  عیسی  بنشست  خری  بر  تواضع  بهر 

ور نه سواری كی كند بر پشت خر باد صبا )مولوی(

در بازگشتم از ایران
فریبا هشترودی

از انتشارات بنیاد محسن هشترودی، پاریس
Iranbooks, Bethesda, MD, USA -301-320-5600 ،كتاب فروشی ایران

كتاب جالب و خواندنی است با قلم روان خامن فریبا هشترودی كه به گفته 
كتاب فروشی ایران، در بتسدا مریلند، پس از سال ها دوری از ایران به ندای دل و نه 
سودای گزارش گری، به وطن از دست رفته سفر كرده است. ارمغان وی از این سفر 
كوتاه، روایت هایی است از دیده و شنیده ها وتصویرها و صحنه های به یاد ماندنی، 
از دیدارهای تلخ و شیرین با خویشان و آشنایان، از وضع آشفته ایران و  محرومیت 
از وضع دخلراش جوانان معتاد و زنانی كه ناخواسته به  نابسامانی مردمانش،  و 
تن فروشی روی آورده اند، از حضور همیشگی و هراس آور پاسداران نظام اسالمی.
كتاب فروشی ایران در دنباله نوشته اش می نویسد: نكته ها و داده هایی كه در 
این كتاب آمده، آن هم با نثری روان و گیرا، خواننده را با فضای سیاسی و فرهنگی 
جامعه كنونی ایران چنان آشنا می كند كه از نوشته های پژوهشگران ایران شناسان 
هم بندرت برمی آید. زبان كتاب نیز كه اغلب طنزآمیز است و گهگاه تیز و برنده، 
نویسنده ای را معرفی می كند كه بی پروا و آسوده خیال، عواطف و احساساتش را 
براحتی با خواننده در میان می گذارد و به خطاها در داوری ها و باورهای سیاسی اش 
بی مجامله اعتراف می كند، از جمله در پیوسنت اش به شورای مقاومت ملی ایران و 
بریدنش از  آن.... نوشته ای از این دست اگر در ادبیات روانی معاصر ایران بی نظیر 

نباشد، كم نظیر است.
فریبا هشترودی در كتابش می نویسد: »چرت و پرت های« من انگار كاسه صبر 
جناب »حقوق بشر« را لبریز كرده است. با چشمانی از حدقه بیرون زده، كف بر لب 

آورده است و مرا به قلب حقیقت و دروغ گویی متهم می كند. از كوره درمی روم:
_ امروز، زندان های شما تبدیل به زندان های منونه شده اند؟

گیرمی چننی باشد،ولی در این بیست و هفت سال گذشته چه طور؟
ممكن است شما جناب  آقای »حقوق بشر« حافظه تان ضعیف باشد، ولی من نه!

از لغزش زبانی كه باعث شد با اسم مستعاری كه به او داده ام خطابش كنم، 
باداباد. دست آخرش این است كه  تا ته خط بروم. هرچه  خوشحالم. می بایست 

امشب در زندان اوین، هم بند رفقای سابق بشوم. بی پروا ادامه می دهم.
_ شما در زندان هایتان به شكنجه های غیرقابل تصور دست زدید. آویخنت 
آدم ها از... با نهیب و صدای بلند حرفم را قطع می كند. به نظر می رسد كه موج 
شوك بگومگوهامان، سرنشینان میزهای دور و بر ما را منجمد كرده است. فكر 

می كنم كه در چند متری، گارسن، خشكش زده است....
در سفر به كرمان، با فرزانه در طیاره، می نویسد:

فرزانه، بیست و چهار سال دارد. در یكی از دانشگاه های ملی، دانشجوی 
حقوق است و ماه به ماه با هواپیما برای دیدن شوهرش كه در كرمان دانشجوست 
محیط  است.  مرفه  و  دانش آموخته  خانواده ای  از  فرزانه  می رود....  كرمان  به 
»استادهای  عالی اند.  واقعی  استادان  البته  استادان  و  است  خوب  دانشكده اش 
از آن دسته اند كه مدارك شان بی ارزش  یا به قول خودش »مشكوك ها«  قالبی« 
است. آن ها در دانشگاه هایی درس خوانده اند كه عنی ریگ مدرك می دهند، آن 
هم مداركی كه مفت گران اند.... در این مملكت آدم باید صبر ایوب داشته باشد! 

به خدا قسم كه این جا هیچ روزش، روز خوشی نیست!
... خود آقای خامنه ای در جایی گفته كه نه رضاشاه تونست به زور چادر از 

سر زن ها برداره، نه ما می تونیم به زور چادر سرشون كنیم....
با دندان به جگر گذاشنت حتمل خیلی چیزها وحشتناك است. مثاًل اجرای 
قانون شرع در ایران! سكوتی برقرار شده است. دلم می خواهد از او بپرسم كه »و 

tel: (516) 482-0004
fax: (516) 487-8729

GreAt neck chemists
داروخانه گریت نك

سفارشات گریت نك رایگان ارسال می شود!
free delivery

in the Great neck Area

665 Middle Neck Rd., Great Neck, NY 11023
www.greatneckchemists.com
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اشاره ای به چند مورد سهو در مقاله

»میرزا كوچك خان،

سردار جنگل«

بخش دوم و پایانی

كورش رهایی )تگزاس(

مجاهد  نفر  یك  وسیله  به  كاغذ ها  این  از  یكی 
برای سیدمحمد توملی كه از سردسته های جنگل بود 
فرستاده می شود. مجاهد دربنی را به وسیله قزاق ها 
دستگیر و بعد از تفتیش از جیب او دستور مذاكره را 
بیرون آورده و باالخره آن را به سردار سپه می دهند. 
بعدها در تهران سردار سپه در یك مجلس همان كاغذ 
كبیر  )سفیر  روتشتنی  به  با حضور مناینده جنگل  را 
شوروی در ایران( در مقابل اعتراض او  راجع به اقدام 
به جنگ به حاضرین ارائه و همه متعجب شدند، ولی 
مناینده جنگل جعلی بودن كاغذ را اثبات منود، نه تنها 
این كاغذ بلكه كاغذهای جعلی دیگر كه در اواخركار به 
خط و امضای میرزا انتشار یافت و هر یك به نوبه خود 
محل شگفت بود و در عنی حال مهارت و زبردستی 
جاسوس های داخلی حوزه تشكیالت جنگل را تعرفه 
در  را  و مالمیت كوچك خان  نتایج مالطفت  و  كرده 

كارها ارائه می منود.
سعی  منایندگان  و  نشده  شروع  جنگ  هنوز 
می كردند بلكه از وقوع آن جلوگیری منایند، اما دست 
های خارج منی گذاشت. آخراالمر در ماسوله مهاجمه 
قوای حتت فرماندهی شنی لسكی رئیس اتریاد اردبیل 
و دفاع نفرات جنگل به سركردگی میرزا نعمت الله و 
عقب نشینی قشون دولتی و كشته شدن سرهنگ مختار 
نظام را سازش را بنی كوچك خان و سردار سپه بكلی 

مسدود ساخت...«
در كتاب گیالن )جلد دوم( كه به همت و كوشش 
گروه پژوهشگران ایران نگارش و در سال 1374 هـ. خ 
انتشار یافته است، زیر سرفصل »نهضت جنگل« آمده 
است: »وقتی میرزا كوچك خان از تسلیم خالو قربان و 
فرار احسان الله خان اطالع حاصل كرد و در جریان 
برای  راه ها  متام  كه  شد  متوجه  گرفت،  قرار  وقایع 
ادامه ی مبارزه مسدود شده است. لذا تصمیم گرفت 
توسط منایندگان خود با سردار سپه وارد مذاكره شود 
و به طریقی با او صلح مناید. او با خود می اندیشید كه 

صلح با سردار سپه، نهضت جنگل را از سقوط حتمی 
جنات داده و شخص او و افرادش را از تنگنایی كه در 
آن گرفتار شده اند، خالصی خواهد بخشید. شاید با 
این اقدام بتواند در آینده ای دور یا نزدیك با استفاده 
از فرصت هایی كه حوادث و اتفاقات آینده پیش خواهد 
آورد، آتش نهضت را بار دیگر شعل ور سازد. لذا دو تن از 
نزدیكان خود، عبداحلسنی شفایی و محمدعلی خمامی 
)گیلك( را برای مذاكره با وزیر جنگ، به رشت روانه 
كرد... و آن گاه پس از شرح دیدار منایندگان میرزا با 
وزیر جنگ به گونه ای كه در كتاب محمدعلی خمامی و 
ابراهیم فخرایی آمده و در این نوشتار به آنها اشاره شده 
است، می افزاید: ... منایندگان میرزا پس از دریافت 
نامه ی سردار سپه به مقر میرزا مراجعت كردند و طبق 
متاركه جنگ  قرارداد  بود،  موافقتی كه حاصل شده 
ظرف 48 ساعت توسط منایندگان طرفنی در »آتشگاه« 
به امضا رسید. امضاكنندگان قرارداد متاركه ی جنگ 
عبارت بودند از علی آقاخان و علی دیلمی به منایندگی 
جنگل و حاجی علی خان و دو تن از افسران خط مقدم 

جبهه از طرف سردار سپه.
در جلسه ای كه میرزا كوچك خان و یارانش پس 
از دریافت نامه ی دوستانه ی رضاخان تشكیل دادند، 
تصمیم گرفته شد پاسخ گرم و مناسبی به نامه ی مزبور 
داده شود و یادآوری گردد كه با مالحظه ی نامه ی مشروع 
و نویدی كه به ملت ایران داده شده است، مقدرات ملی 
خود را از این تاریخ به شما تفویض می كنیم. ضمناً تقاضا 
شود كه به منظور تبادل نظر و تعینی خط مشی آینده 
و نیز دست یافنت به  حسن تفاهم بیشتر، محلی برای 
مالقات تعینی گردد. دو تن از منایندگان جنگل مأموریت 
پیدا كردند كه به رشت عزمیت كرده، قرار مالقات تعینی 
گردد... دو تن از منایندگان جنگل مأموریت پیدا كردند 
كه به رشت عزمیت كرده، قرار مالقات در صومعه سرا 
را بدهند، اما حدوث یك واقعه ی غیرمترقبه مذاكرات 

صلح را متوقف ساخته و آتش جنگ را شعله ور كرد...

كتاب مزبور سپس چگونگی حدوث واقعه را چننی 
شرح می دهد كه: ... برخی از فرماندهان در مواضع 
مختلف هنوز از قرارداد متاركه ی جنگ اطالع نیافته 
مهر )1300(  نیمه شب 26  در  بدین جهت  بودند، 
با  ماسوله  فرمانده جبهه ی  اسكی  كه شیخ  هنگامی 
نعمت الله  سوی  از  می داد  مكان  تغییر  خود  نفرات 
الیانی داماد معنی الرعایا مورد حلمه قرار گرفت. طی 
یك ساعت زد و خورد سه افسر و پانزده سرباز از نیروی 

دولتی به قتل رسیدند.
رشت،  به  جنگل  منایندگان  ورود  با  همزمان 
خبر این واقعه به رضاخان رسید و موجبات ناراحتی و 
عصبانیت شدید او را فراهم ساخت. اگر حادثه ی مزبور 
اتفاق نیفتاده بود، بدون شك مالقات اجنام می  گرفت 

و شاید نهضت جنگل سرنوشت دیگری پیدا می كرد.
نیروی  فرماندهان  را  الیانی  نعمت الله  حمله ی 
دولتی به سوءنیت میرزا و به كار بردن حیله ی جنگی 
تعبیر كردند. خصوصاً آن كه در جریان مذاكرات صلح، 
و  به سران جنگل  نامه هایی  میرزا كوچك خان طی 
فرماندهان خود توصیه كرده بود. محل خدمت خود را 
ترك نكنند و كماكان به حال آماده باش منتظر دستور 
باشند. زیرا نتیجه ی مذاكرات نامعلوم است و هرگونه 
غفلتی امكان دارد به غافلگیر شدن آنها از سوی قوای 

دولتی بیاجنامد.
نامه ی میرزا توسط درویش علیخان كالشمی كه 
همان ایام در جمعه بازار تسلیم )نیروی دولتی( شده بود، 
به نظر امیر موثق )سپهبد نخجوان( رسید و او بالفاصله 

رضاخان را از مضمون نامه مطلع ساخت.
منتظر حمالت  كه هر حلظه  میرزا  این پس  از 
شدید قوای دولت بود... طی یك دستورالعمل كتبی 
به گروه های مختلف  كه  فرماندهان خود خواست  از 
تقسیم شده از یكدیگر جدا شوند و به مبارزه ی چریكی 
از پشت  را  تغییر موضع، قوای دشمن  پرداخته حنی 
مورد حمله قرار دهند. میرزا تأكید كرده بود كه نفرات 
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كوشش كنند اسلحه و مهمات سربازان را ضبط منایند 
و فرماندهان از آن پس در مكاتبه از رمز استفاده كنند.
و  میرزا  یاران  از  خود  كه  توملی  سیدمحمد 
از  نسخه  یك  تسلیم،  حنی  بود،  جنگل  مجاهدین 
دستورالعمل مزبور را به رضاخان تقدمی كرد و او كه از 
وقایع آن چند روز ناراحت و عصبانی بود، دستور داد از 

بامداد روز بعد حمله ی عمومی آغاز گردد...«
همه ی انسان ها در درازنای عمر خود كم وبیش به 
خاطر محاسبات و برآوردهای نادرست، مرتكب لغزش و 
اشتباهاتی می شوند كه گاه این اشتباهات و لغزش ها 
نتایج نامطلوب و زیبان باری به بارمی آورد كه جبران 
آن گاه بسیار مشكل و حتا نشدنی است. میرزا كوچك 
خان با همه ی میهن دوستی و شجاعت و پاكدامنی و 
بویژه بیگانه ستیزی اش، بدون آن كه منش و شخصیت 
درخور احترامش به زیر سؤال برده شود، مع ذالك از این 
قاعده ی كلی، یعنی ارتكاب اشتباه مستثنی نبوده است.
در حالی كه میرزا كوچك خان با توجه به شرایط 
و مقتضیات دریافته بود كه ادامه ی ایستادگی به خاطر 
كاهش یافنت نفرات و عدم امكان دسترسی به منابع 
مالی و سالح و مهمات و در محاصره بودن از هر سو كه 
شرح آنها در كتاب های یاد شده آمده و  ما به گونه ای 
فشرد و گذرا به آنها اشاراتی داشته امی، و حتا در نامه اش 
به عنوان وزیر جنگ، از جمله می نویسد كه »مقدرات 
ملی خود را از این تاریخ به شما تفویض می كنم«، آیا پس 
از  رویداد خوننی ماسوله به مصلحت و دوراندیشی نبود 
كه بجای ارسال نامه ی اعتراض آمیز به وزیر جنگ، میرزا 
نعمت الله الیانی را كه مسبب بروز درگیری با نیروی 
دولتی و كشته شدن سه افسر و پانزده تن از قزاق ها 
شده بود، حتا اگر از نظر ظاهر قضیه می بود از كار بركنار 
و طی نامه ای از آن رویداد ابراز تأسف می كرد و خواهان 

ادامه ی گفتگو و مصاحله و برقراری دوستی می شد؟
و از سویی دیگر چه مسأله و انگیزه ای سبب شده 
بود تا میرزا كوچك خان در حالی كه می دید از آنچه كه 
به خالو قربان و دارودسته اش وعده داده شده بود، به 
بهترین وجهی رفتار شده است، و با سركردگان و افرادی 
كه جنگل را ترك و به خانه و كاشانه شان برگشته بودند، 
كمترین تعرض و مجازاتی روا نشده، دست به صدور 
چنان نامه هایی كه در تعارض با مصاحله و نامه هایی 
آنچنانی به وزیر جنگ بود، به چند سركرده ی باقی مانده 
از خیل سركردگانی كه بنا به وعده و تأمنی هایی كه به 
آنان داده شده بود، تسلیم نیروی دولتی شد بودند، بزند؟
گفته شده كه نامه ها جعلی بوده است و مناینده ی 
جنگل در مجلسی كه »روتشتنی« سفیر شوروی در ایران 
و وزیر جنگ حضور داشته اند، جعلی بودن نامه ها را 
اثبات كرده است، كه ایكاش زنده یاد خمامی دالیلی 
را كه مناینده جنگل در جعلی بودن نامه ها بیان كرده 
بود، ذكر می كرد. چرا كه اشاره به گفته ی مناینده ی 
مزبور به تنهایی منی تواند در حتلیل قضیه امری مستند 
بوده باشد و اگر بپذیرمی كه نامه ها جعلی بوده است، در 

این صورت ایجاب منی كرد كه میرزا در برابر نامه ی امیر 
موثق نخجوان با آن همه اتهام كه براساس آن نامه های 
به اصطالح جعلی نوشته شده بود، درصدد تكذیب صدور 
چنان نامه هایی از سوی خود برمی آمد، در غیر این 
صورت وزیر جنگ چگونه واز كجا درمی یافت كه نامه ها 
جعلی بوده و نظر و قصد سویی در كار نبوده است؟ از 
این رو درمی یابیم كه اگر آن نامه ها جعلی می بود، میرزا 
در رد اتهامات وارده از سوی امیر موثق و جعلی بودن 
آنها، نه تنها به دفاع از خود، بلكه جهت روشن شدن 
حقایق و باز كردن مشت جاعالن نامه ها برمی خاست، 
چرا كه از او با توجه به ویژگی های اخالقی اش، اجنام 

چننی كاری بعید نبود.
از سویی دیگر با توجه به مذاكرات سران جنگل در 
جلسه ای كه منجر به صدورنامه ی سومی دایر بر تعینی 
صومعه سرا برای دیدار میرزا با وزیر جنگ به جای محل 
پیشنی )جمعه بازار( كه مورد موافقت وی قرار گرفته 
بود، گردید، آیا طرح مطالبی این چنینی: »... معهذا از 
نظر احتیاط موافقت می شود كه نامه سومی ارسال و 
صومعه سرا را برای محل مالقات پیشنهاد كنند.« در 
آن جلسه كه پیش از این عنی عبارت مزبور را از كتاب 
زنده یاد فخرایی نقل كرده امی، منی تواند گویای عدم 
اعتماد و اطمینان میرزا به وعده ها و تامنی های وزیر 
جنگ و در نتیجه صدورآن نامه ها با چنان مضامینی 

بوده باشد؟
جالب توجه آن كه مناینده ی جنگل، پس از پایان 
كار جنگلیان توانسته بود در چنان مجلسی به عنوان 
مناینده ی جنگل حضور یابد، سهل است كه در برابر وزیر 
جنگ كه در رابطه با جنگلیان به نوشته ی آقای دكتر آل 
علی به حیله و وعده های دروغ پرداخته بود، كه تعبیری 
جز دشمنی و تنفر او از جنگلیان ندارد، اجازه یافته بود 
از بابت جعلی بود نامه ها به دفاع از میرزا كوچك خان 

بپردازد و مزاحمتی از برایش فراهم نشود.
آیا با آنچه كه یاران نزدیك و صدیق میرزا كوچك 
خان نوشته اند، می توان بر نظریه ی حیله و تأمنی های 

دروغی وزیر جنگل همچنان پای فشرد؟
كدام عبارت از كتاب »سردار جنگل« )كتاب مورد 
تأمنی های  بیانگر حیله   آل علی(  آقای دكتر  استناد 
دروغی است؟ از  آنچه كه در كتاب سردار جنگل آمده 
است، تا رویداد خوننی ماسوله در 26 میزان )مهرماه( 
1300 نشانی از درگیری و جنگ بنی نیروهای دولتی 
و جنگلیان دیده منی شود، تا آجنا كه نوشته شده است: 
»متعاقب تسلیم شدن خالو قربان )19 مهرماه 1300( 
نیروی دولت وارد رشت شد... میرزا عبداحلسنی شفایی 
و میرزا محمدعلی خمامی مأمور شدند به رشت رفته 
به  نسبت  را  عقیده اش  و  كنند  مذاكره  وزیرجنگ  با 

جنگلیان بفهمند...«
این عبارات و آنچه كه از چند جلسه مذاكرات 
با وزیر جنگ در كتاب مزبور آمده  منایندگان جنگل 
است، بروشنی نشان می دهد كه تا زمان رویداد ماسوله، 

وزیر جنگ راه مماشات و مصاحله را برگزیده بود، نه راه 
حیله و وعده ها و تأمنی های دروغی و جنگ، همانگونه كه 
درباره ی دیگران مرعی داشته بود، در غیر این صورت با 
توجه به امكانات نیروی نظامی دولت از حلاظ برتری قوا 
و امكانات مالی و شرایط جنگلیان پس از كناره گیری 
بسیاری از سران و افراد جنگل، و در محاصره بودن از 
یارانش  از  زمانی  سوی دشمنان داخلی اش كه بعضاً 
بودند، و اتخاذ سیاست عدم مداخله ی در امور داخلی 
ایران و رویگردانی از پشتیبانی از انقالبیون بلشویك از 
سوی شوروی و ... اگر قصد وزیر جنگ از ابتدا جنگ 
و خونریزی می بود، نیازی به وعده و حیله و تأمنی های 

دروغی نبود.
جای تذكر است كه در این نقد، نه قصد بر تخفیف 
آن رادمرد بزرگ  جنگل است و نه دفاع از رضاخان وزیر 
جنگ، بلكه تنها هدف، حتلیل درست رویدادها و پیرایش 

تاریخ میهن ما از عوامل آالینده است و بس.
گفتنی است كه نگارنده ی این سطور، خود زاده 
و پرورش یافته ی گیالن است و از پدربزرگ و پدر خود 
بارها از سجایای اخالقی و شجاعت و بیگانه ستیزی 
در  مرد  بزرگ  آن  مهر  رو  بدین  و  است  میرزا شنیده 
ژرفنای قلبم به مصداق »العلم فی الصغر كالنقش فی 
احلجر« جا گرفته به ویژه با مطالعاتی كه طی سال های 
بعد درباره ی وی داشته، این جای گیری ژرف تر و ژرف تر 
شده است، مع ذالك از نظر داوری و روشنگری خود 
را موظف دیده است به دور از هر گونه حب و بغض و 
جهت گیری، با عرض پوزش، توضیحاتی نسبت به پاره ای 
از مطالب نویسنده ی مقاله ی »میرزا كوچك خان، سردار 

جنگل« بدهد.

 یك نامه
آخرین شماره گاهنامه »میراث ایران« دو نامه 
جالب توجه برامی من در برداشت. یكی نبشته ای 
بود در باره پیروز و یزدگرد سوم به خامه آقای فرانك 
وانگ كه بسیار جالب بود. تنها نكته ای كه به دید 
من كم داشت نبودن ماخذ فرهنگی این نامه بود. آیا 
امكان دارد كه با وانگ متاسی گرفت كه شاید بتوان 
این آگاهی ها را از ایشان به دست آورد؟ نبشته دیگر 
درباره انقالب جنگل بود به قلم آقای كوروش رهایی 
از تكزاس. ایشان نكاتی از نامه »تاریخ انقالب جنگل« 
را مورد بررسی قرار داده بودند كه آن هم بسیار جالب 
گیلك  محمدعلی  شادروان  كتاب،  نویسنده  بود. 
پدر من هستند. اگر امكان داشته باشد خیلی مایل 
هستم كه با آقای رهایی در این باره سخنی داشته 
باشم اگر چنانچه این كتاب در كتابخانه شما نباشد 
و مایل باشید كه آن را داشته باشید به من آگاهی 
دهید. من چند شماره آن را در اختیار دارم كه با 

كمال میل یكی برای مجله خواهم فرستاد.
با سپاس، دكتر هوشنگ گیلك
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برخورد آرا
از رونق فارسی  آقای حمدی ملك  وصفی كه 
سخن گفنت در شهرهای عراق پس از سقوط صدام 
آمدن  كار  روی  از  پیش  داده اند،  دست  به  حسنی 
حكومت بعث در عراق نیز مصداق داشته است. یعنی 
به دنبال افزایش رفت و آمدهای زیارتی شیعیان از 
زبان  عراق  شهر های  از  بسیاری  در  نوزدهم،  قرن 
فهمیده  و  می رفته  كار  به  عربی  موازات  به  فارسی 

می شده است.
من در سال 1969 كه به سمت نائب كنسول 
بسیاری  بودم  شاهد  رفتم،  عراق  به  بصره  در  ایران 
جنف  دركاظمنی،  فقط  نه  كسبه  و  مغازه داران  از 
فارسی  زبان  با  نیز،  حلّه  و  بصره  در  بلكه  كربال،  و 
انقالب دوم حزب  با  آشنایی داشتند. فارسی زدایی 
بعث توسط احمد حسن البكر و سپس صدام حسنی 

از 1968 آغاز شد.
ناسیولیسم كور و یك سونگرحزب بعث نخست 
كتیبه های فارسی و لوحه های زرین ایرانی در عتبات 
را از جای كند و روادید زیارتی را محدود منود، سپس 
عراق  به  كار  برای  كه  را  لر  و  ُكرد  زبانان  فارسی 
می آمدند اخراج كرد. آنگاه سركنسولگری های ایران 

در عراق را تعطیل كرد.
رابطه ی  بر  چندانی  تأثیر  اقدامات  این  البته 
مردم عراق با ایرانیان و فارسی فهمی آنان نداشت. 
پیوستگی های  دید  خواهیم  ذیاًل  كه  طوری  به 
تاریخی و فرهنگی ایران و عراق بیش از آن است كه 
را  آن  بتواند سرشت  سیاست های موسمی دولت ها 
عوض كند. ماجرایی كه در زیر نقل می كنم شاهدی 

است بر این ادعا.
به  كوتاهی  مسافرت  من   1969 تابستان  در 
تهران داشتم. در بازگشت به محل مأموریت خود در 
بصره، از تهران به آبادان آمدم و قایقی گرفتم كه مرا 
آن سوی رود در خلیج فارس به مرز سیبه در خاك 
عراق رسانید. یكی از مأموران مرزی كه بعثی مسلك 
می منود با من سر گفت و جدال باز كرد. نخست به 
ضبط صوت من اشكال گرفت كه »صاحب املعمل 
اسرائیلی« )صاحب كارخانه اسرائیلی ست( كه گفتم 
چننی نیست. سپس كیف دستی ام را خواست وارسی 
دیپلوماتیك  رسم  خالف  »این  آشفتم:  بر  كه  كند، 
آبادان  به  مرا  كه  بر گشتم  قایقران  به سوی  است.« 
پپسی  كرد  صدا  اینجا  در  عراقی  مرزبان  برگرداند. 

آوردند و اصرار كه هوا گرم است پپسی بنوشم.
ابا كردم. او ناگهان  من كه خشم گرفته بودم 
را  سرش  اما  ننوش،  را  پپسی  خوب،  »بسیار  گفت: 
را  خود  پذیرایی  من  كه  بریز  زمنی  بر  كمی  كن  باز 

كرده باشم.«
فرهنگی  تفاهم  زبان  یك  دیدم  من  اینجا  در 
موضعگیری  ورای  در  مهمان نوازی(  )فرهنگ 
از  آسانتر  مبراتب  آن  به  ورود  كه  شده  باز  سیاسی 
را چرا در غیر  »این پذیرایی  اداری ست. گفتم  زبان 

زبان فارسی

و ایرانیان بازگشته از عراق

احمد كاظمی موسوی

ما وضع له )نابجا( به كار می بری؟« خندید و گفت: 
یك  ندارم.  كاری  اثاثت  به  آمدی،  خوش  خدا  »به 
جرعه بنوش. خوش آمدی« این »خوش آمدی« دوم 
نشان  برخورد ها  گونه  نظیراین  گفت.  فارسی  به  را 
باید  كه  دارد  عراقی ها  با  ما  روابط  پیچیدگی  از 
زبان تفاهم خود را بیرون از حساسّیت های قومی و 

فخرفروشی های اضافی بیابد.
قرن  آغاز  از  ملت های خاورمیانه  كه  می دانیم 
باز  شده اند.  قوم گرا  ناسیونالیسم  گرفتار  بیستم 
می دانیم كه ناسیونالیسم عربی، به دالئلی كه مجال 
شرحش در اینجا نیست، به راه اغراق بی معنی افتاد. 
به طوری اسماعیل فاروقی )فلسطینی اصل درگذشته 
كتاب  در  عرب  پیشرو  اندیشگران  از  یكی   )1986
جایی  به  را  عربیت  به  تفاخر  كار   )1957( الُعروبة 
كوچكی  بخشی  فقط  »اسالم«  كرد  ادعا  كه  رساند 
از دستاورد قومیت عربی است. همنی شخص بعداً 
مبتكر »فكر اسالمی كردن دانش« )أسلمةالعلوم( شد 
كه تا كنون محتوای مشّخصی جز نوسان بنی عربیت 

و اسالمیت ارائه ننموده است.
ما  جوامع  اندیشگران  كه  وقتی  پیداست 
سیاستگران  از  نباید  می پیمایند،  گزافه  راه  چننی 
نااندیشیده ای چون صدام حسنی و اسفندیار رحیم 
نحوه ی  مهم  باشیم.  داسته  چندانی  انتظار  مشائی 

برخورد جوانان امروز ما با قوم گرایی افراطی ای ست 
كه گاه از سوی خودشان و گاه از سوی همسایگانشان 
نشان داده می شود. پاسخ آن به نظر من معامله به 

مثل نیست.
تاریخ و میراث  به  باید مفتخر  البته جوانان ما 
گذشته ی خود باشند، اما گام نخست معقول كردن 
بلكه  خویشنت،  تنها  نه  آگاهی های  و  احساسات 
نگاه  تاریخ گذشته است.  به  مقابلشان نسبت  طرف 
خلدون  ابن  روشن اندیش  موّرخ  نوشته ی  به  كنیم 
بوده،  اینكه خود عرب  با  804 هجری(  )درگذشته 
دستاورد های عربان و غیر عربان )به ویژه ایرانیان( 

را چگونه مرزبندی می كند. 
از شگفتی هایی كه واقعییت دارد این است كه 
بیشتر دانشوران )حامالن علم( ملت اسالم، خواه در 
علوم شرعی و خواه در دانش های عقلی بجز در موارد 
از  یافت شوند كه  اگر كسانی  و  نادری غیر عرب اند 
حیث نژاد عرب باشند، از حلاط زبان و مهد تربیت 
و استادان عجمی )ایرانی( هستند، با اینكه صاحب 

شریعت عربی هستند.
همچننی بیشتر دانندگان حدیث پیامبر اسالم 
ایرانی بودند، یا از حلاظ زبان و مهد تربیت ایرانی به 
شمار می رفتند. همه ی عاملان اصول فقه و چنان كه 
می دانی كلیه ی علمای علم كالم و همچننی بیشتر 
مفّسران )قرآن( ایرانی بودند. )مقدمه ابن خلدون، 
ترجمه ی محمد پروین گنابادی، 1375، 1148/2.(
در سفری كه ماه مرداد گذشته به ایران داشتم 
امكان آن را داشتم كه در یك مجلس عروسی در قم با 
چند جوان اصالتاً ایرانی، كه از عراق بازگشته بودند، 
مالقات منامی و از افكار و احساسات شان آگاه شوم.
چهارم  سال  دانشجوی  نخستنی،  دخترخامن 
طریق  از  كه  بود  تهران  دانشگاه  پزشكی  دندان 
سهمیه ی حتصیلی ایرانیان مقیم عراق وارد دانشگاه 
شده بود. از وضع و محیط حتصیلی اش راضی بود، 
اما درصدد بود كه نام فامیلی اش را، كه تا كنون به 
پدر  فامیلی  نام  به  تبدیل  بود،  ایرانی اش  مادر  اسم 

عراقی اش »بحرالعلوم« كند. 
به وی گفتم كه خیلی در گیر هویت گذرنامه ای 
نباشد، سید مهدی بحرالعلوم، جّد بزرگ خانواده شان 
در زمان فتحعلی شاه از ایران به عتبات رفت. بسیار 
خوشحال شدم وقتی كه وی گفته ی مرا تكمیل كرد 
و گفت: »بله، اصاًل از بروجرد بودند.« با اینهمه دوست 
داشت كه بحرالعلوم و چه بسا عراقی شناخته شود. 
این كار را نه فقط نوعی ادای احترام به پدرش _ كه 
در اوان جوانی در جنبش )انتفاضه( 1991 شیعیان 
جنف به دست صدام كشته شده بود _ می دانست، 
بلكه زیر تأثیر محیط عرب گرای پناهجویان عراقی در 
با  قم و تهران بود. البته مادر ایرانی اش را، كه او را 
بود، دست كم  آورده  بار  به  ایران  هزارخون جگر در 
منی گرفت، اما خاندان پدر و زبان عربی برایش جلوه ای 

آنچه در زمینه ی حضور زبان فارسی در 
ملك  حمدی  آقای  گفتار  از  )برگرفته  عراق 
شماره ی  در   ) مه2011   13 بی بی سی  در 
 » ن ا یر ا ث  ا میر «  )1 3 9 0 ن  بستا تا (  6 2
از  گوشه ای  داشت  آن  بر  مرا  گردید،  درج 
در  را  خود  ساله ی  چهل وچند  جتربه های 
برخورد با عراق و عراقیان با خوانندگان تان 
كه  بگومی  باید  پیشاپیش  بگذارم.  میان  در 
غرض از این نوشته  نفی گفتار آقای حمدی 
برای  است  كوششی  بلكه  نیست،  ملك 
معقول منودن تفاخر »ایرانیت« و »عربیت« 
این  در  تاریخی  همسایه ی  دو  بنی  موجود 
منطقه. به طوری كه خواهیم دید احساسات 
بدفهمی  زاییده ی   بیشتر  موجود،  اضافی 
احساس  تا  است  وارداتی  ناسیونالیسم  از 

وطن دوستی و عرق ملی.
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برخورد آرا
دیگر داشتند. به او گفتم كه آیا می داند كه در داخل 
»مستعرب«  حّتا  عرب  فرد  یك  عنوان  به  را  او  عراق 
)عرب شده( نخواهند شناخت. این رؤیای عراق چون 
دوررس است چننی جلوه دارد. او دیگر چیزی نگفت.
مورد دوم فرزندان خاندانی بودند كه نام فامیلی 
اسم شان داشتند  دنبال  به  پدر  از طرف  را  »خویی« 
و به خاطر همنی اسم در كمال رفاه در تهران و قم 
زندگی می كنند، اما چون متولد عراق هستند، به رغم 
مادر فارسی زبان شان، متفاخر به عربیت خویش اند.

حتا به طوری كه بعداً شنیدم كار بی وفایی به 
كشور پذیرنده ی خود و شیفتگی به »دیار دور« را به 
جایی رسانیده اند كه یكی از آنان مّدعی شده كه شهر 

خوی اصاًل جزئی از خاك عراق بوده نه ایران.
البته این گونه حرف ها بچگانه تر از آن ست كه 
درخور پاسخ باشند، اما اندیشه برانگیز است كه خاك 
قم با همه شوری اش چرا قادر به منك گیر كردن زائران 
خود نیست. بسیاری از مهاجران جنف یا كربال را كه 
با عراق از نظر  ایران دیدم، قم را در مقایسه  من در 
خدمات شهری )آب و برق و متیزی( به مراتب بهتر 
و  رگ  به  نسبت  نه  اینهمه  با  می دانستند،  جنف  از 
ریشه ی ایرانی شان احساسی داشتند، و نه نسبت به 
جدیدشان  همشهری های  محبت های  و  خدمات 

قدردانی و سپاسی.
دو موردی كه در باال ذكر كردم بیشتر گویای 
»تلّون مزاج« جوانانی است كه هنوز نسبت به رگ و 
ریشه و زبان مادری شان تصمیم نگرفته اند. بهر صورت 
از  نشان  رنگی ها  دو  و  دلی ها  دو  گفتگو ها،  همنی 
مردم  فرهنگی  و  قومی  آمیختگی  بهم  حتا  نزدیكی، 
بجای شناخنت جایگاه  دارد. هر چند  عراق  و  ایران 
و  مدنی  دستاوردهای  شناخت  یعنی  یكدیگر  واقعی 
تو  تفاخر های  به  اغلب  كار  یكدیگر  واقعی  فرهنگی 
خالی می كشد، با این همه به حكم همجواری و آمد 
و شدهای زیارتی و یا اقتصادی ساكنان ایران و عراق 

ناگزیر به كنار آمدن با یكدیگراند.
سیاستگران،  نه  را،  آمدن  كنار  این  چگونگی 
اهالی  اقتصادی  منافع  و  فرهنگی  آگاهی های  كه 

تعینی می كند.

پاسداران زبان فارسی
توضیح: زنده یادان احمد شاملو و منوچهر آتشی دو تن از آخرین شاگردان بالواسطه ی نیمای یوشیج، 
بنیان گذار شعر نو،  بودند.  هنگامی كه شاملو  )1304-1379( درگذشت، آتشی )1384-1310( 
مطلبی در ستایش از یار از دست رفته اش نوشت كه به نحو آشكاری پرده از راز پایداری زبان فارسی 

برمی دارد. این نوشته را در زیر تقدمی شما می كنیم.
برگرفته از كتاب  بامداد همیشه، یادنامه ی احمد شاملو، به كوشش آیدا سركیسیان

یكی از دوست داران شعر فارسی جایی نوشته یا گفته بود كه:»یكی از ویژه گی های زبان شعر شاملو 
این است كه به ابتذال تن منی دهد و یاوه گویی را برمنی تابد.«  شاید این سخن در نظر اول ساده بنماید. 
اما من در این كالم دقیق شدم و دریافتم كه در این مدعا، برجسته ترین و روشن ترین خصوصیت زبان شاملو 
بیان شده است و اصلن هم ساده نیست. این مدعا ما را به عمق تاریخ ادب سرزمنی خودمان می برد و ما 
را متوجه این حقیقت می كند كه از ریگ ودا و گاتاهای زرتشت تا امروز، این خصلت بارزترین و مهم ترین 
ویژه گی زبان شعری ما بوده است كه اگر در گذشته، در زبان شعری ما _ جز در موارد معدودی مثل 
تاریخ بیهقی، تفسیر طبری و تفسیر عتیق نیشابوری و... _ جتلی نداشته، خوشبختانه در نثر جدید ما، در 
رمان ها و داستان های كوتاه نویسندگانی چون دولت آبادی، احمد محمود، گلشیری، مندنی پور، ابوتراب 
خسروی و بسیاری از نویسندگان دیگر كه ذكر نام شان باعث تطویل كالم می شود، به همان روشنی و زیبایی 
زنده شده و به جلوه گری پرداخته است و در نقدها، مقوله ها و ترجمه ها نیز همنی خصوصیت را می بینیم.
اما یك نكته ی بدیع و دقیق فراموش مان نشود:»بزرگان شعر ما، از رودكی تا نیما و شاملو و اخوان و 
فروغ و سیمنی و مختاری و دیگران، به ساده گی و از روی هوس به این توفیق دست نیافتند...«  به سرگذشت 
این حقیقت خواهیم رسید كه: »چه خون دل ها خوردند، چه  به  بپردازمی  و سرنوشت هر كدام شان كه 
تازیانه هایی برجسم و روح شان فرود آمد، چه گرسنه گی ها كشیدند، تا توانستند كاری كنند كه پیكر در 
خون غلتیده ی جغرافیای ایران، با نام خودش و مردم ایران با نام ایرانی، از آن همه شوربختی تاریخی، 
جان سالم به در برند و امروز و فردا و تا همیشه، ایرانی باقی مبانند.  برای این كه به اطناب نگرامی، سخن 
كوتاهم را با مثالی واقعی روشن می كنم. یكی از دوستان من روان پزشكی است كه در ردیف پزشك های 
برون مرز، كار می كند و هم اكنون در مصر، و گاهی سوییس، به سر می برد. او شاعر است و با استادان 
فارسی خوانده ی مصری هم رفاقت دارد. به من می گفت كه روزی یكی از این استادان كه در كار ترجمه ی 
شعر معاصر فارسی به زبان عربی با او همكاری دارد، از من سووالی كرد. او پرسید: »شما یك راز را برای 
من فاش كنید. آن راز این است كه شما ایرانی بودید و مسلمان شدید، ما هم مصری بودمی و مسلمان شدمی، 
اما چرا ما مصری ها كه عرب نبودمی، عرب شدمی و امروزه هم در ردیف كشورهای عربی هستیم، اما شما 
مسلمان شدید ولی هم چنان ایرانی ماندید و زبان تان فارسی ماند؟«  دوست من به او جواب داده بود كه: 
»این راز را رودكی ، فردوسی، سنایی، ، عطار، نظامی، موالنا، سعدی، حافظ، نیما، شاملو، اخوان، فروغ، 

دولت آبادی، گلشیری، سیمنی بهبهانی و شاگردان این ها می توانند برای شما فاش كنند.«
بیش از این جایز نیست شما مردم هوشیار را به این مساله ی حل شده و موضوع روشن مشغول دارم. 
تنها این نكته می ماند كه شاعران و نویسند گان بدانند و در خلوت خود به خود بقبوالنند كه: »ایران، اگر 
توانسته از گردنه ها و گردبادهای مهیب تاریخی سالم 
عبور كند و امروز و فردا و پس فردا هم ایرانی مباند، 
به خاطر این بوده كه برای حفظ و ارتقای زبانی كه 
ابتذال بر منی تابد و همواره در همه ی پیچ و خم های 
تاریخی، با مردم و در جان مردم، حركت كرده و روح 
ملی ما را از زخم زارها عبور داده، رجن ها كشیده و 
هرگز اجازه نخواهد داد كه بازیچه ی هوس بازی ها 
ابتذال تن  و گاه خیانت های هوس بازان شود و به 
بسپارد. شاملو سمبل چننی افتخاری بود و به همنی 
سبب در دل و جان مردم ماند و هركس بخواهد به 
چننی افتخاری برسد، باید حقیقتی را كه بازگفتم، 

و بسیار گفته اند، آویزه ی گوش خود كند. والسالم
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یكی از مهمترین مسایل فلسفی كه هر انسان دامیاً با آن دست به گریبان 
می باشد، این است كه آیا حوادث و اتفاقاتی كه در سراسر زندگی برای او رخ می دهد 
ناشی از ارادٌه آفریدگار و طبیعت بوده و یا اینكه انسان خود سبب پیدایش آنها می شود. 
ضرب املثل های متعدد و متضادی در این زمینه وجود دارد كه هریك تابع یكی از این 
دو گونه فلسفه می باشد. مثل هایی نظیر »نُبرد رگی تا نخواهد خدا« و یا »بردكشتی 
آجنا كه خواهد خدا« منایانگر آن است كه هرچه خدا و طبیعت بخواهد، آن خواهد 
شد و اراده و توانایی بشر در آن نقشی ندارد. برعكس مثال هایی نظیر »از ماست 
كه بر ماست« و یا »تو خود كنی اختر خویش رابد، مدار از فلك چشم نیك اختری 
را« متضاد آن بوده و به آن معناست كه خود سرنوشت ساز زندگی و آتیه خود هستیم 
و پروردگار و طبیعت در آن دخالت مستقیم ندارند. آنان كه تعصب مذهبی دارند 
كلیه حوادث و رویدادهای زندگی را ناشی از اراده پروردگار می دانند و بی چون و 
چرا به آن تن می دهند. این افراد معتقدند كه چنانچه بشر توجیهی برای پاره ای از 
اتفاقات منی یابد، باید بپذیرد كه در پشت آن فلسفه و دلیلی وجود دارد كه دانش 
و بینش او قادر به درك آن نیست. ولی گاه حوادثی به وقوع می پیوندد كه حتی 
مذهبیون و معتقدین را به حیرت و اعجاب وامی دارد و امیان آنها را دچار تزلزل 
می كند. ماجرای شگرف زیر می تواند منونه ای از این حوادث غیرقابل توجیه باشد.
پس از یك سال كار مداوم و استرس مربوط به مسایل پزشكی و مواجهه و 
مبارزه با معضالت بیمار و بیماری تصمیم به یك مسافرت تفریحی گرفته شد. در 
این مسافرت با كشتی تفریحی )كروز( به جزایر كارائیب، دو نكته مهم توجه مرا به 

خود مشغول كرد و یكی از آنها سوژٌه این نوشتار است.
نكته اول اینكه استثمار هنوز در جهان بیداد می كند. این مجمع اجلزایر كه از 
چندین جزیره كوچك در اقیانوس اطلس تشكیل می شود، هر یك الاقل متعلق به 
یكی از ابرقدرت هاست. یكی به انگلیس وابسته است و دیگری به فرانسه و سومی 
به فرانسه و هلند و چهارمی به آمریكا. گرچه این خود بحث مفصلی است كه چرا 
به  تا این حد استعمار و استثمار بیداد می كند، ولی داستان زیر  هنوز در جهان 

مراتب از این نكته بحث انگیزتر است.
این  قرن  دو  از  متجاوز  می باشد.  فرانسه  استثمار  حتت  مارتینیك  جزیره 
جزیره حتت استعمار فرانسه بوده است. آن روز پس از آنكه كشتی تفریحی در یكی 
از بنادر این جزیره لنگر انداخت، ما با یك تور داخل شهر به دیدن نقاط دیدنی 
این جزیره پرداختیم. پایتخت این جزیره در حدود صد سال قبل به دلیل زیبایی 
به پاریس كوچك لقب یافته بود. بسیاری از ثرومتندان فرانسه به آجنا نقل مكان 
كرده و كمك به آبادانی آن كرده بودند. در سال 1902 میالدی پاریس كوچك به 
صورت یك شهر زیبا و مدرن اروپایی درآمده و یك مركز توریستی بزرگ شده بود. 
فرانسوی ها با بومیان ساكن جزیره به همزیستی مساملت آمیز زندگی می كردند و 

از زندگی لذت می بردند.
فرانسوی  فرماندار  بود.  فرماندار جزیره  برای  انتخابات  سال 1902 هنگام 
مبارزات انتخاباتی خود را برای انتخاب مجدد شروع كرده بود. در این جزیره زیبا 
یك كوه آتشفشان وجود دارد كه تا زمان انتخابات فرمانداری، سالیان دراز بود كه 
سكوت اختیار كرده و خاموش بود. از این رو هنگامی كه سه روز مانده به انتخابات 
مقداری خاكستر و مواد نیمه مذاب از آن سر به آسمان كشید. مردم پاریس كوچك 
را كه در مجاورت این كوه قرار داشت دچار وحشت منود. بسیاری از مردم با توجه به 
آتشفشانی های گذشته آن و خساراتی كه به وجود آورده بود، تصمیم به ترك پاریس 
كوچك را گرفتند، اما فرماندار كه انتخابات را نزدیك می دید و برای انتخاب مجدد 
خود زحمت زیادی كشیده بود، مردم را آرام و ترغیب به عدم ترك شهر منود. بخصوص 
كه انتخابات هم زمان با یك جشن ساالنه بود، كه مردم در آن روزها و شب ها به رقص 
و پایكوبی و می گساری می گذراندند. سخنان فرماندار و وسوسٌه خوش گذرانی دوران 
جشن و شادمانی، آنان را كه تصمیم به ترك شهر گرفته بودند نیز از رفنت منصرف كرد.
صدای موسیقی و آواز و رقص چند روزی بود كه سر به آسمان كشیده بود 
و دو روز نیز بیشتر به انتخابات منانده بود كه قهر طبیعت كار خود را كرد. كوه 
آتشفشان سر نازسازگاری آغاز كرد و این بار شروع به فوران های اندك مواد مذاب 
و خاكستر به دنبال خود، دریایی از مواد گداخته و مذاب را روانٌه مردم نگون بخت 
پاریس كوچك منود. در یك چشم بهم زدن این شهر زیبا پوشیده از مواد گداخته ای 
شد كه از كوه آتشفشان سر به فلك كشیده به طرف این عروس شهرها سرازیر شد.
از 30 هزار نفر سكنه این شهر، از بچه و خرد تا پیر و جوان، همه زیر این دریای 
آتش مدفون شده و جان دادند و فقط یك نفر زنده ماند. این فرد كه بود و چگونه 

فقط او از این مهلكه به طور معجزه آسا جان سالم به در برده بود، شنیدنی است.
لوئی سی پاریس، جوانی سیاهپوست و ساكن شهر پاریس كوچك بود. او مردی 
تبهكار، دزد و فاسد و مشروب خوار و ضداجتماع بود و در روز اول شروع فستیوال 
با صرف مشروبات الكلی زیاد مست شده و بخصوص رفتار ناپسند و غیرانسانی با 
دختران و زنان جوان داشت و همچننی شروع به آزار و اذیت مردم كوچه بازار را 
كرده بود. پلیس او را به جرم مردم آزاری و بدمستی و رفتار جتاوزكارانه نسبت به 
زنان، دستبند زده و راهی زندان می سازد. طبع سركش لوئی، زندانی بودن در 
دوران رقص و پایكوبی فستیوال را منی توانست بپذیرد. از این رو در اولنی فرصت 
پس از ضرب و جرح محافظنی، از زندان فرار كرد و مجدداً مشروب خواری و آزار 
مردم در حال مستی را از سر گرفت. ولی پلیس هم دست بردار نبود و پس از تعقیب 
و یافنت او، این بار او را به جای اطاق معمولی زندان در یك سیاه چال در زیرزمنی 
زندانی كردند. برای آنكه زندانی نتواند از آجنا فراركند، در و دیوارهای آن بسیار 
قطور ساخته شده بود. درست در زمان زندانی شدن لوئی در سیاه چال بود كه 
كوه آتشفشان به خشم آمد و شهروندان پاریس كوچك را رهسپار دیار عدم منود 
و فقط و فقط لوئی سی پاریس جان سالم بدر برد. افراد و مقامات دولتی كه پس 
از خاموش شدن كوه آتشفشان از سایر شهرها به آجنا آمدند با كاوش و جستجوی 

فراوان غیر از لوئی، جنبنده دیگری در آن شهر نیافتند.
در این ماجرا آنچه اسباب شگفتی است، نه از دست رفنت سی هزار نفر ناشی 
از خشم كوه آتشفشان و نه زنده ماندن یك فرد در یك سانحه مرگبار می باشد. آنچه 
انسان را به حیرت وامی دارد این است كه تنها فردی كه جان سالم بدر برده است، 
انسانی مشروب خوار و بدمست و مردم آزار و زندانی است. او پس از این ماجرا 57 
سال دیگر زندگی كرد و بعدها به كار در یكی از معر وف ترین سیرك های جهان 
پرداخت و از اطالعاتی كه در دست است پس از آن حادثه آتشفشان زندگی را با 

شادی به پایان رساند.
مسأله مهم حیات یعنی جبر و اختبار همیشه فكر بشر را به خود مشغول داشته 
و هنوز جواب قانع كننده ای كه همه را متقاعد كند، برای آن یافت نشده است. آیا 
اختیار حوادث و اتفاقات و مصائبی كه برای بشر رخ می دهد، به دست اوست و به 
قول معروف »از ماست كه بر ماست« و یا اینكه جبراً و به توسط نیروهایی كه این 

جبر و اختیار
ایرج دردشتی
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جهان را اداره می كنند به او حتمیل می شود. گاه حتی آنان كه اعتقاد راسخ و مطلق 
به آفریدگار دارند، دچار تردید شده و به تفكر فرو می روند و جواب قانع كننده برای 

پاره ای از حوادث گوناگون كه هرروزه رخ می دهند منی یابند.
داستان فوق منونه ای است از ناتوانی، برای توجیه آن. چگونه امكان دارد در 
یك شهر سی هزار نفری، فقط یك نفر از بلیه آن آتشفشان هولناك جان سالم بدر 
برده باشد و آن هم یك زندانی مجرم به مردم آزاری ناشی از افراط در مصرف مشروب 
الكلی. اگر بجای این مجرم فرد دیگری كه برای مثال مذهبی بوده و در زیرزمنی 
عبادتگاه خود جان سالم بدر برده بود، اعجاب این حادثه به گونه ای دیگر جتلی كرده و 
با طرز فكر كنونی، قابل قبول تر به نظر می رسید. این عابد شاید هم می توانست پس از 
معجزه جنات خود، ادعای پیامبری منوده و معتقدانی بی شمار به دور خود جمع كند!
زندگی مانند قماری طوالنی است و انسان ها بازی كنان آنند. كسی كه آن را 
خوب بازی كند و شانس هم بیاورد، برنده مطلق است. ولی اگر این بازیگر زندگی 
بدشانسی بیاورد كمتر می بازد. اما آنكه بدبازی می كند اگر شانس هم بیاورد كم 
می برد و اگر بدشانسی بیاورد بازنده مطلق خواهد شد. این قانون كلی همانند 
كلیه قواننی دیگر استثناء  نیز دارد. از آن جمله كسانی هستند كه بدشانس مطلق 
می باشند و بی گناه و تقصیر سخت می بازند و متأسفانه تعدادشان هم كم نیست. 
كوره های  در  كه  یهودی  میلیون ها  یا  و  دادند  آتشفشان جان  این  در  كه  افرادی 
ژاپونی نگون بختی كه در  یا صدها هزار  و  به هالكت رسیدند  نازی ها  آدم سوزی 
هیروشیما و ناكازاكی با انفجار مبب امتی در یك حلظه جان خود را از دست دادند، 
از این گروه اند. خوش شانس مطلق هم كم نیست. منونه آن پاریس، قهرمان این 

داستان كه جان در بردِن او را به هیچ نحو دیگری منی توان توجیه كرد.
با این وجود اصل كلی زندگی درست بازی كردن آن است و به دلیل طوالنی 

بودن، امكان برنده شدن برای درست كاران زیادتر است.

برخورد آرا

اخالق بردگی و اخالق اربابی

فرستنده هوشنگ بافكر
با تشكر از سركار خامن سارا فرزاد

از  و  سوئیسی  شهیر  )روانشناس  یونگ  گوستاو  كارل 
شاگردان معروف فروید كه در بحث ناخودآگاه جمعی از هم جدا 
شدند( می گوید كه انسان ها بر دو نوع اخالق رفتار می كنند: 

اخالق بردگی و اخالق اربابی.
 اخالق بردگی یعنی همنی چیزی كه 90 درصد مردم بهش 
معتقدند؛ اخالقی كه می گوید در مهمانی ها و جمع فامیل لبخند 
وقتی  نزن،  فریاد  و  باش  خوددار  می شوی،  عصبانی  اگر  بزن، 
دوستت  وقتی  ببر،  كادو  برایش  می شود  دار  بچه  دخترعمویت 
خوشت  همكارت  از  وقتی  بگو،  تبریك  بهش  می كند  ازدواج 
منی آید، این را مستقیم بهش حالی نكن، برای این كه دوستت، 
همسرت، برادرت ناراحت نشوند خودت را، عقاید و احساساتت 
تأیید و حتسنی اطرافیان،   آوردن  به دست  برای  را سانسور كن، 
لباسی را كه دوست داری نپوش، اگر لذتی برخالف شرع و عرف 
به خاك  و  بُُكش  در وجودت  را  آن  است  بشری  قواننی جامعه  و 
بسپار، فداكار، مهربان، صبور، متعهد، خوش برخورد و خالصه، 

همرنگ و همراه و هم مسلك جماعت باش...
اما اخالق اربابی، كامال متفاوت است. افرادی كه  به اخالق 
به   كه  هستند  آدم هایی  روانشناسی،  نظر  از  پایبندند،  اربابی 
از  نه  را  قواننی اخالقی  و  اند  روانی رسیده  بلوغ  از  باالترین حد 
روی ترس از خدا و جهنم و قانون و پلیس وهمسر و پدر و مادر و 
نه به طمع پاداش و تشویق و تنبیه اجتماعی، كه برمبنای وجدان 

خودشان تعریف می كنند.
و  صادق  بالغ،  مستقل،  افراد،  این  شخصی  وجدان  البته 
سالم است، اهل ماست مالی و الپوشانی نیست، صریح و بی پرده 

است و با هیچكس، حتی خودش تعارف ندارد.
و  اعمال  برای  اربابی  اخالق  خالقان  معیار  بزرگترین 
اخالق  است.  درونی  رضایت  و  آرامش  به  رسیدن  رفتارشان، 
و  خشك  هرگز  و  دارد  انعطافی  قابل  و  وسیع  مرزهای  اربابی 

متعصب نیست.
برای توده هایی كه مقید و مأخوذ به اخالق بردگی هستند، 
اخالق اربابی، گاه زیبا و حتسنی برانگیز، گاهی گناه آلود و فاسد 

و در اكثر مواقع گنگ و نامفهوم  است.
 یونگ می گوید افرادی كه به اخالق اربابی رسیده اند تاوان 
این بلوغ را با تنهایی و طرد شدگی پس می دهند. آنها به رضایت 
درونی می رسند ولی همیشه برای اطرفیانشان، دور از دسترس و 

غیرقابل درك باقی  می مانند.

آژانس مسافرتی ایراكسپرس

طمئن یح و م - اطالعات صح

ی ع یق و واق ی دق ب و ارزان، ول مت های مناس ی - ق

ی، قضاوت با شما... رفه ائ ی ح ح اطالعات عال ط رویس و س -  س

ی ی بازرگان مای ه خدمات هواپی ا چهار ده برابر است ب

ن مدیران آن، ری ی ت ی از قدیم ط یك ریكا توس یم آم رام مق ان گ ی ه ایران ب

بهمن امیرحكمت
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برخورد آرا
پیشگفتار

یگانه  فقط  ه  باارزشی  و  بی نظیر  از كتاب های 
»نورالعلوم«  نام  به  بریتانیا  موزه  در  آن  خطی  نسخه 
یكتای شیخ  و كتاب  بی همتا  »عارف  اثر  مانده  باقی 
ابواحلسن خرقانی یا سلطان املشایخ می باشد كه منونه 
نثر فارسی از قرن پنجم هجری است و یكی از منابع 
ایران محسوب می گردد. زحمات  تاریخ تصوف  مهم 
و  آمد  به عمل  برتانیا  موزه  با  متعدد  و مكاتبات  زیاد 
اجازه نشر آن در ایران و با فتوكپی از نسخه اصلی و 
عكس ها از منت كتاب به دوست یگانه و شاعر و نویسنده 
توانا جناب عبدالرفیع رفیع »حقیقت« داده شد كه با 
عرفانی  جاودان  اثر  این  سراجنام  كوشش،  سال ها 
همراه شرح احوال و آثار و افكار این عارف كه نظیر و 
آزادمرد و بلندنظر ایرانی كه براستی یكی از چهره های 
درخشان بشری است در سال 1355 خورشیدی پایان 

یافت و به هم میهنان گرامی ارمغان گردید.

سال  در  خرقانی  سلمان  پسر  ابواحلسن  شیخ 
351 هجری در قصبه خرقان قومس از توابع بسطام 
متولد شد و در سال 425 هجری در سن 73 سالگی 
در خرقان جهان را بدرود گفت. فرقه ارشاد از شیخ 
عالیقدر قصاب آملی به مانند ابوسعید ابواخلیر دریافت 
داشته و از بایزید بسطامی، عارف بزرگوار و عالیرتبه 
به مقتدای حال جذبه و تفكر او بوده است و مشهور 
است كه بازید هر سال به زیارت قبور می رفت و چون به 
خرقان گذر كردی، مدتی ایستاده و نفس بركشیدی، 
بویی  هیچ  ما  كه شیخا  كردند  وی سؤال  از  مریدان 
منی شنومی و او گفت بوی مردی می شنوم كه بعد از 
من نامش علی و كنیتش ابواحلسن كه درجه و مقام 

و منزلتش بیش از من خواهد بود.
نقل است كه شیخ در ابتدا 13 سال در خرقان 
خاك  به  روی  بسطام  در  و  كردی  مناز  جماعت  با 
به  كه  خلعت  آن  از  خدایا  بار  گفتی  و  نهادی  بایزید 
بایزید دادی ابواحلسن را بویی ده. از تربت او آواز آمد 
كه ای ابواحلسن تو یك صد سال پیش از من بودی 
ولیكن چون به خرقان عبور كردم نوری دیدمی كه از 
خرقان به آسمان برمی شدی و سی سال بود از خداوند 
حاجتی داشتم و ندا آمد كه ای بایزید به حرمت آن 
نور، مشعلی آر تا حاجت تو برآید. گفتم بارالهی آن نور 
كیست؟ هاتفی آواز داد آن نور بنده ای خاص است كه 
او را ابواحلسن نامند و آنچه می خواستم به دست آوردم.
ابواخلیر  ابوسعید  شیخ  كه  آمده  حكایات  در 
ایران  نامی  فیلسوف  سینا  ابوعلی  و  مشهور  عارف 
معاصر او بوده اند. با شنیدن آواز شهرتش با مریدان 
خود با اشتیاق روانه خرقان می شوند و سراغ منزل 
او را گرفته و بر درب حلقه می كوبند و پنجره ای باز 
به  می گویند  می خواهید.  را  كه  می پرسد  و  می شود 
زیارت سرور و پیش كسوت خود آمده امی و من عیالش 
هستم. آن زندیق كذاب را می خواهید و بسی جفا و 

شكایت كرد چه منكر وی بود....!
موالنا در مثنوی اشعاری طویل در این باره به نام 
»داستان شیخ ابواحلسن خرقانی و زن ناسازگار« سروده 
است. بعد از این قضایا آنها عزم صحرا كردند. شیخ را 
دیدند كه مقداری زیاد بته بر شیری نهاده و از كوه فرو 
می آید. با حسرت از شیخ پرسیدند این چه حالی است. 
گفت: »آری تا بار چنان گرگی را كه زن ست نكشی، 
چننی شیری مطیع نبوده و بار تو نكشد.« پس باز آمدند 
و ساعت ها سخن آغاز كردند و در عنی حال چون شیخ 
گل در آب داشت برخاست و گفت، معذورم بدارید این 
دیوار را عمارت می كنم. چون بر سر دیوار رفت تیشه 
از دستش بیفتاد. ابوعلی سینا خواست تیشه را به وی 
به  و  برجست  تیشه خود  بیاید،  او  آنكه  از  پیش  دهد 
دست شیخ رسید و ابوعلی یك باره دگرگون شد و بعد 
از آن امیان درو پیدا شد و فلسفه را به طریقت كشید. 
یكی دو روز در خلوت بودند و زمانی كه باز می گشتند 
مریدان حلقه وار پرسیدند، او را چگونه یافتید؟ گفتند 
»آنچه را ما می دانیم، او می بیند.« و درباره دوست گفته

آن دوست كه دیدنش بیاراید چشم
بی دیدنش از گریه نیاساید چشم

چشم باید  دیدنش  برای  ز  را  ما 
گر دوست نبیند به چه كار آید چشم

یكی دیگر از مریدان شیخ ابواحلسن خرقانی، 
خواجه عبدالله انصاری است كه هم زمان او بوده كه 
مناجا ت هایش سوزناك و سراپا هنر شعر و نثر آهنگنی 
است. حتی سخنوری چون سعدی را مسحور ساخته 
كه در گلستان خود در وحله اول از شیخ ابواحلسن 
تقلید  به  انصاری  عبدالله  خواجه  او  مرید  و  خرقانی 
پیر و  انصاری درباره  پرداخته است. خواجه عبدالله 

مراد خویش چننی می گوید:
اگر او را ندیدمیی كجا حقیقت دانستمی«

از  نیز  بزرگ  عارف  ابواخلیر  ابوسعید  شیخ 
مریدان و هم دوره ایشان بوده و در تذكرةاالولیا عطار 
نقل می كند: »من خشت خام بودم چون به خرقان 

رسیدم گوهر بازگشتم.«

حدیت سلطان محمود غزنوی
نقل است كه سلطان محمود غزنوی آوازه شهرت 
شیخ ابواحلسن خرقانی را شنیده بود، بشدت مشتاق 
دیدار او بود. به خرقان رفت و برای او پیغام فرستاد كه 
ما از غزننی بدینجا آمده امی تو نیز از خانقاه به خیمه 
ما درای. ولی او پیغام فرستاد كه مرا معذور دار چنان 
غرق از اطاعت و جذبه الهی مستغرقم كه اطاعت امر 
اولیا را نتوامن كرد. سپس محمود گفت برخیزید او نه 
آن مرد است كه پنداشتم و برومی. پس جامه خویش 
را بر تن ایاز كرد و ده كنیز را جامه غالمان در بر كرد 
سالم  و  گردیدند  شیخ  خانه  وارد  ایاز  درپس  خود  و 
كردند. جواب سالم داد ولی از جای برنخاست. پس رو 
به محمود منود و در ایاز ننگرید. محمود گفت چرا برپا 
نخاستی. شیخ گفت او فرموده هر كه مرا دید از شقاوت 
امین شد. محمود گفت مرا پندی ده. او گفت شفقت 
و سخاوت بر خلق خدا را روا دار و محمود درخواست 
دعا منود. شیخ گفت »ای محمود عاقبتت محمود باد«!
و سلطان كیسه ای زر پیش شیخ نهاد و شیخ هم 
قرص چوبنی نزد او نهاد و گفت بخور. محمود همی 
جوید و در گلویش گیر كرد. شیخ گفت تو می خواهی 
ما را زر تو گلوگیر شود. آن را بردار. محمود یادگاری 

خواست. شیخ پیراهن خویش را به او داد.
گفت  محمود  خاست.  برپا  شیخ  رفنت  موقع 
مقام  به  اول  داد،  جواب  شیخ  نكردی.  التفاتی  اول 
پادشاهی و امتحان درآمدی، ولی در آخر به كسوت 

درویشی می روی.....
شیخ ابواحلسن می گفت: عالم بامداد برخیزد 
و طلب زیادتی علم كند و زاهد طلب زیادتی زهد كند 
... اگر به تركستان تا به شام كسی را خاری در انگشت 
شود آن، از آن من است و همچننی از ترك تا شام كسی 
را قدم در سنگ آید زیان آن مراست و اگر اندوهی در 
دلی است آن دل از آن من است. »از تذكرةاولیا عطار«

منبع: كتاب نورالعلوم
به قلم نویسنده توانا عبدالرفیع حقیقت )رفیع(

شیخ ابوالحسن خرقانی

»سلطان العارفین«

سعید فروزان

بر سر در خانقاه خود نوشته بود
از  و  دهید  نانش  درآید،  سرا  این  در  كه  هركس 
امیانش مپرسید...! چه آنكس كه به درگاه باریتعالی 
به جان ارزد، البته بر خوان ابواحلسن به نان ارزد....
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پیشاپیش بایستی گفته شود كه منظور از نوشتن 
این سطور پاسخگویی به كسی نیست، بلكه با توجه به 
آزادی اندیشه، من هم به خود حق می دهم كه آنچه را 
از پژوهش های دیگرا ن درست تشخیص داده ام، برای 

روشن شدن افكار جوانان، بازگو كنم.
چگونه  این  حافظ،  انگاشتن  صوفی  مورد  در 
انتقاد  باد  به  را  صوفیان  كه  است  متصوفی  شاعــر 

گرفته و می گوید:
د كر ز  با حقه  سر و  م  ا د د  نها فی  صو
د كر ز  با حقــه  فلك  با  مكر  د  بنیا
شد میخانه  به  دوش  خلوت نشین  زاهد 
شد پیمانه  سر  بر  گذشت  پیمان  سر  از 

یا:
را جام  است  صافی  آینه  كه  بیا  صوفی 
ا ر م  فـــا می  لعل  ی  صفـــا ی  بنگــر تا 
پــرس مست  رندان  ز  پـرده  درون  راز 
را مقـام  عالی  زاهـد  نیست  حال  كاین 

یا:
خواند ام الخبائثش  صوفی  كه  وش  تلخ  آن 
ا ر ا لِعـــذ ا ُقبـــلة  ِمن  اَحلی  و  لنــا  شهی  ا

بركشیم سـالوس  خـرقه ی  كه  بیا  صوفی 
كشیم سر  به  بطالن  خط  را  زرق  نقش  وین 
می نهیم وجـه  در  صومعــه  فتوح  و  نـذر 
كشـیم بـر ت  با ا خـــر ب  آ بــه   ، یا ر لـق  د

در مورد معشوق حافظ هم خوبست كه به جای 
در  عشق  مختلف  مفاهیم  و  آن  درباره ی  گمانه زنی 
اشعارش، به نوشته های مفسرینی چون دكتر معین، 
بهاءالدین خرمشاهی و دیگران توجه شود كه نشان داد  
اند در دیوان حافظ هم از عشق انسانی و زمینی سخن 

به میان آمده است و هم از عشق عـرفانی. 
این توضیح نیز الزم است كه برای توجیه وجود 
پسر در اشعار شعرای قدیم چند دلیل آورده می شود؛ 
اول اینكه چون عشق ورزیدن به زن، جایز نبوده است 
اغلب جنسیت معشوق یا در پرده ی ابهام است و یا مرد 

است. دوم این كه حدس زده می شود كه برخی هم 
انحراف جنسی داشته اند و در آن زمان )مانند امروز 
تمام  با  اما  معمولی.  است  بوده  كاری  مغرب زمین( 
در  زن  نام  بردن  نبودِن  پسندیده  و  حاكم  جو  فشار 
اشعار و او را معشوق خطاب كردن، می بینیم حافظ، 
كه به گفته ی خودش »رندی است خراباتی«، زاهدان 
از  باكی  و  می دهد  قرار  عتاب  مورد  را  ظاهرپرست 

طعنه ی دیگران ندارد زیرا به گفته ی سعدی:
عاشقان راچه غم از سرزنش دشمن و دوست
را رسـوایی  غـم  یا  خورد  دوست  غــم  یا 

و حافظ شیرین سخن نیز غمی از رسوایی ندارد 
دید  »جانانه ای  معین،  دكتر  گفته ی  به  كه،  و همین 
ُدردانه و ماهـرویی یگانه، دل و دینش از دست رفت 
فغان   ، نمی شناخت«  نَسب  و  َحَسب  به  را  او  و چون 

بر آورد كه:
یارب این شمع شب افروز زكاشانه ی كیست
جان مـا سوخت، بپرسید كه جانانـه ی كیست

بنا به نوشته ی استاد دكتر محمد معین در جلد 
اول حافظ شیرین سخن، داستان معاشقات خواجه ی 
ظریف الطبع خوش ذوق بس شیرین و دل انگیز است، 

كه باید شرح آن را در آن كتاب مرور كرد. 
پاورقی  )در  معین  محمد  دكتر  استاد  ولی 
»از  كتاب(،  همان  اول  جلد  از   133 صفحه ی 
قول الطاف حسین حالی، در كتاب حیات سعـدی«: 
در  آن  پی  در  و  فارسی  شاعری  »در  می نویسد: 
بود كه شاعـر  این طریقه جاری  »اردو« هم  شاعری 
خدا  عاشق  صوفی،  یا  باشد  رند  زن،  یا  باشد  مرد 
یا  زن،  یا  باشد  مرد  عاشق  خدا،  بنده ی  یا  باشد 
را عاشق نشان دهد  باید خود  نباشدو  اصاًل عاشق 
و معشوق نیز مانند وی باشد. رسم شاعـر هندی آن 
ابیات زن است و  است كه در هر صورت گوینده ی 
مخاطب كه معشوق باشد، مرد؛ در عربی شاعـر مرد 

و معشوق زن فرض می شود.
فارسی  هندی،  زبان  سه  از  شاعری  اگر  پس 
و عربی واقف باشد و بخواهد شعر بگوید در آن سه 

خود  تغزل  در  زبان،  هر  دستور  مطابق  باید  زبان، 
زن  را  گاهی خود  و  زن  را  معشوق  و  مرد  گاهی  را 
را  دو  هر  معشوق  و  گاهی خود  و  مرد  را  معشوق  و 
مرد فرض كند. از غزلیات امیرخسرو دهلوی ظاهر 
می گردد كه مفتون ساده رخی است و از مالحظه ی 
اشعار هندی وی آشكار است كه زنی به یاد شوهر 
از  و  است  بی تاب  جدایی  در  عزیزش  دوست  یا  و 
در  مردی  كه  برمی آید  عربی اش  قصاید  تشبیهات 
فراق زوجه و یا محبوبه اش بی قرار است. از این جا 
معلوم می گردد كه تمام به صورت فرضی و عناوین 
استعاری به كار رفته و بیان مطلب و حقیقت با هم 

فرق دارد....«
بهاءالدین خرمشاهی در حافظ نامه می نویسد: 
عشق در ادبیات فارسی دو جلوه بزرگ دارد، نخست 
و  عنصری  از  مثنوی های رودكی  انسانی كه  عشق 
نشأت گرفته و در مثنوی های نظامی به اوج رسیده 
شیرین  و  خسرو  چون  بزرگ  معشوقان  و  عاشقان  و 
و  اورنگ  مجنون،  و  لیلی  زلیخا،  و  یوسف  فرهاد،  و 
گلچهـره و نظایر آنها را پرورده و اوجش را در مثنوی و 

غـزلیات موالنا طی كرده است.
عارفانه ی  غزل های  عرفانی  بهـره ی  ولی 
 حافظ، همانند و هم چند بهره ی عا شقانه ی آن است. 
ولی آنچه مسلم است آن جایی هم كه از پسر و »مرد« 
نام برده برخال ف تصور نویسنده ی »معشوق حافظ«، 

منظور حضرت آدم )؟!( نبوده است.
برای آگاهی بیشتر در باره ی نقش پسر در شعر 
و..... مراجعه  ترسا بچه  بایدبه شرح مغبچه،  حافظ، 

نمود. هنگامی كه حافظ می گوید:
د با ن  یا و بر خو ك  چا هن  پیر ی  ا فد
هیز پر ی  قه  خر و ا  تقو ی  مه  جا ر  ا هز

چگونه می شود گفت كه حافظ از چاك پیرهن 
مرد سخن می گوید. حافط نه عابد است و نه زاهـد و 
نه صوفی، بلكه به گفته خودش رندی است خراباتی، 
اگر كسی درك نكرده باشد جای شگفتی نیست، زیرا 

خود گفته است:
َشـد چه  فهم،  نكند  حافظ  رندی  ار  زاهـد 
خوانند قـرآن  كه  قوم  آن  از  بگریزد  دیو 
یا  )و  قرآن  خواندن  هنگام  كه  همانگونه  یعنی 
از  هم  زاهد  می شوند،  فراری  اجنه  بسم الله(  گفتن 

حافظ فرار می كند.
در مورد تفسیر های گوناگون مبتنی بر افكار و 
باور های شخصی، گویا موالنا از پیش آن را می دانسته 

كه گفته است:
من ر  یا شد  د  خو ظن  ز  ا كسی  هر
من ر  ا سر ا نجست  من  ن  و ر د ز  و

و نیز فرموده است:  
ست تو فهم  ر  قد به  یم  می گو چـه  هـر
ست ر د فهـم  ت  حسـر ر  ند ا م  د مـر

آیا حافظ صوفی

و معشوقش مرد بوده است؟
 
در شماره ی پاییزی میراث ایران خواندم كه هم وطنی معشوق حافظ را مرد دانسته و آن هم حضرت آدم. 
پس از مشورت با جناب دكتر بهرام گرامی، كه فرمودند فرصتی برای نوشتن توضیح در این مورد ندارند، 

من متن پیوست را نوشته و ارسال نمودم تا چنانچه صالح می دانید منتشر شود.
محمد پرتو نوید
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حسادت چیست و چگونه در وجود انسان رشد می كند ؟
مجید فخاریان )هلند(

در  و فرهنگی نقش مهمی  اجتماعی  ارزش های  و  اعتقادات  در یك جامعه 
حسادت ایفا می مناید. تفاوت ها همیشه سبب به وجود آمدن حسادت در یك جامعه 
می باشد حسادت در هر جامعه ای یك پیش بینی از ارزش های فردی در رابطه ها 
زیرا حسادت همیشه وجود دارد و  باشیم،  می باشد. ما منی توانیم منكر حسادت 
رفتاری ناپسند می باشد و انسان ها یا منی خواهند و یا منی توانند براحتی در مورد آن 
حرف بزنند. ولی حسادت یك رفتار و جتربه مشخص شده و آشنا در روابط انسانی 
جتربه های  اشتباه،  فردی  شناخت های  زندگی،  در  منفی  جتربیات  اثر  در  است. 
بی عدالتی، نگرانی از دست دادن امنیت و موقعیت، نداشنت اعتماد به نفس كافی 

و باور نداشنت توانائی ها و استعداد ها و الگوها ی اشتباه حسادت به وجود می آید.
حسادت  حاصل  انتقام جوئی  و  ناامیدی  دروغگوئی،  نفرت،  غم،  خشم، 
می باشد . حسادت احساسی هست كه بیشتر از همه خود شخص را آزار می دهد. 
زمانی كه شخص حسود احساس می كند آن چیزی را كه دارد كمتر از آن چیزی ست 
كه دیگری دارد، حسادت او قوی تر و بیشتر شعله ور می شود. انسان ها به دلیل اینكه 
می گیرد  قرار  احترام  مورد  چیزی  نداشنت  علت  به  جامعه  یا  و  خانواده  در  فردی 
حسادت می ورزند . اشخاص حسود فكر می كنند كه حق آنها ضایع شده و آنها كمتر 
از دیگری به حق خودشان رسیده اند. شخص حسود منی خواهد و یا منی تواند در 
زندگی خود توازن و تعادل برقرار مناید و منی تواند بنی واقعیت و ایده آل برای خود 
مرزی داشته باشد. اكثر افراد حسود به توانائی و استعداد های شخصی خودشان 
فكر نكرده و توانائی خودشان را باور ندارند و خود را با گروه و یا افرادی مقایسه 
می كنند كه منی توانند به آنها برسند و این برایشان آزار دهنده می باشد . انسان های 
حسود با رفتارهای متفاوت تالش می كنند كه شخص مورد نظرشان آنچه راكه دارد 
نتواند از آن استفاده مثبت داشته باشد و هر آنچه باعث موفقیت و خوشبختی او 

می شود را نابود كنند و با شگردهای متفاوت این كار را اجنام می دهند.
این افراد معموالً چهره حقیقی خود را نشان منی دهند و همیشه با ترفندهای 
فریبكارانه همراه با مهربانی كاذب وامنود می كنند كه می خواهند به دیگران كمك 
و َمحبت منایند و می خواهند رضایت خاطر اطرافیان را با رفتار های دروغنی خود 
كسب كنند و در این رابطه مجبور هستند كه مرتباً به اطرافیان دروغ بگویند. افراد 
حسود با پنهان كردن افكار و رفتار و نیت های منفی خود با گشاده روئی در كنار و یا 
در كمنی شخص موردنظر هستند و همیشه منتظر فرصت مناسب و طالئی هستند 
تا شمشیر تیز و برنده انتقام خود را كه در زیر یك پارچه زیبای حریر پنهان منوده اند، 

بیرون بیاورند و شخص مورد نظر را با موفقیت هایش از بنی ببرند و نابود كنند.
بدین طریق شخص حسود می تواند به یك آرامش و امنیت نسبی برسد، زیرا 
اگر شخص حسود جلوی حسادتش را بگیرد، در آن صورت بیشتر از شكست رجن 
می برد. حسادت بسیار خطرناك و نابودكننده می باشد و همواره باید مراقب باشیم 
و آن را ساده نگیرمی. گاهی اوقات ما می توانیم با مطرح كردن توانائی ها و باورهای 
شخص حسود، كمی از شدت حسادت فرد مورد نظر كم كنیم و یا تالش كنیم به 
حرف دل آنها گوش كنیم و قسمتی از آنچه كه دارمی در اختیار شخص حسود قرار 
دهیم و با این شیوه، موقتاً بتوانیم از خطرات جدی شخص حسود در امان باشیم و 
یا اینكه از افراد حسود دور ی كنیم و یا در موقعیت كنترل شده و محدود با آن ها در 

رابطه باشیم.
تنها در صورتی كه خوشبختی و موفقیت و موقعیت ها ی مثبت در همه جا بطور 
یكسان باشد، افراد حسود را كمتر در جامعه دارمی. بطور كلی زمانی كه انسان ها از 
توانائی و اعتماد به نفس خود به شیوه مناسب و مثبت استفاده كنند و با كمبودهای 
خود بطور نسبی كنار بیایند میتوانند به آرامش و امنیت برسند و از حسادت به دور 

باشند. 

یكی از خوانندگان روزنامه دنیای اقتصاد... در متاس با خبرنگار ما 
از فعالیت یك دختر بچه 5 ساله در قالب یك كارگر ساختمانی در سطح 

شهر تهران خبر داد.
این  فعالیت  محل  به  ماجرا  پیگیری  برای  اقتصاد  دنیای  خبرنگار 
بچه  این دختر  مالی  فقر  به علت  و مشخص شد كه  مراجعه كرد  كودك 
روزانه 8 ساعت به همراه پدرش در ساختمان های در حال ساخت در نقش 

یك كارگر ساختمانی فعالیت می كند.
ندارم مجبورم  را  یگانه، می گوید: چون كسی  بچه،  این دختر  پدر 
دخترم را روزانه به سر ساختمان بیاورم كه با توجه به اینكه زمان رفت و 
آمدم به شهر مامازن 6 ساعت است بشدت دخترم خسته و اذیت می شود.
او می گوید: در مامازن یك اتاق اجاره كرده كه ماهانه 100 هزار 

تومان اجاره می دهد.
پدر یگانه می گوید: به دلیل اینكه یگانه را روزها سر ساختمان می 
آورم، او نیز پا به پای من كار می كند و فعالیت های سبكی همچون حمل  

كیسه های مصالح ساختمانی را اجنام می دهد.
او می گوید: یگانه چند روز پیش به خاطر گرد و خاك ناشی از گچ 

و سیمان مریض شده و یك شب متام تب كرده است.
این كارگر كوچك ساختمانی امیدوار است كه مسووالن و شركت های 
خانواده اش  از  سرایدار  یك  عنوان  به  پدرش  استخدام  برای  ساختمانی 

حمایت مالی كنند.
منت زیر گفت وگو با این كودك 5 ساله است، دختری كه اگر چه 

فقیر است، اما پدرش برای تربیت او نهایت تالش خود را كرده است.
یگانه! چرا اینجا كار می كنی؟

پدرم مریض است و پول ندارمی. من هر روز با او می آمی كه در خانه 
تنها نباشم. پدرم پایش درد می كند، هر وقت كیسه های سیمان را بلند 
از شدت درد خوابش منی برد. من زور  می كند، اذیت می شود و شب ها 

ندارم، اما كمكش می كنم كه كمتر اذیت شود.
خانه تان كجاست؟

خیلی دور است. ما در خانه مان یخچال و تلویزیون و تلفن ندارمی.
چرا پیش مادربزرگ یا خاله ات منی روی؟

مادرم مرده است. تازه مادر بزرگم هم مرده و خاله و عمه هم ندارم.
چه درخواستی از مسؤوالن داری؟

هیچ  كس  ندارمی.  پول  نكند  كار  اگر  اما  كند،  كار  پدرم منی تواند 
شود  ساختمان  یك  سرایدار  اگر  می گوید  پدرم  منی كند.  كمك مان 

زندگی مان خوب می شود.

 * * *
روزنامه شرق نوشت: یك جوان ایرانی با پرداخت مبلغی معادل با 

سه میلیارد تومان یك بوگاتی ویرون وارد ایران كرده!
جالبه كه بدونید متام هّم و غّم این جوان این بوده كه سه میلیارد 

تومان دیگر بدهد تا بتواند این ماشنی فخرآمیز رو پالك كند...

حتقق توزیع عادالنه ثروت بعد از سه دهه!!
دختر بچه 5 ساله، كارگر ساختمانی

و ماشنی سه میلیارد تومانی یك جوان ایرانی
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برخورد آرا

»یه روز یه رشتی وارد خونه میشه، می بینه زنش ...خت روی تخت خوابیده ...«
»یه روز یه رشتی در كمد را باز می كنه، می بینه حسن آقا ...«

چه چیزی درباره لطیفه های رشتی خنده آور است؟
ما  میان  از  فردی  آن  در  كه  می شود  تعریف  ماجرایی  یك  كه  هنگامی 
خنده دار  و  منك  با  را  آن  ما  می كند،  رفتار  عمومی  انتظارات  آن  همه  برخالف 

می یابیم.
پنهان  از فرهنگ ما كه در لطیفه های رشتی  ببینیم آن بخش  بیایید  حاال 

شده چیست.
است  رشتی  مرد  یك  لطیفه  محور  معموالً  رشتی،  لطیفه های  مورد  در 
ما خنده دار  برای  را  رشتی  لطیفه  آنچه  است.  زنش خوابیده  با  دیگری  مرد  كه 
است  هالو  رشتی  مرد  كه  اینست  یك  حالت  دارد.  حالت  دو  معموالً  می سازد 
او  حماقت  به  ما  و  است،  خوابیده  زنش  با  دیگری  مرد  كه  منی شود  متوجه  و 

می خندمی. در این حالت به حماقت كاراكتر لطیفه می خندمی.
اما  می شود،  جنسی  رابطه  این  متوجه  رشتی  مرد  كه  اینست  دو  حالت 
واكنشی از خود نشان منی دهد و به سادگی از كنار آن می گذرد. یعنی وضعیت 
تعریف شده در لطیفه با انتظارات ما بر اساس تربیت و جامعه پذیری و شناخت ما 

تناقض دارد و از این روست كه وضعیت به نظر ما خنده دار می آید.
حاال بیایید حالت دو را در نظر بگیرمی و نگاهی عمیق تر به دلیل خنده دار 

بودن جوك های رشتی بیاندازمی.
زنش  با  را  دیگری  مرد  كه  وقتی  مردی  هر  كه  دارمی  انتظار  اینكه  نه  مگر 
می بیند، عصبانی شده، غیرتش به جوش بیاید و بزند یكی از آن دو یا هر دو را 
بكشد؟ و واكنش خونسرد و عاری از خشونت مرد رشتی ما را به خنده می اندازد!

در فرهنگ ما، ناموس و غیرت متأسفانه چنان ریشه دوانده كه بدون آنكه 
آگاهانه بدان بیاندیشیم، در ذهنیت ما همواره جاری است.

اول از همه اینكه ما زن را ناموس مرد می دانیم و هنوز باور ندارمی كه زن هم 
یك انسان است كه اختیار خود را دارد. یك دلیل خنده دار بودن جوك رشتی این 
است كه زن را هنوز ابزار جنسی برای استفاده مرد می دانیم. هر مردی كه دستش 
برسد، به زن مرد رشتی جتـاوز می كند و كنار او می خوابد. زن اعتراضی منی كند، 
چیزی منی گوید، و اصوالً در همه جوك های رشتی كاراكتری ندارد، و هنگامی 
كه مردی به سراغ او منی آید هیچ اعتراضی منی كند. زن رشتی انتخابی ندارد، 
اعتراضی ندارد، صدایی ندارد، فقط یا خلت روی تخت خوابیده، یا مورد جتاوز مرد 
همسایه و بقال و حسن آقا قرار می گیرد. زن رشتی در همه ی این لطیفه ها فقط 
»ناموس« مرد رشتی است! مرد رشتی هم كه به ناموس اهمیتی منی دهد، پس هر 

مردی می تواند به زنش دست درازی كند.
خود  »ناموس«  از  اینكه  یعنی  باشد،  داشته  »غیرت»  باید  مرد  اینكه  دوم 
دفاع كند و اگر مرد دیگری را با زن خود دید، از خود خشونت نشان دهد و خون 
از كنار ماجرا رد می شود، برای  اینكه مرد رشتی بدون ارتكاب خشونت  بریزد! 

ما بشدت خنده دار است.

»مرد  جای  به  و  بیاورید  خاطر  به  شنیده اید  كه  را  رشتی  جوك  آخرین 
خنده دار  و  بامنك  هم  باز  آیا  دهید.  قرار  آن  در  را  سوئدی«  »مرد  یك  رشتی» 
است؟ طبیعی است كه از مرد سوئدی انتظار منی رود كه دست به چاقو بزند و 

زن خود یا مرد دیگر را بكشد! فرهنگ و قانون كشور سوئد متفاوت است.
نقد حكومت  به  روشنفكر  عنوان  به  ماست!  فرهنگی  رقت بار  این وضعیت 
به  كمتر  ولی  می زند،  سنگسار  به  دست  چرا  كه  می پردازمی  اسالمی  جمهوری 
نقد فرهنگ ناموسی و غیرت پرستی خودمان می پردازمی كه مسبب قتل زنان و 

دختران بسیاری در این مملكت بوده و هست.
چند  دهید  اجازه  شود،  روشن تر  بار  رقت  وضعیت  این  عمق  اینكه  برای 
خطی از كتاب »فاجعه خاموش )قتل های ناموسی(« به قلم پروین بختیارنژاد را 

در اینجا نقل كنم.
»شیدا زن 16 ساله مریوانی كه یك كودك 2 ساله نیز داشت ... در حال 

حرف زدن با مردی در خیابان توسط برادرش به قتل رسید.
»مردی به علت سوءظن به همسرش، او را پس از 29سال زندگی مشترك 

در برابر دیدگان فرزندانش به قتل رساند.
امضاء  بدون  تبریكی  »خانواده ای در خوزستان در كیف دختر خود كارت 
یافتند. دختر توسط عمویش به قتل رسید و خانواده آن دختر قاتل را بخشیدند.
»سعیده دختر 14 ساله بلوچستانی به دلیل شك پدر به او، به وسیله پدر، 

برادر و دوستان برادرش سنگسار شد و به قتل رسید.
»دلبر خسروی، دختر 17 ساله ای در دهی نزدیكی مریوان، به دلیل داشنت 

قصد طالق از همسر ناخواسته و اجباری خود، توسط پدرش سر بریده شد.
بیشتر  سال   15 كه  را،  نوجوانش  و  صیغه ای  همسر  ساله ای   46 »مرد 
نداشت، به دلیل سوءظن با ضربات چاقو مجروح كرد و مردی كه در خیابان در 

حال حرف زدن با او بود را با ضربات چاقو به قتل رساند.
»در دزفول، جاسم، كه خود دارای سه زن بوده، دختر 15 ساله اش را به 

دلیل اینكه فكر می كرد عمویش به او تــجاوز كرده، سر برید.
»باز در دزفول، مردی با سوءظن به همسر دومش و با ادعای اینكه پسرش 

متعلق به او نیست، سر وی و فرزند 7 ساله اش را برید.
»زهرا دختر 7 ساله اهوازی زمانی كه مادرش بر سر اختالفی با شوهرش 
مورد  بازگشت  از  پس  می رود،  پدری اش  منزل  به  وی  همراه  به  زهرا(،  )پدر 
شاید  كه  می كند  شك  ساله   7 زهرای  به  پدر  می گیرد.  قرار  خود  پدر  سوءظن 
باشد.  بوده، مورد جتاوز دایی اش قرار گرفته  او در منزل پدربزرگش  زمانی كه 

وی با این سوءظن به دست پدر كشته می شود.«

وقتیآدمدلشمیگیره......

چرا به جوك رشتی می خندیم؟

یاداشتی از پروفسور بیات
استاد بخش جامعه شناسی در دانشگاه تهران
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زندگی یعنی چه؟

شب آرامی بود
 می روم در ایوان، تا بپرسم از خود

زندگی یعنی چه؟
مادرم سینی چایی در دست

گل لبخندی چید،هدیه اش داد به من
خواهرم تكه نانی آورد، آمد آجنا

لب پاشویه نشست
پدرم دفتر شعری آورد، تكیه بر پشتی داد

شعر زیبایی خواند، و مرا برد،  به آرامش زیبای یقنی
با خودم می گفتم:

زندگی،  راز بزرگی است كه در ما جاریست
زندگی فاصله آمدن و رفنت ماست

رود دنیا جاریست
زندگی، آبتنی كردن در این رود است

وقت رفنت به همان عریانی؛ كه به هنگام ورود آمده امی
دست ما در كف این رود به دنبال چه می گردد؟

هیچ!!!
زندگی، وزن نگاهی است كه در خاطره ها می ماند

شاید این حسرت بیهوده كه بر دل داری
شعله گرمی امید تو را، خواهد كشت

زندگی درك همنی اكنون است
زندگی شوق رسیدن به همان
فردایی است، كه نخواهد آمد

تو نه در دیروزی، و نه در فردایی
ظرف امروز، پر از بودن توست

شاید این خنده كه امروز، دریغش كردی
آخرین فرصت همراهی با  امید است

زندگی یاد غریبی است كه
در سینه خاك به جا می ماند

 
زندگی، سبزترین آیه، در اندیشه برگ

زندگی، خاطر دریایی یك قطره، در آرامش رود
زندگی، حس شكوفایی یك مزرعه، در باور بذر

زندگی، باور دریاست در اندیشه ماهی، در تُنگ
زندگی، ترجمه روشن خاك است، در آیینه عشق

زندگی، فهم نفهمیدن هاست
زندگی، پنجره ای باز، به دنیای وجود

تا كه این پنجره باز است، جهانی با ماست
آسمان، نور، خدا، عشق، سعادت با ماست

فرصت بازی این پنجره را دریابیم
در نبندمی به نور، در نبندمی به آرامش پر مهر نسیم

پرده از ساحت دل برگیرمی
رو به این پنجره، با شوق، سالمی بكنیم

زندگی، رسم پذیرایی از تقدیر است
وزن خوشبختی من، وزن رضایتمندی ست

زندگی، شاید شعر پدرم بود كه خواند
چای مادر، كه مرا گرم منود

نان خواهر، كه به ماهی ها داد
زندگی شاید آن لبخندی ست، كه دریغش كردمی

زندگی زمزمه پاك حیا ت ست، میان دو سكوت
زندگی، خاطره آمدن و رفنت ماست
حلظه آمدن و رفنت ما، تنهایی ست

من دلم می خواهد
قدر این خاطره را دریابیم.

سهراب سپهری

مشاورت در آوردن پول از ایران از دیدگاه های قانونی و مالیاتی
وكیل مدافع در مقابل اداره مالیات ها

Living Trust وصیت نامه و
مالیات ها برای اشخاص، شركت ها و Trustها

)Litigation( امور دادگاهی

دكتر ظاهر فالحی
وكیل رسمی دادگاه های كالیفرنیا و فدرال
)CPA( حسابدار قسم خورده آمریكا

Zaher  Fallahi
Tax Attorney

MS, MBA, JD, CPA
10866 Wilshire Blvd., Suite 400, Los Angeles, CA 90024

1503 South Coast Drive, Suite 207, Costa Mesa, CA  92626  

e-mail: zahercpa@sbcglobal.net
website: zfcpa.com

Los Angeles : (424) 901-8529
Orange County: (714) 546-4272
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برای  ویژه  به  منطقه ،  ملت های  از  برخی  و  ایرانیان  برای  دیگان  اینكه  با 
روس ها، هنوز هم با نام جشن شب یلدا، جشنی كاماًل زنده است و همٌه مسیحیان 
این  از  ما  آگاهی  برگزار می كنند،  تولد مسیح  نام جشن  با  را  این جشن  جهان 

جشن بسیار اندك است .
با دیگان ، به یكی از كهن ترین نشانه های هزاره های گمشده برمی خورمی . زیرا 
با احتیاط چننی می پندارمی ، كه شب یلدا شب تولد میترای گمشده با »پیرامون « 

روز تولد مسیح همزمان است !
و  دادن  )داتن ،  »دا-«  مصدری  بن  از  پهلوی  نوشته های  و  اوستا  در  دی 
را  واژٌه دی  از همنی ریشه است .  )آفریننده ( هم  یا دادار  آفریدن ( است . داتار 
بیرونی  در فهرست ماه های خوارزمی به صورت َدذو dazo آورده است . گردیزی 
می نویسد: »این ماه به نزدیك مغان ماه خدای است و این روز را سخت مبارك 

دارند...«.
او  پیروان زرتشت است . اگر منظور  از مغان ،  پیداست كه منظور گردیزی 
واقعاً مغان میترایی باشد، گزارش ابن ندمی در الفهرست نیز شایان توجه است : 
»این گروه معتقد به غسل تعمید و قربانی كردن و هدیه دادن بوده و عیدهایی 

دارند. در صومعه های خود گاو و گوسفند و خوك قربانی می كنند...«.
در زمان بیرونی  به دمیاه »خورماه « )خورشیدماه ( نیز می گفتند، كه نخستنی 
روز خرمش )خرم ورز = اورمزد روز(، پس از فروردین ، پر آینی ترین ماه ایرانی بود. 
با توجه به اینكه خرم روز، نخستنی روز دی ماه ، بلندترین شب سال را پشت سر 
دارد، پیوند این ماه با خورشید، بر پایٌه درستی استوار است . در این ماه خورشید 

از نو زاده می شود.
خرم  شدند،  آشنا  سال  خورشیدی  گردش  با  كه  زمانی  از  ایرانیان  شاید 
روز دی ماه را هم یكی از روزهای خورشید نامیده باشند. از این روز است كه 
خورشید دوباره پا به رشد می گذارد و زندگی روستاییان وابسته به طبیعت ، به 
نوعی نو می شود. شاید تداوم آینی شب یلدا و همیشگی بودن آن ، سبب شده 
همچنانكه  نبوده اند.  آن  به  پرداخنت  از  ناگزیر  اسالمی  دورٌه  نویسندگان  كه 
یلدا منی بینیم ! )چند سال است كه  به شب  پرداخنت  از  ناچار  را  ما هم ، خود 

گرفته امی!( یلدا  بیماری 
كه  سختی  زمستان  برای  روستاییان  و  كشاورزان  اندوخته های  به  توجه 
در پیش روی دارند و برای ماه هایی كه دیگر هیچكس توان ستاندن چیزی از 
طبیعت را ندارد، شاید بتواند سبب خوردن آجیل و تنقالت در شب یلدا روشن 
بكند. سنجد، بادام ، گردو، مغز هستٌه زردآلو، میوه های خشك )خشكبار( و در 
و  بو داده (، عدس پختٌه  بریانی گندم )گندم  خانواده های تنگدست ، دست كم 

باقالی پخته از تنقالت شب یلدا است .
داستانی كه بیرونی  دربارٌه جشن یلدا و آینی خرم روز می آورد، هر آبشخوری 
هم كه داشته باشد، جالب توجه است : در این روز شاه از تخت به زیر می آمده و با 
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برزگران هم نشینی كرده و با آن ها غذا می خورده است . به خرم روز نود روز نیز 
می گفته اند، چون از این روز درست 90 روز به عید نوروز می ماند.

تولد میترا )مهر( و دیگان
ندارمی .از  میترا  تولد  دربارٌه  خبری  كوچكترین  ایرانی  نوشته های  در 
ایرانیان روز تولد خود را جشن می گرفته اند.  یونانیان می دانیم ، كه  نوشته های 
اینك باید در چگونگی گزیدن حدود 25 دسامبر برای تولد میترا از سوی رومیان 

در جستجوی پیوندی با زادگاه اسطوره ای میترا بود.
داستان تولد میترا در روز 25 دسامبر )چهارم دی ( و سپس گزیدن این 

روز برای تولد مسیح ، نیاز به یك بررسی مستقل دارد.
در اینجا تنها نگاهی خواهم داشت به چند رویداد تاریخی : پس از رخنٌه 
میترا در سال 66 میالدی به رم )8(، دیری نگذشت ، كه مهرپرستی به صورت تنها 
دین رسمی امپراتوری روم درآمد و در سدٌه سوم میالدی در سراسر امپراتوری 

روم به اوج شكوفایی خود رسید.
آوِرلیان )214-275 میالدی (، یك  در سال 274 میالدی امپراتور روم 
سال پیش از كشته شدنش ، برای اعتالی هرچه بیشتر مهرپرستی ، در مارسِفلْد 
رم ، همان جایی كه امروز میدان سیلِوسِتر مقدس قرار دارد، معبد بزرگی برای 
خدای خورشید )میترا( بنا كرد. از این تاریخ هر سال روز 25 دسامبر تولد میترا 

در این معبد دولتی جشن گرفته می شد.
نیروی درونی و سحرآمیز روز 25 دسامبر، در نخستنی روزهای دی )شاید 
از درون صخره ای سنگی می زاید. جای شگفتی است  را  نخستنی روز!( میترا 
از  و  برآورد  زیبا سر  كوه  فراز  از  زرین ،  زیورهای  به  آراسته  میترا  مهریشت،  كه 

آجناست كه آن مهر بسیار توانا بر همٌه خامنان های آریایی )ایرانی ( بنگرید.
هشت تن از یاران او برفراز كوه ها، همچون دیدبانان مهر بر باالی برج ها 
دارای  و  درخشان  و  بلند  كوه  فراز  در  را  میترا  آرامگاه  آفریدگار  و  نشسته اند. 
رشته های فراوان ، در كوه البرز )؟( برپا كرده است . آجنا كه نه شب است و نه 
از  با سنگ و كوه ، همراه مهاجران مهرپرست  پیوند میترا  تاریكی . پیداست كه 

ایران به روم رفته است .
میترا، ایزد خورشید )= نور و آتش (، نیز مانند آتش از سنگ زاده می شود. 
ایرانیان و خدای خورشید رومیان ، به هزاران  اینك می بینیم خدای خورشید 
زادگاهش  از  دورتر  كیلومتر  هزاران  میترا  همگونند.  هم  با  فاصله ،  كیلومتر 
ایران ، در هماوردی تاریخی تولدش را بر مسیح حتمیل می كند! باید كه در پی 
نشانه های دیگری از جشن خورشید )خور روز( باشیم كه هنوز در تاریكی اند!

تولد مسیح
از اواخر نخستنی سده های میالدی ، كشمكش های پی در پی و پردامنه ای 

دیگان

پرویز رجبی
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بر سر میترا و مسیح ، امپراتوری بزرگ روم را به پای سقوط كشاند و سراجنام به 
زندگی دینی و آیینی میترا پایان داد.

در طول همٌه سال هایی كه مسیحیت پی گیرانه ، اما با خونسردی و آرامش 
در راه رخنه به امپراتوری روم بود، همواره برتری مطلق با میترا بود و مسیحی ها 
همواره زیر فشار شدید بلندپایگان دولتی و مردم عادی قرار داشتند. سراجنام 
كار به جایی كشید كه مسیحی ها، اگر شانس به زندان افتادن و تازیانه خوردن 

و تبعید شدن را منی یافتند، اعدامشان بی برو برگرد بود.
در نامه ای كه پلینی )62-113( در سال 111 میالدی به، امپراتور روم 
می نویسد، می گوید: »دربارٌه كسانی كه نزد من به عیسوی بودن متهم شده اند، 
شیوه ای كه به كار برده ام این است ، كه از آنان می پرسیدم ، كه عیسوی اند، یا 
نه . وقتی كه شهادت می دادند، پرسش را تكرار می كردم ، اگر باز هم پافشاری 
می ورزیدند، دستور اعدام را صادر می كردم ...معبدها، كه تقریباً به كلی خالی 
بودند، حاال دوباره مردم شروع كرده اند به آمد و شد به آجناها... و عموماً مردم 
جانوری را برای قربانی می خواهند، كه از چندی پیش چندان خریدار نداشت«.
امیر سوریه ،  با  روم  امپراتور  به سبب خویشاوندی  در سدٌه سوم میالدی ، 
نفوذ  از  ناشی  می تواند  قدرت  افزایش  این  شد.  افزوده  میترا  قدرت  بر  هم  باز 

مهرپرستان ایرانی به سوریه باشد.
پس از پیروزی كنستانتنی )306-337 میالدی (، امپراتور روم ، در سال 
قدرت  از  كمی  ظاهراً  مسیحیت ،  به  امپراتور  صوری  گرایش  با  میالدی ،   312

كاسته می شود. میترا 
اما همنی كه در سال 361 میالدی یولیانوس )361-363 میالدی (، كه 
مردی دانشمند بود، به امپراتوری می رسد، دوبار پرستش میترای محتضر، به 
ویژه در قسطنطنیه ، رونق می گیرد. كلیسا به امپراتور لقب مرتد می دهد. پس از 
كشته شدن یولیانوس در 363 میالدی در جبهٌه جنگ با ایرانیان ، مهرپرستان 

به شدت حتت پیگرد قرار می گیرند.
در سال 382، گراتیانوس )359-383(، امپراتور روم غربی به ریشه كن 
معبدهای  همٌه   393 فوریٌه   27 در  سراجنام  و  پرداخت  مهرپرستی  كردن 
392 میالدی مهرپرستی ،  نوامبر  روز هشتم  و  ویران شدند  رم  مهرپرستان در 
فرهنگ  دو  ستیز  و  جنگ  به  و  شد  اعالم  ممنوع  شخصی ،  خانه های  در  حتی 

مذهبی برای همیشه پایان داده شد.
آینی های  از  بسیاری  پذیرفنت  بدون  منی توانست ،  مهرپرستی  سقوط 
روز  به  باور  قربانی ،  آینی  شود:  منجر  مسیحیت  واقعی  تولد  به  مهرپرستان ، 
رستاخیز، غسل تعمید، زنگ كلیسا، شراب )هوم (، آب و نان در آینی های دینی ، 
و  پدیدآوردن محبوبیت  برای  دیگر،  آینی های  از  بسیاری  و  یكشنبه  روز  تعطیل 
به  مسیحی ،  مبلغان  سوی  از  درنگ  كچك ترین  بدون  نو،  دین  برای  مقبولیت 
یادگارهای هزاره های  از  آینی های رسمی مسیحیت درآمدند، كه همه  صورت 

گمشده اند. 
از  پادشاه  یا  مغ  سه  مسیح ،  شدن  زاده  هنگام  به  كه  است  انگیز  شگفت 
ایران حضور داشته اند. چرا؟ برای این پرسش باید پاسخی یافت ! باالتر از همه 
تولد مسیح  تولد مسیح شد. پیش تر چون روز  یلدا، روز  تولد میترا و جشن  روز 
معلوم نبود، گفته شد كه بارگیری مرمی نه ماه پیش از این تاریخ صورت گرفته 
است ! نخستنی خبری كه از برگزاری جشن تولد مسیح در روز 25 دسامبر دارمی 

از سال 354 میالدی است . 
عیسی را، به هنگام تولد، مانند میترا چوپان ها در میان گرفته اند. آینی های 
شب یلدا )= تولد( و 12 شب پر اعتبار از جشن های دیگان )نیمٌه نخست دی (، 
كمی پس و پیش به صورت شب های مقدس ِ پیش از تولد مسیح درآمده اند. جالب 
توجه است ، كه حتی پخنت نان شیرین به شكل موجودات زنده ، كه در میان ایرانیان 

و روس ها مرسوم بود، از مراسم معتبر جشن تولد مسیح شد.
از  گران بهایی  نشانٌه  كوتاهی سخنش ،  همٌه  با  442 هجری ،  در  گردیزی  
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كنند،  متاثیل ها  مغان  كه  باشد،  آن  بتیكان  »روز  می دهد:  دست  به  را  روز  این 
چون مردم از ِگل یا آرد. آن متاثیل هارا، از پس ِ درها، سخت كنند. و اكنون آن 

بگذاشته اند، كه آن به بت پرستی ماند. آن را منكر دارند«.
بیرونی هم در گزارشی می نویسد: »روز پانزدهم این ماه ، دی به مهراست ، 
كه آنرا دیبگان dipgan ya deygan گویند و از خمیر یا گل ، شخصی را به هیكل 
انسان می سازند و در راهرو و داالن خانه ها می گذارند. ولی این كار از قدمی در 
خانٌه پادشاهان معمول نبوده و در زمان ما این كار، برای اینكه مانند كار مشركان 

و اهل ضالل )گمراهان( است ، متروك شده «.

جشن های یلدا یا بزرگداشت تولد خورشید در روسیه
جشن یلدا در روسیه نیز از دیرباز، از روزگاری كه هنوز مسیحیت به آجنا راه 
نیافته بود، به مدت 12 روز پرسرور و پرآینی ، با آینی های ویژه ای برگزار می شده 

است و گویا هنوز هم در میان دهقانان و روستاییان برگزار می شود.
در روسیه جشن یلدا عید ساالنٌه دهقانان و روستاییان بود. پخنت نان شیرین 
محلی ، به صورت موجودات زنده ، بازی های محلی گوناگون ، كشت و بذرپاشی به 
صورت متثیلی و بازسازی مراسم كشت ، پوشانیدن سطح كلبه با چربی ، گذاشنت 
پوستنی روی هرٌه پنجره ها، آویخنت پشم از سقف ، پاشیدن گندم به محوطٌه حیاط، 
آینی های  از  قربانی كردن جانوران  از همه  و مهم تر  آواز،  و  و رقص  ترانه خوانی 
از میان رفت . ما به كمك  این جشن بودند )و هست (. آینی قربانی بعدها  ویژٌه 
نوشته هایی از سده های شانزدهم و هفدهم ، به وجود و ادامٌه این جشن ها، پس 

از رسمیت دین مسیح در روسیه پی می برمی .
نویسندگاِن كشیش ، كه معموالً زیر نفوذ زمنی داران بزرگ بودند، از جشن 
یلدا و عید دهقانان به زشتی یاد كرده اند و آنرا با برچسپ احلاد محكوم كرده اند. 
با این همه دهقانان این جشن را حتی در مسكو و شمال روسیه برگزار می كردند، 
تا جایی كه تزار آلكسی میخائیلوویچ )1645-1676( در سال 1649، كه قادر 
به پنهان كردن خشم خود از وجود این جشن دهقانی منی شود، طی فرمانی از 
اینكه در شب های مقدس تولد مسیح ، مردم به جای برگزاری آینی های دینی ، 
حتی در مسكو و كرملنی و در شهر و روستا و كوچه و پس كوچه ، آوازهای مربوط 

به شب یلدا و دهقانان را می خوانند، اظهار نفرت می كند.
مردم روسیه ، در طول همٌه شب های عید، در زیر پنجره ها، آوازهای سنتی 
می خواندند و برای فراوانی محصول نیایش می كردند )همانند قاشق زنی ( و از 
پشت پنجره ها به آن ها نان های شیرین ، كه به شكل جانوران پخته می شد، هدیه 
پیشگویی  و  بود  فالگیری  جشن ،  شب های  آینی های  از  دیگر  یكی  می كردند. 

رویدادهای احتمالی سال آینده .
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سیاسی عالقه ای نشان نداده است. 

زندگی سیاسی نصرت بیگم بوتو
خامن نصرت بوتو از نوجوانی یك مبارز و  فعال 
سیاسی بود. شاید نخستنی رویارویی وی با نظام سنتی 
مذهبی به پیش از ازدواج او و زمانی بازمی گردد كه در 
آزمون نهایی دانشگاه كمبریج در شعبه »صومعه مرمی 
و عیسی« كراچی پذیرفته شد، اما به آجنا نرفت، زیرا 
پدربزرگش پوشیدن حجاب را برای این كار شرط نهاده 
بود. وی در مصاحبه ای به سال 1975، این واقعه را 
به عنوان  پاكستان  »زنان در  بود:  و گفته  شرح داده 
بخشی از اثاثیه منزل محسوب می شوند. ما انسانیم و 
می خواهیم صدامیان شنیده شود.« وی برای ازدواج با 
ذوالفقارعلی بوتو نیز رو در روی سنت ایستاد و علی رغم 
شیعه بودن دو خانواده، ایرادهای قومی و طبقاتی كه 
خانواده  گرفت.  نادیده  را  می گرفتند  ازدواج  این  به 
پذیرفتند،  را  ازدواج  این  نهایت  در  هرچند  حریری، 
اصلیت »سند«ی خاندان بوتو و تعلق نداشنت ایشان 

را به طبقه جتار متمول، مانع این وصلت می دیدند.
از   پس  را  سیاسی  فعالیت  بوتو  بیگم  نصرت 
ازدواج شروع كرد و تا زمان اعدام همسر، دوشادوش 
به   1977 تا   1973 سال  از  وی  كرد.  حركت  وی 
عنوان بانوی اول پاكستان، رییس جمهور را در متام 
همراهی  سیاسی  میتینگ های  و  خارجی  سفرهای 
كرد و چهره ای از یك بانوی مدرن آسیایی به منایش 

گذاشت.
و دستگیری   ژنرال ضیاءاحلق  كودتای  از  پس 
پای  پیش  راه  دو  نظامی  دولت  بوتو،  ذوالفقارعلی 
را  فرزندانش  دست  اینكه  یك  گذاشت:  بوتو  نصرت 
بگیرد و به تبعید در خارج از كشور برود و دوم اینكه 
مباند و دور از سیاست زندگی كند. وی هیچكدام را 
و  همسرش  آزادی  برای  تالش  به  شروع  و  نپذیرفت 
مبارزه با رژمی كودتا كرد. بانو نصرت با احیای مجدد 
حزب ضربه خورده مردم پاكستان (PPP)، چهره های 
شاخص حزب را حتت رهبری خویش جمع كرد و حزب 
مذكور را از فروپاشی و انشعاب جنات داد. فعالیت های 
وی موجب حصر این بانوی مبارز شد تا جایی كه حتی 
پس از اعدام همسرش در سال 1979، به وی اجازه 
حضور در مراسم عزاداری داده نشد. نصرت بیگم پس 
از مرگ ذوالفقارعلی بوتو به مدت چهارسال رهبری 
حزب مردم را به دست گرفت و در سال 1982 پس 
از اینكه نخستنی نشانه های بیماری سرطان در وی 
از  درمان  را جهت  از كشور  اجازه خروج  ظاهر شد، 

دولت نظامی وقت دریافت كرد.
خامن نصرت بوتو پس از كناره گیری از  رهبری 
حزب مردم، این مقام را به دخترش بی نظیر سپرد و 
این امر مقدمه ای شد تا بی نظیر كه حتت نظارت چننی 
مادری رشد كرده بود، بعدها مقام نخستنی رهبر زن 
یك كشور مسلمان را در تاریخ از آن خود سازد. سپردن 

روز یكشنبه بیست وسوم اكتبر، نصرت بیگم بوتو، 
بانوی اول سابق و رهبر پیشنی حزب مردم پاكستان، در 
سن هشتادو دو سالگی درگذشت. نصرت بیگم، همسر 
ذوالفقارعلی بوتو و مادر بی نظیر بوتو است. او نخستنی 
زنی بود كه در عرصه سیاسی كشور مردساالر پاكستان، 
نفوذ و قدرت چشمگیری به دست آورد و نام خود را 
به عنوان یكی از زنان مطرح آسیا در تاریخ ثبت كرد. 
»شفقت تنویر« از رهبران برجسته حزب مردم پاكستان 
در اعالمیه ای، نصرت بوتو را بانویی برازنده، رهبری 

بزرگ و »مادر دموكراسی پاكستان« خواند. 

از اصفهان تا كراچی
 1929 سال  به  اصفهانی،  حریری  نصرت 
ریشه  كه  خانواده ای  از  ایران  اصفهان  در  میالدی  
كردی نیز داشت، زاده شد. پدر وی تاجری ثرومتند 
بود كه از سال 1947 به همراه خانواده برای جتارت 
به كراچی رفت و در آجنا اقامت گزید. دو سال پس 
بوتو، كه در  با ذوالفقارعلی  این مهاجرت، نصرت  از 
دانشگاه بركلی حتصیل می كرد و در آن هنگام برای 
شركت در مراسم عروسی خواهرش به كراچی آمده 
بود، آشنا شد و علی رغم مخالفت دو خانواده، با وی 
ازدواج كرد. حاصل این وصلت چهار فرزند به نام های 
بی نظیر، مرتضی، صنم و شهنواز بود كه به غیر از صنم، 
متامی آنها چهره های سیاسی بودند و پیش از خود وی 
به قتل رسیدند. جسد شهنواز بیست وهفت ساله، به 
سال 1985 در شهر نیس فرانسه یافت شد. علت مرگ 
مشكوك وی از سوی خانواده بوتو مسمومیت اعالم 
استراتژیست  آكادمیسنی،  بوتو،  مرتضی  دكتر  شد. 
پاكستان، به سال 1996 در یورش  پارملان  و عضو 
پلیس كشته شد و بی نظیر در یك مببگذاری توسط 
طالبان در دسامبر سال 2007 به قتل رسید. صنم، 
تنها دختر باقی مانده از ازدواج نصرت و ذوالفقارعلی 
به عرصه  ورود  برای  تاكنون  و  بوده  لندن  مقیم  بوتو 

این مقام به بی نظیر، خود از تصمیم های برجسته در 
آن دوران بود.

احراز  كاندیدای  پسر  فرزند  معموالً  كه  زمانی 
چننی پست هایی می شد و بسیاری از بزرگان حزب، 
را جانشنی بعدی می شناختند، نصرت  بوتو  مرتضی 
به  را  دخترش  بود،  او  مختص  كه  شهامتی  با  بوتو، 
جانشینی معرفی كرد و بر نظرش مبنی بر لیاقت زنان 
برای رهبری سیاسی پای فشرد. بی نظیر بوتو در سال 
2003 طی مصاحبه ای اعالم كرد كه فرهنگ مادر كه 
ریشه در اصالت كردی اش داشت، عاملی برای تربیت 

وی و رسیدن به مقام نخست وزیری بی نظیر بود.
خامن نصرت بوتو از  سال 1982 برای معاجله 
بیماری سرطان از پاكستان خارج شد. روند بیماری او 
و اوضاع  داخلی پاكستان كه دائماً در حال تغییر بود، 
بخت حضور مجدد را در عرصه سیاسی پاكستان به وی 
نداد. در اواسط دهه نود میالدی، نخستنی نشانه های 
بیماری آلزامیر نیز ظاهر شد و این بیماری پس از قتل 
پسرش دكتر مرتضی بوتو در سال 1996 شدت یافت. 
وی كه شاهد مرگ همسر و دو پسرش )تا آن زمان( 
بود از حضور در عرصه های عمومی كناره جست و در 
اكتبر سال جاری درگذشت. جسد  بیست وسوم  روز 
وی برای دفن در كنار همسرش به مقبره خانوادگی در 
قریه خدابخش، واقع در ناحیه سند پاكستان فرستاده 
شد. زنی ایرانی االصل با ریشه كردی، نام خود  را در 
تاریخ كشور نوپای پاكستان با تاریخ شصت وسه ساله 
و منطقه آسیا با تاریخی هزاران ساله جاودان كرد. با 
از شاخص ترین چهره های  یكی  پاكستان  وی،  مرگ 
سیاسی خود را كه در پرتالطم ترین فصول تاریخ این 

كشور نقش آفرینی كرد از دست داد.

یادداشت
نهمنی  میالدی(   1979 تا   1928( بوتو  ذوالفقارعلی 
نخست وزیر و چهارمنی رئیس جمهور پاكستان بود. وی حزب 
مردم پاكستان (PPP) را بنیان نهاد كه از زمان تأسیس تا كنون 
بزرگ ترین و اثرگذارترین حزب در عرصه سیاسی پاكستان به 
شمار می آید. ذوالفقارعلی بوتو، دانش آموخته حقوق و علوم 
سیاسی دانشگاه های بركلی كالیفرنیا و آكسفورد انگلستان 
بود و از نظر سیاسی به نوعی سوسیالیسم وابستگی داشت. او 
به سال 1977 در كودتایی توسط ژنرال ضیاءاحلق بركنار و 
دوسال بعد اعدام شد، اما حزب و خانواده وی تا كنون قدرت 

برتر خویش را در صحنه سیاسی پاكستان حفظ كردند.
دختر  میالدی(،    2007 تا   1953 ( بوتو  بی نظیر 
ذوالفقارعلی بوتو و نصرت بیگم بوتو، یازدهمنی نخست وزیر 
رهبر یك كشور  به عنوان  كه  بود  زنی  نخستنی  و  پاكستان 
مسلمان انتخاب شد. وی در حالیكه پس از 9 سال تبعید برای 
شركت در انتخابات عمومی پاكستان به كشورش بازگشته 
بود، در 27 دسامبر 2007 طی یك حادثه تروریستی در شهر 
راولپندی ایالت پنجاب پاكستان به قتل رسید. مسئولیت این 

ترور را طالبان پاكستان به عهده گرفتند.
منبع: آسوشیتدپرس پاكستان

نصرت بیگم بوتو...
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نمایش چادر

یکقصهیعشقی،پنجدقیقه! 

افسون فروغی پور )ایران(

تب دار كنار بزرگراه ایستاده بودم. همه چیز بر تنم، بر سرم سنگینی 
حزنی  برنده،  حزنی  پیمایش ناپذیر،  حزنی  بودم،  حزن  در  غرق  می كرد. 
 سوزاننده. همه چیز سنگنی بود، همه چیز تلخ بود. همه چیز بغض بود.

به خودم خیانت كرده بودم.  به سی سال من بودن.
و  تنها  یلدایی  شب  بی پایان،  و  سیاه  تاریك،  یلدایی  شب  از 
نرم  كه  بارانی  زیر  به  بودم  آمده  بیرون  بودم.  آمده  بیرون  خائن 
می بارید. ناپذیر  خستگی  كه  بارانی  می بارید،  سرد  كه  بارانی   می بارید، 
پاهامی به زحمت مرا تا این جا كشانده بودند، بی جان. كوچه از پس كوچه 
را با خیالی آشفته طی كرده بودم. زوال پاییز و زوال سی سال من بودن.

باران می بارید و من خودم را جستجو منی كردم. خودی در میان نبود 
تا جستجویش كنم. كاش می شد كه خودم را نبینم. كاش می شد كه بگومی 
منی شناسمت. كاش می شد از خودم  جدا شوم. كاش می شد كه امروز 

دیروز بود. كاش می شد ماسه ها را از زیر دندان بیرون ریخت.
ذهنم از همه چیز خالی بود، سیاهی بود و تیرگی، ماتی و مبهوتی. 
با خودم چه باید می كردم؟ این خودی كه به من چسبیده بود، این خود 
خاطی، این خود بیگانه، خودی كه از من جدا منی شد تا دم مرگ. شاید 

حتی پس از مرگ هم مرا دنبال می كرد و تا ابد رهامی منی كرد.
وزن  تاب  خسته.  و  سنگنی  بودم،  ایستاده  خیابان  كنار  بی حركت 
زندگی ام را نداشتم. بی اندازه غمگنی، خمیده و قوز كرده بر خودم، آشفته 
و از هم دریده. بیگانه از خودم و در عذاب بودن با خودم. باران بر سرم 

می بارید و چتر بسته در دستم چیزی زائد و اضافی بود.
از چه چیزی باید مراقبت می كردم؟ مراقبت از آدمی كه با من به خیابان 
 آمده بود؟ آدمی كه هیچ دوستش نداشتم؟ آدمی كه از سایه بیرون آمده بود؟
فقط جایی در سرم او بود كه باید به سراغش می رفتم و می گذاشتم دست هایش 
را به دور گردمن بیاندازد و لب هایش را برای بوسه روی لب هامی بچسباند. به 
روی من بخندد و جای خالی دندان های افتاده اش را منایان سازد. بگذارد 

دستم را از میان موهایش عبور دهم و چتر را روی سرش باز كنم.
بی نورم  نگاه  شد.  متوقف  پاهامی  جلوی  تیره رنگ  ماشینی  ناگهان 
در قالب نگاه زنی افتاد. احساسم درگیر احساسش شد. احساس عمیق 
دیده شدن، درك شدن، تفاهم.  زن در را گشود، مرا دعوت كرد، سوارم 
جلویی  صندلی  روی  كرد.  عشقش  و  مشاهده  سكوت،  مهمان  مرا  كرد. 
نشستم. آرامش زن در من نفوذ كرد. در دم اشك هامی بی اختیار، بی صدا 
از چشم هامی رها شدند. زن هیچ نپرسید، هیچ نگفت. هیچ نگفت، هیچ 
دقیقه  پنج  كرد.  نثارم  را  عمیقش  عشق  كامل  ی  دقیقه  پنج  نپرسید. 
كلمه،  یك  بی حتی  كامل،  ی  دقیقه  پنج  كرد.  همراهی  مرا  كامل  ی 
را كنار زد. باران  پنج دقیقه ی كامل  امید كرد.  و  از شگفتی   مرا سرشار 

پنج دقیقه ی كامل اشك هامی را دید، گریه ی بی صدامی را شنید و در كنارم 
ماند، در سكوتی عمیق.

راند، هیچ نگفت. نگاهم نكرد، آسوده ام كرد. عشق را برامی معنی 
كرد. حاال دیگر باید پیاده می شدم. متوقف شد. در را گشودم. پیاده شدم. 
نگاه مان در هم آویخت. لبخند زد، سری تكان داد ، من چترم را گشودم 

و او برای همیشه رفت.

برای اشتراك نشریه ره آورد

می توانید با شماره زیر تماس بگیرید.

310-724-8117

یا به صفحه اینترنتی زیر مراجعه نمایید:

www.rahavard.com

516.487.1830
با درج آگهی خود

آمریكا شرق  ایرانیان  مشاغل  راهنمای  در 
كنید تضمنی  رقابت  پر  بازار  این  در  را  خود  موفقیت 
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و  به گوشه  دلنواز  وزید كه طننی اش چننی  البرز  َقله ی  از كدام  نسیم  این 
كنار ارك رسید؟ داوود از صبا پرسید: »سالمی چو بوی خوش آشنایی را چگونه 
می نوازی؟« صبا پنجره را گشود و گفت: »شب از نیمه گذشته، بیایید به موسیقی 

شب گوش كنیم.«
صدای  دوردست  از  داشت.  دیگری  نوای  باغ  شاخساران  با  باد  جنوای 
شادخواران شب می آمد كه به دنبال نسیم می گشتند. آنها می دانستند رایحه ای 
كه در شب از دامن البرز بگذرد چه نشئه ای دارد. اما منی دانستند كه این نفحات 
شب چه شوری در آن سوی میدان در مزامیر داوود می دَمد. هیچ كس منی توانست 
حدس بزند كه بزرگترین حادثه موسیقی قرن ایران دارد در این جا رخ می دهد. خود 
داوود هم این را منی دانست. فقط یك تعّهد درونی در اعماق خود حس می كرد 
كه بایست آن را به اجنام برساند. فكر می كرد آیندگان باید بدانند كه گذار باد بر 

دشت و كوهپایه های ایران چه نواهایی آفریده است.
او موسیقی دان به معنای موزیسنی نبود. اما شیفته، بلكه فریفته ی موسیقی 
بود. عشق او به موسیقی و ادبیات بخشی از عشق بزرگترش به ایران بود. ایران 
برایش یك الگوی پر رمز بود. در برخورد با هر گونه زیبایی و اصالت، ریشه اش را 
نخست در مناد ایران می جست. جلوه ها و جاذبه های ایران را عاشقانه دوست داشت. 
تاریخ باستان، عرفان عاشقانه، آینی جوامنردی، قانون شناسی، ادبیات و موسیقی 
درون مایه های اصلی این عشق بودند. در شش ـ هفت سالگی تالش های پدرش، 
حسن پیرنیا )مشیرالدوله( را برای نوشنت قانون اساسی اول )نظام نامه ی انتخابات 
/ 1285 خورشیدی( به چشم دیده بود. هنوز به یاد داشت چگونه عمویش، حسنی 
پیرنیا )مؤمتن امللك(، با پدرش بر سر ترجمه ی جمالت فرانسه بحث می كرد، و پدر 
بزرگش میرزا نصرالله خان مشیرالدوله )اولنی رئیس الوزرای دوره ی مشروطه(، 
با نگاه پر حتسنی دو فرزندش را به آرامش می خواند. همه جا سخن از مشروطیت 
به ده سالگی نرسیده بود كه سروده های وطنی عارف  و قانون جدید بود. هنوز 

قزوینی به گوشش خورد.
صبا پنجره را بست و به داوود گفت: »این آهنگ مشكل ترین كار عارف در 
افشاری ست. اجرای تصنیف »از كفم رها شد قرار دل« سوز جگر مردانه می خواهد. 
مرضیه صدایش لطیف و طناز است. چرا تصنیف »از خون جوانان وطن الله دمیده« 
را به او منی دهید كه بخواند. صدایش در آهنگ دشتی بهتر جا می افتد.« داوود 
دستی به پیشانی اش كشید و گفت: »این روزها منی شود از خون جوانان وطن در 

رادیو حرف زد. مباند وقتی كه بتوامن دستی توی شعرش ببرم.«
سال 1335 شمسی بود. تهران هنوز پاك ترین نسیم سحری و گواراترین 
آب آشامیدنی را داشت. از پشت بام ارك می شد هم كوهپایه های البرز و هم گنبد 

شاه عبدالعظیم را به روشنی دید.
یك سالی می  شد كه داوود مسیر میدان ارك و اداره ی رادیو را برای كار 

تازه اش بر گزیده بود. او بزرگ شده ی خیابان الله زار نو بود؛ در یك خانه ی بزرگ 
فرنگی ساز كه حاال قدمیی به نظر می رسید. در همنی خیابان بود كه با اعجوبه ی 
شور و حال موسیقی مرتضا محجوبی آشنا شده بود. مرتضا در جوانی در قهوه خانه ی 

پدرش در الله زار پیانو می نواخت.
صبا گفت: »دست مریزاد مرتضا خان! آواز را خوب پیش بردی.« محجوبی از 
پشت پیانو برخاست و گفت: »از كرشمه شروع كردمی، بعد از چار مضراب رفتیم به 
صدری و قرائی.« صبا پرسید: »صدای خواننده خوب همراهی كرد؟« محجوبی: »می 
دانید كه خامن استاد كرشمه است، صدایش در صدری به غم نشست و در قرائی 
خوب غّرید.« و به داوود رو كرد و افزود: »شعر موالنا هم به دهانش خوش نشسته 
بود.« داوود گویی همنی را می خواست بشنود. متام هستی و وجودش را شب ها در 
اجرای گوشه های موسیقی ایرانی باز می یافت. لبخند رضایتش را توأم با آه سردی 
حواله ی محجوبی كرد. چهره ی واسوخته ی محجوبی از هم باز شد. دیگر حرفی نزد. 
این آه و لبخند را از سالیان دور می شناخت. هر دو سال های نو جوانی خود را در یك 
دوره ی بحرانی پس از پیروزی جنبش مشروطه گذرانده بودند. گویی گمشده ای از 
آن زمان در اعماق وجودشان نهان شده بود كه اینك باید آنرا در استودیوی گلها باز 
بیابند. محجوبی هنوز نشئه ی اولنی برخوردش با موسیقی عارف در اجنمن اخوت 
آن زمان را به یاد داشت. كنسرت افشاری بود. عارف همنی تصنیف را با ساز شكری 
خان خوانده بود. تأثیرش بر جان او فقط موسیقی نبود، جادو بود. داوود هم اسیر 
نخستنی جتربه ی روحانی خود در برخورد با یك درویش از خاكساران صفائی در 

اوان جوانی بود. جتربه ای كه یادش هنوز به او شور و حال می داد.
این درویش خوش چشم، پیر نظر معلِم خط داوود بود كه عشق به موسیقی را 
در دل او كاشت. او و عمادالُكًتاب به عنوان معلمان خط و كتابت به خانه ی مشیر 
الدوله می آمدند. اما درویش پیر نظر دوتار كهنه ای داشت كه گاه زیر عبای خویش 
به اندرون می آورد و اگر فراغتی می یافت، چند پنجه می نواخت. بیشتر از خطاطی 
داوود از درویش دستگاه ها و مایه های مو سیقی ایرانی را فراگرفت. معلم ادبیات 
داوود استاد نظام وفا بود كه او هم گوشه ی چشمی به موسیقی داشت، ولی خود 
را آلوده به نواخنت ساز منی كرد. شگفت اینكه هیچ كس باور منی كرد كه این زمان 
)دهه ی 1290 شمسی( سال های ثبت و انتقال همه ی میراث موسیقی آیینی ایران 
)از تصنیف های شیدا و عارف گرفته تا ردیف میرزا عبدالله( باشد، و در عنی حال 
خود موسیقی آن قدر ارزش اجتماعی نداشته باشد كه آشكارا نواخته شود. داوود 
فراموش منی كرد آن روزی را كه درویش پیر نظر پریشان حال بود؛ پس از مختصری 

كتابت سازش را كوك كرد و این رباعی پر معنا را با صوتی حزین زمزمه كرد: 

ترسم بروم عالم جان نادیده
بیرون روم از جهان، جهان نادیده

داوود و مزامیرش 

در یادآوری ساعات پرواز با موسیقی 
گلها« و نوازش هایی كه رفت

برگ نخست

داوود پیرنیا در خانه اشاحمد كاظمی موسوی
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در عالم جان چون روم از عالم تن

در عالم تن عالم جان نادیده 
روح  بر  تأثیری  موج می زد، چنان  درویش  زمزمه ی  و  در شعر  كه  معنویتی 
داوود جوان گذاشت كه بعداً به استاد نظام وفا گفت: »گویی از این جهان به جهان 
دگر شدم.« استاد هم به او گفته بود كه شعر از فخر رازی ست. همان فقیهی كه 
در وادی عرفان هم گام می زده، ولی جرأت اینكه حرف آخرش را به روشنی بزند 
نداشت. داوود تا مدت ها از خود می پرسید »این وجد و حال چه معنا داشت، آیا 
این »عالم جان »در دنیای خیال ماست یا ُجزئی ست از مراحل رشد فكری ما؟« 
این سؤالی بود كه داوود تا سال 1297 كه چمدان ها برای سفر به لوزان سوییس 

بست پیوسته با خود داشت.
صبا  كرد.  گذر  البرز  گریبان  از  تازه ای  نسیم  گذشت.  شب  از  دیگر  پاسی 
طمأنینه  پر  و  صوفیانه  چننی  این  كه  گفتید  چه  جوان  این  »به  پرسید:  داوود  از 
آهنگ ساخته؟« داوود گفت: »جتویدی نیازی به شنیدن از من ندارد. ظریف كاری 
درآهنگ سازی را از نیاكان نّقاشش به ارث برده.« اركستر شروع به نواخنت آهنگ 
شور با برگردان »به كس مگو مگو حدیث این سبو، تا بنوشندم« كرد. شعرش را 
منیر طاها دانشجوی جوان دكترای ادبیات گفته بود. محتوای شعر گویای اولنی 
جتربه یا تصّور جتربه ی شراب توّسط زن ایرانی بود، اما داوود پیام عرفانی نیز از 

آن دریافت می كرد.
شب عجیبی بود. حال و هوای خاصی گرانبار از معنویت و عرفان در فضا موج 
می زد كه در ساز و نوای نوازندگان باز تابیده می شد. محجوبی چنان لطیف پنجه 
به پیانو می كشید كه گویی با اشاره _ نه با انگشتاِن _ دست خود صدای ساز 
را در ربع پرده می نشاند. وزیری تبار هنرمند كم شناخته شده از سوز دل خود در 
قره نی روح می دمید. رضا ورزنده معلوم نبود چه جادویی در مضراب خود داشت 
كه شور و حال را با تكنیك می آمیخت. آخر سر این مرضیه بود كه همراه با روشنك 
نه فقط منایندگی جنس لطیف را در برنامه ی گلها، كه منایندگی آوایی اركستر را 
به عهده داشت. روشنك بعداً در یك گفت و گوی خصوصی گفته بود كه میكروفن 
كیفیت  كدام  نسیم  نیست  معلوم  منی تابد.  باز  را  مرضیه  صدای  كیفیت  همه ی 
ناشناخته ای را به گوش او رسانده بود كه دیگران نشنیدند. اما از حالت سخنگویی 
خود روشنك، نسیم حكایت ها داشت. كالم ادیبانه اش را البته داوود می نوشت، 
اما بیان پر احساس روشنك افق تازه ای در درك ادبی زمان و ارتباط با شنوندگان 
می گشود. با آمدن روشنك به برنامه ی گلها داوود گویی نیمی از معنویت گمشده ی 
خود را در شیوه ی بیان او یافته است. دیگر الزم نبود برای گفتگو با صاحب دالن 
از روان خسته ی صبا یا دل سوختهِ ی محجوبی شاهد بیاورد؛ صدای نیم سوخته ی 

روشنك خود این مطلب را می رساند.
روشنك چند بیتی از عّطار و غزلی از موالنا خواند و آنگاه به معرفی برنامه 
و شاعر نو شناخته فخرالدین ابراهیم عراقی برخاست. حلن صمیمی و ادیبانه ای 
داشت. دیباچه ی دلنشنِی داوود در معرفی هنرمندان و ترانه سرایان گلها وزن و 
از همه جتویدی كه جوان ترین هنرمند دور  بیش  برنامه می داد.  به  ویژه ای  وقار 
اول گلها بود از این گونه مّعرفی، كه تا آن وقت سابقه نداشت، الهام می گرفت. او 
گفته بود كه همنی قید »هنرمنداِن ارجمند« در صدر برنامه موجب می شد كه ما 
كار خود را جّدی تر بگیرمی و شب ها گاه تا ساعت دوی صبح در استودیو مبانیم و 

روی یك برنامه كار كنیم.
آن شب داوود با مزمار خود روح دیگری در ساز هنرمندانش دمید. روشنك 
از قول او گفت كه هنرمندان بر آنند كه در آهنگ شور، شور و غوغایی در دل های 
دردآشنا برپا كنند. در واقع ضرباهنگ آغازین برنامه، نشان از شور ناشناخته ای 
داشت كه در موازین موسیقی منی گنجید. همه ی نوازندگان بویژه محجوبی سخت 
مسحور تونالیته و شعر آهنگ بودند. سراجنام مرضیه آواز را سر داد كه »شبی زی 
میخانه ام بركش، بسان پیمانه ام سركش.« این پیمانه كشی در ذهن سراینده ی ترانه 
خالی از حضور رقیبان نبوده، ازینرو در بند بعدی می گوید: »حریفان را مگو بودم، 

مگو هستم« كه ایهام عشق و شراب را با احساس غیرت عارفانه می آمیزد. حالت 
ادای این جمالت از دهان مرضیه با چنان طنز و اطواری همراه بود كه محجوبی 
كوفت،  خود  زانوان  بر  و  برداشت  پیانو  از  دست  كشید،  آهی  نیاورد.  تاب  دیگر 
ایستاد. جتویدی  نواخنت  از  اركستر  استودیو.  دور  به  زدن  قدم  به  كرد  و شروع 
بدنبال محجوبی به راه افتاد: »مرتضا خان، قربانت بروم، بگذار امشب كار را متام 
كنیم.« متام عضالت صورت محجوبی می لرزید، و زیر لب با خود زمزمه می كرد. 
جّو وصف ناپذیری در سالن ایجاد شده بود. داوود گفت: »آزادش بگذارید، من 

حال بیخودی او را می شناسم.«
داوود همنی را می خواست. بیخودی و اهتزاز روحی، بخشی از افسونگری 
عرفان آرمانی او بود كه اینك در استودیوی گلها عماًل اتفاق می افتاد. او سال ها حتا 
به هنگام حتصیل در لوزان به دنبال بازسازی حلظات گمشده از ایام نوجوانی اش 
یا  پیانو  تطبیقی رهایی می یافت، سراغ  از درس حقوق جزای  بود. هر وقت كه 
ویولن می رفت. گویی یك عهد دیرینه با موسیقی داشت كه معنای مستتر دومی 
به آموخته های دانشگاهی اش می داد. وقتی كه به ایران بازگشت ابتدا قوام السلطنه 
در وزارت دارایی )1302( و سپس داور در وزارت دادگستری )1307( او را به 
خدمت گرفتند. به هیچ یك دل نبست، هرچند از عهده هر كاری كه به او واگذار 
تأسیس كانون وكال در دهه ی 1310 نقش  بویژه در كار  بر می آمد.  می كردند 
اساسی داشته است. پس از شهریور 1320 در كابینه ی دوم قوام دو سالی در 
مقام معاونت نخست وزیر و ریاست بازرسی كل كشوركار كرد. خاطره ی فراموش 
نشدنی اش مسافرت چهل روزه به آذربایجان )1326( بود، و اشك هایی كه به 
پای تبریز فرو ریخت. این آخرین اشك و آه سیاسی داوود بود. پس از آن بیشتر 
به  و گاه  تاریخی و حتقیقی در اطالعات ماهانه می پرداخت،  به نوشنت مقاالت 
اداره ی تبلیغات و رادیو سر می كشید. حسن شهباز نوشته است كه در اواخر سال 
1332 وقتی كه داوود فهمید من دسترسی به دستگاه های ضبط صوتی دارم كه 
در اداره ی تبلیغات و رادیو در آن زمان یافت منی شد، فوراً حسنی یاحقی و حسنی 
تهرانی را برای ضبط برنامه به دفتر كارم در مركز مطبوعاتی سفارت آمریكا آورد؛ 
و من به اصرار داوود بجای تنظیم مصاحبه درباره ی كاركردهای اصل چهار در 
ایران به ضبط كمانچه ی یاحقی و ضرب تهرانی پرداختم )ره آورد، بهار 1367(. ما 
منی دانیم داوود از كجا فهمیده بود كه ضبط موسیقی اصیل ماندگارتر از كارهای 
اصل چهار آمریكا در ایران است. این دگردیسی به سوی موسیقی راهكار زندگی 

داوود در سالیان بعد شد.

جتویدی، محجوبی، مرضیه
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صبا آخرین نسیم را از گلوگاه البرز گذر داد. محجوبی از خلسه ی روحانی خود 
پس از نیم ساعت به در آمد. وزیری تبار واپسنی نفس را در نای خود دمید. داوود 
سراجنام توانست دو اجرای متفاوت از آهنگ شور جتویدی ضبط كند. نوازندگان 
نفسی به آسودگی كشیدند، و نگاه های معنی داری با هم مبادله كردند. گویی نه 
از رامشگری كه از سیر و سلوك معنوی بازگشته اند. روشنك با خواندن شعر عراقی 
و مرضیه با سر دادن نوای »اگر گیرم از تو پیمانه – به كام تو تا سحر مامن« واپسنی 
ُسكِر را چاشنی گوش حاضران كرده بودند. داوود كه نوار ضبط شده را در دست 
برساند.  به كام شنوندگان  را  نوشینه ی گوش نواز  این  داشت، می دانست چگونه 
نواخت. مرضیه رو  به صورت سرمستان موسیقی  را  رایحه ی صبح  نسیم سحری 
به محجوبی كرد: »مرتضا خان من شما رو می رسامن.« روشنك دنبالش را گرفت: 
»من هم با شما می آمی، سر راهتان هستم.« صبا و وزیری تبار نیز با یكدیگر رفتند. 
جتویدی و ورزنده پیاده به راه افتادند. داوود با مزامیرش تنها ماند. نوای آن را كه 

روشنك به شعر خوانده بود، هنوز در دل می شنید:

رندان خرابات بخوردند و برفتند
ماییم كه جاوید بخوردمی و نشستیم

این واژه ی جاوید در گوش داوود طننی جادویی داشت. پشت فرمان ماشینش 
كه نشست، مزمارش به زمزمه برخاست: »چه گونه می خواهی این گلهای رنگارنگ را 
به جاودانگی برسانی؟ این هنرمندان جورواجور برای تنّوع برنامه ها خوب اند. اما چه 
طور می توانی آنها را با هم سازگار كنی؟ تلفیق شعر و آهنگ چندان دشوار نیست. 
مشكل، جمع و همنوا كردن هنرمندان ست.« نرسیده به ساختمان دادگستری، 
جلوی عمارت كرمی خانی مكثی كرد. صبح بردمیده بود. كارگراِن اول وقت كلنگ 
به دست به طرف عمارت كرمی خانی می رفتند. باز مزمارش به صدا در آمد: »خانه 
خرابی را بنگر، چگونه می خواهی گلها را در این خراب آباد سبز و ماندگار كنی؟ این 
ساختمان كهنه حوادثی به خود دیده كه می توانست بجای یك موزه سرگذشت یك 
قرن و نیم گذشته را در ایوان و سرسراهایش بازگو كند.« از باب همایون به میدان 
توپخانه كه پیچید با دسته ی دیگری از كارگران روبرو شد كه كلنگ به دست به 
طرف ساختمان قدمیی شهرداری می رفتند. »می دامن حرفت چیست.« خروش از 
مزمار بر خاست: »مملكت كلنگی شده، كارها همه لنگ و كلنگی شده اند، تو چه 

در سر داری كه این گونه دل به گلهای جاویدانت بسته ای؟«
اندوه دیرینه ای در دل داوود سر جوش زد. منی دانست چه پاسخ دهد كه ناگاه 
چشمش به تابلوی خیابان فردوسی افتاد. یاد فردوسی آرامشی به روح پریشانش 
داد. گویی پاسخی برای مزمار درونش یافته. »نگاه كن، این سخنور نامدار طوس چه 
گونه سی سال بر سر پی افكندن كاخ بلند زبان پارسی دوام آورد، و از نا همواری های 
زمانش نهراسید؛ آن هم در روزگاری كه حاكمان مستبد انگشت در جهان كرده 

بودند كه هر صدایی جز صدای خودشان را خاموش كنند.«
عصر آن روز داوود باز عازم دفتر كارش در اداره ی رادیو شد. سر راه جلوی 
جواهر فروشی الله زار ایستاد. حاجی طالیی اتوموبیل داوود را شناخت و از مغازه 
بیرون آمد: »عصر بخیر، فرمایشی باشد؟« داوود گفت: »امشب هزار تومان برای 
دستمزد هنرمندان الزم دارم. می خواستم ببینم این پول را داری كه صندوقدار 

اداره را غروب بفرستم مبلغ را بگیرد و رسید بدهد.«
»اختیار دارید آقا، به رسید احتیاج نیست، می دامن صندوق تبلیغات جوابگوی 

نیاز های فوری هنرمندان نیست. طرف را بفرستید تقدمی می كنم.«
داوود فشار درونش را فرو خورد، سری به عالمت سپاس تكان داد و به راه 
افتاد. احساس غریبی به وی دست داد. از كسری بودجه ی خودش شرمگنی بود. 
شروع كرد به زمزمه با مزمارش: »دیدی حرف درویش خوش چشم درست درآمد. 
التعّفف«  من  »اغنیاء  می داد:  قرار  عربی  عبارت  این  مصداق  را  خود  همیشه  او 
)273/2(. منی دانست كه این مفهوم »عفاف« روزی شامل حال ما هم می شود. 
»مردم می پندارند كه ما پولدارمی چون فرزند مشیر الدوله هستیم. منی دانند كه 

غیر از این دل شوریده چیزی ندارمی.« نفیراز مزمار برخاست: »هیچ فكر كرده ای 
این فداكاری ها ترا به كجا می برند؟ من دارم آینده ی كارهای ترا االنیه می بینم. 
می بینم كه آن روزی را كه همنی هنرمندان دستمزدگیر با هم اختالف كنند و آخر 
سر ترا سرزنش كنند: »شما كه پسر مشیرالدوله هستید چرا آمدید رادیو قاطی ما 
مطرب ها شدید؟ و تو داری به آنها می گویی: من همه ی شما را مثل فرزندامن دوست 
دارم. به حرف و كار من اعتماد كنید.« داوود آه سردی از سینه بیرون داد و با خود 
گفت: »من باالخره موسیقی ملكوتی خود را از ساز و نوای همنی مطرب ها خواهم 

شنید. »هنوز دیر نشده. به یاد آواز مثنوی درویش خوش چشم افتاد:

»ترسم بروم عالم جان نادیده
بیرون روم از جهان جهان نادیده.«

در استودیوی گلها خالدی را در كنار صبا دید. شادی نامنتظره ای به قلبش 
دوید: »امشب شكوه البرز زا به خانه می آورمی.« صبا گفت: »مرتضا خان آهنگ تازه ای 
در افشاری ساخته كه رایحه ی ضیافت شاهانه ی دیشب از آن شنیده می شود. دارمی 
با بنان مترین می كنیم.« همنی كه ملودی آهنگ به گوش داوود رسید گفت: »می 
دانستم ضیافت روحانی دیشب مرتضا خان را مسحور كرده است.« در واقع كیفّیت 
اجرای آهنگ شب پیشنی و آمدن مرضیه تا خانه ی محجوبی او را سخت حتت تأثیر 
قرار داده بود. عصر روز بعد كه به رادیو آمد بی اراده زیر لب برای نّواب صفا زمزمه 
كرده بود: »دیشب كه تو در خانه ی ما آمده بودی،« صفا بالفاصله مضمون قشنگی 
را پشتش گذاشت: »شه بودی و در بزم گدا آمده بودی« و دنباله ی آن بهتر از دو 
مصرع پیشنی درآمد: »بنگر ز كجا تا به كجا آمده بودی.« مضمون عرفانی سلوك 
از شاهی به فقر داوود را چنان سر مست كرد كه با خود گفت: »من می دامن چگونه 
روح جاودانگی البرز را در این آهنگ بَدمـَم. »صدای مزمارش را شنید كه گویی 
نو  از  را  ترانه  و  این آهنگ  آینده  دارد پاسخ می دهد: »من آشكارا می بینم كه در 
بازسازی و اجرا كنند، ولی همه حیرت خواهند كرد كه چرا با اركستر بزرگ تر و 

اجرای هارمونیزه آهنگ آن روح و حال اجرای نخستنی را ندارد.«
داوود خوب می دانست كه نغمه ی افشاری چه پیامی دارد: »غم هجران و 
آرزوی وصال. »ازینرو یك رباعی تسلّی بخش از دیوان شمس موالنا را طلیعه ی ابیات 
سوزناكی از شاعر كم شناخته ای چون داعی اصفهانی قرار می دهد. داعی می گوید: 

از برم رفتی و می میرم ازین غم باری
به كنارم ننشستی به مزارم بنشنی

و موالنا بشارت می دهد:
سوز دل عاشقان شررها دارد

درِد دل بیدالن اثرها دارد
بیان سوزناك و سرزنش گر روشنك خود گویش دیگری بود از غم فراق ملودی 
افشاری: »به كنارم ننشستی، به مزارم بنشنی.« در معّرفی برنامه نیز روشنك وعده 
می دهد كه هنرمندان ارجمند: صبا، خالدی، ورزنده و شیرخدایی شما را دمی 
در آهنگ افشاری به اهتزاز روحی می كشانند. هنرمندان می دانستند كه بخش 
عمده ای از این اهتزاز روحی در گرو صمیمّیت همنی كالم دلنشنی روشنك است 
كه بیانگر سوز جگر داوود بود؛ خون دلی كه او دربازیافنت ریشه ها و شاخه های 
موسیقی اصیل، همساز كردن شعر و موسیقی، و مهمتر از همه برای دلگرم كردن 
هنرمندان به كار خود و ایجاد یك محیط صمیمی و خاًلق خورده و می خورد. طبعاّ 
ممكن نبود كه این همه شور و حال نهفته در ساز و كار برنامه به شنوندگان زمان 
منتقل نشود، و آنان را شریك حاالت خود نسازد. روح معنویت و احساس صفایی 
كه در دو سال اول برنامه ی گلها موج زد به چشم اهل نظر یك فروغ استثنایی ذوق 
و هنر بود كه بر ایام ایران گذر كرد. گذار این فروغ را بسیاری از شنوندگان عصر به 
گوش هوش نیوشیده اند. پرتوی از آن را من در دامنه ی البرز به چشم دل دیده ام.
ادامه دارد
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برخی استیو جابز را همانند لوگوی سیب گاز زده 
با اعالم خبر درگذشت  مناد كمپانی اپل می دانند. 
او  از  و  بردند  كیبرد  به  دست  اینترنت  كاربران  او 
نوشت:  مصدق  حمید  شعر  از  آنها  از  یكی  نوشتند. 

سیب دندان زده از دست تو افتاد به خاك.
جابز  استیو  نام  این،  از  پیش  ماه  دو  تنها   ....
بر  اپل،  شركت  مدیرعاملی  از  كناره گیری اش  با 
صدر اخبار... نشسته بود. او كه از سرطان پیشرفته 
اینطور  را  خود  استعفای  می برد،  رجن  لوز املعده 

تقدمی كرد:
»همیشه گفته ام اگر روزی برسد كه نتوامن به 
وظایفم و انتظاراتی كه از من وجود دارد عمل كنم، 
میان  در  شما  با  را  آن  كه  بود  خواهم  كسی  اولنی 
است.  رسیده  روز  آن  متأسفانه  گذاشت.  خواهم 
مدیرعامل  سمت  از  را  خودم  استعفای  بدین وسیله 

اپل اعالم می كنم.«
یك  خود،  وبالگ  در  ایرانی  وبالگر  یك   ...
پزشك، می نویسد: »اطالع من از این خبر به واسطه 
تبلت  آی پد،  گرفت:  صورت  اپل  محصوالت  از  یكی 
پرتابل و فوق العاده ای كه حتی در هنگام خواب در 
كنارم است و صبح، زمانی كه زودتر از همیشه بیدار 
شدم و تصمیم گرفتم برای گذشت دقایق خبرها را 

مرور كنم، با ناباوری و در حالی كه آرزو می كردم كه 
خبر درست نباشد، خبر فوت جابز را در صدر اخباری 

دیدم كه دقایقی پیش منتشر شده بود.« 
....

جابز یك رؤیاساز به متام عیار بود
در كنار نشر این سخنان در فضای وب، برخی 
از كاربران نیز درباره شخصیت استیو جابز نوشتند. 
ساله  چند  این  در  من   « می نویسد:  پزشك«  »یك 
دقت  با  را  جابز  سخنرانی ها  مدیدی  ساعت های 
محتوای  ارائه  شیوه  و  حركات  در  و  كرده ام  متاشا 
به  ملبس  حتی  خیال  در  همیشه  كرده ام،  دقت  او 
لباس های محبوب جابز، خود را در حال سخنرانی 
به سبك و سیاق او دیده ام و آرزو كرده ام كه قدرت 
مؤثر  ارتباط  برقراری  در  جابز،  مانند  به  مهارتی  و 
ز  ا باشم.  داشته  كوچك  نشست های  در  حتی 
با  را  ما  جابز،  كاِر  و  زندگی  در  مداقه  دیگر،  سوی 

جتلی عملی بسیاری از مفاهیم انتزاعی آشنا كرده 
است: خودباوری، پشتكار، شهامت، عشق به كار و 

ایده پردازی و شاید بهتر باشد بگومی رؤیاسازی.«
به متام  »بله! جابز یك رؤیاساز  او می نویسد: 
مادری  و  سوری  مهاجر  یك  فرزند  كه  او  بود،  عیار 
امریكایی بود، از همان ابتدا، زندگی ساده ای را در 
پیش رو نداشت. حتی مادر و پدر بیولوژیك اش، او را 
نخواستند و بزرگ كردن او را یك خانواده مهربان 
دیگر قبول كرد. اما جابز به رغم این آغاز نه چندان 

خوب، افكار بزرگی در سرمی پروراند.«
او ادامه می دهد: »او در برابر یك بیماری دشوار 
با شهامت مقاومت كرد و تا آخرین ساعاتی كه توانی 
در بدن داشت، كار را رها نكرد. برق چشمان استیو، 
شوق منایان در حرف هایش، نحوه گام برداشنت هایش 
شیوه  و  فوق العاده  نفس  به  اعتماد  و  همایش ها  در 
مدیریت موفق اش، را هیچگاه فراموش نخواهیم كرد. 
آیا ما به مانند استیو می توانیم به ایده ها و آرزوهای 
ذهنی خود وفادار مبانیم؟ ... یا اینكه ترس از جبر 
جغرافیایی و واهمه از دشواری عملی كردن ایده ها 
رسوخ ناپذیری  و  بلند  دیوارهای  چنان  ایده آل ها  و 
هستند كه حتی به ما اجازه فكر كردن به یك مبارزه 

جانانه در زندگی مان را منی دهند.«
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مراسم  در  كه  خوشحالم  خیلی  امروز  من 
فارغ التحصیلی شما كه در یكی از بهترین دانشگاه های 
دنیا درس می خوانید، هستم. من هیچ وقت از دانشگاه 
داستان  می خواهم  امروز  نشده ام.  فارغ التحصیل 
و  نیست  طوالنی  خیلی  بگومی.  برایتان  را  زندگی ام 

سه تا داستان است.

اولین داستان مربوط به
ارتباِط اتفاقاِت به ظاهر بی ربط زندگی است

من بعد از شش ماه از شروع دانشگاه در كالج 
»رید« ترك حتصیل كردم، ولی تا حدود یك سال و 
نیم بعد از ترك حتصیل به دانشگاه می آمدم و می رفتم 
و حاال می خواهم به شما بگومی كه چرا ترك حتصیل 
شروع  تولدم  از  قبل  من  مبارزه ی  و  زندگی  كردم. 
شد. مادر بیولوژیكی من یك دانشجوی مجرد بود كه 
تصمیم گرفته بود مرا در لیست پرورشگاه قرار بدهد 
تا یك خانواده مرا به سرپرستی قبول كند. او شدیداً 
حتصیالت  با  خانواده ای  باید  مرا  كه  داشت  اعتقاد 
دانشگاهی به فرزندی قبول كند و همه چیز را برای 

این كار آماده كرده بود.
یك وكیل و زنش قبول كرده بودند كه مرا بعد 
از تولدم از مادرم حتویل بگیرند و همه چیز آماده بود 
این خانواده گفتند كه پسر  تولد من  از  بعد  اینكه  تا 
منی خواهند و دوست دارند كه دختر داشته باشند. این 
جوری شد كه پدر و مادر فعلی من نصف شب یك تلفن 
دریافت كردند كه آیا حاضرند مرا به فرزندی قبول كنند 
یا نه و آنان گفتند كه حتماً. مادر بیولوژیكی من بعداً 
فهمید كه مادر من هیچ وقت از دانشگاه فارغ التحصیل 
نكرده  را متام  پدر من هیچ وقت دبیرستان  و  نشده 
است. مادر اصلی من حاضر نشد كه مدارك مربوط به 
فرزندخواندگی مرا امضا كند تا اینكه آن ها قول دادند 
كه حتماً مرا وقتی بزرگ شدم، به دانشگاه بفرستند.
وارد كالج  بعد من  اینگونه شد كه هفده سال 
شدم و به خاطر این كه در آن موقع اطالعامت كم بود، 
تقریباً  آن  شهریه ی  كه  كردم  انتخاب  را  دانشگاهی 
عمر  یك  پس انداز  و  بود  استنفورد  دانشگاه  معادل 
پدر و مادرم را به سرعت برای شهریه ی دانشگاه خرج 
از شش ماه متوجه شدم كه دانشگاه  بعد  می كردم. 
فایده ی چندانی برامی ندارد. هیچ ایده ای كه می خواهم 
با زندگی چه كار كنم و دانشگاه چگونه می خواهد به 

من كمك كند، نداشتم و بجای این كه پس انداز متام 
عمر پدر و مادرم را خرج كنم، ترك حتصیل كردم. ولی 

امیان داشتم كه همه چیز درست می شود.
اولش كمی وحشت داشتم، ولی االن كه نگاه 
تصمیم های  بهترین  از  یكی  كه  می بینم  می كنم 
زندگی ام بوده است. حلظه ای كه من ترك حتصیل 
كردم، به جای این كه كالس هایی را بروم كه به آنها 
به كارهایی كردم كه واقعاً  عالقه ای نداشتم، شروع 
دوستشان داشتم. زندگی در آن دوره خیلی برامی آسان 
نبود. من اتاقی نداشتم و كف اتاق یكی از دوستامن 
می خوابیدم. قوطی های خالی پپسی را به خاطر پنج 

سنت پس می دادم كه با آنها غذا بخرم.
بعضی وقت ها هفت مایل پیاده روی می كردم كه 
یك غذای مجانی توی كلیسا بخورم. غذا هایشان را 
دوست داشتم. من به خاطر حس كنجكاوی و ابهام 
به یك جتربه ی  تبدیل  افتادم كه  راهی  درونی ام در 
بهترین  از  یكی  موقع،  آن  رید،  كالج  شد.  گران بها 
آموزش های خطاطی را در كشور ارائه می داد. متام 
پوستر های دانشگاه با خط بسیار زیبا خطاطی می شد 
بودم،  كرده  ترك حتصیل  عادی  برنامه ی  از  و چون 

كالس های خطاطی را برداشتم.
سبك آنها خیلی جالب، زیبا، هنری و تاریخی 
بود و من خیلی از آن لذت می بردم. امیدی نداشتم كه 
كالس های خطاطی نقشی در زندگی حرفه ای آینده ی 
آن كالس ها،  از  بعد  ده سال  ولی  باشد،  داشته  من 
را  َمِكینتاش  كامپیوتر  اولنی  داشتیم  ما  كه  موقعی 
من  خطاطی  مهارت های  متام  می كردمی،  طراحی 
دوباره تو ذهن من برگشت و من آنها را در طراحی 
اولنی  »مك«  كردم.  استفاده  مكینتاش  گرافیكی 
كامپیوتر با فونت های كامپیوتری هنری و قشنگ بود.

موقع  آن  را  خطاطی  كالس های  آن  من  اگر 
برنداشته بودم، مك هیچ وقت فونت های هنری االن 
را نداشت. هم چننی چون كه ویندوز طراحی مك را 
را  فونت ها  این  كامپیوتری  هیچ  احتماالً  كرد،  كپی 
نداشت. خب می بینید آدم وقتی آینده را نگاه می كند، 
شاید تأثیر اتفاقات مشخص نباشد، ولی وقتی گذشته 
را نگاه می كند، متوجه ارتباط این اتفاق ها می شود. این 
یادتان نرود شما باید به یك چیز امیان داشته باشید، 
به شجاعت تان، به سرنوشت تان، زندگی تان یا هر چیز 
دیگری. این چیزی است كه هیچ وقت مرا ناامید نكرده 

است و خیلی تغییرات در زندگی من ایجاد كرده است.

داستان دوم من
در مورد دوست داشتن و شكست است 

من خرسند شدم كه چیزهایی را كه دوست شان 
»وز«  همكارم  و  من  كردم.  پیدا  زود  خیلی  داشتم، 
شركت اپل را درگاراژ خانه ی پدر و مادرم، وقتی كه 
من فقط بیست سال داشتم، شروع كردمی. ما خیلی 
سخت كار كردمی و در مدت ده سال، اپل تبدیل شد 
به یك شركت دو بیلیون دالری كه حدود چهارهزار 

نفر كارمند داشت.
ما جالب ترین مخلوق خودمان را به بازار عرضه 
درآمدِن  از  بعد  سال  یك  مكینتاش.  بودمی؛  كرده 
مكینتاش، وقتی كه من فقط سی ساله بودم، هیأت 
مدیره ی اپل مرا از شركت اخراج كرد. چه جوری یك 
كرده،  تأسیس  خودش  كه  شركتی  از  می تواند،  نفر 
و  بود  كرده  رشد  اخراج شود؟ خیلی ساده. شركت 
برای  خوبی  توانایی  می كردمی  فكر  كه  را  كسی  ما 
بودمی.  استخدام كرده  باشد،  اداره ی شركت داشته 
همه چیز خیلی خوب پیش می رفت تا این كه بعد از 
یكی دو سال در مورد استراتژی آینده ی شركت، من 
با او اختالف پیدا كردم و هیأت مدیره از او حمایت 

كرد و من رسماً اخراج شدم.
زندگی ام  دستاورد  كل  كه  می كردم  احساس 
را از دست داده ام. حدود چند ماهی منی دانستم كه 
چه كار باید بكنم. من رسماً شكست خورده بودم و 
ولی احساسی  نبود.  ولی«  دیگر جامی در »سیلیكان 
در وجودم شروع به رشد كرد. احساسی كه من خیلی 
دوستش داشتم و اتفاقات اپل خیلی تغییرش نداده 

بودند. احساس شروع كردن از نو.
شاید من آن موقع متوجه نشدم اخراج از اپل، 
سنگینی  بود.  من  زندگی  اتفاقات  بهترین  از  یكی 
موفقیت با َسُبكی یك شروع تازه جایگزین شده بود 
از  پر  من  زندگی  از  دوره  آن  بودم.  آزاد  كاماًل  من  و 
خالقیت بود. در طول پنج سال بعد، یك شركت به 
اسم »نكست« تأسیس كردم و یك شركت دیگر به اسم 
»پیكسار« و با یك زن خارق العاده آشنا شدم كه بعداً 

با او ازدواج كردم.
پیكسار اولنی ابزار انیمیشن كامپیوتر دنیا را به 
اسم »توی استوری« به وجود آورد كه االن موفق ترین 

استیو جابز، 2011-1955

سخنرانی استیو جابز در مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه اسنت فورد، سال 2005
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انیمیشن در دنیاست. در یك سیر  استودیوی تولید 
خارق العاده ی اتفاقات، شركت اپل، نكست را خرید 
و این باعث شد من دوباره به اپل برگردم و تكنولوژی 
ابداع شده در نكست، انقالبی در اپل ایجاد كرد. و با 

زمن لورن زندگی بسیار خوبی را شروع كردمی.
اگر من از اپل اخراج منی شدم، شاید هیچ كدام 
از این اتفاقات منی افتاد. این اتفاق، مثل داروی تلخی 
به  بود كه به یك مریض می دهند، ولی مریض واقعاً 
سنگ  مثل  زندگی  وقت ها  بعضی  دارد.  احتیاج  آن 
توی سر شما می كوبد، ولی شما امیان تان را از دست 
ندهید. من مطمئن هستم، تنها چیزی كه باعث شد 
من در زندگی ام همیشه در حركت باشم، این بود كه 
من كاری را اجنام می دادم كه واقعاً دوستش داشتم.

داستان سوم من در مورد مرگ است
هفده ساله بودم كه در جایی خواندم، اگر هر 
روز جوری زندگی كنید كه انگار آن روز، آخرین روز 
زندگی تان باشد، شاید یك روز، این نظر به حقیقت 
تبدیل بشود. این جمله روی من تأثیر گذاشت و از آن 
موقع، به مدت سی و سه سال، هر روز وقتی كه توی 
آینه نگاه می كنم، از خودم می پرسم، اگر امروز آخرین 
روز زندگی من باشد، آیا باز هم كارهایی را كه امروز 

باید اجنام بدهم، اجنام می دهم یا نه.
من  باشد،  »نه«  سؤال،  این  جواب  موقع  هر 
می فهمم در زندگی ام به یك سری تغییرات احتیاج 
دارم. دانسنِت این كه باالخره روزی خواهم مرد، برای 
من، به یك ابزار مهم تبدیل شده بود كه كمك كرد 
بگیرم. چون متام  را  زندگی ام  از تصمیم های  خیلی 
توقعات بزرگ از زندگی، متام غرور، متام شرمندگی 

از شكست، در مقابل مرگ رنگی ندارند.
حدود یك سال پیش دكترها تشخیص دادند كه 
من سرطان دارم. ساعت هفت و سی دقیقه ی صبح بود 
كه مرا معاینه كردند و یك تومور توی لوزاملعده ی من 
تشخیص دادند. من حتی منی دانستم كه لوزاملعده 
چی هست و كجای آدم قرار دارد، ولی دكترها گفتند 
این نوع سرطان غیرقابل درمان است و من بیشتر از 
سه ماه زنده منی مامن! دكتر به من توصیه كرد به خانه 
بروم و اوضاع را رو به راه كنم. منظورش این بود كه 
برای مردن آماده باشم و مثاًل چیزهایی كه در مورد 
ده سال بعد قرار بود به بچه هامی بگومی، در مدت سه 
ماه به آن ها یادآوری بكنم. این، به این معنی بود كه 

برای خداحافظی حاضر شوم.
من با آن تشخیص، متام روز دست و پنجه نرم 
كردم و سر شب روی من آزمایش اپتیك اجنام دادند. 
از  كه  كردند  فرو  حلقم  توی  را  آندوسكوپ  یك  آنها 
معده ام می گذشت و وارد لوزاملعده ام می شد. همسرم 
گفت كه وقتی دكتر منونه را زیر میكروسكوپ گذاشت، 
بی اختیار شروع به گریه كردن كرد. چون او گفت، آن 
یكی از نادر ترین منونه های سرطان لوزاملعده است 

كه با جراحی قابل درمان می باشد.
مرگ یك واقعیت مفید و هوشمند زندگی است. 
كه  آنهایی  حتی  مبیرد.  كه  ندارد  دوست  كس  هیچ 
می خواهند مبیرند و به بهشت بروند. ولی با این وجود 
مرگ واقعیت مشترك در زندگی همه ی انسان هاست.

شاید مرگ بهترین اختراع زندگی باشد، چون 
مأمور ایجاد تغییر و حتول است. مرگ كهنه ها را از میان 
برمی دارد و راه را برای تازه ها باز می كند. یادتان باشد 
كه زمان شما محدود است، پس زمان تان را با زندگی 

كردن به جای زندگی دیگری هدر ندهید.
هیچ وقت توی دام غم و غصه نیافتید و هیچ وقت 
نگذارید كه هیاهوی بقیه، صدای درونی شما را خاموش 
كند و از همه مهمتر این كه شجاعت این را داشته باشید 

كه از احساس قلبی تان و امیان تان پیروی كنید.
موقعی كه من سن شما بودم یك مجله ی خیلی 
خواندنی به نام »كاتالوگ متام زمنی« منتشر می شد 
كه یكی از پرطرفدارترین مجله های نسل ما بود. این 
مجله مال دهه ی شصت بود، موقعی كه هیچ خبری 
از كامپیوترهای ارزان قیمت نبود. متام این مجله با 
دستگاه تایپ و قیچی و دوربنی پولوراید درست می شد. 
شاید یك چیزی شبیه گوگل االن، ولی سی و پنج سال 

قبل از این كه گوگل وجود داشته باشد.
از  شماره  آخرین  آن ها  هفتاد  دهه ی  وسط  در 
»كاتالوگ متام زمنی« را منتشر كردند. آن موقع من سن 
االن شما بودم و روی جلد آخرین شماره ی یك عكس از 
صبح زود یك منطقه ی روستایی كوهستانی بود. از آن 
نوعی كه شما ممكن است برای پیاده روی كوهستانی 

خیلی دوست داشته باشید. زیر آن عكس نوشته بود:
Stay hungry! Stay foolish!
]همیشه[ گرسنه مبان، ]همیشه[ دیوانه مبان!

این پیغام خداحافظی آنها بود، وقتی كه آخرین 
شماره را منتشر می كردند.

Stay hungry! Stay foolish!
این آرزویی ست كه من همیشه در مورد خودم 
شما،  فارغ التحصیلی  حلظه  در  االن  و  داشته ام 

آرزویی ست كه برای شما می كنم.
]همیشه[ گرسنه مبان، ]همیشه[ دیوانه مبان!

گل یخ
بدری ترویج

گل یخ درختچه ای است كه در بهار هم پای دیگر درختان 
جامه سبز بر تن می كند. در پاییز طوفان و باد پاییزی لباس 
سبز را از تن او می رباید و به هنگام برف و یخ و سرمای 
زمستان با پیكری عریان گل های زیبای خود را به باغ و 

گلزار بی برگ و بار، بی دریغ عرضه می دارد.

ه كند آ ت  سكو ز  ا ن  گلستا
ه كند ا پر ی  شه ا گو گلی  هر 

گلشن از لطف صبحگاه تهی است
نیست بستان  شب چراغ  الله ای 

ست ا ر  با و  بی بر  ر  ا گلز صحن 
ست ا ر  غیا ا م  كنا و  ه  پنا ن  جا

ژرف سردی  و  زمهریر  این  اندر 
برف ز  كشیده  برون  سر  یخ  گل 

تنش یب  ز نیست  سبز  مه ی  جا
هنش پیر فت  ر ج  ا ر تا به  كی 

ن بستا ل  د ر  د شت  ا فر ا بر قد 
ن ا خند شد  شكفته  نه  ما د شا

شید ر خو بی  متا گر ز  ا ر  و د
شنید زهره  سازه  ز  سرودی  چه 

شب نیمه ی  ز  سو د  ر و پر ست  د
لب بر  د  ز سه  بو نسیمیش  چه 

بگو كه  د  ز طعنه  خ  سر گل  به 
كو جان  شكارت  رنگ  خوش،  بوی 

ی د ر و پر ز  نا عشق  گل  تو 
كردی كم  چه  از  گلشن  از  سایه 

د بو ن  با تا ب  فتا آ  ) تو م  ما (
د بو ن  ا ر بها نو بر  ا ت  یه ا ا د

كشید ر  بی شما نج  ر ن  غبا با
ید د ن  گلستا یق  ال ا  تر تا 

د مر پژ تو  ی  گ ها گلبر چه  ز  ا
د فسر ا گهت  نا به  ی  د با تند 

ین ا ز  ا  ، ی ه ا ید ند ی  د ی  د سر
چنین گشت  فسرده  برگ هایت 

فت گر سخت  ر  گا ز و ر گر  تو  بر 
گرفت رخت  و  ربود  من  از  هستی 

ما ا  ، م ه ا د ستا ن  یا عر چه  گر
جا بر پا   ، ر و غر با  م  ه ا ند ما

نفكند پا  ز  ا  مر ی  مهر د سر
لبخند گل  شد  ز  با لبم  بر 

كنم ر  نثا یخ  عطر  ن  همچنا
كنم ر  بها ا  ر گ  بی بر غ  با
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بلعید و این وضع را به وجود آورد، آن هم وقتی كه نصف اولیه اش را خرج 
كرده بودم و این یعنی تا آخرماه هیچ پولی دركار نبود. منی دامن برای شما 
هم پیش آمده یا نه، كه پس اندازی نداشته باشید و فقط به درآمدتان كه 
زیاد هم نیست متكی باشید. راستش این خیلی ترسناك است هرچند باز 
جای شكرش باقی است كه اینجا، هم بیمه درمانی دارید و هم سرپناه، 
ولو كوچك …. و این، یعنی خیالتان از بیماری و بی خامنانی راحت است. 
اما خب برای بقیه چیزها باید خرج كنید و وقتی مثل این ماه یك خرج 

ناخواسته داشته باشید، اوضاعتان كمی بهم می ریزد.
ناگهان انگار گرما، مغز منجمد شده ام را به كار اندازد، یاد یك دوست 
افتادم. البته نه برای پول قرض كردن كه از این كار نفرت دارم، بلكه برای 
با این فرق  كار. یلدا یك دوست بود كه شرایطش تقریباً مثل خودم بود 
كه او اجازه كار داشت و من نه … می دانستم قباًل پرستار بچه بوده. پس 
سراغش رفتم كه به قهوه ای میهمامن كرد و یك ساعت متام از كاركردن 

غیرقانونی ترساندم كه البته راست هم می گفت.
برای چند ساعت كار در هفته كه آن هم شاید گیر بیاید یا نه، منی ارزید 
كردم  احساس  كذایی  بار  آن  در  آن  یك  بیاندازم.  خطر  به  را  چیز  همه 
بدبخت ترین آدم روی زمینم. یلدا سیگارش را خاموش كرد و بلند شد كه 
برو،د به شوخی یا جدی گفت این شبا سفارت شام میدن، محرمه، تواَم 

خودتو بنداز اوجنا. خدافظی كرد و رفت
سفارت ایران سال ها پیش خانه ای بزرگ در یكی از مناطق اعیان نشنی 
پاریس خرید و آجنا را تبدیل به حسینه كرد كه مراسم مذهبی را آجنا برگزار 
می كرد. راستش آن شب نرفتم، اما شب دوم یخچال خالی و شكم گرسنه و 

و امروز برف می بارید …
سرما بیداد می كند. و من یك دانشجوی ساده با پالتویی رنگ و رو 
تا به  اروپا، دارم تند و تند راه می روم  از بهترین شهرهای  رفته، در یكی 
كالس برسم. نوك بینی ام سرخ شده و اشكی گرم كه محصول سوز ژانویه 
است، متام صورمت را می پیماید و با آب بینی ام مخلوط می شود. دستمالی 
در یكی از جیب ها پیدا می كنم و اشك و مخلفاتش را پاك می كنم و خود 

را به آغوش گرمای كالس می سپارم.
استاد تند و تند حرف می زند، اما ذهن من جای دیگری است. برف 
شروع می شود، این را از پنجره كالس می بینم و خاطرات مرا می برد به 
سال های دور كودكی ….. وقتی صبح سر را از حلاف بیرون می آوردی، 
اول به پنجره نگاه می كردی و چه ذوقی داشت وقتی می دیدی متام زمنی 
و آسمان سفیدپوش است و این یعنی مدرسه بی مدرسه …پس خودت را 
به خواب شیرین صبحگاهی میهمان می كردی و مواظب بودی انگشتان 

پاهایت بیرون از حلاف مناند كه یخ بكند …..
خاطرات مرا به برف بازی با دستكش های كاموایی می برد..كه اول 
سبك بودند و هرچه می گذشت خیس تر می شدند و سنگنی تر …. یاد لبو های 

داغ و قرمز كه مادر می پخت و از آن بخار بلند می شد.
و حاال، دختری تنها و بی پول و بی پناه كه در یك سوییت؟؟ دوازده 
باید زندگی  با كمك هزینه 300یوری دانشگاه  و  متری زندگی می كند 

كند و درس بخواند.
این ماه اوضاع جیبم افتضاح است.البته همیشه افتضاح است، اما این 
ماه بدتر، راستش یك هزینه پیش بینی نشده بیشتر از نصف ماهیانه ام را 

فرستنده دكتر هادی رضوانی، پاریس فرانسه

امروز برف می بارید ... 
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داشنت كارت مترو وسوسه ام كرد به رفنت …كه رفتم... رفتم در حالی كه از 
این كارم دخلور بودم. نه به خاطر مسایل سیاسی و نه حتی به خاطر مسایل 
مذهبی …كه از خودم بدم می آمد كه فقط برای شام خوردن جایی بروم 
….اما زندگی خیلی وقت ها آدم را به كارهایی وامی دارد كه بسا دوست 

ندارد، اما ناچار به اجنام آن است …. و من ناچار بودم.
دو تا مترو عوض كردم و یك ربع پیاده رفتم تا باالخره رسیدم. در 
متام طول راه صدبار خواستم برگردم كه برنگشتم. وقتی رسیدم، چراغ ها 
را خاموش كرده بودند و یكی داشت روضه می خواند. كورمال یك جایی 
نزدیك ورودی پیدا كردم و نشستم، منی دامن چرا، اما گریه امامن نداد، دلیل 
زیادی برای گریه كردن داشتم اما سابقه نداشت تا حاال كه در جایی جز 

تنهایی خودم گریه كرده باشم، اما آن شب همه چیز فرق داشت.
چراغ ها كه روشن شد، دیدم سر و شكل من میان آن تیپ از آدم ها 
همه  می كردم  حس  می ُمردم،  خجالت  از  داشتم  بود.  انگشت منا  خیلی 
می دانند من برای چی آجنا هستم. سفره انداختند و همه مشغول خوردن 
بودند. اما منی دامن چرا، هر كاری كردم منی توانستم باخودم كنار بیامی 
كه آن غذا را بخورم. حس می كردم این غذا سهم من نیست. دوباره گریه ام 
گرفته بود. پس بدون اینكه توجه كسی را جلب كنم، آرام پا شدم و بیرون 
رفتم. هرچند گرسنه بودم، اما شاد بودم. انگار بار سنگینی از روی دوشم 
برداشته شده بود. سرم را رو به آسمان گرفتم و به او لبخندی زدم و راه 
مترو را در پیش گرفتم. دیگر سردم نبود، گونه هامی را به برف سپردم و 
سعی كردم خود را درخاطرات كودكی غرق كنم. نزدیكی های ایستگاه 
مترو یك ماشنی در خیابان ایستاد و بوق زد و اشاره كرد. متعجب و ترسان 
در پیاده رو ایستادم كه دوباره بوق زد. یك خامن پیاده شد و به سمتم امد 

و گفت : شما غذاتون رو جا گذاشتید …..
گفتم، نه، مرسی. این غذا مال من نبود ….

گفت، چرا، این غذای شماست ... فقط مال شما ... من می دومن.
و پالستیكی را به دستم داد و گفت: میخوای برسومنت

گفتم : نه ممنون با مترو میرم…. و با دست به سمت ایستگاه اشاره 
كردم.

گفت : پس حتما برو خونه و غذات رو بخور …این غذا فقط مال توست 
… و سوار ماشنی شد و رفت.

نگاهی درون پالستیك كردم و دیدم یك ظرف یك بار مصرف و یك 
پاكت درونش بود. درون پاكت یك اسكناس 500 یورویی بنفش و یك 

كاغذ بود كه معلوم بود خیلی تند نوشته شده:
»سال ها پیش وقتی من هم نتوانستم غذایی را كه فكر می كردم حق 
من نیست بخورم، یك مرد، ظرفی غذا و سه هزار فرانك پول به من بخشید. 
پولی كه زندگی یك دختر تنها در دیار غربت را جنات داد. آن مرد از من 
خواست هر زمان كه توانستم، این پول را به یكی مثل  آن روِز خودم ببخشم 

و اینگونه قرضش را ادا كنم. پس تو به من مقروض نیستی.«

پی نوشت: این داستان برای من در سال 2003 اتفاق افتاده بود. 
منی خواهم اسم معجزه را روی این اتفاق بگذارم، اما این عجیب ترین و در 

عنی حال زیباترین اتفاق زندگی من تا امروز بوده است.
و امروز من آن قرض را به یكی مثل آن روزهای خودم ادا كردم....

و امروز برف می بارید.....

نام  ام اس كه مخفف  باشید.  را شنیده  ام اس  بیماری  نام  شاید 
»مالتیپل اسكلروزیس« یك بیماری مزمن دستگاه عصبی است كه 
بخش های مغز و نخاع را گرفتار می كند. بیماران مبتال به ام اس 
ممكن است بعضی از توانایی های خود را به سبب این بیماری از 
دست بدهند. ام اس افراد جوان، فعال و باهوش جامعه را گرفتار 
می كند. اجنمن دست متامی افراد یاریگر را به گرمی می فشارد 

و پذیرای كمك های فكری، معنوی و مادی شما عزیزان است.
با تشكر، اجنمن ام اس ایران

شماره حساب: 2770 بانك صادرات شعبه میرزای شیراز  كد 483
0100449389003 بانك صادرات شعبه وصال شیرازی كد 3000

صندوق پستی: -158 14335
آدرس: تهران خیابان انقالب، خیابان وصال شیرازی، نرسیده به خیابان 
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تلفن: 66951187             یا                  66951188

ام  اس  ایران MS آشنایی با اجنمن

نام »خلیج فارس«
بر مدال ارتش امریكا در سال 1992

مـدال ملـی رزمنـدگـان خلیـج فـارس
ویـژه مـردان و زنـان نیـروهـای مسـلح ایـاالت متـحـده

كه در جنـگ خلیـج فـارس بـه كشـورشـان خـدمـت نـمـودنـد.
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فرهنگ و هنر

برخی محققان مطبوعاتی معتقدند كه عزت ملك خامن 
یا همان اشرف السلطنه، نخستنی زن مطبوعاتی تاریخ ایران 
است. سید فرید قاسمی ، پژوهشگر تاریخ مطبوعات ایران در 
كتاب مطبوعات ایرانی خود درباره این زن سخن می گوید و او 
را اولنی روزنامه نگار زن ایران می نامد: »اولنی زن مطبوعات 
عمادالدوله  میرزای  امامقلی  دختر  ملك خامن  عزت  ایران 
دولتشاهی است كه در سال 1277هـ.ق به عقد محمدحسن 
خان صنیع الدوله )اعتماد السلطنه ( درآمد و از سال 1306 
ملقب به اشرف السلطنه شد. همسر اشرف السلطنه در دوران 
25 سال زندگی مشترك با او عهده دار امور مطبوعاتی بود 
و نه )9( نشریه انتشار داد و نامش به عنوان نخستنی وزیر 
انطباعات در تاریخ به ثبت رسید . در این مدت اشرف السلطنه 
صمیمانه با او همكاری كرد و حتی بیشتر آنچه كه به عنوان 
»روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه« بر جای مانده است، تقریر 
اعتمادالسلطنه و حتریر اشرف السلطنه است و دور نیست كه 

آثار دیگری نیز حتریر او باشد.«
نقش این زن، همچننی، در تاریخ عكاسی ایران انكارناپذیر است و او را به عنوان اولنی عكاس زن 

ایران هم می شناسند.
وقایع  شامل  كه  اعتمادالسلطنه«  خاطرات  »روزنامه  خود،  كتاب  در  او،  همسر  اعتمادالسلطنه، 
چهل سال زندگی پر ماجرای وی در دربار ناصرالدین شاه است، بارها به عكاسی وی اشاره كرده است. 
از بستگان اشرف السلطنه در مقدمه چاپ های بعدی این كتاب در معرفی  شرِح روشنگری را نیز یكی 

اشرف السلطنه و فعالیت های او از جمله عكاسی نوشته است.
دیگر محققان ایرانی، معموالً از بی بی خامن استرآبادی به عنوان یكی از نخستنی زنان روزنامه نگار 
ایرانی یاد می كنند، اما به اشرف السلطنه اشاره ای منی كنند. بی بی خامن در زمان مشروطه در روزنامه های 
»حبل املتنی«، »متدن« و نشریه مجلس مقاله می نوشت. اگر روزنامه های مشروطه را بررسی كنیم با نام 
»بی بی« زیر مقاله ها روبه رو می شومی كه همان »بی بی خامن استرآبادی« است. از بی بی خامن استرآبادی 

مطالب زیادی در دست نیست و چند مطلب به جامانده از او بیشتر بر آموزش دختران متركز دارد.
درباره زندگی شخصی اشرف السلطنه كه برخی محققان او را نخستنی روزنامه نگار زن ایران می دانند 
اینگونه می نویسند: »وی در زمان حكمرانی پدرش در كرمانشاهان متولد شد و در جوانی به اعتمادالسلطنه 
كه در آن هنگام میرزاحسن خان پیشخدمت شاه بود، شوهر كرده و به تهران آمد. چون اوالد نداشت عمر 
خود را بیشتر به مطالعه كتب می گذرانید. به تاریخ و طب خیلی مایل بود. به علت زندگی با اعتمادالسلطنه 

از سیاست دربار ایران و اتفاقات مملكت و روابط با خارجه خوب مطلع بود.
در هنرهای زنانه و كارهای خانه از طباخی و خیاطی و غیره استاد و صاحب سلیقه بود. در حرم خانه 
ناصرالدین شاه و در خدمت شاه رفتاری، تا حدی، گستاخانه داشت. زبان فرانسه را قدری نزد شوهرش 
آموخته بود و به سفر میل نداشت. به ساز و آواز مطلقاً مایل نبود، ولی شطرجن و نرد را خوب بازی می كرد. 
عكس های قشنگ برمی داشت. عكاسی را نزد مرحوم شاهزاده سلطان محمدمیرزا والد كمترین ]مُین الدوله[ 
آموخته بود. دو مرتبه به عتبات عالیات مشرف گردیده، در اواخر عمر از راه اسالمبول به مكه معظمه مشرف 

شد و جمعی را همراه برده و قریب دو هزار تومان خرج كرد.«
این زن كه پس از 25 سال دوشادوش شوهرش گرداننده مطبوعات عهد ناصری بود در سال 1313 
به علت فوت شوهرش، از تهران رفت. او همه امالك شوهرش به جز كتاب های خطی اعتمادالسلطنه در 
تهران را فروخت و راهی مشهد شد. او این كتاب ها را به كتابخانه آستان قدس رضوی اهدا كرد و به عقد 
حاج سیدحسنی نایب التولیه آستان قدس رضوی درآمد. چندی نیز با او زندگی كرد و آن گونه كه مورخان 

می گویند درسن 53 سالگی از دنیا رفت.

نخستین زن مطبوعاتی تاریخ ایران، عزت ملك خانم  یا اشرف السلطنه
برگرفته از تارنمای »آفتاب«

»غزلفریاد میهن دوستی«

جهانگیر صداقت فر
 

كنید ر  و با ن  گا یند آ ا  مر عشِق  تِش  آ

فّر زرتشت است، اینك شعله در مجمر كنید

شما بطِن  از  و  زادید  اسطوره ها  دِل  از 

بس حماسه زاد خواهد خود اگر سر بَر كنید

به خون الله هاست آذین  بوم  زاد  این  منظِر 

كنید زیور  آزادی اش  ًگِل  تا   ، بادا زود 

مهر دامان  و  بوده  حّریت  فرهنِگ  مهِد 

كنید مادر  بی   ماِم  این  ناكامِی  چاره ی 

سرد فصل  شكوِه  بی   باِغ  عطش باراِن  در 

كنید نوبر  را  خورشید  چشمه ی  آرزوی 

بپاست شیون  حجله ها  سوگواِر  گلوی  از 

 با صالی شوق و شادی گوِش شیطان كر كنید

شما شأن  در  نیست  َخس  پوشِش  چركتاِب 

كنید بَر  در  ًگل  برگ  خاور،  خاِك  دختراِن 

گر چه اكنون خاِر خواری تان به سر پیچیده اند

كنید سر  بَر  ًگل  تاِج  فردا  كه  بادا  مادران، 

شما جاِم  در  تزویر  مِی  این  است  شوكران 

كنید ساغر  در  خیام  خـم  از  بی  غش  خوِن 

نكوست آهنگی  بالفطره  اذان  آواِز  چه  گر 

كنید سر  اناالحق  گلبانِگ  گلدسته  سر  از 

هان! نهضت هاست؛  تكرار  ما  تاریخ  قصه ی 

كنید دفتر  این  ثبِت  دیگر  رستاخیِز  فصل   

 من نمی گویم كه خون با خون بشویید؛ آی، نه

كنید دیگر  چاره یی  و  تیز  اندیشه  دشنه ی 

پیش آرید  دوستی   دست  و  بگذارید  كینه 

كنید محور  داوری  دادگاِه  در  را  عدل 

ی د بخر نا سِر  ز  ا یم  د كر ر  بسیا خطا  ما 

كنید كمتر  خدا  محض  شما،  هشیواران  ای 

ما به چشم انداِز فردا، چشم بستیم،  ای دریغ

كنید آخر  اندیشه ی  عمل،  آغاِز  سر  در 

نبود را  ما  انگیزه یی  ولی   وطن خواهی  جز 

كنید داور  گر  عقل  جای  به  را  قلب هاتان 

بر پیشانی اعمال ماست داِغ غفلت گر چه 

كنید شرم آور  اهماِل  زین همه  را  ما  عفو 

من شعِر  دارد  ریشه  ایران  خاك  عمیِق  در 

كنید بَر  از  دوستی   میهن  غزلفریاِد  این 
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... ساده لوحانه با هم مشورتی كردمی كه، اگر برای میزبانان ما برخورنده 
نباشد، شب را در كیسه خواب و دور از چادر ها سپری كنیم. خواهرزاده ام آذرخش 
و یكی از شوهرخواهرهامی از شیروان با ما هم سفر شده بودند. چون هم منطقه 
را می شناختند و هم با روسای عشایر دوست بودند و می خواستند این سفر بی 
دردسر و با موفقیت پایان پذیرد. وقتی از نیت ما با خبر شدند، پوزخندی زدند و 
از ما خواستند یكی دو ساعت صبر كنیم و پس از خوردن شام، اگر مایل بودمی كه 
بیرون بخوابیم، آنان ترتیب كار را می دهند و آن را نزد میزبانان توجیه خواهند كرد.
كمی از ورود ما به چادر نگذشته بود كه زنان عشایری در گوشه ای دور از 
ما مشغول آماده كردن چایی شدند. هوا خیلی زود سرد و سردتر شد و ما ناچار 
كت وكاپشن ها را به تن كردمی، ولی حریف نیش و گزندگی سرما نشدند. میزبان 
تنومند ما متوجه شده بود كه ما هماورد سرما نیستیم. دستور داد تا هیزم بیاورند 
و در گودالی كه وسط چادر كنده بودند بگذارند. از خاكستر و ذغال های به جا 
مانده معلوم بود كه اجاق چادر است. برای گرفنت آتش مقداری نفت هم روی خس 
و خاشاك و هیزم ها ریختند و با كشیدن كبریت و انداخنت آن ناگهان خاشاك و 
چوب ها گر گرفتند. ما از آتش دور بودمی. وقتی دیگر دودی دیده منی شد، میزبان 
ما را دعوت كرد تا دور آتش برومی. پشتی ها و پتوها را كه به آن تكیه داده و بر روی 
آن نشسته بودمی، جابجا كردمی و دور تا دور اجاق نشستیم. رو به دوزخ و پشت به 

برزخ . جلوی تن مان كه به آتش نزدیك بود، داغ شده بود، ولی 
از  كاری  نیز  داغ  چای  بود.  شده  بی حس  سرما  از  پشتمان 

پیش نبرد. در این مواقع است كه آتش دوزخ چندان هم بد 
نیست و آرزو می كردمی، جای ما و آتش عوض می شد. 

را  تا دور ما  یعنی ما در كانون دایره می بودمی و دور 
آتش احاطه می كرد.

به ناچار رو در بایستی را كنار گذاشتیم و به درون 
كیسه خواب ها چپیدمی، ولی به حال نشسته. به محض 
آن كه شراره آتش كم می شد، سرما را بیشتر احساس 
می كردمی و تازه داشتیم به معنی پوزخند همسفران 
و یكی دو ساعت وقتی كه از ما گرفته بودند تا تصمیم 
نهایی را بگیرمی پی می بردمی. و نیز این حقیقت ساده 

را درك كردمی كه انسان برای زنده ماندن، دست به هر 
باد  به  را  آینده خود  ناچاری  از روی  كاری می زند و گاهی 

به تشنه دستور  و  به گرسنه گفت نخور  می دهد. مگر می شود 
داد كه ننوش و از برهنه خواست كه نپوش و به كسی كه نیاز به هوا 

دارد فرمان داد كه نفس نكش؟ نه منی شود. چون گرمای خوشایند اجاق 
از سوخنت هیزم هایی بود كه از درختان جنگلی آن سوی مرز به دست آمده بود 
و ما منادیان حفظ محیط زیست، از ترس سرما الملانی گرفته بودمی و هیچگونه 

واكنشی نشان ندادمی.
هنگام رفنت به درون چادر، شنیدم كه میزبان یكی از چوپانان را صدا زد و 
دستور داد به افتخار میهمانان قوچی قربانی كنند و به زنان نیز ندا داد كه بساط 
شام را آماده سازند. در این سفر من نقش مترجم را برای دوستان داشتم. به آنان 
گفتم كه سفره رنگنی است و كمی صبر كنند تا بتوانند دل و قلوه و جگر و دنبالن 
را نوش جان كنند. منتها باید برای گوشت الی پلو و دنده ها و راسته ها نیز فكری 
بكنند و زود خود را سیر نكنند تا بتوانند پابه پای میزبانان پیش بروند. شوربختانه، 
تا همه چیز آماده شود وقت زیادی گرفت و هنگامی كه سیخ های جگر دل و..بر 
سفره نهاده شد من و دوستامن تسلیم گرسنگی شده بودمی و وقتی نوبت غذای 
اصلی شد جای اندكی برای ملباندن آن داشتیم. ولی به هر ترفندی بود خود را 
مشغول كردمی و تا آخر بر سر سفره ماندمی و با كمك دوغ تازه و با مزه كمی جا 
باز می كردمی و میزبانان را همراهی می كردمی. ولی منی دانستیم كه غذای اصلی 
هنوز در راه است. میزبان در میانه خوردن به ما گفت كه خود را سرگرم كنید ولی 
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جایی برای گوشت آهو نگهدارید، چون مرگان ها )شكارچی ها( را به آن سوی مرز 

فرستاده ام تا آهو شكار كنند.
وقتی شگفت زدگی ما را دید، خندید و گفت این كار همیشگی ماست. در 
برای  ما مجبورمی هم  نه شكار.  و  نه جنگل  و  دارد  مرتع وجود  نه  مرز  این سوی 
مرتع و هم هیزم و نیز شكار شبانه از مرز بگذرمی. آبشخور آهو ها در یك كیلومتری 
این جاست و امشب هم شبی مهتابی است. مرگان های ما به كمینگاه می روند و 
اغلب دست پر برمی گردند. پس از اندك زمانی صدای چند گلوله سكوت شب را 
شكست .میزبان بشارت داد كه بزودی كباب گوشت آهو را خواهید خورد بیش 
از یك ساعت باید صبر كنیم تا مرگان ها شكار را پوست كنده و قطعه قطعه كنند 
تا بتوانند آنرا به این جا برسانند و مواظب باشند گیر نیفتند. پرسیدمی پاسداران 
هم البد صدای تیر را شنیده اند؟ گفت تازگی ها مزاحم ما منی شوند و هر وقت نیاز 
باشد، برای آنان نیز آهو شكار می كنیم. هنوز سفره را ترك نكرده بودمی كه سر و 
صدای مرگان ها بلند شد و میزبان گفت شكار را آوردند. هر چه قسم و آیه خوردمی 
كه سیرمی و دیگر منی توانیم بخورمی نشد كه نشد و ما به مزه كردن جگر و قلوه 
رضایت دادمی و آنان نیز به نپخنت بقیه گوشت ها تن دادند. ولی منی دانستیم كه 
فردا هنگام خدا حافظی بخش عمده گوشت ها را توی ماشنی ما می گذارند تا شب 

در شیروان آن را به نیش بكشیم.
باری پس از خوردن نهار و كمی استراحت، پدر فرمان حركت 
داد و زنان و مردان دوباره بار و بندیل ها را بستند و كاروان آماده 
حركت می شد كه خاله با خنده و شوخی گفت بروید شاش و 
پشكل تان را بكنید. دیگه توی راه برای این كار ها توقف 

منی كنیم. باالخره پدر اجازه حركت داد.
نیم بیشتر راه را آمده بودمی و اگر آهنگ رفنت 
باجگیران  به  غروب  گویا  می داشتیم،  نگه  را  مان 
می رسیدمی. تازه راه افتاده بودمی كه در یك چشم بر 
را پوشاندند و رعد و  ابرهای بهاری آسمان  هم زدن 
برق آغاز شد. با شنیدن صدای رعد فریاد می زدمی: 
»كفكارك اول بهاره یه من« )قارچ اول بهار مال من(، 
اقبال  گویا  می راند،  زبان  بر  را  آن  زودتر  كس  هر  و 
ما  و  می شد.  بیشتر  برایش  كفكارك  آوردن  دست  به 
معصومانه و بی صبرانه مترصد بودمی تا برق زدن ابرها را 
زودتر ببینیم و پیش از همه و به محض شنیدن غرش ابرها آن 

فراز جادویی را فریاد بزنیم. 
ابر ها به همان ناگهانی كه سر رسیده بودند، پس از چند رگبار به ناگهان پای 
پس كشیدند و كنار رفتند تا دوباره خورشید خامن بر عالم و آدم بتابد و كاروانیان نیز 
شادمانه و با آهنگی دیگر به استقبالش بروند: »خورشید خامن آفتو كن، یك من برجن 
به او كن. سهم خودتو پلو كن، سهم مو را آفتو كن«. می دانستم كه سرودی شادمانه 
است ولی چون كالمش به زبان مادرانه ام نبود، معنی اش را درك منی كردم، ولی 

رابطه اش را با برآمدن خورشید حس می كردم. 
بهاری  باران  كه  رسیدمی  دره ای  به  و  بودمی  كرده  رد  را  دشوار  گردنه های 
شستشوی اش داده بود. صدای آب و بوی خوش پونه و خودمنایی رنگنی كمان در 
افق، وجودم را ازخوشی لبریز كرده بود. ولی اگر دلیلش را از من می پرسیدند، قادر 
به بیان آن نبودم. چون همه این ها حسی بود و پشتوانه محكم جتربی و استدالل 
منطقی نداشت. مانند یك بچه آهو بودم كه می آموزد به چه چیز هایی رو كند و از 
چه چیزهایی روی بگرداند و چگونه بو ها را تشخیص دهد و صدا ها را از هم متیز 
دهد و چگونه یاد بگیرد تا در كجا آسوده بیارامد و در كجا خطر نكند و چه زمانی 
چشم برهم نهد و چه هنگامی چشم بگشاید و نظاره كند و كی خرامان خرامان 

بچرد و چه زمانی شتابان شتابان به سوی دامان مادر بدود تا از خطر به پرهیزد.
باری بوی پونه پس از باران بهاری، نه فقط كاروانیان، بلكه چهارپایان را نیز از 
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فرهنگ و هنر
خود بی خود كرده بود .قاطرچی ها افسار ها و اسب سواران لگام ها را سفت و سخت 

در دست گرفته بودند تا چهار پایان را حتت فرمان داشته باشند.
در پاینی دست دره، فرمان ایست و كمی استراحت داده شد. زنان و برخی از 
مردان به چیدن پونه مشغول شدند و بقچه و خورجنی های خالی را از پونه پر كردند 
تا در باجگیران خشكشان كنند، برای مصارف مختلف. ما كوچك تر ها نیز به تقلید 
بزرگ تر ها، هم پونه های ترد و خوش بو را می خوردمی و هم می چیدمی، همچننی 
نگران مار هم بودمی. زیرا به ما گفته بودند كه هر جا پونه هست، ممكن است مار 
هم باشد. هنوز كه هنوز است نتوانسته ام این نادرستی را از ذهنم بیرون كنم كه 
چرا مار از پونه خوشش منی آید و چرا پونه تالش می كند كه جلوی سوراخ مار سبز 
شود و جا خوش كند. هرچند اكنون بیشتر به وارونه اش معتقد شده ام و فكر می كنم 
مار نه فقط از پونه بدش منی آید، بلكه شاید از بویش از نرمی اش و از پوششی كه 
برایش درست می كند و او و بچه هایش را از دید دشمنان پنهان می سازد، خوشش 
می آید. و این پونه نیست كه در پی مار است، بلكه این مار است كه در جستجوی 

پونه است تا در جوارش و در پناهش لونه كند.
نیز صدق  انسان ها  نادرست هم درباره مار و هم درباره  آموزش  این گونه 
می كرد .سال ها ما را از مار ترسانده بودند و این كه چگونه با دیدن بچه ها دنبال شان 
می كند و تا نیش نزند رهایشان منی كند و من تا هنگامی كه خودم مار را نگرفتم 
و به بی آزاری این موجود زیبا یقنی حاصل نكردم، آن افكار پوچ و ضد مار كه در 
از روی بدجنسی و  نه  ذهنم جا خوش كرده بود، رهامی نكردند. نیش زدن مار 
عالقمندی است، بلكه واكنشی طبیعی و دفاعی است. هرگاه ناخودآگاه پا روی 
واكنشی  برآیی، ممكن است چننی  آزارش  آگاهانه در صدد  یا  و  بگذاری  دمش 
داشته باشد. و نیز ترس از تركمن ها و روس ها و جن ها و تاریكی و گورستان و 
خزانه حمام )جای تفریح از ما بهتران( تا سال ها در وجودم النه كرده بود و هنوز 
این  پوچی  به  با علم  پیرانه سری  آشفته می سازد. در همنی  را  هم گاهی خوامب 
گونه حرف ها باز هم به تنهایی از گورستان دورافتاده روستا عبور منی كنم و اگر 
از روی ناچاری تن به این كار بدهم، به یقنی همه مسیر را با دویدن و سر و صدا 
خواهم پیمود. خاكستر اجاق و آب گرم را بی پروا در باغچه منی ریزم تا جن ها و 

بچه جن ها آسیب نبینند و در پی انتقام بر نیآیند.
با این كه گفته بودند كه از كاروان دور نشومی، ولی كنجكاوی و میل به سرك 
كشیدن به گوشه و كنار ها، ما را اندكی از دیگران دور كرده بود. صدای پدر ما را به 
خود آورد و خیلی زود به صف كاروانیان پیوستیم كه آماده حركت بودند. دیگر تا 
باجگیران راه زیادی منانده بود، گردنه های سخت و دشوار و سراشیبی های تند و 
خطرناك را پشت سر گذاشته بودمی. هنوز به دره های هموار و صاف نرسیده بودمی، 

ولی تپه های پیش رو و كم ارتفاع، چندان خسته كننده نبود.
فرق  نیز  حرف ها  آهنگ  و  رنگ  می شدمی،  نزدیك تر  باجگیران  به  هرچه 
می كرد. و بیشتر پرسش هایی مطرح می شد كه كسی منی توانست پاسخ درستی 
بدهد، مگر پدر كه او هم الم تا كام چیزی منی گفت و سكوت كرده بود. آیا هنوز 
خانه مان سالم است؟ آیا روس ها و یا دزدان به آن دستبرد زده اند؟ به سر وسایلی 
كه زیر خاك مدفون شده بود، چه آمده است؟ و داستان هایی پیرامون غارت ها و 
نیز سوزاندن برخی از خانه ها و حتا زد و خورد بنی مالكان و متجاوزان نقل می شد 

كه تا آن موقع به گوشم نخورده بود.
و  به سمت خانه  و حواسم  فكر  نزدیك تر می شدمی همه  به هدف  به  هرچه 
همسایه ها می رفت و دل تو دلم نبود و حس می كردم همه وجودم داغ شده. كی 
با چشمان خودم دوباره جای به دنیا آمدن و زندگی ام را خواهم دید. چند ساعت 
دیگر باید انتظار بكشم تا بار دیگر دوستامن را پس از چند ماه دوری از نزدیك ببینم 

تا با خیال آسوده به بازی های مورد پسندمان بپردازمی؟
توی دل و مغز كودكانه ام فكر می كردم چرا دیگران خونسرد و بی تفاوت هستند 
و چون سیر و سركه منی جوشند. تب و تاب بی حساب و كتامب، فرصت منی داد 
كه ناراحتی و بی تابی دیگران را درك كنم. چنان توی خودم رفته بودم و روی 

باجگیران متمركز شده بودم، كه یادم منی آید چه زمانی به روستای بردر رسیدمی. 
ولی، هنوز می بایستی از روستای خالی از روستاییان خوجه زاوی می گذشتیم و به 
منطقه زوی شمخال و سپس به جاده خاكی باجگیران می رسیدمی. دیدن سنگ 
نام آور و بزرگ »كاورگر« كه از كوه جدا شده و به پاینی غلطیده و در كنار جاده جا 
خوش كرده بود، به تن و جامن گرمی و نیرو بخشید. چون نشانه نزدیك شدن به 

دروازه باجگیران بود.
هنگامی كه از كاورگر)سنگ بزرگ( گذشتیم، با نزدیك شدن به پاسگاه نوبنیاد 
بازرسی رسیدمی كه توسط روس ها برپا شده بود تا رفت و آمد به باجگیران را زیر 
نظر بگیرند. برای نخستنی بار چشمم به سربازان تفنگ به دوش روس )ملغان ها به 
زبان كردی( و نفربر ها و كامیون و جیپ های روسی افتاد. پدرم برای گرفنت ورقه 
عبور و اجازه ورود به باجگیران وارد ایستگاه بازرسی شد و پس از مدتی بیرون آمد 

و كاروان منتظر را به سوی باجگیران به حركت درآورد.
جاده باجگیران به عشق آباد به موازات رودخانه ای كشیده شده كه به جز بهار 
و روز های بارانی خشك است و این روستا را به دو بخش خاوری و باختری تقسیم 
می كند. دكان ها و كاروانسراها و برخی از ادارات دولتی كه در بخش خاوری و 
در كنار این راه قرار دارند، همواره در خطر سیل و خرابی اند. خانه های باجگیران 
در سینه كش دو سلسله كوه موازی هم كه آن را در برگرفته اند ساخته شده، تا از 

خطر سیل در امان باشند.
خانه ما در نیمه راه به مرز تركمنستان و در بخش باختری جاده و در پای كوه 
ساخته شده است. بنابراین به هنگام ورود به باجگیران راه كنار رودخانه را در پیش 
گرفتیم كه پس از پیمودن چند كیلومتر به مقابل منزل می رسیدمی. هوا تاریك شده 
بود و سوسوی چراغ های خانه ها به چشم می خورد. مسیری را كه در پیش گرفته 

بودمی در آن ساعت خلوت بود، ولی این بار از همیشه خلوت تر بود.
خاله ام می گفت با بودن روس ها، مردم می ترسند پس از تاریكی هوا، توی 
روستا درنگ كنند. كارگری كه در نیمه راه به دستور پدرم از كاروان جدا شده بود 
تا زودتر از ما به خانه برود و باكمك به ساكنان خانه، اطاق ها و بیرون خانه را آب 
و جارو بزند و شام را نیز تهیه كند، با شنیدن هیاهوی كاروان، در بیرون از خانه 

منتظر بود تا با نور فانوس مسیر را روشن سازد.
و  چوبی  درب  و  خانه  در  سر  بود.  جایش  سر  چیز  همه  نخست  نگاه  در 
دق الباب های آن سالم به نظر می رسید. پس روس ها به خانه ما آسیبی نرسانده 
بودند. وارد حیاط شدمی. همه چیز حالت عادی داشت. پنجره های دو الیه چوبی 
با شاخ و برگ های فراوان به  سالم بودند. درخت دیو دال هنوز راست قامت و 
ما خوشامد می گفت. باد شاخه ها و برگ هایش را به آرامی تكان می داد و من با 
دهانی باز به صدای برگ ها كه به رقص درآمده بودند، گوش می دادم. پدرم به 
محض ورود به حیاط خانه، نگهبان را زیر بارانی از پرسش قرار داد و ما دانستیم 
كه روس ها برای رد كردن سیم تلفن از خانه ما، به سوی مركز ستادشان كه در 
نزدیكی مرز بود، مجبور بوده اند شاخه ای از درخت دیو دال را ببرند و نیز تیركی 

روی پشت بام خانه علم كنند. این تنها كاری بود كه كرده بودند.
بریده  فردا صبح كه هوا روشن می شود، شاخه  بودم كه  من كنجكاو شده 
و  به چپان  برخالف هنگام رسیدن  ببینم. خوشبختانه  نزدیك  از  را  تلفن  و سیم 
شكسته شدن ظرف های چینی، این بار همه چیز به خوبی و خیر ختم شد. نه كسی 
آسیب دید و نه چیزی از دست دادمی. با این كه در چپان هم چندین بار كله جوش 
خورده بودمی، ولی كله جوش آن شب در باجگیران مزه دیگری داشت. در و پنجره 
و سقف و دیوار ها به پیشوازم آمده بودند. ریشه و هویت و فضای آشنامی را دوباره 
پیدا كرده بودم. هركس برای فردا برنامه ای داشت. من هم می خواستم شب زود 
بگذرد و فردا زود برسد تا من هم به اسباب بازی هامی برسم. سنگ های یك قل 
دوقل و بوجول ها )پلشك( هامی را توی كیسه ای در صندوقخانه قامی كرده بودم تا 

دست روس ها بهشان نرسد!
ادامه دارد
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 نیما یوشیج پیش از هر چیز شاعر چشم اندازهای زیبا و وحشی جنگل های 
شمال است، اما شعر او با زندگی اجتماعی نیز پیوند دارد و تا حد زیادی التهابات 
كوشندگان  از  هم  نیما  دوستان  از  بسیاری  می دهد.  بازتاب  را  روزگار  سیاسی 

سیاسی بودند.
در  هرچند  خورشیدی(   1338 درگذشته ی  و   1276 )زاده  یوشیج  نیما 
یوش، روستایی دورافتاده در اعماق جنگل های مازندران چشم به جهان گشود، 
از هواداران نهضت  نیما  پدر  یافت.  پرورش  بافرهنگ  و  بیدار  اما در خانواده ای 
مشروطه و طرفدار آزادی و جتدد بود. او فرزندش را از 12 سالگی در تهران به 
»مدرسه سن لویی« فرستاد تا با فرهنگ و آداب فرانسوی آشنا شود. نیما و برادر 
در  و  یافتند  پرورش  امروزین  دیدگاهی  و  مدرن  تربیتی  با  الدبن،  كوچك ترش 

جوانی به كاروان جتددخواهی ایران پیوستند.
عصر  ناآرامی های  كوران  در  او  بود.  پرتالطم  سخت  دورانی  فرزند  نیما 
انقالب  از  ناصرالدین شاه و هشت سال پیش  از قتل  مظفری، هشت سال پس 
مشروطه به دنیا آمد. فاصله كوتاه میان اعالم مشروطیت در 1285 تا كودتای 
سوم اسفند 1299 یعنی سال های بالندگی نیما، انباشته از حوادث و توفان های 
سیاسی است: لشكركشی محمدعلی شاه برای برچیدن نظام مشروطه، حمله به 
»مجلس شورای ملی« كه به برقراری »استبداد صغیر« اجنامید، قیام آذربایجان 
و فتح تهران به دست مشروطه خواهان، حمله بیگانگان و تصرف كشور از شمال 

و جنوب، سقوط دولت مركزی و تبعید انقالبیون و...

نشر »افسانه« در »قرن بیستم« 
ایران  به  اول  جهانی  جنگ  لهیب  كه  قاجار  حكومت  پایانی  سال های  در 
و گرسنگی  آشوب می سوخت. قحطی  و  فتنه  در گرداب  بود، كشور  نیز رسیده 
شهر و روستا را فرا گرفته بود و ده ها هزار نفر را به كام مرگ فرستاد. امپراتوری 
انگلستان، نخست به همراه روسیه و پس از انقالب بلشویكی، به تنهایی، در پی 
بلعیدن ایران بود. آزادیخواهان مأیوس و پراكنده، تنها راه چاره را در بیداری و 
خیزش مردم می دیدند. سرایندگان و روزنامه نگاران آزادی خواه صالی پایداری 

و مبارزه سر داده بودند.
خراسان،  و  گیالن  و  آذربایجان  در  اجتماعی  جنبش های  برخاسنت  با   
پیوند زدند،  احراز حقوق زحمتكشان  و  با حتقق عدالت  را  اهداف مشروطه  كه 
روشنفكران به پیروزی در مبارزه و بهبود شرایط دلگرم شدند. این جنبش ها، به 
تأثیر از انقالب اكتبر، رنگی چپ گرا داشتند. نیما با نشریه »ایران سرخ« یكی از 
با سردبیری  كه  ایران«،  كمونیست  »حزب  نوبنیاد  تشكیالت  به  وابسته  نشریات 
برادرش الدبن در رشت چاپ و منتشر می شد، همكاری داشت. نیما حتی یك 
چند به »جنگل« رفت و به نیروهای میرزا كوچك خان پیوست. او در نامه ای به 
مادر خود، كه به »وصیت نامه« شبیه است، عزم خود را در فدا كردن جان خود 

در راه محرومان ابراز داشت.
نیما یوشیج، مانند بسیاری از گویندگان و روشنفكران این دوران، به یكسان 
از »انقالب اجتماعی« و »جتدد ادبی« هواداری می كرد. او هم با محافل رادیكال 
انقالبی ارتباط داشت و هم با پرچمداران نوگرایی ادبی همراهی می كرد. تصادفی 
نبود كه منظومه معروف خود »افسانه« را در سال 1301 خورشیدی در نشریه 

»قرن بیستم« میرزاده عشقی منتشر كرد.

»از شعرم خلقی به هم انگیخته ام« 
و  محرومان  از  دفاع  نابرابری،  و  فقر  از  انتقاد  اجتماعی،  دردهای  بیان 
زحمتكشان، درومنایه اصلی نخستنی آثار نیما یوشیج است. می توان گفت كه او 
در این سال ها، درست مانند فرخی یزدی و ابوالقاسم الهوتی، برای شعر رسالتی 
اجتماعی قائل است در خدمت به طبقات زحمتكش. به گفته او: »شعر وسیله اجنام 
خدمت اجتماعی است، یعنی احساسات طبقه را به حركت در می آورد... البته 
نویسنده و شاعر اجتماعی، یك شاعر و نویسنده عالم و فاضل و جسور طبقاتی 

در ایران امروز خیلی كم است.«
با  كه  »ادبیاتی  می كند:  رد  را  »غیرمتعهد«  یا  خنثی  ادبیات  آشكارا  نیما 
كه  این  جز  است.  دروغ  و  نداشته  وجود  زمانی  هیچ  در  نبوده،  مربوط  سیاست 

گاهی قصد گویندگان در كار بوده و گاهی نه« .
نوینی  تاریخی  به درك  او  این است كه  نیما  افق شعری  نكته برجسته در 
مجهز است و با ذهنیتی تازه به جهان می نگرد. نیما بیش از پای بندی اخالقی، 
و  تبعیض  می داند.  محكوم  را  محرومیت  و  فقر  كه  است  تاریخی  روشن بینی  با 
ستم را نه عارضه ای گذرا، بلكه الزمه قهری نظام طبقاتی و مناسبات اجتماعی 

ظاملانه می داند.
 نیما در نامه های خود بر ضرورت پایگاه اجتماعی شاعر تأكید می كند: »اول 
فكری كه به مغز من در موقع طرح فالن شعر یا غیر آن پیدا می شود، تعینی 

احتیاج است: برای چه می نویسم؟ برای كه می نویسم؟«
 نیما در نخستنی اشعار خود، كه هنوز بیشتر در قالب »چهارپاره« عرضه 
تصاویری  پا«  »كار شب  و  »مانلی«  پسری«،  و  »مادری  »خاركن«،  مانند  شده اند، 
برنامه  و  او هدف  است.  كرده  ثبت  اجتماعی  ناروایی های  و  نابرابری ها  از  زنده 
به  مربوط  امری  دقیق تر،  بیان  به  یا  اجتماعی  امری  را  ادبی«  »انقالب  مشی  و 
مبارزه طبقاتی می خواند: »ادبیات جدید كه امثال من آن را ادبیات حتولی اسم 

فرهنگ و هنر

جهامن اضطراب  زاده ی  نیما: 
علی امینی، شیرین جزایری

دویچه وله،15 آگوست 2011
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فرهنگ و هنر
می دهند، )باید در خدمت( منافع طبقه ای باشد كه فی احلقیقه وضعیات موجده 

همان طبقه، موجد ادبیات حتولی بوده است.«
 

»با ادبیات تحولی در خدمت طبقه«
سخن سرایان طرفداران حتول انقالبی جامعه به این درك و دریافت رسیده 
بودند كه شعر فارسی باید از بنیاد دگرگون شود تا بتواند به نیازهای زمانه پاسخ 
می كرد.  درك  »دوران«  مفهوم  از  تازه  برداشتی  با  را  ادبیات  حتول  نیما  دهد. 
جتددگرایان ادبی عقیده داشتند كه حتول جامعه به نوسازی قوالب شعری فرمان 
داده است. نیما ازاین فراتر رفت و گفت: نوسازی شعر یگانه راه هم سازی آن با 

دورانی است كه سرشت یا جوهر ذاتی آن حتول و دگرگونی است.
 با چننی برداشتی از نیروی دگرساز زمان است كه نیما زبان شعری خود 
پراكنده  رویدادهای  فراسوی  او  پرآشوب، صیقل می دهد.  زمانه ی  را در كوران 
و توفان های بزرگ، به جامنایه و گوهر ذاتی این دوران كه همانا نفس »حتول« 
از  انباشته  به طبیعت می پردازد،  تنها  نیما حتی آجنا كه  نظر دارد. شعر  است، 

حركت است و به یك معنا از حس »تاریخی« سرشار است.
 نیما پویش دوران تازه را به زبان گویا بیان كرده است: »هر روز كه آفتاب طلوع 
می كند، اعالن یك روز نو است. انسان هم نو شده است. همه چیز متصل در جریان 
تغییر و حركت به طرف ضد خود هست و نو می شود.« و به زبان شعری می سراید:

زده هم  به  را  جهان  فكر  رسیده  موجی 
بر هر چه داشت هستی، رنگ عدم زده.

زوال »تجدد ادبی« 
میراث  شكوفایی  به  آزادیخواهان  آرزوی  سپه«  »سردار  سلطه  اعتالی  با 
ایران،  با سركوب جنبش های »خلقی« در شمال  باد رفت.  بر  انقالبی مشروطه 
»جتدد  طراحان  از  رفعت،  تقی  شد.  متحمل  سنگنی  ضربه ای  نیز  ادبی  جتدد 
ادبی« پس از سركوب جنبش شیخ محمد خیابانی در آذربایجان، از فرط یأس 
به  نیما،  انقالبی و دوست  و روزنامه نگار  خودكشی كرد. میرزاده عشقی، شاعر 

دست عوامل »سردار سپه« كشته شد.
دیكتاتوری رضاشاه برای بیشتر هنرمندان نوگرا پیامدهای شوم به دنبال 
داشت: از میرزاده عشقی و ملك الشعرای بهار و عارف قزوینی تا فرخی یزدی و 
الهوتی... برای نیما كه برخی از نزدیك ترین دوستان خود، مانند عشقی، رضا 

كمال شهرزاد و حسن مقدم را از دست داده بود، دوره سختی فرا رسید.
به زودی روزگار به نیما آموخت كه تنها با گوشه گیری و دوری از هیاهوی 
سیاسی است كه می تواند »رسالت« خود را پیش برد. او نزدیك 15 سال به خاموشی 
و انزوا فرو رفت، تا دور از جنجال و هیاهو، ریشه های »انقالب ادبی« را آبیاری كند.

 
نیما در حلقه »دنیا« 

و  مظاهر  به  كه  گرفت  نظامی شكل  ایران  در  پهلوی،  استقرار حكومت  با 
پیشرفت های دنیای مدرن دلبستگی نشان می داد، اما به ساختارهای اجتماعی و 
سیاسی مدرن هیچ عالقه ای نداشت. ایدئولوژی حاكم، آمیزه ای از جتددخواهی با 
گرایش های تند ناسیونالیستی بود، با تأكید بر متركز سیاسی و ایستایی فرهنگی.
 دستگاه امنیتی به هیچ صدای مخالفی مجال بروز منی داد و به هر حركت 
ناوابسته به حكومت، بدگمان بود. با تصویب قانون »منع فعالیت اشتراكی« معروف 
به »قانون سیاه«، كه در سال 1310 به اطالع عموم رسید، بسیاری از منتقدان 
حتت تعقیب قرار گرفتند و به حبس افتادند. الدبن اسفندیاری زندگی مخفیانه 
در پیش گرفت و سپس ناگزیر به ترك كشور شد. نیما برادر خود را تا مرز آستارا 
بدرقه كرد و پیش از عبور به خاك شوروی او را برای آخرین بار در آغوش گرفت.
در فضای آرامش گورستانی كه با زور مأموران قلدر »نظمیه« شكل گرفته 

بود، انتشار نشریه به ظاهر علمی »دنیا« سنگی بود كه بر سطح مرداب لرزه افكند. 
این مجله كه از سال 1312 منتشر می شد، اندیشه های مترقی و نظریات علمی 
تازه را تبلیغ می كرد. به زودی گروهی از جوانان كنجكاو و بی باك بر گرد ناشر 

مجله، دكتر تقی ارانی، جمع شدند.
هنگامی كه ارانی و یاران او به اتهام فعالیت كمونیستی و عضویت در گروه 
معروف به »پنجاه و سه نفر« دستگیر شدند، نیما با برخی از آنها آشنایی نزدیك 
و شعرگویی سرگرم  معلمی  كار  به  در گوشه ی شهرستان  كه  او،  به  اما  داشت، 

بود، آسیبی نرسید.
نیما از سال 1316 از همكاران اصلی مجله »موسیقی« بود. این نشریه كه 
زیر نظر روشنفكری نواندیش به نام »منی باشیان« منتشر می شد، فضایی تازه برای 
جوانان نوگرا پدید آورد، كه خود را از فضای فرهنگی حاكم دور گرفته بودند. 
برخی از هنرمندانی كه بعدها به شهرت رسیدند، عضو حتریریه این مجله بودند.
 نیما در جرگه همكاران مجله »موسیقی« با صادق هدایت و عبداحلسنی نوشنی 
رفاقت داشت. در این دوره دوست مشترك آنها بزرگ علوی در زندان قصر بود. در 
برخی از شعرهای این دوره مانند »ناقوس«، »ققنوس« و »مرغ آمنی«، رستگاری و 
»پایان شب تیره« را نوید می دهند. شعرهایی كه نیما به سبك نو می سرود، به ندرت 

منتشر می شدند و او همچنان در »انتظار صبح« روزشماری می كرد.

پیروزی نیما، پیشوای شعر نو
حمله متفقنی به ایران در شهریور 1320 از سویی به دیكتاتوری رضاشاه 
پهلوی پایان داد و از سوی دیگر فضایی نسبتا مناسب برای فعالیت های سیاسی 
باز كرد. شور و حرارت برای تثبیت حاكمیت ملی و همچننی بازپس گرفنت حقوق 
ملی از جمله در عرصه نفت، بیش از همه فعاالن و كوشندگان چپ را به میدان 
مبارزه كشاند. در این دوره بسیاری از روشنفكران به »حزب توده ایران« گرایش 
داشتند و بیشتر فعالیت های مستقل فرهنگی با هدایت این جریان پیش می رفت.

شد،  تشكیل   1324 سال  در  كه  ایران«  نویسندگان  »كنگره  نخستنی 
نیما یوشیج  ایران.  ادبیات  و  نو در هنر  و  برای جریان های كهنه  بود  آوردگاهی 
خواند.  عموم  برای  را  خود  اشعار  برنامه ای  در  و  بود  كنگره  مدیره  هیئت  عضو 
این فرصتی یگانه برای شاعر »افسانه« بود تا نشان دهد در متام سال های ركود 
با به هم ریخنت  و انزوای رضاشاهی بیكار ننشسته، بلكه انقالب ادبی خود را، 
نیما  اشعار مهم  از  برخی  به اجنام رسانده است.  اسلوب های سنتی،  و  قالب ها 
در همنی سال ها به دست مردم رسید. از جمله شعر بلند »پادشاه فتح« كه برای 
نخستنی بار در ماهنامه »نامه مردم«، نشریه فرهنگی »حزب توده ایران« منتشر شد.
شعر نیما از سوی مخالفان او با انتقاد كوبنده و گاه طعن و متسخر روبرو 
می شد، اما با سرسختی نیما و تالش پی گیر او راه دشواری كه در پیش گرفته بود، 
روز به روز هموارتر شد. در برابر بدگویان و معاندان روز به روز بر شمار هواداران 
او افزوده شد. حال كم نبودند نشریات و بنیادهای فرهنگی كه در كنار نام صادق 
پرچمدار  عنوان  به  نیما  از  داستان مدرن شناخته می شد،  پیشوای  كه  هدایت، 

واقعی »شعر نو« نام می بردند.
 كودتای 28 مرداد نه تنها رشد سیاسی جامعه ایران را متوقف كرد، بلكه 
پیشرفت فرهنگی ایران را نیز به بن بست كشاند. با شكست تالش های آزادیخواهانه 
مردم، پویش و تكاپوی فرهنگی جای خود را به خمودگی و سستی داد. پس از 
28 مرداد جنبش نیمایی چند سالی به ركود و زوال افتاد؛ اما حركت نیما راه 
خود را باز كرده بود و بازگرداندن آن ناممكن بود. به ویژه در دهه 1340 پیروان 
كوشا و توانای نیما راه او را ادامه دادند و شعر نو را به قله های باالتری بردند: از 
احمد شاملو و مهدی اخوان ثالث تا یدالله رؤیایی و منوچهر آتشی و فروغ فرخزاد.

یادآوری: در نگارش این نوشته از سه دفتر نامه های نیما یوشیج استفاده شده است: 
»حرف های همسایه«، »ستاره ای در زمنی« و »دنیا خانه من است«.
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بخش های  از  یكی  كورش  كار  آغاز 
اما  است ،  هخامنشیان  تاریخ  پراهمیت 
تقریباً همٌه مورخان اصرار دارند، در حالی 
بر  تكیه  با  است ،  كه دست هایشان خالی 
افسانه های نویسندگان یونانی، این بخش 
افسانه های  نیندازند.  قلم  از  را  تاریخ  از 
كلیشه ای ، كه برای برخی مالل آور و برای 
پرجاذبه اند،  خوانندگان  از  بزرگی  طیف 
اكثر  كاِر  آغاز  بَزِك  برای  معمول  طبق 
شاهی  بزرگ  دودمان های  بنیان گذاران 
و  تصور  فوق  چهره ای  بخشیدن  برای  و 
تاریخ  با  و  می شوند  بافته  آنان  به  الهی 
خوانندٌه  برای  ندارند.  ارتباطی  واقعی 
در  افسانه ،  چند  با  آشنایی  غیرحرفه ای 
پیوند با تولد و كودكی و نوجوانی كورش ، 
سودمند است . این یك حقیقت است كه 
این افسانه ها برای مورخ تاریخ هخامنشیان 
برخوردارند.  وسوسه انگیزی  جذابیت  از 
از  بیش  كار  آغاز  به  پرداخنت  برای  مورخ 
تصور تنها است . او همواره این آرزو را دارد 
فاصلٌه  از حقیقت  افسانه ها  این  كه كاش 

زیادی منی داشتند.
دربارٌه  روایت ها،  این  با  آشنایی 
دوران  امپراتوری  بزرگ ترین  كار  آغاز 
باستان ، خواننده را با دشواری كار تاریخ 
روایت ها،  این  كرد.  خواهد  آگاه  نویس 
از  پس  سده  یك  حدود  كم  دست  چون 
به  آغاز جهانداری هخامنشیان  به ظاهر 
منایندٌه  می توانند  آمده اند،  كاغذ  روی 
رویدادی  پیدایش  از  عمومی  برداشت 
به آن عظمت باشند. رویدادی كه در هر 
حال دربارٌه آن سندی در دست نیست و 
امیدی هم وجود ندارد، كه چننی سندی 

به دست آید.
پیداست كه این گونه از افسانه ها را 
منی توان تاریخی انگاشت ، اما برای آغاز 
تاریخ هخامنشیان ، از آن ها صرف نظر هم 
منی توان كرد! مورخ از خود می پرسد، كه 
انگیزٌه كتسیاس از »تألیف « این افسانه چه 
ساله   150 افسانه ای  او  آیا  است ؟  بوده 
اصطالح  به  را  آن  و  شنیده  مردم  از  را 
صورت ،  هر  در  است ؟  كرده  جمع و جور 
این داستان منی تواند كم تر از چیزی باشد 
كه مردم و محفل درباری دربارٌه آغاز كار 

كورش می دانسته است !
به این موضوع هم باید اندیشید، كه 
در زمان كتسیاس )حدود 400 پیش از 
میالد( انگیزٌه تألیف بسیار متفاوت بوده 
است از امروز. البد كه كتسیاس نخست 

فرهنگ و هنر
برای خود نوشته است و نوشتٌه او در زمان 
است .  یافته  را  منبع  یك  اعتبار  دیگری 
خوانندگان  او  مخاطبان  دیگر  سوی  از 
احتمالی یونانی بوده اند. برای یونانیان چه 
فرقی می كرده است ، كه جزئیات داستان 
چیست ؟ مگر اینكه كتسیاس چهرٌه پلیدی 
از كورش ترسیم می كرد، كه چننی نیست .

بنابراین ناگزیرمی ، با این بسنده كنیم 
بی رسانٌه  روزگار  در  ایرانیان ،  آگاهی  كه 
هم  فراموش  است .  بوده  همنی  خود، 
تا روزگار ما، میدان بخشی از  نكنیم ، كه 
افسانه  اختیار  در  بزرگان  كار  آغاز  تاریخ 
نیازمند  مورخی  كمتر  افسانه پردازان  و 
برای  است ،  داستان ها  این  با  رفنت «  »َور 
شخصیتی  از  خاص  زمانه ای  برداشت  او 
برداشت  این  اینك  است .  مهم  خاص 
می خواهد افسانه ای باشد، یا تاریخی . مهم 
برای مورخ، سنجیدن راستی و نادرستی 

رویدادهای تاریخی است .
كه  می شود،  دیده  اغلب  متأسفانه 
افسانه  پیرامون  بیشتر  »پیله ها«  و  نقدها 
است  این  از  ناگزیر  مورخ  تاریخ !  تا  است 
هم  افسانه ها  به  حتی  كار  آغاز  در  كه 
در  را  باور  این  او  حرفٌه  نباشد.  مهر  كم 
حقیقِت  گاهی  كه  است ،  آورده  پدید  او 
بیشتری  از صداقت  افسانه ها  پنهاِن پشت 
آرزوهای  افسانه ها دست كم  برخوردارند. 
را منعكس می كنند.  مخاطبان زمان خود 
آسوده  افسانه  از  را  خیاملان  نخست  پس 
می كنیم و آنگاه اگر مطلبی تاریخی یافتیم، 

به آن می پردازمی .

هارپاك و كودكی كورش
من با اینكه در این كتاب آگاهانه از 
بسیاری افسانه های جاافتاده پرهیز خواهم 
كوشید،  خواهم  آگاهانه  همنی طور  كرد، 
به افسانه هایی دربارٌه كورش نگاهی گذرا 

داشته باشم .
هرودت در كتاب خود با اشارٌه به چند 
روایت معتقد است كه او این افسانه ها را از 
آگاهان پارسی شنیده است ، كه حقیقت را 
بی شاخ و برگ گفته اند. یكجا كورش پسر 
دختر  و  اول ،  كورش  پسر  اول ،  كمبوجیٌه 
آستیاگ ، پادشاه ماد، آمده است : ماندانِه ، 
از  كه  آستیاگ خواب می بیند،  بالغ  دختر 
كه  است ،  روان  زیادی  آنچنان  آب  او  بدن 
در  را  آسیا  متام  بلكه  شهر،  همٌه  تنها  نه 
چنگال سیالب خود دارد. چون آستیاگ ، 
با پیشگویی مغان پی می برد، كه از دخترش 

آغاز سرگذشت كورش بزرگ

بنا بر روایت های افسانه ای

پرویز رجبی

مقاله حاضر، بخشی از پژوهش تاریخی انجام گرفته درباره كورش بزرگ 
توسط دكتر پرویز رجبی، تاریخ نگار، نویسنده و شاعر و همچنین همكار 
و دوست گرامی »میراث ایران« است كه برای این شماره در اختیار ما قرار 

گرفته است.
این نوشته رویكرد دیگری است بر زندگی كورش كبیر، متفاوت با بسیاری 
از نوشته های دیگر، از جمله مطلبی كه در بخش انگلیسی همین شماره آمده 
است. مسلماً ذهن های جستجوگر و در پی حقیقت، خواندن و آگاهی یافتن 

از نظرات متفاوت را  قرین فایده می دانند.
در ضمن شماره های منابع به دلیل در دسترس نبودن توضیحات از منت 

حذف شده است.
برای  رجبی  پرویز  دكتر  از  قدردانی  ضمن  می دانیم  الزم  جا  همین  در 
از  ایشان  برای  ایران«،  »میراث  از  همیشگی  روحی  و   قلمی  حمایت های 

صمیم قلب بهبودی و سالمت آرزو نماییم.
»میراث ایران«
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فرهنگ و هنر
فرزندی استثنایی زاده خواهد شد، بر آن می شود كه 
شوهر ماندانِه را از میان مردم ماد برنگزیند. پس او 
را به كمبوجیه ، كه از یكی خاندان های خوب پارسی 

بود، به زنی می دهد.
سپس رؤیای دیگری آرامش ظاهری آستیاگ 
كه  می بیند،  خواب  آستیاگ  خود  می زند.  هم  بر  را 
از شكم دخترش تاكی روییده كه بر همٌه آسیا سایه 
افكنده است . مغان رؤیای او را چننی تعبیر می كنند، 
كه نوه اش او را برانداخته و خود پادشاه خواهد شد.

آستیاگ تصمیم به نابودی نوٌه خود می گیرد و 
دوست وفادار خود هارپاگ را مأمور اجرای تصمیم 
خود می كند. هارپاگ نگران از یك سو كه نوزاد از 
قوم خود اوست و از سوی دیگر آستیاگ پیر، پسری 
ندارد كه پس از او به فرمانروایی برسد و همچننی از 
این بیم كه مبادا در آینده كشندٌه نوٌه آستیاگ قلمداد 
شود، این مأموریت را به میتَرداد )مهرداد( كه یكی 
درندگان  به  كه  می سپارد،  بود  شاهی  چوپانان  از 

كوهستان دسترسی داشت .
جای  به  را  كودك  كه  می شود  آن  بر  میترداد 
فرزند مرده ای كه همسرش اسپاكو به دنیا آورده بود، 
به فرزندی بردارد و به این ترتیب از اندوه او بكاهد. 
نوٌه شاه  پر گوهر  در سبد  را  مردٌه خود  پس كودك 
نهاده و سبد را در كوهستان قرار می دهد. این حیله 

از چشم مأموران شاه دور می ماند و نوٌه آستیاگ ، به 
نام كورش ، نزد همسر هارپاگ بزرگ می شود.

از سن ده سالگی آثار بزرگی در كورش چنان 
منایان می شود، كه هم ساالنش به هنگام بازی، نقش 
شاه را به او می دهند. كورش البته این نقش را خوب 
درباری  مناصب  هم بازی هایش  به  و  می كند  بازی 
اَرمَتبار،  شاه ،  نقش  ایفای  هنگام  به  اما  می دهد، 
پسر یكی از بزرگان مادی را، به شدت تنبیه می كند.

نزد  ارمتبار،  شكایت  به  را،  كورش  و  میترداد 
آستیاگ می برند. آستیاگ فوراً درمی یابد كه كورش 
نوٌه خود اوست ! سپس آستیاگ از میترداد می پرسد، 
كه چگونه به این كودك دست یافته است . میترداد 
مرعوب شاه شده و جریان را بی كم و كاست به شاه 
باز می گوید. سراجنام هارپاگ نیز ناگزیر از اعتراف 
است ،  خشمگنی  اینكه  با  آستیاگ  آنگاه  می شود. 
شادمان  رجنورش  دختر  اینك  كه  می كند،  وامنود 
را  پسرش  كه  می خواهد  هارپاگ  از  و  شد  خواهد 
به دربار فرستاده و خودش بر  با نوه اش  بازی  برای 

سر سفرٌه او حاضر شود.
شاه سپس گوشت پسر او را با گوشت گوسفند 
مخلوط كرده و به هنگام غذا به خوردش می دهد و 
بوده  چه  غذایش  كه  می كند  اعالم  هارپاگ  به  بعد 
است . هارپاگ دم فرو می بندد، اما در دم به انتقام 

بر  كه  مغان ،  پیشنهاد  به  آستیاگ  آنگاه  می اندیشد. 
این باور بودند كه اینك با شاه شدن كورش در بازی 
كودكانه خواب تعبیر شده و او دوباره منی تواند شاه 

شود، او را به پارس نزد پدر و مادرش می فرستد.
دایٌه  نام  روایت  این  در  چون  هرودت ،  نظر  به 
در  نام  این  و  است  اسپاكو  میترداد،  كورش ، همسر 
رونق  افسانه  این  است ،  ماده  سگ  معنی  به  لغت، 
گرفته كه كورش را یك سگ پرورانده است، اما منونه 
كیخسرو، نوٌه افراسیاب و شیر دادن سگ به او، این 

گمان را بی ارزش می كند.
ادامه روایت چننی است : كورش در پارس زیر 
نظر پدر و مادرش رشد كرده و جوانی برومند و متمایز 
از هم ساالن خود بار می آید. در این هنگام هارپاگ 
آزرده خاطر موقعیت را برای گرفنت انتقام از آستیاگ 
علیه  را  ماد  مردم  او  می یابد.  دیگری  زمان  از  بهتر 
موفقیت  با  نبود،  به خود محبوب  آستیاگ، كه خود 
می شوراند. سپس به این فكر می افتد، كه با نامه ای ، از 
كورش جوان كمك بگیرد. او از بیم اینكه نامه به دست 
نگهبانان آستیاگ بیفتد، آن را زیر پوست خرگوشی 
دوخته و همراه خدمتكاری  با لباس شكارچیان، برای 
كورش ، كه او هم می توانست بهانه هایی برای مخالفت 

با پدر بزرگش داشته باشد، می فرستد.
در این نامه می آید كه مادها از هر نظر آمادٌه قیام 

www.GiftsFlagsAndSports.com

New  PersiaN  Gifts
Ideal Crystal Gifts for All Occasions

✿Birthdays ✿Office Gifts ✿Anniversaries ✿Father’s Day ✿Corporate Awards

Display These Persian National Symbols Proudly On Your Desk At Work, Or In Your Home

هدایای زیبای كریستال ایرانی برای تمام مناسبت ها
تولد، هدیه به همكاران، سالروزها، روز پدر، اهدای جوایز

قیمت های اختصاصی برای فروشندگان
ارسال پستی سریع در سرتاسر آمریكا فقط 3/99 دالر

قبول سفارش با سلیقه شخصی و امكان حك نام و یا عنوان هدیه

Bulk pricing available for resellers & corporate awards

Fast & reliable nationwide shipping for only $3.99

Personalized products are available. All of our designs maybe customized

با غرور و سربلندی این كریستال های زیبا را روی میز كار ،یا منزل تان بگذارید



49زمستان 1390

علیه آستیاگ اند و كورش باید كه سببی فراهم آَوَرد، 
تا پارس ها هم در كار براندازی آستیاگ سهیم باشند. 
با  اما نخست  را می پذیرد،  پیشنهاد هارپاگ  كورش 
دعوت بزرگان پارس به آن ها می گوید، كه آستیاگ 
طی فرمانی ادارٌه امور پارس را به او سپرده است . در 
صحت این ادعا كسی تردید منی كند. سپس كورش 
تا پارس ها یك روزه ، میدانگاهی را  دستور می دهد 
از خار و خاشاك پاك كرده و هموار سازند. روز بعد، 
با هر آنچه در توان دارد، ضیافت بزرگ و باشكوهی 
در این میدان ترتیب می دهد و پس از چشاندن مزٌه 
روز  میان  فرق  دربارٌه  آنان  از  پارس ها،  به  ضیافت 
پارس ها  وقتی  می پرسد.  آن  از  پیش  روز  و  ضیافت 
كورش  می خوانند،  پیش  روز  از  برتر  را  ضیافت  روز 
می گوید، اگر آنان با فرماندهی او قدرت را از مادها 

برگیرند، همواره این چننی خواهند زیست .
پارس ها، كه از مدت ها بی صبرانه در انتظار روز 
رهایی از آستیاگ اند، پیشنهاد كورش را می پذیرند. 
كمی بعد آستیاگ ، از بیم حتركات پارس ها، كورش 
فوری  حضور  اعالم  كورش  می خواند.  خود  نزد  را 
می كند. آستیاگ درمی یابد كه شورشی در كار است 
فراموشی  سر  از  و  می آورد  فراهم  مجهز  سپاهی  و 
سرداری آن را به هارپاگ می سپارد. در برخورد دو 
سپاه ، بیشتر مادها به سپاه دشمن می پیوندد و برخی 
دیگر راه فرار را پیش می كشند. آستیاگ با آگاهی از 
او را از كشنت كورش  شكست ، به كشنت مغان ، كه 
با  خود  سپس  او  می دهد.  فرمان  بودند،  بازداشته 
ماندٌه سپاهیانش به جنگ ادامه می دهد، كه شكست 
خورده و اسیر می شود. هارپاگ سرمست از پیروزی به 
آستیاگ می گوید، اسارت امروز او حاصل آن ضیافتی 
است ، كه در آن گوشت پسرش را به صورت غذا به 
او می گوید،  پاسخ  در  آستیاگ  داده است .  او  خورد 
كه هارپاگ دیوانه ترین و ناعادل ترین انسان ها است . 
دیوانه از این روی كه كار او به نفع دیگری بوده است 
را  فرمانروایی  اینكه  برای  ناعادل ترین  و  او،  نه خود 
به پارس ها سپرده است . كورش  از مادها ستانده و 
با اینكه آستیاگ را در اسارت نگه می دارد، آزاری به 

او منی رساند.
پولنِی نیز دربارٌه آغاز كار كورش روایتی همانند 
می آورد، با این تفاوت كه در گزارش او جنگ میان 
كورش و آستباگ به مراتب مفصل تر است . بنا بر نوشتٌه 
او كورش چهار نبرد با آستیاگ داشته است ، كه در 
جنگ  در  و  است  خوده  شكست  نخستنی  نبرد  سه 
واپسنی كه در نزدیكی پاسارگاد روی داده است ، با 
اینكه كورش باز هم با شكست رو به رو شده است ، 
اما به اصرار زنان پایداری كرده و سراجنام شكست 
را به پیروزی تبدیل كرده است . از اینكه منبع پولنی 
چه بوده است اطالعی در دست نیست ، اما این امر به 
امكان وجود منابع از دست رفتٌه دیگر میدان می دهد. 
به ویژه اینكه یوستنی نیز گزارشی مانند نوشتٌه پولنی 

می آورد و در كورش نامٌه گزنفن ، با اینكه مادر كورش 
ماندانه دختر آستیاگ است ، زادگاه و محل رشد او در 
كودكی پارس است . او در 12 سالگی همراه مادرش 
به دربار پدربزرگش می رود و پس از مرگ او، در مقام 
به  یك شاهزادٌه پارسی ، در شكست دادن آشوریان 
كیاكسار، پسر و جانشنی او، كمك می كند و كیاكسار 
را  ماد  و  داده  او  به  یاری ، دختر خودرا  این  پاس  به 

جهاز دخترش می كند.
تاریخی  نظر  از  گزنفن  كورش نامٌه  اینكه  با 
دادن  نشان  برای  كه  است  رمانی  و  ندارد  ارزشی 
فضیلت ها و آگاهی های یك شاه شایسته خوب نوشته 
شده است ، تفاوت در اینجا نیز می تواند سؤال برانگیز 
بوده و مورخ را به فكر وجود منابعی گم شده بیندازد. 
مورخ ، به جا، حق دارد از خود بپرسد، كه گزنفن از 
كورش چه می دانسته است ، كه او را الگوی یك شاه 
باور  به  او  است . حتماً  داده  قرار  فضیلت  با  و  خوب 
مردم و خوانندٌه خود نیز توجه داشته است . كورش 
شخصیت  یك  كورش نامه  در  گزنفن  پرداخت  در 
خیالی است ، اما به آسانی می تواند همان مرد تاریخی 
بزرگی باشد كه در بابل نخستنی اعالمیٌه حقوق بشر 
را صادر كرده و یا در تورات در ردیف پیامبران آمده 
است . رد پای روایت كودكی كورش در اساطیر ایران 
ایرانیان ،  از سوی خود  این قصه ها  بدیهی است كه 
و حضور  انسانی  فوق  آوردن حالتی  پدید  منظور  به 
و  ساخت  در  است .  شده  پرداخته  خدایی ،  قدرتی 
ساز آن ها، كه كاماًل ایرانی است ، جا به جا می توان 
یكایك عناصر تشكیل دهنده را در میان افسانه های 

اساطیری و حماسی ایران بازجست .
به داستان كیخسرو، پسر سیاوش از فرنگیس 
دختر افراسیاب نگاه كنیم : سیاوش به خواب پیران 
آمده و می گوید، كه برخیزد كه پسری به دنیا آمده 
از  پیران  گرفت .  خواهد  را  او  خون  انتقام  كه  است 
خواب می پرد و به سرای بانوان می شتابد و در آجنا 
می بیند، كه از فرنگیس كودكی زاده شده است ، با 
همٌه نشانه های بزرگی آینده . پیران تصمیم به جنات 
او می گیرد، اما نخست افراسیاب ، كه پدر بزرگ نوزاد 
بود، خیر می ماند. افراسیاب ، به رؤیایی می اندیشد، 
بار  بدبختی  او  برای  كودك  این  تولد  آن ،  بر  بنا  كه 
خواهد آورد و از پیران می خواهد، تا كیخسرو را نزد 
شبانان بفرستد و او را با آنان درآمیزد، تا در بزرگسالی 
چیزی از تبار خود نداند. كیخسرو از كودكی ، متمایز 
از دیگر كودكان ، به شكار توجهی ویژه نشان داد و از 
چوب و روده برای خود كمان ساخت و در 10 سالگی 
پلنگ پرداخت . چوپانی كه  و  با گراز و شیر  نبرد  به 
پرورش او را به عهده داشت ، بیمناك از بی باكی او، 
نزد پیران نالید. پیران ، خشنود از رفتار كیخسرو، او 
را به كاخ خویش برد. افراسیاب به پیران پیغام داد، 
سر  و  است  آگاه  خود  گذشتٌه  از  كیخسرو  چنانچه 
دشمنی دارد، مانند سیاوش ، سر او را ببرند. كیخسرو 

به تدبیر پیران جنات یافت و سپس به همت گیو، با 
مادرش به ایران آمد و چنانكه می دانیم سومنی شاه 

حماسی و بسیار محبوب سلسلٌه كیانیان شد.
جالب توجه است كه كورش هم از سرزمنی كم 
از كورش  و پس  پارس می آید  به  ماد  بیگانٌه  بیش  و 
ایرانیان  و  پارس  یكم ، سومنی شاه  كمبوجیٌه  و  یكم 
عناصر  كورش  به  مربوط  روایت  در  البته  می شود. 
مثاًل رها  به چشم می خورد:  نیز  اسطوره ای دیگری 
ساخنت كورش در جنگل و شیر دادن سگ به او را 

می توان زال و سیمرغ باز یافت .
نام كورش نیز با اسطوره های آریایی در پیوند 
است . در سنسكریت »كورو« منطقه ای است كه در آن 
انسان هایی افسانه ای زندگی می كنند. در افسانه های 
نیز  و بسیار مهم  نام خاندانی شاهی  حماسی هند، 
»كورو« است . بنا بر این نام كورش می تواند از دوران 
آریایی بوده باشد. اگر این پیوند درست بوده باشد، 
پیام  این  حامل  خود  كورش  برای  نام  این  گزیدن 
روایت  است .  بوده  مطلعی  خانوادٌه  از  او  كه  است ، 
ْكتسیاس دربارٌه كورش كتسیاس از مردم كنیدوس ، 
پزشك یونانی اردشیر دوم هخامنشی بود، كه حدود 
400 پیش از میالد، 17 سال در دربار ایران زیست . 
از كتاب او كه 23 فصل دربارٌه تاریخ ایران تا سال 
فقط  بود،  یونان  به  او  بازگشت  سال  یعنی   ،398
دست  در  دیگر  قطعٌه  چند  و  فوتیوس  از  تلخیصی 
منابع  بر  تكیه  با  كه  كتسیاس ،  گزارش های  است . 
با نوشته های هرودت اختالف  محلی تهیه شده اند، 
دارند. از همنی روی خاورشناسان میل دارند، كه كار 
كتسیاس را سست و كم ارزش بدانند. در صورتی كه 
حضور 17 سالٌه كتسیاس در دربار ایران ، به كار او 

اهمیتی ویژه می بخشد.
این  بر  ناخودآگاه  و  آگاه  خاورشناسان ،  شاید 
باورند، كه اگر به كار او اعتبار بدهند، از ارزش كار 
هرودت ، كه بسیاری از مورخان یونانی و رومی پس 
از او بر او تكیه داشته اند، كاسته شود. من بر خالف 
خاورشناسان، بر آمن كه دست كم و روی هم رفته ، باید 
كم و بیش به گزارش های كتسیاس همان اعتباری را 
بدهیم كه برای نوشتٌه هرودت قائلیم . مطلب نادرست 
و غیرمنطقی در همٌه نوشته های نویسندگان كالسیك 
و  ایرانی  نویسندگان  به چشم می خورد.  فراوانی  به 
عرب دورٌه اسالمی نیز، بدون استثنا، گاهی در گرداب 
وهم و خیال غوطه خورده اند. گزینش درست و به دور 
از تعصب ، تنها راه حل این مسأله است . باالخره جز با 
استفادٌه درست از این منبع ها كاری از پیش منی برند.

از  نقل  به  كتسیاس،  از  فوتیوس  گزیدٌه  در 
كتسیاس ، كه اغلب در تقابل با گزارش های هرودت 
و  دروغگو  را  او  موارد  از  بسیاری  در  حتی  و  نوشته 
داستان پرداز خوانده ، آمده است : »در مورد بیشترین 
بخش نوشته اش ، خود او شاهد جریان بوده است و 
هر آنچه را كه شخصاً موفق به دیدنش نشده از خود 
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پارس ها شنیده است «.
بسیار  كتسیاس ،  نوشتٌه  باقیماندٌه  متأسفانه 
كالف های  بیشتر  آن  كوتاه  بندهای  و  است  ناچیز 
نوشته های  در  آجنا،  و  اینجا  كه  سردرگمی اند، 
نویسندگان پس از او آمده اند. با این همه از آنچه كه 

در دست است ، می توان سود خوبی جست .
آستیاگ  با  را  كورش  خویشاوندی  كتسیاس 
آمیتیس  را  آستیاگ  دختر  نام  و  می شود  منكر 
می آورد، كه به هنگام شكست پدرش از كورش زن 
مردی )شوهر نخستش ( به نام سپیتاَمه بوده است . 
آستیاگ پس از شكستی كه از كورش می خورد، به 
اكباتان گریخته و پنهان می شود. هنگامی كه كورش 
به اكباتان می رسد، به اُیَبِرس ]اُیَبر؟[، یكی از یاران 
خود دستور می دهد، تا با شكنجٌه آمیتیس ، سپیتامه 
و  ]سپیَتكه؟[  سپیَتِكس  دو،  این  فرزندان  حتی  و 
بیابد.  را  آستیاگ  پناهگاه  ]بََغِبرن؟[،  ِمگابِرنِس 
آستیاگ نیز، برای جلوگیری از شكنجٌه فرزندانش ، 
خود را تسلیم می كند. اُیبر او را به زجنیر می كشد، 
اما كورش نه تنها زجنیر از او برمی گیرد، بلكه او را 
مثل پدر گرامی می دارد و آمیتیس نیز از حرمت یك 

مادر برخوردار می شود.
از كشته  را، پس  آمیتیس  بعدها كورش حتی 
شدن شوهرش ، كه به دروغ دربارٌه پناهگاه آستیاگ 
اما  می گیرد،  زنی  به  بود،  كرده  بی اطالعی  اظهار 
سپیتامه را به گناه پنهان كردن آستیاگ و همچننی 
به گزارش كتسیاس در جنگ  دروغگویی می كشد. 
كورش با بلخیان ، چون بر اینان معلوم شد، كه آستیاگ 
پدر و آمیتیس مادر و همسر كورش شده است به میل 

خود تسلیم كورش و آمیتیس شدند.
پس از چندی چون آمیتیس خواستار دیدار پدر 
می شود، آستیاگ به دستور اُیبر و به دست خواجه ای 
در  بود،  آستیاگ  آوردن  مأمور  كه  پِتیسكاس  نام  به 
بیابان رها می شود تا كشته شود. آمیتیس چون پس 
استنباط می كند، كه پدرش كشته  از دیدن خوابی 
شده است ، مجازات پتیسكاس را از كورش می خواهد. 
پتیسكاس حتویل آمیتیس می شود، كه به دستور او 
چشم هایش را می َكنند و سپس مصلوبش می كنند.

دینون به نقل از كتسیاس می نویسد، كه كورش 
اول دبوس دار و بعد محافظ شاه ماد بوده است و در 
این مقام در خوابی دیده است ، كه او سه بار در حال 
دست بردن به خورشید است . این خواب را برای او 
فرمانروایی  سال   30 او  كه  می كنند،  تعبیر  چننی 
از  به برداشت درست اشپیگل، منظور  خواهد كرد. 
خورشید، فّر شاهی بوده است . نقل قول مفصلی كه 
نیكالی دمشقی دربارٌه كورش از كتسیاس می آورد، 

نیز از گزارش هرودت فاصلٌه زیادی می گیرد.
در مجموع به نظر می رسد، كه نقل قول نیكالی 
دمشقی رگه هایی از حقیقت های تاریخی را در خود 
تاریخ  با  این گزارش گویی حقیقت  در  باشد.  نهفته 

آمیخته است، یا دست كم در اینجا مرز غبارآلود میان 
حقیقت و تاریخ است : كورش در خانوادٌه بسیار فقیری 
از قبیلٌه پارسِی َمرد )اََمرد( زاده می شود. پدرش مردی 
اَتَرداد ]اَرته داد یا آتَرداد؟[ بود، كه از فقر به  به نام 
دزدی تن می داد و مادرش كه اَرُگسته خوانده می شد، 
با چراندن بزهای دیگران روزگار می گذراند. كورش 
از شدت فقر به اكباتان رفته و در برابر دریافت غذا و 
لباس ، بردٌه یكی از جاروكشان دربار می شود، اما چون 
سرپرست جاروكشان مرد سختگیری بود و او را شالق 
و  نزد سرپرست مشعلداران می رود  می زند، كورش 
شاه  به  را  كورش  او  می گیرد.  قرار  او  توجه  طرف 
نزدیك تر می كند و مشعلداری شاه را به او می دهد. 
كورش در این كار نیز با موفقیت رو به رو می شود و 
سراجنام به خدمت اَرمتبار، شرابدار مخصوص شاه ، 
مورد  حتی  مهارت ،  و  ظرافت  سبب  به  و  درمی آید 
توجه شاه قرار می گیرد. این توجه چنان زیاد است 
كه هنگامی كه ارمتبار بیمار می شود، كورش را برای 

جانشینی خود پیشنهاد می كند.
ارمتبار كه فرزندی نداشت كورش را به فرزندی 
به  بیماری جان سالم  از  نیز برمی دارد و چون  خود 
در منی برد، كورش به میراث هنگفتی دست می یابد. 
عالوه بر این شاه هم از سر لطف هدیه های گران بهایی 

به او اعطا می كند.
مردی  به  دیروز،  چوپان  بچه  ترتیب  این  به 
زمان  همنی  در  می شود.  تبدیل  معتبر  و  ثرومتند 
آستیاگ دختر زیبایش را به همسری سپیتما درآورده 
و چون پسری نداشت ، حكومت را پس از خود به او 
ماد  به  را  مادرش  و  پدر  كورش  سپس  وامی گذارد. 

می آورد، تا آن ها را شریك خوشبختی خود كند. در 
اینجاست كه مادر كورش به یاد می آورد، كه به هنگام 
بارداری خواب دیده است ، كه چنان آب زیادی از او 
رفته كه تبدیل به رودی بزرگ شده و متام آسیا را تا 

دریا پوشانده است .
خواب  تعبیر  به  پدرش  پیشنهاد  به  كورش 
بزرگ ترین  تا  می دهد  فرمان  و  می اندیشد  مادرش 
ُمَعِبر خواب ، از بابل آورده شود. این معبر می گوید، كه 
كورش شاه بزرگی خواهد شد و از كورش می خواهد، 
تا برای مشوش نكردن روحیٌه آستیاگ ، او را در جریان 
امر نگذارد. سپس مقام كورش باالتر و باالتر می رود. 
پدرش  قرار می گیرد كه حتی می تواند  در جایی  او 
را به ساتراپی پارس برساند و در نتیجه مادرش نیز 

بانوی اول پارس می شود.
در این هنگام اُناِفرنه ، شاه جدید كادوسی ها، 
كه همواره با مادها سر دشمنی داشت ، برای حفظ 
مردمش ،  به  خیانت  اندیشٌه  با  خود  شخصی  منافع 
می خواهد  او  از  و  فرستاده  آستیاگ  دربار  به  پیكی 
تسلیم  دربارٌه  مذاكره  برای  را  امینی  منایندٌه  تا 
كادوسی ها نزد او بفرستد. آستیاگ برای این منظور 
كورش را برمی گزیند، با این تأكید كه او ظرف 40 
مادرش  كه خواب  بازگردد. كورش ،  اكباتان  به  روز 
را همواره در سر داشت ، می اندیشد، كه فرصت برای 
با  مادها  فرمانروایی  برانداخنت  و  پارس ها  شورش 
بابلی  معبر  بسیار مناسب است .  كمك كادوسی ها، 
نیز، كه در نزدیكی او بود، به این فكر دامن می زند.

....
نامتام
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