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ای   ، زمین  ایران  بپاخاسته  نسل  ای 
شمائی که آبروی سی سال بربادرفته 
سخت  مهندسان  ما  که  کشوررا 
کوش درویران کردن آن سهیم بودیم 
ما  بختی  ازنگون   ، خریدید  باز  را 
اسالمگرا،  بیاموزید وگول جماعت  
وجبهه   ، ها  ای  توده   ، ها  مصدقی 
ضدملی را نخورید . ما پیشرفته ترین 
تقدیم  رادودستی  خاورمیانه  کشور 
که  عناصراجتماع  ترین  مانده  واپس 
روضه خوان وآخوند است کردیم .

اسالم  که  ملی  ارتش  مادرنخستین 
باشد پس از۱400 سال ، برای روسیه 
چینی  خبر  وآمریکا  وانگلیس  وچین 

کردیم . شما نکنید.
ماانقالب سفید ی را که بعداز۱400 
سال زنان ایران زمین را به انسانهای 
انقالب   ، کرد  تبدیل  حقوق  دارای 
وبه  خواندیم  امپریالیسم  فرمایشی 
انقالب   آن  ودشمن  کننده  نفرین 
امام  لقب  گجستگ  خمینی   یعنی 
زدیم  ها  سینه  عَلَمش  وزیر  دادیم 
واحقاق حق زنان را که شاه داده بود 
بسوی  وحرکتی  ارتجاعی  امری  را 
وازخودبیگانگی  زدائی  خویشتن 
به  بازگشت  وفریاد  نامیدیم  فرهنگی 
برای  دلمان    . سردادیم  را  خویش 
ماهی سیاه کوچولوی صمد بهرنگی 
چاقوکشی  رایگاِن  آموزِش  که 
بود سوخت  انتحاری  وبمب گذاری 
نوای  ومسجدها  ارشاد  ودرحسینیه 
اباذر حسین وفاطمه  زینب و سکینه 
ورقیه سردادیم .وبعد مبدل به قاریان 

قرآن مائو شدیم . برای چه ؟
راازدرون  شهرها  اینکه  برای 
ای  آری   . کنیم  فتح  روستاهایمان 
وحافظ.  سعدی   - خیام  نوادگان 
 ، وداریوش  کوروش  فرزندان  ای 
را  مادمکراسی   . وزرتشت  بزرگمهر 
خواندیم.  داری  سرمایه  دیکتاتوری 
کشی  پاسبان  و  ربائی  ماکودک 
مانند احمد کسروی  افراد ی  وترور 
خلق  به  وکمک  انقالبی  حرکت  را 
شمردیم .سپاه بهداشت و سپاه دانش  
معرفی  امپریالیسم  نوکران  بازی  را 
که  فریادزدیم  دروغ  به  .ما  کردیم 
حکومت.  نه  کند  سلطنت  باید  شاه 
قانون  دانستیم  می  که  درحالی 
اساسی خالف نظر مابود.وشاه اگرهم 
بی  بود  شده  قانونی  بی  مرتکب 
قانونیش درامورجاریه  به نفع جامعه 

بود.ما به 

بود. مابه دروغ فریادزدیم که دولت 
ملی مصدق با کودتای آمریکاوارتش 
شددرصورتی  سرنگون  خودفروخته 
بود  این مصدق  دانستیم   می  ما  که 
که برخالف قانون ، مجلس را منحل 
کرده بود.وبرخالف قانون فرمان شاه 
خواست  نمی  بودو  کرده  پاره  را 
ازپشت میز نخست وزیری کناربرود.. 
سی سال چماق کودتای 28 امردادرا 
که وجود نداشت برسر مخالفان خود 
بارژیم  مبارزه  جای  وبه  کوبیدیم 
جمهوری  یعنی  ایران   اشغالگر 
حکومتی  با  مبارزه  به  اسالمی 

محمدرضاشاه  )رژیم  پرداختیم 
پهلوی(که دیگروجودنداشت . ما به  
احمد شاه قاجار که برای دیررسیدن 
ماهیانه اش از انگلیس ها گریه می کرد 
ودادوبیدادراه می انداخت  لقب شاه 
سوسیال دمکرات دادیم ورضا شاهی 
را  انگلیسها  خالی   دست  با  راکه 
ومیهنش  انداخت  بیرون  ازخوزستان 
خواست  می  ها  آخوند  شر  از  را 
، وجاده  دانشگاه ساخت   ، رها کند 
اجباری  ازحجاب  را  زنان  کشیدو 
و  انگلیس  نوکروعامل  آورد،  بیرون 
رضا  محمد  ما   . خواندیم  دیکتاتور 
شاه را که دراوج جنگ سرد وبا بیش 

از دوهزار کیلومتر مرز مشترک بااتحاد 
هزاران  و  سابق  شوروی  جماهیر 
و  وکمونیست  اسالمگرا  و  ای  توده 
ایران  نفوذی که درداخل  تروریست 
توی  آب  نگذاشت    ، وجودداشت 
جامعه  .وازیک  بخورد  تکان  دلمان 
که  دانش  از  ودورمانده  تراخمی 
کشی  لوله  آب  درپایتختش  حتی 
گسترش نیافته بود جامعه ای ساخت 
توانست  می  روستائی  بچه  هر  که 
دانشگاهها  دربهترین  بطوررایگان 
دانشگاه   - تهران  دانشگاه  مانند 
 ، کند  تحصیل  وغیره  شیراز  پهلوی 
بود ومایل  داشت   استحقاق  یااگر 

می توانست  به خرج دولت بورس 
بگیرد وبه اروپا و آمریکا برود خائن  

نامیدیم .
ساخت  ای  جامعه  محمدرضاشاه 
وچکش  داس  کمونیستها  درآن  که 
رادرصندوق  سرخشان  های  وپرچم 
آلمانی  بنزهای  مرسدس  عقب 
آمریکا  ساخت  های  وکادیالک 
شاه  محمدرضا   . کردند  می  پنهان 
جامعه ای ساخت که درآن زن ایرانی 
شد  وپرورش  وآموزش  ارتش  وارد 
قاضی  جامعه  درآن  ایرانی  زن   .
شاه  محمدرضا   . شد  ووزیرووکیل 
 ، بهائی  جامعه ای ساخت که درآن 
زرتشتی ، مسلمان ، درویش ، بی دین، 
باورواعتقاد  بخاطر  هیچیک   ، وکافر 
قرار  موردبازخواست  اش  دینی 
ای  جامعه  شاه  محمدرضا   . نگرفت 
ساخت که ده سال مدام باالترین نرخ 
داشت. درجهان  را  اقتصادی  رشد 

آماراقتصادی  که  ساخت  ای  جامعه 
واجتماعی اش مانند کره جنوبی بود 
ازبرکت  ما  عزیز  ایران  امروز  ولی 
رژیم اشغالگر جمهوری اسالمی همه 
چیزش مانند کره شمالی است .آری ما 
چنین انسانی را که باانقالب سفیدش 
بعد از۱400 سال واژه ارباب ورعیتی 
را ازبین بردوایرانی را ازمقام رعیتی 
شهروند  یک  درآوردوبه  به  وبندگی 
کردیم  کردناسپاسی  مبدل  مدرن 
.دررادیو وتلویزیونهای آمریکا واروپا 
اورا قصاب خاورمیانه نامیدند. یعنی 
کسی که حتی سوء قصد کنندگان به 

جان خود وفرزندانش را بخشید.
ایرانی  هیچ  میگفت  که  شاهی  مابه 
کشورهای  ی  درکنفرانسها  نباید 
فارس  همیشه   خلیج  نام  که  عربی 

ردآئینه 
ن وجدا

محمد مجزا

ایران   اشغالگر  بارژیم  مبارزه  جای  مابه   
حکومت با  مبارزه  به  اسالمی  جمهوری  یعنی 

پهلوی که دیگروجودنداشت پرداختیم
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پترزبورگ منتقل شد. درسال 1314 نیز 
انتقال  تهران  به  بدستوردولت  آن  بقیه 

یافت.
 عالوه بر آب معدنی سرعین آب های 
معدنی که اغلب با زیبایی های بی نظیر 
طبیعی همراه هستند عبارتند از: سردابه، 
اثر  بر  )که  ایالندو  قطورسویی، دودو، 
سویی،  مشه  شده است(،  ویران  زلزله 
شابیل، قینرجه، ویالدره، خلخال سویی 
و... همچنین آبشارها و عوارض طبیعی 
دیدنی مانند آبشار شورشورنه عنبران، 
اسبوی  روستای  در  نره گر  آبشار 
واقع  دریاچه  سردابه،  آبشار  خلخال، 
در قله سلطان سبالن، روستای زیبای 
نمهیل و سواحل رود قزل اوزن، جاده 
اسالم،  به  خلخال  زیبای  فوق العاده 
جزء  همه  سبالنکه  دامنه  وسیع  مراتع 

جاذبه های توریستی اردبیل هستند.
اردبیلی  صفی الدین  شیخ  آرامگاه 
بناهای  از  اردبیل  جامع  مسجد  و 
می روند.  به شمار  شهر  این  تاریخی 
از جاذبه های طبیعی این شهر دریاچه 
در  جبراییل  شیخ  بقعه  و  شورابیل 
جنگل  نئور،  دریاچه  و  شهر  داخل 
داوود  بابا  سنگی  پیکره  و  فندق لو، 

عنبران است .
پیست اسکی الوارس درفصل زمستان 
عده ای از ایرانیان عالقمند به اسکی 

را به خود جذب می کند.
درسال  که  سرشماری  اولین  برطبق 
۱335 صورت گرفت جمعیت اردبیل 
برآوردشد  هزارنفر   66 به  نزدیک 

ودرآخرین سرشماری که درسال
۱385 انجام شد این جمعیت حدود

4۱3 هزارنفر شمارش شد.
دیدن  وازاردبیل  رفتید  ایران  به  اگر 
توانید  می  را  سوقات  این  کردید 

باخود بهمراه بیاورید:
آفتابگردان،  تخمٔه  آب  نبات، 
شیرینی های  سرشیر،  سیاه،  حلوای 
طبیعی  عسل  روسته،  محلی،شکالت 
سبالن، عصارٔه گل های سبالن و کره.

فرش های نفیسی هم دراردبیل بافته 
می شود که آنهم جزء لیست سوقاتی 

ها قرار می گیرد.
صبحانه  هستید  که  دراردبیل 
نکنید  فراموش  را  سرشیروعسل 
.بخصوص بانان داغ سنگک. همچنین 
سنتی  که  دوغ  آش 
خوراک  ترین 
اردبیل است  بسیار 
مقوی  و  خوشمزه 

است .
حلوای سیاه اردبیل 
معجونی است که از 
کرٔه  و  گندم  جوانٔه 
طبیعی تهیه می شود 
و بسیار مقوی است.

آش  به  اردبیل  در 
آشی  آیران  دوغ، 
ازدیگر  گویند.  می 
ی  کها ا ر خو
اردبیل  سنتی 

می توان به انواع 

آشهاوخوراکهای زیر اشاره کرد:
یارما،  َآش  شیر،  آش  اوماج،  آش 
تاس کباب،  قیمه،  پیچاق  بزباش، 
چیغیرتما،  ترشی قرمه،  ترحلوا، 
زنجبیل،  حلوای  زرد،  حلوای 
ساج ایچی،  قاتق،  خورشت  خشیل، 
قویماق،  قرمه سبزی،  سوغان سو، 
قیساوا، قیقاناق، کوفته، لونگی و هرا.

شاه  درزمان  هجری  دهم  درقرن 
شد  ساخته  اردبیل  بازار  طهماسب  
مورداستفاده  هنوز  هم  امروز  که 
بازاراردبیل  بندی کل  تقسیم   . است 
قصابان،  بقاالن،  بازار  عبارتنداز: 
چاقو  قیصریه،  سراجان،  خراطان، 

دوزان  فروشان، کاله 
دیگر  سرای  و... 
کرد.راسته های  اشاره 
بازار  در  موجود 
از  عبارتند:  اردبیل 
بازار،  اصلی  راسته 
قیصریه،  راسته 
راسته  عالفان، 
بازار  پیرعبدالملک، 
سراجان،  زرگران، 
فروشان،  پارچه 
مسگران،  کفاشان، 
چاقوسازان، آهنگران 
آنها.در  سراهای  و 

قرن هفتم و هشتم بازار اردبیل رونق 
فراوان داشته است. در دوره های بعد، 
قسمتی از بازار بزرگ و تیمچه ها و 
شیخ صفی  بقعه  موقوفات  از  سراها 
و  درآمد  و  می رفت  بشمار  الدین 
عواید حاصله به مصرف مخارج این 

بقعه می رسید.
سالروز تاسیس سلسله صفویه به نام 
تاریخ  تقویم  در  اردبیل«  ملي  »روز 
است  شده  نامگذاری  ایران  فرهنگي 
گرامیداشت  هدف  با  روز  دراین 
ایران  به  صفوي  خاندان  خدمات 
همایش باشکوهي در کنار بقعه شیخ 
صفي الدین اردبیلي برگزارمی شود. 
این روز مصادف با 29 تیرماه هرسال 

است .
اولین  مشروطیت  نهضت  با  مقارن 
منتشر  »اتفاق«  بانام  اردبیل  روزنامه 
دیگر  های  روزنامه  ازآن  وپس  شد 

بانامهای زیر منتشرشد:
 ۱287 سبز-   برگ  روزنامه   

خورشیدی)۱326 قمری(
روزنامه جودت-۱306 خورشیدی

 ۱328- ایران  شمس  روزنامه 
خورشیدی

 ۱328 روز-  پیک  روزنامه 
خورشیدی

روزنامه دفاع- ۱330 خورشیدی
آذربایجان-۱330  بهار  روزنامه 

خورشیدی
روزنامه قبس-۱330 خورشیدی

روزنامه دامن حق- ۱33۱خورشیدی
اردستان   به  شمارا  درسفربعد 

می بریم.تاسفر بعد خدانگهدارشما.

نمای هوائی اردبیل

موزه اردبیل<< >>بقعه شیخ صفی
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قسمت سوم

دراین سلسله مقاالت  از محرومیتها 
و ناکامی های زمان کودکی  بسیاری 
یکی  جز  ایران  خواه  آزادی  اززنان 
دومورد سخنی بمیان نیاورده ام .ولی 
از بازشدن درِ آموزشگاهها ومدارس 
عالی می نویسم واز استعدادولیاقت 
خانمها دراستفاده ازاین مراکز علمی  
از  نوشتار  دراین   . کنم  می  بحث 
یاد  ابتدا  دولتشاهی   مهرانگیز  خانم 

می کنم . 
تا  ازکتیبه  "زن  بنام  است  کتابی 
فرهنگ ساز  زنان  دانشنامه   - تاریخ 
ایران وجهان " که خانم پوران فرخ 
تألیف  را  آن    ۱378 درسال  زاد 
کرده است  نام ده ها بانوی نویسنده 
 ، پژوهشگر  و  شاعر  و  ومؤلف 
عصروزمان  این  پرورده  همگی  که 

هستنددراین کتاب آمده است.
ازخانمها  اسمی  اما   ، کتاب  دراین   
دکتر فرخ رو پارسا ، خانم مهرانگیز 
بنا  دیگر  برخی  و  دولتشاهی 
ولی   . است  نشده  ذکر  بمالحظاتی 
مأخذ قوی و پُرباری بنام ساالرزنان 
پیرنیا  منصوره  خانم  تألیف  ایران 

دردست است که بسیارمورد استفاده 
دختر  شاهی  دولت  .مهرانگیز  است 

مردی است معتقد به تساوی حقوق

 

زن ومرد. بدون پشتیبانی و همراهی 
توانند   نمی  تنهائی  به  زنان  مرد، 
حقوق  ازتساوی  که  مقصودی 
دلیل  بهمین   . بیاورند  بدست  دارند 
یا  پدر   ، موفق  خانمهای  اغلب 

آقای   . اند  داشته  موافقی  همسران  
حقوق تساوی  اصل  به  دولتشاهی 

زن ومرد معتقدبود وهمچنین به اصل 
برابری رعایت تعلیم وتربیت درباره 
آقای   . داشت  عقیده  پسرودختر 
را  رفتاری  مهرانگیز  با  دولتشاهی 
داشت که خانواده ها معمواًلباپسران 
ارشد خودداشتند .او که خواهرزاده 
صادق هدایت است یازده سال دوره 
تحصیل را درظرف 9 سال طی کرد. 
واوقات را درمحیط سیاسی - ادبی 
گذراند .۱6 ساله بود که برای ادامه 
تحصیل به آلمان رفت . پیش ازرفتن 
علم  که  داشت  دوست  آلمان   به 
شود.ولی  فراگیردومنجم  را  نجوم 
بود  شوهر  این  پیرنیا  خانم  بقول 
محاسبات  و  رقم  ازعددو  اورا  که 
نجومی دور کرد.وبه مسائل سیاسی 

و اجتماعی کشاند . پدربزرگ مهرانگیز 
چندان  دختران  خواندن  درس  به   
که  پدر  .وبعدازمرگ  نداشت  عقیده 
که  داشت  دوست  بود  شده  او  قیم 
بگیرد.اما یاد  خیاطی  و  آشپزی  او 

مهرانگیز دوراز چشم پدربزرگ ، 
زبان آلمانی و التینی آموخت وبرای 
.چون  رفت  آلمان  به  تحصیل  ادامه 

پدربزرگ به تحصیالت عالیه بی- 
برگرداند. ایران  به  اورا  بود  اعتقاد 

به  بسیار  سختی  با  مهرانگیز  خانم 
تهران برگشت وناچار تن به ازدواج 
آلمانی  تحصیلکرده  همسر  داد.وبا 
برگشت  آلمان  به  دومرتبه  خودش 
نگاری  روزنامه  دررشته  دربرلن 
تحصیل  ادامه  به  سیاسی  وعلوم 
منجر  ازدواج  این  .بااینکه  پرداخت 
به جدائی شد ولی مهرانگیز درمقطع 
خودرا  همیشسه  تحصیل   از  پیش 
.زمان  دانست  می  همسرش  مدیون 
مصادف  دولتشاهی   خانم  تحصیل 
بود.اوروزهای  دوم  جهانی  جنگ  با 
بدبختی وناراحتی حاصل ازجنگ را 

هرگز فراموش نمی کند . او می گفت 
شبی شاهد سوختن یکی از خیابانها 
بود..او  برلن  شهر  نصف  که  بودم 
آورم  می  بیاد  را  لحظاتی  میگفت 
خیس خودرا  پالتوهای  مردم  که 
 می کردند تابتوانند ازآتش بگذرند.
درسال سدن  شهر  بمباران  اوشاهد 

بمباران  براثر  که  شهری   . ۱945بود 
ویران  بکلی   ، متفقین  شدید 
شدوصدها هزار کشته دادونان وآب 

و آذوقه درآن شهر یافت نمی شد.
به  زیاد  های  گرفتاری  از  پس  او 
می  پاریس  به  وازآنجا  بروکسل 
سربازبر  کشتی  بایک  سپس  رود. 
وازآنجا  اسکندریه  به  انگلیسی  
به  اتوبوس  وبا  فلسطین  به  ترن  با 
او  ایران می رسد.  به  بغدادوباألخره 
سال   7 بمدت  جنگ  بروز  دلیل  به 
ازخانه وخانواده اش دوربودو ازحال 
خانواده اش بی خبربودوخانواده هم 
اولین  .او  نداشتند  خبر  او  ازحال 
فعالیتهای  و  بود که حزبی شد  زنی 
خودرا آغاز کرد.وبرای اینکه فعالیت 
زنان پیشرو ایران  هم درمبارزه حق 
حساب  به  خواهی   وتساوی  طلبی 
خانم  خاطرات  از  قسمتی  بیاید 
: آورم  می  دراینجا  را  دولتشاهی 
صحبت  که  خورشیدی   1341 درسال 
هم  زنان  جمعیت  شد  ازرفراندوم 
شرکت  وبرای  درآمدند  حرکت  به 
دررفراندوم به فعالیت پرداختند. درآن 
درصحنه   زنان  جمعیت  شش  زمان 
بودند  حاضر  کشور  سیاسی  های 
های  وجمعیت  کردند  می  وفعالیت 

پوران فرخ زاد

بانومهرانگیزدولتشاهی دریکی ازجلسات سازمان زنان ایران باواالحضرت اشرف 

پوران فرخ زاد كتابى بنام زن ازكتيبه تا تاريخ تأليف كرده كه نام بسيارى از زنان پيشرو 
بنا بمالحظاتى درآن نيست 

خانم دولتشاهى اولين سفير زن و اولين  نماينده زن درمجلس 
شوراى ملى ايران بود

دکتر طلعت بصاری

خانم دولتشاهی سفیردانمارک 
ومارگرت ملکه دانمارک
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کردند.  می  اظهاروجود  آنها  سر  درپشت  کوچک 
زمان  درآن   . رفتند  وزیر  نخست  با  بمالقات  زنان 
برای  بودووقت  علم  اسداهلل  آقای  وزیر  نخست 
و  دادگستری  وزیر  .همچنین  نداشت  دیدارزنان 
موقع  تااینکه  پذیرفتند.  نمی  را  زنان  اصاًل  سایر وزرا 
بازگشت ازدادگستری دوباره به کاخ نخست وزیری 
جمعیت  وقتی  ولی  نشد  مانع  کسی  ابتدا   . روند  می 
رو بفزونی گذاشت آقای نخست وزیر تصمیم گرفت 
خانم  شود  خارج  وزیری  نخست  کاخ  ازدردیگر  که 
شایسته  بسیار  اززنان  یکی  اوهم  که  تربیت  مهاجر 
ومبارزبود متوجه می شود و به آن طرف کاخ نخست 
. کند  می  زدن  قدم  به  وشروع  رود  می   وزیری 
باألخره نخست وزیر نمایندگان زنان را می پذیردوبا 
شرکت  اجازه  وسرانجام  کند  می  گفتگو  آنها 
درصدد  که  شود.وآنها  می  داده  آنها  به  دررفراندوم 
ازاینکار  بزنند  دست  عمومی  اعتصاب  به  بودند 

صرفنظر می کنند .
رئیس  عنوان  به  دولتشاهی  مهرانگیز  دکتر  خانم 
با  المللی  بین  شوراهای  ورئیس  زنان  شورایعالی 
آشنائی به سه زبان خارجی وشرکت درسمینارها 
وداشتن   ، قبل  ازسالها  المللی  بین  شوراهای  و 
تحصیالت عالی ازاولین زنانی بود که بنمایندگی 
مردم کرمانشاه برای شرکت درمجلس شورای ملی 
درسال  که  بود  زنی  اولین  او  شود.  می  انتخاب 
جهانی زن  به عنوان سفیر انتخاب شد . درحقیقت 
چنین  کند  فکر  نبود  هیچکس حاضر  زمان  درآن 
او  آمد.  خواهد  بوجود  زنان  برای  مطلوبی  وضع 
اولین صعود و آخرین سقوط زن ایرانی درعرصه 
درنتظیم  دولتشاهی  خانم  بود.  کشور  دیپلماسی 
 . داشت  اساسی  نقش  خانواده  حمایت  الیحه 
به  ودرهمانجا  فرانسه رفت  به  انقالب  از  او پس 

رحمت ایزدی پیوست .
وراه  ایرانی  زن  برای  فعالیت  فضای  بازشدن  با 
زنان  عالی  مدارس  و  دانشگاهها  لبه  آنها  یافتن 
بمنصه  خودرا  های  قابلیت  توانستند  ما  ودختران 

ظهور برسانند. یکی از زنانی که برای اولین بار 

درارتش شاهنشاهی  به درجه سرتیپی رسید خانم 
او درمورد زندگی خود  بود.  دکتر مرضیه ارفعی 

می گوید:
قمرالسلطان  بودومادرم  ارفعی  عبدالرزاق  پدرم 
پدربه  بودند.  تبریزی  هردو   . داشت  نام  ارفعی 
وهمراه  داشت  اشتغال  قالی  تجارت  شغل 
شد  مقیم  شهر  درآن  رفته  استانبول  به  خانواده 
است  آذربایجانی  ارفعی  تیمسار  خانم  بنابراین   .
خودرا  تخصص  و  پزشکی  تحصیالت  او   .
دربیمارستانهای زنان  درترکیه به پایان می رساند. 
درسال ۱3۱2 به ایران بر می گرددووارد ارتش می 

شود.او درشرح حال خود می گوید:
به دستور رضاشاه پهلوی  بادرجه همردیف سروانی 
درارتش مشغول بکار شدم .درارتش پرستار زن 
مشغول  به خدمت  که  وپرستارانی  وجودنداشت 
بودند ازکشورهای بیگانه مانند سوئد بودند. یک 
ومن  شد  تأسیس  درارتش  پرستاری  آموزشگاه 
درارتش  دختران  پرستاری  آموزشگاه  رئیس 
هدایت  دربیمارستان  من  خدمت  ..محل  شدم 
فعلی بود.ودرشروع سلطنت محمدرضاشاه پهلوی 

سرهنگ دوم بودم . 
ارفعی    سرهنگ  خانم  خورشیدی   ۱328 درسال 
درجه  به  ودرآنجا  بود   ارتش  مرکز خون  رئیس 
سرتیپی نایل می شود. تیمسار سرتیپ دکتر مرضیه 
کرد.  خدمت  درارتش  سال  سی  مدت   ، ارفعی 
اودرسال ۱3۱2 با سروان دکتر علی اکبرپیشوا که 
کند.اما  می  ازدواج  بود  کرده  تحصیل  درفرانسه 
متأسفانه همسرش درسن 32 سالگی فوت می کند

اماپس  کند  نمی  ازدواج  سال   30 تا  دکترارفعی 
ازآن با دکتر بختیاری ازدواج می کندکه اوهم به 
گوید.وخانم  می  وداع  را  دارفانی  سرطان  مرض 
تیمسارارفعی تا آخرعمر دیگر ازدواج نمی کند.

درهمینجا نام 8 دختری که ازگردان رسته پزشکی 
دانشکده افسری فارع التحصیل وبه درجه افسری 

نائل شدند را ذکرمی کنم :
پروین آقارخ ،گیتی صیرفی ،مهین پالیزبان ، نسرین 
شیرازیان حجتی ، فریده سیروس ،پروین امینی ، 
اکثراً  این دختران   . یونسعلی  نجمی،وسرور  میترا 
ثابت  را  نکته  بودند.این  نظامی  های  ازخانواده 
کردند که اگر ازنظر فیزیکی وبدنی بامردان تفاوت 

دارند درنیروی فکری ازآنها چیزی کم ندارند.
که  است  زنی  اولین  نور  پروانه  دکتر  سرگرد 
شد.  مفتخر  سرگردی  درجه  به  هوائی  درنیروی 
خانمهای  از  چندتن  شاهنشاهی  هوائی  درنیروی 
پزشک تا درجه سرهنگ دومی رسیدند .. دوشیزه 
درنیروی  که  بود  دختری  اولین  سنجابی  پروین 
بنوشته  بنا  شد.  نائل  سردوشی  اخذ  به  هوائی 
دختران  گروه  ازاولین  ایران  ساالرزنان  کتاب 
پیشتازکه داوطلب خدمت درنیروی هوائی بودند  
چهاردختربودندکه به دلیل سخت کوشی نامشان 
همیشه برسرزبانهابود . این 4 دختر عبارت بودند

 از: پروین سنجابی ، خواهرش ستاره سنجابی ، 
.زن  جوادیان  روحی  وخواهرش  جوادیان  تهمینه 
درنیروی نظامی انسانی بود که با امنیت زیاد کار 
می کردو کسی درمقابل او جرأت گستاخی نداشت. 
بودندودرخودآن  پروازشده  بلند  ایرانی  زنان 
خلبانی  فن  آموختن  با  دیدندکه  می  استعدادرا 
درایران  خلبان  زن  اولین  پروازکنند.  آسمانها  به 
خانم عفت تجارتچی بودکه درسال ۱3۱3 دیپلم 
دبیرستان را گرفته بود ودربانک ملی استخدام شده 
بودوبعنوان مترجم زبان فرانسه درکتابخانه دانشگاه 
درکتابخانه  فقط  بعداً  که  کرد  کارمی  هم  تهران 

کارخودرا ادامه داد. او می گوید:
باشگاه   وقتی داوطلب فن خلبانی شدم مسئوالن 
هواپیمائی کشوری و مطبوعات مرا نستودند. پس 
ازمدت کمی خانها اینا اوشیدر، قدسیه فرخ زاد، 

درخشنده  رحیمی،  عذرا   ، منفردی  فخرالتاج 
خلبانی  درباشگاه  نیز  پرتوی  وصفیه   ، ملکوتی 

نامنویسی کردند.
توانست  فرزند   5 باداشتن  منفرد  اکرم  خانم 
گواهینامه خلبانی دریافت کند . شهال ده بزرگی 
دختر شیرازی ، ساساندخت ساسانی که دانشچوی 
دختر  ترین  جوان  بود  حسابداری  عالی  مدرسه 
خلبان بشمارمیرفت .فروزنده زند میرالوندو بهجت 
ُخرم ، ازدیگر دختران خلبان بودند. 7 دختر خلبان 
دریک نمایش چتربازی با پسران چترباز و همچنین 
وعملیات  کردند  شرکت  چتربازفرانسوی  مرد  ده 

جالبی را ارائه کردند.
5 دختر جوان ایرانی بادرجه ناوبان دومی خدمت 

خودرا درنیروی دریائی شاهنشاهی  آغاز کردند.
دریانوردی  کردند  می  فکر  بسیاری 
آید  نمی  بر  زنان  وازعهده  است  کارمردان 
اما لیاقت وکاردانی این 5 دختر نشان داد که زن 
این  آید  می  بر  کارها  همه  ازعهده  بخواهد  اگر 
شهیندخت  دوم  ناوبان  از  بودند  عبارت  دختر   5
 ، تیموری  نوروزی  ،آذردخت  خسروی  فاضل 
، هاجر مستانه الریجانی  ثریا واعظی  ناوبان دوم 

،شیرین پورسپاهی .

خلبان اکرم منفرد

روحی جوادیان یکی ازافسران زن در نیروی هوائی شاهنشاهی 



شماره 7 - سال یکمآزادی صفحه24

غارعلیصدر

برج کج  ایرانلوازم آرایش حالل

کوچک و خواندنی
وخیلی  ها  خوردنی  ازخیلی  تاکنون 
هستند   وحالل   حرام  افعال،که 
شنیده بودیم ولی اخیراً این انگلیسی 
های چشم آبی ) بقول مش قاسم (

کشف  هم  را  حالل  آرایش  لوازم 

بنام  مسلمانی  خانم  اند.  کرده 
بایستی  ظاهراً  که  را  اختر"  "سمیه 
لندن  ساکن  باشدولی  پاکستانی 
لوازم  این  تا  اند  کرده  تشویق  است 
بازار  روانه  را  محمدی  ناب  آرایش 
که  است  اخترخانم خوشحال   . کند 
تواند  می  آرایش  لوازم  بااین  حاال 
وضوبگیرد و نماز های واجبش را به 
نیاز  بجای آورد.  درگاه  خدای بی 
به  آرایش   لوازم  این  بافروش  البته 
جیب  به  هم  پولی  مسلمه   زنان  

می زند.

از  مردم  بازدید   ۱354 ازسال 

این  نام  و  شد  شروع  غارعلیصدر 
غاررا سرزبانها انداخت . غارعلیصدر 
لغتنامه  به  بنا  آن  اصلی  نام  که 
درمیان  بوده  غار علی سد  دهخدا   
بومیان     به غار علی صدر معروف 
نام  تاریخی  نوشته  درهیچ   . است  
علی صدر دیده نمی شود اما امروز 
فقط این غار با نام علی صدر شهرت 
و  استاالگمیت  غار  درون   . دارد 
دیده  زیبائی  بسیار  های  استاالکتیت 
آبی دردرون غار  می شود ودریاچه 
وجوددارد که آب آن از چشمه های 
بر  آسمانی  نزوالت  از  و  غار  درون 
قراردارد  غار  درباالی  که  کوهی 
توان   می  قایق  با   . شود  می  تأمین 
 . پرداخت  گردش  به  غار  دردرون 
غارعلیصدر در روستای کبوترآهنگ 
بیش  سالیانه  قراردارد.  همدان  استان 
دیدار غار  این  از  هزارنفر   800 از 

ازآنهارا  تعدادکمی  که  کنند  می   
تشکیل  خارجی  های  توریست 

می دهند .

ریچاردواگنر وعدد سیزده

معروف  موسیقیدان  ریچاردواگنر  
.برخالف  بود  مردموفقی  آلمانی  
نحس  سیزده  عدد  که  همگان  عقیده 
واگنر  آقای  برای  عدد  این  است 
بسیارهم خوش یمن بوده است . اواًل 
نام ونام خانوادگی او به زبان آلمانی 
از سیزده حرف تشکیل می شود. او 
۱3 قطعه موسیقی بزرگ ساخت که 
معروفترین آن را در۱3 اوت آغاز و 
در۱3 آوریل بپایان برد. در۱3 آوریل 
خودرا  بزرگ  کنسرت  اولین   ۱86۱
 ۱3 کرد.وباألخره   برگزار  درپاریس 
آلمان  کشور  تأسیس   از  پس  سال 

واحد  درگذشت .
درآلمان   ۱8۱3 درسال  ریچاردواگنر 
وفات   ۱883 درسال  و  شد  متولد 
یافت . او لقبهائی مانند " آلمانی ترین 
آلمان"  "روح  همچنین  و  انسان"  

را باخودیدک می کشید..

پیزا  بنام  کجی  برج  درایتالیا  
بسیاری  توریستهای  که  وجوددارد 
درایران  کند.  می  جلب  خود  به  را 
نه  که  وجوددارد  کجی  برج  ماهم 
تنها توریستی به آن توجه ندارد بلکه 
خود افراد محلی هم به آن  اعتنائی 
مناره  برج درحقیقت  این  نمی کنند. 
خواجه  توسط  که  است  الدین  زین 
در  هجری  دوم  درقرن  الدین   زین 
درسال   . است  شده  ساخته  کاشان 
ایمنی  اصول  بخاطررعایت   ۱3۱0
بدستور فرمانداروشهردار وقت بیش 
گردید.  تخریب  آن  ارتفاع  ازنصف 
زنان  پیش   سال   200 تا  گویند  می 
بدکاره را ازاین مناره به پائین پرتاب 

می کرئند تا هالک شوند.  

حافظ لسان الغیب

وزیری   قویونلو  آق  یعقوب  سلطان 
داشت که ازگدائی به وزارت رسیده 
ومردم  بود   الدین  نجم  اسمش  بود. 
گفتند.  می  گدا"  الدین  "نجم  اورا 
نجم الدین طبع شعر هم داشت ولی 
شعررا  این  بود.  مخالف  حافظ  با 

درهجو حافظ سرود:
عجب درحیرتم از خواجه حافظ

به نوعی کِش خرد زآن عاجز آید
چه حکمت دید درشعر یزید او

که دردیوان ، نخست ازوی سراید
اگرچه مال کافر برمسلمان 

حالل است و دراو قیلی نشاید
ولی از شیر عیبی بس عظیم است 

که لقمه ازدهان سگ رباید
آگاه  شعر  ازاین  که  یعقوب  سلطان 
انتقاد  وازاو  شده  برآشفته  شود  می 
می کند. نجم الدین گدا می گوید اگر 
حافظ  بودن  الغیب  لسان  به  سلطان 
اعتقاددارند  ازاو بخواهند تا درمورد 
ازکتاب  سلطان  کند..  قضاوت  من 
حافظ تفألی زد که غزلی حاوی این 

بیت  آمدکه وزیر را شرمنده کرد:
درتنگنای حیرتم ازنخوت رقیب 

یارب مباد گدا معتبر شود

تاریخ تکرار می شود؟

مشروطیت درتاریخ  کسروی  احمد 
چون  که  دانیم  می  نویسد:"  می 
بزرگی  آن  گردید  کشته  نادرشاه 
ایران  خودبرای  کوششهای  با  که 
.ولی  رفت  ازمیان  بود  آورده  پدیده 
ایران بازیکی  ازکشورهای بنام آسیا 
شمرده می شدوکریمخان وجانشینان 
نیفزودند  بکشور  چیزی  اگر   ، او 

لیکن  نکاستند.  ازآن  هم  چیزی 
ناتوان  بسیار  ایران  درزمان قاجاریان 
گردید وازبزرگی و جایگاه ، و آوازه 
بیش   ، این  وانگیزه  بسیارکاست  آن 
ازهمه یک چیز بود وآن اینکه جهان 
دیگرشده وکشورها  بتکان آمده، ولی 
میماند.  باز  پیشین  حال  بهمان  ایران 

 "
تاریخ  که  بگوئیم  توانیم  می  اکنون  
چنین  ؟  است  شدن  تکرار  درحال 
بنظر می رسد که اوضاع امروز ایران  
از دوره قاجارها نیز بدتراست و برای 
ایران نه تنها نامی نمانده که  بدنامی 

بسیار مانده است .
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و  مسلمانان  بین  اورشلیم  امروز  اگر 
است  کرده  ایجاد  اختالف  یهودیان 
حدود یکهزارسال پیش مورداختالف 
 . است  بوده  ومسلمانان  مسیحیان 
زمانی  یعنی  میالدی   ۱096 درسال 
حکومت  برایران  سنجر  سلطان  که 
مسلمانان  بین  جنگهائی  کرد  می 
اورشلیم  منطقه  برسر  مسیحیان  و 
صلیبی  جنگهای  به  که  درگرفت 

معروف است .  این جنگها  حدود

74 سال طول کشید وطی این مدت 
8 جنگ بین طرفین انجام شد که در

و  مادی  مقاصد  به  مسحیان  دوره   7
مذهبی که داشتند رسیدند واورشلیم 
درهشتمین  سرانجام  ولی  گرفتند  را 
دوره از جنگ که فرماندهی نیروهای 
برعهده  ریچاردشیردل  را  مسیحی 
ُکرد  ایوبی،   الدین  داشت و صالح 
را  مسلمانان  ارتش  تبار،  ایرانی 
نظر  از  مسیحیان  کرد  می  رهبری 
نظامی از مسلمانان شکست خوردند. 
نتیجه ای که ازاین جنگها بدست آمد 
اختالط   وغرب  شرق  مردم  آمیزش 
بین مشرق زمین و  باورهای مذهبی 

مردم  مغرب زمین بود.

گرچه Maugham درجهان معروف 
بود ولی هرگز به عنوان نجیب زاده 
فرانسه  متولد  نیافت.موآم   شهرت 
با  او  بود.رابطه  انگلیسی  ولی   بود. 
جرالد Haxton ، منشی او ، باعث 
مرگ  از  پس  اوشد.  آبروئی  بی 
جدیدی  دوست  او   ،  Haxton
و ،رابرگزید   Searle آلن   ، بنام 

پسر  عنوان  به  را  او  خواست  می   
در  که  برگزیند.او  خود  خوانده 
زندگی  گرایان  همجنس  با  کاپری  

به  نگاهی  بنام   اثرخود  کرددر  می 
گذشته )۱962( سعی بر  این داشت 

همین  که  کند  بدنام  را  همسرش  تا 
بین  عمیق  شکاف  ایجاد  باعث  امر 
لیزاگردید.  او  دختر  و  نویسنده 
سامرست موآم در تاریخ ۱6 دسامبر  
.گفته  درگذشت  نیس   در   .۱965
شده است که او در حالیکه دربستر 
مرگ بوداز سر آلفرد Ayer خواست 
تا پیش اوبیاید  تا به او اطمینان دهد که 

زندگی پس از مرگ وجود ندارد.

بود  مصادف   ۱389 ماه  مرداد  دوم 
احمدشاملو،  درگذشت  سالروز  با 
بزرگ  وپژوهشگر  ومترجم  شاعر 
ایرانی. ده سال از مرگ احمد شاملو 
بجای  سالروز  ده  دراین  گذشت.  
ورادیو  ایران  های  روزنامه  اینکه 
بررسی  به  کشورمان  وتلویزیون 
بنشینند  با سکوت کامل ویا  آثاراو 
اگرنه سکوت ، با بُغض و دشسمنی 

بسیار  جسمش را درگورش لرزاندند. 
آخرین  تا  که  آیدا  همسرسومش 
پرستاروغمخوارش  عمرش  لحظات 

بود با فرزندان او برسر میراث شاملو 
بزرگش  پسر  اند.  پیداکرده  اختالف 
حراج  به  که  پدررا  ارثیه  سیاوش  
 326 ارزش  به  بود  شده  گذاشته 
میلیون تومان خریداری کردو 7 ماه 
تکلیف  ومجدداً  درگذشت  بعدازآن 
این ارثیه باارزش نامعلوم ماند. آنچه 
برای ادب دوستان مهم است کتابهای 
شاملو ست که متأسفانه تجدید چاپ 
نمی شودو تازمانی که اختالف بین 
وارثین شاملو برجای باشد  اهل ادب 
ایران نیز از داشتن کتابهای باارزش 

او محروم خواهندماند.

سیاست  مسئول  اشتون  کاترین 
خارجی اتحادیه اروپا روز پنج شنبه 
)22 ژوئیه/3۱تیر( از چاد خواست تا 
البشیر رئیس جمهور سودان که  عمر 

اکنون مشغول بازدید از چاد است 

چاد  از  اشتون  کند.  بازداشت  را 
البشیر،  بازداشت  ضمن  تا  خواست 
بین المللی دهد  او را تحویل دادگاه 
تا به اتهام »نسل کشی« مورد محاکمه 
قرار گیرد. در بیانیه ای که دفتر اشتون 
منتشر کرده آمده، وی از چاد خواسته 
قبال  در  خود  قانونی  تعهدات  به  تا 
عمر  و  بوده  پایبند  بین الملل  جامعه 
البشیر را به خاطر تحت پیگرد بودن 
دستگیر  بین المللی،  دادگاه  سوی  از 
کند. اشتون گفت که از سفر البشیر به 
چاد احساس نگرانی می کند، چرا که 
»نباید کسانی که مرتکب نسل کشی 
شده اند با آزادی به کشورهای دیگر 
خواستار  اروپا  اتحادیه  کنند«.  سفر 

و  محلی  عرصه  در  تدابیری  اتخاذ 
بین المللی برای دستگیری و محاکمه 
بین المللی چندی  البشیر شد. دادگاه 
رییس جمهور  بازداشت  حکم  قبل 
سودان به خاطر نسل کشی در دارفور 

را صادر کرد.

بنا بنوشته سایت فارسی رادیو آلمان 
آبادی  دولت  محمود  جدید  رمان 
فارسی و  زبان  به  نه  اما  منتشر شد، 
در ایران، بلکه به زبان آلمانی و در 
کتاب این  آلمانی  عنوان  سوئیس. 

 
به  اصل،  در  گویا  که  است  »کلنل« 
زبان،  فارسی  روزنامه های  گواهی 
نسخه ی  دارد.  نام  کلنل«  »زوال 
در  است  قرار  که  کتاب  این  اصلی 
بیش  برسد،  چاپ  به  چشمه  نشر 
کشوی  در  که  است  سال  یک  از 
ارشاد  وزارت  ممیزی  مأموران  میز 

جمهوری اسالمی خاک می خورد.

نامیده  پلپل   فارسی  به  که  فلفل 
از  وسطی  قرون  اواخر  شودتا  می 
شد  صادرمی  اروپا  به  هندوستان 
اشتباه  به  کلمب  کریستف  وقتی  اما 
برای خرید ادویه بجای هندوستان به 
آمریکای امروزی رسید درآنجا نوع 
جدیدی از فلفل کشف شد که بعدها 
مشخص گردید این سبزی  از هزاران 
کشف  تازه  قاره  دراین  پیش  سال 
بر  وعالوه  بوده  استفاده  مورد  شده 

جنبه غذائی نوعی داروهم هست .

سامرست موآم

کاترین اشتون

احمدشاملو

احمدشاملو و ارثیه  او

اتحادیه اروپا از چاد 
خواست تا رئیس جمهور 
سودان را بازداشت کند

زوال کلنل

داستان فلفل

اورشلیم همیشه درجنگ

سامرست موآم 
وهمجنسگر ائی
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کدامیک ازموادشیمیائی بیش 
ازهمه مورداستفاده قرارمی گیرد؟

کلرورسدیم  که همان نمک طعام است بیش از 
هر ماده شیمیائی دیگر مورداستفاده قرارمی گیرد.

تاکنون بیش از ۱4 هزار مورد از استفاده ی نمک 
درآینده  بطورحتم  که  است  شده  مشخص  طعام 
و  پُراستفاده  ماده  ازاین  بیشتری  موارداستفاده 
پُرضرر کشف خواهد شد. نمک اگر بیش از میزان 
ماده  پُرضررترین  شود  استفاده  بدن  برای  الزم 

خوراکی خواهد بود.

آیا آب داغ زودتراز
آب سرد یخ می زند؟

درجه  به  باید  داغ  چه  باشد  سرد  چه  .آب  خیر 
حرارت صفردرجه سانتیگراد برسد تا یخ بزند و 
برای اینکه آب داغ مدتی الزم دارد تا به آب سرد 
وسپس به آب صغردرجه سانتیگرادبرسد بنابراین 
یخ  سرد  دیرترازآب  داغ  آب  گفت  توان  می 
تر  منسجم  داغ  ازآب  حاصل  یخ  اما  زند.  می 
وحالت بلوری آن بیش تر است چون حباب هوا 
عایق  یک  مانند  هوا   حباب  وجودندارد.   درآن 
عمل می کند وازشدت نفوذ حرارت ویا برودت 
نقاط آب  میکاهد..بهمین دلیل است که  به همه 
معمواًل درمناطق سرد درفصل زمستان  لوله های 
آب داغ زودتر از لوله آب سرد  می ترکد چون 

سرما زودتر درآن نفوذ می کند..

 ماده درچندحالت وجوددارد؟

ماده چهارحالت دارد : جامد مایع وبخار که از 
سالها پیش برای همگان روشن بود ولی چهارمین 
درشرایط  که  دارد  نام  پالسما  ماده  حالت 
حرارت  بدرجه  )وابسته  نیوکلیر  ترمو  واکنشهای 
هسته اتمی(بوجودمی آید . این شرایط درخورشید 
بوجود  تشعشع   دارای  ودرنورهای  درستارگان 
باال  بقدرکافی  آید. وقتی درجه حرارت گاز  می 

برود  برخورد اتمهای درون گاز بیکدیگر سرعت 
می گیردو الکترونها در مداری که درآن  به دور هسته 
می چرخند  بازتر می شوند ودرنتیجه گاز حالت 
انسجام خودرا ازدست می دهد وبه پالسما تبدیل 
ازاتم  مواد  همه   : اینکه  بیشتر  .توضیح  می شود. 
دهنده  تشکیل  اتمهای  .هرچقدر  اند  شده  ساخته 
داشته  تری  قوی  شیمیائی  پیوند  ماده  ملکولهای 
این  کمی  اگر   . است  جامد  ماده   حالت  باشند 
پیوندهای شیمیائی سست تر شود ماده به حالت 
سست  پیوندها  این  باز  ووقتی  آید  درمی  مایع 
.درحالت  تبدیل می شود   به گاز  ماده  تر شوند 
گاز ملکولهای ماده خیلی ازهم فاصله دارند وبه 
ملکولهای  درحالیکه  کنند.  می  حرکت  اطراف 
ماده جامد حرکتی ندارندوبسیاربهم نزدیکند. ماده 
بسیار  پیوندهای  با  ازملکولهائی  پالسما  درحالت 
به  سست  تشکیل می شود که فضای زیادی را 

خود اختصاص می دهد.

کشمیر چیست ؟

مغولستان   تا  چین  شمال  درارتفاعات  یُز  نوعی 
زندگی می کند که به آن بُز کشمیر می گویند . 

که  است  پوشانده  مو  نوعی  را  حیوان  این  بدن 
حکم عایق را دارد و اورا ازگرما وسرما محافظت 
می کند .این موها یا بعبارت بهتر پشم ها سالی 
آنهارا  توان  می  ازریزش  قبل  که  میریزند  یکبار 

ازبدن حیوان چید. پشمی که درمدت چهارسال 
از یک بز کشمیر بدست می آید برای بافتن یک 

ژاکت پشمی کافی است .

ساعتهای شب نما

معموال صفحه ساعت ها را برای اینکه درتاریکی 
رنگ  با  قرارگیرند  استفاده  مورد  بتوانند  هم 

مخصوصی که رادیو اکتیو است می پوشانند .

به  و  دارند  دوام  چهارسال  سه  تا  رنگها   این 
رادیوم  درگذشته  دهند.  می  ادامه  خود  تشعشع 
یکی از مواد اصلی تشکیل دهنده این رنگها بود 

اما مشخص شد که این نوع رنگ اشعه خطرناک 
اکتیوی  رادیو  مواد   . کند  ازخود ساطع می  گاما 
که امروز درساختن رنگهای صفحه ساعت ساخته

قاب  شیشه   که  دارند  کمی  تشعشع  شود  می   
ساعت ویا تلقی که صفحه ساعت را می پوشاند 
 ازخروج آن جلوگیری می کند. این مواد عبارتند 
۱47و  متیوم  پرو   ،  85 کریپتون   ، تیوم  تری  از 

تالیوم 204.

چراموادفلزی را نباید
 درماکروویو گذاشت ؟

موادفلزی را نباید درماکروویو گذاشت زیرا 
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برسد. خوراک  به  گرما  دهند  نمی  اجازه  فلزات 
ماکروویو درداخل  که  خوراکی  اگر  حتی 

نمی  چون  باشد  حجم  کم  خیلی  گذارید  می   
مقداری  لذا  کند  جذب  را  حرارت  همه  تواند 
ازاین حرارت بوسیله حفره های داخل ماکروویو 
شوند  می  جذب  ماکروویو  داخلی  قطعات  و 
ماکروویو  صدمه خواهد دید. ودرنتیجه دستگاه 

نور رنگی  آتش بازی از چیست ؟

داشته  رواج  درچین  باستان  ازدوران  بازی  آتش 
ایجاد  برای  میالدی  نوزدهم  ازقرن   . است 
شدونیترات  بکارگرفته  تدابیری  رنگی  شعاعهای 
و  شده  مخلوط  باهم  وذغال  سولفور   ، پتاسیم 
.امروزه  کردند  تولید  را  رنکارنک  شعاعهای 

که  برند  می  بکار  منیزیوم  نورسفید  ایجاد  برای 
درآتش بازی استفاده گسترده ای دارد.  ترکیبات 
زرد به  مایل  قرمز  نور  ایجاد  باعث  استرانسیوم  

 می شود. ترکیبات باریوم نور زرد مایل به سبز 
تولید می کند.لیتیوم نور بنفش و سدیم نورزردرا 
باعث می شودوبراده آهن نورطالئی  وبراده آلمینیم 

نیز جرقه های سفید رنگ بوجودمی آورد.
درباره تولید عسل 

در هرکلنی زنبورهای عسل  حدود 50 هزار تا 70 
هزار  زنبور عسل وجوددارد. که این تعدادزنبور 
درسال قادرند 60 تا ۱00 پوند عسل تولید  کنند.

برای هر پوند عسل باید 4 پوند شهدازگلها نوشیده 
گل  دومیلیون  باید  شهد  4پوند  هر  شودوبرای 
مورداستفاده قرارگیرد.عسل توسط زنبوران کارگر 
که عمرشان فقط 3 تا 6 هفته است ساخته می شود 
خود  ای  چندهفته  عمر  درطول  کارگر  زنبور  هر 

فقط یک قاشق چای خوری شهد جمع می کند.

رابطه خونریزی و مرگ

بوسیله  بالفاصله  باید  شدید  های  ریزی  خون 
شریانها  از  یکی  شود.اگر  قطع  متخصص  پزشک 
قطع شود شخص درمدت یک دقیقه و یا کمتر از 
یک دقیقه می میرد. بعبارت دیگر اگر یک کوارت 
به  شوکی  شود  خارج  سرعت  با  ما  ازبدن  خون 
دنبال  به  را  حتمی  مرگ  که  شد  خواهد  وارد  ما 

خواهد داشت .
اولین شاپینگ مال

 درکجاساخته شد؟ 
 ، درجهان  مال  شاپینگ  یا  فروش  مرکز  اولین 
درسال ۱896 دررولند پارک  شهر بالتیمور واقع 
بزرگترین   اما  شد  ساخته  آمریکا  مریلند  درایالت 
که  است  مال"  ادمونتون   "وست  فروش  مرکز 
میلیون    5/2 وحدود  است  واقع  کانادا  درآلبرتای 
متر  هزار   480 معادل  دارد)  وسعت  مربع   فوت 
مربع (. درپارکینگ  این مجتمع فروش  20 هزار 

اتومبیل  می تواند پارک کند.

الکتریسیته چیست ؟ 

.درمرکز هراتم  ازاتم ساخته شده است  هرچیزی 
و  پروتونها  از  متشکل  قرارداردکه  اتم  هسته 
نوترونهاست .الکترونها برروی مدار مشخصی بدور 
هسته اتم می چرخند.الکترونها بارالکتریکی منفی 
و پروتونها بارالکتریکی مثبت دارند . نوترونها هم 
خنثی هستند . الکترونها ثابت نیستند ودائم حرکت 
می کنند. درداخل یک جسم الکترونها ازیک اتم 
به اتم دیگر می روند . با واردشدن یک الکترون 
ازیک اتم به اتم دیگر جریان برق تولید می شود.

گوش ما چگونه می شنود؟

وداخلی  میانی  خارجی  قسمت  ازسه  ما  گوش 
تشکیل می شود.

وفتی یک انرژی صوتی به گوش خارجی می رسد
ازهم  را  میانی  و  خارجی  گوش  که  گوش  پرده 
گوش  درون  به  را  انرژی  این  کند  می  جدا 
ُصماخ  پرده  که  گوش  پرده  کند  می  هدایت 
میانی  گوش  استخوانهای  بوسیله  دارد  نام 
نگهداشته می شود..درداخل گوش میانی ، انرژی 
شود می  تبدیل  عصبی   های  سیگنال  به  صوتی 

هنگام  دراین  گردد..  می  ارسال  مغز  به  وازآنجا 
 . شنویم  می  چه  که  فهماند  می  ما  به  مغز 
ما صدای خودمان را هم مانند صداهای دیگر و 
میانی  گوش  درداخل   . شنویم  می  روش  بهمان 
بادریافت  که  وجوددارند  متعددی  استخوانهای 

انرژی صوتی به ارتعاش درمی آیند معروفترین 

آنها استخوانهای چکشی ، رکابی و سندانی است .
آن  به  که  است  ای  لوله  میانی  گوش  درداخل 
درداخل  شما  وقتی   . گویند  می  استاش  شیپور 
هواپیما نشسته اید زمانی می رسد که صدائی را 
نمی شنوید ولی بمحض اینکه خمیازه می کشید 
باز می کنید یکمرتبه  بناگوش  و یا دهانتان را تا 
صدای موتورهواپیمارا به خوبی می شنوید. این به 
دلیل بازشدن لوله صوتی است که قباًل بسته شده 
براثر  گوش  پرده  است  ممکن  مواقع  بود.گاهی 

رسیدن انرژی صوتی بسیارقوی پاره شود.

هواپیمای ضدرادار چیست ؟

نام   sr-7۱ یا  سیاه  پرنده  ضدرادارکه  هواپیمای 
داردازسال ۱964درنیروی هوائی آمریکا خدمت 

مخصوصی  ازماده  هواپیما  این  کند.بدنه  می 
رادار  توسط  را  آن  دیدن  که  است  شده  پوشیده 
مشکل و غیر ممکن می سازد. سرعت آن بیش از 
3 ماخ است ومی تواند درارتفاع بسیارباال پرواز 
کند. تا کنون هیچیک ازاین نوع هواپیما درخاک 
دشمن سقوط نکرده تا ماده ضدراداری که روی 

بدنه را پوشانده  برمال شود.
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نوشتن داستان هائی که با معبار هنر 
ارزیابی  قابل  معاصر  وکاونده  پویا 
ژرف   . نیست  کارآسانی   ، باشد 
هنرمند  عصرحاضر،  انسان  اندیشی 
وتجسم  زیبائی  تصویر  جای  به  را  
به  یابی  ودست  شناخت  به  زیبائی 

راز آن بر می انگیزد. 
مایه  ازهنر  داستان که خود  بنابراین 
می گیرد، رسالت وهدفش سرگرمی 
نیست  آدمها  کشی  ووقت  وتفنن 
بلکه با رخنه درالی الی نمودها می 
کوشد پنهانی ترین پدیده های پُشت 
بگذاردوخواننده  نمایش  رابه  پرده 
ها  ناشناخته  اندیشه  رادرمسیر 

قراردهد.
محتوا  بی  داستانهای   ، ما  درزمان 
اندیشه ای  از  افتاده وتهی  پا  وپیش 
سازنده  نوشته می شود که  دربرابر 
ذهن شفاف  ودرون گرای خوانندگان 
باید  داستانها  ندارند  رنگی  ما  زمان 
پاسخگوی نیاز خوانندگان ژرف نگر 

ما باشد.
بزرگ  "نویسنده  پروست  " مارسل 

فرانسوی می گوید :
داستانهائی  به  حاضر  نسل  بیدار  ذهن 
اضالع  فقط  اند،  هنری  ارزش  فاقد  که 
آدمها  تکراری  وحرکت  زندگی  ساده 
ندارند  توجهی  کنند   می  تصویر  را 
نوعی  دست  ازاین  داستانهائی  .اساسًا 
عکسبرداری ازواقعیت هاست  نه خالقیت 

هنری 
مشهور  فالکنرنویسنده  ویلیام 
خشم   " رمان  خالق  و  آمریکائی 
وهیاهو" هنگام دریافت جایزه ادبی 

نوبل ضمن سخنرانی گفت:
روح  ریزان  عرق   ، نویسی  داستان 

می خواهد.  
برای  نوشتن  تنها کاغذوقلم وهوس 
خلق آثار ارزنده کافی نیست . باید 
رمزوراز  وشناخت  بینی  جهان  به 
نویسی  داستان  دانش  و  وفن  هستی 
اجتماعی  شناسی  روان  ورموز 
وتاریخ وفلسفه وقوف کامل داشت 

خلق  پُرمحتوائی  داستان  تابتوان 
کرد.

درمیان  صدها هزار رمان انباشته شده 
در کتابخانه های سراسر جهان  تنها 
نام چند و یا چندین ُرمان ارزشمند 

برسر زبان مردم دنیاست .مانند :
جنایت و مکافات از داستایوفسکی ، 
پیرمردودریا  از ارنست همینگوی ، 
"مسخ " ازکافکا ، " بوف کور" اثر 
صادق هدایت ، "خشم وهیاهو" از 
ویلیام فالکنر ، "صدسال تنهائی " از 
گابریل مارسیا مارکز،" ُدن کیشوت " 
از   " و"طاعون   ، سروانتس  اثر 

آلبرکامو.
داستان پرندگان بی النه درنوع خود  
اثری سرشار از ارزش ادبی وهنری 
آن  نویسنده  الربُن  قاسم  که  است 
داستان  ظرایف  به  ووقوف  بااحاطه 
سال   پنجاه  از  بیش  وتمرین  نویسی 
کرده  آنرا  خلق   ، درکارنویسندگی 
کودکی  داستان  دراین   . است 
گمشده درذهنیت ، زمان را می بیند 
که نه خودش را می شناسدونه جهان 
خودش را .ازهمان آغاز برلبه پرتگاه 
 . است  بگریبان  دست   ، حوادث  با 
درزندان به دنیا آمدوبی درنگ ازآنجا 
به پرورشگاه کودکان بی سرپرست 
انتقال یافت . دوازده سال بعد  دریک 
شب اوایل پائیز  بااستفاده ازتاریکی 
گریخت  ازپرورشگاه  شب  نیمه 

وتاب  پُرتب  زندگی  ودرفراخنای 
 ، سپرد  حوادث  دست  به  خودرا   ،
درخیابانهای  وسرگردان  رهاشده 
شلوغ شهر پرسه می زد.، آن دغدغه 
وسرگشتگی وتنهائی به فرمان غریزه ،

همه وجود خودرا دراختیار نیازهای 
خزید، بهرسو  قرارداد،  جسم 

به هرکاری تن داد، درپائین شهر با 
کودکان بیچاره ای ازقماش خودش 
رفت  زندان  به  چندبار   ، درآمیخت 
به  و  خرید  ای  طپانچه  سرانجام   .

راهزنی پرداخت .
یک شب سرراه دانشجوی رانده شده 
ازدانشگاه ایستاد وبادسته طپانچه به 
سینه اش کوفت وگفت :" یا کیف 

پولت رابده  یازندگی ات را." 
جوان دانشجو باصدائی لرزان گفت 
" کیفم خالی است ، زندگیم از کیفم 

خالی تر است ."
راهزن گفت " پس چرا زنده ای ؟" 
جوان گفت :" هنوزدلیلی برای مردن 

نیافتم ."
دلیلی  چه   ": گفت  راهزن 

محکمترازبی پولی ؟" 
جوان دانشجو درپاسخ گفت :"پول  

هم زندگی نیست ."

قاسم الربن؛ نویسنده و شاعر متولد 
۱293 که داستان های بلند مجموعه 
بسیاری چاپ کرده  رمان  و  داستان 
جلدی  دو  )رمانی  الت  است. 
داستان  )مجموعه  وتو  من   ،)۱326
مست  زن   ،)۱343( گودال   ،)۱3۱6
)۱326(، عشق و سیاست یا سقوط 
یک استاد )۱328(، مردک )۱34۱(، 
جاده های بریده و گره کور )۱350(، 
النه  بی  پرندگان   ،)۱368( گوژ 
)۱378(،)پرندگان بی النه اولین بار 
درآمریکا چاپ شد( پرتگاه )۱380(، 
نان تلخ )۱382( و دفتر شعرهایش؛ 
  - وهوبره  ایرج  سحر-  سرود 
بادولگرد)چاپ اول درآمریکاوچاپ 
رباعی  مجموعه   -  ) درایران  دوم 
اول  چاپ   ) رباعی  ها)یکصدویک 
و  درایران  دوم  وچاپ  درآمریکا 
دارد. دیگر  شعر  مجموعه  چند 

درتهران  اکنون  هم  الربُن  قاسم 
و  دید  ضعف  وبا  کند  می  زندگی 
اشکال در شنوائی  نودوششمین سال 

زندگی پُربارش را طی می کند.
کتاب  کامل  متن  چاپ  بزودی 
پرندگان بی النه اورا  درآزادی آغاز 

خواهیم کرد . خدایش نگاهدارد.

معرفی کتاب

پرندگان بی النه 
داستانی از: قاسم الربُن

رپندگان بی الهن

ارث اقسم الربن

قاسم الربُن
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	میالن	کوندرا
زندگی  های  پرده  پشت  افشای  به  تمایلی  که  هستند  زیادی  نویسندگان 
خصوصی خودرا ندارند . درمیان همه ی این نویسندگان تنها کسی که به 
این نکته پای بند بوده وهرگز اززندگی خصوصی خود با هیچکس صحبت 
نمبیکند  میالن کوندرا است . او مانند بسیاری دیگر معتقداست که هرچه را 
دیگران باید ازاو بدانند درنوشته ها وآثارش آورده است . بهمین سبب اهل 
مصاحبه با رسانه ها نیست .  بیشتر عکسهای او هم مربوط می شود به دوران 

جوانی و میانسالی او 
هموطنان او  یعنی مردم چک  هم کمتر اورادیده اند چرا که مدتهاست ازوطن 
وزادگاهش دیدار نکرده است . او درحال حاضر حدود 8۱ سال دارد . اول 
آوریل ۱929  درچکسلواکی سابق  وجک  امروزدرخانواده ای ازطبقه متوسط 
دیده به جهان گشود . پدرش لودویک یکی از موسیقیدانان معروف چک بود 
وه از همان دوران کودکی نواختن پیانورا به او آموخت .میالن به نسلی تعلق 
داشت که دوران دمکراسی پیش از جنگ کشورش را هرگز  تجربه نکرد. 
حتی معنی  اشغال کشورش بدست آلمان نازی  را نیز به درستی درک نمی 
کمونیستهای  قدرت  مجذوب  میالدی  چهل  دهه  دراواخر  دلیل   کردبهمین 
کشورش شدودرسال ۱948  عضویت درحزب کمونیست را پذیرفت دوسال 
بعد یعنی درسال ۱950  او ویک نویسنده دیگر بنام جان ترِ فولکا به دلیل

 فعالیتهای ضد کمونیستی از حزب اخراج شدند.درسال ۱956 مجددا کوندرا 
به حزب پذیرفته شد..درسال ۱967  کتاب خودرا بنام "جوک "  با الهام از 
بار کوندرا  برای دومین  منتشر کرد درذسال ۱970  همین تجربه حزبی اش 
ازحزب کمونیست اخراج شد او در ایجاد بهار پراگ  با نویسندگان دیگر 
چکسلواکی همراه بود اما این بهار خیلی زود با اشعال پراگ بدست شوروی 
سابق  خزان شد.او به حزب وفادارماند و با نویسندگانی مانند واسالو هاول که 
بعدها رئیس جمهور جکسلواکی شد نیز به بحث و جدل روزنامه ای پرداخت 
. بااینهمه   دردهه 60 میالدی به  انتقاد کنندگان حکومت استالین پیوست 
.انتشار آثاراو درچکسلواکِی آن زمان ممنوع شد . درسال ۱975 ازسوی یکی 
ازدانشگاههای فرانسه بعنوان استاد َمدُعو به آن کشور رفت  ودرآنجا کتاب 
"خنده وفراموشی " را منتشرکرد. دولت چکسلواکی که دست نشانده روسها 
بود  تابعیت اورا بخاطر انتشار این کتاب لغو کرد. درنتیجه کوندرا  درسال 

۱98۱ تابعیت فرانسه را کسب کرد. او آنقدر از زادگاهش  بری شده بود که 
پس ازآن  حتی کتابهایش را نیز به زبان فرانسه نوشت .

حال  درعین  اما  دارد  قرصی  پروپا  طرفداران  کوندرا   ، چک  درجمهوری 
مخالفین زیادی هم دارد. مخالفین بیشتر اورا بخاطر عدم بازگشتش به میهن 
سرزنش سلواکی   جمهوری  و  چک  جمهوری  به  شدنش  ازدوپاره  پس 

کمونیسم   از  و  نوشته  جوانیش  دردوران  آنچه  بخاطر  نیز  برخی  کنند.  می   
جانبداری کر ده  ازاو روی گردانند . اما این برخوردهای دوگانه که اغلب  به 
داوری  غیر منصفانه نیز آلوده است  اورا سخت رنجانده است و هیچ میلی 
به دیدار با هموطنانش ندارد. برخی ازنزدیکان او می گویند او بطور پنهانی  
چندبار  به جمهوری چک رفته  واززادگاهش دیدارکرده است و این بدان 
معنی است که او هنوز هم دل درگرو  عشق وطنش دارد. اما این راز همچنان 
سربمهر میماند که اگر زادگاهش را دوست دارد چرا به زبان چک  نوشته ای 

منتشر نمی کند ؟
ازاو  نیز دل خوشی  نشریات ورسانه های چک   بگذریم  ازمردم عادی که 
ندارند.  همین سال پیش بود که یکی از مجله های چک ادعا کرد که کوندرا 
زمانی که نوجوان 2۱ ساله ای بوده  با کا گ ب  همکاری میکرده  است و 
حداقل یک نفررا بعنوان جاسوس لو داده است . کوندرا که درهیچ مصاحبه ای

  . کند  تکذیب  را  اتهام  این  ای  مصاحبه  طی  شد  مجبور  کند  نمی  شرکت 
منتشر کرده و  ای  اطالعیه  نوبل   ادبی  برندگان جایزه  از  تعدادی  بالفاصله 
دراین   . دانستند  دهی شده   سازمان  را  اتهام  این  کوندرا   از  دفاع  ضمن  
اطالعیه  برندگان نوبل ادبی  کوندرا را بزرگترین داستان نویس زنده جهان 

نامیدند.اخیراً اعالمیه اعتراض به سنگسار سکینه آشتیانی را امضاءکرد.
ازآثارمعروف او عبارتند از:

 رمان جوک )۱967( ،خنده وفراموشی )۱979( ،سبُکی های ناباورانه هستی 
هویت   )۱993( تأنی   )۱990( ابدیت   ، اوست  اثر  معروفترین  که   )۱984  (

)۱998(  جهل)2000(
کوندرا به تغییر زندگی انسانها درجهت بهتر ورفاه بیشتر اعتقاد ندارد و همه 
داستانهایش سرشار از پوچی تالش انسانهاست برای رسیدن به فردائی بهتر.

آشنائی با دیگران

درنوجوانی  کوندرا  میالن   *
چکسلواکی  کمونیست  حزب  به 
پیوست اما دوبار ازحزب اخراج 

شد.

نیست  مصاحبه  اهل  کوندرا   *
ومردم درباره زندگی خصوصی 

او هیچ نمیدانند

* اخیرًا اعالمیه اعتراض به سنگسار 
سکینه آشتیانی را امضاء کرد
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دراین گیتی سراسر گر بگردی 
خردمندی نیابی شـــادمانه

                             "شهید بلخی "    
رومن روالن )۱944-۱866( نویسنده 
درسراسر  فرانسوی  وبزرگ  شریف 
به  ؛  بود وجوینده  پوینده  عمر خود 
محض  باصداقت  دیگران  حودوبه 
بیگانه  وریا  بادروغ    . نگریست  می 
حقیقت  که  اعتقادداشت  بود. 
نیست  ای  فردوفرقه  هیچ  درانحصار 
معشوق  باید  داشتن  دوست  وبرای 
درستی  به  واورا  شناخت  رادرست 
به  ازعمرخود،  درهردوره  او  فهمید. 
خود  فکری  تحوالت  و  نیازروحی 
پاسخ میداد وبهمین سبب نوشته هایش 
به   . برخورداراست  عجیبی  ازتنوع 

تعبیر خوداو:
که  داشت  مراوامی  نیازدرونی  زمانی 
دیگر  .وزمانی  بنویسم  را  کوالبرونیون 
ودر  ، پرداختم  عالم  مشاهیر  زندگی  به 
دوره ای ایام را بانگارش رمان  موزیکال

خو د ژان کریستف گذراندم .

وبرنده  انساندوست  نویسنده   این 
ای   درمجموعه  نوبل  ادبی  جایزه 

زندگی سه هنرمند بزرگ ، بتهوون 
و  آنژ)۱906(،   میکل   ،  )۱903(
ی  شیوه  به  را   )۱9۱۱( تولستوی 
به  هرسه  که  خودنوشت  دلنشین  
زبان فارسی برگردانده شده است .اما 
دلبستگی شگفت انگیز او به بتهوون 
باعث شد که به همان کتاب کوچک  
قسمتی  بعد  ودرسالهای  نکند  اکتفا 
از عمر خودرا وقف تحقیق ومطالعه  
جهان  ی  نابغه  این  واحوال  آثار 
این  ی   ثمره  که  بسازد،  موسیقی 
درچهارجلد  ساله  چندین  زحمات 
کتاب مفصل ، ازسال ۱928 تا ۱943 
بتدریج منتشر شد وشیفتگان  بتهوون  
این  کرد.  آشنا  ای  تازه  بااسرار  را 
چهارجلد هم باترجمه محمد مجلسی 

درایران منتشر شده است
پانزده   - ده  دراین  روالن  رومن 
پرداخت   می  بتهوون  به  که  سال   

بماند  زنده  که  کرد  می  آرزو  مدام 
واین کاررا بپایان برساند، وگاهی با 
آرزو  "هرچند  نوشت  می  صراحت 
 ، بمانم  تاپایان کاربتهوون زنده  دارم که 
 . نیست  تأسف  جای  نماندم  زنده  اگر  اما 
که  شناسید  می  را  کسی  چه  دنیا  دراین 
دردوران عمر  به همه ی آرزوهای  خود 

رسیده باشد؟..
 ۱927 سال  به  روالن  رومن 
تولد  سالگرد  یکصدمین  درجشنهای 
بتهوون دروین ، ضمن یک سخنرانی 

مؤثر گفت :
ازسراسر  نسل  چندین  نمایندگی  به  من 
که  کنم  اعالم  تا  ام  آمده  اینجا  به  جهان 
درس  دیگر  هراستاد  از  بیش  ازبتهوون 
نفر  هزاران  امروز  وتا   ، ام  آموخته 
درشرق وغرب عالم ساعتها گوش جان به 
وخاطرشان  اند  سپرده  بتهوون  موسیقی 
تسلی یافته است ، به خلوص دل وتهذیب 
روح رسیده اند وازاو راه ورسم شجاعت 

وپایمردی آموخته اند.
به عقیده رومن روالن ، رشته ی جان  
به بتهوون  دروجود  ما  وتفکرات 

وپیوند  خورد  می  گره  یکدیگر 

موسیقی  او  وموسیقی  یابد  می 
. است  جهانی  وبرادری  آشتی 

دراین کتاب چهارجلدی  به روشنی 
بزرگترین  بتهوون  که  یابیم  درمی 
گیتی  درسراسر  مردم  سرای  نغمه 
است .نغمه سرای مردم ، نه بدانگونه 
باید  که  بدانگونه   ، بل  هستند  که 
پایه  اوتا  که  یابیم  ودرمی   . باشند 
ذوق و سلیقه ی مردم تنزل نمیکند. 
را  مردم  فکروروح   ، برعکس 
کشد  می  بر  کند.آنهارا  می  متعالی 
 ، واالتری  درجایگاه  خودرا  جان  تا 
دربرکه موسیقی  ساده و شکوهمند     
 او شستشو دهند.بتهوون که رنجهای 
را  سوزی  طاقت  وروحی  جسمی 
بود. آورشادی  پیام  کرد  می  تحمل 

تنش از تازیانه ی رنج کبود می شد 
وباز باسربلندی  دنیا رابه شادی فرا

پاک  انسانهای  شادی  خواند.  می 
خیاالن  بی  شادی  نه  وپُرشور، 

وشکمبارگان.         
>>>

سرنوشت دِرخانه شمارامی کوبد

کیخسرو بهروزی

وون
ج بته

ره پن
شما

مفونی 
س

تهوون
روری برزندگی ب

م
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بر دردمندش  ازجان  او  موسیقی 
هیچ  وبی  پیرایه  هیچ  وبی  می خیزد 
واسطه دردل وجان می نشیند . واین 
دانان   موسیقی  ازمقام  اورا   ، ویژگی 
به  موسیقی  دربیان  برد.  می  فراتر 
هیچگونه زینت وپیرایه ای نیاز ندارد. 
ناپلئون  امپراتوری  شکوه  هرچند 
کبیر  عصرانقالب  وشوروهیجان  
وبخصوص  او  رادرآثار  فرانسه 
درآهنگهای نیمه ی نخستین  زندگی 
احساس  "اروئیکا"  مانند   ، او 
میکنیم، ولی هرچه بتهوون رو بکمال 
شود. می  تر  خالص  و  پاکتر  میرود 

توصیه  آهنگهایش   ودردستنوشته 
می کند که "هرچه ساده تر اجراشود"

موسیقی  او  موسیقی  چراکه 
شوروهیجانات اغراق آمیز ودروغین 
نیست . درآخرین کوارتت هایش  به 
اعجاز هنر ، اعجاز سادگی واعجازی 
رومن  بعقیده  رسدکه  می  خداگونه 
کمتر  که  او  آثار  اینگونه   ، روالن 
چیزی   - دارد  توجه  آنها  به  کسی 
فراتر ازهنراست ودرسی است برای 
وهرکسی  زمین  روی  انسانهای  همه 
ودرآستان  بگشاید  درهارا  بتواند 
مقدس موسیقی  بتهوون قدم بگذارد، 
دارد  عمر  وتا  شود  می  دگرگون 

بادروغ وریا آشتی نخواهد کرد.
:"بانگ  روالن  رومن  زیبای  تعبیر  به 
هیزم  تبر  ضربات  مانند    ، بتهوون  رسای 
درسراسر  پیچد،  می  درجنگل  که  شکن 

دنیاطنین می افکند."
او  وآثاربعدی  "پاتتیک"  درسونات 
روبروئی دو عنصر را احساس می کنیم  
دروحدت اندیشه ی بتهوون دوعنصر، 
روبرو  بایکدیگر  متضاد  دوروح 
میشوند .دوروح ، دودشمن - وشاید 
دودوست !- هریک به زبانی بادل ما 
سخن می گویند؛ یکی باغرور فرمان 
می دهد ودیگری با ِشکِوه  وشکایت 
دو  ازآن  هیچکدام  بََرد.  می  فرمان 
هردو   ، نیستند  وبدخواه  دروغگو 
عزیز وبزرگوارند ؛ درهیچکدام اثری 
ناخواه  وماخواه   ، نیست  ازشرارت 
همراه بتهوون درگیر این نبرد میشویم 
وبا بتهوون پیش می رویم وبا بتهوون 
شمشیر می زنیم ودرکناراو به پیکار 
روح آدمی باسرنوشت می پردازیم .

کشیده  بال  انسان  این   ، بتهوون 
دائمی  نبرد  دراین   ، ودردآشنا 
خورد  می  شکست  ِشجاعانه 

آفریند. می  پیروزی  وازشکست 
ومادرپایان سمفونی های پنجم ونهم 
روح ازبند رسته ای را می بینیم که 
پیروزی  ؛  نورپروازمی کند  به سوی 
انسان  ماوپیروزی  پیروزی   ، او 
است  خوشبختی  ی  .اوتشنه  است 
وهرسمفونی او تالش برای بازیافتن 
سرش  هربار  .اما  است  خوشبختی 
که  یابد  خوردودرمی  می  سنگ  به 
خوشبختی درانتظاراونیست .وناچاربا 
بخاطردیگران  گوید:توباید  خودمی 

زندگی کنی !
ساعات   ، کودکی  ازدوران  بتهوون 
طوالنی درخودفرومی رفت وباتفکر 
وتأمل انس می گرفت . او موسیقی 
دانی نبود که پشت میز یا پشت پیانو 
درانتظارالهام بنشیند ونت آهنگهایش 
بیاورد.  کاغذ  روی  وآسان  راسریع 
درکوچه  ساعتها  داشت  عادت 
کوره  در  یا   ، بزند  پرسه  وخیابان 

راههای روستائی راه برود ودرانتظار 
کلمه ای یا جمله ای ازایده ی جدید، 
محض  وبه   ، بکاود  خود  درذهن 
راه  ذهنش  به  ای   " "ایده  که  آن 
کردودراین  می  رهایش  یافت  می 
قدم  آشنائی  یا  اگربادوستی   ، حال 
اورافراموش می کرد ودنبال  می زد 
فکر خودرا می گرفت وباهیجان وبی 
قراری کوشش می کرد آن را ساخته 

وپرداخته کند وبگفته ی خودش :
آید  می  سراغم  به  ای  ایده  وقتی 
ازآغوشم  . کشم  می  اورادرآغوش 
سر ای  سمبه  هرسوراخ  به  گریزد.  می 

پیدایش کنم ویک آن  تادوباره  می کشم 
اوراراحت نمی گذارم . به هزار گونه اش 

درمی آورم تا به صورت دلخواه درآید.
بتهوون  درآثار  که  نیست  دلیل  بی 
نفس های گرم وپُرجوش اورا حس 
می کنیم . موسیقی او درفضای بسته 
آفریده نشده است ، موسیقی او جنبش 
وخیزش خاصی دارد . این جوششها 

وپرش ها رادر"فینال سمفونی سوم " 
در "سرود تِنور" و"مارش سمفونی 
کوریوالن"  در"اوورتور   ،" نهم 
ها  توده  پرخروش  درشادمانی 
اگمونت  "اوورتور  پایانی  دربخش 
" ، دراوج هول آور آخرین قسمت 
بخش  "درآخرین   پنجم  "سمفونی 
2و3"لئونور"  شماره  اوورتورهای 
وآرام  قرار  وبااو  کنیم  می  احساس 
واحساس  دهیم  می  خودراازدست 
نیرومندی  دست  که  کنیم  می 
وماراتکان  چسبیده  را  هایمان  شانه 
آیات   ، دیگر  دهدازسوی  می 
بینیم.  او می  خداوندی رادرموسیقی 

خوداو می گوید:  
من  به  همه  از  هنر  دردنیای  خداوند 

نزدیکتر است .
ومی نویسد:

اگر کسی موسیقی مرابفهمد برای همیشه 
ورها  کند  می  راپاره  اسارت   بندهای 

می شود.
دردسامبر  بتهوون  وان  لودویک 
 ِ محقر  دراطاق  بُن   درشهر   ۱770
زیر شیروانی وفقیرانه ای متولد شد. 
پدرش آوازه خوانی باهوش ومیخواره 
بود ومادرش که خدمتکاری می کرد  
بود. دوران کودکی  دختر یک آشپز 
ها  ازنوازش   . گذشت  بسختی  او 
ومهر خانوادگی بکلی محروم ماند . 
زندگی از همان آغاز ، خودرابصورت 
به  نبردِ غم آلودِ خشونت آمیز   یک 
خواست   می  پدرش  داد.  نشان  او 
ی  استفاده  او  موسیقی  ازاستعدادِ 
کودک  یک  واورابعنوان  ببرد  مادی 
نمایش  به  زودرس   استعدادِ  خوش 
مجبور  اورا  درچهارسالگی  بگذارد. 
می کرد  ساعتها درمقابل پیانو بنشیند 
ویلن  اورابایک  که  یااین  وکارکند، 
کردوتاپای  می  محبوس  دراطاقی 
جان بکارش وامی داشت .، بطوری 
براثراین  بود  نمانده  چیزی  که 
ازهنروموسیقی  آمیز  رفتارخشونت 
رها  را  آن  همیشه  وبرای  شود  بیزار 
اصطراب  با  همیشه  او  کند.جوانی 
نان  تهیه ی  های مادی و غم دائمِی 
که  کشنده  های  وکوشش  روزانه 
خیلی  هنوز  او  چون  جوانی  برای 
در۱۱   . گذشت  می  بود  وزیاد  زود 
شد.  تآتر  ارکستر  یک  سالگی عضو 
می  اُرگ  درکلیسا  سالگی  در۱3 
نواخت . در۱7 سالگی مادرش را که 
خیلی دوست می داشت ازدست داد. 

دست نوشته بتهوون

ساحل راین دربُن

بتهوون: اگرکسی موسیقی مرابفهمد برای همیشه 
بندهای اسارت راپاره میکندورها می شود
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درباره ی مادرش دریکی ازنامه های
 خود می نویسد:

عشقم  ی  مایه   . بود  خوب  اوچقدربرایم 
وقت  آیادرآن   بود.  دوستم  وبهترین 
مادرم  عزیز  ناِم  توانستم  می  من  که 
صدای  توانست  می  واوهم  راصداکنم  
من  بپای  کسی  چه  خوشبختی  مرابشنود 

می رسید؟
بامرگ مادرش ، بتهوون در۱7 سالگی 
درعین  خودشد.  خانواده  سرپرست 
حال ، مجبوربود که تربیِت برادرش 
راهم به عهده بگیرد. پدرِ میخواره ی 
او ازانجام وظایِف خود می گریخت 
بتهوون  بود.  وازاداره ی خانه عاجز 
باید این عیِب پدرش راجبران میکرد؛ 
زده  خجالت  همواره  جهت  وازاین 
غمها  این  ی  همه  بود.  وشرمگین 
بجای  عمیق  اثرات  بتهوون  دردِل 
می گذاشت .باوجود این که سراسرِ 
دوران کودکی وجوانی او دشوار وغم 
های بازهم خاطره  او  ولی  آلودبود، 

ها   دوران  ازاین  ومحزون  لطیف 
روزگارکودکی  که  وازسرزمینهائی 
بود  گذشته  ها  درآن  وجوانیش 
درذهن خود نگاه می داشت . وقتی 
که مجبورشد بُن راترک کند وتقریبًا 
برای همیشه به وین برود ، درغوغای 
محزونش،  وحوالی  شهربزرگ  این 
 " "راین  ی  دره  خاطرات  هرگز 
ازیاد  را  وباعظمت  بزرگ  شط  وآن 
عظیم   رود  که  بُرد.براستی  نمی 
باحرکتی   ، وجاندار  سرزنده  راین  
شگرفی  روِح  همچون  انسانی، 
بی  ونیروهای  ها  اندیشه  درآن  که 
و  دارد  جریان  زند  می  موج  شمار 
می گذرد. درهیچ جا هم به زیبائی، 
بُن  مطبوع  حوالی  وشیرینی  بقدرت 
نیست ، که درآنجا نشیب های پُراز 
سایه وگل  را با شدتی نوازش آمیز  
که  درآنجاست  شوید.  می  درخود 

بتهوون نخستین بیست سال عمرش را 
گذرانده است . دراین چمن زارهای 
با سفیدارهای مه آلود وبا   ، مخمور 
های ریشه  که  وبیدهائی  ها  بیشه 

خودرا ازجریان ِ خاموش وتندگذر، 
که  درآنجا  دهند.  می  آب  را  راین  
دهکده ها، کلیساها ، حتی گورستانها  
برروی ساحل  بانرمی  وکنجکاوی  
سرد و بزرگ خم شده اند . درآنجا 
که هفت کوه  بارنگهای آبی و تیره، 
تصویر طوفانی خویش رادراُفق  رسم 
های سایه  آنها  برروی  و  اند  کرده 

فروریخته وقدیمی   غریب کاخهای 
جلوه می کند.درآنجاست که رؤیای  
 ، یافت  تشکیل  بتهوون  پاک  دل 
است که دل وجان  وبراین سرزمین 
او همیشه وفادار مانده وتاآخرین َدم 
همیشه آرزو داشت که بدان بازگردد، 

وهرگز نتوانست . 
ای  درنامه  سالگی  در3۱  بتهوون 

می نویسد :
وطن من سرزمین زیبائی است که درآنجا 
رادرآن  ونورزندگی  ام  آمده  بدنیا 
بهمان  و  زیبائی  بهمان  ، همیشه  ام  دیده 
روشنائی که آن را ترک گفته ام دربرابر 

دیدگان من است .
پایتخت  وین  آمد؛  وین  به  بتهوون 
فکر ، هنر ، علم ، ادبیات وموسیقی  
آلمانی زبان آن روز بود . اما بتهوون 
. روح  نداشت  رادوست  هرگز وین 
نمی  او  چون  آزادومغروری  انسانی 
توانست که ازاین شهر بی حقیقت و 
تصنعی ، بوالهوسی وعیاشی ، راضی 
باشد. همچنانکه واگنر هم ازاین شهر 
نفرت داشت . وباوجوداین  بتهوون 
ی  مانده  باقی  دوران  تمام  تقریبًا 
تقریبًا   . گذراند  رادروین  عمرش 
که  بود  شهر  این  به  ورود  ازاوان  

کری وگوش دردِ او آغاز شد.
گوشهایش شب وروز صدامی کرد . 

او تا چندسال دردِ خودرا به هیچکس، 
خود  دوستان  ترین  نزدیک  به  حتی 
نمی گفت . ازهمه  می گریخت  تا 
کسی  ازبیماری او آگاه نشود . این 
مند خود  درد  درسینه ی  راتنها  راز 
مخفی می داشت . اما ، پس ازآن که 
چندسال  این ّسرِوحشتناک رادرسینه 
 ، نگهداشت  خودمخفی  دردمند 
بماند  خاموش  نتوانست  باألخره 
دونفر  برای  که  هائی  رادرنامه  وآن 
و  "وگلر"  دکتر   ، ازدوستانش 
فاش  نوشت  کشیش   "آماندا"ی 

کرد. به آماندا نوشت :
بارها  چقدر   ، ومهربانم  خوب  آماندای 
 . بودی  می  من  پیش  که  ام  آرزوکرده 
 . است  بدبخت  العاده  فوق  تو  بتهوون 
بدان که حساس ترین وعزیزترین  فسمت  
وجود من ، شنوائی ام  بسیار خراب شده 
حتی درموقعی که ما باهم بودیم آثاراین  
را  ، وآن  احساس  می کردم  را  بیماری 
مخفی می داشتم . اما این وضع روز بروز 

بدتر شده است . آیا من شفا می یابم ؟
چقدر   . کم  خیلی  اما   . امیدوارم  البته 
زندگی من تلخ خواهد بود . زیرا مجبورم 
میدارم  دوستشان  که  کسانی  ازتمام 
به  مردمی  درمیان  آنهم   ، کنم  دوری 
این بدبختی و به این خودخواهی . باید 
صبرکنم و تسلیم باشم . اما چه تقدیر تلخ 
و ُحزن آمیزی. بدون شک می خواهم که 
برتر از تمام این دردها باشم ؛ ولی آخر ، 

این امر چگونه برایم مقدور است ؟
بتهوون به دوستش "وگلر" می نویسد :

دوسال   . گذرانم  می  را  روزگارتلخی 
پرهیز  از شرکت درتمام مجامع  که  است 
می کنم . زیرا برایم مقدورنیست با مردم 
حرف بزنم . آخر من َکر هستم . اگر شغل 
وکاردیگری  می داشتم  چندان اهمیتی 
بسیاروحشتناک  من  برای  اما  ؛  نداشت 
شان  عده  که  من  دشمنان  آیا   . است 
می  ها  چه  باره  این  در  نیست   کم  هم 
صحبت  ومالیم  آهسته  که  وقتی  ؟  گویند 
اما   . شنوم  می  چیزی  بزحمت  کنند  می 
وقتی که فریاد می زنند  برای من تحمل 
. بارها وجود خودم را لعنت  ناپذیراست 
شود   ممکن  اگر  خواهم  می   . ام  کرده 

لحظاتی  اما  ؛  شوم  تسلیم  خود  تقدیر  به 
ترین  بدبخت  کنم  می  احساس  که  هست 
مخلوقات خدا هستم . تسلیم !! چه پناهگاه 
مهیبی ؛ وبااین همه  این تنها راهی است 

که به روی من بازمانده است .
جسمی  بربیماریهای  رفته  رفته 
دردهای  بتهوون  روحی  ورنجهای 
دیگری هم اضافه می شد، دردهای 
بدون  هرگز  بتهوون  اگرچه  عشق. 
نکرد،  زندگی  وآتشین  شدید  عشق 
فوق  وپاکی  عفاف  او  درروح  اما 
بطوریکه  ؛  وجودداشت  ای  العاده 
حتی ازیک کلمه ی ناروا، یایک فکر 
دوراز نزاکت به وحشت می افتاد ، 
ناپذیری  تجاوز  صورت  رابه  عشق 
مقدس می شمرد . او سراسر عمرش 
 ، گذرانده  وعفاف  پاکیزگی  رابا 
که  نداشت  نفس  ضعف  وهرگز 
مالمت  درخور  وجدانش  بخاطرآن 
این خلق شده  برای  او  باشد. گوئی 
باشد.  عشق  وپایمال  قربانی  که  بود 
وشورانگیز  شدید  عشقی  همیشه 
دردل داشت . همیشه رؤیای شیرین 
ودل انگیز خوشبختی دربرابرش بود. 
وهمیشه هم ناکام ونامراد بادردهای 
که  سخت  های  وباشکنجه  تلخ 
درکمینش بودند روبرو می شد. سال 
۱80۱ فرارسید.دراین سال ، مایه ی 
"جیولیتا  بنام  بود  او دختری  عشق  
باساختن  بتهوون  که  چیاردی  گی 
سونات مهتاب خود برای او نامش را 
جاودان ساخته است .درنامه ای برای 

دوستش وگلر می نویسد:
با  حاال   . است  شده  شیرین  من  زندگی 
از  تغییر  این   . بیشتر آمیزش دارم  مردم 
مرا  که  است  نازنینی  دختر  وجود  برکت 
اورادوست  هم  من  و  دارد  می  دوست 
اکنون   ، اخیر  دوسال  دراین  دارم. 

خوشبختی  به من لبخند می زند.

بقیه درشماره آینده نمائی ازخانه محل تولد بتهوون که درسال ۱889 کشیده شده

تصویر مادر و پدر بتهوون
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پروین اردالن و 
آذین ایزدی فر 

برنده جایزه
 هلمن – همت شدند 

 
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: سازمان 
دیده بان حقوق بشر، پروین اردالن و آذین ایزدی 
فر، دو روزنامه نگار و نویسنده ایرانی را به عنوان 
برندگان جایزه معتبر هلمن - همت )جایزه ویژه 
سازمان  این  کرد.  اعالم  آزار(  تحت  نویسندگان 
روز گذشته 42 روزنامه نگار از 20 کشور جهان را 
به عنوان برندگان امسال جایزه معتبر هلمن / همت 
به خاطر تعهدشان به آزادی بیان و شجاعتشان در 

مواجهه با تعقیب و فشار سیاسی معرفی کرد. 
دیده بان حقوق بشر روز گذشته اعالم کرد جایزه 
هلمن / همت به 42 نویسنده از 20 کشور جهان 
به خاطر تعهدشان به آزادی بیان و شجاعتشان در 
مواجهه با تعقیب و فشار سیاسی و نیز به نمایندگی 
از نویسندگان و روزنامه نگاران بیشمار دیگری که 
زندگی شخصی و حرفه ای شان به خاطر سیاست 
های سرکوبگرانه دولت ها و با هدف کنترل گفتار 

و نشریات مختل شده تعلق گرفت.
زندانیان  از  دفاع  دانشجویی  کمیته  گزارش  به 
کننده  هماهنگ  و  مسئول  آلینا  مارسیا  سیاسی، 
جایزه هلمن - همت گفت: جایزه هلمن - همت 
بیان  شهامت  که  نویسندگانی  به  کمک  برای 
دولتی  های  مقام  از  انتقاد  و  مخالف  دیدگاههای 
وی  گیرد.  می  تعلق  دارند  را  قدرت  صاحبان  و 
همچنین گفت: بسیاری از نویسندگان با روشنگری 
افکار  فشار  افزایش  و  ها  استفاده  سوء  مورد  در 
عمومی در هدف مشترکی با دیده بان حقوق بشر 

سهیم هستند.
نام  معتبر،  جایزه  این  امسال  برندگان  میان  در 
به  نیز  ایران  از  فر  ایزدی  آذین  و  اردالن  پروین 

چشم می خورد. 
پروین اردالن نویسنده سردبیر، و بنیانگذار مرکز 
مجله  تحریریه  عضو  همچنین  و  زنان،  فرهنگی 
 2006 سال  در  که  باشد  می  زنستان  اینترنتی 

فعالیت های این مرکز و نشریه ممنوع اعالم شد. 
میلیون  یک  کمپین  بنیانگذاران  از  همچنین  وی 
زنان  علیه  آمیز  تبعیض  قوانین  تغییر  برای  امضاء 
می باشد. وی به خاطر فعالیت های حقوق بشری 
اش بارها بازداشت، بازجویی و متهم شد و مورد 
اذیت و آزار قرار گرفت. وی در 2007 به خاطر 
فعالیت هایش در مورد حقوق زنان در ایران برنده 
جایزه بنیاد اوالف پالمه شد. بعد از انتخابات بحث 
برانگیز ریاست جمهوری در ایران، دولت روزنامه 
شدت  به  را  طلب  اصالح  های  چهره  و  نگاران 
سرکوب کرد. در سپتامبر 2009 اردالن برای انجام 

یک سخنرانی به سوئد رفت و در همانجا ماند.
آذین ایزدی فر در دوران جوانی یک فعال سیاسی 
بود و نویسندگی را آغاز کرد. در سیزده سالگی، 
به  اعتراض  در  تظاهرات  یک  در  که  حالی  در 
حجاب اجباری شرکت کرده بود مورد ضرب و 
شتم قرار گرفت. وی سپس مخفی شد، اما در ۱6 
سالگی دستگیر و به سه سال حبس در زندان اوین 
محکوم شد. وی بعدها یک دندانپزشک شد اما به 
خاطر فعالیت های سیاسی اش از ادامه کار وی 
به عنوان یک  به عمل آمد. وی سپس  جلوگیری 
مترجم مشغول به کار شد، هرچند که تنها تعداد 
کمی از کتاب هایی که وی ترجمه کرد مجوز نشر 
یافتند. وی بعد از حمله نیروهای دولتی به منزلش 
در سال 2006، به وین گریخت و همکاری اش را 
با سازمان عفو بین الملل آغاز کرد. در سال 2007 
هم  و  کرده  دریافت  را  متحده  ایاالت  پناهندگی 
اکنون در کالیفرنیا اقامت دارد. در طول این سال 
ها وی چهار کتاب، ۱9 مقاله و صدها شعر نوشته 
که هیچ یک منتشر نشده. وی در حال حاضر در 
به  خود  جوانی  های  سال  خاطرات  نوشتن  حال 
عنوان یک زندانی سیاسی، و سلسله مقاالتی در 
اجتماعی  روانشناسی  و  شناسی  اسطوره  مورد 

ایران است.
از  بشر  حقوق  بان  دیده  گذشته  روز  بیانیه  در 
نیروهای  همچون  ابزاری  از  ها  حکومت  استفاده 
نظامی، اتهامات کیفری و افترائات برای خاموش 
کردن برندگان امسال این جایزه نام برده شده. به 
اذیت  مورد  افراد  این  بشر  بان حقوق  دیده  گفته 
و آزار و یورش و تحت تعقیب قرار گرفته و به 
خاطر اتهامات ناروا زندانی شده اند، یا تنها برای 
غیردولتی  های  سازمان  از  اطالعات  گردآوری 

آنانی که مستقیما هدف  بر  شکنجه شدند. عالوه 
به خودسانسوری  نیز وادار  بسیاری  قرار گرفتند، 

شدند.
بان  دیده  توسط  هلمن - همت همه ساله  جایزه 
که  جهان  سراسر  از  نویسندگانی  به  بشر  حقوق 
مورد اذیت و آزار و فشارهای سیاسی قرار گرفته 
اند اهدا می شود. اهدای این جایزه از سال ۱989 
نویس  نمایشنامه  هلمن  لیلیان  اموال  وقف  با  و 
آمریکایی و برای تقدیر از " آزادی بیان " آغاز و 
هر سال به روزنامه نگارانی که توسط حکومت ها 
تحت فشار بوده و براي بیان دیدگاه هاي مخالف 
در مضیقه قرار دارند تعلق می گیرد. پیش از این 
علی اشرف درویشیان، حسن زارع زاده اردشیر، 
زاده،  رفیع  شهرام  معماریان،  امید  افشاری،  علی 
تقی رحمانی، آسیه امینی، شهرنوش پارسی پور، 
انصافعلی  میرابراهیمیان،  روزبه  نبوی،  ابراهیم 
هدایت، محمد صدیق کبودند و علیرضا جباری و 
دیگر نویسندگاني که مدافع آزادي بیان هستند نیز 

برنده این جایزه شده اند. 
نویسندگاني  به  مالي  کمک  هدف  با  جایزه  این 
دولت  هاي رسمي  سیاست  به  انتقاد  دلیل  به  که 
قرار  فشار  در  هستند  قدرت  در  که  افرادي  یا  و 
دهه  در  هلمن  خانم  است.  شده  دایر  گیرند،  مي 
کمونیستي  ضد  هیستري  که  زماني  یعني   ،۱950
ایاالت متحده را فرا گرفته بارها توسط کمیته اي 
که در زمینه تفتیش عقاید در کنگره آمریکا تشکیل 
شده بود در مورد اعتقادات و عقاید سیاسي خود 
مورد بازخواست قرار گرفت. هلمن ناچار شد کار 
حرفه اي خود را رها کند و دوست دیرین او یعني 
همت که داستان نویس بود مدتي را به همین دلیل 

در زندان به سر برد.
در سال ۱989 مسئولین موقوفه هلمن از دیده بان 
به  کمک  برای  را  برنامه  تا  خواستند  بشر  حقوق 
نویسندگانی که به خاطر بیان دیدگاه های خود بر 
ضد دولت و به خاطر انتقاد از مقامات دولتی و 
اعمال آنها و یا به دلیل نوشتن در مورد مسایلی 
شدنشان  آشکار  به  تمایلی  آنها  های  دولت  که 

ندارند هدف قرار گرفتند، ترتیب دهند.
طی 2۱ سال گذشته بیش از 700 نویسنده از 92 

کشور جهان این جایزه را برده اند.
 

برندگان جایزه 
هلمن -همت

پروین اردالن  محمدصادق کبودوند برنده سال قبل
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زل ردرپندنیلی شعروغ
شیخ بهایی

باغ دوست
یک گل ز باغ دوست، کسی بو نمی کند

تا هرچه غیر اوست، به یک سو نمی کند
روشن نمی شود ز رمد، چشم سالکی

تا از غبار میکده، دارو نمی کند
گفتم: ز شیخ صومعه، کارم شود درست

گفتند: او به دردکشان خو نمی کند
گفتم: روم به میکده، گفتند: پیر ما

خوش می کشد پیاله و خوش بو نمی کند
رفتم به سوی مدرسه، پیری به طنز گفت:

تب را کسی عالج، به طنزو نمی کند
آن را که پیر عشق، به ماهی کند تمام

در صد هزار سال، ارسطو نمی کند
کرد اکتفا به دنیی دون خواجه، کاین عروس

هیچ اکتفا، به شوهری او نمی کند
آن کو نوید آیٔه »ال تقنطوا« شنید

گوشی به حرف واعظ پرگو نمی کند
زرق و ریاست زهد بهائی، وگرنه او

کاری کند که کافر هندو نمی کند
 

شیخ  به  معروف  عاملی  حسین  بن   محمد  بهاءالدین 
بهائی )8 اسفند 925 خورشیدی، بعلبک تا 8 شهریور 
۱000 خورشیدی، اصفهان( دانشمند نامدار قرن دهم 
و یازدهم هجری است که در دانش های فلسفه، منطق، 
تبحر داشت. در حدود 95 کتاب  هیئت و ریاضیات 
او در سیاست، حدیث، ریاضی، اخالق،  از  و رساله 
نجوم، عرفان، فقه، مهندسی و هنر و فیزیک بر جای 
مانده است. به پاس خدمات وی به علم ستاره شناسی، 
»نجوم و شیخ  او سال  نام  به  را  یونسکو سال 2009 

بهایی« نامگذاری کرد.

عطارنیشابوری

برقع از ماه برانداز امشب
ابرش حسن برون تاز امشب

دیده بر راه نهادم همه روز
تا درآیی تو به اعزاز امشب

من و تو هر دو تمامیم بهم
هیچکس را مده آواز امشب

کارم انجام نگیرد که چو دوش
سرکشی می کنی آغاز امشب

گرچه کار تو همه پرده دری است
پرده زین کار مکن باز امشب

تو چو شمعی و جهان از تو چو روز
من چو پروانٔه جانباز امشب

همچو پروانه به پای افتادم
سر ازین بیش میفراز امشب

عمر من بیش شبی نیست چو شمع
عمر شد، چند کنی ناز امشب

بوده ام بی تو به صد سوز امروز
چکنی کشتن من ساز امشب

مرغ دل در قفس سینه ز شوق
می کند قصد به پرواز امشب

دانه از مرغ دلم باز مگیر
که شد از بانگ تو دمساز امشب

دل عطار نگر شیشه صفت
سنگ بر شیشه مینداز امشب

 
عطار از شعرا و نویسندگان قرن ششم هجری قمری 

است. 
و  است  بوده  ابوحامد"  الدین  "فرید  او  اصلی  نام 
اطالع دقیقی از سال تولد او در دست نیست و تاریخ 
والدتش را از سال 5۱3 هجری قمری تا 537 هجری 

قمری دانسته اند. 
عطار در روستای "کدکن" که یکی از دهات نیشابور 
بود به دنیا آمد و از دوران کودکی او جزئیات خاصی 

در دست نیست. 
پدر عطار به شغل عطاری )دارو فروشی( مشغول بوده 
و "فریدالدین" هم پس از مرگ پدرش به همین شغل 

روی آورد. 
مقبره عطاردرنیشابور را درتصویر زیر می بینید. طرح 

این آرامگاه از مهندس هوشنگ سیحون است .

فیض کاشانی

شود شود که شود چشم من مقام ترا
شود شود که بینم صباح و شام ترا 

 شود شود که شوم غرق بحر نور شهود
بدیده تو به بینم مگر بکام ترا 

 شود شود که نهم روی مسکنت بر خاک 
بدرگه تو و خوانم علی الدوام ترا 

شود شود که دل و جان و تن کنم تسلیم
برای خویش نباشم شوم تمام ترا 

 شود شود که سراپا چو دام چشم شوم
بدین وسیله مگر آورم بدام ترا 

 شود شود که نهم دل بجست جوی وصال
بدیده پویم و جویم علی الدوام ترا 

شود شود که سرفیض در ره تو رود 
که تا بکام رسد هم شود بکام ترا 

 

هجری   ۱007 درسال  کاشانی  فیض  مالمحمدمحسن 
شیعه عصر  متولد شد.اوازدانشمندان  درکاشان  قمری 
صفوی است . داماد مال صدرای شیرازی بوده است .

درسال ۱090 درگذشته است .

اوحدی مراغه ای

چگونه دل نسپارم به صورت تو، نگارا؟
که در جمال تو دیدم کمال صنع خدا را

چه بر خورند ز باالی نازک تو؟ ندانم
جماعتی که تحمل نمی کنند بال را

نه رسم ماست بریدن ز دوستان قدیمی
دین دیار ندانم که رسم چیست شما را

مرا که روی تو بینم به جاه و مال چه حاجت؟
کسی که روی تو بیند به از خزینٔه دارا

شبی به روز بگیرم کمند زلفت و گویم:
بیار بوسه، که امروز نیست روز مدارا

جراحت دل عاشق دواپذیر نباشد
چو درد دوست بیامد چه می کنیم دوا را؟

صبور باش درین غصه، اوحدی، که صبوران
سخن ز خار برون آورند و سیم ز خارا
 رکن الدین اوحدی مراغه ای )673 - ۱5 رمضان 738 قمری( 

عارف و شاعر پارسی گوی ایرانی اهل مراغه است.
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صائب تبریزی

سودا به کوه و دشت صال می دهد مرا
هر الله ای پیاله جدا می دهد مرا

باغ و بهار من نفس آرمیده است
بیماری نسیم، شفا می دهد مرا

سیرست چشم شبنم من، ورنه شاخ گل
آغوش باز کرده صال می دهد مرا

آن سبزه ام که سنگدلی های روزگار
در زیر سنگ نشو و نما می دهد مرا

در گوش قدردانی من حلقٔه زرست
هر کس که گوشمال بجا می دهد مرا

استادگی است قبله نما را دلیل راه
حیرت نشان به راه خدا می دهد مرا

این گردنی که من چو هدف برکشیده ام
صائب نشان به تیر قضا می دهد مرا

 

صائب تبریزی از شاعران خوش قریحه قرن دهم است 
خوداو  اما  است  بوده  تبریز  اهالی  از  پدرش  اگرچه   .
دراصفهان بدنیا آمده است . وی در سال ۱08۱ - ۱087 
 )lanban( ه.ق در اصفهان درگذشت و در محلٔه لنبان
دفن شده است. قبر صائب در باغچه ای در اصفهان در 

خیابانی که به نام او نامگذاری شده است قرار دارد.

امیرخسرو دهلوی

دلم در عاشقی آواره شد آواره تر بادا
تنم از بی دلی بیچاره شد بیچاره تر بادا

به تاراج عزیزان زلف تو عیاریی دارد
به خونریز غریبان چشم تو عیاره تر بادا
رخت تازه است و بهر مردن خود تازه تر خواهم
دلت خاره ست و بهر کشتن من خاره تر بادا

گرای زاهد دعای خیر میگویی مرا این گو
که آن آوارٔه از کوی بتان آواره تر بادا

همه گویند کز خون خواریش خلقی بجان آمد
من این گویم که بهرجان من خون خواره تر بادا
دل من پاره گشت از غم نه زان گونه که به گردد
و گر جانان بدین شادست یا رب پاره تر بادا

چو با تردامنی خو کرد خسرو با دو چشم تر
به آب چشم پاکان دامنش همواره تر بادا

 
از  دهلوی  خسرو  امیر  یَمین الدین  ابوالحسن  حکیم 

شاعران پارسی گوی هندوستان است.
او در سال 65۱ )هجری قمری( در پتیالی هند زاده شد 
درگذشت.  دهلی  در  قمری(  )هجری   725 سال  به  و 
»طوطی«  او  تخلص  و  هند  سعدی  به  ملقب  وی 
و  ترکی  عربی،  فارسی،  زبان های  بر  امیرخسرو  است. 

سانسکریت تسلط داشت.

به  و  داشت  تام  اعتقادی  گنجوی  نظامی  به  امیرخسرو 
تقلید او خمسه ای ساخته است:

سعدی

کمان سخت که داد آن لطیف بازو را
که تیر غمزه تمامست صید آهو را

هزار صید دلت پیش تیر بازآید
بدین صفت که تو داری کمان ابرو را

تو خود به جوشن و برگستوان نه محتاجی
که روز معرکه بر خود زره کنی مو را

دیار هند و اقالیم ترک بسپارند
چو چشم ترک تو بینند و زلف هندو را

مغان که خدمت بت می کنند در فرخار
ندیده اند مگر دلبران بت رو را

حصار قلعه باغی به منجنیق مده
به بام قصر برافکن کمند گیسو را

مرا که عزلت عنقا گرفتمی همه عمر
چنان اسیر گرفتی که باز تیهو را

لبت بدیدم و لعلم بیوفتاد از چشم
سخن بگفتی و قیمت برفت لؤلؤ را

بهای روی تو بازار ماه و خور بشکست
چنان که معجز موسی طلسم جادو را

به رنج بردن بیهوده گنج نتوان برد
که بخت راست فضیلت نه زور بازو را

به عشق روی نکو دل کسی دهد سعدی
که احتمال کند خوی زشت نیکو را

 
قمری(  هجری   69۱  –  606( شیرازی  سعدی 
متولدشیرازبود . پدرش در دستگاه دیوانی اتابک سعد 
هم  مادرش   . بود  شاغل  فارس  فرمانروای  زنگی،  بن 
درکودکی  بود.  کازرون  اهالی  از  مادرحافظ  مانند 
که  است  درمحلی  او  آرامگاه  داد.  پدرخودراازدست 
درزمان حیات درآنجا میزیسته است . به او استاد سخن 

می گویند.گلستان وبوستان دو اثر مشهوراوست .

سنایی

ساقیا دانی که مخموریم در ده جام را
ساعتی آرام ده این عمر بی آرام را

میر مجلس چون تو باشی با جماعت در نگر
خام در ده پخته را و پخته در ده خام را

قالب فرزند آدم آز را منزل شدست
انده پیشی و بیشی تیره کرد ایام را

نه بهشت از ما تهی گردد نه دوزخ پر شود
ساقیا در ده شراب ارغوانی فام را

قیل و قال بایزید و شبلی و کرخی چه سود
کار کار خویش دان اندر نورد این نام را

تا زمانی ما برون از خاک آدم دم زنیم
ننگ و نامی نیست بر ما هیچ خاص و عام را

 
حکیم سنائی در سال )473 هجری قمری( در شهر غزنه 
و  گشود،  به جهان  دیده  امروزی(  افغانستان  در  )واقع 
از  همان شهر چشم  در  قمری(  )545 هجری  سال  در 
جهان فروبست. نام او را عوفی مجدالدین آدم السنایی 

و حاجی خلیفه آدم نیز نوشته اند.

فروغی بسطامی

نگارم گر به چین با طرٔه پرچین شود پیدا
ز چین طرٔه او فتنه ها در چین شود پیدا

کی از برج فلک ماهی بدین خوبی شود طالع
کی از صحن چمن سروی بدین تمکین شود پیدا

هر آن دل را که با زلف دل آویزش بود الفت
کجا طاقت شود ممکن کجا تسکین شود پیدا

صبا کاش آن مسلسل سنبل مشکین بیفشاند
که از هر حلقه اش چندین دل مسکین شود پیدا

شکار خویشتن سازد همه شیران عالم را
گر از صحرای چین آن آهوی مشکین شود پیدا

کجا فرهاد خواهد زنده شد از شورش محشر
مگر شیرین به خاکش با لب شیرین شود پیدا

من از خاک درش صبح قیامت دم نخواهم زد
که ترسم رخنه ها در قصر حورالعین شود پیدا

نشاید توبه کرد از می پرستی خاصه در بزمی
که ترک ساده با جام می رنگین شود پیدا

نخواهد در صف محشر شهیدی خون بهایش را
اگر از آستین آن ساعد سیمین شود پیدا

دلم در سینه می لرزد ز چین زلف او آری
کبوتر می تپد هر چا پر شاهین شود پیدا

به غیر از روی او زیر عرق هرگز ندیدستم
که خورشید از میان خوشٔه پروین شود پیدا

چنان گفتم غزل در خوبی رعنا غزال خود
که گر بر سنگ بسرایم از آن تحسین شود پیدا

سزد گر در بپاشد لعل او هر گه که در گیتی
ز صلب ناصرالدین شه، معین الدین شود پیدا

بلند اختر شهنشاهی که بهر جشن او هر شب
مهی از پردٔه گردون به صد آیین شود پیدا

فروغی از دعای پادشه فارغ نباید شد
دعا کن کز لب روح االمین آمین شود پیدا

 
به  او   . موسی  پدرش  .نام  بود  عباس  میرزا  اسمش  
تخلص  فروغی  و  داشت  شهرت  بسطامی  میرزاعباس 
می کرد. او با سه پادشاه قاجار معاصربود : فتحعلیشاه ، 
محمدشاه و ناصرالدین شاه.  فروغی درسفروالدینش به 
عتبات درسال ۱2۱3 هجری قمری درکربال زاده شدو 
و  کرد  می  زندگی  درساری  والدینش  درکنار  سپس 
مدتی بعد به تهران مهاجرت کرد. زمانی که فتحعلیشاه 
دربسطام  را  مدتی  فروغی  کرد  می  حکومت  برایران 
مناسبت  این  به  را  بسطامی  خانوادگی  نام  گذراندو 
برگزید. چندی نیز به کرمان رفت و درخدمت حسنعلی 
میرزا شجاع السلطنه درآمد.  شجاع السلطنه فرزندی بنام 
فروغ الدوله داشت  لذا از فروغی درخواست کرد که 
تخلص فروغی را برای خود انتخاب کند. تا قبل ازاین 

تخلص فروغی » مسکین » بود.
فروغی در روز 25 محرم۱274 قمری  پس از یک روز 
بیماری  درتهران دارفانی را وداع گفت. فروغی بسطامی 

صوفی بود. واشعارعرفانی زیادی دارد.
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نامه ها ،  تلفن ها و ئی میل های شما

نامه ها، تلفن ها و ئى ميل هاى شما 

باورکردنش مشکل است

باسالم   مصاحبه باآقای منطقی را خواندم .برای 
جنگ  درزمان  که  است  مشکل  باورکردنش  من 
است  وجودنداشته  یونان  بنام  کشوری  ماراتُن  
که  کنیم  قبول  باید  باشد  درست  گفته  این  اگر   .
از یک شهر کوچک شکست  ایران  بزرگ  کشور 
استدعا دارم دراین  خورده است ؟ازآقای منطقی 

مورد توضیح بیشتری بدهند.
فرشید هستم از مریلند تلفن می کنم .

مروری بر مصاحبه  باآقای منطقی 

آگاهم  کارمطبوعات  دشواری  به  که  من  باسالم  
مجله  انتشار  برای  زحمتی  چه  دانم  می 
روزبروز  مجله  امیدوارم  کنید،  برخودهموارمی 
پُربارتر شود ولی اجازه بدهید مروری برمصاحبه 
شما باآقای امان منطقی داشته باشم .، من به بخشی 
ازآن که کمی ازآن آگاهی دارم اشاره می کنم . 
را  هائی   فرمودند:" دروغ  که  کند  می  قول  نقل 
که به عنوان تاریخ به ما گفته شده افشا می کند . 
بعنوان نمونه وقتی از ماراتن صحبت می کند آن 
واستدالل می  داند  تاریخ می  بزرگترین دروغ  را 
وجودنداشته  یونان  بنام  کشوری  زمان  درآن  کند 
است  بلکه مناطقی بودند که با نام شهرهای یونان 
امروز معروف بوده اند مثل سرزمین آتن  یا منطقه 

ساردویا..."
با  خودراداردوباید  خاص  تعریف  تاریخ 
بازنگری  به  تاریخ   ، گفت  سخن  اسنادومدارک 
درست  ازراه  اما  نیست   حرفی  نیازدارددرآن 

ومنطقی
قبل   490 درسال  که  باورندارند  منطقی  آقای  آیا 
ازمیالد جنگ ماراتن رخ دادودراین جنگ داریوش 

شکست  اش  وزیرکی  کاردانی  باهمه  هخامنشی 
ازراه  مرگ  که  بود  پیکارجدیدی  وآماده  خورد 
رسید. فرزندش خشایارشا ده سال بعد یعنی 480 
قبل ازمیالد به تالفی شکست ماراتن بدان سرزمین 
لشکرکشید اوهم باناکامی روبرو شد. ازطرفی هم 
هریک  واسپارت  آتن  بزرگ  که شهرهای  میدانیم 
حکومتی مختص بخودداشتند. شهرساردکه ایشان  
می  فرمان  هخامنشی  ازحکومت  فرمودند  اشاره 
بردهرودوت پدرتاریخ ، " پدردروغ " فرزند همین 
شهر بود.آتن واسپارت باهم درگیربودند وازشاهان 
باید پذیرفت که   . هخامنشی کمک می خواستند 
وحکام  داشت  رواج  اروپا  درسراسر  هلنی  تمدن 
دربار  به  ها   آتنی  از  بسیاری  بودند.  هلنی  اکثراً 
ایران راه یافته بودند ومحرک اصلی هجوم ایران 
به یونان همین هلنی ها بودند.مثاًل درسال 5۱0 قبل 
ازمیالد  مردم آتن بر هیپیاس Hippias شوریدند 
که  لیدی  ازوالی  واو  بپاکردند  ملی  حکومت  و 
منصوب ایران بود کمک خواست . یا آتنی ها که 
با اسپارتی ها درگیر شدند به حاکم آسیای صغیر 
که ضمیمه ایران بود می رفتند وازآنها چاره جوئی 

می خواستند.
آقای منطقی بدنبال چه چیز می گردند ؟ نام ؟ آتن 
تاریخ  درطول  ما  سرزمین  مگر  ؟  هلن   ، یونان   ،
به یک نام بوده است ؟ازروی سندومدرک سخن 
سخن  با  را  یادداشتم   . بنشیند  بردل  که  بگوئید 

گیلبرت مِری پایان می دهم:
"سالگرد پیروزی جنگ ایران ویونان را ، یونانی 
شکرگزاری  وروز  گرفتند  می  جشن  هرساله  ها 
برپا می کردند  وزنان با صدای بلند سرود سپاس 
می خواندندوبهمراه آن ، سرودهای حماسی ُهمر 
نیز زمزمه می شد.دراین مراسم ، یونانیان که چند 
ایرانیان  که  را  خدائی  یک  اقوام   ، بودند  خدائی 
خدایان  داوری  به  که  کردند  می  سرزنش  باشند 

دچارشده اند ."
مری انگلیسی است ویونان شناس معروفی است .

ولئونیداس  ترموپیل  تنگه  منطقی  آقای  راستی 
وتخریب آتن افسانه است ؟

بااحترام - یک دوستدارتاریخ 
م.ع - ماساچوست آمریکا

آشنائی با آزادی

بسیارگرامی  ازدوست  تشکر  ضمن   ، بادرود 
باعث  که  آذری  سیاوش  آقای  جناب  ودانشمندم 
ناقابلی جهت  بااین مجله شدند چک  آشنائی من 

آبونمان خدمتتان ارسال می دارم .
باآرزوی موفقیت   فریده از مریلند آمریکا

آزادی :از همراهی شما سپاسگزاریم 

داستانهای کوتاه بسیارعالی است 

دردوسه شماره اخیر داستانهای کوتاه چاپ می کنید 
که عالی است .خواهش می کنم این کاررا ادامه 
دهید و ازطرفی اگر امکان دارد داستانهای کوتاه 
ازنویسندگان معروف جهان هم ترجمه وچاپ کنید.  

نویسندگان  کوتاه  داستانهای  درآینده  :حتمًا  آزادی 
خارجی را هم ترجمه وبرای شما چاپ خواهیم کرد.

هم زبان افغانی 
من چندبار تلفن کردم  . اخیراً شماره ششم آزادی 
را  قبلی  های  شماره   . کردم  تهیه  درداالس  را 
می خواهم قیمت چقدراست و آیا کردیت کارت 

قبول می کنید؟
علی - همزبان  افغانی شما - داالس  تکزاس 

آزادی: همانطورکه درشماره های گذشته هم نوشته ایم 
برای دریافت شماره های قبل به ازاء هر شماره 5 دالر به 
آدرس دفتر مجله ارسال داریدکه 3 دالرآن بهای مجله 
و دودالرآن برای پست آن  است . کردیت کارت را فعال 
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قبول نمی کنیم ولی می توانید چک شخصی و یا مانی 
ُاردر دروجه شرکت  پارس مس میدیا  ارسال کنید .از 
شما همزبان  افغانی بسیار سپاسگزاریم که نشریه آزادی 
را حمایت می کنید. درضمن اگر مطالبی درباره کشور 
افغانستان دارید برای چاپ درمجله  به آدرس ما ارسال 

فرمائید.

سی دی زّرین 

باتشکر ازشما که با هنرمندان باارزش ایرانی گفتگو 
می کنید و آنهارا به ما می شناسید. غرض ازتلفن 
توان سی  می  ازکجا  تشکرازشمابودواینکه  کردن 
دی خانم زرین را تهیه کرد؟ ازبس صدای آقایان 
را شنیدیم خسته شدیم . حاال باید کمی هم صدای 
خوب خانمهارا گوش کرد. اگر محل فروش سی 

دی ایشان را اعالم کنید خوشحال می شوم .
ونوس از ماساچوست 
با تشکراز شما . سی دی خانم  زرین را می توانید 
با مراجعه به آی تون  باپرداخت کمتراز یک دالر 
برای هر ترانه دانلود کنید . خانم زرین هم از شما 
سپاسگزاری  ایرانی  اصیل  موسیقی  دوستداران 
یابی  دست  وآسان  سریع  راه  تنها  گفتند  و  کردند 
به  امیدوارم   . است  آیتون  همین  آثارایشان  به 
راحتی بتوانید آن را دانلود کنید. درضمن آیتون 
از محصوالت شرکتی است که آی پدرا می سازد و 
می توانید آنرا ازاینترنت بطوررایگان دانلودکنیدو 
برای ضبط آعنگهای موردعالقه تان ازآن استفاده 

کنید.

هم  منطقی  ازآقای  شد؟  چه  تاریخ 
بیشتر بنویسید

پس   . کنید  چاپ  راهم  تاریخی  مطالب  قراربود 
امیدوارم تلفن بعدی من برای تشکراز  چی شد؟ 
چاپ مطالب تاریخی باشد. درضمن سالم من را 
بگوئید  ایشان  به  و  برسانید  منطقی  امان  آقای  به 
هنوز هم ما ساخته های ایشان را می بینیم و لذت 
می بریم . لطفًا ازایشان هم اشعار و مطالب دیگری 

چاپ کنید.

محمد از شیکاگو

این کار صورت خواهد  . حتمًا  نرفته است  یادمان 
گرفت . اگرچه اآلن هم کم وبیش درخالل مطالب 
دیگر هم به تاریخ گوشه چشمی داریم . اما مطلب  
تاریخی مشروح هم بزودی تقدیم حضورتان خواهد 
شد. اجازه بدهید ازجزئیات آن فعاًل چیزی نگوئیم 
صورت  کار  این  زود  خیلی  باشید  مطمئن  ولی 
برای  شاید  که  تاریخی  ومطلبی  گرفت  خواهد 
اولین بار از مفاد آن آگاه می شوید درنشریه چاپ 
خواهد شد. ازشما چه پنهان این مطلب تاریخی هم 

را خود آقای منطقی مشغول نوشتن آن هستند . 
آقای منطقی  زمان کوتاهی برای دیدار دخترشان 
بودند وه فیض دیدارشان نصیب  به آمریکا آمده 

دائمی  اقامت  محل  درفرانسه  فعاًل  شدولی  بنده 
خلق  و  درنوشتن  فعال   سخت  و  هستند  شان 
به  درآزادی  تدریج  به  که  هستند  باارزش  آثار 
عزیز  خواننده  شما  از  بازهم  رسید.  خواهد  چاپ 

سپاسگزاریم .

شعِربهاربود

زمانی که جوانتر بودیم شعری برسرزبانهابود که 
بعدهاهم زنده یاد هایده آن را خواند بامطلع :

شکست عهدمن وگفت هرچه بودگذشت 
به گریه گفتمش آری چه زود گذشت 

اواًل می خواستم اگر امکان دارد همه این غزل را 
درمجله چاپ کنید و طبق معمول خودتان درزیر 
بنویسید.بسیارممنون  آن  شاعر  از  شرحی  آنهم 

اززحمات شما
امیر راحتی   از کانادا

که  کردم  دریافت  زمانی  ترا  میل  ئی  امیرجان 
صفحه شعروغزل را بسته بودیم . قول می دهم این 
خودمنهم  و  است  دهقان  ایرج  ازدکتر  که  شعررا 
ازآن خاطرات خوبی دارم درشماره آینده چاپ 

کنم . 
از  احتمااًل  که  ازخوانندگان عزیزی   ، درهمین جا 
تلفنی  یا شماره  و  دارند  ایرج دهقان خبری  دکتر 
ازایشان دارند استدعا می کنیم  مارا باخبرکنندتا 

اگر هنوز درقید حیات هستند باایشان گپی بزنیم .
باید  باشند  زنده  خدا  بخواست  اگر  اکنون  ایشان 

حدود 80-90 سالی داشته باشند.

ازکامپیوتر هم اطالعاتی به ما بدهید 

درطول روزکه با کامپیوترکارمی کنیم  به مسائلی 
اطالعاتمان  شویم  می  متوجه  که   خوریم  برمی 
درموردکامپیوتر کم است . وقتی به نشریات علمی 
کنیم   می  مراجعه  کامپیوتر  درزمینه  تخصصی   -
وآنهارا می خوانیم چون اطالعات پایه ما کم است 
کنم  خواهش  میخواهم   . کنیم  نمی  درک  آنهارا 
اگر امکان دارد درهر شماره  با کمک متخصصین 
فارسی زبان  اطالعات گوناگونی درزمینه کامپیوتر 
به ما بدهید. برای مثال ویروس کامپیوتری چیست 
و چرا به آن ویروس می گویند ؟ ویا چکنیم که 
کامپیوتر ما ویر.س نگیرد و یا اگر ویروس گرفت  
باید  با آن روبرو شد؟یا اگر نخندید  باید  چگونه 
بگویم من هنوز نمی دانم چطور باید یک عکس 

را با ای میل  برای دوستانم بفرستم . 
امیدوارم بزودی شاهد این صفحه  مفید باشیم .

ارسالن مجتبائی -  ویرجینیا

باکمال میل این  کاررا بزودی انجام خواهیم داد .
که  هستند  کسانی  هم  خوانندگان  درمیان  اگر 
دارند   کامپیوتری  مسائل  درباره  متنوع  مطالب 
بسیار  دارند  ارسال  ما  برای  درمجله  درج  برای 

سپاسگزار خواهیم شد.

ماتشنه اطالعاتیم 

اآلن دوره اطالعات است . همه ما تشنه اطالعاتیم 
از   ، همسایه  از کشورهای   ، ایران  از شهرهای   .
مسائل علمی ، از  حیوان وگیاه و طبیعت  هرچه 
اگر   . شود  می  افزوده  ما  اطالعات  بر  بنویسید 
درباره کشورهای دیگر هم مطالبی بنویسید  خوب 
است . برای مثال ، مقایسه وضع اقتصادی اروپا و 
آمریکا ویا وضع زندگی دراروپا و آفریقا ونظایر 
آن . ازطرفی درباره اقوام مختلف ایرانی مثل لر، 
ما  هم  دیگر  واقوام  بلوچ   ، گیلک   ، آذری  کرد، 
ایرانی ها کم می دانیم . مارا دراین زمینه ها بیشتر 

مطلع کنید.
ت.ج بوستن -ماساچوست 

پیشنهادات خوبی که شما خوانندگان عزیز  این  با 
به ما می دهید  ما حس می کنیم که صدها مشاور 
قابل  پیشنهادات  این  همه   . داریم  برجسته  و  آگاه 
اجراست و به  خواست خدا یک یک آنهارا بمورد 

اجرا می گذاریم . فقط کمی وقت به ما بدهید.

بازهم شماره های گذشته 

درهر ماه تعدادی خواننده جدید به ما می پیوندند 
دراختیار  نیز  را  گذشته  های  شماره  مایلند  که 
شده  نایاب  بکلی  نخست  شماره   . باشند  داشته 
 . داریم  ما فقط یک جلد درآرشیو خود  است و 
اما بقیه شماره ها موحوداست درصورت نیاز برای 
هرشماره 5 دالر به آدرس مجله حواله کنید تا با 

پست سریع برای شما ارسال گردد.
برروی  کامل  بطور  را  هرشماره  توانید  می  ویا 
سایت ما به آدرس زیر مطالعه کنید. هرشماره ۱5 

روز پس ارانتشار برروی سایت قرار می گیرد.

www.parsmassmedia.org

بانام  تا  کنید  ارسال  مطلبی  مجله  برای  اگرمایلید 
تایپ  فارسی  زبان  به  را  آن  شود  چاپ  خودتان 
هائی  میل  ئی  به   . کنید  میل  ئی  ما  برای  و  کنید 
که به زبان فارسی و خط التین باشد ترتیب اثری 
داده نخواهد شد. اگر بصورت نامه مطلب خودرا 
ارسال دارید ممکن است چاپ آن تا چند شماره 
گروه  به  بهیچوجه  خود  بیفتد.درمطلب  تأخیر  به 
توهین  دگراندیش  سیاسی  شخصیت  یا  سیاسی 
نکنید . هر قسمت از مقاله شما که با خط مشی 
آن  در حذف  آزادی  باشد  نداشته  مطابقت  مجله 

مجاز است .
تا شماره بعد یاحق 
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یادی از ستارگان پیشین جام جهانی 

باپایان گرفتن بازیهای جام جهانی فوتبال  خیلی 
از فوتبال دوستان مسن تر به یاد روزگاران گذشته 
افتاده ودر البالی یادها و یادگارها نامهای پُرآوازه 
و محبوب دورانهای مختلف را جستجو میکردند. 

دراینجا به برخی ازاین نامها اشاره می کنیم :
شیافینو  خوآن  )آرژانتین(•  استابیله  گیلرمو   •  

)اروگوئه( • فرانس پوشکاش )مجارستان(
• لئو یاشین )شوروی(• ژوست فونتن )فرانسه(

فرانتس  )برزیل(•  پله  )پرتغال(•  بیو  اوزه   •  
بکن باوئر )آلمان(• یوهان کرایف )هلند( 

مارادونا  دیگو   • )فرانسه(  پالتینی  میشل   •
روبرتو  )آلمان(•  ماتئوس  لوتار   • )آرژانتین( 

باجو )ایتالیا(• زین الدین زیدان )فرانسه(
• رونالدو )برزیل(

پیشکسوت فوتبال و داور بین المللی 
ایران درگذشت 

داود حیدری، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران 
و باشگاه دارایی در سن 79 سالگی درگذشت.

به گزارش مهر، مرحوم حیدری که متولد ۱3۱0 
در تهران است و سابقه حضور در تیم ملی فوتبال 
به  دهه 40  اوایل  از  داشت،  را  دارایی  باشگاه  و 
به  سپس  و  پیوست  کشور  فوتبال  داوران  جرگه 
کشور  فوتبال  درخدمت  المللی  بین  داور  عنوان 

بود.
تخت  جام  دوران  طول  تمام  در  حیدری  مرحوم 

جمشید به عنوان داور قضاوت کرده بود. 
امردادماه  سوم  یکشنبه  درروز  حیدری  مرحوم 

درگذشت.

      گزارش روزه خواری علی 
کریمی به فدراسیون فوتبال

حکم  صدور  وجود  با  آذین  استیل  باشگاه  ایلنا: 
در  او  روزه خواری  ادعای  کریمی،  علی  اخراج 
مالء عام را به فدراسیون فوتبال هم گزارش داد. 

اخراج  جنجال  از  پس  روز  یک  گزارش  این 
کریمی، به سازمان لیگ فدراسیون فوتبال رسید. 
عزیزاهلل محمدی، رئیس این سازمان دریافت این 
گزارش را تایید می کند: »باشگاه استیل آذین به ما 
نامه داده و گفته که بازیکن این تیم علی کریمی 
در تمرینات، دستورالعمل سازمان لیگ را نادیده 
گرفته. ما وظیفه داریم گزارش هایی که می رسد را 
بررسی کنیم. اما در این مورد چون خود باشگاه، 
لیگ  سازمان  کرده،  انضباطی  برخورد  بازیکن  با 

برخورد دیگری نخواهد کرد.« 

به نظر می رسد رئیس سازمان لیگ تمایلی ندارد 
به اختالف مدیریت باشگاه استیل آذین با کریمی 
یک  ندارد  دوست  می گوید  محمدی  شود.  وارد 
و  او  به  احتمالی  توهین  دلیل  به  تنها  بازیکن 
مشکل  »اگر  شود:  اخراج  باشگاه  از  همکارانش، 
نداریم. مگر ما کی  باشد، ما حرفی  به ما  توهین 
هستیم که به خاطر ما بازیکنی اخراج شود؟ البته 
ظاهرا مدیران استیل آذین گفته اند دلیل تصمیمشان 

روزه خواری بوده.« 
کریمی  علی  اخراج  خبر  انتشار  از  پس  روز  سه 
احتمال  از  منابع  برخی  آذین،  استیل  باشگاه  از 
مالک  هدایتی،  می دهند. حسین  خبر  او  بازگشت 
باشگاه استیل آذین در برنامه ای تلویزیونی اعالم 
کرد، هیات مدیره این باشگاه در نشستی تصمیم 

مدیرعامل را بررسی خواهد کرد. 

درگذشت قهرمان ژیمناستیک کار 
مهابادي بر اثرسانحه تصادف

سانحه  براثر  آذربایجانغربي  ژیمناستیک  قهرمان 
تصادف درگذشت. 

مهابادي  ساله   24 کار  ژیمناستیک  فاتحي  یحیي 

و  استاني  مسابقات  در  برتر  هاي  رتبه  داراي  و 
کشوري، شنبه شانزدهم مرداد پس از تصادف با 
یک دستگاه خودروي جیپ در منطقه باغ شایگان 
مهاباد به حالت کما رفت و پس از گذشت شش 
در  مرداد  دوم  و  بیست  جمعه  شامگاه  در  روز، 

بیمارستان خمیني ارومیه بدرود حیات گفت. 

یحیي فاتحي که در خانواده اي ورزشکار به دنیا 
آمد از سن هفت سالگي ورزش ژیمناستیک را آغاز 
کرد. درخشش چشمگیر او در مسابقات استاني و 
ژیمناستیک  مسابقات  اولي در  مقام  کسب هشت 
آذربایجانغربي موجب شد به عضویت تیم منتخب 
دومي  مقام  یک  کسب  درآید.  استان  ژیمناستیک 
و یک مقام سومي در مسابقات کشوري از دیگر 
افتخارات ورزشي، زنده یاد یحیي فاتحي به شمار 

مي رود.

پرونده های تحقیق و تفحص از تربیت 
 بدنی گم شد 

روزنامه ابتکار: کمیته تحقیق و تفحص مجلس 
از سازمان تربیت بدني 9 ماه گذشته کار خود 
را شروع کرد تا با بررسي جوانب مختلف این 
سازمان به حرف و حدیث هاي پیش آمده در 
ورزش پایان دهد. امروز و با گذشت 9 ماه از 

شروع کار هنوز این کمیته نظر قطعي خود را در 
رابطه با سازمان تربیت بدني اعالم نکرده است. 

رییس کمیته تربیت بدني مجلس شوراي اسالمي 
ورزش  از  مختلفي  زوایاي  هنوز  که  است  معتقد 
وجود دارد که مخفي مانده و نیاز به بررسي بیشتر 
ورزش  بخش هاي  از  بسیاري  مي گوید:  او  دارد. 
ما  با  یافتن زمان تحقیق و تفحص  پایان  بهانه  به 
نظر قطعي  اعالم  براي  بنابراین  نکردند،  همکاري 
نیاز داریم. حجت االسالم یحیي  ماه زمان  به یک 
زاده در گفت وگو با ایسنا، درباره سرانجام کمیته 
بدني  تربیت  از سازمان  تحقیق و تفحص مجلس 
گفت: اگرچه فرصت 9 ماه این کمیته ۱8 مردادماه 
از  که  داشتیم  اصرار  همچنان  ما  اما  یافت  پایان 
سه ماهي که مي توانیم به طور قانوني تمدید کنیم 

حداقل یکماه را استفاده کنیم

 ورزش ما
     و  جهان

علی کریمی
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پول  های  یارشته  فوتبال  ای  حرفه  قهرمان 
برای  آفرینی  افتخار  بین  سازدیگرمیباید 
خودومیهنش ازیک سووبرخورداری ازرفاه مادی 

ازسوی دیگر یکی راانتخاب کند.
این بحث را که درشماره گذشته آغازکردیم اینک 
ازدوحالت  یکی  ازگزینش  منظور  گیریم.  می  پی 
بکلی  را  مادیات  قهرمان  آنست که  نه  گفته شده 
کناربگذارد وبه صرف افتخارآفرینی ، تآمین رفاه 
برای زندگی اش را نا دیده بگیرد.بلکه میان این 

دوجنبه موازنه برقرارکند.
 تیم های ورزشی حرفه ای یاپروفشنال درخارج 
دربازیها  که  هنگامی  و  دارند  ازکشورصاحب 
سرمایه گذاری میکنند قهرمانان را به ازاء پرداخت 
مبالغ قابل توجهی ،درتیم خود جای میدهند.برای 
قهرمان  پوست،نژادوملیت  رنگ  گذاران  سرمایه 
مطرح نیست ،آنچه برای آنها  مهم است آنستکه 
قهرمان استخدام شده چه تعداد تماشاگریادرواقع 
مسابقه  بلیط  فروش  های  گیشه  مقابل  خریداربه 
مؤسسات  ها،  شرکت  دیگر  ازسوی  میکشاند. 
وکارخانه ها نیزبادادن آگهی دربین پخش گزارش 
مستقیم تلویزیون یارادیو ویادر مطبوعات نوشتاری 
سودهای سرشاردیگری میبرند که بخشی ازآن،نیز 
میگیرد.  تعلق  قهرمانان  گذاربه  برسرمایه  عالوه 
نکته جالب اینجاست  که درآمد یک قهرمان حرفه 
های  رشته  تحصیلکرده  فرد  ازیک   ، ورزش  ای 
مختلف علمی حتی دکترا که سالها زحمت کشیده 

شاخص  وعضو  نخبه  وجزوطبقه  خوانده  درس 
بیشتر  ،بمراتب  شده  ومردم  وخدمتگزارجامعه 
است!. درنتیجه مالحظه میشودمثال فوتبالیستی که 
توپ راوارد دروازه حریف کرده یا بسکتبالیستی 

که توپ را درحلقه تیم رقیب انداخته عالوه بر 
ترازپزشک  محبوب  هنگفت،  دستمزد  دریافت 

یامهندس نیزهست.!
دردبیرستان  هنگامیکه  است.  مادیات  دنیای  دنیا 
آموزگار  های  پرسش  از  یکی  میکردیم  تحصیل 

این بود که« علم باالتراست یاثروت« ما ایرانیان 

درجوامع  امروزه  رابرترمیدانستیم.اما  علم  اکثراً 
این پول است  مانند آمریکا واروپا  سرمایه داری 
است.  پول  ها  میکند.معیارسنجش  حکومت  که 

مرد6 میلیون دالری... ونظایرآن....
که هستند  افرادی  ای  حرفه  ورزشهای  درمیان 

کتک  میگیرند  پول  ورزشی  های  درنمایش 
بخورند!.

ازکتک  جوانان  بخصوص  تماشاگرامریکائی  زیرا 
زدنش  کتک  وبرای  میبرد  اولذت  خوردن 
هورامیکشد، حتی برخی رستوران های شبانه ای 
های خشن  ورزش  نوع  این  تلویزیونی  پخش  به 
میپردازند وجوانان برای مشاهده مسابقات حاضر 

می شوند تابرای حریف پیروز هورا بکشند.
ساخته  رزمی  های  ورزش  امروز  آنکه  نتیجه 
را  گالدیاتورها  مصاف  گذاران  سرمایه  وپرداخته 

درذهن تداعی میکنند.
نیزه  پرتاب  رشته  که  نوجوانی  سالهای  درآن 
راشروع کردم، مسابقات بوکس حرفه ای درآمریکا 
و  داران  سرمایه  بین  هنگفت  قراردادهای  عقد  با 
مشاهده  به  وعالقه  برگزارمیشد  بوکس  قهرمانان 
آنکه  نیزهمه جاگیرشد.نکته  درایران  مسابقه حتی 
دراین زدوخوردهای ورزشی ،چندتن ازقهرمانان 

دررینگ بوکس جان خودرا نیزازدست دادند.

 
 

  ورزشهای حرفه ای     
                               بخش دوم

                                 ع.پاشائی    

یک تیم فوتبال حرفه ای  درآمریکا
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نامه سیزدهم :

دوست عزیزومهربان ...
حتمًا میدانی که بنا به احادیث وروایات دینی ازبدو 
خلقت آدم تاکنون یکصدوبیست وچهارهزار پیغمبر 
آمده است .تا بشردوپا را به راه راست هدایت کند 
مخلوقات  اشرف  که  است  تعجب  جای  بااینهمه 
هنوز که هنوزاست غالبًا همچنان گمراه ودژخیم 
بینوائی دراینجاست  این  . سرچشمه  نواست  وبی 
همنوع  به  تظاهر   علیرغم  آدمها  اینگونه  که 
برای خود می خواهند فقط  را  دوستی همه چیز 

وهمیشه درپی پرکردن جیب و شکم خود هستند 
سعادت  به  امیدی  توان  نمی  است  چنین  وتا 

وبهروزی بشریت داشت .
شاید اغراق نباشد اگر بنویسم که پندواندرز الاقل 
دردهای  از  گرهی  تواند  نمی  دیگر  ما  دردوران 
برهنه  وتن  گرسنه  شکم  برای  بگشاید.  اجتماعی 
وبهبودی  سیری  وانتظار  گفتن  موعظه  وبیمار 
که  است  خردانه  بی  و  همانقدرمسخره  داشتن 
انسان بخواهد کوهی را با انگشت سوراخ کند . 

هزاران سال است نسل اندرنسل بگوش فرزندان 
آدم خوانده اند که دزدی و تجاوز بحقوق  همنوع 
ناپسند است . بااینحال می بینیم پندها واندرزها  اثر 
چشمگیری نداشته و آدمها همچنان دست اندر کار 
پلیدی و زشتی اند . اگر پند و موعظه می توانست 
دنیا  باید  حاال  تا  کند  رادرمان  آدمیان  دردهای 

بهشت موعود شده باشد!
دوست عزیز ... ازاصل مطلب دور افتادم . باری 
که  وقتی  قوم  اززعمای  یکی  قبل  سال  چند   ،
بهمان  مستخدمین  از  اداره  فالن  کارمندان  فهمید 
دانست   می  وچون  گیرند  می  حقوق  کمتر  اداره 
تمام  سرچشمه  تواند  می  عدالتی  بی  اینگونه  که 
صداقت  درباره  مدتی  باشد  وانحرافات  فسادها 
چه  اما  کرد.  صحبت  انسانی  شرافت   و  وپاکی 
تواند  نمی  موعظه  پندو  نداند  که  کیست   ، سود 
جوابگوی نیازهای زندگی باشد. کیست که نداند 
صداقت درکار وحفظ شرافت انسانی را نمی توان 
از آدم گرسنه وکسی که از فردای خویش  ایمن 

نیست توقع داشت ؟

باری ، مطلعین 
می گفتند آقا ، هرماه حدود 

گیرد.  می  حقوق  هزارتومان  چند 
مستغالتی   و  کشاورزی  ازدرآمد  غیر  این  البته 

درآمدهای   وسایر  المشاوره  حق  ودرآمدهای  
احتمالی وپیش بینی نشده او بود.خوب یک چنین 
آدمی که هیچگونه پیوند ورابطه عاطفی با کارمند 
ازنظر  را  وآنان  ندارد  مردم  با  ویا  دستش  زیر 
ازلحاظ  که  بسا  وچه  واحساس  وروحیه  اخالق 
شکل وقیافه هم نمی شناسد مسلم است که باید 

برای تحکیم پایه های ریاستش موعظه بکند !.
کسی که هرروز صبح  مستخدم خانه اش دست 
از  وپس  کند  می  تعظیم  درجلویش  بسته  وبغل 
می  اداره  به  وراننده   بااتومبیل  صبحانه   صرف 
می  باز  خانه  به  مجدداً  طریق  بهمین  وبعد  آید 
گردد وشبها تا دیر وقت گرفتار شب زنده داری 
که  داند  می  چه  است  پرازپول  جیبش  وهمیشه 
به  وباران   باد  شالق  زیر  و  طلبکارشدن  گرفتار 
انتظار اتوبوس ایستادن وتا چهاربند  خیس شدن 

چه مزه ای دارد؟

تحمیق  را  زیردستانش  بدینگونه   آدمی   چنین 
می کند تا بتواند ازگرده آنان بار بکشد.

بدوش  همیشه  کارها   سنگینی   ، اداری  درمحیط 
درحالیکه  ترند  پائین  درمراحل  که  است  آنهائی 
ومزایا  فشارکار ومسئولیت کمتر  باالتر  درمراحل 
یک  ومسئولیت  زحمت  المثل   .فی  است  بیشتر 
حسابدار که برای رسیدگی حسابها  ساعتها اوراق 
وارقام  اعداد  با  ودائم  کند  می  دفتررازیرورو 
ماشین  بمنزله  تنها  که  ازرئیسش  سروکاردارد 
امضاست  بیشتر و حقوق ومزایایش کمتر است .

که  کنیم  تشبیه  ای  کارخانه  به  را  اداره  یک  اگر 
کوچک  ابزارهای  گردش  نتیجه  کارش  بازده 
که  باشیم  داشته  راقبول  این  واگر  است  وبزرگ  
نقش چرخها ومهره های کوچک کمتر از چرخها 
هریک  وجود  وبدون  نیست  بزرگ  های  مهره  و 
ازابزارها نمی توان محصوالتی بدست آورد. یعنی 
هیچ چرخی بخاطر بزرگ بودن ویا چرخ دیگری 
بخاطر کوچک بودن  نمی تواند بی اهمیت تلقی 
گردد. دراین صورت چگونه است که آدمهارا به 
کوچکتر و بی اهمیت تر  و بزرگتر و پر اهمیت تر

تقسیم کرده وبرای هریک ازدیدگاه خاصی مواهب 
ومزایا قائلیم ؟

ولی  باشد  داشته  مرفه  زندگی  باید  رئیس  چرا 
مرئوس نداشته باشد؟

یادگار  تفاوتها  این  باورکن همه ی  دوست عزیز 
وبازمانده ازدوران بردگی آدمهاست . یادگاردورانی 
است که ارباب  خوش وراحت درسایه میزیست 
وبنده ورعیت درزیر آفتاب سوزان خرمن  می کوفت 

وعرق می ریخت .

نامه چهاردهم:
دوست عزیز   نمیدانم جزوه "چنین اند کارمندان 

  آنچه تا کنون خوانده اید:
   وضع اجتماعی وروابط اداری مورد  نقد نویسنده قرار می گیرد و طی نامه هائی که خطاب به    
   دوستش می نویسد  ، نویسنده تالش می کند تا خواننده را از کاستی ها ونابسامانی های موجود  

    درسیستم آموزشی و اداری  آگاه کند. واینک دنباله ماجرا...

�و�و�رانی �هران و�و�ه �رک� وا�دا

کسی که با راننده  واتومبیل سرکار می آید چه می داندزیر شالق باد وباران  به انتظار اتوبوس ایستادن وتا چهاربند 
 خیس شدن چه مزه ای دارد؟
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خوب " که فصلی ازکتاب " فوت وفن های رهبری" 
اثرچارلز تیتوس آمریکائی ویکی از همکاران اداری 
؟ نه  یا  ای  خوانده  نموده  وچاپ  ترجمه  را  آن 

درنخستین قسمت جزوه نوشته شده است :
این  درباره   ". بکند  خطائی  تواند  نمی  رئیس   "
بفهمم  نتوانستم  فشارآوردم  مغزم  به  جمله هرچه 
ومی  بوده  چه  جمله  ازاین  نویسنده  منظور  که 
خواسته چه بگوید. سرانجام فکر کردم که شاید 
تواند" نمی   " کلمه  بجای  مترجم  یا  نویسنده 

 می خواسته  "نباید" بنویسد واگر جز این باشد 
بکارمندان  مطلبی  چنین  تلقین  که  گفت  باید 
وزیردستان وقبول این مطلب که رئیس نمی تواند 
فالن  بگوئیم  که  است  این  بمنزله  بکند  خطائی 
پزشک نمی تواند اشتباه بکند .درصورتیکه چنین 
ادعائی اساسًا غلط است . اشتباه وخطا باتوجه به 
ناپذیر  بیش وکم آن جزئ خصوصیات  اجتناب 
هر آدمی است . وآنگهی چه بسیاردیده شده است  
است  کرده  ئی  خطا  عمداً  گاهی  رئیس  یک  که 
باشد  بزرگترومهمتر  هرچه  آدمی   : بیان  بااین   .
خطایش احتمااًل بیشتر و خطرناکتر است  وچه بسا 
نفوذوقدرتش  بخاطر  رئیس  هم خطای  گاهی  که 

مکتوم مانده است .
می  چنین  هفت  قسمت  های  جمله  از  دریکی 
شوند  معذب  ندارند  دوست  رؤسا   "  : خوانیم 
مشکالتی  خود  رؤسای  برای  مطیع  دستان  زیر   ،
بی  باال  دوجمله  خواندن  با  کنند"  نمی  فراهم 
انسان خطور می کند  اندیشه به ذهن  این  اختیار 
که البد زیردستان ازمعذب بودن خوششان می آید  
یارؤسا اگر برای زیردستان خود مشکالتی فراهم 
نمایند که گاهی نیز چنین است مهم نخواهد نبود.

درقسمت نهم ، این جمله جلب توجه خواننده می 
کند : " هیچ چیز از چشم رئیس دور نمیماند"

جای هیچگونه تردید نیست که مسائلی ازاین قبیل 
بمنزله  کردن  بیان  وکلیت  قاطعیت  با  بدینسان  را 

عرش  به  رئیس  رساندن 
خداست . 

چه بسیاردیده شده که یک 
را  کارمندانش  اصاًل  رئیس 
بصورت ظاهر هم  نشناخته 
ازکم  اینکه  به  رسد  چه  تا 
وکیف کارشان اطالع یابد. 
اغلب دیده شده یک رئیس 
را  وجایش  نیامده  هنوز 
سفت نکرده  دیگری را به 
 . اند  کرده  انتخاب  جایش 
وقتی که در یک تشکیالتی 
حکمفرما  ای  رویه  چنین 
تواند  می  باشد  چه کسی 
چه  به  دیگران  که  بفهمد 
بسیار  کاری مشغولند وچه 
زیردستان  که  ایم  شنیده 
با همدستی  ویا  رئیس  یک 

اند ووقتی که  گند  کار  خوداو خطاهائی کرده 
باال آمده معلوم شده است که بله ...

وبدینگونه است که می بینی علیرغم ادعای نویسنده 
" چنین  "فوت وفنهای رهبری"ویا جزوه  کتاب 
اند کارمندان خوب " عمد یا غیر عمد  همه چیز 
ازچشم رئیس دور مانده است . ودرقسمت هفدهم 
میخوانیم :"خودت باش ، تقلید مکن "  بگذاراول 
اینکه  از  بنویسم . حتمًا میدانی قبل  تقلید  درباره 
نکردن  تقلید  به  راجع  آمریکائی  تیتوس  آقای 
بنویسد ومترجم محترم آن  بگوید وکتابی  سخنی 
بلخی  محمد  الدین  جالل  برگرداند   بفارسی  را 

معروف به مولوی ، شاعر ایرانی گفته است : 
لعنت  دوصد  ای  بربادداد     تقلیدشان  را  خلق 

براین تقلید باد.
بااین حال می بینی که تقلید هرروز بیش از پیش 
وآسایش  کند  می  رخنه  زندگیمان   درتاروپود 
عادات   و  سنن  گیرد  می  ازهمه  را  نیکبختی  و 
خواه  بد  مشتی  بدست  وبیگانه  خودی  زشت  
رود  ومی  یابد  می  رواج  جوانان  درمیان  نادان  
که ریشه نیکی وانسانیت ازبیخ کنده شود . تجمل 
پرستی دست وپای خانواده ها را به زندگی قسطی 
همراه باپرداخت بهره  بسته است ورقابتها وچشم 
وهمچشمی ها  شیرینی وخوشی زندگی را بکام 
این جنگ  اینکه  همه همه شرنگ کرده وخالصه 
به  را  آدمیان  آلود  اعصاب ودوندگی های هوس 

آستانه جنون وبدنامی کشیده است .
آری ، همه این شعله ها ازگور تقلید کورکورانه  
برمی خیزد وازهمین جاست که عمرها وزندگی 
ها با همه ظواهر پرزرق وبرق آن توخالی و برباد 
باید  " آنچه  "خودت باش  است .ودرباره جمله 
اگر محیط وزمانه بگذارد که  اینست که  نوشت  

انسان خودش باشد حرفی است .
اما دراین  زمانه نانجیب که آدمها بخاطر تأثیری 
که ازباالترازخو.د ودیگران پذیرفته ویا می پذیرند 

بویژه   . باشند  خودشان  توانند  می  کمتر  .آدمها 
درمحیط اداری ودرتمام محیطهائی که رابطه آمر 
و مأمور حکمفرماست  رعایت این نکته خالی از 

اشکال ودردسر نیست .
بپایان  فراز  یک  که  وسوم  بیست  درقسمت  واما 
آموزد  می  چنین  نویسنده  است  مانده  جزوه 
:"تاوفتی مطیع هستی نپرس ، اطاعت زره خوبی 
است ." شاید نویسنده فراموش کرده و نمی داند 
که آدم مطیع احتیاجی به داشتن زره ندارد تا بتوان 
درباره خوبی وبدی  آن گفتگو کرد. وقتی مطیع 
فرود  تسلیم  سر  وبدی  خطا  هر  ودربرابر  بودی 
 . باشی  داشته  زره  که  است  احتیاج  چه  آوردی 
که  پوشید  می  یا  پوشد   می  زره  آدمی  معمواًل 
حریف  ویا  وبادشمن  برود  جنگ  به  میخواست 
بودن  مطیع   " از  سخن  وقتس  بپردازد.  بمقابله 
که  آنکس  برای  چیز  همه  طبعًا  است  درمیان   "

مطیعش هستی روبراه خواهد بود.
چرا نویسنده فراموش کرده ویا نخواسته بنویسد که 
آدم مطیع زودتر می تواند براه خطا وفسادکشیده 
شود. چرا ننوشته که مطیع بودن گاهی برای انسان 
فاجعه ببار می آورد. یعنی اگر مطیع بودی وکاری 
را به میل رئیس انجام دادی که خطا بود ، رئیس 
زیرکانه  َانه اش را اززیر بار مسئولیت خالی می 
. درآن صورت  اندازد  " تله" می  به  کند وتورا 
چارلز  آقای  وحرف  بودن  مطیع  قصاص  توباید 

تیتوس آمریکائی را بکاربستن پس بدهی ؟!
چرانویسنده از "مطیع بودن " اینقدر ستایش کرده 
بحیوانات  مطیع  آدمهای  که  ؟وچراننوشته  است 
دست آموز شبیه ترند  تا به انسان ؟ وبخاط بیاور 
که یک میمون ویا یک سگ تربیت شده هم همواره 
مطیع است . درست است که آدمهای مطیع  بهتر 
می توانند مورد پسند واقع شوند واحتمااًل زودتر 
ازنردبان ترقی باال می روند  اما نمی توان تردید 
داشت که اینگونه آدمها درحقیقت جز خدمت به 
چیز  بهیچ  خود  جیب 
اندیشند  نمی  دیگر 
واعتقاد وایمانی ندارند 
یا در تاروپود فرومایگی 
احیانًا  .واگرهم  اسیرند 
خلوص  از  دم  گاهی 

نیت ووفاداری نسبت
بمافوق میزنندجزتظاهر 
چیزدیگری         ودروغ 
نیست.وهمه این معایب 
معلول سوء رفتار رئیس 
ناصالح نسبت بمرئوس 

است 
ادامه دارد

<<

<<
اطاعت زره خوبی است
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منوچهرسخائی

درعالم همكاران
  شکستن سر  

المللی  نگاربین  روزنامه  امیرطاهری 
تحقیقات  برای  که  اروپا  مقیم 
مطبوعاتی مدام درسفر بسرمیبردچندی 
پیش بعلت زمین  خوردگی وشکستن 
جراحی  عمل  مورد  سر  کاسه 

.امیرطاهری روزنامه نگاربین المللی

روز  بیست  مدت  وبه  قرارگرفت 
شد.خوشبختانه  بستری  دربیمارستان 
با مداوای پزشکان ، طاهری بتدریج 
سالمت خودرا بازیافت واینک دوران 

نقاهت رامیگذراند......

درگذشت يارمصباح زاده

ودیر  یاردور  طاهباز  دکترقاسم 
بنیان  زاده  دکترمصباح  شادروان 
درپاریس  کیهان  گذارمؤسسه 
سالیان  دکترطاهباز  درگذشت. 
متمادی ازیاران همدل ونزدیک ترین 
دوست دکترمصباح زاده بشمارمیرفت 
کیهان  مؤسسه  وکیفی  ودررشدکمی 

نقش مؤثری برعهده داشت.  
اش  خانواده  به  طاهبازرا  درگذشت 
ویاران مطبوعاتی تسلیت می گوئیم.

 جراحى کمر

نگاران  ازروزنامه  تبریزی  ایرج 
شهرستانهای  سازمان  سابق  ومدیران 

ازناحیه  درآلمان  کیهان  روزنامه 
جراحی  موردعمل  کمر  های  مهره 
ازروی  پس  قرارگرفت.وی 
درایران  اسالمی  جمهوری  کارآمدن 
دررژیم  وتنفس  دروطن  ماندن 
برنتافت را  گیراسالمی  نفس 

تبریزی  کرد.ایرج  کوچ  آلمان  وبه 
مطبوعات  محبوب  های  ازچهره 
برای  هاست.  کیهانی  درمیان  بویژه 
آرزو  وعافیت  تندرستی  عزیز  ایرج 

داریم.

   بازهم منوچهر؟

نگار  روزنامه  منوچهرسخائی 
وخواننده معروف مدتی است دوباره

پیش  چندی  وی  است.  شده  ناپدید 
درتماس بانویسنده از انجام یک عمل 
جراحی درناحیه شکم خبرداد وگفت 

که جراحان پس از8 ساعت یک غده 
اند  کرده  خارج  راازشکمش  بزرگ 
رامیگذراند. نقاهت  دوران  واینک 

است،  شده  بسیارتکیده  که  منوچهر 
ازانظار دورشده  باردیگر  روزها  این 
نویسنده  احوالپرسی  دوتلفن  است. 
تاکنون بی پاسخ مانده است. امید که 
منو چهر بامشکل تازه جسمی مواجه

داشته  ادامه  اش  وتندرستی  نشده 
باشد.

	درگذشت      
همکارمطبوعاتی

محمد پورداد همکار مطبوعاتی مقیم

آخرین دیدارسیاَوش آذری با محمدپورداد درلندن

 لندن سرانجام دربرابر سرطان ازپای 
درآمد.

پوردادگزارشگرسیاسی و نویسنده ای 
سالها  گذشته  دررژیم  بود.  برجسته 
خبری  درارتباط  ومعاریف  بارجال 
بود ،بویژه درسفرهای اردشیرزاهدی 
خلعتبری  عباسعلی  ازاو  پس  یا 
همراه  خارج  به  امورخارجه  وزرای 
امیرطاهری  ناپذیر  جدائی  دوستان  
،صفاحائری ، فریدون پزشکان وگاه 
مختلف  کشورهای  به  نویسنده  
را  سیاسی  ورویدادهای  سفرمیکرد 
درروزنامه  سالها  میداد.درآن  پوشش 
کارمیکرد  جورنال  وتهران  اطالعات 
۱353نمایندگی  درسال  تاآنکه 
وی  به  ایران  ملی  تلویزیون  رادیو- 
درپی  رفت.  لندن  به  و  شد  سپرده 
به  ازبازگشت  پورداد  رژیم  تغییر 
وطن خودداری کرد و در بریتانیا به 
پرداخت.سالها  دارالترجمه  تآسیس  
بعد درلس آنجلس با یک دخترزیبای 
ایرانی  پای سفره عقدنشست.نویسنده 
وهمسرسابقش تنها شاهدان عقد آنها 
نپائید  دیری  وصلت  این  بودند.اما 
وهمسرجوان بعلت بیماری درگذشت 

ومحمددراندوهی عمیق فرورفت.  
بعد  سالها  لندن  به  درمراجعت 
کرد  ازدواج  انگلیسی  دختر  بایک 
که  فرزندشد  سه  صاحب  وازاو 
ساله  ده  پسری  کوچکترینشان  
پویاداشت  شیواوذهنی  قلمی  است. 
ومقاالت تحقیقاتی اش بسیارخواندنی 
زدنی  نیزمثال  ورفاقت  ودردوستی 

بود ....
کارکنان آزادی درگذشت اندوهناک 
به  را  نگاربرجسته  روزنامه  این 
مطبوعاتی  همکاران  بازماندگان، 
تسلیت  صمیمانه  ایران  وملت 

میگویند.

دوباره سرطان!

عالوه برمحمدپورداد همکارودوست 
درلندن  روزها  این  که  عزیزمان 
دیگر  همکارمطبوعاتی  درگذشت، 
مطبوعات  دیگر  قلمزن  لقائی  ستار 
با  جدال  درحال  شهر  نیزدرهمین 
سرطان است. ستارلقائی که درایران 
تهران  هفتگی  مجله  سردبیری 
درمهاجرت  داشت.  برعهده  مصوررا 
شد  مقیم  درلندن  بخارج،  ایرانیان 
ودرمنطقه کنزینگتون چاپخانه ای را 
انتشارمطبوعات  اندازی کرد وبه  راه 
که  ازآنست  حاکی  پرداخت.خبرها 
معالجات  با  است  ستارنیزامیدوار 
اوبازگردد که  به  انجام شده سالمت 

مانیزهمین آرزو راداریم. 

                        
 
 
 

ستارلقائی جدال با بیماری

>>>
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 رازروزنامه نگار!

لندن  کیهان  سردبیر  معاون  محمدی  ناصر 
بعلت  که  ایست  قریحه  نگاران خوش  ازروزنامه 
موردمصاحبه همواره  ایران  مسائل  به  احاطه 

دربرنامه  امریکا  صدای  بویژه  تلویزیونها  رادیو- 
جمشید  مان  دیگرمطبوعاتی  تفسیرخبرهمکار 
بارمیخواهد  این  قرارمیگیرد.نویسنده  چالنگی 
برساند  دیگران  اطالع  به  را  ناصرخان  هنردیگر 
وآن صدای خوش اوست که اگردراین راه فعالیت 
میکرد بی شک همانند کارمطبوعاتی درخوانندگی 
موسیقی ایرانی نیزهمانند منوچهر جزو خوانندگان 

محبوب شناخته میشد. دم ناصرخان گرم!. 

گلهای جاویدان ایران

باتفاق  وصاحبدل  سابق  دیپلمات  پیرنیا  داریوش 
همسرروزنامه نگارش منصوره پیرنیا درپی سالها 
ومنحصربفردی  نفیس  وجستجومجموعه  تالش 
جاویدان،رنگارنگ،برگ  های  گل  های  ازبرنامه 
تازه وگلچین هفته ساخته وپرداخته  سبز، گلهای 
پدر شادروانش داوود پیرنیارا درمجموعه ای نفیس 
، زیبا ومانا با عنوان "گنج واره گلهای جاویدان" 
به  قطعه  واره" شامل۱500  "گنج  اند.  گردآورده 
مدت۱۱00 ساعت است. عالوه برگلهای مختلف یاد 
بودهائی ازاستادان موسیقی نظیرشادروان روح اهلل 

خالقی نیزدراین تحفه بی نظیرگنجانده شده است. 
ازنمونه  جاویدان  گلهای  میشودگنجواره  گفته 
برسازمان  عالوه  که  است  بفردی  منحصر  های 
دانشگاهی،میباید  و   تحقیقاتی  ومؤسسات  ها 
هرایرانی  درخانواده  فردوسی  همانندشاهنامه 
صاحبدل که خلوتگه پررمزورازوپراحساسی برای 

خود دارد،نگه داری شودوترنمش لحظات دلگیری 
ودوری صاحبدالن را پرکند

سکوت دو روزنامه نگار!

آمریکا  ساکن  مطبوعات  ای  حرفه  دوقلمزن 
درذات  همچنان  نویسندگی  وحال  شور  باآنکه 
میزند ترجیح میدهند همچنان  وضمیرشان جوش 
های  دربازدید  تا  باشند  داشته  سردرپیله سکوت 

کوتاه ازمیهن اسالمی گرفتار سین جیم نشوند!.
ازاین دو است که عالوه  اسماعیل یگانگی یکی 
براحاطه به ورزشی نویسی و فوت وفن روزنامه 
کتاب   . دارد  درنویسندگی  بسزائی  نگاری دست 
صفحه  درهشتصد  ایرانیان"  مهاجرت  پربار" 
وی  است.  اسماعیل  وخواندنی  تحقیقاتی  ازآثار 
هم اینک درسن حوزه ،درشمال کالیفرنیا زندگی 
جلد  تنظیم  برای  تحقیق  ادامه  وسرگرم  میکند 
دوم کتاب خود است. یگانگی درسالهای اقامت 
ازایران  پرستاری  سرگرم  حال  درعین  درآمریکا 
فرزندان  برزندگی  ونظارت  همسرگرامی  خانم 

عزیز خوداست ...
گرسیاوش  ونظاره  نگارساکت  روزنامه  دومین 
همسرگرامی  خانم  منصوره  با  که  است  سیروس 
میکند.  درساکرامنتوزندگی  دلبندشان  وفرزندان 
روزنامه  پرارزش  سوابق  بحکم  گرچه  سیاوش 
رامطالعه ودنبال  اخبارایران و جهان  نگاری اش، 
یا درروزنامه  نه   ، معهذاحاضرنیست  میکند 

بگذارد  کاغذ  قلم روی  امریکا  ازجمله  ای  مجله 
رادیو-  های  برنامه  خطوط  روی  حتی  ونه 
سیاوش  بکند!.  اظهارنظری  کمترین  تلویزیون 
نویسندگان  و  ازخبرنگاران  اسماعیل  نیزهمانند 
در،سالهای  اطالعات  مؤسسه  احترام  تواناومورد 
به  وابستگی  عدم  هردوبعلت  که  است  گذشته 
هیچگاه  سابقه  حسن  داشتن  بواسطه  و  وآن  این 
نشدند.  واقع  ها  وجووگرفتاری  پرس  درمعرض 
وهمکاربسیارعزیزوخانواده  دوست  دو  این  برای 
هایشان تندرستی وبهزیستی آرزو میکنیم...        

   

 صدویک احساس.....
   

آلمان  مقیم  شاعروآهنگساز  عطائی  دکترمسعود 
که طی سالهای گذشته آهنگها وترانه هائی برای 
بازدید  اخیرآبرای  ساخته  مختلف  خوانندگان 

کوتاهی به آمریکا سفر کرد وبازگشت. 
شعر  شب  درچندین  کالیفرنیا  به  سفر  درجریان 
حضوریافت وآثارخودرا برای عالقمندان خواند.

ازسروده های دکترمسعود عطائی مجموعه اشعار 
»صدویک احساس« است که سرشارازغزل های 

ناب ونغز است وی گرچه خودویلن مینوازد،اما 

وبرای  است  پرویزیاحقی  یاد   ساززنده  شیفته 
تحت  او  به  نسبت  خود  احساس  عمق  بیان 
بیانگرتوانائی  عنوان  این  به حق  عنوان«اعجاز«که 

های او درموسیقی است، چنین سروده است:

میان پنجه ی شیرین تو نهفته چه راز؟   
که جان من شودافسون، چومینوازی ساز

توخفته باپروبالی شکسته دردل خاک
زسحرسازتو،درآسمان کنم پرواز
هزاردام فکندند دررهت دیوان

ترانبود به این حیله های هرزه نیاز
به سینه،سازفشردی ویک کمان دردست

دوباره زنده شدآرش به لحظه اعجاز
اگرچه راه تو دشواربود وپرآشوب

ولی توپخته شدی ازچنین نشیب وفراز
صدای سازتو شوریده است وکولی وار
گهی چوسوزوگدازو گهی کرشمه وناز

بسوی کعبه عبادت کنند اهل طریق
به روی سنگ توسر مینهم به قصد نماز

درآن زمان که رسد ذوق دیگران پایان 
شکوه،گوهر،پرویز میشودآغاز.....

داریوش پیرنیا

استاد پرویز یاحقی
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مار
ازعلی اتجبخش 

دختر با ترکه ای که دردست داشت 
ورفت  زد  شالقی  را  حوض  آب 
جثه   . سرداب  های  پله  بطرف 
از۱5  را  سنش  که  داشت  کوچکی 
داد.تابستان  می  نشان  کمتر  سال 

بودوگرم .
مادربزرگ گفته بود:

"ازمارسیاه باید ترسید."
دختر ترکه را درهوا چرخی دادوبی 
حوصله وارد پلکان روبه سرداب شد.

مادرگفته بود:
را  به سرداب  "هیچکس حق ورود 

ندارد."
اما دختر بی اعتنا ازپله ها پائین رفت 
کم کم نور روز گم شدوتاریکی سر 

کشید.
دستهایش را به عادت ، مثل کورها 
شاید  که  کنارپله  دیوار  روی  مالید 
دستش  زیر   . پیداکند  را  برق  کلید 
های  وفرورفتگی  بود  آجر  فقط 
نکرد  پیدا  را  برق  آجرها.کلید  درز 
. بفکرش رسید برگرددباال، شمعی یا 
قبل  اما  وبازگردد،  پیدا کند  کبریتی 
از آنکه بچرخد واز پله ها باال برود 

، برجا میخکوب شد.
دونقطه نورسرخ رنگ درته سرداب 
بی حرکت ایستاده بود . دختر ترکه 
کرد  فشردوتالش  دردستهایش  را 
.انگار جذب  نتوانست  بر گردد.  که 

دونقطه نورانی شده بود.
***
مادربزرگ گفته بود:

 ، کنی  اذیت  را  مبادا...مارسفید   "
این مار ازقدیم همخانه ما بوده  اما 

حیف که ..."
دونقطه سرخ رنگ شروع کردند به 
با  را  . دختر چشمهایش  جلو آمدن 
فکر کرد شاید خواب  مالید،  دست 
را  .ترکه  نبود  خواب  ولی   . است 

محکمتر دردستهایش فشرد.
بسویش  رنگ   سرخ  نور  دونقطه 
نگاه کرد  . دختر همچنان  آمد  جلو 
.ودوگلوله آتشین نزدیک تر شدند .

حرارتی  بست  را  چشمهایش  دختر 
صورتش را گرم کرد.جیغ کشید و به 
سرعت شروع کرد به باالرفتن ازپله 
ها وخودش را رساند به حیاط وافتاد 

روی آجرهای کف آن .
مادربزرگ گفته بود:" اما حیف که 
از  دانم  نمی   . شد  پیدایش  مارسیاه 

کجا؟..." 
دختر هنوز نفس نفس می زد ، دلش 
گریه  بلند  باصدای  خواست  می 
به  رفتن  ترسید.  مادرش  از  اما  کند 
زمین  ازروی   . بود  ممنوع  سرداب 
بلند شد رفت بطرف حوض ، چند 
زانوهایش  روی  ریخت  آب  مشت 
را  خیسش  بودندودست  خاکی  که 

کشید صورتش که هنوز داغ بود.
جا  درسرداب  که  افتاد  ای  یادترکه 
گوشش  در  صدائی  بود.  گذاشته 
زمزمه می کرد که باردیگر برگرددبه 
آهسته  او  ولی   ، سرداب  داخل 
مادرداشت   ، آشپزخانه  بطرف  رفت 
بادمجان سرخ می کرد.بوی مطبوعی 
لحظه   . بود  درجریان  درآشپزخانه 
ای ایستاد . مادرمتوجه آمدنش  شد. 
اما اعتنائی نکرد. دختر کشوی یکی 
اما جز چند  باز کرد،  هارا  قفسه  از 
قاشق ویک قیچی چیزی درآن نبود . 
کشوی دیگری را باز کردودرکشوی 
آخر کبریت را پیدا کرد.مادرسربلند 
می  چه  دنبال  به  کردوپرسید 
دادکه  جواب  خونسرد  گرددودختر 
مادر   . است  میخ  چندتا  دنبال  به 

کنجکاو نشد که میخ برای چه ؟

مادربزرگ گفته بود:
. اما وقتی  " نمی دانم از کجا آمد 
که آمد نه ما آسایش داشتیم ونه ..."  
دختر به سرعت از آشپزخانه خارج 
به  نگاهی  رسید  که  حیاط  به  شد. 
عقب انداخت تا ببیند مادر به دنبالش 
آمده یانه ووقتی مطمئن شد رفت به 

طرف سرداب .
 ، رفت  پائین  که  پله  شش   ، پنج 
کبریت را آتش زد و چند پله دیگر 

پائین تر رفت .
داغ شد  احساس کرد سرانگشتانش 
می  هنوز  که  را  کبریت  چوب   ،
وباپا  پله  روی  انداخت  سوخت 
آخرین نفسهای آن را گرفت .چوب 
کبریت دیگری روشن کردوباز چند 
پله دیگر وبعد رسید به کف سرداب .

به  ورفت  زد  آتش  دیگری  کبریت 
طرف دیوار چسبیده به پله ها . کلید 
برق رادید وبه سرعت آن را روشن 

کرد.
مادربزرگ گفته بود:

 ، نبود  یخچال  که  ترها  قدیم   "
زمینی  وپیازوسیب  گوشت  مردم 
وغذاهای پس مانده از ناهار یا شام 
گذاشتند  می  سیمی  درسبدهای  را 

داستان کوتاه
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وازسقف سرداب آویزان  می کردند."
دختر   . نبود  بزرگ  چندان  سرداب 
چشم انداخت . یک مبل شکسته و 
چراغ  یک   . لهستانی  صندلی  چند 
گردسوز ویک تخت فنری را دید که 
روی همه را خاک گرفته بود.جلوتر 
رفت . خم شدو به زیر تخت فنری 
گونی  دوسه  جز   . انداخت  نگاهی 
روی  که  را  ندید.ترکه  چیزی  کهنه 
ورفت  برداشت  بود  افتاده  اول  پله 
به طرف چپ سرداب که صندلیهای 
افتاده  هم  روی  شکسته  لهستانی 

بودند . درکنار صندلی ها سوراخ 
بزرگی بود. سوراخی درداخل دیوار 

به اندازه 
یک جعبه ی کفش.ترکه را داخل 

سوراخ کردوآن را به چپ وراست 
حرکت داد. چیزی نفهمید. 

صدائی نیامد.
مادربزرگ گفته بود:

تواند  می  وقتها  بعضی  "مارسفید 
حتی حرف بزند ، باور نمی کنی ؟" 
ها  برگرددوازپله  خواست  دختر 
برود باالکه صدائی ریز شبیه صدای 
کشیدن لبه یک شیشه شکسته برروی 

کاشی سیمانی به گوشش خورد.
ولی نه حتمًا اشتباه شنیده .
 این را با خودش گفت ، 

اصاًل صدائی نبوده که بشنود.
مادربارها گفته بودکه

 ، گرفته  پرتی  حواس  بزرگ  خانم   
مارسفید  میزند  سروته  بی  حرفهای 
هردو   ، ندارند  تفاوتی  ومارسیاه 
زهردارند ، هردو خطرناکند ، واصاًل 

این حرفها چه معنی دارد. 
احساسش  کرد،  مکث  کمی  دختر 
می گفت که درسرداب تنها نیست .

مادربزرگ گفته بود:
"خواهرت خدابیامرز ، آن وقتها که 
، یک  بودی  نیامده  دنیا  به  هنوز  تو 
ماست  کاسه  یک  داشت  آب  کاسه 
. اینهارا می گذاشت لب پله ، شبها 
می  را  آب  هم  آمد  می  مارسفید 

خورد وهم ماست را."
دختر همچنان ایستاده بود که صدای  
گوشش  به  سوراخ  ازداخل  خشی 

خورد.
مادربزرگ تعریف کرده بود:

مارسفید  با  خدابیامرز  خواهرت   "
دوست شده بود من خودم ندیدم اما 
شنیدم که مارسفید شبها می خزیده 

خدابیامرزت  خواهر  زیرروانداز  به 
وخودش را می چسبانده به پوست 
بدنش تا صبح قبل از طلوع آفتاب ."

دختر با شنیدن این حرفها فقط لبخند 
زده بود.ومادر همیشه نالیده بود:

بزرگه  خانم  تقصیر  اینها  تمام    "
خدابیامرزتو خواهر  که  بود  اون   ،
 تشویق می کرد با مار دوستی کنه " 

ومادربزرگ تصحیحش کرده بود:
" مارسفید فقط..."

دختر باردیگر رفت به طرف صدای 
خش خش و سوراخ دیوار. ترکه را 
بار  این   . داد  تکانی  سوراخ  داخل 

احساس کرد انتهای ترکه به جسم 

نرمی برخورد می کند . دستش را به 
شد.  سکوت   ، کشید  عقب  سرعت 

باردیگر ترکه را به داخل سوراخ
 فروبرد.

دریک لحظه صورت مار از سوراخ 
بیرون زد.. دختر برجایش میخکوب 
شد.چشمهایش را بست وشروع کرد 

به خواندن دعا.
آمد.گرمای  جلوتر  مار  صورت 
شدیدی روی پوست صورت وسینه 
باز  را  .چشمهایش  نشست  دختر 
کرد. دوگوی آتشین جلوی صورتش 

ایستاده بود.
برروی  وازپشت  رفت  عقب  عقب 
را  دیگرش  نیمه  .مار  افتاد  زمین 
کنار  وآمد  کشید  بیرون  ازسوراخ 
دختر که روی زمین نشسته بود سرش 
را کمی باال آورد وچشم دوخت به

 صورت او.
مادربزرگ گفته بود:

"مرحوم خواهرت عاشق مارسفید 
شده بود .

 چندین بار گفتم ، مارسیاه خبیثه ، 
حسوده ، عاقبت کاری دستت میده 

اما کو گوش شنوا؟"
"جواب می داد خانم بزرگ شما هم 

مار  یه  فقط   . شدی  خیاالتی 
". سفیده  اونم  داریم   خونه  تو 

دختر بی حرکت چشم به چشم مار 
دوخت .

مادربزرگ گفته بود:
پوست  موقع  زد  کلک  مارسیاه   "

انداختن پوستش سفید شده بود."
" مرحوم خواهرت اشتباه کرد.همان 
شب باورش شد که مار سفید آمده 

تا مثل هرشب کنارش بخوابد."
نفس های دختر آرام شد ، چشم به 
برق  سفیدش  فلسهای   . ماردوخت 

می زد اما به دور چشمهایش حلقه 
سیاهی  ازقلس های ریز تر نشسته 
بود. دختر همانطور که به چشمهای

روی  کشید  دراز   ، بود  خیره  مار   
کف سرد سرداب .

اما درونش   . بود  یخ  بدنش  پوست 
آتش . حال عجیبی داشت .

مادرگفته بود:
هرچی  خدابیامرزت  خواهر  "به 
نصیحت کردم گوش نکرد. تورو به 
هرچی مقدساته تو دیگه راه اونو نرو."

و گریه کرده بود.
مادربزرگ گفته بود:

مار  از  باید   ، آزاره  بی  مارسفید   "

سیاه ترسید."
کشیده  دراز  همانطورکه  دختر 
وگردن  انداخت  دست  بود 
پوست  چه  کرد.  لمس  مــــاررا 
. خوبی  سرمای  چه   ، نرمی 

دست  بادو  غلطید  پهلو  بـه  دخـتر 
آنراگذاشت  وطوری  گرفت  ماررا 
روی سینه اش که زبان ماررا روی 

لبانش حس کرد.
چشمهایش  و  کشید  عمیقی  آه 

رابست 
ماردهانش را باز کرد و خندید.
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جشن شهریورگان
این  روز  چهارمین  یا  شهریورماه  از  شهریور روز 
ماه، برابر است با جشن شهریورگان که از آیین ها 
و مراسم وابسته به آن هیچگونه آگاهی در دست 
نیست. برگزار نشدن آیین های جشن شهریورگان 
شده  موجب  طوالنی،  زمانی  در  ایرانیان  توسط 
است تا همه جزئیات آن به فراموشی سپرده شود 
و حتی در متون کهن نیز آگاهی های چندانی در 

باره آن فرا دست نیاید.
نام شهریور در متون اوستایی به گونه »ْخـَشـتْـَره 
و  »شهر  تقریبی  معنای  به  که  آمده   َوئیریَـه« 
است.  شایسته«  و  آرمانی  )شهرداری(  شهریاری 
چنین می نماید که این اندیشه  و آرمان، خاستگاه 
نظریه های افالطون و فارابی در زمینه »آرمان شهر« 
یا »مدینه فاضله« بوده باشد. نام شهریور چند بار به 
همین معنا در »گاتها«ی زرتشت نیز آمده است و 
بعدها در اوستای نو، او را به گونه ای تشخص یافته 

به پیکر یکی از امشاسپندان در می آورند.
یا  شهریورگان  جشن  ایرانی،  متون  اساس  بر 
از  نفر  دو  مرگ  و  زایش  با  شهریورماه،  چهارم 
تأثیرگذارترین شخصیت های تاریخ ایران همزمان 

است: زایش داراب و مرگ مانی. 
)جلد سوم، ص  قاطع«  »برهان  در  تبریزی  خلف 
نام  داراب  زادروز  عنوان  به  روز  این  از   )۱3۱6
و  تاریخی  اشاره های  پاره ای  به  توجه  با  می برد. 
شباهت های داستان داراب در شاهنامه فردوسی و 
دیگر تاریخ نامه های ایرانی با گزارش های مورخان 
می توان  بزرگ،  کورش  باره  در  ایرانی  و  یونانی 
احتمال ضعیفی در باره اینهمانی داراب و کوروش 
را پیش کشید. ممکن است منتسب دانستن زادروز 
بر  که  شهریورگان  روز  به  کورش  یا  داراب 
شهریاری آرمانی و شایسته داللت دارد، یادمانی 
از خاطره پادشاهی کورش بزرگ در یاد مردمان و 

تاریخ نگاران بوده باشد.
آنگونه که از متون مانوی برمی آید، روز مرگ مانی 
در نزد مانویان یکی از بزرگترین جشن ها دانسته 

می شده و ظاهراّ به هنگام مرگ مانی این روز برابر 
با جشن »بِـما/ بِـمو« نیز بوده است.

هنگام  تنها  نه  شهریورماه  چهارم  ترتیب،  این  به 
جشن شهریورگان، بلکه همزمان با جشن زادروز 
داراب )کورش؟( و جشن درگذشت یا جانباختن 
مانی نیز هست. همزمانی این دو رویداد اخیر از 
نگرگاهی دیگر نیز توجه برانگیز است: از سویی 
کوششگر  و  بلندآوازه  پادشاهی  زایش  هنگام 
مانی  مرگ  دیگر  سویی  از  و  ایرانی؛  آرمان شهر 

درست در همین روز و دستاورد سلطه موبدان

ساسانی بر ایران شهر و تباهی آرمان شهرایران .
با  و  آشتی  و  صلح  پیرو  موبدان  حکم  به  مانی 
تأیید بهرام شاه در شهریورروز از شهریورماه سال 
موبدان  دیگر  البد  که  روزی  در  و  میالدی   276
سرگرم آراستن مجلس جشن شهریورگان یا آیین 
شکنجه های  از  پس  بوده اند،  ایرانی  آرمان شهر 
مدتی  برای  را  پیکرش  و  می شود  کشته  هولناک 
طوالنی بر دروازه گندیشاپور می آویزند. دروازه ای 
که تا سدها سال بعد به نام »دروازه مانی« خوانده 

می شده است.
موبد کرتیر، در کتیبه های نقش رستم و سر مشهد به 
بازگویی این رویداد می پردازد: »کیش اهریمن و 
دیوان از شهر رخت بر بست. یهودیان و بوداییان 
اندر  مانویان  و  نزاریان  و  مسیحیان  و  برهمنان  و 

شهر کشته شدند و بت های آنان )منظور خدایان 
)منظور  آنان  دیوکده های  شد.  نابود  آنان( 
نیایش  جایگاه  به  و  گشت  منهدم  نیایشگاه ها( 
شهر،  به  شهر  شد،  بدل  آتشکده(  )منظور  ایزدان 
به  . من کافران و ملحدانی که   .  . به جای  جای 
انجام فرایض دینی نپرداختند را کیفر دادم . . . من 
روی  دین  به  کسان  بسیار  نشانیدم،  آتشکده  بسا 
نیکنام  شهر  اندر  را  مزدیسنا  دین  من  و  آوردند 

کردم«.

برگرفته ازنوشته ای از رضا مرادی غیاث آبادی به 
نقل ازسایت پژوهش های ایرانی

روزشمارشهریورماه 1389 خورشیدی
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خبرنگاران صداوسیما با سوژه ای 
جالب به خانه ملت روانه شدند.

جلسه  حاشیه  در  خبرنگار عصرایران،  گزارش  به 
علنی مجلس شورا، خبرنگاران صداوسیما به سراغ 
در  آنان  از  تا  رفتند  شجریان  مخالف  نمایندگان 
کنار  در  از تصمیم سازمان صدا و سیما  حمایت 

گذاشتن ربنای شجریان مصاحبه بگیرند.

لبته برخی نمایندگان حاضر نشدند آنچه صداوسیما 
می پسندید را بگویند اما برخی دیگر با شدت تمام 

از این اقدام صداوسیما حمایت کردند.

به عنوان مثال یکی از نمایندگان عضو فراکسیون 
به  را  از شجریان  نفرتش  اوج  اینکه  برای  انقالب 
گفت: صدای  وسیما  خبرنگار صدا  به  بکشد  رخ 

یک چوب خشک از صدای شجریان بهتر است!

فراکسیون هم  این  نمایندگان عضو  از  یکی دیگر 
دراین باره گفت: من حالم از شنیدن ربنای این... 
به هم می خورد واقعا جای تاسف بود که ما سر 
را  کسی  ربنای  صدای  بودیم  مجبور  افطار  سفره 
بشنویم که... و حالت مشمئز کننده ای به من دست 
می دهد وقتی صدای او را می شنوم.)بخش های 

نامناسب این اظهارات نقطه چین شده اند.(

البته واقعًا مشخص نیست این سوژه از جانب چه 
کسی به خبرنگاران سیما داده شده بود، هر چند 
که بعید است مدیریت ارشد سازمان به دنبال چنین 

مسائلی باشد.

با این حال مشخص نیست که صداوسیما درنهایت 
مجلس  در  خبرنگارانش  دستاورد  پخش  به  اقدام 
کند یا نه اما آنچه مسلم است عامه مردم نسبت به 
از گرایش های سیاسی احترام  افراد، فارغ  برخی 

قائلند چه ما از آنان خوشمان بیاید و چه نیاید.

فیلم جن گیر رتبه اول میان 
فیلم های دلهره آور 

با نام گذاری فیلم ترسناک کالسیک »جن گیر« به 
عنوان دلهره آورترین فیلم تاریخ سینما، باید گفت 
از ساخت  سال  به چهل  نزدیک  که  فیلم  این  که 
آن می گذرد، هنوز هم عالقه مندان سینما را می 

ترساند.

که  را  فیلم  این  پرس،  آسوشییشن  گزارش  به 
»ویلیام فرایدکین« ساخته و داستان آن درباره دختر 
بچه ای )»لیندا بلر«( است که در تسخیر نیرو های 
شیطانی قرار گرفته و در نتیجه آن سرش 360 درجه 
آورد.  می  باال  رنگ  سبز  لزج  مواد  و  می چرخد 
در این رأی گیری که توسط یک مرکز اجاره سی 
رقبای  توانست  گیر  جن  فیلم  گرفته،  انجام  دی 
قدری چون »اره« و »کشت و کشتار زنجیره ای در 

تگزاس« را کنار بزند.

رمان  از  کوبریک«  »استنلی  سینمایی  اقتباس 
»پرتغال کوکی« اثر »آنتونی برجس« که در آن یک 
یابد، در  نجات می  از یک وحشی گری  نوجوان 
از  پر  شناختی  روان  تریلر  گرفت.  قرار  دوم  رتبه 
خون و خونریزی »اره« هم رتبه سوم را به دست 
در  ای  زنجیره  کشتار  و  »کشت  های  فیلم  آورد. 
قابل  »غیر  رؤیا«،  یک  برای  ای  »مرثیه  تگزاس«، 
جادوگر  »پروژه  حادثه«،  »افق  »هفت«،  برگشت«، 
بلر«، و »دجال« رتبه های چهارم تا دهم را به خود 

اختصاص دادند.

دزدی ادبی درسریالهای تلویزیونی

وقتی سریال یوسف پیامبر پخش می شد ، شهاب 
الدین طاهري اعالم داشت که فیلمنامه این اثر را 

فرج اهلل سلحشور از نوشته او سرقت کرده است
مجموعه  این  وکارگردان  سلحشورنویسنده 
الدین  شهاب  شکایت  براساس  که  دوم  دردادگاه 
طاهری شکل گرفته بود، به 3 سال زندان و مبلغ 
نقدي  جریمه  تومان  پانصدهزار  و  میلیارد  یک 
محکوم شد!البته پس از اعتراض به حکم ، بازهم 
قضایی گیریهای  پی  حال  در  پرونده  این  گویا 

است . اما به تازگی اتفاق تازه ای در عرصه سرقت 
نویسنده  یک  بار  این   . است  داده  رخ  ادبی  های 

شیرازی ادعا کرده سریال “ فاصله ها “ از روی 

فیلمنامه او ساخته شده است !
“ آرزو مهبودی” ، نویسنده شیرازی اعالم کرد که 
 ! است.  ویبوده  اثر  ها”  “فاصله  سریال  فیلمنامه 
این نویسنده شیرازی که برگزیده جشنواره جوان 
ایرانی و جشنواره دفاع مقدس است در دیدار با 
برداشت  خصوص  در  شیراز  شهرستان  فرماندار 
نویس  فیلمنامه  یک  توسط  وی  اثر  اجازه  بدون 

گفت: این فیلمنامه را سال 88 در بانک فیلمنامه
بنیاد  به  نیز  را  آن  فیلمنامه  و  ثبت  تهران  هنری 
ایثارارسال  فیلمنامه  جشنواره  برای  تهران  شهید 

صحنه هائی ازسریال فاصله ها
و شده  ثبت  من  نام  به  آنجا  در  که  کردم 

و کد ثبتی آن موجود است.
این نویسنده شیرازی افزود: همان موقع از طریق 
قانع  جواب  اماهنوز  کردم،  پیگیری  سیما  و  صدا 

کننده ای نگرفتم .
محمدرضا شفیعی، تهیه کننده مجموعه تلویزیونی 
این  منتشرشدن صحبتهای  از  بعد  ها” هم  “فاصله 
نویسنده شیرازی گفت: زمانی که تنها دو قسمت 
از سریال به روی آنتن رفته بود، این خانم به شبکه 
او  بود که شبکه  ادعا را کرده  این  سه مراجعه و 
با هم  فیلمنامه  درباره  ما  و  معرفی کرد  من  به  را 

صحبت کردیم. ولی دیگرازایشان خبری نشد. 
در سرقتها  دیگر  همانند  هنری  سرقت  بهرحال 

ُام القرای اسالمی ادامه دارد.

خبراهی هنری  خبراهی هنری خبراهی هنری
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ای  وآزاده  بافرهنگ  ،کارگردان  نادری  شاهرخ 
هنروهنرمندان  خودراوقف  آسایش  عمرو  که 
 . است  شریک  آنها  وغم  ودرشادی  است  نموده 
دررادیو  درازومتمادی  سالیان  که طی  کارگردانی 
تا شب  تاصبح وروزها  .چه شبها  زحمت کشیده 
ای  برنامه  بتواند  تا  نمیرفت   بیرون  رادیو  ازاداره 
خوب ومفید و سازنده ارائه دهد که گرمی بخش 
برنامه های رادیو باشد . همه بخاطر داریم برنامه 
های بسیارمتنوع وسرگرم کننده صبح های جمعه 
اربابی  فروزنده  خانم  باهمکاری  "شماورادیو" 
الدعوه وهنرمندان بزرگی  الدین مستجاب  وکمال 
چون صادق بهرامی ، عبداهلل محمدی ، حمید قنبری 
محسنی  مجید   ، تابش  علی   ، نوذری  منوچهر   ،
محمدعلی   ، قدکچیان   ، بهمنیار  غالمحسین   ،
عباس   ، مقبلی  اهلل  عزت   ، زرندی  علی   ، سخی 
وبسیاری  آذرپژوهش   ، احمدی  تاجی   ، مصدق 
کاراکترهائی  نقش  باایفای  که  دیگر  ازهنرمندان 
نظیر شاباجی خانم ، عموقلی صمد، خان داداش 
وفوفول  کوچول   ، روغنی  عبدالغنی  میرزا   ،
 ، صفا  نواب   ، خطیبی  پرویز  چون  ونویسندگانی 
مهدی سهیلی وبسیاری دیگر  که موجب مسرت 
وشادی میلیونها ایرانی درسرتاسر ایران می شدند.

تمام  شماورادیو  برنامه  کارگردان  نادری  شاهرخ 
دوران فعالیتهای خودرا با عشقی عجیب وسرشار 
شاهرخ  داد.  وادامه  کرد  دنبال  وسازندگی  ازامید 
نادری بعداز انقالب نیز تمام وقت خودرا صرف 
دراین  ودرحقیقت  است  کشورنمود  هنرمندان 
سنگین  ووظیفه  بیشتر  مسئولیت  زمانی  موقعیت 
تری رابعهده دارد. بعدازانقالب که اکثریت قریب 
خود  فعالیت  ازادامه  قدیمی  هنرمندان  اتفاق  به 
موجب  دادند  ازدست  را  کارشان  ویا  بازماندند 
گردید که بسیاری ازآنها بامشکالت زیادی روبرو 
شدند وبیمکاریهای جسمی وروحی مزید برعلت 
مسئولیتی  به  بنا  نادری   شاهرخ  میان  دراین  شد. 
که احساس می کرد  ازهیچگونه فعالیتی درجهت 
برطرف کردن مشگالت هنرمندان دریغ ننمود. او 

با ایجاد برنامه های مختلف ، هنرمندان را  مرتب 
بدور هم جمع می کرد. این دیدارها باعث می شد 
امید  وبه  باشند  داشته  بهتری  هنرمندان روحیه  که 
ازهنرمندان  تن  چند  وقتی  کنند  زندگی  یکدیگر 
داشتند.  احتیاج  مالی  بکمک  که  هستند  بودندو 
شاهرخ نادری کسی است  که به آنها و یا خانواده 
آنها کمک مالی می کند . این بدین معنی نیست که 
نادری مرد ثروتمندی  است واین کمک ها را انجام 
ونیکوکار  ثروتمند  افراد  از  ای  عده  خیر.  میدهد. 
وجوددارند وچون به کارآئی وزحمات و صداقت 
میل  باکمال  دارند  کامل  اطمینان  نادری  شاهرخ 
او می گذارند  ومسرت کمک  هائی را دراختیار 
نادری  گردد. شاهرخ  هنرمندان  معیشت  تا صرف 
سوای هنرمندان کمکهای بسیاری را بمردم عادی 
معلول  خردساالن  نگران  وهمیشه  است  کرده  نیز 
ویتیم است وبرنامه های وسیعی برای کمک رسانی 
به آنها درنظر دارد. درواقع شاهرخ نادری بعنوان 
کارگردان شماورادیو  دردوران گذشته درطول 3۱ 
انجام می  بنحو دیگری  ، کارگردانی خودرا  سال 

دهد وانصافًا که کارگردان بزرگواری است .
که  کننده  وتهیه  کارگردان  نقش  اهمیت  درمورد 

شاهرخ نادری سال های متمادی دراین زمینه 

                        امیرصبوری

کارکرده درکتاب پرارزش " سیمای هنرمندان 
اهلل  حبیب  آقای  عالیقدر  محقق  نوشته   " ایران 
نصیری فر  ذکر گردیده که بدون وجود کارگردان 
وتهیه کننده هیچ برنامه ای بوجود نمی آید .بعنوان 
نویسنده  ازیک  نمایشنامه  یک  کنیم  فرض  مثال 
داریم که مدتها چند هنرپیشه روی آن کار وتمرین 
کرده اند اما زمانی یک شنونده ازآن لذت می برد 
جلب  خود  به  را  شنوندگان  نمایش  آن  واصواًل 
سازنده  فکری  با  کننده  تهیه  که  کند  می  وجذب 
را  آن  دراختیاردارد  که  عواملی  با  وسیع  ودیدی 
هنر  با  باید  وآگاه  خوب  کننده  تهیه  یک  بسازد. 
باشد  راداشته  آن  ودانش  باشد  آشنا  نویسندگی 
که مطالب دیگران را بررسی کندوآنهارا بصورت 
رادیوئی تنظیم وآماده کند . تهیه کننده  باید یک 
بتواند  تا  باشد  هم  وآگاه  ورزیده  کارگردان  یک 
بگیرد وبازی  بازی  به نحو احسن  آفرینان  ازنقش 
کارگردان  زیرا  دهد   تشخیص  را  وقوی  ضعیف 
نمایشنامه هم دراینجا زیر نظر او کار می کند . پس 
باید یک کارگردان خوب هم باشد. تهیه کننده باید 
یک روانشناس آگاه هم باشد تا بتواند در سخت 
اعصاب  بر  تسلط  و  خونسردی   با  شرایط  ترین 
نماید  رارهبری  وکادرفنی  هنرپیشه  دهها  خود، 
زیرا داشتن اعصاب وبنیه قوی ، اطالعات عمومی 
ازجمله  انتقال  سرعت  وقدرت  ذهن  حضور   ،
مسائلی است که یک تهیه کننده خوب باید به آن 
آگاهی داشته باشد. تهیه گننده وقتی یک نمایشنامه 
به دست می گیرد مثل یک  رابرای اجرا دررادیو 
منتقد آن را می خواند واگر موضوع راپسندید پس 
به  را  آن   ، خود  ازنظر  واصالح  وحک  تنظیم  از 
بخش آماده سازی مطالب می دهد تا آن را آماده 
تهیه  شدن  آماده  از  .پس  قراردهد  ودردستورکار 
مختلف  ازصداهای  ها  صحنه  تجسم  برای  کننده 
ازقبیل : صدای خنده وگریه بچه ، صدای قطار ، 
نمایشنامه  .درمتن  وغیره  انفجار  ، صدای  اتومبیل 
استفاده  ضبط  برای  فواصل  حد  دقیق  تعیین  با 
امیرصبوری درپشت سر شاهرخ نادری دیده میشود بقیه درصفحه ۱۱

شاهرخ نادری
تهیه کننده رادیو
وکارگردان صحنه

زندگی

مهندس خرم لوحه انجمن همیاری را به نادری می دهد
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گفتگو با استاد محمود ذوفنون)5(
انتخاب و تألیف متد جهت سازهای مختلف یکی از مشکالت 

اولیه هنرستان موسیقی ملی بود

              

ملی  موسیقی  انجمن  فعالیتهای  از  قبل  درشماره 
مجله  خوانندگان  اطالع  برای  خاطراتی  ضمن 
انحالل  به  اکنون  شد.  نگاشته  آزادی  پُرمحتوای 
بمنظور  انجمن 
هنرستان  تأسیس 
اشاره  ملی  موسیقی 
هنرستان   . کنیم  می 
در همان محل یعنی 
یکی  شخصی  ملک 
استاد  مشاوران  از 
سپانلو  بنام  وزیری 
درخیابان  واقع 
ع  و شر ر ا و ا سز
شیراز   خیابان   ، مجله  قبل  درشماره  بکارکرد)که 
استادانی  باهمت  .هنرستان  بود(  شده  نامبرده 
دردرجه اول شادروان روح اهلل خالقی ودیگرانی 
تدریس  برای   ، معروفی  موسی  شادروان  چون  
صبا  ابوالحسن  استاد  وشادروان  تار  وسه  تار 
برای تدریس  واینجانب و آقای حسینعلی مالح  
ویلن وشادروان جواد معروفی جهت تدریس پیانو 
تدریس  برای  تهرانی  حسین  استاد  و  وسرایش  
تدریس  برای  بنان  غالمحسین  وشادروان  تمبک 
آواز وآقای محمودی برای دروس عمومی وبرای 
ریاضیات که نام وی را به خاطر ندارد وبا نظامت 
وقت  معارف  وزارت  موافقت  با  گلزاری   آقای 
دلسوزی  ازراه  اینکه  جالب  گردید..  تشکیل 
اهلل  روح  استاد    ، هنرجویان  پیشرفت  درراه 
شخصی  منزل  بود  اقدام  این  دررأس  که  خالقی 
اطاقی  دارای  که  هنرستان  سردر  باالی  خودرا 
بود  ازساختمان اصلی هنرستان  بود ومجزا  مجهز 
با همسر و فرزندان انتخاب کرده بود که مستقیماً  

ناظر بر تمرین و کار هنرجویان باشد.
کالس  کارنامه  با  که  ازداوطلبینی  ابتدا 
نظر  ازنقطه  آزمایشی  بودند  ابتدائی  چهارم 
استعداد  وبطورکلی  داشتن  موسیقی  گوش 
مثبت  چنانچه  تا  آمد   می  بعمل  امتحانی  آنها 
بود درهمان کالس قبولی آنها اعالم گردد.ولی بعداً 
درعمل مشاهده شد که چنانچه شرایط داوطلبین 

پایان سال ششم ابتدائی باشد نتیجه گیری  بهتر
پایان  وتا  شد  تبدیل  بود.لذت  خواهد 

تحصیل که ششم متوسطه بود با اخذ دیپلم  پایان 
 ، درهمان کالس  بود  مثبت  چنانچه  تا  یافت  می 
قبولی آنها اعالم گرددولی بعئًا درعمل مشساهده 
شد که چنانچه شرایط داوطلبین پایان سال ششم 
لذا  بود  بهترخواهد  گیری   نتیجه  باشد  ابتدائی 
تبدیل گشت وتا پایان تحصیل که ششم متوسطه 
از  ای  نمونه   . یافت  می  پایان  دیپلم  بااخذ  بود 
فرید   : نماید  می  معرفی  دراینجا  را  هنرجویان 
فرجاد، سیمین آقارضی )نوازنده قانون (، علیرضا 
ویلن  رشته  شاگردان  از  تابش   خانم  ؛،  ایزدی 
اینجانب ، افلیا پرتو ، انوشیروان روحانی ، اردشیر 
 ، استاد جواد معروفی  نزد  پیانو  روحانی دررشته 
جالل ذوالفنون  برادراینجانب و هوشنگ ظریف 

وعلی  معروفی  موسی  بااستادی  دیگر  تن   وچند 
اکبر شهنازی .

معمواًل هنرجو می بایست دردورشته ساز باضافه 
نوازندگی تمبک را نزد استاد حسین تهرانی جهت 

شناسائی ریتم شرکت داشته باشد.
درکالس  سازرا  این  سنتور،  رشته  هنرجویان 
شادروان فرامرز پایور فرامی گرفتند که نمونه ای 

ازآن خانم پریوش گرامی هستند که بنوبه خود 
سانفرانسیسکو  ومقیم  کنند  می  تدریس  سنتور 
هستند . واما انتخاب وتألیف متد جهت سازهای 

مختلف یکی دیگرازمشکالت بود
ابتدا ازمتدهای موجود مانند آثاری از استاد علینقی 
وزیری شروع شد ولی بتدریج برای هرسازی متُد 
است  خارجی  متُدکه  کلمه  جای   . گردید  تهیه 
بتدریج  ویلن  برای   . رفت  می  بکار  "دستور"  
پنج جلد که شامل اتودهائی ازاینجانب وشادروان 
مهدی مفتاح وروح اهلل خالقی  باآثاری ازدیگران 
مانند درویش خان . ومعادل همین برای تاروسه تار 
وبعدها دستوری برای نوازندگی تمبک وسازهای 
مورداستفاده  هنوزهم  که  شد  وتکمیل  تهیه  دیگر 
تجدید  با  حتی   . است  موسیقی  رشته  داوطلبین 

چاپ مرغوبتری منتشر شده است .
درخالل کار مدیریت هنرستان ، شادروان خالقی 
به  نظری   ، نظری  موسیقی  مانند  متعددی  کتُب 
موسیقی ، وکتاب تاریخ موسیقی وکتاب جداگانه  ای  
نگاشته  وزیری  علینقی  خود  استاد  درباره  که 
مارا  موسیقی  تاریخ  هرکدام   که  است  
درپایان   . نماید  می  بازگو  زمان   درگذشت 
عشق و دلسوزی  مضافًا آهنگسازی  همه وهمه 
است. خالقی  اهلل    روح  شادروان  ازاقدامات 
مجموعه وی  ازکارهای  دیگری  نمونه 

سرودهای ملی  است که بهترین نمونه آن  سرود 
ملی با مطلع : ای ایران ای مرز پُرُگهر  که سالیان 
انداز  طنین  هرایرانی  درگوش  دائمًا  است  درازی 
قطعه  وی  آهنگسازی   از  دیگری  نمونه   . است 
معروف " حاال چرا؟" است که برروی غزلی از 
استاد شهریار ساخته شده وقسمتی ازآن را استاد 

غالمحسین بنان خوانده است .
دراینجا به تشریح وتشکیل هنرستان موسیقی خاتمه 
خصوصی  شرکت  به  آینده  ودرشماره  دهد  می 

اینجانب درگروههای موسیقی  می پردازد.

استاد محمودذوفنون

استاد ذوفنون بهنگام تدریس درهنرستان

استادذوفنون درمیان تعدادی ازاساتیدو شاگردان 
هنرستان موسیقی ملی
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محمد نوری 
به دیار باقی 

شتافت
پیشکسوت، مرد هنر  نوری خواننده  استاد محمد 
و اخالق و چهره ماندگار کشور به دلیل بیماری 
نهم  شب   شنبه  جسمانی  وضعیت  وخامت  و 
مردادماه در بیمارستان جم تهران دار فانی را وداع 
گفت و جامعه موسیقی و هنری کشور را در ماتم 

فرو برد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوری که حدود 
و  بود  بدخیم  و  سخت  بیماری  درگیر  سال  یک 
برای چندمین بار در سه ماه گذشته در بیمارستان 

بستری شد سرانجام دارفانی را وداع گفت.
پرمخاطب  و  مطرح  خوانندگان  از  نوری  محمد 
دهه چهل که از همان اوان پا روی دنیا گذاشت 
ماندگار  با صدای  را  دنیا  زندگیش،  نهم  دهه  در 

خود تنها گذاشت.
به فرد خود دست  او رفته رفته به شیوه منحصر 
یافت. شیوه ای که به سختی می توان آن را در 
زیر شاخه ای از شاخه هایی چون پاپ، کالسیک 

و... گنجاند.  
 ، آذری  محلی  مختلف  های  ترانه  اجرای   
مریم"،  "جان  اوهمچون  و...  شیرازی  گیلکی، 
به  و...  بازار"  "شالیزار"،"واسونک"،"جمعه 
لحاظ احساس و لهجه در نهایت زیبایی و استادی 

است.
 نوری علی رغم تمامی این تواناییها و موقعیتهای 
و  بساز  و  اندوزی  مال  پی  در  هیچگاه  هنری 
بفروشی نرفت اما از سوی دیگر به لحاظ پایبندی 
به اخالقیات و پرهیز از دروغ و فریب به جایگاه 
دست  اجتماع  در  و  مخاطبان  بین  در  واالیی 

یافت.
اینک این مرد هنر و اخالق و این اسطوره موسیقی 
مردمی که صدا و طنین دلنشینش روح و روان هر 
شنونده ای را نوازش می کند دنیا را ترک و به 

دیار باقی شتافته است.
تهران  در   ۱308 ماه  دی  اول   در  نوری  محمد 

زاده شد.
وی شیؤه آواز خود را متأثر از بافت و غنای زخمه ِی 
اساتیدی چون حسین اصالنی، ناصر حسینی، و محمد 
سریرمی داند. دهٔه بیست، دوران آغاز نوعی تفکر 

ایران،  مردم  درمیان  آوازی  موسیقی  و  شعر  در 
به ویژه نسل جوان بود که بخشی را می توان متأثر 
آثار  و  علمی  موسیقی  وسیع تر  پخش  و  نشر  از 
فولکلور کشورهای مختلف جهان ازطریق رادیو 
در  نوری«  »محمد  دانست.  گرامافون  و صفحات 
همین سال ها - سنین نوجوانی - با خواندن اشعار 
و  مغرب زمین  روز  نغمه های  برروی  که  نوینی 
شده بود،  سروده  آوازی  کالسیِک  قطعات  برخی 
کار خوانندگی را آغاز کرد. او طی سال های بعد، 
با تکیه بر تحصیالت هنرستانی و دانشگاهی خود، 
توانست هویت مستقلی به این اندیشه و گرایش 
ببخشد و با اجرای آثار اساتیدی که قباًل ذکر آنان 
به گونٔه آوازِی خویش  متفکرانه ای  رفت، فضای 
دهد. آوازهای این استاد، طی پنج دهه، درمیان سه 
نسل، شأن و اعتبار ویژه ای کسب کرده است. این 
هنرمند در حاشیٔه سال های پرتالش، با اجرای بیش 
مقاالت  ترجمٔه  و  تقریر  آوازی،  قطعٔه  سیصد  از 
از  بیش  ماندگار،  ترانه های  از  اشعاری  و سرودن 
داد.  مرزوبوم جا  این  مردم  در دل  را  پیش خود 
بیماران خاص داشت.  او اخیراً چند اجرا به نفع 
لحظه های  یادآور  گذشته  نسل  برای  او  صدای 
خوب و مهربانی های سرشار، و برای نسل امروز، 
آفرینندٔه شیرین ترین خاطرات است. وی ترانه های 
میهنی زیادی اجرا کرده است. یکی از مهمترین و 

معروف ترین ترانه های وی، جان مریم نام دارد.
زبان  ادبیات  رشته  در  تحصیل  کنار  در  نوری 
نزد  را  ایرانی  آواز  نمایش،  رشته  و  انگلیسی 

اسماعیل مهرتاش آموخت. بعد از آن نزد اساتید 
و  شهردار«  »سیروس  موسیقی  عالی  هنرستان 
»فریدون فرزانه« و» مصطفی پورتراب« رفت و از 
آن ها تئوری موسیقی، سلفژ و نوازندگی پیانو را 
فراگرفت. اجرای ترانه های مختلف محلی آذری، 
مریم«،  »جان  همچون  او  و...  شیرازی  گیلکی، 
»شالیزار«، »واسونک«، »جمعه بازار« و... به لحاظ 
استادی  و  زیبایی  نهایت  در  لهجه  و  احساس 

است.
از  پرهیز  و  اخالقیات  به  پایبندی  لحاظ  به  وی 
دروغ و فریب به جایگاه واالیی در بین مخاطبان 
از  او   ۱385 سال  در  یافت.  دست  اجتماع  در  و 
سوی سازمان صدا و سیما به عنوان چهره ماندگار 

موسیقی انتخاب و معرفی شد.
او فارغ  التحصیل از هنرستان تئاتر، زبان و ادبیات 
از  تئاتر  مبانی  و  تهران،  دانشگاه  از  انگلیسی 

دانشکدٔه علوم اجتماعی بود.
وضعیت  وخامت  و  بیماری  دلیل  به  سرانجام 
جسمانی در 9 مرداد ۱389 در بیمارستان جم در 

تهران درگذشت.

نشریه آزادی بااندوه بسیار  با جوانان امروز ایران 
خوشی  خاطرات  هریک  که  گذشته  ونسلهای 
همدردی   ابراز  دارند   محمدنوری  های  ترانه  از 

می کند  ... ای دادو ای دریغ ..
روانش شاد باد.

نوری مرد هنرواخالق بود که از دروغ و
فر یب  تنفر داشت


