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ست  تخمدانها  تحریک  ومسئول 
افزایش می یابد . به این معنی که مغز 
این هورمون  باافزایش  کند  سعی می 
راباز  تخمدانها   رفته  ازدست  فعالیت 
 Inhibin-B ترکیب  میزان  گرداند  
 FSH افزایش  یابد  می  کاهش 
فعالیت  رفتن سریع  ازدست  نمایانگر 
یا  ترانزیت  دردوران   . تخمدانهاست 
استروژن   میزان هورمون  منوپاز  پری 

کاهش می یابد.
هورمون  که  باشید  داشته  خاطر  به 
ومانند  است  نوع   3 استروژن 
کلسترول  ، استروژن خوب وستروژن 
بیستم  قرن  درشروع  وجوددارد.  بد  
میانگین عمر برای خانمها 40 سال بود 
ودرنتیجه تقریبًا ده سال قبل ازاینکه 
ازدست  خودرا  جان  شوند  منوپاز 
تجربه  را  منوپاز  میدادندوعوارض 
درقرن  یعنی   ، اکنون  نمیکردند. 
خانمها   عمر  میانگین    ، ویکم  بیست 
نزدیک به 80 سال است وتقریبًا نیمی 

از عمر خودرا در منوپاز میگذرانند.
عوارض منوپاز یا دوران 
ترانزیت  ، قبل و بعداز 

منوپاز:
بعضی  دربدن  که  تغییراتی  متأسفانه 
ومنوپاز  منوپاز  پری  دردوران  خانمها 
است  شدید  قدری  به  آید  بوجودمی 
ودربعضی  میشود  تغییر  باعث  که 
روزمره  درزندگی  اختالل  موارد  
پری  دوران  ازعوارض  آید.  می  پیش 
منوپاز  افزایش  وزن  است  درهرسال 
به  تقریبًا یک کیلو گرم  ویا دو پوند 
عادت  افزوده می شود.   خانمها  وزن 
گرم   ، گرفتگی  ُگر   ، نامرتب  ماهانه 
شبانه  کردن  عرق  و  وسردشدن 
کاهش میل وقدرت جنسی  ، خشکی 
سلولهای  رفتن  ازبین   ، واژن  شدید  
مسدودشدن  و  شکل  تغییر  یا  واژن  

واژن  اتفاق می افتد..
فشاروزن بدن برروی مفاصل  مخصوصًا 
مفاصل زانو باعث ازبین رفتن غضروف 
شدید  وایجاددردهای  مفاصل  های 
وحستگی دائم میشود.کاهش هورمون 
واختالل  کاهش  باعث  استروژن 
میشود.وچنانچه  کلسیم  درجذب 
استخوان  پوکی  به  منجر  میدانیم 
استروژن  هورمون  کاهش  میگردد.. 
وچروک  چین  ایجاد  باعث  همچنین 
وریزش  شدن  خشک   ، درپوست 
میشود.خلق  ها  ناخن  مووشکنندگی 
میکندومتأسفانه  تغییر  نیز  وخوی 
وافسردگی  اضطراب  با  همراه  اکثراً 
بودن  انرژی  وبی  وکاهش خواب شب 
درطول روز است . هوش وحافظه نیز

کاهش می یابد ویک حالت وهم آلود 
آیدوخانمها  می  پیش  درمغز  وخسته 
و  تیزهوشی  معتقدندکه  متفقًا 

حضورذهن خودرا ازدست میدهند.
نوع  دیابت   بیماری  که  خانمهائی 
زودتر دچار توقف  اول دارند  معموالً 
عادت ماهانه   میشوند. طبق گزارش 
گروه  دراین  دیابت  پزشکی  مجله 
 41/5 درحدودسن  منوپاز  ازخانمها 
عوارضی  آید.ازانواع  می  پیش  سال 
تجربه  منوپاز  دردوران  خانمها  که 
کاهش  به  مشابه  عوارضی  میکنند 
است  خون   قند  ویاافزایش  قندخون 
بیماری  با  است  ممکن  عوارض  .این 
اشتباه شود. خستگی  دوم   نوع  قند 
به  مربوط  است  ممکن  منوپاز  دوران 
افزایش قند خون باشد . برای آگاهی 

وروشن شدن عوامل وعوارض منوپاز 
به نکات زیر توجه کنید:

خون  ناشتای  قند  صبح  چندروز 
خودرا آزمایش کنید.. شبها نیز گاهی 
قند خون خودرا آزمایش کنید ونتایج 
را روی تقویم  به ساعت وتاریخ دقیق 
لزوم  درصورت  تا  کنید  یادداشت 
کنید  مطرح  خود  معالج  باپزشک 
بادردست داشتن این نتایج می توان 
دراثر  قند  نوسانات  که  کرد  مشخص 
بیماری قند می باشند ویا فقط مربوط 

به منوپاز است .
تغییرات  که  کنید  می  احساس  اگر 
ضعف  باعث  منوپاز  بعداز  خون  قند 
حتمًا  میشود  شدیدشما  خستگی  و 
کنید. مراجعه  خود  معالج  پزشک  به 

تادلیل این تغییرات مشخص شود .

روز  در120  قند  میانگین  آزمایش 
داردوباید  اهمیت  نهایت  بی  گذشته  

از نتیجه این آزمایش  مطلع باشید.
حتمًاَ  کشید  می  سیگار  هنوز  اگر   *
روش  کنید  سعی  و  کنید  راترک  آن 

زندگی سالمی داشته باشید.
خون   های  چربی  خون  قند  میزان   *
کلسترول  گلیسرید  تری   : شامل 
خوب ، کلسترول بدوفشارخون خودرا 
درحدود  باید  مقادیر  این  بدانید. 

طبیعی و نرمال باشند.
والزم  کافی  اندازه  به  کنید  سعی   *
های  وهیجان  استرس  بخوابید. 
فکر  آرامش  ورزش  ازطریق  را  بد 

ومدیتیشن ازخود دور کنید.
* میزان کالری روزانه : غذای مصرفی 
روزانه را کاهش دهید وبعدازساعت 5 
بعدازظهر  نان ، برنج ، سیب زمینی ، 
شیرینی و میوه های شیرین نخورید.

طبیعی  درحدود  خودرا  بدن  وزن 
ونرمال حفظ کنید.

شنا   ، روی  پیاده   ، ورزش  انواع 
کلسیم  مصرف  همراه  برداری  ووزنه 
محکم   ، سالم  شمارا  استخوانهای 
باوجودی  میدارد.  نگه  ومرطوب 
بیماری  تغییرات  ازاین  هیچیک  که  
محسوب نمیشود ولی چنان در زندگی 
سالم وپرانرژی جوانی ، اختالل بوجود 
می آورند که زندگی را مشکل وگاهی 

حتی غیر قابل تحمل میکنند.
پزشکان   ، خانمها  شکایت  بعلت 
درصدد تهیه دارو وپیداکردن راه حل 
برای ازبین بردن  این عوارض برآمدند.

گذشته   سال   50 تحقیقات  نتیجه 
استفاده از هورمونهای اسبهای باردار 
منوپازبود.  عوارض  بردن  ازبین  برای 
این هورمونها بصورت شیمیایی تهیه 
میشوند. بعداز 40 سال مصرف هورمون 
جانبی  عوارض  باردار   اسبهای  های 
مشخص  کاماًل  هم  هنوز  که  متفاوتی 
اند. شده  دیده  درخانمها  نیستند  

بسیار  موارد  دربعضی  عوارض  این   
بودند وشامل سکته  جدی وخطرناک 
های مغزی  ، قلبی ، و انواع سرطانها 
این  گزارش  بعداز  اند.   بوده  نیز 
نتیجه  این  به  پزشکان   ، اختالالت  
هورمونها  از  استفاده  که  رسیدند 
خیلی  درشرایط  وفقط  کنند  راقطع 
کمتراز  و  کوتاه  مدت  وبه  ضروری 
بعدازقطع  بالفاصله   هم  آن  سال    5
عادت ماهانه  ازاین هورمون استفاده 

شود.
برای  طبیعی  مواد  از  استفاده 

کاهش  عوارض منوپاز
وآقایان  خانمها  دور  های  گذشته  از 

هردو  درمورد پیداکردن روشهایی
بقیه درصفحه 48

مخصوصًا  مفاصل   برروی  بدن  منوپازفشاروزن  هنگام 
مفاصل  های  غضروف  رفتن  ازبین  باعث  زانو  مفاصل 
هورمون  میشود.کاهش  دائم  وحستگی  شدید  وایجاددردهای 
استروژن باعث کاهش واختالل درجذب کلسیم میشود

وچنانچه میدانیم منجر به پوکی استخوان میگردد... 
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وبیش  کم  که  است  هولوکاست  دیگر  مهم  مسئله 
همگان بخاطر می آورند وحتی کتابهای مختلفی از 
نویسندگان غیر کلیمی نگارش شده است و هزاران 
سند از دولت نازی آلمان باقی مانده است و هزاران 
اجساد که انها فرصت نابودی اجساد و مدارک را در 
و  فرزند  ..هولوکاست  نداشتند  جنگ  اخر  روزهای 
زائیده جنگ دوم جهانیست که در سالهای 1941 و تا 
1945 نازیها در اماکن متعددی در کشورهای مختلف 
با ایجاد اردوگاهای اجباری کار، شروع کردند وسال 
1942  با ساخت کوره های آدم سوزی و ایجاد کمپ 
کولیها  و  کلیمیان  جمعی  دسته  کشتار  برای  هائی 
افراد  و  معلولین  و  کمونیستها  و  بازان  هم جنس  و 
پیر از کار افتاده تاسیس کردند و دو سوم جمعیت 
یهودیان اروپا ، در جریان هولوکاست بی گناه کشته 
 1967 سال  در  آلمان  وزارت  تحقیقات  در   ، شدند 
در  شکل  چند  به  ها  اردوگاه  تعداد  که  است  آمده 
کشتار عمل میکرده است 1200 کمپ را در تحقیقات 
رسمی اعالم کرده و تائید می کند ، اما مراکز مجازی 
)کامپیوتری (کتابخانه مجازی یهودیان اردوگاه ها را 
رقم   15000 نازیها  اشغال  تحت  کشورهای  کلیه  در 
زده و متذکرشده که اعظم آنها تخریب شده است، 
داشته  وجود  مهم  اردوگاه   68 بنده  تحقیقات  در 
که تعداد 17 اردوگاه دارای کوره آدم سوزی وجود 
اطالع رسانی  بشما  را جهت  انها  اسامی  که  داشته 
به  را  تعداد  این  البته   ، نوشت  این فصل خواهم  در 
این  فقط  آنکه  نه  میکنم  ذکر  انها  اهمیت  مناسبت 

تعداد موجود بوده است.

 

بی  4,251,500نفر  تعداد  یهودی،  مراکز  امار  طبق 
کناه که در دامان مادران کلیمی زاده شده بودند و نا 
خواسته و یا نا دانسته  کلیمی و کولی و اسالو زاده 
شده بودند بکوره آدم سوزیسپرده شدند. بنگرید بر 
عکس العمل امریکائیان نسبت به ژاپونیهای بی خبر 
از دنیا.همانگونه که اگاه هستید ژاپون و ایتالیا همراه 

 

هم  مردم  کشتار  و  جنگ  در  نازی  المان  با  ومتفق 
پیمان بودند ، ژاپون هم بطریقی دیگر و هوالکاستی 
متفاوت در کشتار مردم کره معمول داشت و سربازان 
و یا ازادیخواهان کشور کره را در دیگها و اتشخانه 
لکوموتیو ها زنده زنده سوزاند ، امریکا بعلت حمله 
ژاپون به بندر پیرهارپور وارد جنگ شد و در مدت 
به  را  انسانی  غیر  و  جوانمردانه  نا  طرحی  کوتاهی 
مورد اجرا قرار داد ،ژاپونیها که متولد امریکا و یا از 
مهاجرین قانونی وداری حق و حقوق مساوی با دیگر 
امریکائین از دیدگاه قانون اساسی محسب مشدند 
ناگاه کلیه انها از منازل و محل کارشان به گمپ هائی 
روانه شدند بونه اتهام و پیش بینی در مورد سرمایه 
انها  تعهدات  و  پیشه  و  کار  مورد  در  انها  گذاریهای 
امریکائی  ژاپونی  شهروندان   البته  که  ها  بانک  به 
کلیهثروتشان و تجارت و منـازل انهــا با کلیـــه 
با جنگ  از  بعـد  و  گشت  هوا  باد  شان  متعلقات 
شد. بسنده  دولت  طرف  از  خواهی  معذرت  یک   
در را  دیگران  و  کلیمیان  چنان  هم  نازی  آلمان   
مقــام  هیچ  و  کشد  می  سوزی  آدم  های  کوره   
دوازدهـم پاپ  همچون  جهان  مذهبی  و  رسمی 
کوچکترین  هابود  نازی  و  هیتلر  احترام  مورد  که   
کشتــار  و  یهودیان  کشتـار  توقف  در  گفتکوئی 
میان در  پائی  معروف  بقول  آنهــا  جمعی  دسته 
آنروز جامعه  در  را  هیتلریان  دست  و  نگذاشت   
 باز کذاشت و دولت نازیست هم نهایت سوء استفاده 
اسالم  سنی  جامعه  بزرگ  مفتی  و  پاپ   ، کرد  را 
بزرگترین  و  سوم  رایش  هیتلر  با  هم  مالقاتهائی 
قاتل و نسل کش قرن بیستم داشتند و دست او را 
فشردند و این خود یک عالمت از توافق نیز شمرده 
ایتالیا  اداره  نازیها عمال  . پاپ در آن روزها که  شد 
را در دست داشتند و شروع به بازداشت و یهودی 
ربائی می کردند آگاه به تمام فعالیت آنها بطور کامل 
بوده است و هیچ مقاومتی در مقابل نازیها نمی نماید 
ولی نشریه معتبر الرپوبلیکا می نویسد که اسناد تاریخی 
در  حتی  بریتانیا  سفیر  که  کند  می  تائید  بریتانیا  دولت 
گزارش خود می نویسد که پاپ اعظم از پنجاه کیلوگرم 
پانزده  بود،  کرده  مطالبه  ایتالیا  یهودیان  از  که  طالئی 
 کیلوگرم را به آلمان فرستاد تا دژخیمان نازی را آرام کند. 

به  نسبت  اعظم  پاپ  سکوت  بنابراین،  نوشت:  الرپوبلیکا 
فرستادن بیش از یک هزار نفر از یهودیان ایتالیا به 

اردوگاه مرگ آشوویتس یک سکوت مصلحتی بوده است. 
این  که  است  امده  وضوح  به  دوم  جنگ  تاریخ  در 
رهبر اسالمی سنی ، یهودیان خاور میانه را در طبق 
اخالص تقدیم رایش سوم قرار داده است.انچه اتفاق 
افتاده در اوایل قرن بیستم پیش آمده ، بشنوید و 
است  یکم  و  بیست  قرن  که  ها  روز  این  به  بنگرید 
)مشت نمونه خروار است( بنده نمی خواهم مشکل 
فکری و سیاسی محمود احمدی نژاد و خامنه ای را 
آبروی  اندازه کافی  به  این روزها  بزنم که در  بر هم 
صحنه  در  خود  مزخرفات  و  اراجیف  با  را  ایرانیان 
های بین المللی بر باد داده اند  شاید با مقاومت پاپ 
مختلف  های  شاخه  اعظم  های  دوازدهم  واسقف 
ها  اهلل  آیت  دیگر  و  الحسینی  مفتی   ، مسیحیت 
ومفتی های پرقدرت آنروز واستمداد از پیروانشان 
می توانستند از کشتار بیش از 10,000,000 افراد بی 
گناه  را متوقف می کردند. ان منافع طلبان، نه تنها 
لب از لب  نگشودند، بلکه به نازی های خونخوار و 
متعصب نژاد پرست، کمک شایانی هم کردند ،حتی 
در تمامی طول جنگ خود را در پناه خونخواران نازی 
هیتلری بیک زندگی مرفه و آسوده ای دست یافتند.

بخوانید از داستان واقعی یک دیپلمات ایرانی بنام 
عبدالحسین سرداری که حتی یک میلیونیوم قدرت 
فوق  قدرت  با  و  کوپال  و  نشانها  با  خبران،  بی  آن 
ها،  اهلل  آیت  ها،  مفتی  ،همچون  هویت  بی  و  العاده 
پاپ، کاردینال های متعدد و یا می شود گفت پاپ 
ولی  رانداشت  ثروتمند،  سوپر  واتیکان  آینده  های 
از                                                                                                                                                زیادی  تعداد  ماندن  زنده  برای  را  شاهکاری  چه 

                                                         

نسل ُکشی 
وهولوکاست

)قسمت دوم(

1-AUSCHWITZ-BIRKENAU 2-BANJICA 
3-BARDUFOSS 4-4BEIZEC 5-BIGDANOVKA

6-BREDTVET
7-CHEIMNO(KULMHOF 8-CRVENI-KRST 
9-HERRZOGENBUSCH(VUGHT) 
10-JANOWSKA(LWO’W) 11-JASENOVAC 12- 
MAJDANEK(KZLUBLIN)
 13- MALYTROSTENETS 14-NATZWEILER-
STRUTHOF(STRUTHOF) 15-SAJMISTE 16- 
SOBIBBOR 17-TREBLINKA

مالقات مفتی الحسینی با هیتلر

نمونه ای از کوره های آدم سوزی

دکترمنوچهر منتصری
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کلیمیان ابتکار می کند  .
دقت فرمائید قهرمان ملی ما سرداری درآن روز گار 
چه کاری کارستان و با چه ریسکی برای خودش و 
زندگی و خانواده خود  میفرمایند ، کم تر مردی را 
در تاریخ معاصر به این رشادت می توان یافت. عین 
اطالع شما  برای  را  روزگار  آن  از  ثبت شده  نوشته 

می آورم.
فارغ  وکیل  یک  خود  که  سرداری  »«عبدالحسین 
جمله  از  بود،  سوئیس  دانشگاههای  از  التحصیل 
نیز  و  نازیها  نمایندگان  مقابل  در  تالشهایش  در 
استناد  چنین  آیشمن  آدولف  به  اش  درمراجعه 
کرد که یهودیان ایرانی مانند دیگر یهودیان از نژاد 
 – Mosaiue( یهودی نیستند، پارسیهای موسایی
و  میباشند،  موسی(  پیرو شریعت حضرت  موسائی 
نیز تأکید کرد که این »پیروان ایرانی موسی« 2700 
سال در ایران آریایی زندگی کرده اند و صرفًا برخی 
مند  عالقه  موسی  حضرت  های  آموزه  به  آنها  از 
ای  گونه  به  را  »استدالل«  این  سرداری  اند  شده 
نازیها  که  جایی  تا   - میکرد  مطرح  کننده  متقاعد 
تحقیقات  حتی  او  و  کنند  رد  را  آن  نمیتوانستند 
آلمان نازی را در باره »تیره ایرانی موسایی« که در 

برلین آغاز شده بود، گمراه کرد.از آن جا که ایران به 
عنوان یک پایگاه نظامی برای ارتش نازی میتوانست 
در کار هدف قرار دادن روسیه در یک حمله هیتلر 
به روسیه اهمیت حیاتی داشته باشد و نظر به ادعای 
و هر دو  بوده  آلمانها همنژاد  و  ایرانیها  آلمانیها که 
نظرات  در  که  دانست  الزم  هیتلر  هستند،  آریایی 
دیپلمات  که  یهودیانی  قبال  در  خود  تصمیمهای  و 
ایرانی خواهان امکان رفتن به آنها داده بود، مالیمت 

نشان دهد.
حکومت  میان  مناسبات  که  حالی  در  ایام،  آن  در 
با دولتهای بسیاری در جهان تیره و بحرانی  هیتلر 
مشترک  های  ریشه  وجود  ادعای  با  نازیها  اما  بود، 
»آریایی«، و به ویژه به دلیل امکان استفاده از ایران 
برای مقابله با روسیه و قوای متفقین، نسبت به ایران 

به دیده مالطفت مینگریستند.
در زمان حکومت هیتلر در اروپا چه بسا که از برخی 
نمایندگانی  با  شاه  رضا  میان  دیدارها  و  ها  ارتباط 
از  آلمانها  و  بود  رفته  سخن  نیز  نازی  حکومت  از 
وجود برخی احساسات طرفداری از آلمان در میان 

دولتمردان ایرانی سخن میراندند. 
بین نازی  آلمان  با  ایران  شاهنشاهی  دولت  میان 

شهروندی  حقوق  توافقنامه  به  استناد  با  سرداری 
و  ایرانی  یهودیان  به  را  تا هزار گذرنامه سفید   500
غیرایرانی در فرانسه داد؛ در هر گذرنامه نام دو سه 
نفر از یهودیان به عنوان فامیل، مانند همسر یا پدر 
با  یامادرنوشته میشد حتی اگر براستی نسبتی نیز 

یکدیگر نداشتند.
با به اشغال درآمدن ایران از سوی بریتانیا و روسیه، 
با  ایران،  وقت  خارجه  وزارت   1320 شهریور   ، در 
بازگردد.  تهران  به  که  خواست  سرداری  از  خشم 
دائی سرداری  غالمحسین  که  کرد  فراموش  نباید 

نامهای امیر عباس هویدا و  دو مرد وطن پرست به 
فریدون هویدا بوده است. 

اّمانسل کشی درایران امروز..
سپاس بر تک تک شما همسفرانم که با تمام متانت 
تلخ  زوایای  از  هم  همراه  ماه  دو  بمدت  صبوری  و 

تاریخ گذر کردیم  سپاسکزارم.
)برهه،  این  در  روشنگری  برای  دیگری  حقیقت 
آنرا همچو جراحان   باهم  باقیست که  مقطع( زمان 
ایران  در  اینکه  عین  در  و  کنیم  می  کالبد شناسی 
پیشرفت  روبه  یافته  سازمان  کشتار  یک  اسالمی 
نیستند  اطالع  در  که  انها  برای  میدارد  بر  گام 
ایران  در  امروزه  کشی  نسل  کنیم.  می  روشنگری 
بهائیان و  که در حال اجراء است یعنی نسل کشی 
در  اسالمی  جمهوری  که  ما  هموطن  مسحیان  تازه 
دریغ  انها  کشتار  و  شکنجه  و  ازار  به  فرصتی  هر 
بیستم  قرن  در  کشی  بهائی  و  کشی  ندارد،بابی 
ماها  از  زمان  مسلمًاخیلی  دران  که  پیوست  بوقوع 
نبودیم که بتوانیم از ان جلوگیری نمائیم ، اما در این 
بقیه درصفحه 48

دراینجا از زجر و ستمی که بهائیان طی این روزگار 
بر  که  زجری  ؟از  بنویسم  چه  رفته  انها  بر  کوتاه 
وارده  انها  بر  شاه  ناصرالدین  دوره  ازاواخر  بهائیان 
خردمندان  همگی  که  داد؟  شرح  توان  چه  شده  
برای  مجددا  ان  یاداوری  با  شاید   ، میدانند  بخوبی 
روشن فکران و طرفداران حقوق بشری نسل امروز 
واجب و مفید باشد که انها را در راه حمایت از انسان 

طبق آمار مراکز یهودی، تعداد 4,251,500نفر بی کناه که در 
دامان مادران کلیمی زاده شده بودند و نا خواسته و یا نا دانسته  
کلیمی و کولی و اسالو زاده شده بودند بکوره آدم سوزی سپرده 

شدند

اردوگاه مرگ آشوویتس
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سرتیپ ابوالفتح اقصی

می  شما  برای  مختصر  دراین  آنچه 
که  است  حقایقی   درواقع  نویسم 
را  خواننده  تواند  می  ازآن  آگاهی 
ودخالتهای  ها  خواسته  علیرغم 
بنفع  واقعیتهائی   به  بیگانه   سیاسی 
کشورهای ساحلی  بکشاند. اگر تمامی 
فارس  که  اطراف خلیج  منطقه  مردم 
وبازرگانی  راه حیاتی  درواقع یک آب 
وادارۀ  سابقه  آنهاست   همه   ِ نفت 
حکومتهای گذشته آن مناطق رابدانند  
که درواقع  دَول کوچک  این  آن وقت 
کرده  ورشد  آمده  بدنیا   ِ فرزندان 
هستند  ایران  قدیمی   ملِت  درکنار 
احساس  دارند  مشترک  منافع  وباهم 
میکنند که منافع تجارتی آنها موقعی 
سطح  درتمامی  که  است  پذیر  امکان 
این دریا  امنیت برقرارباشد  کمااینکه 
امنیت    79 تا   1971 سالهای  دربین 
خلیج فارس رادولت شاهنشاهی ایران 
که  زمانی  کردوحتی  برقرار  بخوبی 
داشتند   قصد  چپگرا  استعمارگر  دَول 
فارس  خلیج  امنیت  ظفار   ازطریق 
بدرخواست سلطان  بنا  بزنند   رابرهم 
منطقه  توانست   ایران   ارتش  قابوس 
ظفاررا از وجود آنها پاکسازی وامنیت 
این  حاضرهم  درحال   . کند  برقرار  را 
رشد  دارند  که  جدیدی  کشورهای 
می کنند واز نظر اقتصادی  به فروش 
تأثیر  تحت  نباید  دارند   احتیاج  نفت 
تا  بگیرند  قرار  استعماری  سیاستهای 
آنها بتوانند با حیله و تمهید درمنطقه  
فروش  برقرارسازند.وبرای  دشمنی 
اسلحه خودشان بازاری درخلیج فارس 
این  بازرگانی  و  امنیت  و  کنند  فراهم 
کشورها را به خطر بیندازند  و بعدها 
هم به بهانه  به خطر افتادن  این آبراه 
ناوهای جنگی خودشان  نفتی جهان  
را به خلیج فارس بکشانند و احیانًا اگر 
اتمی  بصورت  خودشان   بین  جنگی  
واقع شد  تمام تلفات وخسارات جانی 
 . شود  کشورها  همین  متوجه  ومالی 
من فکر میکنم اگر آگاهان ما بتوانند 
کشورهای  مردمان  نوشتار  و  گفتار  با 
بزرگ  خطر  این  متوجه  را  ساحلی 
نقش  استعمارگر   دَول  فریب  بکنند  
برآب خواهدشد. مثل سوزاندن پرچم 
آمریکا که فکر می کردند  ازاین طریق 
ودیدیم  انداخت  براه  می شود جنگی 
که با بی تفاوتی روبروشد و نتیجه ای 
نداد . حال برای ایجاد باور  درمردمان 
کشورهای ساحلی که فریب بیگانه را 
نخورند الزم است که مطالب  مربوط به 
خلیج فارس را درهشت مورد مختلف 

مورد ارزیابی قراربدهیم :

فارس خلیج  گذشته  و  سابقه   
یک  بمنزلۀ  ایران  که  تاریخ  ازابتدای 
دریا  این  بوده   عظیم  امپراطوری 
وجودداشته و به گودال پارس معروف 
تنها  نه  خلیج   این  نام   . است  بوده 

بخاطر مجاورت با استان فارس  است
کشورایران  اسم  بخاطر  نام  این  بلکه 
بوده عنوان شده  پارس  یا  پرشیا   که 
دهانه   از  هم  حاضر  درحال    . است 
اروند رود  تا دریای عمان  مجاور خاک 
ایران است . ایران  دردوران اشکانیان  
پیشرفت زیادی دردریا نوردی داشته 

و ناوهای بزرگی ساخته بود.
خشایارشاوعبوراز  جنگهای  از 
امواج  بر  زدن  وشالق  ترموپیل  تنگه 
تاریخ  بگذریم   که  دریا  خروشان 
زبان  عرب  که  آنها  حتی  نویسان 

هستند  مثل حورانی  می نویسد :
" ایرانیان آثاربزرگی دردریا نوردی از 

خود بیادگار گذاشته اند. 
که  میکند  حکایت  تاریخی  اسناد 
درکتاب  البغدادی   بنام  عرب   مورخ 
دریای   ": نویسد   می  االرض   صورت 
اقیانوس  از  که  است   خلیجی  پارس 
درنزدیکی  درنزدیکی  گیتی  کناری 
دریائی  وشامل  میشود  جدا  چین 
است که از حدود سرزمینهای ُمَسَند ، 
کرمان ، وفارس پیش می آید ودرمیان 
همه آن  سرزمینها  بنام پارس خوانده 
می شود  زیرا که هیچ دیاری دراطراف 
تر  پیشرفته  و  مضهورتر  ازپارس  آن 
ازروزگاران   پارس  وشاهان   . نیست 
باستان کنترل خودشان راروی تمامی 
این  اند   داشته  آن  واطراف  دریا  این 
براینکه  عالوه  عرب  نویس  جغرافیا 
فارس  بحر  را  ایران  جنوب  دریای 
آن  برای  هم  زیادی  دالیل  مینامد  
این  حکومت  نویسد  می  مثاًلَ  دارد. 
سرزمینها  ازدوران هخامنشی وسپس 
حکومت  با  قرنها   درطی  ساسانی  
ایران  حکومت  وبوسیله  بوده  ایران  
اداره میشده و.این اداره کردن صدها 
سال ادامه داشته ودرخاطره ها  برجای 

مانده است
جهان   مناطق  نامگذاری  چگونگی   
نویسد:  می  که  اینست  دیگر  دلیل 
ساختار  نظر  از  جهان  سرزمینهای 
وقت  حکومت  سلسلۀ  بنام  سیاسی 
وچون  شوند  می  خوانده  و  نامگذاری 
فارس  خلیج  جنوبی  ضلع  درتمامی 
تعیین  ایران  ازطرف  حکومتهائی 
میشده  بنام پارس معروف شده است 
جنوبی  مناطق  کردن  اداره  سابقۀ 
خلیج فارس بوسیله امپراطوری ایران
خشک  نقاط  از  عرب  قبایل  مهاجرت 
خلیج  جنوبی  برسواحل  عربستان 

فارس  درقرن دوم میالدی .شروع شد 
که مربوط به 400 سال قبل از پیدایش 
نشین   خوش  بصورت  استوآنها  اسالم 
بااجازۀ دولتهای منصوب ایران  قبایل 

عرب ساکن آن منطقه شدند.
جنوبی  درقسمت  ایران  امپراطوری 
مختار  خود  دولت  دو  فارس   خلیج 
َهَجرکه  بنام  یکی  بود.  داده  تشکیل 
خلیج  جنوب  قسمتهای  شامل 
دیگری  بود.  بحرین  حدود  و  فارس 
جنوب  درقسمت  که  ماسون   بنام 
بنام  حاال  و  بود  فارس  خلیج  شرقی 
تمامی  بنابراین  میشود.  نامیده  عمان 
فارس   خلیج  جنوبی  سرزمینهای 
ایران   مرکزی  حکومتهای  نظر  تحت 
. مثاًل سلسله  ند  واداره میشد  تعیین 
قبادیان  دربخشهای کوهستانی عمان  
و ُمَسنَدم  ازطرف ساسانیان  حکومت 
"ُمَسن"   از  مرکب  میکردند.)ُمَسنَدم  
که همان مخفف ماسون و "دم"  بمعنی 
درب یا ورودی است (اگر به نقشه نگاه 
کنید  درمجاور تنگه هرمز  درقسمت 
جنوبی  ، خشکی بصورت  قطعه نوک 
های  درنقشه  که  قرارگرفته  تیزی 
گذشته  می نوشتند رأس ُمَسنَدم ولی 
به  را  بعدها سیاستهای استعماری آن 
تا دیگر  دادند  نام  تغییر  الخیمه  رأس 
ایرانی  وحکومت  ماسون  از  اسمی 

درآنجا نباشد.
اعراب مهاجر که درقرن دوم میالدی 
با اجازۀ دولتهای منطقه بصورت خوش 
نشین به نواحی جنوبی مهاجرت کردند 
به زدو خورد  با همدیگر  بعضی قبایل 
درزمان عضدالدوله  که  پرداختند  می 
دیلمی  به آنها هشدارداده شدو تنبیه 
شدند. یکباردیگر هم درزمان صفویه  
بعضی از این قبایل با همدیگر به زدو 
که  هائی  ودربررسی  پرداختند  خورد 
توسط حکومت شاه عباس به عمل آمد  
تحریک  آنهارا  پرتغالیها   شد  معلوم 
شاه  بدستور  درنتیجه   بودند.  کرده 
عباس بزرگ درسال 1602 پرتغالیها را 

از خلیج فارس بیرون کردند.
حال برای آنکه بدانیم دولت انگلستان  
امنیت  مأمور  خودرا  مجوزی   چه  با 
از  که  دانست  باید  کرد   فارس  خلیج 

همان روزی که قایق و بََلم ووسایل
شناورروی آبها پیداشد  کم کم تجار 
درصدد برآمدند که ازاین طریق  مال 
التجاره خودشان را به نقاط دیگر  برای 
اقدام  این  موازات  به  ببرند.  فروش 
تجار ، افراد زبده و قاچاقچی هائی هم 
شناور  وسایل  همین  با  که  پیداشدند 
کمین میکردند  و به قایق های تجارتی 
این  آنها دستبرد میزدند..  به  و  حمله 

کار ادامه داشت وروز بروز بیشتر

 

انداخت  می  بخطر  را  امنیت  و  میشد 
مردم  که  قاجاریه  دوران  درطول   .
وخلیج  بودند   مطلق  خبری  دربی  ما 
خاورمیانه  مهم  دریای  یک  هم  فارس 
ها  اقیانوس  گرم  آبهای  به  که  بود  
که  انگلستان   دولت   . داشت  ارتباط 
مستعمره   جهان  مناطق   درسایر 
آبراه  دراین  که  درصددبرآمد  داشت  

مهم خاورمیانه  هم دخالت کند . 
انگلستان بر خلیج  مجوز برای تسلط 

فارس
 درسال 1891 کاپیتان پروس انگلیسی  
حسینعلی  با  و  میشود  شیراز  عازم 
دولت  ازطرف  که  فرمانفرما   میرزای 
مالقات  بوده   فارس  حاکم  یه  قاجار 
گیری  جلو  برای  گوید  می  و  میکند 
برقراری  و  دریائی  ی  ها  قاچاقچی  از 
که  تازمانی  فارس   درخلیج  امنیت  
نداشته  کافی  دریائی   نیروی  ایران 
انگلستان   که  بدهید  اجازه  باشد 
برقرار  فارس  درخلیج  را  امنیت  این 
به  اطالع  بدون  هم  فارس  حاکم  کند. 
نامه  چنین  خودسرانه  مرکزی  دولت 
ای را می نویسد و امضاء میکند و به 
کاپیتان پروس میدهد  که به قرارداد 
انگلیس  دولت  است.  معروف   1891
افراد  توپدارو  قایق  چند  بالفاصله 
میکند  اعزام  فارس  خلیج  به  نظامی 

خلیج فارس وهشداری به ساکنین منطقه 

 حاکم فارس  بدون اطالع به دولت مرکزی خودسرانه  نامه ای را  امضاء میکند و به  کاپیتان پروس میدهد. به موجب این نامه   که به 
قرارداد 1891 معروف است   ،دولت انگلستان وارد خلیج فارس میشود تا امنیت این آبراه را  تأمین کند وسپس حاکمیت خودرا برجنوب 

خلیج فارس برقرار میکند. 

خلیج فارس وهشداری به ساکنین منطقهخلیج فارس وهشداری به ساکنین منطقهخلیج فارس وهشداری به ساکنین منطقهخلیج فارس وهشداری به ساکنین منطقه

 حاکم فارس  بدون اطالع به دولت مرکزی خودسرانه  نامه ای را  امضاء میکند و به  کاپیتان پروس میدهد. به موجب این نامه   که به 
قرارداد 1891 معروف است   ،دولت انگلستان وارد خلیج فارس میشود تا امنیت این آبراه را  تأمین کند وسپس حاکمیت خودرا برجنوب 

خلیج فارس وهشداری به ساکنین منطقه 

 حاکم فارس  بدون اطالع به دولت مرکزی خودسرانه  نامه ای را  امضاء میکند و به  کاپیتان پروس میدهد. به موجب این نامه   که به 
قرارداد 1891 معروف است   ،دولت انگلستان وارد خلیج فارس میشود تا امنیت این آبراه را  تأمین کند وسپس حاکمیت خودرا برجنوب 

خلیج فارس برقرار میکند. 



صفحه 21 آزادی شماره29- سال سوم

خلیج فارس وهشداری به ساکنین منطقه 

 حاکم فارس  بدون اطالع به دولت مرکزی خودسرانه  نامه ای را  امضاء میکند و به  کاپیتان پروس میدهد. به موجب این نامه   که به 
قرارداد 1891 معروف است   ،دولت انگلستان وارد خلیج فارس میشود تا امنیت این آبراه را  تأمین کند وسپس حاکمیت خودرا برجنوب 

خلیج فارس برقرار میکند. 

خلیج فارس وهشداری به ساکنین منطقهخلیج فارس وهشداری به ساکنین منطقهخلیج فارس وهشداری به ساکنین منطقهخلیج فارس وهشداری به ساکنین منطقهخلیج فارس وهشداری به ساکنین منطقهخلیج فارس وهشداری به ساکنین منطقهخلیج فارس وهشداری به ساکنین منطقهخلیج فارس وهشداری به ساکنین منطقه

 حاکم فارس  بدون اطالع به دولت مرکزی خودسرانه  نامه ای را  امضاء میکند و به  کاپیتان پروس میدهد. به موجب این نامه   که به 
 معروف است   ،دولت انگلستان وارد خلیج فارس میشود تا امنیت این آبراه را  تأمین کند وسپس حاکمیت خودرا برجنوب  معروف است   ،دولت انگلستان وارد خلیج فارس میشود تا امنیت این آبراه را  تأمین کند وسپس حاکمیت خودرا برجنوب 

خلیج فارس وهشداری به ساکنین منطقه 

حاکمیت  بکلی  آوردو  درمی  خودش 
فارس  خلیج  جنوبی  برناحیۀ  خودرا 
عرب  سران  برقرارمیکند.وتمامی 
و  آورد  درمی  انقیاد  تحت  را  منطقه 
به  . میکند  خودش  دستورات  مطیع 
اجازۀ  "شیخ"  عنوان  با  ازآنها  بعضی 
این   . میدهد  دیگران  بر  حکومت  
همگی  شیخی   و  محلی  حکومتهای 
بودند  انگلستان   دولت  کنترل  تحت 
 1891 از   ، سال    80 ترتیب   این  وبه 
بعنوان  خودرا   انگلستان   1971 تا 
امنیت خلیج فارس  جا میزند.  مأمور 
درسال 1971 برابربا سال 1350 وقتی 
دارای  ایران  دریائی  نیروی  که  دیدند 
قایق  چند  که  شد  قدرتی  چنان  آن 
نداشت  ارزشی  دربرابرآن   انگلیسی 

وبعالوه مخارجی هم برای آنهاداشت 
تصمیم به خروج خود از خلیج فارس 
درزمان  که  ایران   بنابراین  گرفتند. 
کشور  تنها  پهلوی  محمدرضاشاه 
که  ناگزیرشد  بود  منطقه  قدرتمند  
بگیرد  رابعهده  فارس  خلیج  امنیت 
وبرای انجام این مأموریت الزم بودکه 
برای  راکه  فارس  خلیج  حساس  نقاط 
دراختیارداشته  است  الزم  امنیت 
تنب   ، بزرگ  تنب  دلیل  باشدبهمین 
نظامی  اشغال  را   وابوموسی  کوچک 
آبراه  ازاین  سال   8 کردند.وبمدت 
دَول که  کردند  پاسداری  طوری 

اینکه  از  و  حسادت  از  استعمارگر   
فارس  درخلیج  نداشتند  اجازه  دیگر 
حتی یک قایق جنگی وارد کنند  اسم 
شاه ایران را ژاندارم منطقه کذاشتند 
سایرکشورها   نیروی  آنهمه  به  ولی 
کاردارید  چه  اینجا  گوید   نمی  کسی 
بنابراین آن لقب را هم استعمار به شاه 

ایران داد.
تغییر نام خلیج فارس

 1962 تاسال  یعنی  بیستم  تاقرن 
درتمامی کتب ونقشه ها حتی درکتب 

درسی مدارس دولتهای عرب نیز  نام

 این آب راه خلیج فارس بود  .درسال 
1962 نغمۀ تغییر نام را ابتدا سرچارلز 
بلگریو یک فرد انگلیسی که دربحرین 
عنوان  بود  انگلیس  سیاسی  نماینده 
بحرین  ادارات  دربعضی  را  کرد.وآن 
فشار  بعلت  ولی  میکرد.  تشویق 
 1966 درسال  آورد  ایران  که  سیاسی 

این پرونده درلندن بکلی بسته شد.
عبدالکریم  سرهنگ   1958 درسال 
از  وپس  کرد  کودتا  درعراق  قاسم 
قصدداشت  سلطنتی  کشتارخاندان 
عرب  برجهان  را  خودش  تسلط 

تحمیل کند واین درحالی بود که قبل 
را  مقام  مصریاین  عبدالناصر  او  از 
با  اعراب  بعلت دشمنی  اعراب  دربین 
 . اسرائیل بخودش اختصاص داده بود 
عبدالکریم قاسم  خواست با ترفندی 
مشترک  دشمن  تراشیدن  بصورت 
دیگری برای اعراب صاحب مقام شود 
وتوجه اعراب راازقاهره به بغداد بسوی

راتشویق  اعراب  بکشاند   خودش   
اما  میکرد   فارس  خلیج  نام  تغییر  به 
پذیرش  مورد  قاسم  عبدالکریم  اقدام 
وخریداری  قرارنگرفت  عرب  جامعه 

پیدا نکرد. 
استقالل  قرارداد  که   1961 درسال 
کویت ازطرف بریتانیا امضاء شد  اسم 
نام  بهمان  قرارداد  درآن  آبراه  این 
.بسیاری  است  ذکرشده  فارس  خلیج 
نام خلیج  تغییر  اندیشمندان عرب  از 

فارس را مورد تمسخر قرارداده اند.
روزنامه "الرصد" چاپ بیروت درنوامبر 
نام  تغییر  برای  تالش  نوشت   1968

خلیج فارس را محکوم کرد.
درمصاحبه  مصری  نوفل  محمد  دکتر 

هائی  که  باایرانیان داشته همه جا نا
کرده   عنوان  صراحتًا  را  فارس  خلیج 
. علی حمیدان درکتاب فرانسه  است 

خودش بنام شاهزادگان طالی سیاه

بقیه درصفحه 39

 حاکم فارس  بدون اطالع به دولت مرکزی خودسرانه  نامه ای را  امضاء میکند و به  کاپیتان پروس میدهد. به موجب این نامه   که به 
قرارداد 1891 معروف است   ،دولت انگلستان وارد خلیج فارس میشود تا امنیت این آبراه را  تأمین کند وسپس حاکمیت خودرا برجنوب 

خلیج فارس برقرار میکند. 

عبدالکریم قاسم جمال عبدالناصر
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وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک  
وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی وخواندنی 
کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک  وخواندنی 
وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک  وخواندنی کوچک 
کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک    وخواندنی کوچک وخواندنی 
وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک  وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک 
کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک  وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی 
وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک  وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک 
کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک  وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی 
وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک  وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک 

کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی

وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک  وخواندنی کوچک کوچک وخواندنیوخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک  وخواندنی کوچک کوچک وخواندنیوخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک  وخواندنی کوچک کوچک وخواندنیوخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک  وخواندنی کوچک کوچک وخواندنیکوچک وخواندنیکوچک وخواندنی
وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک  وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک کوچک وخواندنیوخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک  وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک کوچک وخواندنیوخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک  وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک کوچک وخواندنیوخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک  وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک کوچک وخواندنیکوچک وخواندنیکوچک وخواندنیکوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک    وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنیکوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک    وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنیکوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک    وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنیکوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک    وخواندنی کوچک وخواندنی 
کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک  وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنیکوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک  وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنیکوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک  وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنیکوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک  وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی 
وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک  وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک 

کوچک وخواندنی
وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک  وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک 

کوچک وخواندنی
وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک  وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک 

کوچک وخواندنی
وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک  وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک 
کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک  وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی 

کوچک وخواندنی
کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک  وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی 

کوچک وخواندنی
کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک  وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی 

کوچک وخواندنی
کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک  وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی کوچک وخواندنی 

زیاد  تاکنون  هندی  مرتاضان  دربارۀ 
هرچه  اید.اما  وشنیده  اید  خوانده 
مرتاض  اید  شنیده  ازمرتاض  تاکنون 
مرتاضان  درحالیکه   . است  بوده  مرد 
زن هم وجوددارند که چون تعدادآنها 
کم است فوق العاده مورد احترام مردم 

هند هستند.

طول  که  چین  دیواربزرگ  ساختمان 
آن به 6 هزار کیلومتر میرسد درسال 
246 قبل از میالد آغاز شده ودرسال 
است   رسیده  پایان  به  میالدی   608
دیوار  این  ساختن  درحقیقت  یعنی 
 . است  حدود854 سال طول کشیده 
بربردگان  عالوه  دیوار  این  درساختن 
یک   ، جنگی  واسیران  وزندانیان 
شرکت  نیز  چین  جمعیت  تمام  سوم 

داشتند.

امروزی  شهرتیانادرترکیه  که  وقتی 
"اورلین"  بود  ها  رومی  درمحاصره 
امپراطورروم که از مقاومت اهالی شهر 
، بخشم آمده بود اعالم کردکه "حتی 
نخواهد  زنده  رادراین شهر  یک سگ 

گذاشت"وقتی شهر بتصرف 

خرابه های تیانا
سربازان رومی درآمداوازاینکه چنین 
شهررا  مردم  همه  وباید  زده  حرفی 
بکشدناراحت شدولی بالفاصله فکری 
بخاطرش رسیدوبه سربازان خود گفت 
:"من گفتم که حتی یک سگ را زنده 
خود  وازسربازان   " گذاشت  نخواهم 
ازدم  شهررا  سگهای  همه  تا  خواست 

تیغ بگذرانند.

دلباختگان  که  زنان  بلند  گیسوی  از 
خودرا از دیوار کاخها باال کشیده 

داستانهای  اند  داده  نجات  آنهارا  ویا 
وشنیده  ایم  خوانده  پرسوزوگدازی 
شمرده  افسانه  آنهارا  حدی  وتا   . ایم 
ایم . اما واقعیت این است که موی سر 
تاب وتحمل زیادی دارد. یک تارموی 

گرمی   200 وزنه  یک  تواند  می  انسان 
دسته  یک  کند.بنابراین  تحمل  را 
سی  از  متشکل  یار  بلند  گیسوان  از 
تُنی   6 وزنه  یک  تارموقادراست  هزار 
را تحمل کند. چه رسد به تحمل وزن 
 50 فقط  که  نحیف  زارو  عاشق  یک 

کیلووزن دارد.

تا   2012 لندن  المپیک  مسابقات 
این  میشود.  آغاز  دیگر  دوهفته  یکی 
که  ای   پیشرفته  وسائل  با  روزها  
است  ورزشی  سازمانهای  دراختیار 
بازی  درنتیجه  تقلب   هرگونه  انجام 
ها تقریبًا غیر ممکن است . اما درسال 
پیش  یکصدسال  از  بیش  یعنی   1908
هم انجام تقلب غیرممکن ویا مشکل 
مسابقه  لندن   1908 درالمپیک  بود. 
سه  بین  آزاد  متر  چهارصد  دو  فینال 
بنام  اسکاتلندی  ویک  آمریکائی 
آمریکائی  . سه  گردید  برگزار  هالس  
نصیب  حتمًا  پیروزی  آنکه  برای 
به  قبلی  توافق  با  شود  کشورشان 
وارد  هائی  ضربه  اسکاتلندی  قهرمان 
کردند . لیکن داوران ، مسابقه  را باطل 
اعالم کردند وسه آمریکائی را ازادامه 
مسابقات محروم کردند.مسابقه فینال 
تنها  درآن  که  برگزارشد  باردیگر 

قهرمان اسکاتلندی شرکت داشت که 
البته برنده اعالم شد.

یکی  بصورت  بنز  اتومبیل  روزها  این 
پرسرعت  و  پرقدرت  اتومبیلهای  از 
زیادی  محبوبیت  و  مقبولیت  دردنیا 
اتومبیل  همین  اما   . است  کرده  پیدا 
بنز که نخستین اتومبیل بنزینی جهان 
محسوب میشود  زمانی که برای اولین 
باردرسال 1885میالدی  آزمایش شد 
سه چرخ داشت و با سرعتی معادل13 
تا 16 کیلومتر به حرکت درآمد. قدرت 
موتور نخستین اتومبیل بنزینی 0/85 
اسب بخار بود و حدود 250 کیلو گرم 
"کارل  را  اتومبیل  .این  داشت  وزن 

بنز" آلمانی ساخته بود. 

سیب زمینی دراواخر قرن 16 میالدی  
از آمریکا به انگلستان آورده شد ولی 
خوردن آن درانگلستان ممنوع اعالم 

شد.  قانونی که خوردن سیب زمینی 
را منع میکرد  براین پایه تصویب شده 
درانجیل  زمینی  سیب  نام  که   بود 
مذهب  بعداً   اما   . است  نشده  برده 
درانگلستان کمرنگ ترشد واین قانون 

نیز لغو گردید.

مرتاضان هندی

دیوارچین

قتل عام سگی

مقاومت مو

مسابقات المپیک

اتومبیل پُرسرعت

 انگلستان مذهبی
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یکی از عجسیب ترین تعارفات تاریخ  
این   . گرفت  انجام  فونتنوی  درجنگ 
جنگ درسال 1745 درناحیه فونتنوی 
و  ازیکطرف  فرانسه  میان  دربلژیک 
انگلستان وهلندازسوی دیگر روی داد.

فرماندهی ارتش فرانسه دراین جنگ 
پادشاه  پانزدهم  درحضورلوئی  که 
دوساکس  مارشال  دادبا  روی  فرانسه 
متخاصم  دوارتش  بودهنگامیکه 
رودرروی هم قرارگرفتند انگلیسی ها 
آنها  اول  که  خواستند  ها  ازفرانسوی 
امتناع  ها  فرانسوی  اما  کنند  شلیک 
که  خواستند  ها  وازانگلیسی  کردند 
این  کنند.که  تیراندازی  آنها  اول 
انگلستان  موافقت  مورد  پیشنهاد 
توپخانه  شلیک  وبااولین  قرارگرفت 
فرانسوی  سرباز   760 و  افسر  پنجاه 
با  جنگ  سرانجام  شدند.اما  کشته 

پیروزی فرانسوی ها پایان یافت .

معروف  نویسندۀ  الکساندآرنو 
 " ناپل  "بلبل  بنام  کتابی  فرانسوی 
ناپل  موقع  آن  تا  چون  اما  نوشت 
شهر  آن  به  سفری  بود  ندیده  را 
دید  شد  واردناپل  وقتی  کردوازقضا 

توضیح  اودرکتابش  آنچه  با  شهر  این 
داده بسیار شبیه است . صدسال قبل 
از آنهم نویسنده معروف دیگر فرانسه 
درباره  کتابی  نیز  الکساندردوما  بنام 
این  العاده  فوق  نوشت چون  سویبس 
بی  بعلت  و  داشت  دوست  کشوررا 
.پس  بآنجا سفرکند  نمیتوانست  پولی 
بدست  که  باپولی  کتاب  نوشتن  از 
متوجه  و  کرد  سفر  سویس  به  آوارد 
سویسی  همانند  واقعی  سویس  شد 
است که او درکتابش شرح داده است 
.یک نویسنده دیگر فرانسوی نیز بنام 
ژول ورن کتابهای زیادی نوشته که با 
واقعیتهای امروز وفق میدهد وبهمین 

دلیل آثار اورا پیشگوئی میدانند.

سیوس  دیونی  دربار  عضو  داموکلس 
 367 تا   405 ازسال  سیراکوز  حاکم 
که  روایتی  بود.برطبق  میالد  از  پیش 
نوشتۀ  توسکاالنی"  مناظرۀ  درکتاب" 
سیسرو آمده است  داموکلس همیشه 
خادم  وتمول  قدرت  دربارۀ  مبالغه  به 
خویش می پرداخت  تا اینکه دریکی 
از ضیافتهای شبانه ، حاکم سیراکوز به 
داموکلس تعارف میکند که روی تخت 
شمشیری  تخت  باالی  اما  بنشیند  او 
دیده  بود  آویزان  تارمو  یک  به  که 
مخدوم  به  خادم  طریق  این  میشد.به 
خود فهماند که قدرت حکومت چکونه 
این  زندگی  میشود.وچگونه  حاصل 

قدرتمند به موئی بسته است .
که  را   " داموکلس  "شمشیر  عبارت 
المثل  ضرب  بصورت  درجهان  اکنون 
بکار  زمانی  معموالً  است  درآمده 
میبرند که کسی درمعرض خطر دائمی 

قرار گرفته باشد.

مذهبی  جنبه  رقص  کامبوج  درکشور 
وملی دارد بسیاری از آئین های دینی 

بارقص  کامبوج  مردم  ملی  مراسم  و 
کامبوج  مردهای  اما  میشود  برگزار 
موضوع  به  بسته  زنها  و  رقصند  نمی 
جشن ملی و یا مذهبی لباس زنانه و یا 

مردانه می پوشند و میرقصند.

لینه گیاه شناس معروف سوئدی درقرن 
هیجدهم یک ساعت از ُگل ساخته بود 
که درنوع خود بی نظیر بود.او دریک 
باغچه مدور روی خطوطی که از محیط 
به مرکز وصل میشدند گلهائی ازانواع 
غنچه  که  بود  داده  پرورش  مختلف 
باز  زمان  گذشت  به  توجه  با  هایش 
میشدند.ودقت عمل او بحدی بود که 
که  میشد  باز  درساعتی  گل  هرردیف 
دقیقًا محل آن ، همان ساعت ازروز را 

نشان میداد.

کوچکترین  از  صاریغ  یا  اوپوسوم 
برروی  که  میرود  بشمار  داران  کیسه 
حیوان  این   . میکند  زندگی  درخت 
دارد.  را  بارداری  زمان  ترین  کوتاه 
پستاندار   این  بارداری   زمان  مدت 
لباس  تهیه  برای   . است  روز   12 فقط 
کوچک  حیوان  این  ازپوست  خانمها 
اندام استفاده میکنند.برای تهیه یک 
کیف زنانه باید چند اپوسوم را کشت 

واز پوستش استفاده کرد.

را  زیادی  تغییرات  آمریکا  کشف 
سیب  بر  عالوه   . شد  باعث  درجهان 
زمینی ، توتون هم از جمله محصوالتی 
واردشد.  اروپا  به  آمریکا  از  که  بود 
وقتی توتون به اروپا رسید ابتدا زنان 
اروپائی به کشیدن سیگار پرداختند و 
عادت  این یک  اینکه  دلیل  به  مردان 
سیگار  کشیدن  از  مدتها  است  زنانه 
از  پس  سرانجام   . میکردند  پرهیز 

مدتها مردها برزنان پیشی گرفتند. 
امروزه دربسیاری از کشورها کشیدن 
سیگار برای زنان یک عادت شرم آور 

به شمار میرود.

عده ای از متخصصین درمحضر آناتول 
ازآب  که  شگرفی  ازنیروی  فرانس 
باساختن  رفته  ورفته  آید  می  بدست 
صحبت  یاید   می  افزایش  سدها 
میکردند.آناتول  فرانس دراین صحبت 

مداخله کردوبامالیمت گفت :
از بزرگترین نیروی آبی   -آقایان شما 

که دردنیا هست غافلید.
پرسید  باتعجب  مهندسین  از  یکی 

کدام نیرو؟ و فرانس جواب داد:
- اشکهای زن را میگویم .

تعارفات جنگی

 ازخیال تاواقعیت

 داموکلس وشمشیرش

الکساندآرنو

 رقص زنانه

ساعت ُگل

زنان سیگاری

بارداری 12روزه

نیروی هیدرولیک

لوئی پانزدهم
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پرسش وپاسخ علمی
چگونه  صابون  بفهمیم  اینکه  برای 
آلودگی هارا پاک میکند باید اطالعاتی 

دربارۀ ملکولهای آن داشته باشیم .
شکل  به  تقریبًا  صابون  ملکولهای 

مدادهستند  یک انتهای ملکول  به

دلیل  بهمین   . پردازد  می  آب   جذب 
را  ملکول  انتهای  این  دانشمندان 
می  دوستدارآب  یا   " "هیدروفیلیک 
جذب  به  آن  دیگر  انتهای  گویند. 
کثافات وچربی ها گرایش دارد وآب را 
انتهای  این  دانشمندان   . میکند  دفع 
"هیدروفوبیک"  را  صابون  ملکول 
این  البته   . نامند  می  متنفرازآب   یا 
ملکول  که  نیست  آن  دلیل  اسامی 
صابون واقعًاَ آب را دوست داردویاازآن 
متنفر است . اما دانشمندان بااستفاده 
عمل  نحوۀ  قادرند  نامگذاری  ازاین 

ملکولهارا توجیه کنند.
وقتی یک ملکول صابون درآب حل 

میشود انتهای هیدروفیلیک آن درآب 
قرار گرفته وانتهای هیدرو فوبیک آن 
درهوا معلق میماند.بااین عمل ملکول 
فشرده  آب  ملکولهای  بین  صابون 

میشود ونیروی جاذبه بین ملکولهای

کشش  میدهدکاهش  کاهش  را  آب 
که  ضعیفی  نیروی  یا  سطحی 
ملکولهای آب راازپراکنده شدن مانع 
ملکولهای  که  میگردد  باعث  میشود 
را  وکثیف  موادچرک  بآسانی  آب 
بخود جذب کنند. دراین حال انتهای 
هیدروفوبیکملکول جذب مواد کثیف 
میشود وپس از نفوذ درکثافت وچربی 
آنها  وتقسیم  شدن  پراکنده  باعث 
دراین   . میگردد  بسیارریز  ذرات  به 
هنگام ذرات ریز چربی کثافت بوسیلۀ 
پردۀ نازکی ازصابون محاصره میشود.
آنهابلباس  دوباره  چسبیدن  واز 

جلوگیری میکند

مختلف   کرات  از  ها  سنگ  آسمان 
مثال  برای  میکنند.  اصابت  زمین  به 
در  سنگی  آسمان   2011 درجوالی 
کردکه  اصابت  زمین  به  مراکش 
مختلف  پژوهشهای  با  دانشمندان 
قطعه  این  شیمیائی  ازترکیب  ازجمله 
سنگ دریافتند که این آسمان سنگ  
ازکره مریخ جداشده و به زمین رسیده 
است .گفته می شود این قطعه سنگ 
آسمانی پنجمین  آسمان سنگی است 
که از مریخ به زمین اصابت کرده و عده 
اند.  دیده  چشم  به  را  آن  سقوط  ای 
تاکنون بیش از 24هزار آسمان سنگ 
گفته  که  است  برخوردکرده  زمین  به 

میشود حدود 34 قطعه متعلق به 

مریخ است  بعضی ازآسمانسنگ ها به 
دالر   22500 تا   11000 هراونس  قیمت 
آمریکا بفروش رفته اند که ارزش آن  

ده برابر قیمت طال ست
وقتی آسمان سنگ ها به سطح زمین 

برسند آن را شهاب سنگ میگویند.
بسیاری ازدانشمندان با تجزیه شهاب 
که  اند  رسیده  نتیجه  این  به  سنگها 
اسیدهای  نوعی  محتوی  سنگها  این 
حیات  ایجاد  عامل  که  هستند  آمینه 

درزمین بوده است .
شهاب سنگ ها گاهی به صورت تکی 
و گاهی به صورت رگبار  به طرف زمین 
می آیند.  رگبار شهاب سنگها بسیار 

دیدنی است ..

صابون چگونه پاک میکند؟

آسمانسنگ ها ازکدام سیاره می آیند؟
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شکافت هسته ای یا تقسیم هسته ای  
شکسته شدن هسته اتم به حداقل دو 
هسته  همجوشی  اما   . است  قسمت 
ای  واکنش هسته اتمهای با عدداتمی 

بسیار پائین مانند هیدروژن وهلیوم 

حرارت  درجه  گذشته  قرن  درطول 
درجه   /6 حدود  زمین   سطح 
گرم   ) درجه  نیم  از  )بیش  سانتیگراد 
به تجربه  اما در25 سال گذشته  شد  
ثابت شده است که در طول یک قرن  
سطح  برحرارت  سانتیگراد  درجه   2
زمین افزوده میشود.این افزایش گرما  
است  داده  روی  مشخص  نوبت  دردو 
شدو  آغاز   1910 حدود  از  اول  دورۀ   .

درحدود سال 1945 خاتمه یافت . 

تا هسته  آمیزند  باهم درمی  که  است 
سنگین تری را بوجودآورند.ازشکافته 
شدن هسته ویا ترکیب دوهسته باهم  
که  میشود  تولید  انرژی   مقدارزیادی 
. گوئیم  می  ای  هسته  انرژی  آن  به 

درسال  دما  افزایش  این  دوم  دور  و   
دارد.  ادامه  هنوز  که  آغازشد   1976
حرارت  افزایش  رکورد   1998 سال 
حرارت  سال  میدهد.درآن  نشان  را 
سیطح زمین حدود 75/. درجه سانتی 
دوره   درهمین   . یافت  افزایش  گراد  
افزایش  رکورد  دومین    2001 سال 
گرمای سطح زمین را ثبت کردودرجه 
گراد  سانتی  درجه   ./5 حدود  حرارت 

افزایش یافت .

قطب جنوب از قطب شمال سردتراست 
میانگین درجه حرارت درقطب جنوب 
برابربا  سانتیگراد  درجه   49 منهای 
که  است  فارنهایت  درجه   56 منهای 
از  فارنهایت  درجه   35 میانگین  بطور 
قطب شمال کمتراست . قطب جنوب که 
قسمت اعظم آن پوشیده ازبرف است 
خورشید  حرارت  از  کمی  مقداربسیار 
را بخود جذب میکند ودرنتیجه هوائی 

سردتر از قطب شمال دارد.

 . است  بشکه  صادراتی  نفت  واحد 
سهمیه  نیز  اوپک  عضو  کشورهای 
تعیین  بشکه  برمبنای  خودرا  تولید 

میکنند.
هربشکه نفت حدود 306 پاوند یا 139 
کیلو گرم وزن داردکه این مقدار برابر 
و34/97گالن  آمریکائی  گالن   42 با 

امپریال است .

اولین  برای  اسیدی  باران  اصطالح 
انگلیسی  دان  شیمی  بوسیلۀ  بار 
-1884( سمیت  انکوس   رابرت 
درسال  او  شد.  گرفته  بکار   )1817
"بادوباران:سرآغازآب  1872کتاب 
کرد. منتشر  شیمیائی"را  وهوای 

ازآن ببعد متأسفانه اصطالح باران اسید 
ودیگر  تگرگ  و  باران   ، برف  درمورد 
نزوالت آسمانی که به اسید سولفوریک 
بکار  هستند   آلوده  نیتریک  اسید  و 

برده می شود.
وقتی بنزین ، گازوئیل و ذغال و نفت 
می سوزند تولید دی اکسید سولفورو 
این  که  کنند  می  ازت  اکسید  دی 
از  تبخیر شده  آبهای  با  موادشیمیائی 

سطح دریاها ترکیب شده و در درون 
اسید  به  میشوند  تشکیل  که  ابرهائی 
بصورت  سپس  و  میگردند  تبدیل 
می  زمین  اسیدبه  به  آغشته  باران 
آیند. ایاالت متحده آمریکا  به تنهائی 
و  سولفور  تن  میلیون   40 هرسال 
میفرستد  آسمان  به  را  ازت  ترکیبات 
به  را  عظیمی  اکولوژیکی   و صدمات  
باران  این  میکند.  وارد  زیست  محیط 
جبران  صدمات  اسید   به  آغشته 
 ، قدیمی  به ساختمانهای   را  ناپذیری 
و  خیابانها  اسفالت  به   ، مبیلها  اتو  به 
به پوست بدن ما و همچنین به خاک  
درآمریکا   1990 میکند.درسال  وارد 
قانون هوای پاک به تصویب رسیدکه بر 
مبنای آن تولید 19 میلیون تن سولفور 
درسال  تن   میلیون   9/1 به  درسال 
ازت  ترکیبات  .همچنین  یافت  کاهش 
دار نیز از  از6 میلیون به 4 میلیون تن  

درسال کاهش پیداکرد.

درکنار   دارند  دوست  اغلب  ها  بچه 
که  رنگارنگی  های  بادکنک  با  دریا 
کنک  باد  این  اما  کنند.  بازی  دارند 
اول  ها دو خطر عظیم بشمار میروند. 
که  رنگهائی  با  ها  بادکنک  این  اینکه 
ثابت نیستند رنگ می شوند . بمحض 
بیفتند  درآب  کنکها  باد  این  اینکه 
میکنند.  پخش  خودرادرآب  رنگ 
بادکنکها  این  چنانچه  دیگر  ازسوی 
درآب بمانند توسط موجودات دریائی 
بلعیده می شوند و چون جنس این باد 
معده  در  که  است  ای  گونه  به  کنکها 
لذا  نیست   هضم  قابل  موجوددریائی 
خیلی زود آن موجود دریائی را ازپای 
در می آورد.. بعضی از باد کنکهائی که 
از نوعی فلز درست می شوند میتوانند 
را  آن  برق  سیم  به  اصابت  درصورت 
خاموشی  ایجاد  وباعث  کرده  قطع 
بشود ویا سیم پاره شده احتماالً باعث 
برق گرفتگی شود. لذا وقتی بچه ها با 
از  والدین  باید  میکنند  بازی  بادکنک 

آنها خوب مراقبت کنند. 

شکافت هسته ای چه تفاوتی با همجوشی هسته ای دارد؟

آیا درجه حرارت سطح زمین روبه افزایش است؟

 کدام قطب سردتراست؟

 یک بشکه نفت چه وزنی
دارد؟

باران اسیدی چیست ؟

 بادکنک خطر ناک است؟
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ازهمه جاازاینجا

ازآنجا

 درزمان آن خدابیامرز یکی از دوستان 
من قاضی دادگاه بود ومحل خدمتش 
هم درهمان شهر زادگاهش  یعنی یزد 
بیشتر  ما  که  میکرد  تعریف  او  بود.  
مواقع بیکاریم چون نه کسی از کسی 
عمومی  جرم  نه  و  میکند  شکایت 
باشیم   مکلف  ما  که  گیرد  می  صورت 
یا  یک  .سالی  کنیم  رسیدگی  آن  به 
دردادگاه  دزدی   مورد   دو  حداکثر 
عاملینش  آنهم  که  میشود  مطرح  ما 
با  که  پیش  چندروز  نیستند.  یزدی 
یکی از دوستان زمان تحصیل تلفنی 
صحبت میکردم میگفت فالنی را می 
شناختی ؟ گفتم جوانی هایش را دیده 
بودم ولی از 30 -40 سال پیش  دیگر 
بگوئی  میخواهی  حاال   . ندیدم  اورا 

مرده؟ گفت نه . کشته شده . گفتم :
- کشته شده ؟ منظورت این است که 
در شهر آرام یزد که فقط سالی  یک 
یا دومورد دزدی درآن اتفاق می افتاد 
حاال  نبود  یزدی  دست  به  آنهم  که 
قاتل  حتمًا  گیرد؟  می  صورت  قتل 
بوده  آمده  آنجا  به  دیگر  شهرهای  از 

است !. دوستم گفت :
- نه . متأسفانه قاتل نوه جوان او بوده 

است که مادربزرگ 70 ساله خودرا 

های  داستان  نویسنده  بردبری،  ری 
در  وحشت،  و  فانتزی  تخیلی،  علمی 

91 سالگی در لس آنجلس درگذشت.
پدرش   مرگ  خبر  الکساندرا  او  دختر 

در کالیفرنیای جنوبی را تایید کرد.
فعالیت  های  سال  طول  در  بردبری 
هنری اش که از دهه 1940 آغاز شد، 
کشته  کوتاه،  داستان  رمان،  صدها 
و سینمایی  فیلمنامه  نمایشنامه، 

تلویزیونی نوشت.

کشته  است .
: البد اختالفات خانوادگی بوده  گفتم 

است .
گفت : اتفاقاض این نوه 26- 7 ساله  و 
مادربزرگ 70 ساله عاشق هم بودندو 
می  مادربزرگ  به  عجیبی  احترام  نوه 
 8-7 از  مادربزرگ  چون  و  گذاشت 
داده  ازدست  را  پیش  شوهرش  سال 
بود برای آنکه تنها نباشد نوه با میل و 
رغبت پیش مادربزرگ زندگی میکرد. 
اما شب حادثه به علت مصرف شیشه  
به  و  شود  می  خارج  طبیعی  ازحال 

اطاق مادربزرگ میرود و.با طنابی که 
به گردن پیرزن بی نوا می اندازد اورا 
تأسف  بسیار  جای  گفتم  ُکشد.  می 
باألخره  هم  یزد  دادگاه  که  است 

صاحب پرونده قتل شد.
با تعجب گفت :

انقالب  از  پس  خبرنداری؟   ؟  چی 
مرتبًا  ما   های  دادگاه  شکوهمند 
پرونده  های قتل  را به آرشیو خود می 
افزایند. حاال سالهاست که قاضی های 
دادگاه یزد هم پُرکار و فعال شده اند. 
تغییر.  یعنی  انقالب  که  نمیدانی  مگر 

خوب ماهم تغییر کرده ایم .

.
رمان  ترین  مشهور   451 فارنهایت 
تاکنون  انتشارش  زمان  از  که  اوست 
بیش از 10 میلیون نسخه از آن در دنیا 

به فروش رفته است.
در  و  آمد  دنیا  به  ایلینویز  در  بردبری 
لس  به  اش  خانواده  همراه  نوجوانی 
پس  سال  سه  تا  کرد.او  سفر  آنجلس 
از پایان دوران مدرسه، روزگار خود را 
با روزنامه فروشی گذراند و در اوقات 

فراغت خود به نویسندگی پرداخت.

وضع بد اقتصادی وجشنهای پرخرج
این روزها وضع مالی هیچیک از کشورهای جهان بخصوص کشورهای اروپائی 
رضایت بخش نیست . بویژه  بی کاری دراروپا  بسیاری از کشورهارا به وضعی 
بحرانی کشانده است . بااین حال بریتانیای کبیر شصتمین سال سلطنت  ملکه 
و  جشن  این  خرج  مردم  کیسه  از  مبلغ  چه  خدامیداند  و  گرفت  جشن  خودرا 
پایکوبی کردند.. در بیست وپنجمین سال سلطنت ملکه هم جشنهای مفصلی 
برپا کرده بودند. همه این هزینه ها فدای یک تارموی ملکه .  اما زمانی که شاه 
ایران  دوهزارو پانصدمین سال تداوم سلطنت را درایران ، جشن گرفت و این 

جشنها هم بسیار کم خرج بود)درمقایسه با دوجشن برای ملکه بریتانیا(
نکرد. شرکت  هم  ودرجشن  بود  آن  مخالفین  از  یکی  انگلیس  ملکه  همین 
شوهرش را فرستاد.وبه مردم ایران هم القا کرد که برای ملت گدا نباید جشنهای 
پرخرج گرفت . آن عمله انگلیس هم از تبعیدگاهش بغداد مردم داخل ایران را 

به شورش دعوت کرد که البته درآن زمان کسی به حرفهایش توجه نکرد.
جشنهای دوهزاروپانصدسال شاهنشاهی ایران یکی ازبزرگترین اجتماع سران 
کشورها درزیر یک سقف بود که برای جهان هم  فواید بسیاری را ازطریق تبادل 

نظر رهبران در  فضای پراز تفاهم  تخت جمشید  به همراه داشت.
حال ببینید چه ولخرجی هائی در عروسی سلطنتی بریتانیا و همینطور جشنهای 
مربوط به شصتمین سال سلطنت ملکه  از جیب ملت انگلستان  صورت گرفته 

بدون اینکه هیچ نتیجه سیاسی برای دیگر کشورهای جهان داشته باشد. 
یکی از امرای ارتش شاهنشاهی هم پس ازانقالب کتابی نوشت و با بیان خاطراتش 
به ایشان  ایران   گله ها داشت که درجشنهای دوهزاروپانصدسال شاهنشاهی 
شام نداده بودند. هنوز هم تعدادی از دگراندیشان برای خوش آیند انگلیسی ها، 
جشنهای 2500 سال شاهنشاهی ایران را مورد تمسخر قرار میدهند واز  اینکه شام 
را از رستوران ماکسیم درفرانسه می آوردند انتقاد میکنند.  ای وای و ای دریغ!

و یاد آن روزها بخیر.

آن امنیت  و این بی داد

نویسنده فارنهایت 451 درگذشت
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همه می گویندباید برود اما نمیرود

سیماکوبان نویسنده وناشر ایرانی به روایت  نیلوفربیضائی
نیلوفربیضائی از مرگ ناشر و نویسنده 
و مبارز ایرانی خانم سیما کوبان خبر 
ساکن  خانمی  نویسد:  می  و  میدهد 
ایران در روز سه شنبه 5 ژوئن برایم 

ایمیلی فرستاد با این مضمون:  
از  بکش  نقشی  را  نقاش  گفتمش   "
لب  بر  حبابی  نقش  قلم  با   / زندگی 
تاثر،  و  تاسف  نهایت  در  کشید.  دریا 
ادبی  جامعه  و  درگذشت  کوبان  سیما 
و هنری ایران یکی از بهترین ها را از 

دست داد..."
از طریق همان خانم فهمیدم که خانم 
اش  زندگی  آخر  های  هفته  در  کوبان 
به همت دخترش درنا از استراسبورگ 
به پاریس منتقل شده و در پاریس از 

دنیا رفته است.
ژوئن  سوم  تا  دوم  از  من  من!  خدای 
آزادی  خانه  میزگرد  در  شرکت  برای 
بیان در پاریس بوده ام و نمی دانسته ام
 سیما کوبان در همان شهر و در همان 
است.  بوده  مرگ  حال  در  لحظات 
همین که نتوانستم او را ببینم ، حالم 

را منقلب تر میکند.
در صفحه فیس بوکی ام آشنای نادیده 

دیگری از ایران چنین نوشت:

نبش  کوچک  آپارتمان  آن  "هنوز 
سیما   " چراغ   " حسرت  در  بزرگمهر 
انتظار  به   " دماوند   " همچون  کوبان 
امشب  یادش  به  هاست.  چلچراغ 

چراغی بر افروزیم."
دانست،  می  مرگ  از  پیش  کاش  ای 
در سرزمین مادری و پدری اش هنوز 
هستند کسانی که به دنبال رد پای او 
ایران  در  هنر  و  فرهنگ  گسترش  در 

می گردند، ای کاش می دانست. 

سیما کوبان

وقتی مسئول می گوید عاجزیم ...

بندبازان ایرانی در مسابقه استعدادهای آمریکائی

نور و انفجاری عجیب در آسمان سراسر ایران

درگیری مسلمانان و بودائی ها دربرمه
به دنبال درگیری شبانه  بین گروه قومی روهینگیا، که مسلمان است، و بودایی 
های محلی ،  واحد های  پلیس  و ارتش روز شنبه نهم ژوئن آرامش را برقرار 
دولتی   های   کردند.رسانه  ممنوع   راخین  ایالت   در  را  و شد  آمد  و  ساختند 
آتش  به  و صدها ساختمان  تن کشته شدند  کم 7  زدوخورد دست  در  گفتند 
کشیده شد.یک دسته بودایی به یک اتوبوس حمله کردند و 10 روهینگیا را، به 
این باور که آنها مسئول تجاوز به یک زن بودایی و کشتن او بودند، کشتند.برمه 
روهینگیا را شهروندان برمه تلقی نمی کنداما   بالغ بر 800  هزار نفر از آنان در  
مناطق غربی کشور  حضور دارند.دولت برمه اخیرا  اجرای اصالحات سیاسی  را 
آغاز  کرده است. رسانه ها  اطالعات زیادی در باره خشونت ها منتشر  کرده اند.

خواندن  مشغول  که  زمان  این  تا  اگر 
اسد  بشار  هنوز  هستید  سطور  این 
ملل  سازمان  به  باید  است  کار  برسر 
متحد ، اتحادیه اروپا ، ایاالت متحده 
برتر  قدرتهای  همه  خالصه  و  آمریکا 
همه  که  چرا  شوید  بدبین  جهانی 
برود. باید  اسد  بشار  گویند  اینها می 
این  من  که  لحظه  این  تا  هنوز  او  اما 
و  کار است  برسر  نویسم  سطوررا می 
و زن ومرد  و کهنسال  بچه  به کشتار 
اکنون  سوریه  مردم  میدهد.  ادامه 
اسالمی  اسد جمهوری  بشار  بر  عالوه 
ایران را هم درکشتارها مقصر میدانند 
سرکوبگر  نیروهای  خروج  خواستار  و 
رژیم اسالمی از سوریه هستند. برخی 
حضور  اسد   ماندن  دلیل  میگویند 

نیروهای القاعده دربین مخالفین بشار 
اسد است وچنانچه اسد برود القاعده 
را  همین  اسدهم  آید.  می  کار  روی 
بهانه کرده ومیگوید من کسی را نمی 
که  هستند  دیگری  نیروهای  ُکشم 
ُکشی  آدم  به  دست  من  سقوط  برای 

میزنند  
مهم نیست چه کسی درسوریه دست 
که  است  این  مهم   . میزند  کشتار  به 
قدرتهای بزرگ جهان دیگر کالهشان 
میدهند  التیماتوم  فقط  ندارد.  پشم 
استثمار  و  طلبانه  توسعه  اهداف  به  و 
باید  ملتها  میدهند.  ادامه  خود  گرانه 
های  رژیم  و  درآیند  حرکت  به  خود 

خودکامه حاکم بر خودرا ساقط کنند

غروب  از  پس  ساعتی   : آنالین  خبر 
پنجشنبه، 18 خرداد 91، اشیا نورانی 

در آسمان تهران و مشهد دیده شد.
پنج  امشب  خبرآنالین،  گزارش  به 
دقیقه   22:16 ساعت  مقارن  شنبه 
تعجب  عالمت  شکل  به  تصویری   ،
غربی  شمال  عرض  در  افقی  اما   )!(
آسمان تهران ظاهر شده و پس از 30 
مسیر  در  شد.همچنین  ناپدید  ثانیه 
جنوب به شمال بزرگراه های ستاری ،  
اشرفی اصفهانی ،یادگار امام، ترافیک 
آمد. وجود  به  خودرو ها  لحظه ای 
تعدادی از شهروندان پس از مشاهده 
زده  شگفت  که  حالی  در  تصویر  این 
به فوریت های  را  بودند موضوع  شده 

از  دادند.تعدادی  اطالع   110 پلیسی 
مشاهده  از  هم  خبرآنالین  کاربران 
مشهد  آسمان  در  نورانی  شی  این 
 91/3/18 امشب  اند؛مثال:  نوشته 
اتفاق  این  شب  دقیقه   9/40 ساعت 
دوباره در آسمان مشهد رخ داد خیلی 
هم  ماه  ضمن  در  ترسناکه  و  عجیب 
اگر کسی دیده  لطفا  نبود  در آسمان 
امشب  ما  که  چیزی  یا:  کنهو  اعالم 
این عکسها  همه  با  دیدیم  تو مشهد 
فرق داشت. نور شدید در وسط و بعد 
نا پدید شدن؟ به احتماالت دیگه هم 
فکر کردین ؟ اگر آری، که احتماالت 

دیگررا هم بگوئید.

ازشهرهای  بسیاری  هوای  روزها  این 
از گردوغباری است که  ایران پوشیده 
می گویند از کشورهای عربی همجوار 
به ایران رخنه کرده است . دریاچه های 
داخلی ایران مثل ارومیه و پریشان  رو 
به خشک شدن نهاده است . شنا کردن 
علت  به  مازندران  دریای  درآبهای 
آلودگی زیاد  ممنوع اعالم شده است 
و همه مسئولین محیط زیست هم علنًا 
مبارزه  برای  طرح  دادن  از  گویند  می 
عده  وقتی  عاجزند.  مشکالت  این  با 
حیات  پناهگاه  به  رژیم  به  وابسته  ای 
وحش هجوم برده و به شکار بی رویه 
می پردازند  شکاربان طبق وظیفه ای 

که  پلیسی  مانند  دارد  عهده  بر  که 
به  کند   می  وظیفه  انجام  درشهر 
آنها  اگر  و  میدهد  ایست  مهاجمین 
است  مجاز  شکاربان  نکنند  توجه 
رژیم   . کند  تیراندازی  آنها  سوی  به 
میکند  اعدام  به  محکوم  را  شکاربان 
شکاربان  ازاین  نفر  چند  کنون  تا  که 
توقع  آنوقت  خوب  اند  شده  اعدام  ها 
را  زیست  محیط  رژیمی  چنین  دارید 
بر روی  خوب مراقبت کند.؟ متأسفانه 
دست  ایران  درداخل  که  موردی  هر 
بگذارید مشکالت عدیده ای پیش روی 
شما قرار می گیرد. آیا با اینهمه ندانم 
کاری وقت رفتن آقایان نرسیده است ؟

درمسابقه  هستند  کاس  و  الس  مقیم  که  ایرانی  عموی  ویک  برادرزاده  یک 
تحسین  و  اعجاب  و  کردند  شرکت   Americans Got Talent معروف 
مجوز  توانستند  آنها  مسابقه  اول  دردور  اینجا  تا  برانگیختند.  هارا  آمریکائی 
ورود به دور دوم را کسب کنند. یکی از آنها که عموی دیگری است 60 ساله 
است و همین مسئله باعث برانگیختن تعجب همگان شده است . برای این دو 

هموطن آرزوی موفقیت داریم .
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آشنائی با خاقانی وخدمات او
 )520 الی 595 قمری(

بخش اول – تیسفون در غربت 
شهر  در  مدائن  ایوان  بنای  آثار 
تیسفون در سی کیلومتری بغداد و در 
کشور عراق امروزی قرار دارد. ارتفاع 
 25 آن  وپهنای  متر   43 مدائن  طاق 
متر است .قطر دیوار ها که طاق بر ان 

استوار شده 4تا7 متر می باشد .
تیسفون به مدت ششصد سال پایتخت 
 . است  بوده  وساسانیان  اشکانیان 
هنوز هم آثار کاخ با شکوه ساسانیان 
 . نمایان است  در جانب خاوری دجله 
را  اطراف  شهر  هفت  مجموعه  مدائن 
این  از  کدام  هر  که  گردید  می  شامل 
محصور  بلند  های  حصار  با  شهرها 
دجله  ورودخانه  بود  بهارگاه  بود. 
حمله  اعراب  که  بود  طغیان  حال  در 
را خراب کردند  پلها  ایرانیان   . کردند 
عبور  رودخانه  از  توانستند  اعراب  اما 
کنند . پس از حمله اعراب به ایران هر 
در  به مدت حدود دوسال  هفت شهر 
محاصره قرار گرفت. گویند لشگریان 
و  خوردند  تازه  خرمای  دوبار  عرب 
طوالنی  زمان  این  در  تا  کردند  قربان 
افتاد  شهرها  مردم  میان  در  قحطی 
گرفتند.  قرار  تنگنا  در  سخت  ومردم 
از اعراب  اهل ساباط درخواست صلح 
کردندو به پرداخت جزیه تن در دادند 
. یزدگرد سوم چند هزار تن از کسان 
ویاران وکنج وخواستهای که در خزاین 
داشت وبه حلوان رفت وشهر را بدست 
برادر رستم فرخ زاد سپرد . با فرار آنان 
کار تسخیر تیسفون آسان شد . برادر 
رستم فخزاد ) خره زاد فرخزاد ( پس 

از اندک برخورد با اعراب شهر را رها 
.شمار  روان شد  یزدگرد  وبدنبال  کرد 
نفر  هزار  شصت  وقاص  سعد  سربازان 
بود . دروازه تیسفون بروی اعراب باز 
غارت  را  مدائن  شهرهای  .اعراب  شد 
کردند . برسر مردمان این شهر ها چه 
 . کنجد  نمی  مقاله  کوتاه  این  در  آمد 
سپاهیان  از  یک  هر  سهم  شد  گفته 
عرب 12 هزار درهم بود .اگر چه نمی 
اطمینان  غنائم  مقدار  بیان  در  توان 
اعراب  بدست  بسیار  غنائم  اما  داشت 
گذاشت  قدم  قصر  در  سعد   . افتاد 

وهشت رکعت نماز شکر بجای آورد 

وبرای عمر گزارش فرستاد . 
درفش  ساسانیان  عهد  ملی  پرچم 
گرانبها  گوهرهای  به  که  بود  کاویانی 
این  اینکه  از  .پس  بود  مزین  وکمیاب 
پرچم بدست عمر افتاد زیور آالت آنرا 

برداشتند و پرچم را آتش زدند .
تیسفون  بحکومت  فارسی  سلمان 
مدائن  شهرهای  ولی  شد  منصوب 
پس از تاراج رفته رفته متروکه گشت 

واعراب آنرا ایوان کسری نام نهادند.
کهنه  شهر  شمال  در  دیگری  عمارت 
سفید«  »کاخ  به  که  داشت  وجود 
چهارم  سده  آغاز  در  داشت  شهرت 

هجری به خرابه تبدیل شد .
شک نیست که ضربات کوبنده اعراب 
اما  بود  ایرانیان  شکست  عمده  عامل 
و  فساد  گسترش  باید  را  اصلی  علت 
در   . دانست  داخلی  حاکمان  ضعف 
از  قبل  ایران  که  گفت  توان  می  واقع 
ونفاق  شقاق  بواسطه  اعراب  حمله 
میان  رقابتی  واختالفات  طبقات  بین 
و  دین  در  وتفرقه  وروحانیون  نجبا 
ایران  در  مسیحیت  سریع  توسعه 

ساسانی،کشور را بر لبه پرتگاه قرار 
این  تا  بوزد  تند  بادی  بود  کافی  داده 
همه  با  داررا  وریشه  کهنسال  درخت 

شکوه وجاللش سرنگون کند . 
هرچه  بودند  آن  انتظار  در  ها  کلیسا 
زودتر آتشکدها را تخریب وبجای آن 
کلیسا بر پا کنند. اجداد وپدران ما اگر 
بود  آن  بواسطه  شدند  اسالم  پذیرای 
آمده  تنگ  به  طبقاتی  جامعه  از  که 
از هزارها سال قبل یکتا  بودند وخود 
خود  باورهای  بر  بنا  و  بودند.  پرست 
پذیرای شنیدن داستانهای دینی پسر 
خدا و پاک شدن رنج بشر واین قبیل 
سخنها که با عقل برابری نمی کرد را 

پذیرا نبودند.
تاریخ نویسان هردو بنا را طاق کسری 
اثر  یگانه  مداین  ایوان   . اند  دانسته 
باقی مانده میراث فرهنگی ایرانیان از 

سلسله ساسانیان است .
بخش دوم – شعر خاقانی 

خاقانی از سخنگویان قوی طبع وبلند 
فکر شعر وادب ایران است . اویکی از 
استادان زبان پارسی است. در شروان 
قفقاز بدنیا آمد .پدرش نجار ومادرش 
بقیه درصفحه 33

شعروادب 

شعروادب پارسی 

آشنا�ی با خا��ی و�دمات او
ا.آرین

فرهنگی  میراث  مانده  باقی  اثر  یگانه  مداین  *ایوان 
ایرانیان از سلسله ساسانیان است

اشکانیان  پایتخت  سال  ششصد  مدت  به  *تیسفون 
وساسانیان بوده است . 
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ززیالملوک معرفت      ربای بانو ع
ساالرزن خانواده  معرفت ، معتمدی 

  

 ای هست تو  پنهان شده  
  درهستی پنهان من

  چون نزد جانان میروی ، 
  جان مراهم می بری
  جانم فد ای جان تو

  آن جان پُر از مهرتو
 

   سپاس و مهر  بی پایان ما تقدیم به مهربانانی که 
  مهرشان رانثار آن جان پُراز مهر کردندوبردیدۀ 

  ما  قدم نهادند .روزسه شنبه پانزدهم ماه مــه
   دوهزارودوازده  میالدی ، خانۀ ایران  جلوه گاه

  فروزان مهر صمیمانه وبی شائبه وفراموش ناشدنی
     بسیاری از مهربانان ، نازنینان ، فرهیختگان  ، 

  هم وطنان و هم یاران  شب های معرفت بود.
  ای کاش کـه او بود ومی دیدو لبخنـد و مهـر

   همیشگی خودرا نثار قدمتان میکرد.
  حضوراو دردل های ما  با بارقۀ  شعف  انکار ناپذیر

  بود .                                

                                                                                                
  درغیبت او سپاس بیکران  بر بیکرانه دریای رحمت حق و مهر فراگیر و فراموش ناشدنی همگان.

  او فروزنده مشعل عشق ، 
  ایمان ، آزادی و آزادگی ،

  شرافت وکمال انسانی
   دردل های هزاران  نو آموز ایرانی 

   با آرزوی سرفرازی زن ایرانی
   و جاودانگی و سربلندی ایران وایرانی بود.

                                                                                                                                                یادش گرامی  
                                                                                                                                             خانواده معرفت 

عزیزالملوک معرفت درعنفوان جوانی
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رد "ام القرای اسالمی" چه خبر

تیمورشـهابی

جهنم  قعر  در  است  چاهی  ویل  چاه 
که هر چه گناهکار در آن ریزند، پر 

نشود.
» امثال و حکم ،دهخدا «

ما هر چه زور زدیم نتوانستیم جلوی 
خودمان را بگیریم و در باره این خبر 
حرفی نزنیم ، البته دوماه پیش اتفاق 
که  بود  فکرمان  در  همش  ولی  افتاده 
بنویسیم یا ننویسیم تا اینکه تصمیم 
منطقی گرفتیم و شیر یا خط انداختیم! 
چون سوژه بسیارآبداری بود و البد تا 
آن  به  راجع  تفسیر  ها  ده  هم  حاال 
نوشته شده . دلمان نیامد که برداشت 
شما  آنچه  چون  ننویسیم  را  خودمان 
در آزادی میخوانید ، همتایش در هیچ 
رسانه دیگری پیدا نمیشود .  گویا در 
برزیل یکی  و هوای  کشور خوش آب 
در  اسالمی  جمهوری  دیپلماتهای  از 
هایی  شیطنت  عمومی  استخر  یک 
یکهو  رفتن  زیرآبی  موقع   . کرده 
بچه  دختر  چهار  پاچه  پرو  به  اتفاقی 
و  پانزده سال! پیچیده  و  نه سال  بین 
نتوانسته باال بیاید. بیچاره دچار نفس 
تنگی شده و وسط آن دختران دست 
چند  از  بعد  خالصه  که  میزده  پا  و 
میشوند  متوجه  دختران  آن  دقیقه 
سرگرم   ، دیپلمات  جناب  دستهای 
است.  آنان  بدن  و  تن  کردن  ارزیابی 
این جریان بطور کلی بیخ پیدا کرده و 
کار به جاهای باریک میکشد بطوریکه 
بعد از داد و فریاد بچه ها  والدین آنها 

آفتابگیر،  خوشگذران  مردم  بهمراه 
آجانهای  که  کردند  را  او  قصد کشتن 
مراقبتی استخر به داد او رسیده و از 
مرگ حتمی نجاتش میدهند. سپس او 
مورد  جنسی  آزارای  کودک  اتهام  به 
ولی  میگرد  قرار  بازداشت  و  تعقیب 
بند  و  به علت مصونیت سیاسی و زد 
میکنند.  آزاد  را  او  پرده  پشت  های 
آگاه  محترم  خوانندگان  همانطوریکه 
برزیل  پتی  و  لخت  ملت  این  هستند، 
با  خودشان  اقتصادی  مصالح  بخاطر 
زد  اسالمی   آخوندی  جمهوری  این 
آقا  حاج  بیچاره  این  میکند.   وبند 
دیپلمات جمهوری آخوندی البد هاج 
و واج نشسته و ازخودش میپرسه که  
که کدام کودک آزاری جنسی ؟  حتمًا 
یک سوء تفاهمی شده.  ما معتقدیم که 
این شخص درهر صورت عذرش مّوجه 
است. میپرسید چرا؟ خدمتتان عرض 
همسری  یک  استاد،  این  اگر  میکنم. 
مادام سارا  های  مایه  در  باشد  داشته 
او خرده  به  نمیتوان  که  نژاد،  احمدی 
را  او  که  است  انصاف  از  دور  و  گرفت 
مناظر  دیدن  با  .البد  کرد  سرزنش 
اختیار  و  شده  دگرگون  حالش  لختی 
مینی  جریان  مثل  داده  دست  از  را 
ژوپ  و عمله در زمان آن خدا بیامرز. 
البته تا زمانی که در ایران باشد سرش 
رفتن  زیرآبی  و  است  خودش  کار  به 
شرعی  صیغه  خواندن  با  را  هایش 
ماستمالی میکند و فقط مجبور است 

 ، شرعی  وظیفه  به  بنا  گاهی  هرچند 
مراسم شب جمعه را ادا کند و چند تا 
بسیجی و حزب اللهی به لشگر اسالم 
بیفزاید. تازه اگر هم از زن و بچه اش 
برزیل  به  را  زده  فلک  این  دورباشد، 
اسباب   .  ! موزامبیک  به  نه  فرستادند 
از  برزیل  در  فجور  و  فسق  آالت  و 
حجم صادراتش بیشتر است. از لحاظ 
دستمالی  مسئله  این  که  هم  شرعی 
صیغۀ  با  را  دختران  و  زنان  کردن 
تقلید  مراجع  استفتائات  و  محرمیت 
اگرهم  کرد.  میتوان حل  وآیات عظام 
که بقیه دنیا نگران سن و سال کم این 
دختران هستند ، وضوحَا از اسالم بی 
، قرنها پیش  این مسئله  خبرند چون 
حل شده و خود حضرت باریتعالی هم 
خدمت  به  موارد  این  در  آیه  چندین 
کرده  وحی  سامی  پیغمبران  برگزیده 
برای  هیاهو  اینهمه  دیگر  پس  اند.  
این  که  باوریم  این  بر  ما  چیست؟ 
ویژه  فقط  ناشایست  رفتارهای  جور 
نیست  آخوندی  جمهوری  دیپلمات 
رسانه  در  میتوان  را  هایش  نمونه  و 
استاد  این  مثل  دید.  دنیا  های خبری 
استراس کان فرانسوی، رییس صندوق 
با  نیویورک   در  که  اللملی  بین  پول 
خدمتکارهتل محل اقامتش قاطی شد 
و یا این آقای سناتور ادواردزسابق که 
یک زمانی کاندیدای ریاست جمهوری 
امریکا بود. ایشان وقتی همسرش رو 

به قبله بود با یکی دیگر شیطنت 

هم  زری  کاکل  یک  حتی  و  میکرد 
کاشته است. نکته بسیار مهم اینست 
 ، خرابکاریها  شدن  رونما  از  پس  که 
برخورد  یا  و  افراد  این  العمل  عکس 
آیا  چیست.  کارشان  توجیح  در  آنان 
میکنند؟  قبول  را  کارشان  مسئولیت 
اند؟   کرده  اشتباه  که  پذیرند  می  آیا 
روی  و  نداریم   کفار  به  کاری  ما  حاال 
است  آخوندی  با جمهوری  صحبتمان 
که خود را نمایندگان خدا و بیرق دار 
همیشه  همانطوریکه  میدانند.  اسالم 
گفته ایم  این امت ، محدودۀ فکریش از 
حد دو وجب بیشتر نیست و خودشان 
نمیزنند  چپ  علی  کوچه  به  عمداً  را 
چون در حقیقت ساکن آن کوچه اند.  
این  برزیل  در  ایران  سفارت  واکنش 
سوء  از  ناشی  را  موضوع  این  که  بود 
بیشتر  و  تفاهم فرهنگی عنوان کرده 
این  ما  نظر  به  نداده.  توضیحی  آن  از 
جواب بسیار درستی است. دالیلش را 
در باال برایتان آوردیم  و منظور اصلی 
سفارت هم از» سوء تفاهم فرهنگی«  
این بود که اگر این دیپلمات در ایران 
نمیخورد  تکان  هیچ  آب  از  آب   ، بود 
از  چونکه رفتارهای بسیار حیوانی تر 
قبیل زندان ،  تجاوز، شکنجه ، شالق 
و بیحرمتی کردن به افراد در کشور گل 
از فرهنگ آن  بلبل اسالمی بخشی  و 
شده بخاطر اینکه از لحاظ شرع اسالم 
بالمانع میباشد حاال چه رسد به الس 
خشکه زدن در استخرسرزمین  کفار!

 رفتارهای بسیار حیوانی از قبیل زندان ،  تجاوز، شکنجه ، شالق و بیحرمتی کردن به 
افراد در کشور گل و بلبل اسالمی بخشی از فرهنگ آن شده بخاطر اینکه از لحاظ 
شرع اسالم بالمانع است حاال چه رسد به الس خشکه زدن در استخرسرزمین  کفار!

چــــــاه ویـل
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هوچیان  از  یکی  گزارش  طبق 
جمهوری اسالمی بنام خبرگزاری مهر، 
سخنگوی  از  خبرنگار  امت  از  یکی 
وزارت خارجه در این رابطه پرسید ".. 
ایران  منظور سفارت  هیچکس  تقریبا 
از سوء تفاهم فرهنگی را متوجه نشد 
شما بفرمایید که منظور از سوء تفاهم 
فرهنگی چه بود ؟  مهمانپرست در این 
رابطه گفت: باید یک توضیحی خدمت 
سیاست  دستگاه  بدهم  ایران  ملت 
انضباطی  مسائل  به  نسبت  خارجی 
حساس  و  جدی  بسیار  کارکنانش 
جدی  باشد  که  موضوعی  هر  و  است 
دنبال می کند اصل حضور این فرد در 
استخر مختـلط تخلف انضباطی است 
کشور  به  بالفاصله  دلیل  همین  به  و 
در  ایشان  پرونده  و  شد  فراخوانده 
دست بررسی است و بر اساس قوانین 
خب در  انضباطی رسیدگی میشود."  
دید  براحتی  میتوان  اجمالی  نظر  یک 
که جواب این استاد مهمانپرست اصاًل 
معلوم  و  ندارد  جریان  اصل  به  ربطی 
به  دیپلمات  جناب  رفتن  از  که  است 
است  دلخور  بیشتر  مختـلط   استخر 
که  نیست  این  . مهم  بقیه قضایا  از  تا 
آن دختران چه حالی از رفتار مشمئز 
این  مهم  کردند.  پیدا  فرد  آن  کننده 
نیست که قوانین مدنی کشور دیگری 
نیست  این  اند.مهم  گذاشته  پا  زیر  را 
دست  افراد  شخصی  حریم  به  که 
این  این نیست که  درازی شده.  مهم 
مهم  بودند.  قانونی  سن  زیر  دختران 
اینست که با همه ادعای امر به معروف 
تف  مثل  این جریان   ، منکر  از  نهی  و 
سرباال شده. بعد از پناهنده شدن چند 
تا مقام کنسولی به کشورهای خارجی 
انتخابات  از  بعد  وقایع  به  اعتراض  در 
که  گرفتند  تصمیم  اینها   ،  88 سال 
بقیه کارمندان در سفارت های خارج 
را غربال کنند و این استاد هم دو سال 
میکند.  خدمت  برزیل  در  که  است 
تکیه  وسط   از  را  بیچاره  این  شاید 
بیرون  کشیدند  زنجیرزنان  دسته  و 
ولی  باشد  بقیه  از  اعتمادتر  قابل  که 
فوری  فرهنگی«  تفاهم  »سوء  این  با 
خارجه  وزارت  حوزۀ  به  فراخواندش 
تخلف  بخاطر»  کنند  تـنبیـهش  که 
قرار  البته  دیگر  چیز  نه  و  انضباطی« 
شد که بعد از مراسم گل آویزی و خیر 
مقدم رسمی ، ایشان را تنبیـه کنند.  
در  مهمانپرست  استاد  هم  خاتمه  در 
های  رسانه  فضاسازی  به  حال  عین 
گفت:  و  کرد  اشاره  غربی  و  عربی 
"سوابق این رسانه ها اهداف خاصی را 

نشان می دهد که تالش می کند روابط 
ایران و کشورها را تخریب کند". این 
امت الیشعرباآلخره باید یک بهانه ای 
برای گندکاریهای خودش داشته باشد 
و بقیه عالم را تقصیر کار بداند، جای 
خودش  افتضاحات  مسئولیت  اینکه 
را  دیگران  پاچه  بگیرد  عهده  به  را 
خارجه  وزارت  بوقچی  این  میگیرد. 
فضاسازی  کدام  به  راجع  آخوندی 
حرف میزند؟  روابط با کدام کشورها؟ 
این امتی که در سفارتخانه های ایران 
در خارج کار میکنند ، وقتی نوبت دید 
و بازدید رسمی و نیمه رسمی است از
دست دادن با بانوان دیپلمات یا سران 
رییس از  میکند.  خودداری  ممالک 

عینک  سیاه  گونی  آن  با  جمهورش 
با  حمام  لباس  بقچه  مثل  که  دارش 
اول  بانوی  عنوان  به  آنور  اینور  خود 
و  رایزنان  بقیه  تا  گرفته،  میبرد  ایران 
معلوم  خب   . کارمندان  و  مستشاران 
بل  مضحکه  این  از  اسکتبار  که  است 
این  میخندد.  آنان  به ریش  و  میگیرد 
فضاسازی مسموم و دور از خرد، زائیده  
سروته  بی  مقررات  و  قوانین  باورها، 
فقط   و  است  مکتب آخوندی-اسالمی 
بقیه  که  میدهند  گزارش  آنرا  کفار 
اینان چه موجودات  بدانند  مردم دنیا 
امت  این  هستند.  ای  افتاده  عقب 
دنباله رو آخوند و مال، سوای اعتقادات 
هیچ  برای  خودشان  اساس  و  پایه  بی 

نمیگذارند.  وارزشی  ارج  دیگری  چیز 
نمیدانند رفتار انسانی چیست. کردار 
و پندار اهریمنی دارند و همه از تخمه 
هم آغوشی دیوان دشمنی وعجوزگان 
بگوید  زنی  ایران  در  اگر  اند.  پلیدی 
زن  آن  خود  شده،  تجاوز  من  به  که 
گناهکار است چون بد حجاب بوده ! و 
یا اینکه قاضی شرع تشخیص دهد که 
زنای محصنه انجام شده ، آنان را اول 
شالق میزنند و بعد سنگسار میکنند.

نشد،  پیدا  اگر چهارتا شاهد هم  حاال 
را  کفاری  همین  نیست.  مهم  زیاد 
به  کارشان  آوردیم  نمونه  برایتان  که 
کشیده  وکیل  و  دادگستری  و  دادگاه 
و  خون  جنون  از  خبری  ولی  شده  
قوانین  چون  نیست  بازی  وحشی 
مدنی شان ویژه این دوره و زمان است 
و نه ازعهد بتخانه های اعراب و دوران 
بربریت . آنها به دادگاه میروند یا تبرئه 
خواهند  زندانی  مدتی  یا  و  میشوند، 
زندگی  و  کار  دنبال  هم  بعدش  و  شد 

خودشان میروند. 
اگر شادروان  دهخدا امروز زنده بود، 
بیگمان یک برداشت دیگری از این چاه 
ویل میداشت.ژرفنای این چاه بی پایان 
، همانند خوی اهریمنی و بیشرمی این 
امت است که  اگر روزی روزگای مردم  
توانستند این گره کور مذهب خرافات 
و مجهوالت را از فرهنگ و جامعه باز 
کنند، ایران و ایرانی  پیشرفت خواهند

کرد ولی تا زمانی که همین مزخرفات 
ازخرد،  دور  و  پوچ  اعتقادات  و  دینی 
پرچم دار و فرهنگ ساز باشد، حال و 
روزگار مردم همین است . البته این از 
با  اگر  است چون  ایرانیان  ما  بد  بخت 
اسالمی  کشورهای  بقیه  به  باز  دیده 
نگاه بکنیم ، همشان در رفاه و  آزادی 
شان  جامعه  ترقیات  از  میبرند.  بسر 
.  آزادی  ایم  بگوییم کم گفته  هر چه 
 ، انتخاب  در  آزادی  بیان،  و  عقیده 
آزادی گردهمآیی و گفتگو، احترام به 
امنیت  دیگردیـنان،  و  دیگراندیشان 
قوانین مدنی خردمندانه،   و  ، آسایش 
به  وابستگی  بدون  شکوفای  اقتصاد 
نفت و گاز، و چندین نمونه دیگر. تمامی 
این دستیابی ها در سایه احکام الهی 
کماالت  همین  بخاطر  و  شده  مقدور 
از  صهیونیست  و  استکبار  که  است 
دنیا  بقیه  شدن  اسالمیزه  پیشرفت 
زورگویی  بساط  چون  دارند  وحشت 
غرب  این  انسانی  غیر  رفتارهای  و 

وحشی بهم میخورد.
 

اگر روزی روزگای مردم  توانستند این گره کور مذهب و خرافات را از فرهنگ و جامعه باز کنند، ایران و ایرانی  پیشرفت 
خواهدکرد ولی تا زمانی که اعتقادات دور ازخرد، پرچم دار و فرهنگ ساز باشد، حال و روزگار مردم همین است .
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تلفن ها ، نامه ها و
ئی میل های شما

تلفن ها ، نامه ها و7817695190
ئی میل های شما

اطالعات مفید
ها  سلفی  درباره  گذشته  درشماره 
بودید   کرده  چاپ  ای  آموزنده  مطلب 
بسیار سپاسگزارم . ازنخستین شماره 
در   وهمیشه  هستم  رامشترک  آزادی 
بزنگاه های تاریخی مطالب آگاه کننده 
 ، ، یمن  لیبی  ای چاپ کردید. دربارۀ 
دیگر  مطالب  خیلی  و  مصر   ، سوریه 
میکند.  آشنا  روز  مسائل  با  مارا  که 
خودمان  خوب  مجله  بیشتر  موفقیت 

"آزادی" را خواستارم .
ه.ع  تکزاس

فراموش ناشدنی
من ازایران  این ئی میل را برای شما 
با هزار  . برروی سایت شما  میفرستم 
به  شمارا  مجله  از  هرشماره  دردسر 
مقاالت  وقتها  یعضی   . میخوانم  دقت 
آن را چاپ میکنم ودراختیار دوستانم 
قرارمیدهم . تنها مجله ای که می شود 
خواند و عصبانی نشد مجله شماست . 
که با سخاوتمندی آن را مجانًا برروی  
ایران  مجالت   . اید  قرارداده  اینترنت 
را نگاه نمی کنیم چون جزخراب شدن 

اعصاب نتیجه دیگری ندارد.
داشتید  مطلبی  قبل  دردوشماره 
درمورد مرگ هنرمند بی نظیر ایرانی  
همیشه  من  که  منطقی  امان  آقای 
درمجله  اشتیاق  با  را  ایشان  مطالب 
شوکه  باورکنید   . میخواندم  شما 
شدم هنوز هم باورم نمی شود که این 
مردبزرگ بی جانشین را ازدست داده 
باشیم .آقای امان منطقی کسی است 

که هرگز فراموش نمی شود.
موفقیت شما وهمکارانتان  و  سالمتی 

را خواهانم.
احمد از تهران

جدول ها مشکل است 
متقاطع   کلمات  جدول  چاپ  از  اوالً 
کمی  ها  جدول  اما   . ممنونم  بسیار 
مشکل است . آیا امکان آن هست که 

جدولهای  ساده تر هم چاپ کنید؟
مرضیه از کانادا

گران است 
حاکی  خبرها  ازایران   . گرانی  از  امان 
است که همه چیز گران است . دراینجا 
هم وقتی به بعضی فروشگاهها میرویم 
که نشریه شمارا میفروشنت تکشماره 
5 دالر  است که واقعًا گران است . آیا 
ممکن است فکری به حال جیب خالی 

ما بکنید؟
اسد از کالیفرنیا

وقتی  چرا  نفهمیدیم   هنوز  ما 
می  آسمان  میرسد  ما  به  نوبت 
فکر  انصافًا  و  واقعًا  اگر  طپد. 
میکنید نشریه گران است  آن را 
نخرید. هرشماره ازنشریه حدود 
4 دالر برای خود ما تمام میشود

اینکه  احتساب  با  فعاًل   )
مقاالتشان  بابت  ما  نویسندگان 
گیرند)  نمی  التحریر  حق  ازما 
پول  دالرهم  دو  به  نزدیک 
پست میدهیم که جمعًا می شود 
 12 ما  ولی  دالر.   6 هرنسخه 
چاپ  دریکسال  که  را  شماره 
دالر   50 مشترکین  به  شود  می 
شوید  مشترک  اگر   . میفروشیم 
دالر   22 به  نزدیک  توانید  می 
اینکه  کنید.ضمن  انداز  پس 
پرداخت  بنزین  بابت  هم  مبلغی 
نمی کنیدو مجله را درخانه خود 

دریافت خواهید کرد.
ازکجا بخریم ؟

ممکن   . میکنم  زندگی  اُرگون  در  من 
ازکجا   شمارا  نشریه  که  بگوئید  است 

می توانم تهیه کنم ؟
علی آبادی  از اُرگون
اوالً می توانید نشریه را مشترک 
شوید با همین ئی میل که مطلب 
آدرس  مافرستادید   برای  باالرا 
ارسال  ما  برای  خودرا  پستی 

چندماه  که  کنید  ذکر  و  کنید 
ما   . شوید  مشترک  میخواهید 
شما  برای  را  نشریه  بالفاصله 

ارسال میکنیم .
های  شماره  توانید  می  ثانیًا 
ما  سایت  ازروی  را  گذشته 
پیداکنید و بخوانید. موفق باشید
چرا بعضی از مقاالت نشریه را 

نشریه ورادیو
آزادی  نشریه  مقاالت  از  بعضی  چرا 
نمیخوانید؟  تان  رادیوئی  رادربرنامه 
از  پس  شما  که  منتظرم  همیشه  من 
منتشر  آزادی  نشریه  اینکه  اعالم 
از  بعضی  رادیوئی  برنامه  شد درهمان 

مقاالت را بعنوان نمونه بخوانید.
ا- صمیمی  اتاوا
ازقدیم گفته اند: العاقُل و یَکفی 
سوء  گذشته  ازاین  باألشاره. 
استفاده کار خوبی نیست . بعضی 
از دوستان گاهی  لطف می کنند 
ودربرنامه هایشان سالی یکبارهم 
شده چند خطی از یک مقاله را 

میخوانند. همین کافی است .
نویسندگان داخل ایران

نویسندگان داخل  از  دارد   امکان  آیا 
ایران هم دعوت به همکاری کنید؟ 

های  رسانه  بین  تواند  می  کار  این 
نوشتاری داخل و خارج ازایران نوعی 
ارتباط  حداقل  یا  و  اتفاق  و  اتحاد 

بوجود بیاورد.
امان اهلل مرادی- شرق آمریکا
ما مدتهاست که به این مسئله فکر 
داخل  نویسندگان  اما  ایم  کرده 
ایران به علت محدودیتهائی که 
دارند حاضر نیستند خطر کنند و 
با  اما   . بنویسند  مطلب  ما  برای 
توانستیم  داشتیم  که  پشتکاری 

فعاٌل یکی از نویسندگان را راضی 
ما  برای  ایران  ازداخل  کنیم که 
سه  کنون  تا   . بفرستند  مطلب 
مستعار  بانام  ازایشان  مطلب 
بخیه  اهل  که  ایم  کرده  چاپ 
مطلب  کدام  میدهند  تشخیص 
هم  .باز  است  آمده  ایران  از 
درتالش هستیم تا یکی از اساتید 
نشریه  به  بسیار  که  دانشگاه 
ماهم لطف دارند راضی کنیم که 
البته   . بنویسند   " "آزادی  برای 
ایشان احتمال دارد حاضر بشوند 
برباالی  واقعی شان هم  که اسم 

مقاله گذاشته شود.
معرفی شهرها

چند  نرود.  یادتان  را  ایران  شهرهای 
و  دادید  ادامه  را  مطلب  این  شماره 
و  کنید  لطف   . کردید  قطع  دوباره 
این سلسله معرفی شهرهای ایران را 

فراموش نکنید.
ایراندوست - نیویورک
دربعضی  اما  نرفته  یادمان  ما 
فوری  مطلب  آنقدر  ها  شماره 
ترجیح  که  است  زیاد  فوتی  و 
آنهارا چاپ کنیم  اول  می دهیم 
شما  مثل  هم  ها  خیلی  اما   .
معتقدند  معرفی شهرهای ایران 
 . است  تر  واجب  مطلبی  هر  از 
دوباره  میکنیم   به هرحال سعی 
شما  برای  وقفه  بدون  شهرهارا 

چاپ کنیم .
جای واالی موسیقی 

واالئی  جای  شما  درنشریه  موسیقی 
دارد. همینطور هنرهای دیگرراهم  به 
اندازۀ کافی معرفی میکنید. بنظر من  
خوانندگان شما باید خیلی سپاسگزار 

"آزادی" باشند چون از همه هنرها و
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مطالب  ایران  فرهنگ  و  ادب 
کنید.  می  آگاه  مارا  و  دارید  آموزنده 
مریزاد.  شما  های  نویسنده  دست 

برقرارباشید.
محمود حاجی زاده - فلوریدا
نشریه  مطالب  که  خوشحالیم 
کرده  جلب  خود  به  شمارا  نظر 
رضایت  جلب  ما  هدف   . است 
که  است  عزیز  خوانندگان  شما 
حامیان  و  واقعی  های  سرمایه 

پروپاقرص ما هستید.

ایجاد عالقمندی در جوانان
ما  که  ام  خوانده  جاها  بعضی  در 
که  هستیم  ملتهائی  جزء  ها  ایرانی 
درلیست  کتاب خوانها درردیف های 
از  درخارج  متأسفانه   . هستیم  آخر 
داخل  از  کمتر  ایرانیان  نیز  کشور 
ازطریق  آیا   . خوانند  می  کتاب  ایران 
نمی  نشریاتی جالب مثل نشریه شما 
مطالعه  به  را  نوجوانان  و  شود جوانان 

عالقمند کرد؟
دوستدار کتاب - ماساچوست 
خودمن از طریق مجموعه ای از 
برادرم  که  سپیدوسیاه  مجالت 
خوانده  وآنهارا  شده  مشترک 
شدم.  عالقمند  مطالعه  به  بود 
 1336 و   1335 درسالهای 
مجله  انتشار  از  سالی  دوسه  که 
سپیدوسیاه می گذشت من بیش 
از 150-60 تا مجله سپیدوسیاه 
یکی  برادرم  کتابخانه  از  را 
خواندم.  ومی  برمیداشتم  یکی  
پارساخورا  جهانگیر  جدولهای 
هم حل میکردم . یکی از دالیل 
اینکه هنوز هم جدولهای زنده یاد 
همین  کنم  می  چاپ  پارساخورا 
اوست  های  جدول  به  عادت 
جمع  به  خودم  هم  بعداً  والبته 
نویسندگان سپیدوسیاه پیوستم و 
افتخار آشنائی با جهانگیررا پیدا 
وظیفه  خود  برای  واکنون  کردم 
میدانم برای زنده نگهداشتن نام 
و یاداو جدول های اورا درنشریه 
هرحال  به   . کنم  چاپ  آزادی 
کمی پاسخ شما به حاشیه رفت 
مطالعه  که  مطمئنم  بخشید.  می 
را  جوانان  میتواند  ای  نشریه  هر 
لذا  کند.   عالقمند  مطالعه   به 

درخانواده  ونوجوانی  جوان  اگر 
بدستش  را  شماست حتمًا مجله 
ترتیب  این  به  بخواند.  تا  بدهید 
هم فارسی یادش نمی رود وهم 

به مطالعه عالقمند می شود.

ورزش، ورزش، ورزش
صفحات ورزشی مجله بسیار خواندنی 
است . هم از ورزش ایران می نویسید و 
هم از ورزش دیگر کشورها . این روزها 
تلویزیونهای  از  اروپا  جام  مسابقات 
آمریکا پخش میشود . نمیدانم آنهارا 
مشاهده  اگر   . یانه  میکنید  مشاهده 
دربارۀ  را  نظرتان  میخواستم  میکنید 

این دوره از مسابقات بدانم .
ورزشکاری از بوستن
درزمان  که  بازیهارا  از  بعضی 
فراغت من پخش میشود می بینم 
. نظر خاصی ندارم  اما اگر دقت 
کرده باشید داوری دراین دوره 
از مسابقات بسیار  ضعیف است 
. اگر مسابقه اوکراین و سوئدرا 
بر1  نتیجه 2  با  باشید که  دیده 
پراز  شد  تمام  اوکراین  بنفع 
بود.واینگونه  داوری  اشتباهات 
بیننده  اینکه  جای  به  داوری 
تماشای  از  و  بیاورد  شوق  به  را 
فوتبال لذت ببرد بیشتر عصبانی 
شما  توجه  از  درضمن  کند.  می 
مجله  ورزشی  صفحات  به 

سپاسگزاری میکنم .

مطالب کامپیوتری
یکی  اگر  دارد  چیز  همه  شما  نشریه 
کامپیوتر  مطالب  به  هم  صفحه  دو 
راضی  را  همه  دیگر  بدهید  اختصاص 

کرده اید.
اصغر راه داری
کامپیوتر   به  مربوط  مطالب 
اختصاصی است وباید درمجالت 
ویژه کامپیوتر چاپ شود. ممکن 
است بخواهیم ابرویش را درست 
کور  را  چشمش  بزنیم  کنیم 
عده  آیند  خوش  کنیم.اگربرای 
کنیم که سراپا  مطلبی چاپ  ای 
غلط باشد مسلمًا شما خوانندگان 
دست  از  هم  را  خودمان  خوب 

میدهیم . عالوه براین

 نان دیگران راهم آجر می کنیم. 
خدارا خوش نمی آید.

یک انتقاد
ندارد.  کوتاه  داستان  شما  نشریه 
همسرمن همیشه ُقر میزند که نشریه 
ای بخر که داستان کوتاه داشته باشد..
ولی خودم طرفدار نشریه شماهستم . 
البته اگر یک داستان کوتاه هم داشته 
میخوانم  را  آن  رغبت  و  میل  با  باشد 
کوتاه هم چاپ  داستان  دارد  امکان   .

کنید؟
رمضانی - پمبروک ماساچوست
کوتاه  داستان  کتابهای  اینهمه 
است  موجود  ها  درکتابفروشی 
چرا ازاین کتابها برای همسرتان 
با  ماهم  البته  خرید؟   نمی 
نیستیم  مخالف  کوتاه  داستان 
ام  نوشته  بارها  همانطورکه  اما 
مطالبی که چاپ می کنیم معموالً 
آن  دانستن  که  است  مطالبی 

برای شما ضروری است. 
مطالب  هروقت  باشید  مطمئن 
و چیز دیگری  بکشد  ته  ما  روز 
نداشته باشیم حتمًا داستان کوتاه 
 ، درضمن   . کنیم  می  چاپ  هم 
بعضی  که  باشید  داشته  بخاطر 
که  هستند  ادبی  وزین  مجالت 
ادبی  داستان  چند  درهرشماره 
میکنند  چاپ  وخواندنی  خوب 
 . ازآنهاست  یکی  سیمرغ  مثاًل 
همسرتان  برای  را  سیمرغ  اگر 
می  هم  خودتان  شوید  مشترک 
بروید  ِکش  را  آن  گاهی  توانید 

وداستانهای خوبش رابخوانید.

هان ای دل عبرت بین از دیده نظر کن هان 
دان  عبرت  آینه  را  مدائن  ایوان 
یک ره زلب دجله منزل به مدائن کن  
وزدیده دوم دجله بر خاک مدائن ران

خود دجله چنان گرید، صد دجله خون گوئی
 کز گرمی خونابش آتش چکد از مژگان 
ینی که لب دجله چون کف بدهان آرد 
چندان  زد  آبله  لب  آهش  زتَف  گوئی 
از آتش حسرت بین بریان جگر دجله 
خود آب شنیدستی کاتش ُکندش بریان

دل  سوز  و  لب  آمیزدباد  در  دجله  گر 
نیمی شود افسرده ، نیمی شود آتشدان 
را مدائن  بگسست  ایوان  سلسله  تا 

در سلسله شد دجله ، چون سلسله شد بیجان 
گه گه به زبان آشک ، آواز ده ایوان را
 تا بو که به گوش دل پاسخ شنوی ز ایوان
بر دجله گری نو نو وز دیده ذکاتش ده
 گرچه لب دریا هست ازدجله ذکات استان

باد لب و سوز دل   گر دجله در آمیزد 
نیمی شود افسرده نیمی شود آتش دان 
نو نو  دهدت  پندی  قصری  هر  دندانه 
دندان زبن  بشنو  دندانه  سر  پند   
گوید که تو از خاکی ، ما خاک توئیم اکنون
 گامی دوسه بر ما نه واشگی دوسه هم بفشان
الحق ما ئیم به درد سر از نوحه جغد 
بنشان ما  درد سر  کن  گالبی  دیده  از 

آری چه عجب داری کاندر چمن گیتی 
جغد است پی بلبل ، نوحه است پی الحان 
برما ستم  رفت  این   ، دادیم  بارگه  ما 
بر قصر ستمکاران ، تا خود چه رسد خزالن
گوئی که نگون کرده است ایوان فلک دورش 
 حکم فلِک گردان ، یا حکم فلک گردان 
این سفر میان خاقانی  از  بازگشت  در 
ویکسال  افتاد  کدورت  شروانشاه  و 
بزندان رفت . درسال 569 قمری سفر 
بازگشت  در  گرفت  پیش  در  را  حج 
بعلت  سالگی  بیست  در  او  فرزند 
مدتی  از  وبعد  گذشت  در  نامعلوم 
ولذا  داد.  دست  از  را  همسرش  کوتاه 
از خدمت شروانشاه کناره گرفت ودر 
همان  در  و  گزید  عزلت  تبریز  شهر 

شهر نیز درگذشت . 
خاقانی بر شعر حافظ وسعدی اثر گزار بود 
دیدی که یار چون زدل ما خبر نداشت 

 ما را شکار کرد وبیفکند وبرنداشت 
 ) خاقانی(
دیدی که یار جز سر جور وستم نداشت
بشکست عهد واز غم ماهم خبر نداشت
  ) حافظ(
نظامی کنجوی معاصر با خاقانی بود و 
با او دوستی داشت .چون خا قانی در 

گذشت نظامی کنجوی گفت :
به خود گفتم که خاقانی، دریغاگوی من باشد

دریغا من شدم آخر، دریغا گوی خاقانی.

بقیه : آشنائی با خاقانی و خدمات او

مسیحی نسطوری مسلمان شده بود. 
تا 25 سالگی تحت حمایت عمویش 
قرار داشت که او طبیب بود و فیلسوف 
سرودن  سرگرم  خاقانی   . زمانه 
مثنوی تحفه العراقین بودکه به بغداد 
سفر کرد .در راه سفر از ایوان مدائن 
گذشت وبا دیدن آثار بجای مانده از 
شگفت  در  ساسانی  پادشاهان  قصر 
شد وآنگاه قصیده غرا ومشهور خود 

را درباره ایوان مدائن سرود .
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رافن  ک�ها�ی                                      ع
د.اختری

در دوره ای از تاریخ حدود هزار سال 
ایران  پیش و در اوج و شکوفائی هنر 
که  زمانی  اسالمی،  درسرزمینهای 
هنرمندان  دیگر  از  کمتر  شعرا  شمار 
نبود ، زمانی که قاهره ، بیت المقدس ، 
بسیاری  و  نیشابور  و  توس  حلب ، 
خود  مدارس  به  دیگر  شهرهای 
سی  حدود  بغداد  در  تنها  میبالیدند ، 
داشت ،  وجود  قبیل  این  از  مدرسه 
و  شهر  کمتر  در  نظیرآن  که  مدارسی 
خواجه  میشد ،  یافت  اروپائی  کشور 
نظام الملک مدرسه نظامیه را برپا کرد 
بلکه  تجهیزات  و  معماری  نظر  از  که 
بیشتر بلحاظ محتوای آموزه هایی که 
ارائه میکردند سرامد دوران خود بود . 
نقل است که در بسیاری از این مدارس 
به  چه  و  مدرس  بعنوان  چه  نیز  زنها 
عنوان شاگرد حضور فعاالنه داشتند . 
کتاب خانه های این مدارس  جزو غنی 
اطالعاتی  منابع   بارترین   پر  و  ترین 
درست  و  شده  محسوب  خود  ن  زما 
بود  مدارس  و  منابع  همین  طریق  از 
که دانشمندان ، فضال ، تاریخ نویسان 
و  رسیدند  عرصه  به  بسیاری  ادبای  و 
بسیاری  شعرای  و  عرفا  آنان  کنار  در 
دوران  در  تنها  نه  که  کردند  ظهور 
دنیای  همه  بلکه  خود   والیات  و  خود 
را تحت  ان  از  بعد  قرون  و  زمان خود 
تاثیر معرفت ، فهم و ادراک خود قرار 
ایام  همان  در  که  شد  چنان  و  دادند 
دیگری  فراوان  کتابهای  قرآن  از  پس 
مرجع  هنوز  که  گرفتند  قرار  مستند 
فلسفه  و  حکمت  اخالق ،  در  بسیاری 
میباشند ،با مراجعه به همین کتب در 
البالی آنها مهارت و ظرافت فراوانی را 
در گفتار حکما مشاهده خواهیم کرد . 
در یکی از این مقاالت چنین میگوید 
وصال  که  مباش  گر  نصیحت  مطیع   "
و  باش  آزاده   ، میکنند  منع  را  خوبان 
را  مدعیان  و سخن  کن  توانی  چه  هر 
کن  آن  است  شایسته  آنچه  و  واگذار 
کسانی  همه  تقریبا  زمان  آن  در   ".
میدانستند نوشتن  و  خواندن  که 

حکام  از  یک   هیچ  و  میگفتند  شعر   
تشویق  را  و شعرا  که شعر  نبود  وقت 
به  یا  نماید  شکنجه  را  آنها  نکند ، 
خیام  به  ادامه   در   . بیافکند  زندان 
و فیلسوفی که جهان  میرسیم  شاعر 
علیرغم همه رمز گشایی های اشعار او 
توسط  ادوارد فیتزجرالد باز در تعبیر 
و تفسیر بسیاری از سروده های او وا  
کالم  شیرین  طنز  هنوز  است  مانده 
البالی  در  دینیش  ضد  تمایالت  در  او 

گفته های دیگران پنهان مانده است 

و  حال  و  شرایط  به  است  الزم  شاید 
این  شعرای  و  حکما  از  بسیاری  روز 
به  و   ، شویم  دقیق  بیشتر  ها  زمان 
عالم  در  را  اصل  که  میرسیم  موالنا 
اگر صورت  میگوید  و  میداند  المکانی 
و  باقی  اصل  غم چون  نابود شود چه  
که  زیبا  در هر صورت  است ،  جاودان 
بشنوی  که  گفتار خردمندانه  و  ببینی 
حقیقت  در  که  مخور  غم  آن  فنای  از 
پر  رود  تا  است ،  نشده  و  نیست  فنا 
جاریست  آن  از  جویها  و  است  آب 

غم از دل بیرون کن و به واقعیت آنچه 
که واقع  شده نه و به حقیقت جمال و  
بگذرو  این جویها   از   ، فکر کن  معنی 
نابود خواهد شد چون  مپندار که آب 
آغاز  از  است ،  جاودانه  آن  سرچشمه 
که به دنیا  آمده ای نردبانی جلو پای 
از   و  آویز  در  آن  به  اند  گذاشته  تو 
نامی  و  مردم  جمادی  از   . بگذر  دنیا 
شدم  / و از نما مردم به حیوان برزدم  
 مردم از حیوانی و آدم شدم               
پس چه ترسم کی ز مردن  کم شدم 

 جمله دیگر بمیرم از بشر     
     تا بر آرم از مالئک پر وسر

  بار  دیگر از ملک پران شوم
              آنکه اندر وهم ناید آن شوم 

  مرگ دان انک اتفاق امت است                 
      کاب حیوانی نهان در ظلمت است  

فیلسوفی  رسیم  می  سعدی  به  بعد  و 
روشن  در  را  خود  فلسفی  شهرت  که 
بشود  شاید  بخشید  اعتال  نویسی 
گفت فلسفه او هم در راستای اندیشه 
که  یافت  در  او  باشد،  خیام  های 
میدانست  او  است  تسلی  مایه  ایمان 
برکت  با  را  معرفت  زخم  چگونه  که 
 ، بخشد  التیام  آمیز  محبت  زندگی 
سعدی همه تراژدیهای کمدی انسانی 
عمرش  این  وجود  با  گذراند  سر  از  را 
. به هر  دراز شد و به صد سال رسید 
بود  حساس  زیبایی  ترکیب  و  شکل 
که  ای   ستاره  تا  زن  یک   سرو  قد  از 
حکمت   . فرامیگیرد  را  شب  آسمان 
با  و  اختصار   به  را  خشک  کالم  و 
ظرافت و زیبایی بیان میکند و  به هر 
عباراتی  با  روشنگر  قیاسی  مناسبتی 
 . دارد  آستین  در  انگیز  دل  و  بلیغ 
گر بجای نانش اندر سفره بودی آفتاب
جز ندیدی  کس  روشن  روز  قیامت  تا 

به خواب   
حکمتش  همه  با  سعدی  آخر  سر  و 
بادلی  را  خویش  فلسفه  و  شاعرماند 
تمام به بندگی خالصانه عشق بخشید.

  الغرض : عرفان کیهانی نیز جزء و در 
برشمردم  که  است  مطالبی  همه  واقع 

استاد محمدعلی طاهری
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های  گفته  همه  که  تفاوت  این  با   
در  سالیان  و  سال  حکمای  و  فالسفه 
با  و   شده  باز  بیشتر  بوم  و  مرز  این 
قالب  در  ای  اندیشمندانه  موشکافی 
فهم قرار گرفته است . به جزء جزء و 
بخش بخش این کلمات دقیق شوید ، 
و  است  انسان  فهم  و  درک  از  همه 
بسیار  بیانی  در  خدا  و  هستی  جهان 
روشن و درعین حال دقیق ، در واقع 
اند  گفته  ما  متاخر  متفکران  که  آنچه 
در قالبی قابل درک عنوان شده است 
و پرداختن به آن  همان نردبانی است 
که موالنا بدان اشاره کرده است و در 
هزار سال پیش که قطعا ادعای انسان 
های آن عهد به درک و فهم تمدن به 
مراتب ناقص ترو نازل تر از این زمان 
میبود و هم اطالعات و دانش آنان ولی 
بیان  آزادانه  حقایق  این  که  مبینیم 
شد و عطر آن جهانی را در بر گرفت 
و جای بسی تعجب و تاسف است که 
در این دوران که داعیه آزادی خواهی 
و اسالم طلبی حکومت ، دنیا را آلوده 
و  طالبان  بر  تکفیر  چوب  است  کرده 
میزنند ،  معرفت  و  حکمت  صاحبان 
یا  و  ایم  نرفته  پیش  ما  یا  نمیدانم ، 
هنوز بخش جاهل انسان ها بر جامعه 

حکومت میکنند .
کیهانی  عرفان  بحث  بدنباله  واینک   

می پردازیم                         
جلسه چهارم

انواع بیماري ها از دیدگاه فرادرماني
1- بیماري هاي جسمي

بیماري هاي جسمي که فقط جسم ما 
را تحت الشعاع قرار مي دهند مانند : 
سوختگي ، شکستگي ، لهیدگي ، قطع 

نخاع ،
ضربه ي مغزي و. ...

2- بیماري هاي رواني
اشاره  هم  این  از  قبل  که  همانطور 
کردیم کالبد رواني مدیریت احساسات 
و عواطف تعریف کردیم و بیماري هاي 
فقط  که  هستند  هایي  بیماري  رواني 
کالبد رواني )عواطف و احساسات( ما 
را تحت الشعاع قرار مي دهند مانند : 

افسردگي و...
3- روان – تني )سایکو سوماتیک(

سایکو  یا  تني   – روان  هاي  بیماري 
که  هستند  هایي  بیماري  سوماتیک 
یک  همزمان  و  روان  در  مشکل  یک 
آورند.  مي  بوجود  درجسم  مشکل 
مانند : خود خوري: زخم معده ،حرص 
اندوه:  و جوش: مشکالت قلبي، غم و 

تیروئید ،عدم بخشایش: میگرن
این  مورد  در  اختصاصا   2 دوره  در 

بیماري ها اسکن خاص وجود دارد.
تني   – ذهني  هاي  بیماري   -4

)منتوسوماتیک()بینشي(
است  ادراکات  مدیریت  ذهني  کالبد 
منتو  یا  تني   – ذهني  هاي  بیماري  و 
بینشي  هاي  بیماري  یا  سوماتیک 

بیماري هایي
هستند که در آن ها یک بینش اشتباه 

باعث ایجار یک بیماري مي شود.
فرض  را  فروشي  طال  مثال  عنوان  به 
سکته  طال،  قیمت  سقوط  با  که  کنید 
بین  اي  رابطه  چه   ، کند  مي  قلبي  ي 

سکته ي قلبي
و سقوط قیمت طال وجود دارد ؟ بینش 
شروع  یا  ورشکستگي  به  نسبت  فرد 
این  و  است  اشتباهي  بینش  دوباره 

باعث
که  کسي  یا   ، شود  مي  بیماري  بروز 
همیشه  کسي  مرگ  خبر  شنیدن  با 
خاطر  بدین  این   ، شود  مي  بد  حالش 

است که
بینش فرد نسبت به مرگ اشتباه بوده 
و موجب بروز این بیماري مي شود. در 
دوره 3 اختصاصا در مورد این بیماري 

هااسکن خاص وجود دارد.
5- بیماري هاي ذهني

هایي  بیماري  ذهني  هاي  بیماري 
هستند که ادراکات ما را تحت الشعاع 
 ، اسکیزوفرني   : مانند  دهند  مي  قرار 
وسواس ،ترس هاي غیر منطقي )فوبیا( 

، مشکالت اضطرابي ، دو قطبي ، 
دو شخصیتي ، پانیک و. ... 

براي آن ها نمي   6-بیماري هایي که 
توان نامي در نظر گرفت مانند : بختک 
، خواب گردي ، بیش فعالي کودکان ، 

رفتارهاو تمایالت غیر طبیعي و ...
بیماري هاي گروه 1 تا 4 با فرادرماني 
درمان   2 و   1 گروه   . شوند  مي  حل 
گروه  در  اما  شود  مي  حاصل  قطعي 
که  زماني  تا  ؛  موقت  مان  در   4 و   3
رفتارهاي دوگانه )درمورد بیماري هاي 
روان تني( و یا مسائل بینشي )درمورد 
. شود  رفع  تني(  ذهني  هاي  بیماري 
 6 و   5 هاي  دسته  هاي  بیماري  علت 
نام ویروس هاي غیر  به  مبحثي است 
دیگري  ي  حلقه  به  نیاز  که  ارگانیک 
در  که  دفاعي  تشعشع  نام  به  دارند 
کامل  طور  به  نام  همین  با  اي  دوره 

مورد بررسي قرار مي گیرند .
دالیل بازگشت بیماري

دالیل بازگشت بیماري“اختیاري“
دهد  مي  رخ  زماني  بازگشت  نوع  این 
مرتکب  اختیاري  صورتي  به  بیمار  که 
تخلفاتي مي شود که در آن به نوعي 
نقش شعور کیهاني در درمان، از طرف 
مورد  یا  و  شده  گرفته  نادیده  بیمار 
هاي  است.نمونه  گرفته  قرار  کتمان 
بارز این تخلفات، شک و تردید، انکار

دادن  نسبت  و  کتمان  ناسپاسي،  و 
درمان به جایي غیراز شبکه ي شعور 
این  بروز  درصورت  لذا  است.  کیهاني 
پس  بیمار  که  دارد  احتمال  تخلفات، 
از این که مدت زمان)T1را در بهبودي 
بیماري  ناگاه  به  است،  برده  سر  به 
از  قبل  مانند  او  و حال  کرده  برگشت 

درمان شود.

دالیل بازگشت بیماري غیر اختیاري“
بیماراني خواهند  را  بازگشت  این نوع 
داشت که مشکالت روان و ذهن، عامل 
یا  و  بوده  نها  آ  بیماري  اصلي  و  اولیه 

دچارمشکالت بینشي باشند.
در  خود  که  این  بدون  صورت  این  در 
بازگشت بیماري نقشي داشته باشند؛ 
و  روان  سوي  از  کارهایي  و  بنابرساز 
ذهن، درمان آن ها با مقاومت )دادگاه 
باعث  که  شود  مي  رو  روبه  ویژه( 

بازگشت بیماري خواهد شد.
فرادرماني،  تکرار  بار  چند  با  البته 
همانطورکه نمودارها نشان مي دهند، 
بیمار  این مقاومت ها شکسته شده و 

نجات پیدا میکند.
درماني  نمودارهاي  بعدي،  مطالب  در 
قرار  بررسي  مورد  بیماران  قبیل  این 

خواهد گرفت.
الف- مقاومت دادگاه ویژه

 1- نمودار بیماران روان تني )A(ا
بهبود  ابتدا  در  بیماران  از  دسته  این   
T  1 زمان  مدت  از  پس  و  کرده  پیدا 

اما  میشوند،  بیماري  بازگشت  دچار 
که  دهد  مي  هانشان  آن  گزارش 
وضعیت بیمار نسبت به قبل از درمان، 
بهتر است. با ادامه ي روند فرادرماني، 
بیمار دوباره به وضعیت مطلوب رسیده 
از  این وضعیت راطي زمان  T2 که  و 
زمان T 1طوالني تر است، حفظ کرده 
و پس از طي این زمان، دوباره بیماري 
بازگشت میکند، با این توضیح که این 
ي  دفعه  به  نسبت  بیمار  وضعیت  بار 
قبل، باز هم بهتر گزارش میشود و این 
روند تا تثبیت وضع بیمار و رسیدن به 

شرایط قابل قبول، ادامه پیدا میکند.

(B) نمودار بیماران روان تني
  نمودار این دسته از بیماران نیز مانند 
نمودار A است با این تفاوت که اولین 
مي  Tرخ   1 زمان  از  پس  که  بازگشت 
دهد، بسیار وخیمتر از وضعیت اولیه ي

بیمار  که  طوري  به  شود  مي  گزارش   
از  و  شده  وحشت  دچار  است  ممکن 
البته  شود.  منصرف  فرادرماني  ادامه 
فرادرماني،  روند  ي  ادامه  درصورت 
بیمار پس از چندین بار نوسان، دوباره 
خواهد  درمان،بازگشت  وضعیت  به 

کرد.

)بیماران ذهني  بینشي  ب- مشکالت 
– تني(

بیماري بعضي از افراد، به علت ضعف و 
مشکالت بینشي است و بیماري آن ها 
در این رابطه است. براي مثال، فردي 
اگر  باشد،  مرگ  از  ترس  دچار  که 
بوده،  رابطه  این  در  او  بیماري  شروع 
بینشي  مشکالت  هنوز  که  درصورتي 
است  ممکن  باشد،  نشده  برطرف  فرد 
پس از فرادرماني و بهبود پیدا کردن،       

با شنیدن خبر مرگ، دیدن اعالمیه ي
به  را  او  که  هرموضوعي  و  ترحیم   
دوباره  بیاندازد،  مرگ  موضوع  یاد 
اولیه  دچار بیماري شده و به وضعیت 
این  به  فرادرماني  در  کند.  بازگشت 
مشکالت  آن  ریشۀ  که  یها  بیمار  نوع 
بینشي و ادراکي فرد میباشد، بیماري 

هاي ذهني – تني گفته مي شود.
بنابراین اتفاقاتي که درست در لحظه ي

قبل از بازگشت بیماري رخ مي دهد، با 
یکدیگر وجه اشتراکي خواهند داشت 
که ازبررسي آن ها مي توان به مشکل 

بقیه درصفحه39بینشي فرد پي برد.
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زل ردرپند نیلی شـعروغ

اسفندیار کاویان جهرمی )آذرخش(

عشق وجنون
 

پیک شوق آور صبح است که آورده نوید
شوق دیدارتو ای یار به من جان بخشید

همره بوی بهار آمده ای ای جانا
بوی گل آمد ومی داد وصال تو نوید

سرو درباغ به وجد آمدوبلبل به طرب
ُقمری آمد به نوا تاکه صدای تو شنید

بی تو این خانه نمی داشت نه لُطف ونه صفا
درودیوارترا دید به رویم خندید

تو مرا عشق وامیدی و مرا راحت جان
تومرا مهرونویدی و توان و امید

مهربانی ووفا هرکه زُقمری آموخت
درهمه عمر یقین ، محنتی از یار ندید

یُمن فرخنده این هردو کبوتر خوش باد
که دراین خانه و بر سردرآن النه ُگزید

عاشقی رام تر ازخویش ندیدم هرگز
همچو من عاشق دیوانۀ بیمار که دید؟

خیر مقدم به سفرآمده باید گفتن 
توسزاوار درودی و سپاس و تمجید

"کاویان" درغم هجران تو چون شمع گداخت 
چون شرنگ غم دوری تو بسیار چشید

عشق همزاد جنون است مبارک بادش
هرکه را عقل زکف داد وجنون هدیه خرید

 
عموزنجیرباف!

- بعله
-قصۀ پر غصه منو بافتی؟ 

پشت گوش انداختی ؟
یارو اومدش    چی چی آُوردش؟

- هیچ وهیچ وهیچ
- بشنو دم نزن
عموزنجیرباف 

- بعله
-سرگذشت ملتو یافتی؟

پشت گوش انداختی ؟
حماله وزیرشده 

رجاله وکیل شده 
چاه کنه بسیج شده 

عمو زنجیرباف!
- بعله 

- زنجیر منو بافتی ؟
پشت گوش انداختی ؟

احمدی اومده 
- چی چی آورده؟

- هالۀ نور
حرفای مفت  صدتا یه غاز

داربلند    چالۀ سنگ 

خوابای رنگ ووارنگ
واسه ی ملت منگ

-عموزنجیرباف 
- بعله 

- قصۀ دربدری های مارو بافتی ؟

پشت گوش انداختی ؟ یارو اومده
- چی چی آُورده؟

- آبادی خاوران همونجا که بچه ها
فوج فوج خوابیدند     بوسه برمرگ زدند

عموزنجیرباف 
- بعله !

غمهای مارو بافتی ؟پشت گوش انداختی؟
یارو اومده 

- چی چی آورده؟
- حدیث های نو 
همه از پیش خدا 

مباداگوش نکنی ؟    بد می بینی 
گفته باشم نشنوی               جات اوینه

حسابت     با کرام الکاتبینه
عموزنجیرباف !

- بعله 
قصۀ مارو بافتی ؟

پشت گوش انداختی؟
- اما این که قصه نبود
راست ترازاین نمیشد

تو کتابا بنویس 
فقط یکبار 

تاریخو راست بنویس
اونجوری که دیدی و شنیدی بنویس

عموزنجیرباف!
- بعله.

نوکرتیم   چاکرتیم 
بیا و راسشو بنویس

ا- ذ

عموزنجـیرباف

عشق همزاد جنون است مبارک بادش  / هرکه راعقل زکف داد وجنون هدهی خرید
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اوحدی

داستان عشق
ز عشق اگر چه به هر گوشه داستانی هست

سری چنین نه همانا بر آستانی هست
بیا، که با گل رویت فراغتی دارم

ز هر گلی که به باغی و بوستانی هست
اگر بخوان تو از الغری نه در خوردیم

هم از برای سگان تو استخوانی هست
بگوی تا: نزند تیر غمزه جز بر ما

چو ابروی تو کسی را اگر کمانی هست
حدیث تلخ بهل، بعد ازین به شمشیرم

بیازمای،گرت رای امتحانی هست
کسی که وصل ترا می کند دو کون بها

خبر نداشت که باالی او دکانی هست
خبر مکن بکس، ای مدعی، ازو، که هنوز

رخش تمام ندیدی، گرت زیانی هست
گر آه و ناله کند اوحدی شگفت مدار

هم آتشی زده باشند کش دخانی هست

سنائی

یارـخراباتی
از آن می خوردن عشقست دایم کار من هر شب

که بی من در خراباتست دایم یار من هر شب
بتم را عیش و قالشیست بی من کار هر روزی

خروش و ناله و زاریست بی او کار من هر شب
من آن رهبان خود نامم من آن قالش خود کامم

که دستوری بود ابلیس را کردار من هر شب
برهنه پا و سر زانم که دایم در خراباتم

همی باشد گرو هم کفش و هم دستار من هر شب
همه شب مست و مخمورم به عشق آن بت کافر

مغان دایم برند آتش ز بیت النار من هر شب
مرا گوید به عشق اندر چرا چندین همی نالی

نگار من چو بیند چشم گوهر بار من هر شب
دو صد زنار دارم بر میان بسته به روم اندر

همی بافند رهبانان مگر ُزنّار من هر شب

منطقی امان 

من     صلیب 
من! صلیب  ای 

ریزد. می  تو  برسراپای  قطره،  قطره  خونم  که  ای 
برتومصلوبم. ای که چون فرزند مریم،              

قــدرمرا  این  از  بیش 
، س بشنا

دار. نگاهم  برخود  ازاین  بیش 

من: صلیب  ای 
توبی  ای  سخت،  توجسم  ای  خشک....  های  تخته  سراپا  ای 

.. احساس.
                                                         ای نمک نشناس....

کشـانـــیدم. خـود  با  »ُجلُجتا«  تا  ترا  من   

نشانیدم. کلیساها  زرین  برطـاق  ترا  مـن   
من.... صلیب  ای 

کشیـدم. اهریمن  زجادوزار،  ترابیرون  من 

کشیـدم. ایـمـن  ودادی  تا  خیزهنـــر،  ازبال 

من: صلیب  ای 
ُکش. زیبا  تو  ای  آمیغ،  زهر  تو  ای  ُکش،  مسیحا  ای 

                       من تـرا برسینــه ی پاک نجیبان جای دادم.
                       من ترا تا کعبه ی اسطوره بودن ره گشادم.

من: صلیب  ای 
آموز مرگ  تو  ای               ای توهستی سوز 

زیبـــا تـونــا  ای  معنا  ترین  بد  آن  با  تو  ای     
بازهم بررونمی آری، باور نمیداری           باز هم         

داد. »چلیپا«  نام  پیکرت  بر  من  خون  های  ذّره                 
بخشید،  برتوجان  ونازنینم،  پاک                           خون 

داد. ومعنا  مفهوم  ترین  زیبــا  برتـوآن               
من. صلیب  ای   

باباطاهر

رخونین ساغ
دال در عشق تو صد دفترستم                که صد دفتر ز کونین ازبرستم
منم آن بلبل گل نا شکفتــه                کـــه آذر در ته خاکسترستم
دلم سوجه ز غصه  ور بریجـه            جفـای دوست را خواهان ترستم
مو آن عودم میـان آتشستان              کــه این نه آسمانها مجمرستم
شد از نیل غم و ماتم دلم خون            به  چهره  خوشتر از نیلوفرستم
درین آالله در کویش چو گلخن          به داغ دل چو سوزان اخگرستم
نه زورستم که با دشمن ستیزم           نــه بهر دوستان سیم و زرستم
ز دوران گرچه پر بی جام عیشم          ولی بی دوست خونین ساغرستم
َچَرم دایم درین  مرز و درین کشت              کـــه مرغ خوگـر باغ و برستم
منم طاهـر که از عشق نکویان          دلی لبریز خون انــــدر برستم

رباعی
گر می نخوری طعنه مزن مستانرا

بنیاد مکن تو حیله و دستانرا
تو غره بدان مشو که می مینخوری

صد لقمه خوری که می غالم ست آنرا

خیام
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ورزش مــــــا
و

جهــــــان

ایران به جام جهانی 
فوتسال راه نیافت

ازبکستان،  مقابل   3-6 برد  با  ایران 
برتر  تیم   4 جمع  به  رسیدن  ضمن 
جهانی  جام  در  حضور  سهمیه  آسیا، 

را گرفت
)سه  روز  ایران  فوتسال  ملی  تیم 
مقابل   3-6 برد  با  مه(   29 شنبه 
نیمه نهایی  مرحله  به  ازبکستان 
در  آسیا  قهرمانی  مسابقات 
کرد. پیدا  راه  عربی  متحده  امارات 
یک چهارم مرحله  از  که  بازی  دراین 

 نهایی برگزار می شد، ایران نیمه اول 
را با 3 گل به نفع خود تمام کرد.

بازی در نیمه دوم پایاپای  دنبال شد و 
سهم هر یک از دو تیم 3 گل بود تا در 

پایان ایران 6-3 برنده شود.
دروازه بانش  بازی  اواخر  در  ازبکستان 
به  بازیکن   5 با  و  کشید  بیرون  را 

دروازه ایران حمله می کرد.
فوتسال  مطرح  تیم های  از  کشور  این 
آسیاست و در دوره قبل این مسابقات 

نایب قهرمان شده بود.
تایلند  با  نیمه نهایی  مرحله  در  ایران 

روبرو خواهد شد.
علی صانعی، سرمربی تیم ملی فوتسال 
ایران، ضمن ابراز خشنودی از پیروزی 
"ما  گفت:  ازبکستان  مقابل  در  تیمش 
زودرس  فینالی  برنده  بازی  این  در 
تایلند  با  بازی  برای  امروز  از  شدیم. 
بازی  هر  از  قبل  ما  می شویم.  آماده 
می کنیم.  فکر  رو  پیش  بازی  به  فقط 
تایلند  با  بازی  به  ما  نگاه  هم  امروز 
دیدار  و  فینال  بازی  به  فعال  و  است 

احتمالی با ژاپن فکر نمی کنیم."
با  ایران  فینال  دربازی  متاسفانه 
باخت را   بازی  و  روبروشد  تایلند 

فوتسال  جهانی  جام  به  ودرنتیجه 
جهانی  جام  بعدی  .دوره  نیافت  راه 
این  دوره  هفتمین  که  فوتسال، 
 11( نوامبر   18 تا   1 از  است،  مسابقات 
برگزار  تایلند  در  امسال  آبان(   28 تا 

خواهد شد.
در دوره قبلی این مسابقات که 4 سال 
پیش در برزیل برگزار شد، ایران بعد از 
صعود از مرحله گروهی اول، در مرحله 
ایتالیا در  از برزیل و  گروهی دوم بعد 
گروهش سوم شد و از رسیدن به جمع 

4 تیم برتر جهان بازماند.

چارچوب  در  پلیس  سی:  بی  بی 
مسابقات  در  تبانی  درباره  تحقیقات 
فوتبال ایتالیا کاپیتان 32 ساله التزیو 

را بازداشت کرد
در  تحقیقاتش  ادامه  در  ایتالیا  پلیس 
این  فوتبال  در  تبانی  اتهامات  مورد 
کشور، چند چهره سرشناس، از جمله 
را  التزیو  کاپیتان  مائوری،  استفانو 

دستگیر کرد.
 2006 سال  در  ساله   32 هافبک  این 
فصل  و  پیوست  التزیو  به  اودینزه  از 
گذشته در لیگ ایتالیا 16 بار با پیراهن 

التزیو بازی کرد.
او 11 بازی ملی هم در کارنامه دارد.

هم  جنوا  سابق  هافبک  میالنتو،  عمر 
عالوه  است  دستگیرشدگان  میان  در 
سرشناس  چهره  چند  دو،  این  بر 
شده اند  بازجویی  هم  ایتالیا  فوتبال 
کنته،  آنتونیو  آنها  مشهورترین  که 
جریان  در  است.  یوونتوس  سرمربی 
در  که  نفر،   30 خانه  تحقیقات  این 
مدیر  و  مربی  بازیکن،  آنها چند  میان 
باشگاه های دسته اول و دوم ایتالیا هم 

دیده می شوند، بازرسی شده است.
سال  ماه  خرداد  ایتالیا  کشور  وزارت 
برای  ویژه  کارگروه  یک  گذشته 
فوتبال  در  تبانی  مسأله  به  رسیدگی 

این کشور تشکیل داد.

سالخورده ترین آموزگار یوگا 61 سال است درس یوگا و رقص میدهد
صدای آمریکا-خانم تائو پورچون لینچ، حتی در سن 93 سالگی از ژست گرفتن ابا ندارد.

او می خواهد  این معلم سالخورده یوگا و رقص هنوز مانند دوره جوانی سرزنده است، 
ثابت کند که »سن« چیزی نیست جز شماره و عدد.زندگی خانم تائو یک زندگی کامل 
فقید.اما حاال،  با گاندی  پیمایی  راه  نمایش، و حتی  بازیگری، مدل،  ازدواج،  بوده است: 
رکوردهای جهانی،  کتاب  کند:  افتخار  و  مباهات  آن  به  که  دارد  دیگری  تائو چیز  خانم 
موسوم به گینس، این خانم را به عنوان پیرترین آموزگار یوگا نام برده است.جالب اینکه 
او تصمیم ندارد که کار را به همین جا ختم کند، و قصد دارد آن را ادامه دهد. این آموزگار 
یوگا روزهای دوشنبه به یک گروه از دانشجویان وفادار در موسسه رقص هارست دیل، در 

25 کیلومتری شهر نیویورک درس می دهد.

رسوایی تازه فوتبال ایتالیا: پلیس کاپیتان التزیو را دستگیر کرد

استفانو مائوری، کاپیتان  تیم التزیو

ممانعت عربستان از شرکت ورزشکاران زن در المپیک
در حالیکه ورزشکاران معلول عربستان سعودی خود را برای شرکت در مسابقات 
پارالمپیک لندن آماده می کنند، فرستاده بریتانیا در این کشور تالش می کند 

توافق ریاض را برای اعزام یک ورزشکار زن به این مسابقات جلب کند.
با  گفتگو  حال  در  گفت  سعودی،  عربستان  در  بریتانیا  فرستاده  فیلیپس،  تام 
به  زن  ورزشکار  یک  اعزام  برای  را  آنها  نظر  تا  است  سعودی  دولت  مقامهای 

مسابقات پارالمپیک امسال جلب کند.
سرپرست سازمان تربیت بدنی عربستان سعودی ماه پیش ضمن اعالم این خبر 
که در مسابقات المپیک امسال نیز ورزشکاران زن رسمًا شرکت نخواهند کرد، 

در واقع راه را برای شرکت مستقل آنها باز گذاشت.
این حرکت به منزله احتمال توافق اصالح طلبان داخل حکومت با افراط گرایان 
مخالف  شدت  به  ورزشی  فعالیتهای  در  زنان  حضور  با  که  شده  تلقی  اسالمی 

هستند.
کمیته بین المللی المپیک این اختیار را دارد که از ورزشکاران مستقل دعوت 
کند بدون دریافت اجازه رسمی از دولت عربستان، یا حتی بدون اینکه عضو یک 

تیم ورزشی باشند، در مسابقات المپیک شرکت کنند.
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فحشا درمسابقات ورزشی

سال  فوتبال  جهانی  جام  درجریان 
2011، میزان خودفروشی در کیپ تاون 

به نحو بیسابقه ای افزایش یافت.
اروپا  فوتبال  بازیهای  نزدیک شدن  با 
در لهستان و اوکراین، پلیس عملیات 
و  فحشاء  از  جلوگیری  بروی  را  خود 
کرده  متمرکز  ایدز  بیماری  گسترش 

است.
یک نماینده پارلمان می گوید:

را  مردها  معموال  ورزشی  ”مسابقات 
بخود جلب می کند و منابع فحشاء از 
فرصت استفاده کرده و کاالی خود را 

عرضه می کنند“.
اروپا“  ”زنان  به  پارلمانی موسوم  گروه 
تقبیح  را  فحشاء  گردهمایی  یک  در 
بیماری  و  خشونت  منبع  آنرا  و  کرده 

عنوان کرده اند.
گزارشگر یورونیوز می گوید:

حواشی  در  معموال  حرکات  ”اینگونه 
وقایع ورزشی عمده صورت می گیرد. 
گزارشهایی که بدنبال بازیهای المپیک 
سال 2004 منتشر شد حاکی از افزایش 
کشور  یونان  در  ایدز  بیماری  ناگهانی 
میزبان بود…و این نگرانی وجود دارد 
اوکراین  و  لهستان  در  معضل  این  که 

تکرار شود“

ایران قهرمان جام جهانی 
کشتی فرنگی 2012 شد

صدای آلمان: تیم ملی کشتی فرنگی 
ایران با پیروزی 5 بر 2 در دیدار فینال 
جهانی  جام  قهرمان  ترکیه  مقابل 
شد.  روسیه  در   2012 فرنگی  کشتی 
کشتی  متوالی  قهرمانی  سومین  این 

فرنگی ایران در مسابقات جام جهانی 
است.

ملی  تیم  قهرمانی  از  پس  هفته  یک 
کشتی آزاد ایران در جام جهانی، ملی 
پوشان کشتی فرنگی ایران نیز به این 
یافتند. شاگردان محمد  عنوان دست 
دیدار  در  اردیبهشت   31 شامگاه  بنا 
که  فرنگی  کشتی  جهانی  جام  فینال 
کشور  در  سارانسک  شهر  میزبانی  به 
روسیه برگزار شد، به مصاف تیم ملی 
رویارویی  مجموع  در  و  رفتند  ترکیه 
 7 در  تیم  دو  نمایندگان  تک  به  تک 
بر   5 نتیجه  با  سرانجام  مختلف،  وزن 
2 پیروز شدند. این کامیابی به عنوان 
در  پی  در  پی  قهرمانی  مقام  سومین 
جام جهانی برای کشتی فرنگی ایران 
کشور  این  سنتی  ورزش  تاریخچه  به 

پیوست.

کشورهای اروپایی 
مسابقات فوتبال یورو 

2012 را تحریم می کنند
اند  کرده  تهدید  اروپایی  کشور  چند 
با  را  رفتارش  اوکراین  که  صورتی  در 
یولیا تیموشنکو، رهبر زندانی مخالفان 

دولت این کشور تغییر ندهد، مسابقات 
فوتبال یورو 2012 )جام ملتهای اروپا( 
به میزبانی اوکراین را تحریم خواهند 

کرد.
جمله  از  اتریش  و  بریتانیا  هلند، 
کرده  تهدید  که  هستند  کشورهایی 
اند که در صورت ادامه "سوءرفتار" با 
خانم تیموشنکو این بازی ها را تحریم 

می کنند.
مسابقات فوتبال یورو 2012 ماه آینده 
به طور مشترک در دو کشور اوکراین 

و لهستان برگزار می شود.
به  هلند،  خارجه  وزیر  روزنتال،  یوری 
بی بی سی گفته است که در صورتی 
بهبود  تیموشنکو  خانم  با  رفتار  که 
مسابقات  این  هلند  دولت  نکند،  پیدا 

را تحریم خواهد کرد.
از  که  هلند  گروهی  های  بازی  تمام 
مدعیان این مسابقات به شمار می رود، 
که  شود  می  برگزار  خارکف  شهر  در 
خانم تیموشنکو در آنجا زندانی است.

بقیه: عرفان کیهانی
این دسته از بیماران پس از آگاه شدن 
و پذیرش آن،  بینشي خود  از مشکل 
شدن  برطرف  طالب  که  این  از  پس 
هي  شبک  حمایت  مورد  شدند،   آن 
تثبیت  و  گرفته  قرار  شعورکیهاني 
از  یشود.  م  آغاز  نیز  نها  آ  درمان 
فرادرمانگران راهنمایي  رو  این 

در این مورد و توضیح این نمودار براي 
این گروه از بیماران، الزامي است.

ذهني  مشکالت  با  بیماران  پ- 
صورت  این  شود.در  مي  محسوب 
مطابق   ،  » ذهني   « نها  آ  ادراکات 
فرادرماني،  هاي  مبندي  تقسي 
به  افرادنسبت  از  اي  دسته  مشکالت 
گردد؛  مي  تلقي  غیرعادي  دیگران 
توهم)اسکیزوفرني(،  وسواس،  مانند: 
انحرافات  بدبیني)پارانوئیدي(، 
تر  فعالي،  بیش  جنسي،فراموشکاري، 
سهاي افراطي و غیرمنطقي)فوبیا( و...

این گروه از بیماران نمودارهاي پیچیده 
به  نسبت  خود  درمان  سیر  در  تري 
در  بایست  مي  و  دارند  بیماران  سایر 
سیر  حوصله،  و  صبر  با  و  کافي  زمان 
انواع  نمایند.  پیگیري  را  خود  درمان 
در  بیماران  از  دسته  این  نمودارهاي 
تالیف  دیگر  ازمنظري  انسان  کتاب 
آمده  دکتر محمد علي طاهري  استاد 

است   
                                       ادامه دارد

بقیه : خلیج فارس
همه جا از خلیج فارس نام می برد.

 1968 دردسامبر  لندن  تایمز  روزنامه 
اظهار نظر کرده ومی نویسد بهتر است 
خود  ازپژوهنده  عرب  اندیشمندان 
وازتالش  کنند  پیروی  حمیدان  علی 
فارس  خلیج  نام  تغییر  درباره  بیهوده 

خودداری کنند.
ملل  سازمان  اینها  همه  از  گذشته 
متحد که 22 کشور عرب عضویت آن 
وتغییر  رسمی  نام  دردونوبت  رادارند 
ناپذیر دریای میان ایران وشبه جزیره 
کرده  اعالم  فارس  خلیج  را  عربستان 
مورخه  دریادداشت  بار  اولین   . است 
5 مارس 1971 وباردوم هم اوت 1984 
که درهردو نام رسمی این دریا  خلیج 

فارس اعالم شده است .
همچنین کنفرانسهای ساالنه سازمان 
ملل متحد دربارۀ هماهنگی درنامهای 
جغرافیائی جهان که همه ساله برگزار 
میشود فارسی بودن نام خلیج فارس 

را تأئید کرده است .
درآستانۀ قرن 21 و فروپاشی شوروی  
جهان سیاسی  جغرافیای  در1991 

نظام  بنام  ای  تازه  ودوران  ورق خورد 
شاهد  وجهان  پیداشد  جهانی  نوین 
ازیکطرف  شده   زیادی  رویدادهای 
الکتریکی  اتومبیلهای  درنظراست 
دیگر  شودازطرف  عرضه  ببازار 
که  داده  نشان  شده  انجام  مطالعات 
درشمال  وگاز  ازنفت  عظیمی  منبع 
که  وجوددارد  مرکزی  وآسیای  ایران 
ممکن  بگیرند  قرار  استفاده  مورد  اگر 
فارس خلیج  آبراه  ازاهمیت  است 

فعلی  رژیم  وجود  واگر  شود  کاسته 
منابع  های  کشی  لوله  نبود  ایران 
ایران  خاک  ازطریق  شمال  دریای 

ارسال میشد . 

تیموشنکو نخست وزیر سابق اکراین

فرو ریختن رکورد 37 ساله در دو و میدانی زنان ایران
در رقابتهای دوومیدانی باشگاه های ایران در بخش زنان، یکی از قدیمی ترین 
رکوردهای ورزشی ایران که 37 سال دوام داشت، توسط امینه ایری فرو ریخت.

در این مسابقات که در ورزشگاه آفتاب انقالب تهران برگزار شد، امینه ایری 
پس از 37 سال توانست حد نصاب تازه ای در ماده پرتاب نیزه به جا بگذارد.
امینه ایری که از استان گلستان در این رقابتها شرکت داشت، با پرتابی به 
قبلی  رکورد  ایستاد.  نخست  سکوی  روی  سانتیمتر   75 و  متر  مسافت43 
پرتاب نیزه ایران در اختیار پروین صفوی به میزان 38 متر و 84 سانتیمتر 
بود که سال 1354 بدست آمد. یعنی ایری توانسته رکورد قبلی را حدود پنج 

متر ترقی دهد!
سایر نتایج

با  است،  ایران  دختران  هفتگانه  ماده  رقیب  بی  قهرمان  که  توکلی  سپیده 
حضور در100 متر مانع، الناز کمپانی ملی پوش ایران در این ماده را پشت سر 
گذاشت. توکلی با مدت زمان 14 ثانیه و 72 صدم ثانیه به مقام نخست رسید.
فاطمه محمدی از تیم ثامن الحجج سبزوار در 400 متر مانع زودتر از سایر 
رقیبان به خط پایان رسید و در 3 هزار متر با مانع هم مهسا کشاورز از فارس 

به عنوان قهرمانی رسید.
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پرندگان بی النه
اثر قاسم الربُن

پابگذارم  .خواستم  شدم  پشیمان 
بفرار.مثل آن شب از چنگش بگریزم 
بودوراهم  ایستاده  سرم  پشت  او   .
رابسته بود.حتی یک گربه رو نداشتم 
که بتوانم خودرابیرون بکشم .وانگهی 
بی میل نبودم که شکار پنجمی اش را 

ازنزدیک ببینم .پرسیدم :
-کجا به تورش انداختی ؟

گفت : مسافرم بود.راه درازی میرفت 
درشکه  بود.  نزده  تیغ  آفتاب  .هنوز 
ُسم  .غیرازصدای  میرفت  تاخت  به 
اسب هیچ صدائی به گوش نمیرسید. 
اودهانش رابسته بود.انگار میترسید با 
کشید. می  خجالت  بزند.یا  حرف  من 
هم  .شاید  اورابشناسم  اصرارداشتم 
سنگین  مراسبک  میخواست  دلش  او 
کند.یکهو سر صحبت را باز کردوگفت :
سواردرشکه  کسی  روزها  -این 
پنجاه  نداردبه  میل  نمیشود.هیچکس 
سال قبل باز گردد.حرفش بنظرم یک 

جور شوخی آمد.گفتم :
میل  که  شناسم  می  را  هائی  -آدم 
گردند.  باز  قبل  سال  پانصد  به  دارند 
نه  بود.  تر  آسان  زندگی  روزها  آن 

دودودمی بودونه هول و تکانی .
پرسید:

- مسافر گیر میآید؟
.بعضی ها  را در می آورم  نانم   : گفتم 
کنند.درشکه  تفریح  دارند  دوست 
که  .درآنحال  است  وسیله  بهترین 
حرف میزدم سرم را بطرفش چرخاندم 
.توی  وبامزه  بود.گندمگون  .خوشگل 
بود  چیزی  درشتش  سیاه  چشمهای 

که آدم را پابند میکرد.
دوباره پرسید : زن وبچه داری ؟

نه...زنم  زن  ولی   ، دارم  بچه   : گفتم 
عمرش را به شماداد.

بی اختیارپرسیدم :
-شما چطور . ازدواج کردی ؟

آهی کشید وگفت :
کردم  شوهرداری  یکسال  -فقط 
رفتند  جلدش  توی  ناباب  های  .آدم 
خط  توی  بدربردند.افتاد  واوراازراه 

توی  را  بود.خودش  .ناشی  قاچاق 
کار  آن  روی  را  وجانش  انداخت  دام 

گذاشت .
- ازاو بچه داری؟

- نه.
- حاال چه میخواهی بکنی ؟

- شوهر. جوانم .مردم پشت زن جوان 
نباشد  سرش  روی  مردی  سایه  که 

حرف درمی آورند.
آدمی  جور  چه  شوهرت  میخواهی   -

باشد. پیرو پولدار، یا جوان ؟
است  پوک  پیرها  استخوان   : گفت 
خوشم  هم  مردنی  و  الغر  .ازمردهای 

نمیآید.
به سمتش چرخیدم وبهش زل زدم و 

گفتم :
-زن من میشوی ؟ نه پیرم نه مردنی .
نداشت  من  از  حرفی  چنین  انتظار 
وجور  جمع  را  شد.خودش  .دستپاچه 
به  .پیچ وتابی  کردوالی چادرفرورفت 
خودش داد. چشمش را به اینوروآنور 
میخواست  اینکه  .مثل  دوخت 
دادکه  جرأت  بمن  فرارکند.سکوتش 
سؤالم را تکرار کنم .سراپایم را برانداز 
خنده  بود.به  شده  مالیم  کرد.نگاهش 

گفتم :

زیر   . نشده  پوک  استخوانم  -هنوز 
چهل سال دارم .

دوباره توی چادرش قایم شد . فهمیدم 
بی میل نیست . برخورد آن صبح ، مارا 
شدیم  دوست  بعد  کرد..  آشنا  هم  با 
 .وحاال میخواهیم  زن وشوهر بشویم .
که  شدیم  کوچکی  اطاق  داخل 
چند  بودند.  مالیده  دوغاب  بدیوارش 
نشسته  صندلی  روی  پیروجوان  نفر 
زنان  ازاطاق دیگر سروصدای   . بودند 
را  عروس  شایدداشتند  بود.  بلند 
سفره  پای  که  میکردند  تروخشک 
نمیشد.  قطع  همهمه  بنشانند.  عقد 
روی  بودیم   نشسته  ما  که  دراطاقی 
چیده  وشیرینی  میوه  میزهایکوچک 
بودند. پس از سه ربع ساعت سروکله 
محضردار پیداشد. بادفتری زیر بغل . 
دیواری که درش  کنار  یکراست رفت 
به اطاق دوم باز میشد  نشست .ازالی 
درنیمه باز چشمم به قیافه بزک کرده 
نشسته  آینه  جلوی  که  افتاد  عروس 
انداخته  سرش  به  تورسفیدی   ، بود 
بودند . سبزه بود وبانمک وبه نظر زنی 
چشمهایش  آمد.  می  شادوسرزنده 
مثل الماسی سیاه میدرخشید . دیگر 

از  .دیوارسیالی  ببینمش  نتوانستم 
واو  من  میان  زنان  بدن  نرم  گوشت 

قرار گرفته بود. دردل گفتم :
-غزالی رعنا و معصوم درپنجه گرگ . 

وای به روز او...
بخانه  بعدازظهربودکه  نه  ساعت 
نشنید. را  پایم  .مادرصدای  رسیدم 

فرورفته  سنگینی  خواب  به  گوئی 
که  کردم  رازیرورو  بود.آشپزخانه 
بودم  گرسنه   . پیداکنم  غذائی  لقمه 
.آن شب بی دغدغه وپریشان خیالی 
گذشت . به دنبال  آن شب ، روزها ، 
دراین  شد.  سپری  ها  وماه  ها   هفته 
قرارگرفته  سرراهم  بهمن  نه  مدت 
رانتوانستم  ها  بچه   . کولی  نه   ، بود 
روز  یک   . بودم  رفته  لک  تو   . ببینم 
گیتی   ، دانشگاه  دروازه  جلوی  صبح 
دربازوی  خودرا  دست  که  رادیدم 
اورا  بهروز حلقه کرده بود وآرام آرام 
بدرون محوطه می برد. بیچاره هنگام 
راه رفتن پای چپ را به روی زمین می 
کشید. جلورفتم وصورتش را بوسیدم. 
به   . بود  نیفتاده  جا  اش  قیافه  هنوز 
خنده گفت : پرندگان شکسته بال هم 
میتوانند پرواز کنند. جلوی سرنوشت 
به  وکوج  کج  پای  بااین  زانوزد.  نباید 
راهم ادامه میدهم . حرفت رافراموش 
بایک  چشم   یک  با  حتی   . نمیکنم 
داد  ادامه  زندگی  به  میتوان  چشم 
سرزنش  خودرا  دلم  توی  برد.  ولذت 
کردم .عرق شرم بر پیشانی ام نشست 
. درهمان دم به یاد آن دستهای بی مچ 
افتادم که تالش میکردند  کاری انجام 
دهند. چشمم به صورت ویران بهروز 
به تالش آن دستهای  نگاهم  بود ولی 
که  نگذشت  ای  لحظه  بود.  مچ  بدون 
چرخ  صندلی  توی  مفلوجی  جوان 
 . رفت  دانشگاه  دروازه  سمت  به  دار 
های صندلی  بادستهای خودش چرخ 
از  .ناگهان  میرفت  وجلو  میگرداند  را 
اعماقم صدای سرزنش باری به گوشم 

خورد که داری 

تااینجا خوانده اید:
گیرداما چون جیبش  قرارمی  به خانه درتاریکی شب موردحمله فردی مسلح  بازگشت  جوانی درراه 
خالی و کیفش خالی تربود مردمسلح یا کولی بااو به خانه آنهامیرود . روزبعد جوان درخیابان با تظاهرات 
مردمی روبرومیشود.بطرف یکی اززخمی هابنام بهروزرفته واورا به بیمارستان میبرد درآنجا با بهمن 
آشنامیشود   .مادر جوان باتفنگ شوهرش خودرامجروح میکندکه باکمک دکترمهران همسایه شان 
اورابه بیمارستان میبرند .دکترمهران که جوانرابخانه بازمیگرداندداستان فرارزنش به آمریکا وافتادن 
با بهمن وگیتی  روبرومیشود  بابازگشت به بیمارستان  خوداو به زندان بوستن رابرایش بازگو میکند. 
بهروزرا به خانه مجلل بهمن میبرند تادرآنجا مداوایش ادامه یابد.وقتی شب به خانه می آید متوجه 
میشود مادرش درخانه است متعجب میشود و به خانه دکتر مهران میرود تاببند دکتر مهران زائیده 
جوان  آن  میکند  کمک  بهروز  درمان  برای  دکترمهران  است   حقیقی  شخصیت  یا  خوداوست  تخیل 
وبهمن  نگران آینده بهروز وگیتی هستند. .گیتی میگوید درهرشرایطی بهروزرا ترک نمی کند.دکتر 
مهران ازحال مادرجوان میپرسد واومیگوید فردا اورا بخانه میبرد.کولی به جوان میگوید بعنوان شاهد 

عقد اوشودواو موافقت میکند. اینک دنباله ماجرا

کولی برای ششمین بار سرسفره عقد نشست
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های  آدم  ؟  ابله  میکنی  با خودت چه 
فلج وزمین گیر به جان میکوشند که 
مهرۀ  وتومانند  خودرابسازند  آینده 

هرز از مفصل زندگی جداماندی ...
اطاقم  .به  برگشتم  خانه  به  هماندم 
رفتم ودررابستم وجلوی آینه نشستم 
. کسی که درون آینه بود شکل خودم 
بود. شکلی مسخ وشکسته . عبورزمان 
صورتش راشیار کرده بود وچین های 
درشت پیشانی  اش  توی ذوق میزد 
. بهش خیره شدم .اوهم به من خیره 
شد. صورتش پرازلک وپیس بود . گوئی 
رسوب بیهودگی  به چهره ای نشسته 
بود . چشمهارابستم که اورا نبینم .. به 
خوابم آمد . چهل سال پیرتر. درست 
درمانده  اما   . مهران  دکتر  همسال 
از  تصویری  بود  سرنوشتم   . وناامید 
را  ام  . زندگی  واپسین سالهای عمرم 
مچاله  خود  سرگردان  دستهای  میان 
پریدم  خواب  واز  لرزیدم   . بود  کرده 
.دوباره رفت توی آینه وبه من زل زد 
. به زحمت  آینه را پشت و رو کردم 
 . بود  غوغائی  دردرونم   . نبینمش  که 
کسی را که نمی شناختمش همچنان 
فریادم  اختیار  بی  میکرد..  سرزنشم 
درگوش  ام  گریه  و هق هق  برخاست 
اطاقم  داخل  سراسیمه   . پیچید  مادر 

شد . اشکم رابوسید و گفت :
- چه شده پسرم ؟

گفتم :
- یکنفر دارد روحم را شالق میزند .

- میخواهد ترا بیدارکند.
- بیدارشدم مادر ، امروز صبح بهروز 

مرا بیدار کرد.
- پس به خودت بیا و شروع کن .

به  مهران   دکتر  حرف  اختیار  بی 
شروع  برای   : بود  گفته  که  آمد  یادم 
کردن هیچوقت دیر نیست . فرداصبح 
رختخواب  از  که  بود  نتابیده  آفتاب 
تراشیدم  را  ریشم   . آمدم  بیرون 
.لباس نو را پوشیدم . ناشتائی خورده 
نخورده از دِر خانه بیرون زدم .جلوی 
نفر  چند  دانشگاه  ورودی  بزرگ   دِر 
بودند.  زده  میدانچه حلقه  نرده   کنار 
به صورتشان  رنگ   . میکردند  پچ  پچ 
بچه های دیگر شق ورق داخل  نبود. 
جلوی  نگهبان   . میشدند  محوطه 
درنیمه باز  آهنی ایستاده بود . نخاله ها
میزد.پاراسست  راپس  ها  وحرامی   
 . برگردم  .خواستم  .وایستادم  کردم 
پا کردن  پا وآن  این  از لحظه ای  پس 
بلند  وباقدمهای  دادم  جرأت  خود  به 
به سوی  در راه افتادم .دلم تاپ تاپ  
میزد. سوزشی دربیخ گلو مرا به سرفه 
انداخت . جلوی سرفه ام را گرفتم  .به 

سرعت ازالی بچه هائی که درحال 

داخل شدن بودند  به درون خزیدم . 
نگهبان مراندید . دورتر ، کنار سکوی 
بلند دانشکده حقوق داشتند  اسنهارا 
با صدای بلند  میخواندند. دویدم و به 
دنبال صف ایستادم . روی پله ورودی 
که  رادیدم  مهران  دکتر  ساختمان  
پشت میز ایستاده وورقه ای دردست 
دارد و اسامی دانشجویان را میخواند. 
.از  میرفت  شهر  سر  آن  تا  صدایش 
اسم  به  وقتی   . درآوردم  شاخ  تعجب 

من رسید جلو آمد ودرگوشم گفت :
بیماری  که  زدیم  واکسن  هارا  بچه   -

نگیرند  مواظب خودت باش .
.به  بیماری  کدام  بپرسم  خواستم 
وبه  برگشت   میز  بطرف  تعجیل 
توی کالس   . پرداخت  اسمها  خواندن 
هیچ چهرۀ آشنائی  به چشمم نخورد . 
همه غریب بودند. باسرووضعی ناجور 
بودند   شده  وشو  شست  بااینکه   .
صورتشان  روی  غبار  از  نازکی  پرده 
های  چین  با  پیر  بعضی  بود.  نشسته 
 . خودم  مثل  خمیده  وقامتی  درشت 
مثل کسی را که توی آینه دیده بودم 
. خیال کردم دوسه هزارسال به قهقرا 
فیثاغورث  درس  .ودرکالس  برگشتم 
نشستم .وقت ظهر درسالن غذاخوری 
زندگی  ها  فقط دهان   . بود  ای  غلغله 
میکردند. نه مغزها. امادرکالس ، همه 
تنها  صدارابشنوند.  که  بودند  گوش 

یک صدارا.
به دوش  ساعت چهاربعدازظهر دوش 
دانشجویان  ازدانشگاه بیرون آمدم . 
درشکه  میدانچه   مقابل  خیابان  کنار 
. تا چشمش  تک اسبی کولی رادیدم 

به من افتاد نعره زد:
- سوارشو پسر.

ای  چاره   . وسوارشدم  کردم  اطاعت 
که  داشتم  تعلق  ای  قبیله  به  نبود  
سرشتش  از  جزئی  مرور  به  اطاعت 

شده بود . گفتم :
- ازکجافهمیدی ؟

- بو کشیدم . شامه ام تیز است .
- باز چه خبر است ؟

- ششمی ...
اوهم  ؟  پنجمی چه کردی  با  پرسیدم 

زیر دستهایت  مچاله شد؟
- نه . توی خانه مثل طاوس می خرامد
است  داغ  .خونش  ام  راضی  ازش 

.واشتهایش نیز.
- پس چرا هوس ششمی کردی ؟

کالهت   تا   . نداریم  که  نوح  عمر   -
دمی   . خاک  زیر  رفتی  بچرخانی  را 
خوشه  مثل  مردها   . است  غنیمت 
گندم درو شدند و زنها ازبی شوهری 

دارند میپوسند.
- بازهم شاهد عقد شدم و دفتر 

این یکی هم   . امضاء کردم  را  ازدواج 
بیوه بود وسی ساله .آب ورنگی داشت 

. درباز گشت توی راه گفتم :
- هفتمی را چه وقت به تور میزنی ؟

 باصدای بلند خندید وگفت :
این   . است  اسب  غیرت  به  بسته   -
روزها کاسبی ام بد نیست . اگرروزگار 
همینطور پیش برود ناکام نمی میرم .

سرش را بسویم چرخاند وافزود:
قانونی  آدم  خودم  نمیدانم  بااینکه   -
دیدم  را  پدرم  نه  ، چون  یانه  هستم  
کار  ندارم  دوست  ولی  را  مادرم  ونه 
خالف قانون ازمن سربزند ومثل روباه 

دله ، مرغ را ازالنه اش بدزدم .
انتظار نداشتم که دم از قانون بزند . 
کسی که نیمه شبها با هفت تیر خود

با  میکند   تهدید  مرگ  به  را  مردم 
اش  پیچیده  .روح  است  بیگانه  قانون 
درباره  داوری   . واداشت  تأمل  به  مرا 
اش آسان نبود. وقتی عکس پدربزرگ 
پرخاش  درپاسخ  بست   گلوله  به  را 
مادرم گفت : تواورا توی قاب کوچک 

زندانی کرده بودی ومن نجاتش دادم

 . شاید راست میگفت . شساید با خرد 
خام خود  اینطور فهمیده بودکه روح 
اسیرشده  چار چوبی  درقید  ای  مرده 
اینکه  برای  کرد.سپس  آزادش  وباید 
خشم مادررا فرو بنشاند هفت تیرش 
کند.بدوش  هدیه  او  به  خواست  را 
کشیدن بهروز وازاین خانه به آن خانه 
نشانه  نکردن  کرایه  ومطالبه  بردن 
ازدرونش  که  بود  تضادی  از  دیگری 
کولی  رسیدم  که  خانه  به  میجوشید. 
خوب  مادر  حال  کردم  فراموش  را 
شده بود مثل پروانه دوروبر دخترانش 
روی   . رفتم  اطاقم  میچرخید.درون 
حتی  .نمیخواستم  افتادم  دمر  کتابها 
یک دقیقه را تلف کنم . با شوق وصف 
بلعیدم  می  را  کتاب  جمالت  ناپذیری 
بود.  مسابقه  نوعی  خواندنم  درس   .
مسابقه با بهروز. میکوشیدم ازاو عقب 
نمانم .جمعه ها بسراغش میرفتم مثل 
جا  گیتی  النه  توی  مهاجر   پرستوی 
خوش کرده بود. گیتی هم مثل سایه 
او جوش  به  انگار  بود.  او چسبیده  به 

خورده بود.                 ادامه دارد

کاروبارکولی سکه بود و...
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 انتخاب از: م.ع.آشناگشتی درمیان کتابها

افسانه بانوی حصاری

 ، روس  شهرهای  از  یکی  پادشاه 
بازیبائی  و  بسیارزیبا  داشت  دختری 
، دانش آموخته وازاین رو ، ازهرجای 
او می  به خواستگاری  مردان   ، جهان 
به  رغبتی  هیچ  دختر  ولی  آمدند 
. ناچاربرای آنکه  شوی کردن نداشت 
ازدست خواستگاران سمج رهائی یابد 
وبه  ساخت  حصاری  بلند  درکوهی   ،
آنجا پناه برد. همچنین درراهی که به 
کارگذاشت  طلسمی  رفت  می  حصار 
آن  میکردئ   دژ  قصد  هرکس  که 
طلسم بکار می افتاد وبا تیغ اورا دونیم 
میکرد. دِر دژ را هم طوری ساخته بود 
را  آن  گشودن  راز  مهندسی  هیچ  که 
حصاری   بانوی  سپس   . دانست  نمی 
آن  ودرباالی  کشید  خود  از  تصویری 
با  همسری  خواهان  هرکس   : نوشت 
اوست باید چهارشرط اورا بجای آورد. 
باشد.  نام  نیک  مردی  اینکه  نخست 
دوم اینکه بتواند طلسمی را که درراه 
سوم  بگشاید.  اند   کارگذاشته  دژ  
اینکه دِر دژ را بیابد و چهارم اینکه به 
پرسشهائی که دختر درحضور پدرش 
دهد.  پاسخ  میکند  خواستگار  از 
چهارشرط  این  ازعهده  که  هرکس 
برآید به همسری دختر خواهد رسید.

وگرنه سررا ازدست خواهدداد.
تصویررا   ، حصاری  دستوربانوی  به 
ازآن  وپس  آویختند   شهر  ازدروازۀ 
به  از هرگوشه جهان  بسیاری  جوانان 
آمدند.  حصاری  بابانوی  وصلت  امید 
نیامدند. بر  آزمایشها  عهدۀ  از  ولی 
آرزو  این  برسر  خودرا  جان  وناکام 
روزی شاهزاده جوان  تااینکه  نهادند. 
کاربست  براین  ودل  پیداشد  ودلیری 
خود  پیشروان  سرنوشت  تابه  ولی   .
گرفتار نگردد  نخست پیش فیلسوف 
از آموختن  برخی  . وپس  پیری رفت 

رموز راهی دژ گردید..
ازآنکه درگشودن  نیکنام  پس  جوان 
طلسم ویافتن دِر دژ کامیاب شد ، نوبت 
به اجرای شرط چهارم رسید وقرارشد 

رمز  طریق  به  درحضورپادشاه  دختر 
واگراو  بکند  جوان  از  چهارپرسش    ،
پاسخ درست راهم بطریق رمز بگوید 

ازعهدۀ آزمایش برآمده است .
دختر  که  بود  این  نخست  پرسش 
گشود  مروارید  دو  خود  گوش  از 
اینکه   یعنی   ( فرستاد  جوان  ونزد 
عمررادریاب که دوروزی بیش نیست .(
همان  دیگربه  مروارید  سه  جوان 
بازپس   دختر  ونزد  افزود  برآن  اندازه 
هم  روز  پنج  عمر  اگر  فرستاد.)یعنی  

بود باز زود میگذشت .
بر  شکر  مشت  یک  باردوم  دختر 
مروارید ها پاشید وآنهارا درهم سائید 

ونزد چوان فرستاد.) یعنی زندگی 

همچون این ُدّر و شکر به شهوت آلوده 
گشته است . چه کسی میتواند 
زندگی را از شهوت پاک سازد؟(

وآن  خواست  شیر  جامی  جوان 
مرواریدهای شکر آلودرا درآن ریخت 
ونزد دختر فرستاد.) یعنی اینکه  شکر 
از شکر  ها  ومروارید  درشیر حل شد 

جدا گردید.(
دربرابر  یعنی   ( نوشید  را  شیر  دختر 
تو کودک شیر خواری بیش نیستم .( 
وانگشتری خودرا نزد جوان فرستاد.) 

یعنی همسری باتورا می پذیرم(.
جوان آن انگشتررا درانگشت کرد ویک 
 ( نزددخترفرستاد  درخشان  مروارید 

یعنی منهم چون گوهری یکتا وبی 

مانند هستم .
مرواریدی  خود  بند  ازگردن  دختر 
گشود که درست همتای آن مروارید 
بود و هردورا نزد جوان فرستاد.) یعنی

 اینکه من نیز در یکتائی ، مرواریدی 
چون تو هستم .(

جوان هرچه نگریست میان مرواریدها 
ارزق  ای  مهره  جوان   . ندید  تفاوتی 
رنگ  برای دفع چشم بد  برمرواریدها  
دو  دختر  ونزددخترفرستاد.  افزود 
رابردست  ومهره  برگوش  را  مروارید 

بست وبه پدرخود گفت : 
- برخیز کاروصلت مارا سازکن .
" از هفت پیکر  نظامی گنجوی"

قالب ادبی این افسانه همان چیستان 
است که درضعرفارسی  غالبًا بصورت 
.ولی  است  بکاررفته  کوتاه  و  منفرد 
که  نیز  آن  یافتۀ   گسترش   صورت 
داستان  بشکل  نظامی  درمنظومه 
کهن  ازقالبهای  یکی  است   درآمده 

ادبیات ایران است .و...
از قالبهای ادبی  قالب چیستان  یکی 
بسیار رایج ادبیات پهلوی بوده وازآنجا 
به ادبیات فارسی راه یافته است . یک 
پرسشهائی  ادبی   قالب  این  نمونه  
است که درشاهنامه موبدان درحضور 
اززال  چیستان  صورت  به  منوچهر  
 . دریابند  اورا  دانش  تاپایه  میکند 

پرسشها چنین اند:
آن دوازده سرو که درپارسی همه یک 

اندازه اند کدامند؟
پاسخ :  دوازده ماه اند . 

آن دو  اسب تازنده   که یکی سپید و 
یکی سیاه اند کدامند؟

پاسخ : شب وروز
آن سی سوار که گاه یکی کم آید ؟

پاسخ : سی روز ماه اند که گاه بیست 
ونه گردند وغیره ...

که  ای  گونه  پرسشهای چیستان   ویا 
و  ازبزرگمهر  انوشیروان  درشاهنامه  
موبدان از انوشیروان  و هرمز میکنند 
و نظیر آن که در پندنامه های پهلوی 

نیز هست .
دکتر   ، دیرینه  های  سخن  ازکتاب   "

جالل خالقی مطلق شاهنامه شناس
صفحه 167 ببعد.

قالب چیستان  یکی از قالبهای ادبی بسیار رایج ادبیات پهلوی بوده وازآنجا به 
ادبیات فارسی راه یافته است



صفحه 43 آزادی شماره29- سال سوم

- مشکالت عالم غدار راحل نتوان کرد
- حادثات  گنبد دوار را دفع نتوان کرد

- دنیا محل گذراست .
-- دنیا دوروز است .

= دنیا وفا ندارد.
دیده  هردو  نور  ای  ندارد  وفا  نیا  د   -
حافظ(
- عمر ضایع مکن  ای دل که جهان می
گذرد.                                 )سعدی(

-  فی الجمله اعتماد مکن  برثبات دهر
)حافظ(
- جهان ای برادر نماند به کس )سعدی(
- نداند کسی راز چرخ بلند)فردوسی(

-درچرده اسرار کسی را ره نیست
)خیام(
-هیچ دانا درجهان آگاه نیست )حافظ(

- شاگردی روزگار کردم بسیار
درکار جهان هنوز استاد نیم )خیام(

- - دنیا مزرعه آخرت است .
- دنیا بکام ابلهان است .

- دل برجهان مبند که با کس وفا نکرد
)سعدی(

-- منه دل بر این گیتی چاپلوس 
که جمله فسونست . بادو فسوس 
)اسدی(

- جهان را نمایش چو کردار نیست 
بدو دل سپردن سزاوار نیست 
)فردوسی(
- جهان سربسر حکمت وعبرت است 
)فردوسی(

- دنیا میدان جنگ است 
- بخند تا دنیا  باتو بخندد.

- غم دنیا ی دنی چند خوری ، باده بخور
باشد که مشوش  دانا  باشد دل  حیف 
)حافظ(
- بردار دل از مادر دهر ای فرزند)حافظ(

- جهان روزی دهد روزی ستاند
)ویس ورامین(

- جهان را چنین است سازونهاد 
زیکدست بسته بدیگر بداد)فردوسی(
-دورویه بود گردش روزگار)فردوسی(

- دنیا دائم به یک قرار نیست 
)جامع التمثیل(

- که دارد زمانه نشیب و فراز
)فردوسی(

- نداردجهان  بریکی سان شکیب 
فراز است پیش از پس هر نشیب
)اسدی(

-   دراین دنیا کسی بی غم نباشد 
اگر باشد بنی آدم نباشد

- دراین دامگه شادمانی کم است .
خوش  کسی  فیروزه  طارم  زیراین   -

ننشست                           )حافظ(

- دنیا جای آزمایش است نه آسایش
جمله  وکارجهان  جهان   -
هزاربار   / است  درهیچ  هیچ 
تحقیق ام  کرده  نکته  این  من 
)حافظ(
- کاراین جهان کالف پیچ درپیچ است
است  هیچ  وآخرش  هیچ  اولش 
ندارد هیچ  بقا  که  دل  منه  برهیچ   -
ندارد هیچ  ووفا  است  هیچ  همه  دنیا 
)اهلی( 

- اگر بخردی برجهان دل مبند 
که ناید به فرجام  ازاو جز گزند
)فردوسی(

- حسد آن است که هرگز نپذیرد درمان
)فرخی(

- حس.د هرگز نیاسود.
- حسد دردبی درمان است.

- - حسد آنجا که آتش افروزد
خرمن عقل وعافیت سوزد
)تاریخ گیالن(

- حرف حق تلخ است .
- حرف راست راباید ازبچه شنید

- چو حق تلخ است باشیرین زبانی
حکایت سرکنم آن سان که دانی

- هرجا نمک خوردی نمکدان مشکن 
)جامع التمثیل(

- نمک خوردی نمکدان مشکن
- کسی که باتو نیکی کرد  یکبار

همیشه آن نکوئی یاد میدار
)ناصرخسرو(

-سپاسدارباش تاسزاوار نیکی باشی

- از بخششی کوچک هم باید سپاس 
داشت .

نمی  را  پیشکشی  اسب  دندان   -
شمارند.

- مفت را چه گفت ؟
نمک  خروارهم  است  نمک  -انگشت 

است 

- دنیا بکام ابلهان است .
- حماقت هم خوب چیزیست .

- هرکه فهمید مرد، هرکه نفهمید برد.
- خوشا آن که کره خر آمد االغ رفت

- هرکه را درعقل او نقصان فتاد
کاراو فی الجمله آسان اوفتاد

- احمق را ستایش خوش آید.
- ابله به ابله خوش است .

- جواب ابلهان خاموشی است .
- دل بیماررا دوا بتوان

حمق را هیچگونه چاره مدان 
)سنائی(

- ابلهی گفت واحمقی باور کرد.
- دانا به اشاره کارکندو نادان به زخم 

چوگان.
- تا که احمق باقی است اندر جهان 

مردمفلس کی شود محتاج نان
)مولوی(
- تاابله درجهان است مفلس در نمیماند

- یاسین بگوش خر خواندن.

- آنکه از ُجفت مبراست خداست
- تنهائی فقط به خدا می آید.

- بدان خدای که جز وی خدای نیست 
دگر                                      )حافظ(

-توانای مطلق خدایست وبس)سعدی(
- آنکس که بیک حال بماند خداست 

- گذر نیست از حکم یزدان پاک
)فردوسی(

-خواست خدارا چاره نیست .
- ازآنچه ایزد خواهد گریختن نتوان

)عنصری(
-خدا کشتی آنجا که خواهد برد

اگر ناخدا جامه بر تن درد)سعدی(
-هرچه دلم خواست نه آن شد
هرچه خدا خواست همان شد.

- آنچه دلم خواست نه آن میشود
هرچه خدا خواست همان میشود0
- جهان را صاحبی باشد خدا نام 

عقل  بدلیل   ، ندیده  کسی  -خدارا 
شناخته اند.

-از همگان بی نیازوبرهمه مشفق 
از همه عالم نهان و برهمه پیدا
)سعدی(

- دل شود چون بعلم بیننده
راه جوید به آفریننده

- روزی دهنده خداست .
- ضامن روزی بود روزی رسان

- خدا رزاق است .
- ازدست وزبان که برآید

کز عهده شکرش بدرآید)سعدی(
- مکن سعدیا دیده بر دست کس 

وبس پروردگاراست  بخشنده  که 
)سعدی(

- ستایش خداوند بخشنده را 
که موجود کردازعدم بنده را)سعدی(

- مفلس درامان خداست .
- خدا کس بیکسان است .

- خدایار مظلومان است .
- حکیم حکیمان خداست .

-ازتوحرکت ازخدابرکت
-حرکت ازتو برکت ازخدا

-خداچشم راداد چاه راهم داد.
-آن زمان کایزد آفرید این طاق 

هیچ بد نیافرید علی االطالق)سنائی(
- پیرما گفت خطا برقلم ُصنع نرفت 

آفرین برنظر پاک خطاپوشش باد
)حافظ(
- خداوقتی میدهد نمیپرسد کیستی.

-کسی را که ایزد کند ارجمند
دهد مایه وپایگاه بلند)فردوسی(
- ایزد ندهد ملک جهان جز به سزاوار
غلط به  را  کس  خدای  ندهد  -دولت 
نهاد را  عالم  اقلیم  هفت  آنکه   -
هرکسی را هرچه الیق بودداد)سعدی(
- خدا همه چیزرا بیک بنده نمیدهد.

- خداوند گیتی ستمکاره نیست .
- باخداباش خداباتوست .

کسی کوبود پاک و یزدان پرست 
نیازد بکرداربد هیچ دست )فردوسی(

-خدا سِر مارا بقدرباالپوش میدهد.
- خدادردراباندازه طاقت میدهد.

ادامه دارد.

المثل اهی افرسی ضر             ب 

گردآوری:دکترهمایون آرامقسمت هفتم

جهان

حسادت

حقیقت

حق شناسی

حماقت

ـخدا
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ایرانیان   از  بسیاری  که  شاملو  احمد 
اما  میدانند  توانا  بسیار  مترجمی  اورا 
در  ونه  نیمائی  درقالب  نه  شعراورا 
آورند   می  بشمار  عروضی  قالبهای 
برکلی  دردانشگاه   1990 درسال 
وفرهنگ  ادب  دربارۀ  اظهارنظرهائی 
و  موافق  بازتابهای  که  کرد  ایران 
حرفهای   . داشت  زیادی  مخالف 
با  هم  هنوز  فردوسی  دربارۀ  او 
او  اما دیدگاه   . روبروست  مخالفتهائی 
بازتابی  ایران  درمورد موسیقی سنتی 
های  گفته  عین  دراینجا  نکرد.  پیدا 
شاملو را دربارۀ موسیقی اصیل ایرانی 

میخوانید:
موسیقی  میگوئید  نظر  ازچه   : سئوال 

ایرانی متحول نمیشود؟
- عرض کنم که متحول نمیشه . برای 
اند،  بسته  دایره  تا  هفت  اینها  اینکه 

شوروماهور وسه گاه و فالن 

بوده  فارسی  غزل  راوی  اینها  ...که 
هروزنی  .خوب  مختلف  اند.دراوزان 
بنابراین   . نامطلوب هم داره  یک وزن 
درموسیقی هم گوشه ها هستند.شما 
این موسیقی سنتی  میتوانید مجموع 
هرسازدیگری   ویا  کمانچه  یا  باتار  را 
بنشینید از 8 صبح تا 2 بعدازظهر همه 
اش را بزنید این چه موسیقی است ؟ 
نه خودتون بگید. درست مثل اینه که 
مثل   کنید  انتخاب  تا شعر  4تا 5  شما 
داشت عباسقلی خان پسری   وتا اسم 

شعر میاد اونرا بخونید. مثاًل 7تا شعر
ایرانی  شعر  وبعنوان  بکنید  انتخاب   
که  است  کاری  این  وسط  بگذارید 
موسیقی ایرانی کرده . نه پیش میره ... 
فقط از یک پیش درآمد شروع میشه  
.بعد چهارمضراب میزنه . بعد یارو عرعر 
میکنه  بعد یک تصنیف میخونه و بعد 
وتموم  مزنه  چی  نمیدونم   رنگ  یک 

میشه  من نمیتونم قبول کنم موسیقی 
زمینه  . موسیقی  است  چپنین چیزی 
ترین  وانسانی  ظریفترین  از  یکی 

خالقیتهاست . موسیقی 
درآن  نوازندگی  تکنیک  که  آنست 
مطرح باشه . شما ِخر هر موسیقیدانی 
را بچسبید وبگید آقا یک چهارمضراب 
دارم.  الزمش  من  کن  درست  جدید 
قانون  ملقمه  همون  تو  چیزی   یک 
میده  میکنه  درست  چهارمضراب 
بابا برداشته  آهنگ به  ... اون  دستت 
انگار   ، "نینوا"  بنام  اون درازی نوشته 
یک  پشت  باید  که  است  موسیقی 

تعزیه خونی پلی بک بشه .
دستگاه  تمام  برداشته  امیُرف  آقای 
تاتنبک  وده  تارو  سیصدتا  با  شوررا 
ُفنی  ...پُلی  نوازیه  اینها تک  اصاًل  زده 

نیست .
سئوال : درادامه صحبتهای شما... آیا

موسیقی  این  که  میشه  پیدا  چیزی 
را...

- واال من اینقدر ازاین موسیقی نفرت 
گوش  حوصلۀ   دیگه  اصاًل  که  دارم 

دادنشو راندارم ..
بنام  نوارخونده  آقای شجریان یک   ...
این  توی  بیت  .مثاًل یک  مرکب خونی 
دستگاه خونده یک پاساژ قالبی داده 
رفته توگوشه یک دستگاه دیگه همونه 

منتها شده چهل تیکه .
بشوند   نزدیک  بهم  وقتی  ها  پرده 
میدهند  العاده  فوق  انگیز  غم  حالت 
و  چینی  موسیقی  مثاًل  همانطورکه  
ژاپنی  گامش به 5 نت تقسیم میشه ... 
وچون فواصلش بیشتر میشه موسیقی 
چینی  موسیقی   . شادیه  العاده  فوق 
اینها)ایرانی  ولی   . شاده  العاده  فوق 
راداریم   گام  7تا  این  ما  که  میگن  ها( 
باضافه 7تا سه پرده دیگه یعنی گام را 
اند. خوب  به 21 قسمت تقسیم کرده 
این میشه گریه مطلق !اگرمشکل  اینه 
بیائیم روی اون نیم پرده خط بکشیم 
مگر  بگیریم  را  مینور  و  ماژور  گام   .
ربع  نداشتن  بخاطر  غرب  موسیقی 

پرده چه بالئی بسرش امده .؟سرشار 
 از خالقیت و شور و نشاطه .

و  پیدا میشه   همینطور هم آهنگساز 
بشینیم  هی  ما  حاال   . میسازه  آهنگ 
را  خان  ابوالحسن  میرزا  چهارمضراب 

بزنیم ...
بود. وزیری  کارهای  درمورد   : سئوال 

دوا  دردی  روزی  یه  میتونست  شاید 
کنه . ودیدیم اجراهای چند سازی 

بقیه درصفحه 48

دیدگاه احمدشاملو
 دربارۀ موسیقی
 اصیل ایرانی 

*شما میتوانید مجموع موسیقی ایرانی 
را از  صبح تا بعدازظهر بنوازید

* موسیقی ، راوی غزل فارسی بوده 
است .

* کار وزیری و دیگران هیچ
 تأثیری در نسلهای بعدی نداشت !

* موسیقی چین وژاپن بسیار
 شاد است و موسیقی ایرانی 

گریه مطلق است !  
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آزادی   نشریه  پیشین  های  درشماره 
که  پنجگاه  راست  درمورددستگاه  
است   موسیقی  از هفت دستگاه  یکی 
شرح دادیم . اکنون به اختصار مجدداً 
از  یادآور میشود  هنرجویان همیشه 
دربارۀ  همه  این  که  پرسیدند  می  من 
ساسانیان   درزمان  موسیقی  تعالی 
و  ونکیسا  میشودوازباربد  صحبت 
سرک کیس ودیگران صحبت به میان 
حکیم  دردیوان  وهمچنین   آید  می 
لحن  وسی  خسروانی  هفت  از  نظامی 
باربد وسیصدو شصت دستان   بحث 
به میان می آید.اما ما از چگونگی آن 

آگاه نیستیم .
درایام  پیش  سالها  که  درمسافرتی 
نوروز به اتفاق خانواده به کشور عراق 

 واُردن داشتیم چشمم به خرابه های

وبی  افتاد  ساسانیان  پایتخت  مدائن   
جویانم  هنر  سئوال  یاد  به  اختیار 

افتادم .با خودگفتم :
لرستان  مانند  سامان  این   اهالی   -
ساکن اندرنسل   نسل  که   هستند 
مردم  موسیقی   . اند  خودبوده  زادگاه 

لرستان بیشتر درمایه راست پنجگاه

بنابراین فرض را براین نهادم   .  است 
راست  نیز  مدائن  مردم  موسیقی  که 
مالک  را  .آن  است  بوده  پنجگاه 
نغمات  وهرچه  کارخودقراردادم 
بصورت  شنیدم   می  دستگاه  دراین  
نت درمیاوردم که نمونه هائی ازآن را 

دراین صفحه می بینید. 

درمجموعه  آهنگهای محلی ایران که 
درمورد  گذاشتم   ایرانیکا   دراختیار 
موسیقی ناحیه خراسان به این نتیجه 
زیاددیده  لنگ  ضرب  که  رسیدم 

وشنیده میشود.
مالحظه  درزیر  که  آهنگی  نت 
دوبیتی  گرفتن  بکار  با  میفرمائید 
یعنی  ضرب   همین  با  باباطاهر   های 
ام که دردستگاه راست  5/4  ساخته 
پنجگاه ساخته وپرداخته شده است .

پسندد/  درمان  دردویکی  یکی 
پسندد/ هجران  یکی  وصُل  یکی 
وهجران/ ودردووصل  ازدرمان  من 
پسندد جانان  را  آنچه  پسندم 

اگردردم یکی بودی چه بودی / اگرغم 
اندکی بودی چه بودی/ببالینم حبیبی یا 
طبیبی/ ازین هردویکی بودی چه بودی
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تنبک از مهمترین وسیله ای است که 
مورداستفاده  ما   سنتی  درموسیقی 
پشتوانه  را  آن  قرارمیگیردومیتوان 
آورد. حساب  به  دیگر  نوازندگان 
میگویند.  هم  "ضرب"  را  تنبک 
کننده  وکنترل  نگهدارنده  ساز  این 
دریک قطعه موسیقی  "تمپو"  سرعت 
سرعت  سایرسازها  ونوازندگان  بوده 
نوازندگی برروی آالت موسیقی خودرا 
میدهد  آنها  به  تنبک  که  باسرعتی 

تنطیم میکنند.
سازهای  ترین  قدیمی  از  یکی  تنبک 
ودراشعارشعرای  بوده  ایران  سنتی 
شده  برده  نام  ازآن  کرات  به  قدیمی 
است . انواع واقسام ضرب درکشورهای 
اکثر  گفت  وجودداردومیتوان  دیگر 
موسیقی  دراجرای  جهان  ی  کشورها 
شبیه  ای  ازوسیله  کشورشان  ملی 
و  میکنند.شکل ضرب  استفاده  ضرب 
طرز نواختن آن درکشورهای مختلف 
عربی  .درکشورهای  است  متفاوت 
یکنواخت  استوانه  شبیه  آن  شکل 
است که درموقع نواختن آن را بین دو 
زانو قرار میدهند وبصورت نشسته می 
خاورمیانه  کشورهای  نوازند.دراغلب 
برای نواختن ضرب آن را بین دو زانو 
. درکشورهای آفریقائی   قرار میدهند 
ضرب یا طبل ، حجیم تر است که آنرا 
بصورت ایستاده برروی زمین قرارداده 
میتوان  قدمت  نوازند.ازلحاظ  ومی 
ای"  "کوبه  سازهای  جزو  که  را  ضرب 

حساب میشود از قدیمی ترین آالت

درجنگها  .که  دانست  بشر  موسیقی   
مراسم   ، مذهبی  مراسم   ، ها  شادی   ،
مرگ  مراسم   ، ازدواج  مراسم   ، تولد 
وسوگواری بکارمیرفته وهم اکنون نیز 

بکار برده میشود.
درخت  چوب  از  ضرب   ساختن  برای 
توت یا گردو استفاده میکنند. زیرا این 
نوع چوب کمتر ترک بر میدارد. چوب 
ضرب  ساختن  برای  نیز  افرا  درخت 
قبل  ضرب  .سازندگان  است  مناسب 
حرارت  درکوره  را  چوب   ، ساختن  از 
میدهند تا آب و رطوبت آن  به نسبت 
کند.وبه  پیدا  کاهش  50 درصد  تا   45
میکنندکه  آبگیری  را  چوب  اصطالح 
این  kiln dry میگویند.  این عمل  به 
یا  ترکیدن  از  جلوگیری  باعث  عمل 
پوست  میشود.  چوب  برداشتن  تاب 
یا  آهو  پوست  اکثراً  تنبک  روکش 
را  آن  که   . است  گوسفند  پوست 
بصورت کشیده شده بربدنۀ ضرب می 
حرارت  تغییر  دراثر  چسبانند.وچون 
کشیدگی  قابلیت  پوست   ، رطوبت  و 
خودرا ازدست میدهد الزم است قبل 
از نواختنتنبک را گرم کردکه رطوبت 
طنین  صدای  بتوان  شودتا  گرفته  آن 

دار مطبوعی ازآن بدست آورد.
صداتراز  خوش  ایران  ساخت  تنبک 
کشورهاست  سایر  متداول  ضربهای 
کاملترین  تیمپانی  که  گفت  .میتوان 
نوع ضرب است که مجموعه ای است 
قابلیت  که  طبل   5 پیوستن  بهم  از 
که  هائی  پیچ  دارند.وبا  شدن  کوک 

دراطراف دایرۀ فوقانی آن تعبیه شده 
آن را کوک میکنند.تمام ارکسترهای 
دارای  استثناء  بال  سنفونیک  بزرگ 
لزوم  درمواقع  که  هستند  تیمپانی 
اثری  به  وبسته  کرده  استفاده  ازآن 
را  آن  رادارند   اجرایش  قصد  که 
 ،3 و  تونیک  های  فاصله  بصورت 
نظر  مورد  5و8)هارمونیک(درگام 
جاز  درارکسترهای  میکنند.  کوک 
مجموعۀ سازهای کوبه ای وسنج ها را 

پرکاشن  مینامند.
درهمۀآثارقدیمی بجامانده از موسیقی 
ضرب  یا  تنبک  صدای  ایران  سنتی 
ماهرانه  آنها  از  بعضی  میرسد.  بگوش 

و برخی  ناپخته و ناشیانه.
ضرب  نواختن   ، عامه  عقیدۀ  برخالف 
ضربه  با  میخواهد.تنها  زیادی  مهارت 
تنبک  به  کتاب   و  بدون حساب  زدن 
کسی را ضرب گیر یا تنبک نواز نمی 

خوانند.
نام  ازنوازندگانی  موسیقی  درکتابهای 
این  پیشکسوت  که  است  شده  برده 
به  آنها  ازمیان  اند.  بوده  ملی  ساز 
روانبخش  رضا  حضور،  سماع  اسامی 
به  ولی  برمیخوریم  غیاثی  ومهدی 
جرأت میتوان گفت که پیشتاز سبک 
تهرانی  حسین  نوازی  درضرب  نوین 
تنبک  و دو  او  به شرح حال  است که 

نواز دیگر می پردازیم :
حسین تهرانی 

وی پایه گذار سبک جدیدی درتنبک 
درتهران   1290 درسال   . است  نوازی 

بدنیا آمد. پدرش بنام میرزا اسماعیل 
ضرب  درادامۀ  وی  سرسخت  مخالف 
از  را  حسین  بود.وهمیشه  نوازی 
میکرد. منع  زدن  ضرب  به  پرداختن 

درحسین  که  وشوری  شوق  ولی 
فرزند  این  داشت   وجود  خردسال 
حسین  محضر  به  را  ناخلف  باصطالح 
از  کشاند.وپس  زاده  اسماعیل  خان 
از محضر  نوازی  آموختن اصول ضرب 
غیاثی   مهدی  وبعداًَ  روانبخش   رضا 
استاد  درکالس  سپس   . جست  سود 
ابوالحسن صبا نام نویسی کرد و سالها 
و  ملی  موسیقی  انجمن  درارکستر 
بدعوت  سپس  کرد.  نمائی  هنر  رادیو 
این  درکالس  وزیری  علینقی  کلنل 
به    1328 تا   1323 ازسالهای  استاد  
تدریس پرداخت . از ابتکارات حسین 
همنوازی ضرب  گروه  تشکیل  تهرانی 
را  نوازی  ضرب  تکنیک  .وی  است 
بصورت  را  آن  و  درآورد  نت  بصورت 
جزوه ای منتشر کرد.وبدین نحو  کار 

هنرجویان دراین رشته را آسان کرد.
به  وشخصیتی  مقام  تهرانی   حسین 
نواز"  "تنبک  اکنون  که  داد  تنبک 
گردیده   موسیقی  مجلس  صدرنشین 
صمیمی  دوستان  از  یکی   . است 
پور  همایون  منوچهر  تهرانی   حسین 
درخاطرات  را  جالبی  داستان  که  بود 

خود از حسین تهرانی شرح میدهد:
بزرگان آن دوره که  از  شبی مجلسی 
و"ملک   " الملک فروغی  "ذکاء  شامل 
 ، صبا"  و"ابوالحسن  بهار"  الشعرای 

جایگاه امروز موسیقی ایران:

تنبک نوازان 
برجسته ایران

از: مجید زندیه

 از ابتکارات حسین تهرانی تشکیل گروه همنوازی ضرب است .وی 
تکنیک ضرب نوازی را بصورت نت درآورد و آن را بصورت جزوه 
ای منتشر کرد.وبدین نحو  کار هنرجویان دراین رشته را آسان کرد.



صفحه 47 آزادی شماره29- سال سوم

زاده"  و"بدیع  سماعی"  "حبیب 
آقای  میشود.  حضورداشتندتشکیل 
بدیع زاده شروع به تعریف از هنرمند 
تهرانی"  "حسین  بنام  ای  ناشناخته 
وی  هنرنمائی  شرح  به  میکند.وآنقدر 
میکنند  موافقت  که  میدهد  ادامه 
یکنفر برود واز حسین تهرانی دعوت 
کند که به مجلس بیاید. پس از حضور 
ابوالحسن  درمجلس   تهرانی  حسین 
کوک  سازهارا  سماعی  حبیب  و  صبا 
درخواست  تهرانی  وازحسین  میکنند 
به  که  کند  باآنهاهمراهی  که  میکنند 
سپس  آید.  برمی  آن  ازعهدۀ  آسانی 
سنگین   وزن  با  قطعه  یک  زاده  بدیع 
اورا  جواب  تهرانی  حسین  و  میخواند 
میدهد.سپس  ای  نحواستادانه  به 
غیرازسنتورنوازی  که  سماعی  حبیب 
برای  آشنابود   نیز  ضرب  تکنیک  با 
سرعت  تهرانی  حسین  امتحان 
نوازندگی سنتوررا تغییر میدهد  غافل 
نیست  بیدی  وارد  تازه  این  ازاینکه 
باتفاق   بلرزد.حاضرین  بادها  ازاین  که 
نواز  ضرب  این  که  میکنند  تصدیق 
شدگان  شناخته  تمام  از  ناشناخته 

بدینجهت فروغی   . ماهرتراست  فبلی 
وبهار وی را مورد قدردانی قرارداده و 

مشوق او برای ادامه کارش میشوند.
بیشماری  پیروان  تهرانی  حسین 
داشت که ازمیان آنها ازهمه مشهورتر: 
همدانیان  حسین  ح-  امیرناصرافتتاح 
ناصرفرهنگ   - اسماعیلی  محمد   -
رجبی  بهمن   - زاهدی  علی  فر- 
 - ملک  جهانگیر   - امیربیداریان   -
اکبر  و  واثقی  داود  کامکار-  ارژنگ 

صادقی  هستند.
به  پهلوانان  ساز  میتوان  را  تنبک 
ها درزورخانه  زیرا  آورد  حساب 

به  ضرب  وریتم  آهنگ  با  پهلوانان   
حرکات پهلوانی خود میپردازند. 

بیشماری  مسافرتهای  تهرانی  حسین 
گرد  آمریکا  و  اروپائی  کشورهای  به 
سالگی   62 درسن   1352 درسال  وی 

بسرای باقی شتافت . روحش شاد.
محمد اسماعیلی

وپیروان  شاگردان  ترین  ازبرجسته 
کتاب  وی   . است  تهرانی  حسین 

" تدریس تنبک"راتدوین نمود  که 
حسین  آموزشی  جزوۀ  شدۀ  کامل 
فرد  نصیری  .آقای  است  تهرانی 
نوین"به  موسیقی  مردان   " درکتاب 
محمداسماعیلی  گرافی  بیو  شرح 

پرداخته ومی نویسد:
 1313 درسال  محمداسماعیلی 
ازخردسالی   . شد  متولد  درتهران 
داشت  زدن  ضرب  به  مفرطی  عالقۀ 

هایش  دائی  موردتوجه  عالقه  واین 
گرگین  مصطفی  و  مرتضی  بنامهای 
درسال  را  وی  آنها  و  قرارگرفت  زاده 
تهرانی  حسین  محضر  به   1330
اسماعیلی   محمد  کردند.  راهنمائی 
با وزارت فرهنگ وهنر  درسال 1337 
همکاری نمودودرارکسترهای موسیقی 
ملی به فعالیت پرداخت .درسال 1345 
سرپرستی گروه تنبک وزارت فرهنگ 
وهنر را بعهده گرفت که برای این گروه 
کرد.از  تنظیم  فانتزی  قطعه  حدود 15 
ایست  قطعه  او  کارهای  معروفترین 
"سرلک"  خانم  نوشته  "رونما"   بنام 
سرپرست موسیقی ملی تاالر رودکی که 
برروی یکی ازداستانهای  اصیل ایرانی 
اسماعیلی  محمد   .. است  نوشته شده 
قطعه ای بیاد استادش حسین تهرانی 
ارکستر   برای  قطعه  این  که  ساخت 
سازهای ایرانی وگروه تنبک است که 
ملودی آن ازاستاد فرامرز پایور است . 
این قطعه درشب یادبود حسین تهرانی 
مواجه  مردم  اجراگردیدوبااستقبال 
مسافرتهای  اسماعیلی  محمد  شد. 
نقش  و  قدرت  نشاندادن  برای  زیادی 
 ، آفریقائی  بکشورهای  ملی  ساز  این 
نموده  آمریکائی  و  اروپائی    ، آسیائی 

است .عمرش درازباد.
 امیرناصرافتتاح

وهنرمندان  آوران  نام  دیگراز  یکی 

لی
عی

ما
اس

مد
مح

اح
فتت

صرا
رنا

امی
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بقیه : کاله بزرگ

مملکت را از میلیاردها دالر نحروم می 
کنند..

کشورهای  نفت  رسانیدن  درحالیکه 
آسیائی مانند قزاقستان و آذربایجان 
با صرفه  ایران  ازراه   بازارهای دنیا  به 
حاصله  ودرآمدهای  است  راه  ترین 
از  یکی  را  ایران  جامعه  میتوانست 
 ، مالها  کند   دنیا  جوامع  ترین  مرفه 
با نادانی خود سرمایه های خارجی را 
ازایران گریزان کرده و باادعاهای پوچ   
مانده  عقب  از  یکی  بحالت  کشوررا  

ترین کشورهای جهان  درآورده اند.

بقیه : دیدگاه احمدشاملو
ودیگران وتأثیر آنها برنسلهای بعدی 

تأثیری   هیچ  که  دیدیم  عماًل   -
وفقط سنک  بعدی  درمقطع  نگذاشت 

به سنگ کوبیدن بود.
سئوال : درمورد ترانه های ...

باهم  ازموسیقی  وشما  من  تعریف   -
موسیقی  جزء  را  ترانه  من  دارد.  فرق 
جان  ربابه  آی  ترانه  مثاًل   . نمیدانم 
دلکش برای من اصاًل موسیقی نیست. 
یک ترانه است . .وترانه یک موسیقی 
جدی نیست . یعنی اینکه جزء فرهنگ 

یک ملت باشد نیست .
سئوال : تصنیفهای عارف و شیدا...

بینید که  ... می  - تصنیفهای شیدارا 
میزنم  حرف  کوپنم  از  بیشتر  دارم 
که  موسیقی  مقوله  تو  رفتیم  یعنی    .
. یک چیز ذوقی  نیست  کار من  اصاًل 
نشون  که  دلیل  این  به  .شیدارا  است 
چقدر  ساخته  که  هائی  ترانه  دادکه 
من  داره  فونیک  پلی  اجرائی  قدرت 
دلم میخواد این آدم درموسیقی  درحد 
یک درویش  نوازنده کنار منقل نشین 
نبود واقعًا یک آدم باسواد.بامطالعه ای 
و چند صدائی که روی تصنیف های او 
کرده اند تاحدودی بیشتر از یک ترانه 

ساده بود.
سئوال : اآلن کسانی هستند که .....

- کارشون درحد تنظیم همان کارهای 
...عارف وشیداست .

***
متأسفانه درنواری که دراختیارماست 
دلیل  بهمین  نیست   مفهوم  سئواالت 
شده  خودداری  سئوال  کامل  درج  از 
را  سئوال  موضوع  پاسخها  اما  است 

بخوبی مشخص میکند. 
پیرامون  نظر  اظهار  ازهرگونه  آزادی 
و  میکند  پرهیز  شاملو  های  گفته 
درتاریخ   ثبت  بخاطر  فقط  نوشته  این 

دراینجا بازتاب یافته است . 

بقیه : فیزیولوژی یائسگی
تأخیرانداختن   وبه  پیشگیری  برای 
ودراین  اند  بوده  زمان  گذشت  اثرات 
گرفته  بهره  متفاوت  های  ازروش  راه 
مسن   مردهای  قدیم  دریونان  اند.. 
نوشیدند  می  را  جوان  پسران  ادرار 
ازطریق  که  تستوسترون  هورمون  تا 
به  طبیعی   بطور  میشد   دفع  ادرار  
مفید  بسیار  راه  این  برسد   آنها  بدن 
ومؤثر واقع میشد  راه دیگر استفاده 
است  طبیعی  های  ومیوه  گیاهان  از 
که  است   سال  هزاران  گیاهان   .
مورداستفاده بوده اند واثرات مستقیم 
سالها  درطی  آنها  مستقیم  وغیر 

بررسی شده است .
نتایج  طوالنی   جوانی  درانستیتوی 
آخرین تحقیقات وپژوهشهای  پزشکی 
سنتی  های  تجربه   سال  راباهزاران 
  Don't  آمیخته ایم و محصولی به نام
Pause را دراختیار شماقرارداده ایم . 
برای کسب اطالعات بیشتر درمورد این 
ی انستیتو  های  فرآورده  وسایر  دارو 
 جوانی طوالنی با تلفن 3108587006 

تماس بگیرید.

بقیه : تنبک نوازان برجسته
که  است  امیرناصرافتتاح  نواز  تنبک 
درسال 1314  درتهران خیابان مولوی 
هوشنگ  نزد  جوانی  متولدشد.اوائل 
حسین  ازشاگردان  که  مهرورزان 
اصول صحیح  آموختن  به  بود  تهرانی 
ودرسال 1334  پرداخت  نوازی  ضرب 
که بیش از 20 سال نداشت بنا بدعوت 
داودپیرنیا به رادیو پیوست ودربرنامه 
گلها شرکت کرد.واکثر فعالیت خودرا 
وی  است  داده  انجام  گلها  باارکستر 
بود.  اکبرگلپایگانی   جدانشدنی  یار 
تشکیل  نوازی  ضرب  کالس  افتتاح 
اش  برجسته  ازشاگردان  که  داد 
رجبی  وبهمن  محمداسماعیلی 
درمدت  امیرناصرافتتاح  هستند. 
زیادی  فعالیتهای  خود  کوتاه  عمر 
که  نمود  ضرب  شاگردان  درپرورش 
یادگار برجسته وی بحساب می آیند.

این هنرمند بزرگ دردهم  چراغ عمر 
بهمن 1366 خاموش شد. یادش بخیر

بقیه :گفتگو با نیلوفر بیضائی
من در دو تابلو به دو زن از دو دوره ی 
مختلف می پردازم: طاهره قره العین و 
فروغ فرخزاد. نام نمایش هم از اشعار 
به  است: چهره  برگرفته شده  دو  این 
چهره در آستانه فصلی سرد. من این 
انتخاب  آگاهانه  دلیل  بدین  را  زن  دو 
ی جامعه  بر  آنها  تاثیر  که  ام  کرده 
خودشان  زندگی  زمان  از  ایران 
ترویج  در  اولی  رود.  می  فراتر  بسیار 
آرمانخواهی و در عین حال تالش عملی 
برای حقوق زنان و رفرم دینی، دومی 
زنانه. فردیت  و  هویت  جستجوی   در 

درباره  کمی  دارد  امکان   *
که  مشکالتی  و  العین  قرۀ   نمایش 
احیانًا برای اجرایش داشته  اید  بگوئید؟

 

زن  بازیگر  محدودیت  از  مشکالت   -
آغاز می شود و به مشکل وابسته بودن 
گسترش  آن  از  دعوت  به  اجرا  تداوم 
قره  شخصیت  اینکه  ضمن  یابد.  می 
العین در عین حال تعصباتی را نیز در 
جامعه  بیدار می سازد که این در گروه 
خود ما هم موضوع بحث بود. در عین 
نمایش  این  تمرینهای  طی  در  حال 
خود من نیز بیمار شدم و احساس می 
را  کار  با عجله  باید  اینکه  بدلیل  کنم 
به سرانجام می رساندم، فرصت کافی 
برای پروراندن  و اصالح کار آنگونه که 
آرزویم بود، برایم باقی نماند. با اینهمه 
باشد. قبولی شده  قابل  کار  کنم   فکر 
موضوع خیلی  یک  بخواهید  اگر   *
درمیان  خود  هموطنان  با  را  مهم 
بود؟ خواهد  چه   ،  بگذارید 

فرهنگی  جدی  کارهای  تداوم  از   -
کنید،  حمایت  تبعید  در  هنری  و 
و  فرهنگی  تولیدات  آمد  بر  که  چرا 
هنری دوران تبعید ما بازگو کننده ی
دورانی خواهد بود که در آن زیسته ایم.
چون  نیز  دوران  این  از  نگذاریم   
تاریخمان  دیگر  بخشهای  از  بسیاری 
بماند. باقی  ناقص   تصویری 
* سرکارخانم نیلوفربیضائی با سپاس 
موفق   . گفتگو  دراین  شما  شرکت  از 

باشید.

بقیه : نسل کشی 

به صحنه های مختلف  ورود  با  زمینه 
شاید بتوانیم این نسل کشی را متوقف 
مسلمان  ای  خانواده  در  .من  کنیم 
فرزند  به  پدر  را  اسالم  که  زاده شدم 
در  فرزندان  از  هیچیک  و  داده  ان 
اجراء نماز وروزه بجز فطریه که امری 

خیرخواهانه بود ادای وظیفه نکردیم.

انسان قویتر سازد. 
در  بهائی  نهضت  یا  دیانت  همچنین 
اروپا و امریکا و دیگر نقاط جهان هم 
نرمال  العملی  عکس  با  و  شد  پدیدار 
با ان برخورد شد و به واسطه مسائل 
برای  کشی  لشکر  و  فتوا  عقیدتی 
نشد،  نسل کشی صادر  و  انها  نابودی 
وجود  مورد  هزاران  ما،  ایران  در  اما 
دارد که مسلمانان بی خرد تحت مغز 
بی سواِد سود  آخوند  تعدادی  شوئی، 
حمله  بهائیان  کاشانه  و  خانه  به  جو 
دم  از  را  انها  رحمانه  بی  و  شدند  ور 
انها  فقیرانه  اموال  و  گذراندند  تیغ  
را نیزبتاراج بردند جنایاتی که انها بر 
مردمان فقیر کشور ما که دیانت بهائی 
بودند  برده  ارث  به  خود  پدران  از  را 
و  گل  بید  روستاهای  دو  در  اینچنین 
آران کاشان که بسیار به شهر کاشان 
هم نزدیک بود متاسفانه اتفاق افتاده 
بی خردان متعصب تاراج کننده و قاتل 
مسلک مسلمان، نوزادان خانواده های 
ب- تشخیص   – از  را  آ-  را که  بهائی 
نمی داده اند و فقط چند روزی یا چند 
ماهی در این جهان حضور یافته بودند 
، انها را به زیر شیر سماورهای جوشان 
بردند و اب داغ را در دهان انها جاری 
ساختند . در این روزگار هم انها را از 
تحصیل و کار در مراکز دولتی محروم 
با  مدرسه  و  اجتماع   ودر  اند  کرده 
انها  با  مورد  بی  سرشکستی  و  خفت 
کنم  تصور  من  که  شود  می  برخورد 
هر بهائی چنان آزرده گردد و از خدا 

شایدسئوال کند چرا؟  

امیرناصرافتتاح

عزیزالملوک  معرفت  نزدیک به یک قرن  زندگی پرثمرش ، 
منشاء خدمات بزرگی بود. او عالوه بر ایجاد مدرسه به تربیت و 
آموزش نوجوانان وطن همت گماشت و بسیاری از فرهیختگان 
امروز ایران پرورش یافته مکتب اوهستند. در12 ماه می روح 
بزرگش به آسمانها پرکشیدو سه روزبعد جسم پاکش به ایران 

برده شد تا جزئی از خاک وطن شود.                                                                                
فقدان اورا به بازماندگانش تسلیت می گوئیم .                    

                                                            نشریه آزادی- بوستن
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کلبه کتاب

مرکز پخش نشرهی مااههن آزادی ردلوس آنجلس

بادرود،من کیخسروبهروزی، کلبه ای دارم دروست 
وود لوس آنجلس بنام کلبه کتاب . دراین کلبه 

ودربرنامه رادیوئیم  بنام "همراه آفتاب"که شنبه 
ها ساعت 7 بعدازظهربوقت غرب آمریکا ازرادیو 

صدای ایران درسراسردنیا پخش می شود درخدمت 
دوستداران کتاب وفرهنگیان هستم 

بیائید باهنر وادب آشتی کنیم 
کتابهای موردنظرتان را برای شما پُست می کنیم 
وکتابهای کمیاب شمارا می خریم وکتاب کمیاب 

موردنظرشمارا برایتان تهیه ودراختیارتان می گذاریم 

تلفن رایگان :
888-220-0022

Kolbeh Ketab
1518Westwood Blvd.

Los Angeles,CA  90024
Tel:(310)446-6151
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 1    جدول کلمات متقاطع
15    14   13    12   11   10    9    8    7     6    5     4    3     2     1

ایرانی  معروف  موسیقیدان  پیچراستو"-  "هریت  جاودانی  :1-اثر  افقی 
دردربارخسروپرویز2-کسیکه کاری را ازروی ذوق وعالقه انجام میدهد-جهت 
ُمقلد- پرنده  یادوغ-  شیر   ، درآبگوشت  خردکرده  نان   - مظهرتاریکی   -3

درآخرکلمات  هنرانگلیسی-پسوندی  عوام4-  دراصطالح  نامرئی  موجودی 
وواحدپول ژاپن - رأی و حکمی که دربارۀ مسئله یا امری صادرشود- ازتوابع 
الریجان درنزدیکی دماونددارای آب گرم معدنی 5- همدم وهمنشین مؤنث- 
فلز پشتوانه اسکناس-شهروبندری درشبه جزیره کریمه 6-شهر بی قانون 
را می گویند-پستی وبلندی زمین -بافکر7- اثر مشهور پی یر کورنی شاعر 
و نمایشنامه نویس فرانسوی درقرن هفدهم - وسیله ای برای صید ماهی - 
نوع برنجی آن درشیرینی فروشی هایافت میشود8- فراروگریزازروی ترس 
-بچه بچه -قاصد-جوی خون 9-قسمتی از کتاب -زراعت بدون آب که فقط 
آب باران برای آن کافیست - مجموع سیارات منظومه شمسی وفضائی که 
ستارگان درآن قراردارند10-آسیب و گزند-محلی برای دادوستد بازرگانان-

قوه  که  11-دستگاهی  فالچی  اوریانا  معروف  اثر  ودیگر..."  جنگ   ، "زندگی 
مکانیکی رابه الکتریسته تبدیل میکند- زبان داربی زیان - جزئی از دستگاه 
گرامافون 12- جوانمرد- سیستمی درپخش تصویرتلویزیونی - عالمت صفت 
بی  رنگ،  بی  -گازی  وشوکت  شأن   -13 شرقی  درآلمان  شهری   - تفصیلی 
بو، وبدون طعم وازهواسبکتر که باشعله زرد درهوا میسوزد- آسیاب خانگی 
ازتوابع  شد15-  گذاشته  سر  پشت  که  کاغذ-سالی  ورق  14-یک  نهیب   -
"ساموئل  مستعار  -نام  است  قرارگرفته  آن  درمشرق  که  مسجدسلیمان 

کلمنس " نویسنده بذله گو وشوخ طبع آمریکائی
عمودی : 1-شهرستانی در کنار کویر مرکزی ویکی از مناطق بافت قالیهای 
مرغوب - اثر مشهور مارگرت میچل که فیلم سینمائی آن را هم دیده ایم 2- 
بنده زرخرید-از امرای طبرستان که درزمان خالفت معتصم برضد حکومت 
اعراب قیام کرد3- حرف ربط - دسته تاریک -زمینی که طول آن از عرضش 
بیشتراست -پوستین 4-اراده وعزم قوی -متن جمع شده -عالمت مفعول 
صریح -توبه گرگ است 5- آنچه که گرفته شده ویاداده میشودالبته بشرط 

برگرداندن - یکی ازرودها- آزادو مختار 6- استواروپابرجا-نهادوسرشت -
مسی  -کاسه  انگلیسی  چوب  جو-7-  یا  گندم  وکوبیده  خشک  علف 
-شهرصنعتی ایتالیا 8- آبدار-بلندترین نقطه کوه - مادرمیهن -ستون بدن 
-9- شادابی -کل -سگ خطرناک 10- نوعی مار-واحدپول یکی از کشورهای 
همجوار-فرق سر11- دستگاهی برای تولید قوه برق -عضوی مهم درداخل  
بدن-نویسندۀ مشهور فرانسوی برندۀ جایزه ادبی کنکورسال 1919ونویسنده 
ای درمقام  کتاب درجستجوی عمرتلف شده 12- رنگی اصلی است -کلمه 
اظهاردلتنگی وافسردگی -کاغذ چرکنویس به این نام مشهور است - کشتی 
پس  اندازندتادربیابان  می  -دردجله  -کندزبان  وعریان  لخت   -13 جنگی 
فوق  ای  درجه  ارتش  دراصطالح   -14 عربی  درزبان  نفی  عالمت  بگیرند- 
گروهبان یکم - استخوان زنخ وگلوله خمیر15- نویسندۀ چهارکتاب دربارۀ 
آئین دوست یابی ، کامیابی ، زندگی و شوهرداری - حال به این نقطه رسیدیم                                                                                          

  طرح جدول از: زنده یاد جهانگیر پارساخو
ازمیان پاسخهای صحیح  این جدول که تا 15 تیرماه به دفتر مجله آزادی 

برسد به قید قرعه به یکنفر یک جلد کتاب نفیس تقدیم خواهدشد.
حل جدول شمارۀ پیش : 

بد-کت   - -وی -الک  -مترو3-رک  2-تبسم  آنژ-گارولین  میکل   -1 افقی 
4- یوم -ادب -ر ده -پار5-امیل -واگنر-کامو6- نه -وا-سیا-دا-لُژ7-یارد-
بی -   - شانس 8-جا-ژرف -هور-دد9-ساند-شاکر10- ری -سگ -شوک 

آش 11-خاور- تیفوس - اسبق 12- یرا- سرو- الپ 
13-رو-ما-دله -قم -هی 14-سرکش -کاوه 15-هلسینکی -بیرمانی.

ور  یاهو3- کت - می -یاس -   - راه 2-کومه  :1-موریانه - درخم  عمودی 
- سس 4-لبو- لوا- اسر-مری 5- آسیا- ارژنگ -ساکن 6- نم - دو - درد- 
تر - شک 7- لباس - شیاد8- یا - گیل - بوف -لب 9- کرنا- کوس 10-ام 
- در- شوش -سر- کی 11-رتبه - داراب -وقار12-ورد -کان - کیا- موم13- 

لو-پا- سور- سا- ها14-کامل - ابله 15- نیتروژن - عشق پیری
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مظفرالدین شاه در24 فروردین 1279 
به  اروپا  ودیداراز  معالجه  قصد  لبه 
جهانی  نمایشگاه  کرد  سفر  دیار  آن 
برپابود.ابراهیم خان عکاس  درپاریس 
باشی  که عکاس مخصوص مظفرالدین 
 . رفت  اروپا  به  او  بهمراه  بود   شاه 
خان   ابراهیم  میرزا   ، سفر  ازاین  قبل 
میرزا  پدرش  اتفاق  به  هم  یکباردیگر 
سفر  اروپا  به  السلطنه   صنیع  احمد 
و  عکاسی  فنون  با  بودودرآنجا  کرده 
از  بود.وقتی  شده  آشنا  گراورسازی 
اولین سفرش به اروپا  بازگشت بهمراه 
مظفرالدین میرزا که ولیعهد آن زمان 
بود به تبریز رفت . درآن روزها رسم 
براین بود که والیتعهد درتبریز زندگی 
وقتی   ، همجواری  این  علت  به  کند. 
رسید  پادشاهی  به  میرزا  مظفرالدین 
به  را  زیورالسلطان  خود  خواهرزن 
ترتیب  این  به  و  درآورد  میرزا  عقد 
میرزا ابراهیم خان باجناق پادشاه شد. 
درهمان زمان پادشاه به او لقب عکاس 

باشی داد.
ذکرشد  قباًل  که  همانگونه  ازآن  پس 
را  خان  ابراهیم  میرزا  مظفرالدینشاه 
باخود به فرنگ بُرد.دربعضی یادداشت 
 ، درسفرپاریس  که  است  آمده  ها 
دستگاه  با  خان  میرزاابراهیم  و  شاه 
سینماتو گراف که سه سال پیش ازآن  
دراروپادیده  باشی  صحاف  ابراهیم 
دیگری  دراسناد  آشناشدند.اما  بود 
که  السلطنه   صنیع  که  است  آمده 
خرید  دستور  میبرد  بسر  درپاریس 
سینماتو گراف را از شاه دریافت کرده 
و  کامل خریداری  بودواو سه دستگاه 
به تهران ارسال کرده بود.وشاه آنهارا 
درروز یکشنبه دهم شوال 1317 تنگوز 
ئیل مطابق با 11 فوریه 1900 میالدی و 
مشاهده   ، شمسی   1278 بهمن   22
عکاس  هم  سفر  دراین  بود.  کرده 
دوربین  دودستگاه  بدستورشاه  باشی 
"گومون"خریداری  ازنوع  فیلمبرداری 
محل  که  اوستانددربلژیک  درشهر  و  
اقامت شاه بود دریافت کرد.فروشنده 
طرز  که  داد  اطالع  ایرانی  هیئت  به 
کار دوربین ها را می توانند از یکی از 

فیلمبرداران کارخانه "گومون" که در

بیاموزند.روز سه   اوستاند حضوردارد 
شنبه 18 اوت 1900 میالدی  مطابق با 
21 ربیع الثانی 1318 قمری و 27 امرداد 
برگزارشد.  گل  عید  روز  جشن   1279
یافت  مأموریت  خان  ابراهیم  میرزا 
دوربین گومون را راه بیندازد وبه این 
سینمای  درتاریخ  خودرا  نام  ترتیب 
فیلمبردار  نخستین  بعنوان  ایران 

ایرانی ثبت کند.
فرنگ  به  شاه  مظفرالدین  سفر  از 
ازآن  یکی  که  موجوداست  فیلمهائی 
مظفرالدین  صیف  تو  به  باتوجه  ها 
شباهت  بی  مبارکه  درسفرنامۀ  شاه 
 : نیست  گل  عید  جشن  مراسم  به 
مظفرالدین شاه بالباس رسمی مشکی 
اعظم  اتابک  کنار  سفید   وجلیقۀ 
.دوربین  است  نشسته  درکالسکه 
دورا  آن  تصویر  خیابان  ازحاشیۀ 
درمیان ازدحام مردم ضبط کرده است 
. کالسکه از جلوی دوربین می گذرد.
مظفرالدین شاه که درکنار اتابک است  
سرش را می چرخاند وبه دوربین خیره 
همان  با  اورا   ، دیگر  فیلم  شود.  می 

نشان  درکناراتابک  وآرایش  لباس 
اروپائی  گروهی  درمیان  میدهدکه 
میکند  عبور  ازخیابان  اول  درصف 
کنارآنهاست  دوچرخه  با  مردی 
قبل  فیلم  زاویه  درهمان  ودوربین 
تصویر  قاب  جلوی  از  قرارداردآنها 
به  مجدداً  ومظفرالدینشاه  گذرند  می 
دوربین خیره می شودپس از مراجعت 
به ایران شاه از عکاس باشی میخواهد 
که از کوچه وبازار پایتخت ، رژه قشون 
قزاق ، دسته های قمه زن ، که از سبزه 
 ، میرفتند   دولت  تکیه  بطرف  میدان 
شیرهای شاه دردوشان تپه ، مراسمی 
شبیه به بقال بازی و مانند اینها فیلم 
بگیرد. برخی ازاین فیلمها باقی مانده  
که دریکی ازآنها نمایش ُمضحک چند 
باز  فضای  در  است  وبلند   کوتاه  مرد 
وچند  میز  یک  از  متشکل  دکوری  با 
آدمهای  از  تن  دوسه  که  صندلی 
 ، مضحک  تعزیه  های  صورتک  بازی  
که از خمیر و پارچه وشاخ ودندان بز 
وگوسفند ساخته شده ، برچهره دارند.
آنها جست وخیز کنان با آدمهای دیگر 

دوربین   . میکنند  ومرافعه  شوخی 
ثابتواز روبه رو بازی آنهارا ثبت کرده 
است . یکی دیگر از فیلمهائی که از آن 
دوره دردست است رژه گارد سلطنتی 
وسرنیزه  تفنگ  با  که  است  قاجار 
مارش  نوازندگان  دسته  که  آخته 
. فیلم  ، آنهارا همراهی میکند  نظامی 
از  است  ای  پراکنده  تصویرهای  دیگر 
رکابش  ملتزمان  و  مظفغرالدینشاه 
قاجار  شاه  آن  طی  که  درشکارگاه  
نشانه  نامعلوم  هدفی  رابه  تفنگی 
پشت  شادوشنگول   شاه   . رود  می 
دوربین چشمی و تعدادی زن روبنده 
دار با چادرهای مشکی ،  ایستگاه گار 
ماشین  شهری(که  آهن  )راه  ماشین 
وهمان  رود  می  وعقب  جلو  به  دودی 
زنان که سوارماشین دودی می شوند 
از  بیش  پیمودن  از  پس  احتماالً  تا 
تهران  درمسیر  راه  کیلومتر  هشت 
عبدالعظیم  شاه  مرقد  به  وشهرری 
بروند دیده میشود.  زنها برای آن که 
درواگن  نیفتد  آنها  به  محرم  نا  چشم 
از  که  شوند  می  سوار  جداگانه  های 
هرطرف با پرده هائی استتار شده است 
.این قطعه فیلم  برخالف سایر فیلمها 
فیلمبرداری  مختلف  زاویه  چند  از 

شده و چند قطع دارد.
درسفر دیگری که مظفرالدین شاه به 
خارج دارد  عکاس باشی نیز همسفر 
اوست . اما از این سفر تصویر متحرک 
)فیلم( تهیه نمی شود درعوض عکس 
از  ای  پاره  گیردکه  می  متعددی  های 
مظفرالدین  سفرنامه  دومین  در  آنها 

شاه به فرنگ درج شده است .
میرزا ابراهیم خان عکاس باشی عکاس 
وفیلمبردار و صنعتگر ماهری بود . به 
فن چاپ کتاب و امور فالحتی آشنائی 
دست  ترجمه   و  درتألیف  و  داشت 
از  چشم  سالگی  در41  او  بود.  قلم  به 

جهان فرو بست .

ر رداتریخ سینمای  صدچهرۀ تأثیر گذا
اریان

قسمت دوم :
 ابراهیم خان عکاس باشی

)1253-1294( 
گردآورنده : صبا صفدری

*میرزا ابراهیم عکاس باشی نام خودرا درتاریخ سینمای 
ایران بعنوان نخستین فیلمبردار ایرانی ثبت کرده است.
میرزاابراهیم  مدیون  درایران  چاپ  صنعت  و  *سینما   

است که درسن 41 سالگی بدرود حیات گفت 

)نشسته  شاه  مظفرالدین  باشرکت  ایرانی  فیلمهای  ازنخستین  ای  صحنه 
درجلو)قد  ایرانی  هنرپیشه  اولین  خان  (عیسی  راست  سمت   - دراتومبیل 

کوتاه(و راننده اتومبیل شاه آقای مارن بلژیکی است


