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طرح روی جلد:  بمناسبت چهارم اردیبهشت سالروز گشایش رادیو 
درایران.  تصویرتعدادی از هنرمندان  رادیو درطول سالها فعالیت دراین 
رسانه ملی ایران را برروی جلد می بینید. ملت ایران این خدمتگزاران 

فرهنگ ریشه دار ایران را فراموش نخواهندکرد.
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شماره  39- سال سومآزادی صفحه4

   پیام هــــــای شمـــا  
شماره نوروزی 

ازدوستان  یکی  نوروزی شمارا  شماره 
به من عیدی داد. خواندم و لذت بردم 
ازایران  را  دیگرهم  نشریه  دو  یکی   .
هیچ   بدون   . دیدم  بودند  آورده  برایم 
شما  مجله  که  بگویم  باید  تعارف 
بهتر  نشریات  آن  از  سروگردن  یک 
وخواندنی تر بود . یکی دو نشریه لس 
آنجلسی را هم دیدم که پراز تبلیغات 
دست  نمیزد.  دل  به  چنگی  و  بود 
بعنوان   ناچیزی  مبلغ  نکند  درد  شما 
 . کردم  پست  برایتان  مجله  به  کمک 
بعنوان   هم  ای  جداگانه  چک  درضمن 
ارسال  برایتان  دوساله  اشتراک  حق 
کردم . موفقیت شمارا از خدای بزرگ 

خواهانم .
امید از لس آنجلس

*از محبت شما سپاسگزاریم . هردو قطعه چک 
شماهم رسید. ممنونیم . درمورد نشریات خارج 
کشند   می  زحمت  همه  بگوئیم  باید  کشور  از 
فقط  و  دارند  را  یلوپیج  حکم  که  آنها  از  غیر 
دهنده  آگهی  به  واین   . میکنند  چاپ  آگهی 
مربوط میشود که چون دراین نشریات مطلب  
تریج  به  و  شود  نمی  چاپ  ای  دهنده  آگاهی 
قبای آخوندها هم بر نمیخورد لذا آنها ترجیح 
میدهند آگهی خودرا دراینگونه مجالت چاپ 
کنند. ماهم اگر آگهی نداریم  چه باک ! چون 

شماهارا داریم .

ازُدبی زنگ میزنم
با درود بسیار . من ازدبی زنگ میزنم. 
آمده  آمریکا  از  که  ایرانیان  از  یکی 
سوقاتی  برایم  شمارا  مجله  بودند 
آوردند. خیلی ازخواندن آن لذت بردم 
برای   بودید  نوشته  پیامها  صفحه  .در 
الکترونیک  بصورت  را  مجله  آنکه 
برروی سایت قراردهید به نرم افزاری 
دالر   1500 آن  قیمت  که  دارید  نیاز 
است . من یک سوم این مبلغ را همین 
خواهم  واریز  شما  حساب  به  امروز 
به  مشکلی  هیچ  بدون  امیدوارم  کرد. 
دست شمابرسد. فقط شماره حسابتان 
را به من بدهید  تا پول را واریز کنم . 

باز هم به شما  شادباش می گویم . 
 

تبریک وکمک به آزادی
وخانواده  برشما  نوایرانی   سال 
محترمتان مبارکباد... بنده تمام شماره 

های ره آورد راخوانده وغیرازشماره 

اول همه را دارم . میراث ایران را نیز 
کرده  لطف  احکامی  دکتر  چاپ  ازبدو 
خواندن  از  کنید  باور  ولی  ومیفرستد 
انتخاب  ُحسن  بمناسبت  آزادی  مجله 
بیشتر  آنها  شما درموضوعات وکمیت 

لذت میبرم .
موفق ومؤیدباشید         

محمد.ف. ماساچوست

به  کمک  چک   شماسپاسگزاریم  محبت  *از 
رسید  بودید  فرموده  لطف  که  هم  آزادی 
خانواده  و  شما  به  نورا  سال  ماهم  متقاباًل   .
امیدواریم  و  میگوئیم  شادباش  محترمتان 
بتوانیم این نشریه را روزبروز  با محتوای بهتر 
و سودمندتر منتشر کنیم .آن دو نشریه ای هم 
که نام بردید بسیار خوبند و این حسن انتخاب 

شمارا میرساند.

الو آزادی؟
* بفرمائید

- درود های گرم من را بپذیرید.
هستم   آشوری  هموطنان  از  یکی  من 
از نیویورک زنگ میزنم . مجله شمارا 
داد.  نشان  من  به  دوستان  از  یکی 
میخواستم  آمد.  خوشم  آن  از  خیلی 

مشترک شوم .
*  لطف دارید. آدرستون را بدهید 

تا همین امروز برایتان پست کنم .
به  را  اشتراک  حق  ممنون  خیلی   -
برایتان  است  درمجله  که  آدرسی 

میفرستم .
دوستان  به  مارا   . سپاسگزارم   *

دیگرتان هم معرفی کنید .
- چرا دررسانه ها تبلیغ نمی کنید؟

میفرستیم  دوستان  برای  را  مجله   *

معرفی  را  آن  ندارند  دوست  اما  
کنند.  ماهم پول برای تبلیغ نداریم . 
دربین رسانه ها مرسوم است که وقتی 
کتابی یا مجله ای دریافت میکنند آن 
همه  دوستان  اما  کنند.  معرفی  را 
مجله  جز  میکنند  معرفی  را  مجالت 
ما .گویا مجله مارا پستچی بدستشان 
بهترین  نکنید  فراموش  نمیرساند.. 
آزادی  عاشقان  شما  ما  یاروغمخوار 

هستید. 
- دست شما دردنکند. مطمئن باشید 
شمارا  مجله  منهم  دوستان  بزودی 

مشترک خواهندشد.
* خیلی خیلی ممنون

- خدانگهدار

چرا تبلیغ ندارید؟
با سالم

مجله شما آگهی ندارد واین امر مرا که 
عاشق مجله شماهستم نگران میکند 
مالی  بنیه  کمبود  علت  به  ترسم  ومی 
مشاغل   صاحبان  اگر  شوید.  تعطیل 
مدیر آگاهی باشند حتمًا درمجله شما 
شمارا  موفقیت  داد.  خواهند  آگهی 

ازخدای بزرگ خواهانم.

احمد از ویرجینیا

و  پشت  برای  که  ایم  کرده  اعالم  بارها  ما   *
هم  وشدیدًا  پذیریم  می  آگهی  جلد  داخل 
دوستان  ولی  داریم  احتیاج  ها  آگهی  این  به 
برگردند  و  بروند  ایران  به  باید  آگهی دهنده 

لذا نمیخواهند دچار دردسر بشوند.
بعضی هم که میخواهند آگهی بدهند میگویند 
قیمتهای ما نسبت به مجالت دیگر گران است .

آگهی  بدون  میدهیم  ترجیح  دلیل  همین  به 
ما حق  اتکای  وتنها  ادامه دهیم  را  چاپ مجله 

اشتراک مشترکین ماست  .

آقای  درگذشت  سالگرد 
منطقی

یکسال   منطقی   امان  استاد  مرگ  از 
میکنم   فکر  هم  هنوز   . گذشت 
 ، هنرمندان  از  یکی  منطقی  آقای 
نویسندگان  وروزنامه نگاران  باارزش 
وبی جانشین بود. پاورقی طنز سلطان 

با  از  یکی  ایشان  بودامسیح  دکتر 
که  بود  سیاسی  طنزهای  محتواترین 
بقیه  کاش   . ام  خوانده  حال  تابه  من  
اگر  دادید.  می  ادامه  را  پاورقی  این 
ایشان این پاورقی را به اتمام رسانده 
تا  کنید  چاپ  را  آن  دنباله  لطفًا  اند 
ازاین طریق هخم یادی از ایشان شده 
باشد و هم خوانندگان شما از خماری  

ناتمام ماندن آن بیرون آیند.
منطقی   آقای  پاک  روان  به  درود  با 
موفقیتهای  همکارانتان  و  شما  برای 

بیشتری آرزو دارم .

مروت خواه   - واشنگتن

دوست عزیز   از یادآوری شما سپاسگزاریم . 
همانگونه که قباًل هم نوشته ایم  این پاورقی را 
آقای منطقی  ماه به ماه برمبنای رخدادهای 
بینی  پیش  .ومتأسفانه  نوشت  می  ماه  سیاسی 
چون  درآمد  ازآب  درست  هم  ایشان  خود 
را  پاورقی  این  نتوانم  میترسم  میگفت  همیشه 

تمام کنم .

را  مذهبی  اقلیتهای  اعیاد 
تبریک بگوئید

را  مذهبی  اعیاد  که  ام  ندیده  تاکنون 
بگوئید  تبریک  گوناگون  اقلیتهای   به 

دلیل خاصی دارد؟

مارگریت  از کالیفرنیا
اعیاد  از  یکی  اگر    . دارد   دلیل  یک  تنها   *
بگوئیم  تبریک  را  هرگروه   به  متعلق  مذهبی 
مسئول  آنوقت  کنیم  فراموش  را  دیگری  و 
حساب  ازطرفی   گردد.  باید  اعدام  مجله 
اشکاالتی  با  ما  برای  نگهداشتن  را  اعیاد  همه 
همراه است . و بازهم ازسوی دیگر یکی ازاین 
ماتم  و  روزهای  تولد و وفات  مذاهب  آنقدر 
باید یکی  وسوگواری دارد که ما درهرشماره 
عرض  به  اکثرًا  یا  و  شادباش  به  را  دوصفحه 
بنابراین خودمان را   . تسلیت  اختصاص دهیم 
ازتبریک و تسلیت گفتن معاف کرده ایم . با این 
ترتیب  به همه ادیان  نگاهی عادالنه و یکسان 
داریم . فکر میکنم شما هم با این کار ما موافق 
باشید. اما تمام اعیاد خالص ایرانی را همیشه 

وظایف  جزء  و  گوئیم  می  و  ایم  گفته  شادباش 
ماست .
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احترام  شعورما  به  بگوئید 
بگذارند
الو  آزادی؟  
* بفرمائید

- با تبریک نوروزی و تبریک چهارمین 
سال مجله .

* سپاسگزارم
ارتباطی  ازشما   من  درخواست    -
بلکه  ندارد   شما  مجله  محتویات  به 
از نفوذ مجله شماست  درخواست من 
که میخواهم از آن استفاده کنید و به 
بگوئید  خود  ای  رسانه  همکاران  این 
برنامه  یا  و  نویسند  می  مطلبی  وقتی 
تلویزیونی میسازند  شعور ملت ایران 
احترام  آن  به  و  نگیرند  کم  دست  را 

بگذارند. 
* اختیاردارید قربان . اواًل کدام نفوذ مجله؟ 
به  نمیدهیم  اجازه  خودمان  به  هرگز  ما  ثانیًا  
روزی    . بکنیم  جسارتی  آقایان  از  هیچیک 
درمورد یکی از مهمانان برنامه ای با دوستی 
بحث میکردیم . به این دوست گفتم این شخص 
رنجید.  من  از  دوستم  و  است  سواد  بی  خیلی 
نکنم  فضولی  موارد  دراین  دیگر  کردم  عهد 
روزنامه  یا  سازی  برنامه  از  ازاینکه   .قبل 
نگاری بخواهیم به شعور ما توهین نکند باید از 
به شعور خود  بخواهیم  وبینندگان  خوانندگان 
و  مجله  فرق  دوستان  وقتی  بگذارند.  احترام 
یلو پیج را تشخیص نمیدهند  و خواننده مجله 
  ، است  آگهی  صفحاتش  بیشتر  که  هستند  ای 

دیگر چه توقعی دارید؟
دلیل  این  ولی  باشماست  حق   -
هرچه  هم  دارها   رسانه  که  نمیشود 
هرچه  و  بگویند  میخواهد  دلشان 

دلشان خواست بنویسند.
*به هرحال این موضوع باید در میز گردی با 
گیری  نتیجه  و  بحث  ها  رسانه  صاحبان  حضور 
شود. چون نه من میتوانم شمارا قانع کنم و نه 
میرسد. درمورد  ای  نتیجه  به  این بحث  اصواًل 
تا  بفرمائید  دارید  وشکایتی  گله  اگر  ما  خود 
هریک  اگر  اصوال   . کنیم   اصالح  را  خودمان 
ازما اصالح هر جامعه و جمعیتی را از اصالح 
خودمان آغاز کنیم همه چیز اصالح می شود. 
شما  که  هم  کسانی  از  بعضی  دیگر  ازسوی 
به  میکنند   توهین  مردم  شعور  به  معتقدید 
نمیدانند که عمل  احتمال زیاد   خودشان هم 

آنها  توهین به شعور مخاطبینشان است .
و  کردید  حوصله  که  ممنون  خیلی   -
به حرفهای من گوش کردید .امیدوارم 
و  شود  تشکیل  درجائی  گرد  میز  این 
هرچه زودتر به این مهم پرداخته شود.
البته بیشتر منظور من کسانی هستند 
که خیلی سنگ ایران عزیز را به سینه 
میزنند اما در گروه سبز و زرد و سیاه 
دست  مردم  که  نمیدانند  و  قراردارند 

آنهارا خوانده اند.
* بدون شک  همینطوراست که شما میفرمائید. 

ازتلفن شما سپاسگزارم.

نمونه نثر فرامرزی
مدتی است روزنامه های فارسی زبان 
تا   1356 ازسال   . میکنم  دنبال  را 
ای  نمونه  . خیلی دلم میخواهد  کنون 
از نوشته های عبدالرحمن فرامرزی را 
که سالها در کیهان قلم میزد بخوانم .

اورا  مقاالت  از  یکی  دارد  امکان  آیا 
درنشریه خود چاپ کنید؟ فکر میکنم 
بعداز  های  نسل  آشنائی  بمنظور 
فرامرزی  چاپ مقاله ای ازاو سودمند 

باشد.
ارادتمند : جمال  ک . کانتیکت 
* چاپ مقاله درگذشتگان  نه تنها  احترام به 
همانطورکه  بلکه  میرود  بشمار  نویسنده  آن 
شما نوشته اید    برای آشناشدن نسلهای بعدی 
از  مناسبی  مقاله  حتمًا  بود.  خواهد  مفید  نیز 
خواهیم  چاپ  را  آن  و  میکنیم  پیدا  را  ایشان 
این  همه  ازاینکه خوانندگانی   کرد. درضمن 
قدرشناس  نسبت به گذشتگان داریم  به خود 
می بالیم . جهت آگاهی شما عرض می کنیم که 
ما دو فرامرزی داشتیم که باهم فامیل بودند. 
دومی  و  بود  فرامرزی  عبدالرحمن  اولی 
ایران  بود که زمانی دیپلمات  حسن فرامرزی 
رفت  دوبی  به  انقالب  از  پس  و  بود  دربیروت 
و درآنجا بود تا چندسال پیش درآنجا بدرود 
. باد  شاد  آنها  هردوی  روان   . گفت  حیات 

مذاکرات هسته ای 
مذاکرات   شاهد  که  است  چندسال 
اتحادیه اروپا و جمهوری اسالمی برسر  
مشکالت هسته ای هستیم . هربارهم 
نهائی  مذاکرات  بار  این  که  میگویند 
به  نتیجه  بدون  بینیم  می  لی  و  است 
دور بعدی کشیده می شود. بچه کالس 

اول ایرانی هم می تواند پیش بینی 

نتیجه  بدون  مذاکرات  این  که  کند 
می  هربار  آمریکا هم   . یابد  می  پایان 
باید  اسالمی  جمهوری   «: که  گوید 
بداند که زمان مذاکرات  محدود است« 
اما باز شاهدیم که این الس زدن های 

سیاسی همچنان ادامه دارد. 
واقعیت چیست ؟ چه  رازی در پشت 
آیا  وجوددارد؟  مذاکرات  این  ی  پرده 
واروپائی  ها  آمریکائی  کنید  نمی  فکر 
جمهوری  که  آید  نمی  بدشان  ها 
تا  شود  مجهز  اتم  بمب  به  اسالمی 
روی  تند  جلوی  حدی  تا  بتوانند  آنها 
هم  شاید  یا  بگیرند؟  را  اسرائیل  های 
پرده  درپشت  دیگری  سناریوهای 

است . لطفًا کمی مارا روشن کنید.
رسول -ق - سانفرانسیسکو

سیاستمداران  از  باید  را  سئوال  این  البته 
گفته  توانیم  می  نگاران  روزنامه  ما  بپرسید. 
حقیقتًا  اینکه  ولی  کنیم  تفسیر  را  دیگران 
درپشت پرده چه میگذرد تنها معدود روزنامه 
که  هستند  اروپائی  یا  آمریکائی  نگاران 
میتوانند حدس هائی بزنند. اما مطمئن باشید 
باشد هیچکس  اگر هم سناریوئی وجود داشته 
این  بازیگران  و  نویسان  ازحلقه سناریو  خارج 
تآتر ،  ازآن اطالعی ندارد و نباید هم داشته 
به  را  هائی  سرنخ  میتوانند  شواهد  اما  باشد. 
دست ما بدهند. برای مثال یکی از درآمدهای 
ازطریق  درآمد  کسب  غربی   دولتهای  مهم 
همین  ازطرفی   . است  ومهمات  اسلحه  فروش 
اسالمی  جمهوری  ای  هسته  فعالیتهای  مسئله 
کرده  آنها  نصیب  پول  دالر  میلیاردها  نیرز 
است .وبازهم خواهد کرد. دراینصورت شکی 
وآمریکائی  اروپائی  دوستان  اگر  که  نیست 
جمهوری  فعالیتهای  این  جلوی  میخواستند 
اسالمی را بگیرند  پس از یکی دو بارمذاکره 
این کار صورت میگرفت و به پایان میرسید. اما 
است  سال   15 به  نزدیک  تقریبًا  مذاکرات  این 
کوچه  یک  خم  اندر  وهنوز  است  درجریان 
زد.  میتوان  زیادی  های  حدس  البته   . ایم 
برای سر  این ها سناریوئی  اینکه همه  ازجمله 
نگهداشتن جمهوری اسالمی است و غرب  کار 

جمهوری  شدن  اتمی  از  نگرانی  کوچکترین 
اورانیوم  معادن  مثال  برای  ندارد.  اسالمی 
که  است  موضوعی  یزد   درنزدیکی  ساغند 
شده  آغاز  فعالیتش  هم  سابق  رژیم  درزمان  
حتی  میدانستند.  محل  مردم  همه  و  بود 
دراوایل  انقالب اگر به بافق و ساغند و بهاباد  
دراستان یزد سفر میکردید اتومبیلهای  وزارت 
نیرو را می دیدید که  24 ساعت درجاده های 
بین بافق و ساغند و بهاباد درحال رفت وآمد 
بودند وهمه مردم میدیدند و می دانستند که 
بعنوان  حاال   . چیست  برای  وآمدها  رفت  این 
اسالمی  جمهوری  اتمی  پیشرفتهای  از  یکی 
توسط رئیس جمهورشان مطرح می شود. اینها 
نه تنها خنده دار است ، بلکه جای تأسف است 
که کشور ما  مورد تاراج ابرقدرتها قرارگرفته 

است و...
. چرا که  ما برسد  به داد مردم  فقط خداباید 
ودرکنار  ملت  برعلیه  جهان  قدرتهای  همه 

آدمخواران دینی است .

مسائل نفتی
بود در نشریه شما چند مطلب  مدتی 
یکباره   . شد  می  چاپ  نفت  درباره 
همه چیز درباره نفت را متوقف کردید 
مهم  موضوع  این  به  ای  اشاره  وهیچ 

نمی کنید. چرا؟
 منوچهر ن .  آمریکا

هرگاه  که  بگوئیم  باید   ، توجهتان   از  تشکر  با 
برسد  بدستمان  نفت  درباره  جدیدی  موضوع 
درمورد  خوشبختانه  کرد.  خواهیم  چاپ  حتمًا 
نفت ایران کتابهای با ارزش و جامعی  تاکنون 
به چاپ رسیده است که میتوانید از کتابفروشی 
فرمائید.  مطالعه  و  تهیه  آنجلس  لوس  های 
البته بیشتر این کتابها به زبان انگلیسی هستند 
کاملی  کتابهای  هم  ایرانیان  اما  ند.  مستند  و 
زمینه  دراین   . اند  نوشته  ایران  نفت  درباره 
وجود  عالقمندان  برای  کمبودی  خوشبختانه 
 ، ایران  نفت  پیرامون  جدید  مسائل  ندارد. 
آگاهی  برای  را  آن  برسد  بدستمان  هرزمان 

خوانندگان عزیزمان چاپ خواهیم کرد.

رادیو صدای ایران
پیرامون  مطلبی  گذشته  درشماره 
 . بودید  نوشته  ایران  صدای  رادیو 
لوس  ایران  صدای  رادیوی  همان  این 
جدیدی  رادیوی  یا  ؟  است  آنجلس 

است ؟
عمران  باروتی   - لوس آنجلس

دوست  عزیز فکر میکنم آن مطلب را به دقت 
درلوس  ایران  صدای  رادیوی  نخواندید. 
آنجلس تعطیل شدولی ما برای حفظ خاطره 
و یادش تالش می کنیم نام این رادیو را زنده 
اینترنت  برروی  برنامه  و 24 ساعت  نگهداریم 

ورادیوهای محلی پوستن و داالس پخش می کنیم.
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هزاران  مثل   . آمدورفت  هم  نوروز 
و  جوان  همچنان   . گذشته  سال 
حفظ  خودرا  ویژگی  هنوز  سرزنده.  
کرده است.  شادابی اش را می گویم. 
را  اقوامی  زمینهای  آمدنش  با  هنوز 
میروند سبز میکند.  استقبالش  به  که 
کنندگانش  استقبال  برلبهای   هنوز 
گل لبخند می نشاند. هنوز فاخر است. 
ستیز  دشمن   . است  برانگیز  احترام 
اورا  هم  .امسال  است  پیروز   . است 
دیدم .  ازدور دیدمش که به سوی تو 
میآمد ، وطنم . وقتی هموطنانم را ترک 
چون  بود  خاطر  آزرده  کمی  میکرد 
دیده  آزرده  را  هموطنانم  از  بسیاری 
 15 از  که  بود  دیده  را  سیروس  بود. 
روز تعطیل مدرسه اش استفاده کرده، 
انگشتهای  وبا  بود  برداشته  را  ویلنش 
به  را  آن  کوچکش   دست  و  کوچک 
عید  شب  نان  تا  آورد  درمی  صدا 
خانواده را تأمین کند و شاید  به لطف 
هموطنان دیگرش بتواند ازدرآمد این 
خواهرش  برای  نیز  کفشی  نوازندگی 
عاطفه بخرد. عاطفه تازه 15 ساله شده 
و دربرابر همکالسهایش که دختر آیت 
اهلل یا حجت األسالم هستند و هرروز 
کفشهای رنگارنگ می پوشند خجالت 
می کشد ومعموالً زنگ تفریح از کالس 
بیرون نمی آید و کفشهای پاره اش را 
تا  کند  می  قایم  کالس  نیمکت  درزیر 
با  دختر  عاطفه   نبیند.  را  آن  کسی 
سیروس  به  روز  یک  است  احساسی 
: داداش تو یک آهنگ بساز  گفته بود 
منهم شعرش را میگویم و سیروس که 
چندسال از عاطفه کوچکتر است گفته 
 . بنویسی  نیستی شعر  بلد  که  تو  بود 
می  را  آهنگش  منهم  نوشتی  هروقت 
سازم .پدر که خود موسیقی دان است  
سروس را آموزش داده تاویلن را مانند  
یاحقی بنوازد. و عاطفه را نیز به اندازه 
ووقتی  دارد.  دوست  خودش  جان 
بسیار  میگوید  شعر  او  که  فهمیده 
خوشحال شده واورا تشویق میکندکه 
هرروز یک شعر تازه بگوید. عاطفه از 
دیدن برادرش درکوچه وبازار  بهنگام 
به   . شود  می  ناراحت  ویلن  نواختن 
سیروس  نده  اجازه  میگوید  پدرش 
اینطور به گدائی بپردازد. پدر که نمی 
 . عزیزم  دختر   : بگوید  او  به  خواهد 
برایت  ندارم  پول  که  متأسفم   . ندارم 
برای  تا  ندارم  پول   . بخرم  نو  کفش 
که  بخرم  لباسی  بااحساسم  دختر  تو 
لیاقت اندام موزون تورا داشته باشد . 
پس چاره ای باقی نمیماند تا سیروس 
پول  با  را  هنرش  و  برود  خیابان  به 
است  اجباری  این  کند.  معاوضه  مردم 
تحمیل  من  وخانواده  برمن  جامعه  که 
کرده است . این خواست ممکن نیست 

 اما دربرابر دختر به بوسیدن گونه اش 
بسنده میکند و می گوید  دخترم : 

 . اوست  برای  تمرین  بهترین  این 
مردم  دربرابر  نباید  هنرمند  مگر 
ای  صحنه   . بپردازد  هنرنمائی  به 
بزرگتر ازاین برای یک هنرمند سراغ 
تماشاچی  نفر،  هزاران  روزی  داری؟ 
این  اماادامه   هستند.  برادرت  هنر 
درون  در  و  آورد  نمی  حرفهارابرزبان 
نفر  چند  فقط    : که  میکند  مرور  خود 
انگشت شمار مزد هنراورا می پردازند.
گوید  می  و  میزند  لبخندی  نوروز 
سیروس  من   وجود  یمن  به  سرانجام 
برای  کفش  جفت  یک  پول  توانست 
عاطفه را ازراه هنر ش بدست بیاورد.
کفش  آن  ازپوشیدن  عاطفه  وچقدر 
که  بود  شب  شد.وهمان  خوشحال 
شعر  برروی  خودرا  آهنگ  سیروس 
آهنگ شادی  و چه  خواهرش ساخت 

بود . نام آن را هدیه نوروز گذاشت .
بخشی  شادی  باطن  حکم   به  نوروز 
به  که  کارها  همه  نتیجه  از  دارد   که 
اما   . شاداست  میدهد  نسبت  خود 
وطن.  نازنین  ای  توأم  دلتنگ  من  
مانند  را  نوروز  غربت،   دراین  من 
پذیرا  پاکت  برروی خاک  روزهائی که 
میشدم   درآغوش نمی کشم . گاهی 
سالها ، درست لحظه ای که نوروز دِر 
ام  تا لختی در کلبه  را میزند  ام  خانه 
بیاساید  ، فسوسا که درخانه نیستم . 
برای بدست آوردن  دالری  یا کورونی 
بچه   . ام  کاررفته  سِر  به  یوروئی  ویا 
هایم به مدرسه رفته اند . همسایگانم 
وقتی  شناسند.  نمی  را  نوروز  نیز 
بیماری  علت  به  اگر  بودیم  درایران 
دربیمارستان بودیم همسایه نوروز را 

می شناخت . اورا به خانه خود می بُرد 
به  اگر   . باز گردیم  به خانه خود  ما  تا 
ما می  با  نوروز هم  میرفتیم  مسافرت 
آمد. درغربت اما ، نوروز ما هم باقدمت 
چندهزارساله اش غریب است .دلتنگ 
نوروز  چراکه  وطن  نازنین  ای  توأم 
میکفت  آنقدر دردمند دیده است که 
آنها   همه  خواست  به  نکرده   فرصت 
میگفت  نوروز  بدهد.   مثبت  پاسخ 
کشد  می  چه  وطن  مام  این  بیچاره 
وقتی تمام سال با دردهای نوباوگانش 
برنمی  ازدستش  کاری  و  روبروست 
آید. نوروز به من  میگفت وطن نازنین 
تو، خیلی بیمار است . میگفت   عاطفه  
شوند  می  عاطفه  بی  دارند  هایش 
حرام  برایشان  شدن  عاشق  که  ا  چر 
 . است  گناه  برایشان   شادی  است.  
رفاه وآسایش  موهبتی دست نیافتنی 
: هموطنان من  .  نوروز میگفت  است 
خفته  مارهای  و  ضحاک  معنی  اکنون 

بردوش اورا خوب می فهمند. 
نازنین وطن ! نوروز ترا شماتت میکرد. 
نوجوانان  و  جوانان  بفکر  تو  میگفت 
. ووقتی دسته دسته  نیستی  خودت  
جوانان را برای  طعمه ی مارهای خفته 
بردوش ضحاک می برند  مهرورزی و 
دفاع از همنوع را در وجود نسل های 
جوان  کشته ای . این دروغ است؟ نه ، 

اما . نوروز که دروغ نمی گوید.
نازنین وطن ! آیا نوروز راست میگوید 
ما  دوران  مثل  دیگر  ما  جوانان  که 
باشد  چنین  اگر  کنند؟  نمی  جوانی 

زندگی برای آنها چه معنائی دارد؟ 
نوروز میگفت مردمانی که در سده ها 
و هزاره های پیش میزیستند بیشتر با 
او  آشنابودند.   آن  ومفهوم  انسانیت  

ایرانی  چگونه  که  نمیداند   : گفت  می 
اند کوروش وداریوش  ها  حاضر شده 
مقتدرو  شاهان  و  نوشیروان  و  
عوض  مال  باچند  خودرا  پرفروشکوه 
عدل  و  برادری  چرا  میگفت   کنند؟ 
 . بربسته  رخت  مردم  ازمیان  وداد 
ونوروز گناه همه این کژی ها و کاستی 
هارا به گردن تو مام میهن  می انداخت 
نکرده  تربیت  خوب  را  هایت  بچه  که 
پیشین  صفات  نسل  از  هرنسل  و  ای 
میدهد.   ازدست  را  بیشتری  انسانی 
نازنین  ازتو  دردفاع  و  شدم  برآشفته 
وطن به نوروز گفتم : مگر خودت نمی 
کفش  عاطفه  برای  سیروس  که  گفتی 
در  شادی  تو  آمدن  بهنگام  تا  خرید 
این  میگفت  کند؟ ونوروز  خانه  دلش 
برادراست  میلیون  یک  از  برادر  یک 
خواهرش  درحق  فداکاری  چنین  که 

میکند بقیه چرا بی تفاوتند؟
نازنین   . است  نوروز  های  گله  اینها 
وطن . نوروز فقط چندروز با هموطنانم  
سال  هزاران  اکنون  تو  اما  بود  همراه 
تروخشک  را  فرزندانت  که  است 
را  آنها  زندگی  از  هرلحظه  و  میکنی 
نمیدانی  تو  اما    . هستی  درکنارشان 
تو   میگذرد.  چه  نشینان  غربت  ما  بر 
سالهاست مارا نمی بینی وما سالهاست 
همگی  غربت  دراین  ما   . دوریم  ازتو 
دلتنگ توئیم . اما هیچیک ازما دلتنگ 
دیگر غربت نشینان نیستیم . دراینجا 
فکر  برای  وقتی   . کاریم  سرگرم  همه 
ازما  هیچیک    . نداریم  تو  به  کردن 
از  هارا  انیرانی  که  نیستیم  آن  بفکر 
خاک پاکت بیرون کنیم . بااینهمه کار 
کردن و پولهای هنگفتی که درجامعه 
حاضر  وجوددارد  نشینان  غربت  ما 
رهائی  برای  را  آن  نیستیم یک سنت 
تو هزینه کنیم . واین بیش ازپیش من 
تو،  دلتنگ  من  میکند.   تو  دلتنگ  را 
عاطفه وسیروسم . آیا این بار نوروزرا  

درکنارتو مالقات خواهم کرد؟
تالش  غربت  دراین  نیز  دیگران  آیا 
تو  آزادی  درراه  قدمی  تا  میکنند 
متهم  ناپسند   رسم  این  یا  بردارند؟ 
داد  خواهند  ادامه  را  یکدیگر  کردن 
ماندن  دربند  ی   ادامه  آن  نتیجه  که 

توست . می پرسی اتهام چیست ؟
ما دراین غربت یک چیز یاد گرفته ایم 
هرکس میخواهد به کمک توبیاید وترا 
همدست  اورا  برهاند  ضحاکان  ازبند 
توسالها    . میدانیم  ضحاک  خود 
مام  داشتن  دوست  به  را  فرزندانت 
میهن و احترام گذاشتن به آب وخاک 
اجدادی سفارش کردی . اما ما ، شاید 
فرزندان خلفی نبوده ایم . مارا ببخش

ای  عزیز.  ای  توأم   دلتنگ  هم  هنوز 
یگانه . ای وطن.        مرتضی پاریزی

یادداشت

دل تنگ توأم  ای  نازنین وطن                                                                         
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قبرس
قبرس جزیره ای است واقع در دریای 
سومین  وسعت  نظر  از  که  مدیترانه 
محسوب  مدیترانه  بزرگ  جزیره 
میشود وعضو  اتحادیه اروپاست . این 
جزیره در شرق  یونان ، جنوب ترکیه 
شمالغرب   ، ولبنان  سوریه  غرب   ،
مصر  درشمال  و  غزه   ونوار  اسرائیل 
جزیره  این  ساکنان  اولین  قراردارد. 
مسیح   میالد  از  قبل  هزارسال  ده  در 
بقایای  و  اسناد  مستقرشدند.  درآن 
این   Khirokitia درمنطقه  زیادی 
آن  قدمت  که  است  پیداشده  جزیره 
بهمین   . میکند  اثبات  خوبی  به  را 
قسمت  این  یونسکو  سازمان  دلیل 
جهانی   میراث  رادرلیست   ازجزیره 
دوم  درهزاره   . است  رسانده  ثبت  به 
ها  یونانی  از  تعدادی  میالد  از  پیش 
از  زیرا  شدند  ساکن  جزیره  دراین 
نظر استراتژیکی  اهمیت زیادی برای 
به  این جزیره  ازآن  پس   . داشت  آنها 
دست ابرقدرتها ی زمان افتاد . ازجمله 
مصری  آشوریها،  تسلط  تحت  مدتها  
نوبت  بعد   . قرارداشت  ها  ایرانی  و  ها 
به اسکندر ، امپراطوری رم ، بیزانس ، 
 ، عرب  خلفای  کوتاه  مدتی  وبرای 
رسید. آنگاه درسال 1571 امپراطوری 
قرن  سه  شدوتا  چیره  برآن  عثمانی 
 1878 کرد.درسال  حکومت  برآن 
شد  مستولی  برآن  انگلیس  دولت 
خودرا  استقالل  که   1960 سال  تا 
ازانگلستان بازیافت .وازسال بعد عضو 

کشورهای مشترک المنافع شد.
درسال 1974 ، یونانیان ساکن قبرس 
با ترک های ساکن این جزیره که  مدت 
7 سال  برسر مالکیت آن باهم جنگیده 
ساکن  های  یونانی  کودتای  با  بودند 
با  جزیره  اتحاد  از  عناصری  و  جزیره 
یونان روبروشدند. بالفاصله ترکیه نیز 
شمال جزیره را به تصرف خود درآورد 
نیروهای  برقراری آتش بس   از  . پس 
ماندند  باقی  قبرس  شمال  در  ترکیه 
دوقسمت  به  جزیره  این  ودرنتیجه 
شد.واین  تقسیم  وجنوبی  شمالی 
ازسال  ترکیه  دولت  که  بود  هدفی 
با تشکیل دولت  میکرد.  دنبال   1955
جزیره  شمال  درقسمت  ترکیه  قبرس 
هزار   50 و  یونانی  هزار   150 از  بیش   ،
ترک دراین جزیره جابجاشدند. یعنی 
یونانی ها به قسمت جنوبی و ترکهای 
شمالی  قسمت  به  جزیره   این  ساکن 

نقل مکان کردند. اکنون قسمت شمال 
قبرس باعنوان جمهوری قبرس ترکیه  
فقط از طرف دولت ترکیه به رسمیت 
شناخته می شود وهیچ کشور دیگری 
نمیداندو  قبرس  جزیره  از  جدا  را  آن 
جمهوری قبرس بر 59 درصد از خاک 
آن  شمالی  قسمت  و  جزیره  اصلی 
حکمرانی میکند وتنها بخشی از شهر 
انگلستان  تسلط  تحت   Khirokitia
منطقه  آن  به  که  است  مانده  باقی 

ماورای بحار انگلستان می گویند.
قبرس  شمال  منطقه  جهانی  جامعه 
توسط  قبرس  شده  اشغال  منطقه  را 
این  به شمار می آورند.  ترکیه   دولت 
را  قبرس  خاک  از  درصد   36 منطقه 

شامل می شود.
قبرس مهمترین جزیره دریای مدیترانه 

ازنظر جذب توریست محسوب میشود.
عضویت  به   2004 می  ماه  اول  قبرس 
ازآن  وتاقبل  درآمد  اروپا  اتحادیه 
تعهد  عدم  جنبش  بنیانگزاران   از 
 2008 ژانویه  .ازاول  میرفت  بشمار 
یعنی  یورو  منطقه  به  قبرس  میالدی 
آنها  رسمی  پول  که  کشورهائی 
بشر در  . حقوق  پیوست  »یورو« ست 
قبرس  وضع خوبی دارد و آزادی ها ی 
میشود.   رعایت  کاماًل  وسیاسی  فردی 

خودفروشی زنان در هردو بخش 

یونانی نشین وترک نشین امری رایج 
است . وهمین امر مورد اعتراض دولت 
کشور  این  زیرا  گرفته  قرار  آمریکا 
هیچ  قبرس  دولت  که  است  معتقد 
ندارد  سکس  تجارت  برروی  کنترلی 

و قاچاق انسانها برای بردگی جنسی 
دراین جزیره آزادانه صورت می گیرد.

با  اخیر   درسالهای  قبرس  اقتصاد 
.2012 درسال  شد.  مواجه  مشکالتی 
و  میلیارد  یک  به  کرد  اعالم  قبرس 
هشتصد میلیون یورو کمک مالی نیاز 
یاری  خود   عمده  بانکهای  به  تا  دارد 
آنها  شدن  وورشکسته  واز  رساند 
درمارچ  سرانجام  کند.اما  جلوگیری 
2013 میالدی یعنی دوسه هفته پیش 
بانکهای قبرس تعطیل شدند و دولت 
یورو  بیلیون  از ده  بیش  به  اعالم کرد 
کمک خارجی نیاز دارد ازسوئی دیگر 
که  بانکی  برحسابهای  قبرس  دولت 
موجودی  هزاریورو  یکصد  از  بیش 
و  کرد  وضع  مالیات  باشسند  داشته 
اتحادیه اروپا پرداخت ده میلیارد یورو 
به این کشوررا تصویب کرد و تاحدی 
فروکش  کشور  این  اقتصادی  بحران 

کرد.
صندوق جهانی پول برآورد کرده است 
قبرس   مردم  سرانه  خرید  قدرت  که 

28381 دالر  است که این مبلغ از 

میانگین قدرت خرید مردم اروپا باالتر 
است . یکی از دالیل  باال بودن وضع

پررونق  صنعت  قبرس  مردم  اقتصاد 
خوب  بازار   همچنین  و  توریسم 

کشتیرانی دراین جزیره  است . 
درسالهای اخیر ، منابع بسیار غنی  گاز 
طبیعی دراین جزیره کشف شده است 
جزیره  این  اقتصادی  انداز  چشم  که 
را درسالهای آینده بسیار پیشرفته و 

پررونق  ترسیم می کند.
باکمک  گاز  منبع  اولین   2011 درسال 
اروپا و سازمان ملل  اتحادیه   ، آمریکا 
حادثه   اینکه  بدون  متحد حفاری شد 

سوئی روی دهد.
رانندگی درقبرس درسمت چپ جاده  
صورت می گیرد که یادگاری از دوران 

تسلط انگلستان براین کشور است .
 2011 طبق سرشماری  قبرس  جمعیت 
مذهب   . است  نفر   1,099,341 برابربا 

مردم به شرح زیر است :
ارتدوکس یونان   78 درصد

 2/7 دیگر  مذاهب  درصد.   18 اسالم 
درصد و فرقه های دیگر مسیحی1/3 

درصد.
و  یونانی  جزیره:  مردم  اصلی  دوزبان 
ترکی است ولی زبانهای عربی مارونی 
زبان  نیز  ُرمی  و  ارمنی  زبان  و  قبرس 

اقلیت این جزیره است . 
این  مردم  از  درصد   76 براین  عالوه 
آشناهستند  انگلیسی  زبان  به  جزیره 
و 12 درصد مردم با فرانسه و 5 درصد 
زبان  دارند.  آشنائی  آلمانی  زبان  با 
یونانی  درقسمت  قبرس  مردم  روزانه 
نشین  ترک  ودرقسمت  یونانی  نشین 

زبان ترکی است .

*برطبق برآورد صندوق جهانی پول قدرت خرید مردم 
قبرس از میانگین قدرت خرید مردم اروپا باالتر است

که  شده  کشف  درقبرس  طبیعی  گاز  غنی  منابع   *
اقتصادشکوفاتری رابرای این جزیره نوید میدهد.
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اززمانی که پاپ جدید انتخاب شد دو 
اما   . است  افتاده  برسرزبانها  داستان 
را  داستان  دو  این  ارتباط  اینکه  برای 
باهم ، دریابیم تاریخ میتواند راهنمای 

خوبی برای ماباشد.
همیشه  رم  کاتولیک  کلیسای  رهبر 
یک شخصیت سیاسی بوده است . اما 
فرانسیس که اولین پاپ غیر اروپائی در 
13 قرن گذشته به شمار میرودممکن 
ویژگی  تا  باشد  داشته  آمادگی  است 
جناح  سیاستهای  از  متفاوتی   های 
به واتیکان   راست آمریکای جنوبی را 
بیاوردازجمله: دفاع سرسختانه سنتی 
ودرعین حال   توسعه طلبی - صدای 
تأکید بر محافظه کاری. این می تواند 
نیروهای  از  را   کاتولیک   طرفداران 

رقیب »جنبش نوگرائی درمسیحیت«
آفریقا  در   (Pentecostalism)
محافظه  ازنظرفرهنگی  که  آسیا  و 
ناظران  از  برخی  اما  دورکند.  کارترند 
چنین  رعایت  که  هستند  آن  نگران 
تواند  همان گونه که  سیاستهائی می 
درصف  را  است،رم  بوده  گذشته  در 

رژیم های  نامناسب قراردهد..
حال ببینیم چرا باید 37 سال به عقب 
تاریک  لحظات  بررسی  وبه  برگردیم 
که معرف شخصیت   بپردازیم  سیاسی 

ابهام آمیز پاپ فرانسیس است . 
برگوگلیو  ژرژ  پدر   1976 دربهار 
عمرش  از  سال   40 زمان  درآن  که 
یسوعیان  رأس  در  و  میگذشت 
نظامی  کوتای  با  خودرا  بود  آرژانتین 
همراه دید که دولت چپ میانه ایزابل 

پرون را سرنگون کرد.
به دنبال آن کودتا ، دوره ای از ترور، 

دخالتهای نظامی ، شکنجه ، کشتار و 
ناپدید شدن هزاران نفر وشاید ده ها 
احتمال  که  آرژانتین  ازمردم  هزارنفر 
به جناح چپ هستند  وابسته  میرفت 

آغاز شد. 
کشیشان یا به طرفداری از رژیم کودتا 
پرداختند و یا خود قربانی رژیم ترور 

شدند.
از  توجهی  قابل  گروه  یکسو  در 
کشیشان به جنبشی پیوستند که بعداً 
به  دینداران  آزادی خواه مشهورشدند
برای  ای  وسیله  را  انجیل   ، عده  این 
پیشرفت جامعه میدانستند . بعضی از 
اعضای این جنبش از طرفداران  دولت 
پرون بودند . ودرسوئی دیگربرخی نیز 
سوم  جهان  کشیشان  جنبش  عضو 
شدند که بیشتر رادیکال بود.  بسیاری 
ازاین گروه جان باختند ، ناپدیدشدندو 
یا  تبعید گردیدند که ازآنجمله حداقل 
یک  اسقف ، چند کشیش و صدها نفر 

از مردم عادی.
برگوگلیو   پدر  باآنکه  میان   دراین 
اما  مشهوربود  فقرا  حامی  بعنوان  
همیشه بامخالفت جنبش های رادیکال 
از  زیادی  گروه  مانند  هم  او  روبروبود. 
نظامیان  عملیات  دربرابر  همکارانش 
آرژانتین   کاتولیک  سران  بود.  ساکت 
قرارداشتند.  کار  محافظه  درجناح 
گروهی  با  کاتولیک  بلندپایگان  این 

که ازدیدگاه مذهبی وسیاسی محافظه 
شده  همراه  برخورداربودند  کارانه 
 - نظامی   ازرژیم  شدت  به  که  بودند 

ارتش و کودتا حمایت میکردند.
اما برخالف دیگر اسقف ها که فعاالنه 
میکردند  همکاری  دیکتاتورها  با 
)پدر  بودند  همدست  آنها  ودرجنایات 
برگوگلیو( ساکت بود و بطور مستقیم 

با آنها همدست نبود.
دیگر کشیشان آرژانتین  به مراتب در 

همکاری با دولت  فعالتر بودند.
کشیش  ورنیخ   فون  کریستین 
آیرس  بوینوس  پلیس  نیروی  ویژه  
مردم  اعترافات  از  که  اطالعاتی  از 
استفاده  آورد   می  بدست  درکلیسا 
میکردو آنهارا به پلیس تحویل میداد 
آنها  شدن  شکنجه  درجلسات  بعد  و 
حضور می یافت. او بعدها محاکمه وبه 

حبس ابد محکوم شد.
با  چه  برگوگلیو،  پدر  نگذشت  دیری 
اجبار  روی  از  و چه  اراده خود  و  میل 

با  دستگاه ترور همدست شد.
کشیش  1976دو  مه  وسوم  بیست  در 
یوریو«  »اورالندو  بنامهای  جوان  
توسط   » یالیکس  »فرانسیسکو  و 
به  و  شده  دزدیده  دولتی   نیروهای 
مخفی  دربازداشتگاه  ماه   5 مدت 
بعداً  و  شدند  شکنجه  و  زندانی 
درحالیکه تحت تأثیر دارو های مخدر 

ای  محوطه  در  بودند  برهنه  نیمه  و 
پیداشدند.

این  مفقودشدن  از  پیش  چندروز 
به  یسوعیون  گروه  جوان  دوکشیش 
رهبری پدر برگوگلیو به زاغه ها گسیل 
شدند تا به خواست زاغه نشینهاتوجه 
بالقوه  مرکز  ها  زاغه  این  زیرا  کنند  

مخالفت برعلیه دیکتاتورهابود
درآلمان  اکنون  هم  که  یالیکس  پدر 
که  خاطراتش  در  میکند  زندگی 
که  نوشت  منتشرشد   1995 درسال 
کرده  خیانت  آنها  به  برگوگلیو    پدر 

است . او می نویسد:
عقاید  از  که  کسانی  از  »بسیاری 
سیاسی راست افراطی برخورداربودند 
ها   نشین  درکنارزاغه   ما  حضور  از 
ما   میکردند  فکر  آنها  شدند.  ناراحت 
برای حمایت از گریال ها به آنجا آمده 
ایم و با ما همانند تروریست ها رفتار 
ازکدام  باد  میکردند.مامیدانستیم 
مسئول  کسی   چه  وزدو  می  سمت 
زده می  ما  به  که  است  اتهاماتی  این  
شود. من پیش پدر برگوگلیو رفتم وبه 
با جان  دارند  آنها  که  دادم  توضیح  او 
که  داد  قول  ما  به  میکنند.او  بازی  ما 
به دولت خواهد گفت که ما تروریست 
30 سند  برمبنای حدود  اما   . نیستیم 
پیدا  دسترسی  آنها  به  بعداً  ما  که 
افسر  یک  گزارش  همچنین  و  کردیم 
قول  به  تنها  نه  پدربرگوگلیو   ، پلیس 
خود وفا نکرد، بلکه برعکس ، شکایتی  
غیر واقعی نیز برعلیه ما به نظامی ها 

تسلیم کرد.   «
ای  مصاحبه  در  برگوگلیو  پدر 
بنام  درکتابی  آن  متن  که  طوالنی 
منتشرشدو   2010 »یسوعیون«درسال 
محاکمه  طی  در  او  که  شهادتی  طی 
و  کثیف«  »جنگ  مسئولین 
او  که  کرد  ادعا  داد،  مفقودشدگان  
دزدیده  کشیشان  تا  میکرده  تالش 
ژنرال  با  حتی  و  کند  آزاد  را  شده 
زمان  آن  دیکتاتور  ال  ویده  یورگه 
است  داشته  سری  مالقاتی  آرژانتین  
می  او  کند.  اقدام  آنها  آزادی  برای  تا 
گوید این کشیش ها براثر تالشهای او 
به  آزاد شدند.)پدر یوریودرسال 2000 
مرگ طبیعی درگذشت(.اما کشیشان 

 اتهامات
 پاپ فرانسیس اول

 چیست؟
کاردینال برگوگلیو به روشنی با دولتی که بصورتی دمکراتیک انتخاب شده بود و برای پیشرفت 
کشور تالش میکرد بنای مخالفت  گذاشت .  بسیاری از مردم آرژانتین از او سئوال میکردند این 

یک دولت انتخابی  به شیوه دمکراتیک است . چرا باخواست مردم  مخالفت میکنی؟«
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برگوگلیو  پدر  روابط  که  معتقدبودند 
صمیمانه  بسیار  ها  نظامی  رهبران  با 
دلیل  وبهمین  است  بوده  دوستانه  و 

آزادی آنهارا باعث شده است .
برگوگلیو  پدر  ازاتهامات  دیگر  یکی 
که   زنی  که  بود  این  زمان   درآن 
درسال 1977 ربوده شده بود ودرزمان 
ربوده شدن  جنین 5 ماهه ای درشکم 
داشت درزندان وضع حمل کرد و نوزاد 
او به خانواده ای نظامی داده شد.) این 
اتفاق برسر تعدادزیادی اززنان  ربوده 
شده آمده است(. این زن ادعا میکند 
های  درخواست  به  برگوگلیو   پدر  که 
کمک او برای پیداکردن نوزادش وقعی 

ننهاده است .
کاردینال  علیه  کشیشان  اتهامات 
انتخاب   که   2005 درسال  برگوگلیو  
پاپ بندیکت درشرف انجام بود مطرح 
برگوگلیو   کاردینال  زمان   شد.درآن 
این دعوای قانونی را رد کرد  و دادگاه 
قدیمی  اتهام  یک  این  اینکه  دلیل  به 

است آن را مختومه اعالم کرد.
دعواهای  دراین  آنچه   ، حال  بااین 
است   روشن  برگوگلیو  علیه  قانونی 
نه  و  برگوگلیو  نه  یورگه  آن است که 
بهیچوجه  کاتولیک  بزرگ  کلیسای 
نظامی   به متهم کردن گروه  عالقه ای 
جنایات  از  خواستند  نداشتندونمی 

گسترده این گروه حرفی بزنند.
تاون  «، محقق دانشگاه جرج  »گست 
کشیشان  ناپدیدشدن  از  پس  که  
می  است  کرده  تحقیق  باره  دراین 
نویسد:»کلیسای کاتولیک  درماجرای 
جنگ کثیف علیه حقوق بشر دخالت 
زیادی داشته است . آنها حیثیت بین 
المللی خودرا مورد ارزیابی قراردادند.
موضع  یک  عام   مأل  در  واتیکان  اگر 
متهمین  شک  بدون  میگرفت  قوی 
باید پاسخ میدادند اما با عدم پیگیری 
کردندو  سکوت  نیز  متهمان  واتیکان 

توضیحی ندادند.«
تاریک  نقاط   ، شد  نوشته  آنچه 
بوینوس  کاردینال  درپرونده   موجود 
نظامیان  حکومت  درسالهای  آیرس  
سال  ده  درطول   . است  برآرژانتین 
گرای  اصالح  دولتهای  که  گذشته 
همسرش  بعد  کرچنر«و  »نسترو 
مدنی  قانون  کرچنر«  »کریستینا 
آرژانتین را به تصویب رساندند اسقف  
سیاسی  مخالف  رهبر  به  برگوگلیو  
شدید  مخالفت  او  شد.  تبدیل  بالفعل 
و  همجنسگراها  حقوق  علیه  خودرا 
حقوق زنان  ابراز داشت و مبارزاتی را 
علیه کسانی که با سقط جنین موافق 
همجنسگراها   ازدواج  با  یا  و  بودند 
فرزند  و  میدادند  نشان  خوش  روی 
آغاز  شمردند  می  جایز  را  خواندگی 

کرد. 
کاردینال برگوگلیو به روشنی با دولتی 
شده  انتخاب  دمکراتیک  بصورتی  که 
تالش  کشور  پیشرفت  برای  و  بود 
 . گذاشت  مخالفت   بنای  میکرد 
آرژانتین  مردم  از  بسیاری  که  بطوری 
دولت  یک  این  میکردند  سئوال  او  از 
است  دمکراتیک  شیوه  به  انتخابی  
مخالفت  مردم   باخواست  چرا   .

میکنید؟«
درنقش  معاصر  های  پاپ  که  درحالی 

بودند   شده  ظاهر  سیاسی  رجل  یک 
وبرای مثال جان پل دوم  در براندازی 
کلیدی  نقش  لهستان  کمونیستهای 
داشت  - اما هیچ پاپی  بطور مستقیم  
سیاسی   درزندگی  برگوگلیو   مانند 
نداشته  دخالت  هموطنانش  روزمره 
انتخاب  دالیل  از  یکی  شاید   . است 
همین  نیز  پاپی  مقام  به  برگوگلیو 
اروپائی  غیر  پاپ  اولین    : باشدکه 
او  است،  گذشته  قرن  سیزده  درطول 
کشورهای  هویت  از  تجسمی  تنها  نه 
بلکه شکلی   ، درحال پیشرفت است  
از سیاستهای قطبی است که میتواند 
درکشورهای درحال پیشرفت  به کار 

گرفته شود. 
خودرا  اکنون  کلیسا   ، گذشته  ازاینها 

در سه چهارم مناطق واقع در شرق و
جنوب کره خاکی  با بحرانهائی دست

بگریبان می بیند.
در سالهای پس از حکومت نظامی ها ، 
شعبه ای از روحانی های چپگراقسمت 
قاره  درسرتاسر  خودرا  قدرت  اعظم 
پاپ  از  دوتن  دادند.  ازدست  آمریکا 
را  کاران  محافظه  تنها   ، آخرین  های 
برای پست های باال در آمریکای التین 
مانند  کسانی  به  و  میکردند  انتخاب 
زیادی  قدرت  برگوگلیو   کاردینال 
محبوبیت  کلیسا   همزمان   میدادند. 
صدها  میداد.  ازدست  بشدت   خودرا 
به  التین  آمریکای  مردم  میلیون  
جبهه »جنبش نوگرائی  درمسیحیت« 
مراتب  سلسله  فاقد  که  پیوستند 
پیشرفتهای  برای  و  بود  روحانیت 
ارائه  را  تری  ساده  راههای  شخصی  

میکرد.
واکنش رهبری کاتولیک  ، به این عدم 
به توسعه طلبی  موفقیت  روی کردن 
تهاجمی و محافظه کاری سیاسی است
رهبران  برای  آینده  میشود  گفته 
و  است  خطرهائی  آبستن   کاتولیک 
که  چرا  بیمناکند  آینده  ازاین  آنها 
آنچه آنها باآن روبرومیشوند فروپاشی 
سقوط  به  منجر  که  است،  فرهنگی 
معیارهای اخالقی و افول کلیساخواهد 
بود. درآمریکای جنوبی واکنش به  این 
که  است  دیوارهایی  ساختن  پدیده،  
بیشتر  درگیری  با  کلیساها   از  برخی 
 ، کمتر   مساعی  تشریک  با  برخی  و 
اند. را ساخته  دیوارها  این  هرحال  به 
انتخابش  از  قبل  چندروز   ، برگوگلیو 
کاتولیک های جهان،  رهبری  مقام  به 
ی  ستمپا  ال  روزنامه  با  درگفتگوئی 
از  یکی  به   Turin’s La Stampa تورین 

موارد رویارویی و خطر اشاره  کرد:
» واقعیت این است که وقتی به خیابان 
اتومبیلی  با  اینکه  احتمال  میروید 

تصادف کنید وجود دارد و میتواند 

اما  بیفتد.  اتفاق  یازنی  هرمرد  برای 
 ، اگر  کلیسا درهارا بروی خود ببندد 
میشود.  دچار  مزمن  ارجاعی  خود  به 
میرود  خیابان  به  که  کلیسائی  میان 
به  که  کلیسائی  و  میکند  تصادف  و 
ست   مبتال   » »خودارجاعی  بیماری 
بدون شک من اولی را ترجیح میدهم .

پاپ جدید شاید بتواند روزی دیوارهارا 
تواند  می  روند  این  اما  کند  خراب 
بجای  سیستم »خوددفاعی« سابق در 
»سیاست  به  کاتولیک  رومن  کلیسای 

تهاجمی « تغییر مسیر بدهد.

ترجمه از مطبوعات خارجی

ای  مصاحبه  در  برگوگلیو  پدر 
درکتابی  آن  متن  که  طوالنی 
 2010 »یسوعیون«درسال  بنام 
که  شهادتی  طی  منتشرشدو 
مسئولین  محاکمه  طی  در  او 
مفقودشدگان   و  کثیف«  »جنگ 
تالش  او  که  کرد  ادعا  داد 
دزدیده  کشیشان  تا  میکرده 
با  حتی  و  کند  آزاد  را  شده 
ژنرال یورگه ویده ال دیکتاتور 
مالقاتی  آرژانتین   زمان  آن 
برای  تا  است  داشته  سری 
او  کند.  اقدام  آنها  آزادی 
براثر  ها  کشیش  این  گوید  می 

تالشهای او آزاد شدند

کشیشان می گویند :
مارا  توانسته  اگر  برگوگلیو  
آزاد کند  به دلیل آن بوده که 
با دیکتاتورها همکاری میکرده

صمیمانه  دوستی  باآنها  و 
دراین  است.آنچه  داشته  ای 
دعواهای قانونی علیه برگوگلیو 
نه   که  است  آن  است   روشن 
کلیسای  نه  و  برگوگلیو  یورگه 
بزرگ کاتولیک بهیچوجه عالقه 
ای به متهم کردن گروه نظامی  
از  خواستند  نداشتندونمی 
گروه  این  گسترده  جنایات 

حرفی بزنند.
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فرهنگی  مفاخر  از  یکی  غنی  قاسم   : اشاره 
که  است  خاصی    بیانگرسبک  او  نثر   . ماست 
اما  نمیزند  دل  به  چنگی  زیاد  امروز  شاید 
ها  آگاهی  از  دنیائی  هایش  نوشته  محتوای 
نسل  برای  ویژه  به  که  واندرزهاست  پندها  و 
.  نمونه ای  امروز کشورمان بسیار مفید است 

از نوشته های اورادرزیر می خوانید: 
تعالی  سر  خواهد  می  کسی  اگر   ...
ساسانیان  رادرعهد  ایران  وترقی 
دریابد وعلت پایداری این دولت عظیم 
اقوام  ترین  قوی  درمقابل  را  الشأن 
وموجب  رومیان  یعنی  قدیم  تاریخ 
اجداد ساسانی  وبلندنامی   سرافرازی 
معمارا  این  حل  باید  رابداند   ایرانیان 
واخالق  آداب  وتتبع  مطالعه  ازراه 
معمول درآن عهد بجوید ومفتاح این 
باب رادرتحقیق تربیت و پرورشی که 
منتهی به ظهور مردان نامی بلندقدری  
وشاپوردوم  وشاپوراول  اردشیر  نظیر 
وبهرام گور وخسروانوشیروان  میشده 
رادرآن  ایرانی  قوم  ایشان  دست  وبه 
سربلند  قدیم  درسراسردنیای  ایام 
حکمروا  خود  همسایگان   وبرجمیع 

می یافته  است بجوید.
بانهایت  بزرگ هوشیار  پادشاهان  این 
کشورگشائی  درکار  که  استغراقی 
وحفظ حدودوثغور مملکت خود واداره 
واصالح حال ملک وملت داشتند چون 

میدانستند که بقا وقوام
 هیچ قومی بدون علم ومعرفت

هرقدرمی  نیست  پذیر  صورت 
بیگانه  علمای  درجلب  توانستند 
وگشودن  ودانش  علم  وحمایت 
بیمارستانها ودارالعلم ها می کوشیدند 
ارباب  ومجمع  پناهگاه  خودرا  ودربار 
مخصوصًا   میدادند  قرار  ومعرفت  ادب 
چون  ساسانیان  دوره  اخیر  درقسمت 
اروپا  به  ژرمن  وحشیان  حمله  بعلت 
غربی  روم  دولت  رفتن  میان  واز 
سرپرست  وبی  رومی  ممالک  وتجزیه 
شام  مصرو  علمی  های  حوزه  شدن 

وپناهگاهی  ملجأ  دیگر  شرقی  وروم 
بود  نمانده  بجا  ساسانی  ایران  جز 
راه  دراین  ایران  شاهنشاهان  اقدام 
به  ایرانی   اقوام  خدمات  ازبزرگترین 
این چنین  اگر  . چه  عالم است  تمدن 
روشن  درایران  ایشان  بدست  کانونی 
که  موقعی  بود  نمانده  باقی  وزنده 
مسلمین به اخذ علوم قدیمه وتشکیل 
وجزء  زدند  دست  اسالمی   تمدن 
اعظم مایۀ کار خود راازایران ورعایای 
ایران گرفتند وبعدها  سریانی ویونانی 
همانها را به متمدنین اروپائی سپردند  
یافتند  نمی  دست   ، قابل  چیزی  به 
امری  به چنین  وبه آن سرعت وکمال 

توفیق نمی یافتند.
دنیا  تمدن  رابه  ایران  خدمات 
دراعصارتاریخی به دو مرحله مهم می 
قبل  مرحلۀ  یکی   . کرد  قسمت  توان 
ازآن صحبت  اجمال  بطور  اسالمکه  از 

شدودیگری دورۀ بعدازاسالم است .
اسالمی  تمدن  عمدۀ  اجزاء  اگرروزی 
ازآن  جدید  متمدنین  که  واقتباساتی 
ازآنها  اند تحلیل وتاریخ هریک  کرده 
که  شد  خواهد  واضح  شود  تحقیق 
چه   راه  دراین   ، ایران  ساسانی  تمدن 
دخالتی عظیم داشته وچه حق خدمت 
ثابت  بردنیا  را  ایشان  بزرگی  ونعمت 

است .
بحث به تفصیل وصحبت دقیق دراین 
خارج  مقاله  این  ازحوصلۀ  موضوع 
باید اشاره کرد که بدون  است .اجماالًَ 
دستیاری تمدن وآداب وکتب ویاوری    
                           اداره کنندگان ایرانی 
                                از دبیر  و مشیرو
                                  وزیر و  سردار و
                                  مترجم و طبیب 

بود  محال  وراهدان  وستاره    شناس 
اسالمی  ممالک  اداری  چرخهای  که 
ونظم  خوبی  آن  به  خلفا  درعهد 
وترقی  درخشندگی  همه  بگرددوآن 

نصیب مسلمین وتمدن اسالمی شود.
الفرس«  آداب   « بنام  ایرانی   آداب 
اآلداب   « یا  الکسرویه«  آداب   « یا 
مراسم  اقامه  ازقبیل  الشهرجانیه« 
وبازی  ومهرگان  وسده  نوروز 
تاریخ   ، وچوگان  وگوی  نردوشطرنج 
حفظ  وترتیب  دیوان   ، ایرانی  وتقویم 
وجزیه،  مالیات  ووصول  مالی  دفاتر 
وادارۀ  وزارت   ، آبیاری  ترتیب 
ضرب   ، وحکام  خلفا  درباری  امور 
ازساختن  شادی  مراسم  مسکوکات، 
وخواندن اقسام سازهاوآوازهای ایرانی 
گرفته  ها  ازایرانی  مسلمین   را  همه 
ومجریان این آداب حتی درعهد خلفا 

نیز خود ایرانی ها بوده اند.
نصیب  نیز  ومعنویات  دراخالقیات 
ایرانی  درتشکیل تمدن اسالمی فوق 

العاده است .
عربی  به  ازپهلوی  مسلمین  که  کتبی 
شهریار،  زیج  ازقبیل  اند  برگردانده 
خدای نامه ، سندبادنامه، کلیله ودمنه، 
ولیله(  لیله  الف  )اصل  هزارافسان 
انوشیروان،  سیرت  اردشیر،  کارنامۀ 
ها  نامه  آئین   ، چوبینه  بهرام  کتاب 
ازآنها  وصدها کتاب دیگر که قسمتی 
همه  یافته  انتقال  نیز  دنیای جدید  به 
نمایندۀ تأثیر معنوی واخالقی ایرانیان 

عهد ساسانی است درتمدن دنیا.
ازاین  تفصیل  به  بخواهد  هرکس 
 ، مقفع  ابن  کتب  باخبرشود  موضوع 
حصری   ، دینوری  ابوحنیفۀ   ، جاحظ 
کند  مطالعه  را  وغیرهم   ، قیروانی 
این  که  ببیند  تا 
نویسندگان درجۀ اول 
زبان عربی که اکثرآنها 
وانشاء  ایرانیند  نیز 
ونثر عربی مدیون کالم 
وسبک ممتاز و جاوید 
ایشان است تاچه پایه  
وافکار  آداب  مرهون 
چه  وتا  بوده  ایرانی  
منبع  ازاین  اندازه 
اند. گرفته  مایه  فیض 
کیفیات  قبیل  همین   
حتی  که  است  بوده 
متعصب ترین  دشمنان 
ایرانی  را در میان قوم

 

عرب یا اهل انصاف آن طایفه را وادار 
ساسانی  اجداد  فضائل  به  اقرار  به 
نیز  امور  وهمین  است  کرده  ایرانیان 
نکبت  تحمل  راباوجود  ایران  ملت  
داده  آن  توانائی  بیگانگان  استیالی 
که اززیر بار این همه نامالیمات طاقت 
فرسا تازه وزنده بیرون آید وسمندروار 

حیات ابدی خودرا ازسر بگیرد.
اسالم  مورخین  اجلۀ  از  خلدون  ابن 
اصول  به  علما   ترین  مطلع  از  ویکی 
معروف  »مقدمه«  در  اجتماعی  علوم 
خود می گوید:» باوجود اینکه تشکیل  
وصاحب  اسالم  دولت  کنندگان 
شریعت اسالمی عرب بوده اند  بیشتر 
ایرانی  اسالمی  علماوادباوفضالی 
اندوعرب درمیان ایشان کم است واگر 
هم عربی دیده شود یا اصاًل عجم بوده 
.تأمل  یافته   تربیت  ایشان  ویادرنزد 
این مطلب دراحوال خلقت عالم امری 

بسیار عجیب است .«...
از  که  مروان  بن  عبدالملک  وقتی 
ایرانی  متعصبین عرب ودشمن عنصر 
وحلقه  داخل مسجدالحرام شد  بوده  
کمال  با  دید  را  وبحث  درس  های 
حلقات  ازآن  هریک  اسامی  تعجب  
مدرسین  بنام  زمان   رسم  به  که  را 
همراهان  پرسید.  میشد  خوانده  آنها 
از  همه  که  را  مدرسین  اسامی  خلیفه 
»ابناء احرار«  یعنی ایرانی بودند به او 
فرورفت  درخشم  عبدالملک  گفتند. 
وبخانه برگشت  بزرگان قریش را طلب 
کرده گفت : » ای قریش ! حال ما آن 
بود که خود میدانید واحتیاج به بیان 
ویادآوری ندارد خداوند بواسطۀ ارسال 
گذارد  منت  ما  به  عبداهلل  محمدبن 
دین  این  .شما  مافرستاد  برای  ودینی 
راتا این حد حقیر شمردید که جمعی 
از ابناء فرس  برشما غلبه یافتند . من 
ازاول   . ام  ندیده  ایرانیها  مانند  قومی 
روزگار تا ظهور اسالم پادشاهی کردند 
وبه ما محتاج نشدند ولی ما امروز هم 
ساعتی  ایم   یافته  سلطنت  برآنها  که 

ازایشان بی نیاز نیستیم «.
ایرانیان اضافه براینکه درحکومت 

 تأثیر معنوی واخالقی ایرانیان درتمــــــــدن دنیا                                              نوشته ی  زنده یاددکتر قاسم غنی

ابن خلدون یکی از مطلع تــرین علما ی علوم اجتماعی می گوید:» باوجود اینکه 
تشکیل  کنندگان دولت اســالم وصاحب شریعت اسالمی، عرب بوده اند  بیشتر 
علماوادباو فضالی اسالمـی   ، ایرانی اندوعرب درمیان ایشان کم است واگر هم 

عربی دیده شود یا اصــــاًل عجم بوده ویادرنزد ایشان تربیت یافته است
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وسیاسی  دراموراداری  اسالمی 
وترتیب دفاتر مالیاتی وتقسیم ممالک 
به دوائر مختلف وجزئیات امور مملکت 
داری تا مقدارزیادی دست درکاربوده 
سهم  نیز  ومعنوی  علمی  درامور   . اند 

بسیاربزرگی داشته اند.
از  پس  ایرانیان  که  گفت  میتوان 
و  وجلوال   قادسیه  درجنگهای  آنکه 
شمشیر  مغلوب  نهاوند   و  حلوان  
خودرا  وشوکت  استقالل  شد،  عرب 
زیربار  نخواهی  دادندخواهی  ازدست 
دیانت اسالم رفتند ولی قوم عرب که 
ایرانیان ازقدیم األیام به آنها به دیدۀ 
حقارت می نگریستند  درعین غلبه ، 
تغییر  را  ایرانی  فکر  مجرای  نتوانست 
درطرز  که  کند  وادار  را  دهدوایرانیها 
ومطلوب  منظور  وسنخ   وعقیده  فکر 
وآرزو  درآمال  ونیز  ومنطق  وسلیقه 
وکمال مطلوب روحانی باعرب شریک 
شوند زیرا  تباین صوری ومعنوی یعنی 
سبک  های  واختالف  نژادی  فرقهای 
دوقوم  این  اجتماعی   واوضاع  زندگی 
ازآنکه  پس  بنابراین  بود  بسیارشدید 
کشمکش میدانهای جنگ به مغلوبیت 
روحی  انفعاالت  یافت   خاتمه  ایرانی 
شکل  به  ایران  مردم  معنوی  وتأثرات 
درتاریخ  که  درافکاردرآمد  کشمکش 
وسیاسی  واجتماعی  ومذهبی  ادبی 
داشته  بزرگ  تأثیرات  واسالم  عرب 
است ومهمترین آن عکس العمل ها که 
است  مذکور  فکری  کشمکش  نتیجه 
مسلک   ، تشیع  مذهب  از:  عبارتند 
آوردن  بدست  وعرفان،  تصوف 
عادات  اشاعۀ  واداری،  امورسیاسی 
سرآمدشدن   ، ایرانی  وسنن  ورسوم 
تبُرز  و  تبحر  حتی   وعلوم  درمعارف 
درلغت وشعر ونثر وادب عرب و بنحو  

اختصاص درفلسفه و طب.
ایرانیان    ، علم  تاریخ  شهادت  به   .  ..
مسلمین  علمای  همۀ  سرآمد   ،
رعایت  برای  دراینجا   وما  محسوبند 
تبرز  و  ازعلوم  قسمت  دو  از  اختصار  
یکی   ، میرانیم  سخن  درآنها  ایرانیان 

علم طب و دیگری فلسفه. ودربین 

درشعب  ایرانی  بزرگ  علمای  صدها 
شعر  و  لغت   ازقبیل  علوم  مختلفۀ 
قوانین  وتدوین  وفقه  عربی  وادب  
اخالق  و  وسیاست  وجغرافیا  وتاریخ 
وشیمی  ریاضی  وعلوم  ورصد  وهیئت 
ازآنها  دونفر  از  فقط  طبیعی  وحکمت 
زکریای  محمدبن  یکی   : بریم  می  نام 
ابوعلی  الرئیس  شیخ  ودیگری  رازی 

سینا. 
بخوبی  ادواردبراون  بطوریکه   : طب 
متوجه شده اگر بجای »طب اسالمی«  
ایرانی  »طب   ، مسلمین«  »طب  و 
وایرانیان« بگوئیم شاید مبالغه نکرده 

اساتید  تمام  تقریبًا  زیرا  باشیم  
اسالم  طب  که  آنچه  وسرآمدان  
نامیده  میشود  ایرانی بوده و مصنفات 
طبی  مدارس  متن  قرنها  آنها  طبی  
سرویلیام  گفتۀ  به  ئ  است  بوده  دنیا 
سینا  ابوعلی  قانون  کتاب  تنها  اوزلر  
مدت هشت قرن  دردنیای طب حکم 
ونام  است  داشته   را  مقدس  کتاب  
علی  ازقبیل   ایرانی   بزرگ  اطبای  
بن رین طبری صاحب کتاب »فردوس 
رازی  زکریای  الحکمه«ومحمدبن 
طبیب بزرگ وعلی بن عباس مجوسی 
اهوازی شاگرد ابوماهر موسی بن سیار 
مجوسی مصنف کتاب معروف » کامل 
الرئیس  شیخ  و  الطبیبه«  الصناعه 
ابوعلی سینا فیلسوف وطبیب مشهور 
و سید اسمعیل گرگانی صاحب کتاب 
معروف »ذخیره خوارزمشاهی« درطب 
به زبان فارسی بزرگترین نامهای طب 

قرون وسطی است .
عوامل  از  یکی  شد  اشاره  بطوریکه 
سوابق  درطب  ایرانیان  احاطه  مهم 
ساسانیان  ازدورۀ  که  است  ممتدی 
از  بزرگ  طبی  مدارس  برکت  به 
جندی  معروف  بسیار  مدرسه  جمله 
را  قدما  کتب  واینها  اند  داشته  شاپور 
درمعرض نقدوبحث قرارداده اند  یعنی 
را  بودن  صرف  وتسلیم  تقلید  رشتۀ 
گسیخته نظراجتهاد وتجزیه صحیح از 
سقیم درکار آورده اند . مثاًل محمدبن 
زکریای رازی درکتاب »طب منصوری «

طبی   معلومات  جمیع  و»حاوی«   
وغیر  ازیونانی  برخود  مقدم  اطبای 
وبصیرت جمع  احاطه  راباکمال  یونانی 
ودرغالب  است  نموده  ونقادی  کرده 
وتجارب  مشاهدات  و  نظر  موضوعات 
و  است  افزوده   بآن  خودرا  شخصی 
جمیع مطالعات واختیارات بیمارستانی 
کرده   جمع  را  مرضی  بالینی  وتجارب 
الحصبه  در»  کتابی  اضافه  به   . است 
سابقه  هیچ  که  والجدری«نوشته 
احدی  ازاو  قبل  یعنی  است.  نداشته 
به این موضوع پی نبرده بوده است که 
اینها امراض مستقلی هستند.دررساله 
وحقوقی  اخالقی  اصول  مخصوص 
نموده  بحث  طبیب  ووظائف  وحدود 
بقراط  اززمان  که  موضوع  ودرهمین 
سابقه داردنیز تجارب واختیارات ونظر 

خودرا به آن افزوده است ...
است  کتابی  رازی   مصنفات  از  یکی 
...که  جالینوس  طبی  عقائد  درنقد 
برموارد عدیده ازآراء جالینوس  ایراد 

واعتراض میکند....
میگویند رازی دویست وبیست وشش 
غالبًا  که  نوشته  ورساله  کتاب  جلد 
کتاب  ازجمله  بوده  وشیمی  درطب 
»حاوی« است که نظراً و عماًل از کتب 
ورازی  بشماربوده  طبی  مهم  بسیار 
کتاب  درآن  خودرا  تجارب  نتیجه 
ضبط کرده بوده است .این کتاب را ابن 
الندیم دردوازده قسمت دیده است که 
امروز مقداری ازآن ازمیان رفته است .
مخصوص  کتاب  ازاین  قسمت  یک 

بمطالعات بیمارستانی ومطبی است 

ازجمله درقسمتی تحت این عنوان :» 
مثال هائی راجع به بیماران وحکایاتی 
موارد  درآن  که  نادر  موارد  به  راجع 
بیست   ». بودیم  وتردید  شک  دچار 
ذکر  را  نادر  موارد  ازاین  وچهارمورد 
میکند ودرهرمورد نام بیمار و عالمت 
ذکر  را  معالجه  ونتیجۀ  ومعالجه  مرض 

میکند...
مخصوصی  رسالۀ  بیرونی  ابوریحان 
زکریا  محمدبن  کتب  در»فهرست 
در  کراوس  پُل  که  نوشته  الرازی« 
پاریس آنرا به طبع رسانیده واو پنجاه 
نام  ازرازی  طبی  کتاب  جلد  وشش 
به  معروف  کبیر  جامع  میبردازقبیل 
منصوری  وطب  المرشد  وکتاب  حاوی 
وکتاب الجدری والحصبه وکتاب نقرس 
واوجاع مفاصل وعلت پیداشدن سنگ  
این  و کتاب درقولنج وغیره که غالب 
آن  یاعبری  التینی  های  ترجمه  کتب 

دراروپا بچاپ رسیده .
بزرگ  واطبای  رازی  آنکه  حاصل 
بن عباس مجوسی  بعدازاو چون علی 
وسیداسمعیل جرجانی  وابوعلی سینا 
طب یونان وسایر ملل متقدم برخودرا 
وتجربه   وبحث  نقد  وبا  درآمیخته  بهم 
به  افزوده  برآن  شخصی  واختبار 
رادردسترس  علم  این  وجه  بهترین 
برای  را  وزمینه  گذاردند  متعلمین 
بطوریکه  دیدند  تهیه  وتقدم  ترقی 
پایه واساس علم جدید برهمان مکتب 
آور  شگفت  وترقیات  شده  تأسیس 

قرون جدید ه دنبالۀ همان کار است .
جامع  کتاب  اولین  درموردفلسفه 
ابن  شفای  کتاب  فلسفه  ومنظم 
دائره  باید  درحقیقت  که  سیناست 

المعارف فلسفی اسالم نامیده شود....
کتاب شفا چهارقسمت است : منطق ، 

طبیعیات ، الهیات وریاضیات...
 تأثیر معنوی واخالقی ایرانیان درتمــــــــدن دنیا                                              نوشته ی  زنده یاددکتر قاسم غنی

ابن خلدون یکی از مطلع تــرین علما ی علوم اجتماعی می گوید:» باوجود اینکه 
تشکیل  کنندگان دولت اســالم وصاحب شریعت اسالمی، عرب بوده اند  بیشتر 
علماوادباو فضالی اسالمـی   ، ایرانی اندوعرب درمیان ایشان کم است واگر هم 
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درآن سرای که زن نیست انس والفت نیست
درآن وجود که دل ُمرد ُمرده است روان

به هیچ مبحث ودیباچه ای قضاننوشت
برای مرد کمال وبرای زن نقصان

زن ازنخست بود رکن خانه هستی
که ساخت خانۀ بی پای بست وبی بنیان....

توان وتوش ره مردچیست ؟ یاری زن
حطام وثروت زن چیست مهر فرزندان

زن نکوی نه بانوی خانه تنهابود
طبیب بودوپرستارو شحنه ودربان

به روزگارسالمت رفیق ویارشفیق
به روز سانحه تیمارخواروپشتیبان

زنی که گوهر تعلیم وترتبیت نخرید
فروخت گوهر عمرعزیزرا ارزان ...

آنچه ازاین چندبیت برمی آید  اهمیت 
رکن  زن  شود.  می  روشن  زن    مقام 
جوهر  زن   ، هستی  خانه  اصلی 
 ، کودک  ومعلم  مربی  اول  زن  محبت، 
ویارشفیق  رفیق  بهترین  بعنوان  زن 
شده  اوشناخته  پشتیبان  وبهترین 
ازگوهر  درصورتیکه  البته  شود.  ومی 
من  برخوردارباشد.  وتربیت  تعلیم 
کودکی  درزمان  دختر  محرومیت  از 

ونوجوانی  وجوانی اوسخن نمی گویم 
چون کم وبیش همه آگاه هستیم  .

 1378 درسال  زاد   فرخ  پوران  خانم 
ایران  فرهنگساز  زنان  دانشنامه 
بانوی  ها  وده  خوداو  که  را  وجهان 
وپژوهشگر  وشاعر  ومؤلف  نویسنده 
عصروزمان  این  پروردۀ  همگی  که 
اند  داشته  هستند  درتهیه آن دست 
کتاب  دراین  اما  است.  منتشرکرده 
روپارسای  فرخ  دکتر  ازبانوان  نامی 
وبرخی  دولتشاهی  مهرانگیز  خانم  و 
دیگر که قطعًا به مالحظاتی ذکر نشده 
وپرباری  بسیارغنی  مأخذ  اما  نیست 
خانم  تألیف  ایران  ساالرزنان  نام  به 
که  است  دردست  پیرنیا   منصوره 

استفاده  مورد  مقاله   این  تهیه  برای 
قرارگرفته است .

مردی  دختر  دولتشاهی  مهرانگیز 
حقوق  تساوی  اصل  به  معتقد  است 
معتقد  وتربیت  ودرتعلیم  ومرد  زن 
وتربیت  تعلیم  رعایت  برابری  اصل  به 
آقای  خانواده   . پسرودختر  درباره 
همان  خانم  مهرانگیز  با  دولتشاهی 
رفتاری راداشت که خانواده ها معموالً 
که  او   . خودداشتند  ارشد  باپسران 
خواهرزاده صادق هدایت  است یازده 
سال دورۀ تحصیل را نُه ساله طی کرد 
وادبی  سیاسی  درمحیطی  را  واوقات 
برای  که  بود  ساله  شانزده  گذراند  
پیش  . رفت  آلمان  به  تحصیل  ادامه 

که  داشت  دوست  آلمان  به  ازرفتن   
ولی  شود.  ومنجم  بخواند  نجوم  علم 
بقول خانم پیرنیا  این »میس دولیتل 
ومحاسبات  ازعددورقم  اورا  که  بود   »
سیاسی  مسایل  کردوبه  دور  نجومی 
به  او  پدربزرگ  کشاند.  واجتماعی 
عقیده  چندان  دختران  تحصیل 
نداشت وبعدازمرگ پدر که قیم اوشده 
آشپزی  او  که  داشت  دوست  بود 
وخیاطی بیاموزد  اما مهری دورازچشم 
پدربزرگ زبان آلمانی والتین آموخت 
آلمان  به  تحصیل  ادامه  برای  او   .
به  عقیده  پدربزرگ  چون  ولی  رفت 
ایران  به  اورا  نداشت  عالی  تحصیالت 
بسیار  باسختگیری  البته  برگرداند. 

   فرشته انس  
دکتر طلعت بصاری

مهرانگیز دولتشاهی که خواهرزاده صادق هدایت  است یازده سال دورۀ تحصیل 
را نُه ساله طی کرد وشانزده ساله بود که برای ادامه تحصیل به آلمان رفت .

یادی از خانم دکتر مهرانگیز دولتشاهی



صفحه 13 آزادی شماره 39 سال سوم

برگشت  تهران  به  مهرانگیز  خانم 
دادوباهمسر  ازدواج  به  تن  ناچار   .

تحصیلکرده آلمان خود 
دربرلن   . بازگشت  آلمان  به  مجدداً 
دررشته روزنامه نگاری وعلوم سیاسی 
بااینکه   . پرداخت  تحصیل  ادامه  به 
ولی  شد  جدائی  منجربه  ازدواج  این 
یعنی  قسمت   دراین  خانم  مهرانگیز 
خودرا  همیشه  تحصیلی  پیشرفت 

مدیون همسرش میدانست . 
زمان تحصیل خانم دولتشاهی مصادف
خرابیها  او  بود.  دوم  جهانی  جنگ  با   
روزهای  آن  وفقرووحشت  وبدبختی 
نکرد.  فراموش  هرگز  را  جنگ 
اومیگفت  شبی شاهدسوختن خیابان 
برلن  شهر  از  نیمی  و  کورفستندام 
بیاد  را  لحظاتی  گفت  اومی  بودم. 
خودرا  پالتوهای  مردم  که  آورم   می 
خیس میکردند تابتوانند ازمیان آتش 
بگذرند . اوشاهد بمباران شهر  سِدن  
بخاطر  بود. شهری که  درفوریه 1945 
ویران  بکلی  متفقین  شدید  بمباران 
وآب  دادونان  هزارکشته  وصدها  شد 

وآذوقه ای درآن شهریافت نمی شد.
نسبتًا  که  باد   مارین  شهر  به  ازسدن 
دوستانش  به  وازآنجا  بودرفت  آرام 
دروین نوشت که این شهر نسبتًا آرام 
است . او ودیگر ایرانیان که تقریبًا 70 
دریک  توانستند  زحمت  به  بودند  نفر 
بگیرند  جا  خود  برای  بلژیکی  ترن 
همگی  واسپانیولها  ودرکنارفرانسویها 
به  ابتدا   ، خوابیدند  می  کاه  برروی 
فرانسه  به  آن  وبعداز  بروند  بروکسل 
سرباز  کشتی  بایک  وازآنجا  برسند 
با  وازآنجا  اسکندریه  به  انگلیسی 
ترن به فلسطین وبااتوبوس به بغدادو 
 7 مدت  او  رسیدند.  ایران  به  باألخره 
سال بود که بخاطر جنگ وگرفتاریهای 
خبر  بی  وخانواده  خانه  از  ازآن  ناشی 
دولتشاهی   مهرانگیز  دکتر  خانم  بود. 
شد  حزبی  که  بود  زنانی  ازاولین 
آغاز  خودرا  سیاسی  وفعالیتهای 
بد  نوعی  با  بود  مصادف  واین  کرد 
که  زنان  هیئتهای  به  نسبت  بینی 
آنکه   پرداختند.برای  فعالیت  به  بعداً 
پیشرو  اززنان   گروه  آن  فعالیتهای 
ایران هم درمبارزه حق طلبی وتساوی 
قسمتی  آید  حساب  به  خواهی 
ازخاطرات خانم دکتر دولتشاهی ذکر 

میشود. 
صحبت  که  خورشیدی   1341 درسال 
هم  زنان  جمعیت  شد  رفراندوم  از  
شرکت  وبرای  درآمدند  حرکت  به 
پرداختند  فعالیت  به  دررفراندوم 
زنان  جمعیت  شش  زمان  درآن   .
حاضربودند  سیاسی  درصحنه 
وجمعیتهای کوچک هم پشت سرآنها 

اظهاروجود میکردند . زنان به مالقات 
نخست وزیر رفتند . نخست وزیروقت 
برای  تمایلی  علم   اسداهلل  آقای 
وزیر  همچنین   . نداشت  دیدارزنان 
نخست   . وسایروزراء   دادگستری 
روز   . یانه  بگوید  بله  نمیدانست  وزیر 
برای  زنان  رسید.   1341 سال  دی   17
رفته  رضاشاه  آرامگاه  به  ادای سپاس 
طرف  به  همگی  ودربازگشت  بودند  

 . افتادند  راه  به  وزیری  نخست  کاخ 
خانم دکتر دولتشاهی  می گوید ابتدا 
جمعیت  وقتی  ولی  نشد  مانع  کسی 
زنان روبه فزونی گذاشت آقای نخست 
دیگر  ازدر   که  گرفت  تصمیم  وزیر 
خانم  وزیری خارج شود.  نخست  کاخ 
آن  وبه  شد  متوجه  تربیت  هاجر 
زدن  قدم  به  وشروع  رفت  کاخ  طرف 
نمایندگان  وزیر  نخست  باألخره  کرد. 

کرد  گفتگو  آنها  وبا  راپذیرفت  زنان 
روز   ، بهمن  ششم  روز  دی  بعداز17 
بود.  درراه  سفید  انقالب  رفراندوم 
دادند  ادامه  فعالیت  به  سخت  زنها 
رأی  اجازه  دررفراندوم  تابرای شرکت 
بگیرند ومی خواستند به یک اعتصاب 
چهارم  بنابراین  بزنند   دست  عمومی 
تعیین  اعتصاب  روز  رابرای  بهمن 
بودند  خبرداده  زنان  تمام  وبه  کردند 
کاری  کم  کنند  می  کار  که  درهرجا 
جای  به  درسرکالس  ومعلمان  کنند 
کردند  صحبت  زنان  حقوق  از  درس 
کار  از  دست  هم  دولتی  درادارات   .
زنها  نوشتند   ها  روزنامه   . کشیدند 
اعتصاب زنانه کردند . شخصیت مؤثر 
دکتر  آقای  کشاورزی  وزیر  رفراندوم  
حسن ارسنجانی بود. شب پنجم بهمن 
ماه ، زنان به دنبال او رفتند وموضوع 
رفراندوم رابااو مطرح کردند . او گفت 
:» من هیچ اشکالی نمی بینم که زنان 
روستائی به رفراندوم رأی بدهند. زنان 
روستائی  زن  مگر  که  کردند  اعتراض 
وغیرروستائی داریم . سرانجام او قول 
دولت  درهیئت  را  موضوع  که  داد 
مطرح کند . هیئت دولت می ترسیدند 
شرکت  اجازه  قول  صراحتًا  که 
تصمیم  .باألخره  بدهند  دررفراندوم 
را  نهائی  تکلیف  فقید  پادشاه  قاطع 
معلوم کرد وبه همه دودلی ها وبیم ها 
خاتمه داد وفرمان شاه دائربر تساوی 
حق رأی زن ومرد صادرشد وسرنوشت 
زن ایرانی ورق خورد ومقام زن ایرانی 

به پایه ای بلند رسانده شد.
دولتشاهی  مهرانگیز  دکتر  خانم 
زنان  عالی  شورای  رئیس  عنوان  به 
آشنائی  المللی  بین  شوراهای  ورئیس 
وشرکت  خارجی   زبان  سه  به 
المللی  بین  وشوراهای  درسمینارها 
ازسالهاقبل  وداشتن تحصیالت عالی 
نمایندگی  به  که  بود  زنانی  ازاولین 
در  شرکت  برای  کرمانشاه  مردم 
او   . شد  انتخاب  شورایملی  مجلس 
زن  جهانی  درسال  که  بود  زنی  اولین 
به عنوان سفیر انتخاب شدودرحقیقت 
زمان  درآن  توانست  نمی  هیچکس 
او  پیرنیا  خانم  قول  به  که  کند  فکر 
اولین صعود وآخرین سقوط زن ایرانی 
درعرصه دیپلماسی کشورباشد. خانم 
الیحه  درتنظیم  دولتشاهی  دکتر 
ومؤثری  فعال  نقش  خانواده  حمایت 
درایران  زن  سفیر  اولین  این   . داشت 
پس ازانقالب به فرانسه رفت . ازپایان 
وفعال  تحصیلکرده  زن  این  زندگی 
دردست  اطالعی  چندان  درپاریس 
پیش  چندسال  ها  رسانه   . نیست 
کردند.  اعالم  را  او  خبردرگذشت 

روحش شادباشد و راهش ادامه یابد.

دولتشاهی«،  »مهرانگیز 
و  هدایت  صادق  خواهرزاده ی 
شورای  مجلس  دوره  سه  نماینده ی 
ملی بود. وی همچنین از سال 1354 
در  ایران  سفیر  عنوان  به   1357 تا 
این  و  شد  مشغول  کار  به  دانمارک 
مسئولیت را تا زمان پیروزی انقالب 

بر عهده داشت.    
وی را یکی از چهره هاي برجسته و از 
حقوق  مدافع  گروه هاي  پایه گذاران 
زنان در دهه 30 به شمار می اورند که 
با تاسیس »جمعیت راه نو« در سال 
با همراهی  1334 به گفته ی خودش 
لیاقت  داشتند  سعي  دیگر  تعدادی 

زن را به اجتماع نشان دهند.
خود  دکتراي  درجه ی  دولتشاهي 
از  اجتماعي  علوم  رشته  در  را 
کرد.  دریافت  آلمان  در  دانشگاهی 
امور  به  او  هاي  فعالیت  عمده  بخش 
همچنین  وي  یافت.  اختصاص  زنان 
و  اجتماعي  خدمات  »سازمان  در 
فعالیت  زندانیان«  از  حمایت  انجمن 
حمایت  »قانون  طراح  و  داشت 

خانواده« بود.
مهرانگیز  »خاطرات   کتاب 
حوادث  شفاهی  شرح  دولتشاهي« 
اجتماعی اوست که  زندگی و حیات 

»شاهرخ مسکوب« طي پنج جلسه 

سپس  و  ضبط  را  آنها   ، مصاحبه 
از  است.  کرده  مکتوب  و  استخراج 
می  دولتشاهی  مکتوب  آثار  جمله 
توان به کتاب »جامعه ، دولت و زنان 

ایران« اشاره کرد.
در  دولتشاهی   مهرانگیز  خاطرات 
ذیل  پاریس  شهر  در   1984 سال 
به  ایران«  شفاهی  تاریخ  »طرح  نام 
مسکوب  شاهرخ  یاد  زنده  وسیله ی 
در مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه 

هاروارد تهیه شده است.

درکسوت سفارت دردانمارک
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دفتر  رئیس  سعیدانصاری  علینقی 
مدتی  که  پهلوی  شمس  واالحضرت 
مانند  بود   درایتالیا  ایران  سفیر  هم 
تا  ها  واالحضرت  به  نزدیکان  سایر 
ها  واالحضرت  نفوذ  از  توانست  می 
وزدوبندها  معامالت  جورکردن  برای 
دررم  که  روزی  میکرد.  استفاده 
سفیرمان  انصاری  آقای  دیدن  به 
ام  خنده  کارش  دفتر  ازدیدن  رفتم 
یک  دفتر  به  اوبیشتر  دفتر  گرفت. 
ساختمانی  لوکس  وسایل  فروشگاه 
 . سفیر  یک  دفتر  تا  داشت  شباهت 
مرمر  سنگهای  های  نمونه  گوشه  یک 
ی  بود.گوشه  قرارگرفته  آن  وانواع 
دیگر دستگیره های برنزی دروپنجره 
انبار  ای  وپرده  رومبلی  های  وپارچه 
هارا  نمونه  این  انصاری  بود.  شده 
برای  را  شان  تابهترین  داشت  الزم 
کرج  درمهردشت  که  واالحضرت  کاخ 
بنماید.  انتخاب  بود  ساختمان  درحال 
من  به  کرد  انصاری هرچه می  تااینجا 
. تاآنکه روزی ازروزها  ارتباط نداشت 
و  امورخارجه  وزیر  بری  خلعت  آقای 
برای من  که  را  ای  پرونده  رئیس من 
بودم  ومطبوعاتش  اطالعات  کل  مدیر 
زودتر  هرچه  که  ودستورداد  فرستاد 
گزارش   ، آن  درباره  امررا  نظریات 

بدهم .
آن  پیوست  هم  کتابی  که  ای  پرونده 
انصاری   آقای   . کردم  دریافت  بود 
خبرنگار  یک  همکاری  رابا  کتاب 
تهیه  دینوسالواتوره   بنام  ایتالیائی 

وزارت  میکرد  پیشنهاد  و  بود  کرده 
امورخارجه 35 هزارجلد از این کتاب 
خریداری  دالر   25 ازقرارهرجلد  را 
شاهنشاهی  های  نمایندگی  به  کرده 

برای توزیع بفرستد.
اطالعات  مدیرکل  موقع  درآن  که  من 
بودم  خارجه  وزارت  ومطبوعات 
اداره  ریاست  مختار  وزیر  مقام  وبا 
غربی  دراروپای  را  ایران  اطالعات 
برعهده داشتم  درباره دینوسالواتوره 
شنیده بودم که یک خبرنگار قالتاقی 
است . گذشته ازآن تا تصویر روی جلد 
این   . گرفت  ام  خنده  دیدم  را  کتاب 
با  را  اعلیحضرت  نقاشی شده   تصویر 
نشان ها وحمایل وسواربراسب سفید 
نشان  نامدار  ارسالن  امیر  مانند  به 
مناسب  حمام  سردر  برای  که  میداد 
فقط  نه  تصویری  چنین  توزیع  بود.. 
تبلیغ مثبت به شمار نمی رفت  بلکه 
مطالب  داربود.  آمیزوخنده  مسخره 
تملق  مکررات  تکرار  هم  کتاب  داخل 

آمیز درباره انقالب شاه ومردم بود.
تهیه  کتابچه  درباره  که  درگزارشی 
نداده ضمن  ازدست  را  احتیاط  کردم  
تصویرروی  کتاب  ازمحتویات  تعریف 
اروپا  مردم  روحیات   رابرای  جلد 
نوشتم  دانسته  نامناسب  وآمریکا 

واکنش منفی خواهد داشت .
وزیر  دفتر  رابه  گزارشم  ازآنکه  پیش 
همکاران  از  تن  دوسه  با  بفرستم 
منوچهر عظیما مدیر   . مشورت کردم 
گزارش  این  اگر  گفت  سیاسی  کل 
نقره  بفرستی  خودت  فقط  راباامضای 
کمیسیون  یک  کرد.  خواهند  داغت 
ازنمایندگان وزارتخانه ها و دستگاهها 
سروکاردارند  ایران  تبلیغات  با  که 
بپرس  هم  آنهارا  ونظر  بده  تشکیل 

وگزارش رابا امضای آنها بفرست .
 . بود  بسیارعاقالنه  عظیما  راهنمائی 
دربار  نمایندگان  شرکت  با  کمیسیون 
رادیو   ، اطالعات  وزارت   ، شاهنشاهی 
تلویزیون ، وزارت آموزش عالی، حزب 
رستاخیز وساواک تشکیل دادم وهمه 
آنها نامناسب بودن تصویر شاهنشاه را 

تأیید  وگزارش را  امضاء کردند . 
گزارش با امضای وزیر امور خارجه به 

آقای معینیان رئیس دفتر مخصوص

 

شاهنشاه فرستاده شد
دونامه  مدت  درکوتاه 
یکی از دفتر مخصوص 
ودیگری  شاهنشاه 
واالحضرت  ازدفتر 

شمس رسید.
نامه دفتر مخصوص می 
درباره  گزارش  گفت 
دینوسالواتوره  کتاب 
ملوکانه  ازشرفعرض 
مطاع  واوامر  گذشت 
این  به  ملوکانه  مبارک 
شرح شرفصدور یافت: 
نیست. صحیح  نظر 

کتاب خریداری شود.
دیگر  عبارت  به 
میفرمودند  شاهنشاه 
زیادی  وفضولی  غلط 

کرده اید.
نقطه  ماجرا  این 
من  درروحیات  عطفی 
شد.اغلب به این اندیشه 
با چنین  که  افتادم  می 
آخروعاقبت  برداشت 
بود.! خواهد  چه  رژیم 

ماجرای کتابی که 
دینوسالواتوره نوشت

دکترپرویزعدل
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ومصرف  سالم  غذائی  ازرژیم  پیروی 
که  وادویه  سبزیجات   ، جات   میوه 
می  اکسیدان  ضد  ترکیبات  حاوی 
زندگی  سالهای  رمزافزایش  باشند، 
است . ضداُکسیدانها ترکیبات گیاهی 
را  آزاد  های  ریشه  که  هستند  قوی 
که درنتیجه سوخت وساز موادغذائی 
سلولهای  وبه  میشوند  تولید  دربدن 

بدن آسیب میرسانند خنثی میکنند.
کلرادو  دانشگاه  های  بررسی 
انواع  که  افرادی  که  آشکارساخت 
حتی  را  وسبزیجات  ها  میوه  مختلف 
میرسانند   مصرف  به  اندک  مقدار  به 
را  ها  فرآورده  این  که  ازآنهائی 
مصرف نمی کنند سالمتی بیشتری را 

داراهستند.
برای ازدیاد طول عمر موادغذائی زیررا 

دربرنامه روزانه خود منظور کنید:

سیر:
سیر گیاهی بسیارسودمند وسرشار از 
Alicin چند ترکیب گوگردی ازجمله

است .
های  درپژوهش  سیر  بیشمار  فواید 
 . است  داده شده  نشان  متعدد  علمی 
 2007 درسال  که  گزارشی  موجب  به 
سیر  رسید  چاپ  به  سرطان  درمجله 
رشد سلولهای سرطانی مغزرا متوقف 
معده  سرطان  ودرپیشگیری  میکند. 

وروده بزرگ مؤثر است .
اروپا   ، درآمریکا  اخیر  پژوهشهای 
محافظ  که سیر  آشکار ساخت  وچین 
باشد.  می  وعروق  قلب  دستگاه 
واز  داده  کاهش  را  فشارخون شریانی 
پیدایش پالک های چربی درشریان ها 
پیش گیری میکند.ازکارکردهای دیگر 
ها  به سوخت وساز چربی  سیر کمک 
کلسترول  ومیزان  میباشد  دربدن 
خون را 7 تا 15 درصد کاهش میدهد. 
افزون برآن دارای اثرات ضد میکربی 
وضد ویروسی میباشدودستگاه ایمنی 

بدن را تقویت میکند.

پیاز:
سیر  مشابه  پیاز  بهداشتی  خواص 

 Flavonoidمیباشد.مواد فالونوئید

آوردن  درپائین  درپیاز   موجود 
فشارخون شریانی ومیزان چربی های 
کلسترول  ومیزان   . است  مؤثر  خود 
خوب خون HDL راافزایش میدهند. 
خواص  دارای  پیاز  برآن  افزون 
ضد   ، ضدالتهابی   ، ضدسرطانی 
ومصرف  است  احتقان  وضد  میکربی 
ایمنی  دستگاه  تقویت  به  آن  روزانه 

کمک میکند.
قهوه :

سودبخش  ترکیبات  سرشاراز  قهوه 
استیک   Polyphenol فنول  پُلی 
مطالعه جدید برروی بیش از چهارصد 
هزارنفر نشان داد که نوشیدن روزانه 
درروز(  فنجان  پنج  )حداکثر  قهوه 
عالوه بر افزایش انرژی ، احتمال بروز 
کاهش  هارا  وعفونت  قلب  بیماری 
درروز  فنجان  یک  نوشیدن  میدهد. 
13 درصد ، دو تاسه فنجان درروز 42 
 47 درروز  قهوه  فنجان  وچهار  درصد 
درصد از خطر بروزبیماری قند کاست .
پس  کانادائی  ازپزشکان  گروه  یک 
این  به  ساله  دوازده  پژوهش  ازیک 
قهوه  نوشیدن  که  رسیدند  نتیجه 
کاهش  را  نقرس  بیماری  به  ابتال  خطر 

میدهد.

کرنبری:
اثر ضد میکربی قوی  دارای  این میوه 
بوده وازعفونت های اداراری جلوگیری 
دردانشگاه  جدیدی  مطالعه  میکند. 
 8 نوشیدن  که  آشکارساخت  ییل 
بهترین  خالص   کرنبرب  آب  اونس 
درمان  یا  جلوگیری  برای  طریقه 

عفونتهای مثانه است . 
کرنبری دارای متده تانن 

است . این ماده 
مانع چسبندگی 

میکرب
 ئی کوالی

 به جدار
مثانه 

میگردد.
بررسی 

اکسیدان  ضد  که  است  داده  هانشان 
موجود  فیتوکمیکال   به  موسوم  های 
شرائین  تصلب  بروز  خطر  درکرنبری 
رگها  هارادرجدار  چربی  ورسوب 
های  غده  بعضی  وازرشد  داده  کاهش 

سرطانی جلوگیری میکنند.

گریپ فروت:
ازمیوه های خانواده سیتروس )پرتقال 
، نارنگی وغیره ( میباشد. نوع قرمزآن 
 Lycopen لیکوپن  بخاطرداشتن  
گریپ   . است  گوناگون  فوائد  دارای  
اکسیدان  ضد  ترکیبات  دارای  فروت 
مانند ویتامین  C ، لیکو پن لیمونوئید 

و نارینجن است .
و اضافی  ملکولهای  ترکیبات  این 
خطرناک اکسیژن موسوم به ریشه های 
بیماریهای  وبروز  کرده  آزادراخنثی 
قلبی،سرطانها وســـرماخوردگی را 

کاهش میدهند.
گریپ فروت منبع بسیارخوب ویتامین 
C میباشد. یک فنجان آن   دارای   88 

میلیگرم این ویتامین است .
ازضد  درگریپفروت  موجود  لیکوپن 
ودرگوجه   . است  قوی  های  اکسیدان 
هندوانه  و  شیرین  قرمز  فلفل  فرنگی، 

نیزوجوددارد.
در  2010 درسال   که  بررسی  دریک 
و  اورشلیم  عبری  دانشگاه 
انجام  Mass General بیارستان  

نارینجن   که  آشکارگردید  شد     
برخی  مانند  گریپفروت  در  موجود 
تجزیه  به  بیماریقند  ضد  داروهای 

اسید های چرب کمک میکند. 
     درجانوران آزمایشگاهی این ماده    

                 رشد بعضی انواع سرطان
                      پستان  رامتوقف نمود

 ترکیبات ضدالتهابی موجود  درگریب 
فروت  خنثی کردن مواد سرطان زا      
              رادر کبد  تسهیل    میکند.   

پنج نوع فرآورده ی غذائی
برای ازدیادطول عمر 

از دکتر همایون آرام
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و  مهم  مبدأ  ماه  اردیبهشت  چهارم 
واالئی درتاریخ، فرهنگ ، هنروجامعه  

ایران است .
 1319 ماه  اردیبهشت  درچهارم 
خورشیدی )24 آوریل 1940 میالدی ( 
فرستنده رادیو تهران آغاز بکار کرد. 
درساعت  تهران  رادیو  گشایش  خبر 
هفت و پانزده دقیقه بعد ازظهر به پنج 
اعالم  رادیو  فرستنده  طریق  از  زبان 

شد.
رادیو خیلی زود بین مردم جا باز کرد. 
کار فقط عدۀ معدودی   اگرچه درآغاز 
گیرنده رادیو داشتند . چون اوالً رادیو 
نسبتًا  و  اشرافی   ، لوکس  وسیله  یک 
گران بود که هرکس قادر به تهیه آن 
خیلی  رادیو  های  گیرنده  نبود.ثانیًا 
نیروی  ای  هرخانه  .ثالثًا  بود  کمیاب 
فقط  بزرگ  ودرشهرهای  نداشت  برق 
ورجال  اشراف   ، اعیان  از  ای  عده 

درخانۀ خود برق داشتند.
رادیو پدیدۀ جدیدی بود که بزرگترین 
ُحسن و امتیاز آن این بود که مردم بی 
وبرنامه  اخبار  توانستند  می  سواد هم 
های آن را گوش کنند.وازآن استفاده 
شبکۀ  گسترش  با  رفته  رفته  کنند. 
بعضی  وبعدازآن  شهرها  مرور  به  برق 
به  و  دارشدند  برق  هم  ها  ازروستا 
تدریج رادیو به همۀ گوشه وکنار ایران 
های  رادیو  که  هم  وبعد  کرد  پیدا  راه 
باطری دار  به بازار آمد  که احتیاج به 
برق نداشت . عالوه براین  بسیاری از 
آنهائی که رادیو داشتند ، موقع پخش 
ماه  سحرهای  و  ها  یادرشب  و  اخبار 
رمضان  صدای رادیوی خودرابلند می 
تا  یا روی دیوار می گذاشتند   کردند 

همسایگان هم بتوانند بشنوند.
به یاد دارم ، بچه بودم . درمنزل ما که 
هراطاق  ودر  داشت  اطاق  شش  پنج 
کردند   می  زندگی  بزرگ  خانواده  یک 
رادیو داشت که  دائی  اطاق خان  فقط 
از اطاق خودش به اطاقهای دیگرسیم 
کشیده بود ودرهراطاق یک بلندگوی 
های  برنامه  که  بود  گذاشته  کوجک 
رادیو ازاطاق خان دائی به همه اطاق ها

پخش  میشد.
های   کافه   ، ها  خانه  قهوه  از  بعضی 
رادیو  که  هم  فروشی  وبستنی  قنادی 
کارشان  اخبار  پخش  موقع  داشتند 
می  مراکز  این  به  مردم   . بود  سکه 
رفتند وبه اخبار وبرنامه گوش میدادند.
ومردم  گیر شد  رادیو همه  رفته  رفته 
عادت کردند که با رادیو زندگی کنند 
هم  صبح  تا  ازسرشب  حتی  وگاه 
باصدای رادیو می خوابیدند. هنوز هم 
از بیش ازنیم قرن که از تأسیس  پس 
میگذرد  )رادیوتهران(  ایران  رادیو 
وقتی  ها  وپدربزرگ  ها  مادربزرگ   ،
وزیری«  »قمرالملوک  ملکوتی  صدای 
رامی شنوند بی آنکه بخواهند ، ناگهان 
خاطرات ، لحظه ها، آدمها وهمه چیز 
می  وتداعی  زنده  برایشان  روزها  آن 

شود.
صدای شگفت انگیز قمر:

که  بود  آوازهائی  اولین  از  قمر  صدای 
زندگی  درباره  شد.  شنیده  رادیو  از 
هنرمند  بانوی  این  وشخصیت  صدا   ،
شده  ونوشته  گفته  زیاد  وگرانمایه 
کاررادیو   درشروع  که  نامی   . است 

دربین ایرانیان به طرز عجیبی جا

 افتاد وتادورترین روستاها،
 مردم اورا شناختند. هنوز هم صدای

 قمر دریچه ای است به سمت شبهای 
دورهم   ، کنارکرسی   ، زمستانی 
وشبهای  چره  شب  و  غذاخوردن 
سردوگرم را برگزار کردن .روز گارانی 
وشکن  درچین  آن  پای  جای  که 
به یاد گار مانده است.  صورت هاشان 
حدود  تا  هم  بعدازقمر  های  خواننده 
مردم  دردل  خودرا  توانستند  زیادی 
جا کنند؛  اما این اقبال را هیچکدام به 
گستردگی قمر درهمه قشرها ، طبقات 
شهرها   ، ها  وفرهنگ  اقوام  ازتمام  و 
. اولین بودن قمر،  وروستاها نداشتند 
البته وبدون شک عامل مهمی بود. اما 

صدای خاص وجادوئی او وشاید زن 

بودن وهمراه
 بودنش با ورود رادیو همگی 

عوامل مهمی در ایجاد این اقبال بود.
قمراین  ستایش  قابل  های  ازویژگی 
دراوج  او  که  درزمانی  درست  که  بود 
 ، درچادر  خانها  همۀ  ودرزمانیکه  بود 
چاقچوروحجاب بودند ، قمر چادرازسر 
صحنه  روی  حجاب  وبی  برداشت  
که  وآزادگی  بزرگ  روح  ظاهرشد. 
دراین بانوی هنرمند تاپایان زندگیش  
انسان  یک  اورانمونه  بود  متجلی 
وارسته وپیشرو قلمداد کرد وبسیاری 
از همعصران او گنجینه ای از داستانها 
درمورد  انگیزی  شگفت  وخاطرات 
ویژگی ها وصفات او گفته ونوشته اند.

* رادیو از هر مدرسه ، دانشگاه ومرکز علمی دیگر درپیشبرد فرهنگ وهنر ایران مؤثر بوده است 
* رادیو به آوازه خوان و نوازنده حرمت بخشید.

*هنـرمندان               راد   یو  شا   هکا       رهائی جا       ودانه   خلق کردند
* رادیو ایران  مرکز کشف استعدادهای خالق وناشناخته بود

* حفظ و اشاعه فرهنگ مردم ، رسالتی بود که رادیو 
ایران به خوبی از عهدۀ آن برآمد.

رادیو  مدیون  همگی  درایران  موسیقی  هنرمندان   *
ایران هستند 

روح انگیز قمرالملوک
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)که  عمر  پایانی  درروزهای  قمر 
سالگی   در54  زود  خیلی  متأسفانه  
مرفهی  زندگی  متأسفانه   ) درگذشت 
نداشت ودرتنهائی ، فقر و انزوا زندگی 
زندگی   ، وضعیتی  چنین  کرد.  می 
روزی   ، شد  باعث  او  فقر  با  همراه 
صفا«   نواب  »اسماعیل  یاد  زنده  که 
 ، او رفت  به دیدن  نامدار  ترانه سرای 
وضعیت رقت بار قمر چنان نواب صفا 
را تحت تأثیر قراردادکه درهمانجا فی 
البداهه ترانه معروف »تک درخت« را 
نوشت که مدتی بعد »عباس شاپوری« 
یاد  وزنده  ساخت  آن  روی  آهنگی 

خانم »پوران« آنرا اجرا کرد:
»تک درختی ، بی پناهم 

که دشت آرزوها ، 
گردید آخر، مزار آرزویم .

تک درختی تیره بختم 
 ، من  فریاد  صحرا،  درسکوت  که 

شکسته  درگلویم .«

آغاز روزی ویژه
دقیقه  وپانزده  هفت  درساعت  رادیو 
چهارم  چهارشنبه  روز  بعدازظهر 
اردیبهشت ماه سال 1319  خورشیدی 
وسیلۀ  به  میالدی(   1940 آوریل   24(
با  پهلوی«   محمدرضا   « وقت  ولیعهد 
 . یافت  گشایش  ای  دکمه  فشاردادن 
این روز آغاز ویژه ای  برای موسیقی 
روز   رود.درآن  می  شمار  به  ایران 
بار  اولین  برای  کوچکی  استودیوی 
واکنون  کرد  راپخش  تهران  صدای 
قدیم  قصر)جاده  سیم  بی  درمحل 
افتتاح  یادگارمانده   به  شمیران( 
شنیدند.  را  رادیو  صدای  شدومردم 
تهران  رادیو  های  برنامه  بعد  به  ازآن 
بیشتر روی موج کوتاه و متوسط پخش 
شد که شامل اخبار ، گفتار ، موسیقی 
ایرانی وموسیقی اروپائی بود.موسیقی 
موسیقی  کمیسیون  توسط  اروپائی 
مرکزی  سازمان  از  بخشی  که  ورادیو 

پرورش افکاربود طرح ریزی میشد 

روح انگیز

»چک«  ازاستادان  وارکسترآن 
موسیقی  عالی  هنرستان  وهنرآموزان 
به  آن  میشدوسرپرستی  تشکیل 
بود. باشیان  مین  غالمحسین  عهده 
 1320 شهریورماه  سوم  )بعدازحادثه 
افکار  پرورش  سازمان   ، خورشیدی 

منحل شد(.

آوازخوانان رادیو
 1326(  1330 از  قبل  درسالهای 
 86 حدود  تهران   رادیو   )1327 تا 
.ازجمله  داشت  نوازنده  و  آوازخوان 
خانمها  قمرالملوک وزیری، روح انگیز، 
عصمت باقرپور )دلکش(، روح بخش ، 

پروانه ، فرح ، زهره و تعدادی دیگر.

برنامه های گلها
ازحدود سال 1334 خورشیدی برنامه 
های گلها باابتکار و همت »داودپیرنیا«  
منیر  چون  وآوازخوانانی  بوجودآمد 
السادات  اشرف   ، فوالدی)فرح( 
مرتضائی)مرضیه( روح بخش ، خاطره 
گلها  های  برنامه  با  ودیگران  پروانه 
، سیما  الهه  بعدها   . داشتند  همکاری 
بینا، پوران ودیگران هم به برنامه های 
ازآنها  بعضی  که  کردند  پیدا  راه  گلها 
فعالیت و تبحر بیشتری داشتند وآثار 
 . با صدای آنان بوجود آمد  ارزنده ای 
پایۀ  که  مرضیه  خانم  یاد   زنده  مثاًل 
های  تصنیف  اجرای  با  کارش   اصولی 
شیدا و عارف آغاز کرد وچیزی حدود 
پنجاه اثر از این دو آهنگساز بزرگ را 

باز خوانی کرد. از جمله تصنیف های 
» عقرب زلف کجت  با قمر قرینه« ،  

ناز«   مایۀ  آن  است  برمن  به  امشب   «
یاد  زنده  بعدها   . مستی«  »نرگس   ،
مرضیه با همکاری آهنگسازان  وترانه 
سرایان بنامی چون پرویز یاحقی ، روح 
جواد   ، معروفی  موسی    ، خالقی  اهلل 
معروفی ، علی تجویدی ، همایون خرم 
، حبیب اهلل بدیعی ، معینی کرمانشاهی

 ، بهادریگانه   ، صفا  نواب   ، نیرسینا   
بیژن ترقی ، کریم فکور، رهی معیری 
کردند  خلق  شاهکارهائی    ، ودیگران 
خواهد  جاودانه  ایران  درموسیقی  که 

ماند.

گسترش موسیقی
واجرای  رادیو  کارفرستنده  شروع  با 
ورواج  روزانه  موسیقی  هی  برنامه 
 ، واروپائی  ایرانی  ملی  های  آهنگ 
موسیقی به تدریج گسترش پیدا کرد 
وعمومیت یافت وبه گوشه وکنارایران 
راه یافت .درآغاز تأسیس رادیو ، اجرا 
وآهنگسازان  آواز  و  ساز  کنندگان 
تعلیم   ، کش  زحمت  هنرمندانی  که 
زمان  ازاساتید  دان  ومایه   یافته 
معرفی  در  را  تأثیر  ومهمترین  بودند 
وبخصوص  ایرانی  موسیقی  وخلق 
موسیقی سنتی و محلی ایران داشتند 
صبا  ابوالحسن  مانند  هنرمندانی   .
آهنگساز(،  و  تار  سه   ، ویلن  )نوازنده 
ونوازنده  )آهنگساز  محجوبی  مرتضی 
پیانو(، مشیر همایون شهردار)نوازنده 

پیانو(، رضا محجوبی )نوازنده ویلن (،
محمود ذوالفنون )تار، سه تار، ویلن(،

پنجه  زرین  )کمانچه(،  بهاری  اصغر 
)پیانو(،  معروفی  موسی  )تار(، 
نی  مرتضی  )پیانو(،  جوادمعروفی 
تهرانی  حسین  آهنگساز(،  داود)تارو 
علی  )نی(،  کسائی  حسن  )تنبک(، 
شهناز)تار(،  جلیل  اکبرشهنازی)تار(، 
آهنگساز(،  تارو   ( خالقی  اهلل  روح 
آوازه  و  )سنتور(،  سماعی  حبیب 
 ، خوانساری  ادیب  چون  خوانهائی 
  ، دردشتی   ، بنان   ، وزیری  عبدالعلی 
 ، ضرابی  ملوک   ، قمر   ، اصفهانی  تاج 
روح انگیز ، وروح بخش که این اساتید 
واحترام  موردتوجه  پیش  از  بیش 
به  »هنرمند«  عنوان  قرارگرفتندوبه 
از  قبل  شدند.چون  معرفی  جامعه 
درزمان   بخصوص    ، رادیو  تأسیس 

قاجار  به نوازندگان و خوانندگان  از

گفتند  می  طرب«  »عمله  تحقیر  روی 
ودرمجالس آنهارا درپائین مجلس جای 
این  رادیو،  تأسیس  با  که  دادند.  می 
موسیقی  هنر  کلی  وبطور  هنرمندان 
عنوان  به  ونوازندگی  خوانندگی   ،
شناخته  ارجمند  هنروهنرمندان 
خانواده  از  حتی  رفته  ورفته  شدند 
های اشراف وارد کار موسیقی شدند . 
از جمله غالمحسین بنان )فرزند بنان 
صدای  کودکی  از  که  نوری(  الملک 
رسائی   ضیاء  سید  ونزد  داشت  خوبی 
» استاد معروف آواز درس گرفته بود 
وردیف ودستگاه های         ورق بزنید

روحبخش رپورانضرابی دلکش

 حمیرا

گوگوش
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اما  بود،  کرده  تکمیل  را  موسیقی   
او  به  بود  .رجال  ازاشراف  که  پدرش 
وآواز  فعالیت علنی درموسیقی  اجازه 
نمی داد ، چون موسیقی ارج ومنزلتی 
تأسیس شد  رادیو  که  تااین   . نداشت 
و آواز خوانی حرمتی پیدا کرد. دراین 
داد  اجازه  او  به  پدربنان  که  بود  زمان 
از   ، بنان  استاد   . بخواند  آواز  دررادیو 
صبا  ابوالحسن  ودوستان  معاشران 
استاد خوانندگی می  این  باساز  و  بود 
بنان  که  آثاری  ترین  کردوجاودانه 
 ، صبا  های  ازساخته  است  کرده  اجرا 

تجویدی واساتید دیگر است . 
نزد  هم  چندی  بنان  غالمحسین 
به  وزیری«   علینقی  »کلنل  استاد 
صدای  آن  با  بنان   . پرداخت  آموزش 
برآوازه  که  وتسلطی  وجذابش  بم 
پرطرفدارترین  از  یکی  داشت  خوانی 
ایران  موسیقی  که  است  خوانندگانی 

کمتر نظیر اورا به خود دیده است .
تأسیس  درسالگرد  باید  ومی  بجاست 
همه  از  نامی  الاقل   ، درایران  رادیو 
افرادی  که به نحوی درپیشبرد رادیو 
وبخش های مختلف ، خدمت کرده اند 
برده شود.اما حتی اگر به نام ومشاغل 
آنان بخواهیم اشاره کنیم خود کتابی 
نوشته  دراین  که  شد  خواهد  قطور 
کوتاه نمی گنجد. بنابراین ازسِر اجبار 

، بیشتر به هنرمندانی می پردازم که
ایران  درموسیقی   را  تأثیر  بیشترین 
بعضی  درمورد  که  اند  داشته  زمین 
گفته  بسیار  وهنرمندان  اساتید  ازاین 
اشاره  به  وفقط  است  شده  ونوشته 
بسنده  آنها  از  بعضی  از  مختصر  ای  
باهمه  شاپوری«   از»پوران   . کنم  می 
تلطی که برموسیقی داشت کمتر گفته 

ونوشته شده است .
عباسی  دخت  »فرح  او  اصلی  نام 
طالقانی «  است وبانام مستعار پوران  
شهرت دارد. او درسال 1312  درتهران 
زاده شد. دردبیرستان اسدی تحصیل 
عالی  هنرستان  ابتدائی  دورۀ  و  کرد 
 1330 حدود  واز  گذراند  را  موسیقی 
کرد  آغاز  خوان  آواز  بعنوان  را  کارش 
کند  ازدواج  که  ازاین  قبل   ، دراوائل   .
می  آواز  ناشناس   خواننده  عنوان  با 
خواند . او که خواهرزاده »روحبخش« 
آهنگساز  و  نوازنده  با  بعدها  بود 
ازدواج  شاپوری«   »عباس  معروف 
شهرت  شاپوری   پوران  وبانام  کرد 
از حدود سال  عباس شاپوری   . یافت 
آغاز  رابارادیو  خهمکاریش  که   1321
مثل  مشهوری   خوانندگان  برای  کرد 
روحبخش آهنگ می ساخت . اوروزی 
درمنزل روحبخش با دختر جوانی که 

خواهرزاده روحبخش بود

داشت  خوبی  صدای  آشناشدوچون   
ازعباس  بود  عالقمند  موسیقی  وبه 
تعلیم  او  به  که  کرد  تقاضا  شاپوری 
عباس  کالس  به  خانم  آن  بدهد. 
که  میگیرد  تعلیم  و  میرود  شاپوری 
وعباس  کردند  ازدواج  هم  با  بعدها 
او ساخت  برای  شاپوری ده ها آهنگ 
سال  ده  حدود  وچیزی  واجراکردند 
آهنگ  با  پوران  کردند..  کار  باهم 
پروانه«    « قباًل  که  شدباز«   »صبح 
زیادی  واعتبار  شهرت  بود  خوانده 
بدست آورد و بعد با استعداد فراوانی 
که داشت به برنامه های گلها راه یافت 
و آثار ماندگاری به جای گذاشت . زنده 
با  شاپوری  از  جدائی  بعداز  پوران  یاد 
»حبیب روشن زاده«  مفسر وگوینده 
درسال  پوران   . کرد  ازدواج  ورزشی 
سرطان  بیماری  علت  به   1369

درتهران درگذشت .
که  هائی  خوان  آوازه  از  دیگر  یکی 
داشت  ایران  درموسیقی  تأثیرفراوانی 
ودارد»اکبر گلپایگانی« است که دربین 
زیادی  وشهرت  محبوبیت  مردم  توده 
پرورش  ای  درخانواده  او  کرد.  کسب 
یافت که اکثر افراد آن  صدای خوشی 
بود  . پدرش خواننده مذهبی  داشتند 
و اکبر هم دراوائل از همان روش پدر 
به    1337 درسال   . کرد  می  پیروی 
استاد  برومند«  خان  »نورعلی  کالس 
برومند  استاد   . رفت  موسیقی  بزرگ 
از با آزمایشی ازاو دریافت که جوان با 
استعدادی  است اما موسیقی نمیداند 

وصدایش پرورش پیدانکرده است .
صبا  ابوالحسن  استاد  به  اورا  بنابراین 
به  اورا  وپرورش  تعلیم  تا  که  معرفی 
ازشنیدن  از  پس  صبا   . بگیرد  عهده 
صثدا  این  که  دید  گلپایگانی  صدای 
خودرو بارآمده وآماده سازی او کاری 
زمان  مدت  به  و  بسیاردشوار  است 
که  بود  این   . دارد  احتیاج  طوالنی 

پذیرش گلپایگانی وتعلیم او سرباز

 زد واورا به عنوان شاگرد قبول نکرد 
. بناچار خود استاد برومند کمر همت 
بست  جوان  خواننده  این  تربیت  به 
آواز  وسبک  شیوه  گرفت  وتصمیم 
از  یکی  که  را  »طاهرزاده«  خوانی 
گلپایگانی   به  بود  بزرگ  خوانندگان 
سال  پنج  ومدت  کرد  بیاموزدوچنین 
موسیقی  اصول  و  داد  آموزش  او  به 
رابه  ایرانی وروش  خوانندگی صحیح 

او تعلیم داد. 
جوان  ازاین  قصدداشت  برومند 
خواننده   ، بسازد  اصولی  ای  خواننده 
اورا  باسربلندی  بتواند  استاد  که  ای 
 . کند  معرفی  خود  شاگرد  عنوان  به 
وجویای  بود  جوان  که  گلپایگانی  اما 
نداشت  را  الزم  وصبروشکیبائی  نام 
گیری  یاد  به  سال  پنج  از  بیش  که 
ادامه دهد. این بود که از ادامه تعلیم 
وبا  رفت  رادیو  به  و  کشید  دست 
خوبی  وبه  داشت  که  رسائی  صدای 
برمی  وباال  بلند  های  گوشه  اجرای  از 
اولین  با  و  شد  پذیرفته  دررادیو  آمد 
پخش  ازرادیو  او  صدای  با  که  آهنگی 
شد، بقول معروف صدای او مثل بمب 
درردیف  کوتاهی  ودرمدت  کرد  صدا 
رادیو  خوانندگان  مشهورترین 
که  وتأثیری  ویژگی  مهمترین  درآمد. 

گذاشت  ایرانی  درموسیقی  گلپایگانی 
کمتر  مردم  ازاو  تاپیش  که  بود  این 
دادند  می  نشان  عالقه  آواز  به 
و  ترانه  طرفدار  و  وبیشتردوستدار 
تصنیف بودند . گلپایگانی آواز و ردیف 
خوانی را مردمی کرد ومردم آوازهای 
می  زمزمه  وتصنیف  ترانه  مانند  اورا 
آواز »مست مستم ساقیا  کردند. مثاًل 
مردم  را  است  آواز  که  بگیر«  دستم 
بصورت  ترانه وتصنیف می توانستند 

بخوانند ، زمزمه کنند و لذت ببرند.

موسیقی پاپ 
وقتی صحبت از موسیقی ورادیو ایران 
می کنیم باید اشاره ای  هرچند مختصر 
نیز به موسیقی مردمی )موسیقی پاپ 
را  راه  این  که  وهنرمندانی  کرد   )
گشودند ودراین رشته فعالیت داشتند 
نوع  این  وگسترش  ودربوجودآمدن 

موسیقی تأثیر گذار بودند.
واژه   از  شده  برگرفته  »پاپ«   کلمه 
معنای  به   . است   Popularانگلیسی
مردم ومردمی . رادیو ایران که اززمان 
واشاعه  کوششدرحفظ  خود  تأسیس 
رفته   ، داشت  وسنتی  ملی  موسیقی 
از  بعضی   ، دودهه  یکی  از  پس  رفته 

ابوالحسن صبا روح اهلل خالقی علینقی وزیری

جلیل شهناز حسن کسائی
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بااستفاده  کردند  کوشش  هنرمندان 
موسیقی  وحتی  غربی  موسیقی  از 
موسیقی  نوعی  همسایه  کشورهای 
مدرن ، جوان ، مردم پسند یا »پاپ« 
نوع  این  پیشوایان   . آوردند  بوجود  را 
موسیقی افرادی چون »حمیدقنبری«، 
هنرمند  وچند   » شیبانی  »جمشید 
این  که  افرادی  از  یکی   . بودند  دیگر 
را جدی گرفت  ودنبال  نوع موسیقی 
 ، بخشید  واعتبار  ارزش  آن  وبه  کرد 

زنده یاد »محمد نوری« بود .
زمان  آن  که  درگفتگوئی  نوری  محمد 

بااوداشتم ازروی قدردانی گفت :
مرتضی   « استادان  من  از  قبل   «
 ، سرفراز«  ناهید   «  ،  » احمدی 
»جمشید شیبانی« ، »حمید قنبری« ، 
» علی اصغر گرمسیری« و بیش از همه 
این ها » نعمت مین باشیان«  بودند که 
نوری  محمد  خواندند.«  می  گونه  این 
زمان جلو  که  :» همین طور  می گفت 
می رفت تغییراتی به سوی بهترشدن 
ایجاد شد. بعداز من  ویگن ، عارف و 
من  درواقع   . آمدند  دیگر  دونفر  یکی 
ناهید  مهرپویا،  عباس   ، قنبری  بین 

سرفراز ، عارف وویگن قرار گرفتم .«
را  این  نوری  محمد  گفته  به  باید 
موسیقی   شکل  بعدها  که  کنم  اضافه 

دسته  دو  به  مردمی  موسیقی  یا  پاپ 
تقسیم شد. دسته اول آنهائی که  این 

موسیقی را جدی گرفتند وبه آن سر 
بخشیدند.  واهمیت  وارزش  وسامان 
این  که  بودند  آنهائی  دوم  دسته 
ابتذال وبی راهه  به  را  شیوۀ موسیقی 
کشاندند . گروه اول با توجه به نیازهای 
کردند  تالش   ، جوانان  عالقه  و  زمانه 
هنرمندانی   . دهند  ارائه  آثارباارزشی 
چون محمد نوری که تازمانی که زنده 
محترم  و  جدی  طور  به  را  کارش  بود 
وباارزش دنبال کرد.درمیان خانمها نیز 
همه  واز  پاشائی  گیتی   ، غانم  سیمیم 
حدود  از  پس  که  بود  گوگوش  مهمتر 
ومحبوبیت  شهرت  هنوز  قرن  نیم 

خودرا حفظ کرده است .
»فائقه آتشین « یا »گوگوش« همانگونه 
بازندگی  زبانان  فارسی  از  بسیاری  که 
وسابقه هنری او آشنائی دارند در 18 
درمحلۀ  خورشیدی   1328 ماه  بهمن 
پدراو  شد.  زاده  تهران  سرچشمه 
»صابر آتشین« در کاباره ها و تآترهای 
وبرنامه  آکروباتیک  عملیات  به  تهران 
های کمدی می پرداخت وگوگوش نیز

صحنه  درروی  پدرش  همراه  به   
می  خوانندگان  صدای  تقلید  به 
بااو  آکروباتیک  ودرعملیات  پرداخت. 

همکاری میکرد. گوگوش از 8 سالگی  
رادیوشد  جمعه«  »صبح  واردبرنامه 
وبعد به تلویزیون راه یافت که اجرای 

حدود پانصد ترانه وحرکات موزون  او 
درتلویزیون  آهنگها  اجرای  درهنگام 
اورا به عنوان مطرح ترین ، پرکارترین 
درآورده  پاپ  خواننده  ومشهورترین 

است .
عالوه براین محبوبیت گوگوش مدیون 
آهنگسازانی چون حسن شماعی زاده 
فرید   ، واروژان   ، نوجوکی  صادق   ،
ترانه  و  منفردزاده  اسفندیار  زوالند، 
کریم   ، نگهبان  تورج  چون  سرایانی 
جنتی  ایرج   ، افشار  میر  هما   ، فکور 
شهیار  و  سرفراز  اردالن   ، عطائی 
قنبری است که دراین چهار پنج دهه  

با او همکاری داشته اند .
اکنون نیز چندسالی است که گوگوش

 درآمریکا مقیم شده     است  وهنوز 
های  سالن  که  است  ای  خواننده 
کند  پرمی  را  هزارنفری   چهارپنج 
فارسی  ومحبوب  معروف  وهمچنان 

زبانان سراسر جهان است .

اکبر گلپایگانی محمودذوفنون علی تجویدی مرتضی محجوبی

شجریان

بدیعی

همایون خرم پرویز یاحقی عبدالوهاب شهیدی احمد عبادی
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نکند  که  فکریم  این  در  همیشه  ما 
خوانندگان  نکرده  خدای  یکوقت 
ما  که  کنند  فکر  آزادی  محترم 
و محبوب  رژیم درجه یک  با  دشمنی 
کش  ماله  امت  یا  و  اسالمی  آخوندی 
جاهل متعصب داریم. به زین العابدین 
ما  و  نیست  اینچنین  که  قسم  بیمار 
معصیت  ها  دشمنی  این  که  معتقدیم 
مسخره  منظورمان  هیچوقت  و  دارد 
نبوده!.  و  نیست  امت  باورهای  کردن 
برای اثبات این مدعا بجای بد و بیراه 
گفتن بحق و افشاگری افتضاحات این 
نخبگان، ما اینبار برای بیگانه پرستان 
و سیاه کیشان دعای خیر داریم. ما از 
صمیم قلب آرزوی موفقیت برای همه 
را  اند  افتاده  هم  جان  به  که  وحوشی 
، چه اصالح طلب چه اصولگرا،  داریم 
اصول  به  که  آنانی  چه  و  آخوند  چه 
دارند  اعتقاد  افتاده  عقب  انقالب  این 
بقیه  تا  گرفته  صدرش  بنی  موسیو  از 
آخوند فکلی ها و خلقی ها و متفکرین 
فیلسوف که میخواهند آب و روغن را 
با هم قاطی کنند. انشااهلل تعالی که هر 
گروهشان با خشونت هر چه تمامتر به 
ابلهان  تعداد  چون  و  بیفتند  هم  جان 
زیادی  عده  گمان  بدون  بیشماراست 
از آنان قابلیت بالهت بیشتری از بقیه 
خواهد  بیتشر  تنش  باعث  که  دارند 
را  همدیگر  تا  که  خدا  امید  به  و  شد 
پای  از  نرسانند  شهادت  افتخار  به 

ننشینند.
این   برای  داریم  موفقیت  آرزوی   
انفجاردرونی و از هم گسیختگی نظام 
نعلین و آفتابه با باورهای آنچنانی اش 
قابل کود دادن است. آرزوی  که فقط 
دسته  و  دار  برای  داریم  موفقیت 
پرزیدنت مموتی که گاه به گاه با امام 
بطور  یا  است  تماس  در  )عج(  زمان 

راست  دوال  موقع  یا  شدن  خوابنما 
چه  که  نیست  معلوم  و  روزانه  شدن 
کسی او را چیزخورش کرده که اصاَل به 
و  نمیدهد  گوش  اش  لوطی  دستورات 
در دنیای هپروت خودش پرواز میکند 
آقا میفرمایند روز است دکتر میگوید 
نیمه شب است. هر چرندی که به فکر 
و  میآورد  زبان  به  میآید  نامتعادلش 
چون تازگیها بر خالف جهت دستورات 
رهبر معظم رفتارمیکند، تا به او خرده 
او  میاندازد  جفتک  چرا  که  میگیرند 
حواله  )عج(  زمان  امام  به  بالفاصله 
بوده  او  بخاطر  میکند  ادعا  و  میدهد 
جرأت  کسی  حاالچه  گفته.  چنین  که 
دارد تا ادعای او را رد کند؟ امت ماله 
انگولک  که  دارد  تعصب  آنقدر  کش 
اعدام  مجازات  آنان  باورهای  کردن 
دارد. اینها صمیمانه معتقدند که ظهور 

نزدیک است و دکتر هم از این جریان 
با خبر است و بدون هیچ پروایی آتش 
او   . میزند  دیوانگان  هیئت  خرمن  به 
تازگی ها در سخنرانی هایش صحبت 
از  آزاد « میکند  و وقتی که  از »بهار 
حرف  این  از  منظورش  میپرسند  او 
بیربط چه بوده ، او هم جواب بیربط تر 
میدهد و میگوید » امام زمان بوده «!!!

آرزوی موفقیت داریم برای نمایندگان 
مجلس خیمه شب بازی اسالمی و امت 
بقیه دسته های عربده  با  قوه قضاییه 
که  مربوطه  انتظامی  چاقوکش  و  کش 
اند تا تمامی  پا را در یک کفش کرده 
لیاقتی  بی  تقصیر  را  کاریها  گند  این 
قاراشمیش  مدیریت  و  نژاد  احمدی 
این مجلس فرمایشی   . بیندازد  دولت 
و نمایشی در نوع خودش لعبتی است 
بی همتا از آن رئیسش گرفته تا بقیه 
سیاهی  امت  منتخب  مفتخور  ارازل 
لشگر.  اینهم چند نمونه از خزعبالت 
فکری رئیس مجلس اسالمی و نماینده 

منتخب امت قم.

در  خود  سخنرانی  در  الریجانی  علی 
در  گلپایگان  شهرستان  مردم  جمع 
مسجد جامع این شهرستان گفت:»... 
عمرشان  آخر  روزهای  در  پیامبر)ص( 
نگران امت بودند و این نگرانی به این 
که  را  جدیدی  تمدن  که  بود  خاطر 
ایشان بعد از عصر جاهلیت ایجاد کرده 
بودند مجدداَ با غفلت برخی به دوران 
جاهلیت باز نگردد.« خوب اینهم یکی 
انقالب مزخرف  از دستاوردهای  دیگر 
بیرق  کردن  علم  با  که  است  تاریخی 
تمدن  این  نکردن!  غفلت  و  اسالم 
همان  یعنی  کردند.  زنده  را  جدید 
بیعدالتی  و  شکنجه  و  غارت  و  قتل 
کردن.  قطع  پا  و  دست  و  زورگویی  و 
یا  و  تلگرافی  بوسیله  میشد  ایکاش 
خوابنما شدن به ائمه و معصومین خبر 
داد  تا ستاد باال را آگاه کنند که تمدن 
که  زمانی  تا  و  پابرجاست  جدیدشان 
اینهاست،  رگهای  در  امتی  خون 
جهاد با عالم و آدم ادامه دارد یا همه 
میکنند  ختنه  و  میشوند  مسلمان 
پای  خونشان  یا  و  میپوشند  چادر  و 
یادمان  تا  ضمن  در  و  است  خودشان 

نرفته مرگ بر اسرائیل .
»....یکی  داشت:  عنوان  الریجانی 
تمام  مقابل  ما  ملت  اینکه  دالیل  از 
دسیسه های دشمنان پیروز و سربلند 
اهل  دامن  به  زدن  چنگ  است  بوده 
می  ایران  ملت  اگر   . است  بیت)ع( 
باشد  داشته  را  این سرافرازی  خواهد 
باید در این مسیر حرکت کند...« خوب 
استاد حق دارد چون هنوز همه ملت 
مسیر  این  در  ایران  سربلند  و  پیروز 
از  اند و هنوز چندین میلیون  نیفتاده 
مردم آزاده و آزاد اندیش دست بدامن 
و  دماغ  موی  و  اند  نشده  بیت  اهل 
اسباب مزاحمت اند. حرف عقل و خرد 
و اراده برای این امت مثل جن و بسم 
اهلل است و وقتی بقیه مردم مثل امت 
مسخ شده فهم و شعور را به درون چاه 
نینداخته اند ، دستیابی به سرافرازی 

رد    ام القرای اسالمی هچ میگذرد؟

آرزوی موفقیت                                                        یتمورشهابی
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امکان پذیر نیست.  
نماینده مردم قم با اشاره به احادیثی 
گفت:  )ص(  اسالم  مکرم  رسول  از 
ریحانه  را  زن  )ص(  اسالم  پیامبر   ...«
زنان  با  ما  زندگی  در  ولی  می دانند 
این  به  توجه  می شود  رفتار  تندی  با 
را  ما  زندگی  سبک  که  است  مسائل 
توصیه های  آخرین  داد،  خواهد  تغییر 
عمر  پایان  در  )ص(  اکرم  رسول 
بود،  چیز  دو  به  توصیه  شریفشان 
و  زنان  به  توجه  بعد  و  نماز  اول 
بخاطر  الریجانی  کنیزان...«استاد 
و  احادیث  از  اش  اندازه  بی  معلومات 
روایات و بخاطر اینکه تمام عمرش به 
دامن اهل بیت)ع( آویزان بوده ، عمق 
این مسائل را خوب درک میکند. البته 
توجه  ولی  دارد  را  خودش  جای  زن 
مهم  بسیار  نیز  کنیز  خانم  ریحانه  به 
آنزمانها  در  که  است  معروف  است. 
یکی از توجهات به این کنیزان، اجازه 
که  بود  مذهبی  اعیاد  موقع  مرخصی 
آن  با  و  برگردند  خود  دیار  و  شهر  به 
دو سه نفر فامیل و دوستانی که هنوز 
قتـل عام نشده بودند و به زور جزیه 
با  تا  کنند  تازه  دیداری  بودند  زنده 
روحیه بهتر به چادر اربابشان برگردند 

و مورد تجاوز و تعرض قرار بگیرند. 
حوزۀ  برای  داریم  موفقیت  آرزوی   
المفسدین  اخوان  رهبرمعظم  علمیه 
دست  از  که  آخوندی  مافیای 
چموش  پرزیدنت  های  شیطتـنت 
پادرمیانی  چقدر  هر  و  آمده  ستوه  به 
کثافت  وصدای  سر  انقدر  که  میکند 
این  گوش  نیاوردید،  در  را  کاریها 
سر  اگر  نیست.چون  بدهکار  ناخلفان 
آنوقت  بماند  کاله  بی  هرکدامشان 
مجبورند که با واجبی خودکشی کنند 
وقتی  نظام حفظ شود چون  آبروی  تا 
جنس  آن  دیگر  بگذرد  مصرف  تاریخ 
راحت  وحوش  این  و  ندارد  ارزشی 
میتوانند تاریخ مصرف هم پالکی های 
با  هم  طرفی  از  کنند.  عوض  را  خود 
بیاید  باید کنار  برادران الریجانی  قوم 
که هر چقدر فرمان آتش بس میدهد 
آنها هم گوش نمیدهند و کماکان لگد 
گرفتار  معظم  رهبر   . میکنند  پرانی 
بدست  که  شده  شوربایی  شلم  آش 
افتضاح  آن  با  و  پخته  خود  مبارک 
چموش  آن   ، نمایشی  انتخابات  بازی 
را به مسند ریاست جمهوری زورچپان 
فرمودند حاال هم باید پایش بنشینند 
این  نقاهت  دوره  تا  بمکند  سماق  و 
بزن  این  اصلی  بگذرد.  ریشه  بیماری 
ایران  اوضاع  که  اینست  در  ها  بزن 
بهم خوردن است.  هر  بکلی در حال 

دسته تقصیر را بر گردن دسته دیگر 

آخوندی  جمهوری  کفگیر  میگذارد. 
به ته دیگ بخورد و  نزدیک است که 
نه تنها رکود اقتصادی بلکه فساد مالی 
و باند بازی با دزدی های نجومی ،بیت 

المال مسلمین را تهدید میکند. 
 غافل از اینکه این خانه از پای بست 
و  همتا  بی  انقالب   این  است  ویران 
نمایانگر  آن  اخیر  دهه  سه  کارنامه 
کنونی  فرهنگی  معجون  که  اینست 
پوسیدگی  و  نابودی  بجز  برآیندی   ،
هم  نخواهد  و  نداشته  جامعه  بافت 
که  نیست  این  از  خرابیها  این  داشت. 
کشورداری  نیست  بلد  نژاد  احمدی 
کند ، از این نیست که تحریم اقتصادی 
اثر   ! صهیونیست  و  غرب  دشمنی  و 
باورهای  از  اینها همه ناشی   ، گذاشته 
که  است  جماعت  این  کج  و  نادرست 
به  شتاب  و  واپسماندگی  اش  نتیجه 
ایران  جامعه  های  گوشه  همه  نابودی 
ترشحات  از  نمونه  یک  هم  این  است. 
برگزیدگان  و  خواص  از  یکی  مغزی 

جمهوری آخوندی.
این عضو مجلس خبرگان رهبری   ...«
کاندیداها  برخی   « اینکه  به  اشاره  با 
تعصبات  احیای  به  آوردن  رای  برای 
که  تفرقه  افکنانه  و  ناسیونالیستی 
مي کنند  اقدام  ندارد  جای  ما  دین  در 

مالک  ما  دین  در  آنچه  کرد:  تصریح 
علم  خدا،  راه  در  جهاد  تقوا،  است 
رشدآور و جهت دار است ما در کشور 

اسالمی زندگی مي کنیم لذا کسانی 
ریشه های  احیای  با  میخواهند  که 
رأی  گرایی  ملی  و  ناسیونالیستی 
حرام  و  منکر  مرتکب  کنند  جمع 
بی  ملعون  این  از  خب  شده اند...« 
بیگانه پرست که در رده های  و  وطن 
باالی این نظام فاسد اهرمی قرار دارد 
صالح  که  داشت  انتظار  میشود  آیا 
بهتر سازی  راه  در  و  بداند  را  مملکت 
آن کوشش کند؟ او از این خاک فقط 
به عنوان پایگاهی استفاده میکند که 
مقاصد و مکتب و مرام اهریمنانه خود 
را تبلیغ کند و یا آن یکی روضه خوان 
دیگر که رئیس قرارگاه »حمار« است 
و عقیده دارد که سوریه به خوزستان 
نوع  هیچ  میتواند  او  آیا   ، دارد  الویت 
کشورداشته  پیشرفت  به  ای  عالقه 

باشد؟ 
 بدون عشق به وطن و تمایالت ایران 
صورت  سازندگی  نوع  هیچ   ، گرایی 
نخواهد گرفت . شوربختانه مردم ایران 
در انقالب باشکوه 1357  یک عقبگرد 
مثقال  چند  همان  و  زدند  تاریخی 
خود  دست  با  داشتند  که  هم  آزادی 

ایرانزمین.  بانوان  بویژه  دادند  باد  به 
است  بشریت  دیگر  نیمه  منظورمان 
 - اسالمی  مکتب  منویات  طبق  که 
یک  سکوی  به  مقامشان  آخوندی 
حاال  کرده.  سقوط  بشریت  چهارمی 
دست  در  ایران  سرنوشت  که  هم 
بی  که  است  سران  به  توانایعمامه 
جامعه  ابعاد  همه  در  آنان  کفایتی 
به  افتضاحی  چنان  شده.  نمایان 
فرهنگ  و  جامعه  اخالقیات  ساختار 
فردا  اگر  که  اند  زده  ایران  اقتصاد  و 
چندین  هنوز  کنند،  گم  را  گورشان 
نسل الزم است که این خرابکاریها را 
را)عکس  عکس  این  کنند.  بازسازی 
برای  دوستان  از  یکی  قبل(  صفحه 
من فرستاده است  نوجوان ده دوازده 
کنونی  فرهنگ  همین  در  که  را  ساله 
با دستبند و چشم بند در  رشد کرده 
میان بقیه افرادی که بدالیل اقتصادی 
جامعه  های  کمبود  و  اجتماعی  و 
خالفکاری  و  بزهکاری  به  کارشان 
مساوات  دین  خب   . بینیم  می  افتاده 
و همین تصویر گویای  برابری  و  است 
دوباره  خاتمه  در   . است  فاجعه  عمق 
میکنیم  موفقیت  آرزوی  باره  چند  و 
برای همه این وحوش که هرچه زودتر 

همدیگر را خاکستر کنند.

 روضه خوانی که رئیس قرارگاه »حمار« است و عقیده دارد که سوریه به خوزستان 
الویت دارد ، آیا  میتواند هیچ نوع عالقه ای به پیشرفت کشورداشته باشد؟ 
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یه گزارش خبرآنالین ؛ کارلوس کروش 
نا  بازیکن  لیست خود یک  در آخرین 
شناخته را به لیست اضافه کرد و این 
. او که کمتر  بار هم بازیکنی از سوئد 
این  دارد  نظری  امید  مثبتی روی  نظر 
ایران  تیم  به  را  آتشکده  ویلیام  بار 
تیم  همراه  او  دبی  در  تا  کرد  دعوت 
ایران باشد اما کی روش این مهاجم را 
با خود به کویت نبرد و از همان دبی او 
می شود  گفته   . برگرداند  به سوئد  را 
عملکرد  آتشکده  دبی  تمرینات  در 

مطلوبی نداشته و چشم کروش را 

بنام  یونان   فوتبال  ازبازیکنان  یکی 
یک  حریف  با  تیمش  دربازی  یورگس 
که  هیجانی  براثر  و  ثمررساند  به  گل 
بود  داده  دست  او  به  گل  این  براثر 
زمین  موازات  به  خودرا  راست  دست 
هیتلری  یادآورسالم  که  نگهداشت 
بود. براثر همین عمل  ، یورگس  تاآخر 
عمر  ازبازی درتیم ملی  محروم شد.  

نگرفته است و او تصمیم گرفته است 
گروهی  اما  برگرداند  سوئد  به  را  او  تا 
بازی  مدارک  نشدن  مهیا  هم  دیگر 
آتشکده را دلیل خط خوردن در دبی 
ایران در  او همراه  تا  کنند  عنوان می 
کویت نباشد . البته مهدی محمد نبی 
در این باره می گوید:» او دعوت شده 
بود تا در تمرینات تست شود. به نظر 
می رسید کمی هم آسیب دیده باشد 
تا  کرد  تمرین  تیم  با  جلسه  چند  اما 
آینده کروش چه تصمیمی  در  ببینیم 

می گیرد.«

نیست  اوفاشیست  میگوید  یورگس 
داده  انجام  که  را  عمل  این  معنی  و 
آلمانی  .مربی  است  نمیدانسته  است 
اوهم گفته است که این بازیکن جوان 
اصاًل سیاسی نیست  بااینهمه یورگس 
 19 زیر  فوتبال  تیم  کاپیتان سابق  که 
سال یونان است  تاآخر عمر نمی تواند  

درتیم ملی یونان بازی کند.

زودرس  قهرمان  مونیخ،  بایرن 
بوندس لیگای آلمان

رقابت های  پایان  به  مانده  هفته  چند 
بوندس لیگای آلمان، تیم بایرن مونیخ 
موفق شد به انتظار طوالنی خود پایان 
دهد و عنوان قهرمانی لیگ دسته اول 

فوتبال آلمان را کسب کند. مونیخی ها 
می توانند  همچنین  جاری  فصل  در 
آلمان  حذفی  جام  قهرمانی  عنوان 
خود  آن  از  را  اروپا  قهرمانان  لیگ  و 

کنند.)عکس زیر(

ورزش ما وجـهان

آتشکده نظر کی روش را جلب نکرد

سالم هیتلری گلزن یونانی  ومحرومیت ازبازی 

ورزشگاه المپیک ریو بسته شد
میزبان  که  ریو  المپیک  ورزشگاه 
است   2016 المپیک  در  ورزشکاران 
سقف  در  که  فنی  مشکالت  خاطر  به 
نامعینی  برای مدت  آمده  به وجود  آن 
این  بروز  خبرنگاران  برخی  بسته شد. 
برزیل که میزبان دو  برای  را  مشکالت 
و  المپیک  یعنی  ورزشی  مهم  رقابت 
جام جهانی است، شرم آور می دانند. 
را  وضعیت  این  پائزشهردارریو  آقای 
از  برای ورزشگاهی که تنها چند سال 
عمر ساختش می گذرد غیر قابل قبول 

دانست.

بایرن مونیخ وقهرمانی زودرس

سیزده بدر تلخ فوتبال

مقابل  ایران  نماینده  دو  هر  آسیا،  قهرمانان  لیگ  هفته سوم  در  فردا:  رادیو 
تا در سیزدهم فروردین که آخرین  رقبای عربستانی خود شکست خوردند 

روز از تعطیالت نوروزی است، نتایجی تلخ برای فوتبال ایران رقم بخورد.
سپاهان اصفهان در خانه 4 گل از االهلی عربستان خورد و فقط دو بار دروازه 
امارات،  النصر  مقابل  قطر  الغرافه   2-4 برتری  به  توجه  با  گشود.  را  حریف 

سپاهان در این گروه به رده سوم سقوط کرد.
لیگ  در  شکست  اولین  امارات،  الشباب  مقابل  هم  تبریز  تراکتورسازی 
و  ماند  امتیازی  باخت 4  این  با  تراکتورسازی  را متحمل شد.  قهرمانان آسیا 
با توجه به پیروزی 3-1 الجیش قطر مقابل الجزیره امارات، نماینده ایران در 
که در گروه  ایران  نماینده  استقالل دیگر  نیز  روز چهارشنبه  ماند.  رده دوم 
خود صدرنشین است، در شهر ریاض به مصاف الهالل عربستان خواهد رفت.
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درجام جهانی 2005 محسن پودنگی 
دروزن  فرنگی  کشتی  ملی  عضوتیم 
مقام  ملی  تیم  بهمراه  گرم  کیلو   75
سوم را کسب کرد.. درسال 1388 یک 
تومور درگوش محسن پیداشد که پس 
 15 پیداکردوقرارشد  بهبودی  ازعمل 
جلسه رادیو تراپی شود. اما پس ازسه 
جلسه دستگاه رادیو تراپی خراب شد 
پس ازیکسال عوارض  جراحی تومور  
کامل  بطور  رادیوتراپی  اینکه  به علت 
برروی او انجام نشده بود ظاهرشدو او 

تعدل خودرا ازدست داد و عمل بلع 

برای او مشکل شد.
متأسفانه  سرانجام دچار عارضه مغزی 
دادند  وعده  بارها  مسئولین  و  شد 
کشور  از  خارج  به  مداوا  برای  اورا  که 
درتعطیالت  اما   . فرستاد  خواهند 
رفت  تحلیل  به  رو  او  وزن  نوروزی 
اورا  واطرافیان  دوستان  بطوریکه 
کردند  اعالم  پزشکان  شناختند.  نمی 
خواهد  زنده  دیگر  یکماه  حداکثر  او 
پودنگی  محسن  متأسفانه   اما  بود 
درروزیکشنبه 18 فروردین درسن 35 

سالگی درگذشت.

فارس،  خبرگزاری  گزارش  به   
سابق  پرتغالی  سرمربی  ژوزه  مانوئل 
در  ضعیف  نتایج  دلیل  به  پرسپولیس 
این تیم موفق نبود تا مسئوالن باشگاه 
گل  یحیی  به  تیم  سپردن  به  تصمیم 
خواستند  ژوزه  از  و  بگیرند  محمدی 
باشگاه  این  با  دیگری  صورت  به  تا 
اختالفاتی  موضوع  این  کند.  همکاری 
پرسپولیس  مدیران  و  ژوزه  بین  را 

ایجاد کرد.
ژوزه به دلیل همین اختالفات بدون 

ملی  تیم های  کمیته  جدید  رئیس 
حکمش  دریافت  از  پس  فوتبال 
تیم های  برای  تصمیم گیری  گفت: 
سنی  رده های  تمام  در  فوتبال  ملی 
که  بود  خواهد  کمیته  این  برعهده 
سازمان دهی  تدارک،  تشکیل،  شامل 

و نظارت بر تیم های ملی است.
شهاب الدین عزیزی  خادم تاکید کرده 

است که اختیار تمام عزل و نصب ها 

کشورش  مقصد  به  را  ایران  اطالع 
اطالع  بدون  رفتن  از  پس  کرد.  ترک 
مربی  این  از  پرسپولیس  باشگاه  ژوزه 
دلیل  به  فیفا  به  رسمی  صورت  به 
ترک ایران و پایبند نبودن به بندهای 
قراردادش شکایت کرد اما این موضوع 
واکنشی از سوی این مربی نداشت اما 
با  و  کار شد  به  نیز دست  او  سرانجام 
گرفتن وکیل و ارسال الیحه ای به فیفا 
دلیل  به  پرسپولیس  باشگاه  از  رسما 
عدم پرداخت مطالباتش شکایت کرد.

مربیان،  جمله  از  ملی  تیم های  در 
سرمربیان و سرپرستان نیز در حیطه 
ملی خواهد  تیم های  کمیته  اختیارات 

بود. 
عزیزی  خادم مانند مهدی تاج، رئیس 
سازمان لیگ، از منسوبین وزیر ورزش 
و جوانان است که پذیرش آنها از سوی 
علی کفاشیان باعث شد بحث برکناری 

او منتفی شود.

ورزش ما وجـهان

محسن پودنگی درگذشت 

 
یورونیوز:  مسیر رقابتهای قایقرانی »ولو اوشن ریس« در فصل 5-2014 مشخص 
شد.طبق اعالم برگزارکنندگان رقابتهای این فصل نه ماه به طول خواهد انجامید 
و با نزدیک به 74 هزار کیلومتر، طوالنی ترین مسیر در طول تاریخ این مسابقات 
است.کنوت فراستاد مدیر اجرایی این مسابقات بیشتر توضیح می دهد: » مسیر 
مسابقه کامال جدید است و در دوره های قبلی مورد استفاده قرار نگرفته است. «
بندر  از   2014 سال  اکتبر  چهارم  رقابتها  این  دوره  دوازدهمین  ترتیب  بدین 
آلیکانته اسپانیا به مقصد برزیل آغاز می شود، سپس قایقرانان خود را به ابوظبی 
در خلیج فارس می رسانند. در ادامه عازم چین می شوند و سپس سر از نیوزیلند 
در می آورند و از آنجا بار دیگر راه برزیل را در پیش می گیرند. آمریکا، پرتغال 
و فرانسه دیگر کشورهایی هستند که در ادامه قایقرانان از آنها عبور می کنند.

مسابقه  قایقرانی هفتادوچهارهزارکیلومتری

پایان رالی غزالهای 
مراکش

های  بیابان  سو  این  به   1990 سال  از 
مراکش میزبان مسابقات اتوموبیلرانی 
رقابت هایی که  به فردیست؛  منحصر 
در آن تنها زنان شرکت می کنند. رالی 

موسوم به عایشه: غزال های مراکش.
سیزدهمین دوره این رقابت ها در دل 
صحرای سوزان شمال آفریقا با حضور 
149 تیم دو نفره و در سه دسته موتور 
چرخ  چهار  خوردروهای  سوارای، 
بلند  شاسی  خودروهای  و  متحرک 
ترکیبی از 15 تا 30 مارس برگزار شد.

اختالفات سرمربی سابق و مسئولین باشگاه  پرسپولیس 

رئیس کمیته تیمهای ملی فوتبال  منسوب شد
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ایران درطول تاریخ 
پایتختهای گوناگونی
داشته است . تیسفون وتخت جمشید 
مدت زیادی پایتخت بودند و شهرهای 
پایتخت   عنوان  به  کوتاه  مدتی  دیگر 
برای مثال قزوین،  انتخاب می شدند. 

اصفهان و شهر صد دروازه یا دامغان 
بودند.  ایران  مدت  کوتاه  پایتختهای 
تهران پس از تیسفون و تخت جمشید 
مدت  که  است  مهم  های  پایتخت  از 
زیادی است این عنوان را حفظ کرده 
است .  تیسفون قریب به ششصدسال 
نیز  بود. تخت جمشید  ایران  پایتخت 
ایران  مجدوعظمت  دوره  پایتخت 

بشمار میرفت .

زمانی مجسمه  ناصر
الدینشاه را درجلو 
الله زار گذاشته بودندو 
به   خطاب  ای  درنامه  ناصرالدینشاه 

نایب السلطنه مینویسد:
صورت مجسمه مارا که درجلو الله زار 
کنت گذاشته  است کارخوبی نیست . 
مردم  تردد  وجای  درکوچه  ما  صورت 
یک  آخرش  وغیره  وغیره  ها  وبچه 
ندامت  باعث  که  میکند  بروز  چیزی 
صورت  است  بهتراین  میشود.  وحرف 
گلدانی  جایش  برداشته  ازآنجا  را 
مثل  که  دیگر  جای  یک  یا  بگذارید 
آنجاباشد  . درکوچه و مأل عام  خوش 

آیند نیست . البته بردارند ببرند.

بمنظور روشن نمودن
 تمدنهای گذشته در
دورانهای  در  بخصوص  ایران  فالت 
وگروه  مؤسسه   ، ازتاریخ  پیش 
تهران  دانشگاه  باستانشناسی 
 9 به مدت  تا 1357  درسالهای 1349 
پائیز   درفصل  ماه  سه  هرسال  سال  
دار  دامنه  فعالیتهای  قزوین  دردشت 
انجام  باستانشناسی  وحفاری  بررسی 
درتپه  عملیات  ازاین  قسمتی  داد. 
درنزدیک  زهرا  بوئین  دردشت  زاغه 
بود.درضمن حفاری  دهکده حیدرآباد 
مربوط  آن  آثارباستانی  که  زاغه  تپه 
هزاره  اواسط  تا  هشتم  هزارهای  به 
میباشد  مسیح  ازمیالد  پیش  پنجم 
از الیه  ساختمان بسیارجالبی دریکی 
اواخر  به  آن  تاریخ  که  باستانی  های 
مسیح  میالد  از  پیش  هفتم  هزاره 
درحدود  دیگر  وبعبارت  میرسید 
آشکار  داشت  قدمت  هزارسال  هشت 
قسمتی  خواندید  درباال  گردید.آنچه 
نگهبان   اهلل  عزت  دکتر  ازسخنرانی 
بااین  که  است  زاغه  تپه  درمورد 

جمالت پایان می یابد:
زاغه  منقوش  معبد  ساختمان  طرز 

بخصوص باتوجه به قدمت آن یکی از
درمنطقه  که  است  نادری  های  نمونه   
فالت ایران تاکنون بدست آمده است 

. بافت وشبکه معماری تپه زاغه  

درالیه  که  منقوش  معبد  وبخصوص 
هفتم  هزاره  اواخر  به  مربوط  های 
میالد  از  پیش  ششم  هزاره  یااوایل 
است  آشکارگردیده   تپه  این  مسیح 
اجتماع  این  که  دارد  آن  از  حکایت 
مؤثری   کشاورزی وصنعتی  قدم های 
به  خود  زندگانی  وضع  درپیشرفت 
برداشته  ازتاریخ  پیش  های  دوران 

است .

خوردن گوشت انسان
دربسیاری ازسرزمین ها
تا اوایل قرن بیستم  نیز رواج داشت
بومی  یک  هیجدهم  درقرن  دربرزیل  
که رئیس قبیله ای بود به دانشمندی 
گوشت  گوشتها  لذیذترین  گفت  
عقیده  فوچی  مردمان   . است  انسان  
داشتند گوشت آدم وبویژه گوشت زن 

به سایر گوشتها ترجیح دارد.

اهالی  از  یکی  نویسد  می  پیرلوتی 
تاهیتی به اوگفته است گوشت انسان 
آنکه  شرط  به  است  خوشمزه  بسیار 
خوب پخته شود که درآن صورت مره 

موز خواهد داشات .
درجنگ  لنینگراد  محاصره  درجریان 
دوم جهانی که 3/5 سال طول کشید 
عده ای از محاصره شدگان به ناچار  به 

خوردن گوشت انسان دست زدند.

یک تار موی خودرا 
بکنید وبه دقت آن
 را نگاه کنید. تصوراینکه لوله ای بااین

تارمو  یک  نازکی  به  و  محدود  ابعاد 
وجودداشته باشد برای همه ما دشوار 
ما  دربدن  بدانید  بدنیست  .اما  است 
از  بار   50 که  وجوددارد  هائی  لوله 
تارموی ما ناز کتر است  این لوله هارا 
مویرگ میگوئیم که درداخل آنها خون 

به حرکت درمی آید

بایکوت یعنی طرد
 کردن ومنزوی کردن
یک فرد یا یک جامعه یا

درسال   . دیگران  ازسوی  دولت  یک 
بنام  انگلیسی  افسری  میالدی   1880
مقیم  که  بایکوت  کانینگهام  چارلز 
به  اذیت وآزاری که  بعلت  بود   ایرلند 
نفرت  مورد  میداشت  روا  ها  ایرلندی 
.برای  گرفت  قرار  ایرلند  مردم  شدید 
تالفی ستمگری او مردم ایرلند تصمیم 
نکنند  ومعامله  معاشرت  بااو  گرفتند 

وحتی از فروش خواربار به 

 و
خواندنی کوچک

پایتختهای ایران

انسان خواران

مجسمه شاه قاجار

معبد زاغه
مویرگ ها

بایکوت یعنی چه؟
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اورا  خانواده  میکردند.  خودداری  او 
رو  ازاین  کردند.  منزوی  و  طرد  نیز 
بایکوت  خانواده  خدمتکاران  ناگهان 
 ، منزل  ومستخدم  وآشپز  ازباغبان 
ازفروش  دکانداران   . کردند  ترک  اورا 
وشراب  میوه  و  وسبزی  وگوشت  نان 
وبستگانش خودداری  خانواده  و  او  به 
ازسوار  ها  چی  کالسکه  میکردند. 
حتی  میورزیدند.  خودداری  او  کردن 
او  کودکان  که  ای  مدرسه  محصلین 
آموزگاران  و  میکردند  تحصیل  درآن 
مدرسه  به  رفتن  از  او   کودکاِن   ِ
خودداری کردند. این وضعیت خانواده 
ساخت   ناراحتی  دچار  را  بایکوت 
بطوریکه از شغل خود کناره گرفت  واز 
ایرلند گریخت . چون این روش نتیجه 
شمالی  ی  ها  ایرلندی  پس  ازآن  داد  
تازمان استقالل  با هریک از انگلیسی 
طرفدار  ایرلندیهای  یا  ستمگر  ی  ها 
را تکرار میکردند  این رفتار  انگلیس  
بایکوت   سرگرد  نام  ترتیب  این  به   .
هم  وامروز  ماند   باقی  شیوه  براین 
اگر بخواهند شخص یا گروه یا دولتی 
آن  گویند  می  کنند   ومنزوی  طرد  را 
شخص یا آ ن گروه یا دولت را بایکوت 
کرده ایم .)البته انگلیسی زبانها آن را 

بوی کات مینامند.(

ژرمن ها که ازقبایل
 واقوام اروپای شمالی
امرو.ز که  ودرسرزمینهائی  بودند    
زندگی  میشود  نامیده  آلمان 
میکردند عادت داشتند  درهرمجلس 
شرکت  گفتگو  برای  که  وهرمحفلی 
باشند  داشته  همراه  سالح  میکردند  
وبحث  گفتگو  اسلحه   بدون  وهرگز 
ها  ژرمن  شمردند.  نمی  جایز  را 
داشتند  نفرت  وزراعت  تجارت  از 
و  کسب  از  که  را  مانانی  گفتند  ومی 
 . خوریم  نمی  آید  بدست  کشاورزی  

از  باید  را  نان  بودند  معتقد  ها  ژرمن 
بحث  کار   . آورد  بدست  جنگ  طریق 
وگفتگوی ژرمن ها با دیگران همیشه 
به شمشیر واسلحه می انجامید وحتی 
خواستگار   نیز  خواستگاری  موقع 
می  هم  جان  به  شمشیر  با  وپدرزن 
ند  میشد  پیروز  که  وهرکدام  افتادند 
میکرد  برآورده  را  دیگری  تقاضای 
شیر  میشد  پیروز  داماد  اگر  مثاًل   .
واگر  میداد  دختر  پدر  به  کمی  بهای 
دختر  دادن  از  میشد  موفق  پدرزن 
میکرد  خودداری  خواستگار  به  خود 
یا شیربهای زیادی درخواست میکرد.

درنیمه ی اول 
سالهای 1800 میالدی
توسط   مسابقه وحشیانه شکار موش 
مسابقه  دراین  بود.  بسیاررایج  سگ 
که  ای  محوطه  در  یکجا  را  چندسگ 
گردآوری  موش  زیادی  تعداد  درآن 
به  وسگها  میکردند  رها  بودند  کرده 
دراین  میبردند   هجوم  موشها  سوی 
مسابقه سگی برنده می شد که تعداد 

بیشتری موش را بکشد. 
ُدم  دارای  که  تریه  شگهای  معموالً 
یکصد  تا  وقادربودند  هستند  کوتاهی 
بکشند  دقیقه  ده  درعرض  را  موش 

یکی  شدندولی  می  مسابقه   برنده 
گذاشت  برجای  رکوردی  سگها  ازاین 
آنرا  منوانست  دیگری  سگ  هیچ  که 
بشکند . این سگ درعرض پنج دقیقه 
قتل  به  را  موش  یکصد  ثانیه  وسی 

رسانید.

حداکثر وزن میوه ها
را آب درون آن تشکیل
هندوانه  زمینه  دراین  میدهدولی   
است  شکسته  هارا  میوه  همه  رکورد 
آب  را  هندوانه  وزن  درصد   93 زیرا 

تشکیل میدهد.
ولی  است  کم  بسیار  هندوانه  سدیم 
درعوض سرشار ازویتامین های انرژی 

زاست . 
باعث  که  را  آزاد  رادیکالهای  هندوانه 
انداخته  ایجاد سرطان می شوند بدام 
میتوان   لذا  برد.  می  ازبین  وآنهارا 
سرطان  ضد  های  میوه  از  را  هندوانه 

بشمار آورد.

وقتی کوروش کبیر
بر بابل دست یافت 
و  شمرد  محترم  را  آنان  های  بت 
روا  آنها  به  احترامی  بی  کوچکترین 
وکاشف  جهانگرد  کورتز   . نداشت 
 1521 درسال  اسپانیولی  معروف 
»تالککاال«   واردشهر  میالدی 
آزتک  وامپراتوری  شد  درمکزیک 
های  بت  میخواست   داد  شکست  را 
رابشکند  شهر  آن  درمعبد  موجود 
نصب  آن  بجای  را  عیسی  وصلیب 
ونزدیک  نرفتند  زیربار  بومیان  کنداما 
راه  شود.سرانجام  آغاز  شورش  بود 
بود  این  رسید  طرفین  بنظر  که  حلی 
که قرارشد بتها برسرجای خود بمانند 

وصلیب مسیحیت نیز باضافه مجسمه 
ای از مریم مقدس درمعبد نصب گردد.

بهمین ترتیب رفتارشد وسالها بت ها 
وصلیب درکناریکدیگر قرارداشتند.

درکشور کنونی کنیا
درآفریقا  هنگامی

سلطه  درزیر  کشور  آن  که   
استعمارگران انگلیسی به سر می برد  
تا  بیستم  ازقرن  چهل  دهه  دراواخر 
اواخر دهه پنجاه یک گروه تروریستی 
کرد  ظهور  مائو  مائو  بنام  خواه  آزادی 
که با حمالت وحشتناک خود به مراکز 
کردن  ومنفجر  ها  انگلیسی  تجمع 
ادارات ، رستوران ها، هتلها و هجوم به 
پاسگاه های دورافتاده  دولت مرکزی 
بطوریکه حتی  یافت   شهرت عجیبی 
زنان انگلیسی ناچاربودند هنگامی که 
میشدند  خارج  منزل  از  خرید  برای 
بااسلحه  یا  و  مسلح  مردان  باتفاق 

حرکت کنند 
مائو مائو ها بعدها به سازمان سیاسی 
بزرگی تبدیل شدند وپس از استقالل 
ریاست  به  آنان   رهبر  »جوموکنیاتا« 

جمهوری کشور کنیا رسید.

انگلیسی ها درنبرد 
»ایبر« درجنگ جهانی

توپ  گلوله  هزار  و280  4میلیون  اول 
روی سنگرها واستحکامات آلمانی ها 
بااینهمه گلوله پس  شلیک کردندولی 
فقط  از تحمل چهارصدهزارنفر کشته 
توانستند 9 کیلومتر پیشروی کنند.اما 
وقتی نخستین تانک بمیدان آمد چهل 
 5000 ودادن  تانک   378 با  هزارنفر 
کیلومتر   9 ساعت   12 درعرض  تلفات 
تأثیر  نمونه  کردند.این  پیشروی 
بود. جنگ  درمیدان  تانکها  نخستین 

حرف حساب 

مسابقه موش ُکشی

وزن میوه ها

بت شکن ها

سابقه تروریسم

ازفواید تانک
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دراشعه ایکس ، حرف 
ایکس یعنی چه ؟

دستگاهی   1895 درسال  رونتگن 
ساطع  ازآن  ای  اشعه  که  کرد  اختراع 
میشد واین اشعه میتوانست از گوشت  
عکس  بدن  وازاستخوان  عبورکرده 
ایکس  را  این اشعه  نام  بگیرد.رونتگن 
هیچ  معرف  حرف  این  اما   . گذاشت 
رونتگن  چون   . نیست  علمی  نکته 
به  است   کرده  کشف  چه  نمیدانست 
همین دلیل نام اشعه را ایکس گذاشت  
که  دارد  ریاضیات  به  اشاره  این  و 
با  را  مجهول  همیشه  مسائل  درطرح 

حرف ایکس نشان میدهند.

نام ورزش گلف از کجا 
گرفته شده است؟

مردم  بسیارموردقبول  که  ای  نظریه 
که  دارد  ازآن  حکایت  است  عادی 
به  گلف   دهنده  تشکیل  چهارحرف 
نخست  حروف  از  انگلیسی  زبان 

کلمات زیر اقتباس شده است :
  Gentlemen Only, Ladies Forbidden
برخی   . مردوداست  نظریه   این  اما  
این کلمه را هلندی میدانند ومیگویند 
  Kolven بنام  ورزشی  ها  هلندی 

دارند که در  Kolf بمعنی کالب یا 

ورزش  این  میشود.  انجام  باشکاه 
دردهه 1500 میالدی به اسکاتلند رفت 
شد.وسپس  نامیده   Gowf ودرآنجا 
براثر مرورزمان به گلف تغییر پیداکرد.
برمبنای  هنوز  نیز  ادعا  این  اما 
دلیل  این  به   . نیست  سندومدرکی 
باید گفت سرچشمه نام گلف همچنان 

درپرده اسرار باقی میماند.               

مایعاتی که بدن میسازد
می  تولید  مایع  چهارنوع  ما  دربدن 
 ، مغز  در  خلط   ، درقلب  خون   شود: 
صفرا در جگر و صفرای سیاه در طحال 
امپیدوکلس  گیرد.  می  اسپرزشکل  یا 
این  میالد(  از  پیش   433 تا   504(
تئوری را بیان کرد که مایعات بدن  با 
برابری  موجود درطبیعت  چهار عنصر 

میکنند: خاک ، آتش ، هواوآب .
 این مایعات چهارگانه درسالمت بدن 
و شخصیت  افراد دخالت دارند. وقتی 
تعادل  ما  دربدن  چهارمایع  این  بین 
برقرارباشد  سالمتی نیز حاصل است .
برعکس وقتی بیمار هستیم با متعادل 
کردن این چهار مایع دربدن میتوانیم 

سالمتی را به جسم باز گردانیم .
***

تقویم جهانی چیست ؟
ایاالت  جهانی  دوم  جنگ  از  پس 
را  جنبشی  رهبری  آمریکا  متحده 
تشویق  ملتهارا  که  گرفت  برعهده 
را  مشترک  تقویم  یک  تا  میکرد 
بپذیرند.  این تقویم » تقویم جهانی« 
به  سال  تقویم  این  برطبق  دارد  نام 
تقسیم  روز   91 وهرفصل  چهارفصل 
شکل  کامل  هفته   52 از  و  میشود 
تعدادروزهای  ترتیب  گیرد.بااین  می 
آخر  وروز  شود  می  روز   364 سال 
روز   پنجمین  و  سیصدوشصت  یعنی 
جهانی  روز  بنام  دسامبر  آخر  در 

میشود.و  نامیده  جهانی  دسامبر  یا 
به  روز  یک  نیز  کبیسه  درسالهای 
آخر جون اضافه میشود وبه آن جون 
تقویم  این  برطبق  میگویند.   جهانی 
روز  وبه  آغاز  یکشنبه  روز  از  هرفصل 
شنبه ختم میشود. قراربود این تقویم 
درسال 1961 مورد استفاده قرار گیرد 
اما هربار که سازمان ملل میخواهد آن 
را به تصویب برساند  رأی کافی به آن 
به  گردد.  نمی  تصویب  نمیشودو  داده 
تصویر این تقویم نگاه کنید تا هرفصل 

را که درستون عمودی آمده ببینید.

حیوانات هم ُخرُخر 
میکنند؟

هنگام  وبیگاه  گاه  حیوانات  از  بعضی 
ازجمله سگ،   . میکنند  ُخرُخر  خواب 
بوفالو،   ، فیل   ، گوسفند   ، گاو   ، گربه 
 ، گوریل  ببر،    ، پلنگ   ، شیر   ، شتر 
وتعدادی   ، گورخر   ، اسب    ، شمپانزه 
دیگر .بهنگام خوابیدن خرخر میکنند.

 خرخر کردن انسانها درسالهای اخیر 
درمان  قابل  گوناگون  های  شیوه  به 

شده است .

 طوالنی ترین زمان 
هضم غذا

مختلف،  حیوانات  درمعده  غذا  هضم 
زمان  ترین  طوالنی   . است  متفاوت 
پستانداران  به  متعلق  غذا  برای هضم 
که  سمندرسیاه  نوعی     . نیست 
درکوههای  و  زاست  بچه  دوزیستان 
طوالنی  میکند  زندگی  سویس  آلپ 
خود  به  غذارا  هضم  زمان  ترین 
سمندر  این   . است  داده  اختصاص 
یکهزاروچهارصدودومتری   درارتفاع 
برای هضم غذایش 38 ماه  باید منتظر 

بماند.  

پُرسش وپاُسخ علمی 
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وزن ایده آل
 برای زن ومرد

با  وخون   ریه   ، قلب  ملی  موسسه 
قند،  بیماریهای  مؤسسه  همکاری 
دستگاه هاضمه و کلیه ، درسال 1998  
آل  ایده  وزن  برای  راهنمائی  جدول 
دراین  کردند.  منتشر  ومردان  زنان 
آنها  قد  برمبنای  انسانها  وزن  راهنما  
مورد توجه قرار گرفته است که به آن 
 Body Mass Index ویا      BMI
می گویند.  بادی َمس ایندکس  باتوجه 
به وزن وقد شما میزان خطری که وزن 
 ، قلبی  بیماریهای  بروز  باعث  بدنتان 
تعیین  باال  شود  فشار خون  و  دیابت 
به  را  هشدارالزم  درحقیقت  و  میکند 

 BMI شما میدهد. برای پیدا کردن

خود وزن خودرا اندازه بگیرید وآن را 
بر  را  نتیجه  کنید..  700 ضرب  درعدد 
عدد  قد  خود برحسب اینچ  تقسیم 
کنید.حاصل این تقسیم را باردیگر بر 
تقسیم  اینچ  برحسب  خود  قد  اندازه 
  BMI آمده  بدست  عدد  کنید.  
اگر قد شما 5   : مثال  برای   . شماست 
فوت و ده اینچ باشد و وزن شما 185 
پوند  محاسبه BMI شما به شرح زیر 

است :
185X700=129500پوند 

1850=اینچ70 /129500 
 26/4=اینچ1850/70

کمتراز25  یا  شما25   BMI اگر  حال 
کمی  خطر  که  است  آن  نشانه  باشد  
شمارا تهدید میکند. اگر این عدد بین 
25-29 دباشد شما اضافه وزن دارید 
به  باشدشما   30 باالی    BMI واگر 
چاقی مفرط یا Obesity دچارهستید
است  یکسان  ومرد  زن  عددبرای  این 
های  دررشته  که  ورزشکاران  اما   .
است    ممکن  میکنند  تالش  قهرمانی 
اینکه  بدون  باالباشد  آنها   BMI

خطری ، سالمتی آنهارا تهدید کند.

شاهراه های آمریکاچگونه 
شماره گذاری شده اند؟

شمالی- که  آمریکا  های  شاهراه 
جنوبی هستند   با عدد فرد نامگذاری 
یا  رقمی  یک  ومعموالً  اند.  شده 
  5 شماره  شاهراه  هستند.  دورقمی 
استفاده  مورد  آمریکا  درغرب  که 
است  نخستین شاهراه شمالی جنوبی 
آمریکا  شرق  طرف  به  وهرچه  است 
شاهراه  معرف  رقم  بر  میرویم  پیش 
افزوده می گردد. آخرین  شاهراه که 
پوشش   تحت  را  آمریکا  سراسرشرق 

خودقرارمیدهد  شاهراه 95 است .
شاهراههای شرقی - غربی  اعداد زوج 
را برخود می نهند. اولین آنها شاهراه 

این  قراردارد.  درفلوریدا  که  است   4
نزدیکتر  شمال  به  هرچه  ها  شاهراه 
می شوند بر عددی که معرف نامشان 
آنها  میگردد.آخرین  افزوده  است  
شاهراه 96 است که تقریبًا به موازات 

مرز کانادا کشیده شده است .
عدد  به  نیز  غرب  به  شرق  های  جاده 
صفر ختم میشوند و عددشان دورقمی 
است مثل جاده 10، 20 ، 40، 80 الی آخر.
هستند  کمربندی  که  هائی  شاهراه 
تسهیل  برای  ایالت  یک  درداخل  و 
عبورومرور ساخته شده اند سه رقمی 

هستند . مثل 495 .

سیستم مکان یاب جهانی
به  که  جهانی  یاب  مکان  سیستم 
  Global Positioning انگلیسی 

System ویا بطور خالصه  آن را
به صورتی  می گویند وامروز    GPS 
یافتن  برای  دراتومبیلها  گسترده 
گیرد،  می  قرار  استفاده  مورد  مسیر 

ازسه قسمت تشکیل شده است :
قسمت فضائی ، قسمتی که دراختیار 
نام  اس   . .پی  جی  ودستگاه  ماست 
دارد.وقسمت سوم هم دستگاه کنترل 
 24 حداقل  از  فضائی  قسمت   . است 

درمداری  که  شده  تشکیل  ماهواره 
از  اززمین درارتفاع 20300 کیلومتری 
دوم  درگردشند.قسمت  زمین  سطح 
وبه  ماست  استفاده  مورد  دستگاه  که 
آن دستگاه گیرنده می گویند که می 
برای  یا  و  گرفت  دردست  را  آن  توان 
راحتی بیشتر بهنگام رانندگی میتوان 
اتومبیل  جلوی  قسمت  برروی  ا  ر  آن 
راحت  را  آن  بتوانیم  که  جائی  در 

ببینیم نصب کرد.
ایستگاه  پنج  ، شامل  کنترل   قسمت 
جهان  درسطح  که  است  زمینی 
کنترل  هارا  ماهواره  اندتا  گسترده 
کار  درست  که  شوند  مطوئن  و  کنند 

میکنند.
افزایش  و  ها  به علت  گسترش جاده 
گاه  هرچند  است  ممکن  اتومبیلها 
یکبار تغییرات کمی در هریک از این 

سه قسمت بوجود آید.
 

آیا هوای جهان گرمتر 
شده است ؟

حرارت  درجه  گذشته  قرن  درطول 
درجه   1/1 حدود  زمین  درسطح 
که  شده)  اضافه  درقرن  فارنهایت 
گراد  سانتی  درجه   ./6 با  برابراست 
حرارت   درجه  افزایش  درقرن(.این 
 3/6 با  برابر  رشدی  نرخ  با  سریعًا 
با  )برابر  درقرن  فارنهایت  درجه 
درطول   ) درقرن  سانتیگراد  دودرجه 
است  بوده  همراه  گذشته  سال   25
.در طول یک قرن هوای زمین در دو 
اول  نوبت   .: است  شده  گرمتر  نوبت 
 1945 تا  میالدی   1910 سال  حدود 
از سال 1976  نوبت دوم  و  بوده است 
آغاز شده است . که هنوز ادامه دارد. 
که  است  بوده   1998 سال،  گرمترین 
حرارت سطح زمین حدود 1/35 درجه 
از  سانتیگراد(  )8/5درجه  فارنهایت 
میانگین حرارت زمین درطول 1880 تا 
2000 میالدی باالتر بوده است . دومین 
میانگین  که  بود   2001 سال  گرم  سال 
 57/9 جهان  درسراسر  زمین  حرارت 
درجه   14/4 با  برابر  فارنهایت  درجه 

سانتیگراد بود واین حرارت 9/. درجه 
فارنهایت برابر با 5/. درجه سانتیگراد 
زمین  حرارت  میانگین  از  بیش 

درسالهای 1880 تا 2000 بوده است. 

 
سرعت رشد ناخن ها

میلی   3 حدود  هرماه  سالم  ناخنهای 
رشد  درسال  سانتیمتر   3/5 مترویا 
رشدشان  میانی  ناخنهای  میکنند. 
هرچقدر   . است  وسریعتر  بیشتر 
ناخن آن  باشد رشد  تر  بلند  انگشت  

سریعتر است . 

چند سلول دربدن ما 
وجوددارد؟

ارائه  را  متفاوتی  ارقام  مختلف   منابع 
می کنند ولی بطور کلی می توان گفت 

دربدن انسان بین 50 تا 75 تریلیون 
 یاخته وجود دارد. درهرساعت حدود 
میمیرد  ما  دربدن  سلول  بیلیون   200
باشد  کامل  درسالمت  بدن  اگر  و 
آنهارا  جای  تازه  سلولهای  بالفاصله 
تنها  است  بیادآوری  الزم  گیرند.  می 
سلولهای مغز هستند که درطول عمر 
مغز  سلولهای  شوند.  نمی  تکثیر  بشر 
یا مادام العمرند و یا اگر بمیرند سلول 

تازه ای جانشین آنها نمی شود.
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از  مستقیم  پرواز  اولین  خبرگزاریها: 
پایتخت  قاهره،  المللی  بین  فرودگاه 
گذشت  از  پس  ایران  مقصد  به  مصر 
 10 شنبه  روز)  سال   30 از  بیش 

فروردین( انجام شد.
شرکت  رسمی  مقامات  از  یکی 
به  باره  این  در  مصر  هواپیمایی 
است  گفته  فرانسه  خبرگزاری 
شرکت  به  وابسته  هواپیمای  پرواز 
بین  مستقیم  پرواز  اولین  ایرممفیس، 
پایتخت های دو کشور از زمان تیرگی 
روابط بین ایران و مصر پس از انقالب 

اسالمی سال 1979 است.
این  دریافتی  های  گزارش  براساس 
و  ایران  کاردار  حامل  که  هواپیما 
در  فرود  از  پس  است،  اش  خانواده 
اسوان  شهر  مقصد  به  تهران  فرودگاه 

در جنوب مصر پرواز خواهد کرد.

لخت باالتنه  زنان  پیکار  جهانی  روز 
پنجشنبه  روز  »فمن«  زنان  جنبش 
)15 فروردین/ 4 آوریل( را روز جهانی 
پیکار زنان »باالتنه لخت« اعالم کرد. 
در بسیاری از شهرهای اروپایی زنانی 
با  را  خود  مخالفت  لخت  تنه  باال  با 
اسالم گرایی به نمایش گذاشتند.مدتی 
بهانه  وبی  بهانه  با  اروپائی  زنان  است 

باالتنه خودرا لخت میکنند.

در همین حال خبرگزاری فارس اعالم 
هواپیمای حامل  اولین  که  است  کرده 
50 گردشگر ایرانی به مقصد مصر روز 
دهم فروردین در شهر اسوان به زمین 

نشست
که  بودند  گفته  اخیرا  مصری  مقامات 
بزودی پروازهای چارتری بین ایران و 
مصر انجام خواهد شد، اما تاریخ دقیق 

این پروازها اعالم نشده است.
مصر  هوانوردی  وزیر  رابطه  همین  در 

گفته بود که این پروازها از شهرهای 
در  ابو سمبل  و  اسوان  اقصر،  تاریخی 
جنوب به مقصد ایران انجام خواهد شد.
و  ایران  میالدی  جاری  ماه  اوایل  در 
مورد  در  را  تفاهمی  یادداشت  مصر 
امضا  به  توریسم  صنعت  گسترش 
رساندند. برطبق موافقتنامه، مسافرت 

ایرانی ها  قاهره راشامل نمیشود.

که  لیدی  آیرون  فیلم  گذشته  سال 
تاچر  مارگارت  خانم  زندگی  داستان 
نخست وزیر سابق انگلیس بود برروی 
. درآن زمان خانم  پرده سینماها آمد 
وپنجه  دست  آلزایمر  بیماری  با  تاچر 
نرم می کرد . اما اکنون پس از چندماه 
این  زندگی  دفتر  که  خبردارشدیم 
خبرگزاریها  شد.  بسته  آهنین  بانوی 
گزارشهائی دراین مورد مخابره کردند 

که درزیر میخوانید:
 سخنگوی مارگارت تاچر، نخست وزیر 
پیشین بریتانیا، خبر داد که خانم تاچر 
در  فروردین   19 دوشنبه  روز  بامداد 
سن 87 سالگی و در اثر سکته مغزی 

فوت کرده است.
چند  نیز  این  از  پیش  تاچر  مارگارت 
کرده بود  تجربه  را  دیگر  مغزی  سکته 

و پزشکان، یک دهه پیش ازاین به او
به  تا  کرده بودند  توصیه 
از سالمتی اش  وضعیت  خاطر 

کند. پرهیز  عمومی  نطق های   
ماه دسامبر  در  بار  آخرین  تاچر  خانم 
برای یک عمل کوچک مربوط به مثانه 

در بیمارستان بستری شده بود.
زن  وزیر  نخست  تنها  تاچر  خانم 
زمان  طوالنی ترین  و  بود  بریتانیا 
قرن  در  کشور  این  وزیری  نخست 
مارگارت  داشت.  عهده  بر  را  بیستم 
کار  محافظه  سیاستمداری  که  تاچر 
مبارزه اش  و  عمل  نحوه   دلیل  به  بود،  

با کمونیسم با نام »بانوی آهنین« نیز
شناخته می شد.

 1990 تا  از سال 1979  تاچر  مارگارت 
به  او  از  و  بود  بریتانیا  نخست وزیر 
که  می شود  یاد  شخصیتی  عنوان 
شکل  را  بریتانیا  تاریخ  از  دوره  یک 

داده است.
خانم تاچر از چندی پیش دچار آلزایمر 
شده بود و در سال های اخیر کمتر در 

انظار عمومی دیده می شد.

ازهمــــــــــــــــه جا

از اینجا

مصلوب شدن بیاد
 عیسی مسیح

نیکی  روز  نامش  برخالفش  نیک  جمعه 
آن  در  که  است  روزی  برعکس  نیست 
مسیحیان سراسر جهان به یاد به صلیب 
برگزار  را  کشیده شدن مسیح مراسمی 
می کنند. خبرگزاریها گزارش دادند:»در 
فیلیپین شمار زیادی از مسیحیان برای 
طلب  و  مسیح  رنج های  یادآوردن  به 
صلیب  به  را  خود  گناهانشان  بخشایش 
کشیده، برخی به خود تازیانه می زنند و 
خودزنی و ریاضت کشیدن را به عنوان 
گناهانشان  کفاره  دادن  برای  راهی 
انتقادشدید  با  عمل  این  برمی گزینند.« 
این  کلیسای کاتولیک قرارگرفته است. 
زدن مسلمانان  قمه  یاد  رابه  انسان  عمل 
متعصبین  تا  اندازد.  می  عاشورا  درروز 
درجهانند این اعمال ادامه خواهدیافت. در

فیلیپینی  ازمصلوبین  تعدادی  عکس 
رامی بینید 

پروازمستقیم ازتهران به مصر

لخت شدن  درمخالفت با اسالم

بانوی آهنین درکورۀ زندگی ذوب شد
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به  که  ایرانیانی  پرسش  مهمترین 
اندیشند  می  کشورخویش  سرنوشت 
ودل درگرو مهر ایران دارند  این است 
ایرانیان  صدسالۀ  کوشش  چرا   «: که 
وآزادی  دمکراسی  به  رسیدن  برای 

باشکست روبروشد ؟«
معتبر  نامی  که  لیمونادی«   »علی 
ایران  گروهی  های  دررسانه  ومحترم 
برنامه  نخستین  کننده  تهیه   ، است 
کشور  از  درخارج  ایرانی  تلویزیونی 
از  پس   )  IRTV ایرانیان  )تلویزیون 
همه  وپژوهش  ساله  چندین  کوششی 
ملت  تالش صدساله  درراستای  جانبه 
به  آزادی  آوردن  بدست  برای  ایران 
تهیه فیلم بلند مستندی پرداخته که 
درآن با بیش از صدتن از صاحبنظران 
 ، نگاران  روزنامه   ، اندیشمندان   ،
دراین  گفتگو  به  و...  سیاستمداران 

موردپرداخته وهمگی به این پرسش 

مدتها بود آب استخرها و اکواریوم ها 
آب  حتی  میکردند.  تصفیه  کلز  با  را 
از  استفاده  با  نیز  را  منازل  آشامیدنی 
کلر میکرب زدائی میکردند. اکنون به 
لطف تکنولوژی دربسیاری از کشورها
می توانند آب را بدون استفاده ازکلرو
بد آن  تصفیه  ازبوی  بدون رنج بردن 
است  ترتیب  این  به  نحوه عمل  کنند. 
اساس  بر  نوین  تکنولوژی  یک  با  که 
و  نورافشان  دیودهای  از  استفاده 

فتوکاتالیزور تصفیه می شوند.
طریق  از  آب  تصفیه  های  دستگاه 
توسعه  اروپایی  تحقیقاتی  برنامه های 
موسسه  چون  اند.مراکزی  کرده  پیدا 
روی  بر  ایرلند  در  “کارک”  تکنولوژی 

این موضوع تحقیق می کنند.
دانشگاه  محقق  دانلوپ،  پاتریک 

اولستر می گوید: “با استفاده از تابش

اند.حاصل  گفته  پاسخ  ساز  سرنوشت 
ارزنده  کتابی  همچنین  گفتگوها  این 
ونفیس  شده است دردوجلد که جلد 
اول آن در527 صفحه چندروزی است 

منتشر گردیده است .
ارزنده  سنجی  نظر  یک  کتاب  این 
هرپژوهشگر  که  معتبراست  ومأخذی 
مراجعه  به  ناگزیر  معاصرایران  تاریخ 
هرایرانی  که   کتابی  بود.  خواهد  آن 
عالقمند به سرنوشت میهن خود باید 

آن را بخواند وبه آن بیندیشد.
ایران«  ملت  صدساله  »تالش  کتاب 
وسواس  با  زاده«  بیگ  »قاسم  را 
و  کرده  ویراستاری  چشمگیر  ودقتی 
یادداشتی خواندنی برآن نوشته است .

توزیع کننده : کتاب وانتشارات پارس 
)لوس آنجلس( تلفن 310-441-1015 

محل فروش : کلبه کتاب . تلفن :
310-446-6151

اشعه ماورای بنفش بر روی دی اکسید 
در  را  کوچک  های  دانه  ما  تیتانیوم 
می  بارگذاری  ای  شیشه  های  حوزه 
گذشته  آکواریوم  مخزن  از  آب  کنیم. 
به رآکتور می رود و وارد یک محفظه 
تیتانیوم  اکسید  دی  از  که  مارپیچی 
با  و  کند  می  عبور  شده  داده  پوشش 
می  آکواریوم  وارد  دوباره  پمپ  یک 

شود.”
تابش اشعه ماورای بنفش معموال در

تصفیه آب مورد استفاده قرار می گیرد 
چرا که این پرتو باکتری ها و ویروس 
ها را از بین می برد. اما سیستمی که 
در حال حاضر برای تصفیه آب به کار 
جیوه  المپهای  از  استفاده  رود  می 
برای  و  بوده  گران  بسیار  که  است  ای 

محیط زیست نیز مضر هستند.

ازهمــــــــــــــــه جا

جا
 آن

تالش صدسالهاز

اعتراض دختران نیمه برهنه اوکراینی به پوتین

به  آماده  همیشه  هستند  فمن  سازمان  عضو   که   هم  اوکراینی  دختران  این 
خدمت درزمینه حقوق بشرند . هرجا حق وحقوق زنان مورد تجاوز قرارمی گیرد 
آنها سخاوتمندانه باالتنه خودرا لخت کرده و دست به اعتراض میزنند. یورو نیوز 

گزارشی دراین زمینه دارد که باهم می خوانیم :
مرکل،  آنگال  و  روسیه  جمهور  رییس  پوتین،  والدیمیر  مشترک  بازدید  هنگام 
فمینیست  از دختران  گروهی  هانوفر،  بازرگانی  نمایشگاه  از  آلمان  اعظم  صدر 
نیمه برهنه اوکراینی در اعتراض به بدرفتاری و محاکمه سه دختر عضو “پوسی 

رایوت“، به سمت آنها حمله ور شدند.
آنها که شعار “دیکتاتور گم شو” سر می دادند، بالفاصله توسط نیروهای امنیتی 
مطبوعاتی  کنفرانس  در  آلمان  که صدراعظم  باعث شد  مهار شدند.این حادثه 
خود با آقای پوتین به انتقاد از وضعیت سازمانهای غیردولتی در روسیه پرداخته 

و بر آزادی مطبوعات و تنوع عقاید در این کشور تاکید کند.
میان  بحث  مورد  موضوعات  دیگر  از  نیز  کره  در شبه جزیره  تنش  گرفتن  باال 

رهبران آلمان و روسیه بود.
والدیمیر پوتین در این باره گفت: “پنهان نمی کنم که ما از باال گرفتن تنش در 
شبه جزیره کره نگرانیم زیرا ما همسایه آنها هستیم و اگر خدای نکرده اتفاقی 
بیفتد حادثه چرنوبیل در مقایسه با آن، داستان کودکانه ای بیش نخواهد بود.”

ارزش مبادالت دو کشور در سال گذشته میالدی 74 میلیارد یورو برآورد شده 
و آقای پوتین از خواسته خود برای افزایش این میزان به یک صد میلیارد یورو 

خبر داده است.

دیگر آب را با کلر تصفیه نمی کنند
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اجتماعی  زندگی  های  ویژگی  از  یکی 
بشر ،  خود شناسی و دشمن شناسی 
است. وقتی این شناخت ها انجام شد 
باید آگاهانه و هوشیارانه در  آن وقت 
می  که  نحوی  هر  به  ها  دشمنی  رفع 
از  قبل  ها  از سال  کنیم.  اقدام  توانیم 
به    ، آخوندی  باده  بر  ایران  کودتای 
سال  در  گجستک  خمینی  رهبری 
آخوند  از  بسیاری  خورشیدی   1357
تماس  در  اسرائیل  با  دیگر  افراد  و  ها 
آنها  دارم  قصد  نوشتار  این  در  بودند. 
معتبر   شواهد  و  اسناد  استناد   به  را 
از  چنین  هم  کنم.  معرفی  حضورتان 
سوم  ضلع  که  اسرائیل  های  هدف 
را  اسرائیل  آمریکا-  انگلستان   مثلث 

تشکیل می دهد آگاهی یابیم. 
با  گجستک  خمینی  رابطه   -1
که  خمینی  جرثومه  اسرائیل:   
استخوان هایش در قبر بسوزد. آخوند 
زدن  حرف  حتی  که  بود  گمنامی 
آخوند  این  نبود.  بلد  هم  را  معمولی 
گمنام یک القبا در خرداد سال 1342 
در  میالدی   1963 با  برابر  خورشیدی 
انقالب  ششگانه  اصول  به  اعتراض  
سفید که به انقالب شاه و ملت معروف 
را  بلوائی  و  ایستاد  مقابل شاه  شد در 
لذا  دستگیر شد  پا کرد.  بر  ایران  در 
به  از مدتی   ترکیه  ولی پس  به  ابتدا 
عراق تبعید شد و برای مدت 15 سال 
است  بهتر  بود.  تبعید  در  عراق  در 
نمک  آب  در  معروف  بقول  بگویم 
موعود.   روز   برای   شد    خوابانده   
زمانی که  خمینی گجستک  در ترکیه  
  Ruth  ( دیوید  بن  روت  خانم  بود  
مالقاتی  اسرائیلی    )   Ben  David
روت  خانم  داشت.  خمینی  جرثومه  با 
بنا  از مأموران موساد بود و  بن دیوید 
وزیر   نخست  بگین  مناخیم  بدستور 
اسرائیل با خمینی  مالقات کرده بود.  
وقتی هم که خمینی از عراق به نوفل 
خانم  دوباره  رفت  پاریس  لوشاتوی 
روت بن دیوید با خمینی دیدار داشت. 
اسرائیل  که  بود  این  برای  بار  این 
خمینی  با  که  را  آنچه  شود   مطمئن 
است.  گذاشته  قرار  و  قول  گجستک 

طوالنی   اقامت  بعلت  خمینی  مبادا  
اسرائیلی  ضد  افکار  تحت   ، عراق  در 
بیاد  باشد.   قرارگرفته  حسین  صدام 
داریم زمانی که خمینی گجستک  به 
انقالب   صدور  شعارش   رسید  قدرت 
منحوسش به کشور های دیگر  و  راه 
رسیدن  به بیت  المقدس از کربال بود. 
کنیم  گیری  نتیجه  چنین  توان  می 
های  سیاست  با  همراه  ها  شعار  این 
دیگر مقدمه جنگ  عراق و ایران شد.   
وقتی خوب بنگریم این جنگ به ضرر 
ایران و عراق و  به نفع اسرائیل بود که 
استفاده  توانست صد ها میلیون دالر 
خیلی  از  گجستک  خمینی  پس  کند. 
وقت پیش پادوی  اسرائیل بوده است.

دستیاران  از  که  فخریه  خسرو    -  2
آخوند هاشمی رفسنجانی بود با آری. 
نماینده اسرائیل در تماس  بن. مناشه 
بود و عالقه داشت هر اقدامی در رابطه 
با کودتای آخوندی خمینی در سال57 
سایر  البته  رود.  پیش  اسرائیل  نظر  با 
کشور های استعمارگر غربی هر کدام 
برای منافع خود  در این توطئه جهانی 
نقش داشته اند  که شرح آنها  نوشتار 
مستقلی را الزم دارد. و تصور می کنم 

خوانندگان گرامی از آن باخبر ند. 
به  فخریه  خسرو  که  دیگری  نکته 
که  است  این  است.  کرده  اشاره  آن 

گفت ما یعنی سران کودتای خمینی

طریق  از  کارتر  جیمی  برای  قدر  آن 
خواهیم  ایجاد  مشکل  گروگانگیری 
 1980 سال  پایان  انتخابات  در  تا  کرد 
زیرا  بخورد.  شکست  کارتر  میالدی 
و  خواهان  جمهوری  با  داریم  میل  ما 
سازمان C . I . A  وارد معامله شویم. 
به یاد داریم در آن مقطع زمان جورج 
  C . I . A بوش پدر ریاست سازمان 
را به عهده داشت و با مهدی کروبی در  

پاریس دیدار داشته است. 
3 -   آقای جیمی کارتر رئیس جمهور 
مقابل  در  بود  حاضر  آمریکا  پیشین 
یدکی  قطعات  تمام  ها  گروگان  آزادی 
مورد  که  را  ها  افزار  جنگ  لوازم  و 
نیاز جمهوری اسالمی بود  به مقامات 
بدهد.  اسالمی  جمهوری  اشغالگر 
جمهوری  اشغالگر  رژیم  مقامات  ولی 
برای  ؟   چرا  نرفتند.  بار  زیر  اسالمی 
کارتر  جیمی  که  زمانی  در  اینکه  
بود  بار دومش در تالش  انتخاب  برای 
اسرائیل  جمهور  رئیس  پرز  شیمون 
اسپانیا  در  کروبی  مهدی  با  جداگانه 
پنهان  که  داد  می  انجام  را  مذاکراتی 
اسرائیل  ولی  بود.  شده  داشته  نگه 
پنهانی الستیک هواپیمای جت جنگی  
اف 4  و لوازم یدکی را به ایران فروخت 

و چندین میلیون دالر به جیب زد.
4-  دزدیدن  48 فروند هواپیمای جت

جنگی اف 14 توسط اسرائیل:  این

دارد  بر  در  را  مفصلی  بحث  موضوع 
چنین   فشرده   و   مختصر  بطور  ولی  
است. در زمانی که  روان  شاد  محمد 
رضاشاه پهلوی  ایران را برای همیشه 
ورزیده  خلبان   48 کردند.  ترک 
 EL ( اسرائیلی با یک هواپیمای العال
و  ایران شدند  وارد  (  اسرائیلی   .AL
و  رفسنجانی  هاشمی  آخوند  نظر  زیر 
امیر  هوائی  نیروی  فرمانده  همکاری 
جت  هواپیمای    48 ربیعی  حسین 
آورده   در  پرواز  به   را    14 اف  جنگی 
و از ایران خارج  کردند  بعبارت دیگر  
برای  ئی  پادو  ها  این  آیا  دزدیدند.  

اسرائیل نیست؟
حسین  صدام  وقتی  داریم  بیاد    -5
قسم  دشمن  که  عراق  جمهور  رئیس 
خورده اسرائیل بود  اقدام به دستیابی 
عراق   اتمی  نیروگاه  کرد.  اتمی  سالح 
بود.   نیامده  باال  وجب  یک  هنوز 
ملل  سازمان  موافقت  بدون  اسرائیل 
دول  سازمان  را  آن  من  که   متحد 
متحد می دانم  با حمله هوائی نیرو گاه 
نابود  و  با خاک یکسان  را  اتمی عراق 
کرد و دیدیم   سازمان دول متحد هیچ 

اعتراضی نکرد.
همکاری جمهوری اسالمی با اسرائیل 

در بمباران عراق
و  ها  چین  خبر  توسط  اسرائیل 
حسین  صدام  دانست  جاسوسانش  
اتمی  بمب  تولید  برای  تابانه  بی 
اسرائیل  همچنین  کند.  می  کوشش 
آب  جلوی  معروف  بقول  دانست  می 
یعنی  گرفت.   سرچشمه  از   باید  را 
هر  عراق   اتمی  تأسیسات   ساختن  
چه  زود  تر باید  متوقف می شد. زیرا  
پس  کرد.   می  پیشرفت  مقداری  اگر 
و  تأسیسات  به  ای   حمله  اگر  آن  از 
راکتور اتمی می شد  یک فاجعه اتمی 
است  الزم  جا  همین  آورد.  می  ببار 
یاد آوری کنم چگونه است  دستیابی 
رژیم جمهوری اسالمی به سالح اتمی 
پنهان  اسرائیل  دید  از  است  سال   30
و  است.  نکرده  اقدامی  هیچ  و  نده  ما 
حاال که به مرحله غنی سازی رسیده 
را  ایران  خواهد  می  اسرائیل  است 

 بدور از  گنده  گوئی ها و شعار  ها ئی که  مقامات  جمهوری  اسالمی  بر علیه  اسرائیل می دهند  در عمل در 
نقش پادوی  اسرائیل  عمل می کنند  و  بازیچه ای در دست اسرائیل اند

بررسی پادوئی جمهوری اسالمی برای اسرائیل
محمد مجزا
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نیروگاه  به  حمله  آیا  کند.   بمباران 
فاجعه  اسالمی  جمهوری  اتمی  های 
میانه  منطقه خاور  و  ایران  برای  اتمی 
برای  است  جالب  آورد؟   نخواهد  ببار 
1 گهگاهی     + سرگرمی جهان گروه 5 
کشور  آن  و  کشور  این  در  جلساتی 
برگزارمیکنند و تا امروز که حدود 12 
سال از  بنشین و پاشو گروه 5 + 1 می 
جمهوری  دستیابی  وضع  هنوز  گذرد 
اسالمی  به سالح اتمی  معلوم نیست. 
بحث را به حمله عراق ادامه می دهم.    
با  اسرائیل  اطالعاتی  مأموران  از  یکی 
وزیر  و   رفسنجانی  هاشمی   آخوند 
آخوند   و  اسالمی    جمهوری  دفاع 
مهدی کروبی  مالقات می کند. برنامه 
عراق  اتمی  گاه  نیرو  شود  می  ریزی 
توسط نیروی هوائی جمهوری  اسالمی 
بمباران شود.  ولی  بعداً نخست وزیر 
می  تصمیم  بگین   مناخیم  اسرائیل 
زیرا  شود  انجام  اسرائیل  توسط  گیرد 
اسرائیل از امکانات و توانائی بیشتری 
بر خور دار است.  ولی در این تصمیم  
مشکلی وجود  داشت. مشکل این بود 
اگر هواپیما  های  اسرائیلی  در آسمان  
با  هوا پیما های  عراقی  وارد  نبرد  و 
هوا  بنزین  یا  و  می شدند  و خورد  زد 
آن  می شد.  تمام  اسرائیلی  های  پیما 
ها باید در ایران فرود آیند. برای اینکه 
ایران فرود  اسرائیلی در  هواپیما های 
رئیس  صدر  بنی  ابولحسن  با  آیند.  
جمهور  اسالمی که در ضمن فرمانده 
تماس  بود   هم   مسلح   های  نیرو 
جنوب  در  پایگاهی  و    گیرند   می 
شهر تبریز  برای فرود  هوا پیما های 
اسرائیلی در نظر گرفته میشود. لذا در 
ساعت 30 : 5 دقیقه بعد از ظهر هفتم 
ژوئن 1981 میالدی شش جت جنگی 
را حمل  نظر  بمب  ها ی مورد  اف 15 
می کردند و هشت  جت  جنگی اف 16 
که آن ها را همراهی  و اسکورت  می 
کردند  از  فرودگاه   ) راما ت  گان (  
بلند شدند و بسوی عراق  پرواز کردند. 
اتمی  نیروگاه   مذکور  های  هواپیما 
عراق را با خاک یکسان و نابود کردند 
و هیچ  زد و خوردی هم  بین هواپیما 
نیامد. بوجود  عراقی  و  اسرائیلی  های 
جمهوری  هوائی  نیروی  فرمانده 
مناخیم  با  پاریس  طریق  از  اسالمی 
شخصًا  و  گرفت  تلفنی  تماس  بگین 
گفت.  باش  شاد  را  اسرائیل  موفقیت 
هم چنین ابولحسن بنی صدر اعالمیه 
تجاوز  عمل  و  کرد  صادر  خفیفی 
اسرائیل به کشور عراق را محکوم کرد.
پادوئی  و  نوکری  محترم  خواننده 
را  اسالمی  جمهوری  رژیم  مقامات 

مالحظه می کنید. 
6-   بیاد داریم در تمام کشور های

عظیم  تظاهرات  ایتالیا  بخصوص  اروپا 
بر علیه اسرائیل بر پا می شد. 34 سال 
تهدید ها و شعار های  تو خالی رژیم 
بخصوص  اسالمی  جمهوری  اشغالگر 
منکر  که  االصل  کلیمی  نژاد  احمدی 
هالوکاست شد و بعد در همه جا اعالم 
نقشه جغرافیائی  از  باید  اسرائیل  کرد 
جلسه   در  یا  و  شود  حذف  جهان  
متحد  دول  سازمان  امنیت  شورای 
احمدی  یعنی  بزغاله  دم  زیر  شپشک 
نژاد.  آن مهمالت را گفت. همه آن ها 
به نفع اسرائیل بود و برای ایران جز بد 
نامی سود دیگری نداشت. همین گنده 
رژیم  مقامات  خالی   تو  های  گوئی 
شد  سبب  اسالمی  جمهوری  اشغالگر 
اعتبار در جهان  و  آبرو  اسرائیل  برای 
اسرائیل  رفته  آبروی   و  کند  ایجاد 
نیاز  آن  به  شدیداً  که  اسرائیل  به  را 
خود  از  اسرائیل  و  گرداند  باز  داشت 
یک  چهره  معصوم  در جهان  نشان 
از   بدور  لذا  متوجه  می شویم   دهد. 
شعار  ها  و گنده  گوئی ها  که  مقامات  
اسرائیل  علیه   بر  اسالمی   جمهوری  
نقش  در  عمل  در  ولی   دهند.  می 
و   کنند   می  عمل  اسرائیل   پادوی  
بازیچه ای در دست اسرائیل اند. نمونه 

ائی بحث را مستدل تر می کند.
عربستان  بین  دوستی  قراری   بر 

سعودی و اسرائیل  
بخاطر داریم یکی دو سال پیش وزیر 
عربستان  به  اسرائیل  خارجه  امور 
باشد  یادمان  ولی   کرد.  سعودی سفر 
رابین  اسحاق  ترور  دالیل  از  یکی 
که  اسرائیل  پیشین  وزیر  نخست 
انجام  اسرائیل  به  خدمت  همه  آن 
با یک مقام  او  بود.  دست دادن  داده 
سفر  همین  بود.   سعودی   عربستان 
وزیر امور خارجه اسرائیل به عربستان
سعودی که مهد وحی  قرآن است  باب  
عربستان  مقامات  روی  به  را  دوستی 

سعودی تا آن حد گشود که مقامات

 
دشمن  گفتند.   سعودی  عربستان 
اعراب اسرائیل نیست. بلکه جمهوری 
اسرائیل  دیگر  از طرف  است.  اسالمی 
تحت  را  سعودی  عربستان  توانست 
سودا  نفوذ   با  و  آورد.  در  خود  نفوذ 
گران یهودی  بعنوان مشاوران مالی  با  
پول های هنگفت  عربستان سعودی، 
بانکداران  با   بند  و  زد  به   شروع 
برای خود  راه سود جوئی   در  جهان  
شدند.  مشغول  سعودی   عربستان  و 
من بر این باورم یکی از دالیل بحران 
های  کشور  از  بعضی  که    اقتصادی 
همین  است.  گرفته  را  آمریکا  و  اروپا 
زد و بند   بانکداران  جهان که  بهتر 
است آن  ها را مافیا و یا  کارتل  های 
اند.  آورده  بوجود  نامید   بانکداران  
اطالعات  برای  توانند  می  عالقمندان 
 The کتاب  به  مورد  این  در  بیشتر 
crash of’ 79 مراجعه کنند. بهترین 
برای  پادوئی جمهوری  اسالمی  نمونه 
اسرائیل  و  نفوذ اسرائیل در عربستان 

سعودی را می توان در سوریه دید.
از  بعضی  با  اسرائیل  اگر  این  بر  سابق 
مختصر  و  اختالف  خود  همسایگان 
تالفی  اقدامات  فوراً  داشت.   ناراحتی 
جویانه شدیدی انجام می داد. چگونه 
از  ائی  ذره  که  آن  بی  اکنون  است 
جمهوری  از  بخصوص  همسایگانش 
مسند  بر  باشد  هراس  در  اسالمی 

قدرت لمیده است
بازی  موذیانه   اسرائیل  در   سوریه

اسالمی  جمهوری  مقامات  پادوئی   
عربستان  و  اسرائیل  دوستی  باب  و 
در  آنچه   لذا   دانستیم.   را   سعودی 
چنین  توان  می  را  گذرد  می  سوریه  
داد.  قرار  تحلیل  و  تجزیه  مورد  
اسالمی  جمهوری  وجود  از  اسرائیل 
حد  سوریه  در  سعودی  عربستان  و 
سوریه  و  است  کرده  را  استفاده  اکثر 
را به جنگ داخلی  تمام عیار کشانده 
نابودی سوریه. جمهوری  حد  تا  است 

در  الظاهر  علی  اسرائیل  پادو  اسالمی 
شیعیان  از  شرط  و  قید  بی  حمایت 
آتش  تا  شده  باعث  سوریه  نظام  و 
میانه   خاور  منطقه  و  سوریه  در  نبرد 
ائتالف  چنین  هم  شود.  تر  ور  شعله 
عرب  اتحادیه  با  سوریه  اپوزیسیون 
تأئید  سعودی  عربستان  بخصوص 
همکاری عربستان سعودی با مخالفین 
سوریه  در  که  است  القاعده  و  سوریه 

در مبارزه می باشد.
یا  و  شنیده  آیا  است  مطرح  سوالی 
اسرائیل مستقیمًا   ، جائی دیده  شده 
های  ترور  همه  این     که  القاعده  از 
میانه  خاور  در  جنایت   و   انتحاری 
انجام می دهد.  احساس عدم امنیت،  
کرده  انتقادی   و  سخنی   ، شکایتی 
می  اسرائیل  اینکه  برای  نه.   است. 
داند القاعده  بازوی نیرومند عربستان 
عربستان  است.   سوریه  در  سعودی 
به سلفی  های   بعنوان کمک  سعودی 
دارند  حضور  سوریه   در  که   سنی 
کمک   های خود را به    القاعده    می 
رساند. به همین دلیل جنگ در سوریه 
و   امکانات  همه  شده  سوم  سال  وارد 
نابود  نظامی  سوریه در حال   قدرت  
شدن است. منابع  پولی  سوریه هزینه  
به  یا  ملت سوریه  می شود.  مصرف  و 
خاک و خون می غلطند و یا به کشور 

های دیگر مهاجرت کرده و در نهایت 
به  تا  کنند.  می  زندگی  فالکت  و  فقر 
امروز حدود یک میلیون نفر از سوریه  
به کشور های دیگر مهاجرت کرده  و 
پیش بینی می شود اگر  اوضاع همین 
مهاجران  تعداد  کند  پیدا  ادامه  طور 
برای  که  میلیون خواهد رسید  به سه 
انبار  چنین  هم  است.  فاجعه  سوریه 
در  سوریه  مهمات  و  اسلحه  از  مملو 
به  سوریه  و  است.  شدن  خالی  حال 
سه منطقه تقسیم شده است. منطقه 
و  ها  کرد  منطقه   ، آزاد سوریه  آرتش 
قرار  القاعده  اختیار  در  که  قسمتی 
که  آنجا  از  متأسفانه  است.  گرفته 
چهار غول خبری جهان مانند آشویتد 
پرس  فرانس  پرس-  یونایتد  پرس- 
های  رسانه  مافیائی   گروه  رویتر  و 
و  را تشکیل می دهند  گروهی جهان 
لذا   باشند.  می  ها  یهودی  کنترل  زیر 
بجای اینکه   واقعیت  ها را باز گو کنند 
کننده   گمراه  و  غلط  های   گزارش  با  
افکار جامعه  را به گمراهی می کشند.

سوالی پیش رو داریم: اسرائیل چقدر 
می باید هزینه می کرد تا بدون اینکه 
یک گلوله شلیک کند. دشمن دیرینه 
خود سوریه را این چنین نابود می کرد. 
باشد.   میان  در  او  از  نامی  که  آن  بی 
که  قدر  آن  است.  این  دیگر  سوال 
بقیه درصفحه 48
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وکسالت  سرد  روزهای  ازاین  دریکی 
بار زمستان که به ناچار به یکی ازاین 
میدادم  گوش  فارسی  های  برنامه 
وتاریخ  مفسر  یک  ظاهراً  که  گوینده 
شناس بود درمورد مسیح ومسیحیت 
وبازگشت  مرگ  وجود  انکار  ودرواقع 
ایشان  نقد  بعد  و  میگفت  اوسخن 
درمورد سرود »ای ایران« گوش کردم 
. ابتدا دلم می خواهد متکی به دانش 
ومسیحیت  مسیح  درخصوص  اندکم 
که  ترتیبی  به  مسیح  عیسی  وآیا 
یاخیر؟  است  وجودداشته  گویند  می 
بنیانگذار  زندگی  تاریخ  ویااینکه 
حاصل  پیروان  خیل  این  با  مسیحیت 
وبعضًا  وتخیل  امید   ، واندوه  غم 

خرافات مردم بوده است ، بنویسم .
های  ها  اسطوره  از  بسیاری  همانند 
کریشنا  های  افسانه  مثل  تاریخ 
 ، آدونیس   ، آتیس   ، اوزیریس   ،
ویا  غربی  درفرهنگهای  دیونوسوس  
دراوایل   ، ما  درفرهنگ  )مهر(  میترا 
چندسالی   یعنی  هجدهم   قرن 
کلیسا  جانبه  همه  بعدازاستیالی 
چون  درمحافلی  بشری  درجامعه 
)به  محرمانه  شکلی  وبه  بالینگبروک 
کلیسا  استیالی  وجود  ادامه  خاطر 
درقرون وسطی( درباره امکان وجود یا 
عدم وجود عیسی مسیح انجام گرفت 
ازشنیدن  ازبزرگان  خیلی  که  .بحثی 
هم  ولنی  جائیکه  تا  خوردند  جا  آن 
دربهترین  خودرا  تردید  نتوانست 
به  امپراطوری«  های  »ویرانه  اثرش 
تر  نگهداردوجالب  پنهان   1791 سال 

اینکه ناپلئون بهنگام مالقاتش با

ویالنت   آلمانی   ونویسنده  محقق   
درسال 1808 ازاو چیزی دربارۀ جنگ 
پرسید  ازاو  بلکه  نپرسید  وسیاست 
عیسی  بودن  تاریخی  و  وجود  به  آیا 
بود  تردیدی  واین  یانه؟  است  معتقد 
دربسیاری  هیجدهم  قرن  ازاوایل  که 
دوانده  ریشه  اروپا  متفکر  جوامع  از 
بود واین یکی از عمده ترین اشتغاالت 
اندیشه نوین »نقدعالی« کتاب مقدس 
اصالت  به  ای  گیرنده  اوج  وحملۀ 
وحقانیت آن بوده است که به نوبه خود 
نجات  برای  ای  قهرمانانه  کوشش  با 
شالوده تاریخی ایمان مسیحی رودررو 
شده است . چه بسا نتایج این برخورد 
مسیحیت  خود  اندازه  به  است  ممکن 
انقالبی باشد. شاید ذکر این مورد بی 
درگیری  نخستین  که  نباشد  فایده 
ازسوی  ساله  دویست  جنگ  دراین 
هرمان وایماروس استاد زبانهای شرقی 
درهامبورگ ودر سکوت وخاموشی به 
 . شد  آغاز  برشمردم  که  دلیلی  همان 
 1768 درسال  مرگش  هنگام  به  وی 
درباره  ای  صفحه   1400 نویسی  دست 
زندگی مسیح ازخود به جای گذاشت 
چاپ  به  را  آن  احتیاط  سر  از  که 
گوتهولد  بعد  سال  شش  بود.  نسپرده 
دوستان  اعتراضات  باوجود  لسینگ 
دست  ازاین  قطعاتی  واطرافیانش 
ولفنبوتل  عنوانقطعات  تحت  را  نویس 
استدالل  رایماروس   . ساخت  منتشر 
را  مسیح  عیسی  نمیتوان  که  میکرد 
بنیانگذار مسیحیت درک کرد ودرنظر 
نهائی  چهرۀ  اورا  باید  .بلکه  گرفت 
ومتفوق اسکاتولوژی )آخرت شناسی( 

رازوارانه یهودیان دانست . 

ایجاد  درفکر  مسیح  دیگر  عبارت  به 
بلکه  است  نبوده  جدیدی  دین 
قریب  انهدام  رابرای  مردم  میخواست 
همه  داوری  وبرای   جهان  وحتمی 
درمقابل  بهرحال  سازد.  آماده  نفوس 
منکر  متفکران  روزافزون  حجم 
فراوانی  دانشمندان  مسیح  عیسی 
باباورهای  حتی  که  اند  بوده  بودند 
خارج از مسیحیت برای اثبات مسیح 
وفراوان  نموده  تالش  ومسیحیت 
درکتاب  آنان  متقدمان  از  اند.  نوشته 
یوسفوس  یهودیان  روزگارباستان 
درآن   : است  نوشته  میالدی(   93(
که  زیست  می  نامی  عیسی  زمان 
اگربتوان   . بود  ومقدس  پاک  انسانی 
شگفت  کارهای  نامید.  انسانش  اورا 
راشادمانه  حقیقت  مینمود.  بسیاری 
ازیهودیان  وبسیاری  پذیرفت  می 
بودند.  او  پیرو   ، متفکر  یونانیان  وهم 
گوشه  است  ممکن  این سطور عجیب 
ستایشی   ولی  باشد  حقیقت  از  ای 
سوی  از  آنهم   . مسیح  از  رفیع  است 
در  همیشه  که  یهودی  متفکر  یک 
اندیشه جلب نظر رومیان ویا یهودیان 
زمان  درآن  هردوشان  که  است  بوده 
میکردند.   مبارزه  ومسیحیت  بامسیح 
پلینی  های  درنوشته  همینطور 
ازآزاروشکنجه  کهن   بسیار  نویسنده 
مسیحیت  وباورهای  مسیحیان 
میان  دراین   . است  گفته  بسیارسخن 
های  گفته  نقد  هیچوجه  به  ما  هدف 
 . نیست   ! شناس  وتاریخ  مفسر  آن 
به  ودرهرمقامی  هرکس  باورما  به  چه 
دیگران  باورهای  حریم  حفظ  شرط 
ادب  واسائه  توهین  هرنوع  از  واحتراز 
وبدون توجه به عقیده خاص ومطلقی  
نماید  ابراز  خودرا  عقاید  تواند  می 
ومعتقدان  پیروان  ما  که  همانگونه   .

صدیق مکتب عرفان حلقه به توصیه 

دکتر  استادارجمندمان  وخواست 
نمی  مجاز  خودرا  طاهری  محمدعلی 
دیگران  معتقدات  حیطه  وارد  دانیم 
وباورهای  عقاید  تحمیل  واحیانًا 
خودمان باشیم . بلکه به استناد به این 
گفته استاد ارجمند برای ما » اندیشه 
مهم است نه صاحب اندیشه«  درواقع 
های  واقعیت  وفهم  درک  ما  نقش 
موجود درهرکالم ، هرواژه وهرواقعیت 
ولی   . است  هستی  درجهان  موجود 
انسان  بیولوژیکی  واقعیت  که  ازآنجا 
وزیسته  زائیده  انسانهای  بخصوص 
درفالت ایران بگونه ایست که هرزمان 
برروی  چشم  ای  مالحظه  وبنابر 
وتنهابه  بندند  ازواقعیت ها می  خیلی 
پاافتاده  وپیش  ساده  عوامل  تعدادی 
خودبسنده  قضاوت  به  استناد  برای 
درست  که  بینیم  می  نیک  و  میکنند 
بینند  می  مختار  خودرا  دلیل  بهمین 
بسیار  ئی  واقعیتها  به  وقوف  با  که 
را  هستی  جهان  حقایق  همه  اندک 
انکار نمایند وباز می بینیم که هم این 
گروه بسادگی همه رشته هائی را برای 
ایم  استوارساخته  حلقه  عرفان  بنای   
درهم  ای  ومالحظه  درنگ  هیچ  بی 
بریزند وحاصل همانست که شاهدیم .

دلیل خاصی  هیچ  بی  عزیزمان  استاد 
باید درزندان روزگار بسربرند ودرست 
ناچار  من  که  است  دلیل  همین  به 
بی  چه   . گفتم  ومسیحیت  ازمسیح 
تردید همه چیزهائی که ایشان وهمه 
واندازه  درقالب  که  شریفی  آدمهای 
مسیح  درافکار  عامه  مقبول  های 
ومسیحیت گفته اند فقط خود خواننده 
وشنونده بوده اند. پس تکلیف آن دو 
میلیارد واندی که به درست یا غلط ، 
مسیح  پیرو  خرافات  یا  و  واقعیت  به 
آیا  دارند.؟  اعراب  از  جائی  هستند 
معادالت  دراین  هم  آنهارا  نباید 

ـعرافن حلقه )کیهانی (
د.اخـتری

مسیح درفکر ایجاد دین جدیدی نبوده است 
قریب  انهدام  رابرای  مردم  میخواسته  بلکه 
وحتمی جهان وبرای  داوری همه نفوس آماده سازد
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ملحوظ نظر قرارداد . گوئیم که مسیح 
وجودنداشت ومسیحیت وباورهای آن 
بودکه  مساعدی  های  زمینه  معلول 
 . پروراند  درخود  را  تخم  واین  بود 
همین  ازمیان  بنگریم  نیک  اگر  ولی 
باورها نکات زیبائی به چشم میخورد. 
 ، عشق  مثل  االفاضی  به  میان  دراین 
ایثار، محبت که حاال باید آنهارا با طال 
نوشت برمیخوریم چون بقدری دست 
کیمیارا  حکم  که  اند  شده  نیافتنی 
یافته اند ودقیقًا همین جاست که باید 
منکر مسیح شویم چون در چشمخانۀ 
ها  اکسیر  این  دیدن   چشم  واقعیتها 
که  است  الفاظی  همان  واین  نیست 
میکنیم  صحبت  ازآنها  درعرفان  ما 
نه  واین  میفشریم  پای  آنها  وبرتحقق 
به لفظ بلکه هدف ما همانست . چه اگر 

نباشد عرفانی نیست . کمالی نیست .
است  دوسالی   . است  زندانی  استاد 
ما   . میگذراند  را  سختی  روزگار  که 
آیا  ولی  همینطور  هم  اش  وخانواده 
ودفاع  ازپرداختن  ما  از تالش  ای  ذره 
شده  کاسته  ایشان  های  اندیشه  از 
است؟ صحبت باز همان است . صحبت 
باز از عشق است . از محبت است . از 
ایثار است . صحبت از اجتناب از دروغ 
و  تحجر  از  پرهیز  و  است  دوروئی  و 
خرافات ورسیدن به وحدت و گذشتن 
قله  به  ورسیدن  شیفتگی  خود  از 
فروتنی وتواضع وخیلی چیزهای دیگر 
است  . بخصوص دراین شرایط بحرانی  
مملکت و مردممان که می بینیم بیشتر 
استاد  گفتم   . دارند  احتیاج  اینها  به 
آیا  ولی  میبرند  بسر  رژیم  درزندان 
نشر اندیشه های ایشان متوقف شده 
اندیشه  کنندگان  دنبال  اگر   . است 
شدنشان  زندانی  از  بعد  ایشان  های 
بیشتر  بسیار  بسا  چه  اند  نشده  کم 
است  اندیشه  اثر  واین  اند  شده  هم 
که ما غافل ازآنیم . اثری که دراعماق 
وبی هیچ مالحظه  میکند  نفوذ  جامعه 
، جنسیت وتحصیل جای  ازطبقه  ای  
آرامش  اعطای  جهت  به  صرفًا  خودرا 
باز  نیکوئی  به  وبیداری  رفاه  وآسایش 
که  است  مالحظات   این  وهم  میکند 
روزی ضامن آزادی ما خواهد بود واین 
درک  به  ازآن   که  است  چیزی  همان 
وآموختن درس یاد میکنیم  نه بجای 
ما  هدف  نهج   وبهمین   . رسم  آوردن 
یافتن وپرداختن به اندیشه هائی است 
میگردد.  رهنمون   ، کگمال  مارابه  که 
گرچه علی القاعده  درکناراین اندیشه 
خرافی  و  غلط  پندارهای  بسیاری  ها 
همانطورکه   . میکند  رشد  آن  با  نیز 
درهمه  تقریبًا  بینیم  ومی  شاهدیم 
مذاهب ودرکنار تفکرات متعالی شان  

بسیاری از مظاهر کفر وخرافات  نیز

 رشد میکنند وقطعًا جهل وعدم درک 
مضاعفی  تأثیر  ه  را  دردین  مفاهیم 
مسیح  جملۀ  دراین   . خواهدداشت 
تأمل کنید: بیماری شما نتیجۀ گناهان 
شماست و مزد گناه موت است .«  که 
متأسفانه بسیاری به حقیقت این گفتار 
نرسیده اند . این گناه به رغم بسیاری 
گناهان  بعنوان  ما  که  است  گناهانی 
کبیره ازآنها اسم میبریم . مثل قتل ،  

 دزدی ، زنا ، غیبت وغیره  درحالیکه 
از  ازاین گناه بمراتب هولناکتر  منظور 
گناهان  بعنوان  ما  که  است  گناهانی 
بریم وآن گناهی  نام می  ازآنها  کبیره 
بدنیا  هستی  چرخۀ  در  ما  که  است 
اینکه  بدون  برویم  ازدنیا  و  بیائیم 
کوچکترین دریافتی ازهدف این رفت 
، درست  وبحث   . بنمائیم  وآمد کسب 
هم  ما  .وهدف  است  نکته  درهمین 
وفهم  درک  همین  حلقه  درعرفان 
جهان هستی است  واینکه بهرسو می 
نگریم وجه و صورت  اوست ودرهمین 
بینش ها ست که درمی یابیم درجهان 
هستی دروحدتیم ورسالت ما درجهان 
وحدت  این  به  ورسیدن  نیل  کثرت 
ازمشکالت  بسیاری  که  بینیم  ومی 
وحدت  همین  درک  عدم  از  ناشی  ما 
همه  علیرغم  متأسفانه  که  است 
شرایط  دراین  بخصوص  که  نیازی 

به نوعی سعی  نیازمندیم  سخت بدان 
درکمرنگ کردن وهم مخدوش کردن

وبعدآن  نمائیم  می  ایجادآن  عوامل   
سروده  ایران   ای  سرود  برسر  بحث 
دوم  جنگ  ازدوران  قدیمی  نسبتًا  ای 
توانست  به حق  بهرترتیب  که  جهانی 
را  ایران  ازملت  توجهی  قابل  اکثریت 
سوای همه محتویات شعری وادبی اش 
نمایدوهنوز  نزدیک  خاص  وحدتی  به 
بسیاری ازما باشنیدن این سرود موی 
بر تنمان سیخ می شود و بالاراده  این 
کلمات رابرزبان میرانیم . بهرحال این 
وآهنگساز  سرود سوای شخص شاعر 
زیبائی  نقش   است  توانسته  آن 
چه  ما  مرزوبوم  ویادآوری  درغربت 
دروطن وچه درغربت ایفا نماید . شاید 
این  که  واردباشد  آن  به  ایرادهائی 
شاعر  متخصصین  های  دراندازه  خود 
وآهنگساز می باشد . تازه آنهم بعد از 
صدالبته  که  ازآن  ای  تازه  نمونه  ارائه 
نزد  خودرا  تاجای  میبرد.  بسیارزمان 
راستا  دراین   . نماید  باز  هموطنان 
باشد  مهم  نکته  این  یادآوری  شاید 
ازبودائیان  بسیاری  که  اورادی  که  
ویا  ها   اُپانیشاد  درقالب  وهندوها 
مانترا برای دعا وکسب آرامش زیر لب 
نوعی  ودرواقع جویای  میکنند  زمزمه 
همفازی باخود وزمینه هستی هستند. 

دردانشگاه  که  درتحقیقاتی  بعدها 
شد  مشخص  آمد  بعمل  هاروارد 
معنی  بی  بعضًا  الفاظ   از  ردیفی  جز 
وکاربرد  نیست  دیگری  چیز  وتکراری 
ایجاد  همان  صرفًا  باورها  دراین  آنها 
این  ما  وحاال  است  ویگانگی  وحدت 
معنی  وبا  تر  وزین  مراتب  رابه  مانترا 
تر درسرودای ایران داریم . این سرود 
گسترده  بردامنه  ما  ازوقوف  قبل 
نوعی  به  است  توانسته  حلقه  عرفان 
درماایجاد وحدت نماید. درحال حاضر 
همفازی  از  غیر  دیگری  جایگزین  من 
.ولی  شناسم  نمی  آن  برای  کیهانی 
آنانکه نقد مثبتی را براشعار وموزیک 
آن مینمایند آیا فکری برای جایگزینی 
باشیم  بیادداشته  اند؟  نموده  آن 
سادگی  صرفنظراز  فعلی  درشرایط 
ماوجوانان  همفازیها   حلقه  دریافت 
خود  مدنی  های  آئی  درگردهم  ما  
این   . داریم  سرودهائی  چنین  به  نیاز 
مارا  که  هائی  سروده  ودیگر  سرودها 
در شرایط سرخوردگی  مارا   وجوانان 
کنونی به وظیفه ای رهنمون شود. چه 
هرترتیبی  به  مفروض  درشرایط  اگر 
نبریم که  ازیاد  باید   به آزادی برسیم 
ای رهبری  مارابه وظیفه  که  هرآزادی 
همین  از  وما  است  خطرناک  نکند 
به عنوان روشنفکران ومتفکران  حاال 
باشیم.  آن  بفکر  باید  ایرانی  جامعه 
افکار  پرواز  دامنه  پرکردن  بفکر 
پرواز  به  مفری  بدنبال  که  جوانانی 
به هرز  بسا  راه  چه  ودراین  میگردند 
کشیده می شوند وما مجبوریم وباید پاسخ 
مناسبی برای سئواالت متعدد آنان بیابیم . 
شاید وحتماً عرفان حلقه راه حلی برای آنان 
باشد . گرچه استقبال فوق العاده جوانان 
ازاشتیاقشان  برای شرکت دراین کالسها 

حاکی از همین پاسخگوئی است .

 سرود ای ایران قبل ازوقوف ما بردامنه 
گسترده عرفان حلقه توانسته است به نوعی 

درماایجاد وحدت نماید. درحال حاضر 
جایگزین دیگری غیر از همفازی کیهانی 

برای آن نیست
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پنجره راباز میکنم . نفس عمیقی می 
کشم تاهوای تازه را حس کنم .

قشنگی  اغ  چه  »ببین   : میگوئی 
داریم.«

پیش خودم می گویم :»قشنگ؟ «
باورکن که میخواهم قشنگی را ببینم 

ولی...
تأیید  سر  دادن  تکان  رابا  حرفت 

میکنم . 
ودرالبالی  باغ  درهمین  که  بود  دیروز 
هنر  وتواز  زدیم  می  قدم  درختها 
میکردی  صحبت  »مشتی«  گلکاری 
حضرت  که  است  راست  .پرسیدم:» 
واالعاشق بتول  دختر مشتی  باغبان 
شده واورا صیغه کرده است ؟« جوابی 

ندادی.
سربه  داشتم  دوست  چرت  دانم  نمی 

سرت بگذارم .
سفید  درلباس  مشتی  دختر  »بتول 
عروسی ، ایستاده درکنار حضرت واال 

بافراک وپاپیون سیاه«
دوستت  ولی  باربود  شماتت  نگاهت 

داشتم .
چشمان فیروزه ای رنگت  دلم را می 
لرزاند.به خودت گفته بودم که بسیاری 
ام  نوشته  تو  خاطر  به  را  شعرهایم  از 
بودم  خوانده  برایت  ازآنهارا  وبسیاری 

. هرکدام را چندین بار.
آیدومن  می  خوشت  ازآنها  گفتی  می 
شعرهاراپسندیده  ازاینکه  خوشحال 

ای.
رفتی جلوی پنجره ایستادی ، همچنان 

به بیرون نگاه میکردی .
مثل  باز  داری  دوست  حتمًا   «: گفتی 

دیروز آزارم کنی «
دور  به  را  ودستهایم  آمدم  سویت  به 

کمرت حلقه کردم .
پنجره  بطرف  قهر  شکل   رابه  سرت 

چرخاندی .
گفتم :» عزیز دلم ، چطور میشود ترا 
که اولین وآخرین عشقم هستی  اذیت 
شوخی  یک  فقط  دیروز  .مسئله  کنم 

بود . همین .«
لبهایم را روی گونه ات گذاشتم ، داغ 

بود . خودت هم .

به  باردیگر  را  ورویت  کشیدی  آهی 
»دلم   : وگفتی  گرداندی  پنجره  طرف 

می خواست آزاد آزادبودم.«
پرسیدم :» ازطرف چه خبر؟«

آهسته گفتی :»هیچ«
 . مشهد  رفته  یا  اینجاست   : گفتم 
محکم  کمرت  دور  به  که  را  دستهایم 
بود باز کردی ورفتی روی  مبل عنابی 
 «: . پرسیدی  اتاق نشستی  رنگ کنار 

سیگارداری؟«
فوری از جیبم پاکت سیگاری درآوردم 

وتعارفت کردم .
گذاشتی  لب  وبه  برداشتی  سیگاری 
با  وهردورا  برداشتم  سیگاری  منهم   .
آرامی  وبه  کردم  روشن  کبریت  یکگ 
باید کاری اساسی  به هرحال   «: گفتم 

کرد.« جواب دادی :
میزنم   طالق  حرف  هروقت   «
الیق  هرچی  گماشته   پدرسوخته 
نثارمن   ، هست  وفامیلش  خودش 

وخانواده ام میکنه.«
هرزمان عصبانی میشدی ، به سرهنگ 
، که شوهرت بود می گفتی گماشته «.

برایت  هم  شعری   . دادم  تسالیت 
حواست   . نداشتی  توجهی   . خواندم 
بااین حال سعی کردم  جای دیگربود. 

آرامت کنم :
» ببین عزیزم . آدم نباید زود از کوره 
و  بسنجی  رو  شرایط  باید   . دربره 

عاقالنه عمل کنی .« 
 . لرزید  دلم  که  کردی  نگاهی 
قباًل  که  دیدم  خشمی  درچشمهایت 

ندیده بودم .
» اصاًل می فهمی چی میگی ؟ پدرمن 
سپه  سردار  جلوی  که  بود  کسی 
روزی  یه  گفت  رضاخان  به   . ایستاد 
دری  اگر  حاال   . مابودی  خانه  نگهبان 
مراد  بروفق  وروزگار  خورده  تخته  به 

چرخیده ، دیگه خودتو گم نکن .«
شیطنتی دردرونم گل کرد که بگویم :

که  بود  سردارسپه  همان  ولی   «
کنند  خراب  را  تان  خانه  دستورداد 
حضرت  بدهندوروی  راهم  وپولش 

واالرا کم کنند .«
اما لحظه ای سکوت کردم وبالحنی

 آرام گفتم :
جوابی  ؟«   چرادادمیزنی  حاال   «
ندادی . لج بازی میکردی . میدانستم 
ی  وهمه  بودی  پدرجان  عزیزدردانه  
حساب  خانه   کلفت  و  نوکر  را  آدمها 

می کردی .
عمله  چند   . پنجره  طرف  به  رفتم 

وباغبان مشغول کار بودند.
صدای آرامت بگوشم خورد:

خواستم   .» داری  دوستم  بگو   «
سکوت  اما   . دارم  دوستت  فریادبزنم 

کردم .
»مطمئنم که دوستم داری . مطمئنم که 
همه ی شعرهایت  رابرای من گفته ای .«
گفته  خواستگاری  اول  روز  سرهنگ 

بود:
شرف  قول  خدمتتان   ، واال  حضرت   «
تخم  روی  خانم  مریم  از  که  میدم 
حضرت  اگر   . کنم  پذیرائی  چشمام  

واال  بنده حقیر رابه غالمی بپذیرند.«
نمیدانم چرایاد این جریان افتادم .

گفتم : » روز خواستگاری چرا موافقت 
تمایل   هم  خودت  حتمًا  ؟  کردی 

داشتی .«
باز ناآرام شدی وفریادزدی :

» حرف مزخرف نزن . چرا اذیت میکنی 
مثفهمی 17  بود   فقط 17 سالم  ؟ من 

سال« و گریه کردی .
جلو آمدم ودستت رابوسیدم . دلم می 
خشونت   با  .اما  کنم  آرامت  خواست  
ودست  کشیدی  پس  را  را   دستت 
کردی  پایه  مبل  دسته  روی  را  چپت 

وچانه ات را رابه آن تکیه دادی .
انداختم  بیرون  سیگارراازپنجره  ته 

وسیگاردیگری روشن کردم .
سرهنگ گفته بود:

»حضرت واال ، بنده ناچیز هرکاری

 را که از دستم برآمده انجام داده ام
خوب  زندگی  جان   مریم  تابرای    

ومرفهی فراهم کنم . اما ...
کردم  تالش  بیشتر  هرچه  متأسفانه 
وقتها  بعضی   . گرفتم  منفی  نتیجه   ،
 . شده  جادو  ما  زندگی  میکنم  فکر 
قضاوت  خودتان  شما   ، واال  حضرت 
کنید درشهر مقدس مشهد این سرکار 
سواری  اسب  شلوار  خانم  مریم  علیه 
آستین  که  وبابلوزی  میفرمایند  پا  به 
است  ، جسارت  دهایش  ودکمه  ندارد 
اما مجبورم بگویم ، با بلوزی که دکمه 
برای  است   باز  شکم  تاروی  هایش 

خرید میرود به بازار.«
حضرت واال روکرده بود  به طرف مریم  
ازاو خواسته بود که درجواب  وبا نگاه 

سرهنگ توضیح بدهد:
دروغگوی  مرتیکه   این  »پدرجان  
از  را  این حرفها  فطرت همه ی  پست 
دوستش  که  میدونه   ، خودش ساخته 
ندارم . برای همینه که مزخرف سرهم 

میکنه.«
حضرت  بود:»  داده  جواب  وسرهنگ 
مالحظه  ؟  فرمائین  می  مالحظه  واال 
می فرمائین سرکار خانم چطوری بامن 

صحبت می کند؟«
بود  آورده  بیرون  جیب  از  ودستمالی 
پاک  را  وسرطاسش  صورت  وعرق 

کرده بود.
بود  گذاشته  را  دستش  دو  پیرمرد 
دستها  روی  را  وسرش  عصا  برقوس 
تعریف  برایم  .خودت  بود  داده  تکیه 
اتاق  از  خواستی  می  که  بودی  کرده 
را  خارج شوی که صدای پدر جلویت 

گرفته بود.
» خانم کجا تشریف می برن؟«

من   ، من   «  : بودی  داده  وتوجواب 

داستان کوتاه                                            علی تاجبخش

مریم
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با اجازه شمابروم آبی به  می خواستم 
خوش   حالم   . وبرگردم  بزنم  صورتم 

نیست .«
دریکدست  کاله  همچنان  سرهنگ 
حرکت  بی  دیگر  دردست  ودستمال 
ایستاده بود .پیر مرد سرش را با تأسف 

تکان داده بود.
» متأسفم که کار به اینجا کشیده شده 
ادامه ی این زندگی امکان پذیرنیست. 

باید فکری اساسی کرد.«
پیش  چندسال  باید  بود:»  گفته  مریم 
طالق می گرفتم . اشتباه کردم . حاال  

باید جبران کنم .«
سرهنگ سرخ شده بود . خون خونش 

را می خورد.
با  تا  بردن  تشریف  حاال  پس   «: گفتم 

ورقه طالق برگردن ؟«
می  دلم   . انداختی  باال  را  ات  شانه 

خواست صدایت را می شنیدم .
شانه   . کردم  سئوال  جان  مریم   «

انداختن که جواب نشد«.
نگاهم کردی . عجیب بود . هم خشم 

می دیدم  هم اشتیاق .« 
بیرون  بریم  خوای  می   «  : پرسیدم 

قدمی بزنیم ؟«
دراتاق  طرف  به  رفتی  ازجابلندشدی 
می  خورشید   . آمدم  دنبالت  به   .
شمال  کوههای  از  نسیمی   . درخشید 
هوارا مطبوع کرده بود . نمیدانم عطر 
کرده  فضاراپر  که  گلها  یا عطر  بود  تو 

بود.
راه  عقب  عقب  که  ودرحالی  برگشتی 

می رفتی گفتی :
. حیف  بیرون  زدیم  می  زودتر  باید   «

این هوا نیست ؟ مثل بهشته .«
وخندیدی .  گفتم :

» عزیزم هرکجا که توباشی ، فردوس 
همانجاست .«

نیمکتی قدیمی کنارباغ بود که همیشه  
دستمالی  بود.  گرفته  خاک  را  رویش 
آوردم  بیرون  داشتم  درجیب  که  را 
نیم   . نیمکت  روی  کردم  پهن  را  آن   .
تعظیمی کردم و با دست اشاره ای که 
کنارت  هم  وخودم  نشستی  بفرمائید. 
نشستم .سرت راروی شانه ام گذاشتی 

وخواستی شعری برایت بخوانم .
»آنقدربا آتش دل ساختم تا سوختم .

یا  ساختم  یا  جان  آرام  توای  بی 
سوختم .

سردمهری بین ...«
سکوت کردم . کسی کنارمان ایستاده 
بود. سرت را به سرعت ازروی شانه ام 

برداشتی وازروی نیمکت بلند شدی .
خانه  به  پیش  ماه  چند  از  بود.  دکتر 
حضرت واال رفت وآمد داشت . ازهمان 
روز اول ازاو خوشم نمی آمد . میگفت 

 ، .والبته  است  آمده  ازاروپا  تازگی  به 
پس از پایان  تحصیالت درفرانسه .

مجعد  موهای  با   . داشت  کوتاهی  قد 
کت  همیشه   . قیطانی  وسیبیلی 
پوشید   وشلواری خاکستری رنگ می 
که به نظر  نمی رسید که هرگز اتوئی 

برخوددیده باشد.
به تو گفته بودم :» مسیو خیلی جذابه«

وتو خندیده بودی .
برای  را  ودستش  آمد   جلوتر  دکتر 

دست دادن به طرف مریم دراز کرد.
زیر  فقط  نکرد  حرکتی  هیچ  مریم  اما 

لب گفت :
» ببخشیسد سرما خوردم . می ترسم 
دکتر  و  کنه.«  سرایت  شماهم  به 
را  دستش  میزد   لبخند  که  درحالی 
دست  باهم   . من  طرف  به  چرخاند 

دادیم .
رفقا  خوب  چه  به  به   «: گفت  دکتر 

جمعند.«
مریم  نگاه  اما  بدهم   جوابی  خواستم 

ساکتم کرد . دکتر ادامه داد:
»چطور ین  رفقا؟ چه خبر!؟«

گفتم خبرها پیش شماست رفیق«
روی رفیق مکث کردم . دکتر با
صدای بلند خندید . ازآن خنده

های مصنوعی وگفت :»خوبه،
خوبه.« مریم پرسید:»هنوز 

کاری پیدا نکردین ؟« دکتر با
دوانگشت ، کف دوطرف لبش 
را پاک کرد وباقیافه ای مظلوم
جواب داد:» خیر . هنوز کاری 

درخورپیدانکردم .تازه بااین 
خفقان وجو پلیسی  مگر می

شود هرجائی کارکرد.«
عصبانی بودم . نمی دانستم

 چرا. اما ازاین مردک
خوشم نمی آمد. تو گفتی:

» دکتر!  حتمًا اگر کاری
پیدانکنی برمی گردی

اروپا.« دکتر زیرکانه  و
شیطانی  به صورتت
نگاهی کرد و گفت :
» هرچه شما دستور

بفرمائید.« 
وباز همان خنده 

بی نمک .
گفته بودی : 
این دکتر هم

 کاراکتر جالبی است 
می گویند  از نوادگان

 دختری آخوند مال
 محمد باقر است . با

نیشخند جوابت رادادم.
» خودش هم  دست 

کمی از آخوندها ندارد.

منتها آخوند فکلی .«
دیدم  می  دراطرافت  که  را  هرکسی 
حسادت ، جانم را می خورد. دوستت 
اما   . دانستی  می  هم  . خودت  داشتم 
را  طالقت  ورقه  خوشحالی  با  وقتی 
وشادمانه  گرفتی  چشمانم  جلوی 
خندیدی ، نمیدانم چرا عکس العملی 
نزدم. لبخندی هم  .حتی  ندادم  نشان 

فقط زیر لب گفتم :» مبارک است .«
آن  لجبازی  نوعی  با  اما  بودم  عاشقت 
بودی  گفته  .بارها  میکردم  کتمان  را 
که اگر همچنان سردوبی محبت باشم  
به  توجهی  اما  کرد  خواهی  رهایم 

حرفهایت نشان ندادم .
شترسواری    « بود:  گفته  واال  حضرت 

دوال دوال نمیشه .«
خودت برایم گفته

 بودی که حضرت واال

 عالقه زیادی به من دارد  شعرهای مرا 
میخواند وازآنها لذت می برد ومن می 

توانم مرد واقعی زندگی توباشم .
نگرفته  بود که هنوز طالق  زمانی  این 
می  نشان  آزاد  را  خودت  اما   . بودی 

دادی وخوشحال .
می  احساس  گذشت  می  که  هرروز 
کردم عالقه ام نسبت به تو زیادتر می 
پدرت  که  روز  آن  هست  یادت  شود 
به   رو  نهار  سفره  ودرسر  بود  سرحال 
. عزیزم  مریم جان   «: و گفت  کرد  تو 
 . کنی  فکر  ات  آینده  برای  باید  توهم 
گرفته  طالق  زن  یک  نیست  درست 
اگر  حتی   . کند  زندگی  تنها  تو  مثل 
باید  باألخره   . باشی  پدرت  درخانه 
می  سریعًا  عمر  داد.  خانواده  تشکیل 
گذرد وتا چشم به هم بزنی ، موهایت 

سفید شده .«
توعصبانی شدی ودستمال سفره   

           راباغیظ پرت کردی روی میز و
          اتاق را ترک کردی . خواستم  به

         دنبالت بیایم  اما پیر مرد بادست   
        اشاره کردکه از جایم تکان نخورم.    
وتکان      بود  نشسته  هم  دکتر      

     نمیخورد.حضرت واال گفت :
    » کاری به کارش نداشته باشید.  

    تازگیها رفتارش عوض شده .خیلی
     عصبی وپرخاشگر  به نظر میرسه.«

       دکتر باز خودش را لوس کرد:
         » خداراشکر که بنده حقیر  دراین

            ماجرا تقصیری ندارم .«
              بااندکی خشم درحالی که رو

                 به حضرت واال داشتم 
گفتم:»من فکر نمیکنم 
                     اصوالً این وسط کسی 
مقصرباشه.« متوجه 
نشدم که آیا پیرمرد

بااین حرف من 
موافق است  یا
مخالف . در

صورتش 
هیچ حرکتی

ندیدم 
فقط رو 
کردبه

ورق 
بزنید
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بقیه :مریم

پیشخدمتی  که درگوشه اتاق ایستاده 
را  چای  وسایل  ودستوردادکه  بود 
که  کنند.ودرحالی  آماده  دیگر  دراتاق 
داشت  برمی  میز  راازکنار  عصایش 
دیگر.  اتاق  به  شدورفت  جابلند  از 
را  اتاق  دنبالش  به  هم  دکترومن 
پیرمرد  بدنبال  من  .اما  کردیم  ترک 
کردم  مکث  کمی  .درراهرو  نرفتم 
وبعدوارداتاقی شدم که تو روی تخت 
ای  نقطه  وبه  بودی  نشسته  خوابت 

نامعلوم نگاه میکردی . صدایت زدم :
ندادی. جوابی  جان«.  »مریم 

جلوترآمدم . تکان نخوردی . گفتم :
بدی  حرف  که  مرد  پیر   . دلم  عزیز   «
نزد. حق بده که نگران آینده تو باشه«
را  دستم   . کردی  سکوت  همچنان 
گذاشتم  زیر چانه ات وصورتت را باال 
درچشمهایت   . کردی  نگاهم  آوردم. 
خم  کمی   . ندیدم  چیزی  عشق   جز 

شدم ولبانم رابه لبانت نزدیک کردم .
را  لبم  ومن  رابستی  چشمهایت 
بدنم   . داغت  لبهای  روی  گذاشتم 
میلرزید. گرمی دستت را روی گونه ام 
حس کردم . من هم چشمهایم را بسته 

بودم که صدای بازشدن دراتاق آمد.
کردم  کمرراست  سرعت  به  من 
وتوازجاپریدی . دکتر بود . درحالی که 
دستهایش را مثل هندوانه فروشها به 

هم می مالید وبه هم میزد گفت :
»رفقا درچه حالید؟«

بزنم   خشم  ازروی  ای  کنایه  خواستم 
اما مریم پیشدستی کرد:

» کار مهمی نمی کردیم «
 «: کرد  کوتاهی  ی  خنده  دکتر 
فرمودند  واال  حضرت   . بسیارعالی 
ببرین  تشریف   - خانم  مریم   - شما 
خدمتشون.« مریم روکردبه من وگفت: 

» شماهم بامن بیایین.«  
 . ببرین  تشریف  خودتون  نه   «: گفتم 

منهم می رم درباغ کمی قدم بزنم .«
 «: کرد  تأکید  جدی  اما  بار  این  دکتر 
کاردرستی می کنین . چونکه حضرت 
برن  خانم  مریم  فقط  خوان  می  واال 

پیششون . تنها.«
اتاق  از  ای  کلمه  گفتن  بدون  مریم 
که  دیدم  حیرت  ودرکمال  شد  خارج 

دکتر هم به دنبالش رفت .
ازراهروکه می گذشتم جلوی دراتاقی 
مریم  با  مرد  پیر  کردم  می  فکر  که 
مکث  کمی  کند  می  صحبت  ودکتر 
ازراهرو   . آمد  نمی  صدائی  کردم 
گذشتم ووارد باغ که شدم  دیدم دکتر 
میرود  زیرزمین  به  که  ای  پله  روی 

نشسته است وسیگار می کشد. 
دکتر   . بودم  کرده  اشتباه  من  پس 
نبود.مثل  وپدرش  بامریم  دراتاق 
گفت   .دکتر  شدم  خوشحال  ها  بچه 

»بفرمائین رفیق .«
گفتم آقای عزیز خواهش میکنم به من 
رفیق نگو من اسم دارم .اگر خواستی 
صدایم کنی به اسم صداکن . این رفیق  
رفیق گفتن تو اعصابمو خرد می کنه .«
مشتی  طرف  به  ورفتم  گفتم  را  این 
ازباغچه ها گل می  که داشت دریکی 
دانستند  می  همه  دیگر  . حاال  کاشت 
که مشتی پدر آخرین همسر حضرت 
آیا  میکردم  فکر  .همیشه  واالست 
پیر مرد همان احترامی را که به خانم 
قاجار  ازشاهزادگان  الدوله  عصمت 
هم  مشتی  دختر  بتول  برای  داشت 
واحوال  حال  مشتی   «  : گفتم  دارد؟ 
. نمی دانم  چطوره؟« شکرگزاری کرد 
سوخت  می  مشتی  برای  دلم  چرا 
دخترش  بتول  برای  درحقیقت  .شاید 
همسر  هرچند  که  میکردم  دلسوزی 
خانه  اعضای  اما  بود  واالشده  حضرت 
همچنان به او به صورت دختر باغبان 
مشتی  به  سیگاری  میکردند.  نگاه 

خودم  هم  وسیگاری  کردم  تعارف 
روشن کردم . 

پرسیدم: » مشتی چه خبرهاداری که 
مانداریم .« گلی را که دردست داشت 
گذاشت روی خاک باغچه . باسر اشاره 
بود  نشسته  دکتر  که  طرفی  به  کرد 
وآهسته گفت :» خبراینکه آقای دکتر 
حاال  اینجا  آمد  می  هرازچندی  که 
هرروز  تقریبًا  که  هست  وقتی  چند 

نهاریاشام اینجا تشریف دارن .«
گوش  مشتی  حرفهای  به  که  درحالی 
چرخید  نگاهم  اختیار  بی  میکردم  
اول  پله  روی  همچنان  که  دکتر  روی 
دود  بودوسیگاری  نشسته  زیرزمین 
این  که  بودم  گفته  تو  به  کرد.  می 
دلیل  بی  نباید  دکتر  های  وآمد  رفت 
اما تو خندیدی وحرف را عوض  باشد 
کنم  رادنبال  موضوع  .خواستم  کردی 
لبهایم  که تو دستت را گذاشتی روی 

وخاموشم کردی . 
من  اما  زد.  می  همچنان حرف  مشتی 
چیزی نمی شنیدم . راه افتادم ودرحال 
از  من  ازطرف  مشتی   »: گفتم  رفتن 
خانم خداحافظی  مریم  و  واال  حضرت 
کن .« مشتی از جابلندشد.خم کمرش 

خشک  پا  روی  نشستن  دراثر  که  را 
وبالحنی  کرد  راست  کمی  بود  شده 
چرا؟  زودی  این  به   «: پرسید  نگران 
مشتی   »نه  گفتم:  زدم؟«  بدی  حرف 
توهیچوقت حرف بد نمیزنی . کاردارم 
باید بروم .خداحافظ.« خواستم با دکتر 
که  خشمی  اما  کنم  خداحافظی  هم 
دردرون داشتم اجازه ام نداد. هنوزبه 
که صدایم  بودم  نرسیده  باغ  دربزرگ 
صبر  خداحافظی؟  بی  کجا؟  کردی:ن 
توجهی  دارم.«  کارت   . . صبر کن  کن 
نکردم . درست مثل کسی که صدائی 
 . دادم  ادامه  راهم  به  باشد  نشنیده 
لحظه ای بعد دویدنت رادرپشت سرم 
گرفتی  را  بازویم  .ناگهان  کردم  حس 
روی  که  میزدی  نفس  نفس  .آنچنان 

سینه ات اثرش را می دیدم . گفتی:
» چرا صدات میکنم جواب نمیدی؟«

هیچ نگفتم .
»چی شده چه اتفاقی افتاده؟«

تفاوت  رابی  خودم  داشتم  تالش 
اتفاقی  گفتم:»چراباید   . دهم  نشان 
ظریفت  های  انگشت  باشه؟«  افتاده 
به  وچندبارکوبیدی  کردی  مشت  را 
اشک  صورتت  پهنای  به   . ام  سینه 
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میگفتی  حال  ودرهمان  میریختی 
 . دیونه  احمق   . دیوونه  احمق   «:
توآخرش منو می کشی .« درآغوشت 
گرفتم .سیاهی دور چشمت مخلوط با 

اشگهایت نشسته بود روی پیراهنم .
که  کاریه  چه  این  عزیزم    «: گفتم 
.چرا  نکردم  کاری  ؟منکه  میکنی 
خودتو ناراحت میکنی ؟« عزیزدردانه 
کوچک  بچه  یک  مثل  واال   حضرت 
خودش را هرچه محکمترچسبانده بود 
به من . نگاهم را ازروی موهای قهوه ای 
انتهای  به  .بردم  برداشتم  رنگش 
رادرختهای  دوطرفش  که  باغ  خیابان 

سرو حالت دیوارداده بودند.
ساختمان  های  پله  باالی  واال  حضرت 
ازاو  تر  پائین  ودکتر  بود.  ایستاده 
ازحرکت   . میزد  حرف  بااو  داشت 
که  داد  تشخیص  میشد  دستهایش 
کند.  می  صحبت  ومریم  من  درمورد 
آرام  دلم  عزیز   ، خانم  مریم   «: گفتم 
احمق  مرتیکه  بااون  پدرت   . بگیر 
وسعی   » کنند.  می  نگاه  مارو  دارند 
کردم سرت راازروی سینه ام جداکنم. 
با بغض نگاهم کردی . »گورپدر همه . 

ازپائین تا باال. دیگه برام مهم نیست.

براخودش  میکنه   هرفکری  هرکسی   
می کنه .به من مربوط نیست اما مهم 
 ». کنی  می  فکری  چه  تو  که  اینه 
 . . سوزشی داشت  بود  دردرونم آتش 
گیج بودم . منگ بودم . دستت را میان 
دستهایم گرفتم وبا بی حوصلگی گفتم 
هرکسی  از  خودت  عزیزم   . مریم   «:
 . عاشقتم  چقدر  که  دونی  می  بهتر 
حرفم  اما...«   . دارم  دوستت  چقدر 
حجالت  اما  ؟  اماچی   «: کردی  راقطع 
اصاًل  ؟  کنی  عروسی  من  با  کشی  می 
کوچیک   . کن  فراموش  را  عروسی 
که  رو  رفتاری  همون  من  با  میشی 
هم  دیگران  درجلوی  داری  درتنهائی 
داشته باشی؟ اصاًل حضرت آقا جرأت 
تعهدی  هیچ  بدون  همینطوری  دارن 

زندگی کنن؟ آخه مردش هستی ؟«
گفتی  می  که  هرکلمه  با  با  صدایت 
خواست  دلت  هرچه   . میرفت  باالتر 
جوابی  .ومن  داشتی  حق   . گفتی 
نداشتم .»حاالبرو .برو برای همیشه « 

ومن رفتم .
خانه  از  گذشت  که  ای  هفته  دریک 
اماتب  بود  داغ  .بدنم  نرفتم  بیرون 
.اما  داشتم  تهوع  .حال  نداشتم 
بیمارنبودم .هیچ حال وحوصله نداشتم 
.آرزو می کردم بهانه ای پیش بیاید یا 
باز  سویت  به  بتوانم  که  بیاوری  پیش 
بار  یک  اگر  میگفتم  خودم  .با  گردم 
باشم   راداشته  دیدنت  امکان  دیگر 
واال  حضرت  از  و  گیرم  می  را  دستت 
مواففت  ما  تاباازدواج  خواهم خواست 
کند .اما خبری ازتونشد. دوهفته دیگر 
گذشت . دیگر طاقت دوری ترانداشتم 
. شعر تازه ای نوشتم :» مردم ازدردو 

نمی آئی به بالینم هنوز
مرگ خود می بینم ورویت نمی بینم هنوز
آن  خواستم   . تونوشتم  شعررابرای 
.اما پشیمان شدم  رابرایت پست کنم 
.فکر کردم تااین شعر به دستت برسد 
تحملش  بدهی  جوابی  وتوبخواهی 
گرفتم  تصمیم  است   ممکن  نا  برایم 
شعر  ی  بهانه  وبه  باغ  به  بیایم  خودم 
هیجان   . ببینمت  باردیگر   ، جدیدم 
زده بودم .قلبم مثل قلب بچه آهوهای 
ترسیده می تپید . فکر کردم شیطان 
بود  گرفته  را  گریبانم  که  را  لجبازی 
مگرمنعاشق  .راستی  ببرم  ازبین 

تونبودم ؟
اش  درچهره   . دررابازکرد  مشتی 
من  ازدیدن  که  دیدم  می  وضوح  به 
این  که  کرد  گالیه   . شده  خوشحال 
وسط  خیابان  .از  کجابودم  را  مدت 
بطرف  زدن  قدم  به  کردیم  باغ شروع 

ساختمان .
مشتی تعریف کرد که :» حضرت واال 

شما  چرا  که  کرده  بارسئوال  چندین 
بتول   «: اید.« گفت  نرفته  به دیدارش 
دخترش حامله شده واین کوچکترین 
فرزند حضرت واال خواهد بود .« حال 
خوب  گفت   . راپرسیدم  خانم  مریم 
 . شدم  .خوشحال  وسالمت  هستی 
تشریف  خانم  مریم  آیا  که  پرسیدم 
که  گفت  غریبی  بالحن  دارنومشتی 
ساختمان  به  .هنوز  هستی  منزل 
نرسیده بودیم که مشتی گفت :» منزل 

تشریف دارن ولی ...« 
چی؟«             »ولی   . شدم  پریشان 
خبر  شما  کرد.»مگر  مکث  مشتی 
مشتی   «: ترشدم  پریشان  ندارین؟« 

جان چه اتفاقی افتاده ؟« 
»نگران نباشید آقا. خبر مبارکیه . خبر 
خوشه . دوروز پیش مریم خانم با آقای 
دکتر عروسی کردن.« بدنم عرق کرد . 
شاید رنگم پرید چرا که مشتی لحظه 
ای نگاهم کرد وپرسید :» آقا حالتون 

خوبه؟«
گفتم :» آره خیلی خوبه «  ایستادم و 

جلوتر نرفتم . مشتی هم ایستاد .
نداره  لزومی  کنم  می  فکر  مشتی   «

مزاحم بشم . بهتره برگردم«.
از  بسیاری  مثل  مشتی  بودم  مطمئن 
ساکنین خانه می دانست که نسبت به 

تو چه احساسی دارم .
مشتی گفت :» آخه اینکه بد میشه«.

»نه مشتی جان . اصاًل بد نمیشه شاید  
بهتر هم با شه .« داشتم بر می گشتم 
نگاهم  کردم  احساس  که  در  طرف  به 

میکنی .به پنجره اطاقت که 

 . دوختم  چشم  میشد  باز  باغ  به  رو 
مطمئنم خودت بودی  چشمهایت بود. 
نتوانستم نگاهت را تحمل کنم . سریع 
بر گشتم . مشتی ساکت وآرام نگاهم 
میکرد. یادم نیست آیا ازاو خداحافظی 

کردم یانه .
نفسم باال نمی آمد فکر میکنم به جای 
دویدم  کجا  .تا  دویدم  می  رفتن  راه 
آخرین  که  را  .کاغذی  نیست  یادم  به 
ازپاکتی  بودم  نوشته  رویش  را  شعرم 
که آماده پست شدن بود بیرون آوردم 
جوانی  و  مرد  آرزو   «: بودم  نوشته   .

رفت وعشق ازدل گریخت 
غم نمیگردد جدا از جان مسکینم هنوز
روزگاری پا کشد آن تازه گل از دامنم 
گل به دامن میفشاند اشک خونینم هنوز
گرچه سرتاپای من مشت غباری بیش نیست 

درهوایش چون نسیم ازپای ننشینم هنوز
های  وتکه  کردم  شعرراپاره 
کاغذراسپردم به جوی آبی که درحال 

رفتن بود.
بده  قول   ، بودی  گفته  آمد  یادم 
هرشعری که نوشتی ، اول من بخوانم  

بعد بقیه . به تو قول دادم .
بودند.  روان  آب  روی  کاغذ  های  تکه 
کردم  وفکر  افتادم  چشمهایت   یاد 

کسی آن را نخواند.
اما توهم نخواندی.

پایان
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محمد ذکائی »هومن«

خستگی را یله بود      بردرباغی سبز
میشد از ظاهر سردش فهمید

که خموشانه به خود می سوزد
از غِم داغی سبز

مثل یک بوته ی جا کن شده  با
ریشه ی خویش 

***
کولبارش ز پریشانی پُر
صورتش زیر غباراندوه

آشنابود به چشمم   انگار
دیده بودم اورا

پیش ازاین صدهابار...
***

چون دوآئینه ی رودررو - مات -
من به او خیره و او خیره به من

مثل این بود که من پرسیدم 
تو که هستی و چه میخواهی ها...؟

مثل این بود که او پاسخ داد
»کولی دربدری هستم من

که درانبوهِی این شهر پلید
پاک گم کرده ام آهنگم را

وکنون
    خسته 

             شکسته 
                        َرسته 

درپس ِ این دیوار
از نُت نغمه ی این گنجشکان

مرهمی ساخته ام 
زخم دل تنگم را...«

گوئیا گفت همین 
یامن از ظاهر آشفته ی او
خواندم این قصه ، چنین 

یانه ! او هیچ نگفت 
گوش من از لب او 

الم تا کام ، کالمی نشنفت 
***

همه ی زندگیش
از سرو وضع بهم ریخته اش پیدابود

چه نیازی به سخن
غِم خاموشی او گویا بود

 ***
دیدنش گرچه مرا می آزرد

پیش تر دفتم واورا بهتر
باردیگر دیدم

وبه خود لرزیدم
آخر او آینه ی دربدری هایم بود

علیرضا طبائی

خاک سیزیف!
این خانه را ، قرار ، براین است

هرشام ، شام بازپسین است!
گوئی سرشت طرفه ی این خاک
باطعم خون وفقر ، عجین است 
هرگوشه را که می سپری ، درتو

احساس ترس ، چله نشین است 
گوئی که سایه ات ، به خیانت

با دشنه ای نهان ، به کمین است
هرروز، بی نصیب زخورشید

شب نیز ، بی ستاره ترین است 
بربام ، خاک مرده نشسته 

داغ ستم ، به پشت وجبین است
***

تاقله می کشانی وفردا
آن بار، باز روی زمین است !

فرهاد عابدینی

این قصه ، 
                    قصه ای است قدیمی 

که شاهزاده ای
 بااسب سپید بال دارش

ازالبه الی توده های مه   - فرود آید
ویال زرین اسبش

کمندی شود برای تو
تابرترکش بنشینی

وبه شهر خویش برآیند
نه ، عزیزم

عشق را دربازار برده فروشان
                        - به حراج گذاشته اند    

ومجنون 
برای مالقات لیلی شماره می فروشد
وتیشه ی فرهاد             درگرو لقمه نانی است

برای نگهبانان کاخ خسرو
تا خواب شبانه ی فرهاد را نیاشوبند

 وخسرو
 دیگر به یاد شیرین و
زیبائی گل ها نیست 

او به وسعت باغچه اش می اندیشد
تاصنوبرهای فراوانی بکارد

که کارخانه های کبریت سازی
                      - ورشکست نشوند

نه ، عزیزم 
ما عشق را که عتیقه ای است نایاب

می باید در مجری »هزارتو«ی سنگی 
                    - به امانت بگذاریم

وخود به انتظار بنشینیم
تاشاید، ...

جهانگیر صداقت فر

شبگیری
پیر ماروزی

به کالمی که  فقط سبک وسیاِق خوِد او بود-     
به ما می گفت
»باش«     تا زودازود       ورق برگردد

وین سیه شام ، 
پِس پشت ِ شکیبائی ایام ، آخر

مغلوب سحر گردد«
وبدین آیت موالی غزل ، 

خواجه ی شیراز، 
توسل می کرد:
» نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد

عالم پیر دگر باره جوان خواهدشد«
***

سالها آمدورفت .
صبر هرفصل نفس ُکش بود؛

واژه ها پیری غربت را باور کردند
بادها،

نکهت خاطره هارا همه پرپر کردند...
پیرما هم دیری است دگربار سفربسته ست

َو ِز دروازه ی شب بگذشته ست
طلعت نورندیده  این جا،

به ابد پیوسته ست
این زمان ما اما،

چشم بیدار به تقویم زمان خیره و
شب مانده هنوز،

مابه امید یکی صبح جوان،
باری -

پیر، سر زنده هنوز
***

آن روان روشن نیک اندیش
گرچه می پنداشت،

»شب تاراست وره وادی ایمن درپیش ...«
مابه تنگ آمده ایم اما       آه -

»آتش طور کجا؟   موعد دیدارکجاست؟
طالع دولت بیدار کجاست؟«

       ردرپندنیلی    شعروزغل

عشق ، عتیقه ی انیابآیـنه
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اقدس ذ.

هنوز درغربتی ،  باانتظاری موهوم
می ساید زمان     همه چیزت را،

بی امان
بسان کاغذی درمشت ،
کم کم مچاله می شوی

اما ، اما ! دریغ
خاطره ها،  درسردخانه ذهن آدمی

چونان اجساد مومیائی 
زنده برجا ایستاده

ومادام شباهتی
تورا به دورها ودورها ، می کشاند

بربام همسایه ، زنی راالبالی ، 
شسته رختهای رنگ به رنگ

ریزودرشت ،  آویزان برروی صفهای طناب
که بادستهایش ،

گریبان آنهارا ، با گیره ای چوبی 
می فشارد...

تا که از جای خود برنخیزند،
وصفی از آدمکهای بی جان،

بربام خانه نقش می گیرد،
 وتنها یک نفر درانبوه آدمکها،

وول میخورد گاه  بگاهی
تا مطمئن شود که رختها،

همه برجای خود قراردارند...
تنها   ِ درهیبت  مرد  امروز!پیر  واما 

موجود جانداری که 
گاه حرکتی رباط گونه ، دریک دست

انبوهی  ازسنگینی  که  گردنی  ویا 
پارچه سیاه                       پیچ درپیچ

با خفتی پیچازی
ارمغان برادر مسلمان فلسطین،

به سختی درجایش می جنبد
برروی تک صندلی

درمیان انبوه آدمکهائی که گریبانشان
این باربا گیره اسالم

پیشاپیش محکم شده 
تا درزیر پای امام ، جلوس کنند

بی اختیار تورا
به پشت بام همسایه وکودکی ات    می کشاند.
شگفتا که آن ، رخت های شسته بی جان
بااین آدمکهای مغز وروان شسته امروز ین

ذره ای تفاوت ندارند
همانگونه که حرکت بادآنهارا به هرسو 

می کشاند.
وقفل برگردن 

آنهارا ازروی طناب بر نمی داشت 
اینان هم ، بااراده پیر مراد

به هرطرف کشیده ، 
اماقفل برگردن 

محکم واستوار ، برروی طناب امام، 
آویزانند

اینان منتظر کلید بهشت ، 
اما من وما، 

منتظر کلیدی ،
که قفل حماقت را 

ازگردن آنهابگشاید.
***

امان منطقی
) به بهانه سالگرد خاموشی او(

زنده هب گور
من سالها همبال او بودم

بااو همانند کبوترهای بی آرام،
درپهندشت آسمان پرواز میکردم.

بال  یک  هردومان  اصاًل  که  گوئی 
وپرداریم، 

یااینکه پرهامان به هم بند است،
همبالی ما ازهنرهای خداونداست ..
پروازما پروازدلخواهی به هرسوبود
پروازما ، زیباترین نیکوی نیکوبود..

ماهردو بایک بال وپربودیم
                   ما همسفر بودیم.  

 اوگرچه قصد همرهی تاعرش با من داشت.
آ: ـّ                      امــــ

      من برصلیب زندگی مصلوب،
            اوپای رفتن داشت.

با هم دراین پروازبی آهنگ،
 بیهوده می رفتیم، بیهوده می گفتیم، 

بیهوده می خواندیم، 
 بیهوده اصاًل فکر می کردیم.....

 روزی تمام قصه هایم را به او گفتم.
 گفتم که می ترسم ازاین اوج اثیری 

رنگ، ناگه فروافتم.
 وقتی برای هرکسی آینده تاریک 

است.
زیبا ترین ُمردن برایش زود تر زان 

روز نزدیک است.
من خود ُکشی کردم.

درداد گاه زندگی خود را.
محکوم مرگ هولناک وجانگزا کردم.

محکوم بر مرگی که:
 اجزای تن هرکهنه سربازی ،

 ازیادآن چون بید میلرزد.
در دادگـاه زنـدگی:

ام شاکی. بوده  خود 
توزی  وکین  سرسخت  شاکی  آن 

او: آرزوی  تنها  که 
گنهکاراست. محکوم  اعدام   

دردادگاه زندگی، خود بوده ام ُمجرم.
هایش  کزپنجه  ُمجرمی  آن 

پاک، عزیزی  خون  چکد  می 
خاک.       روی  هرلحظه   

 دردادگاه  زندگی خود   بوده ام قاضی.
که  وبیرحمی  خونسرد  قاضی  آن 

است،  تشنه ی خون  دائم 
دیوانه ی اجرای قانون است.

درمسلخ احساس، خود بوده ام جالد.
جالد پیری کزبرایش قتل بد کاران، 

نیکوترین کاراست.
حکم خدای قاسم وقّهاروجّباراست.

من خود ُکشی کردم.

با    خنجرزنگین  وُکند بیم   رسوائی سرخود را، 
ازتن جدا کردم.

درهم شکستم استخوانم را..... 
ازهم جدا کردم تمام بند بندم را.

درروی سنگ مرده شوخانه....

 با آبرویم خویش را شستم.....
درپرده ی آن رازشیرین وگناه آلود...

خود را کفن کردم....
با پنجه ی خونین.... 

گورامید خویش را کندم.....
انداختم خود را درآن گودال.....

 با خاک روی خویش پوشاندم....
آنگاه با خاکسترآن عشق آتشناک 

گورعمیق خویش پُرکردم
با آخرین قدرت.... 

کوه جدائی را کشیدم روی گورخویش
ُمردم......ولی احساس میکردم.....

* * *                                
اکنون هزاران سال بگذشتست ..... 

که زنده ام درگور....
گوئی که دنیا ساعتش وارونه می چرخد.

تاریخ یخ بستست.!
پاشیده ازهم گوشتهای مـن

پوسیده مغزاستخوانهـایـــم 
کس نشنود ای وای ای وایم 

می خواهم از دل برکشم فریاد... 
ا دهان من پُرازخاک است ـّ امـ

زنگاره ی غربت درون کاسه ی 
چشمم فرو رفتست....

اینجا..... باصد هزاران کرم ....
که میخورندم....

کوه فراموشی بروی سینه ام خوابست.... 
* * * 

باری خداوندا پشیمانم..... 
من قاتل خویشم...

رنج هزاران ساله ام کافیست
گر میتوانی زنده ام کن باز...

بـردار                         ام  از سینه  را  این کوه   
یا زنده ام کن، یا بُکش یکبار                                               

اینسان مرا مگذار
 * * * 

بعد از هزاران سال...
دارد زنی بر گور من آرام می گرید....

دارد زنی می میرد ازافسوس....
اوناله اش ماند به آن بشکسته پر مرغی....

کزآسمان افتاده با تیر قضا بر خاک
پرپر زنان دربسترمرگ است...... 

با شیونی غمناک....
   اینجا که اصاًل آشنائی نیست....

جز زوزه های باد.. اینجا صدائی نیست
  پس این صدای کیست...؟..؟.

 آه این صدای اوست....
چون من پرخود را شکستم بی پرش کردم

امان  جانگداز  مرگ  از  یکسال   *
با  تاسالها  یاداو  و  میگذرد  منطقی 

ماست. روانش شاد.

عفت کیمیائی
 

دهلـیز
نمی تپد دلی 

به هوایت
شهر گودالی ،

خانه دهلیزی است 
این چنین است 

هیچ نگاهی چراغ تاریکی تو نیست 
دستی نمی جوئی 
سینه ای نمی یابی

می نویسی 
می نویسی دلتنگی ات رابردیوار

ومی گذری 
می گذری 

ازدهلیزی
                به گودالی 

                                ازگودالی 
به دهلیزی

روح انگیز کراچی

بودن
سرگردانم 

درآبهای آزردۀ جهان 
هستی 

اضطرابیست بی پایان
وتشویش 

جاودانگی جهان است
رونده ام 

دروحشتی پایدار
سکوت مرگ هستی 

وستیز
سرنوشت است 

سواری بی زین و شمشیرم
که رؤیایم جنگ است

تاجهان رابی آالیش ببینم.

شهین حنانه

رغوب
گفتی که می آئی

دریک غروب 
با آخرین قطار

تا آخرین ایستگاه
تاتو!

رنگ های سرخ را
برابرها می پاشم

شاید زودتر باز گردی

هنوز ردرغبتی
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حال من اصاًل خوب نیست . دیگر یک 
. وضع  نمانده  باقی  برایم  ذره حوصله 
خانمانی   بی  ازیکطرف   خراب  مالی 
توانم  نمی  دیگر  اینکه  ازیکطرف 
خودم را جمع وجور کنم  ناامید ناامید 
نشده ام . اگر خود کشی نمیکنم فقط 
دست  یکباره  واال   . توست  خاطر  به 
را  وخودم  زندگی   ازاین  کشیدم  می 
خسته  چیز  همه  .از  میکردم  راحت 
نوشتن  که  من  عشق  بزرگترین   . ام 
فهمم  نمی   . شده  مضحک  برایم  بود 
دارم  تصمیم   . سربکنم  به  خاکی  چه 
خودم  بحال  فکری  شده  صورتی  بهر 
 . ام  سیارشده  خیلی  خیلی   . بکنم 
ام  شده  بخت  وتیره  وبدبخت   تیره 
کامل  کثافت  دراینجا  هموطنان  .تمام 
بیچاره  من  اند.  محض  کثافت   . اند 
این  به  باید  بودم که  چه گناهی کرده 
خسته  چیز  ازهمه  من   . بیفتم  روز 
خودکشی  نیت  به  پیش  روز  سه   . ام 
بکنم   کاری  وخواستم  بیرون  رفتم 
فکر غصه  وتنها  .تنها  راحت شوم  که 
برگرداند  خانه  مرابه  که  توبود  های 
ندارد.هیچ  مرا  حوصله  هیچکس   .
حقایق  چون  ندارد.  دوست  مرا  کس 
است  ماه  چند  دیگر   . گویم  می  را 
ام  نگرفته  قرض  دیناری  کسی  از  که 
. دکمه هایم  پاره است  پاره  . شلوارم 
ریخته . لب به غذا نمی زنم . میخواهم 
پای دیواری بمیرم . به من خیلی ظلم 
شده . به تمام اعتقاداتم قسم  اگر تو 
نبودی  اآلن هفت کفن پوسانده بودم 
. من خسته ام . بی خانمانم . دربدرم 
.تمام مدت جگرم آتش می گیرد . من 
حاضرنشده ام حتی یک کلمه فرانسه 
من وطنم را می خواهم .   . یادبگیرم 
من زنم را میخواهم . بدون زنم مطمئن 
من  مرد.  خواهم  دیگر  تاچندماه  باش 
پیش  مردوشاید  خواهم  تونباشی  اگر 
ازاینکه  مرگ مرا انتخاب کند  من اورا 
انتخاب کنم . به دادم برس . شوهرتو      
                          غالمحسین ساعدی .
که  است  دوسال  به  نزدیک  اآلن   «
دراینجا آواره ام وهرچندروز رادرخانه 
یکی ازدوستانم  بسر میبرم . احساس 
 . ام  شده  کنده  ازریشه  که  میکنم 
تمام   . بینم  نمی  راواقعی  چیز  هیچ 

دکور  عین  را  پاریس  ساختمانهای 
تآتر می بینم . خیال میکنم که داخل 
کارت پستال زندگی میکنم . ازدوچیز 
از خوابیدن ودیگری  می ترسم  یکی 
تمام شب  . سعی میکنم  ازبیدارشدن 
بخوابم  صبح  ونزدیک  رابیداربمانم 
مدام  خواب  چندساعت  درفاصله   .
مدام   . بینم  می  رنگی  های  کابوس 
تنهائی   مواقع   . هستم  وطنم  فکر  به 
شهرهای  های  کوچه  پس  کوچه   نام 
ایران را با صدای بلند تکرار میکنم که 

فراموش نکرده باشم ....
درتبریز  ماه 1314  در24 دی  ساعدی 
دبستان  به   1322 ودرسال  آمد  بدنیا 
وارد   1329 ودرسال  رفت  تبریز  بدر 
دبیرستان منصورشد. فعالیت سیاسی 
 1337 ودرسال  کرد  آغاز  در1331  را 
دانشجوئی  های  جنبش  رهبری 
بود  بااو  تبریز   دانشگاه  واعتصابات  
را  تبریز  پزشکی  دانشکده  در1340   .
 . بود  زندانی  مدتی   . رساند  پایان  به 
بخاطر فعالیت سیاسی اش  به خدمت 
بود.  صفر  سرباز   . شد  اعزام  سربازی 
ولی  افسربودم  مینویسد:  خودش 
بخاطر فعالیت سیاسی قبلی ام  سرباز 
درجه  ولی  بودم  افسر   . شدم  صفر 

نداشتم . روزی قره باغی تلفن کرد : 

؟  ساعدی  غالمحسین  وظیفه  پزشک 
گفتم : بله . گفت : میروی خانه . )دوتا 
دختر داشت ( شهین مریض است . من 
فکر میکنم آنژین گرفته است . سه تا 
آسپرین به او میدهی . دوتا ویتامین ث 
ومی گوئی که به او سوپ بدهند وطبعًا 
گفتم   منهم   . زنی  نمی  سیلین  پنی 
میدانید  اینهارا  شما  خوب  تیمسار 
خودتان دستوربدهید  به خانم بگوئید 
دوتا   - آسپرین  سه  بکند.  کاررا  این 
ویتامین ث - سوپ جوجه ، آنهم فقط 
سوپ جوجه . پس من برای چه به آن 
خانه بروم گفت دستور  دستور نظامی 
است وباید بروی . گفتم بسیار خوب .

را  آن   ، بود  ای  قراضه  آمبوالنس  یک 
به زور هل میدادیم  می انداختیم جلو 
باغی  قره  خانه  به   . شدیم  سوارمی 
وگفت  کرد  درراباز  .خانمش  رسیدیم 
بکن  را  هایت  کفش  وظیفه  پزشک   :
باز  را  بچه  دهن   . کندیم  کفشهارا   .
کردم  دیدم گلو درد دارد طبق دستور 
فرمانده کل پادگان دوتا آسپرین  سه 
وچهارتا جوش شیرین  ویتامین ث  تا 
خانم  گفتم  اینهارا   . بکنید  قرقره 
من  آنکه  از  قبل  ولی  کرد  تأیید  هم 
نسخه بنویسم خودخانم هم چیزهائی 

میگفت . خوب معلوم بود که تیمسار 

اول به او دستورداده بود وبعد به من .
ساعدی درسال 1353 با همکاری هما 
ناطق  وجمعی از نویسندگان به انتشار 

مجله الفبا دست زد.
محفل  به  ای  تازه  هوای  الفبا 
.فعالیت  داد  زمان  آن  روشنفکران 
ماه  یازده  شد  باعث  او  سیاسی 
درزندان  بسر ببرد . پس از آزادی به 
وناشران  درآمریکا  قلم  انجمن  دعوت 
آمریکائی به آمذریکا رفت . کتابهایش 
به زبانهای آلمانی ، انگلیسی ، فرانسه 
 . گشت  باز  ایران  شدوبه  ترجمه 
اطالعات   ، کیهان  های  درروزنامه 
وآیندگان مقاله می نوشت . تا انقالب 
پیش آمد. درآن روز های بعداز 1360  
از  یکی   . میکرد  وچاپ  نوشت  می  او 
ایجاد  دردسر  برایش  داستانها  همین 

کرد. داستان »قصاص« .
داستان  که  دردسری  دانشور  سیمین 
آورده  پیش  وساعدی  او  برای  قصاص 
بود می گوید: » درآخرین دوره آرش  
من وساعدی شدیم تحریریه مجله ... 
چاپخانه  به  که  داستانهائی   درمیان 
هم  نظام  ضد  داستان  یک  بود   رفته 
همانجا  که  »قصاص«  بنام  بود   رفته 
موقع حروف چینی لو رفت . یک روز 
لیلی  که  بودیم  خواب  ما  بعدازظهر 
بیدار  ازخواب  مرا  سراسیمه  ریاحی 
آمدند  پاسدار  تا  چند   : وگفت  کرد 
در  دم  و  بلند شدم   . میخواهند  ترا  و 
آنها  با  خواهند   می  چه  ببینم  رفتم  
حرف زدم معلوم شد موضوع کارشان 
بخاطر  که  است  وارده  داستان  همان 
بود. شده  بازداشت  مجله   مدیر  آن 

مقاله  یک   . نشده  چیزی  اینکه  گفتم 
وارده بوده ماهم نخوانده ردش کردیم 
که  هم  حاال   ... دررفت  دستمان  از   .
هم  را  مدیرش   . نشده  چاپ  داستان 
زبانی  بهر  خالصه   . کردید  توقیف 
ازسرم  دست  که  کردم  قانعشان  بود 
با  تلفنی  من  رفتند  که  آنها   . بردارند 
. به ساعدی گفتم   ساعدی حرف زدم 
این داستان قصاص  جنابعالی دردسر 

ایجاد کردو...
شده  رنگ  موهای  با  فروردین  در11 

باسبیل تراشیده وریش نتراشیده با 
بقیه درصفحه 48

گشتی درمیان کتابها                    یادی از غالمحسین ساعدی                 به انتخاب م.ع.آشنا

                                                 عیال انز انزی خودم
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قضاوت 
- درقضاوت نباید عجله کرد.

-دوخصم از پیش قاضل راضی نروند.
-تنها به قاضی رفتن وراضی برگشتن.
بر  راضی  رود  قاضی  به  تنها  هرکه   -

میگردد.
- قاضی به دو گواه راضی است .

- داد ده تا دادیابی .
داداز خویشتن بده تا داورت بکار نیاید
                                  )مرزبان نامه(
اگر  - برخلق خدا حکم چنان کن که 

آن برتو کند  کسی تو راضی باشی.
- مکن ای برادر به بیداد رای 

که بیدادرا نیست با دادپای )فردوسی(
- سیاست باید بقدر رضایت باشد.

قناعت 
قناعت هرکه کرد آخر غنی شد.

- اگر شکر کردی برین ملک ومال 
به مالی وملکی رسی بی زوال )سعدی(

- قناعت توانگر کند مردرا 
خبرکن حریص جهانگردرا)سعدی(

- خداوند ازآن بنده خرسند نیست 
که راضی به قسم خداوند نیست 

- خردمند آنست که درقناعت زند
که برهنه آمده است وبرهنه خواهد رفت 
)ابوالفضل بیهقی(
- دربیابان لنگه کفش کهنه نعمت است .

- کاچی به از هیچی !
- چون بالش زر نیست  بسازیم به خشتی 
- نصف لقمه نان بهترازهیچ نان است .

- قانع بنشین وهرچه داری بپسند.
- چندانکه دردستت افتد بساز

- نیم نانی میخورم تا نیم جانی درتن 
است         )شهاب الدین سمرقندی(

- برسر کوی قناعت حجره ای باید گرفت .

نیم نانی میرسد تا نیم جانی درتن است .
هرکه قانع تر آسوده تر.

- توانگری به قناعت است نه به  بضاعت .
خواری زطمع خیزد عزت زقناعت .

- عزت به قناعت است وخواری زطمع 
با عزت خودبسازوخواری مطلب
- چوقانع شدی سنگ وسیمین یکیست

- هرکه پا ازحد خود برتر نهد

سردهد برباد وتن برسر نهد

- گفت چشم تنگ دنیاداررا 
یاقناعت پرکند یا خاک گور)سعدی(

- منه بیرون زحد خویشتن پای 
- نخواهی که زیرافتی  ازجای خویش 
زاندازه بیرون منه پای خویش 

- پایت را به اندازه گلیمت دراز کن 
- لقمه بزرگترازدهانت برندار

-لقمه باندازه دهانت بردار
- تاصدف قانع نشد پردرنشد

- سیلی نقد به از حلوای نسیه
- یک گنجشک دردست به از بازی درهوا

- گرآزاده ای برزمین خسب وبس 
مکن بهر قالی زمین بوس کس 

کار
-کارعارنیست

- کاررابه کاردان باید سپرد
- هرکسی رابهر کاری ساختند

- بود هرکار بی استاد دشوار
نخست استادباید آنگهی کار

- کاربوزینه نیست نجاری
- بکارهای گران مرد کاردیده فرست 

-کارهربز نیست خرمن کوفتن
گاونرمیخواهدومردکهن

کارنیکو کردن ازپر کردن است 
- کار نشد ندارد

- کاررا که کرد آنکه تمام کرد
- کارامروزرابه فردا مفکن

- اگر کاری کنی مزدی ستانی 
چوبیکاری یقین بی مزد مانی
- براحتی نرسید آنکه زحمتی نکشید

- برو کار میکن مگو چیست کار
که سرمایه جاودانی است کار

- همه کاره وهیچکاره
- آدم همه کاره هیچ کاره است .

- هرکه به یک کار به همه کار هرکه به 
همه کار به هیچ کار

- تاپریشان نشود کار به سامان نرسد.

کردارنیک
- درکار خیر حاجت هیچ استخاره نیست

- پشیمان نشد هرکه نیکی گزید
- خوبی گم نشود

- پشیمان نگردد کس از کار نیک 
نکوتر زنیکی چه چیز است ویک

- تونیکی میکن ودردجله انداز
که ایزد دربیابانت دهدباز
- که گفته اندنکوئی کن ودرآب انداز

- نظر انداز براین گفته که ضایع نشود 
گفته اند اینکه نکوئی کن ودرآب انداز
- پندارنیک ، کردارنیک ، گفتار نیک

کوشش
- نابرده رنج گنج میسر نمی شود

مزدآن گرفت جان برادر که کار کرد
- تا رنج تحمل نکنی گنج نبینی

- براحتی نرسید آنکه زحمتی نکشید
- هرکه راطاوس خواهد جور هندستان 

کشد
- هرکه جویا شد بیابد عاقبت 

- خواستن توانستن است 
- سایه حق  برسر بنده بود

عاقبت جوینده یابنده بود
- کارنشدندارد

-پرسان پرسان به کعبه بتوان رفت 
- مشکلی نیست که آسان نشود

مردباید که هراسان نشود

کیـفر
- اگربد کنی جز بدی ندروی

با همان دست  بدهی  که  باهردست   -
پس می گیری

- ازهردست بدهی پس میگیری
- دودش به چشم خودت میرود

- هرکه خربزه میخورد پای لرزش هم 
می نشیند.

- هرچه عوض داردگله ندارد
- آن را که چنان کند  چنین پیش آید
همه  گر  کنی   خود  به  کنی  هرچه   -

نیک وبد کنی 
- این جهان کوه است و فعل ما ندا

این ندارا باز میگردد صدا
- مکافات بد جز بدی نیست

- هرکه بد کند بد بیند
- جزازبد نباشد مکافات بد

- کلوخ اندازرا پاداش سنگ است .
-دنیا ، دارمکافات است 

- مکافات به قیامت نماند
- مکن بد تا نبینی بد مکافات

- چاه کن همیشه درته چاه است
- چاه مَکن بهر کسی 

اول خودت دوم کسی
- ای که تو از ظلم چاهی میکنی 

ازبرای خویش دامی می تنی
- هرآنکس که بد کرد کیفر برد

- هرچه بکاری درو میکنی 
- درمزرع دهر آنچه کاری دَروی 

- آنکه باد بکارد طوفان درو میکند
- بجز کشته خویشتن ندروی
- از مکافات عمل غافل مشو

گندم از گندم بروید جوزجو
- اهل عالم همه کشاورزند

هرچه کارند همچنان دروند
- دهقان سالخورده چه خوش گفت باپسر
 کای نورچشم من بجزاز کشته ندروی

- عاقبت خیاط درکوزه افتاد.

گرسنگی 
- شکم گرسنه زبان نمی فهمد

- آدم گرسنه ایمان ندارد
عاشقی  که  نکشیدی  گرسنگی   -

ازیادت بره 
- شکم گرسنه ومعشوق بازی!

- چنان قحط سالی شد اندر دمشق
که یاران فراموش کردند عشق

- سیر از گرسنه خبر نداره
- آنکه درراحت وتنعم زیست 

اوچه داند که حال گرسنه چیست 
- آدم گرسنه سنگ راهم می خورد

- گرسنه را نان تهی کوفته است
- دربیابان فقیر سوخته را

شلغم پخته به که نقره خام
- شکم خالی صفای دل است 

- اندرون ازطعام خالی دار
تادراو نور معرفت بینی 

- درشکم گرسنه تقوی نماند

ادامه دارد

ضرب المثل های پارسی
دکتر همایون آرام قسمت هفدهم
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 دکتر امیرهوشنگ کاووسی ، سینماگر 
برتر  وازهمه  سینما  مورخ  منتقد،   ،
انسانی فرهیخته وواال ازمیان ایرانیان 

رفت. بدرود استاد ، بدرود
متولد  کاووسی  هوشنگ  امیر  دکتر 
شمسی   1301 سال  خرداد  هفتم 
تحصیالت  از  پس  او   . بود  درتهران 
ابتدائی دردبستان نظام ، به دبیرستان 
بیماری  دلیل  به  اما  گذارد  پای  نظام 
قلبی مجبور به ترک آنجا و سپس ثبت 
گردید.  بهرام  فیروز  دردبیرستان  نام 
دیپلمش را درسال 1324 از دارالفنون 
تحصیالت  طی  از  پس   . کرد  دریافت 
متوسطه دررشته حقوق وارد دانشگاه 
برای  مطالعه  دوسال  از  پس  اما  شد  
 . گردید  فرانسه  راهی  تحصیل  ادامه 
مورد  حقوق  رشته  مطالعه  ادامه  ابتدا 
بدلیل عالقه شدیدی  ولی  بود  نظرش 
وارد  داشت  سینما  و  تآتر  به  که 
سینمائی  عالی  مطالعات  انستیتوی 
تحصیل  سال  دو  از  شدوپس  )ایدک( 
دررشته  عملی  کارآموزی  یکسال  و 

فیلمسازی فارغ التحصیل گردید.
وارد  تحصیل  ادامه  برای  کاووسی 
ودررشته  شد  سوربُن  دانشگاه 
ارزشهای  شناخت   ( فیلموتولوژی 
جامعه  و  روانشناختی  زیباشناسی، 
شناختی سینما( به تحصیل پرداخت. 
رساله  باارائه  تحصیالت  پایان  از  پس 
درسال  »سینماوکمدی«  بنام  دکتری 
1327  به اخذ درجه دکترا ازدانشکده 
اولین  او   . شد.  نائل  سوربن  ادبیات 
فارغ التحصیل ایرانی درزمینه سینما 

ازاین مدرسه بود.
کاووسی  دکتر  اقامت  ی  دوره 
که  بود  سال  نه  بر  بالغ  درفرانسه 
سرانجام با شوق خدمت به و طن ، به 
ایران بازگشت و طی سالهای بعد  ده 
ها کتاب و صدها مقاله درزمینه سینما 

نوشت و فیلمهائی نیز ساخت .
و  درکشورفرانسه  او  تحصیل  زمینه  
اعتقادش به نقش و اهمیت این کشور 
درتولید و تغییرات مثبت جریان رشد 
سینما باعث شد که او شیفتگی خاصی 
نشان  فرانسه  سینمائی  فرهنگ  به 

فرهنگ  وزیر   1998 درسال  دهد. 
به  را  فرهنگی«  »واالی  نشان  فرانسه 
سینما  که  بود  معتقد  او  کرد.  اعطا  او 
و  است   فرانسوی  خالصانه   هنری 
برادران  مانند  سینما  خالقان  نامهای 
سینما  کار  شعبده  ی  نابغه  و  لومیر 
بزرگان  ازاین  معدودی   ، مدلیس  ژرژ 
کوکتوی  ژان  این  اند.  فرانسوی 
فرانسوی بود که عنوان  هنر هفتم را 
ابل   ، لئون گومون  داد.  به هنر سینما 
ماکس  ، کریستین  هانری  ف  گانس 
لندر  تنها نامهائی دیگر از تأثیرگذاران 

درسینمای فرانسه  هستند.
منتقد  و  نویسنده  »ناصرزراعتی«  
کاووسی  دکتر  ی  درباره  سرشناس  

می گوید : 
» درسال 1330 شمسی ... درگورستان 
خاکسپاری  هنگام   ، پاریس  پرالشز  
جوانی  دانشجوی   ، هدایت  صادق 
خواند  می  درس  شهر  درهمان  که 
ازدست  بزرگ  نویسنده  دررثای 
 . کرد  ایراد  سخنانی   ، ایران  رفته 
بعد  سال  چند  سینما  دانشجوی  این 
ایران  به   ، تحصیالتش  پایان  از  پس 

خستگی  وتالش  ومبارزه  گشت  باز 
ناپذیر ، شجاعانه وشرافتمندانه ای را 
علیه ابتذال و درراه شناساندن  نقد ، 
بررسی و آموزش درسینما آعاز کرد.«

و  سینما  منتقد   » ارجمند  جمشید   «
نویسی  نقد  بزرگان نسل دوم  از  یکی 

ایران معتقد است :
بود  نخستین کسی  کاووسی   دکتر   «
که واژه های سینمائی رابرای ایرانیان 
معنی کرد و یا بوجود آورد.وبارزترین 

»فیلمفارسی«  واژه  اصطالحات   این 
ارزش  بی  فیلمهای  به  عمدتًا  که  بود 
فارسی  از  میشدکه  اتالق  مبتذل   و 

چیزی نداشت جز زبانش .«
روبرت صاقاریان [ نقد نویس ارزنده ی 

سینما می گوید:
گواهی  به  کاووسی  هوشنگ  دکتر   «
سینما شناس  دیگر   کنار  در   ، تاریخ 
غفاری«   »فرخ  مرحوم  ارزنده 
از  سینما  نویسی  نقد  ازبنیانگذاران 
اشکاالت  به  توجه   . بودند  اول  نسل 
فیلمها واشاره به ضعف های فیلمنامه 

هاو نادرستی تاریخی آنها ازویژگیهای 
شیوه نقد آنها بود.

ایران  به  کاووسی  ورود  درزمان 
نظر  از  چه  مبتذلی  تجاری  سینمای 
اجرا  و  ساخت  درشیوه  وچه  محتوا 
فرهنگی  فقر  از  نشان  که  بود  حاکم 
با  شان  آشنائی  وعدم  سازندگان 
داشت  سینما  تکنیکی  و  فنی  مسائل 
و سینما دوره ی فترت خودرا درایران 

می گذراند . 
»عباس بهارلو«  منتقد و تاریخ شناس 
ی   ارزنده  درکتاب  ایران  سینمای 
ایران«  درباره ی  »صدچهره سینمای 

کاووسی آورده است که :
 او جزو نخستین محصالنی بود که پس 
به خارج  برای تحصیل   از جنگ دوم 
اعزام شدند. سینما درایران  از کشور 
دکتر   . گذراند  می  را  فترت   دوره 
کاووسی  گشت  باز  از  پس  کوشان  
فیلم  ساختن  پیشنهاد  او  به  ایران  به 
وازاو  داد  را  وزلیخا«  »یوسف  تاریخی 
وبکوب  بزن   « فیلمی  که  خواست 
ورقص وآواز دار« بسازد. کاووسی زیر 
»امیرعزتی«   بقول  چراکه   . نرفت  بار 
کاووسی   : ما  سینمائی  باارزش  منتقد 
تا جائی که توانست کوشید برای مردم 

روزگار خود سلیقه سینمائی بسازد. 
متحرک  نوارهای  ساخت   جریان  با 
مبارزه کرد . کوشید مردم را با مفهوم 

فیلم خوب آشنا کند.
کاووسی دراین سالها اعتقاد داشت که 
کارگردانان  سینما باید با مسائل فنی 
اثرشان  سینما آشنا و مواظب ساخت 
باشند وبرای این کار  نیازمند پرورش 

کامل فنی اند.
درساخت  کاووسی  هوشنگ  دکتر 
زندگی  ماجرای   « بنام  فیلمش  اولین 
عدم  و  ناهماهنگیها  دلیل  به   )1333(
وفیلم  ناموفق  فیلم   صاحبان  درک 
نیمه کاره ماند و ساخت  ادامه آن  به 

نصرت اهلل محتشم سپرده شد.
های  زمینه  و  ناموفق  کوشش  این 
 ، ایران  درسینمای  موجود  ابتذال 
دادن  و  نویسی  نقد  به  را  کاووسی 
سینمائی  اطالعات  وارائه  شناسائی 
درنشریاتی چون روشنفکر و فردوسی  
مبتذل  سینمای  به  حمله  و  واداشت 
واژه   ( »فیلمفارسی«  باواژه  را  رایج 
ترکیبی و تحقیر آمیز(  آغاز کرد.  او 
جدی  ای  مسئله  سینمارا  درمقاالتش 

میدانست . امیر عزتی می گوید: 
» دراین راه هرگز ،با هیچ کس و هیچ 
روز  اقتضای  به  نکرد.  سازش  جریانی 
خود  اصول  به  و  نداد  عقیده  تغییر 

وفادار ی پیشه کرد. «
چندسال  برای  حتی  کاووسی  دکتر 
ونمایش  نظارت  دراداره  اداری   شغل 
سانسور(   وهنر)اداره  فرهنگ  وزارت 
بود  این  دیدگاهش  و  پذیرفت  را 

بدرودی با دکتر امیرهوشنگ کاووسی                                      جمال آریان

نست مردی هک زیاد میدا
درسال 1998 وزیر فرهنگ فرانسه نشان »واالی 

فرهنگی« را به دکترکاووسی اعطا کرد.
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ازآسیب  را  مردم  داشت  عالقه  که 
فیلمهای مبتذل درامان نگهدارد.

سطح عمومی فرهنگ سینمائی کشور 
درآن دوره چنین بود و او ناشاد ازآن  . 
اهداف  تحقق  برای  کاووسی  دکتر   
مشاغل  درپذیرش  مانعی  خود 
دید.  نمی  وتلویزیون  درسینما  دولتی 
می  تدریس  به  سینمائی  درمدارس 
کمابیش   سینمائی  نشریه   ، پرداخت 
جدی بنام » سینماوهنر« راتولید کرد.
هنری  فیلمهای  نمایش  برنامه  اولین 
درتلویزیون را بوجودآوردودرتمام این 
ایام هیچ تمایلی به جریان روشنفکری 
غالب چپ نداشت وراه خودرا مستقل 

میرفت .
درراستای  کاووسی  هوشنگ  دکتر 
فیلمسازان   به  عملی  دادن  شناسائی 
 . داشت  سینمائی  کوشش  چند  ایران 
به  روز  هفده   « فیلم  ساختن  ازجمله 
اعدام« )1335( و خانه ی کناردریا که 
بدلیل شرایط موجود درآن زمان مورد 
جدی  تماشاگران  و  منتقدان  استقال 

سینما قرارنگرفت .
درسال 1336 ، جهت نمایش فیلم های 
که  راهی  درادامه   ، تاریخ سینما  برتر 
فرخ غفاری  ، فیلمشناس ارزنده دیگر 
ایران«   بود »سینه کلوپ  آغاز کرده   ،
یا خانه فرهنگ فیلم را تأسیس کردو 
نیاگارا  درسینما  یکشنبه  روزهای 

اقدام به نمایش آنها کرد.
»اولین   ،  1338 درسال  راه  درادامه 
فستیوال جهانی فیلم تهران« رابرگزار 
ادامه  موفقت  با  چندسال  تا  کردکه 
اقداماتش   دراین  همواره  او   . داشت 
دراین  ما  هدف  که  داشت  عقیده 

مبارزه عبارتست از:
1- حفظ اصالت هنر و فن سینما

مردم  سینمائی  فرهنگ  باالبردن   -2
ازیک راه سالم وصحیح

3- متوجه ساختن مقامات مسئول به 
ارزش واهمیت سینما

او خطاب به فیلمسازان میگفت:
اما  دارم   رادوست  شما  ی  همه  من 

سینما رابیشترازشما دوست دارم.
کاووسی فیلم ناتمام دیگری بنام :

غروب  آفتاب  که  وقتی   «
دردوفیلم   و  میکند«)1338(رادارد 
مهدی   -1342( تارعنکبوت 
تا)1351-  بی  و  میرصمدزاده( 
هژیرداریوش( ایفای نقش کرده است .

کاووسی چند فیلم مستند بنامهای 
هواپیما«)1343(  »سوختگیری 
علمی  وتحقیقات  صنعتی  استاندارد 
 )1346( تهران  پاالیشگاه   ،  )1344(
درپرونده   )1449( وسنگ«  »آتش  و 

سینمائی اش دارد.

***

طی سالهای 1330 تا 1340 جدالهائی
فرخ  چون  منتقدان  دیگر  با  قلمی   
غفاری ، ساموئل خاچیکیان  فیلمساز 
مشهور  فیلم  درنقد  ازجمله  و  داشت 
رودرروی  کیمیائی(  )مسعود  قیصر 
چون  منتقدانی  و  نویسندگان 
دریابندری ، ابراهیم گلستان  و پرویز 
دوائی  ایستاد و گاه درفیلمهائی چون 
»گاو« بابسیاری از منتقدان اتفاق نظر 
آنهم  نوشت  نقد  پایدار  اما   . داشت 

برای بیش از پنج دهه.
کاووسی دراین راه پرسنگالخ ، مشگل 
فیلمسازان  شعوری  بی  و  سوادی  رابی 
و  دانست  می  »فیلمفارسی«  سینمای 
فن  با  آشنائی  وعدم  تکنیکی  مسئله 
سینمارا مشکل بعدی به حساب می آورد.
می  دیگر  منتقد  نجفی«  امینی  »علی 
گوید » مراد او از »فیلمفارسی« پدیده 
آنکه  بی  دارد  فیلم  شکل  که  ایست 
فارسی  زبان  به  باشد.ودرآن  سینما 
صحبت می شود بدون آنکه به جامعه 
ایران کمترین ارتباطی داشته باشد.... 
سینمای  سرآغاز  که   1348 درسال 
دکتر  است  شده  دانسته  نو  موج 

مطلبی  انتشار  با  کاووسی  هوشنگ 
بعنوان » قیصر از داج سیتی تا بازارچه 
نایب گربه« به شدت به این فیلم حمله 
کرد و آن را درادامه جریان فیلمفارسی 
دانست . دقسمتی ازاین نقد میخوانیم :
»وقتی قیصررا تماشا می کنیم وصلت 
می  عیان  به  فارسی   فیلم  با  را  آن 
ثمر  فیلم  این  که  یابیم  ودرمی  بینیم 
دیگر  )فیلمی  بیا«  »بیگانه  پیوند 
ازکیمیائی( و »غول بیابونی« است که 

درقهوه خانه قنبر اتفاق افتاده . .. 
که  چاقو  جنگل  این  چیزهای  خیلی 
ششلول  جنگل  چیزهای  خیلی  از 
میشود  جاری  فاروست  سیتی  داچ 
فیلمفارسی  آب   راه  ازطریق   ،
گربه  نایب  ی  بازارچه  درزیر  ساز  
که  تفاوتی  تنها   . آورد  سردرمی 
پنج  و  فرش  آجر  حیاط  میکند  پیدا 
خانه  قهوه  و  وحمام  چادرنماز  و  دری 
و  حرم  صحن  و  موش  گذرمهدی  و 
که  است  فولکلور خالص   . است  گنبد 
ادامه  را  را بسازد وآن  سینمای اصیل 
دهد... پندی که فیلمفارسی ساز باید 
بگیرد ، اگر تکخال « و»غول بیابونی« 

فروزان«  و»ستاره  و»شهرآشوب« 

وغیره میسازد ، حتمًا فولکلور راروی 
گربه  نایب  بازارچه   زمینه وسیع  یک 
اجراکند  دیگر  وجاهای  نواب  وحمام 
اختالط  خاص  وسبک  باالفاظ  وحتمًا 
پرسوناژهایش  آروغ  کند  وسعی  کند 
پاهایشان  و  پیاز  و  کوبیده  کباب  بوی 
این  به  بدهد...  نشسته  جوراب  بوی 
مبدل  ناگهان  فیلمفارسی  مناسبت 
و  ایرانی  اصیل  سینمای  به  شود  می 
بزرگ   خانواده  اعضای  ی  همه  ها  بعد 
و  اسفند  دود  درمیان  فیلمفارسی 
لیوانی  هریک  درحالیکه  زعفران  بوی 
دارند  شربت خیارسکنجبین دردست 

برمی خیزند و همصدا می خوانند :
هنر نزد ایرانیان است وبس

نگیرند شیرژیان را به کس
ایران  کهن  ادبیات  به  کاووسی  دکتر 
بنده   . داشت  کافی  وتسلط  عالقه 
کالس  درچندین  شاگرد   بعنوان 
بعدازانقالب  و  ایشان درسالهای پیش 
افتخار یادگیری مسائلی درزمینه کار 
 . است  شده  نصیبم  داری  فیلمخانه 
دکتر کاووسی باتسلط به ادبیات کهن 
و زبان وفرهنگ فرانسه مطالب خودرا 
و  نگاشت  می  وپخته  روان  نثری  با 

آنهارا ترجمه میکرد.
ونویسنده  منتقد  معتضدی«  »عزیز 

درمورد کاووسی می نویسد :
» هوشنگ کاووسی قامت بلند باموهائی 
روشن و تاب دار شبیه بازیگران خوش 
قیافه سینما وچشمهائی به رنگ دریای 
فورد  جان  ساخته  رابرتز  مستر  فیلم 
داشت .... تااینکه انقالب شد ... واوهم 
ممنوع الخروج گردید. باورنمی کردند 
کسی این همه تالش رابه عشق خدایان 
باشد و  المپ نشین معبد سینما کرده 
سودی جز حقوق کارمندی نبرده باشد.

اینجا   ، چند  مطالبی   ، دربعدازانقالب 
وچند  فیلم   درماهنامه  بویژه   ، آنجا  و 
به  عشق   . داشت  نشریات  با  گفتگو 
وشیفتگان  جوانان  هدایت  و  سینما 
بود  نیافته  کاهش  دراو  هیچ  سینما 
ودرآمد  اش  مریضی  علیرغم   ...
حقوق  پانصدهزارتومان   - محدود 
بازنشستگی -  عزت نفسش را حفظ 
کتابهای  درحالیکه  آنهم   . بود  کرده 
بظاهر  وزارت  درانبارهای  متعددش 
ارشاد فرهنگی دولت جمهوری نابحق 

موجود خاک می خورد.
دکتر امیرهوشنگ کاووسی ، این سربلند 
فرهنگ ساز سینمای ایران در بعدازظهر 
دربیمارستان   1392 فروردین  دوم 
سینای تهران چشم از جهان فروبست 

. بدرود استاد ... بدرود  
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ع زاده
جوادبدی

رانی
ز ای

آوا
تاز 

پیش

 -  1319 درسال  رادیو  ازتأسیس  قبل 
تنهاوسیله ای که مشتاقان موسیقی را 
مجذوب میکرد صفحات گرامافون بود 

که توسط کمپانیهای ضبط صدا مثل :
His Mater›s Voice وOdeon    و   

Polyphone ببازار عرضه میشد .
 1304 درسال  که  مرد  خواننده  اولین 
صفحات  همین  توسط  صدایش 
از  یکی  اورا  وباید  مردم رسید  بگوش 
بدانیم   ایران  آوازسنتی  پیشکسوتان 
که  هم  زن  بودواولین  زاده  جوادبدیع 
شد  پخش  صورت  بهمین  صدایش 

قمرالملوک وزیری است .
راجع به زندگی هنری جوادبدیع زاده 
که  است  گردیده  درج  زیادی  مقاالت 
صفحات  این  ازحوصله  آن  ذکرتمام 
دراین  کنیم  می  وماسعی  است  خارج 
زندگی  برجسته  های  گوشه  مقاله 
آگاهی  رابه  فرهیخته  هنرمند  این 
آزادی  مجله  محترم  خوانندگان 

برسانیم .
جوادبدیع زاده نه تنها اولین خواننده 
ازطریق  صدایش  که  بود  مردمی 
بسیاری  مشتاقان  گرامافون  صفحات 
بود   آهنگسازی  وی  بلکه  پیداکرد 
آهنگ  هایش  ساخته  اغلب  که 
آن  وبازار  کوچه  ومردم  روزبود 
طبق  وبااینکه  میکردند  زمزمه  را 
اظهارخودش )درخاطراتی که ازوی به 
نمی  نت موسیقی   ) است  یادگارمانده 

آهنگ  ساختن  از  پس  ولی  دانسته 
مثل  اش  نوازنده  دوستان  به  آنرا 
ابوالحسن صبا میداد که پس ازبه نت 
نوازندگان   دردسترس   ، آن  درآوردن 
آهنگی  اولین   . ارکسترقرارمیگرفت 
زیرشروع  بابیت  خواند  زاده  بدیع  که 

میشد:
جلوه ی گل  بوی سنبل

     نغمه ی چنگ  بانک بلبل
گرامافون  صفحات  اختراع  و  باآغاز 
های  آهنگ  به  توانستند  می  مردم 
اینکه  بدون  بدهند  خودگوش  دلخواه 
کنسرت  های  سالن  به  رفتن  زحمت 
هنرمندان  ازطرفی  بدهند.  بخود  را 
هنر  درارائه  ی   جدید  ی  عرصه 
خودیافتند. زیرا این کمپانیهای ضبط 
روبروشده  داغی  بازار  با  چون  صدا 
ازفروش  سرشاری  واستفاده  بودند 
لحاظ  ازاین  بردند  می  صفحات  این 
کردند  هنرمندان  بدعوت  شروع 
به  صفحه  ضبط  آنهارابرای  وگاهی 
کردند  می  دعوت  خارج  کشورهای 
وخرج سفر واقامت آنها رابادست ودل 
ازاین  هم  بازمیپرداختندوهنرمندان 
طریق به شهرت میرسیدند وهم درآمد 
میکردند  کسب  توجهی  قابل  نسبتًا 
جوادبدیع  که  آهنگهائی  از  یکی   .
صفحات  همین  وبرروی  خواند  زاده  
عشق«  »خزان  بنام  گردید  ضبط 
Odeon شرکت  توسط  که  است 

ضبط گردید . شعراین آهنگ از »رهی 
وخواننده   وآهنگساز  است  معیری« 
انتشاراین  بود.  زاده  بدیع  شخص 
زیادی  به شهرت  را  زاده  بدیع  صفحه 

رساند.
خاندان پدری ومادری بدیع زاده اهل 
کاشان بودند وهمگی معمم واهل منبر. 
سیدمحمدرضا  بنام  زاده  پدربدیع 
معروف  المتکلمین«  »بدیع  به  ملقب 
به » سیداناری«  کسی است که تحت 
انار  وفروش  روحانیت  لباس  پوشش 
دربازار به پخش اعالمیه های مشروطه 
استبدادصغیر  دردوران  خواهان 
میپرداخت  محمدعلیشاه  درعهد 
وبهمین سبب به »سیداناری« شهرت 

یافته بود.
صاحب  خردسالی  از  زاده  بدیع  جواد 
ادعا  این  ودرتأیید  بود  خوبی  صدای 
درکتاب خاطراتش مینویسد:»  خیلی 
ساله  یاشش  پنج   . بودم  کوچک 
خوب  داشتم   خوبی  صدای   - بودم 
گاهی  هست  یادم   . میخواندم  آواز 
واغلب  میکرد  مرابغل  پدرم  اوقات 
ودرهمین  نشاند  می  خود  مرابدوش 
یاد  بمن   را  خواندن  آواز  وسال  سن 
درتکیه  که  بودم  آنقدربچه   . میداد 
حسین  »شیخ  تهران  گوناگون  هی 
نام  این  به  مردم  درمیان  که  شمر«  
البکا«  »معین  دیگرش  ونام  معروف 
بود بمن نقش طفل گمشده حسین ابن 

علی را میداد تا درتعزیه ها بازی کنم 
وآوازبخوانم«

پدرجوادبدیع  شد   اشاره  همانطورکه 
دردوره  »سیدمحمدرضا«   زاده 
محمدعلیشاه  برعلیه  استبدادصغیر 
داشت  که  وباآوازرسائی  برخاست 
شوراند.  می  حکومت  رابرعلیه  مردم 
»برای  خالقی  اهلل  روح  مرحوم  بقول 
درمبارزات  موسیقی  بار  نخستین 
پدربدیع  بوسیلۀ  دوران  آن  سیاسی 

زاده  تجلی یافته است .«
تأکید  درخاطراتش  زاده  جوادبدیع 
میکند که :» پدرم سرپرشوری داشت 
وپس از وصول فتوای دوتن از علمای 

حوزۀ نجف  تصمیم به مبارزه گرفت.
»انجمن  موسس  سیدمحمدرضا 
از  متشکل  انجمن  این  بود.  فاطمیه«  
اهل  ومردم  عادی  مردم  تعدادزیادی 
هدف  که  بود  گردیده  تشکیل  منبر 

آنها مبارزه با محمدعلیشاه بود.
خاطراتش  درادامه  زاده  بدیع 
االغ  دو  یکی  پدر  چون  مینویسد:» 
وبه  میشد  سواربرآنها  که  داشت  
 - میرفت  خوانی  روضه  مجالس 
کند  خریداری  انار  مقداری  قرارشد 
ظاهراً  کرده  باراالغ  انارهارا  پدرم   .
او  اصلی  قصه  ولی  انار  فروش  برای 
علمیه  حوزه  علمای  اعالمیه  ابالغ 
وباهمان  بود  بازاریان  به  اشرف  نجف 
بفروش  روحانی  وحیثیت  عباوعمامه 

مجیدزندیه
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انار  درضمنفروش   . میپرداخت  انار 
میخواند  چهارگاه  دردستگاه  آوازی 
ماهور  ودستگاه  عراق  بگوشه  وسپس 

میرفت « بدیع زاده ادامه میدهد:
ازمدرسه   فرارکردن من  ازاین زمان   «
آوازها  این  عاشق  زیرا  شد  شروع 
پدرم  بدنبال  آن  شنیدن  وبرای  بودم 
 . میرفتم  منهم  میرفت  او  که  هرکجا 
از اشعاری که پدرم برای فروش  یکی 
انار میخواند دردستگاه ماهور بود وآن 

رابخاطر دارم  وآن این است :
ای زبودت قدرت یزدان پدیدار ای انار
ای زجودت برنهال فیض حق بار ای انار
تاآنجا که این شعر به بیت زیر خاتمه 

می یابد:
ملت ایران همی خواهد که استبدادیان
چشمشان پُردردوبرپاشان رود خار ای انار
زاده  بدیع  نوشته  طبق  قضیه  این 
بدیع   . است  بوده  بیت   50 بر  بالغ 
ایام  دراین  من  میکند:»  اضافه  زاده 
هرروز ازمدرسه بدنبال االغ آقا بهرجا 
میرفت  میرفتم حتی به مجلس شورا 
وسفارت خانه ها ومنازل رجال وقت ... 
ازمجالس  آقا  که  شد  این  اش  نتیجه 
به  ووعظ   وخطابه  خوانی  روضه 
ازمدرسه  ومنهم  افتاد  نظمیه  زندان  
افتادم  ها  وکوچه  خیابانها  به  ودرس 
مجبوربوده  زاده  بدیع  لحاظ  بدین   ».
پدرش  افتادن  زندان  بخاطربه  است 
تأمین  ای  تااندازه  را   خانواده  معاش 
کند وبااجرای نقش پامنبری وخواندن 
درآمد  ها  درتعزیه  مذهبی  آوازهای 
کمک  که  بیاورد  بدست  مختصری 

خرج خانواده باشد.
می  شمع   قصه  درکتاب  صفا   نواب 
درسال  را  سیداناری«  من   « که  آورد 
1323 که هنوز جنگ جهانی دوم ادامه 
مرحوم  با  شبی   . بودم  دیده  داشت 
پرویز خطیبی به رستوران هتل پاالس 
اسالمبول  خیابان  درتقاطع  واقع 
وفردوسی رفته بودیم .حکومت نظامی  
ازساعت 12 شب آغاز میشد ومابرای 
از  کنیم  پیدا  تاکسی  زودتر  اینکه 
همان  دیدیم  که  شدیم  خارج  هتل 
سیداناری سواربراالغش بقول معروف 
کامل  آسودگی  با  مراد  سواربرخر 
حرکت میکند وبطرف خیابان ژاله  که 

منزلش بود میرود.«
جوادبدیع زاده تا سال اول دبیرستان 
سپس  کرد  تحصیل  تدین  درمدرسه 
دبیرستان  به  تحصیل  ادامه  برای 
ازکالس  که  است  رفته  دارالفنون 
فروغی  ذکاءالملک  مثل  استادانی 
وامثالهم  قریب  خان  عبدالعظیم  و 
زاده  بدیع  بااینکه   . است  سودبرده 
ولی  نرساند  رابپایان  دبیرستان  دوره 
موسیقی  نظران  صاحب  اکثر  بقول 

پرمحتواتر  آهنگسازان  ازاغلب  وی 
وپربارتربوده است .

 1375 درسال  که  ناصری  فریدون 
را  تهران  سنفونیک  ارکستر  رهبری 

بعهده داشته است اظهار میدارد:
گوشه  درباره  دوستان  یکروزباتفاق   «
»مسیحی« و » ناقوسی«که از متعلقات 
سئوال  ازاو  است  گاه  سه  دستگاه 
ریزه  باتمام  هارا  گوشه  واواین  کردیم 
آنرا  وماتوانستیم  خواند  کاریهایش 

بصورت »نت« درآوریم .
بابدیع  یکروز   «: میگوید  صفا  نواب 
میکردم  صحبت  ادبیات  درباره  زاده 
عجیبی  اطالعات  او  که  شدم  متوجه 
ادبیات  وکل  شعری  صناعات  از 
 60 نام  جلسه  ودرهمان  دارد  فارسی 
وسایر  تشبیه   ، استعاره   ، جناس  نوع 
آنهم  حافظه  بقدرت  صرفًا  را  مباحث 
ومن  کرده  ذکر  عمر  پایان  درسالهای 
دارم  اذعان  .حتی  کنم  تصورنمی 
باآنها  که  خوانندگان  از  هیچیک  که 
از  بغیر  داشتم  وبرخاست  نشست 
عربی  زبان  مقدمات  با  نیز  او  که  تاج 
میزان  به  داشت   آشنائی  حدودی  تا 
شناس  وسخن  فهم  شعر  زاده   بدیع 
زاده  بدیع  احاطۀ  اینکه  برای  باشند.« 
نمائیم اظهارات  ثابت  رابه آهنگسازی 
 «: میخوانیم  رادرخاطراتش  خودش 
بودیم  آهنگی  تمرین  مشغول  یکروز 
اهلل  وروح  بودم  که سازنده اش خودم 
درهمین  بود   رهبری  مشغول  خالقی 
که  وزیری«  علینقی  استاد  موقع» 
جهت انجام کاری ازآنجا عبور میکرد 
از  ایستادوپس  آهنگ  ازشنیدن  پس 
پرسید  ازخالقی  آهنگ  شدن  تمام 
از  گفت  خالقی  ازکیست؟«  »آهنگ 
»بدیع زاده است« دراین موقع وزیری 
مدرسه  میپرسد»درکدام  زاده  ازبدیع 
جواب  ووی  ای؟«  فراگرفته  موسیقی 
سپس  پدرم«و  »ازمدرسه  میدهد 
گرفتی؟«   یاد  کجا  از  نت  میپرسد» 
روح اهلل خالقی جواب میدهد  »استاد 

موقع  دراین  نمیداند«   نت  ایشان 
اش  زاده  برادر  روبه  وزیری  استاد 
ومیگوید»  میکند  وزیری  عبدالعلی  
امکانی  هیچ  بدون  شخص  این  ببین 
وتوباتمام  است  آفریده  اثری  چنین 
امکانات هنوز اثری بوجود نیاورده ای« 
بارها  عبدالعلی وزیری این موضوع را 
مختلف  درمحافل  دوستانش  برای 
بدیع  ازکارهای جالب   . بود  نقل کرده 
درحضور  است  آهنگی  اجرای  زاده 
»رضاشاه پهلوی«درکاخ مرمر  درسال 
بودند  عبارت  ارکستر  اعضای    1319
پیانو  و صبا  ویلن    از مشیر همایون  

تهرانی ضرب ، علی اکبرشهنازی تار،
مدعوین  سنتور،  سماعی   حبیب 
بودند  درسرمیز شام سلطنتی عبارت 
از حاج محتشم السلطنه اسفندیاری ، 
رئیس مجلس شورایملی  ، امیر شوکت 
 ، وتلگراف    وزیرپست  علم   الملک 
وزیر،  نخست  دفتری   متین  دکتر 
مظفر اعلم  وزیر امورخارجه ، ولیعهد 
کاخ   . زمان  آن  دربار   عروس  وفوزیه 
بهای  شیر  تجهیزاتش  باتمام  مرمر 
عروسی بود. بدیع زاده میگوید»بیرون 
رکن  کاخ   درسرسرای  شام   سالن 
 ، شهربانی  رئیس  مختاری   الدین 
سرلشکر ضرغامی  رئیس ستاد ارتش  
باشیان             مین  سرهنگ  دورتر  وکمی 
به  همه  کشور  موسیقی   اداره  رئیس 
حالت احترام با جمعی دیگرازافسران 
سیدعلی  ضمنًا   . بودند  ایستاده 
که  ای  نمایشنامه  بمناسبت  نیز  نصر  
شاهنشاه  درحضور  تا  بود  کرده  تهیه 
نمایش بدهد  بیرون سالن نهارخوری 
درسرسراایستاده بود. قریب دوساعت 
که شام طول کشید ماجمع چندنفری 
دائمًا مشغول نوازندگی واجرای برنامه 
استادانمان  از  آنچه   . بودیم  موسیقی 
شد.  تمام  شام   . نواختیم  بیادداشتیم 
چنددقیقه   . برخاستند  شاهنشاه 
فاصلۀ  از  ما  که  فرمودند  بیاناتی  ای  
دورنشنیدیم . پس از بیانات شاهنشاه  

مؤدب الدوله نفیسی که موقع تحصیل 
پیشکارایشان  درسویس   ولیعهد 
ماآمد  پیش  باشتاب  خیلی  بود 
 . رابنوازیم  شاهنشاهی  سالم  وگفت 
ماسرودشاهنشاهی را که قباًل ساخته 
خالقی  اهلل  روح  که  وباسرودی  بودیم 
صبا   باویلن  داشت   فرق  ساخت  بعداً 
پیانوی مشیر همایون  سنتور سماعی 
نواختیم  تهرانی  وضرب  وتارشهنازی 
ما  برنامه  ازاستماع  پس  شاهنشاه   .
ازفرشهاوتزئینات  بازدید  وبعدازکمی 
کاخ  مستقیمًا به سوی ما آمدندوبانگاه 
عمیق وتوجه دقیقی نام یک یک اعضاء 
ارکستررا بجز مشیر همایون پرسیدند 
حضوراعلیحضرت  به  آنهارا  من  که 
روی  آرام  خیلی  .سپس  کردم  معرفی 
شده  آماده  قباًل  که  زربفتی  نیمکت 
طرف  فوزیه  فرمودند.  جلوس  بود 
روی  وولیعهد  بود  نشسته   راست 
روبروی  که  دیگری  زربفت  صندلی 
ارکستر  وافراد  من   . نشست  بود  شاه 
امیر شوکت  .از  نمیدانستیم چه کنیم 
گفت  ؟  کنیم  چه  پرسیدم  الملک  
دودقیقه  بعدازیکی  کنید.  صبر  کمی 
که  فرمودند  اشاره  بادست  شاهنشاه 
موسیقی اجراشود. دراین موقع مشیر 
وقطعه  پیانوقرارگرفت  پشت  همایون 
چهارگاه  دردستگاه  مانند  ملودی  ای 
امیر  از  سر  بااشاره  من  کرد.  اجرا 
؟  بخوانم  چه  پرسیدم  الملک  شوکت 
گفت سعدی وحافظ رابخوان  . سپس 
وچندبیت  ازسعدی  بیت  چند  من 
ازحافظ خواندم بعداز اجرای موسیقی 
عزیمت  وقصد  برخاستند  شاهنشاه 
ولیعهد   موقع  دراین  راداشتند   ازکاخ 
بعرض رساند که ارکستر دیگری آماده  
اجرانماید  خارجی  موسیقی  که  است 
فرمودند.  میلی  اظهاربی  شاهنشاه   .
که  رساند  بعرض  باز  ولیعهد  سپس 
میباشد  اجرا  آماده  ای هم  نمایشنامه 
یپس  اجراشود.  فرمودند  اجازه  که 
خان  علی  سید  که   ای  نامه  نمایش 
نصر  تهیه کرده بود  بمدت 15 دقیقه 
به  را  کاخ  شاهنشاه  وسپس  اجراشد 
قصد خوابگاه ترک فرمودند ولی قبل 
فرمودند  کرده  بمن  رو  کاخ  ازترک 
میزنید؟«  بد  آنقدر  دررادیو  »چرا 
جواب دادم » قربان  ما دررادیو برنامه 
دررادیوهم  برو   « فرمودند   » نداریم 
زاده دعوت  بدیع  از  بعد  روز  بخوان«. 

میشود که بارادیو همکاری نماید.
با آهنگسازان آن  همکاری بدیع زاده 
خالقی   و   ، آژنگ  ابراهیم  مثل   زمان 
وصبا وعده ای دیگر  مدتهای مدیدی 
ازشعرهائی  وی  وگاه  داشت  ادامه 
وسایر  وی  آهنگهای  برروی  که 
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پس ازاجرای کنسرت  درکاخ مرمر رضاشاه به 
بدیع زاده گفت : بروید دررادیوهم بخوانید

علینقی وزیریخالقی
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ترانه گیلکی
پاچ لیلی

1
عمو دختر بامم تی بردنه ره                 جان جان                    اشیرفی گول بیهم تی گردنه ره           جان جان

ایشب بامم تی ورجا نیشتنه ره               پاچ لیلی                    تی خاطر خان بامد   می کوشتنه ره   پاچ لیلی
2

کوجی ُکری من  تی ناما ندانم             جان جان                      مَر نیگی کی تی جا دس اوسانم         جان جان
الهی من تی نام ره بیمیرم                    پاچ لیلی                      چیُت تانم  تی جا  من دُس  بگیرم     پاچ لیلی

3
بُشو ُکری  کی من  دیلگیرم ازتو          جان جان                     با فکرم کی دس  ویگیرم  ازتو           جان جان
هزارافسوس کی می قدرا   ندانی          پاچ لیلی                      هاُت شمه  ده دن نتانی                     پاچ لیلی

 ترانه های روستائی
                                                 

                                                   
گردآورنده :

                                                
                                                   

روبیک گریگوریان 
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بقیه : بدیع زاده
آهنگسازان ترانه هائی به سبک »نو« 
با  ای  بود ومیانیه  میسرودند گله مند 
از  . یکی  نداشت  نوپردازان  شعرهای  
این موارد شعری است که نیمایوشیج  
گذاشته  آژنگ  ابراهیم  آهنگ  برروی 
میآورد  درخاطراتش  وبطوریکه  بود 
معنی  وبی  سروته  بی  است  شعری 
هماهنگی  آهنگ  محتوای  با  که 
بخاطر   آورد:»  می  نداردودرخاطراتش 
دوستی عمیقی که بین من وآژنگ  بود
وبرای اینکه سرپرست موسیقی رادیو 
بود اجباراً  این آهنگ را با چند آهنگ 
دیگر از آژنگ خواندم و بعداً به آژنگ 
واصیل  که محکم  تو  آهنگهای  گفتم  
است  حیف است با کلماتی بی سروته 
از نیما آرایش شود.« این نکته را حتی 
»آقا  اورا  که  نیما  به  صبا  ابوالحسن 
میکرد  گوشزد  میکرد  خطاب  امین« 
زاده  بدیع   . نداشت  درنیما  اثری  ولی 
درسال 1324 یعنی 1945 که مقارن با 
پایان جنگ جهانی دوم  است ازطرف 
هندوستان   به  هند   پارسیان  جامعه 
تمام  او  سفر  دراین  شد.  دعوت 
بود  کرده  آماده  قباًل  که  را  آهنگهائی 
ضبط  دستگاههای  نبودن  بعلت  ولی 
درچندین  بود  اجرامانده  بدون  صوت 
یا  رکورد   ایران  ازکمپانی  صفحه 
اجرا  بمبئی«  گرامافون  »ناسیونال 
شده  ضبط  آثار  این  درمیان  میکند. 
چندین سرود آمده است که عبارتند 
سرودجشن   -2 محل  سرودتاج  از1- 
 -4 سرودآذربایجان   -3 نوروزی 
سرودی   -5 و  وهند  ایران  سرود 
است  سرودی  که  ازاستادپورداود 

برمایه ملودی های زرتشتی .
دردهلی  ماه   2 مدت  زاده  بدیع 
از  بودند  عبارت  وی  همراهان  بود 
یوسف   ، زاهدی  ، علی  مهدی خالدی 

کاموسی، علی اکبر پروانه . 
کارمند  زاده  بدیع  شغلی  لحاظ  از 
 30 ومدت  بود  ملی  شورای  مجلس 
کردوارهمانجا  خدمت  درآنجا  سال 
سفردیگری  وی  شد.  بازنشسته 
نمودکه  پاکستان  به   1325 درسال 
آخرین سفراو به خارج ازکشور است .

زاده   بدیع  خانوادگی  زندگی  درمورد 
درسال  که  میخوانیم  خاطراتش  طبق 
اخترالزمان  با  خورشیدی   1310
نوروزی   خان  رضاقلی  دختر  نوروزی  
مظفری  عصر  اواخر  معروف   خواننده 
دار  سفره  بود  مردی  میکند.  ازدواج 
نواز  ومیهمان  ودلباز  ودست  ولخرج 
اقامت  تهران  دزاشیب  درمنطقه   که 
داشت . دراواخر عمر نامه گله آمیزی 

از بی مهری زمانه ودستگاه رادیو   

دیرینه  دوست  به  آن  مدیریت  وعدم 
شرح  که  نویسد  می  صفا  نواب  اش  
کامل آن نامه درکتاب قصه شمع آمده 
است ودرج کامل آن خارج از حوصله  

این صفحات است .
دچارسکته  وی   1357 سال  دراواخر 
ازبهبودنسبی  وپس  شد  مغزی 
یکی  و  میکند  ترک  را  بیمارستان 
را  ثانوی  سکته  تاب  بعد  دوروز 
در  سالگی   82 ودرسن  آورد  نمی 
میگذرد. تاریخ دقیق فوت این بزرگ 
دیماه  یازدهم  ایران  مردموسیقی 

1357 است .
وی  دررثای  صفا  نواب  گرامی  شاعر 
هنر«  »عزاگرفت  عنوان  تحت  شعری 

سروده گه عینًا نقل میشود:
عزاگرفت هنر

زنی نواوزساغر نشاط باده برفت
عزاگرفت هنر تابدیع زاده برفت
دراین زمانه ی پرماجرا چه ساده بزیست
ازاین خرابۀ پرازریا چه ساده برفت
اگر نشست به کوی کرم زیاده نشست
اگر که رفت بسوی وفا زیاده برفت

ثواب حج پیاده چو درطواف نوشت
هزارمرتبه اوکعبه را پیاده برفت
به بزم زهره فراخوانده شدمسیح صفت
که پای برسراین خاکدان نهاده برفت
»صفا« چوغنچه مشو تنگدل که آن استاد
بدیع آمدوباچهره گشاده برفت

روحش شاد. 

بقیه : عیال ناز نازی خودم
دستی  کیف  وبا  ودرهم  خسته  چهره 
کوچکی که تنها ره آوردسفرش بود از 
و...  آمد  بیرون  پاریس  اورلی  فرودگاه 
درپاریس به انتشار الفبا دست زد  اما 
هنوز امکانات غربت را نمی شناخت . 
راه را از چاه تمیز نمی داد. زبان نمی 
دیگر.الفبای  گرفتاری  هزار  و  دانست 
پاریس هم 6 شماره بیشتر دوام نکرد.
اینکه درفضای  به رغم  پاریس  الفبای 
با  گرفت  پا  دردسرتر  وبی  آزادتر 
سختی ها وبی اعتمادی های بیشتری  
از  بسیاری   . بود  گریبان  به  دست 
هم  که  دیرین  وهمکاران  نویسندگان 
آزادگی  زیستند  می  درغربت  اکنون 
درانقالب   . نداشتند  را  سابق  دوران 
های  دارودسته  از  یکی  به  هرکدام 
هنوز  وبرخی  بودند  پیوسته  سیاسی 

اسیر بودند.و...
فیلم  سناریوی  الفبا  نشر  با  زمان  هم 
وتآترهم می نوشت و... ساعدی نه تنها 
محیط غربت را دوست نداشت . بلکه 

از غربتیان نیز درخشم بودو...
درزمستان  الفبا  شماره  نخستین 
درزمستان  شماره  وآخرین   1361
1364  منتشر شد . ساعدی هم زمان  
همکاری  هم  نویسندگان  کانون  با 
داشت ومدتی هم عضو هیئت دبیران 
درتبعید   « میگوید  ساعدی  بودو.. 

دست  من   شده  باعث  نوشتن  تنها 
اول  روز  از   . نزنم  خودکشی  به 
چهارسناریو  امروز  شدم   مشغول 
کاماًل  و...سناریو  نوشتم  فیلم  برای 
درمورد مهاجرت و در بدری است و... 
درضمن دست به کار یک نشریه سه 
ماهه شده ام بنام »الفبا« که تا امروز 
وهدف  منتشرشده  آن  شماره  سه 
ازآن  زنده نگاهداشتن هنر وفرهنگ 
گران  پژوهش  کتاب   از  است  ایرانی 
معاصر جلدششم . صفحه 908 به بعد.

بقیه : بررسی پادوئی 
جمهوری...

رژیم اشغالگر جمهوری اسالمی دنبال 
و   ، حماس  اهلل  ، حزب  لبنان   ، سوریه 
نامی  بد  جز  نفعی  چه  است  فلسطین 
پادوئی  بدانیم   باید  دارد.  ایران  برای 
فقط  اسرائیل  برای  اسالمی  جمهوری 
اسرائیل  که  جا  هر  نیست.  سوریه 
منافعش الزم باشد   لو لو یا غولی را 
که از  جمهوری اسالمی ساخته است 
به آن جا می فرستد..  مانند یمن که 
بهانه تحت ستم  به  اسالمی  جمهوری 
کشتی  یک  شیعیان  گرفتن  قرار 
ولی  یمن فرستاد  به  و مهمات  اسلحه 
کشتی در بندر عدن  کشف و توقیف 
شد.  وجود غول ساختگی  جمهوری 
شیخ  اکثر  است  شده  سبب  اسالمی 
نشین های خلیج همیشه پارس برای  
امنیت خود با اسرائیل معامالت تجاری 

بر قرار کرده اند.
در  اسرائیل  شویم  می  متوجه  بخوبی 
جمهوری  کمک  توسط  است  تالش 
از طرف دیگر  به بشار اسد و  اسالمی 
القاعده  به  سعودی  عربستان  کمک   ،

اتم   اتم  مانند  داخلی سوریه  ،  جنگ 
درازا  به  است.   ممکن  چه  هر  ایران 
بیشتر  نابودی سوریه  تا  کشیده شود 
ایران  در  اسرائیل  چنین  هم  شود. 
بوسیله  بتواند  تا  است  توطئه  دنبال 
و  اشغالگر  رژیم  یعنی  خود  پادوی 
هیچ  که  اسالمی  جمهوری  ددمنش 
ایرانی  و  ایران  به  نسبت  تعصبی 
ندارند  ، تاریخ ، تمدن ، فرهنگ و آثار 
به  را   ایران  و  نابود  را  ایران  باستانی 
داریم  بیاد  بیندازد.  تاریخ  گورستان 
اسرائیل  جمهور  رئیس  پرس  شمون 
قسمت   5 به  باید  ایران  بود  گفته 
وزیر  نخست  چنین  هم  شود.  تجزیه 
از  صحبت  مرتبًاً  هو  نا  تیا  نا  اسرائیل 
متأسفانه   و  کند.  می  ایران  بمباران 
فدراسیون یهودیان ایرانی در خارج از 
کشور کوچکترین اقدام بنیادی در این 
مورد نکرده است.  آنچه تا به امروز از 
جهت  فقر  و فالکت  و قحطی  و اعتیاد 
جوانان  به مواد  مخدر  و غیرو که در 
اشغال شده  وجود  و  گرفته  بال  ایران 
دولتمردان  برنامه  صد   در    50 دارد 
اسرائیل است.  بقیه   را می خواهند  با  
حمله به  ایران  به  بهانه  اتم - اتم  به 

خواسته های نا مشروع خود برسند.

یادمان باشد هنری کیسنجر که یک 
می  و  است  آمریکائی  تبار  یهودی 
توان او را جزو یکی از استراتژیست 
های ارشد آمریکا نامید و از او بعنوان 
اداره  یعنی  تژیست  استرا  بزرگترین 
و  برد  نام   جنگی  عملیات  کننده  
مخصوصی  جایگاه  سیاسی  امور  در 
مختصر  بطور  ای  مصاحبه  در  دارد. 
و فشرده گفت در صورتی که شرایط 
به همین نحو پیش رود نیمی از خاور 
اضافه  اسرائیل  زمین  سر  به  میانه 
ابر  اسرائیل  می خواهد  خواهد شد. 
باشد.  میانه  در خاور  قدرت کوچکی 
به  همین  دلیل هر آشوب  و فتنه که  
در خاور میانه  بوجود می آید انگشت 
اسرائیل در آن وجود دارد. هدف کلی  
اسرائیل این است که آمریکا با خاور 
لذا   شود.  خارج  و  گوید  بدرود  میانه 
ملت ایران باید  از خواب غفلت بیدار 
شوند و بدانند.  اسرائیل کمر نابودی  
  ، هویت   ، فرهنگ   ، باستانی  آثار 
تاریخ   ایران را توسط پادو های خود 
یعنی جمهوری اسالمی  بسته  است. 
نفوذ  اسرائیل  در  سپاه  پاسداران:  
واردات  و   صادرات  میدانند   همه  
و  واردات  بخصوص  نفت  فروش    و  
های  باند  توسط  مخدر   مواد  توزیع 
می  انجام  ایران  در  پاسداران   سپاه 
سپاه  حتی  افراد   گفته  به  بنا  شود. 
خودش   برای  هم  زندان  پاسداران 
دارد. بسیاری از افراد که با  یقه های 
پیشانی  و  آخوندی  به  معروف  بسته 
مهر  جای  اصطالح  به  که  بسته  پینه 
و   پاسداران   سپاه   در  است   نماز 
از  اسرائیل   ایران    سایر موسسات  
دستور  و  خط   و  برنامه می گیرند. 
سابقه  بی  گستردگی  دلیل  بهمین 
و  اسالمی  جمهوری  در  مالی  فساد 

سپاه پاسداران بوجود آمده است. 
سازمان  در  اسرائیل  است  شایع 
پاسداران  سپاه  امنیت  و  اطالعات 
دفتر دارد. وقتی خوب بررسی کنیم  
از دالیل تعطیل کارخانجات  و  یکی 
کشاورزی  نابودی  و  صنایع  سایر 
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چیزی برخالف انتظار- به نشاط آورنده وتازه کننده جان 9- پیروی 
وتقلید کردن - رازگوئی وبیخ گوشی 10- بوی رطوبت -شریعت - پایه 
-شهری درفرانسه درایالت پیرنه ورودی در ایتالیا-11- اسلحه کمری 
که جای چند فشنگ داردونام مخترع آن را برخوددارد- زیروزبرشده 
دادوستد   برای  محلی  نیز  اینجا  ونظر-  نگاه  ونیکو12-  پسندیده   -
-همدل  غالت  زدن  -گردن  حکمرانی   -13 ابریشمی  پارچه   - است 
وموافق 14- پس از عطارد نزدیک ترین سیاره به زمین است .کناره 

وساحل دریا 15- نقطه ای ییالقی درشمیران - پژمرده ودلتنگ .
عمودی : 1- دوهفته یکبار-2- میوه ای که میگویند برای تصفیه خون 

محل  کشف  برای  تشعشعی  امواج  دارای  دستگاهی   -3 صحبت  .هم  است  نافع 
هواپیما وکشتی - محکم واستوار- قوی جثه 4- علم شمارش - غرامت - زهر5- 
قتلگاه امیر کبیر- زادوتوشه وخواربار که برای لشکر درموقع حرکت فراهم می 
کنند- آتشدان 6- واحد پول سرزمین آفتاب طالع - نصف یک خوراک - شتر 
یا گوسفند که حجاج درمکه قربانی می کنند- پدراعراب - حائل میان دو چیز 
7- توافق وصلح وآشتی -  شهرستانی درآذربایجان شرقی 8- دانشمند ومنجم 
معروف لهستانی ونخستین کسی که پی برد سیارات درمدارمخصوصی بدور خود 
بهم   - لیدرایرانی   -9 مازندران  از  بخشی  کنند-  می  گردش  دور خورشید  به  و 
سوده شدن 10- عالمت مفعول صریح - تکرار یک حرف - قوت الیموت - کلمه 
وورزش12-  بارکشی   ، سواری  درخدمت  حیرانی   -11 صابون  حاصل   - افسوس 
سخن چینی - بسیاری خطرناک که سرایت آن بیشتر بوسیله شپش است - قضیه 
همتا-پوینده  وبی  یگانه   -14 -شادمان  -میوه  وشوکت  شأن  درهندسه13-  ای 

15-مجموعه کمدی الهی اثر دانته پدرشعرایتالیا)پاسخ درشماره آینده(
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انگلیسی  هنرپیشه  ریچاردگریفیتز 
درنقش  پاتر  هری  درفیلمهای  که 
، شوهر خاله، هری  »ورنون دارسلی« 
پاترظاهرشده بود  چندی پیش تحت 
لی  و  قرارگرفت  قلب  جراحی  عمل 
سرانجام دردهم فروردینماه  درسن 65 
سالگی درگذشت . و35 سال در بیش 
بازی  نمایشنامه  ها  وده  فیلم  ازچهل 

بازی  درآن  که  نمایشی  آخرین   . کرد 
کرد وفوق العاده مورد توجه منتقدین 
نام  تاریخ«   قرارگرفت »شاگرد درس 
داشت. رگتایم، گاندی،اسلیپی هالو و 
هری  های  فیلم  رشته  کنار  در  هوگو 
است  هایی  فیلم  مشهورترین  از  پاتر 

که او بازی کرد.

عسل بدیعی، بازیگر ایرانی درگذشت
با بازی در فیلم بودن یا  بار  بی بی سی : عسل بدیعی نخستین 

نبودن کیانوش عیاری وارد عرصه سینما شد
روز  ظهر  بعداز  ایران،  تلویزیون  و  سینما  بازیگر  بدیعی،  عسل 
دوشنبه 12 فروردین ماه بر اثر مسمومیت دارویی در بیمارستان 

لقمان تهران درگذشت.
دلیل  به  روز   دو  بدیعی  خانم  ایران،  خبرگزاری های  گزارش  به 
مسمومیت شدید دارویی در بخش مراقبت های ویژه بستری بود 

و صبح روز12فروردین دچار مرگ مغزی شده بود.
اثر  در  سرانجام  بدیعی  خانم  مهر،  خبرگزاری  گزارش  اساس  بر 

ایست قلبی و مشکالت تنفسی جان باخت.
این بازیگر در سال 1375 با بازی در فیلم »بودن یا نبودن« کیانوش 
عیاری وارد سینما شد. از دیگر کارهای او می توان به دست های 
از   )1379( مؤتمن(،  )فرزاد  پرده  هفت  الوند(،  )سیروس  آلوده 
درخشنده(،  )پوران  باد  در  شمعی  کاظمی(،  )بهرام  قلب  صمیم 
)سعید  سربلند  کاسه ساز(،  )محمدجواد  مه  در  پروانه ای 
تهرانی( و روز هشتم )تلویزیونی - مهدی کرم پور( اشاره کرد.

عسل بدیعی 35 ساله و متولد سال 1356 بود.
 خبرگزاریهای ایران گزارش دادند که  طبق وصیت خانم بدیعی 
اعضای بدنش را پس از مرگ به کسانی که به آن احتیاج داشتند 

اهدا کردند. او همسر پورعرب هنرپیشه سینمای ایران بود.

ریچاردگریفیتز شوهرخالۀ  هری پاتر درگذشت

خبر هــــا ِی    هنـــری        خبر هــــا ِی    هنـــری

نبش قبر پابلونرودا
معروف  شاعر  نرودا  پابلو  قبر  بش 
آوریل،  هفتم  یکشنبه،  روز  شیلیایی 
آغاز شد و هدف از آن انجام تحقیقات 
در  که  است  ظن هایی  سوء  مورد  در 
پابلو  دارد.  وجود  وی  مرگ  نحوه  مورد 
کودتای  از  پس  روز  چند  درست  نرودا 
دولت  علیه  پینوشه  ژنرال  نظامی 
چپگرای سالوادور آلنده در سال 1973 
را  خود  کار  تحقیق  درگذشت.هیات 
پس از بیرون آوردن باقی مانده جسد 
پابلو نرودا از قبر وی در » ایسال نگرا « 
اقیانوس  افتاده در سواحل  شهری دور 
آرام که آخرین محل زندگی وی بود آغاز 
کرده است.کارشناسان عضو این هیات 
تحقیق می گویند که امید چندانی ندارد 
کالبد  آزمایش های  انجام  و  قبر  نبش 
شکافی بتواند جواب این معما را روشن 
کند. راننده پابلو نرودا و گروه دیگری از 
نزدیکان وی از همان زمان معتقد بودند 
برجسته  شاعر  این  کودتا  ماموران  که 
کرده اند. مسموم  را  بیستم  قرن 

حراج یک فرش نفیس  ازدوران صفوی درنیویورک

اسالمی جمهوری  پادوئی   : بقیه 
و  غذائی  محصوالت  ورود  ایران  در 
سپاه  توسط  غیرو   و  خارجی  اجناس 
ها  صد  و  است.  ایران  به  پاسداران 
که  دیگر    کننده  نابود  های  برنامه 
توسط آخوند های بیوطن برای نابودی 
فرهنگ ، تاریخ  ، آثار ملی و باستانی 
تا  شود.   می  انجام  ایران  هویت  و 
ایران  کهن  تاریخ  و  فرهنگ  از  نامی 
میانه  خاور  در  بخصوص  جهان  در 
بقای   از   اسرائیل  نباشد. هدف دیگر  
این  اسالمی  جمهوری  اشغالگر  رژیم 
است که  توسط آخوند ها خرافات که 
نابود کننده خرد افراد است در ایران 
در سال 57   داریم  بیاد  بیشتر شود.  
سفیر  مقام  در  که  اسرائیل  نماینده 
دشمن  مانند   بود.  ایران  در  اسرائیل 
دوست  نما   همیشه  زنده  یاد  محمد 
به   تشویق   را   پهلوی   شاه   رضا  
کشتن    تظاهر کنند گان می کرد تا  با 
این  عمل نام  نیک   و خدمات محمد 
رضا شاه را  مخدوش کند.  امروز هم  
اسرائیل    وزیر   نخست   هو    نا  تیا  نا 
راه حل اسرائیل را  حمله  نظامی   به     

ایران می داند.
آنها که دررسانه های ایرانی بدنبال 

اگر  بدانند  باید  هستند  معنویت 

اخالق  و  معنویت  دنبال  بخواهیم 
کافی  زرتشت  آشو  فرمان  سه  برویم. 
است که می گوید اندیشه نیک- گفتار 
نیک و کردار نیک. زیرا تمام رذالت و 
پلید  اندیشه  از  جنایت  و  ها  پستی 
بوجود می آید. و یا حکیم و اندیشمند 
می  سعدی  ما  سخن  شیرین  شاعر  و 
غمی  بی  دیگران  محنت  کز  تو  گوید 
هیچ  و  آدمی.  نهند  نامت  که  نشاید 
باز  گفتار  این  برای  توانند  نمی  دکانی 
کنند. آنچه در این نوشتار در انتقاد از 
اسرائیل گفته ام  منظورم  دولتمردان  
با   را مجدداً  اسرائیل  است.  نوشتارم 

این جمالت     پایان می دهم.   
اجتماعی  زندگی  های  ویژگی  از  یکی 
شناسی  دشمن  و  شناسی  خود  بشر.  
انجام  ها  شناختن  این  وقتی  است. 
شود آن وقت باید آگاهانه و هوشیارانه 
که   نحوی  هر  به  ها  دشمنی  رفع  در 
این   بموجب  کنیم.  اقدام   توانیم   می 
ضلع  را  ایرانی  و  ایران  دشمن  نوشتار 
یعنی  دولتمردان   سوم مثلث شیطانی 
اسرائیل و ادیان بخصوص اسالم می دانم. 
ای ایرانی من آنچه شرط بالغ است با تو 

می گویم تو خواه پند گیر و خواه مالل
به امید بیداری و آگاهی ملت بی یار 

و یاور ایران

آمریکایی  میلیاردر  به یک  زمانی  که  ایرانی  نفیس  و  قدیمی  بسیار  یک فرش 
تعلق داشته قرار است به بهای پنج میلیون پوند در حراجی عرضه شود.

به  بریتانیایی »دیلی میل« در گزارشی می نویسد که برای عالقمندان  روزنامه 
تزیینات داخلی و کاالهای لوکس منزل هیچ چیزی به اندازه یک فرش نفیس و 
قدیمی ایرانی ارزش ندارد.فرش مورد نظر مربوط به اواسط قرن هفدهم میالدی 
است و قرار است در یک حراجی که تابستان امسال برگزار خواهد شد به بهای 
پنج میلیون پوند به فروش گذاشته شود.قدمت این فرش حدود 360 سال است 
بنابراین می توان گفت که قیمت  اندازه آن حدود سه متر در دو متر است،  و 
اولیه حراج آن حدود 800 هزار پوند در هر متر مربع است.این فرش دستباف که 
الیاف آن به رنگ های قرمز، آبی و سبز هستند در اوایل قرن بیستم توسط یک 
سرمایه دار آمریکایی خریداری شد و پس از مرگ وی در سال 1925 به یک 
موزه اهدا شده بود. از آن زمان این فرش به طور مستمر در موزه »کورکوران« 

در شهر واشنگتن در معرض نمایش بوده است.






