ای مرد ،هر که باشی و از هر کجا بیایی ،زیرا که
میدانم خواهی آمد .من کوروش پسر کمبوجیه که
این امپراتوری را برای پارسیها بنا کردم تو به این
پاره خاک که پیکر مرا در بر گرفتهاست رشک مبر!!!...
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مارک ریدلی توماس عضو شورای شهر
لوس آنجلس متهم به دریافت رشوه شد
کوین د لئون عضو شورای شهر
لوس انجلس ،شب را در خانههای
کوچک بیخانمانها گذراند
در

مارک ریدلی تامس  ،عضو شورای
شهر لوس انجلس  ،تصمیم به اعالم
بیگناهی دارد
اعالم شرایط اضطراری برای
خشکسالی کالیفرنیا
اعتراض کارکنان
تراجنسیتی نت فلیکس

یک
نشســت فوق العاده و پرشور شــورای شهر فرزنو با
سخنرانی مایک کرباسی یکی از اعضای شورای شهر
و با حضور مجازی شــهبانو فرح پهلوی از پاریس،
شورای شهر و شهردار فرزنو روز  ۱۴اکتبر را در فرزنو
روز شهبانو فرح پهلوی اعالم کردند و بدین مناسبت
لوحی به یادگار مرقوم و به شهبانو تقدیم شد.
ترجمه متن انگلیسی به زبان فارسی
نظر به اینکــه فرح دیبا به تاریــخ  ۱۴اکتبر  ۱۹۳۵در
تهران به عنوان تنها فرزند کاپیتان سهراب دیبا و فریده
قطبی متولد شد.
نظر بــه این که فرح ،تحصیالت خود را در مدرســه
ایتالیایی تهران آغاز کرد ســپس به مدرسه فرانسوی
ژاندارک و کمی بعد به مدرســه فرانسوی رازی نقل
مکان کرد ،او در دوران تحصیل یک ورزشــکار تمام
عیار بوده و به عنوان کاپیتان تیم بســکتبال مدرســه
انتخاب شــد فرح ســپس برای ادامه تحصیالت به
پاریس رفت.
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فرزنو  -کالیفرنیا ،روز  14اکتبر،
را روز شهبانو فرح پهلوی نامگذاری کرد
نظــر به اینکه فــرح در پاریس در ســال  ۱۹۵۹برای
نخســتین بار با شاه ایران آشنا شد و آنها در  ۲۳نوامبر
همان سال نامزدی خود را اعالم و در  ۲۰دسامبر رسم ًا
ازدواج کردند .به این ترتیب فرح ملکه ایران شد .این
زوج صاحب  ۴فرزند شــدند .رضــا پهلوی ولیعهد
ایران ،شــاهزاده فرحناز ،شاهزاده علیرضا و شاهزاده
لیال.
نظر به این که فرح پهلوی به عنوان ملکه ،دستاوردهای
بسیاری را داشته است .از جمله مبادله آثار فرهنگی
بیــن گالریهای ایران و فرانســه و موزههــا که برای
سالها ادامه داشــت .علیاحضرت ملکه از موقعیت
خود برای تامین بودجه ارتقای حقوق زنان و همچنین
توســعه فرهنگی آنان کوشیده است یکی از مهمترین
هدفهایی که ملکه داشــته بنیاد دانشگاه پهلوی در
شهر شــیراز بوده که نخستین دانشگاهی در ایران بود
که بر اساس سبک امریکایی تاسیس شده که هدف آن
ارتقای سطح تحصیالت زنان بوده است.
نظر به این که در  ۲۶اکتبــر  ۱۹۶۷ملکه فرح به عنوان
نخستین زن در تاریخ  ۱۴۰۰ساله ایران تاجگذاری کرد
و لقب «شهبانو» را گرفت و از سوی پادشاه به عنوان
نایب السلطنه منصوب و توسط مجلس شورای ملی
و سنا تصویب شده اســت .این یک رویداد تاریخی
محسوب شده است .که گامی مهم در راستای برابری
جنسیتی در کشور ایران تلقی شده است.
نظر به این که شــهبانو فرح به طرزی خستگیناپذیر
بــر روی انواع فعالیتهای خیریــه مربوط به حقوق
زنــان ،مراقبتهای بهداشــتی ،توســعه و آموزش
کودکان کار میکرد که هم زمان تمرکز ایشــان بر امور
فرهنگی و هنری نیز بوده است .این دستاوردها شامل
مراقبتهای بهداشتی در روستای جذامیان ،بیمارستان
برای درمان سرطان و سوانح سوختگی ،سازمانهایی

برای کمک به ناشــنوایان و کم بینایان و کتابخانههای
سراســری برای کودکان از جمله کتابخانههای سیار
و ایجاد مــوزه هایی ماننــد موزه هنرهــای معاصر
تهران ،موزه فرش ،موزه هنرهای اســامی و پیش از
اســام،موزه هنر دوران قاجار ،جشن هنر شیرازو در
نهایت تاسیس مرکزی به نام «گفتگوی تمدنها» برای
تشویق تعامل بین فرهنگهای شرق و غرب نمودهاند.
بنابراین شهردار جری وایر و شورای شهر فرزنو روز
 ۱۴اکتبر را روز شهبانو فرح پهلوی اعالم میکند.

اعالم شرایط اضطراری برای خشکسالی کالیفرنیا

گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا برای خشکسالی کالیفرنیا،
اعالم شرایط اضطراری کرد و از کالیفرنیاییها خواست تا
با صرفهجویی در مصرف آب ،همکاری نمایند.
گر چه از ماه جوالی در بسیاری از کانتی ها ،صرفهجویی در
مصرف آب پیشنهاد شده بود ،اکنون با این اعالم ویژه همه
 ۵۸کانتی کالیفرنیا در مرحله نخست صرفه جویی و کاهش
 ۱۵درصدی در مصرف قرار میگیرند.
در ماه آگوست ،کالیفرنیا کاهش  ۵درصدی را مصرف آب
از کالیفرنیاییها خواست اما تنها  ۱/۸درصد کاهش به نتیجه
رســید .در حالی که شــمال کالیفرنیا در آگوست دست به
کاهش  ۱۸/۳درصدی زد و ســن فرانسیسکو به تنهایی در
 ۹/۹درصد کاهش گام برداشــت ،جنوب کالیفرنیا در این
مسیر قرار نگرفت و اکنون پیش از تدابیر دیگر ،پیشنهاد ۱۵
درصدی برای همه کالیفرنیا اعالم شده است.

وام های کرونا
 EDDو  PPPو SBA

شخصی  -بیزینسی

دریافت وام های بالعوض از سوی کانتی  -ایالتی و فدرال
دریافت کمک از سازمان کار و خدمات اجتماعی

424-385 -2981
مشاوره اولیه رایگان
کامیار روحانی
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راهنمای مبتدیان برای شناخت آمریکا

رویا حکاکیان ،نویسنده ،در کتاب جدید
خــود «راهنمای مبتدیان برای شــناخت
آمریــکا :مقدمــه ای بــرای مهاجران و
کنجکاوان» از تجربــه خود به عنوان یک
مهاجر تازه وارد می نویسدCourtesy( .
Alfred K. Knopf; © Masih
)Alinejad
در قسمت غالت صبحانه یک فروشگاه
بود که رویا حکاکیان آنچه را که لحظه ای
خاص برای مهاجران آمریکایی می نامد،
تجربه کرد.

قتل فریدون فرخزاد و کم لطفی رفقا
در میان ایرانیان مقیم خارج ،بودهاند کسانی که سالها از عمر خود
را به طرق گوناگون صرف اگاهی مردم و مبارزه با ظلم ،استبداد
و یا تحمیق کردهاند که بدون شک با بیشتر آنها از طریق نشریات
مختلفی که منتشر کرده و میکنند ،آگاهی دارید.
از قضای روزگار در میان ما شخصی بود به نام فریدون فرخزاد
که کالمش تفاوت فاحشــی با نویسندگان ،شعرا و روشنفکران
ذکر شده نداشت .البته فرق بسیار کوچک در این بود که فریدون
فرخزاد عالوه بر حرف عمل هم میکرد.
فرق دیگــر فریدون فرخزاد بــا مبارزین دیگر ایــن بود که او
هنرمندی بــود آزاده و بلند آوازه که در فن بدیهه گویی کم نظیر
و از قریحه شــاعری نیز بیبهره نبود و البته آنچه که فریدون را
کامال از روشــنفکران و مطبوعاتیهای مبارز متمایز میکرد این
بود که صحبت همجنس گراییش در همه حال نقل محافل بود.
متاســفانه اکثر روشــنفکران و مبارزین ما که سالح برندهشان
همانا قلم مبارکشــان بود بخاطر این که حمایت از چنین فردی
به ســوء تفاهماتی از طرف خوانندگان و دیگران منجر نشود و
موجب طعن و لعن دیگــر همکاران مطبوعاتی قرار نگیرند ،از
درج کوچکترین مطلبی در مورد قتل فجیع او خودداری کردند
و دریغا که او را به عنوان یک هنرمند نیز نســتودند و بخصوص
آنهایی که هر قتلی را بدون این کــه به واقعیت کامل آن آگاهی
داشته باشند به گردن رژیمهای وقت میاندازند ،این بار قلمها را
غالف کردند و حتی نفس قتل را هم محکوم نکردند.
در ایــن میان عده معدودی از مطبوعاتیها (ســوای آنهایی که
نگارش چنین مطالبی تیراژشان را باال میبرد) دست به قلم برده
و آنچه را که به آن معتقد بودند بر صفحه جریدهشــان نگاشتند
که از این میان اســمعیل پورووالی (ماهنامه روزگار نو) ،هادی
خرسندی (اصغرآقا) ،انجمن نویسندگان ایرانی در تبعید و چند
نشریه دیگر را میتوان نام بردو البته میرزا آقا عسگری (مانی) که
یک کتاب در باب ستایش از دانش و هنر و تالش او برای آزادی
و ســرفرازی ایران نوشــته (با عنوان خنیاگر در خون ) و توسط
شرکت کتاب منتشر شده است.
حاال اگر ایرج میــرزا زنده بود و اوضاع و احوال را بدینســان
میدید شــاید شــعر معروف «تصویر زن» خود را به این شکل
تغییر میداد:
شهامت رفقا
آزادی و عقل ملتی را
با زور و زر و ریا خریدند
ارباب جراید این خبر را
از طفل وروجکی شنیدند
گفتند که وامصیبتا خلق
ضحاک جدید آفریدند
چون کاوه به هر سرا و برزن
بیواهمه و ابا دویدند
در بوق رهایی خلق
با کل قوا هی دمیدند
شلوار و گریبان فلک را
از شدت خشم میدریدند
در جنگ علیه ظلم و کشتار
دیدی که چه صحنه آفریدند
پس بود اگر هوا زمانی
در مکتب و خانه میچپیدند
سوراخ ظریف و کوچک موش
با نرخ گزاف میخریدند

القصه ز قتل چون رفیقی
سر پنجه و بیصدا رمیدند
عکس العملی نبود زیشان
گویی که نبیرة یزیدند!
دست بر دهن و دیده نهادند
هیچ چیز نگفتند ،ندیدند
از ترس کنایه رقیبان
رفتند و به خانه آرمیدند
در پای بساط بنگ و وافور
با دلبر بی ریا لمیدند
البته که چون روال سابق
بر حال من و شما غمیدند
اینست که ارباب جراید
«در نزد عموم روسفیدند»
با این رفقا هنوز مردم
«از رونق خلق ناامیدند»!

تورج میرزا

کورش سلیمانی (توماج) آتالنتا
Kourosh454@gmail.com

در پــی انقالب  ۱۹۷۹و آشــفتگی های
شــدید در ایــران ،حکاکیــان در نوزده
سالگی همراه با مادرش در سال  ۱۹۸۵به
عنوان پناهندگان يهودی ايرانی به آمريكا
مهاجرت کردنــد .حکاکیــان یک فعال
حقوق بشــر ،شاعر و نویســنده است که
کتاب جدیدش با عنوان راهنمای مبتدیان

هستند)Robert F. Bukaty/AP Images ©( .
کتاب جدید او تجربه مهاجرت بــه آمریکا را بازگو و به
تفاوت های چشمگیر – مانند بی توجهی زنان بی حجاب
به زنان با حجاب و بالعکس – اشاره می نماید .حکاکیان
آن را در كتاب خود “یک معجزه آمريكايی ديگر ،سازگاری
نه تنها میان قوميت ها بلكه میان افراد با اعتقادات مختلف”
می نامد.
او درباره اینکه مهاجران جدید چگونه خود را به محیطی
که در آن قوانین رژیم های اســتبدادی تحمیل نمی شوند
تطبیق می دهند ،می نویســد“ :تا زمانیکه به کسی آسیب
نرسانید ،هیچ کس به شما کاری ندارد یا اهمیت چندانی
به شما داده نمی شود ”.او می افزاید“ :در این بی تفاوتی
طراوت بخش آسوده بمانید”.
حکاکیان به تفاوت های فرهنگی کوچکی اشاره می کند که
حاکی از فلسفه های بزرگتری هستند ،مانند الزام استفاده

برای شــناخت آمریکا :مقدمه ای برای مهاجران و
کنجکاوان به تازگی منتشر گشته است.
روزی در  ،۱۹۸۵مانند بســیاری از مهاجرانی که
برای اولین بار برای خرید به یک سوپرمارکت می
روند ،حکاکیان از “انواع گوناگون” غالت صبحانه
در آمریکا بهت زده ماند .او می گوید که به چشــم
افراد خارج از ایاالت متحده ،قفســه های مملو از
کاال ممکن است به عنوان نشانه ای از بیهودگی دیده
شود .اما برای او قفسه های پر ،گزینه های فراوان
در یک دموکراسی را بازتاب می کنند .پیامی که او
در قسمت غالت صبحانه می بیند این است“ :شما
باید درباره هر قدم کوچکــی که در زندگی بر می
دارید فکر کنید و تصمیم بگیرید”.
حکاکیان در مصاحبه ای باAmerican Purpose
 ،یك پروژه رسانه ای و جامعه روشنفکران حامی
دموكراسی آزاد ،دیدگاه های خود را توضیح داد.

از کمربند ایمنی در خودروها و کاله ایمنی برای دوچرخه ســواران برای
حفظ امنیت مردم .او می نویسد“ :این اقدامات ایمنی بهتر از هر مهر بر روی
او همچنین در مورد مهاجرت از مکانی پر آشوب به ایاالت متحده ،جایی گذرنامه به شما می فهمانند كه رسم ًا به سرزمینی آمده اید كه در آن زندگی
که چیزهایی مانند عروسی از مدت ها قبل برنامه ریزی می شود ،صحبت انسان به ارزانی كه قب ً
ال تجربه کرده بودید ،نیست”.
کرد.
بــا وجود عنوان ایــن کتاب ،حکاکیان گفت كه یکــی از مخاطبان مد نظر
“[در ایران] هیچ درکی از اینکه در آینده چه خواهد شــد و چه کار خواهیم كتاب غیر داستانی او آمریکایی ها هستند تا به آنها در درک تجربه و ارزش
کرد ،وجود نداشــت .بنابراین فرآیند ساده برنامه ریزی که آمریکایی ها به مهاجران کمک کند.
خوبی انجام می دهند … این تصور که آینده ای پیش رو هســت و منظور
زنده ماندن ،رســیدن به آن آینده و چشــم انتظار آن بودن است ،برای من حکاکیان یکی از فصل های کتابش را “مایه عشــق ،نفرت ،و خشــم در
عمیقا تکان دهنده بود”.
آمریکا” نامیده و به خصوصیات آمریکا نگاه تیزبینی می اندازد.
حکاکیان که به شهروندی ایاالت متحده درآمده و جایزه ادبیات غیرداستانی اما هدف اصلی او شــناخت “مظاهر كوچک از ارزش های دموكراتیک و
گوگنهایم را از آن خود کرده ،به تأسیس مرکز اسناد حقوق بشر ایران برای اصول بنیادی در زندگی روزمره ما” است.
ترویج حاکمیت قانون در کشور زادگاهش کمک کرده است.
او به مخاطبان  American Purposeگفت“ :اگر این کار را انجام ندهیم ،با
این دوچرخه سواران در پورتلند ،مین در آوریل  ۲۰۲۰نمونه ای از افزایش خطر از دست دادن آنها روبرو خواهیم بود”.
فعالیت هــای خانوادگی در فضای باز در طی همــه گیری ویروس کرونا
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نشت نفت در ارنج کانتی ،و قوانین تازه علیه استخراج نفت

3

کتاب خاطرات جنجالی و بدون سانسور
عباسپهلوانمنتشرشد
«جلد دوم»

با یک تماس کتاب خود را سفارش دهید

نشت نفت در ارنج کانتی قانونگذاران و کنشگران محیط زیست را علیه
استخراج نفت از کرانههای اقیانوس فعال کرد.
 – ۱کیتی پورتر نماینده منطقه ارواین در کنگره آمریکا ،رسیدگی به مشکل
نشت نفت را آغاز کرد و در کمیته انرژی و معادن کنگره تحقیق آغاز شده
اســت .او گفت شــرکت  Amplify Energyنزدیک به  ۳۱میلیون دالر
معافیت فدرال در مراحل مختلف از ســال  ۲۰۱۶تاکنون دریافت کرده
است
 – ۲سناتور دیو مین سناتور ارواین در مجلس سنای کالیفرنیا ،اعالم کرد

که الیحهای را به مجلس ارائه خواهد نمود که استخراج نفت از کرانههای
اقیانوس را ممنوع نماید زیرا این اســتخراج نفت به اکوسیســتم آسیب
میرساند و زندگی آبزیان را به خطر میاندازد.
 – ۳جین فوندا ،هنرپیشــه سینما و از کنشگران محیط زیست ،با حضور
در الگونا بیچ همراه با صدها کنشــگر محیط زیســت ،اعالم نمود که به
اســتخراج نفت از اقیانوس پایان دهید و نابودی آبزیان و حیات وحش
را ادامه ندهید.

درخواست نماینده کنگره آمریکا
برای بازگشایی پرونده قتل سرباز کالیفرنیایی
نورما تورس نماینده کنگره آمریکا از شــهر پومونا در کالیفرنیا از کفیل و
جانشین بازرس عمومی وزارت دفاع آمریکا خواست که تحقیق در باره
مرگ یک سرباز ارتش را بازگشایی نماید.
سرباز یاد شده که انریکه رومن مارتینز نام دارد و  ۲۱ساله بوده و در بخش
کارولینای شمالی خدمت میکرده و از ساکنان چینو بوده است ،در ماه می
 ۲۰۲۰هنگامی که با  ۷نفر از دوستان نظامی خود در تعطیالت Memorial
 Dayبه جزیره کوچکی در کارولینای شمالی رفته بوده ،ناپدید میشود و
بعدها بدن او ،بدون سر در کرانههای ساحلی پیدا میشود و جستجو ادامه
مییابد و وزارت دفاع پرونده را پس از یکسال ،پایان یافته تلقی میکند.
نورمــا توماس نماینده کنگره آمریکا ،در این مرگ مشــکوک ،تحقیق و
بازجویی از  ۷سرباز دیگر را کامل ندانسته و از بازرس عمومی درخواست
ادامه تحقیق را نموده است.

310-477-7477

استخدام  23000نفر کالیفرنیایی در آمازون

خبری ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی

نسخه قابل چاپ خبرگزاری ایرانشهر
نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز

شــرکت آمازون با نزدیک شــدن به تعطیالت پایان ســال ،در آمریکا
 ۱۵۰۰۰۰نفــر را اســتخدام مینماید که  ۲۳۰۰۰نفــر آن در کالیفرنیا
میباشد.
آمازون اعالم نموده است که میانگین پرداختی برای هر ساعت  ۱۸دالر
اســت و برای برخی از شــیفتها ۳ ،دالر نیز بیشتر پرداخت شد و این

شــغلهای فصلی ،مقدمهای برای استخدام تمام وقت خواهد شد .گر
چه این کارکنان فصلی برای بسته بندی و انبار کردن و فرستادن کاالهای
سفارشــی خواهد بود ،اما آمازون به سبب افزایش توانایی مدیریت در
دوران کرونا ،از گسترش امکانات خود در کالیفرنیا بهره خواهد گرفت تا
این کارکنان فصلی ،جذب بازار کار شوند.

www.iranshahrnewsagency.com

بنیانگذار و مدیر مسئول :بیژن خلیلی
طراحی و نشر :شرکت کتاب
رویدادها :مرکز اطالعات ایرانیان آمریکا ( 08ایرانیان)
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مارک ریدلی توماس عضو شورای شهر لوس آنجلس
متهم به دریافت رشوه شد

مارک ریدلی توماس عضو شورای شهر لوس آنجلس که از سوی ،FBI
متهم به دریافت رشوه و دخالت در پذیرش پسرش در دانشگاه  USCدر
ازای روانه کردن بودجه به دانشگاه میباشد اعالم کرد که استعفا نخواهد
داد ،اما از حضور در شــورای شهر و فعالیت خودداری خواهد نمود و
کارهای مشارکت در تصمیمگیریهای شورای شهر را ادامه خواهد داد.
مارک ریدلی توماس که از اعضای قدرتمند شورای شهر است ،از سوی

 FBIبه  ۲۰نفره جرم متهم شــده است و تنها یکی از آنها دریافت رشوه
است.
شماری از مخالفان و رقبای او در شــورای شهر از نوری مارتینز رئیس
شورای شــهر لوس انجلس درخواســت نمودند که او را از کمیتههای
شورای شهر ،مانند کمیته رسیدگی به مسکن بیخانمانها برکنار نمایند.
ناگفته نماند که حقوق سالیانه او ۲۲۳۸۲۹ ،دالر در سال است.
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پرسه ای مالل آور در شعر فارسی

پژوهش و تدوین :داریوش فاخری

چند روز پیش و بر حسب اتفاق  ,نگاهم به دو شعر افتاد.
یکی از از سنائي که از شعراي نامدار صوفی بشمار ميرود بود به این مضمون :

پژوهشهای مستند این حماسهی ملی را همچنین به عنوان سندی بر علیه
آیینها و مدرکی نژادپرستانه بر علیه اقوام و ملیت های دیگر ،و تنفر از زنان
و تحقیر جنسی آنان نشان میدهد.

مكن در جسم و جان منزل كه اين دون است و آن واال
قدم زين هر دو بيرون نه ؛ نه اينجا باش نه آنجا
سخن كز روي دين گويي چه عبراني چه سرياني
مكان كز بهر حق جويي چه جابلقا چه جابلسا

شیخ سعدی
در دیباچه گلستان
خطاب به پروردگار
ایکــــــریمیکــــــزخــــزانهیغیــــب
گــــــــبر و ترسا وظیفــه خور داری
دوستــــان را کـــــجا کنـــــی محروم
تــــو کــــه با دشمن این نظر داری

و دیگری از ناصرخسرو:
کنم تفســیر ســریانی ز
انجیل
بخوانم از خط عبری معما
قدم در جاده ادب منظوم
پارسی گذشتم تا بازتاب
ســیمای یهود و پیروان
آئین های دیگــر را در «
قند پارسی ای که به بنگاله
می رود تا طوطیان هند را
شکرشکن کند» پیدا کنم

حکایتی در باب سوم
گر آب چاه نصرانی نه پاکست
جهود مرده می شویی ،چه باکست
باب سوم حکایت بیست و پنجم
شریف اگر متضعف شود خیال مبند
که پایگاه بلندش ضعیف خواهد شد
ور آستانه سیمین به میخ زر بندند
گمان مبر که یهودی شریف خواهد
شد

شــعر فارســی قدمتی 4
هــزار ســاله دارد و در
ادبیات فارســی یکی از
مهمترین ابــزار تبلیغاتی
باب دوم گلستان
حــکام و رهبران اجتماع
بشمار میرفته است .د جایی که وسائل ارتباط جمعی و خبر رسانی محدود در اخالق درویشان
به شاعران و نویسندگان زمانه میشد  ،نخبگان ادبی و هنری نقش فیسبوک و از صحبت یاران دمشقم ماللتی پدید آمده بود .سر در بیابان قدس نهادم و
توئیتر زمان خود را داشته و بار باالترین مسولیت را در جامعه خود بر دوش با حیوانات انس گرفتم
تا وقتی که اســیر فرنگ شــدم و در خندق طرابلس با جهودانم به کار گل
میکشیدند .
از آنجا که رســالت بی پایان شاعر ،از آینه بودن جامعه شروع میشود ولی بداشتند.
به آن خاتمه نمی یابد ،خواســتم ببینم که هنرمند ،شاعر و نویسنده ایرانی یکی از رؤسای حلب که سابقهای میان ما بود گذر کرد و بشناخت و گفت:
در طول تاریخ بعد از ظهور اسالم (به دلیل عدم دسترسی من به منابع پیش ای فالن! این چه حالت است؟
از اســام) تا امروز ،بصیرت فکری خود را چگونه متوجه غمانگیزی رنج
گفتم :چه گویم
اقلیتها و تصویرگری آن میکند و از این راه  ،یک ارتباط الزم جهانشمول را
همیگریختم از مردمان به کوه و به دشت
برای تمامی انسانها رقم میزند.
که از خدای نبودم به آدمی پرداخت
قیاس کن که چه حالم بود در این ساعت
به جاده دل سپردم تا این همسایگی و هم خانگی صدها (از ظهور اسالم تنها
که در طویله نامردمم بباید ساخت
 ۱۴۰۰سال میگذرد!) ساله را از زبان شاعرانی که از متون و از و معاشرت
پای در زنجیر پیش دوستان
و مصاحبت با هموطنان یهودی و پیروان آئینهای دیگر سود جسته اند ،در
به که با بیگانگان در بوستان
شعر فارسی بیشتر دریابم.
سعدی
در پند و اخالق

و با تاســف دیــدم در تاریخ ادبیات منظــوم ایران ،از گذشــته تا دوران
معاصر،انبوهی از نامداران دنیای ادبیات و بیشتر بخاطر داشتن قریحه،هنر
قافیه بندی و زیبا نویسی به نام میرسند و نه بخاطر درک و دانایی هوشمندانه

سپاس دار خدای لطیف دانا را
که لطف کرد و به هم برگماشت اعدا را
همیشه باد خصومت جهود و ترسا را
که مرگ هر دو طرف تهنیت بود ما را

با تاسف دیدم بسیاری از شاعران استعداد خود را صرف قافیه بندی ،زیبا
نویسی و اغلب ،صرف مداحی کرده وگاه اندیشه واقعی خود را با دو رويي
پنهان کرده اند.

سعدی
در سفر هندوستان

غمگنانه دیدم که شاعری که شاهد کشتن و مثله شدن دگر اندیشان است،
افکار و اعمال نژاد پرســتانه قومی ،ملی و دینی ،زن ســتیزی زاییده تفکر
مردساالرانه و شیوع شاهد بازی (روابط عاشقانه و جنسی با پسران نابالغ یا
نو بالغ) را در جامعه میبیند  ،نه تنها به عنوان یک انسان مسئول این اعمال را
محکوم نمی کند ،بلکه با این طرز تفکر و اعمال شنیع و ضد انسانی همراهی
کرده ،گاه حتی آنها رافضیلت میشمارد و می ستاید.

مغان را خبر کرد و پیران دیر
ندیدم در آن انجمن روی خیر
فتادند گبران پازند خوان
چو سگ در من از بهر آن استخوان
چو آن را کژ پیششان راست بود
ره راست در چشمشان کژ نمود
که مرد ار چه دانا و صاحبدل است
به نزدیک بیدانشان جاهل است

ســوگوارانه دیدم که شاعر خوش قریحه ولی نا مسئول ،بی مالحظه و بی
إحساس تأسف از کنار اینهمه دیگرســتیزی میگذرد و بی رحمانه تن به
خویشتن خواهی و تمامیت طلبی نژادی میدهد.

با دانســتن اینکه یهودیستیزی چیزی جز بارزترین جلوهی انسانستیزی
نیست ،در طی پرسهای مالل آور در اقیانوس بیکران شعر ایران ،غمگنانه سعدی
دیدم که واکنش فکری بســیاری از این به اصطــاح نخبگان ادبی به این ســعدی که ید طوالیی در ســرقت ادبی از داســتانهای میدراش (تفسیر
مســئله ،تنها در انطباق کورکورانه و همنوایی و همرنگی با توتالیتاریسم داســتانهای تورات) و دیگر کتب عبری بدون ذکر ماخذ دارد ،در داستان
سیاسی و مذهبی زمانه خود و همراهی با استمرار استبداد اکثریت بر تمامی مهمانداری ابراهیم که داستانی کامال جعلی ،بی پایه ودر مذ مت یک پیامبر
غیر مسلمان است ،انسانی پیرو زرتشت را منکر و پلید مینامد.
اقلیتها خالصه میشود.
بازخواســت پیامبران یهودی و توجیه آنان که توســط خداوند گوشزد و
واندوهگنانه دیدم ،علیرغم آنچه در حافظه فرهنگی توده ایرانیســت  ،در راهنمایی میشوند را در اشعار مولوی هم میتوان دید ،برای نشان دادن اینکه
اشــعار انبوهی از نامداران شــعر ما  ،دیدن این باصطالح انسانهاست که بزرگان اسالم نیازی به اینگونه موارد ندارند.
مولوی
ملولت میکند و تنها دیو و َدد میبینی !
بدانست پیغمبر نیک فال
که گبرست پیر تبه بوده حال
***
بخواری براندش چو بیگانه دید
دشمنی با آئین دیگران
که منکر بود پیش پاکان پلید
سروش آمد از کردگار جلیل
فردوسی
به هیبت مالمت کنان کای خلیل
در
منش داده صد سال روزی و جان
شاهنامه
تو را نفرت آمد از او یک زمان
سند هویت ملی ایرانیان
گر او میبرد پیش آتش سجود
جهــودان و ترســا تو را تو با پس چرا میبری دست جود
دشمنند
دو روینــد و بــا کیــش
خاقانی
آهرمنند
زاییده مادری نصرانی
دگر دین موسی که خوانی
مرا مشتی یهودی فعل ،خصمند
جهود
که گوید جز این را ،نشاید چو عیسی ترسم از طعن مفاجا
ستود
مسیحام که گاه از یهودی هراسم
در سخن از جنگ شاهپور که از راهب هرزه ال میگریزم
ذواالکتــاف ،در جنــگ
نصیبیــن کــه مردمش از خاطر خاقانی و مریم یکی است
وین جهال جمله یهودی گمان
عیسویان بودند:
که ما را نباید که شاپور شاه
نصیبین بگردد بیارد سپاه
که دین مسیحا ندارد درست
ره گبرکی ورزد و زند و اُست
چو آید ز ما برنگیرد سخن
نخواهیم استا و دین کهن

کز دوستی مسیح نصاری است در سعیر
وز دشمنی مسیح یهود است در سقر
ناصرخسرو
پس از
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کنم تفسیر سریانی ز انجیل
بخوانم از خط عبری معما
به این نتیجه میرسد.
بنگر به چه علم و فضل گشته ست
یعقوب جهود و تو مسلمان
عطار
هر که را ذرهای وجود بود
پیش هر ذره در سجود بود
نه همه بت ز سیم و زر باشد
که بت رهروان وجود بود
هر که یک ذره میکند اثبات
نفس او گبر یا جهود بود
در حقیقت چو جمله یک بودست
پس همه بودها نبود بود
***
دل نفس شد و شگفتت آید
گر یک علوی جهود گردد
***
عنصری
در مدح سلطان محمود :
چنین که دیدم آیین تو قوی تر بود
به دولت اندرآیین خسرو بهمن
تو مرد دینی و این رسم رسم گبران است
روا نداری بر رسم گبرکان رفتن
عنصری
رســم گبرکان چنان نکوهیده است که شــاعر چاپلوس درباری در مدح
محمود و جنگ وی با پیروان آیین برهمنی در دره رام هندوستان می گوید :
ز رام و از دره رام گر حدیث کنی
همی بماند گوش از شنیدنش مضطر
سپاه گبر بد و در چو لشکر یأجوج
نهاد آن دره محکم چو سد اسکندر
خدایگان بگشود آن به نصرت یزدان
براند دجله ز اوداج گبرکان کبر
***

حقیر شماری انسان یهودی
فردوسی
در داستانی مربوط به بهرام گور میخوانیم
ببردند ز ایوان براهام را
جهود بداندیش و بدکام را
**
براهام مردیست پرسیم و زر
جهودی فریبنده و بدگهر
براهام در شاهنامه نام مردی یهودی است ،که با وجود توانگری و ثروتش
بسیار فرومایه و نان کور (خسیس و لئیم) نمایان میشود .که البته میتوان مطمئن
بود که او تنها انسان دارای این خصلت ویهودیت تنها آیین انسانهای لئیم و
خسیس آن دوران نبوده است.
چنانکه در دوره ناصرخسرو:
در بلخ ایمنند ز هر شری
میخواره و دزد و لوطی و زنباره
این کور دلی در نمایشنامه « تاجر ونیزی» اثر ویلیام شکسپیر نیز در شخصیت
من در آوردی «شــایالک» یهودی به همین صورت نمایش داده میشــود.
جالب توجه اینکه شکســپیر در تمام عمر هیچ فــرد یهودیای را مالقات
نکرده بوده است.
تاریخ نامه فجایعی هم که مردمان انگلستان بر سر یهودیان آورده ا ند ،سر
درازی دارد.
**
شیخ سعدی
باب چهارم در باب فواید خاموشی
مینویســد  :در عقد بیع سرائی متردد بودم .جهودی گفت من از کدخدایان
این مح ّلم وصف این خانه چنان که هست از من پرس .بخر که هیچ عیبی
ندارد .گفتم بجز آنکه تو همسایهی منی
خانه ای را که چون تو همسایه است
ده درم سیـــــــــــم بـــــد عیار ارزد
لیکامیـــــــدواربایــــــــدبـــــــــــود
که پس از مرگ تو هــــــزار ارزد
**
شاعر شعر معروف
بنی آدم اعضای یکدیگرند
که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار
تو کز محنت دیگران بی غمی
نشاید که نامت نهند آدمی
برایش دیدن پس گردنی خوردن بی ســبب یک انســان دردناک نیست،
تاجایی که او پیرو دینی دیگر باشد
سعدی
بوستان
باب هشتم در شکر بر عافیت
یکی کرد بر پارسایی گذر
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پرسه ای مالل آور در شعر فارسی

به صورت جهود آمدش در نظر
قفایی فرو کوفت بر گردنش
ببخشید درویش پیراهنش
خجل گفت کانچ از من آمد خطاست
ببخشای بر من ،چه جای عطاست؟
به شکرانه گفتا به سر بیستم
که آنم که پنداشتی نیستم

نظامی

زرد قصب خاک به رسم جهود
کاب چو موسی ید بیضا نمود

خاقانی
در سپر ماه راند تیغ زراندود مهر
بر کتف کوه دوخت دست سپیده غیار

سعدی
دیوان اشعار
غزلیات
گر نبارد فضل باران عنایت بر سرم
البه بر گردون رسانم چون جهود اندر فطیر

فلک را یهودانه به کتف ارزق
یکی پاره ی زرد کتان نماید
گردون یهودانه به کتف کبود خویش
آن زرد پاره بین که چه پیدا بر افکند

نظامی

نخل به جنبش آمده گر نه یهود شد چرا
پاره ی زرد بر کتف دوخت بدان مشهری

با جهودی معاملت می ساخت
خیر دید آن جهود را بشناخت

خوش خوش چو یهود پارهٔ زرد
بر ازرق آسمان زند صبح

**
به عقیدت جهود کینه سرشت
مار نیرنگ و اژدهای کنشت

مسعود سعد سلمان
تا یهودی گشت باغ و جامه ها پوشید زرد
می نیارد زند خواندن زند و اف زند خوان

**
سالها شد که من برنجم ازو
جز بدی هیچ بر نسنجم ازو
من به بالین نرم او خفته
او به من بر دروغها گفته
من ز بادش سپر فکنده چو میغ
او کشیده چو برق بر من تیغ

مجد همگر
زین دو ملت به خطه موصل
هر کره بینی از صغار و کبیر
یا بود بر سرش عالمت زرد
یا بود بسته در میان زنار
حتی کودک هم اهل ذمه ،نجس ،ومستحق تحقیر بوده!

نظامی

رضی الدین نیشابوری

خیالت را پرستش ها نمودم
وگر جرمی جز این دارم جهودم
اینهم از زنی شاعره بنام مهستی گنجوی که در دوران دوره غزنوی میزیسته
 ,هرزهنگار بوده و اشعار پورنوگرافیک مینوشته است .
فصاد جهود بد رگ کافر کیش
آن ُکنَد زبان که تیز دارد سر نیش
جهودانه
جهودبازی درآوردن
نیز به معنی مانند جهود و با اخالق جهودی که ریا و خست باشد
در ادای مالی تعلل بسیار ورزیدن
خاقانی
بجای آنکه چو عیسیم برد بر سر دار
نشست زیر و جهودانه میگریست بتاب
نظامی
زبونی کان ز حد بیرون توان کرد
جهودی شد جهودی چون توان کرد
**
از جهودی رهاند شاهی را
دور کرد از کسوف ماهی را
مولوی
گر نبودی جان عیسی چاره ام
او جهودانه بکردی پاره ام

وصله جهودی

چو دین به رفعت اظهار کرد منصب او
نهاده بر کتف چرخ از مجره غیار
***

ترغیب و تشویق هولناک کشتار دیگران توسط شعرای ایرانی

کرده دوش یهود را تهدید
احتساب سیاستش به غیار

سلمان ساوجی
سعی ها کردند در باب قضا یاران
ولی قلعه کفار را اخر علی برکند در
خاقانی شروانی
ای چراغ یزدان که دلت
چو علی خیبر ستم بشکافت
تارک ذوالفقار بیعت را
ذوالفقار تو الجرم بشکافت
باور ناکردنیست که
دقیقی
شاعر زرتشــتی مذهب از این واقعه اســفبار در توصیف چشم یار سود
میجوید :
چنان کز چشم او ترسم
نترسد جهود خیبری از تیغ حیدر
چنان کان چشم او کرده است با من
نکرد آن نامور حیدر به خیبر
شیخ سعدی
سپاس دار خدای لطیف دانا را
که لطف کرد و به هم برگماشت اعدا را
همیشه باد خصومت جهود و ترسا را
که مرگ هر دو طرف تهنیت بود ما را
نکته جالب توجه اینست که طبق رسم و دین یهود چون فاطمه دختر ن َبی
اسالم و همسر امام علی از مادری یهودی (خدیجه) بدنیا آمده بود یهودی
شمرده میشود ,حتی اگر تغییر دین بدهد.
پس یهودیان امام حسین و امام حسن را بر طبق این روال ،یهودی میدانند.
موالنا
مثنوی ،دفتر اول

جائیکه کافر یعنی دشــمن اسالم
عدم تســاهل و مدارا با افکار و آیین دیگران بدان انــدازه بود که در نیمهٔ  ،پیرو کیش اهریمن و شــامل اهل
نخست قرن هفتم هجری و در دوران خونبار حمله مغول
ذمه بودن شــامل ترســای خوک
کمال اسماعیل
چران ،جهود ،گبر ،بودایی  ،هندو
در باب ســتیزه جویی مردمان محالت دردشت و جوباره اصفهان که یکی و حتی اهل سنت میشده است ،چرا
شافعی و دیگری حنبلی بود میسراید:
حضــرت موالنا  ،که بقول خودش
ای خداوند هفت سیاره
مغــزرا از قرآن برداشــته  ،ریختن
پادشاهی فرست خونخواره
خون کافر ( که اینجا به خر وحشی
تا که دردشت را چو دشت کند
تشبیه شده اســت) را حتی ،برای
جوی خون آورد ز جوباره
تمثیل ،به توده مردم و عوامی که باز
عدد خلق را بیفزاید
به قول خودش از قرآن پوستش را
هر یکی را کند دو صد پاره
خورده اند! عرضه میکند؟
فرخی
کشــتار انســانهای دگراندیش هم میهن خود به دست محمود را به قصد
دریوزگی لقمه نانی چنین مداحی میکند.
زن شان اسیر برده شود ،مردشان تباه
تن شان حزین و خسته شود ،روح شان دژم
وز خون حلق شان همه بر گوشه حصار
رودی روان شده به بزرگی چو رود زم

خر نشايد کشت از بهر صالح
چون شود وحشی شود خونش مباح
گرچه خر را دانش زاجر نبود
هيچ معذورش نمی دارد ودود
پس چو وحشی شد از آن دم آدمی
کی بود معذور ای يار سمی
الجر م کفّار را خونشد ُمباح
شنُشّ ابو رماح
همچو وحشیپي 

مولوی  ،این روان واالی بشــریت  ،کافران را در این پیام خود همجنس
شمس الدین الغری
شــیطان ،نجس و ریختن خونشان را مباح میداند و صد البته از نظر ایشان
که خودش ازنما ُمرده  ،از حیوان َسرزده  ،و سپس آدم شده و پس از مردن
شاعر ،این نحوه وحشیانه و غیر انسانی را برای کشتار دگراندیشان دینی به هم از َم َلک هم پَران خواهد شد  ،به جهود و گبر (و صد البته دیگر کافران)
شاه توصیه میکند :
دلداری و امید میدهد که با مسلمان شدن لطف الهي شاملشان خواهد شد.
خسروا هست جای باطنیان
قم و کاشان و آبه و طبرش
آب روی چهار یار بدار
و اندر این چار جای زن آتش
پس فراهان بسوز و مصلحگاه
تا چهارت ثواب گردد شش

وصله جهودی ،آنگونه که عوام امروزه میپندارند ،از ابداعات فکری هیتلر
وهمیارانش نبوده و ریشه ای تاریخی در ایران دارد.
در ادبیات منظوم ایران میبینیم که شــاعران ما به خوبی از عملکرد جامعه
خود که برای تمیزدادن مســلمانان از پیروان دیگر ادیان ،آنان را مجبور به
داشتن پوشش و عالمت مخصوص میکردند ،آگاه بوده اند ولی این عمل
غیر انسانی و نامردمی نه ناراحتشان می کرده است و نه اعتراضی را علیه آن
الزم میدانسته اند.
کشــتار یهودیان وشــوربختان دیگر در ادبیات ما
پوشش یهودیان معموال سرخ یا زرد وگاه سیاه رنگ بوده است.
عســلی و گاه غیار نیز تکه پارچه ای بوده اســت که بصورتی کامال قابل
جهودخیبری،
تشخیص بر روی لباس یهودیان زن و مرد آویخته میشده است .
زرتشتیان نیز مجبور به پوشیدن غیار بوده اند ولی ترسایان با زنار مشخص سخت ترسنده از خون
میشده اند .
بسیاری از ما از طوایف بنى قينقاع  ،بنی نضیر  ،بنی قریظه و خیبر و اینکه
مزارع حاصل خیز و درختهای نخل بسیاری داشتند  ،اطالع داریم .
ناصرخسروقبادیانی
آنان جرمشــان این بود که نمیخواستند دین اجدادی خود راعوض کنند و
در اشعارش از اینکه در زمان غزنویان و در قرن پنجم قمری در شهر بلخ ،مال دار بودند .
یهودیان و مسیحیان که دین ناحق دارند ،در آسایش به سر میبرند شکایت بر طبق اسناد تاریخ نویسان عرب  ،آب را بر اهالی یهود خیبر بستند و پس از
فتح قلعههای یهودیان کسا نی را که بین «اسالم یا شمشیر» مرگ را انتخاب
میکند:
کرده بودند « ،دسته دسته به کنار آن خندق بردند و آنان را گردن زدند» .
زنان و فرزندان اســیران را طبق فرمان جــزو غنایم جنگ بهم فروختند و
با جهودان حسن کنند به بلخ
تصاحب کردند
وین خسان جمله اهل ُز نّارند
بــا بقیه امت اهل کتاب مدینه را که نام بردیم همان رفت .و این آغاز بروز
وآنکه ُز نّار بر نمیبندد
فتنه حقیر بینی و یهود کشی شیعیان شد.
همچو من روز و شب به تیمارند
حرمت امروز ،مر جهودان راست
سنایی
اهل اسالم و دین حق ،خوارند
که درصفحه اول این سخن نامه نوشتم که گفته بود :
انوری
سخن كز روي دين گويي چه عبراني چه سرياني
مكان كز بهر حق جويي چه جابلقا چه جابلسا
یهودآسا غیاری دوز بر کتف مسلمانان
اگرشان بر در اغیار دین بینی به دربانی
میسراید  :ک
چه خفت بزرگی که مسلمانی برای پیرو آیین دیگری کار کند !
گاه میدوخت یکی را به کتف بر عسلی
گاه میبست یکی را به میان بر زنار

چون حیدر ذوالفقار برکش
تا چرخ جهودسان نجنبد

در کفر و جهودی را ز اول چون علی بر کن
که تا آخر چنویابی ز دین تشریف ربانی
خاقانی
آرزوی نسل کشی هیتلری میکند

مثنوی معنوی  -دفتر چهارم :
کافران هم جنس شیطان آمده
جانشان شاگرد شیطانان شده
یک ستاره در محمد رو نمود
تا فنا شد کفر هر گبر و جهود
الجرم کفار را خون شد مباح
همچو وحشی پیش نشاب و رماح
مشرکان را زآن نجس خواندست حق
ِ
کاندرون پشگ زادند از سبق
هیچ کافر را به خواری منگرید
که مسلمان مردنش باشد امید
باید به این نکته توجه داشــت که لغت «کافــر» در قاموس مولوی معانی
گوناگون دارد .ک
جائیکه در غزلیات دیوان شمس میگوید « :شمس الدین تبریزی مسلمان
بود  ،کافر شد» .از کافری حرف میزند که «عیسی و موسی که باشد چاوشان
درگهش»  .این نوع کافر  ،نه نجس است و نه ریختن خونش مباح .و صد
البته نباید کشته و سوزانده شــود ،چون حتی پیامبران پیروان دگر آئین ها
چاکران درگاه این مسلمانند.
***

چنین کنند بزرگان
عمل شنیع پسر بچه بازی

که در آن مردان مســن  ،پســر بچه ها و نو جوانان را مورد تجاوز جنسی
قــرار میدادند ،طی قرون متمادی و بصورت مســتمر در طبقات مختلف
اجتماعی  ,حکومتی و مذهبی ایران بشــدت رواج داشته ونشانه مردانگی
وشأن اجتماعی بشمار میرفته است.
از ســفر نامه های خارجیان دوران صفویــه و قاجار و کتاب های تاریخی
ایرانی چون رستم التواریخ که این عمل شنیع نه تنها در خفا بلکه در مالء
عام و توسط شاه و گدا معمول بوده است.
در سفر نامه ونیزی به نقل از کتاب تاریخ اجتماعی ایران میخوانیم که طبق
فرمان شاه اسماعیل در ضمن سفر دومش به تبریز  ،دوازده تن از زیباترین
جوانان شــهر را به کاخ هشت بهشت بردند و این کار زشت را انجام داد و
ســپس آنان را به همین منظور به اُمرای خود داد ،با آنکه اندکی پیش از ان
دســتور داده بودند تا ده تن از بچه های مردمان محترم را به همان ترتیب
دستگیرکنند.
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پرسه ای مالل آور در شعر فارسی
در این زمینه هم آســمان ایران از این شاعران دون فطرتی که همپالکی و
مشوق شاهان  ،حکم والیات  ,تجار و علمای دین بوده اند پر ستاره است.

زان یقینم شد که جانی ای پسر …
نیست در عالم عراقی را دمی
بی لب تو زندگانی ای پسر
نمونه ای در اشعار
قاآنی

عطار ،عنصری  ،فرخی  ،جامی ،عراقی  ، ,ســعدی  ،سنایی  ،قاآنی،عبید
زاکانی ،و دیگر عرفا و معلمان اخالق دیگرمان

شیخ ســعدی نام ناپسند شــاهد بازی را فضیلتی برای خود و جامعه اش یازده ساله کودکی هست به کاخم اندرون
میداند :
سست وفا و سخت دل ,خرد قضیب و گرد ...
نام سعدی همه جا رفت به شاهدبازی
وین نه عیبست که در ملت ما تحسینیست

باقی این شعر و فکر ناپاک را نمیتوان اینجا یاد کرد.

بنابه گفته دکتر سیروس شمیسا در کتاب شــاهد بازی در ادبیات فارسی،
مولوی که شاهد بازی را تقبیح نکرده  ،در مورد برخی از صوفیان میگوید  :موالنا و شمس این کار را در مورد شیخ احمد غزالی نکوهش نمیکنند و کاله
شــرعی عشق الهی و معنوی بر سر آن میگذارند ولی در مورد اوحدالدین
صوفیى گشته به پیش این لئام
کرمانی  ،که با او رابطه خوبی ندارند  ،این کار را مالمت میکنند.
الخیاطه و اللواطه و السالم
به توصیف این عرفا!؟ صورتپرستی یا جمالپرستی میتواند تمرینی باشد
برای عشق ورزیدن به خدا .زیرا زیبایی پسران جلوهای از زیبایی خداست
 بدون احساس هیچ مسئولیتی در مورد این دو عارف !؟ منحط که پسر بچه (نه دختران  ،باصرف به دانستن اینکه خداوند جنسیت ندارد).
های بی گناه و بی پناه ،که هم از لحاظ روحی و جسمی بسیار شکننده بوده
را مورد تجاوز قرار میداده اند میگوید:
هلل ولی
دودوزه بازی این دو عارف جان شــناس مرا یاد شــعر شاه نعمت ا
میاندازد در جواب کســانی که حظ دیدن صورت و اندام پســر بچه ها را
ّ
عطار روح بود و سنائی دو چشم او
حالتی عرفانی توجیه میکرده اند که گفته بود :
ما از پی سنائی و ّ
عطار آمدیم
از لعبت ترسا بچه اسالم مجویید
ترسا همواره هم چنان که در دین مبین آمده است برای غالمی کردن خوب
اســت و آن هم ترسا بچه و غالمبچگان بهشــتی که اسیر و غالم مسلمین ***
هستند و این پسر بچگان تنها برای شاهد بازی مناسبند
مغبچه هم به همین منظور در اشعار استفاده شده است.
مولوی
آیا تو هر آنچه مینمایی  ,هستی؟
حضرت عشق ،موالنا که دنیایی بر این عقیده اند که در هیچ دین و آیین و
سرزمینی نمی گنجد و جهان و انسان را عاشقانه دوست دارد
خود میگوید:
نیمیم ز ترکستان نیمیم ز فرغانه
و
نیمیم ز آب و گل نیمیم ز جان و دل

«انسانم آرزوست»« .رستم دســتان» و «سیمرغ قاف» و «نور روی موسی
عمران ام آرزوست»
و اعتقاد دارد که
حق در همه جا و همه چیز جلوه میکند
وقتی پای آیین اسالم و مســلمانی درمیان میاید،درک یهودی،مسیحی و
زردشتی را در حد شناخت حق نمیبیند
وجایی که اسالم است دیگر به آنان احتیاجی هم نیست.

دشمنی با آئین دیگران در افکار موالنا

ترسا بچهای دیشب در غایت ترسایی
دیدم به در دیری چون بت که بیارایی
زنار کمر کرده وز دیر برون جسته
طرف کله اشکسته از شوخی و رعنایی
چون چشم و لبش دیدم صد گونه بگردیدم
ترسا بچه چون دیدم بی توش و توانایی
تا پایان
**
ترسا بچهای به دلستانی
در دست شراب ارغوانی
دوش آمد و تیز و تازه بنشست
چون آتش و آب زندگانی
دانی که خوشی او چه سان بود
چون عشق به موسم جوانی

**

گر میسر کردن حق َره بُدی
هر جهود و گبر از او آگه بُدی
**

**

تا پایان
**

آنچنان کز صقل نور مصطفا
صد هزاران نوع ظلمت شد ضیا
از جهود و مشرک و ترسا و مغ
جملگی یکرنگ شد زان الپ الغ
**

ترسا بچهی لولی همچون بت روحانی
سرمست برون آمد از دیر به نادانی
زنار و بت اندر بر ناقوس ومی اندر کف
در داد صالی می از ننگ مسلمانی
چون نیک نگه کردم در چشم و لب و زلفش
بر تخت دلم بنشست آن ماه به سلطانی
بگرفتم زنارش در پای وی افتادم
گفتم چکنم جانا گفتا که تو میدانی

یک ستاره در محمد رخ نمود
تا فنا شد گوهر گبر و جهود
آنک ایمان یافت رفت اندر امان
کفرهای باقیان شد دو گمان
کفر صرف اولین باری نماند
یا مسلمانی و یا بیمی نشاند
تا پایان

ترسا بچهای ،شنگی ،شوخی ،شکرستانی
در هر خم زلف او گمراه مسلمانی
**
سر به سر از لطف جانی ای پسر
خوشتر از جان چیست؟ آنی ای پسر…
بر لب خود بوسه زن ،آنگه ببین
ذوق آب زندگانی ای پسر
زان شدم خاک درت کز جام خود
جرعهای بر من فشانی ای پسر
از لطیفی می نماند کس به تو

آن جهود از ظرفها مشــرک شده است نور دید آن مؤمن و مدرک شده
است
چون نظر بر ظرف افتد روح را پس دو بیند شیث را و نوح را
از نظرگاه است ،ای مغز وجود اختالف مؤمن و گبر و جهود

خان ٔه آن دل که ماند بی ضیا
از شعاع آفتاب کبریا
تنگ و تاریکست چون جان جهود
بی نوا از ذوق سلطان ودود

ترسا بچهای شنگی زین نادره دلداری
زین خوش نمکی شوخی ،زین طرفه جگرخواری
از پستهی خندانش هرجا که شکر ریزی
در چاه زنخدانش هر جا که نگونساری
از هر سخن تلخش ره یافته بی دینی
وز هر شکن زلفش گمره شده دینداری

نمونه ای از ستایش این ترسا بچگان در شعر
عراقی

مولوی در مثنوی معنوی خویش نگاه خوشایندی به یهودیان ندارد
از نظراو (جهود ســگ) به خاطر ظاهربینی خود  ,دوگانه بین است و بین
ادیان جدا بینی میکند .
او با این عمل دست به فرافکنی نوروتیک (نسبت دادن ناهشیار احساسات،
انگیزهها و ویژگیهای غیر قابل پذیرش در خود ،به دیگران )میزند.

**

تا پایان

حقیر شماری انســان یهودی در افکار موالنا
قهقهه زد آن جهود سنگدل
از سر افسوس و طنز و غش و غل
**
تنگ و تاریکست چون جان جهود
بی نوا از ذوق سلطان ودود
نه در آن دل تافت نور آفتاب
نه گشاد عرصه و نه فتح باب
گور خوشتر از چنین دل مر ترا
آخر از گور دل خود برتر آ
**
آن جهود سگ ببین چه رای کرد
پهلوی آتش بتی بر پای کرد
کانک این بت را سجود آرد برست
ور نیارد در دل آتش نشست
چون سزای این بت نفس او نداد
از بت نفسش بتی دیگر بزاد
**
شاه از حقد جهودانه چنان
گشت احول کاالمان یا رب امان
صد هزاران مو من مظلوم کشت
که پناهم دین موسی را و پشت
**
زبونی کان ز حد بیرون توان کرد
جهودی شد ,جهودی چون توان کرد
**
حرص در پیری جهودان را مباد
ای شقی ای که خودش این حرص داد
**

کسی که میسراید :

عطار
شاعر هفت شهر عشق
بعنوان نمونه
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**
چون پدید آمد که آن مسجد نبود
خانهی حیلت بد و دام جهود
پس نبی فرمود کان را بر کنند
مطرحهی خاشاک و خاکستر کنند
در دیوان مملو ازعشق شمس
همچون جهودان میزیی ترسان و خوار و متهم

چونی ای عیسی ز دیدار جهود
چونی ای یوسف ز مکار حسود
این بیان  ,اکنون چو خار بر یخ بماند
چون نشاید بر جهود انجیل خواند
**

تصویر آدم ســوزی و کشتار یهودیان در افکار موالنا
موالنا پایان کار یهودیان را در داســتانی من درآوردی بصورتی دهشتناک
چنان ســبعانه به تصویر میکشــد که کوره های آدم سوزی نازیهای جنگ
جهانی دوم و دوزخ خیالی دانته آلیگیری در کمدی الهی را تداعی میکند .
الهاویه به معنی جهنم در بیت آخر را جایگاه ازلی و آخرت آنان مینامد.
این عجایب دید آن شاه جهود
جز که طنز و جز که انکارش نبود
ناصحان گفتند از حد مگذران
مرکب استیزه را چندین مران
ناصحان را دست بست و بند کرد
ظلم را پیوند در پیوند کرد
بانگ آمد کار چون اینجا رسید
پای دار ای سگ که قهر ما رسید
بعد از آن آتش چهل گز بر فروخت
حلقه گشت و آن جهودان را بسوخت
اصل ایشان بود آتش ز ابتدا
سوی اصل خویش رفتند انتها
هم ز آتش زاده بودند آن فریق
جزوها را سوی کل باشد طریق
آتشی بودند مومنسوز و بس
سوخت خود را آتش ایشان چو خس
آنک بودست امه الهاویه
هاویه آمد مراو را زاویه
**
کافران همجنس شیطان آمده
جانشان شاگرد شیطانان شده
یک ستاره در محمد رو نمود
تا فنا شد کفر هر گبر و جهود
الجرم کفار را خون شد مباح
همچو وحشی پیش نشاب و رماح
**
در همان
دیوان شمس
بصورتی باورناکردنی و سادیستی به ستایش
کشتار زرتشتی ها و یهودیان
به دست پیمبر اسالم میپردازد
نور احمد نهلد گبر و جهودی به جهان
سایه دولت او بر همگان تابان باد
گمرهان را ز بیابان همه در راه آرد
مصطفی بر ره حق تا به ابد رهبان باد
***
استفاده از تمثیل گبر در برابر مؤمن
همچو آب نیل دان این جبر را
آب مومن را و خون مر گبر را
بال بازان را سوی سلطان برد
بال زاغان را به گورستان برد

پس چون جهودان کن نشان عصابه بر دستار کش

و در جای دیگر

بهر گشاد دیده را در دیده افکار کش

یک ستاره در محمد رخ نمود
تا فنا شد گوهر گبر و جهود

یا از جهودی توبه کن از خاک پای مصطفی

و باز هم
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پرسه ای مالل آور در شعر فارسی
مصطفی فرمود کای گبر عنود
چون سیه گشتی اگر نور از تو بود

استمرار و بازده قتل آئین عیاری و
جوانمردی در شعر ایران

براستی دلیل این هولوکاست هولناک و تدریجی هزاران ساله قومی  ،نژادی
 ،فرهنگی و آیینی با اقلیت هایی که درطی  ۱۵۰۰سال درغم ایران و ایرانی

شــریک بوده  ،هیچ منصب و مقامی برای ظلم کردن به دیگران نداشته اند
 ،ناموسشــان توســط خودی و بیگانه مورد تهاجم قرار گرفته  ،مالَشان به

اجباری وصله جودی برای تحقیر شــدن  ،محکــوم بودن به زندگی کردن اروپائی  ,کتاب ناسخ التواریخ نوشت ه لسان الملک سپهر  ،کتاب س ه مکتوب

در محالت کثیف  ،دزدیده شــدن دخترکان خردسال از کوچه ها و زنان و میرزاآقاخان کرمانی  ,سروتهیک کرباس نوشت ه محمد علی جمالزاد ه  ،یا

ِ
گزارش «روزنامه ی وقایع اتفاقیه « در مورد ِ
دختران از کاروانها و به نکاح در آوردن اجباریشان با امامان شهر یا بردنشان
قتل عا ِم بابیها شود و یا از آنها

به َح َرمهای حکام محلی بدون هیچ گونه امکان دادخواهی که بویژه طی  ۴۵۰اظهار بی اطالعی کند؟
سال گذشته بر سر قوم اهل کتاب در ایران آمده  ،هنوز استمرار بی ِخ َردی و دلیــل این ســکوت مرگبار در برابــر چوب و چماق و کارد و شــاق بر
خود برگزیده بینی مسلمان شیعه ایرانی بر علیه یهودیان را در داستان های سرخوردنها  ،قطعه قطعه شدن ها  ،شمع آجین  ،شقه شدن و به توپ بسته
صادق هدایت  ,صادق چوبک  ,باستانی پاریزی و دیگران میتوان دید.

شــدن ها  ،تن سوختن با سیخ داغ  ،زنده به گور یا پای نعل شدن همانند

و متحیرم که حتی در نشست «ده شب» پیش از انقالب که در انستیتوی گوته اسب این مظلومان بی گناه بابی چیست؟

تهران و به همت کانون نویســندگان ایران بر پا شد و هدف آن آزادی قلم و جواب روشنفکران متعهد و راهنماییشان برای نسل آینده به هلهله مردمی

مبارزه با سانسور در ایران بود  ،منشی زاده شاعر  ،مثل خلف بی دانشش  ،که هم نوای ســاز و رقص و دور شهر گرداندن این اجساد میشدند و برآن

جالل  ،که جمله بی اساس  ،ناپخته و گمراه کننده « غرب زده گی میگویم اجساد سنگ می انداختند چیست؟ وقتی گناه انسانی پذیرفتن آیینی جدید

تاراج  ،خونشان در کنار هم وطنانش توسط مهاجمین به کشورشان ریخته
همچون وبا زده گی» را نوشــت و چاکر و دست بوس و گوش به زنگ هر و پرشی از درون «دوزخ جهنمی» است که مولوی آنرا از سرتعصب جایگاه
شده و به اسیری رفته اند چیست؟ انسانهایی که آرزو میکرده اند مثل تمام
امر و فرمان خمینی بود  ،خود را مدافع ملت فلسطین میداند.
یهودیان مینامد .
انسانهای دنیا براساس اعتقادات آیین خود در صلح و صفا با همسایه اشان
ســیمین بهبهانی  ،بانوی غزل
نتیجه این ســکوت جانخراش منجر به ستمهای بی پایان و سبعانه دولت
زندگی کنند.
عاطفی،
یادآوری
یــک
با
!
هم
امروز با بزرگترین اقلیت دینی ایران است .
غم میخورم که این همسایگی و هم زبانی هزاران ساله به همدلی نرسید.
سارای
با
«سخنی
عنوان
تحت
نتیجه این سکوت جانخراش در برابر محو کردن صدای زنانه و زن در طول
غم میخورم که این عدم تساهل منجر به یک خشکسالی هزارو پانصد ساله
حریرفروش» دوستی که رؤیای
تاریخ ادب ایران این هم بود که وقتی جان طاهره قرةالعین شــاعره را هم
برای امکان لمس تن تجربه فضای دموکراســی وعدم رشد در تمام زمینه
کودکــیاش مینامــد را تبدیل
گرفتند  ،دل هیچ شاعری نیازرد .
های زندگی ملی ما در تاریخ ایران شد.
میکند بــه مــادر آتشفروزان
شاعرانمان سکوت گوشخراش دارند وقتی بیش از شش ملیون انسان خُ رد
غم میخورم برای اســتعدادهایی که پژمرد و رشد نکرد تا ایران و ایرانی را
کابوسمیانسالیخودش.
و کالن یهودی هم خون هموطنان شــان را طی بزرگترین بربریت سازمان
از ورطــه فالکت بار فکری و اجتماعــی ای که هنوز در آن غوطه میخورد
او در خطاب به سارا  ،دوست
داده و برنامه ریزی دقیق در کوره های آتش میسوزانند .زنان  ,مردانی که نه
برهاند.
یهــودی دوران کودکی اش ،
با آنان در نبرد بوده و نه بر علیه شان برخاسته بوده اند .
اگر تنها به نقش و دست آورد های یهودیان و دیگر اقلیت ها درارتقاء فلسفه
زبان گالیههای یک مســلمان
خدای من  ,بیش از یک و نیم میلیون کودک خردســال درمیان این  ۶ملیون
 ،ادب  ،هنر ،علوم پزشکی  ،فرهنگی  ،سیاست و اقتصاد  ،اختراعات و نوآ
میشود ازصهیونیستها ،و صهیونیسم را جهانخواری که داغ ننگ بر دین قربانی بوده.
وری های تکنولوژیکی در کشورهایی که در دو قرن گذشته به آنان امکان
حضرت موسی زده است معرفی میکند.و صد البته به این زن یهودی فرمان شاید نباید از شاعرانی که دنباله رو احساسات واالی ! موالنا هستند توقع
شرکت دادند نگاهی بیافکنیم  ،میبینیم با ندادن امکان به این اقلیتها چه تاوان
میدهد که چون او بیاندیشــد و عمل کند  .بانوی غــزل مغرض  ,از خود داشت که از سوختن زنان و بچه های بی گناه و بی دفاع یهودی متاثر بشوند
گزافی پرداخته ایم .
مغرور و نا آگاه از آنچه براســتی در جهان میگذرد  ،فارغ از باران فجایعی  .بشنویم از
غم میخورم که هنوزدر نوشــتارهای ادبی صادق هدایت  ،صادق چوبک
است که بر سر خود سارا و دیگر انسانهای بیگناه دور و بر جهان میبارد.
حضرت عشق ،موالنا
 ،مهدی اخــوان ثالث و نادر نادرپور ،علوی  ،درویشــیان و بادکوبهای ،
که دنیایی بر این عقیده اند که جهان و انســان را عاشــقانه دوست دارد در
آخونــدزاده  ،و حتی در میان اظهارات کســانی چون ســیمین بهبهانی و
سارا! چه شادمان بودی با بقچههای رنگینت
مورد به آتش کشیده شدن یهودیان میفرماید
دیگران میل و مرض روانی نژاد پرســتی بر علیه هموطنان عرب ایرانی ما
شال و حریر و ابریشم کاالی چین و ماچینت
بانگ آمد کار چون اینجا رسید
لول میخورد  ،جایی که میلیونها هموطن خوزستانی عربند.
سارا! چه راستگو بودی آن دم که چشم معصومت
پای دار ای سگ که قهر ما رسید
صادق هدایت که مثل بسیاری از ادبای نامدار ایران به نوعی خودشیفتگی
آیینه َس َحر میشد وقت قسم به آیینت
بعد از آن آتش چهل گز بر فروخت
و نژادپرستی فرهنگی دچار  ,دنباله رو افکار نژادپرستانه “کنت دو گوبینو”
سارا! چه شرمرو بودی وقتی کسی نظر میباخت
حلقه گشت و آن جهودان را بسوخت
ســفیر فرانسه در ایران عهد ناصری  ,و فردوسی بود که عقیده داشت « هنر
با گونههای از نرمی ،گلبرگ یاس و نسرینت
اصل ایشان بود آتش ز ابتدا
نزد ایرانیان است و بس»  ،معتقد بود که فقط ایرانیان ساسانی زیبا ،شجاع،
سارا! چه در امان بودی آن دم که مرد همراهت
سوی اصل خویش رفتند انتها
باهوش ،فرهیخته و شریف اند !.
خار مالمتش میشد زنهار دست گلچینت
هم ز آتش زاده بودند آن فریق
سارا! چه مهربان بودی با مادر مسلمانم
جزوها را سوی کل باشد طریق
غم میخورم که هنوز فرهنگ ما برچسب صفتهای من در آوردی  ،بی اساس
با برق اشک همدردی در چشمهای غمگینت
آتشی بودند مومنسوز و بس
و بی پایه را بعنوان وسیله ای برای سرکوب سیاسی بر علیه دیگران تعمیم
سارا! نهفته در قلبت نقش ستاره داوود
سوخت خود را آتش ایشان چو خس
میدهد.
پیدا ستارهای زرین بر گردن بلورینت
آنک بودست امه الهاویه
دستگاه های دولتی جوکهایی برای ُترکها  ،رشتیها  ،آبادانی ها  ،شیرازیها ،
با قوم خود بگو سارا! هرگز نبوده تا امروز
هاویه آمد مرورا زاویه
لُرها  ،کُردها و حتی کازرونیها ( اهالی شهری کوچک و گمنام که بخاطر دو
یک لحظه خشم و بیزاری با مردم فلسطینت
منطقه کردن شهرشان به اعتصاب دست زدند ) می گویند و میسازند( .اگر
سارا! گریستی آتش بر قتلعام خونباری
***
توجه کنید  ,در این حرکت سازمان یافته زیر صد ساله  ,از تهران ،مازندران
«صهیون» ،نشان دوزخ شد از شعلههای نفرینت
من هنوز معتقدم که پایان «انسانیت» در ادبیات فارسی معنایی ندارد .
 ،خمین و مشهد کمتر جوکی شنیده میشود).
سارا! بگوی با «موسی»« :سودای دین دیگر کن
من هنوزهم رویایی دارم و حرفی برای گفتن.
این فرهنگ تفرقه انداز و ملت بر انداز اســت و به پسگرایی ملی انجامیده
کز ننگ خود ،جهانخواری ،داغی نهاده بر دینت»
است و می انجامد.
سارا! بپرس از «موسی»« :کاین افعیان نمیبینی؟
که از «ابتهاج» بپرسم ،
امروزه بســیاری از ما در میان ملتهای غیر ایرانــی زندگی میکنیم .آیا این
یکُش  ،تن میزند ز تمکینت؟»
یا اژدهای افع 
آیا با منی؟ که میگویی
تفکرمریض را در آمریکا ،انگلستان ،فرانسه ،یا آلمان دیده اید؟ آیا آنها هم
***
اهالی منطق مختلف کشورشان را بصورت سیستماتیک و هر روزه دست
سارا! جنازهها اکنون افتاده بر زمین عریان
«چه ابر تیره ای گرفته سینه تو را
میاندازند؟ البته که نه .
ی از بقچههای رنگینت
برکش – اگر کفن دار 
که با هزار سال بارش شبانه روز هم
بدبختانه هنوز این عمل ویرانگر نفاق انگیز فکری در ســنت و فرهنگ ما

ریشه کن نشده است.

در شــعر و ســروده های تظلم خواه اخوان ،نیما  ،فــروغ  ،و دیگران هم

اشــارتی به ظلمهای چند صد ساله اقلیت ها نشده و آنها را در کنار خود و

تاریخ نه چندان دور ما به زبان ملک الشعرای بهار
آنچه در دورهی ناصری

از خود ندیده اند.

و چرا آنطور که ســهراب گفته بود « چشمهایشان را نشستند تا جور دیگر
ببینند»؟

مرد و زن کشته شد سرسری

شاملو را تنها شاعری در ایران دیده ام که کالم یهود و یهودی را به صورت

این به عنوان بابیگری

یهودیان گتوی ورشــو با ارتش نازیها بکار برده و دســت به ترجمه کتاب

آن به عنوان ال مذهبی

غیرمستقیم  ،رمزگونه و سمبولیک در شعری در مورد قیام و مبارزه نابرابر

آن به عنوان جمهوریت

«غزل غزلهای سلیمان» زده است .

این به عنوان دانشوری

وانچه شد کشته در چند شهر
بین شیخی و باال سری

شد ز نو تازه در عهد ما

آن جنایات و کین گستری
غم میخورم از اینکه شــاعران و نویسندگان ما  ،تا پایان دوران پهلوی  ،در

چرا تنها درد این شاعران  ,اسرائیل بینی است و نه جهان بینی؟
چرا مسلمان بینی است و نه انسان بینی؟

شــاید دلیلش آسان بودن و وفور فکر و ذهنیت باستانگرا در برابر پرورش
دشواراندیشه یی یکسان نگر و یکسان بین دراین عالم پریشانی است که در

صد ها گوشه و کنارش نامردمی و قتل انسان و انسانیت بیداد کرده و میکند.

برابر کشتارها و ظلم ها و گمراهی های دوران پیش یا بیتفاوت می گذرند شاعرانمان سکوت گوشــخراش دارند وقتی نیروهای وحشی امپراتوری
و یا آنها را با سکوتشان تایید میکنند.
عثمانی یک ملیون و نیم انسان خُ رد و کالن ارمنی هم خون هموطنان شان

پس از کشتارها ،غارت اموال و باج گیریهای گاه به گاه  ،دادن جزیه  ،تغیر را قتل عام میکند .
دین دادنهای گروهی اجباری تحت حکم «یا شمشیر یا اسالم»  ،پاره شدن کدام شــاعر معاصر ایرانی میتواند منکر گزارشهای کتبی شــاهدان عینی
توسط سگهای درنده و چگیین ها (آدم زنده خوران شاه عباسی)  ،پوشیدن

دل تو وا

نمیشود!»
میخواهم به هم «کوچه» ای هایم به زبان «مشیری» بگویم که
«روز اول كه دل من به تمناي تو پر زد
چون كبوتر لب بام تو نشستم

تو به من سنگ زدي من نه رميدم نه گسستم»
اما« ،شفیعی» عزیز ،
من هم همسان «نسیم» تو
«دل گرفته زینجا» م
ولی

«هوس سفر ز غبار این بیابان» را نداشتم.
و میخواهم با «سعید» بپرسم که
« باکشورم چه رفته است؟ «
برای منی که

«فعل مجهول»»سیمین» بوده
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پرسه ای مالل آور در شعر فارسی
و عمری

و «شهیار» وار اذعان کنم و کنیم که

شعرا با درک مسولیت خود در جایگاه معلمین و پیا مبران اخالقیات باعث

« بی سبب»

تغییراتی عاطفی در نحوه تفکر اجتماعی خود شدند و به یک زیبایی نوین

بودم

در ادبیات منظوم خاک خورده خود شکل دادند.

و

« سعادت غمناک»  « ،آتشی» را تجربه کرده ام ،

9

ِ
«ص ِله» ای

زمانی که این عاطفه انسانی جهان شمول  ،در خیال شاعرانه شکل گرفت
و به قلم کشــیده شد  ،زیبائی و قریحه شعر وســیله ای برای تسریع روند

بی بها برای

«دیدنی ها کم نبود

«غزل و قصیده» ها ،

خودآگاهی چند قطبی و چند بُعدی گردید .ذهنیت جامعه پذیرای تشخیص

گفتنی ها کم نبود

« همچنان دوره کنیم شب را و روز را  ،هنوز را «

در تخیالت عاطفی شاعر زاییده شده بود  ،صورت قانون اجتماعی به خود

من و تو کم دیدیم

اما ما نباید

من و تو کم گفتیم»

و بیاییم

میخواهم

را دست در دست هم پیدا کنیم.

به «گل سرخ « بگویم منهم میخواهم با تو به
«انبار کتان فقر آتشی بزنم» ،
فقر فرهنگی را میگویم.
میخواهم
به حمید مصدق بگویم که آری و به راستی
«شعر تو را میخوانم»
و آرزو میکنم

«خانه کسی که میخواهد من و تو ما نشویم ویران شود».
و به فروغ بگویم که

«منهم دلم برای باغچه میسوزد»

و باورم اینست که تنها هنگامی که باهم

«دستهایمان را در باغچه بکاریم  ,باغچه سبز خواهد شد».
به «اخوان» بگویم

با آنکه در نظر شاعران خلفش  ،همیشه آن
«سنگ تیپا خورده رنجور»ی
بوده ام که

دگراندیشــی گردید و از این راه جلوگیری از زخم زدن به» دیگری» ای که
گرفت .

«چهره آبی  ,سرخ و آشنای عشق»

دلمشغولی امیران و ادبی ما طی این دو قرن باعث شرم و افسوس است .
خالصه مطلب  ،متفکران و پژوهشــگران دیروز و امروز ما در قبال نســل

آه «نیما» جان  ،چه بگویم؟

آینده کشوروظیفه داشته و دارند.

«از غم این خفته چند  ,خواب در چشم ترم میشکند».

که باید آنها با من و ما در کمال تواضع فکری و از زوايای گوناگون  ،دست
به یک خانه تکانی ملی  ،یک روانشناختی و جامعهشناختی ابژکتیو در آثار

گاندی اعتقاد داشــت که میزان تمدن و بزرگی ها هر ملتی را میتوان از نوع فلسفی ،سياسی ،هنری ،ادبی  ،و تاریخی بزنیم و نظريهی انتقادی و سازنده
رفتار اکثریت آن با اقلیتهایش سنجید .

خود را مطرح کنیم .

که روشنگری بجای خودکاوی به دیگرانکاری میرسد.

کرامت نفس میلیونها ایرانی  ،که من به کرات در طی زندگی کوتاهم در ایران

روشنگری ویرانگر هم میتواند باشد  .روشنگری ویرانگر زمانی بروز میکند درد جامعه ایرانی باید این باشــد که چرا چهــره  ،زبان  ،عطوفت  ،مهر و
در میان دوستان مسلمانم شاهد آنها بودم  ،در شعر ما نیست؟

امروز  ،ما نیاز به یک مکتب انتقادی داریم که به مطالعه و بررسی کتب ادبی چرا در عرض دهها قرن خودنمایی نکرده است؟
و نویسندگان آنهابپردازد و بر تشریح عقیده و اخالقیات تاکید بورزد.

ذهن پویا و خالق شاعر از نعمتی فراآ گاه فرا انسانی برخوردار است .

و چرا ماهی سیاه کوچولو هرگز به دریا نرسید؟

توصیف کلیشــه ای منجر به محو عزت و کرامت انســان و باعث داشتن آن زمان ،تمام ایرانیان در کنار هم شایســته گی ها ،استعدادها و امکانات

تصویرجعل گونه و نا کاملی در باره اقلیت ها میشود .به عنوان نمونه  ,تحقیر بالقوه شان را در عمل خواهند دید.
اجتماعی زن  ,وسیله لذت بخشی یکطرفه بودن  ,تنها توصیف اعضای بدن

در شعر فارسی از این گونه اند .

چالش شــاعر زمان ما انتخاب زیبایی همراه بــا اخالقیات و فرار از نوعی

زندگی زنبوری بی اراده و در خدمت ملکه بودن است .

پایان

پینوشت

من نه عالمم و نه پژوهشگری با امکانات وسیع یا دارای مدرک دانشگاهی

در ادبیات فارسی.

تالش شاعر مسئول باید صرف جستن خصلت عدالت و حقیقت بشود و نزدیک به نیم قرن است که در خارج از ایران زندگی میکنم و تسلط دلخواه

«سیلی سرد زمستان»

هدفش را در اشتراک وجه و همسانی کَس با کَس  ،زیبائی و حقیقت طلبی بر زبان و ادبیات فارسی ندارم .

باید همه کمک کنیم تا

قفس فکری روزمره گیها و پیله نشــینی رخوت بارخود محوری رسوالن سپاسگزار خواهم بود اشعار یا نظرگاهی که در این زمینه از قلم انداخته ام

بر گوشم بوده ،

«راز تخته سنگ کتیبه» اش
رابا فریاد

در مورد جامع تر کــردن موضوع مورد بحث اگــر کمکی میتوانید بکنید

و تبدیل بیگانگی به یگانگی قرار بدهد .

ادبیات منظوم و منثورمیبایست فرو بریزند تا در افسون بی «خود» ی شناور را به من گوشزد کنید .

شده و تبدیل به « انسان محوری» راستین گردند .و درک کنند باغ گل سرخ نوشته های داخل «گیومه» قطعه شعری از شاعرنامبرده در آن سطر است .

« هال  ،يك  ...دو  ...سه  ....ديگر پار «

با نسترنهای همسایه اش ،گلستان میشود.

«سخت بشکافیم و طرحی نو دراندازیم».

می بینیم که در اروپای پس از قرن ۱۷و  ۱۸و با فرو ریختن دنیای فئودالی

و به شاملو بگویم

هنر و عقیده به مردم را از بین بردند  .با آنکه خشونت بکلی معدوم نشد ولی

حافظ وار

با آنکه قرنها در پهنه ادب ایران

داریوش فاخری

هشتم اکتبر ۲۰۲۱
لوس آنجلس

و قبیله ای  ،شاعران آن خطه ،نقش کلیسا را بعنوان تنها منبع خبر ،فرهنگ،

به یمن این ادب نوخاسته تا حد زیادی تحلیل رفت .

BeguMagu.com
Begu@BeguMagu.com

فضایی دیگر برای آزادی بیان و قلم درآتالنتا
شبکه جهانی زوم
Password 86 25 60

Meeting ID 835 2645 1143

?https://us02web.zoom.us/j/83526451143
pwd=cjgrdm1WcjZJelVNeVpReC9zUnlqZz09
ک شنبه  -هفتم نوامبر 6 -تا  8شب  -همین امسال
ی 
نظرخواهی از شما – سانسور– سازمانهای اجتماعی وسیاسی  -ترور شخصیت

موفقیت جهانی کانون  -عملکرد هییت مدیره  -بودجه ساختمان کانون
سمپاشی  -ماجرای پرچم  -سپاس و قدردانی و گله های بسیار!

تماس موقت ،کورش سلیمانی  ،فقط ایمیل  ،تکست و واتزاپ

Begu@beguMagu.com

(404) 444 – 8666

ی توانید میزبان وهمکار«کلوپ بگو مگو» باشید
بله ،حتا شما! هم م 
به همه فرصت مساوی  ،بدون در نظرگرفتن نژاد  ،دین ،مذهب
سابقه  ،تحصیالت  ،ریخت و قیافه وفهم وشعورداده می شود
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طنز و خبر:

مصاحبه اخذ شهروندی امریکا!

ایرانشهروند برای کسب شهروندی امریکا رفت مصاحبه اداره مهاجرت ...
آفیسر مصاحبه کننده :ایاالت متحده چند حزب عمده دارد؟
ایرانشهروند :دو تا
آفیسر :آفرین ،میتونی اسماشونو بگی؟
ایرانشهروند :بله ،حزب نژادپرست های خانوم باز ()Racist Sexist Party
و حزب کمونیست های بچه باز (!)Communist Pedophiles Party
آفیسر بهت زده با دهان باز بعد از چند ثانیه :این که االن گفتی  ...یعنی چه؟
ایرانشهروند :واال آفیسرجون از زمان انتخابات ریاست جمهوری امریکا
در نوامبر  2020که گفتن پرزیدنت ترامپ شکست خورده و جو بایدن دیگه
رییس جمهوره ،تا االن ،دو طرف دعوا که دو حزب اصلی امریکان حسابی
از خجالت همدیگه در اومدن و هر وقت رسانه های جفتشونو نیگاه می کنی
دایم دارن به هم فحش خوار و مادر میدن ...
آفیسر :خب ...
ایرانشــهروند :خب دیگه  ...ترامپ و جمهوری خواه ها میگن دموکرات

ها و بایدن و اینا همشــون کمونیستن و می خوان امریکا رو سوسیالیستی
کنن و دین مونو ازمون بگیرن و همه مونو بچه باز کنن (درست مثه حرفای
طرفــدارای جمهوری اســامی)  ...دموکرات هام که دایــم توی بوق و
کرناهاشون میکنن که هوادارای ترامپ و حزب جمهوری خواه همشون یه
مشت نژادپرست سکسیست هستن که می خوان ترتیب همه نژادهای دیگه
رو بدن و امریکا رو باال بکشن و یه آبم روش ...
آفیسر در حالی که داشت جیغ میزد و موهاشو میکشید از سکوریتی اداره
مهاجرت خواست تا ایرانشهروند رو از اتاق بندازه بیرون ...
 ...االن پنجمین ماهیه که ایرانشــهروند توی زندان ایالتیه  ...هر دو حزب
عمده امریکا وی را به جرم شورش بر علیه دموکراسی و نهادهای مدنی و
احزاب آزاد و قانون اساسی متهم کردن و به جای شهروندی امریکا ،اقامت
در سوییت های زندان گوانتانامو به ایرانشهروند اعطا شده است ...
ایرانشهروند :خب حاال که شــهروندی امریکا رو نتونستیم بگیریم الاقل
شــاید توی زندان گوانتانامو بهمون شهروندی افتخاری افغانستان رو بدن
و یه پست مهم دولتی هم توی امارت اسالمی افغانستان طالبان به اسممون
کنن ...

جوک های برگزیده خبرگزاری ایرانشهروند:
به هیچکس و هیچ چیز در این دنیا وابسته نباش
حتی سایه ات در زمان تاریکی تو را تنها می گذارد . . .
*********
مـــــن اگــــه یـــــه نفــــــر دیگــــه بودمــــو  ،خــــــودمـــو
می دیـــدم
عـــــاشقــــش می شــــدم بی شـــــک
ولی شمــــاهـــــا انــــگار نـــه انگــــــار !
خجــــالت نمی کشیــــد واقعــــ ًا !؟
*********
شايد اشكال كار اينه چون بخشــی از نژاد آريايي از  ٢قوم مادها و پارتها
بوجود اومدن!
براي همين تمام مشكالت تو مملكت يا از طريق پارتی حل ميشه يا مادی!!!
*********
این چینیا واقعا زبون همدیگرو میفهمن یا جلو بقیه آبرو داری میکنن؟!
*********
آیا میخواهید همیشه و همه جا بدرخشید؟
به خودتان مقداری اکلیل بزنید..
من امتحان کردم خوب جواب داد
*********
یه سوال از خانم ها دارم….
زشته بخدا…
از سوسک میترسی؟
آخه شما تو شکم سوسک جا میشی؟
نه جامیشی؟
نه خب بگو میخام بدونم!!!!
*********
شما یادتون نمیاد
خودمم یادم نمیاد
مال خیلی وقت پیشه !
بعله!
*********
ﻣﻦ ﻣﯿﺪﻭﻧﻢ ﺍﮔﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﯾﻪ ﺭﻭ ِﺯ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﻮﺩ االن ساعت  ۹شب بود
اما چون ماه رمضان هست هنوز عصر نشده!!
*********
به این مونالیزا بگید اگه چیزی هست بگه ماهم بخندیم|:
*********
یکی از فانتزیام اینه که خواهرم اسمش سحر باشه
توی ماه رمضون صداش کنیم
سحر ،سحره
تا سحره پاشو سحری بخور سحر !
*********
دنیاى مزخرفیه  ،دو ساعت به موج و ساحل فکر کنى انگار نه انگار
اما دو دقیقه که به مورچه فکر کنى ،تمام تنت شروع میکنه به خاریدن !
*********
بعضی وقتا میخوام شب شام سبک بخورم
ولى یه ندایى از اعماق وجودم خودش زنگ میزنه پیتزا سفارش میده !
*********
اونایی که روزه سکوت میخان بگیرن  ،سحر بیدار میشن سر و صدا میکنن
!؟
*********
ِ
استــــان رمضانه!!!
با این روزای بلند شهر رمضان نیس که دیگه !!!
*********

ﺍﮔﺮ ﺩﯾﺪﯼ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﺑﺮﺩﺭﺧﺘﯽ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮﺩﻩ
ﺳﺮﯾﻊ ﺑﯿﺎﺭﯾﺪﺵ ﮐﻨﺎﺭ ﯾﻬﻮ ﮔﻼﺑﯿﯽ ﭼﯿﺰﯼ
ﻣﯿﺨﻮﺭﻩ ﺗﻮﺳﺮﺵ ﭼﺎﺭﺗﺎﻓﺮﻣﻮﻝ ﺑﻪ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﯿﮑﻨﻪ
ﺑﺪﺑﺨﺖ ﻣﯿﺸﯿﻢ
*********
تو خونه شــما هم کاربرد توری پنجره اینه که نذاره پشــه ها از خونه برن
بیرون!؟
*********
عاقا ی سوال برا من پیش اومده:
حاال کاری نداریم ب گرونی و ارزونی.
کاری نداریم ک چیپسا همش شده باد
کاری نداریم ک لواشکا نازک شده.
کاری نداریم ک دوغا همش شده آب.
سوال من اینه ک اینا چطوری تخم مرغا رو کوچیک کردن؟
*********
ما مردا ســلمونی که میریم ،همینکه طرف شاهرگ مون رو نزنه راضی ایم
ازش وگرنه که مدل موهامون خودش دو هفته بعد درست میشه…
*********
خداوندا این بنده حقیر احساس میکند اگه خیلی پولدار باشد انسان بهتری
خواهد بود ،اگر صالح می دانید سرنوشــت مرا دوباره مورد بررسی قرار
دهید
*********
یه مدت شایعه شده بود آنجلینا جولی میاد ایران
من دو ماه چیزی نخوردم که شبیه کودکان سومالی بشم منو به فرزندی قبول
کن
*********
ولم کن مامان
– ولت کردم که اینطوری شدی !
مکالمه ای که ماهی یک بار بین تمام مادران و فرزندان اتفاق میوفته
*********
میگن عطر ندید به طرفتون ،جدایی میاره .ولی در مورد من عکس جدایی
میاره .واسه هر کسی عکسمو فرستادم ،رفت دیگه اصن جوابمو نداد نامرد.
*********
یادش بخیر ..
قب ً
ال زن ها ازخواب بیدار میشدن ڪتری رو میذاشتن رو گاز …
االن بیدار میشن ؛ گوشیشونو میذارن تو شارژ ..
*********
از معــدود بچه هایی بودم که وقتی ازم میپرســیدن میخوای در آینده چی
بشی؟ آروم لبخند میزدم و میگفتم هیچی،نمیدونم.
و از معدود افرادی هستم که به اون حرف کودکیم رسیدم
*********
دنیای مجازی تو ایران ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ:
ﻧﻮﺩ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺧﺘﺮﺍﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺧﻮشــگلن ﻭ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ ﭘﺴﺮﺍ ﺧﻮﺵ ﻫﯿﮑﻠﻮ ﻗﺪ
ﺑﻠﻨﺪﻥ.
ﻭ ﺍﯾﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﻮ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﻢ ﺗﻮﺭﯾﺴﺘﻦ ﻭ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﯼ ﺍﺯ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﯿﺮﻥ…!
*********
ماره میره تو حموم زنانه ،زنها از ترس جیغ میکشن!!
ماره می گه  :خواهرا نترسین ،منم کبرا !!!

از شبکه های اجتماعی:
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مارک ریدلی تامس  ،عضو شورای شهر لوس انجلس ،
تصمیم به اعالم بیگناهی دارد

در حالــی که مارک ریدلی تامس تصمیم به اعــام بیگناهی دارد ،هیئت
مدیره ناظران کانتــی لوس آنجلس اعالم کرد که در مــورد پرونده مارک
ریدلی تامس ،که از سوی  FBIو دادستان فدرال با اتهام رشوه و  ۲۰مورد
تخلف جنایی بررسی و پیگیری میشود ،این کانتی نیز با استخدام بازرس
ویژه ،تحقیق در این موضوع را آغاز مینماید .در حالی که رئیس شورای
شهر لوسآنجلس قصد دارد از محاکمه او پیشگیری نماید.
این تصمیم در نشست شب گذشــته با  ۵رای همگانی به تصویب رسیده

اســت زیرا به ســبب این که هم  USCو هم شورای شهر لوس انجلس در
حوزه مســئولیت کانتی لوس آنجلس قرار دارد و  ۴نفر از اعضای شورای
ناظــران در دورانی که مارک ریدلی تامس عضو شــورای ناظران بوده با ا
همکاری در تصویب مقررات داشتهاند ،تصمیم گیری برای اقدام علیه او
بسیار مشکل بوده است.
مارک ریدلی تامس با دریافت رشوه و ورود پسرش به دانشگاه  USCبدون
رعایت مقررات ،بودجه را روانه این دانشگاه کرده است.

کوین د لئون عضو شورای شهر لوس انجلس،
شب را در خانههای کوچک بیخانمانها گذراند

کوین د لئون عضو شــورای شهر لوس انجلس ،امشــب را در خانههای
کوچک تک نقرهای که برای بیخانمانها طراحی و در منطقه Arroy Seco
در هایلند پارک در زمینی به مساحت  ۶/۸اکر بنا شده است ،خواهد خوابید.
این مجموعه که  ۱۱۷واحد اســت و در آن  ۲۲۴تخت خواب قرار دارد از
سوی  Valley Rescue Missionهزینه آن پرداخت شده است و از سوی
هنرمندان نقاش روی آن زیباســازی شده اســت و هر واحد  ۶۵۰۰۰دالر

هزینه برداشته است و قرار است تا سال  ،۲۰۲۵شمار واحدهای مسکونی
برای بیخانمانها به  ۲۵۰۰۰واحد برســد .شمار دیگری از مسئوالن در
این واحدهای مسکونی ،همراه با کوین دلئون ،خواهند خوابید شماری از
تحلیلگران میگویند ،این یکی از برنامههای کوین دلئون برای جایگزینی
اریک گارستی بوده است.
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 8اکتبر تا  14اکتبر (  16مهر تا  22مهر )

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
جمعه  30آبان  22اکتبر

دوشنبه  03آبان  25اکتبر
 1318خورشيدى (  1939ميالدى)
دكتر احمد متين دفترى نخست وزير شد
 1340خورشيدى (  1961ميالدى)
سد كرج (سد اميركبير) افتتاح شد
 1353خورشيدى (  1974ميالدى)
درگذشت منصور صارمى ،نوازند ه سنتور
 1379خورشيدى (  2000ميالدى)
درگذشت فريدون مشيرى -شاعر معاصر
آثار اين شاعر در شركت كتاب موجود است
 1384خورشيدى (  2005ميالدى)
درگذشت مكرمه قنبرى نقاش روستاى مازندران كه بدون سواد و آموزش
هنرى با هنر خودجوش خود مورد توجه هنردوســتان قرارگرفت و توسط
خانم معصومه سيحون كشف شد.

 1359خورشيدى (  1980ميالدى)
ممنوع االنتشار شدن « نامهی مردم « ارگان حزب توده ايران
 1330خورشيدى (  1951ميالدى)
دكتر محمد مصدق در جريان شــركت در جلسه شــوراى امنيت به اتفاق
ســفيركبيرايران در آمريكا (انتظام) و رييس سازمان ملل با رييس جمهور
آمريكا (ترومن) ديدار و گفتگوكرد
 1331خورشيدى (  1952ميالدى)
تصويب قطع رابطه سياسى ايران و انگلستان در جلسه فوق العاده هيأت
وزيران
 1342خورشيدى (  1963ميالدى)
آغاز محاكمه مؤسســان و اعضاى نهضــت آزادى ايران (بــازرگان ،يدا
هلل
هلل سحابى ،شــيبانى ،بابايى ،حكيمى،
ســحابى ،طالقانى ،عزت ا
جعفــرى و عدالت منش) به اتهام اقدام عليه امنيت كشــور در دادگاه ويژه
نظامى
سه شنبه  4آبان  26اکتبر
 1357خورشيدى (  1978ميالدى)
هلل خمينى در پاريس
ديدار مهندس مهدى بازرگان و دكتر ميناچى با آيت ا
 1298خورشيدى (  1919ميالدى)
 1384خورشيدى (  2005ميالدى)
زادروز محمدرضاشاه پهلوى
درگذشــت فريــدون گلــه فيلمنامــه نويس و
كتابهاى نوشته شاه فقيد و در باره او بمانند نگاهى
كارگردان ايرانى در سن  63سالگى در سلمان
به شــاه دكتر عباس ميالنى در شــركت كتاب
شهر مازنداران.
موجودند
 1385خورشيدى (  2006ميالدى)
 1343خورشيدى (  1964ميالدى)
درگذشت ملوك مهدآرا (آفت) ،خواننده كوچه و
هلل خميــنى در قــم درباره
ايــراد نطــق روح ا
بازار در سن  75سالگى در تهران
كاپيتوالسيون
 1346خورشيدى (  1967ميالدى)
شنبه  1آبان  23اکتبر
ِ
ِ
تاجگذارى محمدرضاشاه
رسمى
اجراى مراسم
پهلوى ،فرح پهلوى و رضا پهلوى در كاخ گلستان
 1311خورشيدى (  1932ميالدى)
 1350خورشيدى (  1971ميالدى)
نام شهر ناصرى به اهواز تبديل شد
اخراج هشت هزار ايرانى از خاك عراق
 1329خورشيدى (  1950ميالدى)
 1387خورشيدى (  2008ميالدى)
درگذشت دكتر محمدحسين لقمان -لقمانالدوله ،پزشك
درگذشــت طاهره صفارزاده ،شاعر ومحقق و مترجم ومترجم قرآن بر اثر
 1345خورشيدى (  1966ميالدى)
بيمارى در تهران در سن  72سالگى .وى متولد  1315در شهر سيرجان در
فرستنده تلويزيون ملى ايران كار خود را آغاز كرد
استان كرمان بود .او رئيس دانشگاه شهيد بهشتى و دانشكده ادبيات بود،
 1357خورشيدى (  1978ميالدى)
داراى دكترا در رشته نقد تئورى و عملى ادبيات جهان.
 726زندانى سياسى آزاد شدند
آثار اين نويسنده در شركت كتاب موجود است
 1386خورشيدى (  2007ميالدى)
به قتل رســيدن ابراهيم تربيتى ،شــاعر مقيم لس آنجلس در داون تاون
اين شهر .وى سراينده شــعرهای کتاب « عاقبت شعر مرا خواهد کشت « چهارشنبه  5آبان  27اکتبر
ميباشد.
 1314خورشيدى (  1935ميالدى)
 1388خورشيدى (  2009ميالدى)
درگذشــت فاطمه بحرينى (رزا منتظمى) يــكى از نام آورترين معلمان درگذشت عبدالمحمد ايرانی «چهرهنما» روزنامه نگار و مولف
آشپزى ايرانى و نويسنده كتاب پرفروش و معروف «هنرآشپزي» در سن  1356خورشيدى (  1977ميالدى)
 87سالگى در تهران  .وى نخستين باركتاب خود را در سال  1343با  600درگذشت عبدالحمید بدیع الزمانی سنندجی ،خوشنویس
 1393خورشيدى (  2014ميالدى)
دستور غذايى منتشر كرد .او متولد  1301بود
درگذشت نوراله خرازی معروف به نوری ،نویسنده و روزنامه نگار در سن
نود و سه ســالگی .وی متولد سال  ۱۳۰۰خورشیدی در شهر کاشان بود.
از آثار او میتوان به «شیدای بهبهان»« ،قوس قزخ»« ،انفیه دان»« ،زمرد»،
یکشنبه  2آبان  24اکتبر
«خونبها» و ....نام برد.
 1353خورشيدى (  1974ميالدى)
پنجشنبه  6آبان  28اکتبر
درگذشت حسين پژمان بختيارى ،ترانهسرا
 1374خورشيدى (  1995ميالدى)
قتل احمد ميرعاليی ،نويسنده و مترجم ،توسط قاتالن « قتلهای زنجيره  1333خورشيدى (  1954ميالدى)
دادگاه تجديدنظر نظامى ،دكتر حسين فاطمى را به اعدام محكوم كرد
اي «
 1347خورشيدى (  1954ميالدى)
 1384خورشيدى (  2005ميالدى)
درگذشت استاد زين العابدين مؤتمن ،محقق ،نويسنده و معلم .خالق كتب درگذشت حسين ياحقى ،موسيقيدان و نوازند هى ويولون.
مشهور»عقاب الموت»« ،تفحص و تحقيق در شعر صائب» و گلچين صائب آثار اين هنرمند در شركت كتاب موجود است
درگذشت مصطفى اسكويى ،هنرمند پيشكسوت تئاتر ايران و بنيانگذار
 درتهرانتئاترآناهيتا.
 1397خورشيدى (  2018ميالدى)
درگذشت ناصر ایرانی  ،داستان نویس و نمایشنامه نویس در سن  ۸۱سالگی  1394خورشیدی ( 2015میالدی)
در تهران ( متولد  )۱۳۱۶خالق « رمان آتش و دود» ( پاورقی روزنامه جامعه درگذشــت مهدی مهدوی ،شاعر و نویسنده در ســوئد .از آثار او کتاب
لوکاس و آینههای گرد و کوچک سیمین را میتوان شمرد.
 )۱۳۷۷و رمان
« زنده باد مرگ»()۱۳۶۰

مهرداد بحری

نامی آشنا و مورد اعتماد در معامالت ملکی در
جنوبکالیفرنیا
با همراهی یک تیم مجهز و حرفه ای که شما را
در تمامی مراحل خرید و فروش ملک از آغاز
تا پایان  ،پشتیبانی می کند
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در سراسر جهان پخش می شود
تماس برای اشتراک

858-320-0013
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bidari2@hotmail.com

چاپ سوم این مجموعه با تجدید

نظر و افزوده ها منتشر شد با تلفن
به آقای شان صداقتی آن را به
رایگان از ایشــان دریافت کنید
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اعتراض کارکنان تراجنسیتی نت فلیکس

کارکنان تراجنسیتی نت فلیکس بامداد امروز با حضور در برابر ساختمان حضور داشتند و در پالکاردها دیده میشد که نوشتهبودند.
این شــبکه در خیابان واین  Vineدر لــوس آنجلس حضور یافتند و به  Jokes are funny Dave is funnyو مــا از او پشــتیبانی میکنیم .در
نشــانه اعتراض با در دست داشــتن پالکاردهای انتقادی از این شبکه پالکاردی دیگر نوشته شده بود تراجنسیت یک واقعیت است به خودت
خواستار پخش مجموعه کمدی  Dave Chappelleشدند.
آموزش بده.
در این گردهمآیی افزون بر کنارکنان ،شماری از کمدینها نیز در اعتراض
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