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دم  روز  هر  که  است  مکتب  ین  ا صفت 
؟  نه  ئید  میفرما هستند.  معجزه  منتظر  چاه 
سرلشگر  یلنا  ا گزارش  به   . نید  بخوا پس 
ستاد  رئیس  بادی  آ فیروز  حسن  سید 
در  اسالمی   جمهوری  مسلح  نیروهای 
تید  اسا میان  در  ملی  دفاع  عالی  نشگاه  دا
نشگاه  دا آن  علمی  هیئت  اعضای  و 
 " : گفت  مهدویت  لهی  ا نظریۀ  با  بطه  دررا
لیسم  مپریا ا تهدید  با  بله  مقا برای  مروز  ا
ند  میتوا که  تئوری  تنها  بشریت  علیه 
است  مهدویت  لهی  ا نظریۀ  باشد  موفق 
به  اشراف  با  لم  ،عا عادل  مام  ا یک  وظهور 
ند  میتوا که  هست  بشریت  باطن  و  ظاهر 
به  نهارا  آ عالمگیری  ظلم  چنین  بر  برا در 
نجات  را  بشریت  و  بکند  ر  دا وا شکست 
لزمان  ا صاحب  حضرت  موال  ظهور  بدهد. 
دۀ  را درا و  متعال  خدای  اختیار  در  )عج( 
حضرت  ظهور  سازی  زمینه  ولی  اوست 
سر  جناب  ین  ا خب  ماست"   اختیار  در 
باید  که  است  معتقد  بادی  فیروزآ لشگر 
بهم  معنیش  که  کند  آماده  را ظهور  ّجو 
و  صلح  اگر  آخر  دنیاست  اوضاع  زدن 
به  دیگر  باشد  حکمفرما  دنیا  در  صفا 
و  نیست  نیازی  حضرت  مقدس  وجود 
تا   ، میکند  را  ینکار  ا قیمتی  هر  به  ین  برا بنا
لیسم  مپریا ا نابودی  باعث  حضرت  ظهور 
بشود.   است  عدالت  و  بشریت  دشمن  که 
شکست  برای  دیگری  ه  را هیچ  ینکه  ا یعنی 
ناقص  ین  ا فکری  یرۀ  دا به  لیسم  مپریا ا
یا  حضرت.  ظهور  اِّل  ا نکرده  خطور  لعقل  ا
اجرای  در  ُمفنگی  جمهور  رئیس  آنطرف  ز  ا
فرزند  که   نانی  آ به  جمعیت  فزایش  ا طرح 
نه  یارا تومان  میلیون  یک  بیاورند  تازه 
ین  ا نظرم  به   " که:  میکند  اظهار  و  میدهد 
مام  ا هدیۀ  را  ین  ا و  است  شدنی  ها  طرح 
میکنیم"  تلقی  یران  ا ملت  به  )عج(  عصر 
فارس  خبرگزای  گزارش  طبق  همچنین   .
جشن  درمراسم  آقا  محمود  دکتر  طلبه 
ده  نوا خا درحضور  )عج(  زمان  مام  ا میالد 
با  جمهوری  ریاست  نهاد  کارکنان  های 
اگر    " پرسید  حاضران  از  لی  سؤا طرح 
وسیله  هر  با  یا  ببینید  را  )عج(  زمان  مام  ا
چه   ، کنید  ر  قرا بر  رتباط  ا یشان  ا با  ای 
مطرح  لی  سؤا چه  و  هید  میخوا چیزی 
به  که  داشت  اظهار  همچنین  و  ؟  میکنید 
را  پاسخ  بهترین  که  نفر  سیزده  و  سیصد 
جمهوری  ریاست  نهاد  طرف  از  بدهند 
شخص  طرف  از  و  میگردد  اهدا  ای  هدیه 
هدیه  کنندگان  شرکت  همه  به  هم  بنده 
تراوشات  ز  ا ینهم  ا  .  " میگردد  اهدا  ای 
میکنه  فکر  که  هپروت  پرزیدنت  مغزی 
بگیره. تماس  میتونه  غایب  حضرت  با  امت 

ندر باب سوگ مشروطه        ا
مطلع  ارجمند  نندگان  خوا همانطوریکه 
و  مشروطه  فوت  سالگرد  قبل  ماه   ، هستند 
اهلل  فضل  شیخ  یعنی  آن  قهرمان  شهادت 
نند  هما مشروطه  جریان  ین  ا بود.  نوری 
کشوران  از  تقلیدی  سابق  پادشاهی  رژیم 
و  بود  نان   آ به  بستگی  وا یانگر  نما و  دیگر 
فکری  موضع  بزرگ  خطای  دو  ین  ا بخاطر 
واستعمار  ر  کفّا های  خواسته  مطابق  آن 
مسلمان  مستعضف  امت  برعلیه  جهانی 
که  نیست  بد  دعا  ا ین  ا ثبات  ا برای  بود. 
که  بزنیم  فارس  خبرگزاری  به  سری  یک 
سربازان  از  یکی  توسط   ای  له  مقا در 
کرد  مطرح  را  آن  )عج(  زمان  مام  ا گمنام 
مشروطیت ز  ا باید  مروز  ا که  درسی   " :

است  شده  ذکر  ره  هموا  . گرفت 
داشتن  مشروطیت  درسهای  ز  ا یکی  که 
روزگار  آن  خواص  اگر  و  است  بصیرت 
نوری(  اهلل  )فضل  شهید  شیخ  نند  هما
راهش  و  او  ز  ا و  میبودند  بصیرت  دارای 
ضد  روشنفکر  گروهی  میکردند،  حمایت 
منحرف  را  مشروطیت  نستند  نمیتوا دین 
ماتی  قدا ا چنین  اسالم  علیه  و  کنند 
باید  که  مهمی  سئوال  دهند.  نجام  ا را 
علمای  چرا  که  است  ین  ا شود  پرسیده 
کردند  حمایت  مشروطیت  ز  ا شیعه  بزرگ 
و  گرفتند  دست  به  را  جنبش  ین  ا رهبری  و 
سنگین  م  قدا ا ین  ا برای  شدند  حاضر  چرا 
شد  چه  نهایت  در  و  کنند  هزینه  چنین 
شد  خارج  علما  دست  از  جنبش  ین  ا که 
رمنی  ا و  دین  ضد  روشنفکران  دست  به  و 
مسلمان  ضد  و  نی  یرا غیرا یپرم  مثل  های 
که  آنست  حاضر  لۀ  مقا مدعای  ؟  فتاد  ا
ز  ا شیعه  علمای  حمایت  اصلی  علت 
ین  ا که  است  بوده  آن  مشروطه  ماجرای 
چون  و  بودند  فقیه  والیت  به  قائل  علما 
ز  ا جلوگیری  و  سلطنت  کردن  مشروط 
مربوده  ا ین  ا های  روش  از  یکی  د  استبدا
به  شدن  نزدیک  جهت  در  گامی  و  است 
آن  ز  ا حمایت  به  است،  بوده  فقیه  والیت 
مردم  حکومت  یعنی  مشروطه  پرداختند  
با  مردمی  شورای  مجلس  یجاد  وا مردم  بر 
گزارش  طبق  نتصابات.  ا با  نه  و  نتخابات  ا
یزدی  مصباح  اهلل  آیت  جناب  فارس 
منتخب  جمهوری  رئیس   " که:  فرمودند 
منصوب  فقیه  والیت  توسط   اگر  مردم 
م  حرا او  ز  ا اطاعت  و  است  طاغوت  نشود 
مردم  است  ر  قرا اگر  جناب  خب   . است" 
نتصاب  ا دیگر   ، کنند  نتخاب  ا را  فردی 
شبیه  که  باشد  نتصابی  ا اگر  نیست.  احتیاج 
نتخاب  ا میشود!  طاغوت  دوره  د  استبدا
نامتجانس  عنصرکاماًل  دو  نتصاب  ا و 
و  جمهور  رئیس  مجلس،  ینده  نما هستند. 
رهبر  توسط  ها  کاره  همه  و  رؤسا  مابقی  
خوان   روضه  نجمن  ا تا  سه  دو  و  معظم 
پس  میشوند  نتصاب  ا آخوندی  شورای  و 
صیغه  چه  نتخابات  ا بازی  سیاه  ین  ا دیگر 
کاماًل  فقیه  والیت  فکری  مکتب  ایست؟  
آزادی   ، مشروطه  گونه  هر  مخالف  جهت 
پیشرفت  و  اجتماعی    ، فردی  حقوق   ،
مورد  در  است.  اخالقیات  و   ، هنر  علم، 
بسیجی  ین  ا هم  د  فرا ا بودن  نی  یرا ا غیر 
نهال  که  ره  ندا خبر  البد  له  مقا نویسندۀ 
والیت  بنیانگذار  ن  خاندا مقدس  وجود 
41 درصفحه  بقیه 

یپرم خان ارمنی

محمدعلیشاه قاجار

مشروطه خواهان ازنظر جمهوری اسالمی  روشنفکر ضددین 
و مشروعه خواهان جزء خواص آن روزگار قلمدادمی شوند
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رنگ چشم حیوانات 

بعضی ازحیوانات  درپشت چشمهایشان الیه ای 
به آن  نور ی را که   ، .این الیه  مانند دارند  آئینه 
برخورد می کند منعکس مینماید.وقتی شمادرشب  
بتابانید  آنها  چشم  به  خودرا  اتومبیل  نورچراغ 
درخششی را درچشمان آنها می بینید که بازتاب 
به  نور  بازتاب  این   . شماست  نوراتومبیل  همان 
رنِگ  رنگدانه های چشم حیوان  است . برای مثال 
نوری که به چشم کروکودیل می تابانید به رنگ 
انعکاس نور درچشمهای  قرمز منعکس می شود. 
انسانها   ما  چشمهای  و  است  روشن  زرد  راکون 
این الیه انعکاس نوررا ندارد. قرمزی که درچشم 
ما دربعضی عکس ها یمان دیده می شودوبه زبان 
دلیل  به  گویند   می   Red eye آن  به  انگلیسی 

رگهای خونی موجود در شبکیه ماست .

الفبا ازکجا آمده است؟

اولین نوشته ها شکلهای ساده ای بودند که معرف 
این  شدند.بوجودآورنده  می  محسوب  کلمات 
الفبا. سه هزارسال قبل ازمیالد سومریان ومصریان 
سکونت  رودان  درمیان  سومریان   بودندکه 

داشتند.
خط سومریان را خط میخی و خط مصری ها را 
هیروگلیف می گفتند.اولین سیستم الفبا را فنیقیها 
)سوریه ولبنان امروزی( در1100 سال قبل اززایش 
حرف  از22  ها  فنیقی  خط  کردند.  ابداع  مسیح  
نبود  درآن  صدادار  شدوازحروف  می  تشکیل 
وخواننده باید با حدس وگمان صداها را انتخاب 
" که  "الف   : الفبا   این  اول  کرد.. دوحرف  می 
درزبان فنیقی بمعنای گاو نر بود و"بت" که بمعنی 
نام عالئمی که برای  ازاینجا  خانه بودنام داشتند. 
اروپائی  مورخین   . ست  الفبا  میرود  بکار  نوشتن 
ها   یونانی  ازمیالد،  پیش  هشتم  درقرن  گویند  می 
الفبا را  توسعه داده وبرای آن حروف صداداررا 
درست کردند . اما درتاریخ ایران زمین می خوانیم 
داشتند که  الفبائی  ها  ایرانی  ها  فنیقی  از  قبل  که 
ریزش  برگها و صدای  بهم خوردن  حتی صدای 

آب از آبشارها را نیز می توانستند بنویسند. 
طی کردن مدارزمین 

درمدارزمین  که  انسانی  اولین  گاگارین   یوری 
قرارگرفت  یک دور کامل ازمدارزمین را درمدت 
108  دقیقه طی کرد.  اما فضانورد آمریکائی  پیت 
کنراد  با ایستگاه فضائی اسکای لب  این مداررا 

درمدت 90 دقیقه  پیمود.

مشکالت  فضانوردان 

زمانی که سفر فضانوردان به فضا درمدت کوتاهی 
)حدود 4تا 5 ساعت ( طول می کشید  اشکال زیادی 
برای گرسنگی ویا قضای حاجت  وجودنداشت . 
اما وقتی سفرهای فضائی طوالنی شد دانشمندان 
طراحی  فضانوردان  برای  مخصوصی  دایپرهای 
حاجت  قضای  راحتی   به  بتوانند  تاآنها  کردند 
می  بکارگرفته  موقتی  های  توآلت  کنند.اکنون 
شوند که قادرند درسفرهای چندروز مورد استفاده  
فضانورد قرار بگیرد. اما بعلت بی وزنی درفضا ، 
دفع فضوالت بدن و همچنین نگهداری فضوالت 
درفضا  کاری بس مشکل  است که هنوز مهندسین 
فضا نوردی  درپی یافتن راه حلی برای آن هستند. 
فضا  به  پاندارا  چند  ناسا  قراربود  پیش  چندی 
حداقل  باید  روز  درطول  پاندا  چون  اما  بفرستد 

لذا  بپردازد   بدن خود  به دفع فضوالت  بار    48
های  خوراک  البته  شد.  لغو  فضا  به  او  فرستادن 
آن  اعظم  قسمت  و  است  ویژه  هم   فضانوردان 

توسط بدن فضانورد جذب می گردد.

قرون وسطی چه دوره ای است ؟

قرون وسطی که بعضی ها به آن عصر تاریکی هم 
می گویند یک دوره از تاریخ اروپا از قرن 5 تا قرن 
15 میالدی رادربرمی گیرد. دوره سقوط امپراتوری 
روم غربی در 476 بعدازمیالد ،آغاز دوران قرون 
وسطی است که پایانش ، آغاز دوره جدیداست 
.دلیل نامگذاری آن به قرون وسطی آن است که 
قرارگرفته  جدید  عصر  و  کالسیک  عهد  دربین 
 aevum( "است . این اصطالح "قرون وسطی
منعکس  و  شد  ابداع  پانزدهم   قرن  در  متوسط( 
کننده این دیدگاه  بودکه این دوره، انحراف از راه 
یادگیری کالسیک بود . دراین دوره  شمال آفریقا 
و شرق میانه ، که زمانی بخشی از امپراتوری روم 
شرقی) دولت عثمانی( بود ، توسط اسالم فتح شد. 
در طول سده های آخر  قرون وسطی)بین سالهای 
1000 تا 1300(،  هنرو معماری ملهم از مسیحیت 
برای  تصرف  رونق یافت  و جنگ های صلیبی 

مجدد سرزمین مقدس اوج گرفت . 
بقیه درصحه روبرو

درقرون وسطی هنر ومعماری مسیحی رونق گرفت

اسکای لب
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بدن ما به چه مواد خوراکی نیازدارد؟

اگر مافقط خوراکهای مورد عالقه خودرا بخوریم 
دیری نمی گذرد که بیمار می شویم . برای سالم 
مصرف  مقداری  خوراکی  نوع  ازهر  باید  ماندن 
کنیم .خوراکی ها ، موادشیمیائی الزم را برای بدن 
ما تأمین می کنند . استفاده زیاده ازحد این مواد و 
یا استفاده کم آنها  باعث بروز اختالالتی دربدن ما 
می شود. یکی از مواد ضروری برای تولید انرژی 
دربدن ، رشد اندام و ترمیم بافتهای بدن  ، پروتئین 
 ، مرغ  تخم   ، گوشت  انواع  در  ماده  این   . است 
لبنیات و حبوبات  وجوددارد. کربو هیدراتها نیز 
ونان   برنج  در  که  هستند  بدن  موردنیاز  مواد  از 
بحد وفور یافت می شود.ویتامین ها نیز از دیگر 
مواد ضروری برای بدن است . ویتامینها به سلولها 
کمک می کنند تا کار خودرا درست انجام دهند. 
13 نوع ویتامین می شناسیم که هریک برای مورد 
ویتامین   مهمترین  اما  شود.  مصرف  باید  خاصی 

اسید اسکوربیک  نام دارد که به آن ویتامین ث
هم می گوئیم . این ویتامین به بدن کمک می کند 
تا با عفونتهای داخلی بجنگد.واستخوانها و پوست 
را درشرایط قابل قبولی نگهدارد. مواد معدنی مثل 
مفید  دندانها  و  استخوانها  استحکام  برای  کلسیم 
است .آب  و الیافها  نیز الزمند تا مواد شیمیائی 

داخل بدن بتوانند برای جذب آماده شوند.

آیا درجه حرارت  آب دریاها 
همیشه یکسان است ؟ 

مختلف   زمانهای  در  نقاط  دربیشتر  دریاها  آب 
یکبار  تا 7 سال   2 بین  معموال  نمی کند.اما  فرق 
آب اقیانوس آرام در سواحل شمالغربی آمریکای 
شود. می  گرمتر  کریسمس  ایام  مقارن  جنوبی  

این گرمتر شدن آب ال نینیو نام داردکه واژه ای 
اسپانیائی ، بمعنی پسر کوچولو است و اشاره به 
نینیو که بصورت  ال  دارد.  کودکی عیسی مسیح 
طوفان ظاهر می شود معموال چند هفته طول می 
کشد. سال بعداز بروز ال نینیو  ، ال نینیا  اتفاق می 
افتد که بمعنی دختر کوچولو است . عامل بروز 
ال نینیا آبهای سرد ی است که بطور غیر معمول 

دراقیانوس آرام درنزدیکی خط استوا جریان می 
که  زمستانی  کند  می  بروز  النینا  هروقت  یابند. 
متحده  ایاالت  غرب  درشمال  آید  می  آن  بدنبال 
گرمترازحد  آمریکا   شرقی  جنوب  در  و  سردتر 
معمول خواهد بود. برعکس زمستانی که بدنبال ال 
نینیو می آید  هوا در ایاالت شمال مرکزی آمریکا 
گرمتر ازمعمول ودر سواحل جنوبشرقی و جنوب 

غربی ایاالت متحده سردتر می شود.

فلسفه چیست وفیلسوف کیست ؟

فلسفه دومعنی :عامه پسند و تکنیکی دارد. معنی 
عامه پسندش  به هرنوع باوردرباره انسان، طبیعت 
که  هرکسی   . می شود  و خداونداتالق  واجتماع 
درپی معنی زندگی باشد و آن را درک کند صاحب 
روشی  به  فلسفه   تکنیکی  ازنظر   . است  فلسفه 
بانقدباورهای  شودکه   می  گفته  وروشن  منظم 
به  را  ازآنها  تری  بارزترو صریح  گوناگون،مفهوم 

ما القا می کند. 
و  است  ودانش  آگاهی  دوستدار  بمعنی  فلسفه 
وجود  بخاطر  را  دانش  که  است  کسی  فیلسوف 
خودش فرامی گیرد وبدون توجه به استفاده عملی 
آن ، بصورتی که خود مایل است آن را بکار می گیرد.

ازمیالد  پیش  ششم  درقرن  فیلسوفان  نخستین 
مرگ  پدیده  پیرامون  مطالعه  به  که  میزیستند 
تا   470 از  که  بودند.سقراط  مشغول  وزندگی  
انسانی  جوامع  به  میزیست   میالد  از  پیش   399
بود.   " خودرابشناس   " او  وشعار  داشت  توجه 
او نخستین فیلسوفی بود که بررسی پیرامون قبول 
انسان   توسط  ازباورها  بعضی  وچرای  چون  بی 
ثروت   ، لذت  اینکه   : نظیر  آغازکرد.باورهائی  را 
بشمارمیروند  خوبی  عوامل  درزندگی  وقدرت 
وهمه مردم بی چون وچرا این عقیده را باوردارند. 
شاگرد  بزرگترین  افالطون)427-347پ.م( 
گذاری  پایه  را  آکادمی  مکتب  بودکه  سقراط 
کردو  ارسطو)384-322 پ.م( بزرگترین شاگرد 

افالطون بودکه فلسفه ترکیبی را بوجود آورد.

حس بویائی و چشائی 
درانسان وحیوان

شکل  کوچکی  هائی  ازبرجستگی  انسان  زبان 
گرفته که به آن زائده های بافتی یاPAPILLA می 
چشائی  های  کننده  دریافت  زبان  گویند.درسطح 
وجوددارند که به واکنشهای شیمیائی پاسخ می دهند

خوراک دردهان با بزاق مخلوط می شودودریافت 
کننده های چشائی درجات تلخی ، شوری، تُرشی 
سلولهای  دهند.  می  تشخیص  را  آن  شیرینی  و 
طعم  فرستند.  می  مغز  به  پیامهارا  این  عصبی 
خوراک به انسان امکان می دهد که ازخوردن آن 

لذت ببرند.
پیش ازآنکه خوراک وارد دهان ما بشود بوی آنرا

حس می کنیم . سلولهای گیرنده ی حسی درباالی 
ازهم  را  مختلف  بوهای  قرارداردکه  ما  بینی  لوله 
اثر  ما  اشتهای  تحریک  در  بو  میدهند.  تشخیص 
ویا  داغ  پیتزای  بوی  مثال  برای  دارد.وقتی  زیاد 
کنیم  می  حس  را  درآمده  اجاق  از  تازه  کیک 
می شودکه  ترشح  زیادتری  با سرعت  دهان  آب 

دراصطالح عوام می گویند دهانم آب افتاد.
چشائی  گیرنده  هزار  ده  حدود  بالغ  انسان  یک 
خودداردوحدودچهل  دهان  سقف  و  درزبان 
میلیون سلول دریافت کننده بو دارداما خرگوشها 

ها  سگ  دارندو   بویائی  سلول  میلیون  صد  یک 
بیش از یک میلیارد سلول بویائی را در بینی خود 
جای داده اند . بااین حساب ما انسانها از ضعیف 

ترین موجودات خداوند از نظر بویائی هستیم .

اولین کشور درمحدودکردن سرعت 

چینی ها اولین ملتی بودند که دریکصدسال قبل از 
میالد  مقررات مربوط به محدودکردن سرعت را 
ابداع کردند.جاده ها پراز ارابه های چرخ داربود 
مجبوربودند   CHOU چو  سلسله  فرمانروایان  و 
به  ها  ارابه  برخورد  از  جلوگیری  برای  قوانینی 

یکدیگر وضع کنند
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مجیدزندیه

دال خوکن 
دال خوکن به این تنهائی وغربت 

گرازخاک نیاکانت بال خیزد
حکومت پُرعطش ، پیوسته خون ریزد

دراینجا حاکمان برطبق قانون حکم می رانند
ترا قداره بندان حکومت ازدرون خانه ات بیرون 

نمی رانند
دراینجا هرمرام ومسلکی آزادوحتی می توان منکر، 

به ذات کبریائی شد.
لبانت را نمی دوزند

به کار اختراع وخدمت مردم شب وروزند

***
دال خوکن به این  تنهائی وغربت 

تو گر ترک وطن کردی 
لباسی ازتمام خاطرات خوب بگذشته به تن کردی

دراینجا الله هایش درگلستان است 
نه گورستان

دراینجا سروقدان جمله ازتیغ تبر ایمن  
وجای سرو ، سروستان نه قبرستان

دراینجا چوبه های دار 
جواب دردمردم نیست 

طنین محکم آزادگی ُگم نیست 
دراینجا مشکل دولت می و ُخم نیست 

دراینجا حوزه علمیه ُقم نیست 
درون معبد یزدان  زبی دینان تراُکم نیست 

اثراز چادروروبنده ... 
بر چشمان مردم چون تراُخم نیست   

مجید زندیه درسال 1319 درتهران متولد شد . 
پس از اتمام تحصیالت دانشسگاهی چون ذوق 
سرشاری به موسیقی اصیل ایرانی داشت وارد 
گردیدودرمحضراستاد  ملی  موسیقی  هنرستان 
ویلن  آموختن  به  بدیعی  اهلل  حبیب  یاد  زنده 
از  پس  .وی  پرداخت  موسیقی  وردیفهای 
به آمریکا مهاجرت کرد وبه  وقایع سال 1357 
سرودن شعر روی آورد.سالیان درازی است که 
مختلف  های  انجمن  شعروموسیقی  درشبهای 

ادبی نیویورک فعالیت دارد

ابو اسحاق جویباری

به ابر پنهان کرد آفتاب تابان را   
به سبزه بنهفت آن الله برگ خندان را

به سوی هر دو مهش بَرد و شاخ ریحان بود 
            به شاخ موْرد به پیوست شاخ ریحان را

بتی که خسته دالن را به بوسه درمان است
دریغ دارد از این درددیده درمان را  

به ابر نیسان مانم کنون من از غم او
سزد که صنعت خوبست ابر نیسان را

به یک گذر که سحرگاه بر گلستان کرد 
بهشت کرد سراسر همه گلستان را  

جویباری  بخاری  محمد  بن  ابراهیم  ابواسحاق 
پیشگامان  از  محمد  بن  محمدابراهیم  یا 
اولین شغل  بوده است.  فارسی  به  سرودن شعر 
سامانیان  روزگار  در  او  است.  بوده  زرگری  وی 

می زیسته است. 

دورباعی از اثیر اخسیکتی

بر من رقم خطا پرستي همه هست 
ناکامي عشق و تنگدستي همه هست

با این همه، در میانه مقصود تویي  

جاي گله نیست، چون تو هستي همه هست
***

صد بار وجود را فرو بیخته اند
         تا مثل تو صورتي برانگیخته اند

سبحان اهلَلّ ! ز فرق سر تا پایت
         در قالب آرزوي من ریختــه اند

درقرن  که  اخسیکت  درشهر  اخسیکتی  اثیر 
بدنیا  بوده  ماوراءالنهر  آباد  ازرشهرهای  ششم 
بواسطه  اخسیکتی  اثیر  .شهرت  است  آمده  
قصاید اوست. اکثر این قصاید در مدح سالطین 
و امیران قرن ششم ق است واگرچه این اشعار 
از  است،  تاریخی  و  ادبی  فواید  و  نکات  حاوی 
امروزی  خواننده  نصیب  لذتی  آنها  خواندن 
خالف  بر  خود،  غزلهای  در  اثیر  نمی شود. 
این  دارد.  لطیف  و  روشن  زبانی  قصایدش، 
غزلها، اغلب مضامینی عاشقانه و اوزانی نرم و 
کوتاه دارند.  بسیاری از اشعار اثیر را رباعیات 

او تشکیل می دهد که شمار آنها به 5۶۰ رباعی 
می رسد. در میان این رباعیات، ترانه های لطیف 

و ماندگار فراوان است.

هاتف اصفهانی

به گردون می رسد فریاد یارب یاربم شب ها
چه شد یارب در این شب ها غم تاثیر یارب ها

به دل صدگونه مطلب سوی او رفتم ولی ماندم
ز بیم خوی او خاموش و در دل ماند مطلب ها

هزاران شکوه بر لب بود یاران را ز خوی تو
به شکرخنده آمد چون لبت، زد مهر بر لب ها

ندانی گر ز حال تشنگان شربت وصلت
ببین افتاده چون ماهی طپان بر خاک طالب ها

جدا از ماه رویت عاشقان از چشم تر هر شب
فرو ریزند کوکب تا فرو ریزند کوکب ها

چسان هاتف بجا ماند کسی را دین و دل جایی
که درس شوخی آموزند طفالن را به مکتب ها

قرن  نخست  درنیمه  اصفهانی  هاتف  سیداحمد 
دراصفهان  آذربایجانی  ای  خانواده  از  دوازدهم 
زیست  وزندیه  افشاریه  درزمان  او  شد.  متولد 
ودرسال1198 درگذشت . ترجیع بنداو با عنوان: 
ای فدای تو هم دل وهم جان      وی نثارت هم 
این وهم آن    از معروفترین اشعار فارسی است.  
به زبان عربی هم اشعاری سروده است .مدفن او 

درقم است .

کسائی مروزی

اندروصف قامت یار
قامت چون سرو روانش نگر

آخته ، آن موی میانش نگر
زلف و رخش دیدی و اکنون بیا

آن لب شیرین و زبانش نگر
َکّشی آن چشم سیاهش ببین

خوّشی آن تنگ دهانش نگر
بُرد به یک ضربه دل و جان من

آن نََدب1 و داو2 گرانش نگر

بازی  در  .2-اصطالحی  جراحت  اثر  معنی  1-به 
تخته نردست

ابوالحسن کسائی  مروزی  درمرو که آن زمان 
ازشهرهای آباد ایران بود تولد یافت .تاریخ تولد 
او را بنا بر قول خود شاعر در روز چهارشنبه ۲7 
ماه شوال سال 3۴1 هجری تعیین کرده اند و این 
تاریخ را در مطلع قصیدٔه المیٔه خود که قسمتی 

از ابیات ان در دست است چنین آورده است:
به سیصد و چهل و یک رسید نوبت سال 

                چهارشنبه و سه روز باقی از شوال

زل ردرپندنیلی شعروغ
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 بیامدم به جهان تا چه گویم و چه کنم  
          سرود گویم و شادی کنم به نعمت و مال

از  اما  نیست.  معلوم  بدرستی  او  وفات  زمان 
سروده  خود  سالگی  پنجاه  در  که  قصیده ای 
مسلم است که وفاتش بعد از سال 39۰ هجری 
بوده است.درک معانی اشعاراو بسیار مشکل و 

برای همه کس قابل درک نیست .

 فرخی یزدی

آزادی

قسم به عزت و قدر و مقام آزادی  
              که روح بخش جهان است، نام آزادی

به پیش اهل جهان محترم بود آن کس  
            که داشت از دل و جان، احترام آزادی

چگونه پای گذاری به صرف دعوت شیخ  
                     به مسلکی که ندارد مرام آزادی

هزاربار بود به ز صبح استبداد  
                       برای دسته پابسته، شام آزادی

به روزگار، قیامت بپا شود آن روز  
                      کنند رنج بران چون قیام آزادی

اگر خدای به من فرصتی دهد یک روز  
                       کِشم ز مرتجعین انتقام آزادی

ز بند بندگی خواجه کی شوی آزاد  
                 چو »فرخی« نشوی گر غالم آزادی

 
محمد فرخی یزدی، )1۲۶8 یزد - ۲5 مهر 1318( 
شاعر و روزنامه نگار معروف  فرزند محمدابراهیم 
درمکتب  خودرا  تحصیالت  بود.  سمساریزدی 
درمدرسه  و  آعازکرد  روزگاریزد  آن  های  خانه 

مرسلین   انگلیسی 
داد  ادامه  یزد 
اینکه  دلیل  به 
درهجو  اشعاری 
مدرسه  مدیران 
ســـرود  می 
اخراج  ازمدرسه   
. ید د گـــــر
بیــــر  د سر
طوفان  روزنامه 
دردوره  بود.  یزد 

هفتم مجلس شورای ملی ازطرف مردم یزد به 
در  گویندفرخی  می  شد.   برگزیده  نمایندگی 
هوا  آمپول  تزریق  بوسیله  زندان،  بیمارستان 
توسط پزشک احمدی کشته شد. گواهی رئیس 
زندان حاکی از فوت فرخی بر اثر ابتال به ماالریا 
ولی  معلومنیست  فرخی  است. مدفن  نفریت  و 
ناشناس  بطور  مسگرآباد  گورستان  در  احتماال 

دفن شده است.

 ه.ا.سایه
مرجان

سنگی است زیر آب
در گود شب گرفته دریای نیلگون

تنها نشسته در تک آن گور سهمناک
خاموش مانده در دل آن سردی و سکون

او با سکوت خویش
از یاد رفته ای ست در آن دخمه سیاه

هرگز بر او نتافته خورشید نیم روز
هرگز بر او نتافته مهتاب شامگاه

بسیار شب که ناله برآورد و کس نبود
کان ناله بشنود

بسیار شب که اشک برافشاند و یاوه گشت
در گود آن کبود

سنگی است زیر آب ولی آن شکسته سنگ
زنده ست می تپد به امیدی در آن نهفت

دل بود اگر به سینه دلدار می نشست
گل بود اگر به سایه خورشید می شکفت...

 13۰۶ اسفندماه  درششم  ابتهاج  امیرهوشنگ 
ابتهاج  آقاخان  شد.پدرش  متولد  درشهررشت 
بود.   رشت  پورسینای  بیمارستان  رئیس  مدتی 
را  گلها  مسئولیت  پیرنیا  داوود  از  پس  ابتهاج 
گلهای  عنوان  با  هائی  وبرنامه  گرفت  برعهده 
پایه  را  هفته  گلچین  آنگاه  کرد.  تهیه  تازه 
زیادی  آثارادبی  ابتهاج  هوشنگ  کرد.  گذاری 

دارد. عمرش درازباد

دکترایرج دهقان

گذشت
شکست عهدمن وگفت هرچه بودگذشت  

 به گریه گفتمش آری!ولی چه زودگذشت
بهار بود وتو بودی وعشق بود  و امید   

بهار رفت وتورفتی وهرچه بودگذشت
شبی که عمرگران خوش گذشت آن شب بود           
                 که درکنارتو بانغمه وسرود گذشت

چه خاطرات خوشی در دلم به جای گذاشت
شبی که با تومرا در کنار رود گذشت

گشود بس گره آن شب زکاربسته ی ما
  صبا چو از بر آن زلف مشک سود گذشت

غمین مباش ومیندیش ازین سفر که تو را
 اگرچه در دل نازک غمی فزود,گذشت..

در   ، ش   . ه   13۰۴ سال  به  دهقان  ایرج  دکتر 
ابتدایی  . دوره ی  به جهان گشود  مالیر چشم 
برای  و  رسانید  پایان  به  شهر  همان  در  نیز  را 
و  رفت  همدان  به  دبیرستان  دوره ی  گذراندن 
پس از اخذ دیپلم به استخدام فرهنگ درآمد و 
به آموزگاری پرداخت و در زمان تدریس جهت 

ادامه تحصیل به دانشگاه رفت و دکترای خود را 
در زبان و ادبیات فارسی دریافت کرد .

جمله  از  ها  دبیرستان  دبیر   133۴ سال  تا  او 
دارالفنون بود و در همان سال بنا به دعوت دولت 
آمریکا برای تدریس زبان و ادبیات فارسی بدان 
آمریکاست  در  هم  اکنون  هم  و  رفت  سرزمین 
وخبری ناموثق حکایت ازآن دارد که او درسن 
کارتحقیق  به  شیکاگو  دردانشگاه  سالگی   85

برمتون قدیمی فارسی مشغول است

عبیدزاکانی

ز من مپرس که بر من چه حال میگذرد
چو روز وصل توام در خیال میگذرد

جهان برابر چشمم سیاه میگردد
چو در ضمیر من آن زلف و خال میگذرد

اگر هالک خودم آرزوست منعم کن
مرا که عمر چنین در مالل میگذرد

خیال مهر تو در چشم هر سهی سرویست
که در حوالیش آب زالل میگذرد

ز بوی زلف توام روح تازه میگردد
سپیده دم که نسیم شمال میگذرد

من و وصال تو آن فکر و آرزو هیهات
که بر دماغ چه فکر محال میگذرد

غالم و چاکر روی چو ماه توست ُعبید
وزین حدیث بسی ماه و سال میگذرد

معروف  زاکانی  عبیداهلل  نظام الدین  خواجه 
طنزپرداز  نویسندٔه  و  شاعر  زاکانی  عبید  به 
فارسی زبان قرن هشتم هجری است. از زندگانی 
 77۲ درسال  .احتماال  نداریم  زیادی  آگاهی  او 
طنزاست  بیشتراشعاراو   . یافته  وفات  هجری 
وتنها 3۰۰۰ بیت شعر جدی ازاو دردست است .

از  است  بوده  زمانی هم صدرالوزراء  گویند  می 
از  تیره ای  خاندان  این  که  است  زاکان  خاندان 

»عرب بنی خفاجه« بوده اند
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کوش  سخت  نهاد،  نیک   ، باصفا 
وپُرتالش بود. شوروشوقی خستگی 
ناپذیر برای دست یابی به شیوه ای نو 
درخوشنویسی داشت وهمین پویائی 
ونامورش  کشاند  نقاشیخط  به  اورا 
نستعلیق  درشیوه  درجوانی  کرد. 
ونستعلیق شکسته مهارت یافت وآن 
ومورد   . بکارگرفت  درنقاشیخط  را 
 . قرارگرفت  پرستان  کهنه  سرزنش 
اما او دربرابر  سرزنش ها وایرادهای 
وتا  برد  پیش  را  هنرش  بازدارنده  
داد،  اجازه  کوتاهش  عمر  که  آنجا 

کردآنچه را که باید.

سیاه مشق 

مهارت   ، ونگارگری  درنقاشی 
مگرازراه  آید  نمی  بدست  واستادی 
کردن  وطراحی  وممارست  تمرین 
مداوم . درخوشنویسی نیز راه رسیدن 
به مهارت واستادی مشق کردن مداوم 
ازبام   ، روز  تمام  گاه  .رضا  است 
تاشام  به سیاه مشق نوشتن مشغول 
بود . می نوشت ، پاره می کردودور 
می ریخت .سیاه مشق هائی که ازاو 
برجای مانده نشانگر تالش وتمرین 
در  او  وسلیقه  وذوق  روزی  شبانه 
او که   . ازرنگها است  بجا  استفاده  
گوئی می دانست عمرش کوتاه  است

درتالش  ندارد،  چندانی  وفرصت 
بود تا تجربه تازه ای به دست آورد 
وباشیوه ای نو هنرش را واالئی بخشد 
وچنین بودکه توانست درهمین عمر 
کوتاه ، آثاری فراوان وپُربار وارزنده 

ازخودبرجای گذارد.

زندگی کوتاه 

 1322 آذرماه  درپنجم  مافی  رضا 
زرگر  پدرش  شد.  متولد  درمشهد 
هنر  این  وبا چم وخم  بود  وحکاک 
ظریف آشنائی داشت .برادربزرگتراو 
نقاشی می کردوبه هنرهای تجسمی 
قلم  رضاازکودکی  بود.  عالقمند 
وتنهاسرگرمی  گرفت  بدست 
وبازی  خطاطی  او  ودلخوشی 
پدرکه  بود.  وکلمات  حروف  با 
شسیفتگی اورادید پس ازجستجو ، 

او  استادی  به  "اعتضادی"را 
برگزید.

بنام  ازخوشنویسان  اعتضادی 
قدس  آستان  مشهدبودودرموزه 
خطی  وقطعات  کتابها  رضوی 
کرد.  می  راتعمیرومرمت  قدیمی 
اعتضادی  شاگردی  در  رضا 
وپشتکاری   ، شیفتگی   ، کوشش 
بی  نیز  دادواستاد  بسیارازخودنشان 
تجربیات سالیان درازش  تمام  دریغ 

رضا مافی
 خوش نویس

واز پیشگامان نقاشیخط درایران

* رضامافی یکی ازاُعجوبه های هنر ایران بود 
 * مافی نونهالی بود،نوبر،نوشاخه،نوشکوفه
* وقتی نقاشیخط را شروع کردمورد     

     سرزنش کهنه پرستان قرارگرفت 

کیخسروبهروزی
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کریمانه  مدت  رادرکوتاهترین   
دراختیاررضاقرارداد.        

رضا پانزده ساله بودکه درپی عشق 
شدتا  تهران  راهی  آن  خودوتکمیل 
توشه  پایتخت  بزرگ  ازاساتید 
رفت  مدرسه  به  درتهران  برگیرد. 
ودرکناردرس  به تمرین خوشنویسی 
ادامه دادوبرای یافتن استاد بهرگوشه 
سرکرد. در 1343 راه اصولی واصلی 

خودرا یافت .

انجمن خوشنویسان
 

مرکزی  ایران  خوشنویسان  انجمن 
وهنر  فرهنگ  وزارت  که  است 
بر  عالوه  ودرآن  کرد  تأسیس 
، کالسهای  روزانه  مرتب  کالسهای 
که  وجودداشت  خوشنویسی  آزاد 
نظر  زیر  عالقمند  بزرگساالن  درآن 
می  فرا  را  ،خوشنویسی  استادان 
مرکز  این  نامور  ازاساتید   . گرفتند 
و  حسین  "استاد  دوبرادرهنرمند 

استاد حسن میرخانی" بودند
واستفاده  نام  ثبت  برای  مافی  رضا 
چون  کرداما  مراجعه  کالسها  ازاین 
بود  شده  سپری  نویسی  نام  زمان 
کردند.  خودداری  او  ازپذیرفتن 
انجمن  وقت  رئیس  زعیمی   خسرو 
خوشنویسان ایران دراین موردنوشته 
است  : "رضا مافی یکی ازاعجوبه 
های هنرایران بود.سالهاقبل ، جوانی 
مراجعه  بمن  وجذاب  محجوب 
کردواظهارداشت که مشتاق استفاده 
است. ممتاز  ازاساتید  یکی  ازتعالیم 

ثبت  ایام  شدن  سپری  بعلت  گفت 
نام ازپذیرفتنش خودداری می کنند. 
رانشان  ازخطش  ای  نمونه  چون 
وسالش  سن  به  باتوجه  دادودیدم 
ومدتی  چشمگیراست  العاده  فوق 
تعلیم   اعتضادی  ازآقای  درمشهد 
جسته نامش رانزد استاد میرخانی به 
مجله   641 )صفحه   " رساندم  ثبت 
آینده سال هشتم  نهم آذرماه 1361(

مافی قبل ازواردشدن  به کالس آزاد 
"میرزا  خوشنویسی ، شیوه خطاطی 
خطاط   " اصفهانی  غالمرضای 
صاحب سبک قرن سیزدهم را پیش 
گرفته بود.درکالس انجمن ، استاداو 
خودنیز  میرخانی"  حسین  "استاد 
بودودراین  شیوه  این  ازطرفداران 
مورد آنچه راکه الزم بود به شاگرد 

که  بود  دریافته  .استاد  خودآموخت 
شاگرد این استعدادراداردکه درآینده 
گرددونام  هنر  این  ازناموران  یکی 
غالمرضای اصفهانی را زنده گرداند 
رضامافی  شد.  چنین  راستی  وبه 
کالسهای خوشنویسی را با موفقیت 

بپایان برد.

نقاشیخط

به  ها  وفراگیری  ها  اندوخته  باچنین 
نقاشیخط روی آورد ."خسرو زعیمی  
درباره آغازکار او درنقاشیخط نوشته 

است :
آمد  دفترم  به  عصر  روز  یک   "

ی   درزمینه  که  واظهارداشت 
است  کرده  کارهائی  نقاشیخط 
.پس  ببینم  آنهارا  دارد که من  ومیل 
پیل  فرامرز  گرامی  هنرمند  اتفاق  به 
آرام ازکارهای خویش دیدن کردیم 
او  به  یادآوریها  مختصر  آرام  پیل   .
کرد. پس ازآن بود که نمایشگاهش 
اهل  توجه  مورد  سیحون  درگالری 
 " قرارگرفت  وهنرشناسان  هنر 
متعددی  های  نمایشگاه  پس  وازآن 
درایران  او  های  ازنقاشیخط 
 ، فرانسه  دیگرازجمله  وکشورهای 
آمریکا ، انگلستان ، پاکستان وسویس 

ترتیب یافت .
***

شیوه مافی

مافی شیوه ای ویژه خودداردوتابلوهای 
اورا  بین صدها  تابلو دیگر  بخوبی 

می توان  تشخیص داد.
ای  قهوه  بیشتر  او  تابلوهای  رنگ 
هائی  ونوشته  بامتن   است   کهنه 
سیاه  به  متمایل  که  رنگ  همین  به 
وقاروفاخری  که  رنگ  این   . است 
کهنه  حالتی  تابلو  به  دارد  ای  ویژه 
اوازبکاربردن  دهد.  می  وقدیمی 
گریزان  بکلی  وشاد  روشن  رنگهای 
بودوبسیار بندرت  درترکیب متن ها 

ازآن استفاده می کرد.
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نامه پانزدهم
دوست عزیز   روزی که طوق نوکری دولت را 
دولت  کردیم  قبول  را  وتعهداتی  بستیم  بگردن 
وقانون نیز به ما وعده هائی داد. قراربود هردوسال 
یکبار به ما ترفیع بدهند اما چه بسیتر سالها گذشت 
داشتیم  طلب  وپولهائیکه  زدیم  درجا  همچنان  که 

درچاه ویل افتاد .
استخدام  قانون  بیست سال است که می خواهند 
که  نیز  اینک   . بدهند  تغییر  ویا  کنند  رااصالح 
عمل  وبصورت  گذشته  حرف  ازمرحاه  موضوع 
طراحان  که  است  ازدوسال  بیش  واکنون  درآمده 
آن درپیچ وخم کمیسیون وسمینار گرفتارند . وتازه 
بقول یکی ازروزنامه ها اگر ازاین همه مذاکرات 
کارمندان  نصیب  سودی  ها  وبرخاست  ونشست 
نشده  الاقل این کار متضمن گرفتن فوق العاده ها 
ومزایای گوناگون برای طراحان ودست اند کاران 

بوده است .
این  باألخره   . بگذریم   ... دوست خوب ومهربانم 
می  صبروحوصله  منتهی  شد  خواهد  کاردرست 
اصبُرمفتاح   : اند  گفته  که  شنیدی  حتمًا   . خواهد 

الفرج . یا گر صبرکنی زغوره حلوا سازی!
دوست عزیز بگذار قصه کوتاهی برایت بگویم . 
اربابی بودوغالمی . هروقت غالم بفکر دستمزد می 
افتاد ارباب چون با این کار موافق نبود  هربار به 
نحوی داستانی برایش ساز می کرد. باألخره  این 
کار آنقدر ادامه یافت  تا اینکه غالم برای همیشه 
ازاین صرافت افتاد وبدینگونه موضوع  بخوبی و 

خوشی تمام شد!
دوست مهربان    دراین زمستان سردوسخت دلم 
خوب   . است  آوربهارکرده  شادی  آفتاب  هوای 
نغمه  به  وبلبالن  شکفتند  بهارآمدوگلها  وقتی   ،
وکوهساران  باغها  بدامن  تا  بیا  پرداختند  سرائی 
قیدوبندها وعادات زشتی که  تمام  وبه  ببریم  پناه 

آدمهارااسیرکرده است  بخندیم !.

نامه شانزدهم 

دوست من     بیگمان توهم اگر برادرزاده فالن آقا و 

یا پسر فالن ابن فالن ابن فالن بودی امروز کیا بیائی 
داشتی ویا اگر بافالن آدم سرشناس دمخورودوست 
بودی او نردبان ترقی را به دستت می داد وتومی 
توانستی ازپله های آن  باال بروی .گناه بزرگ تو 
این است که یک آدم معمولی هستی وهرگز نمی 
توانی نان به کسی قرض بدهی  تا نان به قرضت 
توان  رامی  زمانه کمترکسی  بدهند. دراین دور و 
یافت که قرض بدهد و انتظار بهره گرفتن نداشته 
باشد. کمترمی توان آدمی را یافت که تنها بخاطر 

انسانیت قدم خیری برای کسی بردارد!.
 وقتی کارت پیش کسی گیر کرده است اگر بدانند 
انجام  برایشان  کاری  توانی  می  وفردا  امروز  که 
دهی  و خالصه آدم بدرد بخوری هستی ، یعنی 
از  توانی روزی گره  کاری وزوری داری که می 
باکمال ادب واحترام درمقابلت  مشکلی بگشائی  
بپا می ایستند وازاین اطاق به آن اطاق بهمراهت 

راه می افتند .
تازه می آید بزودی  اینکه وقتی یک رئیس  علت 
کسانی را ازدورونزدیک وازاینجاوآنجا دردوروبر 
خود جمع می کند وگاهی ترکیب اداره ای را ازبُن 

بهم می ریزد همین است که می خواهد نان قرض 
نیز گاهی  اداکند.  را  اش  گذشته  ویاقرض  بدهد 

ّسر  و  ودمخور  مورداطمینان  آدم  خواهد  می 
نگهداری داشته باشدچون بهرحال با هرکسی که 

نمی شودچای و شربت وشیرینی خورد.  
کشتی  مثل  افراد  بعضی  گاهی  اداری  درمحیط 
اینگونه   . روانند  هم  دنبال  همیشه  کش  یدک 
ومجنونهای  لیلی  را  آنان  بهتراست  که  اشخاص 
اداری بنامیم همواره هوای یکدیگررادارند وهمین 
انتقال  زمینه  فوراً  شد  منتقل  جائی  به  یکی  که 
صیغه  باهم  تولد  ازآغاز  گوئی  که  را  دیگری  آن 
سازد.دراینگونه  می  فراهم  اند  خوانده  محرمیت 
بینی سایر کارمندان که مورداعتمادشان  مواردمی 
تک  میخورد  کارشان  بدرد  اصطالح  وبه  هستند 
منتقل وهرکدام  اداره جدید  به  اراداره سابق  تک 
و  شوند  می  گمارده  بکار  مناسب  درپستهائی 
می  نامحرمها  دربرابر  نفوذناپذیری  زنجیری  خط 
وانعطاف  یکدنده  یا  و  نامحرم  که  وفتی   . کشند 
برامواج  سرگردان  پاره  تخته  مثل  باشی  ناپذیر 
.! افتی  می  ساحل  های  بکناره  کم  کم   ، دریا 

آنچه گذشت:
درشماره های قبل خواندیم که نویسنده با دید انتقادی خود  
طی نامه هائی که به دوست خود می نویسد ازاوضاع اداری  
انتقاداتی می کند و به وضعیت مدیران و حیف ومیل هائی که 
هریک ازمدیران  نابلد  درادارات انجام می دهند می پردازد.
 دوستی که درنامه ها مورد خطاب قرارمی گیرد درحقیقت 
دردنباله   . هستید  ها  نامه  این  خوانندگان  شما  همه 
می  چهارنامه  طرح  به  نیز  شماره  دراین  مطالب   این 
نویسنده  بین  رازیرذره  اداری  اوضاع  کماکان   و  پردازیم 
ازمدیران  بعضی  چگونه  که  بینیم  ومی  کنیم  می  مشاهده 
خود... کارمندان  بفکر  خودهستندونه  منافع  بفکر  فقط 

وفتی که انعطاف ناپذیر باشی مثل تخته پاره سرگردان برامواج دریا ، کم کم بکناره های 

ساحل می افتی !.
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نامه هفدهم 

دوست مهربان وارجمند    این آقای رئیس متفرعن 
همینکه عنوان ریاست را ازدستش گرفتند ناگهان 
لذت مستی وخوش خیالی ازسرش پرید و چرتش 

پاره شد.
چه  افتاد  وتازوتفرعن  ازتک  که  وقتی  اگربدانی 
حالی داشت ؟مثل آدمی که به بیماری العالجی 
رفت  می  فرو  درخود  دائم  باشد  دچارشده 
حقارتش  احساس  کرد.  می  حقارت  واحساس 
ناشی ازاین بود که چرا دیگرقدرت تحکم نداردو 

چرا کارمندان دیگر دربرابرش تعظیم نمی کنند !
عنوان  که  بکند  قبول  خواست  نمی  رئیس  آقای 
ومقام، ارث پدری هیچکس نیست وبرای همیشه 
بکسی وفا نمی کند . گویا این ضرب المثل معروف 
: مقام ومنصب مثل  قدیمی ها را نشنیده بود که 

لُنگ حمام هرزمان دراختیار یکی است .
به دست آدم کاردان  اگر  ناگفته نگذارم که مقام 
بهترین وسیله ایست  افتد  ودلسوز ومردم دوست 
برای خدمت به خلق تا آنجا که می توان درسایه 
.اما  پیوست  جاودانگی  به  ومفید  نیک  کارهای 
است  فاجعه   ، بدخواه  یا  نادان  کاربدست  افتادن 
زیرا   . است  زوال   ، است  بدنامی   ، درداست   ،
بدست  کاررا  رشته  وناباب  ناصالح  که  بهنگامی 
ازهمه  مردم  واعتقاد  ایمان  کم  کم   ، داشت 
چیزوهمه کس سلب می شود وهیچکاری برروال 

ومدارسالم استوارنخواهد ماند .
دوست عزیز  نمیدانم آن روایتی را که در کتابهای 
بیادداری؟ آنجارا که می  درسی قدیم نوشته بود 
ذلت  به حضیض  ازاوج عزت  که  ازامیری  گفت 
کار  که چرا چنین شدوعیب  پرسیدند  بود  افتاده 
و  بزرگ  کارهای  چون  بود  بود؟واوگفته  درچه 
بافهم را به مردم نادان وفرومایه وکارهای کوچک 

را به مردم شریف ودانا وگرانمایه واگذارکردم .!
برای  که  آنان  بحال  بدا  من   دوست  حال  بااین 
شرف  و  ازآبرو  فریبنده  سراب  این  به  رسیدن 
عروسک  به  و  گذرند  می  انسانی  عالی  وصفات 

کوکی مبدل می شوند !.
داستان  که  ای  ازمن خواسته  ارجمند     دوست 
آخر   . بنویسم  را   " بلخ  "دیوان  و  "شهرلوط" 
عزیز جان  مگر نمی دانی که نوشتن زشتی ها و 
فساد و نامردمیها ی شهر بوط به مذاق هر کسی 
که  نیست  ای  قضیه  این  باشد.  سازگار  نمیتواند 
بشود بآسانی آن را نوشت ! برای نوشتن آن قلمی 
آهنین و شکست ناپذیر الزم است که افسوس من 
آن را ندارم . اگر روزی راهت به مغازه ای افتاد و 
فروشنده ای چنین قلمی را که هیچکس نتواند آن 
را بشکند داشت ، تو آن را برای من بخر و بفرست  
درآن صورت اطمینان داشته باش که حتمًا قصه 

"شهرلوط"و "دیوان بلخ" را خواهم نوشت .

 

نامه هیجدهم

آدمها  بعضی  وتربیت  خصلت  نازنین    دوست 
وظاهرکار  وبرق  پرزرق  همیشه  که  است  چنین 
بیشتراهمیت می دهند  مثال اگر دیواری که درحال 
فروریختن است با گچ سفید کردی وچند صباحی 
ظاهر  روح  تواند  می  داشتی  نگاه  برپا  را  آن 
توان  می  نمونه  برای   . کند  اقناع  را  شان  پسند 
دفتر  که  همینقدر  ازرؤسا  بعضی  ۀآورد:  مثال 
ولو  میزها  میشدوروی  امضاء  حضوروغیاب 
برحسب ظاهر نامه ویاپرونده ای نبود وباالی سر 
هریک از کارمندان کارت شناسائی قرارداشت و 
شیشه ها وکف راهروها ودست شوئی ها تمیز بود 
نفس راحتی می کشیدند  راهشان را می گرفتند 
و به اطاقشان میرفتند. منتظر میماندند که از سایر 
گاهی   . بیاورند  برایشان  ونامه  ها  پرونده  اطاقها 
اتفاق می افتاد آقائی که منصوب می شد ازجائی 
می آمد که کار قبلی اش هیچگونه ارتباطی با کار 
جدیدش نداشت وطبعا دراینگونه کوارد وقتی که 
کارمندان می فهمیدند که آقا به اصطالح  معروف ، 
بت بِت وبرای مدتی گیج وویج است  شروع می 

کردند به لغز خواندن وپچ پچ کردن!.
پائید  نمی  دیر  چندان  کردن  وپچ  پچ  این  اما   
زمان  که  جرچه  زیرا  میشد  خاموش  وبزودی 
معاون  بادستیاری  نیز  رئیس  آقای  گذشت   می 

وسایرزیردستان  برموز کار آشنا می گشت .
دوست عزیز واین مطلب را نیز حتما میدانی که 
هررئیسی   ووظیفه  برجسته  خصوصیات  از  یکی 
زیردستان  های  نامه  نویس  پیش  که  است  این 
 . تغییر بدهد  راحک واصالح نموده وجمله هارا 
بگراید  افراط  به  موضوع  اگراین  که  باورکن  اما 
وجنبه اظهاروجودو فضل فروشی به خود بگیرد  
ثر نامطلوبی درروحیه کارمند بوجود می آورد .

جمله  چند  استعدادنوشتن  که  بودند  اشخاصی 
صحیح وسلیس نداشتند . از استنباط ودرک مسائل 
اعادی عاجز ودرمانده بودند، اما برای اظهاروجود  

عادی عاجز ودرمانده بودند، اما برای اظهاروجود  
می  رفتار  وچاالک  دست  گشاده  بسی  نمودن  
به  ودوباره  گرفتند  می  فرا  اززیردستان   . کردند 

آنان دیکته میکردند.
دوست عزیز   واین رانیز حتما میدانی که رئیس 
نادان آدمی است که دربرابر بسیاری ازکارمندان  
ندارد  کافی  اطالع  ویا  نمیداند  که  مسائلی  از 
حرف بزند . دراینگونه مواردکارمندان اززیر چشم 
با  اورا  اشتباه   گاهی  و  کنند  می  نگاه  یکدیگررا 
اصالح  مطلب  صحیح  توضیح  و  ببخشید  کلمه 
قاه  قاه  شوند  خارج  اطاق  از  وچون  نمایند  می 
می خندند. اورا مسخره می کنند. واگر بدانند که 
دستی برپشت شانه آقاست  بیکدیگر مژده وخبر 

می دهند : پارتیش کلفته .
آری دوست من  وقتی َمرکب داشتی مسلما می 

توانی زود به مقصد برسی.
بین "داشتن " و"نداشتن " َمرکب ،  فاصله زیادی 
وسفسطه  حرف  با  هرگز  را  فاصله  واین  است 
 ، وعرضه  لیاقت  مانند:  کلماتی  پُرکرد.  نمیتوان 
استعدادوفهم ، هرگز نمی تواند تا باین حد منشاء 
باشد.واین  چشمگیر  آساو  معجزه  س  دگرگونیها 
واقعیتی است . کوچکترین سنگ رودخانه بدون 
جایش  از  هرگز  دیگر  عواملی  ویا  آب  جریان 
تکان نخواهد خورد. اینکه می بینی کسانی گاهی 
چون گنجشک ازاین سو به آن سو وازکف حیاط 
.وعجیب  نیست  ساده  چندان  کیپرند  بام  بباالی 
سر  پشت  که  ازکارمندان  ای  رفتارعده  است 
مافوقشان ببدگوئی واستهزاء میپردازندودرمقابلش 
 : گشایندکه  می  وتملق  تمجیدوتعریف  به  زبان 
 . میبرید  تشریف  که شما  آقا...چه حیف شد  ای 
یادخوبیهایتان  هستید.  خوبی  شماچقدرآدم  واقعا 
خودرا  بعدکه  ای  ولحظه  ماست.  درقلب  همیشه 
کرده  کوک  مضمون  برایش  دوباره  مییابند  تنها 
وازرفتنش اظهارخوشحالی وابرازشادمانی میکنند.   
ادامه دارد

 وقتی َمرکب داشتی مسلما می توانی زودتر به مقصد برسی.
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نامه ها ،  تلفن ها و ئی میل های شما

نامه ها، تلفن ها و ئى ميل هاى شما 

مطالب  از  بعضی 
ام  خوانده  شماراقبال 
این  درتهیه  که  نیست  شکی 
متحمل  را  زیادی  زحمات  نشریه 
مطالب  از  بعضی  شویدولی  می 
مختلف  سایتهای  در  قبال  شمارا 
تلفن  این  .برای  ام  وخوانده  دیده 
فکر  واقعا  ازشمابپرسم  که  کردم 
در  تواند  می  نشریه  این  کنید  می 
واقع شود؟ مؤثر  ایران  مردم  جنبش 

اسماعیل  از لگزینگتون ماساچوست 

بحثی  تلفنی  آنکه  با  عزیز  دوست 
اما  داشتیم  زمینه  دراین  طوالنی 
از  بسیاری  است  ممکن  آنکه  برای 
را  سئواالت  همین  ما  خوانندگان 
پاسخهارا  از  مختصری  باشند  داشته 

دراینجاهم ذکر می کنم .
 ، دارد  خبری  جنبه  که  مطالبی  بجز 
سراغ  توانید  نمی  را  ای  مقاله  هیچ 
دیگر  نشریات  از  ما  که  بگیرید 
اقتباس کرده باشیم . خبرهم باید از 
سایتهای  که  شود  گرفته  خبرگزاریها 
اینترنتی هم عینًا همان کارمارا انجام 
که شما  است  .پس طبیعی  می دهند 
مطالب خبری مارا درجای دیگر هم 

خوانده باشید.

درجنبش  نشریه  این  اینکه  درمورد 
داشت   خواهد  تأثیری  چه  جوانان 
بستگی به استقبال شما خارج نشینان 
دارد و اینکه مطالب درج شده دراین 
که  بگوش هموطنان داخل  را  نشریه 
ما  سایت  و  ما  مجله  به  ازدسترسی 

محرومند  برسانید.

؟ شوم  مشترك  چگونه 
خواندنی  ای  مجله  مدتها  از  پس 
مشترک  را  آن  مایلم  رسید.  بدستم 
؟باتشکر  بکنم  باید  چه   . شوم  

اززحمات شما
مجید از لیتل نک، نیویورک

باشما  کردن  صحبت  خان  مجید 
بود.  جالب  و  بسیاردلچسب  برایم 
کردم  عرض  هم  تلفنی  همانطورکه 
درداخل  اشتراک  درخواست  فرم 
مجله است آن را پُرکرده وبه آدرس 
مجله ارسال دارید. شماره 7 بالفاصله 
ببعد  شد.ازاین  ارسال  شما  برای 
خواهید  دریافت  را  مجله  هرماه  هم 
کرد. منتظر مطالب شما هستم . سالم 
شعر  درشبهای  که  شاعرانی  به  مارا 
کنند  می  شرکت  درنیویورک  شما 

برسانید.

آقای الربُن را فراموش 
نکنید

بسیار  الربُن  آقای  کتاب  معرفی  از 
آقای  داستانهای   . شدم  خوشحال 
درزمان  هفته   کتاب  در  را  الربُن 
 . کردم  می  دنبال  نوجوانی  
بزرگ  نویسندگان  از  الربُن  آقای 
آنطورکه  متأسفانه  که  کشورماست 
نشده  شناخته  قدراو  بایدوشاید 
است. داستان پرندگان بی النه را که 
بار درآمریکا چاپ  اولین  خود شما 
کردید  دارم وبارها خوانده ام . فکر 
بسیارخوبی است اگر آن را درمجله 
هم بطور کامل چاپ کنید.  درضمن 

درصفحات شعر هم اگر ممکن است 
 . کنید  را چاپ  آقای الربُن   اشعار 
این  به  هرچقدر  معتقدم  بطورکلی 
شما  حاال  شده  لطفی  کم  نویسنده  

باید آن را جبران کنید. 
گسترش  برای  شما  تالشهای  از 
فرهنگ  وادب ایران  دربین هموطنان 

خارج ازکشور سپاسگزارم .

ممتاز از برایتون ماساچوست  

ممتازعزیز  نامه پراحساس ترا خواندم 
شناسی  حق  اینهمه   . بردم  ولذت 
 . است  ستودنی  قلم   اهل  درقبال 
ازشماره آینده  داستان پرندگان بی 
خواهد  چاپ  به  نشریه  این  در  النه 
رسید. توجه همه خوانندگان عزیز را 

به این داستان جلب می کنیم .

كیفیت بعضی عکسها 
خوب نیست 

از عکسها که چاپ  بعضی  کیفیت  
مثال  برای   . نیست  خوب  کنید  می 
پس  که  تبریزی  دختر  تصویر  
زمان   امام  توسط  سربازان  ازتجاوز 
به قتل رسیده بود بسیار کیفیت بدی 
داشت . امکان ندارد تصاویر بهتری 

پیداکنید؟
احمدزاده بورلی هیلز کالیفرنیا

میلتان  وازئی  ممنونیم  شما  ازتوجه 
هم تشکر می کنیم .ذکر یکی دونکته 

دراینمورد ضروری است :
منحصربفرد  شما  بحث  مورد  عکس 
بودو درهیچ نشریه ای  عکس دیگری 

نشده  بخت چاپ  نگون  این دختر  از 
بود وما بخاط اهمیت موضوع باوجود 
پشت  را  آن  کیفیت  بودن  پائین 
درموردعکسهای    . قراردادیم  جلد 
دیگرهم  متأسفانه هیچیك ازنشریات 
خارج ازکشور آرشیو کاملی ازعکس 
شخصیتهای چذشته ندارند ویا اگرهم 
مثل خودما داشته باشند همه با کیفیت 
پائین است . دربعضی ازموارد مطلبی 

را که برای چاپ آماده کرده ایم 
اجبارًا   خوب   عکس  نداشتن  بخاطر 

به زمانی دیگر موکول می کنیم .
آدرسی  مطبوعاتی  ازدوستان   یکی 
ای  مجموعه  که  اند  ماداده  به  را 
ازعکسهای با کیفیت باال درآنجا یافت 
می شود اما نیاز به مجوز خاص دارد. 
این مجموعه هم   که  کنید  قبول  ولی 
مسلمًا عکسی باکیفیت خوب از دختر 

مقتول تبریزی  دراختیارندارد. 

زندگی بتهوون 
شنیدنی است اما...

مریزاددستی که مر خستگان را
دوای دل وراحت جان فرستد

به  شمارا  نشریه     ! آزادی  مجله 
با  سخنم  روی   . خوانم  می  دقت 
من   . است  بهروزی  کیخسرو  آقای 
ولی  ام  ندیده  را  آزاده  انسان  این 
 . آشنایم  وبیش  کم  او  اندیشه  با 
رادیو  ازطریق  که  را  گفتارهایش 
پخش  بوستن  در  ایران  صدای 
دانم  می  میکنم   گوش  شود  می 
دارد  گذشته  ازتجارب  ای  اندوخته 
. سخنش بردل می نشیند چون ازدل 
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برمی آید. گفت وشنیدش راباپاره ای 
آورانی  نام  که  ایران  ادب  ازبزرگان 
جاودانه اند ازرادیو شنیده ام . ایرادم 
بهروزی  آقای  که:  است  این  او  به 
وخواندنی  شنیدنی  بتهوون  زندگی 
است . رومن روالن آن را به خوبی 
عاشق  ومن  است  کرده  توصیف 
پرسم  می  هستم.  او  ششم  سنفونی 
غرب  آهنگسازان  بهروزی  آقای 
هم  ونامشان  دارند  فراوانی  مشوقان 
ما  وزیری  کلنل  ولی  است  جاودانه 
، گل گالب ما ، خالقی ما غریبند و 
غریبانه با عشق ، زندگی کردند وبه 
جاودانگی پیوستند وکسی نیست که 
ومعرفش  بگوید  سخن  آنان  ازاندوه 
ومی  شود  می  بارور  که  نسلی  به 

خواهد زندگی کند بشناساند .
آقای بهروزی عزیز - شما گنجینه ای 
ازمفاخر سرزمین ما رادراختیاردارید 
کنید  معرفی  آزادی  آنهارادرنشریه   .
تا سرمان رابلند تر نگهداریم وبه آنها 

بنازیم .
سخنی که باید باشما درمیان بگذارم 
تعریف  برای  را  استادی  که  اینست 
با هم  واو  کردید  دعوت  ادبیات 

احاطه ای که داشت  ازادب وریشه  
آن وترکیب آن سخن گفت که خیلی 
فنی بود وصاحبان دانش  ازآن بهره 
گرفتند ولی من درگوشه ای ازایالت 
ماساچوست زندگی می کنم ودل به 
سرزمینم دارم  دوست داشتم ادبیات 
این  آیا   . کنند  تعریف  تر  ساده  را 
تعریف بنظر شما درست نیست که :

طبیعت  بر  افزوده  انسان   ، ادبیات 
درطبیعت  که  آنچه  .یعنی  است 
منعکس  درهنروادبیات  است  
خودانسان  برآن  عالوه   . شود  می 
نیست  درطبیعت  که  دارد  چیزهائی 
و درادبیات وهنر منعکس می شود. 
 . است  تر  کامل  هم  ازطبیعت  یعنی 
سهروردی معتقد است درما چیزهائی 
 . وجودندارد  درطبیعت  که  است 
انسان  درون  جهان  گیرد  می  نتیجه 
است. بیرون  جهان  از  بزرگتر 

لطف  بما  بهروزی   کیخسرو  آقای   
خود  مردان  از   ، ازسرزمینمان  کنید 
و  بگوئید  سخن  هم  آن  ی  ساخته 
کنید. منتشر  نیز  آزادی  درنشریه 

دوستدارشما - م.ع.آشنا- بوستن 

منشورکوروش متعلق 
به ایران است؟

بودکه  آمده  درخبرها  روزها  این 
کبیر  کوروش  بشر  منشورحقوق 
ایران قرض  به  به مدت چهارماه  را 
داده اند . کیهان مصادره شده تهران 
این  نباید  ایران  که  بود  نوشته  هم 
عودت  انگلستان  موزه  به  را  لوحه 
مورد  دراین  که  کردم  تلفن  دهد. 

توضیحاتی درمجله بدهید.
مصطفی  ک. نیوتون -ماساچوست 

- صدای شمارا که پیام گیر ما ضبط 
کردیم  همکاران گوش  با  بود   کرده 
 . برای شما داشت  پاسخی  وهرکسی 
باعث شدکه  تلفن شما  اما درمجموع 
مخصوص  شماره  انتشار  فکر  به 
درباره کوروش کبیر بیفتیم و شماره 
اختصاص  مطلب  این  به  آینده 
دست  نشریه  نویسندگان  دارد.همه 
خانم   ، آذری  اند.آقای  بکارشده 
، آقای  ، آقای منطقی  دکتر بصاری 
دیگران  و  یزدی  غزاله  و  بهروزی 
را  کبیر  کوروش  آینده  درشماره 
از  آندسته  به  و  ایران  عاشقان  بهمه 
را  بزرگ  کوروش  هنوز  که  کسانی 
اما  کنند.  می  معرفی  شناسند   نمی 
گوئیم  می  شما  درپاسخ  اختصار  به 
آن  ساخت  درزمان  استوانه  این  که 
آن  ودربابل  بوده  ایران  به  متعلق 
میشده  نگهداری  امروز  عراق  و  روز 
شناسان  باستان  توسط  بعدها  که 
بیرون  خاک  اززیر  امروزی  درعراق 
می  برده  انگلستان  وبه  شده  آورده 
ساله   2500 جشنهای  درزمان  شود. 
این  ای  هفته  چند  نیز  شاهنشاهی 
چون  بودولی  ایران  مهمان  لوحه 
محل  به  نبود  ایران  دولت  به  متعلق 
شد.   بازگردانده  انگلستان  موزه 
دراین  بیشتررا  حرفهای  بهرحال 

مورد درشماره آینده بخوانید.

کمک ها را چگونه 
وبه کجا بفرستیم ؟

کرده  سالم  شما  به  درآغازنامه  اوال 
وخسته نباشید می گویم . بازهم شماره 
هفتم را وراندازکردم وبرخودلرزیدم 
بدون  ترتیب  بهمین  مجله  اگر  که 
تعطیل  بزودی  شود  منتشر  آگهی 

ازدوستان   باچندتن  شد.  خواهد 
برای  خواهیم  می   . کردیم  صحبت 
نشریه موردعالقه خودمان پول جمع 
کنیم وچلوی تعطیل شدنش رابگیریم 
این  توانیم  می  بگوئید چگونه  .لطفا 
کارراانجام دهیم وبه چه حسابی باید 

واریز کنیم ؟
گروهی از آزادگان ایران درکاندا

این  به  نشریه  این  باشید  مطمئن 
درحال  شد.  نخواهد  تعطیل  آسانی 
اما  هست  ما  برای  آگهی  حاضرهم 
پیش  آگهی  هر  خواهیم  نمی  ما 
.ازطرفی  کنیم  چاپ  را  ای  پاافتاده 
چاپ آگهی نوعی مسئولیت بردوش 
این  کشیدن  قدرت  گذاردکه  می  ما 
هائی  .آگهی  رانداریم  سنگین  بار 
نکند  ایجاد  وطرفی  سو  ما  برای  که 
کند  حفظ  مارا  طرفی  بی  وبتواند 
که  تبلیغاتی  اما  نیازاست  بسیارمورد 
می  باعث  و  هستند  ساز  مسئولیت 
که  مطلبی  آگهی  ازچاپ  پس  شوند 
است  برخورنده  آگهی  صاحب  به 
کنیم. نمی  قبول  هرگز  را  ننویسیم  
عزیزهم  هموطنان  شما  ازتوجه 
بسیارسپاسگزاریم .فعال هنوز اتومبیل 
اعتبارمان   ، داریم  هم  خانه   ، داریم 
.وقتی  است  خوب  هنوز  خداراشکر 
مطمئن  دادیم  ازدست  اینهارا  همه 
خوب  خوانندگان  شما  سراغ  باشید 

خواهیم آمد. 

شماره های گذشته
الو آزادی؟

- بله درودبرشما بفرمائید
-  همه شماره هائی که تاکنون منتشر 
شماره  وبرای  خواهم  می  اید  کرده 
های آینده هم میخواهم مشترک شوم   
من  آدرس  و  کارت  شماره  لطفا 

رایادداشت می کنید
متاسفانه  یک  شماره  عزیزم   -
تجدیدچاپ  وباید  موجودنیست 
شود ولی شماره های دیگر رابرایتان 
کارت  فعال  درضمن   . میفرستم 
چون  کنیم  نمی  قبول  هم  اعتباری 
شمارا  .آدرس   . رانداریم  امکاناتش 
می نویسم وهمین امروزبرایتان پست 
می کنم .پول آنرابعدا بفرستید. ازکچا 

تلفن می کنید؟
- از فرانسه

-مجله ماراازکجادیدید؟
از ویترین مجالت آقای اوستادرپاریس
- درودمارابه آقای اوستا ابالغ کنید.

شیرهای سنگی 
منتشرشد

شیرهای  کتاب  جلد  یک 
حسن  های  سروده  سنگی 
رسید. مجله  دفتر  به  رضوی  

شعرهای  با  که  رضوی  حسن 
آشناهستید  شباهنگ  نام  با و  ا
نیروی  در   1357 ازسال  تاپیش 
خدمت  شاهنشاهی  ئی  هوا
  1357 سال  از  پس  کرد   می 
یران  ا سنگین   جرم  به  مدتی 
جمهوری  درزندان   پرستی  
اوهرپنجشنبه  بود  اسالمی 
خوب  برنامه  مهمان  د  بامدا
صدای  دیو  دررا جاوید   فرخ 
بی  سخنان  که  است  یران  ا
هموطنان  موردتوجه  و  ا یه  پیرا
قرارگرفته  جهان  درسراسر  ما 
سنگی  شیرهای  .کتاب  است  
منتشرشدکه  و  ا ثر  ا ترین  تازه 
کتاب"   "کلبه  ز  ا نید  توا می 
در  ها  بفروشی  کتا سایر  یا  و 
کنید.  خریداری  آمریکا   سراسر 
سنگی  شیرهای  کتاب  ناشر 

است.   her production

زیر  درآدرس  کتاب  ناشر  وازسایت 
می توانیددیدن کنید:

www.herproductions.net

 نشریات زیر به دفتر
مجله رسید

ماه این  زیردرطول   نشریات 
بدفترمجله رسید

*میراث ایران نشریه فرهنگی چاپ 
دکتر  باهمت  که  آمریکا  نیوجرسی 
احکامی منتشر می شودبه دفتر مجله 

رسید 
* نشریه سیاسی بیداری چاپ سن 
سردبیری  به  کالیفرنیا  ی  گو    دیه 

سیاوش لشگری به دستمان رسید.
آینه جهان شماره  ماهانه   * نشریه 
آغاز  بدینوسیله  شد.  واصل   25
سومین سال انتشار این نشریه وزین 
به آقای دکتر حشمت شهریاری  را 
مدیر مجله ونویسندگان آن شادباش 

می گوئیم .
همه  برای  موفقیت  آرزوی  با 

همکاران مطبوعاتی .
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درعالم همكاران

وداع بااسلحه !
نگار  روزنامه  الهی  دکترصدرالدین 
روزهابعلت  معاصراین  ونویسنده 
پزشک  تجویز  به  زونا،  ناراحتی 
بازماند  ونوشتن  ازخواندن  معالج 
بی  های  یادداشت  وخوانندگان 
تاریخ اش درکیهان لندن راازخواندن 
بود.  کرده  محروم  اش  قلمی  آثار 
کیهان  سردبیر  احرار  احمدخان 
و  کشیده  را  عزیز  الهی  جور  لندن 
ها  ازکتاب"دوری  لندن  درکیهان 
وام  دکترالهی  نوشته  ها"  ودلگیری 
تیترهفتگی  حروف  وباهمان  گرفته 
مرداد   28 ماجرای  خان  صدُرل 
آن  وقوع  ازتاریخ  سال   57 که  را 
،مصدق  شاه  وقهرمانانش  گذشته 
وسپهبدزاهدی وبقیه بخاک رفته اند

چاپ  به  مختلف  درچندبخش  را 
الهی  غیبت  خوشبختانه  که  رساند 
خان  ُرل  نکشید.صد  درازا  به  عزیز 
همچون همتای امریکائی اش ارنست 
همینگوی تنها اسلحه اش قلم است 
که سالهاست باآن مینویسد و چشم 
ازعینک  استفاده  باوجود  که  هائی 
بخواند،  تا  مددکاراوست  بینی  ذره 
آمدو  به سراغش  بد،زونا  اماازبخت 
باعث شد به تجویز پزشک به خود 
بااعاده  و  بدهد  استراحت  کمی 
قلم  به  دست  دوباره  کامل  سالمت 
ما  قلمزن  دوست  تفاوت  شد.تنها 
ارنست  که  است  درآن  باهمینگوی 
را  ،کتابش  خودکشی  با  آمریکائی 

به  ،کتابش  خودکشی  با  آمریکائی 
رفیق  اما  کرد  جاودانه  نام  همین 
رابشدت  خودکشی  ما  نویسنده 
انسان  ضعف  نشانه  را  ردمیکندوآن 
جان  میداند.الهی  ها  سختی  دربرابر 

تنت به نازطبیبان نیازمند مباد....  

 سیاوش آذری از 
تلویزیون به  رادیوی 

صدای آمریکارفت
روزنامه  آذری  سیاوش  را 
ازسه  پس  بقه   باسا نگار 
کاردرشبکه  ماه  وهفت  سال 
به  آمریکا   صدای  تلویزیون 
آمریکا  صدای  رادیوی  بخش 
 17 از شد.سیاوش   منتقل 
2007 درپی شرکت  فوریه سال 
تلویزیونی  مناظره  دریک 
ین  کاردرا به  مریکا  ا باصدای 
شدودرسراسر  پذیرفته  نه  رسا
که  کاری  هرنوع  اشتغال  مدت 
ین  بوددرا تلویزیون  به  مربوط 
های  برنامه  د.  دا نجام  ا شبکه 
بیژن  درغیاب  باشما  میزگردی 
بهارلو  واحمدرضا  فرهودی 
درغیاب  خبر  تفسیر  برنامه  و 
اجراکرد.  را  لنگی  چا جمشید 
ترجمه  ند  خوا خبرنوشت. 
های  جلوه  کرد.دربرنامه  
نالدریگان،  را بجای  ماندگار 
،لخ  کندی  جان   ، گرباچف 
کرد  صحبت  ودیگران  لنسا  وا
را  مروزدرواشنگتن  ا برنامه 
شبکه  ین  باردرا نخستین  برای 
مدیریت  ینک  ا اجراکرد. 
گرفته  تصمیم  آمریکا  صدای 
همه  نگار  روزنامه  ین  زا ا است 
رادیوی  دربخش  حریف  فن 

کند. استفاده  آمریکا  صدای 

قبل ازاینکه سیاوش به واشنگتن 
برود ازکارنامه     مطبوعاتی درخشانی                                             

                  

. د بو ر ا د ر خو بر
پست  ایران  نامه  اوسردبیرهفته 
وایران  خسروپرویزی  مدیریت  به 
نیوزبه مدیریت ایرج رستمی درلوس 
آنجلس، ایرانمهر به مدیریت وهاب 
بود. تکزاس  درهیوستون  پور  فرخ 

صدای  دررادیو  برنامه  اجرای  سالها 
درتلویزیون  داشت-  بعهده  را  ایران 
چندشو  آتابای  ضیاء  ان.آی.تی.وی، 
بجای اواجراکرده ودر تلویزیون های 
هائی  برنامه  دیگرهم  زبان  فارسی 
موفقیت  با  همه  بودکه  اجراکرده 
درسال  اینها  ازهمه  قبل  بود.  همراه 
خبرگزاری  نماینده  بعنوان   1976
لس  به  کیهان  وروزنامه  پارس 
یو.اس.سی  وازدانشگاه  آمد  آنجلس 
دررشته علوم فوق لیسانس گرفت  .

ازنخستین  آذری  سیاوش 
ین  ا با  آزادی  نشریه  شماره  
دارد  همکاری  تنها  نه  مجله 
اصلی  های  پایه  ز  ا یکی  که  

رود بشمارمی  آن 
دودختردارد.دختر  سیاوش 
پدررا  ه  را شیال  او  کوچک 
تحصیل  وبا  گرفته  درپیش 
خودرا  نگاری  روزنامه  دررشته 
های  نه  دررسا تا  کند  می  آماده 
ان  ان  سی  وترجیحٌا  آمریکائی 
ین  ا برای  شود.  مشغول  بکار 
موفقیتهای  همکارعزیزمان 

      . ریم  دا آرزو  را  بیشتری 

   

پرویزُمستشیری        
و باغ آرزوها

خان  پرویز  استادی  حضرت 
تهران  مجله  با  زمانی  که  مستشیری 
وچندنشریه  سپیدوسیاه  مصور، 
پُرتیراژترین  با  سرآخرهم  و  دیگر 
علمی  مجله  یعنی  ایران  نشریه 
دانستنیها  همکاری داشت سرانجام 
وآب  درخوش  و  شد  آمریکا  راهی 
هواترین نقطه  شمال کالیفرنیا رحل 
ازهنگام  پیش  پرویز  افکند.  اقامت 
مشغول  و  کرده  بازنشسته  خودرا 
هنری  کارهای  به  دادن  سروسامان 
خویش است که درطول سالها خلق 
کرده است ومی خواهد این مجموعه 
رابانام باغ آرزوها منتشر کند . پرویز 
 ، نقاش   ، خوشنویس  مستشیری  
طراح وگرافیست و از کلکسیونرهای 
موسیقی اصیل ایرانی است . زمانی 
طراح  بعنوان  مستشیری  پرویز  نام 
اعتبار  ای  هرمجله  برای  وگرافیست 
درآراستن  او  هنرطراحی  بود.اوج 
اینک  اما  دانستنیهابود  صفحات 
وانفس   آفاق  سیر  به  پرویزخان 
مشغول است وسعی میکند با دیدن 
این زیبائی ها به نحوی آنهارا درآثار 

خود منعکس کند .
زبان  فارسی  مجله  دو  ایم  شنیده 
خارج ازکشور برای جلب همکاری 
پرویز با هم به رقابت برخاسته اند. 

بازهم ازپرویز خواهیم نوشت.

سیاوش آذری پرویز مستشیریدکتر صدرالدین الهی
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برزین هم رفت

مترجم،  نویسنده،  برزین  مسعود 
مهاتماگاندی،  نامه  زندگی  شارح 
که  ای  برجسته  نگار  روزنامه 
هرگزازراه  حیاتش  طول  درسراسر 
انحرافی  کمترین  وراستی  درستی 
حیات  سال  درنودمین  نجست 
درنقاب  رخ  پدری  درخانه  پربارش 
اهل  درمیان  برزین  کشید.  خاک 
وخوی  بود.خلق  بسیارمحبوب  قلم 
خوش، گفتار و کرداری که همواره 
باطنزومطایبه همراه بود ازبرزین نزد 
ای  چهره  قلمزنش  ورفقای  دوستان 
بود. داده  ارائه  داشتنی  بسیاردوست 

ازمسعود برزین آثاربدیع و باارزشی 
برجای  نویسی  درکارروزنامه  بویژه 
لعل  جواهر  با  ومصاحبه  مانده 
های  وزیرهندازنمونه  نهرونخست 
برجسته آثار بیادماندنی اوست.باروی 
درایران  اسالمی  کارآمدن جمهوری 
وصله  کوچکترین  نتوانستند  ،گرچه 
معهذادرسلسله  اوبچسبانند  به  ای 
نیمه پنهان که درسراسر  کتاب های 
شد  شده،سعی  حمله  همه  به  آنها 
که  دهند  بدست  ازاو  تصویردیگری 
دراین کار به جائی نرسیدند.مسعود 
روابط  ریاست  دردوران  برزین 
دوستان  با  نفت  صنعت  عمومی 
تماس  در  همواره  اش  مطبوعاتی 
که  بانگارنده،  ازجمله  بود  ومراوده 
روزی کارت پستالی ازاو در تهران 
دریافت کرد که روی آن نوشته بود" 

فقط برای احوال پرسی"....
درهمان ایام روزی مقوائی به گردن 
کوچه  به  واورا  آویخت  خود  سگ 
من  نوشت"  آن  .روی  فرستاد 
برزین هستم تو سگ     کی  سگ 

هستی!؟"..... بسیاررفیق     ویکرنگ 
حسین  دکترسید  که  بود.درسالهائی 
مخصوص  دفتر  ریاست  نصر 
برزین  داشت  رابرعهده  شهبانو 
بود. دفتر  این  عمومی  روابط  رئیس 

درهتل  ایران  سینمائی  درجشنواره 
 ، تیلور  الیزابت  که  تهران  شراتون 
هالیوود  ستارگان  استیونس  کانی 
ایران  سینمای  اندکاران  ودست 
مرحوم  درفرصتی   ، حضورداشتند 
چندین  خود  که  شیبانی  جمشید 
وصاحب  ساخته  وآهنگ  فیلم 
چندسینما نیزبود، خودرا به نویسنده 
عباسی  وعلی  من  وگفت  رساند 
ازمعرفی  چراباید  فیلمسازنیستیم؟ 
به باشیم؟  به حضور شهبانو محروم 
اوگفته شد یک دقیقه دیگر شرفیابید.

بحضورشهبانو  هردو  هنگامیکه 
ازمحروم  یکی  میشدند  معرفی 
کنندگان باصدای نسبتآ بلندگفت این

به  داد  پاسخ  وبرزین  نه..  دونفر 
شما مربوط نیست اینجا من تصمیم 

میگیرم....
تفاق  با  فقید  شاه  که  ازروزها  یکی 
بازدید  پدافند  ازدانشگاه  شهبانو 
درصف  را  کارگرساده   4 میکردند 
 ، دومجلس  ،رؤسای  وزیر  نخست 
قرارداد  سایرمستقبلین  دربارو  وزیر 
ببینند.معتقد  ازنزدیک  آندورا  تا 
بودانسان های عادی هم باید بتوانند 
بدون دورشو- کورشو شاه وشهبانوی 
درکابینه  ببینند.  ازنزدیک  را  خود 
رادیو-  مدیریت  دکترشاپوربختیار 
سپرده  وی  به  ایران  ملی  تلویزیون 
شد. وسرانجام چند سال قبل روزی 
یادداشتی ازسوی منشی رادیو صدای 
به دست راقم سطوررسید که  ایران 
شخصی بنام فرزین پیام گذاشت به 
جمالت  درنخستین  بزنم.  زنگ  او 
متبادل معلوم شد برزین است وبرای 
مدت کوتاهی به آمریکا آمده است. 
گفت فقطمیخواهم تراببینم و نه کس 
دیگر .به  خانه باجناقش رفتیم وشام 
وشرابی صرف شد وعکسی بیادگار 
واینک  بازگشت  ایران  وبه  برداشتیم 

به ابدیت شتافت.. روانش شاد
ه  سیا و سپید یر مد

شت    گذ ر د
یاران  درگذشت  درپی 
پورداددرلندن  محمد  مطبوعاتی 

یران  درا برزین  ومسعود 
دکترعلی  اخیر،  های  درهفته 
سپیدوسیاه  مدیرمجله  بهزادی 

درگذشت.   نیزدرتهران 
نتشار  برا عالوه  دکتربهزادی 
نشکده  دردا سپیدوسیاه  مجله 

و تهران  نشگاه  دا علوم  های 
اجتماعی،  ارتباطات  علوم 
نیزتدریس  شهربانی  دانشکده  و 
شرکت درپی  میکرد.مدیرسپیدوسیاه 

همسربرادرش،  ختم  درمراسم 
به خانه، دچارسکته  ازمراجعت  پس 
وی  فروبست.  ازجهان  وچشم  شد 
هنگام مرگ 85 سال داشت.نویسنده 
درهیئت  برعضویت  عالوه  که 
ونوشتن  سپیدوسیاه  تحریریه 
و  ها  اسم   " نخست  دوصفحه 
خبرها"ومطالب دیگر،باوی همکاری 
میکرد،دردوره روزنامه نگاری دانشکده 
نیزافتخار  اجتماعی  ارتباطات  علوم 
رانیزداشته  وی  وتلمذ  شاگردی 

است....
دکترعلی  درگذشت  آزادی 
نگار  روزنامه  بهزادی 
هفته  ومدیرگرامی  پیشکسوت 
ر  گذا وپایه  سپیدوسیاه  نامه 
به  را  نستنیها  دا علمی  مجله 
مطبوعات  جامعه  بازماندگان، 
تسلیت  نه  صمیما یران  ا وملت 

. ید میگو

ستارلقائی 
به لقاءاهلل پیوست     
دوست دیگر مطبوعاتی ما ستارلقائی 
هم پس از چهارسال مقاومت دربرابر

 22 روزدوشنبه  سرانجام  سرطان 

شهریورماه به دیارباقی شتافت . ستار
سه روزدیگر 64 ساله می شد.

ستارلقائی  مطبوعاتی  کارنامه 
تا آخرین روزها  .او  درخشان است 

به کارمطبوعاتی مشغول بود.
سردبیر  چندسالی  ستارلقائی 
هم  مدتی  و  مصوربود  تهران 
نان  جوا صفحه  مسئول  بعنوان 
پس  کرد.  می  فعالیت  رستاخیز 
یران  درا  1357 سال  ازوقایع 
دکترهوشیار  کوچه  ودر  ماند 
مجله  شهیاد  میدان  درنزدیکی 
دیری  ما  ا کرد  منتشر  را  جوان 
و  شد  دستگیر  که  نگذشت 
بودن  درزندان  چندماه  از  پس 
زندان   معاون  توسط  نجام  سرا
و  شد  ده  دا فراری  بند  ز  ا
ازکشور  خارج  به  بالفاصله 
نه  چاپخا درلندن  و  آمد 
بر  عالوه  که  کرد  یر  دا مجهزی 
دیگر  چاپ  به  خودش  نشریات 
اشتغال  نتشارکتاب  وا نشریات 
را  ستارلقائی  فقدان  داشت. 
دوستان  و  اش  ده  نوا خا به 
گوئیم. می  تسلیت  مطبوعاتی 

  

ستارلقائیدکترعلی بهزادی مسعود برزین

     داغی دیگر
واستادعزیزم  عزیز  برزین  مسعود 
دکترعلی بهزادی درتهران ودوست 
به  نیز   درلندن  ستارلقائی  دیرینم 
عزیزان  این  .داغ  دیاردیگرشتافتند 
دیر و دور را چگونه میتوان تحمل 
...بیادشان  قلمزن  دوستان  کرد. 
باهم گریه کنیم وبه روان پاک شان 
خانواده،  به  بفرستیم.تسلیتی  درود 
ایران.  وملت  مطبوعاتی  همکاران 
جزاین چه میتوانیم کرد....                                                                                        

سیاوش آذری
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 ورزش ما
     و  جهان

احتمال تخریب و بروز حادثه 
در ورزشگاه آزادی 

با مشکل  نفري  نیوز: ورزشگاه صد هزار  آخرین 
احتمال تخریب  لحظه  است و هر  اساسي روبرو 

قسمت هایي از آن وجود دارد . 
اشاره  با  بدنی  تربیت  در سازمان  مطلع  منبع  یک 
های  درب  از  یکی  واژگونی  دلخراش  حادثه  به 
ورزشگاه آزادی بر روی یکی از دختران دومیدانی 
وی  برای  نخاعی  شدید  ضایعه  و  خراسانی  کار 
گفت: بخش هاي زیادي از این مجموعه مستهلک 
است و نیاز اساسي به نوسازي دارد و اگر فکري 
جدید  حادثه  انتظار  در  باید  نشود  آن  حال  به 

نشست . 
سال  چندین  آزادي  ورزشي  گفت:مجموعه  وی 
است به طور کامل در اختیار تیم هاي ورزشي سایر 
رشته ها ،براي برگزاري مسابقات و اردوهاي اماده 
سازي، است اما متأسفانه اعتبار الزم براي نوسازي 
گیرد. نمي  قرار  ورزشگاه  مدیران  اختیار  در  آن 

سازمان  رئیس  لو  سعید  که  است  حالی  در  این 
آزادی  ورزشگاه  از  بازدید  در  بدني  تربیت 
را  بازسازی  برای  الزم  بودجه  تا  بود  داده  قول 
اختصاص دهد اما تاکنون یک ریال بودجه هم به 

این موضوع اختصاص داده نشده است. 
گفتنی است چند روز پیش یکي از دختران عضو 
تیم دو ومیداني نوجوانان خراسان رضوي به دلیل 
سقوط یکي از درب هاي مجموعه ورزشي ازادي 

دچار ضایعه نخاعي و راهي بیمارستان شد.

بازیکن فوتبال و توزیع 
هروئین

سرشناس  بازیکنان  از  یکی  مهر:  خبرگزاری 
فوتبال کشورمان که سابقه حضور در اردوی 
تیم ملی را نیز دارد، این روزها به جرم دخالت 
در خرید و فروش هروئین تحت پیگرد قانونی 

است.
فوتبالیست  این  نام  ازذکر  خبرگزاریها 

خودداری کرده اند.

برابر  پرسپولیس  بازي  مردمساالری:  روزنامه 
بود،  همراه  هایي  حاشیه  با  بوشهر  شاهین 
فیزیکي  برخورد  باعث  که  هایي  حاشیه 
دستگیري  نهایت  در  و  هواداران  با  ماموران 

تعدادي از تماشاگران بوشهري شد. 
به گزارش ایسنا، در جریان بازي و پس از به 
ثمررسیدن گل تیم شاهین بوشهر هواداران این 
گفته  به  پرداختند که  ابراز خوشحالي  به  تیم 
به  ظاهرا  شادماني  این  مهمان،  تیم  مسووالن 
انتظامي غیرمتعارف  تشخیص ماموران نیروي 
تشخیص داده شده و همین مساله باعث شده 
تماشاگران  با  برخورد  به  انتظامي  نیروي  که 

متخلف بوشهري بپردازد. 
این اتفاق که البته با ناراحتي هواداران بوشهری
همراه بود، باعث شد پس از بازي این هواداران
در ورزشگاه آزادي بمانند و اعتراض خود را

باشگاه  کاشاني«مدیرعامل  »حبیب  گوش  به 
نیز  میان کاشاني  این  برسانند، در  پرسپولیس 
آنها  با  و  رفت  بوشهري  هواداران  سمت  به 

صحبت کرد. 
خبرنگاران  با  وگو  گفت  در  کاشاني  البته 
این مسئله سکوت کرد و گفت: فعال  درباره 
اي  با هیچ رسانه  باره  این  قصد مصاحبه در 
نیروي  لیگ،  سازمان  کنم  مي  فکر  ندارم،  را 
انتظامي و حراست سازمان تربیت بدني بهتر 
مي توانند درباره این موضوع صحبت کنند. 

به  نیز  شاهین  باشگاه  مدیرعامل  آن  از  پس 
بوشهري رفت و تالش کرد  سمت هواداران 
سر  »کنگاني«  گفته  به  کند.  آرام  را  آنها  که 
درگیري  این  در  بوشهري  هواداران  از  یکي 

شکسته و یکي دو نفر هم دستگیر شده اند.

هواداران پرسپولیس

آخرین بازمانده نخستین جام جهانی درگذشت
بارایو سه بار با بوکا جونیورز قهرمان آرژانیتن و یک بار قهرمان باشگاه های آمریکای جنوبی شد

آرژانتین  در  سالگی  سن صد  در  فوتبال  جهانی  جام  نخستین  بازمانده  آخرین  بارایو،  فرانسیسکو 
درگذشت.بارایو در سال 1930 در فینال جام جهانی اوروگوئه که بین میزبان و آرژانتین برگزار شد، 
با پیراهن آرژانتین به میدان رفت. این مسابقه با نتیجه 4 بر 2 به سود میزبان پایان یافت و اورگوئه 

عنوان نخستین قهرمان جام جهانی را به دست آورد.
بارایو برای باشگاهش، بوکاجونیورز در طول 9 سال و 222 بازی 194 گل به ثمر رساند و تا همین 

اواخر عنوان بهترین گلزن این باشگاه محبوب آرژانتینی را در اختیار داشت.

 بازی پرسپولیس و شاهین بوشهر به درگیری کشیده شد
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شصت وهشت سال قبل ورزشکاربودم  
سال 1321 برای اولین بار درمسابقات 
کردم   کشورشرکت  قهرمانی  شنای 
شناهای  اول  قهرمان  وتا سال 13۲8  
سرعت بودم .من معرف  استیل شنای 
  Australian Crawlاسترالیائی کرال 
که امروز به آن شنای آزاد می گویند 

بودم.
است  همایون  نوراهلل  سخنان   اینها 
جوانی  ورزشکار  پیش  سال   68 که 
برسرش  پیری  گردسپید  وامروز  بود 
دراین  هم  هنوز  اما   . است  نشسته 
را  ورزش  بتواند  که  آنجا  تا  سن  
ازیاد نمی برد. او سالهاست درایالت 
ماساچوست آمریکا زندگی می کند  
نوجوانی  روزگاران  مثل  هم  هنوز 
خبرهای  بویژه  و  ورزشی  خبرهای 

ورزشی ایران را دنبال می کند . 
که  گوید  می  قراری  بی  ازروزهای 
را  اش  زندگی  ساعات  بیشترین 

درکنار استخر امجدیه می گذزانید:
" استخرهای شنای ورزشگاه امجدیه 
تصفیه خانه  پُرمی شد.  نهر کرج  از 
می  اردو  به  وقتی  درکارنبود.  هم 
و  ها  پله  زیر  خوابگاهمان   ، رفتیم 
بود.  امجدیه  استادیوم  سکوهای 
دستشوئی  همان  بهداشتمان  وسیله 

های زیر پله  درامجدیه بود."
نوراهلل همایون به خاطر می آورد که 
که برای شکستن رکورد صدمتر شنا  
درکشورمان  چقدر تالش می کرده 
و چگونه سرانجام شاهد پیروزی را 

درآغوش می کشد:

"درسال 1323  با تالش زیاد توانستم 
بهبود  رکورد شنای صدمتر کشوررا 
بخشم و به پاس این پیروزی جایزه 
کردم  دریافت  مملکت  شاه  از  ای 

)عکس باالی صفحه کنار تیتر(  
ما درشرایطی  رکورد شکنی می کردیم

برخوردار  امکانات  کمترین  از  که   
آب  برای  مثال  برای    . بودیم 
که   داشتیم  هائی  کوزه  آشامیدنی  
روزی یکبار بوسیله گاری هائی که 

آب چشمه  می آوردند پُر می شد.
شرکت  برای  خواستیم  می  اگر 
دراردو ازتهران خارج شویم و یا به 
شهرستانی برای  انجام مسابقه برویم 
بیشتر هزینه سفررا  ازجیب خودمان 
پرداخت می کردیم ."                

درموردشرایط وامکانات ورزشی در 
68 سال پیش ، نوراهلل همایون  می گوید:

" اولین چیزی که  یک ورزشکار  برای 
تمریناتش نیازدارد وسیله  ای است

که بتواند ازآن استفاده کند . برای رشته 
فعالیت می کردم    آن  ای که من در 
وسیله ، استخر شنا بود .  استخر شنای  
یخ  زمستان   درفصل  اغلب  امجدیه 
زده بود ) تصویر زیر( . یادم می آید 
سپری  مشغول  که    1327 درسال 

کردن  دوره سربازی بودم  سعی 

می کردم از ساعات مرخصی استفاده 
کنم وبرای تمرین به امجدیه می رفتم 
درفصل  اوقات  بیشتر  متأسفانه  ولی 
زمستان با استخر یخ زده روبرو می 
جلوگیری  بمنظور  اینکه  یا  و  شدیم 
استخر  دیواره های  از شکسته شدن 
خالی  استخررا  آب  یخبندان   براثر 

می کردند ."
سربازی  خدمت  از  پس   ، همایون 
شرکت  اجتماعی  درخدمات 
تأمین  مسئول  بعنوان  آبادان  نفت  
رفاهی شرکت   تسهیالت  ونگهداری 
تیم  درهمانجا  شد.  استخدام  نفت 
که  را  آبادان  نفت  صنعت  فوتبال 
درفوتبال  مطرح  ازتیمهای  امروز 

کشوراست  پایه گذاری کرد. 
کشورمان   ورزش  پیر  این  برای 
وعزت  سالمت  با  دراز   عمری 

وافتخار بیشتر آرزو می کنیم .

* زمانی که ما برای قهرمان شدن تالش می کردیم   از ابتدائی ترین وسایل کار  محروم بودیم 
* شنای آزاد را من برای اولین بار  درایران معرفی کردم .

با نوراهلل همایون 
قهرمان سابق تیم ملی شنا

درکنار استخر شنای امجدیه )13۲۴)
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تیم ملي ایران، کره جنوبي را 
شکست داد 

ایران پس از 39 سال موفق شد  تیم ملي فوتبال 
کره جنوبي را در سئول شکست دهددیدار دوستانه 
تیم هاي ملي فوتبال ایران و کره جنوبي از ساعت 
15:30 به وقت ایران در16 شهریور در ورزشگاه 
جام جهاني سئول آغاز شد که این مسابقه با نتیجه 

یک بر صفر به سود ایران به پایان رسید. 
دقیقه 36 مسعود  را در  ایران  پیروزي بخش  گل 

شجاعي به ثمر رساند. 
این  بار در  این مسابقه 3  از  ایران پیش  تیم ملي 
ورزشگاه به مصاف کره جنوبي رفته بود که یک 
باخت 2 بر صفر و دو تساوي یک بر یک به دست 
در  جنوبي  کره  مقابل  ایران  برد  تنها  بود.  آورده 
به  تیم ملي  سئول به 39 سال قبل برمي گردد که 
به  دوستانه  بازي  یک  در  دهداري  پرویز  رهبري 

رهبري پرویز دهداري در یک بازي دوستانه در 
کره  صفر  بر   2 نتیجه  با   1350 ماه  شهریور   21

جنوبي را در سئول مغلوب کرده بود.
تیم ملي در نیمه اول بازي قابل قبولي از خود به ن

مایش گذاشت. پس از اینکه کره اي ها نتوانستند از 

ابتدایي  به دست آمده در 30 دقیقه  موقعیت هاي 
مسابقه استفاده کنند؛ این تیم ملي ایران بود که با 
استفاده پژمان نوري از اشتباه مدافع کره و فرصت 

طلبي شجاعي به گل رسید. 
زیادي روي  فشار  میزبان  تیم  نیمه دوم  با شروع 
دروازه ایران وارد کرد که با هوشیاري مدافعان و          
 دروازه بان تیم ملي ضربات آنها به بار ننشست و 

دست خالي زمین مسابقه را ترک کردند. 
قضاوت این دیدار به عهده داوري از مالزي بود 
که به هادي عقیلي، آندرانیک تیموریان و محمد 
نصرتي از ایران و جونگ سونگ از کره جنوبي 

کارت زرد نشان داد. 

ترکیب تیم ملي ایران: 
هادي  حسیني،  جالل  سید  رحمتي،  سیدمهدي 
عقیلي، محمد نصرتي، احسان حاج صفي، جواد 

نکونام، آندرانیک تیموریان، پژمان نوري )84 
 -  79( رضایي  غالمرضا  عمران زاده(،  حنیف   -
محمدرضا خلعتبري(، مسعود شجاعي)94-هادي 
انصاري  کریم   -  37( محمد غالمي  و  نوروزي( 

فرد)73 - مهرداد اوالدي(( 
سرمربي: افشین قطبي

   

                          

 
سازمیباید  پول  ای  حرفه  "قهرمان   
ومیهنش  خود  برای  فتخارآفرینی  ا بین 
نتخاب  ا را یکی  مادی  ازرفاه  و،برخورداری 

" . کند
خورد  زدو  که  بوکس  ورزش  به 
ورزش  ین  ا ، زیم  میپردا است، مطرح  درآن 
کنون  تا  که  نیانی  باوجودقربا خشن 
مریکا  ا ازمردم  بسیاری  ده،موردعالقه  دا
نظر  که  دارد  نیز  لفانی  مخا ینهمه  ا با است، 
به  تنها نه  آن  ساختن  متوقف  درمورد  شان 
ین  ا نیزبه  هارا خانم  پای  که  نرسیده   جائی 
که  بنحوی  . است! کشیده  دشنام  بی  دعوای 
رینگ های بوکس شاهدزدوخوردخانم های 
گروه  سالهاست  نیزهست!   باهم  جنگجو 
تالش  ای  حرفه  بوکس  لفان  ازمخا کثیری 
بقات  مسا ین  ا برگزاری  مه  دا جلوا رند  دا
ر  برگزا زروزورسرمایه  ما  ا بگیرند  را
های درکمیته  ونفوذ  وکارشکنی  کنندگان 

کرده  راخنثی  لفان  مخا تالش  ئی،  اجرا  
بلکه  نشده،  جلوگیری  آن  مه  دا زا ا تنها  ونه 
جنگ بصورت  دیگری  رزمی  بقات  مسا

  
است،  شده  هم  اضافه  آن  به  تن  به  تن 

: نند ما
.Kickboxing ,marshal art ,blackbelt

نی  لگدپرا زنی  برمشت  عالوه  که 
خطرناک  وبمراتب  ر  برقرا درآن  هم 
نها  آ دربعضی  حتی  است،  زبوکس  ترا
به  باهم  حفاظتی  دستکش  بدون  حریفان 
زند. میپردا زدوخورد  قع  دروا یا  مبارزه 

 ، نیست  ،ورزش  مبارزات  ین  ا لبته  صدا
در  که  عیاراست  تمام  تن  به  تن  جنگ 
باصورت  درگیر  طرفهای  بقه  هرمسا خاتمه 
ودهان  ولب  شکسته  وبینی  خونین  های 
خارج  خونین  ازرینگ  آلود  وخون  پاره 

. ند میشو
هیجان  تماشاگران  که  ینجاست  ا جالب 

چه  بقات(  مسا )ونه  مبارزات  ین  ا زده 
برای  نگیزی  ا هیجان  احساسات 
 . میدهند! نشان  ازخود  خونریزها 
کننده  شرکت  فراد  ا با سوداگران  درنتیجه 
میلیونی حتی  دهائی  ردا نبردهاقرا ین  درا

ای  حرفه  وبسکتبال  بوکس  فوتبال،  در 
ورزشی  دیگر  های  رشته  واحتماآلبرخی 
نی  وا سودفرا طریق  ین  زا بندندوا می 
برندگان  میان  ین  درا میزنند.  جیب  به 
پاداش  بعنوان  مبالغی  نیز، ؟  ! بقات  مسا

. میکنند! دریافت  یالگدزدن  مشت  خوب 
سواد  کم  قهرمان  یک  آنکه  نتیجه 
ورزش  ازطریق  است  ممکن  ای  حرفه 
باشد  ندوخته  ا هاثروت  میلیون  خشن 
چون  ای  کرده  فردتحصیل  بعکس  ولی 
رفاه  ووسایل  حیات  که  دکترومهندس 
و  میکند  تآمین  را اش  جامعه  مردم 
گرد  به  است  ومال  ثروت  داشتن  شایسته 
نرسد! وتوپچی  بوکسورولگدزن  یک 

)3 ای) ورزش های حرفه 
پاشائی  ع- 
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بقیه ام القرای اسالمی
باستانی  و  زیبا  کشور  در  فقیه 
همین  یا  و  بود  شده  کاشته  هندوستان 
عراق  در  یران  ا فعلی  للهی  ا حزب  سفیر 
است.  عراق  در  یافته  پرورش  و  ده  زا که 
ند  نمیدا اصاًل  فارس  خبرگزاری  نویسندۀ 
شهید  امت  ین  ا چه؟  یعنی  بودن  نی  یرا ا
ملیت  حس  و  ،شناسنامه  هویت  هیچ  پرور 
ز  ا هم  ین  ا یید،  بفرما نیست.  لیشان  حا
در  فقیه  ولی  یندۀ  نما مغزی  ترشحات 
خبرگزاری  گزارش  به   . شرقی  آذربایجان 
مجتهد  محسن  اهلل  آیت  تبریز  ز  ا فارس 
 " فرمودند: جمعه  نماز  خطبۀ  در  شبستری 
گرایی  ملی  فکار  ا که  د  دا اجازه  نباید 
که  چرا  شود  حاکم  کشور  در  دوباره 
عتقادات  ا بر  تکیه  بدون  وطن  به  عشق 
نخواهد  معنا  هرگز  اسالمی  و  دینی 
مسلمان  را  خود  اول  درجۀ  در  ما  داشت. 
چندین  خب  نیم"   میدا نی  یرا ا سپس  و 
هستند  شیخ  ین  ا مقًلد  ر  وا گله  نفر  ر  هزا
مام  ا فقیه  والیت  بنیانگذار  مقلد  خود  که 
میباشد  غایب  مام  ا نایب  یعنی  خمینی 
است  اسالمی  ما  نهضت  بود   معتقد  که 
مام  ا صحیفه    ( باشد  نی  یرا ا ینکه  ا ز  ا قبل 
برخالف  یی  گرا ملی    )111 ص   ،  11 جلد
و  خداست  دستور  بر خالف  و  است  اسالم 
مام   ا صحیفه   ( است  مجید  قرآن  برخالف 

ین استادان نیم  335 ( .  ا 12 ، ص  جلد 
وطن،  عاشقان  که  هستند  آگاه  کاماًل  عقل 
را  بسیج  امت  و  مال  و  آخوند  یفۀ  طا ین  ا
میبینند.  تعالی  و  ترقی  گونه  هر  مخّرب 
ضد  از  حرف  نابغه  نویسندۀ  سپس   
باید  جواب  در  زد.  روشنفکران  بودن  دین 
بدرد  فقط  دینی  روشنفکران   که  گفت 
مشروطه.  نه  میخورند،  اسالمی  نقالب  ا
دین  ضد  ینها  ا خود  از  ینکه  ا ز  ا غافل 
گرفته  خودشان  دین  ز  ا نمیشود.  پیدا  تر 
همین  اش  نمونه  جهان.  دیان  ا مابقی  تا 
یک   ، فغانستان  ا یا  پاکستان  یا  کشورعراق 
و  هم  جان  به  فتادند  ا لیخولیایی  ما مشت 
جوان  پیر،  بچه،   ، زن  میکنند.  کشی  برادر 
چون  نمیکند  فرقی  هیچ  یشان  برا بیگناه  و 
تر  فرا نباتات  و  چارپایان  حد  از  عقلشان 
جان  برای  ارزشی  گونه  هر  وفاقد  نرفته 
تحصیلی  درجۀ  اگر  حتی  هستند.  نها  نسا ا
زۀ  ندا ا به  را  دنیا  باشند  داشته  هم  دکترا 
بگوییم  باید  خاتمه  در  میبینند.   نخود 
تحریف  ینها  ا شیطانی  اهداف  ز  ا یکی  که 
نوری  اهلل  فضل  شیخ  است.  یران  ا تاریخ 
بل  مشروطه  جریان  ین  ا ز  ا که  میخواست 
بیفته  بدستش  شرعی  امورات  تا  بگیره 
اسالمی  جمهوری  خزعبالت  همین  و 
مّحمد  سلطنت  زمان  در  زه.  بیندا ه  را را 
مشروطه به  تمایلی  هیچ  که  قاجار  علیشاه 

باغشاه   در  بزرگی  اجتماع  در  نداشت، 
نتیجه  آخوندی  استدالل  با  نطقی  ضمن 
شریعت  با  مشروطه  حکومت  که  گرفت 
به  ای  عریضه  و  نیست  سازگار  اسالم 
مشروطه  ز  ا که  کرد  استدعا  و  نوشت  شاه 
جمعۀ  مام  ا بوسیلۀ  آن  و  شود  صرفنظر 
و  نان  بازرگا  ، دیگر  شیخ  تا  وچند  تهران 
حضرت  در  هم  یکبار  و  شد  امضا  اصناف 
یک  با  و  بود  شده  متّحصن  لعظیم  عبدا
مشروطۀ  ما   " شعار  دیگر  ماّلی  مشت 
مشروطه،  ین  ا و  میخواستیم  مشروعه 
پشتیبانی  با  وبعد  د  میدا نیست"  مشروعه 
به  حمله  ولین  ا طرح  قدرت  قدر  شاه 
ین  ا در  ریخت.  را  هان  آزادیخوا و  مجلس 
ای  عده  با  سپه(  میدان   ( نه  توپخا قعۀ  وا
برده  هجوم  بهارستان  به  بسیجی  امت  ز  ا
کرد  علم  چادر  نه  توپخا میدان  در  بعد  و 
 ، هیم  خوا نبـی  دین  ما    " شعار  با  و 
به  حمله  تصمیم  نمیخواهیم"  مشروطه 
بعد  هم  االمر  عاقبت  گرفت.  را  مجلس 
به  علیشاه  محمد  اوضاع  خوردن  بهم  ز  ا 
که  زمانی  در  هان  آزادیخوا دولت  دستور 
تهران  شهربانی  رئیس  رمنی  ا خان  یپرم 
ر  خبرگزا نوشتۀ  ین  ا ز  ا پس  شد.  اعدام  بود 
گفتن  هذیان  که  میگیریم  نتیجه  فارس 
فقیه  والیت  موافق  جهتش  که  زمانی  تا 
است.         مانع  بال  شرعی  لحاظ  ز  ا  ، باشد 

سپاسگزاری
صادقی   ثریا  سرکارخانم 

یالت  ا دادگاههای  محترم  وکیل 
سی.  . دی  واشنگتن  و  ماساچوست 

خوشوقتی  بسی  جای  من  برای 
با  ازدوستانم   یکی  توسط  که  است 
که  حقوقی  مشکالت  حل  برای  شما 
آشنائی  ز  ا قبل    . شدم  آشنا  داشتم 
معروف  وکیل    ۴ به  حداقل  باشما 
برای  وبخصوص  کرده  مراجعه 
ای  نتیجه  آمریکا  به  کارمهاجرتم 
مراجعه  با  نجام  سرا  . بودم  نگرفته 
من   . گرفت  نجام  سرا کارمن  شما   به 
پرونده  برای  شما  که  بودم  شاهد 
فدرال  دولت  با  جدی  بصورت  من 
مثبتی  نتیجه  شدیدو  درگیر  آمریکا 

آوردید. بدست  من  پرونده  برای 
سپاس  مراتب  بدینوسیله   مایلم 
تقدیم  شما  به  خودرا  نی  قدردا و 
یادآوری  هموطنانم  به  و  داشته 
جوان  وکیل  صادقی   خانم  که  کنم 

که  است  ای  باتجربه  حال  ودرعین 
خانم  ماست.  جامعه  افتخار  باعث 
هیچ  ز  ا خود  موکلین  برای  صادقی 
کار  تا  کند  نمی  ر  گزا فرو  کوششی 
پایان  به  خوب  نتیجه  با  را   آنها 

  . ند سا بر
که مشکالت  هموطنانی  همه  به  دراینجا   
یکی  به  کنم  می  توصیه  دارند   حقوقی 
ازدفاتر حقوقی  خانم ثریا صادقی مراجعه  
توش  تمام  با  نامبرده  باشند   ومطمئن 
وتوان خود پرونده آنهارا پی گیری خواهد 

کرد.
که    است  ضروری  نیز  نکته  این  ذکر   
یک  از  سپاسگزاری  صرفًا    سطور   این  
خدمتگزار  جامعه  و درمیان نهادن  تجربه 

شخصی  من با هموطنانم بشمار میرود .
خانم صادقی ! ایزد یکتا و بخشنده  یار  و 
ارزشمند  کارهای  پشتیبان    و  شما  یاور 

شما باشد . 

 .
با بهترین آرزوها 

شهربانو اسدی گیالنی 
دارای بورد پر ستاری از آمریکا

شهریور ماه 1389- بوستن 

خانم ثریا صادقی
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ومعدودِ  محدود  حظات 
خیلی  بتهوون  برای  خوشبختی 
دردِ  شدنخستین  تمام  گران 
عشق،  براثر  که  بود  این  او 
کرد می  احساس  خودرابیشتر  بیماری 

همچنین بوضع متزلزل زندگی مادیش ، که ازدواج را 
با دختری که دوست می داشت  غیرممکن می ساخت 
گذشته   ها  این  ی  ازهمه  شد.  می  متوجه  بیشتر 
و  متکبر   ، داشت. شوخ  کودکانه  رفتاری  جیولیتا 
خودخواه بود ، واینها بتهوون رابسیاررنج می داد.

سرانجام ، درنوامبر 1803 جیولیتا  با ُکنت کالنبرگ 
تنها  بتهوون   زندگی  دوران  درتمام  کرد.  ازدواج 
اینهمه  دربرابر  بود  نزدیک  که  است  وقت  همین 
دراین  بتهوون  درآید.  نیاوردوازپای  تاب  رنج 
زمان یک بحران شدید روحی را که گریبانگیرش 
بفکر  بود که  بودمی گذراند ودرهمین موقع  شده 
خودکشی افتاد.ولی اراده وایمانی که داشت اورا 
ای  نامه  زمان  دراین  کرد.  منصرف  تصمیم  ازاین 
برای برادرانش نوشت . این نامه درواقع فریادهائی 
جگرخراش  ودردهای  شورانگیز  های  ازهیجان 
دل  که  است  ومحال  میرسد؛  ما  بگوش  که  است 
شنونده را به رحم نیاورد. دراین نامه می نویسد :

"شما، ای مردمی که به من همچون شخصی بدخواه 

ودیوانه ومتنفرازهمه می نگرید، ومرا اینسان می انگارید 
جقدرنسبت به من ظالم هستید. شما علت پنهانی 
دانید. نمی  نماید  می  چنین  نظرتان  به  راکه  آنچه 
بااحساسات شیریِن  ازدوران کودکی  دل وجان من 
به  پیش  سال  ازشش  اما  بود،  متمایل  نیکوکاری 
روز  روزبه  که  ام  گرفتارشده  وحشتناکی  بیماری 
شدیدتر شده است . سال به سال  باامید بهبودی 
فریب خوردم وعاقبت هم ناگزیرم که به رنج یک 
بیماری همیشگی تن دردهم . بااین همه ، باید خیلی 
زود وپیش ازوقت خودراازمردم جداسازم وبه تنهائی 
زندگی کنم . برایم مقدورنیست که به مردم بگویم 
بلندتر صحبت کنید، فریادبزنید، من کر هستم .آه 
 . این ضعف خودرا فاش کنم  توانم  که هرگز نمی 
تنها ، کاماًل تنها مانده ام . باید مثل یک تبعید شده 

زندگی کنم . چقدرخودرا حقیر می بینم
وفتی متوجه می شوم کسی که درنزدیکی من است  
صدای نی لبکی را که ازدور کمی آید می شنود ومن 
که  را  چوپانی  اوترانه ی  یااینکه   . شنوم  نمی  هیچ 

آوازمی خواند می شنود ومن هیچ نمی شنوم .
به تدریج ، آخرین امیدهای  بتهوون برای بهبودش 

برباد رفت . بطوری که می نویسد:
اینجا آوردم وفکراین  به  باخود  " امید عزیزی که 
مرارها   بکلی    ، مختصری  ولو   ، یابم  می  شفا  که 

کیخسرو بهروزی

مروری برزندگی بتهوون)2(

سرنوشت دِر خانه شمارا میکوبد
پائیزی  برگهای  که  شکل  همان  .به  است  کرده 
می خشکندوفرو می افتند امید من  خشکیده شده 
تنها یکروزهم  یکبار یک روز   است .خداوندا فقط 
روزگار   . بده  نشانم  را  واقعی  شادمانی  شده  که 
درازی است که صدای عمیق شادمانی واقعی بامن 
بیگانه وناآشناست . چه وقت خدایا ، آخر چه وقت 
می توانم باز طنین صدارا درمعبد طبیعت احساس 
کنم ؟  هرگز؟ نه ، این بسیار ظالمانه است . می 
او  که  است  یقین   . بگیرم  تقدیررا  گریبان  خواهم 
نخواهد توانست یک    باره   برمن چیره شود وه 
هزاربار  را  زندگی  انسان  اگر  است  که چقدرخوب 
وآثار  گذشت  می  هم  ازپی  گیرد."سالها  سر  از 
بزرگ بتهوون یکی پس ازدیگری منتشر می شدند 
ودرسراسر اروپا دروین ، ُرم ، فلورانس ، پاریس ، 
برلین ، پطرو گراد ولندن منعکس می شدند . شهرت 
او عالمگیر شده بود ؛ کنگره ی وین اورا بعنوان 
افتخار اروپا معرفی کرد ؛ با وجوداین همچنان درد
می کشید وزندگی رابا رنج وتنگدستی می گذراند.

 ، بتهوون  درسال 1823 آخرین شاهکار جاویدان 
سمفونی نهم او ساخته شد. این اثر فوق العاده ی

او برتر ازآن بود کرده است .بهمان شکل اُمیدمن 
خشکیده شده است .خداوندا، آخر یکبار ، یک روز، 
تنها یک روزکه جامعه ی هوسباز ِ آن روز ِوین آن 

را بدرستی درک کند.
بتهوون مصمم بود که وین راترک کند وسمفونی 
از  ای  عده  ولی  کند  اجرا  درلندن  خودرا  نهم 
اشراف وین نامه حساسی به اونوشتند ودرخواست 
کردند وین را ترک نکند وهمچنان مایه ی افتخار 
آنان باشد. این نامه بتهوون را تحت تأثیر قرارداد 
خودرا  نهم  شدوسمفونی  منصرف  خود  وازسفر 
دروین   1824 می  ماه  در7  بار  نخستین  برای 
و   ، العاده  فوق   ، اثر  این  موفقیت   . اجراکرد 
پیروزی بسیاربزرگی بود سمفونی با کف زدن های

*کنگره ی وین بتهوون را بعنوان 
با  ؛  کرد  معرفی  اروپا  افتخار 
وجوداین او همچنان دردمی کشید 
وتنگدستی  رنج  رابا  وزندگی 

می گذراند.

ل

بقیه درصفحه روبرو
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 ، بود  همراه  عمومی  وذوق  وشوق  سابقه  بی   
 ، انداخت  گریه  به  را  شنوندگان  از  وبسیاری 
ی  باهمه  شد.  تأثربیهوش  ازشدت  وخودبتهوون 
بتهوون عایدی  بود وبرای  پیروزی گذران   ، اینها 
نداشت ، ورنج ِمادی زندگی او تخفیفی پیدانکرد. 
بتهوون بازهم فقیر ، بیمار و تنها ماند . اما بازهم 
بر سبُکی ها وبوالهوسی  پیروز  بود.  پیروز وفاتح 
بر رنج  وپیروز   . مقدرات  بر  پیروز   . ها ی مردم 
های خود. این جمله ی بتهوون معروف است که 

می گوید :
هنر  درراه  را  بیهوده  زندگی  همیشه   ، "فداکن 

خودفداکن. خداوند ا تو برترازهرچیزی."
به این ترتیب  شب زندگی نزدیک می شد. هیچ 
به  را  نشدنی  رام  قدرت  این  توانست  نمی  چیز 
زانو درآورد. مثل اینکه ازدردورنج هم برای خود 
بازیچه ای ساخته است . قیافه ی او شادمان بنظر 
می رسید. این شادمانی ، به شادمانی ِ عادی مردم 
تلخ  خنده ی  بصورت  گاهی  بلکه  ؛  نیست  شبیه 

وخفه شده ای است وزمانی به شکل قهقهه ی
 

تأثرانگیزی که از روی رنجها ودردها ی شکست 
خورده بر می خیزد.

بهرصورت فرقی نمی کند  . او همواره فاتح است  
وهرگز به مرگ اعتقاد ندارد .

دوستانش ازاو دوربودند ؛ وازنزدیکانش کسی 
درکنار او نبود . بیماری و بی پولی هردو رنجش 

می دادند.
 ، برف  طوفان وکوالک  یک  هنگام  به   ، آن شب 

همراه با غرش یک صاعقه ، بتهوون که دربستر 
بیماری بود جان داد؛ ودستی بیگانه چشمهای اورا 
روز  یک  به  بتهوون  زندگی  ی  مجموعه   . بست 

طوفانی شباهت دارد .
جز   . است  وشفاف  جوان  صبح  یک  درآغاز، 
نسیمی چند از فرسودگی خبری نیست . درفضای 
آرام وبی حرکت ، یک تهدید  مخفی احساس می 
شود ، وتوهمی ازطوفان آینده به نظر می رسد . 
ناگهان ، سایه های عظیم می گذرند وغرش های 
هولناک به گوش می رسند . سکوت های مرموز 
وبادها  گردند  می  منعکس  آهنگهای مشکوک   و 

ضربات خشم آلود خود به حرکت می آیند . اما 
هنوز صفای روز بکلی نابود نشده است . وکمی 
بعد تعادل روح  یکباره از میان می رود . روشنائی 
هرچه  بتدریج  گیردو  می  انگیز  شگفت  پرتوی 
شب زندگی نزدیکتر می شود  طوفان هم باال می 
گیرد. ابرهای تیره وعمیق ، که برقها وصاعقه ها 
رادرخود دارند . سیاهی های شب وعظمت طوفان 
درشدیدترین   ، ناگهان   . کنند  می  خودنمائی  ها 
لحظات طوفان ، تاریکی ها ازهم می درند ، سیاهی 
انسان بدبخت فقیر  ازآسمان رانده می شود. یک 
محروم  ازشادمانی  اورا  دنیا  که  ودردمند  بیمار   ،
کرده است ، شادمانی را ایجاد می کند . وبه همه 
ی جهانیان می بخشد. ازرنج خود واز تیره بختی 

خود ، شادمانی را می سازد.
ی   ُعصاره  تمام   ، مغرورانه  ای  درجمله  بتهوون 
ای که شعار  ، جمله  کند  زندگی خودرابیان می 

بسیاری از انسان های دلیرو بی باک است :
"شادمانی واقعی حاصل شکنجه ودرد است ." 

آرامگاه  بتهوون>>

خانه محل تولد بتهوون دربُن
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پاپ کاتولیک  به دعوت ملکه  پروتستان  بریتانیا  
به انگلستان مسافرت کرد. قبال پیش بینی می شد 
قرار  گرمی  استقبال  مورد  سفر   دراین  پاپ  که 
نفر  هزاز   120 از  بیش  دراسکاتلند   اما  نگیرد. 
قبلی  ازپاپ  استقبال  برای  کردند.  استقبال  ازپاپ 
آمده  لندن  خیابانهای  به  نفر  میلیون   3/5 از  بیش 
بودند اما این بار ازجمعیت میلیونی کمتر می توان 
سراغ گرفت .دردومین روز ازسفر پاپ  او درلندن 
از یک مجتمع نگهداری کودکان دیدارکرد. یکی 
توجهی   بی  ازپاپ   گرم  استقبال  عدم  ازدالیل 
واتیکان به کودک آزاری  درسراسر جهان است .

درصبح روز دوم سفر پاپ  پلیس اسکاتلند یارد 
ترتیب  برای کشتن پاپ  ازتوطئه ای خبر داد که 
بریتانیا  ضدترور  نیروی  افسران  بود.  شده  داده 
موفق شدند 5 نفررا دراین رابطه دستگیر کنند. این 
5 نفر که به اتهام توطئه برعلیه جان پاپ دراولین 

ساعات بامداد روز دوم سفر پاپ دستگیرشدند 

بترتیب 26 ، 27، 36،40 و 50 ساله هستند.
با این حال پاپ همچنان به مسیر حرکت و قرار 

های مالقات خود ادامه دادوی با اسقف اعظم 
کانتربوری دیدار  و مراسمی را در کلیسای وست 

مینیستر برگزار کرد.
وی همچنین عصر جمعه  17 سپتامبر در جمع 

لردها و نمایندگان پارلمان سخنرانی کرد.
پلیس انگلستان ازدوماه پیش  اقدامات گسترده 

و طرحهای امنیتی دقیقی را برای حفاظت ازجان  
هنوز  بود.  داده  انجام  شانزدهم  بندیکت  پاپ 
معلوم نیست دستگیرشدگان واقعا قصد ترور پاپ 
اشتباه  به  اسکاتلندیارد  پلیس  یا   و  اند  راداشته 

آنهارا دستگیر کرده است .
پاپ بندیکت  درآستانه سفرخود به بریتانیا گفت : 
" به همه بریتانیائی ها دست دوستی دراز می کنم "

پاپ پس از اینکه ملکه انگلیس  به او خوشس آمد 
گفت  ازاو خواست  تا  جلوی روند رو به رشد  

سکوالریزه شدن انگلستان را بگیرد.
درسال 1982 پاپ جان پل دوم از انگلستان بازدید 
کرده بودواینک بندیکت شانزدهم  یک سفر  دولتی 
را به بریتانیا انجام داده است . زیرا او به دعوت 
کلیسای کاتولیک  اقدام به این سفر نکرده است 
بلکه بدعوت ملکه بریتانیا  به آن کشورسفرکرده 

است .

 اسپری بجای پارچه
یک طراح اسپانیائی بنام دکتر مانل تورس  بکمک 
نوعی   ، لندن  سلطنتی  درکالج  شیمی  مهندسین 
بدن  برروی  را  آن  که  است  کرده  ابداع  اسپری 
لخت  زن یا مرد می پاشند. پس ازچنددقیقه این 
لباسی  به  بگوئیم  بهتر  یا  پارچه  نوعی  به  اسپری  
تبدیل می شود که دقیقا به اندازه تن مشتری است 
لذا  می شود  تهیه  مختلف  دررنگهای  اسپری  این 
مشتری می تواند درظرف چنددقیقه  لباس دلخواه 
را  اسپری  این  که  مخصوص  بوتیک  از  را  خود 

دراختیارخواهد داشت خریداری کند.     
تنها  نه  اسپری  این  گوید  می  تورس  مانل  دکتر 
بلکه  رود  می  بکار  پوشی  شیک  و  ُمد  درعالم 
درآینده درمواردپزشکی و زمینه های علمی دیگر  

نیز کاربُرد خواهد داشت .

 طوفان وتگرگ دراسپانیا
قسمتهائی ازکشور اسپانیا چندروزی است از آب 
اتومبیل   ، تعدادی  برد  و هوای طوفانی  رنج می 
براه  باران  و  تگرگ  بارش   براثر  که  درسیالبی 

افتاده است به دام افتاده اند
طوفان تگرگ به استان کاسرس و مادرید خساراتی 
واردکرده است . بدنبال سیل عظیمی که درپاکستان 
براع افتاد و جان عده زیادی را گرفت  اینک نوبت 

به اروپا رسیده است .
نسبتا  کشوری  اروپائی  کشورهای  دربین  اسپانیا  
خشک است . اما وقتی هم با بارندگی مواجه می 
شود  یک بارش  بسیارجدی است که سیل بهمراه 

می آورد.

بیرون کشیدن شتر از سوراخ
درروز 16 سپتامبر  درایالت  اورگون آمریکا اتفاق 

عجیبی روی داد. 
آدار ه آتش نشانی  درایالت اورگون آمریکا تلفنی 
دریافت کرد که از آتش نشانها می خواست برای 
بیرون آوردن  حیوان او از درون یک سوراخ هرچه 
زودتر دست بکارشوند. این حیوان شتری بودکه 

ƘƩ ǴǮǵǷازاینجاوآنجا ƘƩ ǴǮǵǷازاینجاوآنجا

سفرپاپ به بریتانیا

سفرکردو  آیووا  ایالت  به  پیلن  سارا  سپتامبر   17
این شایعه راقوت بخشید که احتماال در مبارزات 
 2012 درسال  جمهوری  ریاست  برای  انتخاباتی 
شرکت خواهدکرد. سفراوبخاطر شرکت درمجلس 

شام جمهوری خواهان بمنظور جمع آوری پول 
ها  خیلی  است.  انتخاباتی  های  هزینه  برای 
دارد  تصمیم  آالسکا  فرماندارسابق  معتقدندخانم 
باالخره یک زمانی به کاخ سفید اسباب کشی کند. 
درانتخابات  ساراپیلن  بگوئیم  که  هنوززوداست 

ساراپیلنآینده ریاست جمهوری شرکت میکندیاخیر.

آیا پیلن دوباره  مبارزه می کند؟
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که حدود 680 کیلو گرم وزن داشت . آتش نشانها  
باتالش توانستند این شتر را که پایش درسوراخی 
این  معاینه   از  وپس  بکشند  بیرون  بود  فرورفته 
نگهداری  ازاو  خانگی   حیوان  بعنوان  که  حیوان 
میشد اعالم کردند که خوشبختانه هیچ صدمه ای 

ندیده است .

لغو پرواز تروریستها از ایران 
به ونزوئال

اینترنتی  پایگاه  در  نیوز  فاکس  خبری  شبکه 
برگشت  و  رفت  پروازهای  ونزوئال  نوشت،  خود 
ایران را  انتقال تروریستها به سوریه و  مخصوص 

لغو کرد. 
سه  پایتختهای  بین  پروازهای  نوشت،  منبع  این 
انتقال  برای  که  ایران  و  سوریه  ونزوئال،  کشور 
تروریستها و سالحهای مرگبار استفاده می شد، به 

ناگهان متوقف شده است.

 دویستمین سال  استقالل 
مکزیک

دویستمین   ها  مکزیکی  سپتامبر  شانزدهم  درروز 
گرفتند.  جشن  ازاسپانیا  خودرا  استقالل  سالگرد 
دراین جشن وپایکوبی ، سربازان زن مکزیک  با 
پوشیدن لباس های محلی خود درخیابان  رفورم 

واقع در مکزیکو سیتی  به رقص و شادی مشغول 
شده اند.
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*الهام نرس تحصیل کرده ایست که زندگی اش رابا پرستاری دربیمارستان می گذراند

موسیقی ایرانی راباید ازبزم های شبانه  دور کرد

دلنشین  های  وترانه  آوازها  خواننده  الهام   
میخواند  ازنوجوانی   گرچه  ایرانی  موسیقی 
کرده  شرکت  موفق  های  وتاامروزدرکنسرت 
ودی. سی.دی  بصورت  اش  موسیقیائی  وآثار 

بااقبال دوستداران موسیقی روبرو گشته  وی.دی 
یک  بعنوان  کارخودرا  است،  نخواسته  اماهرگز 
خواننده حرفه ای دنبال کند.اونرس تحصیلکرده 
ایست که زندگی اش رابا پرستاری دربیمارستان 
می گذراندوازآغازنیزاین حرفه را باهدف خدمت 
هرکاروشغل  به  آنرا  و  کرده  انتخاب  مردم  به 
دیگر،طبیعت  مفهمومی  میدهد.به  ترجیح  دیگری 
است.بهمین  شده  سرشته  همنوع  به  خدمت  اوبا 
جهت همواره نسبت به شرکت دربزم ها وکنسرت 
احساس  پولساز  های  برنامه  ،حتی  رایج  های 

بی نیازی میکند.
اجرای  بخصوص  خوانندگی  گرچه  میگوید 
میدارم  دوست  رابسیار  ایرانی  اصیل  آهنگهای 
بااینهمه،وقتی مراقبت ها ورسیدگی هایم،سالمت 
بیمار را به او برمی گرداندلبخند بیمار بهبودیافته 
میدهد  رابمن  ها  لذت  وبهترین  پاداش  باالترین 
وهمینطور ازشرکت دربرنامه های خیریه احساس 

آرامش میکنم. 
که  نوجوانی  سالهای  درآن  شهنازپیرمرادی 
باخانواده اش درمشهد زندگی میکرد، دررادیونیزبه 

گویندگی میپرداخت.
به  شد  باعث  خوشش   صدای  ووطنین  وسعت 
به  برگویندگی  عالوه  پدرهنردوست  تشویق 

خوانندگی نیز روی بیاورد.
درنتیجه درکوتاه مدتی بصورت یک خواننده تمام 

عیاردر آمداما نه برای هرمجلس ومحفلی..... 
الهام درپاسخ این پرسش که چرا باوجود موفقیت 
نمیدهد،  راتوسعه  کارخود  مردم  واستقبال 
برنامه  اجرای  وبه  نیستم  خواه  زیاده  میگویدمن 
های کم و مناسب که درآن تنهاهنرموسیقی مطرح 
از بعکس  اما   . میکنم  میل شرکت  باکمال  باشد 

پاره ای مجالس وگردهم آئی ها که درآن مشروب 
بیزارم.درنتیجه  باشد،  مطرح  لودگی  و  الکلی 
پرستاری عالوه براینکه زندگی ام را تامین میکند، 

رضایت خاطرهم بمن میدهد.
درادامه میگوید امروز متآسفانه شنیده ها حکایت 
ازآن دارندکه برخی خانواده های خاص ومتمول 
خود  خصوصی  بزم  به  را  ای  خواننده  همینکه 
بجا  باید  چنانکه  را  احترامش  میکنند،  دعوت 
نمیآورند،عالوه برآن انتظار دارند خواننده برایشان 
رقص هم بکند تا مجلس شان گرم شود!.من نه آن 

پول رامیخواهم ونه حاضرم شخصیتم رابه ازاء 
دریافت چنددالربه حراج بگذارم.من اگردربرنامه 
ارائه  موسیقی  میخواهم  فقط  کنم  شرکت  ای 
باشم.بهمین  وآن  این  آرای  مجلس  آنکه  کنم،نه 
کرده  رد  هارا  دعوت  بسیاری  تاکنون  علت 
ایرانی  باپردازش موسیقی  ام.بعقیده من  هرکس 
سروکارداردباید آنرا ازبزم های شبانه حفظ کند.
الهام ازمعدودهنرمندانی است که کم میخواند،اما

آنچه تاکنون خوانده است، همه ماندگارشده اند 
نظیرالهام  وکم  بیادماندنی  های  برنامه  جمله  از 
شهیدی  اوبااستادعبدالوهاب  مشترک  کنسرت 
خواننده گلها بودکه بطرز باشکوهی درایبل تیاتر 
آنجلس روی صحنه رفت وتحسین همگان  لس 
را برانگیخت وآخرین اثروی ازدکترمسعودعطائی 
که  است  آلمان  مقیم  سخنور  شاعرو  آهنگساز، 
است..... افزوده  الهام  نیزبراعتیارموسیقیائی  این 

الهام:
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           بااستاد محمود ذوفنون )6(  
محل  1324و1327  سالهای  بین  در 
اصطالح  دربه  صدا)رادیو(  پخش 
سیدخندان بود. درآن زمان سیدخندان 
فقط بیابانی بودبادکل های سه رنگ  
پرچم وقهوه خانه ای که واقعًا سید 
خندانی آنجابود که از مجریان برنامه 
پذیرائی می کردبا دو راننده بنام های 
شادروان وناصری که مجریان برنامه 
های رادیورا از هرگوشه تهران سوار 
صدا  پخش  محل  وبه  کردند  می 

می بردند .
 بخاطرداردکه شادروان راشدپهلوی 
و  وگویندگان  نشست  می  راننده 
موزیسین هاعقب ماشین می نشستند.

صبا  ابوالحسن  استاد  شادروان 
نوازنده ویلن  بسیار شوخ طبع بود. 
داده  ازهمراهان  نفر  سه  به  اوالقابی 
ویلن  گفت  می  من  به  منجمله  بود، 

فنون وبه نوازنده قره نی می گفت 
ُسلی  تار،  نوازنده  وبه  تبار،  نی  قره 

تارفزا یعنی روح افزا . 
موسیقی  قطعه  افتاد  می  اتفاق  گاه 
دررادیو زنده  اجرای  برای 

حاضرنبودودرمسیر ، درداخل همان 
سرهم  چیزی  اصطالح  به  اتومبیل 

می کردیم واجرا می نمودیم .

درآن  چون  اینکه  دیگر  ازاتفاقات 
بود  زنده  ها  برنامه  پخش  زمان 
گاه  شد  نمی  ضبط  نوار  برروی  و  
می  سازازکوک  اجرا   دراواسط 
مجدد  کردن  کوک  وصدای  افتاد  
یک  شد.  می  پخش  ازرادیو  ساز 
روز ازاستاد صبا سئوالی شد که چرا 
دکل های بی سیم سه رنگ است . 
پاسخ داده شد آن قسمت قرمز برای 
بی سیم  فقط درمحوطه  پخش صدا 

و سفید 
برای  وسبز  وحومه  تهران  درمنطقه 
خنده  موجب  البته  که  کشور  تمام 

سرنشینان اتومبیل سرویس گردید.
اتفاق دیگر اینکه نوازنده تنبک  بنام 
بسیار شوخ طبع  ، که  مهدی غیاثی 
توانست راحت یک جا  نمی  بود و 
سرویس  دراتومبیل  روزی   . بنشیند 
مرد  فرانسه که  زبان  درکنار گوینده 
بود. نشسته  بود  حرفی  کم  و  موقر 

ازاین سکوت حوصله اش سررفت 
که  ای  وجمله  گوینده  به  روکرد   .
لحن زبان فرانسه راداشت  بصورت 
سئوال برزبان آورد)پرتی شرتی ؟(. 

او  بطرف  سررا  فرانسوی  گوینده 
برگرداند ومنظوروی را جستجو می 
شما  مگر  اظهارنمود  به  غیاثی  کرد. 
گوینده فرانسه نیستید؟ بروزن همان 
جمله گفت  جواب بدهید به مهدی 
)یعنی نام کوچک خودش (ومرتب با 
لحن فرانسوی جمالتی تکرار می کرد

اتومبیل  سرنشینان  خنده  موجب  که 
مسیررا  طول  او  شد.باوجود  می 

احساس نمی کردیم .
سرانجام دستگاه های ضبط صوت  با 

کاست و ریل متداول شد.درهمین 

ایام بودکه اداره رادیوهم به میدان 
ارک  شد.درمیدان  منتقل  ارک 
آماده  متعددبرای ضبط  استودیوهای 
قفل   بخصوص  هنوز   لکن  شد  می 
درها مجهز نبود . روزی که باگروه 
سماعی به سرپرستی و تهیه کنندگی 
ارکستر  رهبر  ناصری)بعداً  فریدون 
سنفونی  تهران( برنامه ضبط داشتیم 
ومصادف با تعطیل اداره هم بود پس 

از انجام ضبط درب 
قفل  چنان  استودیو 
از  جز  که  بود  شده 
باز  آن  قفل  خارج 
هرچه   . شد  نمی 
برای خروج  گروهی 
دادزدیم کسی به داد 
را  نرسید.صندلی  ما 
به شیشه قطور اطاق 
تا  کوبیدیم  فرمان 

به  آن  صدای  شاید 
ای  فایده  اما  سرایداربرسد  گوش 
آن  استاد جلیل شهناز که   . نداشت 
روز با ما بود سکه ای از جیب خود 
پیچهای  آن  وباکمک  آورد  بیرون 
اطراف شیشه اطاق فرمان را تا حدی 
بگوش  ما  سروصدای  که  کرد  باز 

محبوس  از  مارا  و  سرایداررسید 
داد.  نجات  ضبط  دراطاق  ماندن 
ازنوازندگان ارکستر تحت نظر گروه 
گرامی  خانم  بودند:  عبارت  سماعی 
شهناز جلیل  استاد  سنتور،  نوازنده 

و  زندگانی  سیاوش   ، تار  تکنواز 
مجتبی میرزاده نوازنده کمانچه ، کامل 
علیپور ، طلوعی ویوسفی نوازندگان 
تار، اینجانب استثنائًا ویلن مینواختم 
. جادارد که قطعات اجراشده را فقط 
و  شعر  مطلع  یعنی  اشاره   بصورت 
از  ببینید  که  شود  یادآوری  آهنگ  
چه  اصالتی درمورد موسیقی ایرانی 
برخورداربود. توضیح آنکه صفحات 
قدیمی قیری که قطوربود وبا مارک 
 MASTER VOICE که اغلب  سوزن 
ازکلمات  وبعضی  داشت  خوردگی 
نبود  نمیشدومفهوم  شنیده  درست 
شاعر  ازوجود  شدم   ناچارمی  ومن 
مشیری   فریدون  شادروان  عالیقدر  
استفاده کنم وکالم جدیدی جانشین 
آن سازم . باألخره  باساختن مقدمه 
اجرا  قابل  جمالت   بین  وموسیقی 

می شدکه بوسیله ارکستر ذکر شده 
رهبر  ناصری  شادروان  بارهبری 
آمد  درمی  اجرا  به  سنفونی  ارکستر 
آهنگهارا  این  ازمطلع  نمونه  چند   .
موسیقی  ودوستداران  ذوق  بنظراهل 

اصیل ایرانی می رساند.

عمارت کاله فرنگی  دربی سیم پهلوی

دررادیو زنده  اجرای  برای  موسیقی  قطعه  افتاد  می  اتفاق  گاه 
، چیزی سرهم می کردیم  به مرکز پخش  رفتن  حاضرنبودودرمسیر 

واجرا می نمودیم .
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               یکی رددو یکی ردمان پسندد              یکی وصل و یکی هجران پسندد

من ازردمان ورددووصل وهجران 
پسندم آنچه را جاانن پسندد                           پسندم آنچه را جااننم پسندد

سبزه صحراالله زاره ززیان موسم جوش بهاره                  چمن  رپرُ ع
رداین موسم دمی فرصت غنیمت

که دنیای دنی بی اعتباره                                        که دنیای دنی بی اعتباره
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اعتراض به پخش یک 
سریال

کردن  مطرح  با  رهبر  تقی  محمد 
در  سریال  به  اصفهانی ها  اعتراض 
رئیس  به  تذکر  از  رود  زاینده  مسیر 

صدا و سیما در این رابطه خبر داد.
در  اصفهان  نماینده  رهبر  محمدتقی 
در  مجلس  جلسه  برگزاری  حاشیه 
مطلب  این  بیان  با  خبرنگاران  جمع 
مسیر  در  سریال  پخش  به  اشاره  با 
زاینده رود که شبها از صدا و سیما 
سریال  این  گفت:  می شود  پخش 
مردم اصفهان را که سابقه فرهنگی و 
تمدن باالیی داشته مورد اهانت قرار 

داده است.
در  تقلید  لحاظ  به  هم  گفت:  وی 
هم  و  اصفهانی ها  گفتن  نحوه سخن 
محتوای مطالب اهانت در این سریال 
مردم  زمینه  این  در  و  دارد  وجود 
رئیس  به  خطاب  طوماری  اصفهان 

صدا و سیما تهیه کرده اند.
کرد:  اضافه  مجلس  نماینده  این 
معاون  با  که  گفتگویی  در  نیز  بنده 
پارلمانی صدا وسیما داشتم خواستار 
انعکاس این اعتراض به رئیس صدا 

و سیما شدم.
محمدتقی رهبر از تهیه نامه اعتراضی 
دانشجویان اصفهانی خطاب به صدا 
و سیما خبر داد و گفت: نظر ما این 
است که نباید صدا و سیمایی ها دور 
هم نشسته ببرند و بدوزند بلکه باید 

حساب شده تر کار کنند.

بخشهائی از گفتگو با 
گلشیفته فراهانی 

کشوری،  از  خارج  در  که  *االن 
فضای خارج از کشور تا حد زیادی 
سیاسی است و از هنرمندان انتظار 
سیاسی  فعال  یک  مثل  که  دارند 
مسئله  این  با  چطور  باشد.  درگیر 

کنار می آیی؟
- فکر کنم اگر می خواستم سیاسی 

می  سیاست  درس  رفتم  می  شوم 
خواندم و در وزارت خارجه کار

هنرمند  و  هنرمندیم  ما  کردم.  می 
سیاسی  مقطعی  در  است  ممکن 
هنرمندانی  اند  کم  خیلی  اما  شود 
که از سیاست خوششان بیاید. چون 
سیاست خیلی دوست داشتنی نیست 
هم  من  است.  جور  یک  جا  همه  و 
فرار  سیاست  از  بتوانم  که  جایی  تا 

می کنم.

درگیر  که  شوی  ناگزیر  *وقتی 
سیاست باشی چی؟

آن  حتما  شوم،  می  ناگزیر  وقتی   -
کاری را که ناگزیرم انجام می دهم 
است  هنری  کاری  قطعا  کار  آن  اما 
که ناگزیر شکل سیاسی پیدا می کند. 
من سیاستمدار نیستم که مستقیما و با 
کله وارد کار سیاست بشوم. من کار 
هنری می کنم و آن کار ممکن است 
کار  ولی  بشود.  سیاسی  مقطعی  در 
به  دارم  کار  چه  من  است.  هنر  من 
سیاستمداران  مال  سیاست  سیاست. 

است.
و  سینماگران  از  خیلی  *االن 
هنرمندان ایرانی که از کشور خارج 
دیگر  مخلمباف،  آقای  مثل  شدند 
ناگزیر  و  کنند  نمی  سینمایی  کار 
درگیر فعالیت سیاسی شده اند. در 

مورد آنها چه فکر می کنی؟
- به نظر من هر کسی باید آن طوری 
بکند.  را  کار خودش  دارد  باور  که 
می  را  خودم  کار  و  هنرمندم  من 
کنم. من نخواستم کار سیاسی بکنم. 

سیاست به من چه.؟!

شرایط  این  در  کنی  می  *فکر 
مردم  انتظار  سیاسی،  حساس 
ایران از شما به عنوان یک هنرمند 

چیست؟
- نمی دانم. واقعا نمی دانم. من یک 
جوانم و با جوان ها هستم و معلوم 
است که کجایم و در کدام طرفم. اما 
هر کاری که از من خواسته می شود 
شود  نمی  باشد.  من  توان  در  باید 
بسازم.  ساختمان  بخواهند  من  از 
باال.  بیندازم  آجر  رسد  نمی  زورم 
من هنرمندم و در چهارچوب هنری 
اگر  اما  بکنم  توانم  خیلی کارها می 
نه،  باشد،  هنر  از چهارچوب  خارج 

من نیستم.
گلشیفته به دنبال مشکالتی که بعد از 

بازی در فیلم"یک مشت دروغ"
طرف  از   ، دوکاپریو  لئوناردو  با 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
برایش پیش آمد مجبور به ترک ایران 
اقامت  پاریس  در  اکنون  هم  و  شد 

دارد
سایت بی بی سی

کلود شابرول 
فیلمساز فرانسوی 

درگذشت
فیلم ساز  شابرول،  رادیوفردا:کلود 
بنیان گذاران  از  و  فرانسوی  پرکار 
دهه  سینمای  در  نو«  موج  »جنبش 
 80 سن  در  یک شنبه  روز   ،1960

سالگی درگذشت.
کریستف ژیرار مسئول امور فرهنگی 
در  را  خبر  این  پاریس  شهرداری 
وبالگ شخصی خود درج کرده است 
پاریس  شهرداری  مسئوالن  دیگر  و 
اما  کرده اند  تأئید  را  خبر  این  نیز 
کلود  مرگ  علت  درباره  جزئیاتی 

شابرول نداده اند.
کلود شابرول که طی پنجاه سال کار 
در حوزه فیلم سازی، بیش از 70 فیلم 
با  ساخته است  تلویزیونی  برنامه  و 
تا  سال  در  فیلم  یک  متوسط  تولید 
سال 2009 از پرکارترین فیلم سازان 

فرانسوی به شمار می آمد.
»سرژ  نام  به  شابرول  فیلم  نخستین 
نقادان  گسترده  تحسین  با  زیبا« 

سینمایی روبه رو شد و پس از آن 

به عنوان سندی برای وجود جریانی 
فرانسه  نو« در سینمای  نام »موج  به 
فیلم سازان  دیگر  از  شد.  شناخته 
می توان  فرانسه  نوی  موج  معروف 
به فرانسوآ تروفو و ژان-لوک گدار 

اشاره کرد.
فیلم های کلود شابرول بر نشان دادن 
)طبقه  بورژوازی  زندگی  جنبه های 
با  و  داشت  تأکید  فرانسه  متوسط( 
برداشتن حجاب از ماهیت این طبقه، 
و  خشونت ها  دورویی ها،  تا  کوشید 
نفرت هایی را که در زیر این حجاب 

در غلیان است به نمایش درآورد.
نظر سبِک معمایی  از  او را  کارهای 
آلفرد  آثار  با  بودن  دلهره انگیز  و 
معروف  کارگردان  هیچکاک، 

انگلیسی قابل مقایسه دانسته اند.

هانیبال الخاص 
هنرمند ایرانی 

درگذشت
و  پدر  از  در سال 1309  نقاش  این 
متولد  کرمانشاه  در  آشوری  مادری 
شد، ولی چون پدرش کارمند گمرک 
بود، هر چند وقت یکبار از شهری به 
در  را  رفت.نقاشی  می  دیگر  شهری 
سنین بسیار پائین شروع کرد و برای 
مجالت فکاهی نظیر توفیق کاریکاتور 
می کشید. بعدها وقتی به تهران آمد 
به کالس جعفر پتگر رفت تا نقاشی 
را به طور جدی تری دنبال کند .او 
اشعاری از نیما یوشیج، ایرج میرزا، 
و  اعتصامی  پروین  عشقی،  میرزاده 
و  وزن  حفظ  با  را  حافظ  غزلهای 
برگرداند..  آشوری  به  معنی  و  قافیه 
الخاص  در هشتاد سالگی بر اثر ابتال 

به سرطان درآمریکا درگذشت   

خبراهی هنری خبراهی هنریخبراهی هنری

گلشیفته فراهانی

کلودشابرول


