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برای تشخیص و مشاوره فوری در دفتر،

همنی االن
با شماره زیر متاس بگیرید!

201 848 8000

زانو  درد  از  رهایی  برای  قطعی  و  تازه  درمانی 
شدن بستری  و  استروئید  جراحی،  به  نیاز  بدون 

گارانتی فقط برای داروی هیالگان به ارزش500 دالرمی باشد. عكسبرداری، هزینه تزریق و سایر خدمات شامل این گارانتی نیست.

اكثر بیمه ها ، شامل مدیكیر، پذیرفته می شود

درد زانو  با  خداحافظی 
جوانی دوباره  احساس  و 

هیالگان ژلی است كههیالگان ژلی است كههیالگان ژلی است كه
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و انعطافو انعطافو انعطافپذیری زانوی شما  میپذیری زانوی شما  میپذیری زانوی شما  میشود.شود.شود.
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Please apply by faxing resume to:

949  209  9201
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سخنرانی های مذهبی و اجنام عقد اسالمی
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Morteza abtahi
religious speeches as well as Islamic ceremonies

201 925 2270    
internationalcorp2003@yahoo.com
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Per sian          Heri tage
سال هفدهم،  شماره ٌ  65               بهار 1391

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 ی تا دب ، 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
فرا رسیدن نوروز باستانی را از طرف خود و كاركنان »میراث ایران«، به 
خوانندگان گرامی و عالقمند و تمام ایرانیان عزیز در هر گوشه دنیا هستند 
صمیمانه تبریك می گویم و آرزویم صلح و صفا، صمیمیت و آرامش، پیشرفت و 

آزادی برای تك تك شما است.
نوروز خجسته، هفده سال است كه همواره با تولد »میراث ایران« همراه 
است. نشریه ای كه به همت و اراده كاركنان بی توقع و فداكار آن هدفی جز 
معرفی فرهنگ و ادب ایران به نسل  های جوان تر ایرانی متولد در سراسر جهان، 
و میزبانان ایرانیان مهاجر در هر كجا كه هستند از سویی، و حراست و حمایت 
از میراث پربار نیاكان ما در طول تاریخ ندارند. این وظیفه در شرایط دشوار 
كنونی كه دشمنان ایران و ایرانی می كوشند با تبلیغات زهرآگین جو بدبینی و 
تحقیرآمیزی نسبت به كشور و مردم ما دامن بزنند، بسیار سنگین تر شده است.

متأسفانه در نظرخواهی ای كه اخیراً از شهروندان آمریكایی انجام گرفته، 
گفته می شود كه رقمی بین 51 تا 53 درصد آنها موافق حمله نظامی به ایران 
هستند. و باز با نهایت تأسف چند روز پیش كه در تارنمای »صدای آمریكا« اخبار 
و مقاالت را نگاه می كردم، دیدم در گوشه ای از آن از بازدیدكنندگان این صفحه 
پرسیده شده بود كه آیا باید به ایران حمله كرد یا نه؟ با شگفتی و دردی سنگین 
دیدم كه 49درصد بازدیدكننده ها ی فارسی زبان این سایت موافق حمله به 

ایران و 42درصد مخالف و 7 درصد بی تفاوت بوده اند.
این یعنی كه با تبلیغات روزافزون، احتمال حمله به ایران بیشتر از قبل 
می شود و هیاهو و جنجال سران یكدنده و بی سیاست ایران، افكار عمومی را 
چنان آماده ساخته كه اگر روزی خدای ناخواسته چنین حمله شومی به ایران 
صورت گیرد، صدای اعتراض و شكوه ای از اكثریت مردم شنیده نخواهد شد!! 

زهی تأسف! زهی شرم!
اگر به یاد داشته باشیم زمانی هم كه قصد حمله به عراق بود، جنجال 
و  آمریكا  توسط حكومت  افكار عمومی  آماده سازی  به قصد  تبلیغاتی وسیعی 
غرب انجام گرفت و كوشیدند مردم را با سناریوهای وحشت زا كه گویا صدام 
صاحب سالح های كشتار جمعی است و می تواند امنیت همه را به خطر بیاندازد، 
قانع  و خونخوار(  نابودی هرچه سریع تر صدام )دیكتاتور دیوانه خودخواه  به 
سازند.... از قضا صدام هم با خودنمایی ها و غداره كشی هایش نمی خواست 
میدان را به دشمن بسپارد و با ژست و تبختر برای غرب پیغام های آنچنانی 

می داد...
از  و  انعطاف  غیرقابل  برخوردهای  با  داد كه چگونه صدام  نشان  زمان 
روی خودبزرگ بینی نه تنها خود، بلكه بسیاری از مردم بی گناهش را هم دچار 
مصیبتی كرد كه هنوز ادامه دارد. مردمی كه پیش تر هم در نتیجه هشت سال 
جنگ با ایران كه نتیجه اشتباهات صدام و خودكامگی های سران ایران بود 
بیش از 500هزار قربانی دادند و مردم ایران نیز بیش از یك میلیون كشته و 
معلول تحمل كردند. ویرانی ها و خرابی های اقتصادی و اجتماعی آن جنگ 
هنوز بر زندگی مردم هر دوكشور سنگینی می كند. امروز هم به نام دمكراسی 
به سبك غربی و اختراع غربی، روزی ده ها تن بی گناه جان شان را با بمب و 

خمپاره و گلوله از دست می دهند.
حال هم با انتشار اعالمیه های »ایران را بمباران كنیِد« )Bomb Iran(و 
حمله نظامی به ایران، كه متأسفانه عده ای از ایرانیان برون مرزی هم آرزوی 
آن را دارند، ترس و نگرانی امثال من صد چندان شده است. ترس نه تنها از 
این كه گردن حاكمان و خودكامگان به زیرتیغ برود، بلكه خدای ناكرده ایران 
به ایرانستان تبدیل شود و صدهاهزار پیر و جوان، زن و مرد هموطن نیز به 

هالكت و نیستی كشیده شوند.
سی و سه سال تجاوز به حقوق مردم كه ابتدا با آرزوی واهی دست یافتن 
به آزادی و برابری، حق بیان عقاید و افكار، حق انتقاد و اعتراض، به انقالب 
منجر شد، بایستی باالخره انتها و پایانی داشته باشد. ویرانی مملكت، قتل و 
به بند كشیدن آزادی طلبان و آزادی خواهان نیز بایستی حد و پایانی داشته 

باشد، ولی مسلماً نه با جنگ و بمباران!
شبی كه با بی صبری و اضطراب مثل میلیون ها ایرانی دیگر به تماشای 
برنامه اسكار نشسته بودم، موقعی كه خانم ساندارا بوالك پاكت محتوی نام 
برنده بهترین فیلم خارجی را باز می كرد، گویی جراحی مشغول شكافتن قفسه 
سینه و بیرون آوردن قلب من بود. برای چند لحظه احساس می كردم قلبم زیر 
دست جراح از تپیدن بازخواهد ایستاد، تا اینكه پاكت باز شد و نام آقای اصغر 
فرهادی، كارگردان برجسته ایرانی به عنوان برنده اعالم شد. در آن لحظات 
قلبم به جای توقف، با هیجان بیشتری شروع به تپیدن كرد. ضربان قلبم با 
این  به  غرور  احساس  با  و همسرم همراه شد.  و شادی من  اشك های شوق 
از  برندگان كه  از  نگاه می كردم كه برخالف بسیاری  ایران  هنرمند برجسته 
فرط هیجان مانند كودكان به باال و پایین می پرند و از هر كس و ناكسی تشكر 
می كنند، با متانت و خونسردی پاكتی از جیب خود درآورد و جایزه اسكار را به 
ملت نجیب كشورش ایران هدیه كرد و از نجابت، تمدن و فرهنگ كشورش و 
مردم صلح دوست آن صحبت كرد. این سخنان اصغر فرهادی نه تنها با تحسین و 
تمجید ایرانیاِن ایران دوست در سرتاسر جهان روبرو شد، حتی احترام و تحسین 
ناظران و مجریان این مراسم را برانگیخت. و ناباورانه اینكه بسیاری از مردم 
اسراییل هم، كه هنرمند كشورشان رقیب فرهادی برای دریافت این جایزه بود، 
سخنان این هنرمند آگاه، مردمی و صلح دوست كشورمان را به دیده احترام و 
تحسین نگریستند. همچنین مردم آمریكا ابراز احساسات تأیید آمیزی نسبت 

به این انتخاب نشان دادند.
این مجموعه واكنش ها، برای مِن عاشق این سرزمین، نشان دهنده یك 
واقعیت قابل توجه و انكارناپذیر است و آن اینكه مردم این سه كشور، یعنی ایران، 
آمریكا و اسراییل باهم عناد و دشمنی ندارند و اگر مردم این سه كشور را به حال 
خود بگذارند، شاید بهترین و نزدیك ترین دوستان یكدیگر شوند. مگر نه اینكه 
بیش از 2500 سال روابط ایرانیان با یهودیان چیزی جز دوستی، یگانگی و 
همزیستی نبوده است؟ مگر نه اینكه كشوربا عظمت ایران اولین ملكه یهودی 
جهان، ملكه استر، را داشته است؟ مگر نه اینكه كشور ایران، دانیال پیامبر را به 
عنوان نخست وزیر داشته است؟ مگر نه اینكه كوروش كبیر یكی از مقدس ترین 
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و بزرگ ترین ناجیان قوم یهود بوده است؟ مگر نه اینكه در زمان جنگ بین الملل 
دوم، مرحوم سرداری، سفیر ایران در پاریس جان صدها و بلكه هزاران یهودی 

را با صدور پاسپورت ایرانی از چنگال اردوگاه های نازی نجات داد؟
آیا از یاد برده ایم كه در حادثه یازده سپتامبر2001، مردم شریف ایران 
اولین كسانی بودند كه برای گرامی داشت یاد قربانیان این واقعه شوم شمع 

روشن كردند و عزاداری كردند؟
یكی از آرزوهای مردم ایران آن است كه بتوانند به آمریكا سفر كرده یا 
مهاجرت كنند، چون از دید آنها آمریكایی ها مردمی مهمان دوست و مهربان 
هستند. پس چگونه می شود كه خدای ناكرده روزی به خاطر لجبازی و دیوانگی 
سران و حاكمان دولت ها، بمب های ویرانگر و كشنده بر سر و خانه مردم ایران 
ریخت و یا برعكس ایرانی ها بخواهند خانه و زندگی اسراییلی ها را مورد هدف 

ویران كننده خود قرار دهند؟
چگونه می شود چنین روز نامیمونی را برای نسل های آینده توجیه كرد؟ 
و گفت این همان مردمی هستند كه 2500 سال باهم زیستند و به هم یاری و 
كمك كردند و امروز چند خفاش جنگ طلب از هر سو چنین سرنوشت شومی 

را برای مردمانش رقم می زنند؟
هولناك  جنجال های  میان  در  آمریكا  دریایی  نیروی  شنیدم  كه  روزی 
احتمال بستن تنگه هرمز و احتمال حمله آمریكا به ایران، ملوانان آمریكا در وسط 
دریا، ملوان ها و كشتی رانان ایرانی را از چنگال دزدان دریایی نجات داده اند، 
آمریكا درخلیج  نیروی دریایی  ملوانان  روز، دوباره خواندم كه  از چند  و پس 
فارس، كشتی از كارافتاده ایرانی رابا سرنشینانش نجات داده اند.... با شگفتی 
و حیرت دوباره با خود اندیشیدم كه حتی ملوانان و نظامیان نیروی دریایی 
آمریكا، اگر از خود اختیاری داشته باشند، روحیه انسانی شان به تجاوزگری و 
جنگ و كشتار می چربد و موقعی كه مسأله نجات حتی به ظاهر دشمنانشان 

باشد، از هیچگونه فداكاری، كوتاهی نخواهند كرد.
پس بیاییم و از این وقایع عبرت بگیریم و نگذاریم تا خدای ناخواسته، 
آتش جنگ برفراز كشورمان افروخته شود. بایستی هر كدام از ما به نوبه خود، 
از سران دولت ها بخواهیم دست از لجبازی و عناد بردارند و بدانند كه دوران 
حكومت آنان نیز كوتاه است و چند صباحی بیشتر بر اریكه قدرت نخواهند 
بود. ولی، مردم و كشورهایی چون ایران واسراییل و آمریكا می مانند. مباد آن 
روز كه به خاطر خودكامگی و خودخواهی و با خیال حفظ حاكمیت و قدرت 
برای زمان طوالنی تر در دستان خود، مردم بی گناه منطقه را به خاك و خون 
بكشانند. این سران خودكامه باید بدانند، اگر مردم را به حال خود بگذارند، خود 
این ملت ها راه های صلح آمیزتر، آرام تر و زیباتری را برای حل موارد اختالف با 
یكدیگر پیدا خواهند كرد و در حفظ یكپارچگی این سرزمین ها خواهند كوشید.

هفده سال با آرزوی فردای بهتر و زیباتر و در صلح زیستن، كار آسانی 
نیست. از یزدان پاك می خواهم كه این آرزو را با من به دنیای دیگر روانه نسازد 
و تا زنده هستم، زیبایی و لذت زندگی در صلح و صفای مردم كشورم و منطقه را 
ببینم و عطر خوش گل های زیبای دوستی و یكرنگی را استشمام كنم و بتوانم 

فرشته آزادی را در آغوش بگیرم.
صمیمانه  بازهم  ایران«  »میراث  عالقمندان  و  دوستان  خوانندگان،  از 

سپاسگزارم و نوروزی فرخنده را برای همه آرزومی كنم.

با آرزوی صلح و آن كه بهارمان سبز  بماند و

باشد! شادکامی  قرین  هم میهنان  همه  ربای  نو  سال 
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نامه به سردبیرنامه به سردبیرنامه به سردبیرنامه به سردبیرنامه به سردبیر
تا با منی و تا برایت می نویسم،  تا آخر دنیا برایت می نویسم

در امتداد كوچه های تنگ تهران،   احوال دریا را برایت می نویسم....
علیرضا بهرامی

نمی دانید خاطرات آقای بافكر مرا تا كجا می برد...
پس از تبریك سال نو، امیدوارم ... روز به روز به مقاالت پر محتوایتان افزوده 
شود و خوانندگان بیشتر از این ها از نوشتار فصلنامه »میراث ایران« بهره مند شوند.
منی دانید كه خاطرات آقای هوشنگ بافكر مرا تا كجا می برد. تقریباً همان 
جاده های راه مشهد و قوچان و راه كوهستانی و سرسبز دهكده كنگ كه به تازگی 
جزو آثار میراث فرهنگی شده. در هر حال خیلی خیلی لذت می برم و به گذشته 
برمی گردم. از متام زحمات شما برای انتشار این فصلنامه ارزشمند تشكر می كنم 

و امیدوارم سالمت و موفق باشید.
با سپاس بدری ترویج

زمان كورش نام ایران پارس بود یا ایران
از  كبیر  كورش  جهانی  روز  عنوان  زیر   64 شماره  ایران  میراث  مجله  در 
وصیت نامه كورش نوشتید: »فرمان دادم بدمن را بدون تابوت و مومیائی به خاك 

بسپارند تا اجزای بدمن ذرات خاك ایران را تشكیل دهد«
سؤال من این است، آیا در زمان كورش نام ایران پارس بود یا ایران؟

با سپاس، ری میریان

صفحات مجله كامل نبود
ضمن درود بسیار و شادباش های قلبی سال نو و آرزوی تندرستی و شادكامی 
مجله  چون  ایران«،  »میراث  وزین  مجله  پخش  و  انتشار  اندركاران  دست  همگی 
مزبور صفحات 33 تا 49 را كه مربوط به زندگی كوروش كبیر بود ندارد، علیهذا 
با برگشت دادن آن، خواهش می كنم دستور بفرمایید مجله كامل را برامی ارسال 

منایند. آرزوی توفیق جنابعالی را دارم.
دوستدار، مسعود بقایی

ارسال بدون توقع مجله
با عرض سالم و آرزوی موفقیت برای شما و مجله »میراث ایران«.

شما  افتاد.  تأخیر  به  مجله  اشتراك  فراوان،  گرفتاری های  واسطه  به   .1  
مهربانی كردید و بدون توقع ارسال مجله را از من دریغ نداشتید. شرمنده ام و پوزش 
می خواهم. مبلغ ناچیزی همراه این نامه می فرستم، امیدوارم جبران گذشته باشد.
2. در عرض یكی دو سال اخیر میراث ایران بهتر شده. چند سال پیش بیم 
آن می رفت كه یواش یواش در حد مجله های سرگرم كننده تنزل كند. كوشش های 

شما را در راه بهتر كردن آن، باید ارج گذارمی.
3. با اینكه شعرهای سیاسی و »بودار« اجتماعی كم نگفته ام تا به ان حد كه 
برخی را از نظر اعتقادات دینی یا مالحظات سیاسی  دولت فعلی یا قبلی، نشریات 

مختلف )به غیر از »علم و جامعه« زنده یاد دكتر ناصر طهماسبی( چاپ منی كردند، اما 
گاهی گداری هم برای دل خودم شعر می گومی و گفته ام. یكی از آخرین آنها را پیوست 
كرده ام )منی توامن بگومی تقدمی كرده ام، زیرا شما باالتر از این حرف ها هستید.( 

خود دانید و اگر جای خالی در مجله یافتید، چاپ آن را سپاس گزار خواهم بود.
با آرزوی شادی و كامیابی و موفقیت بیشتر در انتشار مجله

ركنی جلیلی
قهر

تو پیرهن  بوی  به  پس  این  از  است  خوش  دلم 
تو تن  به  نمی رسد  من  زده  پس  دست  كه 

بپوشی قهر  به  را  بوسه  از  گریخته  تن 
تو هن  پیر ی  بجا شم  نبا كه  تم  حسر به 

زبامن به  می رود  حلظه  هر  خواسته  هزار 
تو هن  د ز  ا سخ  پا هیچ  د  نمی شنو یكی 

من از  می كنی  دریغ  چشمی  گوشه  غمزه  به 
و ن ت ز غ  و ر د لب  و  م  ش لت چ ا ز ح ن  ا ام

خستی داشتم  هرانچه  ببستی  بند  به  مرا 
تو سخن  ن  آ غیر  به  یم  ا بر هیچ  ه  ند نما

شاید كه  قهر  به  چنان  دیارم  ز  می روی  كه   _
 _ تو  ن  مد آ ه  ر با و د نبینم  ل  سا ر  ا هز

من از  خویشنت  گرم  آغوش  كردی  دریغ 
تو ن  بد ز  ا نی  نشا ند  نما ر  گا د یا كه 

نوازش نه  و  نازكردی  نه  و  دادی  بوسه  نه 
تو یختن  گر ز  ا یشم  ند بیا كه  ستی  ا نخو

كوهی به  صخره  ز  تر  جاوید  تو  كه  بدان  ولی 
تو ستن  ا خو ز  ها  ر كنی  ر ل  د ر  د نشسته 

ادیب خوانساری نه تجویدی 
با سالم و سپاس از كوشش های پیگیر شما در معّرفی میراث ایران و ایرانیان. 
هردو نوشته ی من در شماره ی 64  زمستان 1390 بخوبی درج و با طرح وتصویر 
آراسته شده بود. با اینهمه یادآوری دو نكته ضروری به نظر می رسد. در تصویر مقاله ی 
»داوود و مزامیرش« در كنار  استاد مرتضا محجوبی، آقای ادیب خوانساری ایستاده 
است؛ كه سهواً »جتویدی« ذكر شده بود. دوم جا داشت كه نام دوست ارجمند جناب 
آقای داریوش پیرنیا، كه در آخر مقاله به عنوان یك منبع اصلی اطالع آمده است، 

در پانوشت بخش نخست نیز ذكر می گردید.
احمد كاظمی موسوی

اشتباه دوست قدیم شما!!
رند ا می د یز  عز من  مغا یر  د به  ن  آ ز  ا

ماست دل  در  همیشه  نمیرد  كه  آتشی  كه 
با سپاس و تشكرات فراوان و مجدد از آن همه لطف و سخاومتندی و بزرگی 
و دوستی بی شائبه و یك رنگی، از احساسات واقعی و لطف بی پایان شما در مورد 
معرفی كتاب ها و چاپ مقاالت حقیر و ادامه دوستی.... به یاد دارم كه سال ها پیش، 
از دوستی صحبت می كردید از زمان دبیرستان، كه از او بی خبر بوده و سراجنام 
باهم متاس حاصل كرده و بسیارخوشحال بودید. اگر اشتباه نكرده باشم، ایشان 
آقای »پرویز رجبی« بودند كه مقاله ایشان در صفحه 30 »میراث ایران« حتت عنوان 
با میترائیسم و مسیحیت به خصوص  ایشان در رابطه  »دیگان« می باشد. نوشتار 
تقارن 25 دسامبر )كریسمس(، شب یلدا ، 21 دسامبر كه ایشان به اشتباه همان 
25 دسامبر را نوشته اند، كوچك ترین وجه مشترك و متایز ندارند و 21 دسامبر یا 
winter solsis یا »چله زمستانی« در همه جهان بدون كوچك ترین اطالع از مهرپرستی 
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ایران و یا فرقه های مهری گری اروپا كه كوچك ترین نشانه ای از مهری گری ایرانی 

و شب یلدای آن ندارد، برگزار می شده است.
ژوزف ملیك هوسپیان )كالیفرنیا(

دستپخت تازه
شاهرخ خان عزیِز خستگی ناپذیر، دستپخت تازٌه شما به خصوص سرمقاله تان 

عالی بود. تندرست و پایدار و شادكام باشید.
اردشیر لطفعلیان

نام عاریتی ــ  فلسفی عبدالكریم سروش
در  عنایت  حمید  زنده یاد  همكار  و  نسل  هم  استادان  از  مظفری  مهدی 
دانشگاه تهران است. آنوقت كه بزرگانی در آن دارالعلم تدریس می كردند. او در 
یكی از این نوشته ها از ابوحامد غزالی دست آویز تازه حسنی حاج فرج دباغ با نام 
انقالب فرهنگی، سخن می گوید  بیشه  عاریتی-فلسفی عبدالكرمی سروش، شیر 
كه سه سال علم آموزی در ایران را به دستور پیشوایش قدغن كرد و در مقاله دوم 
شرمگینانه می گوید كه چرا آب دین و آبروی دموكراسی از یك جوب منی روند. 
در مقاله دوم به اعتقاد كسی توهنی نكرده است، فقط به قول مردم تهران كه در 
زمان ناصرالدین شاه برای امام جمعه مضمون كوك كرده بودند، می گوید كه این 

كار، كار عشق است، ربطی به دین ندارد!
هوشنگ بافكر

سالم آقای دكتر
... متاسفانه در كشور ما زمام امور به دست نادانانی سپرده شده كه بهره ای از 
علم و معرفت نبرده اند. متأسفانه درك عظمت عالم هستی و موجودیت موجودات 
برای عده ای آنقدر سخت است كه ترجیح می دهند با نابودی آنها و حذف اندیشه 
بار حتلیل را از ذهن كوته بنی خود بردارند. بدیهی ست كه ذهنیت این افراد آنقدر 
بسته و غیر فعال می باشد كه حتلیل هویت وجود خارج از محدوده آن می باشد. درك 
عظمت و نگاه به گذشته همیشه راهی ست برای طی مسیر در آینده. روال محاسباتی 
احتمال مسیر در آینده نیازمند دانش بیشتر از گذشته می  باشد. موجودیت گذشته 
است كه آینده را هویت می بخشد و با از بنی بردن این گذشته در حقیقت این آینده 
است كه نابود می شود. این هدفی ست كه دشمنان متدن بشر آن را پیگیری می كنند 
و تأمل برانگیزتر عمل آن عده است كه به خاطر سود حلظه با داشنت دانش، نسبت به 
غلط بودن این اندیشه آن را حمایت می كنند. باشد كه متدن بشر به یاری اندیشمندانی 
چون شما همواره در راستای تعالی گام بردارد. ذات وجود، بزرگ و محترم است و 
ورود به وادی ناشناخته ها عملی ست كه با سالح قلم، سپر دانش و عشقی خالصانه 

به ناشناخته ها امكان پذیر است كه مبارزان این صحنه در ایران زمنی كم نیستند.
با تشكر، شاهرخ اندیشه )ایران(

مطالب این مجله بو و رنگ زغفران پلو دارد 
با سالم و مهربانی

امیدوارم پیوسته به سوی نور و رستگاری شتابان باشید. وقتی داشتم نامه 
می نوشتم كه استدعا كنم آدرس مرا تصحیح فرمایید، به فكرم رسید كه چیزی 
از كتابی را كه احتماالً هرگز به چاپ نخواهد رسید، برایتان بفرستم تا اگر صالح 
دانستید در مجله وزین »میراث ایران« چاپ شود. دلیل این خواسته این است كه 
مطالب این مجله بو و رنگ زغفران پلو دارد، فكر كردم شاید كشك بادمجانی هم 

در این سفره پر رنگ و بو الزم باشد.
با آرزوی موفقیت روزافزون شما

علی كوهستانی اردستانی )استرالیا(

حركت های بسیار مثبت مجله ...

با عرض ارادت و به امید توفیق هرچه بیشتر و با توجه به حركت های بسیار 
مثبت مجله پرارزش »میراث ایران« یك جلد از كتاب »زنان نامدار تاریخ ایران از 
دوره اساطیر )قبل از زرتشت( تا عصر حاضر« حضور سركار هدیه می شود. امیدوارم 
وقتی برای نگاه به این كتاب در برنامه های گرفته شما پیدا شود. به همراه این 
كتاب نسخه ای از ویدئویی كه برای این كتاب تهیه شده و متأسفانه از كیفیت خوبی 
برخوردارنیست، .... یادداشتی درباره انتشار این كتاب و مشكالتی كه وزارت ارشاد 
به مدت هشت سال در راه چاپ این كتاب فراهم آورده بود، ضمیمه تقدمی می شود.
علی ضرابی )ویرجینیا(

یك انسان قهرمان
با درود و سپاس فراوان از كوشش های فرهنگی جنابعالی در یكی از شماره های 
»میراث ایران« نوشته بودید كه قهرمان هایی را كه می شناسیم به شما معرفی كنیم. 
در اجنام دستور شما به باور من آقای.... یكی از انسان های قهرمانی است كه به 
علت نقص دستگاه های استخوانی عضالنی مادرزادی تا سن هفده سالگی قادر 
به نشسنت نبوده است، سپس با كمك جراحی مدرن و مخصوصاً كوشش فراوان 
شخص خود ایشان، متام نیروی حركتی خود را به دست آورده و اكنون به عنوان 
یك عضو مهم و فوق لیسانس جامعه در ساكرومنتو خدمت می مناید. انتشار تاریخچه 

ایشان موجب امیدواری بسیاری خواهد شد.
با احترام، دكتر رزائیان، مدیرمجله مهر

مجله شما، امید به فردای زیبای ایران را بیشتر می كند
زحمات پر از عشق شما قابل ستایش و پر ز غرور است. دریافت مجله وزین 
شما، درد غربت را كمتر و امید به فردای زیبای ایران را قوی تر می كند. امیدوارم 

كه همیشه سالمت و موفق باشید.
فرهاد بینا )كالیفرنیا(

نیست زبامن  پنداشتی  تو  نگفتم  زغم 
نیست بیانم  قدرت  ولی  هست  كه  زبان 

... نخست از همه درود و ارادت بی پایان مرا بپذیرید و امیدوارم .. 
سرافراز و از گزند روزگار بر حذر باشید!

در این چهل روزی كه برمن) ما( گذشت، منی توانستم حرف بزمن، 
بنویسم، بخوامن و یا خالقیتی داشته باشم. اصأل منی دانستم چه كنم؟... 
این خبر خیلی تكان دهنده و خیلی ناامیدكننده است! غم و اندوه و درد 
بزرگ به عظمت مقام پدر و مادر مهربان!!! ... پدر و مادر دو انسانی كه واژه 
انسانیت به وجودشان افتخار می كرد، امروز دیگر در بنی ما نیستند!! ... بلی 
جتسم چننی واقعه، خیلی گران و مشكل است و ا فسوس كه تقدیر وحشیانه 
عمل می كند و دست غدار اجل چننی بی رحمانه داغ بر دل ها می گذارد!! 
احكامی جان در مراسم خاكسپاری ... صبرم به میزان آخرین رسیده 
بود، ... بس كن ای روزگار! مرا از این بیشتر داغدار مكن! یكی داغ عشق 
جوانی! دیگر دوری سرزمنی باستانی! حال نداشنت قبله گاه و تكیه گاهی!
در نخستنی هفته ای كه بر سر آرامگاه ایشان رفته بودم، به دل گفتم: 
روزی كه نوبت من رسید، می خواهم بر لوحه مزارم این دردم را حك كنند:
اگر روزی به دستو ر ساطور به دستان، این كوران سیاه دل، گور مرا 
بشكافند، مطمئن باش چیزی نیابند به جز: یاقوت لب یار)نشان آن دیار(، 

كه آرمان دوری اش را با خود بگور بردم! ...
در سال نو، سرفرازی، سالمتی و سرور برایتان آرزومندم!

معصوم برهنه،) آملان(
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نامه  به  سردبیر

رضاشاه:
»شاپور«، نام مختص فرزندان ماست!

محمدتقی سبط )كالیفرنیا(

در شماره 63 پاییز 1390، جناب دكتر كورس آموزگار زیر عنوان »سرپل 
جتریش و خاطراتی چند از دوران نوجوانی، یادی از بستگان و دوستان و رفتگان« 
وسال  هم سن  افراد  برای  آن  خواندن  و  جالب  بسیار  كه  بودند  داشته  مرقوم 

گذشتگان كه تعدادی انگشت شمار باقی هستند لذت بخش.
دور  گذشته  آن  در  منی توامن  هستم  بعدی  نسل  از  كه  كمترین  این 
سیروسیاحت منامی، در عنی حال از نوشتار مزبور استفاده منوده و به این نتیجه 
رسیدم كه بسیاری از شخصیت های ایران در محیط شمیرانات نشو و منا و زندگی 
منوده و با استفاده از آن آب و هوای صاف و پاك به مقامات عالیه علمی، ادبی 

و اداری نائل شده و خدمات شایانی به وطن خود منوده اند.
در خاطرات مزبور یادی از خاندان بهرامی و فرزندان احمدعلی و شاپور 
بهرامی فرزندان فضل الله بهرامی شده و نوشته اند شاپور بهرامی سفیر در پاریس 

نام خود را به بهرام تغییر داد.
این جانب كه عضو كوچك و پاینی وزارت خارجه بودم، اطالعات خود 

را می نگارم:
دكتر شاپور بهرامی از اعضای عالیرتبه وزارتخانه و سفیر در قاهره و سپس 
در پاریس و مدتی هم مدیركل دبیرخانه وزیر و سپس معاون اداری وزارت خارجه 
بود. او با حسن رفتار و چهره ای همیشه خندان در بنی كارمندان از موقعیت 
نام كوچك حضرتعالی  ایشان سؤال كردم  از  نویسنده  بود.  برخوردار  ویژه ای 

چیست؟ در پاسخ توضیحاتی دادند كه عیناً می نویسم.

پاسخ دكتر شاپور بهرامی:
من در مدرسه جمشید جم واقع در خیابان نادری حتصیل می كردم و نا    مـم 
شاپور بود. ولی در كالس هفتم از شاپور به بهرام تغییر نام دادم. در مدرسه عضو 
تیم فوتبال بودم و معلم ورزش ما آقای محمودپور بود. روزی با تیم دبیرستان 
نظام مسابقه داشتیم كه كاپیتان آن را شاپور عبدالرضا پهلوی به عهده داشت.
در حنی بازی یك دفعه رضاشاه حضور پیدا كرد. بازیكنان به حضور ایشان 
معرفی شدند وقتی به نام من رسیدند شاپور بهرامی، ایشان از روی لطف گوش 
من را كشیده گفتند این نام مختص فرزندان ماست. چون حالت برخورد مهربانانه 

بود مشكلی پیش نیامد.
وقتی ظهر به منزل رفتم، جریان را برای پدربزرگم عمادامللك بهرامی 
تعریف كردم. ایشان فوراً جریان را تلفنی به اطالع پدرم فضل الله بهرامی كه 

در آن تاریخ كفیل بلدیه تهران بود رساند.
او هم دستپاچه شده تلفنی با محمود جم كه در آن زمان رئیس الوزرا و یا 

وزیر داخله بود، صحبت كرد )اصطالحات آن دوران(.
متعاقباً تصویبنامه ای در هیئت دولت صادر شد كه نام های شاپور، میرزا 
و خان مختص خاندان سلطنت است و استفاده از این نام ها برای افراد دیگر 

ممنوع اعالم گردید
 سپس به من سه نام پیشنهاد شد، بهمن، كامبیز و بهرام و من نام بهرام را 
انتخاب كردم كه طبق ماده 115 آئنی نامه ثبت احوال نام جدید در شناسنامه ام 
درج گردید. ولی چون بنی فامیل و محصلنی سال ها به نام شاپور شناخته شده 

بودم، پس از تغییر نام هم من را به نام شاپور بهرامی می نامند.

یارب چه چشمه ای  است محبت، كه من از آن
گریستم دریا  و  كردم  نوش  قطره  یك 

ماندان بهبهانی )مریلند(

از وقتی كه مادرم رفته است، احساس می كنم كه دیگر هیچكس را ندارم؛ 
نه هم زادی، نه هم دلی، نه هم دردی، و نه حتی كسی كه دلش برامی شور بزند! 
اما ناگهان در این وادی تنهایی، وقتی سر مقاله شما را خواندم، احساس كردم، 
همدلی یافته ام. چقدر دلم می خواست می توانستیم، ساعتی باهم گپ بزنیم و 

درد مشتركمان را دوره كنیم.
آری، من هم با شما دگرگون شدم. پیش از آن، سال گذشته كه در ایران 
بودم، در كوچه و خیابان ها، بارها و بارها، بر سیه روزی و تیره بختی این كودكان 
خیابانی گریسته بودم. همنی چند هفته پیش، خواندن آگهی تن فروشی دختران 
باكرٌه دوازده ساله در مشهد، برای چند ساعت و چند روز، جهت رفاه زائران به 
ظاهر دور از همسر، چندین شب خواب از چشمامن را ربود و مثل شما حوصلٌه 

هیچ كاری نداشتم.
اما باید به شما بگومی كه گناه از شما و امثال ما نیست كه آن مملكت را رها 
كرده امی. اگر آجنا هم بودید كار زیادی از دستتان برمنی آمد. چون امثال من و 
شما در اقلیت مطلق هستیم و تعداد گرفتاران و بی نوایان نامحدود. در پیاده روی 
روزانه، وقتی گاهی در خانه ها را می زدم، و یا از رهگذران برای كمك به این 
كودكان طلب یاری می كردم، با چنان بی تفاوتی و بی رحمی مواجه می شدم كه 
تصورش برایتان مشكل است. این تنها زندگی دردناك كودكان خیابانی نیست 
كه در هر رهگذری می تواند آزارتان بدهد، در كنار آنها، روسپیان كم سن و سال 
خیابانی، جوانان معتاد و گریان و زانو در بغل گرفته پارك ها، گداهای بی شمار، 
همه و همه صحنه هایی است كه بدبختانه تعداد بسیار معدودی از دیدن آن واقعاً 
رجن می برند، و بقیه بی تفاوت از كنار آن می گذرند، و گاهی هم صدقه ای برای 

رفع بال نثار آنان می منایند.
دكتر احكامی نازننی، با بزرگواری و لطف بسیار، مادرم را بانوی فرهیخته 
و ادب پرور نامیده بودید. چقدر دلم می خواهد به شما بگومی، درست است كه 
ایران بود و می توانست ساعت ها، بدون نوشته و  سینٌه مادرم گنجینه ادبیات 
یادداشت از مولوی ونظامی و دیگران برایتان بگوید و بخواند. او شصت سال 
پیش نزد استاد صبا تعلیم آواز گرفته بود. ... او از پانزده سالگی، ...، سال های 
سال در شوراهای داوری و مددكاری روزنامٌه كیهان بدون هیچ چشم داشتی 

وجودش در خدمت مردمان درمانده و گرفتار بود.
او این كارها را با عشق و امیان اجنام می داد و همیشه می توانست گره از 
كار فروبسته ای بگشاید. از تالشش برای آزادی زندانیان، تا كمك به معتادان و 
خانواده آنان، تا كمك به شكست خوردگان در عشق، و یا حتی كمك به دختران 
ناخواسته باردار از پدرانشان... چه بسیار اوقات كه بعضی از این دردمندان را 
با خود به خانه می آورد و شبی سرپناهی به آنان می داد و ... عجب اینكه همه 
این كارها را، با امكانات محدود مالی و در كنار همسری بدخلق و ایرادگیر، و 
فرزندی كم و بیش گرفتار اعتیاد و افسردگی اجنام می داد...  مادرم تنها زنی 
بود كه در متام عمرش هرگز نخواست یك سند منگوله دار و یا یك گرم طال 
داشته باشد و  اگر می خواست مالی داشته باشد، برای این بود كه عشق به ایثار 

و بخشش، شادمانی حقیقی زندگی اش بود.
... زندگی او مصداق كامل شعری بود كه دامی بر زبان داشت:

در این دنیا اگر سودی است، با درویش خرسند است
خرسندی و  درویشی  به  گردان  منعمم  خدایا 
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پزشك ایرانی؛ برنده جایزه برترین محقق جهان
جایزه،  این  برنده  و  سرطان  و  خون  تخصص  فوق  قوام زاده،  اردشیر  دكتر 
نخستنی دانشمندی است كه در ایران، پیوند سلول های بنیادی خون ساز از راه 
پیوند مغز استخوان و پیوند از طریق خون محیطی را به اجنام رسانده است. وی 
جایزه »برترین محقق جهان در زمینه سرطان و بیماری های خونی« كمیته مطالعات 
بنی املللی مركز حتقیق بنی املللی خون و پیوند مغز استخوان امریكا را دوم فوریه 

2012 طی گردهمایی ادواری دریافت كرد.
دكتر اردشیر قوام زاده ، در سال 1319 در شهر تهران متولد شد و حتصیالت 
متوسطه را در دبیرستان دارالفنون آغاز كرد و در سال 1339 موفق به اخذ مدرك 
وین  پزشكی  پزشكی دانشكده  را در رشته  دیپلم شد. وی حتصیالت عالی خود 
كرایس اتریش ادامه داد و در سال 1350 فارغ التحصیل شده و در سال 1356 
موفق به اخذ درجه تخصصی در رشته داخلی و انكولوژی از كشور سوئیس شد. 
سپس حتصیالت فلوشیپ خود را در رشته هماتولوژی و پیوند در دانشگاه سوئیس 

در سال 1370 به پایان رساند.
استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشكی تهران، در حال حاضر رئیس پژوهشكده 
خون سرطان و سلول های بنیادی خون ساز این دانشگاه بوده و در بیمارستان دكتر 
شریعتی تهران به كار مشغول است. در این مركز هر سال 400 پیوند سلول های 
بنیادی خون ساز از طریق پیوند مغز استخوان و بیشتر از آن از طریق پیوند سلول ها 
از خون افراد دهنده سلول كه غالباً خویشاوندان نزدیك بیماران هستند، اجنام 

می شود. این آمار مشابه مراكز پیوند مغز استخوان در كشورهای پیشرفته است.
پیوند سلول های بنیادی خون ساز در حال حاضر بهترین روش درمانی در 
سرطان های خون، بیماری های خونی مانند تاالسمی ماژور، بیماری های متابولیك، 
بیماری های دستگاه امینی، سیروز كبدی، توده های سرطانی مانند سرطان سینه، 

ریه، كبد، پروستات و تخمدان و حتی بیماری های روماتیسمی است.
پیوند در پژوهشكده خون و  به  نیازمند  میزان موفقیت درمان بیماری های 
سرطان دانشگاه علوم پزشكی تهران در حال حاضر حدود 70 درصد و از باالترین 

آمارهای دنیاست. فاطمه معتمدآریا در صحبت های خود درباره صلح حرف زد

جایزه »هانری النگ لوا« برای فاطمه معتمدآریا

بی بی سی، 31 ژانویه 2012 _ فاطمه معتمدآریا بازیگر سینمای ایران، در 
پاریس جایزه جهانی »هانری النگ لوا« فرانسه را دریافت كرد.

حرفه  ارتقاء  راستای  در  تالش  خاطر  به  بازیگر  یك  به  سال  هر  جایزه  این 
سینما، حفظ ارزش های فرهنگی حرفه بازیگری و تعهد و حفظ حرمت روح هنر 

سینما تعلق می گیرد.
دلیلی  امشب  ما  »همه ی  گفت:  جایزه اش  دریافت  از  پس  معتمدآریا  خامن 
مشترك برای باهم بودن دارمی. بی آنكه بیاندیشیم به چه زبانی حرف می زنیم و 
در كدام كشور زندگی می كنیم و از كجای جهان به اینجا آمده امی. بی آنكه بگوئیم 

در سرزمنی مان سیاست مداران چه چیز را بنی خودشان بده بستان می كنند.«
او گفت: »ما صلح، آرامش و زیبایی را بنی خودمان تقسیم می كنیم و سهم 

خودمان را هم برمی دارمی.«
خامن معتمدآریا گفت: »سینما به ما عشق ورزیدن را آموخته، محبت كردن را 
و تقسیم این عشق را. برای اینكه یادمان نرود ما انسان ها یكدیگر را دوست دارمی با 

هر زبان و با هر رنگ و هر مذهبی كه دارمی و ما به این دوستی مفتخرمی.«
فاطمه معتمدآریا، از جمله بازیگران ایرانی است كه در ژانرهای مختلفی از 

فیلم بازی كرده است. از كمدی تا درام.
خامن معتمدآریا حدود چهار ماه پیش هم از جشنواره مونترال كانادا، جایزه 
بهترین بازیگر زن را گرفت. جایزه برای بازی در فیلم »اینجا بدون من« به او اهدا شد.
از جمله نقش های به یاد ماندنی فاطمه معتمدآریا، می توان به بازی او در فیلم 
»گیالنه« ساخته »رخشان بنی اعتماد« اشاره كرد. او برای آن فیلم نامزد دریافت 

جایزه از جشن خانه سینما و همنی طور جشنواره فیلم فجر شد.

خانه عزت الله انتظامی موزه می شود
خانه عزت الله انتظامی، بازیگر سرشناس فیلم های ایرانی برای تبدیل شدن به 
موزه به شهرداری حتویل داده شد. آقای انتظامی در گفت و گو با خبرگزاری ایسنا 
گفت خانه اش را به شهرداری شمیران حتویل داده و قرار است تغییر و حتوالتی برای 

مناسب سازی فضای خانه برای تبدیل به موزه، در آن اجنام شود.
آقای انتظامی گفت كه همزمان با اكران فیلم گاو به این خانه 451 متری 
نقل مكان كرده و از آن پس مذاكره برای متام فیلم هایی كه در آنها بازی كرده در 

این خانه اجنام شده است.
وی می گوید با اینكه می تواند این خانه را با قیمت باال بفروشد ترجیح می دهد 

آن را به موزه تبدیل كند تا ماندگار شود و به یادگار مباند.
این خانه در قیطریه واقع است و آقای انتظامی همراه با خانواده اش برای 

حدود 40 سال در آن زندگی كرده است.

خبـرهاخبـرهاخبـرهاخبـرهاخبـرها
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زیباترین كاخ ایران
از دیدنی ترین كاخ موزه های كشور كه كمتر كسی آن را می شناسد،  یكی 
كاخ موزه باغچه جوق در شمال غربی ترین نقطه كشور در شهر ماكو و نزدیكی مرز 
بازرگان قرار گرفته است. جایی كه برای رسیدن به آن باید به روستای باغچه جوق 
)در زبان ارمنی یعنی ده(، حدود 2 كیلومتری از سمت غرب جاده اصلی بازرگان 

سفر كنید و آن را در دامنه كوه چركنی و چشمه ای به نام كلیسه ببینید.
معروف  تیموری،  تیمور  به دستور  قاجاریه  دوره  اواخر  در  باغچه جوق  كاخ 
به اقبال السلطنه ماكوئی ساخته شد كه یكی از حكام مقتدر وقت و از سرداران 
مظفرالدین شاه بود. ویژگی های منحصر به فرد این كاخ آنقدر چشمگیر بود كه 
دولت پهلوی در سال 1353 آن را خریداری كرد و بعد از اجنام تعمیرات ضروری 
و رفع خطر از آن، برای بازدید عمومی آماده اش كرد و نام كاخ موزه بر آن گذاشت.
استخر بزرگ باغ كه جوی آبی از آن به قسمت های مختلف باغ جاری است، 
اولنی تصویری است كه به محض ورود به باغ خواهید دید. بعد از آن ساختمان با 
ابهت كاخ است كه چشم تان را پر می كند و شما را به این بنای دو طبقه می كشد. 
منای خارجی بنا با مجسمه های گچی پوشیده شده كه سردرها و نرده های گچی 

لبه بام را زینت داده اند.
كاخ، در محوطه باغی به مساحت 11 هكتار قرار دارد. معماری كاخ تلفیقی 
است از معماری سنتی ایرانی و غربی، به ویژه معماری روسیه اواخر سده نوزدهم. 
گچ بری این ساختمان را اساتید ایرانی اجنام داده اند و آئینه كاری آن در سطح عالی 
است. در باالی عمارت هم دور تا دور گلدان ها و مجسمه هایی خواهید دید كه اغلب 
جای گل و چراغ بوده اند. پایه ستون ها و گلدان های این كاخ از سنگ خارا است و 
اولنی گرامافونی كه به ایران وارد شده در این عمارت به چشم می خورد كه طول 

بوق آن 60 سانتیمتر و ارتفاع پایه اش بیش از یك متر است!
در كاخ باغچه جوق همه چیز در عالی ترین سطح خود قرار دارد: پرده های 

زربفت، مبل های بی نظیر، تخت خواب های متعدد با تشك های پر قو، كاغذ دیواری ها 
لوسترهای  و  اعال  چینی  ظروف  اتاق ها،  سقف  نقاشی  و  سالن ها  رنگ آمیزی  و 
با گلكاری و درختان میوه و اشجار زینتی و حوض های  كریستال، فضای حیاط 

وسیعی كه شما را یاد كاخ های رویایی فیلم ها می اندازد.
اما شاید از همه این ها دیدنی تر، نقاشی های خوش رنگ و لعابی باشد كه در 
گوشه به گوشه سالن ها و اتاق ها می بینید و هر كدام متناسب با فضای سیاسی، 

فرهنگی و اجتماعی آن دوران كشیده شده اند.
شده  گچ بری  و  آیینه كاری  و  كشیده  و  مرتفع  تاالر  كاخ،  قسمت  مهم ترین 
حوضخانه است. متام واحدهای معماری بر محور این تاالر احداث شده اند و از نظر 

مصالح، سیستم آرایش و نوع در و پنجره دارای شیوه خاصی است.
ساختمان سنگی معروف به آشپزخانه هم بخش دیگری از بنا است كه باید 
احلاقات  از  نگهبانی  و  انباری  بازدید كنید. ساختمان های گلخانه، حمام،  آن  از 

دیگر این مجموعه هستند.

بنیاد زیبا
هنر

بشریت خدمت در

www.zibafoundation.org

Roozbeh Keihani

201 953 6554
artlimoservices@yahoo.com

Art Limo ServiceS
24 hrs 7, days a week
suv, stretcH van

برای تهیه لیموزین
برای مراسم خود با روزبه كیهانی متاس بگیرید.

شیك، متیز و با سرویس كامل

خـــــــــــبرها
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شاهرخ احكامی

سیف باخزری، درگذشته ی 629 ق( در »خان بالیق« )پكن( وعظ می گفت. بسیاری 
از مسلمانان چنی، بخشی از مناز خود را به زبان فارسی می خواندند...

دكتر غالمرضا ستوده معاون مؤسسه لغت نامه دهخدا كه سمت استادی دكتر 
یوگوی لی را داشته است می سراید:

می جویی منونه  رادی  و  پاكی  به  اگر   ...
سیمیه )یو گوی لی( را بنگر پاك و استوار و امین

ورنه گفته ام  صدق  سر  ز  سخن  این  من 
ببین خویش  چشم  به  خواهی  كه  آنچه  هر  بیا 

نگیز شورا و  روان  نویسد  چه  فارسی  به 
ین شیر ی  لهجه ا به  د  ر آ سی  ر فا به  سخن 

ید آ ا  نو ر  د ز  سا و  ا پنجه ی  لطف  به 
غمگین نم  گهی  و  د  شا نه ی  ا تر گهی 

دكتر یوگوی لی، خود، درباره چگونگی آمدن به ایران و حتصیل در ایران را 
چننی بیان می كند: ... موسیقی با متام زیبایی و روح نوازی اش منی تواند عمق 
روح مرا راضی كند، پس زیبایی واقعی كجاست؟  با خودم حرف می زدم كه برای 
یافنت آن زیبایی باید سفر كنم بسیار.. ولی به كجا؟ ... در كتاب های چینی راجع 
به ایران خوانده بودم كه نوشته بودند ایران كشور آسمان است و مردم ایران شعر 
آسمانی می خوانند و نوای آسمانی می نوازند و ایرانی ها شعر و ادب و عرفان را در 
دل خود جستجو می كنند. دلم می خواست مردم این سرزمنی را از نزدیك ببینم 
و بشناسم. وقتی كه تصمیم گرفتم به ایران سفر كنم و این خبر را با خانواده ام در 
میان گذاشتم، همه با من مخالفت كردند. آن روزها مادرم كه مریض بود به من 
می گفت: »اگر بروی شاید هرگز دوباره مرا نبینی«... یك ماه ویزای توریستی گرفتم 
و رفتم ... وقتی كه هواپیما به فرودگاه مهرآباد رسید، من كه در پكن جعبه چنگ 
را قفل كرده بودم، در گمرك بازرس فرودگاه به من اشاره كرد كه چنگ را باز كنم 
ولی من هرچه دنبال كلید می گشتم پیدا منی شد. جمعیت دور چنگ زیادتر شده 
و به جعبه چنگ نگاه می كردند. یك نفر گفت داخل این جعبه چیست؟  من با زبان 
انگلیسی گفتم: این یك آلت موسیقی است و نامش Gazheng )چنگ ساز سنتی 
چنی می باشد كه 21 سیم دارد( می باشد. بازش كنید، داخلش را ببینم. من كه 
حرف آنها را منی فهمیدم، ولی می دانستم منظورشان چیست. باالخره چمدان كلید 
جعبه چنگ را پیدا كردم و بازش كردم. بعدها فهمیدم جعبه ی چنگ شبیه تابوت 
بود.... به كمك یكی از مترجمان ایران كه چینی بلد بود، در اواخر فرصت یك ماهه 
ویزامی، به مؤسسه دهخدا رفتم.... دلم گرفته بود، من باید به چنی برمی گشتم، 
كجا می توامن ادامه حتصیل دهم؟ كجا می توامن به عمق زیبایی پی ببرم؟ معاون 
مؤسسه لغت دهخدا، آقای دكتر ستوده از من سؤال كرد: »چرا می خواهید درایران 
درس بخوانید؟« من با چشم گریان به ایشان گفتم: می خواهم حقیقت را بشناسم و 
انتهای زیبایی را درك كنم. او با تعجب به من نگاه كرد و گفت: پیامبر ما فرموده: 
»علم را طلب كنید حتی در چنی. ولی تو از چنی برای كسب حقیقت و دانش به 

ایران آمده ای، چطور به تو كمك نكنم؟!«
رو به مترجم گفت: »حاال فهمیدم چرا با اینكه زمان از ظهر گذشته، اما من 
یارای بیرون رفنت از اتاق را نداشتم. خواست خدا بود منتظر شما باشم تا به این 
دختر كمك كنم.« نامه ای نوشتند به مترجم دادند و گفتند »این نامه را به وزارت 

علوم ببر و این دختر از فردا به اینجا بیاید و درس بخواند«.
... ده سال بی وقفه حتصیل در مقاطع كارشناسی، كارشناسی ارشد و دكترا 
را گذراندم و آقای دكتر ستوده در نوشنت و تدوین پایان نامه مرا مشفقانه راهنمایی 
می كرد. با كمك ایشان توانستم منره 20 را در رساله ی دكترا كسب كنم. در حقیقت 

من زبان فارسی را از ایشان آموختم.
... من بیش از ده سال است كه با استاد علی اصغر بیاتی آشنا شده ام. ایشان 
اولنی استاد موسیقی سنتی ایرانی من بوده است. ایشان استاد موسیقی سنتی 

آشنایی با فرهنگ ایران
)پژوهش و نگارش یك ایران شناس چینی(

دكتر یوگوی لی، مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه مطالعات زبان های خارجی پكن

با مقدمه هایی به قلم: پروفسور سیدحسن امین و دكتر غالمرضا ستوده
دایرةالمعارف ایران شناسی، تهران

چند روز پیش با كمال تعجب پاكتی دریافت كردم كه از بخش فارسی دانشگاه 
مطالعات زبان های خارجی پكن چنی، رسیده بود. با كنجكاوی آن را باز كردم و 
كتاب جالِب »آشنایی با فرهنگ ایران« نوشته خامن دكتر یوگوی لی را یافتم. این 
كتاب خاطرات یك زن هنرمند چینی، به نام دكتر یوگوی لی است كه مدت ده 
سال در ایران زندگی كرده و با هزاران نفر از ایرانیان از مرد سرایداِر اقامت گاه 
خود و دختران ایرانی همكالس خود گرفته تا استادان برجسته ادبیات و شعر و 
موسیقی برخورد داشته است. نویسنده در چنی، استاد زبان و ادبیات فارسی است.
از دیرباز پیوندی  دكتر سیدحسن امنی در مقدمه كتاب می نویسد: »ایران 
نزدیك با كشور بزرگ چنی داشته و دارد چنان كه فردوسی در شاهنامه در باب 

مانی گفته است:
چنی ز  یا  گو د  مر یكی  مد  بیا

مین ز نبیند  ر  مصو و  ا ن  چو كه 
بارخواست شد،  شاپور  نزد  چنی  ز   ...

ست ا خو ر  یا ا  ر ه  شا ی  پیغمبر به 
تاریخ نگاران مسلمان از یاری خواسنت یزدگرد سوم و پسرش فیروز در 651 
میالدی از خاقان چنی سخن گفته اند و ابن بطوطه )وفات 1377 میالدی( جهانگرد 
بزرگ عرب، نوشته است كه چون به چنی رسید، مشاهده كرد كه خنیاگران در 
)وفات  آِن سعدی  از  كه  می خواندند  را  پارسی  این شعر  بزرگ چنی  امیر  حضور 

1291 میالدی( است:
افتاده ام فكر  بحر  در  داده ام،  مهرت  به  دل  تا 

چون در نماز استاده ام، گویی به محراب اندری
در آن زمان، یعنی پس از حمله چنگیزخان مغول به ایران و چنی در سال 
1218 میالدی، انتقال فرهنگ چنی به ایران و شعر و ادب پارسی به چنی رو به 
افزایش نهاد و یكی از نوادگان چنگیز به نام قوبیالی قاآن در فاصله 1294-1260 
میالدی سلسله ی سلطنتی یوان را تأسیس كرد و شمس الدین عمر بخارایی معروف 
به »سید اجل« )وفات 1279 میالدی( كه او را به چینی »سی تنی چه« می خواندند، 
از فرماندهان و حاكمان نامدار حكومت یوان بود. پس از او فرزندش ناصرالدین و 
بعد نوادگان او از قدرت و منزلت بسیار برخورداربودند. در دوره ی این سلسله زبان 
فارسی، در كنار زبان های چینی، اویغوری و مغولی، زبان رسمی دولتی به شمار 
می رفت. به قول رشیدالدین فضل الله وزیر، موالنا برهان الدین بخاری )از شاگردان 
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ایران بودند. سه تار یا تار به دانشجویان ایرانی می آموختند. من عاشق صدای سه تار 
شدم. طوری كه همیشه بیرون كالس به صدای آن گوش می دادم. با شنیدن صدای 
ساِز سه تار اشك هامی بی اختیار جاری می گشت و تصاویر زیادی در جلوی چشمامن 
نوح،  داستان حضرت  قالی سلیمان،  آدم،  آفرینش  داستان  مثل  نقش می بست، 
نی نامه ی موالنا، حتی روح حافظ را با شنیدن این صدا حس می كردم. به نظرم 
این صدا از سمت آسمان به سوی زمنی منعكس می شود.... استاد وقتی فهمید من 
مشكل مالی دارم، گفت من به این دختر چینی بدون ثبت نام سه تار یاد می دهم....
مدت دو سال به كالس استاد بیاتی می رفتم و دستگاه ماهور را كاماًل یاد 
گرفتم و در جشنواره سراسری موسیقی ایران در دانشگاه شیراز نیز شركت كردم 

و در آجنا ساز چنگ چینی نیز نواختم....
االن من مدرس زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه مطالعات زبان های خارجی 
پكن هستم. بعد از سال ها كه دوباره به ایران برگشتم، دلم آرام گرفته بود به خصوص 
حضور دانشجویامن برامی قوت قلب بود. غرق در مطالعه و جستجوی روشی بودم 
تا برای آموزش زبان فارسی، زحماتی را كه طی سالیان سال كشیده بودم به ثمر 
برسامن و پنجره ای بگشامی كه هرچه بیشتر و بهتر هنر فرهنگ و ادبیات پارسی 
را به چنی عرضه كنم... ]بعدها[ دانشگاه مطالعات زبان های خارجی پكن برای 

اولنی بار گروه زبان و ادبیات فارسی برای دانشجویان دوره لیسانس باز كرد....
در »من كیستم؟« می نویسد: همیشه برای پرنده ها آهنگ می ساختم و نسیم 

آهنگ دلم را به گوششان می رساندم:
من پاك بازم

با سعی و تالش پرواز می كردم
غذای فلكی می جستم

تا به ماهی قرمز زادگاهم برسامن.
برای مردمی كه در جهان بی پناهند

آهنگی می ساختم
همراه با اشك حسرت می نواختم

آهنگی هم برای پدر آسمانی می نوشتم
می خواندم، می نواختم

چه آهنگی! چه روحی! چه دوران!

از دریچه صبح )1389(
دكتر كاوه سعیدی

دكتر كاوه سعیدی، متخصص جراحی های استخوان، سالیان درازی است كه 
پس از دوره تخصصی، با همسر و فرزندان و نوادگان خود زیست در شهر مونترال 
مجله  انتشار  بدو  از  سعیدی،  دكتر  از  دارد.  اشتغال  طبابت  به  و  می كند  كانادا 
ایران به چاپ رسیده است.  ایران«، مقاالت متعددی درباره شعر و ادب  »میراث 
اولنی مجموعه شعری اش »سرود بهاری، دفتر ترانه و غزل )مجموعه شعر بگونه 
غزل و دوبیتی( در سال 1385 به چاپ رسیده است و پنج كتاب دیگر نیز برای 
چاپ آماده دارد. »دریچه صبح« شامل اشعاری است كه بگونه چهارپاره )دوبیتی های 
مكرر( و قطعات مثنوی سرود شده اند و اغلب آنها مربوط به دوران جوانی شاعر 

است.... در شعر »كوچه« می گوید:

من پیكر  خوش  و  شگل  خو مهوش 
ی د می كر نظر  سخت  ه  ر به  كه 

م شد ست  د ز  ا و  م  ید د ترا  من 
طپید تو  ی  و ر ن  ید د ز  ا لم  د

م شد مست  رخت  ز  هی  نگا به 
. . . ید پد گشت  نم  بد بر  ی  ه ا ز لر

ز هنو و  شتی  گذ كوچه  ن  آ ز  ا تو 
من طر  خا ر  د  ، تو یر  تصو ه  ند ما

ز و ر و  شب  زت  نا پیكر  ن  آ نقش 
من َتِر  چشم  و  د پیش  ر  د هست 

در ستاره بخت می گوید:
گیم ند ز ل  مال ی  منتها ر  د

ی خشید ر د صبح  غ  و فر ن  همچو
دی دا شنایی  رو تو  دلم  و  جان  بر 

. . . ی بخشید نیم  گا ند ز به  تو  ی  ر نو
من یو هما ی  هما ی  ا تو  ز  ا غیر 

نكرد گذر  من  سرزمین  ز  دگر  مرغی 
ن ا بد یقنی  و  منا  ل  قبو من  ز  ا

نكرد. اثر  من  در  تو،  چو  كسی  هرگز 

زنان نامدار تاریخ ایران
نوشته و تألیف علی ضرابی

چاپ  با  دی.وی.دی  با  همراه  انگلیسی  و  فارسی  زبان  دو  به  است  كتابی 
نفیس و نكاتی جالب درباره بسیاری از زنان نامدار تاریخ و معاصر ایران. مسلماً در 
تاریخ معاصر ایران زنان نامدار و با پشتكار زیادی چه در داخل و چه در خارج از 
ایران دارمی كه به خاطر محدودیت صفحات و یا ناآشنایی نویسنده از قلم افتاده اند 

و نویسنده در مقدمه كتاب نیز به این امر گوشزد كرده است.
در مقدمه می خوانیم: این كتاب كه با معیارهای تاریخی از اتوسازان نامدار 
دوره هخامنشی آغاز شده و تا زمان حاضر ادامه یافته است.... عنوان »زنان نامدار 
تاریخ ایران« بر این كتاب نشانگر آن نیست كه متام زنان مشهوری كه در این كتاب 
نام شان آمده است، كاركرد و تأثیرشان در اجتماع مثبت بوده، زیرا شهرت عالوه بر 
بار مثبت به صورت منفی نیز بازتاب می یابد. برای مثال »مهد علیا« كه نام و شهرتش 
به سبب دست داشنت در قتل وزیر با كفایت دولت قاجار »امیركبیر« به جا مانده، 
از فرهیختگی و فرزانگی بهره ای نبرده بود. در او مكر و حیله با ذاتش عجنی شده 
بود و منی توانست از دسیسه بازی در كار حكومت پسرش دست بكشد. این زن به 

این دلیل شهرت یافت، اما شهرت منفی.
...اتوسا دختر بزرگ كوروش است كه جد پدریش كمبوجیه بزرگ پارس ها 
و جده ی مادریش »ماندانا« دختر پادشاه ماد بود. نام آتوسا در  آثار باستانی یونان 
برجا مانده و برای نخستنی بار در تراژدی معروف شاعر نامدار یونانی آشیل آمده 
است. اتوسا به عنوان همسر داریوش در دربار نفوذ فراوانی به دست می آورد و از 
آجنا كه در دربار رسم بود كه ولیعهد از میان آن فرزندان رسمی پادشاه انتخاب 
گردد كه پس از جلوس به سلطنت به دنیا آمده اند با نفوذ و اعمال نظر آتوسا سه 
پسر داریوش كه از همسری با زنی قبل از سلطنتش به دنیا آمده بودند، از رسیدن 
به سلطنت محروم شدند و به جای آنها خشایارشاه فرزند آتوسا به مقام ولیعهد و 
سلطنت رسید.... روایت است كه خط میخی اختراع این زن است و شاید در زمان 

او این خط متداول شده است.
_ آرتیمس یا آرمتیس در نیروی دریایی ایران هخامنشی بانویی بود بسیار 
باهوش و مدبر و در زمان او نیروی دریایی ایران به حد اعالی قدرت خود رسیده 
بود... در لشكركشی خشایارشاه به یونان، آرمتیس آرایش الزم را به نیروی دریایی 
ایران داد، ولی خشایارشاه كه معتقد بود باید كشتی های بیشتری را برای پیروزی 
به كار گرفت، با نظر او مخالفت كرد. آرمتیس وقتی فهمید خشایارشاه متوجه وضع 
فعلی بنی ایران و یونان نیست و تالش او بی نتیجه خواهد بود، متارض كرد و از 
خشایارشاه خداحافظی كرده به ایران مراجعت كرد. زمانی كه شنید خشایارشاه 
شكست خورده، سخت متأثر شد و دیگر كسی خنده به لب های آرمتیس ندید و در 
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معرفی كتاب
همان سال این بانوی متفكر، جهان را وداع گفت و به پاس خدماتش وی را در نزدیكی 
مزار كوروش به خاك سپردند. دیگر از كارهای آرمتیس كه هنوز در حال منایش 
است، لباس یا اونیفورم نیروی دریایی است )لباس سفید با یراق های سورمه ای 

سیر( كه هم اكنون متام خدمتگزاران نیروی دریایی از آن  استفاده می كنند....
_ ژاله اصفهانی سلطانی، در سال 1300 در اصفهان متولد و پس از امتام 
دانشكده ادبیات تهران، با گرایش سیاسی چپ در سال 1326 با همسرش در 
باكو سكنی گزیدند و ژاله دوره پنج ساله ادبیات آذری را به پایان رساند. در سال 
انستیتو  ژاله در  به مسكو كوچ كرد و در آجنا درجه دكترا كسب كرد...   1339
نو  شعر  پدر  یوشیج  نیما  عنوان  حتت  رساله ای  گوركی  ماكسیم  جهانی  ادبیات 
ایران، به زبان روسی منتشر كرد كه مورد توجه ادبا و دانشمندان روسیه شوروی 
قرار گرفت... ژاله در سال 1359 با كوله باری از علم و دانش به خصوص دانش 
ادبی به ایران بازگشت و مورد استقبال ادبا و فرهنگیان كشورش قرار گرفت و بعد 

به انگلستان مهاجرت كرد:
انسان ندارد پر اما

جان مشتاق پرواز دارد
پر فشاندن درآفاق روشن

فارغ ز درد و آسوده از ترس
درد در خود شكسنت

بال و پر بسته كنجی نشسنت

از سنایی تا توللی
گردآوری و نگارش مهندس پرویز نظامی

انتشارات گوتنبرگ، تهران
مهندس پرویز نظامی چندین سال است كه با عشق و عالقه و پشتكار وافری 
ماهانه با دایر كردن شب شعر نظامی در نیویورك و كالیفرنیا، در زنده نگهداشنت 
شعر و ادب فارسی می كوشد و از سنایی تا توللی در ادامه كتاب »از رودكی تا فروغ« 

را به عالقمندان شعر و ادب فارسی تقدمی كرده است.
عنوان  مقدمه جالبی حتت  و  است  كرده  یاد  از شانزده شاعر  كتاب  دراین 
»نیاكان زبان پارسی، تكوین و تكامل زبان پارسی از دوران های اولیه« نوشته است 

كه بسیار آموزنده می باشد.
در خواجه عبدالله انصاری معروف به »پیرهرات« می نویسد:

پوست و  رگ  اندر  خومن  چو  شد  و  آمد  عشق 
ست و د ز  د  كر پر  و  تهی  ا  مر د  كر تا 

گرفت ست  و د همگی  م  د جو و ی  جزا ا
اوست همه  باقی  و  من  بر  من  ز  نامی ست 

خواجه عبدالله در بهار سال 396 هجری قمری در هرات از شهرهای خراسان 
بزرگ به دنیا آمد و در سال 481 هجری قمری در شهر هرات چشم از جهان فرو 
بست. یكی از ابتكارات قابل توجه خواجه عبدالله آمیخنت شعربا نثر و مربوط منودن 
آن دو به یكدیگر است... پاره ای از عبارات وی از فرط روانی و شیوایی، ضرب املثل 
گردید. مانند این جمله »اگر كاسنی تلخ است از بوستان است و اگر عبدالله مجرم 

است از دوستان است«.
رفت خواهی  هوا  و  شهوت  ره  در  گر 

فت ر هی  ا خو ا  بینو كه  ت  خبر من  ز  ا
ی ه ا مد آ كجا  ز   ، یی كجا به  بنگر 

می دان كه چه می كنی، كجا خواهی رفت.
در ابوعلی سینا می نویسد:

شتافت بسیار  بادیه  این  در  گرچه  دل 
شكافت موی  ولی  ندانست  موی  یك 

بتافت خورشید  ر  هزا من  دل  ر  ند ا
فت ا نی ه  ا ر ی  ه ا ر ذ ل  كما به  خر  آ

از ابن سینا اشعاری حدود 70 تا 80 بیت به زبان فارسی به جا مانده است 
كه به انتساب پاره ای از آنها به ابن سینا جای شك و تردید است.... زاهدان ریایی 
و مالهای مرجتع ابوعلی سینا را تكفیر كردند و او را زندیق و خارج از دین خواندند. 

این عارف و عالم بی همتای زمان در پاسخ آنان چننی سرود:
د نبو سان  آ و  ف  گزا منی  چو  كفر 

د نبو ن  یما ا من  ن  یما ا ز  ا محكم تر
كافر هم  آن  و  یكی  من،  چو  دهر  در 

نبود مسلمان  یك  دهر،  همه  در  پس 
و در رباعی دیگری می سراید:

پندارند چنان  كه  نادان  سه  دو  این  با 
نند نا آ ن  جها ی  نا ا د كه   ، جهل ز  ا

خری فرط  از  جماعت  این  كه  باش  خر 
می خوانند كافرش  است،  خر  نه  كه  هر 

درباره سنایی غزنوی می نویسد: سنایی غزنوی شاعر واالمقام قرن ششم هجری 
قمری از عارفان بنام و حكمای فاضل در سپهر بی كران فرهنگ و ادب پارسی به 
سال 464 هجری در شهر غزننی تولد یافت... مكتب عرفان سنایی برای مولوی 
منبع الهام و روشنگر راه تاریك و پر پیچ و خم وصول به سر منزل حقیقت بوده و 

خودش درجه این ارادت را بدین گونه توصیف می كند:
او چشم  دو  سنایی  و  بود  روح  عطار 

یم ه ا مد آ ر  عطا و  یی  سنا پی  ز  ا ما 
... سنایی از پایه گذاران سبك شعر عراقی است...
گر بگویی عاشقی، با ما هم از یك خانه ای

بیگانه ای؟ چرا  ما  با  آشنا،  كس  همه  با 
عاشقی از بند عقل و عافیت جسنت بود

دیوانه ای. ورنیستی  عاشقی،  چنین  گر 
در عطار نیشابوری می خوانیم:

ند ه ا كرد م  مرد ر  بسیا من  قصد 
ند ه ا د ر ز آ من  مسكین  طر  خا

رسید من  بر  جهان  از  ر  بسیا جور 
كشید ید  با همی  ا  ر نیا  د ر  جو

و یا
بود خواهد  ما  برای  آن  كه  چیز  هر 

د بو هد  ا خو ما  ی  بال همه  چیز  ن  آ
بود خواهد  ما  بقای  در  تفرقه  چون 

د بو هد  ا خو ما  ی  فنا ما  جمعیت 

در فریدون توللی، شاعر، طنزپرداز و باستان شناس معاصر ایران می خوانیم:

امیر آن  وصف  در  و  گرفتم  اشرفی  صد 
نداشت گذر  فكرش  به  كه  قصیده ای  گفتم 

گل شاخ  به  را  كمرش   ، می كرد تشبیه 
نداشت كمر  پیكر  به  دوك،  چو  چن،د  هر 

ماه هالل  ابرو  و  خواندم  ستاره  چشمش 
شت ا ند بصر   ، سیما به  و  د  بو ر  كو نكه  آ با 

بلور چون  سرپنجه  و  خواندم  لطیف  دستش 
دستی كه هیچ دست كم، از دست خر نداشت
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آمدهای گروه هایی از یهودیان برون مرزی و درون مرزی توأم بوده است. به طوری 
كه كاشان همانند یزد، با دربرداشنت شماری از مدارس علمیه )یشیوا( و مكتب های 
كوچك  اورشلیم  دو  عنوان  به  باورمند،  شدت  به  مردمی  با  یهود،  الهیات  سنتی 
)بروشاالئیم قاطان( مورد استناد قرار می گرفته است... در دوره صفویه و قاجاریه، 
ناآگاهی و تعصبات و عدم تسامح مذهبی در بخشی از جامعه اكثریت باعث شد تا 
صدمات پی در پی به یهودیان وارد آید. انقالب مشروطیت در ایران كه به نفع آزادی 
خواهان پیروز شد، ضمن احترام به حقوق ایرانیان غیرمسلمان )ایرانیان یهودی، 
مسیحی و زرتشتی( آزادی و حق انتخاب مناینده در مجلس نوبنیاد شورای ملی را 
نیز به آنان اعطا كرد. با روی كار آمدن رضاشاه كه روند بهبود وضعیت اقلیت های 
مذهبی شدت گرفت، كلیمیان نیز  از حقوق شهروندی بیشتری برخوردار شدند.

... با رو كار آمدن نادرشاه با حمایت بی دریغ مالمحسن فیض و میرزا ابوالقاسم 
شیخ االسالم یهودیان امكان می یابند تا بار دیگر در پای بندی به مذهب خود آزاد 
باشند. در همنی دوران است كه مراودات با اورشلیم و ورود روحانیون یهودی از 
اورشلیم شدت می یابد تا آن جا كه تعلیم و تربیت حوزوی یهودیت در چهارچوب 
نادرشان حرمت گزار  می كند...  پیدا  گسترش  كاشان  در  )یشیوا(  سنتی  مكتیب 
باورمندی های توحیدی »توأم شدن دین و حكؤمت در دورن صفوی، آزادی را از مردم 
سلب كرد و از فروغ علم و دانش و هنر و موسیقی كاسته« با ظهور نادرشاه افشار، 
عصر كوتاه اصالحات و روشنگری ها آغاز شد و اوضاع اقلیت های مذهبی به ویژه 
در كاشان بهبود یافت. هموست كه با اطالع از وضع دشوار یهودیان كاشان نسبت 

به گشایش سیزده كنیسه یهودی كه به مدت هفت ماه بسته بود فرمان می دهد.
نادرشاه به هیأت های مذهبی یهودی و مسیحی دستور داد تا كتب دینی خود 
را به زبان فارسی ساده برگردانند و به نظر او برسانند. »تورات« و »مزامیر داود«، از 
جمله دو كتاب مقدسی است كه به فرمان او از عبری به فارسی ساده ترجمه شده بود.
نفر  صدهزار  به  كاشان  یهودیان  شمار  صفویه  آمدن  كار  روی  از  پیش   ...

می رسیده است.
در بهایی شدن، گریزگاه حتقیر می نویسد: ... یك فرد یهودی كه در شهر خود 
مورد نهایت بی احترامی و حتقیر قرار می گیرد به دنبال كار و پیشه می رود به همدان 
)در دوره ای كه شرایط زندگی بر كلیمیان كاشان تنگ گرفته بود و خانواده های 
پرجمعیت هر یك با هفت هشت فرزند برای تأمنی هزینه زندگی دچار مضیقه شده 
بودند، نوجوانان خود را برای اشتغال به همدان یا رشت می فرستادند. این نوجوانان 
بی جتربه و كم اطالع، در آن دو شهر غریب، ابتدا به طور غیرمستقیم حتت تأثیر 
تبلیغات بهایی گری قرار می گرفتند و در برگشت به كاشان، خود به نوعی مبلغ تبدیل 
شده و موجبات جذب گروه دیگری از همشهریان خود به محفل بهاییان را فراهم 
می ساختند(. به مناسبتی در مجلسی دعوت می شود. ناگهان به هنگام ورود به آن 
مجلس، با معممی خندان مواجه می شود كه به پیشباز او می آید. تكرمیش می كند 
و در كنار خود می نشاند. همدلش می شود، برای اقامت او در آن شهر غریب، ضمن 
تأمنی غذا، محلی بهتر با اجاره ای به مراتب ارزان تر فراهم می سازد و خود را در 
رفع سایر مشكالتش شریك می شمارد. غافل از  این كه، در واقع به محفل بابی 
یا بهایی وارد شده كه گردانندگان كارآزموده آن، به دنبال جلب دیگران و جذب 
پیرو تالش می ورزند. مگر همو نبوده است كه در شهر خود جنس تلقی می شده و 
همواره مورد ارعاب و تهدید قرار داشته است؟ به خود می گوید پس اینان چه افراد 

نیكو سرشتی اند و چه آینی نیكومنشی دارند.
بر آنان می توان تكیه كرد، همراه شد و به دور  از هراحساس غربتی به دوستی 
پایدار و به آرامش رسید. بدین ترتیب، رفته رفته او، خود نیز به جلب دیگر هم كیشان 
یهودی و معرفی آنان به این محفل سرا به تكرمی و تأیید مهر و دوستی محفلیان 
می پردازد. به او كه یهودی است و شوربختانه نسبت به مبانی دینی خود، اطالعات 
و دانش چندانی هم ندارد، گفته اند كه: »دین تو نیز برحق است و بر مبنای این 
حقانیت فراگیر كه همه ادیان اعم از مسلمان و مسیحی و یهودی را دربرمی گیرد، 
ما با آئینی نو به نام بهائیت كه تورات را نیز تأیید می كند به گردهم آمده امی...«. به 

معرفی كتاب
باورش سخت  شد  و  زلفش  بنفشه  خواندم 

نداشت. سر  اطراف  بر  موی  دو  جز  آنكه  با 

بر بال خرد )جامعه یهودیان ایران و هفتاد سال رهبری مذهبی(
گام به گام با خاخام یدید یاشوفط در كاشان، تهران، لس آنجلس

پژوهشی از: گوئل كهن
انتشارات بنیاد آموزشی خاخام یدید یاشوفط،كالیفرنیا، آمریكا

این كتاب جالب و خواندنی را خامن مینو دانش راد از بنیاد فرهنگی خاخام 
یدید یاشوفط فرستاده اند.

این كتاب شامل پیش گفتار، مقدمه، به دنبال معرفت دینی و خردورزی از 
كاشان تا لس آجنلس، كاشان: روایت شهری در جوار كویر، رشد و بالندگی بر بستر 
جامعه كلیمیان كاشان، مدرسه احتاد كاشان، مدرسه آقا یقوتئیل، حكم نورمحمود 
)خاخام نهورای( و گسترش حرفه پزشكی، در فضایی سرشار از جنبش های تازه 
اجتماعی و فرهنگی، فعالیت در جامعه چند فرهنگی تهران، نهادهای نوین و پیشبرد 
امور مذهبی در جامعه، چالش هایی در رشد توامنندی و  توسعه اجتماعی، خدمت و 
حرمت در كنار نامهربانی و منفی گرایی ها در مدرسه كورش، انتخابات دوره بیستم 
مجلس شورای ملی: یك جتربه تلخ، از یادها و یادبودها، پیام ها و مناسبت ها، چند 
موقعیت و چند دیدار، واپسنی روزهای نظام شاهنشاهی و برآمدن جمهوری اسالمی، 
طعم گس غربت: پذیرایی مهاجرتی ناخواسته در لس آجنلس )آمریكا( بیرون ز تو 

نیسا هرآن چه درعالم هست و باالخره فهرست نام ها.
در ابتدای كتاب شهادت بر وجود و پذیرش ذات پروردگاری )شمع اسرائیل( 
را با برگردان فارسی به خط خاخام یدید یاشوفط درج شده كه در آن نوشته: »... 
تعلیمات خدا را با نهایت دقت به فرزندان خود تعلیم بده وقتی كه در خانه هستی 
زمانی كه راه می روی، حتی موقعی كه می خواهی بخوابی، حینی كه از خواب بیدار 

می شوی، یعنی در متام ساعات و دقایق عمر از خدا غافل مشو.«
در پیش گفتار می نویسد: ... بر بال خرد، سفری است طوالنی با خاخام یدید 
یاشوفط كه به مثابه پروازی مطمئن از شهر كوچك كاشان خارج شده و ابتدا به 
آسمان پرتالطم پایتخت وارد می شومی. در تهران با او همراه خواهیم شد تا ضمن 
اینكه به درون خانه سرزده درغم و شادی های مردم مشاركت می جوییم، بر سر 
كالس هایی در مدارس كوروش و احتاد نشسته و در كنیسای حئیم به موعظه هایش 
گوش سپارمی و از میانه مجالس عقد و جشن و سرور و یا مراسم یادبود به نزد شاه 
در كاخ گلستان رفته و آن گاه در مسجد ارك در كنار آیت الله كاشانی شنونده 
سخن پردازی هایش شده. پس از دیدار كوتاه او با دكتر مصدق در وضعیتی نامطمئن، 
همه ساله تا واپسنی سال نظام سلطنتی باریابی او به حضور شاه را شاهد باشیم و با 
برآمدن نشانه های حاكمیت اسالمی در كشور، همراه وی در قم تهران به مالقات 
آیت الله خمینی و آیت الله طالقانی رفته و سراجنام پس از سه دهه اقامت در پایتخت 
و مشاهده حتوالت و زیر و مب های جامعه دیرپای یهودیان، تهران را ترك كرده و 
مرزهای كشور را به قصد پذیرش مهاجرتی ناخواسته به سوی آمریكا و استقرار در 

شهر لس آجنلس پشت سر گذارمی.
... در آرامش كاشان و یاغی گری در كاشان می نویسد: مردم كاشان از دیرباز  
دوراندیشی  معنی  عجول  مسافران  بوده اند...  صرفه جو   و  محتاط  و  دوراندیش 
كاشانیان را درنیافته اند«. كاشان برخالف مشهور، سرزمنی »ستیزه و نافرمانی است«. 
گرچه گفته می شد »شهر كاشان از آسایش و آرامش مردم، گویا كوی خاموشان 
است.« به واقع، مردم كاشان عاقبت اندیشند... بزدل و زبون نیستند«. از این رو، 
پیدایش حسنی خان و ماشاءالله خان در زمره متأخرین این پدیده محسوب می شوند.

نایب حسنی كاشی و پسرانش )به ویژه ماشاءالله خان( از یاغیان و به زعم 
خودشان از عیاران معروف اوایل قرن بیستم میالدی در ایران بودند...

یهودیان كاشان و تقالی دینی در قرون معاصر، قدمت حضور یهودیان در 
كاشان به پیش از حمله اعراب به ایران می رسد. البته این حضور همواره با رفت و 
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معرفی كتاب
همنی سادگی و با این استدالل عامه پسندانه دیری منی پاید كه او نیز به اهل بها 
تبدیل می شود. به این ترتیب مسلمان بهایی شده، زردشتی بهایی شده و یهودی 
بهایی شده هماهنگ و یكصدا به تبلیغ گسترده در جوامع خود دامن می زنند. 
شگفت این كه همنی افراد كه ابتدا با شنیدن لفظ تأیید آینی پدری به سلك بهاییان 
درآمده بودند، اندكی بعد با شنیده شدن در آن چارچوب به انكار اعتقادات قبلی 
خود نشسته و در باطن نگرشی یكسویه داشتند. »روبن بابی» یكی از همنی نودینان 

بود كه در همسایگی ما مسكن داشت...
در آخرین دیدار و مالقات با شاه می نویسد: خواهش كردم شاه اجازه دهد 
منودم  تقاضا  صمیمانه  شاه،  رخصت  دنبال  برسامن.به  عرض  به  نیز  را  مطالبی 
بود،  شده  متأثر  كه  نیز  او  شوند«  منصرف  كشور  از  خارج  به  رفنت  از  »شاهنشاه 
بی درنگ با اشاره ای، فرمان به خروج حاضران داد و در پاسخ اظهار داشت: »در 
تاریخ همه ملت ها حوادث تلخ و ناگواری هم وجود دارد و در برخورد با این اتفاقات 
است كه گروه های مختلف شناخته می شوند... باید بروم و جزء شاهانی خواهم بود 
كه قباًل به مسافرت هایی مانند این رفته اند.سفری هم كه من در پیش دارم در تاریخ 
ثبت خواهد شد.« در دیدار با آیت الله خمینی در قم می نویسد: ... خمینی اظهار 
داشت: »من پیش بینی مثبت آنان )بزرگان و منایندگان یهودی در پاریس( را هرگز 
فراموش منی كنم و همچنان كه به آنان اطمینان دادم، تا زمانی كه یهودیان ایران 

برخالف میل من رفتار نكنند، از آنان پشتیبانی خواهم منود.«

بهاییان ایران )پژوهش های تاریخ جامعه شناختی(
ویراستاران: دومینیك پرویز بركشا و سینا فاضل
ویراستار متن فارسی و به كوشش فریدون وهمن

نشرباران
برای  آن  اجتماعی است كه در  و  تاریخی  پژوهش  یازده  »این كتاب شامل 
نخستنی بار جنبه های گوناگون شكل گرفنت یك جامعه ی مدرن دینی در ایران 
مورد بررسی قرار می گیرد. دین بهایی كه در میانه قرن نوزدهم از بطن فرهنگ 
ایران سر برآورد با دو چالش بزرگ روبرو بود. یكی چگوگی ایجاد جامعه ای منسجم 
و پیشرو كه با تعالیم آن دین و مقتضیات جهان امروز همخوانی داشته باشد و دیگر 
و  این جامعه  از بنی بردن  آزارهایی كه هدفی جز  و  برابر سركوب ها  پایداری در 

افكارترقی خواهانه ی آن نداشت.« )برگرفته از كتاب(....
بابی  جنبش  بقایای  از   1870 و   1860 دهه های  در  ایران  بهایی  جامعه 
برخاست و وسعت و تنوع آن از اواخر قرن نوزدهم تا دهه 1920 به طرز چشمگیری 
افزایش یافت. در رشد این جامعه چند عامل را می توان سهیم دانست. از جمله 
مكاتبه و متاس شخصی بهاییان با پیامبر و بنیانگذار این آینی، میرزا حسنی علی 
نوری، ملقب به بهاءالله )1892-1817( و نیز با پسر ارشد او میرزا عباس نوری، 

ملقب به عبدالبها )1844-1921(...«
با آغاز قرن بیستم و به ویژه پس از 1979 نسبت جمعیت بهاییان بتدریج 

كمتر شد.... امروز حداقل 300هزار بهایی در ایران بسر می برند....
گروش یهودیان محروم ایرانی به آینی بهایی كه در معرض آزار و اذیتی مبراتب 

شدیدتر بود، امری استثنایی و شاید منحصر به فرد به شمارمی رفت....
لرد كرزن دیپلمات بریتانیایی در دهه 1880... نودینان كاشان، همدان و 
تهران به ترتیب ارقام 50، 100 و 150 خانواده یهودی را ارائه می كند. تخمنی 
او مبنی بر این كه 75درصد از یهودیان گلپایگان »به طور رسمی به جنبش بهایی 

پیوسته و تعدادشان به طرز چشمگیری فزون یافته«....
حدود 50 سال بعد آبراهام بروئر، دانش پژوه یهودی تعداد یهودیان بهایی 
شده در اواسط دهه ی 1930 را »هزاران و شاید ده هزار نفر« تخمنی زد. به نظر او 
»حدود یك چهارم یهودیان همدان« )كه به تخمنی وی معادل 8000 نفر می شدند 
بهایی شده بودند. او همچننی گزارش داد كه حدود 700 یهودی در تهران بهایی 
شده بودند.... اولنی بابی یهودی تبار، طبیبی بود به نام حكیم مسیح )ماشیه = 

مسیح( كه نام او می تواند حاكی از گروش پیشنی او به مسیحیت یا اسالم باشد. او 
در اصل اهل خوانسار بود....

نراقی ها به خاندان معتبری از علما و جتار نراق در نزدیكی كاشان تعلق داشتند 
و پس از بابی شدن به همدان نقل مكان پیدا كرده بودند... حكیم آقاجان طبیب 

برجسته همدانی را نخستنی بهایی یهودی تبار همدان می دانند.....
یك  )1975م(  انور  اسحق   ،1920 سال  حوالی  فلسطنی،  به  سفری  در 
اسف بار  اقتصادی  اوضاع  بهبود  برای  عبدالبها  از  یهودی تبارهمدانی،  نوبهایی 
خانواده اش راهنمایی خواست. وی به توصیه ی عبدالبها به تهران مهاجرت كرد و 
در آن جا به كمك آشنایان بهایی خود، كسب و كار پررونقی برای توزیع داروهای 

مدرن دایر كرد....
ظهور  علنی  طور  به  بود،  معروف  لهجه  صراحت  به  كه  )موشه(،  مالموسی 
موعود را اعالم می كرد، نخستنی نودینی در كاشان بود كه با گشودن مغازه اش در 
روز سبت حكم تورات را نقض كرد. به دنبال آن، بزرگان یهودی خواهان مجازات 
مرگ او براساس حكم تورات شدند. مالموسی دستگیر، زندانی و شكنجه شد. ولی 
سراجنام با شفاعت خویشاوندان اش آزاد گردید. به این شرط كه كاشان را ترك 
كند. وی به الهیجان رفت و در سال 1905 ظاهراً توسط گروهی از بهایی ستیزان 
به قتل رسید. او را نخستنی بهایی یهودی تبار می دانند كه جانش را بر سر دفاع 
علنی از عقایدش گذاشت.... هوشنگ اسفندیاری شهابی در ساختار یك متعصب 
از قول كسروی می نویسد: بی گفتگوست كه بهاییان دشمن این توده اند... و از درون 
دل، بدبختی و گرفتاری این توده رامی خواهند. زیرا آنان كه از مردم، این همه رجن 
می برند، و در این صد سال نتوانسته اند آزادی برای خود به دست آورند، ناچاریست 

كه در آرزوی بهم خوردن این كشور می باشند كه به آزادی برسند.... )كسروی(
درحضور چشمگیر در رژمی شاه می نویسد: ... در تابستان 1973، وزیر دربار با 
نفوذ، اسدالله علم در یادداشت های روزانه اش نوشت: ... این بهایی های بی وطن در 
همه ی شئون رخنه كرده اند، مخصوصاً مشهور است كه نصف اعضا دولت بهایی هستند 
و مردم از این بابت خیلی ناراضی هستند. سپهبد ایادی طبیب مخصوص شاهنشاه كه 
هم متأسفانه مشهور به بهایی است، از این حیث شاهنشاه خیلی صدمه می خورد....
این امر حقیقت دارد كه بعضی از بهاییان در دهه های 1960 و 1970 مناصب 
حساسی داشتند. مشهورترین آنها، پزشك مخصوص شاه سرلشكر عبدالكرمی ایادی 
بود... وقتی امیرعباس هویدا سرپرست وزارت دارایی بود، فرهنگ مهر، به احتمال 
قوی برجسته ترین زرتشتی پیش ازانقالب، نتوانست وزیر دارایی شود، در حالی كه 
اسدالله صنیعی وزیر دفاع شد.... پدر هویدا بهایی بود، ولی این دین را ترك كرد. 
هویدا خودش به هیچ وجه مذهبی نبود.... بی اعتقادی خود را علنی منی ساخت و 

تظاهر به مسلمانی می كرد، تا جایی كه حتی به حج هم رفت....
اوپك  اولنی دبیر كل  و  فواد روحانی، دیگر تكنوكرات عالی رتبه آن دوران 
در خانواده ای بهایی بزرگ شده بود، ولی در هنگام ورود به سیاست دیگر خود را 

بهایی منی دانست و در دوران تبعید پس از انقالب كتابی درباره قرآن نوشت....
مهناز افخمی، اولنی وزیر مشاور در امور زنان، مادری بهایی و پدری شیخی 
داشت.... فرخ رو پارسا، وزیر آموزش و پرورش كه به بهایی بودن شهرت داشت و 
بالفاصله پس از انقالب در سال 1979 اعدام شد، هیچ ارتباطی با جامعه بهایی 
نداشت.... منفورترین صاحب منصبی كه بهایی شمرده می شد، پرویز ثابتی، مقام 
عالی رتبه ساواك بود.... ثابتی در خانواده ایی بهایی بزرگ شده بود، ولی بهاییت 

را ترك كرده بود....
در »زمینه های فرهنگی و سیاسی بهایی ستیزی در جمهوری اسالمی ایران« 
می نویسد: از آجنا كه رهبران حجتیه خط مشی عدم خشونت در برابر بهاییان را 
پذیرفته و به آن پای بند بودند، لذا اجنمن بعد از انقالب در بهایی ستیزی و آزار 
آنان شركت ننمود. حلبی با همه دشمنی هایی كه با بهاییان داشت، مردی سلیم و 
تابع انضباط بود. با دیدن خشونت ها بسیار آشفته خاطر و پریشان گردید و مكر را 

به پیروان خود گوشزد می كرد: »این راهش نیست، این راه ما نیست«.
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عنوان  بود حتت  كتابی معرفی شده  ایران«،  »میراث  63 مجله  در شماره 
»در خرابات مغان نور خدا می بینم« كه نوشته دكتر محمود كرمیی حكاك و بیل 

والك بود.
چنانكه در مقاله ذكرشده بود، این كتاب حاوی ترجمه انگلیسی 51 غزل 
حافظ می باشد و به عنوان منونه، ترجمه دو غزل به همراه اصل پارسی آنها در 

مجله درج شده بود.
از  حافظ  اشعار  می دانند،  بخوبی  ادبیات  به  عالقمندان  همه  همانطوركه 
اواسط قرن هیجدهم، توسط محققان انگلیسی به كرات ترجمه شده و همچننی 
به  داشته اند،  آشنایی  انگلیسی  زبان  به  كه  ایرانی،  ادبیات  استادان  از  بسیاری 
ترجمه غزل های حافظ اقدام منوده اند. این ترجمه های متعد به آسانی در دسترس 
همگان بوده و عالقمندان انگلیسی زبان می توانند از طریق این منابع تا حدودی 

از آثار این نابغه ادبی اطالع حاصل كنند.
به این دلیل هنگامی كه ترجمه جدیدی از اشعار حافظ به جهان ادبیات 
پیش می آید كه مجموعه جدید شامل چه  این سؤال  بالفاصله  عرضه می شود، 
با  یافت.  منی توان  قدمیی  ترجمه های  در  را  آنها  كه  است  مهمی  و  تازه  نكات 
عرض تشكر از دكتر حكاك و همكارشان كه كمر همت به این امر ادبی بسته اند، 
باید بگومی كه ترجمه غزل های معرفی شده در »میراث ایران« منونه های خوبی 
كتاب  هنوز  اینجانب  منی باشند.  حافظ  غزل های  انگلیسی  ترجمه  و  تعبیر  از 
ایشان را در اختیار ندارم، ولی امیدوارم كه بقیه غزل های كتاب تعبیر و ترجمه 

باشند. داشته  بهتری 
الزم به تذكر نیست كه گرچه غزل های خواجه شیراز به آسانی قابل خواندن 
هستند، استعاره ها و نكات ظریف موجود در این اشعار را به آسانی منی توان به زبان 
انگلیسی برگرداند. برای چننی كار مشكلی مترجم باید احاطه كامل به ادبیات 
نظر داشت  در  باید  را  نكته  این  باشد. همچننی  انگلیسی داشته  زبان  و  پارسی 
كه ترجمه لغت به لغت غزل های حافظ اغلب معنی خود را از دست می دهد. به 

او  به  این دلیل آشنایی مترجم به نكات ظریف و اشاره ها در زبان ادبی حافظ، 
انتخاب كرده و به كار برد. حتی  انگلیسی متناسب را  امكان می دهد كه لغات 
و  اشاره  و  معنی  لغت،  ماورای یك  در  و  رفته  فراتر  قدم  باید یك  مترجم  گاهی 
استعاره ای را كه حافظ در نظر داشته، درك منوده و آن وقت لغت مناسب آن را 

در زبان انگلیسی پیدا كند.
برای مثال به لغات و اشاره های زیر كه دكتر حكاك و همكارشان ترجمه 

كرده اند توجه بفرمایید:
1. ترجمه انگلیسی خرابات مغان The wine's ruins )كه در زبان انگلیسی 
ایران روشن می سازد كه  تاریخ  در  فاقد معنی است!( منی باشد. مرور كوتاهی 
در زمان حافظ در نتیجه سخت گیری های مذهبی، شراب نوشیدن به طور علنی 
مجازات های سخت به دنبال داشته و شواهدی وجود دارد كه افراد غیرمسلمان، 
نظیر مسیحیان، كلیمیان و زردشتیان )مغان( به تهیه و فروخنت شراب مشغول 
مأموران حكومتی )محتسب ها(. شاید  از چشم  دور  در مكان هایی  البته  بودند؛ 
به دلیل اینكه این مكان ها اغلب ویرانه بودند و یا به علت اینكه شراب نوشان در 
از  و  می خواندند  را خرابات  آن  مردم  می شدند،  خراب«  و  »مست  محالت،  این 
نظر متعصباِن مسلمان پست ترین محالت بودند. در اشعار حافظ خرابات مغان 
این چننی  او  و  است  مذهبی  متعصبان  به چننی  نیشخند  منظور  به  استعاره ای 
محلی را واالتر از مسجد و صومعه می داند و پیر می فروِش خراباِت مغان را مرشد 

كامل می خواند.
 the divine آن  بهتر  ترجمه  نیست.   the light of creation خدا«  »نور   .2

light است.
radiance .3 در زبان انگلیسی به معنی كیفیت نور است و منی  تواند ترجمه 

درست نور )light( باشد.
 swagger معنی  به  حافظ  شعر  در  »فروخنت«  یا  كردن»  »جلوه گری   .4
)مغرور راه رفنت( نیست. آنچه به احتمال زیاد حافظ در نظر داشته مغرور بودن 

)to boast( بوده است.
 the pilgrim( 5. »ملك احلاج« در غزل حافظ در حقیقت سردسته حجاج
leader( می باشد و نباید the holiest pilgrims )مقدس ترین حجاج( ترجمه شود. 
از  مقدس تر  زواری  هیچ  و  می باشند  مقدس  كعبه،  زواران  همه  خدا  پیش  در 

دیگری نیست.
6. در مصرع سوم بنده منی دامن مترجمان كلمه favor را از كجا پیدا كرده اند؟

لغت  به  لغت  برگردان  كه  ترجمه شده   heart's burning به  »سوِز دل«   .7
»ناله  این مصرع  heartache است. همینطور در  استعاره  این  بهتر  ترجمه  است. 

!Crying all night ترجمه شود و نه nightly wailing شب« بهتر است
نیست.  درست  كه   dream بود  شده  ترجمه  خیال«  »راه  پنجم  بیت  در   .8
 mind's eye یا  mind و  یا پندار است و بهتر است  مترادف درست این لغت فكر 

ترجمه شود.
ابداً  dear's musk gland ترجمه شده كه  9. در بیت ششم »مشك خنت« 
Musk of Khotan می باشد. همچننی  شاعرانه نیست. ترجمه بهتر این استعاره 
»نافه چنی« بهتر است Chines perfume ترجمه شود و نه distilled perfume كه 

به معنی عطر مقطر است.
10. در بیت هفتم »محبان شما« به your lover's beloved ترجمه شده كه 

درست نیست برگردان بهتر آن your loving friend می باشد.
باید صادقانه عرض كنم كه با كمال تأسف غزل دوم كه در مجله درج شده 
بود، حاوی اشتباهات ترجمه ای بسیاری بود كه بنده از ذكر آنها خودداری می كنم 
تا سخن به درازا نكشد. با این حال بنده یك غزل درج شده در »میراث ایران را 
شخصاً به انگلیسی ترجمه كرده ام كه ضمیمه این نامه است و چنانچه جنابعالی 
صالح بدانید به درجش اقدام منایید و امیدوارم دكتر حكاك و همكارشان ترجمه 
مرا با ترجمه خودشان مقایسه كنند و چنانچه توضیحاتی دارند كه سهواً به نظر 

كتاب  نقد 
می بینم« خدا  نور  مغان  خرابات  »رد 

مرتضی شاهمیر
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بنده نرسیده، از ایشان خواهش می كنم به اطالع من برسانند. الزم به توضضیح 
نیست كه برگردان ادبیات پارسی به زبان های خارجی برای آگاهی كسانی است 
كه به زبان پارسی آشنایی ندارند. بنابراین بر همه مترجمان محترم واجب است 
ترجمه  را دقیقاً  برده و كلمات و معانی اشعار  به كار  را  امانت  و  كه كمال دقت 

كنند تا خوانندگان خارجی به نتیجه اشتباه نرسند.

می بینم ا  خد ر  نو ن  مغا ت  با خرا ر  د
می بینم كجا  ز  نوری  چه  كه  بین  عجب  این 

تو كه  ملك احلاج  ای  مفروش  من  بر  جلوه 
می بینم ا  خد نه  خا من  و  می بینی  نه  خا

كردن گشایی  نافه  بتان  زلف  از  خواهم 
می بینم خطا  كه  نا  هما ست  ا ر  و د فكر 

شب ناله  سحر  آه  روان،  اشك  دل،  سوز 
می بینم شما  لطف  نظر  ز  ا  ، همه ین  ا

خیال راه  زندم  نقشی  تو  روی  از  دم  هر 
می بینم ها  چه  پرده  این  در  كه  گویم  كه  با 

چنی نافه  و  خنت  مشك  ز  ست  ندیده  كس 
می بینم صبا  د  با ز  ا سحر  هر  من  چه  ن  آ

مكنید فظ  حا زی  با نظر عیب  ن  ستا و د
می بینم شما  ن  محبا ز  ا  ر و  ا من  كه 

I see from the magian tavern beaming the divine light
 How strange that such light from such place comes to sight
O pilgrim leader do not boast of your visit to the house of God
For you only see the house and the owner you do not.
I yearn to untie and free the perfume of the beloved’s hair
But this is a distant thought and indeed my fault
Heartache, streaming tears, sigh at dawn, nightly wailing
These I assure to be the tokens of your kindness, all right.
In every moment your image is in my mind
What I see in mind’s eye how can I recite?
To me the musk of Khotan and Chinese perfume
Never will posses the early morning breeze’s delight
Friends, do not admonish Hafez for ogling
For he is your loving friend, I must cite.

برخورد آرا

tel: (516) 482-0004
fax: (516) 487-8729
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برخورد آرا
در یكی از شماره های فصلنامه »میراث ایران« دو 

نوشتار جلب توجه این خواننده را منود:
1. بخش دوم و پایانی: »ذهنیت ایرانی در بند و 
پس افتادگی تاریخی ایران« به قلم نویسنده محترم فرید 
حسینی دهكردی، كه چند جمله آن را می نویسم: در 
اینجا این نكته پرسیدنی است كه این چه ویژگی اسالم 
است كه نه تنها برسر ایران، بلكه برسر متدن درخشان 
دیگری چون مصر نیز همنی خاك را ریخته و آنان را نیز 
به پیسی انداخته  است؟ آیا هنوز زمان آن نرسیده است 
كه با یك نگرش منطقی و نه احساساتی گذشته اسالم و 
آنچه كه از نسل پیش تر به ارث برده امی را به نقد بكشیم؟ 

در بخش زیرین این ویژگی ها را كمی می شكافیم.
»فرازهایی از ویژگی های اسالم

»اندیشه اسالمی ساخته و پرداخته انسان سرزمنی 
عربستان و در بستر یك رشته سامانه های تاریخی ویژه و 
پیچیدگی های اجتماعی آن جامعه شكل گرفته است. 
اگر فرهنگ جامعه كنونی عربستان در سده بیست و 
یكم و در بستر آمیزش های فرهنگی و تكنولوژی كنونی 

جهانی یكی از پس افتاده ترین فرهنگ هاست، آنگاه 
تصور سیاهی در چهارده سده پیش تر و در جهان بسته 
آن زمان، نبایستی برای هیچكس امر دشواری باشد. 
بر روی این نكته بایستی به دقت ایستاد و درنگ كرد 
بیان باال سه بعد دارد: نخست آنكه این دین همچون 
است،  نیامده  فرود  آسمان  از  دیگر  دین های  همه 
آن گونه كه افسانه وار به آن نسبت می دهند، بلكه 

پدیده ای زمینی است.«
2. نوشتار بانوی گرامی ژاله دفتریان )فرانسه( 

با عنوان »اگر چننی نبود، چننی نبود!«
خوان  »بر سر  برخوردآرا:  این  از  جمله  چند 
زناشویی  پیوند  سفره ی  سر  بر  و  نوروزی مان 
را  »قرآن« می گذارمی كه درومنایه اش  فرزندان مان 
هیچ منی شناسیم و منی فهمیم، ولی نه از »شاهنامه« 
و نه از »حافظ« و نه از »خیام« و نه از »اوستا« و نه از 

»گات ها« نام و نشانی می  نهیم؟
و  تاخت  با  كه  دشمنان مان  بزرگ ترین  »نام 
را  و خون كشیدند،  به خاك  را  تازشان سرزمنی مان 
تیمور،  مانند: اسكندر،  فرزندان مان می گذارمی  برای 
افراسیاب، چنگیز، نام هایی مانند عباس، رضا، جعفر، 
برای  آنها  را بدون دانسنت َچم )معنی(  زهرا، فاطمه 
اینكه  شگفت انگیزتر  این  از  می گزینیم.  دلبندمان 
»غالمحسنی،  مانند  نام هایی  با  را  دردانه های مان 
عبدالعلی، عبداحلسنی، غالم یحیی و ... كه نه تنها هیچ 
نشانی از ایران و ایرانی بودن ندارند، كه سرسپردگی و 
»غالم« و »عبد« بودن را منایندگی می كنند، می نامیم.«
برای این ناتوان كه فاقد دانش بانوی گرامی و آن 
نویسنده محترم هستم، مطالب جالب آور و چه بسا نیاز 
به بررسی داشته باشد، ناگزیر الزم می داند درخور فهم 

اندك خود توضیحاتی را به استحضار برساند:
كه  زمانی  از  و  میالدی  چهارم  قرن  از  پس 

امپراتوران روم به مسیحیت گرویدند و عقاید كلیسا را 
به عنوان آرا و عقاید رسمی ترویج كردند، بنای مخالفت 
این كه  تا  آزاد گذاشتند  و علمی  با حوزه های فكری 
در سال  روم شرقی  امپراتور  »ژوستی ننی«  سراجنام 
529 میالد مسیح )قرن ششم میالدی( دستور تعطیلی 
دانشگاه ها و بسنت مدارس و مراكز علمی را صادركرد 
و دانشمندان از بیم جان متواری شدند و چراغ علم و 

فلسفه در قلمرو امپراتوری روم خاموش شد.
درست در همنی زمان بود، قرن ششم میالدی و 
مقارن با خاموشی چراغ علم و دانش در روم كه بزرگترین 
حادثه تاریخ به وقوع پیوست و شبه جزیره عربستان شاهد 
در  امنی )ص( شد كه  بعثت مخلوق خداوند، محمد 
نخستنی گام به فراگیری علم و دانش فراخوانده شد: 
»بخوان به نام پروردگارت كه آفریدت« و سپس پیروان 
خود را به آموخنت علم و دانش از آغاز تا پایان زندگی 
با روایت »اُطلب العلم من املهد الی اللحد« )ز گهواره تا 
گور دانش بجوی( فرا خواند. براستی می توان گفت كه 
محمد را این چننی »باید از نو دید« و »از نو شناخت«. او را 

با نگاهی كه اشیا و اشخاص را می نگرمی، نباید نگریست. 
باید از روانشناسی، جامعه شناسی و تاریخ، نگاهی تازه 

ساخت و بر سیمای محمد )ص( افكند.
هر  متام  و  كلی  تصویر  و  دقیق  شناخت  برای 
آن  پیغمبر  و  آن  كتاب  آن،  مذهبی، شناخنت خدای 
ضروری است و این روش ساده ترین و ممكن ترین و در 
عنی حال علمی ترین و مطمئن ترین روش شناخت یك 
مذهب است. محمد تركیبی از موسی و عیسی است. گاه 
او را در میدان مبارزه می بینیم و گاه وقتی از رهگذرش 
مرد یهودی از بام خانه اش خاكستر برسرش می ریزد، 
نرم تر از مسیح، همچون بایزید، روی درهم منی كشد 
و یك روز كه از كنار خانه وی می گذرد و از خاكستر 
مرد خبری منی شود، می پرسد رفیق ما امروز سراغ ما 
نیامد و چون می شنود كه بیمار شده است، به عیادتش 
می رود. او در بیرون مرد رزم و سیاست، و فرماندهی با 
قدرت و ابهت است و در خانه پدری مهربان، شوهری 

نرمخوی و ساده و صمیمی. همواره اعترا ف می كند 
جز آنچه به من گفته می شود، از چیزی خبر ندارم و در 
رفتار و زندگی و گفت و گویش همه جا می كوشید تا 
در چشم ها شگفت آور و فوق العاده جلوه نكند و سعی 
می كرد تا ابهت و جلوه ای را كه در دل ها دارد بشكند. 
نوشته اند، روزی پیرزنی نزد وی می آید تا از او چیزی 
بپرسد. آن همه خبرها و عظمت ها كه از او شنیده بود 
ضور وی می یابد،  كند كه تا خود را در ح ثر می  چنان در او ا
می لرزد و زبانش می گیرد. پیغمبر احساس می كند كه 
شخصیت و شكوه او وی را گرفته است. ساده و متواضع 
پیش می آید به مهر دست به شانه هایش می گذارد و با 
حلنی كه از خضوع، نرم و صمیمی شده است می گوید، 
مادر چه خبر است؟ من پسر آن زن قریشی ام كه گوسفند 

می دوشید. سخن و خواست خود را بیان كن.
بعد احساس و عمق عاطفه و اندازه رقت قلب 

محمد )ص( نیز شگفت انگیز است:
اقرا باسم ربك ای بهترین مرسلنی

حكم نبوت آمدت از سوی رب العاملنی
بر حلقه پیغمبران تابیده ای همچون نگنی
بعثت مبارك بادت این پیغمبر دین مبنی

در خلوت كوه حرا آیات حق شد بر مال
جبرئیل آمد از سما یعنی بخوان ای مصطفا )ص(

برخیز با نام خدا حق را ز باطل كن جدا
با قول الحول و ال... گو نعبد و گو نستعنی

نام احمد نام جمله انبیاست
چون كه صد آمد نود هم پیش ماست )مولوی(

مپندار سعدی كه راه صفا
توان رفت جز در پی مصطفی

برای اطالع از چگونگی پیشرفت اسالم در همان آغاز 
پیدایش به گزارش زیر توجه فرمایید:

اولین بهره گیری
از تماس دیپلماتیك در اسالم

جعفر بن ابوطالب اولنی شخصیتی است كه در 
اسالم از هنر دیپلماسی بهره گرفت. او كه با گروهی 
تازه مسلمان شده، ناگزیر از ترك مكه بود، به حبشه 
كوچ كرد و در دربار جناشی، پادشاه حبشه با حضور 
رجال درباری طی یك سخنرانی افكار جدید اسالم را 

بیان داشت. او چننی گفت:
ای پادشاه، ما قومی وابسته به جاهلیت بودمی. 
بت ها را می پرستیدمی. خوراك مردار داشتیم. اعمال 
غیراخالقی و زشت با زن ها مرتكب می شدمی. با بستگان 
و خانواده قطع رابطه می منودمی و خالصه نیرومندان 
ناتوان ها را پامیال می كردند. روال زندگی ما چننی بود 
تا اینكه پروردگار، پیامبری را برای ما فرستاد كه نََسب 
او را می شناختیم و با صداقت و امانت داری و عفت او 
آشنایی داشتیم. او ما را به سوی خدا دعوت كرد كه 
فقط او را بپرستیم و عبادت كنیم و از بت پرستی عادت 

پدران خود دست بردارمی.

پاسخیبهدوبحثدرشمارههایپیشین

پذیرفنتادیانالهیبرای

آرامشدرزندگیمفیداست

محمدتقی سبط )كالیفرنیا(
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برخورد آرا
در آن محفل كه جمع زیادی در حضور پادشاه 
حبشه سخنان او را می شنیدند، این سخنان با روشی 
دلپذیر، مانند دانه های مروارید در بنی آن جمع بزرگ 
حسن اثر داشت. سخنانی كه از قول پیامبر بیان شد، 
تنها باید خدای یگانه را بپرستیم. او امر به مناز و پرداخت 
زكوة و روزه داده. ما هم تصدیق منوده امی به او امیان 
آورده امی و نسبت به آنچه از جانب آفریدگار ابالغ شده 
عمل می كنیم. آنچه كه حرام شده، گرد آن منی رومی. 
این است كه اهل مكه دشمن ما شده، ما را ستم و آزار 
داده و فشار غیرقابل حتملی شده تا به پرستش بت ها 
برگردمی. بجای عبادت پروردگار و آنچه را كه قباًل حالل 
بوده، جایز دانسته به پلیدی بازگردمی و وقتی كه خشم 
آنان علیه ما از حد گذشت و به ما ستم روا داشتند و 
زندگی به ما تنگ شد، ناگزیر به كشور شما پناه آوردمی 
و شما را ای پادشاه انتخاب كردمی و عالقمند شدمی كه 
در جوار شما زندگی كنیم و امیدوارمی كه در پرتو شما 

دیگر مورد ظلم و ستم قرار نگیرمی.
نوشته اند كه جناشی كامالً به سخنان جعفر كه در 
كمال آرامش و وقار ادا می شد، گوش فرا داد و بخصوص 
اعتماد جعفر به عدالت و حسن همسایگی كشور مسیحی 
حبشه، او را حتت تأثیر قرار داد. پادشاه حبشه در پاسخ 
به جعفر گفت، آیا از آنچه كه رهبر تو با خود از جانب خدا 
ابالغ منوده، چیزی قابل ارائه داری؟ پاسخ داد، آری. 
جناشی گفت برای من بازگو كن. سپس جعفر آیاتی از 
سوره مرمی را تالوت منود كه جناشی را به گریه انداخت.
جناشی گفت این همان چیزی است كه عیسی 
آورده و بیان منوده كه نشان است هر دو از یك سرچشمه 
تراوش منوده اند. پس از این جریان پادشاه حبشه به 
فرستادگان اعزامی قریش خطاب منود از حبشه خارج 
نشوید. سوگند به پروردگار كه این گروه را به مكه باز 

منی گردامن. درحبشه خواهند ماند.
باید  بلكه  نیافت،  پایان  اینجا  در  كار  مشكل 
مسلمان ها با یك رویداد غم انگیز دیگر برخورد می كردند 
شخصیت  عاص  بن  عمرو  بود.  دشوارتر  اولی  از  كه 
شناخته شده روز بود. در دربار حبشه خطاب به جناشی 
گفت، ای پادشاه آنها درباره عیسی بن مرمی سخن مهمی 
گفته اند. جناشی رو به گروه مسلمان منود و گفت شما 
چه می گویی؟ جعفر بن ابوطالب گفت، ما آنچه را كه 
پیامبرمان بیان منوده، می گوییم: محمد )ص( می گوید 
عیسی بنده خدا و فرستاده او و روح خداست كه در مرمی 

دست نخورده )عذراء( دمیده شده است.
را  چوبی  و  كرد  دراز  را  خود  دست  جناشی 
برداشت، سپس گفت: سخن به خدا كه عیسی بن مرمی 
چیزی اضافه بر آنچه گفتی به اندازه همنی چوب اضافه 
ننموده است. جعفربن ابیطالب كه سخنوری برجسته و 
دانا بود و بهتری منودار آئنی و عقیده اسالمی و آنچه كه 
پیامبر آموزش داده از دربار جناشی موفق و پیروز بیرون 
آورد و در این مبارزه دیپلماسی پیروزمندانه جلوه كرد.
دو ماه پس از اقامت در حبشه خبر از مكه به آنها 

رسید كه اهالی تدریجاً به اسالم می گروند. این بود كه 
سی نفر از این مهاجرین به شهر خود مكه بازگشتند. ولی 
وقتی به حومه مكه رسیدند اطالع یافتند كه معلومات 
آنها  از  بعضی  كه  است  این  است.  نبوده  آنها درست 
مخفیانه وارد شهر شدند و بعضی هم در كنار مشركنی 
خود را یافتند. این است كه گروه سوم مهاجرین مجدداً 
به حبشه بازگشتند تا سال ششم هجری هنگامی كه 
پیامبر با قریش پیمان صلح حدیبیه را امضا كرد و پیامی 
توسط عمرو بن امیه برای جناشی فرستاد كه بازگشت 
مهاجرین را از حبشه خواستار گردید و آنان با دو كشتی 
به عربستان بازگشتند و موجب خشنودی مسلمانان 
گردیدند. پیامبر جعفر بن ابیطالب رهبر كاروان را در 
فتح دژ  به  و گفت من منی دامن  بوسید  و  بغل گرفت 
خیبر شاد شوم یا به بازگشت شما مهاجرین از حبشه.

به  پیامبر  هجرت  تا  مهاجرین  باقیمانده  گروه 
مدینه در حبشه اقامت داشتند و پیروزمندانه به مدینه 

بازگشتند.

چرا سلسله ساسانی سقوط كرد
و ایرانی ها اسالم را پذیرفتند؟

در اینجا دو عامل مهم مطرح است. یكی اینكه 
افول  به  رو  زمانی  مقطع  آن  در  ساسانی  امپراتوری 
گذاشته بود و در سراشیبی سقوط قرار داشت، نارضایتی 
مردم و تنش هایی كه وجود داشت و بروز زدوخوردها 
دیگر  طرف  از  بود.  برده  فرسایش  به  رو  را  حكومت 
حرف هایی كه اسالم داشت مثل برابری، عدالت، آزادی 
برای توده مردم جالب و حذاب بود. لذا حكومت ساسانی 
توانایی مقابله با مسلمانان را نداشت و شكست خورد.

دین اسالم دین عربی نیست. این دین در جایی 
و عدن  بود، مثل مین  ایران  امپراتوری  كه مستعمره 
ساسانیان  و  هخامنشیان  زمان  در  یافت.  گسترش 
ایرانی  داشت.تفكر  تعلق  ایران  به  مناطق  این  اغلب 
قبل از اسالم به اندازه كافی فرصت داشت كه دیوان 
ساالری، مدنیت و حقوق مدنی را بنی اعراب منتقل 
سازد. در زمان انوشیروان و خسرو پرویز جهان عرب 
یكی از نقاط حساس و استراتژیك ایرانی ها محسوب 
می شدند. این نكته مهم باید بررسی شود كه چگونه 
در فاصله زمانی بیست ساله، جهانی به این وسعت از 
شامات تا خجند و هند را اسالم فرا گیرد. خجند كه 
است. قضیه  آن طرف مشهد  كیلومتر  تقریباً 1500 
پیچیده است كسی منی دانست، قل هوالّله احد یعنی 
چه. چطور هر روز آن را ادا می كرد؟ آیا علت این است 
كه مسلمانان دو سه نكته را رعایت كردند: اول: بیرون 
آوردن مردم از دوره تك حزبی حكومت شاه ساسانی؟ 
مسلمانان دعوت به تشكیل امت می كردند. در امت 
همه برابرند و شكاف اجتماعی معنی ندارد. در امت 

هر رنگ و نژادی جای خود را دارد.
اواخر حكومت ساسانی مردم جان به لب رسیده 
بودند. از افتخارات ایران، داشنت دو پادشاه زن است 

زمانب  مقطع  آن  در  چون  پوراندخت،  و  توراندخت 
شاهزاده ای نبود، لذا این خامن ها را سر كار گذاشتند.

می رسیدند  ایران  به  وقتی  مسلمان ها  دوم: 
دیگر  آزادی  و  راحت  مسلمامن،  بگو  فقط  می گفتند 
خودت هرچه هستی باش؟ بعد از ورود اسالم به ایران، ما 
دانشمندان زیادی دارمی با اسم شهرها: خیام نیشابوری، 
ابوریحان بیرونی، قزوینی و... چرا در زمان اشكانیان 
و ساسانیان چننی شخصیت هایی ندارمی. برای اینكه 
حساب دولت با مردم جدا بود. مردم كار می كردند و به 
دولت مالیات می دادند. ولی بعد از آمدن اسالم، نه به 
خاطر اسالم بلكه به خاطر حتولی كه در شیوه زندگی 
اجتماعی مردم به وجود آمد، هر محل و منطقه ای برای 
خودش هویت پیدا كرد. بعد از سقوط ساسانیان فردیت 
هم معنا پیدا كرد. دانشمندی پیدا می شد یا روحانیی با 
گرایشی دیگر. فقط در زمان انوشیروان بود كه دانشگاه 
جندی شاپور ساخته شد. مقداری به دانشمندان توجه 
كردند، آن را هم از خارج آوردند. عده ای از روم شرقی 
قسططنیه فرار كرده به ایران پناهنده شدند. فردوسی 
طوسی از كجا آمد؟ چرا در زمان ساسانیان یك فردوسی 

طوسی ندارمی؟
را  پرویز  از حمله مسلمانان، حمله خسرو  قبل 
به روم دارمی كه توأم با فتوحات زیادی بود. می بینیم 
در مقابل قدرت و جتهیزات روم، ایران موفق می شود 
و می تواند تا عمق خاك آن امپراتوری نفوذ كند. این 
نشان می دهد حكومت ساسانی اقتدار دارد و مردم و 
لشكریان با حكومت هستند، ولی بیست سال بعد در 
نداشتند،  هم  نظامی  كه جتهیزات  مسلمانان  مقابل 

شكست می خورد!!
به كاربردن واژه عرب و اعراب، منظور مسلمان ها 
هستند، چون اسالم ابتدا در عربستان شكل گرفت و از 
آن منطقه به دیگر مناطق سرایت و گسترش پیدا كرد و 
امروز كه بیش از یك میلیارد و چهارصدمیلیون مسلمان 
اسالم  آئنی  و  نیستند  عرب  كه  اندونزی  یا  و  هندی 
تعداد كثیری  اروپا  و  آمریكا  در همنی  پذیرفته اند.  را 
مسلمان هستند. چندی قبل خواهر همسر تونی بلر، 
نخست وزیر پیشنی انگلستان مسلمان شد و یا خواننده 
معروف پاپ كت استبونس، كه در دهه 1970 از فروش 
كرده  كسب  دالر  میلیون   13 پاپ  موسیقی  صفحه 
بود، به دین اسالم گروید و اكنون در لندن به كارهای 
فرهنگی و موسیقی متناسب با اسالم اشتغال دارد. او 
طی مصاحبه ای گفت برادرم یك نسخه قرآن به زبان 
انگلیسی به من داد كه یك آیه آن من را عوض كرد و 
از مسیحیت به اسالم گرویدم و آن آیه می گوید هركس 
براساس آن  شخصاً مسؤول اعمال خود می باشد كه 
پاداش یا كیفر می بیند نه اینكه با رفنت به كلیسا و اعتراف 

به گناه و پرداخت مبلغی پول بخشوده و پاك شود.
مردم چه  بهترین  اسالم می پرسیدند  پیامبر  از 
كسی است؟ راز تكرار پرسش آن بود كه از زبان محمد 
)ص( بسیار شنیده بودند: مناز و نیایش نیكو است، روزه 
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رمضان واجب است، ازدواج خیر است، سخن نرم خوب 
است، حالب عبادت خوش است، بس كه مصادیق خیر 
و خوبی را پی در پی از پیامبر سراغ گرفته بودند و او 
نیز با قول یا فعل یا حال خاصی را به عنوان منونه ذكر 
كرده بود، سراجنام از آن پیام آوِر خوبی ها و خوشی ها 
پرسیده بودند كه بهترین مردم چه كسی است؟ پاسخ: 
احب  الله  عیال  »اخللق  للناس»،  أنفعهم  »خیرالناس 
مردم كسی  بهترین  لعیاله«.  انفعهم  الله   عند  الناس 
است كه فایده او بیشتر از همه بر مردم رسیده باشد. 
كسی كه منافع ملی را بیش از همه در عمل مراعات 
كرده است. مردم خانواده و اهل بیت خدایند. دوست 
داشتنی ترین و محبوب ترین آدم ها نزد خداوند كسی 
و  )بشریت( سود می رساند  به خانواده خدا  است كه 

خدمت می كند.
نباشد آنقدر  ثمر  را  كس  هیچ  كه  خدا  به 

كردن باز  بسته  در  ناامیدی  روی  به  كه 
متأسفانه  بفرمایید،  مطالعه  را  روزنامه ها  اگر 
با بی اعتقادی به آفریدگار و  حوادثی رخ می دهد كه 
پیامبران الهی ارتباط دارد. برای منونه كشنت افراد 
یك خانواده به علت به حراج گذاشته شدن خانه اش 
مالحظه  خوانندگان  عیناً  كه  آینده،  به  ناامیدی  و 
می منایند. پذیرفنت ادیان الهی برای  آرامش در زندگی 

مفید و نقطه اتكایی محسوب می شود.
عقیده  كه  كسانی  برای  نوشتار  این  پایان  در 
عرب های شبه جزیره عرب  فكر  زاییده  اسالم  دارند 
)حجاز( آن هم تعلق به 1400 سال قبل دارد، دو خبر 
فایننشان تامیز چاپ لندن و سانفرانسیسكو كرونیكل 
چاپ كالیفرنیا را مالحظه می منایند كه چگونه در سال 
2011 هواپیماها سعی دارند در پروازها خوراك حالل 
ِسرو منایند و چگونه فروش محصوالت حالل در همنی 

غرب متمدن رو به افزایش گذاشته شده است.
مبارزه با اسالم غیرمطلوب از طریق خود اسالم و 
ترویج احكام واقعی خود اسالم امكان پذیر است. آجنایی 
كه پیامبر می گوید سه بار جبرئیل نازل شده سفارش 
زن را كرد. به طوری كه من احساس كردم مرد به زن 
فرزند  مانند  بگوید.  نه  درباره خواسته اش منی تواند 
نسبت به والدین یا اگر زن كار می كند درآمد آن به خود 
او تعلق دارد. تأمنی هزینه زندگی صرفاً با مرد است، یا 
اینكه شرط تعدد زوجه اجرای عدالت است و در همان 
قرآن و در آیه مربوطه واژه  مناسبی آمده كه یعنی هرگز 
منی توانید عدالت داشته باشید. چون شرط آن عدالت 
است و كسانی كه با زبان عربی آشنایی دارند می دانند 
كه اگر حرف لَن )الم و نون( بر سر فعلی بیاید، آن را 
نفی ابدی می سازد یعنی در تعدد همسر، شما هرگز 
منی توانید عدالت داشته باشید، محال است. پس خود 
قرآن تعدد همسر را رد می كند و یا اجرای حدود كه قابل 
اجرا نیست به موجب خود قرآن بلكه حالت بازدارندگی 
دارد كه در این زمینه زیاد می توان بحث كرد كه احتیاج 

به مقاله ای دیگر است.

عاقبت چاپلوسی در دربار كریم خان زند

برگرفته از كتاب هزار دستان نوشته اسكندر دلدم

 
و  رفع ستم  دادخواهی ستمدیدگان،  برای  تا شامگاه  علی الطلوع  روز صبح  هر  زند  كرمی خان 
احقاق حقوق مردم در ارك شاهی می نشست و به امور مردم رسیدگی می كرد. یك روز مردك حقه باز و 
چاپلوسی پیش آمد و همنی كه چشمش به كرمی خان افتاد، شروع به های و های گریسنت كرده و سیالب 
اشك از دیدگان فرو ریخت، او طوری گریه می كرد كه هق و هق هایش اجازه سخن گفنت به او منی داد.

شاه كه خود را وكیل الرعایا می نامید؛ دستور داد او را به گوشه ای برده، آرام كنند زان پس به 
حضور برسد. مردك حقه باز را بردند و آرام كردند و در فرصت مناسب دیگری به حضور كرمی خان آوردند.
كرمی خان قبل از آنكه رسیدگی به كار او را آغاز كند، نوازش و دجلویی فراوانی از وی به عمل 
آورد و آنگاه از خواسته اش جویا شد. آن مرد گفت: »من از مادر كور و نابینا متولد شدم و سال ها با وضع 
اسف باری زندگی كرده و نعمت بینایی و دیدن اطراف و اكناف خود محروم بودم تا اینكه روزی افتان 
آرامگاه پدر شما رفته و برای كسب  خیزان و كورمال خود را روی زمنی كشیدم و بسختی به زیارت 
سالمتی خود، متوسل به مرقد مطهر ابوی مرحوم شما شدم. در آن مزار متبرك آنقدر گریه كردم كه از 
فرط خستگی و ضعف،  بیهوش شده، به خواب عمیقی فرو رفتم! در عالم خواب و رویا، مردی جلیل القدر 
و نورانی را دیدم كه سراغ من آمد و گفت: ابوالوكیل پدر كرمی خان هستم. آنگاه دستی به چشمان 
من كشید و گفت برخیز كه تو را شفا دادم! از خواب كه بیدار شدم،  خود را بینا دیدم و جهان تاریك 
پیش چشمامن روشن شد! این همه گریه و زاری امروز من از باب تشكر و قدر دانی و سپاسگذاری از 

والد ماجد شما بود!«
مردك حقه باز كه با ادای این جمالت و اجنام این صحنه سازی مطمئن بود كرمی خان را خام كرده 
است، منتظر دریافت صله و هدیه و مرحمتی بود كه مشاهده كرد كرمی خان برافروخته شده، دنبال د ژخیم 
می گردد! موقعی كه دژخیم حاضر گردید، كرمی خان دستور داد چشمان مرد حقه باز را از حدقه بیرون 
بكشد! درباریان و بزرگان قوم زندیه به دست و پای كرمی خان افتادند و شفاعت مرد متملق و چاپلوس 
را كرده و از وكیل الرعایا خواستند از گناه او در گذرد. كرمی خان كه ذاتاً آدم رقیق القلبی بود، خواهش 

درباریان و اطرافیان را پذیرفت، ولی دستور داد مرد متملق را به فلك بسته، چوب بزنند!
هنگامی كه نوكران شاه مشغول سیاست كردن مرد حقه باز بودند، كرمی خان خطاب به او گفت: 
»مردك پدر سوخته! پدر من تا وقتی زنده بود در گردنه بید سرخ، خر دزدی می كرد. من كه به مقام و 
مسند شاهی رسیدم، عده ای متملق برای خوشایند من و از باب چاپلوسی برایش آرامگاهی ساختند و 
مقبره ای برپا كردند و آجنا را عنیان ابوالوكیل نامیدند. اكنون تو چاپلوس دروغگو آمده ای و پدر خردزد 
مرا صاحب كرامت و معجزه معرفی می كنی؟! اگر بزرگان مجلس اجازه داده بودند دوباره چشمانت را 

درمی آوردم تا بروی برای بار دوم از او چشمان تازه و پر فروغ بگیری!«
مردك سرافكنده و شرمسار به سرعت از پیش او رفت و ناپدید شد.

Ali R. Kakhsaz, CPA, MAcc
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برخورد آرا
آن   64 شمارٌه   26 صفحه  در 
آقای  قلم  به  مقاله ای  گرامی،  مجلٌه 
حافظ  »آیا  عنوان  با  نوید  پرتو  محمد 
است؟«  بوده  مرد  معشوقش  و  صوفی 

درج شده است.
باید  سؤال،  این  به  پاسخ  جهت 
نظر  در  را  اساسی  نكتٌه  این  همواره 
اكثرغزلیات  حافظ  كه  باشیم  داشته 
خود را به مناسبتی سروده و در سرودن 
هر یك از این قبیل غزلیات، یا هدف و 
منظور ویژه ای را مورد نظر داشته و یا 
اینكه وقوع واقعه یا حادثٌه معینی وی را 
به سرودن آن غزل برانگیخته بوده است.
 ، سبت ها منا ن  آ نه  شبختا خو
غالباً  حوادث،  و  وقایع  یا  و  هدف ها، 
در ارتباط با پادشاهان وقت یا بزرگانی 
پادشاهان  آن  دربار  در  كه  است  بوده 

خدمت می كرده اند.
با این ترتیب، هرگاه ما وقایع زمان 
مورد  او  حال  شرح  با  همراه  را  حافظ 
بررسی و پژوهش قرار دهیم، به آسانی 
می توانیم )با احتمال بسیار زیاد( نسبت 
به مناسبت سرودن بسیاری از غزل های 
حافظ داوری منائیم و حتی آنها را بر 
حسب زمان سرودنشان مرتب سازمی.

ولی اگر یك نفر فارسی زبان كه 
حتی در این زبان تسلط كافی داشته 
ادبیات و اشعار دالویز  به  نیز نسبت  و 
فارسی عالقمند باشد، درصدد معنی 
كردن و تفسیر یكی از غزل های حافظ 
این  حقیقی  حال  شرح  از  ولی  برآید، 
یا  حادثه  از  نیز  و  سخن  شیرین  شاعر 
مطلب مؤثر در سرودن آن غزل آگاهی 
این است  باشد، درست مانند  نداشته 
كه چننی شخصی با مشاهدٌه یك نفر 
ناآشنا، بخواهد فقط با شرح مشخصات 
معرفی  دیگران  به  را  او  وی،  ظاهری 
كند، در حالی كه اكثر غزل های حافظ، 
از آگاهی  برای هر فرد عالقمند، پس 

آشنایان  صورت  به  وی  حال  از شرح 
و  می شوند  جلوه گر  خویشاوندانش  و 
معرفی آنها به نحوی دقیق تر، صحیح تر، 
وسیع تر و آسان تر امكان پذیر می گردد.
خالصه اینكه، برای آگاهی بیشتر 
از  بسیاری  واقعی  معانی  از  كامل تر  و 
غزلیات حافظ و همچننی برای آشنائی 
بیشتر با زندگی و شرح حال وی بسیار 
ضروری است كه حداقل، فهرست وار، 
از پادشاهان فارس و رجال و  آن عده 
با  هم زمان  كه  را  مشهوری  درباریان 
حافظ بوده اند، بشناسیم و از وقایع مهم 
آن دوران و نیز از نحوٌه رفتار و ارتباط 

هر یك با حافظ آگاهی یابیم.
مثاًل ما، بر مبنای شواهد و دالئل 
حافظ  كه  می دهیم  احتمال  موجود، 
اندكی بیش از هشتاد سال عمر كرده 
باشد و نیز تصور می منائیم كه سرودن 
حدود  از  او  دیوان  در  موجود  اشعار 
سی سالگی اش آغاز و تا پایان عمرش، 
یعنی در حدود پنجاه سال بعد به پایان 

رسیده باشند.
حال چون ما می دانیم كه حافظ 
در حدود بیست و هفت سال، یعنی بیش 
از نیمی از این پنجاه سال را در دوران 
پادشاهی شاه شجاع گذرانده است، بر 
این مبنا، می توانیم احتمال بدهیم كه 
و  غزل  پانصد  حدود  از  نیمی  از  بیش 
پنج هزار بیت موجود در دیوان او نیز در 
ایام همنی پادشاه، و اغلب شان خطاب 

به همنی پادشاه، سروده شده است.

بعالوه، ما در حال حاضر به یقنی 
می دانیم كه روابط حافظ و شاه شجاع، 
در این مدت بیست و هفت ساله، از فراز 
آغاز شده و در زمان مرگ این پادشاه به 
انتهای نشیب رسیده بوده است. یعنی 
در آغاز بسیار دوستانه و صمیمانه بوده 
زیاد  احتمال  )به  به دالئلی كه  بعد،  و 
نوشت(  و  زد  حدس  را  آنها  می توان 
آمده  وجود  به  كدورت هائی  آنان  بنی 
كه با گذشت زمان به تیرگی گرائیده و 
سراجنام به كینه و دشمنی بسیار شدید 
شاه شجاع نسبت به حافظ و صدور حكم 
تكفیر وی، به اشارٌه آن پادشاه، به قصد 

قتل او، منجر شده است.
در دیوان حافظ ده ها غزل وجود 
دارد كه هر یك زبان حال و شرح احوال 
او در طول این سال ها و در ارتباط با آن 
روابط می باشد. هر چند كه زمان دقیق 
سرودن آن غزل ها مشخص نیست اما، 
می توانیم  بخوبی  حاضر،  حال  در  ما 
تقدم و تأخر تقریبی آنها را با یكدیگر بر 
حسب تغییر تدریجی آنها، از مدح شاه 
شجاع كه نشان دهندٌه حسن رابطه با 
او می باشد به شكایت و گله گزاری، ابراز 
ندامت و پشیمانی، پوزش و درخواست 
بخشش، یأس و نومیدی از جتدید رابطٌه 
حسنه و تصمیم به ترك شیراز، و . . . ، 
و . . . تعینی كنیم و حتی منودار مسیر 
تدریجی این روابط از حسنه به خصمانه 

را ترسیم منائیم.
در  شجاع،  شاه  كه  می دانیم  ما 

 26 )در سن  759ق/1358م.  سال 
به  پدرش  كردن  كور  از  پس  سالگی( 
پادشاهی رسیده و در آن زمان حافظ 
در حدود 49 سال از سنش می گذشته 

است.
در  شاه شجاع  پادشاهی  مدت 
متام  حافظ  كه  بوده  سال   27 حدود 
آن را درك كرده است. ولی، همانطور 
كه اشاره شد، روابط این دو نفر ابتدا 
مدتی  از  بعد  بوده،  دوستانه  بسیار 
كدورت آمیز شده، و به تدریج به صورتی 

بسیارخصمانه در آمده است.
نكته  این  بر  مختلف  مورخان 
اتفاق نظر دارند كه شاه شجاع واقعاً زیبا 
تاریخی  بطوری كه شواهد  ولی  بوده، 
متعدد نشان می دهد، وی زیبائی خود 
تصور  بوده  كه  آنچه  از  بیش  خیلی  را 
می كرده، یعنی خود را زیباترین انسان 
روی زمنی می پنداشته و بعالوه همواره 
به وسعت اطالعات و معلومات ادبی و 
عربی خود می بالیده و افتخار می كرده 
است كه آن همه معلومات و اطالعات)!( 
را بدون رفنت به مكتب خانه و مدرسه 
در  پدرش  با  همراهی  ضمن  تنها  و 
مسافرت های جنگی و لشكركشی های 
است.  گرفته  فرا  سّیار  بطور  یعنی  او، 
افتخارات  وی  مورد،  دو  این  بر  عالوه 
دیگری هم برای خود ساخته بوده، از 
جمله اینكه خود را »ابوالفوارس«، یعنی 
»پدر یكه سواران« هم لقب داده بوده و 
گمان می كرده است كه در انواع بازی ها 
و مسابقات با اسب نیز، هیچ كس همتا 

و هم پایٌه او منی باشد.
بی نهایت  وی  این شرایط،  در 
عالقه داشته است كه شاعران، درباریان 
و اطرافیان او موارد مزبور را، مرتباً به 
افتخاراتی بی همتا در دنیا، در  عنوان 
سرتاسر تاریخ، در اشعار، مذاكرات، و 
محاورات خود به نحوی تصریحاً و یا با 

تبرئه حافظ از اتهام داشتن معشوق مرد 

مهدی شمشیری )داالس(
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اشاره، متذكر گردند و آنها را بستایند. 
حافظ در غزلی با مطلع زیر:

ستاره ای بدرخشید و ماه مجـلس شد
شد مونس  و  انیس  را  ما  رمیدٌه  دل 
مدح  در  تردید،  بدون  كه، 
مورد  سه  هر  می باشد،  شاه شجاع 
پادشاه،  این  نام  ذكر  بدون  را،  مزبور 

مورد ستایش قرار داده است.
وصف زیبائی او:

به بوی او دل بیمار عاشقان، چـو صبا
فدای عارض نسرین و چشم نرگس شد
طرب سرای محبت كنون شود معمور
كه طاق ابروی یار َمَنش مهندس شد
كرشمٌه تو شرابی بـه عاشقان پیمود
كه علم بی خبر افتاد و عقل بی حس شد

وصف سواد و معلومات او بدون 
رفنت به مكتب:

نگار من كه به مكتب نرفت و خط ننوشت
به غمزه مسأله آموز صد مدرس شد

باده گساری  و  بزم  مجلس  مدح 
ابوالفوارس  كه  لقبش  به  اشاره  با  او 

بوده است: 
خیال آب خضر بست و جام اسكندر
به جرعه نـوشی سلطان ابوالفوارس شد

همنی  مدح  در  زیر  غزل  نیز  و 
شاه می باشد:

تـست آشیانٌه  من  چشم  منظر  رواق 
كرم منا و فرود آ كه خانه خانٌه تست
تو خود چه لعبتی ای شهسوار شیرین كار
كه توسنی چو فلك رام تازیانٌه تست
سرود مجلست اكنون فلك به رقص آرد
كه شعر حافظ شیرین سخن ترانٌه تست

تبرئٌه حافظ از بعضی اتهامات ناروا
مهدی برهانی كه مدیحه سرائی 
قرار  پژوهش  مورد  را  دیوان حافظ  در 
خود،  نتیجه گیری های  ضمن  داده، 

چننی نوشته است:
». . . پاره ای از اشارات حافظ به 
كه  است،  مجمل  و  سربسته  اندازه ای 
شده،  مبدل  معشوق  به  ممدوح  چون 
بكلی منی توان تشخیص داد آیا حافظ 
دلبر  با  یا  می گوید  سخن  شاهی  با 

زیباروئی . . .«
نزدیك  احتمالی  با  ما  اكنون  و 

برخورد آرا
به یقنی می توانیم بگوئیم كه این قبیل 
بوده  شجاع  شاه  مدح  در  اكثراَ  اشعار 
است و بسیاری از دوستداران حافظ آنها 
را به حساب معشوق مرد او گذاشته اند.
با این ترتیب، هرگاه ما در دیوان 
كه  آنچه  قبیل  از  اشعاری،  به  حافظ 
ذیاًل درج شده است، برخورد منائیم، 
باید از وارد ساخنت اتهام ناروا به حافظ 
خودداری كرده و آن اشعار را در ردیف 
مدایح مربوط به شاه شجاع به حساب 

بیاورمی:
حسن نوبهار  تو  منظر  ماه  روی  ای 
خال و خط تو مركز حسن و مدار حسن
ِگـرِد لبـت بنـفــشه از آن تازه و تر است
كآب حیات می خورد از جویبار حسن

ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده امی
آمده امی پناه  به  اینجا  حادثه  بد  از 
سبزٌه خط تو دیدمی و زبـستان بهشت
آمده امی گیاه  مهر  این  طلبكاری  به 

د و فز ا یگر  د ل  جما صد  خطت  ز
جاللی سال  صد  باد  عمرت  كه 
د با ین  فر آ ت  ر قد ش  نقا ن  آ بر 
لی هال خط  كشد  مه  د  ِگر كه 

گفتند خالیق كه توئی یوسف ثانی
چون نیك بدیدم به حقیقت به از آنی

در  نیز  دیگری  غزلیات  البته 
ظاهراً  كه  دارد  وجود  حافظ  دیوان 
نشانگر عالقٌه وی به پسران است، ولی 
منی توان همٌه آنها را، به شرح باال، جزو 
شمار  به  شاه شجاع  به  مربوط  مدایح 

آورد، مانند:
خ فر ی  و ر ی  ا هو ر  د من  ل  د
خ فر ی  مو ن  همچو شفته  آ د  بَُو

ولی این قبیل غزلیات نیز )البته 
اكثرشان و نه متامشان!( متعلق به حافظ 

منی باشند و احلاقی به شمار می روند.
مطلب  ن  یا پا ز  ا پیش  ضمناً 
می خواهم اضافه منامی، سال ها پیش كه 
اینجانب در دانشسرای عالی به حتصیل 
اشتغال داشتم، دوستی گرامی، با نام 
محمد پرتو نوید، با من همكالس بود و 
مقالٌه  نویسندٌه  آیا  اكنون منی دامن كه 
می باشد،  من  قدمی  دوست  همان  باال 
كه سال ها از او بی خبر بوده ام، یا خیر؟

اهل دانشگاهم

با الهام از سهراب سپهری

اهل دانشگاهم
رشته ام عالفی ست

جیب هامی خالی ست
پدری دارم

حسرتش یك شب خواب!
دوستانی همه از دم ناباب

و خدایی كه مرا كرده جواب
اهل دانشگاهم

قبله ام استاد است
جامنازم منره!
خوب می فهمم

سهم آینده من بی كاری ست
من منی دامن كه چرا می گویند،

مرد تاجر خوب است و
مهندس بیكار

و چرا در وسط سفره ما
مدرك نیست

»چشم ها را باید شست
جور دیگر باید دید«

باید از مردم دانا ترسید!
باید از قیمت دانش نالید!

و به آن ها فهماند
كه من اینجا فهم را فهمیدم

من به گور پدر علم و هنر خندیدم.

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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برخورد آرا
به سه دلیل دین منی تواند پایه دمكراسی باشد. 
هیچ  نیست.  دمكراسی  ایجاد  دین  نقش  اینكه  اول 
دینی وجود ندارد كه رسالت خود را ایجاد دمكراسی 
دینی  كسی  آیا  باشد.  كرده  اعالم  آن  بسط  حتا  یا 
می شناسد كه پیامبرش وعده دمكراسی به پیروانش 
بحث  اصوالً  بنابراین  نیست،  اگر چننی  باشد؟  داده 
دین و دمكراسی و به طور مشخص تر اسالم و دمكراسی 
كه این همه كتاب و مقاله راجع به آن نوشته می شود، 
اصوالً موضوعیت ندارد. یعنی بحثی است بدون معنی 
این بحث،  با  از موضوع. بحث جنبی مرتبط  و عاری 
مسأله تضاد یا همسانی اسالم با دمكراسی است. این 
بحث هم به جایی منی رسد، چون نتیجه بحث مؤكول 
به تعریف خود اسالم است. اگر اسالم را قرآن و سنت 
پیامبر و حكومت مدنیه و تاریخ اسالم بگیرمی، از دل هیچ 
كدام از این ها، نه دمكراسی بیرون می آید و نه تطابق 
اسالم با دمكراسی. اصل شورا را پیش می كشند. نه 
شورای زمان پیامبر مركب از عشره مبشره، نه، سقیفه 
بنی ساعده و نه شوراهای بعد، كوچك ترین ربطی به 
پارملانتاریسم دمكراتیك ندارد. به همنی دلیل ساده 
كه پارملانتاریسم دمكراتیك، تقنینی است و شورای 

محمدی، در بهترین وجه، مشورتی است.
دوم اینكه، دین اساسش بر اعتقاد نهاده شده و 
دمكراسی بر قرارداد. رابطه دین رابطه عمودی است، 
رابطه فرد است با موجودی فراانسانی، در حالی كه 
رابطه  یعنی  افقی،  رابطه ای ست  دمكراتیك،  رابطه 
انسان با انسان. یا به عبارت دقیق تر، رابطه شهروند با 
شهروند. این تفاوت ماهوی بنی روابط، از حوزه ادیان 
هم باالتر رفته و اختالف اساسی بنی افالطون و ارسطو 
هم هست. بهترین و ساده ترین جلوه این اختالف در 
است.  بسته  نقش  فالسفه  از  رافائل  معروف  نقاشی 
آجنا می بینیم كه افالطون كتابی را كه به طور عمودی 
در دست گرفته و دست دیگر را باال برده و با انگشت 

چیزی را در آسمان نشان می دهد.
این چیز، همان مثل معروف افالطونی است، یعنی 
جامعه بشری باید خود را با اصولی كه در جایی كه باالتر 
از اوست، تطبیق دهد. ارسطو به عكس، كتابی را افقی 
در دست گرفته و دست دیگر را نیز افقی دراز كرده، آن 
هم بی آنكه با انگشت سبابه بخواهد چیزی را نشان دهد. 
ارسطو می گوید، مثلی خارجی از اجتماع بشری وجود 
ندارد و انسان ها باید خودشان مثل خود را بسازند. به 
عبارت دیگر، انسان خود باید قانون دخلواه خود را وضع 
كند، نه خدا! این اساس تفاوت ماهوی دین و دمكراسی 
هم هست. نتیجه منطقی این فرضیه، آن است كه اعتقاد 
و قرارداد را منی توان هم عرض یكدیگر قرار داد. برای آن 
كه ما قرارداد دمكراتیك ببندمی، نیازی به اعتقاد دینی یا 
هر اعتقاد دیگر نیست. اما هر معتقدی می تواند به قرارداد 
دمكراتیك بپیوندد. از این روست كه پهنه دمكراسی از 
پهنه دینی گسترده تر است. پهنه گسترده دمكراسی، هم 
روشنگران اسالمی و هم حكمرانان جمهوری اسالمی 

را كه هر دو از »مردم ساالری دینی« سخن می گویند، 
برانگیخته تا به تسخیر آن پهنه بكوشند. نه برای ایجاد 
دمكراسی لیبرال متعارف، بلكه برای غصب دمكراسی به 
سود دین. یعنی به زجنیر كشیدن فكر بنیادین دمكراسی 

و سجود آن در برابر بت حجراالسود.
واحد  و  است  مؤمن  دین،  واحد  آنكه،  سوم 
دمكراسی شهروند. دین شهروند منی شناسد. مؤمن آنند 
كه امت دینند. اینان از حقوقی برخوردارند كه دیگران 
از حقوق یكسان  از آن محرومند. در دمكراسی همه 
برخوردارند، خواه مؤمن باشند یا كافر یا هرچه دیگر. این 
اصل است و حال آنكه اصل در دین، تبعیض است. فكر 
می كنم این مطلب آنقدر واضح است كه بسط آن، اتالف 
وقت خواننده می شود. اینجا اگر ادامه بحث را فقط به 
ادیان ابراهیمی محدود كنیم، باید بگوییم كه هیچیك 
از این ادیان نه زاینده دمكراسی است و نه منطبق با 
دمكراسی. زیاده خواهی هم منی توان كرد. نه موسی، 
نه عیسی و نه محمد، هیچیك وعده دمكراسی نداده اند 
كه حاال بعضی می خواهند به تولیت محمد دمكراسی 
اسالمی برقرار كنند. یهودیان و مسیحیان چننی ادعایی 
ندارند. جریان دمكراسی در اروپا و جریان پروتستانیسم، 
جدای از هم عمل كرده اند. در اروپا، رنسانس كردند. 
یعنی، دین را كنار گذاشتند و به اصل دمكراسی در 
یونان باستان روی آوردند. موج سكوالریسم آنقدر باال 
گرفت كه مسیحیت ناچار شد سر فروآورد و برای ابقا 
خود با این موج همراه شد. آنان از این موج بیم نكردند، 
چنانكه آن تداركچی اصالح طلب شیرین سخن ما از »بیم 

موج« وحشت كرده بود!
مفاهیمی  مسیحیت  درون  در  گذشته،  این  از 
نهفته بود كه رفرماسیون را یاری داد. دو اصل: یكی 
شمشیر«.  »دو  یا  »ثنویت سیاسی«  به  معروف  تئوری 
مسیح گفت: آنچه از آن قیصر است، به او ده و آنچه از 
آن خداست به خدا. اصل دوم: اصل تثلیث است. خدا 
به سه رویه. نه آن خدای قهار یهودی و نه آن خدای جبار 
و رحیم و منتقم و مكار محمد. این بود كه بنی اصل 
تثلیث مسیحی و تثلیث سیاسی منتسكیو اصطكاك 
ایجاد نشد. به عكس، وحدانیت سه بعدی مسیحی با 
وحدانیت سه گانه سیاسی جور شد. آری، مقننه، مجریه 
و قضاییه با هم اما جدای از هم. این است خداوند سه 
رویه الییك. این گونه همیاری های مفهومی در اسالم 
وجود ندارد و كار تطابق اسالم و دمكراسی را دشوار 

بلكه محال می سازد.
در واقع، مسأله اساسی نقطه عزمیت است. آیا 
اسالم و مسلمانی را باید اصل قرار داد یا شهروندی، 
آزادی و برابری متام شهروندان را؟ آشكاراست كه اولی 
به دمكراسی منی رسد. در بهترین وجه به جنات »اسالم 
عزیز« می اجنامد كه هنوز هیچ كس نتوانسته به ما بگوید، 
این غریق به ساحل كشیده شده چگونه موجودی خواهد 
باز ما را به فرمان علی مصطفی، شیرخدا  بود. حتماً 
از طالیه داران  ارجاع می دهند! برخی  به مالك اشتر 
نواندیشی اسالمی استدالل می كنند از این رو اسالم 
قرار داده اند كه  تئوریك  نقطه عزمیت  را  و مسلمانی 
اكثریت مردم ایران مسلمانند. از این رو حكومت ایران 
ناگزیر اسالمی خواهد بود. این استدالل به آن می ماند 
كه بگوییم چون قریب هفتاد درصد یا بیشتر فرانسویان 
كاتولیك هستند، پس باید رئیس جمهور فرانسه پاپ 
آنكه درست برعكس، فرانسه الییك ترین  باشد! حال 
كشور دنیا است. فرانسوی ها و دیگر مردمان دمكرات، بنا 
را بر شهروندی نهاده اند كه پسوند آن می تواند كاتولیك 
بودن یا هر چیز دیگر بنا بر انتخاب آزاد خود شهروند باشد. 
نواندیشان اسالمی می خواهند پسوند را به پیشوند تبدیل 
كنند. اسب درشگه را در عقب بسته اند. نقطه عزمیت قرار 
دادن مسلمانی به شهروند منی اجنامد. باز به مسلمانی 
برمنی خیزد،  كه دمكراسی  از مسلمانی  برمی گردد. 
شهروند آزاد می تواند مسلمان هم  ولی در دمكراسی 
باشد. بنابراین، اگرهدف نواندیشان اسالمی وصول به 
دمكراسی است، اینان باید نقط عزمیت تئوریك خود را 
از مسلمانی به شهروندی تغییر دهند. البته اصالح اسالم 
با اسالم  ایشان است. هر كار می خواهند  حق مسلم 
عزیزشان بكنند، بكنند. ولی منی توانند دمكراسی را آنقدر 
حتریف كنند و بچرخانند تا بلكه آن دمكراسی مثله شده 
با چند تا قل هوالله و شعرحافظ و موالنا به كالبد اسالم 

بزك شده چسبانده شود.
در این نوشته كوتاه، استدالل شد كه نه می توان 
از ادیان به طور عام و اسالم به طور خاص انتظار ایجاد 
نكرده،  ادعای  چننی  دینی  هیچ  داشت.  دمكراسی 
هم  كرد.  ایجاد  دین، حكومت  براساس  می تواند  اما 
و هم حكومت های چند  درازمدت  حكومت مسیحی 
رنگ اسالمی داشته امی. از حكومت پیامبراسالم گرفته 
تا راشدین و خالفت های چندگانه. حاال هم كه در پرتو 
انقالب شكوهمند، حكومت اسالمی در كشور بقیة الله 
برقرار است. پس حكومت دینی جلوه خارجی تاریخی 
كه حكومت  است  این  منتهی، حرف  دارد.  واقعی  و 
دینی دمكراتیك نه وجود خارجی و تاریخی پیدا كرده 
و نه می تواند پیدا كند. به عبارت روشن تر، اگر خواستار 
دمكراسی هستیم، نه می توانیم اعتقاد دینی را نقطه 
آغازین قرار دهیم و نه می توانیم دو نقطه حركت توأماً 

داشته باشیم، یعنی هم مسلمانی و هم شهروندی.
انتزاع و انتخاب جوهر مدرنیته است. الجرم باید 

انتخاب كرد. یا این یا آن. اما نه هر دو و نه باهم!

چرا دین منی تواند
پایه دمكراسی باشد؟

مهدی مظفر
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برخورد آرا

در دوران جاهلیت كه ادیان در نقاط مختلف دنیا، خاصه در خاورمیانه، به 
زبان های گوناگون به بشر ارائه گردید، درك مردمان به حدی نبود كه بخوانند و 
بفهمند و اجرا كنند. الزاماً برخالف هدف قانونگزاران، رسم بر آن شده یك نفر 
كه احیاناً معلومات یا صدای بهتری دارد، در جلو جمع بایستد و پیروان ادیان هر 
كدام به زبانی و آهنگی كه او گفت، بدون آن كه بفهمند چه می گوید، تقلید كنند 
و به تدریج كتاب های حاوی عبادت ها نیز طبق این روش تنظیم گردیده و بهترین 
باشد، دیندارترین می پنداشتند كه هنوز  بوده  اینكه بی سوادترین  ولو  را  مقلدین 
آثار بارز ویرانگر آن را در بنی همه ادیان می بینیم، در حالی كه بارها خردگرایان 

به زبان های مختلف فریاد بر آورده اند:
خلق را تقلیدشان بر باد داد         ای دو صد لعنت بر این تقلید باد

عبادت  را  آن  و  شده  بشر  عادت  است  سال  هزاران  كوركورانه،  تقلید  آری 
می پندارد. در حالی كه مزد هر عابد یا دعاگوئی كه درك كند چه می گوید، خوب 

بودن انسان و بازده طبیعی آن به خود اوست.
آیا خواندن بدون درك معنا مفید بوده است؟ یا رفع مسؤولیت شرعی، كه عالوه 
بر نفهمیدن معنی، چنان به سرعت عبادت، بفرمایند كه حتی كلمات را با بلندگو یا 
بدون آن نه خود فهمند نه دیگران. آیا تظاهر دوام خواهد داشت؟ كه مقلدینی هر 
كدام به زبانی، برای مثال، روزی 5 بار فریاد برآورند حی االخیرالعمل )هر كسی 
به عمل خود( و از گلدسته بیاید پائنی به خودی و غیر خودی ظلم كند بدون آنكه 

بفهمد االن چه گفت، چه آرزو كرد؟
آیا چنانچه دیگری بخواند و فرضاً بفهمد و به جای دیگران تصمیم گیری مناید، 
مقلدین بردگانی بیش نخواهند بود؟ كه در اثر تبلیغ مانند رباتی غنی شده از تنفر 
دینی، بسی خطرناك تر از مبب امت حاوی اورانیوم غنی شده، به میان مردم خودی 
و غیرخودی برود، خود و دیگران را مسموم و معدوم مناید؟ مبب غنی شده از نفرت 

دینی جاندار متحرك، بسی خطرناك تر از مبب بی جان است.
آری ریشه ناامنی موروثی دنیا، در تبعیض دینی و ارثیه نفرت ادیان و فرقه هاست 
كه متاسفانه چنانچه به تاریخ دنیا مراجعه كنیم، می بینیم كمتر جنگ و قتل و غارت 
جهانی را می توان یافت كه انگشت كثیف نفرت دینی و مرامی و فرقه ای در میان 
نداشته باشد. در معیاری متفاوت اخیراً دیدمی جوان 32 ساله مسیحی تبعه كشور 
بی گناه  نفر   77 مسلمان،  مهاجرین  از  نفرت  اثر  در  »اندس«  نام  به  نروژ  متمدن 
هم دین و هم وطن خود را كشت، همانطور كه هر روز در نقاط دیگر می كشند. آیا 
پایانی براین اعمال غیرانسانی متصور است؟ چاره چیست؟ برای براندازی میكرب 
مسری جهانی نفرت دینی كه به وسیله سودجویان جهانی ادیان، نهادینه شده است، 
هم یاری همگانی الزم است. چنانچه قدرتی و عدالتی در میان باشد، دولت ها از 
جمله دولت نروژ، می توانند معلمنی و مدرسنی مذهبی را كه برخالف ادعای ترویج 
محبت، از قول خود و كتاب ها، نفرت را جایگزین محبت می كنند را محاكمه كند و 
با همكاری سازمان ملل، بذر مسموم نفرت دینی را از مدارس و مجامع دینی دنیا 

از میان بردارند، تا دنیا برای همیشه آرام گردد و گرنه به قول موالنا:
گوی را با پست و با باال چكار          هر كجا چوگانش راند می رود 

مقلد فكر منی كند، راهبر به جای او می اندیشد و در همه موارد مقلد، مجری 

بالاراده ای، هم چون رباتی كه از قبل تنظیم شده باشد نیست. تقلید كوركورانه 
از نسلی به نسل دیگر  موروثی ادیان، سرطان مولد نفرت موروثی بشر است كه 
رسیده است و ادامه دارد. در دهه 1940 از مردم نژادپرست آن روز آمریكا، درباره 
تبعیض، آمار گرفته بودند. اكثریت بدون آن كه هرگز سیاهپوست دیده باشند ضد 

سیاهپوست بودند!!
آری تنفر، خاصه تنفر دینی و نژادی مذموم ترین ارثیه ننگنی مقلدین دنیاست 
كه دكانداران فرصت طلب ادیان، به قیمت نابودی خود و دیگران از آن بهره برداری 
می منایند كه منونه بارز آن فرو ریخنت دو ساختمان 102 طبقه مركز جتارت جهانی 
نیویورك به همراه حدود سه هزار نفر بی گناه، در واقعه شرم آور یازده سپتامبربود. 
ویران شدن این دو آسمانخراش زیبا نه از قدرت امت بود، نه از حرارت صدها گالن 
بنزین هواپیما، بلكه مانند هزاران جنگ و صدها میلیون كشته دیگر تاریخ، فقط از 
قدرت تخریبی مهیب نفرت دینی بود كه جنگ قادر به از میان برداشنت آن نیست 

و این نفرت دینی منحصر به یك دین و ملت نیست.
بشر حتمی اخلطاست كه نفرت دینی را در نهاد بشر چنان نهادینه كرده، كه 
بازده آن جنگ انسان با انسان بوده است. همانگونه كه محمد عطا، ایگال امیر، 
آندس هم فكر بودند، بدون آن كه هم دین باشند. تنها یك دین را منی توان متهم 
این، روز  بر علیه  اینان دین نیست، نفرت دینی است. روزی  كرد. وجه مشترك 
دیگر بر علیه آن، و همه روزها بر علیه خویش! با ادیان منی توان جنگید با هم یاری 
را  بتوان محبت  تا  مبارزه كرد  آن می توان  و مروجنی  نفرت دینی  با  و هم گامی، 
جایگزین نفرت و نوع دوستی را به گونه ای جایگزین تبعیض دینی و فرقه ای منود، 
كه بشر دریابد تا روزی كه فارغ از هر دینی و مرامی، امنیت و احترام فرد، مراعات 
نگردد، به هیچ وجه امنیت جمعی جهانی فراهم نخواهد شد، به حد امكانات خود 

به تأخیر آن كمك نكنیم.
تبعیض وطن ندارد، نفرت مرز و نوع دین و فرقه منی شناسد و بدتر از بیماری 
ایدز، مسری و برضد خودی و بیگانه رشد می كند و موروثی می گردد. پدران و مادران 
نیز وظیفه دارند از بیان هر نكته حاوی تبعیض و نفرت در خانواده خودداری كنند 

تا فرزندان بدانند محبت هیچ محدودیتی ندارد.
انسان زمانی كه آینده را نگاه می كند، شاید تاثیر نفرت های ضد بشری دینی 
را درك نكند، ولی وقتی به گذشته و تاریخ می نگرد، ارتباط تنفر دینی و فرقه ای را 
در ارتباطات وقایع ننگنی جهانی كه بدترین آنها قتل عام ارامنه و هولوكاست بوده 
را می بیند و انگشت اتهام به سوی دین و مكتب های ترویج تنفر بسیاری از مروجنی 
ادیان دراز می كند و متوجه می شود مهمترین رسالت بشر زخم خورده از تنفر دینی 
امروز دنیا، جلوگیری از انتقال هر گونه نفرت به نسل های آینده از طریق مدارس و 
مكتب های مذهبی و خانواده هاست و گرنه با پول طرف های مخاصم هزاران برابر 

بیش از آنچه كه در میدان ها بكشند هر روز در مدارس تعلیم می دهند.
بشر امروز وظیفه دارد برگ های خشكیده درختان كهنسال ادیان را فرو ریزد 
تا برای رشد برگ های شاداب آماده گردد. همانگونه كه ملت یهود به حكم زمان، 
تا به حال 323 فرمان از 613 اصل را منسوخ منوده است. از تقلید بپرهیزمی، 
هیچ قانونی تغییرناپذیر نیست، اگر چننی بود، فلسفه سنهدرین، تشكیل مجمع 
قضات، برای تغییر، طبق دستور تورات مقدس در میان نبود. تغییرناپذیری فلسفه 
خشك اندیشان است، وگرنه به حكم زمان، این مقتدر مطلق، همه قواننی دنیا رو 
به تكامل دارند. اینجاست كه می گومی ترك نكنیم، درك كنیم. ما نیامده امی یك 
عمر در فیلم سراسر زد و خورد دین، بازی و حركات كارگردان های قدمی و جدید 
را تقلید كنیم. آنگونه كه ما را دیندار بنامند، و شاید در آن دنیای واهی به ما جایزه 
اسكار بدهند! بدون شك با وجدان ترین انسان ها دیندارترین اند. برای نفی دین 
كافی است كه مقلدین را دیندار نامید. واقع بنی باشیم، هیچ یك از پیروان ادیان، 
حتی تندروترین آنها، قادر به اجنام عینی اوامر كتاب های دینی خود نیستند، مگر 
با تطبیق با زمان اجرا. به همنی دلیل است كه فرصت طلبان به تقلید روآورده اند و 
از آن مبب های غنی شده از تنفر سیار می سازند. تقلید عصای سفید نابینایان است، 

كدام خطرناك ترند؟
اذهان غنی شده از تنفر یا اورانیوم غنی شده؟

نورالله گبای
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برخورد آرا
خردمندی و الزامات روز تعینی كننده مسیر زندگی در زمان اجرا، یا نفی نوشته های 

نویسندگان فارغ از اطالعات روز است.
قانونگذاران مسؤولیتی ندارند، وظیفه ماست كه زبان آنها را درك كنیم. بشر، 
فقط ضبط صوت نیست كه مطیع و مطلق اندیش مباند. هیچ جانداری در پیله دائمی 
زنده منی ماند. برای راننده ای كه مسیری را اشتباه می رود نیز، حق دور زدن و تطبیق 
با مسیر صحیح، برای رسیدن به مقصد همیشه محفوظ است ما با قواننی عقالنی 
خوانا با همه زمان های خود، مشكل ندارمی با یكسونگران جدید و قدمی كه مدعی 
تغییرناپذیری و مجری مغزشوئی دیگران هستند مشكل دارمی. اینان توجه ندارند، 

تعصب كور، بازده تقلید كوركورانه از دین بوده كه به جای محبت نفرت آفریده.
زندگی بشر مانند كتابی است پر از خوب بد، هرگز به خاطر یك ورق یا جمله 
ناباب منی توان كل كتاب را به دور  انداخت. همانگونه كه مذهبی یا ریفوریست 
را منی توان، یعنی ممكن نیست از بدنه جامعه جدا كرد. ولی چنانچه گوش شنوا 
با هم گامی جمعی  با استدالل و منطق،  از تعصب در میان باشد  و ذهنی خالی 
جهانی، می توان دوگانگی را به هدف تأمنی یگانگی، قبل از خطر انهدام خانواده ها 
به مصداق با متیز كردن جلو هر خانه می توان شهر، مملكت و دنیا را متیز نگه داشت. 
از طریق متیز نگه داشنت اذهان اعضای هر خانواده نیز می توان نفرت های ارثی 

دینی و فرقه ای ادیان را از میان برداشت و درك كرد.
می رسد جا  یك  به  آخر  آن  و  این  گفتگوی 

تعبیرها مختلف  باشد  است،  خواب  یك  خواب 
تا آجنا كه مطالعه كرده ام در تاریخ 2700 ساله اقامت ملت یهود در ایران، 
فقط یك دفعه تورات مقدس به فارسی ترجمه گردیده آن هم به وسیله میسیونرهای 
است  مقدس  تورات  اجنیل،  كتب  نخست(  )بخش  درصد  پنجاه  چون  مسیحی. 
آنها برای تبلیغات خود به زبان فارسی، به این ترجمه احتیاج داشتند و آن را  و 

فاضل خوانی می نامیدند.
آیا اجداد ما امكانات ترجمه نداشتند یا صالح منی دانستند؟ بهر حال امروز 
ترجمه همه كتاب های مذهبی ادیان به زبان های مختلف در اختیار همگان است 
و هر فردی می تواند بخواند و نتیجه گیری مناید. دین تنها وسیله بیداری نیست، 
دین و علم و استدالل می توانند با ادغام نكات مثبت مشترك با ادیان و فرقه ها 

مكمل یكدیگر باشند. از گذشته بیاموزمی.
هر كه ناموخت از گذشت روزگار          هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار 

كنفوسیوس می گوید: 
ادامه زندگی انسان سه راه دارد

راه اول از اندیشه می گذرد – این واالترین است
راه دوم از تقلید می گذرد- این آسان ترین است
راه سوم از جتربه می گذرد – این تلخ ترین است

ادیان،  اولیه  پیروان  بی سوادی  و  ناآگاهی  دلیل  به  یكسونگران،  بدبختانه 
راه دوم یعنی تقلید كوركورانه، سهل ترین راه را برگزیده اند، و بدتر از آن كه ادامه 
می دهند و برای بهره برداری تبلیغ می كنند. فرهنگ مقلد نپرسیدن و ندانسنت و 
تسلیم كوركورانه ارثی است، چون باور او ناشی از تفكر نیست، متاثر از گفته ها و 
نوشته های هم فكران اوست كه سئوال و كنجكاوی خارج از تفكر خویش را گناه 

جلوه داده اند. 
و  برای كسب جتربه  به نسبت ظرفیتی كه  انسان ها  برنارد شاو می گوید:   
آری جتربه  آموخته اند.  به نسبت جتاربی كه  نه  عاقلند،  دارند  آن  از  بهره برداری 

بهره برداری نشده رویائی بیش نیست.
دوستان: واقع بنی باید بود، تغییر به ضرب جبر زمان به طوری كه شاهدمی، 
ویرانگر است. روزها برای همگان، همیشه آفتابی نبوده و نخواهند بود. از مقلد 
تا بی نهایت، چون عقل عاقل  از متعصب غیرمنطقی  صدها كیلومتر دور شومی و 
حدی دارد، ولی تعصب واپس گرا، بی نهایت است. دیندار مقلد تصور می كند یك 
عمر عبادت كرده، در حالی كه یك عمر یك نوشته و یك مطلب را طوطی وار تكرار 

كرده است و ادامه می دهد و توجه ندارد، تعصب كور موجود و ناامنی دنیا، بازده 
پیروی كوركورانه از دین بوده كه به جای محبت نفرت آفریده.

خردگرا به خدا و دین اعتقاد دارد و به علم نیاز، چننی انسانی بنی اعتقاد و 
وجدان و نیاز به علم، اعتدال برقرار می كند. آری عقل و اعتدال همزادند و همراه. 

همه بی ثباتی های ادیان نیز، بازده عدم حفظ عاقالنه تعادل است.
خواهی؟ چه  كه  عالم  دو  به  بكنندم  مّخیر  گر 

ا ر ن  ینا ا س  و د فر نعمت  همه   ، ا ر ما  عقل 
بدون تردید چنانچه باورمندان ادیان كتاب های دینی خود را به زبان مادری، 
خاصه در سننی بلوغ فكری مطالعه كنند، دگرگون و به اشتباهات خود پی خواهند 

برد و از مروجنی دوئیت دور خواهند شد.
»آلفرد هیچكاك استاد و كارگردان بزرگ سینما، متخصص مشهور ترساندن 
مردم، در حال رانندگی در جاده های سوئیس از پنجره اتومبیل خود به بیرون اشاره 
می كند و می گوید این ترسناك ترین منظره ای است كه تا امروز دیده ام. در امتداد 
اشاره او، كشیشی بود كه دست بر شانه پسركی خردسال نهاده بود و با او صحبت 
می كرد. هیچكاك از پنجره اتومبیل خم می شود و فریاد برمی آورد پسرجان زندگی 

ات را جنات بده فرار كن.«
مكتبی را می توان دینی و انسانی نامید كه مروج محبت و یگانگی جهانی 
باشد تا انسان های بهتری پرورش دهد، انسانی خالی از هر گونه نفرت و تبعیض، 
و به دانشجویان بفهماند آنچه اهمیت دارد حاكمیت وجدان است نه مطلق اندیشی 

و هیچ باوری باالتر از حقیقت نیست چه خوش گفت خواجه خردگرای شیراز:
بنه عذر  را  همه  دوملت  هفتاد  جنگ 

زدند افسانه  ره  حقیقت،  ندیدند  چون 

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
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سالم آقای دكتر
از این كه فرستادن این مطلب برای شما طول كشید، پوزش می طلبم. 
مادرم در مورد لطف شما در توجه به نوشته های من گفتند و همچننی گفتند 
كه نوشته ای خدمت شما ارسال منامی. متأسفانه مطالبی كه من می نویسم، 
برداشت های شخصی خودم می باشد و این مطالب را جهت سرگرم كردن 
به عالم هستی را شرح  خودم می نویسم. در واقع دیدگاه و نحوه نگاه من 
می دهند و جهان اطرافم را از این روش می شناسم و دیدگاه من نسبت به 

عالم هستی می باشد و منی دامن كه ارزش علمی دارند یا خیر.
لذا  می باشد،  بداهه نویسی  من  نوشته های  سبك  چون  همچننی 
غلط های امالیی و انشائی در متون نوشته شده، بسیار مشاهده می گردد. 
این  كه  می منامی  استفاده  تایپ  جهت   Google KeyBorad از  من  همچننی 
نیز دلیلی دیگر بر خطاهای من می باشد كه از برای این موضوع، پیشاپیش 
انتشار  خود  وبالگ  در  می خواهم  كه  مقاالتی  من  می طلبم.  پوزش  شما  از 
دهم، را خدمت شما ارسال می دارم. باشد كه مفید واقع شوند و به كار آیند.

با تشكر از شما، آرش رحیمیان

در این سری مقاالت به چگونگی توصیف جهان هستی، توسط 
این  از  استفاده  با  حتلیل  چگونگی  به  و  پرداخت  خواهیم  عدد 

سیستم و طراحی و آنالیز سیستم های هویتی با استفاده 
از مفاهیم عددی خواهیم پرداخت. باز هم 

توجه شما را به این مطلب جلب می منامی 
كه مطالبی كه اینجا می خوانید زائیده 

شاید  و  می باشد  حلظه  در  من  ذهن 
منامی.  تصحیح  را  آنها  بعدی  مطالب  در 

من  شخص  ذهن  زائیده  مطالب  این  متامی 
از دوران كودكی  و حاصل مطالبی می باشد كه 

آنها را مطالعه منوده ام و دیدگاه من نسبت به عالم 
هستی می باشد.

نیازمند  موجودیتی  هر  كه  می دانید  شما 
توصیف می باشد. این به آن معنا می باشد كه شما 
جهت ایجاد موجودیتی، نیازمند تعریف ساختار و 

چگونگی آن موجودیت می باشید.
كافی  و  موجودیتی، خود شرط الزم  توصیف چگونگی خلقت  در حقیقت 
جهت خلقت آن موجودیت می باشد. احتماالً این سؤال برای شما پیش خواهد 
آمد كه چگونه بدون ماده می توان چیزی را خلق كرد!! در حقیقت این مفاهیم 

عددی خود توصیف گر موجودیت ماده و چگونگی خلقت ماده خواهند شد.
بله با شمردن می توان خلق منود ولی سؤال این است كه چگونه؟ در حنی 
در  آنها  متامی  كه  ندارد  لزومی  كه  شد  خواهد  تولید  مفهوم  بینهایت  شمارش 
جهان ما دارای مفهوم باشند و در این میان به عددی كه توصیف گر ذره خدا نیز 

می باشد خواهیم رسید.
متأسفانه به دلیل نام گذاری این ذره عده ای آن را توهنی به خالق می دانند. 
ولی من این لغات را صرفاً جهت نامیدن استفاده می منامی و خداوند یا هر نامی 
كه شما بر آن می نهید در وادی ایی خارج از ذهن و جهان عددی می گنجد و در 
تعریف من خالق یا هر آنچه شما می نامید، ناشناخته های من می باشد كه به آن 

عشق می ورزم. بگذرمی.
بگذارید كمی بیشتر این مطلب را برای شما باز كنم.

تضاد و متضاد
بهتر است كه در این بخش به تعریف لغات تضاد و متضاد بپردازم. دلیل 

برخورد آرا
استفاده من از این لغات این می باشد كه بتوامن مفاهیم را با كوتاه ترین جمالت و 
ساده ترین صورت ممكن به شما عرضه منامی. تضاد و متضاد در حقیقت دو هویت 
یك موجودیت می باشند. شاید بتوان این دو هویت را با خوب یا بد و یا زشت یا زیبا 
و یا شیطان و خدا نام برد. در واقع هر مفهومی كه تضادی در آن هویت می یابد. 
در حقیقت تضاد تعریف كننده موجودیت می باشد و هر موجودیتی جهت مفهوم 

داشنت نیازمند تضادی می باشد.
شما این مطلب را می توانید براحتی آزمایش كنید. در اتاقی كه همه اشیای 
آن به رنگ قرمز می باشند المپ قرمزی را روشن كنید. اگر نور بطور كاماًل یكنواخت 
از همه جهت به اشیای داخل اتاق برسد، چشم معمولی انسان قادر به تشخیص 
اشیای داخل اتاق منی باشد. ولی اگر نور از جهتی خاص به اشیای داخل اتاق 
برسد، به دلیل ایجاد سایه، می توانید تعدادی از موجودیت ها را مشاهده منائید.

از نور  هرچه تضاد بیشتر شود، موجودیت ها بیشتر خواهند شد. اگر شما 
مشاهده  را  اتاق  داخل  اشیای  از  بسیاری  بتوانید  شاید  منائید،  استفاده  سفید 
منائید و این به دلیل تعدد تضادها می باشد. پس هرچه تعدد تضادها بیشتر باشد 

می توان مفاهیم و موجودیت های بیشتری را شناسائی منود.
در حقیقت موجودیت دیدگاه های مختلف در جهان هستی می باشد 
اساس  بر  مفاهیم  حقیقت  در  می باشد.  توصیف گر  را  مفاهیم  كه 
ناظر و دیگر موجودیت ها توصیف و مفهوم می یابند. دیدگاه هر 
توصیف گر  شمارنده  حقیقت  در  و  می باشد  واحد  ناظر 
تغییر  این  می باشد.  متغیر  ناظر  اساس  بر 
تعدد  و  ناظر  توصیف  عدد  به  توصیف  و 
توسط  شده  شناسائی  موجودیت های 

ناظر رابطه مستقیم دارد.
درحقیقت با كمی دقت بیشتر به این 
نتیجه خواهیم رسید كه ناظر با درك كامل تر، 
عدد توصیف خود را كامل تر می مناید و در حقیقت 
برای  موجودیت ها  تعریف  كه  گرفت  نتیجه  می توان 
توصیف  عدد  با  مستقیم  رابطه  و  متفاوت  ناظر  هر 

ناظر دارد.
موجودیت  ذات  در  تضاد  این  حقیقت  در  پس 
آن  اطراف  جهان  توصیف گر  تضاد  این  و  می باشد 

موجودیت می باشد. حال ما تضاد را تضاد و متضاد آن را متضاد می نامیم.
شاید برای شما این تعریف عجیب باشد، ولی چون تضاد و متضاد در حلظه 
و  تضاد  لغات  از  حلظه  هویت  این  بیان  جهت  پس  می باشد،  ذات موجودیت  در 

متضاد استفاده منوده ام.

عدد و مفاهیم عددی
شاید برای شما عجیب باشد كه بگومی همنی نوشته یی كه در حال خواندن 
نامیم. در  با نام حرف  آن می باشید، یك عدد می باشد كه اعداد آن را در زبان 
حقیقت حروف هم نوعی عدد می باشند كه با كنار هم قرار گرفنت تولید مفاهیم 
را می منایند. بطور مثال در زبان پارسی شما با عدد هایی در مبنای 32 سر و كار 
دارید و در زبان انگلیسی با عدد هایی در مبنای 24. حال سؤال پیش می آید كه 
آیا با تبدیل این مبنا های عددی می توان ترجمه اجنام منود؟ خیر چون نگارش، 
مفاهیم مصطلح، قواعد دستوری و بی نهایت مفاهیم دیگر موجود می باشند كه 
در ترجمه و تبدیل عددی باید گنجانده شوند و این تبدیل آنقدر از حلاظ عددی 
غیر ممكن می باشد. الكن  تقریباً  این روش  از طریق  ترجمه  بزرگ می باشد كه 
عالم هستی با استفاده از این روش، به تبادل اطالعات با هسته اصلی شمارنده 
یا توصیف گر می مناید و با استفاده از این روش مفاهیم و موجودیت در هر عاملی 

كه شمارنده آن را تولید منوده، قابل محاسبه می باشد.

توصیف جهان هستی

توسط عدد
آرش رحیمیان
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»سالم به مردم خوب سرزمنی ام. در این حلظه بسیاری ایرانیان 
سرتاسر جهان دارند ما را نگاه می كنند. فكر می كنم آن ها بسیار 
خوشحال اند. آن ها تنها به خاطر این جایزه ی مهم یا یك فیلم یا 
فیلم ساز خوشحال نیستند. آن ها خوشحال اند، چون در این زمان 
كه صحبت جنگ و تهدید و حمله بنی سیاستمداران رد و بدل 
می شود، این جا صحبت از فرهنگ غنی كشورشان ایران است. 
یك فرهنگ غنی و قدمیی كه زیر گرد و غبار سیاست پنهان مانده 
است. من با افتخار این جایزه را تقدمی مردم سرزمنی ام می كنم. 
مردمی كه برای همه فرهنگ ها و متدن ها احترام قائل اند و با نفرت 

و خشونت سر سازگاری ندارند«.

به  سیمنی«  از  نادر  »جدایی  فیلم 
بهترین  اسكار  فرهادی  اصغر  كارگردانی 

فیلم غیرانگلیسی زبان را از آن خود كرد. 
اصغر فرهادی كه برای گرفنت جایزه 
به روی صحنه رفت، در سخنان خود  تنها 
گفت: »سالم به مردم خوب سرزمنی ام. در 
ایرانیان سرتاسر جهان  این حلظه بسیاری 
دارند ما را نگاه می كنند. فكر می كنم آن ها 
بسیار خوشحال اند. آن ها تنها به خاطر این 
جایزه ی مهم یا یك فیلم یا فیلم ساز خوشحال 
این  در  چون  خوشحال اند،  آن ها  نیستند. 
زمان كه صحبت جنگ و تهدید و حمله بنی 
جا  این  می شود،  بدل  و  رد  سیاستمداران 
ایران  كشورشان  غنی  فرهنگ  از  صحبت 
زیر  كه  قدمیی  و  غنی  فرهنگ  یك  است. 
گرد و غبار سیاست پنهان مانده است. من 
با افتخار این جایزه را تقدمی مردم سرزمنی ام 
می كنم. مردمی كه برای همه فرهنگ ها و 
متدن ها احترام قائل اند و با نفرت و خشونت 

سر سازگاری ندارند«.
از ایران،54 زندانی سیاسی طی پیام 
مكتوبی از داخل زندان، دریافت جایزه اسكار 
توسط اصغر فرهادی را به وی و سایر ایرانیان 
امضاكنندگان  میان  در  كه  گفتند  تبریك 
عیسی  تاج زاده،  مصطفی  چون  نام هایی 
سحرخیز، مسعود باستانی، بهمن احمدی 
شعله   قاسم  امنی زاده،  محسن  امویی، 
بهشتی،  علیرضا  صمیمی،  كیوان  سعدی، 
محمد  مؤمنی،  عبدالله  مددی،  ابراهیم 
بهزاد  و  میردامادی  محسن  سیف زاده، 
رجایی  علیرضا  و  قدیانی  ابوالفضل  نبوی، 

مشاهده می شود.
پیشنی  رئیس جمهور  خامتی  محمد 
ایران طی پیامی دریافت جایزه اسكار توسط 
تبریك گفت. وی  به وی  را  فرهادی  اصغر 

سینمای  واالی  »جایگاه  نشانه  را  جایزه  این  گرفنت 
اندیشمند و صاحب سبك ایران« دانسته و تأكید كرده 
است: »آنان كه به ایران و به آینی و فرهنگ و تاریخ 
این مرز و بوم دلبستگی دارند و احترام می گذارند، 
توفیق بزرگ شما را بار دیگر ارج می نهند... در جهان 
ناامن، جنگ زده و پر از تبعیض و ناروایی و خودكامگی، 
موجب نزدیكی دل ها و چیرگی انسانیت و محبت بر 
خشونت شود و گفت وگوی فرهنگ ها و متدن ها را به 

جای تنش و درگیری بنشاند«.
طی  نیز  خمینی  آیت الله  نوه  اشراقی  مرتضی 
پیامی دریافت اولنی جایزه اسكار برای یك فیلم ایرانی 
را به اصغر فرهادی تبریك گفت. وی در منت پیامش 
خطاب به اصغر فرهادی نوشت: »هنر و هنرمندی كه 
در خدمت فرهنگ و مردمش باشد و پیام انسان دوستی 

فرهنگ و هنر
روی مخاطب دارد، فراموش ناشدنی است.«

فرهادی،  اصغر  ساخته ی  آخرین 
كارگردان جوان ایرانی، حاال به معتبرترین 
كرده  پیدا  راه  نیز  جهانی  جشنواره های 
است. خرس طالیی جشنواره فیلم برلنی 
را  گلوب«  »گلدن  اولنی  و  كرد  دریافت  را 
برای سینمای ایران به همراه آورد. در جایزه 
اسكار برای بهترین فیلمنامه، اصغر فرهادی 
كنار نام های بزرگی چون وودی آلن نامزد 
شده بود و بسیاری از منتقدان شانس وی 
باال  بسیار  نیز  را  اسكار  این  دریافت  برای 

پیش بینی كرده بودند.
از  سیمنی«،  از  نادر  »جدایی  فیلم 
ایرانی است كه درباره ی  معدود فیلم های 
شهری  و  حتصیل كرده  متوسط،  طبقه ی 
در  فیلم  منتقدان  از  بسیاری  است.  ایران 
چهره ی  فرهادی،  فیلم  می گویند  جهان 
كه  می دهد  نشان  را  ایرانیان  از  قشری 
ایران  از  معموال در تصاویر غالب رسانه ای 
مناینده  كه  مردم  از  گروهی  غایب اند. 
باورها و ارزش های مورد پسند نظام حاكم 

در ایران نیستند.
جان پاورز، منتقد فیلم، در نقدی كه 
درباره »جدایی نادر از سیمنی« در »ان پی آر« 
نوشته است: »در همه ی سی سال گذشته 
و عادت كردمی  یاد گرفتیم  آمریكایی ها  ما 
كه به ایرانی ها به چشم دشمنان خود نگاه 
كنیم. این باور كلیشه ای، باعث شد بسیاری 
از آمریكایی ها اصاًل سراغ فیلم های ایرانی 
نروند. در حالی كه ایران یكی از كشورهایی 
از  است كه در سی سال گذشته، گروهی 
خالق ترین و بهترین كارگردان های سینما را 
به جهان معرفی كرده است. اصغر فرهادی 
بی گمان یكی از برجسته ترین این نسل از 

كارگردان های ایرانی است.«
جان اندرسون، منتقد فیلم نشریات »وال استریت 
ژورنال«، »ورایتی« و »نیویورك تامیز«، در نقد مفصلی 
كه بر فیلم نوشته است، می گوید این فیلم در فضای 
سیاسی و جامعه ی آمریكا نیز می تواند مصداق داشته 
باشد. او عامل موفقیت فیلم را در به تصویر كشیدن 
داستانی می داند كه جهانی است و هر بیننده كه از 
سالن سینما بیرون می آید، گوشه هایی از این داستان، 
كاراكترها و موقعیت های پیچیده را در چندقدمی خود 
دیده و جتربه كرده است. او می نویسد تعجب منی كند 
كه سیاستمداران و مقامات رسمی ایران این فیلم را 
دوست ندارند، همان طور كه شرط می بندد عده ای از 
سیاستمداران و جنگ طلب های آمریكایی هم این فیلم 
»این  اندرسون می گوید:  را دوست نخواهند داشت. 
فیلم از شباهت های موقعیت های انسانی می گوید و 

»جدایینادرازسیمین«

اسكارگرفت

آنان را به گوش جهانیان برساند، لیاقت دریافت چننی 
جوایزی را نیز داراست«.

آخرین ساخته ی اصغر فرهادی نه فقط حتسنی 
را  غربی  منتقدان  و  بیننده ها  ستایش  كه  ایرانی ها، 
هم به همراه داشته است. منتقدان غربی فیلم او را 
فیلمی  و  ایران  از  اغراق  از  دور  به  منایانگر چهره ای 

كامل توصیف می كنند.
در سال 2011، فیلم منتخب راجر ایبرت، برای 
اولنی بار فیلمی از ایران بود. ایبرت در ستون معروف 
خود در »شیكاگو سان تامیز«، فیلم ایرانی »جدایی نادر 
از سیمنی« را به عنوان فیلم منتخب و محبوب خود 
نوشت:  آن  درباره ی  و  كرد  معرفی   2011 سال  در 
»همه چیز این فیلم درست، به جا و خوب پرداخته شده 
بازی ها  است،  درخشان  فرهادی  فیلم نامه ی  است. 
بر  فیلم  كه  تأثیری  و  است  حتسنی برانگیز  و  درست 
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اینكالسكوچکرابهاستادبزرگادبیاتدادهاند

چرا باید _ به هر دلیل و بهانه ای _ صبر كرد، تا پس از خاموشی شفیعی كدكنی، درباره ظلمی 
كه به او و شاگردانش می شود نوشت؟ نه. من این ظلم را تاب منی آورم و می نویسم:

اینجا كالس درس مردی است كه هیچ كس منی تواند بگوید، پس از او شاعری خواهد آمد كه 
جنوای غربت كویر و گون هایش با نسیم را بسراید! كوچك ترین كالس را در اختیارش گذاشته اند. 
شاگردان و مشتاقان كالسش روز به روز افزون می شوند، اما از شمار صندلی های كالسش روز به روز 
كاسته می شود! چننی می كنند تا دانشجویان مهمان كالس ادبیات فارسی او برای دانشجویان دوره 
ارشد _ دكترا _ نتوانند در كالسش جمع شوند. دانشجویان روی زمنی می نشینند، كالس كوچك 

است و صندلی ها معدود. 
از آن همه كالس فراخ و سالن های فراخ تر كه در زیر همنی كالس كوچك قرار دارد و روحانیون 
و استادان محبوب و مجیز گوی حكومت، در آنها مدح قدرت و تاریخ اسالم و ادبیات عرب می گویند، 
همنی كالس محقر و كوچك را در اختیار شفیعی كدكنی گذاشته اند. با میزی كه صندلی اش را به 

دانشجویان بخشیده تا روی پا نایستند. چه باك كه خود ایستاده است؟
او ایستاده ی تاریخ ادبیات ایران است. ایستاده است تا از قصیدهای از زندان بیرون آمده مسعود 
سعد و ناصر خسرو بگوید؛ از دندان سوده رودكی، از مثنوی مولوی و عشق موالنا به شمس، از حافظ 
و عشق بازی های رندانه اش، از سعدی و جهانگردی هایش، از منوچهری كه طبیعت چهار فصل سال 

ایران را سروده؛ از نازك خیالی های صائب تبریزی، از دوره های ادبی ایران و جهان و ...
به مرز آمدن و نیآمدن به دانشگاه رسیده است. تن تبدارش خسته شده از این همه محدودیت و 

فشار روانی كه هدایت شده بر او حتمیل می شود.
می گوید، كه شاید دیگر باز نگردد و نیآید. خسته شده، می رود كه به شعر و كارهای حتقیقاتی اش 
روی ادبیات ایران برسد. هرگاه كه از رفنت و نیآمدن می گوید، بغض در گلوی دانشجویانی كه روی 

زمنی می نشینند تا كالمش را به جان بخرند جمع می شود. 
بر آن كه چننی می رود، از آخرین های سالله شعر ایران است. این ننگ و ظلم را به كجا باید 
برد؟ به چه كسی باید گفت؟ از كدامنی »گلدسته« سر به آسمان سائیده ایران می توان باال رفت و دو 
دست را در دو سوی دهان گرفت و بانگ برداشت: آی مردم! بدانید با شریف ترین انسان های این مرز 
و بوم چه می كنند. تا آینده منتظر منانید تا نسل های پس از ما، ویرانه های كاخ ستمكاران را ببینند. 

آنچنان كه خاقانی »كاخ مدائن« را دید و به ستمكاران روزگار خویش بانگ برداشت: عبرت بگیرید:

های ای دل عبرت بنی، از دیده نظر كن،  هان       ایـوان مـدائـن را، آئیـــنه عبــــرت دان 
...

)عكس كالس درس شفیعی كدكنی را، از تهران، ارسال داشتند(
نقل از فیسبوك علی خدائی

برای هر آن كس كه سود خود را در كوبیدن بر طبل 
فیلم  می داند،  مردم  بنی  انداخنت  فاصله  و  جدایی 

خطرناكی است.«
او با تقدیر از اصغر فرهادی كه بعد از دریافت 
جایزه ی »گلدن گلوب«، ترجیح داد از صلح طلبی مردم 
كشورش سخن بگوید، در پایان نقد خود می نویسد: 
»در دورانی كه ملغمه ای از احساسات ملی گرایانه، 
قبیله ای، جنگ طلبانه و پروپاگاندا بر روابط ایران 
و آمریكا غلبه كرده و حكومت های هر دو طرف با 
اشتیاق بر طبل جنگ می كوبند، دوربنی فرهادی 
دنبال  به  و  می كند  ثبت  را  احساسی  سخاوت 

شباهت های موقعیت های انسانی است.«
نیز  »سی ان ان«  فیلم  منتقد  روبنی ویتز،  مارك 
در نقدی كه بر »جدایی نادر از سیمنی« نوشته، فیلم 
كرده  توصیف  فوق العاده«  خانوادگی  درام  »یك  را 
نگاه منتقدانه ام  و  او می نویسد: »غریزه ی من  است. 
به دنبال آن است كه ایراد و اشتباه و نقطه ضعفی در 
فیلم فرهادی پیدا كند. اما ناچارم اعتراف كنم كه این 
فیلم كوچك ترین ضعفی ندارد و كارگردان با دقت به 

كوچك ترین ریزه كاری ها هم دقت كرده است.«
او با ستایش از بازی های روان و به یادماندنی 
پیمان معادی، لیال حامتی، ساره بیات و سارینا فرهادی 
می نویسد: »هرچند مخاطب غیرفارسی زبان یك كلمه 
از دیالوگ های آن ها را منی فهمد، اما همچنان به شدت 
حتت تاثیر بازی ها و حركات درست و فكرشده ی آن ها 
می شود.« روبنی ویتز، ده دقیقه ی پایانی »جدایی نادر 
از سیمنی« را به عنوان »یكی از بهترین دقایق پایانی 

فیلم  در تاریخ سینما« توصیف كرده است.
دیو كالهون، منتقد بریتانیایی فیلم می گوید در 
بریتانیا، آن ها عادت كرده بودند كه فیلم هایی از ایران 
ببینند كه عناصر اندكی از زندگی روزمره ی مردم یا 
به  او  می داد.  نشان  را  حتصیل كرده  و  متوسط  قشر 
فیلم های كیارستمی و جعفر پناهی اشاره می كند كه 
اگرچه فیلم های خوش ساخت و به یادماندنی هستند، 
نشان  را  ایران  مردم  از  روزمره  و  دقیق  تصویری  اما 
منی دهند. او می نویسد: »فیلم اصغر فرهادی بیننده 
را به زندگی در وسط شهر تهران می برد و تصویری 
واقع گرایانه از زندگی در پایتخت ایران را به تصویر 
می كشد. بعد از متاشای فیلم، بیننده حس می كند 
برای اولنی بار تصویری به دور از اغراق از مردم ایران 
را دیده است، تصویری كه یك جانبه نگر نیست.
این فیلم یكی از بهترین تولیدات سینمایی است 
و مدت ها بود فیلمی، این چننی مرا حتت تاثیر قرار 

نداده بود.«
وودی آلن، كارگردان و منایشنامه نویس معروف 
گفته است: »سال ها بود كه نه فقط از سینمای ایران، 
این  در  كه  نداشتم  انتظار  از سینما  به طور كلی  كه 
دوران بتواند چیزی بیافریند كه این چننی تاثیر عمیق 

و ماندگاری بر من بگذارد.«
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ما وقتی آمدمی ماری خامن داشت تعریف می كرد 
كه: »یك عارف هندی گفته باهوش بودن یعنی بهشت 
خود را خلق كردن. شادمانی خود را خلق كردن، وگرنه 

چیزی آجنا نیست.«1
اون هندی  »غلط كرده  یهو خامن جومن گفت: 

بت پرست كه گفته آجنا بهشت نیست.«
كه  بت پرست  عارفه،  »اون  گفت:  خامن  ماری 

نیست بودایی یه.«
خامن جومن دوباره گفت: »فرقی منی كنه همشون 
مشركن و تو معابدشون پر مجسمه های خداهاشونه!«
دوباره ماری خامن گفت:  »خامن بودا فقط یك 

مرد الهی یه! اسم خداشون برهما...
خامن جومن نگذاشت حرفش متام بشه و گفت: 
خندق آبادی  مسجد  تو  مرتضی  شیخ  دیروز  »همنی 
یك  بهشت  »حصار  گفته:  رسول  حضرت  می گفت: 
خشت از طال و یك خشت از نقره و یك خشت از یاقوت 
و مالتش ُمشگه و كنگره هاش از یاقوت سرخ و زرد و 
سبزه و درهای مختلفی داره و فاصله بنی دو لنگه از 

دراش پانصد سال راهه.«2
گفت:  و  جومن  خامن  حرف  تو  پرید  محمد  یهو 
»شیخ مرتضی حرف بی خودی زده. چون پانصد سال 

راه رفنت بیشتر از دور تا دور كره زمینه.«
بشه  متام  محمد  حرف  نگذاشت  جومن  خامن 
آقا  تازه  مرتضی.  شیخ  یا  میفهمی  بهتر  »تو  گفت:  و 
فرمودن تو قرآن نوشته بهشتی هست كه عرض آن به 
اندازه وسعت آسمان و زمینه3 و درخت های نخلی داره 
كه ساقش از طالی سرخه و پوست ساقش زبرجده و 
شاخه هاش مرواریده و یك درختی داره به نام طوبی 
از روی  پرنده ای  اگر یك  بقدری بزرگ و عظیمه كه 
تنه اش به طرف یكی از شاخه هایش پرواز كنه آنقدر 
به  هرگز  ولی  می میره.  پیری  از  كه  زیاده  فاصله اش 
ازاین درخت یك  او شاخه منی رسه و روی هربرگی 
مالئكه نشسته و ذكر خدا می كنه و حضرت علی »ع« 
گفته تو خانه هر مؤمنی در بهشت یك شاخه از اون 
درخت هست و هرچه بخواهید آن شاخه برایش حاضر 
می كند و آنقدر بزرگ است كه اگر سواری صد سال 
بتازد منی تواند از زیر سایه اش بیرون برود و اگر كالغی 
بخواهد از شاخه ای به شاخه دیگر بپرد ممكن است از 

پیری مبیرد. ولی به شاخه دیگر منی رسد.4
یهو محمد گفت: »خامن جون حرف های شیخ 

مرتضی همش چرت و پرته.....«
هنوز حرف محمد متام نشده بود كه خامن جومن 
آتیش گرفت و با فریاد گفت: »بی خودی منی گن تره به 
تخمش میره، ابلی به باباش. با اون پدر ُهرُهری مذهبی 
كه تو داری انتظار بیشتراز اینم ازت منیشه داشت. 
نقل اینه كه میگه رضاشاه ایران را از منجالب بیرون 
ُقرم دنگ چادر  مرتیكه  اون  كه  میدونن  آورده. همه 
زنهارو روی سرشون جرواجر می كرده و می خواسته 

همه رو فاحشه كنه.«

لت  حا با  ه  بگیر سطو  و ست  ا خو من  ما ما
حاال  بچه ها  این  جون  »خامن  گفت:  معذرت خواهی 

منی فهمن، شما به بزرگی خودتون ببخشنی.«
محمدم گفت: »آخه این حرفا هیچی با حساب و 
كتاب و فهم و شعور جور درمنیاد. اگر درختی اینقدر 
بزرگ باشه كه یك سواری نتونه صد سال اسب بتازه 
و از زیر سایه اش بیرون بیاد، اصاًل زیرش جای خوبی 
برای زندگی كردن نیست و احتماالً تاریكی مطلقه.«

قبل از اینكه حرف محمد متام بشه خامن جومن 
با پرخاش گفت: »تو بهتر میفهمی یا خدا؟«

محمد در پاسخ گفت: »خدا«.
كه  چیه  غلطا  این  پس  گفت:  جومن  خامن 

می كنی؟«
كارغلطی  خدا  نگفتم  من  داد:  جواب  محمد 
كرده، بلكه گفتم حرفای شیخ مرتضی با حساب جور 

درمنیاد.«
خامن جومن گفت: »مگر شیخ مرتضی این حرفارو 

از خودش زده.«
آقا جومن  و  آمد  در كوچه  این موقع صدای  در 
با صورت خندان و دست های پر پاكت میوه و جعبه 
شیرینی از راه رسید و گفت: »سالم. خامن جون فردا 

می خواهم ببرمتون اوشون فشم.«
خامن جومن با تشر گفت: »مگه دكتر نگفته كوه 

و دّره برای شما بَده.«
پیاده  منی خواهیم  كه  ما  داد:  پاسخ  جومن  آقا 
برومی! تا خود فشم رو جاده كشیدن، آقای زجنیره ای 

اینام میان.
و گفت:  ورداشت  نه  و  نه گذاشت  خامن جومن 
»من اصاًل از ریخت آدم های المذهب بیزارم. معاشرت 
با اونا باعث شده كه نوه های من دین و امیانشون را 

از دست دادن.«
آقاجومن وارفت و نگاهی سراسر پرسش به من 

و محمد انداخت.
بی خودی  همینطوری  و  نگفتیم  هیچی  ما 
وایساده بودمی تا اینكه آقاجومن گفت: »از خامن جون 
سنگگ  نون  شش تا  برین  و  كننی  خواهی  معذرت 

بخرین بیارین.«
یهو محمد توپش تركید و پرسید: چرا باید ما از 
خامن جون كه حرفای بی خود می زنه معذرت خواهی 

كنیم؟

و  هستند  بزرگ تر  ایشان  داد:  پاسخ  آقا جومن 
بی خودی  حرف  هم  هیچوقت  و  واجبه  احترام شون 
منی زنن. محمد در حالی كه یه خورده لب ور چیده 
میگه كشف  ما  »معلم  و صداش می لرزید گفت:  بود 
حجاب به خاطر این بوده كه بی عدالتی از بنی بره و 
زن ها هم مثل مردها بتوانند از آزادِی انتخاب و پوشیدن 
لباس مناسب و كار مورد عالقه شان بهره مند شوند.«

بعدشم  با عصبانیت گفت: كه  یهو خامن جومن 
همه شون سر و ته برهنه برن دبیرستان و دانشگاه و 

كل مملكت بشه فاحش خونه!«
با  و  شد  سرخ  لبو  مثل  جومن  آقا  رنگ  ناگهان 
فرمایشی  چه  »این  گفت:  ناراحت  و  گرفته  صدایی 
دادن  حجاب  كشف  از  غرض  می فرمایید.  كه  است 

حقوق برابر به زنان است.«
آقا  پرید وسط حرف  پرخاش  با  یهوخامن جومن 
زنی  وقتی  منی فهمید  شما  چرا  آخه  گفت:  و  جومن 
دیگه  كرد،  حتصیل  و  دانشگاه  رفت  برهنه  ته  و  سر 
حاضرمنی شه تو خونه بشینه و فقط پخت و پز و جارو 
پارو كنه و از شما فرمون ببره. اون وخت نظم زندگی 

و اجتماع بهم میخوره.«
شما  »یعنی  گفت:  آرامی  با  بازم  جومن  آقا 
خامن ها  چادر  روی  ما  جامعه  نظم  همه  می فرمایید 

استوار شده.«
خامن جومن هیچی نگفت. آقا جومن ادامه داد: 
متأسفانه هزار و چهارصد سال است كه حقوق حقه 
زن های ما زیر پا گذاشته شده و هستند هزاران مرد این 
سرزمنی كه از این وضع خجالت میكشند و خودشان را 
مقصر می دانند و هر طوری كه بتوانند سعی می كنند 
حجاب  كشف  و  بازگردانند  آنها  به  را  زن ها  حقوق 
قدم اوله و چه شما بخواهید چه نخواهید این حجاب 
برداشته خواهد شد و زنان ما راه خود را به حتصیل و 
دانشگاه باز خواهند كرد و خیلی بهتر از زنان اروپایی 
در همه زمینه ها پیشرفت منوده و با پشتیبانی مردان 
و همكاری یكدیگر كشور را از این عقب افتادگی جنات 

خواهند داد.«
هیچكس حرفی نزد. تازه عذرا خامن در حالی كه 
جعبه های شیرینی را از آقاجومن می گرفت، توانست كه 
بگه االن براتون شربت میارم و آقاجومن گفت: »بهتره 

من هم با بچه ها برای خرید نان بروم.«

چاپ چهارم، تهران   ،283 صفحه  اُشو،  املاس های   .1
سال 1382.

واحد  تنظیم  و  تهیه  بهشتی،  حوریان  و  بهشت  كتاب   .2
حتقیقاتی گل نرگس، »حمید عزیزی و جواد حسینی« تاریخ 

چاپ 1385، صفحه 12.
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اواسط بهار 1336 بود كه شاگردان كالس پنجم ادبی دبیرستان دارالفنون 
تصمیم گرفتند كه یك جمعه به كوهپایه ی البرز بروند. اتوبوسی كه در جتریش 
سوار شده بودمی، ما را در دهكده ی جماران پیاده كرد. پس از ساعتی پیاده روی 
در كمركش خاموش و پر ابهت كوه، پای درختی اتراق كردمی. هنوز درست جا به 
جا نشده بودمی كه یكی از بچه ها كه ساز می زد، رادیوی ترانزیستوری خود را از 
كیف درآورد و گفت: »بیایید به رادیو گوش كنیم، من فقط این برنامه را قبول دارم.«
ادیبانه ی  با صدای بنان پخش می شد. دیباچه ی  آهنگ افشاری محجوبی 
روشنك و رباعی موالنا حالت گفت و گوی ادب شناسانه ای بنی ما پدید آورده بود 

كه دوست موسیقی دان ما نهیب زد: »ساكت، گوشتان به این ساز باشد.«
محجوبی ملودی تصنیفش را می نواخت. ما زیر لب زمزمه می كردمی: »بنگر 
ز كجا تا به كجا آمده بودی.« ریزش اصوات زیر پنجه های محجوبی همان جویبار 
حلظه ها بود كه در سكوت البرز جاری می شد. در زیر و مب سازش غمی نهفته بود 
كه منی دامن چرا به ما نشاط می بخشید. گویی یك چیِز ناگفتنی را در درومنان 
تفسیر می كرد كه باعث انبساط ما می شد. شاید این همان اهتزازی بود كه داوود 
وعده داده بود. تصنیف كه متام شد از بنان آواز استادانه ای روی غزل شورانگیز 

موالنا با مطلع زیر شنیدمی:
مستانیم ما  كه  دور  ما  ز  خردمند  ای 

بستانیم خرد  و  عقل  تو  ز  جرعه  یكی  به 
در زمستان 1336 دوران گفت و گوی داوود با مزمارش دیگرگونه می شود. 
در این زمستان صبا و وزیری تبار به فاصله ی كوتاهی رخت از این جهان بستند. یك 
ماه بعد از فوت آنان بنان به دنبال یك تصادف اتوموبیل یك چشم خود را از دست 
داد و برای درمان عازم اروپا شد. محجوبی پس از آهنگ »من از روز ازل دیوانه بودم« 
ترانه ی تازه ای نساخت. مرضیه هم به علت كسالت زامیان موقتاّ از كار معاف شد.
در سال 1337 با آمدن دو شخصیت برجسته ی موسیقی معاصر یعنی روح الله 
خالقی و جواد معروفی به برنامه ی »گلها« تركیب اركستری این برنامه تغییر یافت. 
به  را  عارفانه جای خود  نوازی های  ملودی  فّنی تر شد.  و  بزرگ تر  بسیار  اركستر 
اجرا های هارمونیزه داد. بسیاری از تصنیف های شیدا و عارف با اجراهای جدید 
عرضه شدند. داوود گفت و گو با صاحبدالنش را بیشتر به دو برنامه ی نوبنیاد »برگ 
سبز« و »یك شاخه گل« برد. »گلهای صحرایی« سال بعد به راه افتاد. خوانندگان 
جدیدی چون حسنی قوامی )فاخته ای(، عبدالوهاب شهیدی، خامن الهه، محمودی 
خوانساری و اكبر گلپایگانی به »گلها« پیوستند. با وجود این دگرگونی ها و گسترش 
برنامه ها، رگه هایی از جاذبه های معنوی گلها همچنان باقی ماند. آخرین اوج این 
جاذبه ها وقتی ست كه داوود خود اقدام به یك خلوت روحانی روی غزلیات حاج 
میرزا حبیب خراسانی كرد كه ره آورد آن یك آهنگ و دو آواز پر شور و حالی ست 

كه فاخته ای با كمك پیانوی محجوبی اجرا كرده است.

خلوت روحانی داوود با شعر شاعران عارف منش در برنامه ی »گلها« همیشه 
جلوه ای دلنشنی داشته است. می توان گفت همنی جلوه ها بود كه جامعه ی شعر 
دوست ایران را با سخنان برخی از شعرای ناشناخته ی آن زمان چون فخرالدین 
ابراهیم عراقی، شمس مغربی، شیخ بهاءالدین عاملی، حاج میرزا هادی سبزواری 
و حاج میرزا حبیب خراسانی آشنا كرد. حاج میرزا حبیب )درگذشته در 1287 
خورشیدی، سال پیروزی جنبش مشروطه( یك مجتهد خراسانی بود كه بسان موالنا، 
پس از دیدار با یك درویش اهل دل، سید ابوالقاسم دره گزی، دست از ریاست دینی 
مشهد كشیده، عارف خلوت نشنی شده بود. اشعار وی گویای یك دل سرگشته و 
پویا است. در اواخر سال 1336 داوود به غزلی از این شاعر برخورد می كند كه 
گویای حال دل خودش بود. شعر را به دست محجوبی می دهد و از او می خواهد 
كه در غیاب بنان با فاخته ای خواننده ی ردیف شناس جدید مترین كند. فاخته ای 
به همراه پیانوی محجوبی این غزل را چنان صوفیانه در مثنوی ماهور می خواند كه 

گویی دارد ساقی نامه ی دومی را در موسیقی ایرانی بنا می گذارد:
هر شب من و دل تا سحر، در گوشه ی میخانه ها

نه ها  فسا ا گر  یكد با  نگی  ا یو د ز  ا یم  ر ا د
گوش ها بسته  پند  از  جوش ها،  سر  می زده  از 

دیوانه ها با  كرده  خو  بی هوش ها،  با  پیوسته 
مست از می و مینای دل، بنهاده سر در پای دل

دانه ها  ُدر  بیرون بسی  دل،  دریای  از  آورده 
پاكیزه گی و صفای صدای فاخته ای، معرف خوبی برای سوز جگر مجتهد عارف 
پیشه بود، اما جای یك سؤال را برای داوود بجای گذاشت كه از رهی معّیری شاعر 
ترانه سرای »گلها« پرسید: »این چه شور و حالی بود كه بیانش مجتهد خراسانی 
را واداشته كه به الگو های میخوارگی دست بیاویزد؟« رهی گفت: »دنیای حسرت 
شراب هم زیبایی های خاص خودش را دارد.« داوود گفت: »نه، من فكر می كنم 
دنیای بیخودی یك جان شیفته را منی توان جز با توّسل به الگوهای باده گساری 
وصف كرد. شاعرانی چون حافظ این كار را به غایت زیبایی رسانیده اند.« رهی پاسخ 
داد: »حافظ گویی این عالِم جان را با نوشیدن اولنی پیاله در درون خود می آفرید، 
به گفته ی خودش نسیم حیات را از پیاله می جوید؛ اما میرزا حبیب باده را وسیله ی 
وصف عواملی كه خود در قلب خویش داشته، قرار می دهد.« داوود دیگر چیزی نگفت.
شعر دیگری كه سال بعد داوود را به آهنگ سازی واداشت، غزلی ست با مضمون 
دل بیقرار و سرگشته ای كه به دنبال یك معبود ستمگر است. برنامه ی شماره ی 229 
»گل های رنگارنگ« شامِل یك آهنگ موزون در بیات زند است، كه بدون ذكر نام 
آهنگساز، با آواز فاخته ای همراه با پیانوی محجوبی پخش شد. هم آهنگ و هم آواز 
برنامه به سبكی كه شور و حال پیانوی محجوبی دایر مدار آنست اجرا گردیده. این 
در زمانی ست )سال 1338( كه شادروان خالقی با تصنیف »آذربایجان« )رنگارنگ 

داوودومزامیرش

دریادآوریساعاتپروازباموسیقی
»گلها«ونوازشهاییكهرفت

برگ دوم و پایانی

داوود پیرنیا در خانه اشاحمد كاظمی موسوی
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شماره ی 171( وارد برنامه ی »گلها« شده، و با رنگارنگ 210 )بوسلیِك »آمدی 
جامن به قربانت«( اجرای هارمونیزه ی »گلها« را به دست گرفته است. برنامه ی 229 
رنگارنگ یك بازگشت استثنائی است به سبك اجرای پیش از ورود استاد خالقی 
به »گلها«. ماجرای این بازگشت نهفته در شور و حالی ست كه با خواندن این غزل 

حاج میرزا حبیب به داوود دست داد:
بكن خوارش  دلی  دارم  دلی  دارم  كفم  در 

بكن ش  ر ا ز آ سته  پیو شب  و  ز  و ر نی  ا تو تا 
ببند زجنیرش  به  گیسو  یك  زلف  شكنج  در 

بكن ش  ر فتا گر و  د جا گس  نر ی  ا هو ر  د
سو تو  بهر  بندگی  سزای  منی باشد  گر 

كن ب ش  ر ا ز ا ب ی  سو ن  ا وش ه فر د بر صف  ر  د
خالف او  با  بكن  اما  بده  وصلش  وعده ی 

بكن كارش  در  عشوه  و  دروغ  می دانی  چه  هر 
ترا آید  ناپسند  گر  مت  بخشید ی  بنده ا

بكن ش  ر ا د سِر  بر  یا  كن  بند  یا  ن  بز یا 
داوود شعر را گرانبار از اندیشه ی شیفتگی و دلشدگی یافت. بند بند ابیاتش 
الفتی دیرینه با روح و روان او داشته اند. یكباره خود را در فضای روحی شاعر دید 
كه حاصل عمر و زندگی اش را به پای معشوقی پرشكوه اما ناسپاس ریخته، و جز 

فنای خویش راه دیگری برای رسیدن به خواسته اش منی یابد.
داوود حس كرد كه خودی دیگر پیدا كرده؛ گویی قدم به وادی گمگشته ای 
در درون خویش گذاشته است. یاد حرف درویش خوش چشم افتاد كه گفته بود: 
»اگر به اقلیم حضور برسی آن وقت لّذت عالِم جان را در می یابی!« حلظه ای به 
خود لرزید. شروع به قدم زدن كرد. انگار حضوری مضاغف یافته بود. و آنگاه آن 

خود دوم زبان به زمزمه گشود.

داوود هرگز داعیه ی آهنگسازی و سرایش نداشت، اما آن روز طبیعی ترین 
ریتم ضربی برای ترمّن غزل از ذهنش گذشت. آهنگ بیات زند بدون نیاز به تقطیع 
روی شعر نشست. فقط عبارت »زارش بكن« را به بند اول و دوم اضافه می كند. بیات 
زند آواز نیایش است. هر گوشه اش ندایی از ستایش و خواهش دارد. با این همه 
داوود از فاخته ای خواست كه گوشه ی روح االرواح را در میان دو بند آهنگ به آواز 

بخواند. این كار داوود نقطه ی اوج سرایش داوود در مزمارش بود.
مزامیر داوود به اشكال گونه گون تا ده سال ادامه می یابد. در زمستان 1344 
بود كه همان معشوق ناسپاس )ایران( چنان دروغ و عشوه ای در كارش می كند كه 
داوود همه ی راه های گذار نسیم البرز را به فضای میدان ارك مسدود می بیند. او كه 
همیشه كوه وار خود را در برابر نامالمیات وطن شكیبا می دید، این بار عقب نشینی 

را برمی گزید و استعفا می كند.
برنامه ی »گلها« سالیانی چند پس از داوود ادامه می یابد. شاعران خوبی چون 
رهی معیری، پژمان بختیاری و هوشنگ ابتهاج به ادامه ی راه او هّمت می گمارند، 
اما هیچ یك به راز جاودانگی »گلها«ی داوود پی منی برند. رازی كه نهفته در تاب 
و تب های عاشقانه ی او با ریاحنی ایران بود. سراجنام هیچ كس بدرستی ندانست 

كه داوود چگونه روایح البرز را بر »گلها«ی ایران گذر داده است.

* این نوشته كه به یاد و به پاس خدماِت داوود پیرنیا، بنیانگذار برنامه ی »گلها«ی رادیو ایران 
به قلم آمده، بیشتر از هر چیز وامدار اطالعات گرانبهای دوست ارجمند آقای داریوش پیرنیا 
است. مصاحبه های نگارنده با زنده یادان مرضیه و پرویز یاحقًی و خامن دكتر منیر طاها و آقای 
مهندس همایون خرم هر یك گویای گوشه ای از ارزش واال و ماندگار كار داوود پیرنیا در »گلها« 
بوده است. البته اطالعات و موسیقی های منتشرشده در جراید و شبكه های الكترونیكی به 
نكات مندرج در  از  آگاهی بخش بسیاری  نوین فرح بخش  آقای مسعود  »رادیو گلهای«  ویژه 

این نوشته می باشد.

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  این بازار  در  را  خود  موفقیت 

Iranianyellowpages.com



شماره 65  36

فرهنگ و هنر
جناب دكتر احكامی

نامه كرده ام، شرح  این  قطعه ای كه ضمیمه 
كوتاهی است از یكی از وقایع دوران كودكی من 
قابل  را  آن  امیدوارم  كه  ایران،  عزیزمان  وطن  در 

درج در نشریه وزین »میراث ایران« بدانید.
هر سال طلیعه بهار دل انگیز و فرا رسیدن 
زنده  من  ذهن  در  را  خاطره  این  باستانی  نوروز 
ایرانیان  اغلب  كه  هستم  مطمئن  من  و  می كند 

دور از وطن چننی جتربه هایی دارند.
با عرض ارادت، مرتضی شاهمیر

در  كه  كودكی،  سال های  آن  در  می آید  یادم 
ایران بودم، یكی دو هفته آخر ماه اسفند هوای تهران 
می بارید  برف  كمی  گاهی  می شد.  بهاری  كاماًل 
بام ها  كردن  پارو  به  احتیاج  كه  اندازه ای  به  نه  ولی 
باشد. بعد از دو سه روز برف ها آب می شدند و دوباره 
بنفشه های قشنگی كه پدربزرگم در پاییز توی باغچه 
كاشته بود، از زیر برف سر بیرون می كردند و در زیر 
نور آفتاب درخشان، مانند جواهرات رنگارنگ، دل از 

هر بیننده  می بردند.
می خورد  صورت مان  به  وقتی  بهاری  نسیم 
سنبل  و  نرگس  گل های  بود.  حریر  لطافت  به 
روی  شبنم  و  برمی آوردند  زمستانی  خواب  از  سر 
گلبرگ های نازك شان، مانند دانه های عرق بر چهره 
چمن  صحن  متام  سبزه  تیغه های  بود.  زیبارویی 
پر  را  هوا  رویِش  گیج كننده  عطر  و  می پوشانید  را 
داشت  عطری  هم،  خیس  تیرٌه  خاك  حتی  می كرد. 

كه قابل وصف نبود.
بود  معنی  این  به  بهار،  طالیه  چیز  هر  از  بهتر 
سال  متام  برادرم  و  من  كه  نوروزی،  جشن های  كه 
آغاز  بزودی  می كردمی،  روزشماری  انتظارشان  به 
می شد. جنب و جوشی كه متام شهر را فرا می گرفت، 
نشان می داد كه همه مردم سعی می كردند تا مراسم 

نوروز باستانی را با شكوه متام برگزار كنند.
مادر و مادربزرگم، مانند همه خامن های محله، 
فرش های خانه را توی حیاط پهن می كردند و با جارو 
گرد و خاك شان را می روفتند. اسباب های غبارگرفته 
منازل  پنجره های  می شد.  گردگیری  و  جابجا  منزل 
چنان متیز می شدند كه حتی یك لكه كوچك هم در 

آنها منی توانستیم پیدا كنیم.
یكی دو روز به نوروز مانده، وقتی پدرم به خانه 
و  نقل  حاوی  بزرگ  پاكت های  بغلش  توی  می آمد 

آجیل و شیرینی و انواع و اقسام میوه جات بود.
را  مادرمان  بزاق،  از  پر  دهان  با  برادرم  و  من 
در  را  خوردنی ها  و  میوه ها  آن  كه  می كردمی  متاشا 
صندوق خانه پنهان می كرد و دائماً به ما تذكر می داد 
صبر  باید  ما  و  است  مهمان ها  برای  تنقالت  آن  كه 

می كنیم تا روز نوروز.
شاد و خرم از دو هفته تعطیالت نوروزی، من 

با پسرعموها، پسردایی ها و بچه های محله  برادرم  و 
هر روز توی كوچه والیبال و فوتبال بازی می كردمی. 
وقتی از بازی خسته می شدمی، صدای دوره گردهایی 
كه چاقاله بادام، گوجه سبز و بستنی می فروختند در 
و  می انداخت  طننی  فرشتگان  آواز  مانند  گوش مان 
میوه ها، خستگی  آن  و  بستنی  و طعم خوب  طراوت 

را از تن عرق كرده مان دور می كرد.
دیواری،  تقومی  روی  برادرم  و  من  شب ها 
انتظار  به  و  می زدمی  خط  را  نوروز  به  مانده  روزهای 
سرازیر  خانه مان  به  مهمان ها  خیل  كه  بودمی  روزی 
شوند و كمی از میوه ها و شیرینی ها و آجیل ها نصیب 

ما گردد.
و  بود  راه  به  ما  نوروز كاسبی  ایام  در  هر سال 
در آخر هفت،ه مراسم دیدوبازدید مقدار زیادی پول 
پول های  و  نقره  سكه های  تصور  می گرفتیم.  هدیه 
مشغول  خود  به  را  سرمان  چنان  معطر  كاغذی 

می كرد كه اغلب خواب را از سرمان دور می داشت.
ناراحت  نوروز  آمدن  از  مرا  كه  چیزی  تنها 

ما  خانواده  در  بود.  نو  لباس های  پوشیدن  می كرد، 
رسم بر این بود كه هر شش ماه پدرم یك دست كت 
و شلوار برای من و برادرم می خرید و سال نوباید با 

لباس نو آغاز می شد.
در  اشكال  تنها  سالگی،  ده  و  نه  سننی  در 
لباس های  به  من  كه  بود  این  نو  لباس  پوشیدن 
سوراخ  چندین  وجود  با  و  بودم  كرده  عادت  كهنه ام 
و پارگی كوچك پارچه، من منی خواستم آن را عوض 
بلند و الغر  كنم. ولی درسن دوازده سالگی من قد 
بودم. با این حال رشدم چنان سریع بود كه در یكی 
تنم  و  می شدند  كوتاه  برامی  نو  لباس های  ماه  دو  از 
برامی  پدر  این مشكل  برای رفع  آنها منی گنجید.  در 
لباس هایی می خرید كه یكی دو اندازه بزرگتر بودند.
هر سال یكی دو هفته مانده به نوروز، وقتی به 
عزا می گرفتم. همچنان كه  می افتادم،  نو  لباس  فكر 
لباس فروشی  بازار  راهی  پدر  دست  در  دست 

می شدمی، توی دلم گریه می كردم.
وقتی  پدرم،  دوست  مصطفی،  حاج  مغازه  در 
را  آینه خودم  و توی  به تن می كردم  را  كت بی قواره 
چنان  كت  شانه های  بزمن.  زار  می خواستم  می دیدم 
بزرگ بودند كه تا وسط بازوهای من پاینی می افتادند 
و حاج مصطفی آستنی های كت و پاچه های شلوار را 
بیرون  را  دست هامی  بتوامن  من  تا  می زد  تا  بار  چند 
به  الزم  نخورم.  زمنی  به  رفنت  راه  وقت  و  بیاورم 
زانوهامی  به  كه  بود  بلند  آنقدر  كت  كه  نیست  تذكر 

می رسید.
بسته لباس نو زیر بغلم، راه دراز از بازار تا خانه، 
مانند سفر به بی نهایت بود. بسته چنان سنگنی حس 
می شد كه من می ترسیدم، در زیر بارش ُخرد شوم. 
بچه های  متام  كه  بود  این  بود  تسلی ام  باعث  آنچه 
داشتند.با  را  وضعی  چننی  فامیل  در  وسال  همسن 
انكار  را  از پدرم  این ها منی توانستم خشم خود  همه 

كنم.
من  ماه  دو  یكی  از  بعد  كه  است  واضح  البته 
رشد  چنان  بدمن  عضالت  و  می كشیدم  قد  چنان 
می كردند كه در لباس های نو منی گنجیدم و در این 
مدت كوتاه توانسته بودم چندین لكه سوراخ در كت 

و شلوار بگذارم.
 14 من  كه  نوروزی  تا  داشت  ادامه  وضع  این 
ساله شده بودم. روزی كه پدر مرا برای خریدن لباس 
نو به بازار می برد، تصمیم خودم را گرفته بودم كه به 
وقتی مطابق  این جریان عذاب دهنده خامته دهم. 
از  را  بی قواره  بزرگ  كت  یك  مصطفی  حاج  معمول 
میان لباس ها بیرون آورد و آماده شد تا آن را به تن 

من بكند، من امتناع كردم.
حاج مصطفی و پدرم نگاهی رد و بدل كردند 
لباس  تا  كرد  اشاره  من  به  سرش  حركت  با  پدرم  و 
می لرزید،  بید  مثل  ترس  از  تنم  كه  من  بپوشم.  را 
بازوهامی را به بدمن چسباندم و گفتم نه! پدر رنگش 

!!!!!!!!!!!!
كت و شلوار اندازه خودم

من بزرگ شدم!
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از تعجب پریده بود، نگاهی به من انداخت كه وحشت 
متام وجودم را در برگرفت، ولی من در تصمیم خودم 
قاطع بودم. با چشمانی اشك بار پا به زمنی كوبیدم و 
تقریباً به فریاد گفتم كه آن لباس اندازه من نیست و 

من آن را نخواهم پوشید. من دیگر بچه نیستم!
كلمات از دهامن بیرون آمد و حاج مصطفی كه 
میز  روی  را  لباس  بود،  مانده  باز  حیرت  از  دهانش 
انداخت و منتظر ماند تا ببیند پدرم با پسر متمردش 

چه خواهد كرد.
خشم  از  صورتش  ولی  نگفت،  چیزی  پدرم 
نظرم  در  كه  حلظه ای،  چند  از  بعد  بود.  شده  قرمز 
حاج  با  كوتاهی  خداحافظی  پدرم  بود،  قرن  یك 
از مغازه  با شتاب  و  را گرفت  مصطفی كرد و دستم 

لباس فروشی بیرون آمدمی.
از  دلپذیرتر  مراتب  به  خیابان  در  تازه  هوای 
كه  همچنان  بود.  سرپوشیده  بازار  خفقان آور  هوای 
می داد،  نوازش  را  برافروخته ام  صورت  خنك  نسیم 
پدرم  واقعه،  این  از  بعد  كه  بودم  فكر  این  به  من 

چگونه مرا تنبیه خواهد كرد.
پیش  در  را  خانه  راه  پدر  تصورم،  برخالف 
كه  خیاطی  مغازه  به  یكسره  مرا  برعكس،  نگرفت. 
آقای  درآجنا  و  برد  را می دوخت  لباس های خودش 

نو  لباس  دست  یك  برای  گرفت  مرا  اندازه  آراسته 
برای نوروز!

در متام طول راه پدرم یك كلمه با من حرف 
اطاق  به  مادر  و  پدر  رسیدمی،  خانه  به  وقتی  نزد. 
منزل  دیگر  دراطاق  را  خودم  من  و  رفتند  نشیمن 
و هر حلظه متنظر  روزنامه سرگرم كردم  و  كتاب  با 
ولی هیچ  احضار كند.  تنبیه  برای  مرا  پدر  كه  بودم 
اطاق  و مادر در  پدر  پچ پچ  این حال  با  خبری نشد. 

نشیمن دلم را پر از دلهره كرده بود.
وقت شام، همه سر سفره نشستیم. مادرم نگاه 
را  تبسم  و من طرح یك  انداخت  به من  معنی داری 
توی  قیمه  خورش  و  پلو  حتی  دیدم.  برلب هایش 
بشقابی كه جلومی گذاشت، از شب های قبل بیشتر 
حال  در  »جوان  گفت،  لبی  زیر  مادرم  شنیدم  بود. 
امتام  از  بعد  دارد.«  احتیاج  بیشتری  به غذای  رشد 
كه  را  خودش  جام  پدرم  و  آورد  بستنی  مادر  شام، 
حاوی بستنی بیشتری بود جلوی من گذاشت. روی 
هم رفته این تنبیهی نبود كه من انتظارش را داشتم 

ولی با متام وجود از آن لذت می بردم!
یك هفته بعد لباس من آماده بود. وقتی كت 
در  كردم،  تن  به  آراسته  آقای  مغازه  در  را  شلوار  و 
پوست خود منی گنجیدم. این بار وقتی بسته لباس 

را در بغل گرفتم، خوشحال بودم كه سنگینی اش را 
احساس منی كردم.

آن شب وقتی همه به خواب رفتند، من لباسم 
را  پالستیكی اش  پوشش  آوردم،  بیرون  كمد  از  را 
شلوار  و  كت  كامل  احتیاط  با  و  برداشتم  دقت  با 
در  را  خودم  قدی  آیینه  جلو  وقتی  كردم.  تن  به  را 
اشك  دیدم  بود،  اندازه ام  كاماًل  كه  شلواری  و  كت 
از چشمم روانه شد و احساسی به من دست داد كه 

قابل وصف نبود.
آنقدر شاد بودم كه منی خواستم كت و شلوار 
لباس  كه  منی ترسیدم  اگر  كنم.  بیرون  تنم  از  را 
به رختخواب  آن  با  زیاد  احتمال  به  خراب می شود، 

می رفتم.
من  خاطره  در  نوروز  بهترین  آن  سال،  نوروز 
به یك جوان  از یك كودك  آن سال، من  است. در 
تغییر كردم و پدر زیرك و مهربامن آن تغییر را متوجه 
بعد  كه  مناند  ناگفته  گذاشت.  احترام  آن  به  و  شد 
و  آستنی ها  در  سوراخ  تا  دو  یكی  من  هفته  چند  از 
دیگری  نوی  لباس  وقتی  ولی  گذاشتم،  زانوهامی 
برامی خریدند، من آن كت و شلوار كهنه را در قفسه 
سال های  از  بعد  هنوز  و  كردم  پنهان  لباس هامی 

سال، آن را عزیز می دارم!
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پس از آنكه با دسته ای از دوستداران دانشنامه 
»ایرانیكا« توانستیم از دكتر »خاویر آلبارز-مون«، استاد 
در  برای سخنرانی  دانشگاه سیدنی،  باستان شناس 
سالن دانشگاه دعوت كنیم، در مورد تاریخ ایالم، كه 
رشته تخصصی اوست، سخنرانی مبسوطی با منایش 
ایران  به  بار  ایشان چند  برگزار منود.  فیلم  و  اسالید 
ممسنی  و  ایذه  خوزستان،  در  را  مدتی  و  كرده  سفر 
برای پژوهش به سر برده است. پس از سخنرانی بر سر 
میز شام به من، كه راهی ایران بودم، توصیه اش كرد 
منحصر  معماری  بویژه  خوزستان،  باستانی  آثار  از  تا 
در  او  تخصصی  رشته  كه  چغازنبیل،  زیگورات  بفرد 
باستان شناسی است، بازدید كنم. تأكید و سخنرانی 
تیرماه  در  و  انداخت  وسوسه  به  بیشتر  را  من  ایشان 
اهواز  به  شرجی  پر  تب دار  هوای  در  تابستان،  گرم 
به  سفر  هنگام  در  من  كه  عمده ای  مشكل  رسیدم. 
ایران شاهد آن بوده ام، گرما و سرما نیست بلكه، نبود 
نظم و تأخیرهای حوصله سوز در امور هوائی و زمینی 
است. بر این باورم كه تا این مهم به سراجنام نرسد، 
امور گردشگری در ایران پایش لنگ است و ره به جائی 

نخواهد برد.
رود  وجود  با  خوزستان،  استان  مركز  اهواز 
زیباترین  از  یكی  می گذرد،  شهر  دل  از  كه  كارون، 
شهرهای جنوبی ایران است كه زیبائی خود را مدیون 
طبیعت بكر بوده و این امر ربطی به دانش دولت ها و 
ندارد.  و  نداشته  و حال  در گذشته  مسؤوالن شهری 
امور  در  آگاهی  نداشنت  دلیل  به  امور  مسؤوالن 
شهرسازی، به ویژه در عصر الكترونیك از این واقعیت 
نداشنت  و  اهواز  به  روستائیان  هجوم  با  كه  غافل اند 
برنامه های سنجیده و حساب شده در امور شهرسازی، 

چهره این شهر عبوس و غم زده و رجن آور شده است.
هر  كنونی  روزگار  در  چه  و  گذشته  در  چه 
بویژه در حاشیه  مسافری غروب های دل انگیز اهواز، 
رود كارون را به خاطر می آورد. اگر دولت آستنی باال 
زده و دستی بر سر و روی این شهر بكشد، اهواز با گذر 

زیبائی می تواند  نظر  از  كرده خود،  از دل دم  كارون 
خواهر خون گرم اصفهان و زاینده رود بشود.

از سوی دیگر یكی از مشكالت عمده ای كه نه 
تنها اهواز، بلكه همه شهرهای ایران در حال حاضر با 
آن دست به گریبان اند تقلید های چشم و گوش بسته 
معماران و شهرسازان است. این موضوع بیشتر از هر 
در  می خورد.  چشم  به  ساختمان سازی  امور  در  چیز 
امور پل سازی نیز در شهری مثل اهواز با وجود كارون 
پل های  به  نیاز  و  شهر  مالحظه  بدون  گسترده گی  و 

جدید، این تقلید ها مشاهده می شوند.
باید به یاد داشت كه سه رود كرخه، كارون و دز 
به جلگه خوزستان سرازیر هستند. از این رو این استان 
نیاز به پل های بیشتری دارد. پل های جدید در اهواز، 
بیشتر تقلیدی چشم و گوش بسته از پل های شهرهای 
برخی از كشورهاست كه معماران و شهرسازان خودی 

از وضعیت منطقه ای و جغرافیائی غافل اند.
از شمایل نامتام یكی از پل ها در اهواز چننی پیدا 
بود، كه تقلید منائی از پلی در سیدنی استرالیاست كه 
»انزاك بریج« نامیده می شود. ولی واقعیت این است 
كه با در نظر گرفنت آب و هوا، از نظر مقاومت مطمئناً 

پل اهواز به پای « انزاك بریج« نخواهد رسید.
و  الكترونیكی  اطالعاتی  شاه راه های  چمبره 
یك  به  شبیه  را  جهان  كنونی،  عصر  در  ماهواره ها 
دهكده كرده است. مسؤوالن شهرسازی و شهرداران 
ما، ناآشنا به امور شهرسازی، مثل كبك سر در برف فرو 
برده اند. بی خیال از آن كه شاهكارهای مضحكشان بر 

سر بازار جهان در حال منایش است و دیده می شود.
شهرهای  از  یكی  خرمشهر  در  دیگر  طرف  از 
تقلید  به  كه  بودم  ساختمانی  شاهد  نیز  استان،  این 
و  زشت  بسیار  قیافه ای  با  سیدنی  »اوپرا هاوس«  از 
خنده آور ساخته شده بود و البد شهردار وقت، آن را 
یكی از عجایب هفت گانه خرمشهر به ثبت رسانده تا 

از دولت مربوطه خود در پایتخت تشویق نامه بگیرد! 
و  شهرسازی  مورد  در  مسؤوالن  اشتباهات 

پایان  از  پس  ویژه  به  خوزستان،  در  شهرها  بازسازی 
جنگ عراق با ایران، نابخشودنی است، چرا كه پس 
از ویرانی خرمشهر، نظارت محكم و علمی بر نوسازی 
شهرهای جنگ زده استان خوزستان صورت نپذیرفت. 
خرمشهر و آبادان تا مدتی پس از جنگ از سكنه خالی 
شهر  به  آنكه شهروندان  از  پیش  وجود  این  با  بودند، 
ویران شده خود برگردند، دولت ها یكی پس از دیگری 
می توانستند با كمك شهرسازان برجسته آبادان ویران 
را دوباره با اسلوب، آباد كنند. این كار را نكردند و با 
سپردن مسؤولیت فاضالب به نورچشمی های ناشی و 
بی خبر از امور شهرسازی حدود سه بار عده ای آمدند 
و بودجه گرفتند و فرار كردند و فاضالب شهر آبادان تا 

همنی امروز هم دچار اشكال فنی و تخصصی است.
شهرسازانی  و  شهردار  روزگار  همان  در  اگر 
شهر  بودند،  گمارده  كار  سر  بر  كارآمد  و  دلسوز 
زیباترین  از  یكی  نیز  را  آبادان  نزدیكی  در  خرمشهر 
ایران،  سراسر  و  خوزستان  استان  در  تنها  نه  شهرها 

بلكه زیباترین شهر جهان می كردند.
خرمشهر با وجود طبیعت بكر خود، شایستگی 
از  پس  كه  حیف  صد  ولی  دارد.  و  داشته  زیباروئی 
خوننی شهر شدن و تالش خستگی ناپذیر فرزندان این 
خاك و زدودن رخت مامت از اندام این عروس به مامت 
نشسته در آتش جنگ ابلهانه صدام، مسؤوالن ناشی 

نتوانستند روح و روان شهر را خرم كنند.
با این كه سال هاست جنگ پایان یافته، اما هنوز 
چهره این شهر عبوس است. علم و جتربه ثابت كرده 
كه شهرهای عبوس، كودكان و شهروندانی غم زده و 
روان پریش به بار خواهد آورد. استان خوزستان كه به 
مدت یك قرن بر روی طالی سیاه نشسته است، حال 

و روزش نباید این چننی باشد.
كشور،  جنوب  پرآوازه  استان های  از  خوزستان 
هفت  باستانی  آثارهای  با  همراه  كارون  پل های  با 
آثار  و  اگروپل  تپه  دژ  و  آپادانا  كاخ  چغازنبیل،  و  تپه 
دارای  دزفول،  و  شوشتر  شهرهای  در  بفرد  منحصر 

نقدی بر بازسازی و نگهداری آثار باستانی خوزستان
دكتر محمود دهقانی

با درود به آقای احكامی بزرگوار

آری »میراث« در چاپ آن آزاد است چرا كه دلسوز میراث ملی است. فقط به فارسی 

است، ... همه عكس ها از »داریو مزدا « هست، بجز عكس دكتر آلبارز-مون كه آن را 

خودش به من داده و چاپ آن ایرادی ندارد.

با ارادت و اخالص محمود دهقانی
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فرهنگ و هنر
جاذبه های گردشگری است. حال كه دریای نفت رو 
این  داد  به  نتوانست  آن  درآمد  و  است  خشكیدن  به 
برسد، حداقل بگذارمی صنعت گردشگری در  استان 
آن رونق بگیرد. چرا كه خوزستان در تاریخ و فرهنگ 
دانیال  آرامگاه  تنها  نه  نامی برجسته دارد.  نیز  ایران 
ایالمی ها،  از  مانده  جا  به  آثار  بلكه  شوش،  در  نبی 
این  آثار حیرت انگیز  و  هخامنشی ها و سنگ نبشته ها 
استان همگی بازتاب دهنده فرهنگ و تاریخ ایران در 
آیینه جهان منای نخستنی فرهنگ متدن بشری »میان 

رودان« )بنی النهرین( است.
كجای  به  باید  را  روزگار،  ژنده  قبای  ولی 
خوزستان  باستانی  آثار  كه  آویخت  تیره  شب  این 
و  نگهداری  از  كشور  استان های  همه  همچون  نیز 
مرمت دلسوزانه و علمی برخوردار نبوده و متأسفانه 
دهنده  تاراج  سوداگران  هجوم  مورد  انقالب  از  پس 
در  سستی  است.  كشوربوده  تاریخی  یادگارهای 
است  شده  حساب  بسیار  باستانی  آثار  از  نگهداری 
این  باستانی  آثار  نابودكنندگان  برابر  در  و مسؤوالن 
باعث  تلخ  واقعیت  این  می كنند.  چشم پوشی  خاك، 
شده تا دست سوداگران و دشمنان فرهنگ را برای 
هر تاراجی باز بگذارند. از نداشنت دوربنی های مدار 
بسته و دیوارهای سیمی اطراف آثار باستانی گرفته 
تا زنگ زد گی تابلوهائی كه سازمان میراث فرهنگی 
در سال های نخست انقالب نصب كرده و هم اكنون 
نوشته تابلوها پاك شده اند و خوانا نیستند گرفته تا 
ساعات اجازه ورود به بازدیدكنندگان آنقدر ضعیف و 
اسف بار است كه روح و روان بازدیدكننده این آثار در 

غمی جانكاه فرو می رود.
و  در هوای دم كرده  نگهبانی  كنار كیوسك  در 
پر شرجی دستگاه آب سردكن برای بازدیدكنندگان 
برای  آبرومندانه ای  آشغال  سطل  نیست.  نصب 
پالستیك شكالت و »پفك« كودكان وجود ندارد و با 
باستانی  آثار  فراز  بر  ویالن  پالستیك های  باد،  وزش 
آبرومندانه ای  كوچك  فروشگاه  درمی آیند.  پرواز  به 
محصوالت  عرضه  با  تا  نیست  ورودی  در  نزدیكی  در 
از  چكیده ای  »سی.دی«  و  عكس  جمله  از  فرهنگی 
داده  بیننده مشتاق منایش  برای  باستانی  آثار  تاریخ 
شود و بازدید كننده را با بروشور آگاهی بدهند تا بداند 
آگاهی  از گذشته سرزمنی خود  و  به كجا گذاشته  پا 

بیشتری داشته باشد.
محصوالت  عرضه  و  سردكن  آب  یك  نصب 
ضروری  بسیار  چغازنبیل  به  ورودی  در  فرهنگی 
است، چرا كه پرستش گاه چغازنبیل یكی از آثار مهم 
پنج كیلومتری شوش،  و  باستانی است كه در چهل 
دور از شهر و بازار قرار دارد. این اثر معماری كه خود 
نادرترین شناسنامه معماری جهان است، آئینه تاریخ 
پرستش گاه  است.  ساله  چندهزار  متدن  و  معماری 
چغازنبیل در قلب شهر »دارنتاش« به دستور »اونتاش 
سال های  بنی  در  میانه  ایالم  روزگار  پادشاه  گال«، 

1275 تا 1240 پیش از میالد مسیح ساخته شده 
و در پیش از اسالم یك جایگاه نیایش نیاكان ما بوده 
كه نه تنها در روزگار آشور بنی پال از نینوا سپاهیان 
او آن را مورد هجوم قرار دادند و ویران شد، بلكه در 
داشته  قرار  نیز  حسنی  صدام  موشك های  تیررس 
گذاشنت  سر  پشت  با  و  كنونی  روزگار  در  است. 
بی مهری  مورد  نباید  بار  این  تاریخی،  توفان های 

دولت های خودی در ایران قرار بگیرد.
زیگورات  به  دادن  سامان  و  سر  و  حفاری 
چغازنبیل كه از میراث جهانی است، به عهده »رومن 
گریشمن« بوده كه با همسرش »تانیا« سال ها در ایران 
چغازنبیل  چهارگوش  باستانی  پرستش گاه  بودند. 
ویژه خدای »اینشو شینك« چند طبقه و ارتفاع آن در 
اصل 50 متر بوده كه در حال حاضر از آن فقط 25 
متر باقی مانده است. از نظر تزیینات معماری نیز نه 
تنها قدمیی ترین كاشی دنیا در این جا به دست آمده، 
بلكه دارای قدمیی ترین تصفیه خانه آب بوده است. بر 
گل نبشته و آجرهائی در این پرستش گاه، نوشته هائی 

به خط ایالمی كشف شده است.
از دیدنی های برجسته دیگر در شوش، آرامگاه 
دانیال نبی است كه نه تنها برای ایرانیان، بلكه در باور 
پیروان ادیان ابراهیمی نیز دارای ارج و احترام است. 
دانیال،  آرامگاه  معماری  بفرد  منحصر  زیبائی های  از 

گنبد چرخوكی )مخروطی( آن است.
فصلی  جایگاه  و  ایالمی ها  مقر  كه  شوش  شهر 
هخامنشیان بود و روزگاری متدن ایالم و میان رودان 
را بهم گره زده بود، در حال حاضر با وجود شهرداران 
یك  منای  تاریخ،  از  بی خبر  و  مبتدی  شهرسازان  و 
در  فقط  را  آن  متدن  كه  دارد  زهواردررفته  روستای 
كتاب های تاریخ باید خواند و منای كنونی آن خسته 

و رجنور گویای عظمت دیرینه آن نیست.
بر فراز تپه مشرف به آرامگاه دانیال شوش، دژ 
ــ اروپائی  زیبائی قرار دارد كه به سبك دژهای ایرانی 
سپهر  دژ  گونه  به  حدودی  تا  دژ  این  شده.  ساخته 

خرم آباد  در  سپهران 
آن  كه  بوده  لرستان 
قاجار  روزگار  در  نیز 
دژ  است.  شده  ساخته 
به  ویرانه های  از  شوش 
آپادانا  تختگاه  مانده  جا 
داریوش، در سال 1897 
»ژاك  توسط  میالدی 
سرپرست  مورگان«  ِد 
باستان شناسی  گروه 
تپه  فراز  بر  فرانسوی 
شد.  ساخته  »اگروپل« 
از  اقتباسی  دژ  این  نقشه 
قلعه های روزگار فئودالی 
فرانسه  میانی  سده های 

است. یافته های قابل مالحظه ای از كاوش های گروه 
فرانسوی در آپادانا به اروپا منتقل و هم اكنون نیز در 

موزه »لوور« پاریس از آن ها نگهداری می شود. 
در  نگینی  همچون  شوش  دژ  كه  این  با 
ساختمان  این  به  ولی  می درخشد،  شهر  چشم انداز 
هم خوب رسیدگی نشده و در انبار آن گربه های ماده 
ویالن زامیان كرده اند. به درختان »گز« اطراف آن كه 
به آب هم نیازی ندارند، اهمیت داده نشده و سقف 
مهندسی  و  فنی  بازسازی  و  مرمت  به  ناودان ها  و 
نیز،  آپادانا  كاخ  بستر  در  دیگر  سوی  از  دارند.  نیاز 
از  برخی  زده اند،  زنگ  چون  سیمی  پرچنی های 
روی  از  عكس  گرفنت  برای  ناآگاه  بازدیدكنندگان 
سر،  دو  سنگی  اسب های  گرده  بر  و  می گذرند  آن 
می گیرند.  عكس  و  می ایستند  دیده اند،  صدمه  كه 
جلوگیری  كار  این  از  تا  نیست  آجنا  در  نیز  نگهبانی 
سر  )كاپربری(  »لگجی«  بوته های  كه  چند  هر  كند. 
سبزی به پیرامون داده است، ولی َحَرس این بوته ها 
باید  كاخ  ستون های  ته  و  ستون ها  كنار  در  حداقل 
اجنام بپذیرد. از سوئی دوربنی های مدار بسته بر فراز 
دژ شوش نیز می توانند نگهبانان الكترونیكی خوبی 

برای پی گیری خطاها باشد.
گستره  جمله  از  خوزستان  در  بی شماری  آثار 
آبشارهای شوشتر، پل دیلمیان، تاق پیروزی ساسانی 
ساسانی،  هرمز  گور  داوودلور،  دژ  نصرت(،  )تاق 
سلمان  اشكفت  غار  تاریخی  بافت های  آتشكده ها، 
نگهداری  به  فوری  و  مبرم  نیاز  نبشته ها  سنگ  و 

دلسوزانه دارند.
سنگ  بر  گذاشتم  پا  جا  هر  به  متأسفانه 
در  باید  نوشته اند.  یادبود  تاریخی  دیوارهای  و 
یاد  جوانان  و  نوجوانان  به  دبیرستان ها  و  دبستان ها 
را دانسته  باستانی كشور خود  آثار  تا قدر  داده شود 
آموزش  ننویسند. در سایه  یادبود  بر سنگ نگاره ها  و 
نگهداری از آثار باستانی است كه این برگ های زرین 

تاریخ ایران مخدوش نخواهند شد.
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پاپا خانواده بزرگی داشت و دور و 
برش را عموزاده ها و دایی زاده ها 
احاطه  متعددی  خاله زاده ها  و 
نوجوانی  دوران  در  بودند.  كرده 
شاگرد ساعی بود و دوست داشت 
بازی  مدرسه  منایشنامه های  در 
كند. در سال 1964 از دانشكده 
پزشكی تهران فارغ التحصیل شد. 
او در همان دوران با مادربزرگم آشنا 
شد و در سال 1966 باهم ازدواج 

و اما مقاله رایان كوچولو
از  كیبی  تر من  ث  ا میر

فرهنگ های گوناگون است.
انگلستان،  از  من  پدر  اجداد 
ایرلند و سوئد می باشند. آنها سال ها 

پیش به آمریكا كوچ كردند.
از  من  مادری  اجداد  متام 
ایران آمده اند. من تصمیم گرفته ام 
ایرانی ام بنویسم  كه درباره میراث 
و بدین منظور با پدربزرگم مصاحبه 

كردند و یك ماه پس از ازدواج، به 
انگلستان رفتند.

زندگی درانگلستان
حتصیالت  جهت  پدربزرگم 
بهتر در رشته پزشكی به انگلستان 
در  را  تخصصی اش  دوره  رفت. 
لندن  مه  حو ر  د نی  ستا ر بیما
زبان  به  چون  اما  كرد،  شروع 
نداشت،  كاملی  آشنایی  انگلیسی 

كنم، چون كه او یك مهاجر ایرانی 
است.

زندگی پدربزرگم در ایران
كوچكی  شهر  در  پدربزرگم 
به نام قوچان در ایران به دنیا آمد. 
ایران  شرقی  شمال  در  قوچان 
در شهر  را  دوران بلوغ  او  است. 
گذراند.  مشهد  نام  به  بزرگتری 
زندگی كودكی اش بسیار خوب بود. 

فرهنگ و هنر

دریغم آمد در این شماره خوانندگان عزیز »میراث ایران« را از لذت خواندن نوشته زیبای یك كودك نه ساله محروم سازم.
این كودك كه از پدری آمریكایی و مادری ایرانی ست، شخصاً تصمیم گرفت به عنوان تكلیف مدرسه، گزارش گونه ای از زندگی، تاریخ و فرهنگ نیاكان 

خود  تهیه كند. معلم او این نوشته را، در ارائه اطالعات از اصل و نسب این پسربچه نازننی و احساسات ناشی از آن فوق العاده دانست.
باشد كه نسل های جوان تر ایرانی كه پدران و مادران شان برای دیدار ایران عزیز اشك حسرت بر چشم دارند، امیدوار باشند كه عشق و عالقه به این 

سرزمنی دوست داشتنی در نسل های بعد از آنها نیز، در خارج از  مرزهای جغرافیایی این سرزمنی زنده و ابدی گردد.
»میراث ایران« همچننی امیدوار است كه این میراث های باارزش ایرانی نسل اندر نسل، حامی و دوستدار سرزمنی ایران، متدن و فرهنگ بی بدیل آن باقی 
مبانند و همانطور كه با وجود همه تالطم ها و تهدیدها و حمالت وحشیانه و بی رحمانه در گذشته، تا كنون كالبد زخمی و رجندیده اش با افتخار زنده و 

پابرجا مانده، بتواند از این پس نیز، جاودانه سربلند مباند.
»میراث ایران«

میراث ایرانی من
رایان ویت ورث
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كه مهمترین آنها نفت می باشد.
پایتخت ایران تهران و جمعیت 
است.  نفر  میلیون   78 كشور  این 
است.  فارسی  كشور  رسمی  زبان 
اما  است،  اسالم  اكثریت  مذهب 
مسیحیت،  نظیر  دیگری  مذاهب 
مذاهب  نیز  زردشتی  و  یهودیت، 

متداول ایران است.
ان  یر ا بق  سا مت  حكو
سال  در  ما  ا بود.  شاهنشاهی 
حكومت  انقالب،  از  پس   1979
حكومت  به  مبدل  شاهنشاهی 
اكثریت  گردید.  اسالمی  مذهبی 
حكومتی  سیستم  این  از  مردم 
ناراضی هستند و احساس می كنند 
كه با آنها بدرفتاری می شود، ولی 

جرأت ابراز آن را ندارند.
ایران در سابق پارس )پرشیا( 
بزرگ  پادشاهان  و  می شد  نامیده 
كبیر  كوروش  نظیر  نیك نامی  و 
یك  پارس  می كردند.  اداره  را  آن 
امپراطوری عظیم و پهناور بود كه از 
افغانستان تا مصر را شامل می شد.
با  امپراتوری  این  پایتخت 
عظمت در پرسپولیس بود. شاهان 
زندگی  عظیم  كاخ های  آن  در 
می كردند. آثار بسیاری از آن كاخ ها 
هنوز باقی است. امپراتوری پارس 
پس از شكست از یونانی ها و رومی ها 
رفته رفته كوچك تر شد. امپراتوری 
در  نوآوری هایی  خاطر  به  ایران 
آرشیتكت، شعر، موسیقی، علوم و 

هنر شهرت بسزایی داشت.
مذهب اصلی و اولیه ایرانیان 
شاید  زردشتی،  بود.دین  زرتشتی 
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می گوید  پاپا  شد.  دشوار  كارش 
با گذشت زمان بهتر  انگلیسی اش 
خانواده  و  ایران  از  دوری  شد. 
مادربزرگ و پدربزرگم را خیلی رجن 
می داد و حتمل آن برایشان مشكل 
سال،  دو  از  پس  مادرم  تولد  بود. 
را  پدربزرگم  و  مادربزرگ  زندگی 
فراوان  شادی  باعث  و  كرد  عوض 
آنها شد. آنها پس از چندی تصمیم 
گرفتند انگلستان را به قصد آمریكا 
به   1969 فوریه  در  كنند.  ترك 
اتفاق مادرم به آمریكا آمدند و بدین 
ترتیب مادرم نیز به عنوان یك مهاجر 

وارد آمریكا شد.

زندگی در آمریكا
در  پدربزرگم  و  مادربزرگ 
بودند  خوشحال تر  خیلی  آمریكا 
انسان های  آمریكا،  مردم  كه  چون 
آنها  بودند.  مهمان نوازی  و  خوب 
دوم شان  وطن  احساس  آمریكا  در 
را می كردند. پدربزرگم پس از امتام 
در  بالتیمور  در  دوره تخصصی اش 
اتفاق خانواده اش  سال 1971 به 

به نیوجرسی آمدند.
مادربزرگ و پدربزرگم آمریكا 
را دوست دارند چون كه در آمریكا 
آزادی های  و  بیان  آزادی  احساس 
از  می كنند.  خانوادگی  و  فردی 
همه مهمتر برای آنها، آزادی بیان 
است چون كه در ایران آزادی بیان 
نبوده و نیست. در ایران اگر كسی 
بر علیه دولت حاكم سخن بگوید، به 
زندان و یا مجازات های شدیدتری 

محكوم می شود.
چهل  ز  ا بیش  گم  ر بز ر پد
زندگی  آمریكا  در  كه  است  سال 
شهروند  یك  كه  این  از  و  می كند 
خود  به  است  آمریكایی ــ ایرانی 

می بالد.
او به میراث و ریشه ایرانی اش 
برای تداوم و زنده  و  فخر می ورزد 
ش  نی ا ا یر ا ث  ا میر شنت  ا نگهد
فارسی حرف می زند، غذای ایرانی 
با  را  زیادی  اوقات  و  می خورد 

اولنی و قدمیی ترین مذهب معتقد 
به خدای یگانه می باشد. زمانی كه 
اعراب به ایران حمله منودند، با زور 
و فشار ایرانیان را مسلمان كردند. 
ایران  در  زرتشتی  تعدادی  هنوز 
زندگی می كنند ولی بسیاری از آنان 

در سرتاسر دنیا پراكنده هستند.

رسوم ایرانیان
ایرانیان مراسم بسیار زیبایی 
به نام نوروز دارند. نوروز مهمترین 
عید و جشن ایرانیان در سال است. 
نوروز آغاز سال نوی ایرانیان است.
روز  اولنی  با  نوروز  جشن 
یعنی حدود 21 مارس شروع  بهار 
می شود. نوروز یعنی روز نو و خجسته. 
دور هم جمع می شوند  خانواده ها 
و میز مخصوصی دارند به نام هفت 
این میز، هفت چیز كه  سنی. روی 
با سنی شروع می شود مانند: سبزه، 
سنبل،  سكه،  )شیرینی(،  سوهان 
سماق، سنجد و سركه و همچننی 
قرمز  ماهی  و   رنگ كرده  تخم مرغ 
این ها  از  هر یك  گذاشته می شود. 
نشانه زندگی شاد، سالم و با صلح 
نوروز،  عید  در  است.  نو  سال  در 
بزرگترها به بچه ها و خردساالن عیدی 
می دهند. شب نوروز، مردم سبزی پلو 
و ماهی، كه غذای مخصوص این شب 

است، می خورند.
مراسم زیبای دیگری نیز به نام 
چهارشنبه سوری دارند. این مراسم 
در شب آخرین چهارشنبه سال و قبل 
از نوروز است. در این شب، مردم از 
روی آتش می پرند و آواز می خوانند 
»زردی من از تو و سرخی تو از من« 
و پس از پریدن از روی آتش، معموالً 

جشن و پایكوبی می كنند.
من از مادر و پدربزرگم درباره 
میراث ایرانی ام معلومات زیادی به 
دست آورده ام. به همنی خاطر آرزو 
دارم روزی به ایران بروم، همانطور 
كه  كشورهایی  از  دارم  آرزو  كه 
هم  می آیند،  آجنا  از  دیگرم  اجداد 

بازدید كنم.

دوستان ایرانی اش می گذراند.
او و مادربزرگم ناشر مجله ای 
هستند.  ایران«  »میراث  نام  به 
آموزنده  مجله ای  ایران«  »میراث 
از  خارج  ایرانی  نسل جوان  برای 
ایران است تا از میراث ایرانی شان 
بهره بگیرند و نیز منبع خوبی برای 
آمریكایی ها، تا آن طور كه شایسته 

است ایران و ایرانی را بشناسند.
گ،  ر ز رب د ما  ، ته گذش ر  د
برای  و خاله هامی  مادر  پدربزرگ، 
زیاد  ایران  در  فامیل شان  دیدن 
متأسفانه  می كردند.  سفر  آجنا  به 
خاطر  به  كه  زیادی ست  سال های 
حكومت قهرآمیز كنونی نتوانسته اند 
به ایران بروند. آنها به من می گویند 
كه آرزو دارند روزی بتوانند به ایران 
بروند چون ایران كشور زیبایی است.

ایران
آسیا  و غرب  ایران در جنوب 
قرار  نام خاورمیانه  به  ناحیه ای  در 
گرفته است. ایران هجدهمنی كشور 
ایران همسایه  است.  بزرگ جهان 
عراق،  زیادی نظیر  كشورهای 
بوده  تركیه  پاكستان،  افغانستان، 
و صاحب سواحلی در خلیج فارس 
وضعیت  می باشد.  دریای خزر  و 
جغرافیایی و زمینی ایران گوناگون 
است. ایران یكی از كوهستانی ترین 
كشورهای دنیاست. ارتفاع بلندترین 
قله كوه در ایران هیجده هزار فوت 
)پا( می باشد. ایران دارای كویرهای 
وسیع و زیبا، جنگل های پر از باران و 
همچننی منابع طبیعی زیادی است 
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دلمهوایآفتابمیكند
سیاوش كسرایی

مالل ابرها و آسمان بسته و اتاق سرد،
فسرده می مناید و خراب می كند، متام روزهای ماه را،  

و من به یادت ای دیار روشنی، كنار این دریچه ها،
دلم هوای آفتاب می كند.

به كوه های سربلند خوشا به آب و آسمان آبی ات،  
به دشت های پر شقایقت به دره های سایه دار

و مردمان سخت كوِش توده كرده رجن روی رجن.
هوای توست در سرم، زمنِی پیر پایدار،  

اگر چه این سمند عمر زیر ران ناتوان من،
به سوی دیگری شتاب می كند.

نه آشنا نه همدمی
نه شانه ای ز دوستی كه سر نهی بر آن دمی،

تویی و بی پناهی عظیم تو. تویی و رجن و بیم تو، 
نه شهر و باغ و رود و منظرش،

نه خانه ها و كوچه ها نه راه آشناست.
نه این زبان گفتگو زبان دلپذیر ماست.

تو و هزار حرف بی جواب، تو و هزار درد بی دوا،  
كجا روی؟ به هر كه رو كنی، تو را جواب می كند!

چراغ مرد خسته را،
كسی منی فروزد از حضور خویش.

كسش به نام و نامه و پیام،
نوازشی منی دهد.

گهی ثواب می كند. اگر چه اشك نیم شب،  
نشسته ام به بزم دوستان و سرخوشم؛
بگو بخند و شعر و نقل و آفرین و نوش؛

سخن به هر كالم و شیوه ای ز عهد و از یگانگی است.
به دوستی، سخن ز جاودانگی ست

امان ز شب رِو خیال،
چه ها كه با من این شكسته خواب می كند! امان،  

اگر چه بر دریچه ام، در آستان صبح،
هنوز هم مالل ابربال می  كشد،

ولی من ای دیار روشنی،
دلم چو شامگاه توست.

به سینه ام اجاق شعله خواه توست،
نگفتمت دلم هوای آفتاب می  كند!

نهمندیگرمنیخندم!
كارو

نه من دیگر به روی ناكسان هرگز منیخندم!
دگر پیمان عشق جاودانی،

با شما معروفههای پسِت هرجایی منیبندم!
شما، كاین سان در این پهنای محنتگستِر ظلمت؛

ز قلب آسمان جهل و نادانی،
به دریا و به صحرای امید و عشق بیپایان این ملت؛
تگرگ ذلت و فقر و پریشانی و موهومات میبارید؛

شما، كاندر چمنزار بدون آب این دوران توفانی،
به فرمان خدایان طال، تخم فساد و یأس میكارید.

شما، رقاصههای بیسر و بیپا،
كه با ساز هوسپرداز و افسونساز بیگانه،

چننی سرمست و بیقید و سراپا زیور و نعمت،
به بام كلبهی فقر و به روی الشهی صد پارهی زحمت،

سحر تا شام میرقصید؛
قسم بر آتش عصیان امیانی

كه سوزانده است تخم یأس را در عمق قلب آرزومندم،
كه من هرگز،

به روی چون شما معروفههای پست هرجایی منیخندم!
پای میكوبید و میرقصید،

لیكن من ... به چشم خویش میبینم كه میلرزید.
میبینم كه میلرزید و میترسید،

از فریاد ظلمتكوب و بیدادافكن مردم،
كه در عمق سكوت این شب پر اضطراب و ساكت و فانی،

خبرها دارد از فردای شورانگیز انسانی،
و من ... هر چند مثل سایر رزمندگان راه آزادی،

كنون خاموش در بندم،
ولی هرگز

به روی چون شما غارتگران فكر انسانی منیخندم!
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 بنیشت از پیاز )جیرم( یك گیاه كوهی به دست می آمد. پیاز ها را روی آتش 
باریكی  یا چوب  و  تاب دادن سیخ  با  تا شیره اش غلیظ شود و سپس  می گرفتند 
رشته های نازك بنیشت را به دور آن می پیچاندند. پس از خنك شدن سقز سفت و 
سختی به دست می آمد. آن را به اندازه های كوچك و متوسط و بزرگ می بریدند و 
به شكل تیله درست می كردند. ولی نرم كردن آن از توان فك و دندان های من و 
مانند من بر منی آمد، بنابراین بزرگ تر ها چند ساعتی و گاهی یكی دو روز می جویدند 
تا حالت سفتی و زمختی خود را از دست بدهد و نیز مزه و بوی ناخوشایندش از 
بنی برود و رنگش نیز سپید شود. رسم بود كه بچه ها و حتا بزرگ تر ها، بنیشت های 
خود را به دوستان و آشنایان تعارف می كردند و گاهی وام می دادند. هركس پارچه 
كوچكی برای نگهداری بنیشت داشت و بنیشت را در آن می پیچید. با چند بنیشت 
می توانستیم مدت زیادی را سر كنیم و خود را به سال نو و بنیشت های تازه برسانیم. 
می گفتند كه بنیشت برای سالمت دندان ها و لثه ها خوب است و بوی دهان را از 

بنی می برد.
درازا  به  ماه  هشت  از  بیش  باجگیران  به  بازگشتمان  و  چپان  به  رفتنمان 
بردم.  پی  تازه ای  تغییرات  به  كردم،  پیدا  دوباره  را  دوستامن  كه  هنگامی  كشید. 
چیز هایی می گفتند كه باورش برامی دشوار بود. می گفتند كه سربازان روسی به 
آنان آب نبات رنگی، شكالت، آدامس و نیز مدادرنگی داده اند. از همه مهمتر این 

كه سربازان زن هم در میانشان وجود دارند و خیلی هم مهربان هستند 
و به تیمار بچه های بیمار باجگیران می پردازند. در گفتگو هایشان 

واژگان تازه ای به كار می بردند كه برامی ناآشنا بود. هنگامی 
كه به شگفتی و نادانی ام پی می بردند، برامی معنی واژگان 

روسی و كاربرد آن را بیان كردند. درباره قوطی های 
كنسرو و كمپوت و سوسیس و كالباس و نان روسی 
تانك و نفربر های روسی داِد سخن  و  و توپ و جیپ 
می دادند، كه از همه ترسناك تر، داستان زخمی ها و 
جانبازان بود كه برخی دست و پاهایشان را از دست 

داده بودند و تعدادی چشم هایشان را.
باورنكردنی تر از همه این بود كه گویا هر هفته، 
در میدان اصلی روستا هنگام غروب، روی دیوار یكی 

از ساختمان ها پرده ای سفید می كشیدند و صحنه های 
نبرد سربازان روس و آملانی را منایش می دادند كه با تیر 

و تفنگ و گاهی نیز با سرنیزه و خنجر به جان هم می افتادند. 
همه جا خرابی و آتش و كشته و زخمی و خون به چشم می خورد. 

آنها مدعی بودند، وقتی چراغ جادویی خاموش می شود، ناگهان همه 
چیز به حال نخست بر می گردد و تو گویی همه توی دیوار رفته اند. از دلقك ها و 
حیوانات وحشی كه روی دیواركار های شگفت آور می كردند نیز حیرت زده بودند. 
از مرد الغر و مردنی با شلوار گشاد، كفش های بزرگ، كاله دوره دار و عصا با كت 
تنگ و پاره پوره ی دنباله دار و سبیل كوچك تیره و چشمان بزرگ سیاه و كار های 
خنده دار او، و فرزی و چاالكی و پیروزی اش در نبرد با آدم های پرزورتر از خودش و 
شیوه راه رفنت خنده دار و دویدنش، با هیجان حرف می زدند. برایشان دشوار بود 
كه بپذیرند دیوار چگونه زیر سنگینی این همه سرباز و توپ و تانگ و فیل های غول 
پیكر و اسب ها و شیر و پلنگ خراب نشده است و بدون خراشی همچنان پابرجا 

مانده است.
چندین بار با هم ساالمن با دقت پیرامون دیوار و محل منایش را چندین بار 
وجب به وجب گشتیم، ولی نه از سربازان اثری بود و نه از حیوانات و دلقك ها خبری. 
من كه با داستان های خاله ام به خواب می رفتم عادت كرده بودم كه غول و اژد ها و 
اسب پرنده و دیو را در ذهنم مجسم كنم، ولی باورم منی شد كه بشود آنان را روی 
پرده نشان داد و سپس محو كرد. با خود می گفتم كه البد روس ها توانسته اند اجنه 
را زیر فرمان خود درآورند و به كمك آنان كار هایی بكنند كه از عهده انسان عادی 
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برمنی آید. خاله ام باور داشت كه اگر انسان با جن ها دوست شود، هر كار نشدنی 

را می تواند به یاری آنان شدنی كند.
چند ماهی از بازگشت مان به باجگیران نگذشته بود كه ناگهان در خانه ما 
از رفنت به قوچان صحبت به میان آمد و مادرم با ناراحتی و دل نگرانی با كمك 
خدمتكاران بسته بندی وسایل خانه را آغاز كردند. خبر كوچ به قوچان، ورد همه 
زبان ها بود و حتا هم ساالن و دوستامن نیز می دانستند كه بزودی از هم جدا می شومی. 
من در این چند ماه به رفنت سینما و دیدن فیلم عادت كرده بودم و دیگر از سربازان 
روس منی ترسیدم و به وارونه، تا سروكله روسی پیدا می شد، به خصوص اگر خامن 

دكتر و پرستار بود، به سوی اش می رفتم.
حاال می توانستم به زبان روسی سالم كنم، تشكر كنم و خدانگهدار بگومی و 
شكالت و آب نبات و آدامس... بخواهم. چند ناسزا هم یاد گرفته بودم كه هنگام 

درگیری با دوستان كاربرد پیدا می كرد.
پدرم می گفت قوچان شهر بزرگی است، پر از دكان و كاروانسرا و خیابان 
و كوچه و بچه كوچه)كوچه بن بست( و درختان گوناگون و تاكستان های فراوان و 
دارای دبستان و دبیرستان پسرانه و دخترانه و حتا مختلط است. مردمانش اغلب 
به سه زبان تاتی و كردی و تركی حرف می زنند، ولی زبان رایج همان تاتی)فارسی( 
است. من فارسی حرف منی زدم و همه چیز برامی ناآشنا و مبهم بود. دنیای تازه 
وسوسه ام می كرد، ولی دل كندن از دوستان و روستایی كه همه جایش 
را می شناختم و همه ساكنانش خویش و آشنا بودند و در یكی دو 

ساعت می شد به گوشه گوشه آن سرزد برامی دشوار بود.
كنار  در  و  می گرفتم  یاد  را  روسی  زبان  داشتم  تازه 
دوستان با سربازان روس مقیم باجگیران، روسی دست و 
پا شكسته را مترین می كردم. چرا باید درست موقعی 
باره  یك  به  می بردم  لذت  باجگیران  در  بودن  از  كه 
تركش كنم؟ اگر من بروم چه كسی خاله ام را از آمدن 

زخمی ها و معلوالن جنگی خبر خواهد كرد؟
خاله ام از من خواسته بود هرگاه سربازان زخمی 
و آسیب دیده را به سوی مرز می برند، خبرش كنم و 
هر بار كه سربازان زخمی و لت و پار شده و بی دست 
و پا را می دید، آه از نهادش بلند می شد و همراه زنان 
دیگر اشك می ریخت و به حال آنان و مادران چشم در 
انتظارشان دل می سوزاند و بر هرچه تِرمان)تركمن( و آملانی 
بود نفرین می كرد. در این گونه مواقع احساس می كردم، خاله و 
سایر زنان خود و موقعیت خویش را فراموش می كردند. گویی آنها در 
جایگاه مقدس مادر می نشستند و دیگر برایشان روس بودن مهم نبود، ُكرد نبودن و 
به زبانی بیگانه گپ زدن اهمیت نداشت، دین و آیینی دیگر داشنت مسأله نبود، مهم 
این بود كه جوانانی مثله شده بودند و مادرانی چشم به در دوخته و منتظر بودند. 
او و سایر زنان با اشك ها و فریاد هایشان و به سینه كوفنت با مادران سرزمنی های 
دور هم دردی و بر جنگ و خونریزی و مسببان این آتش افروزی نفرین می كردند. 
نفرت ازجنگ و پیامد های آن، با دیدن این صحنه ها در من ایجاد و نهادینه شد. 
و پس ترها در جنگ حتمیلی صدام با ایران تنها دلم برای رزمندگان ایران كه از 
میهن خویش دفاع می كردند، منی تپید، بلكه به حال جوانان بی گناه عراقی كه با 

فریب یا زور راهی میدان جنگ شده بودند، نیز می سوخت.
به قوچان خواهیم  بر كامیون  بار سوار  برای نخستنی  هنگامی كه دانستم 
رفت، كم كم در ذهنم كفه ترازو به سود رفنت سنگینی كرد؛ چون سفر با كامیون 
جتربه جدیدی بود، كه حتققش با دیدن كامیون های روسی، چون آرزویی در جامن 
ریشه دوانده بود. با دوستامن بارها و بارها دور كامیون های روسی چرخیده بودمی 
و قاچ الستیك هایش را با دست نوازش كرده بودمی، ولی هرگز نه سوارش شده 
بودمی و نه داخل اطاقك راننده را دیده بودمی، تنها گاهی كه راننده پیاده می شد، 

یادداشت های سفر
به ینگه دنیا

برگ چهارم

هوشنگ بافكر
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فرهنگ و هنر
فرصت دست داده بود تا از دور فرمان را دید بزنیم. سفر به قوچان زمان مناسبی 
بود تا با این وسیله تازه كه بدون كمك اسب و قاطر و خر راه می رفت و از گاری و 
درشكه بزرگ تر و سرعتش بیشتر بود از نزدیك آشنا شوم. پدرم گفته بود كه دوسه 
و عقب كامیون سوار خواهند شد.  بار ها  بقیه روی  و  راننده می نشینند  نفر كنار 
هرگونه حساب می كردم، بی اختیار می پذیرفتم كه بخت نشسنت در جلو كامیون 
نصیبم نخواهد شد. چون برادری كوچك تر از خود داشتم و خواهری كه هنوز شیر 

می خورد و جایشان در كنار مادر و پدرم بود.
وسایل  و  خانه  اثاث  از  را  كامیون  پشت  رسید.  فرا  موعود  روز  سراجنام 
آشپزخانه پر كرده، فرش ها و گلیم هارا در باالی بار ها پهن كرده بودند و در آخر 
همه رختخواب ها و پشتی ها را دور تا دور اتاق كامیون چیده بودند. بدین ترتیب 
می توانستیم هم دراز بكشیم و بخوابیم و هم بنشینیم و گاهی نیز لبه و كناره اتاق 
كامیون را بگیرمی و بایستیم. ولی به دلیل تكان های شدید نقش بر روی تشك ها 
می شدمی و از این افتادن ها و برخاسنت ها كیف می كردمی. اما خبر نداشتیم كه 
تاوان این شیطنت ها را بزودی به هنگام گذر از راه های پر پیچ وخم و بارها پیش و 
پس رفنت كامیون برای عبور از گردنه های تنگ و دشوار را باید با سرگیجه و دل 

آشوبه و باال آوردن بپردازمی.
به یاد می آورم كه پیش از جاده زدگی و كامیون زدگی درچند پست بازرسی 
روس ها به ناگزیرایستادمی و یك سرباز روس روی ركاب كامیون آمد و با دیدن ما 
سالم نظامی كرد و رفت و اجازه حركت داد. پس از روستای امامقلی سرخوشی مان 
به ناخوشی تبدیل شد و چون خورشید هم غروب كرده بود و هوا ناگهان سرد شده 
بود خیلی زود زیر حلاف رفتیم. بی حالی و خستگی از یك سو و گرمای خوشایند 
زیر حلاف سبب شد تا رسیدن به قوچان تسلیم خواب شومی. تنها یك بار به هنگام 
گذر از آخرین سرباالیی با فریاد راننده از خواب بیدار شدم. او به شاگرد راننده 
فرمان می داد كه هر بار كه او چند متری كامیون را پیش می راند، از دنده پنج )ُكنده 
كلفتی بود كه كه شاگرد راننده پشت چرخ عقب كامیون قرار می داد( استفاده كند 

تا از پس رفنت كامیون جلوگیری شود.
شب بود كه به خانه تازه مان در قوچان رسیدمی شوربختانه سرگیجه و خواب 
اجازه نداد تا برای شناخت خانه كنجكاوی كنم. به گونه ای كه متوجه نشدم كه 
بخشی از وسایلی كه با كاروان شتر و قاطر به قوچان فرستاده شده بود، زودتر از ما به 
مقصد رسیده و بار ها در گوشه ای از حیاط بزرگ خانه تازه روی هم تلمبار شده بود.
هنوز نخستنی روز بودمن در قوچان را كه برامی پر از شگفتی بود بخوبی و 
روشنی به یاد دارم. صبح زود ناگهان با صدای اذان سراسیمه از خواب پریدم، چون 
منی دانستم این داد و فریاد برای چیست و از كجا می آید و چه اتفاقی افتاده است. 
صدای همسایه روبرویی، مالیی نتراشیده، نخراشیده و نكره، خیلی گوشخراش 
و آزاردهنده بود. و او بود كه با رفتار و گفتار دوگانه اش در خانه و بر منبر مرا به 
دورویی و دروغگویی و بی اعتباری حرف برخی از مالیان آشنا ساخت و شوق و انگیزه 
نشسنت پای منبر آنان را از من گرفت. او بود كه هر روز پسرانش را به باد كتك 
می گرفت و زنش را ناسزا می گفت و شب بر منبر با شور و هیجان از خوش رفتاری 
با زن و فرزندان حرف می زد و از حقوق فرزندان بر گردن پدر ومادران داد سخن 
می داد و همگان را به اخالق نیك و رفتار انسانی دعوت و از امامان و بزرگان دین 

احادیث و نقل قول هایی را چاشنی گفتارش می كرد.
خانه قوچان به نسبت خانه باجگیران هم بزرگ و هم دارای اتاق ها و تاق های 
امتداد  اتاق  تا كف  پنجره های سرتاسری كه  و  بود  زیبا  نیز گچ بری های  و  بیشتر 
داشتند. ایوان دراز و ستون دار با پلكان های آجری در شرق و غرب آن كه حیاط 
را به درون خانه وصل می كرد. حیاط اندرونی خیابان بندی و كف آن با آجر های 
قفقازی پوشیده شده بود. در مركز آن حوض چهار گوش بزرگی قرار داشت كه دور 

تا دور آن پر از گلدان های شمعدانی بود.
باغ یكپارچه نبود، بلكه به چهار بخش مساوی تقسیم شده بود. و نواری یك 
متری جهت گلكاری دور تا دور هر بخش را از بقیه زمنی كه ویژه درختان میوه و 

سبزی كاری بود، جدا می كرد. ته حیاط و در گوشه جنوب غربی مستراح و درجنوب 
حیاط رختشویخانه و سپس آشپزخانه ای بزرگ با اجاق های گوناگون و تنور خانگی 
برای پخت نان، انباری بزرگ با ردیفی از كندوهای عمودی جهت نگهداری آرد و 
غالت؛ و كمی به سوی جنوب شرقی انبار بزرگ دیگری برای نگهداری هیزم و بوته 
و خارهای بیابانی جهت پخت و پز و گرم كردن اطاق ها در فصل سرما كه در قوچان 
از مهر و آبان آغاز می شد. دری در ضلع شرقی حیاط را به حیاط كوچك تری مرتبط 
می ساخت، اصطبل اسب ها و طویله گاو ها و انبار كاه و علوفه و نیز چند اتاقی برای 

خدمتكاران و كارگران در این بخش وجود داشت.
دِر دیگری روبروی این در بود كه به كوچه راه داشت و ویژه رفت و آمد حیوانات 
بود. دری كه هشتی را به حیاط وصل می كرد، در میانه ضلع شرقی قرار داشت و 
روبرویش در اصلی و ورودی به خانه بود. هنگامی كه وارد هشتی می شدی دست 
چپ دری بود كه به روی پلكان باالخانه باز می شد. باال خانه دارای دو اتاق و ایوان 
باید رو به پاینی  پانزده پله آجری را  انبار بود. نزدیك به  بود و سپس ورودی آب 
می رفتی تا به شیر آب می رسیدی. این داالن سراشیبی، همیشه تاریك و منور و 
پوشیده از تار عنكبوت بود و بدترین و ترسناك ترین بخش خانه. دست راست دری 
دیگر به حیاط خلوت باز می شد كه دارای چند اتاق بود و به اندرون نیز راه داشت 
و خانه پیشكار، كه همه كارٌه خانه بود. مدیریت كارگران و خدمتكاران و اصطبل و 
طویله و انبارها و تهیه نیازهای خانه به گردن او بود. او نیز پیش از ما همراه زن و 

بچه هایش به قوچان آمده بود تا خانه تازه را برای آمدن ما آماده كند.
در كنار حوض یك تلمبه دستی وجود داشت كه با حركت دادن دسته آن به 
باال و پاینی، آب چاه را به باال می كشیدند و خیلی آسان آب مورد نیاز را به دست 
می آوردند. ولی در باجگیران هر روز آب با كمك مشك ها و بر پشت خر و قاطر و 
یا بَر ُگردٌه خدمتكاران ازچشمه به خانه آورده می شد. این كار، در روزهای سرد 
و زمستانی، كاری بود دشوار و آزاردهنده، زیرا می بایستی در مصرف آب دقت و 
از هدر دادن آن پیشگیری می كردمی. آِب آب انبار برای نظافت و شستشوی سر و 
صورت و نیز لباس شویی و ظرف شویی و مصرف چهارپایان بود و هر دو هفته یك 
بار آب انبار از آب یكی از چشمه های شهر كه به خانه ما نزدیك بود، طبق نوبت 
پر می شد و آبیاری باغچه ها و پر كردن حوض نیز به همنی ترتیب نوبتی و بر مدار 

مشخصی صورت می گرفت.
چپان روستای پُر آبی بود و از هر جوی و جویباری آب روان بود و با صدای 
آب می خوابیدمی و با نغمه آب از خواب بیدار می شدمی. ولی باجگیران، در مقایسه 
با قوچان و چپان، كم آب بود و كیفیت آبش هم خیلی خوب نبود و كمی شور بود. 
مادرم می گفت كه هنگام شستشو و نیز لباس شسنت با آب باجگیران، صابون كف 
منی كند چون امالح دارد. ولی آب قوچان و چپان با كمی صابون پر از كف می شود. 
شگفت آورتر از همه، ماهی های قرمز توی حوض بود. نخستنی باری بود كه ماهی 
رنگی می دیدم. از نگاه كردن به آنها سیر منی شدم. پدرم به ما گفته بود كه مواظب 

گربه ها و كالغ ها باشیم تا به ماهی ها صدمه نزنند.
كنجكاوانه و شادمانه به بیشتر جاهای خانه سركشیدم؛ دو جا را هنوز ندیده 
از  تا  نكردم  و مدت ها خطر  آب انبار دوری می كردم  از  باالخانه.  و  آب انبار  بودم 
پله ها پاینی بروم. ولی باالخانه و پلكانش نه تنها مرا پس منی زد، بلكه به وارونه، 
مرا به سوی خود می كشید. راستی، چه زیبا بود اون باال و چه دید خوبی داشت 
باالخانه مشرف بر حیاط و خانه های همسایه و كوچه و پشت بام ها. در دو سمت 
كوچه و در دو ردیف جوی آب درختان بید تا چشم كار می كرد صف كشیده بودند 
از كبوتران اهلی و كبوتربازانی  تا دلت بخواهد. آسمانی مملو  از گنجشك  پر  و 
به نوكش گره  پارچه ای  بلندی كه  با سوت و چوسی )چوب  این جا و آن جا كه 
می زنند و با تكان دادن آن كبوتران را پرواز می دهند( آنان را تشویق و وادار به 
پرواز می كردند. در باجگیران كبوتران چاهی یافت می شدند، ولی كبوتران اهلی 

و به رنگ های گوناگون را هرگز ندیده بودم. كبوتربازی مقوله ای بود نا آشنا.
ادامه دارد
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بلقیس عمه  تا  فراهانی  گلشیفته  از 
اینكه  به  كار داشت؛  به همه چیز  بلقیس  عمه 
دختر همسایه تازگی ها زیر ابرویش را برداشته؛ به اینكه 
زن مطلقه ای كه طبقه ی دوم زندگی می كرد، بعد از 
نیمه شب برگشته؛ به اینكه فالنی توی مهمانی دامن 
كوتاه پوشیده. عمه بلقیس زن جنیبی بود و دوست 
داشت كه همه ی دنیا مثل او به مقوله ی جنابت نگاه 
كنند. هركس حركتی می كرد كه با عرف و سنت های 
روی  و  می گزید  را  لبش  بلقیس  عمه  منی خواند،  او 
رد  برای  صریحی  پاسخ  هیچ  اما  می زد،  گونه هایش 
و  می كشیدی اش  چالش  به  خیلی  اگر  نداشت.  آن 
نبوده،  بد  هم  آنقدرها  كار  فالن  كه  می كردی  ثابت 
فكر  چی  همسایه ها  بده،  مرگم  خدا  وا  می گفت: 
می كنند؟؟؟چون اصوالً اینكه بقیه چه فكری می كنند 
در فرهنگ عمه بلقیسی، از اینكه خود آدم، چه فكری 

می كند مهم تر است.
الزم نیست عمه ی كسی باشید تا عمه بلقیس 
ماست.  غالب كشور  فرهنگ  بلقیسی«  »عمه  باشید. 
كار  چیز  همه  به  و  هستند  جا  همه  بلقیس ها  عمه 
به لباس پوشیدن دیگران،  دارند. به عقاید دیگران، 
به آدامس خوردن دیگران، به اینكه كی با كی رفت 
و با كی آمد و با كی خوابید. عمه بلقیس ها داعیه دار 
فرهنگ و شرافت و جنابت و همه چیزهای اینجوری 
هستند و مأموریت دارند مردم را زیر ذره بنی بگذارند 
و نقد و ارشاد كنند. در فالس نیوز در مورد دست دادن 
اصغر فرهادی با آجنلینا جولی می نویسند یا در مورد 
را  همه  بلقیس ها  عمه  فاستر.  جودی  با  خندیدنش 
شكل فاحشه می بینند. اصوال دریچه ی دیدشان از زیپ 
شلوارشان بازتر منی شود. هركس یك كم متفاوت، یك 
كم شاد، یك كم آزاد، یا ساختارشكن باشد در قاموس 
عمه بلقیس فاحشه به شمار می رود. این را هم بگومی 
كه در قاموس عمه بلقیس، بقیه بدی ها مثل دزدی، 
دروغ گویی، ریاكاری و … مهم نیست. مهم این است 
كه فاحشه لقب نگیری. و البته آنها در به كار بردن این 

برچسب امساكی به خرج منی دهند.
گاه،  هستند  نازنینی  مردمان  بلقیس ها  عمه 
پدر ها و مادرهای ما، دایی و خاله و گاه خود ما هستند. 
اما باید درك كنند كه همه مثل هم نیستند و همه مثل 
هم فكر منی كنند، الزم است حد خودشان را بدانند.
گاه الزم است در برابرشان ایستاد و در نهایِت قاطعیت 
بهشان گفت: آنچه دیگران با زندگی خودشان می كنند 
به شما مربوط نیست! چیزهایی وجود دارد كه متعلق 
به حرمی خصوصی افراد است. تا وقتی آزادی های آن 
فرد مانع آزادی و امنیت ما نشده است ما حق مداخله 
در آن را ندارمی. مطلب به درازا كشید، می خواستم 
عكس گلشیفته فراهانی را برایتان به اشتراك بگذارم. 

منی دامن چرا یاد عمه بلقیس افتادم.
از نامه های در گردش

نوشته ای از پیمان معادی،
بازیگر نقش نادر در فیلم »جدایی نادر از سیمین«

سالم كردن گاه رسمیتی می دهد كه منی شود از دل حرف زد.
بگذارید آخرین ردیف سینما نشسته باشم و خیره به نقش آرایی شما روی پرده هایی كه روزگاری نه 

چندان دور پاره اش می كردید حرف بزمن.
ما نه گوسفندمی و نه خود را به خریت زده امی. تنها تفاومتان این ست كه بلندگو ها را به شما داده اند 

و متاشاچی گری را به ما پیش فروش كرده اند. شما می تازید و گرد و خاك می كنید...
اینكه  نه  بگوییم.  اما چیزی منی توانیم  و اشك هامیان ِگل می شود،  از غباِر شما  ما چشم هامیان 

آزادی بیان ندارمی....
چرا دارمی، مشكل اینجاست كه آزادی پس از بیان ندارمی. روی سخنم با شماست كه گیشه ها را 
در دست گرفته اید و آنقدر عوامل پشت صحنه دارید كه سالی یك فیلم را ساخته تدوین و میكس كنید 
تا عید ها كنار سفره هفت سنی برای فرزندان تان از خستگی های یك سال زحمت بگویید و آنها به شما 

افتخار كنند كه چه مردانه دم از حقیقت می زنید.
دلم از روزگاری می گیرد كه »آدم برفی«، جرم بود. »مارمولك« به زیر پا ها خزید، »گربه های اشرافی 

ایرانی« در زیرزمنی ها بایگانی شد. »دایره« را دو سال دور زدید و دم از سینمای خالق زدید.
ناصر تقوایی این روز ها خاك می خورد... مخملباف پای ماندن نداشت... بهرام بیضایی با متام دنیا 

قهر است. مسعود كیمیایی هنوز خواب اسطوره هایش را می بیند...
پرویز فنی زاده كه در خاك باشد، بهروز وثوقی كه ممنوعه و فاطمه معتمد آریا مفقوداالثر... باید 

پرچمدار سینمای ما حامد كمیلی شود...
باید مسعود د  منكی اپرای مجلل در گیشه ها به راه بیندازد...

باید فریدون جیرانی یك هفته شب نخوابی بكشد تا برنامه ترور شخصیت بازیگر های ما را بكشد.
بگذار این فریاد نصفه ای باشد كه از گلوی یك نسل بیرون پریده است.
نسل ما را ببخشید... ما خواستیم نفهم مبانیم... نشد... به خدا نشد...

وقتی  خندید...  ما  خوابیده ی  پاشنه های  به  »قیصر«  وقتی  زد...  غیرمتان  به  آكل«  »داش  وقتی 
»مسافران« را نفس كشیدمی... وقتی »هامون« را به جان ناخودآگاهمان انداختند...

دست ما كه نبود. ما »گاِو« مهرجویی را دیده امی كه گاو منانیم.... ندانستیم از »باشو« هم غریبه ای 
كوچك تر می شومی.

ما را ببخشید كه طعم سینمای خوب را چشیده امی....
ما را ببخشید اگر دست های لرزان اكبر عبدی در »مادر« از یادمان نرفت...

اگر كمر خمیده معتمد آریای »گیالنه« را تا خوردمی...
اگر با حاج كاظم »آژانس شیشه ای«، عذاب وجدان گرفته امی...

اگر در» مهاجر«، جبهه هامیان را دید زده امی. اگر طعم ناب گیالس را چشیده امی...
اگر پای »بایسیكلران«، خوامبان گرفت و به خود فحش دادمی...

اگر فرمیاه فرجامی را خندیدید و ما خاطرامتان آتشمان زد...
شما اهل به خود آمدن نیستید، نبودید... اما بدانید سكوت ما از سر بی كسی ست...

ما را در این بی كسی ِگل گرفته اید و دل این نسل برای »ناخدا خورشید« ها تنگ است...
ما خون دل می خورمی و بزرگان این سینما سكوت می كنند....

شما هم می تازید....
آقای اخراجی ها

آقای پایان نامه
آقای ضد سینما

اینجا هرچه شود..... هر چه باشد....هنوز ایران است!
كاش این نسل آنقدر غیرت داشته باشد تا گوش همیشه طلبكار شما را، به این نوشته برساند...

خواهش می كنم share كنید، آنقدر كه بی اجازه به رخشان كشیده شومی.....
از نامه های در گردش

فرهنگ و هنر
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به یاد دوست، دكتر پرویز رجبی

دكتر پرویز رجبی، تاریخ شناس و پژوهشگر برجسته و مترقی كشور ما 
در شامگاه 21 بهمن 1390 درگذشت.

زاده ی قوچان، درس خوانده ی مشهد، تهران و آملان و
كوشیده ی همه عمر و رجن دیده ی دو دوران....

]واپسین[دیوارنوشت

فصلپنجم!  

پرویز رجبی، 19 آذر 90
 

اجازه؟
پس چرا این پس پریروز به پایان منی رسد؟

در سرازیری بعد از ظهر
چشم به راه حلاف چهل تكه شفق هستم

با دلی تنگ،   همراه پرستوها
و راه های نامتام

 
اجازه؟

پس این پس پریروز را
پریروز و دیروزی نیست

و فردا به بی راه افتاده است؟

دیگر میلی به نوشنت ندارم
تنها گوش به زنگ صدای دیوار هستم

كالمی خشك و خالی هم كفایتم می كند
از دیواری كه تا همنی اواخر

تا همنی پس پریروز
آبشاری هزارگیسو بود

با كهكشانی در پشت بامش

اجازه؟
جای زین اسبم را از یاد برده ام

وگرنه باری دیگر، اسبم را زین می كردم
و با خورجینی كم حجم

دل به دشت و صحرا می زدم
و در راه پر همسایهٌ هركجایی می تاختم
به چكیدهٌ آرامگاه های خاطره های آسان

سر می زدم
خاطره های زندانی بی میله و دیوار

و عرق اسبم را درمی آوردم
می تاختم، می تاختم

می تاختم تا خوان هفتم فصل پنجم بودن
و بی واهمه از هر اژدهایی

زین برمی گرفتم
اسبم را برای همیشه رها می كردم

تك درختی شكیبا را در آغوش می كشیدم
و می خوابیدم تا ابد در زیر سایهٌ گیسویش

در گذرگاه قاصدك های دست تنگ و پابرهنه
و نسیم های آواره و بی خامنان

فـــراقدوست در
همدلیدویاردبستانیپرویزرجبی:شاهرخاحكامیوهوشنگبافكر

هستم.  بهت  و  حسرت  در  و  افسرده  خیلی 
شاید دو باره پشت جلد را به پرویز اختصاص دهیم.

هوشنك جان اكر خواستی مطلبی بنویس.
تشكر، شاهرخ

*** هوشنگ عزیز
با اینكه می دامن پرویز زیاد زجر كشید و روح 
بلندپروازش از كالبد بیمار و شكسته اش رهایی یافت، 
اما هنوز هم، از اشك ریخنت خالص نشده و حوصله 
نوشنت ندارم. به كتاب هایش پناه می برم و روز و شب 
می گذارمن. می دامن حال تو حتماً از من بدتر است.

و  خواهر  و  همسر  به  ناهید  و  من  طرف  از   
فرزندان و سام عزیزش تسلیت بگو.

 اگر حوصله داری در سوگش مطلبی بفرست.
 قربانت، شاهرخ 

*** شاهرخ جان
نكند تو هم باور كرده ای كه پرویز برای همیشه 
پرواز كرده است؟ دیگران بگویند، تو چرا؟ من دیروز 
با یاری سام این جوان نازننی، زیر تابوتش را گر فتم 
و بدرقه اش كردم و گویا شاهد بودم كه او را در گور 
كردند و در كنار گورش از جانب تو و چند عزیز دیگر با 
او درد دل كردم، ولی با او وداع نكردم. چون رفتنش 
را باور ندارم بگو چگونه تو از اون راه دور پذیرفتی كه 
یار دوران كودكی و دبستانی مان، ما را ترك كرده 
برایش  عادت  حسب  بر  رسیدم  خانه  به  است؟.تا 
امییل فرستادم گوش به زنگش بودم و دیر وقت در 
ولی  بودم  نوشت هایش  دیوار  و  نوشت  انتظار شب 
خبری نشد باز هم نگران نشدم چون مدتی بود كه 
دلش به كار نبود و دستش به قلم منی رفت. ولی با 
دیدن پیامت كه خواسته بودی در سوگ او چیزی 
بنویسم دیوار آهننی باورم ترك برداشت خوشبختانه 
هنوز استوار و پا برجاست.مدتی پیش بنی من و او 
سخن از رفنت و مرگ به میان آمد.و او با همان خنده 

كودكانه و فروتنی عاشقانه گفت اگر منیدانی بدان و 
به شاهرخ هم بگو كه من در این آخرین مسابقه و در 
این آخرین آزمون از تو و شاهرخ پیشی خواهم گرقت 
و مسابقه را خواهم برد. و تو نیزبه عادت همیشگی و 
جا افتاده میان ما، این بار با او دست به یكی كرده ای 
تا به من به باورانی كه او راستی راستی برنده شده 
او  بیشمار  موفقیت ها ی  از  میدانی من  است.تو كه 
می كردم  افتخار  شادمانه  گوناگون  عرصه های  در 
به من  را همتی شاهرخ جان،  ولی خدا  و می كنم 
نگو كه پرویز اون رندعزیز، این مسابقه را نیز برده 
است.دوستم، هرگاه یاد او اشكم را سرازیر نكرد و 
به وارونه خاطرم را شاد كرد و لبخند بر لبم نشاند 
دعوتت را لبیك می گومی. در اكنون و در وضعی كه 
هستم و خودخواهانه بر خود و برای دل شكسته خود 
می گرمی. شایسته او و دوستی ما نیست اندوهم را 
به حساب او بگذارم، ببخش مرا همان گونه كه او 

همیشه ما را می بخشید
با مهر همیشگی هوشنگ

***
اشكم را جاری كردی از سام عزیز هم بخواه 
اگر می خواهد مطلبی به تو بدهد تا برامی بفرستی. 
باور منی كردم كسی را كه بعد از 50 سال یافتم، 

حاال رفتنش این قدر كوبنده باشد.
شاهرخ

*** شاهرخ جان
سفارش هایت اجنام گرفت .همه از همدردیت 
سپاسگزارند. سام پذیرفت كه درباره پدرش بنویسد. 
گفتم كه مستقیم برایت بفرستد. شاید طی همنی 
یكی دو روز آماده اش كند. امیدوارم كمی آرام شده 
باشی. كاشكی حضورت را در كنارم حس می كردم 
و در پرتو آن، این حلظات سخت را با آسیب كمتری 

از سر می گذراندمی. مراقب خودت باش.
می بوسمت، هوشنگ
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تیشهامشكسته

می دانست كه دیوانهٌ اومی. نوشته هایش 
را می بلعیدم. غذای روحم بود. وقفه ای اگر در 

امییل هامی می افتاد، كوتاه می نوشت:
 »صدای تیشه از بیستون منی آید«.

»جی میل« را باز می كنم. در لیست چت 
به نامش نگاه می كنم. از اینكه دیگر چراغش 
از  رنگ ها  و همهٌ  امید  را سبز نخواهم دید، 

ذهنم پاك می شود.
با دستانی خاكستری نامش را نوازش 
می كنم و با چشمانی بارانی برایش یك امییل 
و  دردها  تقسیم  عادت  از  می فرستم.  دیگر 

مشكالمت با او دست برمنی دارم.
 كتاب سیمرغ را برمی دارم كه دوباره 
بخوامن. طاقت منی آورم. خون در رگ هامی یخ 
می زند. كتاب را می بندم و به نوازش نامش بر 

روی كتاب بسنده می كنم.
این  به  و  بودم  داده  او  به  كه  ی  قول به 
فاصله های مكانی فكر می كنم. مگر نه اینكه 
حضور نزدیك ما همواره فرسنگ ها دور بود؟

نوشته  چت  در  روزی  پیش  سال  چند 
بود: »مرده شوی ها چطور دلشان می آید كه 

لب مرده ها را بشویند؟«
نوشته بودم: »مرده ها كه لب ندارند.«
نوشته بود: »تو كی هستی؟! تو منی!«
و  دردها  از  می نوشتیم.  هم  به  بی پروا 
رجن ها، از شادی ها و دلم مشغولی ها، عقده ها 

و اشتباهات، بی ذرّه ای پرده پوشی.
نوشت: »چرا به جای مناِز میّت بر مرده، 
اقوام و آشنایان لب بر لبان مرده منی گذارند 

تا با بوسه به گور رود؟!«
نوشتم:»قول می دهم كه اگر در چننی 
میّت  مناز  كه  مادامی  بودم،  زنده  روزی 

جاریست لب از لبانتان بر نگیرم.« 
كه  را  خیال  پر  بود.  خواهم  آجنا  حاال 

منی توان بست.
و  اقوام  برای  تسلیتی  می خواستم   
دوستانش بنویسم. كلمهٌ مناسب را نیافتم. 
كلمهٌ متداول تسلیت برای فقدان »كسی كه 
مثل هیچ كس نیست« كم بود. كسی كه دانش 
بزرگواری  و  پختگی  برجسته،  محقق  یك 
كودكی  صداقت  و  پاكی  و  كهنسال  مردی 

چهار ساله را توأمان داشت.
كاروان ساالرم رفت، و این بار بر سنگش 

می نویسند »پرویز«.
گیتی  مهدوی، 24بهمن1390

با  معمول  طبق  كه  بود  قبل  هفته  شنبه  روز 
دوستان روزهای شنبه گرد آمده بودمی. آن روز برحسب 
از  موسوی«  »پژمان  تازه یی داشتیم؛  میهمان  تصادف 
روزنامه نگاران نسل جدید. از هر دری سخن می گفتیم 
و از دردهای بی شمار این روزها، از دردهای دوستان مان 
در بستر بیماری  و از دردهای همیشگی و درمان ناشدنی 
اهل قلم و اندیشه.آن روز از طریق پژمان موسوی باخبر 
شدمی كه پروفسور پرویز رجبی دستش شكسته و سخت 
بیمار است و در منزل خواهرش بستری است. او قبال 
سكته كرده بود و یك طرف بدنش در اختیارش نبود. 
برای جویا شدن حالش به او تلفن زدم تا حالش را بپرسم.

با صدایی ناتوان و لرزان برعكس همیشه كه پر 
از انرژی و احساس بود، گفت: از حالم نپرس، خوب 
نیست! در حال مرگم. در چند ماه گذشته هر بار كه 
انگار داشت دست و پایش را  با او صحبت می كردم، 
جمع می كرد برای رفنت ولی این بار صدایش چننی 
می منود كه تصمیمش را گرفته است. با جدیت تكرار 
كرد: »راست می گومی، در حال مرگم، در حال مرگم.« 
من هم طبق معمول به رسم عادت، سالمتی و طول 

عمرش را آرزو كردم.
جلد  سی  بیست  بنی  از  كه  شد  چه  منی دامن 
كتاب هایی  خوانده ام،  و  شده  چاپ  او  از  كه  كتابی 
چون »تخت جمشید، بارگاه تاریخ«، »تاریخ جشن های 
»كتاب  »سیمرغ«،  هزاركفه«،  »ترازوی  ایرانیان«، 
چندجلدی هزاره های گم شده« و كتاب های دیگر كه 
عنوان شان در خاطرم نیست، عنوان كتاب خواندنی 
»شما در این خانه حقی ندارید« بیش از همه در جلوی 
چشم و ذهنم جای گرفت. براستی او دیگر در این خانه 
حقی ندارد؟ نه، این انصاف نیست. او حق بزرگی بر همه  
اهالی این خانه دارد. سال ها رجن و مشقت كشیده است، 

به یاد دوست، دكتر پرویز رجبی

سال ها درد و غربت دوری از وطن را جتربه كرده و 
در وطن درد بیكاری و دردی كه با داشنت دكترای 
ایران شناسی، رانندگی سرویس مهد كودك را برای 

امرار معاش پیشه  خود كرده بود.
علف  مثل  همیشه  حسرت ها  زندگی  در 
بادبادكی  مثل  واقعی  ولی حسرت های  می  رویند 
چرخان در آسمان و چشم انسان به دنبال آن، روح را 
به گردش وامی دارد.و امروز از آن مكامله  تلفنی دقیقاً 
یك هفته گذشته است كه باز از طریق یكی از همان 
یاران شنبه ها »عرفان قانعی فرد« باخبر شدم كه پرویز 
رجبی درگذشت. با شنیدن این خبر فهمیدم حسم 
درست گفته بود كه دیگر او را منی بینیم و صدایش 
را منی شنومی، چرا كه اصرار زیاد داشتم همان روز 
سیدعلی صاحلی با او حداقل صحبت كند و جویای 
حالش شود، چون می دانستم كه رجبی بر گردن 

سید، حق پدری داشت.
سید گفت من فردا پس فردا باید به عیادت و 
دیدارش بروم كه با این اتفاق این دیدار گویا به قیامت 
افتاد! بگذرمی. این رسم روزگار است به هر صورت.
پروفسور رجبی از میان ما رفت. او روایتگری 
و  بی همتا در نگارش تاریخ دیروز و امروز این مرز 
بوم بود. او آن زمان كه عاشقانه می نوشت، چنان 
روایت می كرد كه گاه از حسرت نوع نوشتنش هنگام 

خواندن، می  خواستی سرت را به دیوار بكوبی.
از  یكی  در   1318 سال  بهار  در  رجبی 
روستاهای قوچان به دنیا آمد. مادرش اهل قوچان 
پدرش  بود.  آذربایجان  در  روستایی  اهل  پدرش  و 
از  بعد  و  دموكرات  فرقه   فعاالن  از  و  بود  سیاسی 
سقوط پیشه وری به شوروی گریخت و او به ناچار با 
مادرش به زادگاهش پناه برد و زندگی را با بی پدری 

یادداشتیبهمناسبتدرگذشت

رجبی رپوزی  دكتر 
اودیگر

دراین»خانه«نیست

شاهرخ تویسركانی 
برگرفته از تارنمای »رسانه«



شماره 65  48

به یاد دوست، دكتر پرویز رجبی
و دردسری در قوچان سپری كرد.

گرفنت  و  فراوان  از مشقت های  بعد  اینكه  مثل 
دیپلم مدتی را به شغل معلمی و زمانی را به كارمندی 
بانك صادرات گذراند تا اینكه در جست وجوی پدر به 
از این تالش طرفی  خارج از كشور رفت، ولی ظاهراً 
نبست. به همنی دلیل راهی كشور آملان شد تا در آجنا 
به حتصیل و حتقیق درباره  تاریخ چندهزار ساله  پدرانش 
بپردازد. او سراجنام در این رشته موفق شد از دانشگاه 
اسالم شناسی  و  ایران شناسی  دكترای  »گوتینگن« 
بازگشت و  ایران  به  او در سال 1353  دریافت كند. 
اولنی مركز حتقیقات ایران شناسی را تاسیس كرد كه 

بعدها این مركز منحل شد.
دكتر رجبی در سال های اخیر بیشترین وقت خود 
را صرف تألیف و حتقیق كرد كه حاصل آن كتاب های 
ارزشمندی است كه از او به جای مانده است. نوشته های 
او و نثرش به خصوص خاطره نویسی و گزارش نویسی 
از سفرهایش آنچنان زیبا و رسا و گویاست كه گویی 

بیهقی زمانه  ما است.
زنده یاد گذشته از كارهای علمی و حتقیقی، ذوقی 
و عشقی به شعر داشت. حسرت و دریغ كه دیگر نیست 
كه این شعرش را دوباره برای ما بخواند؛ شعری كه گویا 
با طنز و طعن، خودش را در آن توصیف كرده است. 
عنوان شعرش چننی است: »چند بار بگومی كه خومب؟!«

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

چند بار بگومی كه خومب؟!
 از حالم پرسیدی. گفتم: خومب! دروغ گفتم!

حالم وقتی خوب بود كه
در كودكی كنار حوض می نشستم 

و گمان می كردم كه ماهی ها مرا می شناسند 
و گنجشك ها آب خوردن شان را نشامن می دهند 

باران یار دبستانی  ام بود
و هر قطره اش را بالش سرم می كرد 

تا تنهایی  ام را تبعید كنم 
وقتی خوب بودم كه عطر ناِن تازه نوازشم می كرد 

و نان بیات را به مرغ هامیان می دادمی 
و اندازه ای كه چوب الك دولك می گرفت

قانع ام می كرد 
دنیا به بزرگی محله مان بود 
و بادبادكم فاحت آسمان دنیا 

از حالم می پرسی؟ 
چرا می  خواهی به دروغ گفنت عادمت دهی؟

 یادش به خیر مادرم می گفت، 
كه من در سحری بارانی به دنیا آمدم
 وقتی كه هنوز گنجشك های محله،

 سرشان را از زیر بال شان بیرون نكشیده بودند 
سینه ام ابری است،  امروز نپرس!  

همه ی كوچه ها كوچ كرده اند
 از هزاران كوچه یكی برامی منانده است 

حالم را می پرسی؟ 
مرتكب زندگی هستم 

و خریدار خنده ی كوچه های گریزان
به سوی برهوتی نامنتهی 

برهوت ها هم با تك درخت های تنها ....
 و كوه هایی كه دیگر نشانه های رهگذرها نیستند

 از سكه افتاده اند
 سكه های رایج این روزها، بی نگاهی هاست

 و گناه های ناموسوم 
فكر منی كنی حالم را نپرسی بهتر است 

چند بار بگومی كه خومب!
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پرویز رجبی:

اگردستنداشتهباشم،

بادهانمخواهمنوشت!

در سی و هفتمنی جلسه از سلسله نشست های 
دكتر  زادروز  مناسبت  به  گذشته  شب  بخارا،  مجله 
ایرانی  نویسنده ی  و  تاریخ نگار  این  از  رجبی،  پرویز 
تقدیر شد. وی علیرغم بیماری در این جلسه حضور 
كه  نشست  این  در   ... كرد.  ایراد  سخنانی  و  داشت 
»شب پرویز رجبی« نام گرفته و به همت مجله بخارا ... 
برگزار می شد،  ضمن منایش فیلم مستندی از زندگی 
پرویز رجبی و پخش تصویر و سخنان پروفسور ماری 

كخ، ایران شناس آملانی، .... 
ایران شناس آملانی كه در  پرفسور ماری كخ، 
 ... بوده  پرویز رجبی هم دوره  با  دوره حتصیلی خود 
یاد  كسی  عنوان  به  رجبی  پرویز  از  خود  سخنان  در 
و  گرفته  نادیده  را  خود  بیماری  و  مشكالت  كه  كرد 
به شكل خستگی ناپذیر برای خدمت به فرهنگ ملت 

خود كار می كند. 
از  پراكنده  سخنانی  مستند،  فیلم   ... در 
پرویز رجبی نیز پخش شد كه وی طی این سخنان 
به هم  و  را یك پدیده واحد  تاریخ  تاكید كرد كه 

پیوسته می داند. 
رجبی همچننی عنوان كرد كه نگاه بی طرفانه 
كار  تاریخ نگاری  در  حقیقت  جانب  داشنت  نگه  و 

ساده ای نیست. 
زبان  به  خود  شیفتگی  از  ادامه  در  رجبی 
اینكه  با  من   : كرد  تصریح  و  گفت  سخن  فارسی 
ترك زبان هستم و در كالس دوم به سختی فارسی 
آموخته ام،  اما فارسی را زبان مادری خود می دامن و 

به آن عشق می ورزم. 
این تاریخ نگار با اشاره به بیماری و از دست 
دادن دست راستش ادامه داد: همواره در خدمت 
نداشته  دست  اگر  حتی  و  بود  خواهم  خود  ملت 
ملتم  برای  و  می گیرم  دهان  به  را  خودكار  باشم، 

خواهم نوشت. 
... روزبه زرین كوب به تشریح این موضوع كه چرا 
باید از پرویز رجبی قدردانی كرد، پرداخت. به عقیده 
زرین كوب، آثار تألیف و ترجمه و پژوهش های تاریخی 
علت اصلی قدردانی از رجبی نیست و چیزی كه باعث 
می شود نشست »شب پرویز رجبی« ضرورت پیدا كند، 
عشق وی به ایران و تاریخ و فرهنگ و سرگذشت این 
كشور است. ... در پایان این جلسه دكتر پرویز رجبی 
او   ... بیماری خود،  میان تشویق حضار، علیرغم  در 
ضمن تشكر از برگزاركننده گان این نشست،... چند 

خاطره طنزآمیز از زندگی خود نقل كرد.
30 اردیبهشت 1386

روزنوشت های دكتر پرویز رجبی 

پسازسیوپنجسال! 

سی و پنج سال پیش، پس از فراغت از ترجمه 
»كویرهای ایران« از سون هدین، با آغاز بهار، سری زدم 
به كویر بزرگ منك كه در آن بهار به سفرهای مكرر 
اجنامید. به گمامن همسرم و من و یكی از دانشجویامن 
به نام كورش وحدتی، كه دیگر خبری از او ندارم، از 
نخستنی كسانی بودمی كه قدم به راه كاروان های قدمی 
نهادمی. حاصل این سفر كتاب »جندق و ترود دو بندر 

فراموش شد؟ كویر بزرگ منك« بود.
برابر  در  را  چشم انداز حیرت انگیزی  سفر  این 
چشمامن گشود كه سی و پنج سال از شكوه زیبایی های 
آن تغذیه كردم. آن روزها جندق در حاشیه جنوبی و 
رشم در دامنه شمالی از زیباترین آبادی هایی بودند 

كه در ایران دیده بودم.
روز پنجم فروردین امسال نیز،  هوس كردم تا 
باری دیگر، دیدار را تازه كنم و چون عاشقی شیفته 
با تب عشق به دیدار معبود شتافتم. نه در رشم پیاده 
شدم و نه در جندق رغبت توقف دستم داد! ویرانه، 
پالستیك، آهن و آلومینیوم همه چشم انداز را به تصرف 

خود درآورده بود.
شگفت انگیز اینكه این جتاوز به كمك مردم اجنام 
پذیرفته بود. درهای آهنی كوچه های منقرض را در 
اختیار گرفته بودند و هم میهنان »عبوری« شیشه های 
»آذوقه«های خود  پالستیك  كیسه های  و  نوشابه ها 
پنجرٌه  از  بی رحمانه  را  كودكانشان  پوشك های  و  را 
بودند.  بارانده  هر جای ممكنی  به  اتوموبیل هایشان 
و در بیابان ها تا چشم كار می كرد شیشه های نوشابه 
در زیر »خورشید درخشان« و »آسمان نیلگون« ایران 
برق می زدند و كیسه های پالستیك بر سر بوته های 

نحیف در اهتزاز بودند.
سی و پنج سال پیش در رشم گورستانی دیده 
بودم به نام ایراج )ایرج(. از آن دوره ای پیش از اسالم 
و سده های نخستنی دورٌه اسالمی. با یك چهارطاقی 
بسیار زیبا در میان. از این گورستان و چهارطاقی هم 

نه نشانی!
می كردم،  ترك  را  زیبامی  معبود  كه  هنگامی 
بودمش!... پس  دیده  كه  بودم  روزی  از  خوشحال تر 
جوانان پرشوری را كه امروز آكنده از عشق به كورش 
بزرگ و مام میهن هستند دعوت می كنم كه اندكی 
از عشق خود را هم صرف این شعار بكنند كه خاك 
از پدران و مادران مؤمن هم  به نظر كیمیا كنیم!  را 
می شود انتظار داشت كه فراموش نكنند كه النظافت 

من االمیان... 
نظافت!  از  نه  و  یافتم  كورش  از  نشانی  نه  من 
دریاها را هم آلوده امی و سخت در حال كشنت آسمان 

نیلگون ایران هستیم. چرا؟

به یاد دوست، دكتر پرویز رجبی
هردمازنو،

غمیآیدبهمبارکبادم

در بیماری و رجنوری ی پامی، برای دوست مورخ 
جوامن عرفان قانعی فرد، نوشتم كه »درگذشت اندوهبار 
تسلیت می گومی.«  به شما  را  یونسی  ابراهیم  استاد 
زمستان  پاسخ،  مطلب  در   او  كه  نگذشت  و چندی 
را  شرق(  روزنامه  در  بونسی  ابراهیم  )رثای  بی بهار 
برامی فرستاد و افزون بر آن، نوشت: »درگذشت استاد 
رجبی را تسلیت می گومی!« و پایان بخِش نامه اش نیز 

قسمتی از شعر ابتهاج بود: 

این چه رازی است كه هر بار بهار
با عزای دل ما می آید؟ 

 كه زمنی هر سال از خون پرستوها رنگنی است؟
وین چننی بر جگر سوختگان داغ بر داغ  می افزاید

آسمانی به سرم نیست
از بهاران خبرم نیست

آنچه می بینم، دیوار است
آه، این سخت سیاه ، آن چنان نزدیك است

كه چو بر می كشم از سینه نفس
 نفسم را بر می گرداند

ره چنان بسته كه پرواز نگه
در همنی یك قدمی می ماند

كورسویی ز چراغی رجنور
قصه پرداز شب ظلمانی است

نفسم می گیرد
كه هوا هم این جا زندانی است .

و به راستی ، دریغا و دردا، كه دكتر پرویز رجبی، 
هزاره های  جلد   5 مؤلّف  و  نگار  تاریخ  بزرگ  استاد 
سده های  جلد   10 و  باستان  ایران  تاریخ  گم شده 
تاریخ  جاودانگان  به  اخیر  سده   14 تاریخ  گمشده، 

فرهنگ ایران پیوست. 
به راستی دریغا! دریغا! دریغا!   

شگفتا! هر دم از نو غمی آید به مبارك بادم! 
 و جرس فریاد می دارد كه:  بربندید محمل ها!
دكتر جلیل دوستخواه، پژوهشگر، شاهنامه پژوه
)استرالیا، تانزویل(
روزنامه ی شرق، تهران، 23 بهمن 1390

در بیماری و رجنوریی پامی، برای دوست مورخ 
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Parviz Rajabi

به یاد دوست، دكتر پرویز رجبی

Scholar
Parviz Rajabi

Dies

TEHRAN – Renowned Iranologist and scholar 
Parviz Rajabi died as a result of cancer on saturday. He 
was 72.

 Born in 1939 in a village near Quchan city in 
Khorasan, he spent his childhood in Aqkand village near 
Zanjan city. 

In 1964, he traveled Germany to continue his educa-
tion and got his Ph.D. from the University of Göttingen. 
He returned to Iran and in 1975 established the center for 
Iranology studies.

Fourteen years later he went back to Germany for six 
years and began to teach at the Marburg University and 
University of Göttingen. He returned Iran in 1995 and 
became the head of the Iranology Department of the 
Great Islamic Encylopedia.

He became paralyzed as a result of stroke in 2001, 
however, he continued his studies and translation in his 
home.

“If I didn’t have hands to write, I would hold the 
pen with my mouth and write for my people,” Rajabi 
mentioned in a commemoration ceremony held by the 
Bokhara magazine in 2008.

“Karim Khan Zand and His Time”, “Iranian sands”, 
“Persepolis: The Court of History” and “Missing Mille-
nium” are among his credits.

He has also translated several books, and travel-
ogues written by the foreign Iranologists, into Persian 
including Walther Hinz’s “Dariush and Persians”, sven 
Hedin’s “Iranian Deserts,” “From Damavand to Desert” 
by Alfons Gabriel.

ستایشسرودیبرایزادروزاستاددكترپرویزرجبی

دكتر پرویز رجبی، تاریخ نگار آگاه و روشنگری بود كه ارزش های واالی فرهنگ 
ایرانی را نیك می شناخت و در شناساندن آنها به هم میهنانش و به جهانیان، سنگ 
متام گذاشت و در سخت ترین و رجن بارترین سال های زندگانی ی خود  نیز دست 
از تالش سازنده اش برنداشت. ایرانیان قدردان و حق شناس نیز ارج او و واالیی ی 
كارش را بخوبی شناختند و او را بر سكوی افتخاِر ماندگاراِن تاریخ و فرهنگ ایران، 

جای دادند!
شنبه شب 29اُِم اردیبهشت 1386 همایش ویژه ی جشن زاْدروِز زنده یاد 
بُخارا، در  با فراخوان علی دهباشی، سردبیر ماهنامه ی  استاد دكتر پرویز رجبی 

خانه ی هنرمندان در تهران برگزارگردید.
دهباشی، پیش از آن، از من خواسته بود كه اگر مایل باشم، پیامی به همایش 
ویژه ی دكتر رجبی بفرستم و من – كه از ژرفای دل، خواستار شادباش گفنت به 
دوست دانشمند خود بودم – این فراخوان دهباشی را پذیراشدم و ناگهان گرایش 

یافتم به این كه سخنی آهنگنی، در حال و هوای شاهنامه بگومی.
جلیل دوستخواه

بخش هایی از پیام دكتر جلیل دوستخواه، به مناسبت سالروز 68 سالگی دكتر 
رجبی را در زیر می خوانید. ابیات داخل گیومه از شاهنامه است.

خرام و  نوید  زین  آمدم  شور  به 
شد د  ا ز آ ْم  ز غ ا من  تنِگ  ِل  د
خموش  ماندْن  شایسته،  ندانست 
ما  پرویِز  جشِن  خوشا  شادا،  كه: 
می ُخّر ین  ا ه  یند پا د  با و  ا بر 
د  با ه  یند جو و  یا  پو و  ز  ا فر ا سر
ایران شناس گشت  كو  بود  همو 
كام به  خوْد  جهان  نبودش  اگرچه 
شد پوینده  دشوار  ِه  را این  در 
به دْل شوِر كار به كْف شمِع دانش، 
نُُخست ِر  ا زگ و ر ه ی  هند و پژ «
بس ید  و كا و  شید  كو و  هید  و پژ
ن نشا ید  جو ْز با ن  یِنگا یر د ز 
داشتند چون  آغاز  به  گیتی  »كه 
َفراز و  نشیب  اندر  پویش  از  پس 
ن ستا با ز  ا نو   گنجی  ست  ا ر بیا
خبر ن  یشا ز ا بیم  یا و  هیم  و پژ
است امروزی  نه  ایران  گفت:  ما  به 
كنیم سی  ن شنا ا یر ا و  شیم  بكو
كنیم و  ر نیا  گنِج  به  یك  یكا
ست ا نش  ا د ما  یی ی  ها ر كلیِد 
د بَُو نا  ا د كه  هر د  بَُو ا  ان تو «
جوی راْه  دانندگان  ِز  دانش،  »به 
بشنوی َسُخن  چون  دانشی  هر  »ِز 
َسُخن ِخ  ا ش به  بی  ا ری ا ید د چو  «
ست ما ینِی  آ میهْن  ی ِی  ر ا نگهد
گر د ِن  كسا ز  ا می  تر بر ما  نه 

پیام  جاناْن  به  جان  از  بفرستم  كه 
شد شاد  نو  ِز  دیرگاهی  از  پس 
ش و خر من  ا ج ِی  ا رف ژ ز  مد  آ بر
ما یِز  گْل ر سبِز  سر ِن  ا ر ا ه ب
ی دم ی  د ا ش ر  و د و  ا ز  ا ا  د ا مب
د  با ه  فند شكو ن  ا ر بها ِغ  با چو 
سپاس! صد  ایرانیان  از  باد  او  بر 
گام ُسسْت  شد  نه  و  اند  راه م از  نه 
شد! شرمنده  چرْخ  نَْستوهی اش  ِز 
قرار نه  جان،  به  بودش  آرام  نه 
ُجست« باْر  همی  َسُخن ها  گذشتْه 
س ستر د نیا  گنِج  به  بَد  یا كه 
از سْرخوشان تلْخ كامان، هم  از  هم 
بگذاشتند« خوار  ما  به  ایدون  كه 
دراز رجِن  و  ار  و ك كوشش  از  پس 
ن ستا ا د نیا  ز  ا ما  به  ید  گو كه 
خطر ِم  ا ش ز   ، ی رگ بز ِز  و ر ز 
ست ا ی  ز و ند نْش ا ا د ما  ِر  ا و ا سز
كنیم ناسپاسی  خیرگان  چون  نه 
كنیم جادو  نه  و  كنیم  افسون  نه 
ُجْز آن، هرچه باشد، همه كاهش است
» َد بُو نا  بُر  ، پیر ِل  د نش  ا د ِز 
بگوی« هركس  به  و  بپوی  گیتی  به 
» ی نَْغَنو ن  ما ز یك  خنت  مو آ ِز 
» بُن به  ید  نیا نش  ا د كه  نی  ا بد
سزاست را  ما  نه  آن،  پرستیدِن 
خوارتر ما  ِز  هم  كسان،  دیگْر  نه 

“If I didn’t have hands to write, I would hold the 
pen with my mouth and write for my people,”




