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دسامبر   12 درتاریخ  گفتار  این 
2003 - آذرماه 1382 بمناسبت 
سال زرتشت درمؤسسه مطالعات 
ایرانی  وانجمن فرهنگی رازی که 
دردانشگاه پاریس برگزار میشد 
وسیله دکتر محمود روح األمینی  
دانشگاه  شناسی   مردم  استاد 

تهران ایراد شد. روانش شاد.
درآمد سخن 

با  همکاری  به  نیاز  و  بودن  اجتماعی 
است  انسان  ازویژگیهای  همنوعان  
از  عبارتست  اجتماعی«   »واحد  و 
وبزرگ  کوچک  ومرد،  زن  ای  عده 
خونی  وهم  مبنای خویشاوندی  بر  که 
موقعیت  بنابر   ، گردآمده  بایکدیگر 
نسبی  و   ، فنی   ، اجتماعی   ، اقتصادی 
قبیله  یا  و  تیره   - طایفه   - خانواده 

نامیده میشوند.
واحد  ترین  وساده  کوچکترین 
)یا  ای  هسته  خانواده   ، اجتماعی 
زن  از  مرکب  که  است  وشوهری(  زن 
 . آنهاست  نابالغ  وفرزندان  وشوهر 
که  خانواده  ازفرزندان  هریک  یعنی 
کانون   ، برسند  قانونی  بلوغ  سن  به 
کرده  راترک  پدرومادر  خانوادگی 
میدهند  تشکیل  خودخانواده  وبرای 
وصنعتی  اروپائی  کشورهای  جامعه   ،

ازاین دسته اند.
معمول   بطور   ، سنتی  های  درجامعه 
که  است«  گسترده  »خانواده  معمول 
به  میدهد.  تشکیل  را  اجتماعی  واحد 
این معنا پسر یا پسران پس ازازدواج 
نکرده  ترک  را  خانواده  کانون  نیز 
خانوادگی   فضای  به  خودرا  وهمسر 
خانه پدری می آورند.بعالوه پدرومادر 
ونان  ازکارافتاده رئیس  وگاهی خواهر 
می  حلقه  این  به  نیز   - خانواده  آور 
پیوندد. به این ترتیب خانواده گسترده 
مجموعه ای از خویشاوندان  است که 

فضای مشترک آنها را سه ویژگی

 مرزبندی مینماید.
وزادوولد که موجب  روابط جنسی   -1

بقا و تداوم زندگی خانواده است .
2- داشتن اقتصاد مشترک ووابستگی 

افراد به درآمد خانواده
پرورش  برای  کانونی  خانواده   -3
وکادر  فرهنگی  وتربیت  فرزندان 

آموزش شغلی ایشان است .
گروه  تشکیل  ازآغاز  ویژگیها  این 
از   - ونهادخانواده  اجتماعی 
درشمار  وطبقه  ودین  هرنژادوطایفه 
اجتماعی  زندگی  نخستین  نیاطهای 
است  ومسکن  وپوشاک  خوراک  چون 

وبگفته فردوسی توسی:
چنان دادن که چاره نباشد زجفت 

نه از خوردوپوشاک و جای نهفت 
خانواده  نهاد  نیز  زرتشتی  درآئین 
است  اجتماعی  زندگی  بنیانی   هسته 
. دراوستا ومنابع کهن  دینی زرتشتی  
نهاد  های   وآئین  ورسم  ها  ضابطه 
به  مجزا  دربخشی  نه  البته    ، خانواده 
که  است  شده  داده  رهنمود  مناسبت 

موضوع این  نوشتاراست .
نهاد  اصلی  پایه  که  ازدواج  درمورد   
دروندیداد  ازجمله  است   خانواده 
» هرزرتشتی موظف است  تأکیدشده 
که چون به سن بلوغ رسید برای خود 

همسر برگزیند«)وندیداد-3(
» به درستی به تو بگویم ای اسپنتمان

 زرتشت ، من )اهورامزدا(برتری دهم 
زن  که  کسی  بدان  را  گزیده  زن  مرد 
دار  مردخانمان  دهم  برتری   . نگرفته 
 . است  خانمان  بی  که  آن کسی  به  را 
فرزنددارد   که  را  کسی  دهم  برتری 
 »... است  فرزند  بی  که  کسی  آن  به 

)وندیداد فرگرد 4 فقره 47(
وشوهر  زن  وازدواج  توافق  مراسم 
رادرآئین زرتشت »گواه گیران« گویند 
جائی  مهریه)صداق(  ازدواج  ودراین 
درمراسم  ندارد.واگرقراردادوسندی 
اعتبارعاطفی  گواه گیران نوشته شود 
زرتشتی   درآئین   - دارد  واجتماعی 
جائی  طالق   - مسیحی  آئین  مانند 
از  وشوهر  زن  نداردوجداشدن 
اخالقی  خیانت  دراثر  یکدیگر  
واجتماعی  یکی ازآنها بوسیله دادگاه 

تعیین میشود....
مراحل  درتمام  زرتشتی  درآئین  زنان 
وهمه  تیراندازی   ، وکالت   ، زندگی 
حتی   . داشتند  مشارکت  ها  فن  ی 

درنگهبانی آتش مقدس .
مزدا  دین  من   « است  آمده  دریسنا 
پرستی راباوردارم که جنگ رابراندازد 
و رزم افراد رابه به کنار گذارد و پیوند 
»یسنا  دهد  فرمان  را  خویشاوندی 

فرگرد9«
فرزندداشتن به ویژه  پسر اصل بقای 

خانواده بود . به این سبب است که 

اگر زن نازابود به تشخیص پزشک وبا 
زن  میتوانست  مرد   ، اول  زن  موافقت 
چند  ازدواج  این  البته  بگیرد.  دیگر 

همسری نیست ...
خانواده به روایت  ارداویراف نامه:

درزمان  بروایتی  نامه)  ارداویراف   
اردشیر بابکان نوشته شده است 

درباره  فرگرداست(   101 ودارای 
وشوهر  زن  رفتار   ، ها  خانواده  رفتار 
رفتار  پدرومادر  با  رفتار   ، بایکدیگر 
کیفر  ویادآوری  وهشدار  فرزندان  با 
رهنمود  ازاین  کسانیکه  برای  سنگین 

ها تخطی نمایند میباشد.
اسطوره ی ارداویراف نامه به این شرح 
است که » ... پس ازآنکه اسکندررومی، 
به  بدکردار  دین.  بی   ، بدبخت  پتیاره 
ایران آمدودستوران ، داوران ودانایان 
بدگمانی   ، وآشوب  تباهی   ، رابکشت 
شهر  ایران  درمردمان  گری   وبیداد 
پدیدآمد . پس مغان ودستوران انجمن 
آراسته و ارداویراف رابه قرعه  تعیین 
دوفرشته  راهنمائی  به  که  کردند 
به حساب  رسیدگی   فرشته  )سروش 
به  تقرب  فرشته   وآذر   واپسین  روز 
ازبهشت  روز  هفتاد  بمدت  اورمزد( 
که  )پُلی  چینواد  وپُل  وبرزخ  ودوزخ 
بگذرد(  ازآن  باید  روان درگذشتگان  
و  نیک  کارهای  پاداش  و  کرد  دیدن 
سپرد.  بخاطر  رابادقت  کاربد  پادافره 
برای  ازاورمزد  پیامی  با  روز  هفتمین 

جهانیان  بزمین بازگشت ..
ارداویراف خواننده ویاشنونده راباخود 
به بهشت ودوزخ میبرد وجایگاه روان 
میدهد  نشان  را  وبدان  نیکان  های 
بنیادین  ی   هسته  بعنوان  خانواده   ،
جامعه مورد توجه اردویراف  نامه است 
تیمارو  پدرومادر  واحترام  رعایت   .
واحترام  سازگاری   ، فرزندان  پرورش 
با همسر ، پاکدامنی وعفت که آرامش 
حرمت  تضمین  را  خانواده  وبقای 
با  ازدواج   ، خانواده  اعضای  وحراست 
است  کرده  گوشزد  را  خویشاوندان... 

که به برخی فرگردها  اشاره میشود.
دادند  پدرومادررارنج  کسانیکه  برای 
وبخشش  پوزش  ازآن  گیتی  وبه 
است  سخت  )کیفر(  پادافره  نخواسته 

)فرگرد 65(
کودک  که  مادرانی  برای  کیفرسنگین 
ودربرابر  داشته  گرسنه  خودرا 
راشیر  دیگری  کودک   ، پول  دریافت 

دادند)فرگرد87و59و4(
سقط  که  کسی  برای  کیفرسنگین  
خویش  وکودک  است  کرده  جنین 

مرداروتباه کرده وبیفکند)فرگرد45(
صلۀ  کسانیکه  برای  بهشت  پاداش 

رحم بجا آورند)فرگرد12(

خانواده دراوستا 
ومنابع کهن زرتشتی
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جل الخالق ! آدم چه چیزهائی را باید 
و  آقامون  از  خداکند   . باشه  شاهد 
همه  وگرنه  نبیند.  اینهارا  کسی  اینها 
بفکر ایجاد یک حوزه علمیه درتایلند 
خوشکلی  خانمهای  افتاد.  خواهند 
درحقیقت   بینید  می  درتصویر  که  را 
آقاپسرهائی هستند که تغییر جنسیت 
لباس  بگوئیم   بهتراست  یا  و  اند  داده 
زنانه پوشیده اند.  درایران هم  اوایل 
انقالب چندتاازاونهارا دیده بودیم حاال 
ببخشید  آقای   اند.  زیادترشده  حتمًا 
فیلیپین  ازاهالی  بالوت  کوین  خانم 
دراین مسابقه ملکه زیبائی دو جنسی 
از  پس  برسرنهادو  را  افتخار  تاج  ها 
به  که  میکند  افتخار  گفت  پیروزی 

ُسلطه آمریکائی ها ، تایلندی ها  و

این  به  ازفیلیپین  او  اکنون  ها  ژاپنی 
صحیحش  )البته  یابد  می  دست  مقام 

آن است که بگوئیم سر می یابد(
نوامبر  در  ساله  همه  مسابقات  این 
دوم  درروز  هم  وامسال  برگزارمیشود 
شهر  یک  که  پاتایا  درشهر  نوامبر 
برگزارشد.  است  تایلند  توریستی  
بالوت  خانم  گفتیم  همانطورکه 
فلیپینی  مقام اول ، برزیل مقام دوم و 

تایلند درجای سوم قرارگرفت .
مهمترین شرط  شرکت دراین مسابقه 
باید  کنندگان  شرکت  که  است  آن 
میدهد  نشان  که  خودرا  شناسنامه 
زمان تولد مذکر بوده اند  را ارائه دهند.
برگزارکنندگان مسابقه میگویند هدف 
استعدادیابی دربین دوجنسی هاست  .

یورونیوز  با  درگفتگو  قبادی  بهمن 
خود  که  گویم  می  همیشه  میگوید:” 
سانسورچیهای  به  شدیم  تبدیل  ما 
خطرناکتر. نه اینکه بخواهیم خودمان 
را سانسور بکنیم، سیستم و فشارهای 
وزارت ارشاد یا فرهنگ ایران تو را به 
سانسور  را  خودت  که  برد  می  سمتی 
کنی. محکوم به اعدامی می شوی که 
اعدامت نمی کنند ولی در بیرون طوری 
تو را تربیت می کنند ، به مسیری می 
برند که خودت، خودت را اعدام بکنی 
ایران وضعیت چنین آدمی را دارد که 
محکوم به مرگه که تیرباران شده ولی 
جای  چند  فعال  نخورده  قلبش  به  تیر 
و  است  افتاده  و  است  زخمی  بدنش 

باید این را دوباره بلندش کرد.”
دارم   اعتقاد  من   ” میگوید:  اودرادامه 
نیست،  فارس  فقط  چون  ایرانی  بهار 
فارسها  نیستند،  فارسها  فقط  ایران 
تشکیل  را  ایران  از  کوچکی  بخش 
ترکها کردها،  یعنی  ایران  دهند،  می 

می  ایرانی  بهار  بلوچیها..  لرها،   ،
توانست خیلی قوی تر از آن چیزی که 
بود باشد. به نظر من از بیرون و داخل 
خفه  و  اند  آمده  دستهایی  یک  انگار 
دفاع  نیامد  کس  وهیچ  اند  کرده  اش 
کند من اعتقاد دارم که این بهار ایرانی 
بهار کردی بهار بلوچی بهار ترکی اینها 
بزودی سر بلند می کنند و همیشه هم 
اینکه  از  قبل  که  کند  خدا  گویم  می 
ایرانی دوباره شروع بشود  بهار قریب 
کاری  سیستم  خود  تر   جدی  بشکل 
کند که آنچه حق طبیعی هر قوم و هر 
ایرانی که هست داده بشود بدون هیج 

خونریزی ای.”
شرکت  با  قبادی  بهمن  اثر  ترین  تازه 
بهروز وثوقی بانام »فصل کرگدن« در 
یافته ودرآمریکا  به سینماها راه  اروپا 
نیز بزودی بنمایش عمومی درمی آید. 
بهروزوثوقی هنرپیشه ایرانی ماه پیش 
دریک تصادف رانندگی زخمی شد که 

خداراشکر بخیرگذشت .

ارائه استعدادهـــــا

قبادی:درایران برای فکرکردن هم باید اجازه گرفت

ازهمــــــــــــــــه 
جا

از آنجا
از اینجا
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جرم این جوان ایرانی که ستار بهشتی 
گناهی  بی  خواهرش   بقول  دارد   نام 
صدای  با  گفتگو  در  خواهراو  بود. 
آمریکااین  خبر هولناک  را فاش کرد.

ازماپرسیدند  میگوید  ستار  خواهر 
 . است  داشته  خاصی  بیماری  ستار 
گفتیم نه چطورمگه ؟ مریضه ؟ گفتند 
بیائید  و  بخرید  قبر  ! یک  ! مرده   نه  
وقتی  بگیرید.  تحویل  را  جسدش 
پرسیدیم چرامرده؟ گفتند خفه شوید  

شما حق ندارید ازما سئوال کنید.
هم  جهان  معتبر  های  روزنامه  همه 
ستار   امروز  نوشتند.  مورد  دراین 
بهشتی نان آور خانه   به یک قهرمان 
همان  نوع  از   . است  شده  تبدیل 
قهرمان هائی که روزبروز برتعدادشان 

افزوده میشود.
فرزندم  به  میگوید  داغدارش  مادر 
افتخار میکنم . چون همیشه دردمردم 

را می نوشت . خواهرش میگوید به ما

دست  از  برای   . نگوئید   تسلیت   
دادنش به ما تبریک بگوئید. 

که  وشدادی  غالظ  دستور  از  پس 
برای  رهبرآخوندها   سیدعلی  
کهریزک  بازداشتگاه  به  رسیدگی 
میدانستند  ایرانیان  همه  صادرکرد 
این دستورات آبکی است و هیچ   که  
کارساز نخواهد بود . مرگ ستار نشان 
 . است  دایر  کهریزک   هنوز  که  داد 
که  کارخود  به  کهریزک  قاتالن  هنوز 
مرزوبوم  این  جوانان  بهترین  شکار 

است ادامه میدهند. 
قاتالن  هم  و  میداند  سیدعلی  هم 
که  مادران  این  آه  روزی   . کهریزک 
جگرگوشه های خودراازدست میدهند 
آنانرا به خاک سیاه خواهد نشاند. اما  
برای  بایدفقط  آیا  ؟  ما چیست  وظیفه 
تظاهرات  به  دست  دالر  شدن  گران 

بزنیم؟
آیا جان یک جوان به ارزش یک دالر 

می  کی  تا  آدمکش  رژیم  ؟  نیست 
بکشد  را  ایران  خواهان  آزادی  تواند 
بمانیم ؟ روزنامه  و ما همچنان ساکت 
هم  نوشت   huffington post
بندهای ستار اورا قبل ازمرگ دیده اند 

که که آثار شکنجه ای سخت بر جای 
جای بدن وسروصورتش دیده میشد.

اگر برنخیزیم شاید فردا نوبت عزیزتو 
ستارهم  باشد.اگرچه  عزیزمن  ویا 

عزیزهمه مابود

ستاربهشتی را پس از شکنجه  درکهریزک کشتند

رئیس  پترائوس،  دیوید  یورونیوز:   
سازمان اطالعات آمریکا، سیا، بدنبال 
»پائوال  با  اش  رابطه  شدن  برمالء 
از  نوامبر،  نهم  جمعه  روز  براُدول«، 

مقام خود استعفا داد.
این مقام عالیرتبه آمریکایی می گوید 
مشترک  زندگی  سال   37 از  پس 
دیگری  با  اش  رابطه  همسرش،  با 

»غیرقابل قبول« است.
گزارش ها حاکی است آقای پترائوس با 
»پائوال براُدول«، زندگینامه نویس خود 
رابطه داشته است و ماجرای این رابطه 
از استعفای  توسط اف. بی. آی و پس 

وی هویدا شده است.
جولی پِیس، گزارشگر اسوشیتد پرس 
رابطه  داشتن  می گوید  سفید  کاخ  در 
امکان ماندن دیوید پترائوس در دنیای 

اطالعات و امنیت را ناممکن می کند.
وی می افزاید: »آنچه بیشتر از همه 

چیز درباره او می شنیدیم در حقیقت
 آرام بودن و خبرساز نبودن وی در سیا 
از حادثه  بارز، پس  مثالی  بعنوان  بود. 
بنغازی لیبی چیزی از وی نشنیدیم و 
که  بود  سوالی  خود  نوبه  به  رویه  این 
آیا وی کار درستی می کند یا نه و این 
که آیا وی می بایست در عرصه عمومی 

حضور پر رنگ تری می یافت؟«
رئیس  استعفای  و  رابطه  ماجرای 
از  پس  روز  سه  درست  سیا  سازمان 

انتخاب مجدد باراک اوباما به ریاست
جمهوری آمریکا، درز کرد و خبر اول 

رسانه های دنیا شد.
از  پیش  پترائوس  دیوید  ژنرال 
ریاست  میالدی  گذشته  سال  آنکه 
عهده  بر  را  آمریکا  اطالعات  سازمان 
در  آمریکا  نیروهای  فرماندهی  گیرد، 

افغانستان و عراق را برعهده داشت.

آمریکاهم  پرخرج  انتخابات   باألخره 
اوباما  حسین  باراک  و  رسید  پایان  به 
درمقام خود ابقاشد. حال موضوعی که 
مردم  آن  بدنبال  و  آمریکا  مردم  فکر 
جهان را به خود معطوف داشته است  
آیا   . آمریکاست  بیمار  اقتصاد  وضع 
شادی  باردیگر  توانست  خواهد  اوباما 
و امیدرا به خانواده های آمریکائی باز 
جمعه  روز  اقدام  درنخستین  گرداند؟ 
نهم نوامبر اوباما طی نطقی که ازرادیو 
به  شد  پخش  آمریکا  وتلویزیونهای 
افزایش  مالیاتهارا  که  داد  وعده  مردم 
افزایش  این  ابتدا  البته  خواهدداد. 
اما  شد  خواهد  باال  درآمدهای  شامل 
نیز  خانواده های متوسط و کم درآمد 
داده خواهندشد.   امر مشارکت  دراین 
تبلیعاتی  های  نطق  از  چندروز  هنوز 

اوباما  که حکایت از کم شدن میزان

که  است  نگذشته  میکرد  بیکاری   
اعالم شد میزان بیکاری یکدهم درصد 
به  مانده  ماه  دو   . است  یافته  افزایش 
المللی  بین  پایان سال 2012، صندوق 
درمورد  خود  های  بینی  پیش  پول 
وضعیت اقتصادی امسال را تغییر داده 
به  جهانی  اقتصاد  است.  اظهارکرده  و 
می  بینی  پیش  آنچه  از  بیش  ضعفی 
شد گرفتار آمده و رشد اقتصادی سال 

آینده حتی کندتر نیز خواهد بود. 
و  آمریکا  نیست   معلوم  ترتیب  بااین 
اوباما چگونه میخواهد   باراک  رهبرش 
وضع  و  کند  کن  ریشه  را  بیکاری 

اقتصادی را بهتر کند.
همه  اوباما  مجدد  انتخاب  از  قبل 
مؤسسات اقتصادی جهان با آب وتاب 
آمریکارا  اقتصادی  وضع  بهبود  خبر 

میدادند.اما اکنون.....

ژنرال خجالتی هم به زنش خیانت کرد

اوباما درجای خودباقی ماند اما وضع اقتصاد چه میشود؟

از آنجا
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هاشمیان  وحید  آلمان:  صدای  رادیو 
پس از خداحافظی از فوتبال دوباره به 
است.  بازگشته  سبز  مستطیل  دنیای 
سرمربی گری  اکتبر  ماه  پایان  از  وی 
 5 لیگ  در  هالستنبک-رلینگن  تیم 
با 4 امتیاز  آلمان را به عهده گرفته و 
در 2 دیدار نخست، آغاز موفقی داشته 

است.
سابق  پوش  ملی  هاشمیان،  وحید 
فوتبال ایران و بازیکن پیشین بوندس 
هامبورگ،  تیم های  در  آلمان  لیگای 
بوخوم، بایرن مونیخ و هانوفر چندین 
نقش  از  خداحافظی  از  پس  ماه 
اکتبر  ماه  از  حرفه ای،  فوتبالیست 
در  موفقیت  با  را  خود  جدید  فعالیت 

سمت سرمربی آغاز کرده است.
نخستین  در  ساله   36 هاشمیان 
تیم  در  خود  مربی گری  ایستگاه 
خوبی  شروع  هالستنبک-رلینگن 
دو  در  وی  شاگردان  است.  داشته 
یک  و  پیروزی  یک  با  اخیر،  دیدار 
به را  رضایت بخشی  عملکرد  مساوی 

نمایش گذاشته اند.
آلمان  درشمال  هالستنبک-رلینگن 
قرار  هامبورگ  شهر  حومه  در  و 
هالستنبک- »اس.فآ.  باشگاه  دارد. 
رلینگن«در »اُبرلیگا هامبورگ« که به 
عنوان یکی از 14 لیگ دسته پنجمی 
محسوب  آلمان  آماتور  فوتبال  در 
هالستنبک- است.  فعال  می شود، 
هفته  دیدارهای  از  پس  رلینگن 
کسب  با  هامبورگ،  اُبرلیگا  چهاردهم 
جدول  هفتم  مکان  در  امتیاز   23
صدرنشین  با  امتیاز   9 و  ایستاده 
تیم  تنها  فصل  انتهای  در  )که  جدول 
است(   4 دسته  لیگ  به  صعودکننده 
فاصله دارد.هاشمیان که سابقه حضور 
در 208 بازی در بوندس لیگا با 38 گل 
کارنامه 12 ساله  در  را  ثمر رسانده  به 
خود در فوتبال آلمان یدک می کشد، 
گفت وگوهای  در  خود  اظهارات  به  بنا 
گذشته با دویچه وله فارسی از سال ها 
مربی گری  سمت  در  فعالیت  به  پیش 

چشم دوخته بود.

از  پس  روز  چهار  یورونیوز:گرچه 
را  نیویورک  که  سندی  بزرگ  توفان 
شهر  بزرگترین  در  زندگی  درنوردید، 
آمریکا، کم کم به روال عادی خود بر 
می گردد، اما این روند در حدی نبود 
دو  مسابقه  برگزاری  باعث  بتواند  که 

ماراتون امسال شود.
نیویورک  شهرداری  همین،  برای 

تصمیم به لغو آن را گرفت.
اشاره  با  نیویورک  شهردار  معاون 
برای  نظری  اتفاق  امسال  که  این  به 
نداشت،  وجود  ماراتون  دو  برگزاری 
این  لغو  باعث  امر  این  که  کرد  تاکید 

مسابقه شد.
این تصمیم واکنشهای متفاوتی را در 

میان مردم به دنبال داشت.
با  نیویورک  ساکن  از شهروندان  یکی 
استقبال از این تصمیم می گوید: “فکر 
می کنم که برگزاری چنین مسابقه ای 

رنج  از مردم در  بسیاری  که  در حالی 
هستند، کار ظالمانه ای می بود. برق 

او  تا  کنید  خاموش  را  شهردار  خانه 
را  دیده  آسیب  مناطق  مردم  رنج  هم 

تحمل کند.”
یکی از دوندگان هم می گوید: “دشوار 
ساکن  که  کسی  بعنوان  من  که  است 
بزنم.  حرفی  آن  درباره  نیستم  اینجا 
اما بعنوان یک دونده خیلی مایوس و 

ناراحت شدم.”
در  نفر  هزار  صدها  هنوز  گرچه 
آب  و  شوفاژ  برق،  فاقد  نیویورک 
که  گویند  می  گزارشها  اما  هستند، 
نیویورک،  شهردار  بلومبرگ،  مایکل 
الگوی  از  تا  بود  عالقمند  بیشتر 
شهردار سابق که حتی پس از حمالت 
را  ماراتون  دو  مسابقه  سپتامبر  یازده 

لغو نکرد، پیروی کند.

آغاز موفق سرمربی گری 
وحید هاشمیان در فوتبال آلمان

ماراتُن نیویورک تعطیل شد

هاشمیان
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آخرین  در  ایران  فوتسال  ملی  تیم 
مسابقات  گروهی  مرحله  دیدار 
به  پاناما  مقابل  برتری  با  جهانی  جام 
کرد. صعود  نهایی  یک هشتم  دور 
فارس،  خبرگزاری  گزارش  به 
دیدار  آخرین  در  ایران  ملی پوشان 
جهانی  جام  مسابقات  گروهی  مرحله 
فوتسال، عصرروز8 نوامبر و از ساعت 
در  که  رفتند  پاناما  مصاف  به   15:30
پایان با نتیجه 4 بر 3 به برتری رسیدند.
ایران که با 4 امتیاز در رده دوم جدول 
گروه دوم قرار دارشت از همان ابتدای 
بازی کار هجومی خود را آغاز کرد و در 
دقیقه 3 علی اصغر حسن زاده با شوت 
و  زد  دروازه  تیرک  به  را  توپ  خود 
مسعود اسماعیل پور در توپ برگشتی 
کند. باز  را  پاناما  دروازه  توانست 
کونکاکاف  نماینده  ادامه  در 
غفلت  و  ضدحمله  یک  در  توانست 
توسط   6 دقیقه  در  ایران  بازیکنان 
یابد. دست  تساوی  گل  به  گودریج 
در جریان بازی یکی از بازیکنان پاناما 
زد  به صورت مصطفی طیبی  با دست 
طیبی  شد  باعث  او  حرکت  این  که 
مصدومیت  دچار  صورت  ناحیه  از 
رفت. رختکن  به  مداوا  برای  و  شود 
تیم حمالتی روی دروازه  ادامه دو  در 
زمان  اکثر  در  البته  داشتند،  یکدیگر 
بازی توپ و میدان در اختیار ایران بود 
تا اینکه در دقیقه 14 افشین کاظمی با 
چرخش به سمت دروازه پاناما و شوت 
باز کرد. را  این تیم  از راه دور دروازه 
ایران  ملی پوشان  گل  این  از  پس 
پاناما  دروازه  روی  متعددی  حمالت 
انجام دادند و در لحضات پایانی و در 
دقیقه 19 محمد طاهری توانست روی 
پاس ارسالی از کرنر گل سوم ایران را به 
ثمر برساند تا در پایان نیمه اول ایران 
برود. رختکن  به  یک  بر   3 نتیجه  با 
در نیمه دوم نیز شاگردان علی صانعی 

و  گرفتند  اختیار  در  را  بازی  ابتدا  در 

چندین موقعیت روی دوازه پاناما خلق 
کردند، اما موفق نشدند به گل برسند.
دروازه بان  ایران  حمالت  از  یکی  در 
پاناما پس از گرفتن توپ خودش پا به 
توپ شد و به سمت دروازه ایران حمله 
کرد که در این صحنه حسن زاده توپ 
کشید. بیرون  دروازه  خط  روی  از  را 
بودند  پاناما  بازیکنان  این  ادامه  در 
انجام  ایران  دروازه  روی  حمالتی  که 
از  پرز  توسط   35 دقیقه  در  و  دادند 
رسیدند.  گل  به  پنالتی  نقطه  روی 
در دقیقه 38 روی پاس محمد کشاورز، 
محمد طاهری شوتی به سمت دروازه 
پای  به  توپ  برخورد  با  که  زد  پاناما 
شد  دروازه  وارد  توپ  پاناما  بازیکنان 
برسد. ثمر  به  ایران  گل  چهارمین  تا 
آلواردو در دقیقه 40 گل سوم پاناما را 
وارد دروازه ایران کرد و باز هم ایران 
رسید. برتری  به  گل  یک  اختالف  با 
فرناندز  برعهده  دیدار  این  قضاوت 
و  ریواس  لئون،  به  وی  بود.  پرتغالی 
اسماعیل پور،  مسعود  و  پاناما  از  منا 
احمدی  حمید  و  رهنما  علی 
داد. نشان  زرد  کارت  ایران  از 
دو  گروه  این  همزمان  دیدار  دیگر  در 
هم  مصاف  به  مراکش  و  اسپانیا  تیم 
بر   5 ماتادورها  پایان  در  که  رفتند 
یک به برتری رسیدند و به عنوان تیم 
شدند. بعدی  دور  راهی  صدرنشین 
 9 گل  تفاضل  و  امتیاز   7 با  اسپانیا 
صدرنشین شد و در مرحله یک هشتم 
اول،  گروه های  از  یکی  سوم  تیم  با 
کرد.  خواهد  بازی  چهارم  یا  سوم 
 2 گل  تفاضل  و  امتیاز   7 با  نیز  ایران 
مرحله  در  و  گرفت  قرار  دوم  رده  در 
ششم  گروه  دوم  تیم  مصاف  به  بعدی 
که احتماال یکی از تیم های گواتماال یا 
نیز  پاناما  می رود.  بود  خواهد  کلمبیا 
گرفته  قرار  سوم  رده  در  امتیاز   3 با 
است. امتیاز  بدون  نیز  مراکش  است. 

فوتبال  تیم  آنکه  از  پس  هفته  دو 
سد  از   2-12 نتیجه  با  ایران  دختران 
تاجیکستان گذشت، تیم ملی فوتبال 
ایران هم در دیداری تدارکاتی که در 
نتیجه  با  برگزار شد،  آزادی  ورزشگاه 
پیروزی  به  تاجیکستان  مقابل   1-6

رسید.
در  ازبکستان  با  بازی  مهیای  ایران 
جام  مقدماتی  مسابقات  چارچوب 
جهانی 2014 برزیل می شود که بیست 
تهران  در  نوامبر   14 آبان،  چهارم  و 

برگزار خواهد شد.
هر  کریمی  یعقوب  و  دهنوی  قاسم 
کدام دو بار، احمد حسن زاده و علیرضا 
عباسفرد نیز هر کدام یک بار برای ایران 
تاجیکستان  گل  تک  کردند.  گلزنی 
رساند ثمر  به  کلوف  ساوان  نیز  را 

.

فارس،  خبرگزاری  گزارش  به 
گفت وگوی  در  رونالدو  کریستیانو 
درباره  صحبت  به  آس  با  اختصاصی 
مقایسه  خصوص  در  و  پرداخت  مسی 
در  آرژانتینی اش  همتای  و  او  میان 
به  مربوط  قضیه  این  گفت:  بارسلونا 
اکنون نیست و 5 سال است که وجود 
انجام بدهم؟  دارد. چه کاری می توانم 
باره  این  در  را  چیزی  هیچ  نمی توانم 
تلویزیون  یا  رسانه  در  دهم.  تغییر 
این  نمی توانم  بنابراین  و  نمی کنم  کار 
هم  مردم  کنم.  کنترل  را  مقایسه ها 
دوست دارند ما را با هم مقایسه کنند.
فقط  من  داد:  ادامه  پرتغالی  ملی پوش 

کارم را انجام می دهم، تمریناتم را

ملی  تیم  سرمربی  کی روش  کارلوس 
فوتبال ایران پس از این بازی از جمع 
28 بازیکن اردونشین، پنج بازیکن را 
خط خواهد زد و بیست و سه بازیکن 
با  حساس  جدال  مهیای  مانده،  باقی 

ازبکستان خواهند شد.
نکته اصلی جدال ایران و تاجیکستان، 
ترکیب  در  ذخیره  بازیکنان  حضور 
که  کریمی  علی  طرفی  از  بود.  ایران 
مانوئل  سوی  از  است  ای  هفته  چند 
کنار  پرسپولیس  سرمربی  ژوزه 
در  را  کاپیتانی  بازوبند  گذاشته شده، 
اختیار داشت. او در دقیقه 42 به دلیل 
مصدومیت تعویض شد و جای خود را 
به آرش افشین داد تا بازوبند کاپیتانی 

هم به محمد نصرتی برسد.

 ادامه می دهم و هرکاری که از دستم 
برآید، برای تیم انجام می دهم. صحبت 
ناراحت  مرا  مسی  درباره  آنها  کردن 

نمی کند.
کرد:  خاطرنشان  رونالدو  کریستیانو 
بازی ساز بارسلونا بازیکن بزرگی است 
و ما تنها روابط حرفه ای با هم داریم. ما 
با هم دوست نیستیم زیرا در یک تیم 
هرچیز  یا  ناهار  برای  نمی کنیم.  بازی 
دیگری با هم بیرون نمی رویم. تنها هر 

دو فوتبالیست هستیم.
وی در باره اینکه آیا امکان دارد مسی 
اینجا  به  اگر  گفت:  بپیوندد  رئال  به 
که  کرد  خواهیم  بازی  هم  با  بیاید 

ذخیره های فوتبال ایران با شش گل پیروزی تیم ملی فوتسال مقابل پاناما
بر تاجیکستان غلبه کردند

رونالدو: به مسی احترام می گذارم اما دوستش نیستم
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چند روزیست هوا ابری و گرفته است و 
دل منهم از کدورت آیام سختی که به 
دنیا و میهن ما میگذرد . بارش قطرات 
فضای  به  فرورفتن  از  مرا  چرت  باران 
یاس و دلمردگی پاره میکند ، قطرات 
و  میچکد  بالکن  طارمی  روی  بر  باران 
صدای ذرات آن هارمونی زیبائی را در 
فضا میپراکند . ناگهان یادم میاید که 
تماشای  محو   ، است  زیبائی  روز  چه 
غیبت  بخاطر  که  بیرنگی  های  سایه 
و  قلب  و  میشوند  دیده  کمتر  آفتاب 
این  پشت  اسرار  کنجکاوانه  من  ذهن 
را  عشقی  و  میجوید  را  مات  ابرهای 
ما  همه  بر  شائبه  بی  و  محابا  بی  که 
جاریست و من و ما مثل همیشه غافل 
از درک و فهم عظمت آن چون همیشه 
به خود مشغولیم و مسائل و مشکالت 
جاری زندگی که همه مغز و ذهن ما را 
چرا  نمیدانم   . است  نموده  خود  اسیر 
قید  از  را  خود  نتوانستیم  هیچوقت 
خویش  خویشتن   « هیوال  این  بند  و 
»رها سازیم ، شاید نتوانستیم بیننده 
و شنونده خوبی باشیم، چرا هیچوقت 
را  خود  صدای  جز  صدائی  نتوانستیم 
بشنویم ، صدای ابر را، صدای باران را 
و صدای عظیم و با ابهت جریان عشقی 
را که در سرتاسر زندگی ما جاریست 
و ما براحتی خرجش میکنیم ، انگار با 
اینهمه خزانه دل ما خالیست و ما هنوز 
و  کنیم  مساحی  آنرا  عمق  نتوانستیم 
حضور  و  خلق  با  که  عشقی  ژرفای  از 
خورشید ، ستاره ، آسمان ، زمین ، رود 
و درخت بما بخشیده شده با غفلت ما 
لذت درک همه اینها و دیگر موهبتها 
را از ما گرفته است و ما هنوز در بدر 
بدنبال آرامشیم ، آسایشیم و سالمتی 
و آزادی و مهمتر ، لذت دوست داشتن 
خود  گوشهای  چه   ، ورزیدن  عشق  و 
و  ایم  بسته  صداها  از  خیلی  به  را 
از  بسیاری  دیدار  از  عاجز  چشمانمان 
انسانیت شده است و  و  مظاهر عشق 

ما کماکان غافل از تاثیرات آنها بر

و  آسایش   ، سالمت   ، حیات  نیروی 
در  ناپذیری  انکار  نقش  خود  آرامش 
تجربه  حداقل  این  و  دارند  ما  زندگی 
و چند سال است  این چندین  در  من 
که با عرفان حلقه خو کرده ام ، تجربه 
به هر  ما  و  با ماست  باز  دیر  از  که  ای 
دلیلی ، فرهنگ ، باورهای غلط ، دین 
و خرافات چشم بروی آن بسته ایم و 
درست  و  دیدن  درست  در  ما  ناتوانی 
شنیدن که سالها بلکه قرنهاست قدرت 
حس و درک آنرا از ما سلب کرده است 
. مدتهاست دیگر زیبائیهای طبیعت را 
نمی بینیم و زیبائیهای شب و روز را ، 
ابر و باران را و دیگر زیبائیهای شگفت 
هیچ  متاسفانه  و  را  اطراف خود  انگیز 
صدائی ما را بیدار نمیکند ، مدتهاست 
می  را  خود  و  بینیم  می  را  خود  فقط 
شنویم ، هر زمان که درد ، بال و عارضه 
ای بر ما نازل میشود درست به همین 
و  روح  و  جان  بر  سالهاست  که  علت 
ما  آزادی  و  آرامش   ، سالمت  بر  طبعا 
حکومت مینماید بجای هر چاره جوئی 
برای درمان ریشه ای مشکل سعی در 

بدر بردن و دور کردن خود از بطن

تاریخ  بیاورید  بیاد  میکنیم.  ماجرا 
که  قومی  هر  چگونه  که  را  ما  گذشته 
بر همه چیز  ما تاخت سالیان سال  به 
ما گوش و چشم  و  ما حکومت کردند 
نابودی همه  خود را تا مدتها و تا مرز 
روی  بر  فرهنگمان  و  تمدن  مظاهر 
برای  بدتر  و  بستیم  فرو  واقعیتی  هر 
هر  رخوت  و  فتور  این  همه  توجیه 
را  روحمان  و  درجان  رهائی  صدای 
را  خود  گوش   ، کردیم  خفه  درون  در 
چون  بستیم  را  خود  چشم  و  گرفتیم 
اسیر  و  خویشتن  اسیر   ، بودیم  اسیر 
که  بعد  و  خود  های  شیفتگی  خود 
دست  هرچه  به  شد  تنگ  بما  عرصه 
و  برای رهائی  که  آنچه  به  اال  یازیدیم 
آزادی من های خود بدان نیاز بود . و 
الزم  شاید   ، ماست  با  هنوز  این حس 
باشد یکبار و برای همیشه با تکیه بر 
اینک در عرفان  ما که  تجربیات کهن 
گرامی  استاد  برکت  و  یمن  به  کیهانی 
شده  گشائی  رمز  طاهری  علی  محمد 
است در چهار چوب اعتقادات منطقی 
دست  بدان  که  درستی  باورهای  و 
، گرچه ممکن  ایم حرکت کنیم  یافته 

محدودیتهائی  دچار  ظاهر  به  است 
و  سالمت   ، آرامش  قطعا  ولی  شویم 
هستیم  بدنبالش  همیشه  که  آزادی 
.بیائید  بود  نخواهد  دسترس  از  دور 
بیشتری  رغبت  و  میل  با  را  صداها 
اندیشه  به  این میان  گوش کنیم و در 
و  اندیشه   ، دهیم  فرا  گوش  ناب  های 
اندیشه   ، هستند  جنس  یک  از  کالم 
کالم خاموش است که در مغز و ذهن 
صاحب آن بخوبی پرورده شده است . 
بیائید از پرداختن به صداهائی که مدام 
ما را از شنیدن بر حذر میدارند پرهیز 
، صداهائی که مدام سرزنشمان  کنیم 
میکنند و پیوسته آسایش ، سالمت و 
.بیائید  بکار گرفته است  را  آرامشمان 
بیائید  پاره کنیم و  را  زنجیر غرورمان 
دیگران  سخنان  شنیدن  و  درک  با 
ارتقاء  خود  در  را  جمع  حس  کیفیت 
به بخشیم و آگاهیهای خود را نسبت 
که  بیفزاییم  هستی  جهان  وحدت  به 
، سالمت  این خود زمینه ساز آرامش 
که  بار  هر   . انسانهاست  همه  رفاه  و 
غبارگرفته  پرده  این  به  و  مینشینم 
منهم  که  میاورم  بیاد   ، میشوم  خیره 

ـعرافن حلقه 
)کیهانی(

د. اختری
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محبوس  خویش  خویشتن  در  مدتها 
بوده ام ، منهم مثل بسیاری دیگر نمی 
دیدم و نمی شنیدم ، او بمن چشم داد 
بهتر  برای  گوش  و  دیدن  بهتر  برای 
را  لذت  این  اینکه  نعمت  و  شنیدن 
موهبت  این   . کنم  قسمت  دیگران  با 
رهروان  ما  همراهان  از  بسیاری  به 
که  داده شد  کمال  و  حقیقت  طریقت 
و  را  دیگران  و  ببینیم  بهتر  را  خود 
خود  درون  نجواهای  جز  را  صداهایی 
بشنویم و به مشگالت دیگری غیر از 
این  چه  گر   ، کنیم  فکر  خود  مسائل 
نمی  خوش  بسیاری  مزاق  به  اندیشه 
اید ولی اینجا در عرفان حلقه آبی آبی 
خود  از  غیر  ما  دیده  مردمک  و  است 
باز  بزرگوار  این  او  و  بیند  می  را  همه 
بما آموخت که وجود ما و بقای ما تنها 
عوامل  دیگر  و  وجود  درک  با  تنها  و 
هستی پایدار خواهد بود، بما آموخت 
برای رسیدن به آسایش و آرامش باید 
درست دید و درست شنید و بایدهمه  
را بیشتراز خود دوست داشت چه یاد 
گرفتیم ان کس که عاشق است اوست 
ما معشوقیم ، درد و ماللی نیست که 
دیگری به ما تحمیل کرده باشد ، این 
که  ماست  خود  وجود  ماحصل  درد 
مبتالبه همه ما میباشد . این درد کهنه 
دیار  ساکنان  هم  و  نشینان  غربت  ما 
آشناست و این درد بی هیچ تردیدی 
به  ما  نگرش  نوع  و  ما  بینش  معلول 
جهان هستی است ، این درد ناشی از 
عدم درک و فهم ما از خود و دنیاست 
و بیشتر ناسی از ناتوانی ما در دیدن و 
شنیدن و تشخیص دوست و آشناست 
و درست  هم این نقص است که ما را 
از خود و دیگران را از ما در نگه داشته 

است  و در  بعدی دقیق تر به عنوان 

و  ملموس  بیولوژیکی  واقعیت  یک 
باز  جای  ما  جامعه  در  ناپذیر  اجتناب 
جهل   مروجان  برای  را  فرصت  کرده  
به  و  تحمیق  برای  قطعا  و  خرافات  و 
آورده  فراهم  آنان  دراوردن  نقیاد  ا 
است  گو اینکه هر قدرت و هر قادری 
به  که  کاذبی  ولی غرور  نیست  الیزال 
میشود  اضافه  مروجان  این  اعتقادات 
می  مطلق  قادر  تنها  هرز  به  را  خود  
واقعا  کردگان  گم  راه  این  و  پندارند ، 
نمیدانند هدف از زندگی چیست و این 
بیراهه را میدانی برای تنازع بقاء تصور 
کرده و به همین دلیل ظلم و فساد و 
تصور  بخالف  و  میکنند  ایجاد  خرابی 
همگان ما این فرصت به آنان داده ایم 
. در این مقطع است که نقش رسالت 
رهروان و همراهان عرفان حلقه و شا 
گردان خلف استاد بزگوار محمد علی 
طاهری که همه سعی و تالش خود را 
مشگالت  و  دشواریها  همه  وجود  با 
مزدوران  بیرحمانه  برخورد  و  موجود 
برای مهیا ساختن ما  جهل و خرافات 
جهت درست دیدن و درست شنیدن 
و ایجاد روح دوستی و تفاهم در جامعه 
آشکار می سازد و همین مهم است که 
میبینیم ظرفیت انسانهای این مکتب 
و  دوستی   , عشق  زمینه  ارتقاء  در 
است ،  کننده  تعین  چگونه  تفاهم 
و  متفکران  از  بسیاری  که  ای  مساله 
گیری  بکار  علیرغم  سیاستمداران 
و  کردن  یکپارچه  در  ترفندها  همه 
نبوده  موفق  مردم  توده  پیوستن  بهم 
اند .اینک به دنباله  بحث عرفان حلقه 

می پردازیم :  
ضریب طول عمر مطابق آن چه که 
در شکل ستون بعد مشاهده مي شود، 
سطح نقطه چین با حداقل میزان خود 

هر  و  شده  شروع  منفي،  بخش  در 
مي  نزدیک  مثبت  بخش  به  چقدر 
این  کند،  مي  پیدا  افزایش  شویم، 
نامیم.  مي  عمر  را ضریب طول  مقطع 
مقطع فوق نشان مي دهد که هرچقدر 
از بخش مثبت، بیش تر استفاده کنیم، 
هر  و  کرده  پیدا  افزایش  عمر  طول 
چقدر از بخش منفي، بیش تراستفاده 
شود، میزان آن کاهش پیدا مي کند و 
عوامل  از  یکي  که  معناست  بدان  این 
مهم در افزایش طول عمر، قرار داشتن 

در فاز مثبت است.
                                                           

تعریف فیلتر عقلي

این نرم افزار، انسان را در مقابل ورود 
غیرمنطقي  و  غیرعقالني  اطالعات 
طریق  این  از  و  کند  مي  محافظت 
است  ذهن  راکه  بدن  مدیر  عملکرد 

تحت کنترل اطالعاتي قرار مي دهد. 

پیاده  باعث  غیرواقعي  اطالعات  ورود 
شدن آن روي انسان میشود و این در

خطرناک  تواند  مي  موارد  از  برخي 
بخش  دو  داراي  عقلي  فیلتر  باشد. 

است:
- بخش آگاه که در سطح خودآگاهي 
قرار دارد و فرد نسبت به چارچوب آن 
آگاهي داشته و سعي میکند که از آن 
و  عقالني  کند.  آگاهانه  ي  ه  استفاد 
گونه  به  کسي  هر  براي  بودن  منطقي 
افزار  این نرم  اي تعریف شده است و 
نام  به  غلط،  و  درست  هاي  برنامه  با 

در  فرد  و  شده  ریزي  برنامه  منطق 
تصمیم گیري ها و انتخاب هاي خود، 

از آن استفاده میکند .
ورودي  که  ناخودآگاه  بخش   -
طور  به  انسان  ذهن  به  را  اطالعات 
در  را  مدیریت  این  و  بسته  غیرارادي 
مي   حفظ  غلط  ورودي  اطالعات  قبال 
نها  آ  انطباق  و  بررسي  از  پس  و  کند 
با معیارهاي عقالني و باورهاي منطقي 
نها  آ  به  خود  زندگي  طي  در  فرد  که 
به  ورود  و  عبور  اجازه  است،  رسیده 
بخشهاي دیگر ناخودآگاهي را میدهد.
  مثال: اگر فردي در مقابل نامالیمات 
و  شده  عصباني  خود  زندگي  محیط 
بخش   » ببینم  نمیتوانم  دیگر  بگوید» 
بطور  انسان  خودآگاه  عقلي  فیلتر 
فقط  که  میداند  را  فرد  منظور  دقیق 
این شرایط را نمیخواهد ببیند و مایل 
تغییر  و  شده  عوض  اوضاع  که  است 
کندو قصد او از بیان این جمله نابینایي 
چشم نیست. اما اگر همین گفته وارد 
بخش فیلتر ناخودآگاهي شود، در آن 
با فیلتر عقلي ناخودآگاهي مواجه  جا 
به  تمایل  ابراز  موضوع  و  شود  مي 
اما  شود.  نمي  تلقي  فیزیکي  ندیدن، 
اگر به احتمال بسیار ضعیفي این بخش 
بقیه درصفحه 48

ضمیر ناخودآگاه   



شماره34- سال سومآزادی صفحه32

گرفت  را  دستش  آمد  بیرون  ازدرکه 
 . کند   حفظ  را  دیوارتاتعادلش  به 
میکرد  واحساس  میرفت  گیج  سرش  
مکث  کمی  میچرخد.  بدورسرش  دنیا 
 . زدن  قدم  به  کرد  شروع  وبعد  کرد 
نگهش  پا  سِر  که  دیواربود  این  هنوز 
داشته بود. پائیزبود وسرد . سرما گونه 
دراشک  . چراغها   میزد  راتیغ  هایش 
ولی  میکردند  بازی  نور  چشمهایش  
دلش تاریک تنهائی بود. چندین سال 
بود  گذرانده  خودخواسته  درتبعید  را 
ازآن  که  دری  به  نگاهی   ، برگشت   .
ای  .لحظه  انداخت  بود   آمده  بیرون 
داخل  وبرود  دررابازکند  که  خواست 
باهیکل    ، نگهبان  شد.  منصرف  اما   .
مالیدن   بهم  درحال  پیکر   غول 
آن  ازانرژی  شاید  که  بود  دستهایش 

کمی گرم شود.
و  بود  لمیده  بار  میز  روی  ازغروب 
دهان  ته  به  گیالسهارا   سرهم  پشت 
باالانداخته بود. دردلش اول بسالمتی 
بعد بسالمتی پدر  و  بود  نوشیده  مادر 
یادآن   . بود  شده  سفید  موهایش  که 
اشکهایش  درخفا  که  درفرودگاه  روز 
ارمقابل   ، میکرد  پاک  باسرانگشت  را 

چشمانش گذرمیکرد.
زانوها  اما  برداشت   دیگر  چندقدم 
یاری نمیکردند . خم شد . روی زمین 

چشمها  راروی  دستهایش   . زانوزد 
کذاشت تا سرگیجه را مهار کند. 

دستهایش   . بود  گرفته  سخت  دلش 
پاها  روی   . زمین  روی  راگذاشت 
و  گرفت  کمک  ازدیوار   وبعد  نشست 
به سختی روی پاایستاد . دردبیرستان 
فقط   حاال  که  بود  گرفته  یاد  شعری 
اصئاًل   . آورد  می  بیاد  را  ازآن  بخشی 
ازدورۀ دبیرستان  دیگر هیچ چیزی را 

بیاد نمیاورد
»پس کجا هستید  ای فانوسدارانی که 

درفانوستان هرگز فروغی نیست .«  
شاعرش  نمیدانست   زمان  ازهمان 
کیست . اما  این یک مصرع را  همیشه 
لب  رازیر  آن  وهمیشه  بیادداشت 

زمزمه میکرد.
به دیوار تکیه داد وچشمهایش رابست 

وچند ثانیه بعد آن را گشود.
خیابان   سوی  درآن  نئونی   چراغ 
زرد  میشد،   سرخ   . میزد  چشمک 
میلرزید   . میکرد  بپا  آتش  میشد. 
عروسکهای  مثل  دختری  ی  وچهره 
 . ومیرفت  میآمد  بازی  شب  خیمه 
لبخند میزد و کم میشد . چشمهایش 
را مالید . دوباره خیره شد . نئون  تغییر 
شکل داده بود . شده بود آبشار . برنگ 
میریخت  و  میشد  ازباال شروع   . آبی  
پائین . خودش را جمع میکرد و بجای 

اولش باز میگشت .
حالش خوش نبود . زیر لب گفت :

- خدایا خودت به دادم برس .
خواست لبخند بزند . عضله های  گونه 

هایش  تکان نخوردند.
دادمن  به  که  است   چیکاره  خدا   «

برسد«
روی  مردباید   « میزد.  حرف  باخودش 
پای خودش بایستد .« این را پدرگفته 
ازهمان دوران کودکی آن  اوهم  بود و 

را فراموش نکرده بود.
، مرد؟ کدوم مرد؟  به  ، مرد  - » مرد 

من میگی ؟  آره ؟ به من میگی ؟«
 چهارزانو نشسته بود پشت به دیوار . 
صدائی به گوشش خورد. سرش را بلند 
کرد . کسی باالی سرش ایستاده بود. 

پرسید:
- چی میخوای؟ چیزی میخوای بگی ؟
میزند.  حرف  فارسی  به  شد  متوجه 

خنده اش گرفت . خندید.
باهاش  فارسی  دارم  ببین   منو   «-

حرف میزنم . مسخره س«
 واینبار به انگلیسی پرسید:

- » چیزی پرسیدی؟«
که  داد  جوابش  زنی   لطیف  صدای 
آیا  میپرسید  وازاو  شده  او  متوجه 

بکمک احتیاج دارد؟
 . نشست  دلش  به  زن  صدای  آرامی   

مهربانی درآن موج میزد.
تالش کرد روی پا بایستد . دستش را 

به دیوارگذاشت و بلند شد.
حاال دیگر ایستاده بود  اما این  دست 
 ، دیوار  به  تکیه  با  که  بود  راستش 
خودش  به  میکرد.  حفظ  را  تعادلش 
یک  مثل  که  میزد  نهیب   ، دردرون   ،
و  بایستد  خودش  پای  روی  باید  مرد 

آبروریزی نکند.
مقابل چشمانش دختری ایستاده بود . 
چشمهایش برق میزد ولبخندی برلب 
دختری  همان   . شناخت  اورا   . داشت 
وحاال  میکرد   کار  بار  پشت  که  بود 
حتمًا درحال باز گشت به خانه اش بود 

. به انگلیسی سالمی گفت .
دختر گفت  که خوشحال است  اتفاقی 
خواست  و  است   نیفتاده  او  برای 
براهش ادامه دهد و برود که او دست 
دختر   . گرفت  را  ُمچش  و  انداخت 
لبخند  دیگر دختر    . ترسید  آشکارا  

برلب نداشت . 
 حالش خراب بود :

خواهش   . نرو  میکنم   خواهش   -
میکنم .

به فارسی میگفت و التماس میکرد.
» خواهش ...«

 دختر بازویش راازدست او خالص کرد 
دفعتًا  و  رفت   عقب  به  چندقدمی    .

شروع کرد به دویدن .
حالش خوب نبود.

کاری  ؟  فرارمیکنی  چرا  بابا!  ای   «-
باهات ندارم . فقط دبم میخواد باهات 
حرف بزنم .فقط حرف .همینطور ُمدام 

حرف میزد . اما دختر رفته بود. 
آن   ، روبرویش   . داد  تکیه  دیوار  به 
طرف خیابان  چراغ نئون دیگر حرکتی 
سرخ  نمیکرد.  عوض  رنگ   . نداشت 
آتش  گلوله  یک  مثل  بود.  مانده  باقی 
درشهرشان   که  آفتاب  غروب  مثل   .
آن  روی   ، نشست  می  تماشایش  به 
بود  پُر  دربهاران  که  شهر  خارج  تپه 
گلهل  درمیان  واو  قرمز  های  الله  از 
بابالهای   کوچک   های  ملخ  بدنبال  
رنگی میدوید  و ملخ گرفتار را بانخی 
بپایش  به پرواز درمی آورد و هرلحظه 
به سوی خود می  را  می خواست آ ن 
گرفتار  چنگش   در  باز  ملخ  و  کشید 

می شد.
 ، عمیق  پُکی  با  و  زد  آتش  سیگاری   
دود را بدرون ریه هایش فرستاد و راه 
به هرزحمتی   . میخورد  تلوتلو   . افتاد 
بود خودش را آن سوی خیابان کشید 
می  اش  سینه   . دردمیکرد  بدنش   .
درزیرش  که  نئون  سرخی   . سوخت 
ایستاده بود  پوستش را رنگ زده بود. 
آویزان  برآمده وسبیل  باشکم   مردی 
خواست   . بود  درایستاده  جلوی 

تنـهائی داستان کوتاه

علی تاجبخش
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برگردد و برود توی بار. مرد دستش را 
گذاشت  جلوی در و راهش را سد کرد.
برایش  تعادل  حفظ   . میخورد  تلوتلو 
مشگل بود . زبانش نمی چرخیدکه به 
انگلیسی حرف یزند. به فارسی گفت :

-» داداش میخوام برم تو... یه استکان  
دیگه ... جون هرچی مرده «  

مردنگهبان بازوهای الغر ش را گرفت 
و اورا چند قدمی عقب عقب برد و بعد 
با فشار  روی سینه اش ، اورا به عقب 
پرتاب کرد .واو سنگین کنار  ماشینی 
که پارک شده بود  روی زمین ولو شد. 
احساس کرد که صورتش خیس شده 
به زیر چشمهایش کشید  را  . دستش 
روی   . رنگ  . سرخ  بود  رنگی  . دست 
خواست  سوخت   می  اش  پیشانی 
تالش   . نتوانست  شود   بلند  ازجایش 
صورتش  خون   . نداشت  ای  فایده 
شعرش  خواست   . بود  پوشانده  را 
کجا  پس  نیامد.  یادش   . بخواند  را 

هستید؟.... کجا هستید؟
 اشک با خون مخلوط شده بود ومثل 
زمینه  دریک  که  هنرپیشه  ماسک  
سرخ ، که دو چشم سیاهش فقط دیده 

میشد.
دلش خیلی تنگ بود.

قرمز  چراغهای  با  سفیدی   ماشین   
ایستاد.  کنارش  آن  سقف  روی  وآبی 
آنها   از  یکی   . آمدند.کنارش  دونفر 
دیگری   . بازویش  زیر  انداخت   دست 
ومثل گنشکی کوچک   کرد  هم کمک 

ازروی زمین بلندش کردند. 
زیرلب گفت :

- منکه کاری نکردم .
از  را  دستهایش  ها   پلیس  از  یکی 
دو  فلزی سرد   با  و  رساند  بهم  پشت 

دست را به هم قفل کرد. فریادزد:
- من که کاری نکردم .

چوبدستی   با  ها  پلیس  از  یکی 
پشت  به  زد  ای  ضربه  کوتاهش  

گردنش و او سردشد.فرو ریخت وآرام 
گرفت . هیکل الغرش  را هردو پلیس 
باهم کمک کردند  وانداختندش روی 
زندان  مثل  که  ماشین  عقب  صندلی 
ای  پنجره   ، ماشین   جلوی  باقسمت 

آنهارا ازهم جدا میکرد.
آزارش   ماشین  صندلی  چرم  سردی   
سعی  و  گرفت  رادربغل  دوزانو  میداد. 

کرد خودش را گرم کند.
ماشین پلیس حرکت کرد . چشمهایش 
صورتش  روی  خون   . کرد  رابازوبسته 
خشک شده بود . روی سایه ی شیشه 
درلباسی  که  دید  را  مادرش  ماشین  
. نگاهش  سفید جلویش استاده است 

میکند.
زیرلب گفت :

دلم  چقدر  که  آه  مادر!  خودتی   «
زانوانت  راروی  سرم  میخواست 
میگذاشتم و تو برایم قصه می گفتی. 
قصه ی سنگ صبور . صبرم می دادی 

که  میزد  پر  دلم   . میکردی  وراحتم 
چراکه   . نخورم  غصه  بگوئی  برایم 
خدا  بزرگی   به  ومن  است  خدابزرگ 

دوست داشتن ترا اندازه می گرفتم .
که  نیستند  دیگر  ها   ستاره   ! مادرم 
نشانم  آنهارا  تاتو  بزنند  چشمکی 
. حاال دیگر ستاره ها درآسمان  دهی 
هم  نورشان   . هستند  مصنوعی 

مصنوعی است .
 یکی از پلیس هاسیگاری آتش زد و به 

رفیقش گفت :
» حتمًا یا عربه  یا مکزیکی . «  وپلیس 

دیگر اضافه کرد:
روزها   این    . ایرانی  واحتماالً    «

تعدادایرانی ها هم زیادشده .
میرفت  کشان   آژیر  پلیس   ماشین   
کجا  پس  شعر:  که  بود  واودرفکر 
که  دارانی  فانوس  ای  هستید 
درفانوستان هرگز فروغی نیست  مال 

کدام شاعر است . 
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دربوستن  میلدی   1990 دهه  درآغاز 
هفته  تلویزیونی  برنامه  ماساچوست 
که  میکردم  تولید  ساعت  یک  ای 
هرصبح   .  . داشت  زیادی  مخاطبین 
مقیم  ازایرانیان  نفر  هزاران  یکشنبه  
این ایالت برنامه هارا می دیدند وپس از 
دیدن برنامه هظهارنظر خودرا تلفنی با 
بعداز پخش  من درمیان میگذاشتند.. 
داشتم  تلفنی  ها  برنامه  ازاین  یکی 
بزرگ  متفکر  با  میخواست  ازمن  که 
کشورمان آقای الربُن گفتگوئی داشته 
. گفتم :» آقای الربُن را ازکتاب  باشم 
هفته  درایران می شناسم ولی چگونه 

میتوان باایشان تماس برقرارکرد. «
درهمین  ایشان   «: گفت  کننده  تلفن 
تلفن  شماره  اینهم  و  هستند  ایالت 
ایشان است .« بالفاصله باایشان تماس 
گرفتم که نتیجه آن ضبط ده ها برنامه 
تلویزیونی و بعد صدها برنامه رادیوئی 
این   وجود  ازیرکت  چندسالی  شد.. 
بهره  ماساجوست  درایالت  مردبزرگ 
مند بودیم . چند کتابش را که درایران 
اجازه انتشار نداشت  منتشر کردیم و 
که  سرود  جا  درهمین  را  اشعارزیادی 
هر یکشنبه از رادیوی محلی خودمان 
به  او  متأسفانه  اما   . میکردیم  پخش 
را  همسرش  درآنجا   . بازگشت  ایران 
اوداشت  زندگی  در  مهمی  نقش  که  
و  ماندگارشد  همانجا  لذا  داد.  ازدست 
کرده  منتشر  درآمریکا  که  کتابهائی 
سروده  دراینجا  که  اشعاری  و  بود 
رساند.  چاپ  به  درایران  را  همه  بود 
خواستم بااو گفتگوئی داشته باشم اما 
مرانشناخت از. د.وست مشترکمان که 

تا   کردم  درخواست  میرفت   ایران  به 
بااو گفتگوئی برای نشریه آزادی انجام 
دهد و باخود بیاورد. آن دوست پس از 
که  به من گفت  افسوس   با  بازگشت  
» الربُن دیگر هیچکس را نمی شناسد 
و در نودوچندسالگی عالوه بربینائی ، 
شنوائی خودرا نیز ازدست داده است. 

یکی  الربُن 
ترین  ازبرجسته 
 ، ن ا یشمند ند ا

نویسنـــدگان و
شاعران کشـــور

ماست که متأسفانه 
هوچی  با   چون 
گری های  باندهای  
ادبی  بضاعت  بی 
هیچ  کشورمان  
نداشت   ارتباطی 
آنطورکه بایدوشاید 
مشهورنشد. اما من 
دانش  که  زمانی 
دبیرستان  آموز 
با نوشته های  بودم 

ونامش  شدم  آشنا  هفته  درکتاب  او 
میکردم  یاد  احترام  با  همیشه  را 
از دستخط های  یکی  ام   .درکتابخانه 
خودرا  بیوگرافی  که  پیداکردم  اورا 
داده  من  به  مبادا  روز  وبرای  نوشته 
گفتگوی  بعنوان  را  بیوگرافی  بود..این 

من بااو بپذیرید:
بابل  شهر  زادگاهم   ، الربُن  قاسم  من 
خزر  دریای  درحاشیه   . شهری  است 
. کودکیم  در جزرومد  دگرگونی های 

کشور گذشت . درآن روزها  تغییر 

به  دستی  از  سلطنت  انتقال  و  رژیم 
دست دیگر ودرگیریهای موضعی

درگوشه وکنار  اوضاع را  آشفته کرده 
بود . درسراسر مرز شمال  بلشویک ها 
به درون  با تجاوز وحمله  میکوشیدند 
مرز وترور ، محیط را آشفته ترسازند 
چنین  دربرابر  بیفزایند.  وبروحشت 
اوضاع تیره ای  بی 
بخواهم  خود  آنکه 

به درونم 
درون   . خزیدم 
موجب  ام  گرائی 
پیش  که  شد 
سن  ازاقتضای 
بیدارشوم  وسالم 
به  را  ام  واندیشه 
کار گیرم . وبه جای 
های   گرمی  سر 
حوصله  با  کودکانه 
.تا  بکاوم  را  خودم 

به آگاهی برسم .
سالگی   درهفده 
نام  به  داستانی 
مطیعی   ومرحوم  نوشتم  وتو«   »من 
چاپ  آنرا  »کانون«   مجله  مدیر 
داستان  بعد   چندسال  کرد.  ومنتشر 
و سپس  نوشتم  را دردوجلد   »الت«  
شد  نوشته  دیگری  رمانهای  مرور   به 
و به چاپ رسید. آخرین ُرمانم  به نام 
»گوژ«  درسال 1368  درتهران چاپ 

ومنتشرشد وبه علت پیچیدگی های 
فلسفی اش  نظرگاه های  و  سمبولیک 

بحث انگیز شد.
به شعر عالقه وافری داشته ودارم

. دیوانش د ر حافظ راستایش میکنم 
ادبیات جهان  جای واالئی دارد . غزل 
مرا  کالمش  فصاحت  و  سعدی  های 
فردوسی  عظمت   . میکشاند  رویا  به 
های   وتصویرسازی  سرائی  درحماسه 
به  مرا  درشاهنامه   انگیزش   شگفت 
تعظیم وامیدارد. عرفان شگرف مولوی 
عشق  از  آورش  حیرت  ودریافت  
وتمثیل  های نابش گیج کننده است . 
همچنین منظومه های عاشقانه  نظامی  
درصنعت  کاریهایش   ونازک  گنجوی 
ازاینکه   . است  اعجاب  مورد  شعر 
وبزرگان  نامداران   این  ناچیز  هموطن 
به  هستم   خویش  میهن  وادب  شعر 
کوششم  سالها  دراین   .. میبالم  خود 
شده  بیشتر   وسرودن  نوشتن  برای 
است . چون می ترسم کارهایم را ناتمام  
بگذارم وبروم . اصاًل چه کسی  کارش 
... هیچکس  ورفت؟  رساند  پایان  رابه 
حرفه  هیچگاه  نویسندگی  درکار   من 
ای نبودم وازراه نوشتن نان نمیخوردم.
نوعی  شعربرایم  وسرودن  نوشتن   

رسالت توأم  با مراقبه بود. نه تفنن
آدمها   تلقی   . حرفه  ویا  وسرگرمی   
من   . است  متفاوت   اززندگی 
ودشواریها  ها  تلخی  راباهمه  زندگی 
وآن  بینم  می  زیبا  هایش  وسردرگمی 
را دوست دارم . چون فرصت مناسبی  
است  برای درک پیچیده ترین نمودها 
ورازهای آفرینش ونیز فرصت مناسبی 
متأسفم  استعداد.  آزمودن  برای  است 
نرسیدم.  شناخت  مرحله  به  هنوز  که 
خودم  دراز  مدت  دراین  توانستم  نه 
رابشناسم ونه پدیده های پیرامونم را...

اق سم الربن
فیلسوف ، شاعر و....

نویسنده ای نه کمترازهدایت

بعضی ازآثار قاسم الربُن
داستان :الت - گوژ - پرندگان 
بی النه )چاپ آمریکا وایران و 

منتشرشده درنشریه آزادی( - نان 
تلخ -  پرتگاه

شعر: یکصدویک رباعی ) چاپ 
آمریکا وایران( بادولگرد)چاپ 
آمریکا وایران(  آسمان ابری -
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هائی  نمونه  او   کارهای  ازمجموعه  
این   با  بیشتر  تا  آورم  می  دراینجا  را 
که  ای  نویسنده  و  شاعر   ، فیلسوف 
هیچ کمتراز هدایت نبود  آشنا شوید:

» ناگهان برخاست وباقدم های شمرده 
را  سرم  آرامی  به  و  آمد  من  سوی  به 
از روی رف برداشت ومیان دستهایش 
مثل  که  چشمهایم  به  ونگاهی  گرفت 
داشت  لرزان   پرتوی  شمع  سوسوی  
نگاهش  الجوردی  درشعلۀ   . انداخت 
غرق شدم . گوئی چشمهای گرسنه اش 
مرا بلعیدودرخود فروبرد. بقیۀ اعضایم 
را  ازتاقچه ها گرفت ولوالیشان را به 
نیم تنه ام وصل کرد. سعی کرد مفاصل 
به دقت جابیفتد. شدم همان آدم اول . 
مثل آن شب که پشت درخانه ازصدای 
میلرزیدم  خود  به  اش  خنازیری 
وحشتی  سایۀ  که  قبل  سالهای  .مثل 
بود. ام نشسته  ناشناس روی پیشانی 
ازالی  که  ای  فشرده  باصدای  سپس 
میامد  بیرون  گرازمانندش  دندانهای 
به من دستور دادکه دنبالش راه بیفتم 
 . بکنم  میتوانستم  چه  اطاعت  جز   .
فرمانبرداری جزئی ازخصلتم شده بود 
. مزۀ تلخ سرپیچی را جشیده بودم . 
گس بود وطعم خون داشت . جوحاکم  
درطول قرنها  این درس را آموخته بود. 
هر منحنی  در هرکجای  این سرزمین 
، وچه  قلم  در هنرنقاشی وسیاه  ، چه 
خصلت  از  ای  نشانه  معماری   در 
». است  قوم  این  بودن   راه  به  سر 
)نقل از کتاب گوژ(

» آن ویروس هرزگی که عبدل درخون 
بی  اما   حقیر  زندگی  خودداشت  
توفان  رادستخوش  جعفر  زن  دغدغه 
کرد . اژدهای رسوائی زیر پایش دهن 
باز کرده بود. تازه خطر سقوط را حس 
کزد. یک شب بالحنی غم آلود به پسر 

شازده گفت :
- دارم مادر می شم .

 . افتاد  گریه  به  اختیار   بی  سپس 
 . آمد  روزش چه خواهد  به  میدانست 
یک زن پیش از هرکس فاجعه را حس 
می کند . عبدل با چشمها خندید وبه 

خونسردی گفت :
- حدس میزدم . مردی .زنی ...

- که چی ؟
- خب دیگه ، نتیجه  جز این نیس.

- حاال چه بکنم ؟
- ازاول باید فکرشو میکردی .

تکان  نامنتظر سخت  ازاین جواب  زن 
خوردوگفت :

-  مگه به من قول ندادی ؟ 
عبدل با نیشخند گفت :

- توکه هنوز شوهرداری.
سیالب اشک ،  زن  رادرخود غرق کرد 

. درحالیکه هق هق گریه اش بلند بود 
؟ چیزی  بگم  به همسایه  چی   : گفت 
با  عبدل  کرد.  پنهونش  بشه  که  نیس 

همان بی تفاوتی غریزی گفت :
بکنیم  شو  چاره  که  داریم  فرصت   -
باید   . بازنشه  که  نیس  قفلی  هیچ   .

کلیدشو پیداکرد. نگران نباش ...
)نقل ازکتاب نان تلخ(

مهتاب  پس ازمکث کوتاهی پرسید:
- چرا شمارابه زندان انداختند؟
گفتم : این رشته سر دراز دارد.

بیشتر  ها  گیلک  ما   . دانم  می   : گفت 
وقت  .هیچ  فهمیم  می  ازدیگران 
فقط  نبودند.  مردم  مال  حکومتها 
 . بودند  کرده  انتخاب  مردم  را  مصدق 
برای همین خانه اش رابرسرش خراب 
گندم  دانه  مثل  ما  مملکت  کردند. 

دو سنگ  میان 
این  کرده.  گیر 
طرف  روسها و

آنطرفانگلیسها 
انگلیس هـــا
سـالهای سال

 نفت مارابردند  
حلوا  وپول 
به  جوزی 
میدادند.  ما 
نفت  مصدق 
دستشان  از  را 
د  ر و آ ر د
را  وچوبش 
دوباره   خورد. 
ما  حکومت 
دست  به 
انگلیسها افتاد. 

هم حکومت و
حاال   . نفت 
انتقام  دارند  

این  را  فال   قرعه   : گفتم  گیرند.  می 
خوردن  خون  زدند.  ما  نام  به  طور 

وخاموش وگرنه زندان.
)نقل از کتاب پرتگاه(
گرفتم  هارا  چشم  دستانم   »باپشت 

وبالحنی بُغض آلود گفتم :
- کجابودی مادر؟

تاصدایم راشنید خودش را درآغوشم 
انداخت ومرابوسید . اشکش همه جانم 
 . را خیس کرد.نمیتوانست حرف بزند 
میلرزید.  لبهایش  هیجان   ازنوعی 

همینکه به خودآمد درجوابم گفت :
مثل  تنهائی    . ولگردی  بودم  رفته   -
 . تراشید  پوک شدم  را  خوره  روحم 
پوک وخالی . خالی از همه چیز.  تنها 
تو برایم ماندی . شوق دیدارتو مرا  تا 
این ساعت  زنده نگاه داشت . دخترها  
پر گرفتند. هریک به سوئی . نمیدانم  
چه  سرشان  وبه  شهررفتند   کدام  به 

آمده . دختر مرغ خانگی مردم است . 
غذائی  که  آشپزخانه  توی  بعدرفت 
آماده کند. منهم به اطاقم رفتم . بوی 
بود.  سنگین  اطاق  هوای  میداد.   نا 
راتوی  ها   لباس   . کردم  باز  را  پنجره 
دراز  تخت  وروی  آویختم   گنجه 
وسیر  دوری  سال   هشت   . کشیدم 
 . بود  کرده  پیر  مرا  وآفاق   درانفس 
رنج  تمامی  لحظه  سنگینی  این چند 
های زندگی ام  را با خود داشت . نمی 
توانستم  نبودن مادررا تحمل کنم . به 
آشپزخانه رفتم . مادرداشت  غذا  می 

پخت . گفتم :
- ازدکتر مهران چه خبرداری؟

 . ورفت  رافروخت   اش  خانه   : گفت 
نو  منزل  جردن   درخیابان  شنیدم  
بیمارستانش   . گرفت  کارش  خرید 
است  شلوغ 
نی  با مهر د مر
گاهی   . است 
من  حال  از 

می پرسد.
صبح   ا د فر
موقع  به 
بیدارشدم. به 
ی  خیز سحر
کرده  عادت 
ریشم   . بودم 
تراشیدم  را 
را  ولباسم 
پوشیدم . وبه 
ی  گستر د ا د
نمای   . رفتم 
ه  شکو با
نش   ختما سا
هیبت خاصی 
 . شت ا د
ی   نها ستو بر
کوتاه   و  پهن  های  پله  دوطرف  بلند 
با  بودند  کرده  نصب  را  دوزن  پیکره  
دردست  وترازوئی  بسته   چشمانی 
مو   . بود  میزان  آن  دوکفه  که  
شیطنت  وازسر  زدم  لبخندی  نمیزد.  
زیبا   دوفرشته  این  چشمهای  گفتم:  
قدرت  سایه  که  بستند   رابادستمال 

رابرپیشانی  قضات دادگاه نبیند. 
) نقل ازکتاب پرندگان بی النه(

صدای تار

صدای تار می آید
ازورای نم نم باران صدای تار می آید

صدای دلپذیر آشنائی ها 
صدای روح بیدار فلز موی مانندی،  

که دربند است
مردتنهائی یقین مضراب برسیم دل خود،

میزند امشب

سینه خالی می کند ازغم
چه شوری !

وه ، چه شوری ، جذبه ای دارد
طنین مخملی موج دل آویزش

بیا ای نازنین ،
قدم برسبزه زارم نه

صدای تاررابشنو
بیا درهای من باز است
چراغان  است باغ من

پنجه جادوئی آن مرد تنها
 شورها انگیخت 

موج درموج صدا آویخت 
زمین نوشید وزنم را 

سبک تر ازصدا گشتم 
ورفتم تا ته افسانه  بودن

جهان آکنده از من شد
بیا ای نازنین 

برشاخۀ تنهائی ام بنشین
مرا درخویش جاری کن 

عبورم ده ز اضالع حضور خود
که تا از ساغر غم جرعه ای نوشم 

بیا درهای من باز است
پنجه جادوئی آن مرد تنها

 بندهایم رازهم بگسست
آهنگ    وزیدن کن

 نازنینم
صدای تار می آید

  ازورای نم نم باران صدای تار  میآید.
سینه خالی می کنم از غم به افسونش.
)نقل از کتاب آسمان ابری(

 
با آمدنم زمین نجبید زجای

بارفتن من نیز نمی گوید وای
برگی نخورد تکان ازاین آمدورفت

کس لب نگزد اگر درآیم ازپای

گیرم دودمی فزون ترازمن مانی
بربام فلک ستاره ات بنشانی

درپرده خاک عاقبت خواهی خفت
ازدام اجل رهاشدن نتوانی
)نقل از کتاب یکصدویک رباعی(

میراث
میراثی جز قلم ندارم

مشکنیدش
کاغذها سفید خواهند ماند

دارها بی طعمه
 وکرکس ها گرسنه ...

)نقل ازکتاب  بادولگرد(

و  سالمتی  الربُن  قاسم  استاد  برای 
روزها  ودراین  کنیم  آرزو می  بهروزی 
با  برد  که در فراموشی کامل بسر می 
ُهرم  به  وتنها  همراهیم  هزارافسوس 

نفسهایش دل خوشیم .
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                        ردرپندنیلی                                                                                شعروزغل
ناصرخسروقبادیانی

ازماست هک ربماست
روزی زسر سنگ عقابی بهواخاست       ازبهرطمع بال وپرخویش بیاراست
برراستی بال نظرکـردوچنین گفت         امر.ز همه روی زمین زیر پرماست
گراوج بگیرم بپـرم ازنظرشیــــد      میبینم اگر ذره ای اندرته دریاست
گربرسر خاشاک یکی پشـه بجنبد        ُجنبیدن آن پشه عیان در نظرماست
بسیارمنی کرد و زتقدیر نترسیـد          بنگر که ازین چرخ جفاپیشه چه برخاست
ناگه زکمینگاه  یکی سخت کمـانی         تیری زقضاوقدر انداخت براو راست
بربال عقاب آمد آن تیرجـگرسـوز        وازابرمراورابسوی خاک فروکاست
برخاک بیفتادوبغلطیـــدچوماهی         وانگاه پرخویش کشیدازچپ وازراست
گفتاعجب است  اینکه زچوبست وزآهن          این تیزی وتندی وپریدنش کجاخاست

زی تیر نگه کرد وپرخویش براودید        گفتا زکه نالیم که ازماست که برماست
»حجت«  تومنی را زسرخویش برون کن          بنگربه عقابی که منی کرد چه ها خواست

***
حکیم ناصرخسرو علوی قبادیانی جهانگرد بود و شاعر. بیشتر شعرهایش  
بصورت قصیده است . درشعر حجت تخلص میکرد درتیرماه 382 هجری 
شمسی)394 هجری قمری( درقبادیان ازنواحی بلخ درخانواده ای که به امور 
دولتی ودیوانی اشتغال داشتند  متولدشد خوداو هم پس از انجام تحصیل  
سالگی  وتا47  شد   دیوانی  شغل  وارد  محمودغزنوی  سلطنت  دراواخر 
درشهرهای بلخ ومرو دراین شغل باقی بود.او از مولتان هندوبدخشان افغان  
و  پرداخت  به سیروسیاحت  بحرین  تا  ارمنستان   واز  وسودان   قیروان  تا 
بسیاری از مسیررا باپای پیاده درنوردید. او از مبلغین نهضت اسماعیلیان 
بود . درسن 60 سالگی به یمگان  درناحیه بدخشان میرود  درآنجا دستگیر 
و به مدت 15 تا 25 سال تحت شکنجه بود  اما همچنان به تبلیغ اسماعیلیان 
میپرداخت. درسال 481 هجری قمری دریمگان فوت کردودرهمانجا مدفون 
 ، ، وجه دین  زادالمسافرین   ، ، سفرنامه  نامه  ، سعادت  نامه  شد. روشنائی 

جامع الحکتین ، دورساله خوان األخوان وگشایش ورهایش از آثاراوست .

صائب تبریزی

خوان سلیمان
آه عالم سوز رادرسینه دزدیدن چرا

برق را پیراهن فانوس پوشیدن چرا
جامه ای کز تن نروید رزق مقراض قباست

برلباس عاریت چون خار خسبیدن چرا
آب حیوان درعقیق صبر پنهان کرده اند

این چنین آب گوارائی ننوشیدن چرا
کوررا از رهبربینا بریدن عافلیست 

بی سبب ازعیب بین خویش رنجیدن چرا
سنگ را برمیدهد شوق عزیزان  وطن

ای کم از سنگ نشان از جا نجنبیدن چرا
ترک کوشش دامن منزل بدست آوردنست

راه خودرا دور میسازی زکوشیدن چرا
چیست دنیا تابه آن آلوده کردی  دست خویش 

برسر خواِن سلیمان کاسه لیسیدن چرا
درچنین وقتیکه خوان فیض گسترده است صبح

چون گرانجانان زجای خودنجنبیدن چرا
ار جناب وموج دریا میدهد تاج وکمر

برسر این خرقه صدپاره لرزیدن چرا
دست افسوسیست هربرگی  که میروید زشاخ

درچنین ماتم سرایهرزه خندیدن چرا
زین گلستان عاقبت چون باد میباید گذشت

بردرختی هرزمان چون تاک پیچیدن چرا
درخور تلخیست »صائب« هردواراخاصیت

ازسررغبت حدیث تلخ نشنیدن چرا
***

میرزا محمدعلی بن میرزا عبدالرحیم صائب تبریزی درسال 1016  دراصفهان 
متولدشد پدرش از تجار معروف تبریز بود که به اصفهان آمده ودرآنجا صائب 
کاشانی  رکنای  از  فنون شاعری  از تحصیالت  وکسب  بدنیاآمد. صائب پس 
به  .اما درعهد شاه جهان  قرارگرفت  وحکیم شفائی  موردعالقه شاه عباس 
هند رفت وپس ازمدتی به ایران بازگشت و برای باردوم  به هند رفت و زمانی 

که برای همیشه به ایران بازگشت ملک الشعرای دربار شاه عباس دوم شد.
در غزل سرائی  استاد مسلم بود.ولی در قصیده ومثنوی چیره نبود.

صائب درسال 1081 وفات کرد. 
داردو همچنین  تمثیل  که جنبه  برخورداراست  ازاشعاری  او  غزلهای  بیشتر 

نکته های دقیق اخالقی و عرفانی دراشعاراو دیده میشود.

حکیم عمرخیام نیشابوری

رباعی
بازآمده ای کو که بما گوید راز ازجمــله رفتگان  این راه دراز  

زنهار دراین سراچه  ازروی نیاز       چیزی نگذاری که نمی آئی باز
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خواجه محمدحافظ شیرازی

فریاردسی می آید
مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید         که زانفاس خوشش بوی کسی میآید
از غم وهجر مکن ناله وفریاد که دوش         زده ام فالی   و فریاد  رسی می   آید
زآتش وادی  ایمن نه منــم خرم وبس        موسی اینجا به امیــد قبسی می آید
هیچکس  نیست که درکوی تواش کاری نیست                هرکس اینجا به امیـــد هوســـی میــــــآید
کس ندانست که منزلگه معشوق کجــــــاست            اینقـــدرهست کـــه بانک جرســی می آید 
جرعـــه ای ده کـــه به میخــــانه ارباب کرم            هــــر حریفی  زپی  ُملتمسی  میــــآیــــد
خبـــربلبــــل این باغ مپرسیــــد کــــه من           نالــــه ای می شـــــنوم  کز قفسی می آید 
دوست را گرســــر پرسیدن بیمار غــــم است           گو بــران خوش کــه هنوزش نفســی میآید
یاردارد ســـــــر صیـــــد دل حـــافظ یاران           شــــاهبازی بـــه شــــکار  مگسی می آید

خاقانی

ردا حدی است رهبیدا
خوش خوش خرامان میروی  ای خوشترازجان تا کجا

کجا تا  جویان  پروانه  میروی  وپنهان  شمعی 
ای کرده  آشکارا  ظلم  ای  واکرده  خو  زانصاف 

خون ریز دلها کرده ای  خون کرده پنهان تا کجا
غبغب چو طوق آویختـــه فرمان زمشک انگیخته

صد شحنه را  خون ریخته  با طوق وفرمان تا کجا
میروی کش  تیزآمدن  میروی  چوآتش  بردل 

درجوی جان خوش میروی  ای آب حیوان تاکجا
شده ُگم  گریبان  گوی  ، برزده  کژ  ُکله  طرف 

کجا تا  مان  دا گیسوبه  زآمده  با بندقبا 
دزدان شب رو درطلب ، ازشمع ترسند ای عجب

تو شمع پیکر نیم شب ، دل دزد ازاینسان تا کجا 
مردافکنی کنی  جوالن   ، زنی  ناوردی  هرلحظه 

نه دردل تنگ منی ، ای تنگ میدان تا کجا
ا ر د با م  ز بسو م  د ز ا  ، ا ر د یا فر هم  د ه  ر گر

حدی است هربیدادرا، این حدهجران تا کجا
بالپروردتو مرغ   ، مردتو  ینک   ا نی«  قا »خا

ای گوشه ی دل خورد تو  ناخوانده مهمان تا کجا

***

افضل الدین بدیل بن علی ، َحسان العجم  خاقانی شروانی ازپدری درودگر و مادری 
که کنیز رومی بود و اسالم آورده بود  درسال 520 هجری قمری بدنیا آمد. عموی او 
کافی الدین عمربن عثمان طبیب وفیلسوف بود واو در محضر عموی خود وهمچنین 
پسرعمش وحیدالدین عثمان علوم ادبی و حکمت را فراگرفت . چندی هم درخدمت 
ابوالعالی گنجوی  شاعر زمان خود تلمذ کرد ودختروی را بزنی گرفت وبه یاری 
استادخود به خدمت خاقان  اکبر فخرالدین منوچهر شروانشاه درآمد ولقب خاقانی 
گرفت و آن را بعنوان تخلص خود برگزید. پس از درگذشت شروان شاه روزگار  براو 
سخت شد و یک بار به زندان افتاد و سپس فرزندش را ازدست دادو مصائب گوناگون 
یکی پس ازدیگری به سراغش آمد که الچرک سالهای آخر عمررا به تبریز رفت 
ودرآنجا گوشه ی ُعزلت گزید.تا درسال 595 هجری برابر با 1198 میالدی  درتبریز 
درگذشت .و درمقبره شعرای محلۀ سرخاب مدفون شد.مثنوی تُحفۀ العراقین  از 

آثار اوست .

عبید زاکانی

قلندران بی ریا
چون ما قلندرانیم  درما ریا نباشد            تزویزوزرق وسالوس آئین مانباشد
درهیچ ملک باما کس دوستی نورزد            درهیچ شهر ماراکس آشنا    نباشد
گر نام ما ندانند  بگذار تا ندانند        ور هیچمان نباشد  بگذار  تا نباشد
نباشد شوریدگان مارا دربند   زر نبینی           دیوانگان مارا باغ و   سرا
درلنگری که مائیم  اندوه کس نبیند                    درتکیه ای که مائیم  غیرازصفانباشد
ازمحتسب نترسیم  وز شحنه غم نداریم                       تسلیم گشتگان را بیم ازبال نباشد
با خار خوش برآئیم ، گر ُگل بدست ناید                برخاک ره  نشینیم گر  بوریا  نباشد
هرکس به هر گروهی  دارد امید چیزی                 مارا اُمیدگاهی     غیر از خدانباشد
همچون »عبید« مارا دریوزه عار ناید           درمذهب قلندر  عارف گدانباشـد     

***
هم   و  اوبوده  همشهری  هم  که  مستوفی  حمداهلل  بگفته  که  عبیدزاکانی 
اورا  اکثر مردم   . بوده است  زاکانیان  از خاندان  او میزیسته است   درزمان 
بعنوان شاعری بذله گو و مطایبه گوی می شناسند درحالیکه درعصراو همه 
دیگر  کار  آن  میرفتند  بخلوت  چون  و  بودند  دین  دار  دکان  وحکام   امرا 

میکردند لذا عبید زبان طنزومطایبه را برای رویاروئی با آنها برگزیده بود.
عبید زمانی وزیر هم بوده است اما متأسفانه مشخص نیست درچه زمانی و 
وزیر کدام امیر بوده است .تولد او دراواخر قرن هفتم ویا اوائل قرن هشتم 
هجری بوده  و وفات او بین سنوات 768 و 769 و یا 772 رخ داده است و 

در دزفول دفن شد.

مسعودسعدسلمان

فلک کژرو
ای فلک سخت نابسامانی

کژرو وباژگونه دورانی
محنت عقل وشدت َصَبری

فتنه جسم وآفت جانی
مار نیشی و شیر چنگالی

خیره چشمی وتیز دندانی
بدهی وانگهی نیارامی

تاهمه داده باز نستانی
زود بیند زتو دل آزاری

هرکه یابد زتو نت آسانی
بشکنی زود هرچه راست کنی 

برکنی  باز هرچه بنشانی
هرچه کردی همه تباه کنی

مگراز کرده ها پشیمانی؟
نکنم سرزنش که مجبوری

بسته ی حکم وامر یزدانی
***

 440 سال  درحدود  مسعودسعد 
وتا  بدنیاآمد  الهور  درشهر  هجری 
میورزید.  عشق  آنجا  به  آخرعمر 
 515 درسال  بود.   درزندان  سالها 
فرو  ازجهان  چشم  قمری  هجری 

بست .

کسائی مروزی

وصف شراب
 

از او بوی دزدیده کافور و عنبر
وز او گونه برده عقیق یمانی

بماند گل سرخ همواره تازه
اگر قطره ای زو به گل بر چکانی

عقیقی شرابی که در آبگینه
درخشان شود چون سهیل یمانی

شود گونه ی جام باده ز عکسش
ملّون چو از نور او لعل کانی

به ظلمت سکندر گر او را بدیدی
نکردی طلب چشمه ی زندگانی

*** 

کسایی در اواخر دوره ی سامانیان و 
اوایل دوره غزنویان می زیسته است.

وآن چنان که از نام او مشهود است 
متولد مرو بوده است .خوداو تولدش 

را اینگونه توصیف کرده است :
به سیصد و چهل و یک رسید نوبت 
از  باقی  روز  سه  و  سال/چهارشنبه 

شوال
بیامدم به جهان تا چه گویم و چه کنم/
سرود گویم و شادی کنم به نعمت و 
نیست معلوم  بدرستی  وفاتش  مال. 
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کتابت  مشغول  باز   : احمدپرسید 
امراض   بااین  درسرپیری  هستید؟  
چشم  نوری  شدیدوبی  وضعف  متعدد 
هرچه  کاهید؟  می  ازعمرخود  چرا 
می  اگر   ، اید  ونوشته  گفته  کنون  تا 
بیداری  برای  شنیدند   ومی  خواندند 
هرخفته وهشیاری هر مست و تأدیب  
هربی ادب و تعلیم هر جاهل  و تعدیل  
هرظالم کافی بود. می بینید که دردل 
جماد ایرانی ، چون برسنگ خاره قطره 
قبول  عوض  وازاینها   . نکرد  اثر  باران 
ایمان  وضعف   جنون  اسناد   ، واذعان 
که  است  ظلمی  خود  این   . شنیدی 
کنید.  می  خود  وبربستگان  خود  به 
هیئت  کتاب  درمجلسی  قبل  چندروز 
. یکی  شما دست به دست می گشت 
دیگری  کرد.  می  تعریف  را  جلدش 
سومی   . مینمود  توصیف  را  خطش 
پسندیدند  می  خیلی  را  هایش  نقشه 
. یکی از منتقدین با ... شیوه موروثی 
 : گفت  ما  مصدر  جهتان   بی  عزیز 
مزخرفات  این  نویسنده  ام  شنیده 
صاحب  و  دارد  سروسامان  معقول 
چیز است . اما می گویند مخبط است  
نویسد   میگویدومی  هرچه  سخنانش 
اصالح معایب وطن است . کسی نیست 
، وطن مارا   ازوی بپرسد که بنده خدا 
بااین میوه های بهشتی و عطر نان ، که 
درهیچ جا نیست  ، چه شده . چه عیب 

دارد که اصالحش الزم باشد؟
یکی از حاشیه گفت : من اورا مالقات 
مخبط  گفت  توان  نمی   . ام  کرده 
درد  وبه  است  ناخوش  بیچاره   . است 
 . مبتالست  شدیدی  خودپسندی  
ای  طبقه  هیچ  و  کس  هیچ  درایران 
گفتم  سخن  مرکز  از  پسندد.  نمی  را 
از  ندارد.  قانون است ونظم  بی  . گفت 
احکام پرسیدم . گفت ظالمند ، جبارند 
، رشوه خوارند. از میرزاها سخن بمیان 
آوردم گفت : کوه میم و دایره نون را 
خوب می کشند  اما هندسه نمیدانند 
. علم حساب نخوانده اند  . مرده شوی  
طالب  از  آنهاراببرد.  حساب  جزرومد 
شاعر  یغمای   : گفت  پرسیدم  مدرسه 
نمودم  سئوال  ازعلما  شناخته   خوب 
هستند   عتبات  در  که  آنها  وگفت  
بی  تجمالت  از  ندارند   آز  و  حرص 

قانع  دراج   و  کبک  خورش  از  زارند. 
پدرروحانی  آنها   . پیاز  و  پنیر  به 
منقرض  ائمه  جانشین   و  ماباشند  
که  آنها  اکثر  اما  هستند....  الطاعه 
محتکرند   ، ایران هستند  مالکند  در 
غوغای  دارند.  رادوست  آشوب   ،
وصدای  پسندند  می  را  ها   رجاله 
نعلین را می پسندند. از سی تا پنجاه 
هزارتومان دخل امالک ساالنه دارند  
از تجارپرسیدم گفت آنها فجارند. جز 
ترویج فروش مال اجانب یا انبارکردن 
حبوبات ازاین طبقه فایده ای به حال 
ازالبسه   .روزی  نیست  وملت  ملک 
بلی  گفت   . میگویند  سخن  نسوان 
خود   وشعور  غیرت  برای  ایرانی   .
کوتاهی لباس زنان را مقیاس صحیحی 
... به سر مبارک آقا که همه  قرارداده 

اینها رابی واسطه
میرزا  حاج   ، کتاب  این  مترجم  از 
تمرخان  در  تبریزی  عبدالرحیم 
 . ام  شنیده  او  خود  درخانه  شورا، 
یا  حاال محاکمه فرمائید ناخوش است 
اخبار  این  نقل  از  بعد  احمد   . مجنون 
این عرایض بنده  آهی کشید و گفت  
ملت  این  برای  شما  که  است  کافی 
جاهل ، هرچه زحمت کشیده اید  همه 
را بربادرفته و به آب شسته وبه آتش 

سوخته پندارید...
من گوش میدادم واز خود احمد بیشتر 
مایوس میشدم که چرا عقیده دیگران  
را موجب  ترک ویا اقدام عمل  میداند 
. چرا حکم امربه معروف ونهی از منکر 
رافراموش کرده . چرا نمی داند که اول 
کار صعب ودشوار  است . خواستم اورا 

تنبیه کنم . پرسیدم  
آنها که  آن جهل ها 
در حق من میگویند  
یاباطل  بود  حق 
مدح  الواقع  فی   -
؟گفت  قدح  یا  بود 
والبته  بود  باطل   :
دراین  گفتم   . مدح 
صورت اگر من برای 
جو  عیب  نفر  چند 
عمل  از  اندیش  وبد 
مانم وآنچه  باز  خود 
نگویم  میدانی 

وننویسم ، تفاوت من وآن جهال  چه 
درپرده می  کنون سخن  تا  میشود؟... 
گفتم . حاال فاش میگویم  واز گفته خود 
دلشادم . وطن معشوق من است . وطن 
حقیقی  معبود  زیرا  است   من  معبود 
مستثنی  خود  بندگان  ستایش  از 
پرستش  محتاچ  وطن  اما   . است 
)302 باشد.)صفحه  می  خود  ابنای 

از کتاب ممالک المحسنین :
دیر  گناه  از   . » عموزاده محبوب من   
 . نیارم  اما  دارم  عذر  خود  نویسی 
ازآنکه رحمت تو عاشق گناه من است 
 ، وخفتن  برای خوردن  است   مدتی   .
که ممد حیاتست  و افتادن ومردن  که 
مایه نجات روح ازدست این روحانیون 
کردم  پیدانمی  وقت   ، است  فتوح  بی 
و  برجسته  بال  ازبند  است  روز  سه   .
آسوده گشته ام . حاال فهمیدم که شیر 
مادر چگونه از دماغ مردئ هفتاد ساله 
بیرون میریزد.!  امان ازدست آن سید 
یعنی    . زمهریر  الصدور  نایب  یا  شریر 
دست چپ حضرت شریعتمدار - که با 

من هرچه کرد آن بی حیا کرد...
رابه  قاضی  محرم  حاجی  های   ورثه 
راضی  چراغ   شکستن  و  گاو  گرفتن 
نمودند . ده یک سید را سه هزارتومان 
که  نمانده  چیزی   . کردند  برآورد 
ازدستم  روزروشن  مرا  صدساله  ملک 
 . برانگیختم  هزارواسطه  بگیرند... 
تا  ریختم  خالی  به  را  پر  صدکوزه 
حضرت  آقا  محض خاطر دوستی پدرم  
قبول نمود که ملک پنجاه هزار تومانی  
با  بخرد  تومان  هزار   ده  به  من   از  را 
خود   ، مدعیان 
ازاین   و...  بداند 
طالی  قلیل مبلغی   
به  تیزاب سلطانی 
حاجی میرزا جلیل 
راست   دست   ،
مهلک  آقای 
 ... میرود  المالکین 
برای  است   معلوم 
بهای  صاحبش  
ماند  می  فقاعی 
امالک   قیمت   ...
ترقی  بریک  ده 

شده  مردم  خون  بهای  گفتم   . نموده 
گندم  زهاد  برای  احتکار  ازآسمان    ،
 ... گشته  نازل  جدیده  اوراد  پرست  
خدارحمت کند حاج میرزا عبدالرحیم 
تبریزی را  درکتاب کشف األسرار خود 
گرانی سال 1288 مینویسد و میگوید 
، دین و ایمان کجا  ، محتکرین  متنفذ  
ایران کجا؟ ... به عقیده من  گندم آدم 
را از جنت بیرون آورد که آدمی زاده را 

به جهنم ببرد.« )صفحه 300(
عبدالرحیم معروف  به طالبوف درسال 
1250  هجری قمری  درکوی سرخاب 

تبریز از پدری  بنام ابوطالب  که
او   . آمد  بدنیا  بود  تهیدستی  نجار 
شانزده یا هفده ساله بود  که تبریز را 
که درآن هنگام  تفلیس  ترک کردوبه 
بود  رفت  بیان  انقال  و  آزادگان  کانون 
شد  مشغول  کار  و  کسب  به  ودرآنجا 
روسی  زبان  تحصیل  به  ودرضمن 

وادبیات آن پرداخت .
ازایرانیان  کثیری  عده  زمان  درآن 
از  زیستند.  می  درقفقاز   مهاجر 
محمدعلی  بنام  بود  مردی  جمله 
اهل  های  شیبانی  خانواده  از  خان  
مقاطعه  کار  به  درآنجا  که  کاشان 
بود.  پرداخته  قفقاز  راههای   ، کاری 
که  را  سالیانی  خان   محمدعلی   ..
با  بود   بسربرده  وسایربالد  درتفلیس 
سرمایه  بود   توانسته  وسعی  کوشش 
فوق العاده ای فراهم سازد. وی درآنجا 
بنام  دوپسر  ودارای  اختیارکرد  تأهل 
دختر  شدویک  خان  فرخ  و  اسدخان 
. اسدخان وفرخ خان  بنام ماهرخ بود 
دولتی   ی  عالیه  مقامات  به  بعدها 
ازقبیل سفارت رسیدند . طالبوف چون 
دردستگاه محمدعلی خان کار میکرد 
بعدها  که  داشت  آشنائی  اوالداونیز  با 
از »اسد« و »ماهرخ«  درکتابهای خود 
اشخاصی  جمله  از   . است  برده  نام 
شرکت  خان  محمدعلی  درامور  که 
طالبوف  عبدالرحیم  همین  داشتند  
بود که پس از سالها خود ثروتی جمع 
کار  به  استقالل  به  وتوانست  آورد 

مقاطعه کاری بپردازد.
حسن  سید  از  نقل  به  افشار  »ایرج 
نیما  تا  ازصبا  . صفحه 288  زاده  تقی 

- یحیی آرین پور

 انتخاب از: م.ع.آشناگشتی درمیان کتابها

مسایل الحیات طالبوف
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زمان
ادامه ازشماره قبل:

- هرچیزی به موقعش خوب است .
- هرچیز بهنگام خوش است .

- زمان بعقب بر نمیگردد.
- گذشته را باز نتوان آورد)بیهقی(

-  گذشت آنچه گذشت .
- زمان گذشته نیاید ببر

- آن روز که بگذشت کجا آید باز؟
- گذشته ها گذشته .

- این نیز بگذرد
- دنیارا هرطور بگیری میگذرد.

-  دوران بقا چو باد صحرابگذشت 
تلخی وخوشی و زشت وزیبا بگذشت

- چودی رفت وفردا نیامد بدست
حساب از همین یک نفس کن که هست 

زن 
- لذت دنیا زن ودندان بود

بی زن ودندان جهان زندان بود
بال  بی  ای  خانه  هیچ   ، بالست  زن   -

نباشد
- زن بال باشد بهر کاشانه ای

بی بال هرگز مبادا خانه ای
- زن تا نزاید دلبر است وقتی که زاید 

مادراست
- زن بد درسرای مردنکو

 هم دراین عالم است دوزخ او
- زن بد را اگر درشیشه کنند کار خود کند.

- زن پرهیز کارزاینده
 مردرا دولتی است پاینده

- اگر پارسا باشد و خوش سخن
 نگه درنکوئی و زشتی مکن)سعدی(

- دالرام باشد زن نیک خواه
 ولیکن زن بد خدایا پناه)سعدی(

 : کرد  پرهیز  باید  چیز  ازسه   -
زن   ، درنده  سگ   ، دیوارشکسته 

سلیطه
بفرزند  ومردان   ازشوی  زن    -

شاد)اسدی(
که  دوستند   چنان  ومردباهم  زن   -

گوئی دومغز و یک پوستند)سعدی(
- زن وشوهر جنگ کنند  ابلهان باور 

کنند.
- مگو از هیچ نوعی پیش زن راز

 که زن رازت بگوید جمله سرباز)عطار(
- پیوند زن با طال نا گسستنی است .

زیـبائی
- زلف خوبان زنجیر پای عقل است 

- روی زیبا مرحم دلهای خسته است 
و کلید درهای بسته

- خوب ُرخی ، هرچه کنی کرده ای
- چشم گیرا ، قد رعنا  رخ زیبا داری
 آنچه خوبان همه دارند تو تنهاداری

با  دیوی  رخیست  پری  که  هرجا   -
اوست

- نکورورا نکو کردارباید
- به ازروی نیکو خوی نیکو

بند  تب  یک  به  که  نناز  حسنت  به   -
است

- برمال وجمال خویش مغرور مشو
کانرا به شبی برند و این را به تبی
-حاجت مشاطه نیست روی دالرام را

محتاج  چه  خوبروی  معشوق   -
زیوراست

سیرت  نکوست  بصورت  هرکه  نه    -
زیبا دراوست

- صورت زیبای ظاهر هیچ نیست  
ای برادر سیرت زیبا بیار
دردیده  آید  فرود  دردل  -هرچه 

نکونماید.
- لیلی را از چشم مجنون باید دید

- معشوق من آن است که  نزدیک تو 
زشت است.

- اگربردیده مجنون نشینی 
بغیرازخوبی لیلی نبینی

- ُحسن روی ویس ازرامین بپرس.
- بیچاره هرکه صاحب روی نکو بود

هرجا که بگذرد همه چشمی براو بود

ستایش
- تعریف زیاد ه بدترازدشنام است .

- بارک اهلل قبای کسی را رنگین نکند.
- بارک اهلل برای کسی نان نمیشود

دیگران  بگذارید  نستائید  خودرا    -
شمارابستایند

- مشک آن است که خود ببوید
 نه آنکه عطاربگوید

جویدن  پنبه  خودکردن   از  تعریف   -
است

ازتهی  بود  گفتن  خویشتن  ثنای   -
میانی

سخاوت 
- درآمد مردرابخشنده دارد

- دارندگی وبرازندگی
- بزرگی بایدت بخشندگی کن

- ثواب راه بخانه صاحب خود میبرد
- خرج که از کیسه مهمان بود

 حاتم طائی شدن آسان بود
- آن را که سخاوت است به شجاعت 

حاجت نیست
- حساب به دینار بخشش به خروار

سخن چینی
-که یادکسان پیش من بد مکن

مرا بد گمان درحق خود مکن
- عالمی را یک سخن ویران کند.

- آدمی اززبان خود به بالست
- تانباشد چیزکی مردم نگویند چیزها

- ندیدم زغماز سرگشته تر
نگون طالع وبخت برگشته تر

سعی و کوشش
- نامبرده رنج گنج مبسر نمی شود

 مزد آن گرفت جان برادر که کارکرد
- تارنج تحمل نکنی گنج نبینی

- براحتی نرسید آنکه زحمتی نکشید
-هرکه طاوس خواهد جور هندوستان 

کشد
- هرکه جویا شد بیابد عاقبت

- خواستن توانستن است
- سایه حق برسربنده بود
عاقبت جوینده یابنده بود

- پرسان پرسان بکعبه بتوان رفت
- کارنشد ندارد

- مشکلی نیست که آسان نشود
مردباید که هراسان نشود
شود  نمی  دوهندوانه  دست  بایک   -

برداشت
دو  بدستی  است  برنداشته  کس   -
خربزه                                             )رودکی(

سکوت
گوهر  سکوت  زراست   اگر  سخن   -

است
زر  خاموشی  است  سیم  گرگفتن   -

است
- گرسخن ازنیکوئی چون زربود

 آن سخن ناگفته نیکوتربود)عطار(
- سکوت عالمت رضا است
- خاموشی نشان رضاست.

- نادان را به از خاموشی نیست
- خاموشی زنادان سخت نیکوست

-درزبوراست این سخن مستور
خامشی ازکالِم بیهده به
- سخنی که ناخوش خواهدآمد ناگفته به

- زبان بسته بهتر که گویا به شر
- یا سخن دانسته گو ای مردبخرد یا 

خموش

گردآورند دکتر همایون آرامقسمت دوازدهم 
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»آلمانی ها  کتاب  معرفی 
گذشته  تاریخ  و ایران- 
دوستی  یک  معاصر  و 

بدفرجام«
اثر دکتر ماتیاس کونتزل
(Dr.Matthias Küntzel)

ترجمه   مایکل مبشری
(Michael Mobasheri)

 این کتاب سال 2009 به نام»آلمانی ها 
یک معاصر  و  گذشته  تاریخ  ایران-   و 
 دوستی بدفرجام« در برلین منتشر شد
ساختار بر  تخصصی  و  ژرف  نگاهی   و 
دیپلماسی تاریخ  و  خارجی   سیاست 
 آلمان در روابط با ایران و نیز مناسبات
 این کشور  با»جهاِن اسالم« طی یکصد
 ساِل گذشته دارد که دارای مشخصات
 و ویژگیهایی است که تاکنون در مورد
 آن هیچ تحقیق و پژوهش آکادمیک و
 منظمی صورت نگرفته و هیچ گزارشی
 از جزییات آن انتشار نیافته است. اما
 این کتاب همزمان نکات بسیار جالب
 و مهمی نیز در رابطه با تاریخ سیاسی
و فرهنگی  هویت  نیز  و  معاصر   ایران 
ترجمه ی می کند.  مطرح  ایران   ملی 
علمی-پژوهشی، اثر  این   پارسی 
مایکل توسط،   )2012(  1391  بهار 
 مبشری انجام پذیرفت و در انتشارات
خاوران)پاریس( و   فروغ)کلن( 
است گردیده  منتشر  و   .چاپ 
ماتیاس  دکتر  کتاب  این  نویسنده ی 
و  دکترا  درجه ی  دارای  که  کونتزل 
همچنین استاد رشته ی علوم سیاسی 
آلمان  در  هامبورگ  فنی  دانشگاه  در 
 1984-1988 سال  های  بین  است، 
مسوول  علمی،  پژوهشگر  عنوان  به 
سبزهای  حزب  ارشد  مشاور  و 
 Bundestagsfraktion der(آلمان
انرژی  بخش»مسایل  در   (Grünen
پیمان  به  مربوط  و»امور  ای«  هسته 
ای هسته  سالحهای  گسترش  منع 
 Der)آلمان پارلمان  در   »(NPT)
آلمان  داشت.  اشتغال   )Bundestag
اروپایی  کشور  هر  از  بیش  امروز  تا 
برپایمال عالوه  که  رژیمی  با  دیگر 
 کردن حقوق بشر، سرکوب و اختناق 

ترویج  و  پشتیبانی  نیز  و  داخلی 
فعالیتهای ترور و تروریسم در سطح

را  هولوکاست  ی  فاجعه  المللی،  بین 
اعالم  رسمًا  دفعات  به  و  میکند  انکار 
کرده که کشور اسراییل را از نقشه ی 
جهان محو خواهد نمود، روابطی بسیار 
های  زمینه  در  نزدیک  و  تنگاتنگ 
سیاسی، اقتصادی، صنعتی و فرهنگی 
حاضر  چرا  آلمان  راستی  به  اما  دارد. 
نیست این روابط گسترده ی اقتصادی-
به  را  ایران  با  خود  کلیدی  و  سیاسی 
رژیم  برابر  در  فشار  اهرم  یک  عنوان 
جمهوری اسالمی به کار برد؟ نویسنده 
روشن  پاسخی  برای  می دارد  اظهار 
زمینه  به  است  الزم  پرسش  این  به 
وپیشنه ی تاریخی روابط دوجانبه بین 
بتوان  تا  شود  رجوع  آلمان  و  ایران 
تأثیرگذار  مرموز  و  ناآشنا  ریشه های 
بر این رابطه را ترسیم و تشریح کرد.
پژوهشی،  اثر  نخستین  کتاب  این 
تخصصی و آکادمیک درباره ی تاریخ 
با دیدگاهی  که  روابط دو کشور است 
نو از کیفیت، کمّیت و تاریخ ارتباطات 
دوجانبه و از عملکرد صد ساله ای پرده 
بر میدارد که به پیدایش، استحکام و 
اسالمی  بنیادگرای  رژیم  استمرار 
پیدایش  و  انگیزش  البته  و  ایران  در 

فاشیزم مذهبی، تمامیت خواهی نویِن 
کریه»جهاد«  ی  پدیده  نیز  و  اسالمی 
است.  شده  منجر  اسالم  دنیای  در 
که  اصلی  منابع  و  اسناد  از  بخشی 
دکتر ماتیاس کونتزل در روند پژوهش 
بهره  و  مطالعه  مورد  اثر  این  تدوین  و 
و  اسناد  شمار  در  داده  قرار  برداری 
مدارک حساس و محرمانه  آرشیوهای 
بنابراین  و  بوده  آلمان  دولتی 
ندارند.  قرار  عموم  دسترس  در 
با این که به ظاهر شعار تحریم و مهار 
کردن حکومت استبدادی و تروریست 
اما مناسبات  مالیان سر داده میشود، 
همگان  چشم  از  دور  کالن،  اقتصادِی 
قدرتمداران  و  دارد  ادامه  همچنان 
در  اتحاد  دست  هنوز  کشور  دو  هر 
را  اتحاد  این  و  داشته  یکدیگر  دست 
ایرانی  آزادیخواهان  بهای سرکوبی  به 
ایرانیان،  مدنی  پایمال شدن حقوق  و 
و چپاوِل سرمایه های  با غارت  همراه 
و  میدهند  ادامه  همچنان  ایران  ملی 
تاثیر تحریمهای بین المللی را آگاهانه 
کتاب  این  مینمایند.  خنثی  موذیانه  و 
همچنین فاش می کند که چرا آلمان نه 
تنها قصد جلوگیری از دسترسی ایران 
را  نظامی  اتمی در بخش  به تجهیزات 
ندارد، بلکه تاکنون فعاالنه در شورای 

و  تصویب  از  ملل،  سازمان  امنیت 
اجرای تحریمهای اساسی بین المللی 

ای  گونه  به  و  آگاهانه  مالیان  علیه  بر 
دست  با  و  کرده  جلوگیری  هدفمند 
با  عمل  در  سازش،  سیاست  به  یازی 

مالیان ابراز همبستگی میکند. 
سرآغاز روابط آلمان و ایران 

ناصرالدین شاه قاجار اولین قدرتمدار 
ایرانی بود که در سال 1873 از برلین 
را  آرزو  این  بی درنگ  او  کرد.  دیدن 
با  کشورش  است  مایل  که  کرد  بیان 
دوستانه  و  نزدیک  مناسباتی  آلمان 
داشته باشد. آن هنگام این رابطه برای 
آلمان هنوز جذابیتی نداشت. آلمان در 
نیمه ی دوم قرن نوزدهم هنوز سرگرم 
به  استحکام بخشیدن  و  دادن  سامان 
در  و  اروپا  در  خود  سیاسی  حاکمیت 
جهان بود و به ویژه به کشورهای خاور 
نداشت؛  چندانی  توجه  نزدیک  و  دور 
اما با به قدرت رسیدن ویلهلم دوم در 
فعال تری  سیاست  آلمان   1888 سال 
در  مشرق زمین  کشورهای  برابر  در 
پیش گرفت. قدرت تازه ی  اروپا مدعی 
خارجی  سیاست  پیشبرد  در  که  بود 
آزمندی های  و  تجاوزگری   از  خود 
غربی  کشورهای  سایر  استعماری 
به  و روسیه  فرانسه  انگلیس،  همچون 
دور است و با احساس حقارتی عمیق 
این کشورها را که رقبایش  و دیرینه، 
و  می نگریست  تنفر  دیده ی  به  بودند 
فایق  منظور  به  راهیابی  اندیشه ی  در 

آمدن بر این رقبای قدرقدرت بود.   
ایران، امپراتوری

 آلمان و جهاد
این  آلمان،  قدرت  تدریجی  رشد  با 
فشرده  رقابتی  در  زودی  به  کشور 
ویژه  به  اروپا،  بزرگ  قدرت های  با 
ویلهلم  گرفت.  قرار  روسیه  و  بریتانیا 
تشویق  به  آلمان،  امپراتور  دوم 
مشاورانش  و  آلمانی  شرق شناس های 
و  تضعیف  راه  بهترین  بود  معتقد 
درگیر  بریتانیا،  امپراتوری  با  مبارزه 
و  چالش  ایجاد  با  کشور  آن  کردن 
تحریک مردمان مشرق زمین و به ویژه 
ممالک اسالمی برای مبارزه  با استعمار 
بریتانیا است. به عقیده ی ویلهلم دوم 

آلمانی ها وایران - تاریخ گذشته ومعاصِر 
 یک دوستی  بدفرجام

فرهنگی،  های  کانون  دعوت  به  او   
نیز  و  ضدفاشیستی  های  سازمان 
دانشگاه  دانشجویان  کمیسیون 
های  سخنرانی   ،)AStA(آلمان های 
فرهنگی  سمینارهای  در  متعددی 
و  اسالمگرایی   مورد»  در  سیاسی  و 
تمامیت خواهی اسالمی نو در جهان«، 
معرفی و انتقاد از» حکومت اسالمی بر 
بر  استناد  با  شریعه-  قوانین  ی  پایه 
و  خارجی  سیاست  سیاسی،  ساختار 
قوانین کیفری اسالمِی رژیم جمهوری 
مدرن  یهودستیزی  ایران«،»  اسالمی 
گسترش  نئونازیسم-  جهان«،»  در 
اروپا  در  افراطی  راسِت  ایدئولوژی 
روابط  نیز»  و   »21 قرن  در  آلمان  و 
با  اسالمی  یهودستیزی  و  بنیادگرایی 
نازیسم«  یهودستیزی  و  ایدئولوژی 

داشته است.

مترجم کتاب :
 مایکل مبشری

متولد 1977 در تهران و تبعه ی کشور 
آلمان است. وی فارغ التحصیل رشته ی

 روانشناسی و نیز فیزیوتراپی است
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برابر  در  اسالمی  کشورهای  تمام  اگر 
این  می کردند،  قیام  بریتانیا  استعمار 
به  و  درگیر  شرق  جبهه ی  در  کشور 
تدریج تضعیف می شد و نمی توانست 

قدرت های  سایر  برابر  در  رقابت  به 
اروپایی و آلمان ادامه دهد. امپراتور 

آلمان در پی مشورت با اسالم شناس ها 
به  به زودی  آلمانی  و شرق شناس های 
با  مبارزه  در  اسالم  باالی  ظرفیت 
قدرت های خارجی پی برد و بر آن شد 
که از حربه ی»جهاد اسالمی علیه کفار 
و بی ایمانان« به سود خود بهره برداری 
کند. در این هنگام ایران به عنوان یک 
بازار مصرف اجناس و کاالهای آلمانی 
و نیز به سبب معادن سرشار فسیلی، 
ژئواستراتژیک  شرایط  و  گاز  و  نفت 
آلمان  برای  بیش تر  و  بیش  کم نظیر، 

جذابّیت می یافت.
در  دوم  ویلهلم   1898 اکتبر   29
پیامی  در  مشرق زمین  به  سفر  طول 
غیور  از»اّمت  دلجویی  به  تزویرآمیز 
اسالم« پرداخت تا اولین کلید تحریک 
در  او  بفشارد.  را  مسلمانان  تنفر  و 
صالح الدین  آرامگاه  زیارت  به  دمشق 
مبارزه  در  اسالم  بزرگ  سردار  ایوبی 
علیه  او  از»جهاد  و  رفت  اروپائیان  با 
تحسین  و  ستایش  کافر«  مهاجمان 
کرد. ویلهلم دوم در پایان سفر خود به 
میلیون   300 به  کرد:  اعالم  خاورمیانه 
که  میدهم  تعهد  و  اطمینان  مسلمان 
آلمان  امپراتور  زمان،  هر  و  هرآینه 
بود.  خواهد  آنان  پشتیبان  و  دوست 
تعهد و ضمانت او به سرعت به تمامی 
ترجمه  دنیا  مسلمان  ملتهای  زبانهای 
رنگارنگ  پستالهای  کارت  و روی  شد 
و  تکثیر  بار  هزاران  برق،  و  زرق  پر  و 
مردم  بین  رایگان  به  ایران  در  حتی 

پخش گردید.
جنگ   1914 سال  در  که  هنگامی 
سیاسِت  این  شد،  آغاز  جهانی  اول 
سوی  از  اسالم  با  دوستی  و  نزدیکی 
را  خود  سودمندی  آلمان،  امپراتور 
استفاده  اولیه ی  طرح  داشت.  نمایان 
از»جهاد« برای رقابت و نفوذ اقتصادی 
به  دستیابی  برای  ابزاری  عنوان  به 
اقتدار مطلق و در راستای پیروزی بر 
روسیه و انگلیس تغییر جهت داد. در 
سال 1914 یکی از شرقشناسان بسیار 
معروف و مشاوران امپراتور در برلین، 

به نام کارل هاینریش بِِکر
(Karl Heinrich Beker )

نام»آلمان  به  خود  مقاالت  از  یکی  در 
:»اینک  میکند  بیان  چنین  اسالم«  و 
میباید  اکنون  است؛  رسیده  آن  زمان 
سیاسِت صلح آمیِز پیشینمان در قبال 
اسالم  در زمان مورد نیاز و به منظور 

تهاجمی  سرشت  یک  اضطراری  دفاع 
بگیرد.  خود  به  خشن  چهرهای  و 
بر  افزون  را  خود  قوای  تمام  باید  ما 
تمامی هواداران بالقوه ای که میتوانند 
تا  کنیم  بسیج  باشند،  ما  پشتیبان 
عالمگیر  را  خودمان  ی  آوازه  و  نام 
پیش  روز  چند  دوم  نماییم.«ویلهلم 
در  شود،  جنگ  وارد  آلمان  که  آن  از 
قصد  که  کرد  اعالن   1914 جوالی   30
بر  را  محمد«  پیروان  دارد»تمامی 
و  بیشرم  دروغگوی  این  بریتانیا،  ضد 
نفرت انگیز، به آتش طغیان و شورش 
به  ورود  آستانه ی  در  او  برانگیزد. 
جنگ جهانی اول در  آگوست 1914 به 
 (Enver Pasha(متحد خود اِنِور پاشا
نوشت:»اعلیحضرتا!  عثمانی  سلطان 
مسلمانان  تمامی  باید  بزرگ  سلطان 
برای  آفریقا  و  مصر  هند،  آسیا،  در  را 
به  اسالمی  خالفت  حکومت  برپایی 

جنگ مقدس فرابخوانند«
 »جهاد« ابزاری برای مبارزه 

با کفار و رقابت در عصر 
استعمار

و  توجیه  در  دوم  ویلهلم  ندای 
پژواکی  کفار«  علیه  ضرورت»جهاد 
اسالم  جهان  در  نیرومند  و  گسترده 
یافت: برخی از علمای شیعه، امپراتور 
و  خواندند  اسالم«  را»ُمنجی  آلمان 
بسیاری از مسلمانان به او»حاج ویلهلم 
محمد« لقب دادند. مسلمانان بسیاری، 
خداوند  که  داشتند  عقیده  صادقانه 
ویلهلم را برای رهایی اسالم از دست 
است.  فرستاده  انگلیس  و  روس  کفار 
در  آزاداندیش  روشنفکران  برخی  اما 
روی  دوم  ویلهلم  تبلیغات  به  غرب 
شرایطی  در  ندادند.  نشان  خوش 

ترکیه  و  ایران  در  ملی  بیداری  که 
روشنفکران  برخی  می گرفت،  باال 
سکوالر اروپایی نمی توانستند با شعار 
همراهی  اسالمی«  تاکتیکی»جهاد 
آنان  شوند.  هم هویت  آن  با  و  کنند 
این»جهاد ساخت آلمان« را شمشیری 
تقویت  به  که  می دانستند  لَبه  دو 
متعصب  و  مرتجع  واپسگرا،  نیروهای 
در مشرق زمین منجر می شود و دنیا را 

به آشوب می کشد.
ایران  مشروطه ی  نهضت  رفتن  فرو  با 
دخالت های  و  داخلی  آشوب های  در 
برای  ایرانی  آزادیخواهان  خارجی، 
استعمارگران  چنگ  از  میهن  نجات 
در  نویسنده  بستند.  دل  آلمان  به 
بخش های اول و دوم کتاب، ریشه های 
با ذکر نمونه ها  تاریخی این گرایش را 
می دهد.  نشان  گوناگون  شواهد  و 
اول،  جهانی  جنگ  شدن  شعله ور  با 
می کردند  آرزو  ایرانیان  از  بسیاری 
که آلمان و متحدانش در جنگ پیروز 
شوند، به این امید که ایران از سلطه ی 
ذکر  با  نویسنده  یابد.  نجات  بیگانگان 
به  ایران«  دموکرات  از»حزب  مثال 
که  می کند  یاد  میرزا  سلیمان  رهبری 
روشنفکران  و  دگراندیشان  از  برخی 
آمده  گرد  آن  در  ایرانی  ترقی  خواه 
هواداری  آلمان  از  آشکارا  و  بودند 

می کردند.
 دکتر کونتزل در فصل دوم کتاب با ذکر 
اسناد و منابع تاریخی شرح می دهد که 
رسمی  فرستادگان  و  مأموران  چگونه 
آلمان  دولت  جاسوسان  همچنین  و 
کمیته ی»اتحاِد  تأسیس  در  ایران  به 
دیگری  ی  کمیته  همچنین  و  اسالم« 
نیز  و  ملی«  دفاع  ی  »کمیته  نام  با 

تشکیل»دولت مهاجرین«)به ریاست 

مافی(  نظام السلطنه  خان  رضاقلی 
نقشی فعال داشته و فعالیت آنانرا زیر 
نفوذ و حمایت گسترده قرار می دادند.

در  ایران  و  نازی  آلمان  پیوند 
جنگ جهانی دوم 

جهانی  جنگ  در  آلمان  شکست  با 
ناسیونالیستی  تند  احساسات  اول، 
آلمان  در  فاشیستی  گرایش های  با 
شد  زمینه ای  خود  که  گرفت  شکل 
حزب  رسیدن  قدرت  به  و  رشد  برای 
حزب  همان  یا  سوسیالیسم  ناسیونال 
نازی(Nazi( به رهبری آدولف هیتلر. 
حزب نازی تبلیغ می کرد که آلمانی ها 
تنها انسان های اصیل و از نژاد آریایی 
هستند و تنها»نژاد برتر« دنیا به شمار 
می آیند و کشورهای رقیب و ابرقدرت 
آن ها  پیشرفت  از  حسادت  سبب  به 
برای  حزب  این  می کنند.  جلوگیری 
رسمیت  و  فاشیستی  عقاید  توجیه 
بخشیدن به دیدگاه های یهودستیزانه، 
مخالفت با دموکراسی و لیبرالیسم و نیز 
به منظور تبلیغات و رسمیت بخشیدن 
به ایدئولوژی نژادپرستی خود به»علوم 
کاذب)Pseudoscience(« و از جمله 
علوم نژادی روی آورد و سنخ شمالی 
در  سال ها  همین  نمود.  اختراع  را 
پهلوی سلطه ی خود  رضا  خان  ایران، 
باستان«  ایران  بر»میراث  تکیه  با  را 
اصیل  سرچشمه های  به  استناد  با  و 
باستان  ایران  فرهنگی  و  تاریخی 
تحکیم می کرد. رضاشاه که می کوشید 
بدون  را  کشور  نوسازی  پروژه ی 
ببرد،  پیش  استعمارگران  دخالت 
که  می دید  متحدی  نازی  آلمان  در 
می توانست به رشد ایران کمک کند و 
چه بهتر که این متحد خود را از»نژاد 
با  نویسنده  می دانست!  نیز  آریایی« 
و  اسناد  در  مندرج  آمار  و  ارقام  ذکر 
که  می دهد  شرح  متعددی  مدارک 
رساند  ایران  پادشاه  اطالع  به  آلمان 
که آماده است بدون چشمداشت های 
ایران  توسعه ی  و  رشد  به  استعماری 
ازای دریافت  در  آلمانی ها  کمک کند. 
نفت و چپاول معادن و مواد خام ایران، 
ایران  صنعتی  شالوده ی  تأسیس  در 
مشارکت داده شدند، بطوری که آلمان 
بنیانگذار صنایع ایران گشت و این فضا 
تاکنون بیش و کم حفظ شده است....
ذیقیمتی  اطالعات  که  را  کتاب  این 
درطول  وآلمان   ایران  روابط  پیرامون 
میدهد   ما  به  گذشته  های  دهه 
شرکت  از  توانید  می  نیز  درآمریکا 

کتاب ویا کتابفروشیهای لس آنجلس 
جوان  مترجم  برای  کنید.   خریداری 
موفقیتهای  مبشری  مایکل  کتاب  این 

بیشتری را آرزو میکنیم.

داشت.  فعالیت  آلمان  پارلمان  در 
ایران  مسایل  متخصص  و  اوکارشناس 
امور  کارشناس  نیز  و  خاورمیانه  و 
مسایل  بخش  در  خارجه  سیاست 

انرژی هسته ای است.

 نویسنده کتاب:
دکتر ماتیاس کونتزل

 متولد 1955، فارغ التحصیل رشته ی 
هامبورگ  مقیم شهر  و  علوم سیاسی 
در آلمان است. او سال 1991 درجه ی 
تدوین  و  پژوهش  با  را  خود  دکترای 
ی  تاریخچه  مورد»  در  ای  دانشنامه 
ضعف  نقاط  و  ها  نقصان  پیدایش، 
سالحهای  گسترش  منع  پیمان 
در  آلمان  نقش  و   (NPT(هستهای
روند این پیمان« از دانشگاه هامبورگ 
اخذ کرد. دکتر کونتزل از سال 1984 
علمی،  پژوهشگر  عنوان  به   1988 تا 
مسوول و مشاور ارشد حزب سبزهای 
 Bundestagsfraktion der(آلمان
انرژی  مسایل  بخش»  در   (Grünen
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فرهاد  تیشه  صدای  که  زمان  ازآن 
می  درهم  را  بیستون  شبانه   سکوت 
همین  گذرد.  نمی  چیزی  شکست 
دیشب بود. اما از زمانی که هنرمندان  
ایرانی  برسینه کوه بیستون فرهادوار  
را  تاریخی  سند  یک  تا  زدند  تیشه 
گذارند  برجای  آینده  های  نسل  برای 
نبشته   سنگ  میگذرد.  سال   2500
سنگ  ترین   عظیم  از  یکی  بیستون 
از قدیمی  نبشته های تاریخی و یکی 
اثر صنعت و هنر  این   . ترین آنهاست 
سنگ تراشی را درایران باستان  نشان 

میدهد.  فاصله این سنگ نبشته تا 

کرمانشاه 18 کیلومتر است .
شده  کنده  عشق   کوه  براین  آنچه 
کارنامه  درخشان  شاهان هخامنشی 
دهد  می  دستور  داریوش   . است 
باعث  آنچه  و  بخراشند  را  کوه  سینه 
زمین  ایران  آینده  نسلهای  سرفرازی 

خواهد بود برآن نقش کنند.
نوشتن  برای  محل  این  انتخاب  دلیل 
که  است  این  هخامنشیان   کارنامه 
چهارراهی   نقطه  این  زمان  درآن 
روزگار  آن  بزرگ  تمدنهای  درمسیر  
کوه  این  ازپای  که  شاهراهی  بود. 
آن  تمدن  چهارسوی  به  به  میگذشت 

این  درجنوب   . پیوست  می  روزگار 
درشرق   . قرارداشت  شوش  صخره 
ارمنستان  درشمال  بود،  هگمتانه  آن 
و اورارتو  و درغرب بابل وآسور  بود. 
به  قدیم  تمدن  ازهرسوی  که  کاروانی 
به  کشی  لشگر  یا  سوداگری   قصد 
سوی دیگر  براه می افتاد ازاین نقطه 
این  داریوش  دلیل  بهمین   . میگذشت 
خودرا  پیام  تا  کرد  انتخاب  را  نقطه 
آیندگان  دید  درمعرض  آسانی  به 

قراردهد.
نوشته  چه  پرغرور  صخره  براین  واما 
شده است ؟ سنگ نبشته حدود پانصد 
در  که  قرارگرفته  ای  برفراز چشمه  پا 
پای صخره می جوشدو استراحتگاهی 
برای رهگذران  بوجود می آورد.نوشته 
که  ای  برجسته   های  نقش  و  بزرگ 
میشود  دیده  نبشته  سنگ  براین 
اندازه  به  صاف   مستطیلی   درداخل 
 . است  گرفته  جای  پا  هیجده  در  ده 
نوشته ها برسینه سطح صیقلی  به سه 
ایالمی   و  بابلی   ، باستان  پارسی  زبان 
بصورتی بسیار منظم و آراسته  با دقت 

کامل  جای گرفته است . 
آمده  نبشته  سنگ  این  اول  درستون 

است :
شاه   ، بزرگ  شاه  شاه،  داریوش  منم 
شاهان ، شاه بوم ها ، پسر ویشتاسب 
داریوش  هخامنشی.  ارشام  نواده   ،
است  ویشتاسب  پدرمن  گوید:  شاه 
ارشام  پدر  و  آرشام  وپدرویشتاسب  
پش  چش  آریارامنه   پدر  و  آریارامنه 

و پدر چش پش  هخامنش .
مارا  رو  ازاین   : گوید  شاه  داریوش 
هخامنشی گویند که دودمان ما قدیم 
است وشاهی  ازقدیم  دردودمان ما بوده .
تن  هشت  گوید:  شاه  داریوش 
 . بودند  ازاین شاه  ما  پیش  ازدودمان 

من نهمین شاه  هستم از شاخه دوم .
خواست  به  گوید:  شاه  داریوش 
اهورامزدا    . هستم  شاه  من  اهورامزدا 

شاهی را بمن ارزانی داشته .
داریوش شاه گوید  این است شهرهائی 
که  ازمن فرمان می برند . به خواست 
.: پارس ،  اهورامزدا  ، من شاه آنهایم 
خوزستان ، بابل ، آسور،  مصر ، جزیره 
های دریا ،  سپرد، یونیه ، ماد ، ارمن ، 
کاپادوکیه ،  پارت ،  بزرنگ ،  هرات ، 
خوارزم ، باختر، ُسغد، گنداره ، سکائیه 
باهم  که   ، مکیا   ، ُرخج   ، گوش  شات 

بیست وسه شهرند.
شهرها  این  گوید:  شاه  داریوش 
اهورا  فر  به  هستند   من  رام  که 
باج  من  وبه  اند  من  فرمان  به  مزدا  
فرمان  آنها  به  را  میدهند.آنچه 
آورند. می  بجا  یاروز  شب  میکنم  
داریوش شاه گوید: اهورامزدا ، شاهی 

را  بمن ارزانی داشت . اهورامزدا  مرا 
بدست  را  شهرها  این  تا  داد  یاری 
آوردم . وبه بزرگی اهورامزدا  ، من بر 

اورنگ  شاهی دست یافتم .
آنچه  است  این  گوید:   شاه  داریوش 
 ، شدم  شاه  آنکه  از  پس   . کردم  من 
از  کوروش   پسر  بود،  نامی  کمبوجیه 
تخمه ما ، که پیش ازاین شاه بود. ازاین 
کمبوجیه  برادری بود  بردیا نام  ازیک 
مادر و یک پدر با کمبوجبه ، کمبوجیه 
کمبوجیه  بااینکه   . کشت  را  بردیا 
او  نمیدانستند   مردم  کشت   بردیارا 
به  کمبوجیه  ازآن  پس   . شده  کشته 
دل  مصررفت   به  او  وچون  مصررفت 
دروغ  گزارشهای   . برگشت  ازاو  مردم 
سخت  مادوسایرشهرها    ، درپارس 

روان گشت .
داریوش شاه گوید  پس ازآن مردی ، 
ُمغی گئومات نام  از پی سی به اووده  
ارکادرش  است  کوهی   . برخاست  
درروز  خنه«  »ویه  درماه  ازآنجا   . نام 
. مردم رافریفت  ، برخاست  چهاردهم 
وبرادر  کوروش   پسر  بردیا  من  که 
کمبوجیه هستم . پس ازآن تمام مردم 
برگمبوجیه شوریدند . پارس ، مادو نیز 
او تخت   . اورفتند  دیگرشهرها بسوی 

را بدست آورد.
او  که  بود  نهم  روز  پله«   »گرم  درماه 
 ، پس  وازآن  آورده  بدست  را  تخت 
کمبوجیه مرد، بدست خود کشته شد.
اورنگ  این  گوید:  شاه  داریوش 
کمبوجیه   از  ُمغ  گئوماتای   که  شاهی 
جداکرده ازدیرزمان درخاندان مابودو 
، ماد وشهرهای  ، پارس  گئوماتای مغ 
وخود  جداکرد  راازکمبوجیه  دیگر 

برآن دست گذاشت . او شاه شد.
داریوش شاه گوید : کسی ازپارس وماد 
یا از خاندان ما پیدانشد که این شاهی را 
ازگئوماتای مغ  بازستاند. مردم ازاوبیم 
که  ازآنها  بسیار   گروه  زیرا   داشتند  
بردیارا می شناختند  میکشت . بدین 
پندارمیکشت  که  کس نداند  او بردیا 
پسر کوروش نیست . کس یارانداشت  
من  تا   . گوید  یخنی  مغ   گئوماتای  از 
 . خواستم  یاری  ازاهورامزدا    . آمدم 
»باغ  درماه  داد.  مرایاری  اهورامزدا 
بادمیش «  روز دهم  من با گروه  کمی 
از مردم  این گئوماتای مغ راباکسانی  
که سردسته  همراهان اوبودند  کشتم 
. درماددژی است  اسمش »سی گه ته 
هواتیش « ودربلوک نیسای است آنجا 
من اوراکشتم وپادشاهی را ازاو بازستاندم.

 به فر اهورامزدا شاه شدم . اهورامزدا 
شاهی رابمن ارزانی داشت .

داریوش شاه گوید شاهی را که ازتخمه 
ما بیرون  رفته بود  پایدارکردم.

ادامه دارد

هـنر هخامنشی
سنگ نبشته بیستون
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برای خرید کتاب The Wit and Wisdom of Three Worlds تألیف 
از دکتر همایون آرام میتوانید ازطریق آدرس ئی میل  دیگری 

www.nebookfair.com آن را سفارش دهید.

عیسی انصری       مسیح موعود؟
)بررسی وتحلیلی از مسیحیت
  وقیاس آن  باکیش یهود(

نوشته ی دکتر همایون آرام
با  *کتابی منحصربفرد که خواننده را 
ویهودیت  مسیحیت  مذهب  دو  مبانی 

آشنا میکند. 
ذکر  وبا  مستدل  کتاب  مطالب   *
علمای  وتفسیرهای  مختلف  منابع 
وپژوهندگان  مسیحی  علمای   ، یهود 
از  بسیاری  پاسخگوی  غیرمذهبی 
پرسشهای پیروان هردو مذهب است 
که  آنهائی  برای  کتاب  مطالب   *
این  از  یکی  به  درصددگرویدن 
دومذهب  ابراهیمی هستند راهنمای 

ارزنده ای است.

برای تهیه کتاب میتوانید بااین 
آدرس ویاتلفن تماس بگیرید.

هارا  جنابان  از  ها  پیشگفتار   -
و  آذراحیان، یوسف شاهری  ویدیدیا 

دکتر همایون آرام
www.ketab.com
email: ketab@ketab.com
Tel:(818)908 - 0808

آزادی
نشرهی مااههن

اجتماعی ادبی،هنری
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 Subscription Request Form

   I would like to recieve AZADI for:
        6months  for $30.00                12 months for $50.00

     My check is attached           Please bill me later
  First Name                                              Last Name
  Address:

مایلم نشریه آزادی را  بشرح زیر مشترک شوم :

حمایت کننده عزیزبرای مشترک شدن   میتوانید این فرم را پست کنید ویا با آدرس ئی میل ما تماس بگیرید
Dear Supporter for subscription you can mail  this form or send your Email to:

pmm@parsmassmedia.org

بقیه : اپوزیسیون سوریه

گروههای  از  ویا  اند  داشته  همکاری 
مخالف دیگر اخراج شده اند. این گروه 

پرچم رسمی سوریه را بکار می برد.

گروه جدید:

اپوزیسیون  مجموعه  ازاینکه  پس 
سوریه  به این نتیجه رسیدند که برای 
به  باید  اسد   مبارزه علیه  موفقیت در 
قطر  دولت  دعوت  با  برسند  وحدت 
پایتخت  دوحه  در  مختلف  ی  گروهها 
 12 دوشنبه  وروز  آمدند  گردهم  قطر 
نوامبر 2012 توافق کردند که شیخ معاذ 
الخطیب را بعنوان رهبر اپوزیسیون  به 
رسمیت بشناسند. این  انتخاب بیشتر 
با دخالت قزر صورت گرفت . زیرا قطر 
بلوکه  پولهای  اگر  گفت  گروه  این  به 
نگهداری  درقطر  که  را  سوریه  شده 
رهبری  به  باید  خواهید  می  میشود 
آمریکاهم  بدهید.  رضایت  الخطیب  
و  است  موافق  الخطیب  انتخاب  با 
خرسندی خودرا پنهان نمی کند.  این 
گروه دولت درتبعید را تشکیل میدهد 

که بعداً جانشین اسد خواهد شد.
معاذالخطیب  امام جماعت مسجدی در 

دمشق بوده است 
رهبر  بعنوان  انتخاب  از  پس  الخطیب 
اپوزیسیون  از سربازان سوری خواست 

از  و  بردارند  اسد  حمایت  از  دست  تا 
ومتحد  متفق  تا  خواست  گروهها  همه 

شوند.
:» ما خواهان آزادی برای  او می گوید 
گروههای  ُسنی ، کرد، علوی، آسوری، 
وهمه  مسیحی  اسماعیلیه،   ، دوروزی 

گروههای سوری هستیم .«
سوریه  ائتالفی  مخالفین  حامیان  
نشین  شیخ   6 و  آمریکا  یعنی 
خود  بافشار  که  فارس  خلیج  سنی 
رهبر  و  جدید  تشکیالت  توانستند 
مبارزان  بر  را  سوری  مخالفین  جدید 
با  امیدوارند  کنند   تحمیل  کشور  آن 
گروههای  همه   ، جدید  تشکیالت  این 
مذهبی وسیاسی که با اسد می جنگند 
با رهبری واحد  دلگرمتر و امیدوارتراز 

گذشته به مبارزه خود ادامه دهند. 
دالر  میلیونها  اکنون  که  نیست  تردید 
است   قطر  بانکهای  در  که  پول سوریه 
این دولت درتبعید داده خواهدشد  به 
جبهه  سوی  به  نیز  اسلحه  سیل  و 
روس  شد.  خواهد  سرازیر  نبرد  های 
اسد  از  طرفه  یک  داری  جانب  در  ها 
شده  تر  معتدل  کمی  میرسد  بنظر 
تا زمانی که  نیز  اند. جمهوری اسالمی 
نیز  آنها  کند  حمایت  اسد  از  روسیه 
اسد  که  زمانی  و  میمانند  اسد  درکنار 
از  دست  نیز  تهران  رژیم  بماند  تنها 

حمایت خود خواهد کشید. 
ایران   اوپوزیسیون  میان  دراین  اما 

همچنان بی رهبر میماند؟
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می گویند  دردوران ایران باستان  مردم این سرزمین 
پهناور  تنها به شادی می اندیشیده و روزی بنام   روز 
سوک و اندوه درروزشمار ما ایرانی ها وجودنداشته 
است . هرروز که نامش با نام ماه برابر می شد آن روز 
روز جشن بود . روز شادی بود.  روز دست افشانی 
وپایکوبی بود. فرهنگ چنین ملتی با اینهمه جشن 
بدور  پیرفته  و  غنی  موسیقی  از  تواند  نمی  وسرور 
می  دوره  ازآن  ما  برای  که  تاریخی  درالبالی  باشد. 
گوید میخوانیم که رامشگران بزرگی دراین سرزمین 
میزیسته اند . موسیقی آنها سینه به سینه به امروز 
رسیده است . اگرچه بسیاری از این ثروت فرهنگی 
باقی  ازآن  اثری  و  شده  کشیده  نابودی  به  نیز  ما 
هرروز  برای  که  باربد  لحن  مثال سی  برای   . نیست 
نغمه ای متفاوت می نواخته است و یا 360  نغمه ای 
که برای هرروز سال  تصنیف کرده بود  امروز چیز 
نامها  این   ذکر  .اما  است  نمانده  باقی  توجهی  قابل 
موسیقی  با  دیرباز  از  ما  که  است  آن  دهندۀ  نشان 
آشنابوده و آهنگها و ترانه هارا برای لحظه های شاد

زندگی  می شناخته ایم .
ایرانی  ما  توسط  آنکه  از  قبل  ما  ازهنرمندان  برخی 
دیگر  کشورهای  مردم  بوسیله  شوند  شناخته  ها 
شناخته شدند. که معروف ترین آنها »زریاب«       بود 
که دردوره عباسیان    دراسپانیا  به ترویج موسیقی 
از  فالمینکو  موسیقی  گویند  می  و  پرداخت  ایرانی 

ابداعات اوست .
و  خوانندگان  درایران  رادیو  تأسیس  از  تاقبل 
زادگاه  که  منطقه خاصی  در  تنها  ما  دانان  موسیقی 
آنان بود شهرت داشتند و با استقبال همشهریهای 
این  وتوسعه  رادیو  آمدن  با  میشدند.اما  روبرو  خود 
ماهم    موسیقیدانان  ایران    شهرهای  درهمه  رسانه 
درسراسرایران  مورد استقبال مردم قرارگرفتند. و 
به  تا هنرمندان پیشین هم  باعث شد  همین رسانه 
درویش  و  وشیدا  عارف  مثال  برای  برسند.  شهرت 
دیگران  و  میرزاعبداهلل  و  حسینقلی  آقا  و  خان 
نامشان برسر زبانها افتادو برخی ازآنها مانند مرتضی 
و  وزیری  قمرالملوک   ، مهرتاش  اسمعیل  داود،  نی 
عده ای دیگر  به استخدام رادیو درآمدند و فعاالنه 
ما  برغنای موسیقی  و  دنبال کردند  را  کار موسیقی 
کرده  تحصیل  هنرمندان  دخالت  با  کم  افزودند.کم 
دیگر  نفر  چند  باشیان  مین   ، وزیری  کلنل  مانند 
موسیقی ما نیز با نت آشنا شد و با قواعد و مقررات 
اساتید  از  بعدی  نسلهای  شد.  عرضه  المللی  بین 
خالقی،   اهلل  روح  صبا،  ابوالحسن  مانند  موسیقی 
حسین یاحقی ، احمد عبادی ، ودیگران  موسیقی ما 
به اوج خودرسید وبویژه آوازخان های ما که درزمان 
نوحه  و  خوانها  چاوشی  به  شبیه  بیشتر   قاجاریه 
خوانها آوازمی خواندند دردوران پهلوی جای خودرا

 به رضاقلی میرزا ظلی ، تاج اصفهانی و بعدها بنان ، 
قوامی ، شهیدی ،دادند ودراین اواخر    خوانندگان 
محمودی   ، شجریان   ، گلپایگانی  مانند  نوآوری 
خوانساری ، ایرج ، مرضیه ،  دلکش  وپریسا نیز به 

جمع خوانندگان ایرانی افزوده شدند.
ایران کار نوینی نبود چرا که  علمی شدن موسیقی 
موسیقی ما ازدیرباز با همه قوانین موجود درموسیقی 
غربی  همخوانی داشت . برای مثال ، دستگاه ، گوشه 
، درآمد  ،رنگ  ونظایرآن همه در موسیقی کالسیک 
مغرب زمین هم  وجودداردکه مقایسه آنهارا به مقاله 

ای دیگر موکول میکنیم .
که  تصنیفهایی  و   ، ها  ترانه  به  بیشتر  دراینجا 
با  را  مردم  اززندگی  ساعاتی  و  افتاده  برسرزبانها 
شادی و سرور همراه کرده است می پردازیم وتا آنجا 
که اطالعات ما اجازه میدهد درباره هرترانه توضیحی 
می  درخواست  هم  عزیز  خوانندگان  از   . میدهیم 
کنیم هرگونه اطالعی درمورد هرترانه ای دارند برای

درج دراین صفحات ارسال دارند. 
اکبر  علی  میرزا  رادیو  تأسیس  از  قبل  درسالهای   
هائی  ترانه  که  شیرازبود  خطه  از  هنرمندی  شیدا 
به  تصنیف  پدر  که  ساخت  هائی  تصنیف  و  سرود 
سبک امروز به شمار میرود.او درسال 1259 هجری 
قمری درشیراز متولدشد و در 1324 هجری  قمری  
درویشان  حلقه  به  درنوجوانی  شیدا    . درگذشت 
پیوست  و برای رسیدن به صفای درویشان به خدمت 
خانقاه شد  مقیم  و  درآمد  علیشاه ظهیرالدوله  صفا 
این  اما  گفتند.  اورا »مسرورعلی« می  ببعد  ازاین  و 
معتکف دیر و خانقاه  به عشق دخترکی یهودی به 
خانقاه  از  و  میدهد  بباد  را  وایمان  دین  مرضیه  نام 
برای   ای  ترانه  زمان  میشود.همان  یار   کوی  آواره 
یاررا  درآن  میسازدکه  مرضیه  به  خود  عشق  بیان 

خطاب قرارمیدهدکه:
ای بت رعنا ،  به قلب شیدا، بده تسال  

دلم رابردی مرضیه   غمم نخوردی مرضیه 
 زمهوشان  ملک ری     دل من ازتو راضیه
ترانه   60 حدود  شیدا  از  موسیقی  اساتید  بگفته 
سرشناس  خوانندگان  کنون  تا  که  است  باقیمانده 
اند  اجرا کرده  تنطیم های جدید  آنهارابا  کشورمان 
شعر  .شیدا  است  شده  پخش  رادیو  از  همگی  که 
آثارش  میسرود.دراکثر  خود  نیز  خودرا  تصنیفهای 
اشعارخود  با  و  شیدا شعر شاعران دیگررا میگرفت 
شیدا  تصنیفهای  .ازمعروفترین  آمیخت  می  درهم 
امشب شب مهتابه  نام دارد که تاکنون خوانندگانی 
مافیها  سیما  سیمابینا،  مرضیه،    ، طاهرزاده  مانند 
اخیر  اند.درسالهای  کرده  اجرا  را  آن  .زندوکیل 
و  اجرا  معاصر  سرایان  ترانه  اشعار  با  شیدا  تصانیف 

دراختیارمردم قرارگرفت . ازجمله تصنیف امشب

        تصنیف ها                              ترانه ها                                                       وسرودهای ایرانی

کلنل وزیری

علی اکبر شیدا

عارف قزوینی
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یا  کرمانشاهی  معینی  حسین  شعر  با  مهتابه  شب   
علی  که  مشیری  فریدون  باشعر  شب«   ماه  ترانه» 

رستمیان آن را خوانده است 
شیدا   از  پس  که  دیگرایران  معروف  سرای  ترانه 
موسیقیدان نامدار ی بشمارمیرود ابوالقاسم  عارف 
نویسد:»تازمان  می  شیدا  اودربارۀ   . است  قزوینی 
من  تصنیفها درایران برای )روسپی ها(ی دربار  یا 
ببری خان گربه شاه شهید  یا اززبان  گناهکاری به 
گناهکاری سروده میشد . ازبیست سال قبل  مرحوم  
واغلب  داد  تصنیف  در  تغییراتی  اکبرشیدا   علی 
بود« عارف  نشین  آهنگهای دل  دارای  تصنیفاتش  
ارانه  مبتکران  از  داشت  خوشی  بسیار  صدای  که 
های ملی میهنی بودو عالوه بر صدای خوش ، ذوق 
شهرت  دراوج  .او  داشت  درآهنگسازی  سرشاری 
تم  که  میکرد  برگزار  درتهران  را  کنسرتهائی  خود 
اصلی این کنسرتها  همراهی و همگامی با مشروطه 
خواهان بود.همچنین درتبریز نیز کنسرتهائی به یاد 
خالقی   اهلل  روح  کرد..  برگزار  وباقرخان   ستارخان 
درکتاب خود  »سرگذشت موسیقی ایران« جلداول 
 ، ... من درآن زمان  مینویسد:»  تا 416  صفحه 415 
تأثرات   واقعی  که علت   نمیرسید  بآنجا  فکرم  هنوز 
بودم  متوجه  ولی همینقدر   ، رادریابم  تصنیف ساز  
داشتند. نهفته دردل  رازی   ، تماشاچیان  بیشتر  که 
که بی آنکه   فاش کنند ، وقتی دوستان همداستان 
با نگاهی ، ازآن راز ، حکایتها  خود میرسیدند تنها 
برزبان  اغیار  درمقابل  که  رازی  همان  میگفتند. 
فروزان  آتشی  سوزان   های  درسینه  ولی  آمد  نمی 

برافروخته بود.
 ، اندوهناک  خاطری  با  دیگران  مانند  نیز  من 
افتادم  پدربراه  ودنبال  کردم  ترک  را  تاالرکنسرت 
دم  دیدم   وغمگین  راخاموش  پدرم  چون  درراه   .
اینهم   : وگفت  آمد  بزبان  خود  او  ولی  فروبستم 
میخواندی  را  هایش  تصنیف  ازکودکی  که  عارفی 
وشوق دیدارش راداشتی . گفتم چه  تصنیف زیبائی 
خواندباید آنرافراگرفت .گفت باشکری آشنایم وازاو 
آهی  سپس   . میدهم  یاد  هم  بتو  آموخت   خواهم 
کشید وگفت  ولی افسوس . به چهره اش نگاه کردم 
اما چون خیابان تاریک بود  تنها شبهی ازصورتش 
آنقدرباو  ولی  هویدانبود  آثاراندوهش  که  دیدم 
واثریک  خوگرفت  بتاریکی  تادیدگانمک  نگریستم 
حکایت  اندوهناکی  های  گذشته  از  که  پنهانی  غم 
میکرد ازقیافه اش خوانده میشد. گفتم چرا افسوس 
 . نکن  فراموش  را  عارف   تصنیفهای  خوردید؟گفت 
جوان  عارف  گفتم   . نشنوی  آنها  مانند  دیگر  شاید 
است . ازآوازش هم پیداست که دلی پرغوغا وذوقی 
پرشوردارد- گفت آری اما خاطری افسرده . زیرا از 

این پس آنچه بردلش بگذرد

اأملی کرد   برزبانش جاری نخواهدشد. گفتم چرا؟  
بیشترشد  تعجبم  شود.  بسته  زبانش  شاید   : وگفت 
که چگونه چنین زبانی بسته میشود. باشگفتی گفتم 
: پدرجان چرابامن بزبانی سخن میگوئید که نفهمم ؟ 
گفت : همه چیزرا نمیتوان گفت . اگربعدها خواستی  
بفهمی ، تجسس میکنی وعلت را درمی یابی واگرهم 
که  مردم  از  بسیاری   مانند   ، کنی  نخواستی  درک 
عمری بنادانی  میگذرانند  بجستجو نخواهی رفت . 
گفتم چرا حاال نفهمم؟ گفت : برای فهم این مطلب 
ای.  نخوانده  آنهارا  تو هنوز  که  مقدماتی الزم است 
که  سکوتی  اما  کردم  سکوت  پدر  گفته  باحترام 
حاکی از عدم رضایت بود . دنباله این گفت وشنید 
هم  مانند تمام داستانهای زود گذر  دورۀ طفولیت 
گاهی  باز  شبانه   دوستانه  جلسات    . شد  فراموش 
مابود.  مونس  بهترین  سازوآوازهم   میشد   تشکیل 
چون بموسیقی آشناشده بودم  برخی از تصنیفهای  
دیگر  اما  میزدم  وباساز  میخواندم  اورا  گذشته 
بود  قبیل نسرود. پدرم درست گفته  ازآن  تصنیفی 

زیرا عارف دم فروبست .
ازین پس فقط دو خاطره ازاو باقیست . یکی کنسرتی 
که بمناسبت  پیش آمد حوادث جمهوری  درنهران  

داد و این تصنیف را درماهورخواند:
روی دلکش موی دیجور       روی اندر موی منشور

دست کزین غرفه این حور/کو کشد جز دست جمهور
 1303 اسفند  در  که  کنسرت   چمد  ودیگر 
برای  چندسالقبل  که  را  درتبریزدادوتصنیفی 
شعرآغازمیشد  بااین  و  بود   ساخته  آذربایجان 

دراولین کنسرت بخواند:
امن  مهدزرتشت  این  باد    آذربایجان  برخی  جان 

وامان باد. «
پس ازعارف ، درویش خان کار آهنگسازی رابرعهده 
ایرانی  دان  موسیقی  اولین  خان  درویش   . گرفت 
دوازده  کرد.و  دایر  موسیقی  تدریس  کالس  که  بود 
دستگاه ایرانی راباادغام دریکدیگر به هفت دستگاه 
آوازایرانی  به  را  رنگ  درآمدو  پیش  کرد.  تبدیل 

افزود. اما میرزا حسینقلی  ادعا کرد که 
پیش درآمد همان نواختن آواز بصورت ضربی است 
که از قرنها پیش سابقه داردو کار تازه ای به حساب 
دسته  به   ازکودکی  اورا  خان  پدردرویش  آید.  نمی 
عضو   کودکی  ازهمان  واو  سپرد  دارالفنون  موزیک 
اضافه  درآمد..  عزیزالسلطان  مخصوص  ارکستر 
میدانند.  او  ابداعات  از  تار  به  را  ششم  سیم  کردن 

بیشتر نواهایش را شجریان بازخوانی کرده است.
ادامه دارد

        تصنیف ها                              ترانه ها                                                       وسرودهای ایرانی

روح اهلل خالقی
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     ترانه های روستائی  گردآورنده : زنده یاد روبیک گریگوریان 

دمُکل
دمکل دمکل دمکل دمکل  چوسیاه)2(

سرت پتی کا وی وی بینم زلفانت
تاگیان شیرین امان بکم قربانت

دمکل دمکل دمکل دمکل  چوسیاه)2(
باالکت برز وی وی قدوی باریکی 
ستارۀ سوایل  وی وی کفت تاریکی

دمکل دمکل دمکل دمکل  چوسیاه)2(
)ُکردی(
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نشریه  دراین  بارها  بنان  استاد  از 
مطالبی را خوانده اید اما  از هرزبان که  
دروصف او نوشته شود نامکرر است . 

 ، ، غالم موسیقی  استادآواز  شادروان 
بنان را بهتر بشناسیم .

ازهر  ممتاز   خواننده  این  خصوصیات 
. خاصه  نظر شایان توجه بسیار است 
و  نکات  به  که  موسیقی  عاشقان 
درکار  بویژه  و  دارند   توجه  ظرایفی 
مشتاقند  هستند  دقیق  آوازخوانها 
پیشکسوتان  این  از  وبارها  بارها  تا  
تر  آگاه  و  بخوانند  و  بشنوند  هنرآواز 

شوند.
نمیدانم از کجا سشروع کنم .

ودلنشین  گرم  صدای  از  استادبنان 
Range»خداداد که به اصطالح از »رنج
شنونده   ، خواندن  ازابتدای  محدود، 
خود  لطیف  و  گرم  صدای  مجذوب  را 

میکرد.
بعد از مقدمه ، انتخاب کالم مناسب و 
گنجاندن آن در کشش های به اندازه 
و تحریرهای کاماًل بادقت حساب شده 
وی را دربین دیگر خوانندگان  ممتاز 

می کرد.
تصانیف    ضرب  یعنی  ریتم   احساس 
بطوری تسلط داشت  قطعات ضربی  و 
شادروان   ، ارکستر  معروف  رهبر   که 
روح اهلل خالقی  به هنگام تمرین ها ی 
یعنی  دیگر  خواننده  به  جمعی  دسته 
تار می  تو  وزیری می گفت  عبدالعلی 
علینقی  استاد  خواهرزاده  و  نوازی 
وزیری هستی و نت هم میدانی . چرا 
 . اندازی  می  ازضرب  را  قطعات  گاهی 
درصورتیکه  بنان نه تار می نوازد ونه 
از  ایراد  بدون   . دارد  سررشته  نت  از 
هیچگونه   ، آهنگ  ضرب  رعایت  نظر 
نظر  اظهار  دراینجا  ندارد)  ایرادی 
و  ذاتی  ریتم  احساس  که  مینماید 

حسی است  نه اکتسابی(.
تحریرهای به اندازه و بجای استاد بنان 

ویژگی  دیگر اوبود.
ترین  مشکل  اجرای  عهده  از  بنان 
مثال   براتی   . آمد  می  بر  قطعات  
معروف   شاعر  باشعر  »حاالچرا«  قطعه 
وبا آهنگ شادروان روح اهلل  شهریار  

خالقی را  براحتی  اجرا کرده است .

باسلیقه  بسیار  اشعار  درانتخاب  بنان 
مسائل  دربند  وجه   هیچ  بودبه 
ازراه  نبود  مایل  وهیچگاه  نبود  مادی 
او  خالصه  بسازد.  پولی  خوانندگی  
غالم  وی  نبود.  بنان   » حسین  »غالم 
آن  معنی  تمام  به  عاشق  و  موسیقی 
بود.درابتدای ورود به انجمن موسیقی 

ملی  با من  برنامه هائی اجرا کرد که 
برروی صفحه گرامافون  که آن زمان 

مرسوم بود ضبط گردید 
توجه عالقمندان به موسیقی را به این 
اینهمه  درمیان  که  میکنم  جلب  نکته 
شادروانان  چون  اساتیدی  که  آثاری 
 ، خالقی  اهلل  روح   ، وزیری  علینقی 
استاد  با  دیگران  و  محجوبی   مرتضی 
به  تنها  اند   کرده  ضبط  و  اجرا  بنان 

آوازی که بنان شعری از بیریای گیالنی  
  245 درگلهای  همایون  دردستگاه  را 
کنند.  دقت  است   اجراکرده  و245ب 

مطلع این شعر چنین است :
خواهم ای گل خار گردم تا به دامانت 

نشینم 
جانت  دشمن  بچشم  خواهی  اگر  یا 

نشینم
برمن  خوشا  فامم  وسیه  بخت  گرسیه 

که روزی 
خال گردم درکنار لعل خندانت نشینم

ودرپیان به این ا بیات می رسد که :
ازپیکر  استخوان  مشتی  غیر  ورنماند 

من 
شانه گردم درخم زلف پریشانت نشینم
نامرادی گربباد  را  خاکسترم  میدهی 
سایه گردم زیر پای شمع رخشانت نشینم
خورشید  گرددپیش  محو  گر  ام  سایه 

جمالت 
بمژگانت  گردم   سحر  نوشین  خواب 

نشینم
پیوند  زهم  وبگشائی  بیدار  گرشبی 

مژگان
فتنه گردم الل گردم پشت چشمانت 

نشینم
عاقبت روزی که ازشیدا  اثرباقی نماند
شکرافشانت  دردهان  گردم  شعر 

نشینم
به  نظیر  کم  اثر  این  به  کردن  با گوش 
برد.که  خواهید  پی  آن  دقیق  نکات 
چه شاهکاری بدیع است . فقط محض 
نمونه به عاشقان آواز  بطور کلی توجه 
می دهد من هربار که به این اثر گوش 
میکنم  ارشدت تأثیر خصوصیاتی که 

دارد بی اختیار اشکم جاری میشود. 
عزیز  خوانندگان  آگاهی  به  آزادی: 
میرسانیم  ایران  موسیقی  وعاشقان 
 245 دردوقسمت   245 گلهای  که  
هردو  که   . است  شده  تهیه  و245ب 
درهردو  و  است  مشابه  تقریبًا  قسمت 
قسمت  مهمترین  متأسفانه  برنامه 
اوست  شاهکارهای  از  که  بنان  آواز 
دردکلمه شعر گم میشود.  این برنامه 
میتوانید  را  رنگارنگ  گلهای  دیگر  و 

درآدرس زیر پیدا کرده وگوش کنید:
www.golha.co.uk

نام  بنان   غالم حسین بود اما او درحقیقت غالم موسیقی  ایران بود.

استاد محمودذوفنون
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بقیه : نامه هاوئی میل های شما

بشود اشاره اي  است  الزم  هم  نکته 
هیئت به  نواب  آقاي  اعتراض   که 
آقاي در خاطرات  که  آنها  به   وتوهین 
اشاره آن  به  باال  در  و  آمده   افشار 
یک که  مي رسد  نظر  به  بعید   شده 
 وزیر مختار آنهم به دکتر شایگان که
 مدتي رئیس دانشکده حقوق و داراي
وزیر موقع  آن  در  و  مختلف   مقامات 
این چنین خارج بوده،   کابینۀ مصدق 
 از ادب برخورد کند. با پوزش از اطالۀ
خوانندگان عهده  به  را  قضاوت   کالم، 

مي گذارم.
نوامبر اول  ـ  شریفي  رحیم   پاریس، 

2012

***

بقیه : لوتئین وآستراگالوس
به  کردن   وبرای شیرین  را خردکرده 
که  روی  ازاین  میکنند.  اضافه  سوپ 
آن  وجویدن  سفت  گیاه  این  ریشه  
مشکل  است آن را قبل از مصرف از 

سوپ حذف میکنند.
برای افزایش اثر آستروگالوس میتوان 
داروئی  دیگر  گیاهان  با  همراه  را  آن 
سنگ  جین   ، بیان  شیرین  مانند 
Echinaceaاکیناچئا و   Ginseng

بکاربرد.
گیاه  این  مصرف  از  قبل  باردار  زنان 

باید با پزشک خود مشورت کنند.
آستراگالوس بصورت قرص ، کپسول ، 
تنطور، وگیاه خشک دردسترس است.
نکته مهم :  انواع دیگر آستراگالوس 
که درآمریکای شمالی می رویند کاماًل 
متفاوت  است  مفید  که  چینی  بانوع 

وبسیارسمی هستند.

بقیه : از تجربه ها
است  »ممکن  رساندم.   1-2 به   4-3

این مقدار همیشه باقی بماند.«
زندگی  گذران  برای  کماکان  اما، 
ناشی  دردهای  کنترل  به  روزمره ام 
آن  تحمل  و  دیده  آسیب  عصب  از 
گردن  و  شانه  درد  پشت،  )درد 
زیر  و  آرنج  درد  راست،  سمت  از 
زیر  از  ای  منطقه  بی حسی  بغل...و 
به  باید  آرنج...(  و  بغل  زیر  و  بازو 
تا   1200 بین  )نورون ترین  خوردن 
دهم.  ادامه  روازنه،  میلی گرم(،   900
»پزشک متخصص  نظریه  به  توجه  با 
»باید  می آید  نظر  به  درد«  کلینیک 
این  تحت  دو سال  تا  ماه  حداقل 18 

مداوا باشم.« 
که  داروها  این  جانبی  آسیب های 
شاید بخشی از آن برای تمام دوران 
نخواهد  کم  بماند،  باقی  سالخوردگی 

بود...
شاید  که  قصه  این  سراییدن  با 
نیز تجربه  از ما  مانند آن را بسیاری 
اینکه قضاوت  بر  با تالش  و  کرده ایم 
درد  و  احساسات  به  آلوده  را  خود 
و  خود  اشتباهات  یافتن  نکنم.  خود 
پزشکِی  اخالِق  و  علم  از  دور  رفتار 
بررسی  می توانم  چنین  را  دکتر  یک 

کنیم.
اشتباه من این بود که:

را  زندگی  مشکالت  پیش  سال   10
باید  و  دیدم  خود  سالمتی  به  مقدم 
بیشتر  به موضوع حساس تر شده و 
که  می دانم  امروز،  کردم.  مطالعه می 
منطقه  در  معموال  تومورها  نوع  این 
می  دیده  هم  و حتی سر  پا  و  دست 
پوست  زیر  سمت  به  اصوالً  و  شوند 
بزرگ  گاهی خیلی  و  کنند  رشد می 
و  نیستند  سرطانی  معموالً  می شوند. 
نوع بسیار نادر آن ها سرطانی است. 
جایگاه  معتقدم چون  مورد خود،  در 
بود  بغل(،  زیر  )گودی  در  تومور  این 
زیرا جایی برای رشد به بیرون نداشته 
و در گذشت سالها، فشار دست/بازو 
موجب رشد و انتشار درونی وسیعی 
از داخل گردیده و مانع از بیرون زدن 

و نشان دادن خود شده است. 
ولی اشتباه دکتر من این بود که:

-  بدون هیچ مطالعه ای از سابقه این 
تومور و پرسش و پاسخی از من و یا 
پیش بینی های  و  پزشکی  معاینه ی 
سرپایی  را  جراحی  احتمالی، 

)کلینیکی( انجام داد. 
متوجه  جراحی  حین  در  آنکه  با   -  
گستردگی  و  معکوس  رشد  و  عمق 
آسیب  از  حتی،  و  شده  تومور  این 
بود  شده  آگاه  کاماًل  نیز  عصب  زدن 
حالیکه  در  نداد.  اهمیت  آن  به  ولی 
برد  اتاق عمل می  به  مرا  باید سریع 
و در آنجا با کمک مانیتور جراحی را 
ادامه می داد تا حداقل بخشی از این 

آسیب و درد را کمتر می کرد.
و  بسته  ناتمام  را  جراحی  زخم   -
را  جراحی  حین  خونریزی  آنکه  با 
تجربه کرده بود پیش بینی هماتوما را 
نکرده و حتی از ِدرن برای جلوگیری 

از هماتوما استفاده نکرد.
-  در جراحی دوم در اتاق عمل، کار 
شناختی  که  داد  کسی  دست  به  را 
و  نداشت.  من  جسمی  وضعیت  به 
نتیجه نشان داد که پس از بیهوشی، 
دست خشک شده را به زور کشیده 
و  ماهپچه  در  پارگی هایی  موجب  و 

آسیب رباط شانه شده اند. 
پزشکی  مالقات های  پروسه ی  در   -
پس از جراحی، به عنوان یک پزشک 
و  نکرد  عمل  راستگو«  و  »مسئول 
منکر/ را  شده  وارد  عصبی  آسیب 
چشم پوشی کرده و هیچگونه اظهار 
وحشتناک  دردهای  برای  همدردی 
و مرا  نکرده  از عمل کرد خود  ناشی 

رها کرد. 
و اما پرسش ها: چرا این دکتر چنین 
واقعًا  آیا  کرد؟  را  انگاری هایی  سهل 
حس  یا  و  نداشت؟  را  کار  این  علم 
کم  را  پزشکی  اخالق  و  مسئولیت 
به  خوبی  حس  شاید  یا  و  داشت؟ 
بتوانم  اگر  ایرانی بودن من نداشت!؟ 
دو حالت اول را ببخشم هرگز حالت 

سوم را نخواهم بخشید.  
بسیاری  بگذارم،  ناگفته  نمی خواهم 
پزشکان  بیمارستان،  این  خدمات  از 
و کارکنان آن بسیار ارزشمند بوده و 

هرگز قابل چشم پوشی نیست. 
پزشک  آن  به  ویژه  بسیار  سپاس  و 
)خسرو  که  مسئولی  و  دوست 

زارعی(، موجب رهایی من شد.
و  دور  دوستان  به  بی کران  سپاس 
در  که  نازنینی  همسایگان  و  نزدیک 
آن دوران بسیار سخت و طاقت فرسا 
با مهر و مهربانی به داِد من و شوهرم 
دیگر  گرفتاری های  از  بسیاری  و 

 رسیدند. فراموش نمی شوید.

بقیه :  عرفان حلقه

نیز متقاعد شود که منظور شخص، ندیدن فیزیکي است و فرد مایل است که 
چشمان او نبیند، وارد بخش اراده و اجرا شده وپس از آن توسط مدیریت بدن 
و سلول به اجرا در مي آید و این مدیریت با توضیحاتي که شرح آن بررسي 
مي شود دستورمي دهد که فرد از این پس نبیند، لذا کوري هیستریک، اتفاق 

میافتد که با وجود سالم بودن چشم، فرد قادر به دیدن نیست .
تعریف فیلتر ناخودآگاهي

فیلتر دیگري در بخش ناخودآگاهي وجود دارد که متشکل است از کلیه ي 
یا غیرمنطقي که حاصل زندگي فردي است. و همچنین  و  اطالعات منطقي 
اطالعاتي را که در مورد آن ها، شخص به نتیجه ي فکري مشخص و معیني 
رسیده و یا خانواده، محیط وجامعه روي او برنامه ریزي کرده اند. این بخش، 
فیلتري را بر سر راه اطالعات ورودي قرار میدهد و اگر آن اطالعات بامحتویات 
این فیلتر هم خواني نداشته باشند آ نها را پس زده و اجازه عبور نمي دهد و 
درصورتي هم که آ نها را بپذیرد، اطالعات ورودي به بخش اراده و اجرا وارد 

شده و بطور قطع به اجرا در میآیند.نرم افزار ناخودآگاهي همه ي انسانها به
انجام بعضي چیزها را در ناخودآگاهي  گونه ي خاصي برنامه ریزي شده که 
با  خود مقدور وانجام بعضي چیزهاي دیگر را غیرممکن میداند. در برخورد 
برخي اطالعات ممانعت مي  از ورود  فیلترها هستند که  این  بیروني  مسایل 
کنند؛ براي مثال، وقتي که این برنامه بر اساس فقط عقل ومنطق پایه ریزي 
شده است از قبول مسایل خارج از این حوزه، به شدت امتناع ورزیده و از 

قبول آن سر باز میزند.
تعریف بخش اراده و اجرا پس از این که فیلتر ناخودآگاهي، اطالعاتي 
به  این بخش  در  و  ارسال کرده  این بخش  به  را  داد، آن  قرار  تأیید  مورد  را 
اجرا درمي آید. براي مثال اگر انسان بخواهد روي آتش راه برود؛ در مقابل 
اطالعات ورودي در فیلتر ناخودآگاهي به شدت مقاومت شده و از عبور آن 
به بخش اراده و اجرا جلوگیري به عمل مي آید. در نتیجه، فرد به هیچ عنوان 
حاضر به پا گذاشتن روي آتش نخواهد شد و درصورتي هم که پا بگذارد به 
شدت سوخته و آسیب میبیند. اما با چندین سال کار مداوم و تغییر برنامه 
این فیلتراز طریق تلقین و خود هیپنوتیزم، فرد قادر خواهد شد که روي آتش 
گام گذاشته و نه تنها احساس گرما نکند بلکه احساس یخ زدگي نیز داشته 
واکنش  براي  که  است  این  نمیشود  تخریب  دچار  سلول  اینکه  دلیل  باشد. 
در مقابل سوختگي دستوري از کالبد ذهني دریافت نمي کند. در اینصورت 
سلول به راحتي در آن شرایط عمل میکند؛ همان طوري که موجودات زنده 
در اعماق250 متري حدود 250 درجه سانتیگراد حرارت را تحمل مي کننددر 

حالي که ساختمان سلولي آ نها دقیقًا همانند سلول انسانست ولي چون شرح 
آن  تحت  راحتي  به  است،  شده  تعریف  محیطي  شرایط  چنان  براي  وظیفه 

شرایط در حال فعالیت هستند ودچارهیچ گونه تخریبي نیز نمي شوند.
ادامه دارد
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ازعبدالرحمن  ای  1-نوشته   : افقی 
قزوین2-  دراطراف  بوستانی   - جامی 
-درکارساختن  درهندسه  خطی 
عضوحیوانی  بکارآید3-  ساختمان 
دوجانبه  -حشره   طاقچه  نوعی   -
مردانه  -پوشاک  درصورت  -حیوانی 
4- دستاویزخارجی - عقیده - چراغ 
لذیذتراست  آن  -تنوری  دریائی 
محله   - ایتالیائی  موسیقیدان   -5
رستنی  نوعی   - نشین  سیاه 
آن  دوتای  سرشارازپروتئین-6- 
منقار-  - است  کودکان  بازی  وسیله 
دراروپا-  -رودی  ملت  به  منسوب 
اثرامیل  مشهورترین  عددآغاز7- 
وبندگی  بردگی   -8 زوال-پشیمان 
-سرمن  دربیمارستان - باسن همراه 
بزرگ  9-سنگ  میشود-افسوس 
بینوایان  ازکتاب  -قهرمانی  وسخت 
مادراعراب -لخت وعریان -خانه   -10
آگاهی   کلمه   - بدن  -باالنشین  تازی 
اثرنیمایوشیج   - ابریشمی  جامه   -11
- روزگاری مظهرزیبائی بود12- نوعی  
صنایع - پَست -آش بیمار-فوری 13- 
تنها- بچه ها دربازی میزنند-دریافتن
14-رودی  خارجی  -نمایش  ردیف   -

درشوروی-ماده روغنی از نفت 15-

شیمی دان فرانسوی - شبه جزیره ای 
درجنوب آسیا

زیار- آل  سرسلسله   -1: عمودی 
برقی  2-ترن   فرنگی  سرمایه 
حرف   -3 زیرزمینی-مردکوچک 
 - عیب   - ومحبت  عشق  انگلیسی- 
 -4 فرانسوی  -شمای  چوپان  همدم 
درآلمان  -شهری  سردکن  آش  پرنده 
مکافات  دادن5-  صیقل   - عقل   -
دراستان   - سازوآوازهماهنگ   -
سودای  معما-  پاسخ  خراسان6- 
 - سنگریزه  درودگر-  دردست  ناله- 
ضد  تایلند-  دیگر  نام  ندا7-  حرف 
اصطالحی  ومانند-  مثل   -8- قریب 
 - وکیف  کفش  نوعی   - درمخابرات 
صریح 9- پست تروپائین تر- متوسل 
شدن 10- پیشوندی بمعنی این -میم 
 - تازه   - آلوده  پسوندی   - انگلیسی 
رابه  همه   -11 گنجشک  زبان  درخت 
وحیله  ریاکار  خودپندارد-  کیش 
معروفست  بهارش  که  پایتختی  گر- 
شیرین  بیماری  مروارید-  رشته   -12
- صفر انگلیسی- پاداش13- بیخ وبُن 
بوی  نفی عرب - مبهوت -  - عالمت 
 -14 صورت  سرخ  قسمت   - رطوبت 
نوعی مار- جزیره ای دردریای ژاپن-
15-اثرلئون تولستوی- مبلغ مذهبی

جهانگیر  یاد  زنده  از:  جدول  طرح 
 15 تاتاریخ  که  یکنفر  به  پارساخو. 
کند  ارسال  را  صحیح  پاسخ  آذرماه 

داده  هدیه  نفیس  کتاب  جلد  یک 
خواهدشد.
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نسل  مؤثر  های  چهره  از  وکیلی  علی 
 17 وقتی   . است  ایران  سینمای  اول 
تجارت  به   میگذشت  ازعمرش  بهار 
روی آورد و و به اقتضای کار بازرگانی 
پرداخت  سفر  به  مختلف   نقاط  به 
و  بود  استانبول  به  سفرش  اولین   .
تبریز  مالیه  دراداره  ازبازگشت   پس 
 18 اما  شد  استخدام  کارمند  بعنوان 
اروپا  به  و  کرد  ترک  آنجارا  بعد   ماه 
رفت . مدتی درژنوبود ودرسال 1292  
رئیس  عنوان   به  و  اروپابازگشت  از 
به  و  استخدام  تریاک   تحدید  اداره 
نقل  آنجا  به  دریزد   مأموریتش  محل 
مکان کرد. دراین زمان بفکر افتاد که 
تر  موفق  بپردازد  تجارت  کار  به  اگر 
خواهد بود .  لذا کاردولتی را رها کرد  
وارد  به  نخستین شرکت خودراکه   و 
ساکسون  به  معروف  کفشهای  کردن 
کرد. دایر  داشت  اشتغال  فرانسه   از 
اول که تجارت  باشروع جنگ جهانی 
علی  بود  روبرو  مشکالتی  با  خارجی 
وکیلی با موفقیت شرکت خودرا  اداره 
زمان  موفق  تجار  از  یکی  و  میکرد 
جنگ بود. کم کم با بسیاری ازبزرگان 
آشناشد  مردان  دولت  و  مملکت 
اکبر  علی  با  اش  آشنائی  وازجمله 

و  دارائی  عامه   فوائد  وزیر  داور  
عدلیه  و با حمایت او  شرکتهای 

که  کرد  دایر  را  متعددی 
شرکت  به   میتوان  ازآنجمله 
 ، ووالیتی  ایالتی  سهامی  
تلفن   شرکت  و  برنج  شرکت 
وکالت  به  هم  برد.بعد  نام  را 
برگزیده  ملی  شورای  مجلس 

شد.
اما نخستین بار  نام علی وکیلی 

های  سال  به  ایران   درسینمای 
گردد.  می  باز   1300 دهه  نخستین 

خوداو دراین مورد می نویسد:
احمد   وآقای  من   1303 درسال   ...   «
کارهای   از  ای  پاره  برای  لیستر  
تجارتی به بغداد  رفتیم . دراین شهر 
مجهز  آبرومندو  دوسینمای   یکی 
نسبتًا  فیلمهای   .که  وجودداشت 
خوبی نشان میدادند . چندشب بعنوان  
تفریح  به این سینما ها رفتیم. فیلمها  

بااینکه صامت وکهنه بودند ولی 

بجا  مادونفر   درروحیه  تأثیری  چنان 
گذاشتند  که همانجا  تصمیم گرفتیم  
وسایل این کاررا خریداری و به ایران 
باهم  دونفر   ما  بهرحال   . بیاوریم 
شریک شدیم ومقداری فیلم ، وسایل 
نمایش ، عکس وغیره ازبغداد خریدیم 
آقای  درتهران   . آمدیم  ایران  وبه 
دراین  ومشارکت   ازهمکاری  لیستر  
کار صرفنظر کرد  ومن ناچار  سهم اورا 
خریدم و به تنهائی  تصمیم بتأسیس 

سینما گرفتم .
که  سالنی  بهترین  سالها  درآن 
درتهران وجودداشت گراند هتل  بود. 
این سالن را به ماهی 40 تومان اجاره 
برای  هم  تومان   1000 تقریبًا   . کردم 
خرید صندلی ، دکوراسیون وتزئینات 
تاسالنی  کردم  خرج  سینما   داخلی 

نستًا آبرومند ومجهزبوجودآمد.
دو   ، یک   ، درجه  درسه  ورودی  بلیط 
و سه قرانی بود. درقسمت سه قرانی 

امروزیها   بقول  که 
سینما  لُژ 

ب  محسو
درحدود  میشد 

100 ودردرجات پائین تر  400 صندلی 
ودکوراسیونی  ازتزئینات   . قرارداشت 
بکاررفته درسینماها  امروزه  که 

سردر  نبود.  خبری  ما  درسینمای   
دومتری  تابلو  بایک  آن  ورودی 
نوشته  فقط  آن  روی  که  رنگ  سیاه 
تزئین  »گراندسینما«   بود  شده 
سالن  ومدخل  ودرراهروها  یافته 
تأمین   برای  معمولی   چندلوستر  نیز  
دوماه  یکی  میشد..  دیده  روشنائی 
 . نداشتیم  زیادی  مامشتری   اول  
تا   2 کردیم  می  که  فروشی  حداکثر 
نمایش  فیلم  سانس  بود.دو  تومان   3
از  خالی  صندلیها   که  دادیم  می 
میکردند.  استفاده  ازآن  تماشاچی  
درروزهای اول  افتتاح سینما مااغلب 
می  روبرو  ومضحکی  جالب  با حوادث 
شدیم . تماشاچیان که هنوز به مفهوم  
وحقیقت سینما و صنعت فیلمبرداری 
بعضی   مشاهده  هنگام  آشنانبودند 
ازصحنه ها مثل اتومبیل رانی ، حرکت 
دچاروحشت  دوانی   اسب   ، ترن 
واضطراب شده  بادادوفریاد و جنجال 

ازسالن فرار میکردند.«
وکیلی 

درادامه  
خاطراتش می 

نویسد:
»مرگ  نام  به  فیلمی  هست  یادم   
گرگ«  نمایش می دادیم . دراین فیلم 
داده  نشان  طوری  اتومبیل   حرکت 

میشدکه ازفاصله دور باسرعت زیادی 
بطرف پرده وسالن سینما جلو می آمد 
. وقتی تماشاچیان می دیدند  که اتو 
مبیل  به چند ده متری پرده رسید و 
به خیال خودشان  اآلن است که داخل 
سالن شود  ناگهان  با همهمه وهیاهو  
ازبرابر   فرار   بقصد  و  برخاسته  جا  از 
درهای خروجی   بطرف  تصادف   خطر 

هجوم می آوردند!...« 
تجارت   کار  در  وکیلی  که  همانگونه 
بود  موفق  زمانها  ترین  بحرانی  در 
موفقیتهای  به  هم  درکارسینماها 
تعدادسالنهای   . یافت  دست  زیادی 
برای  و  داد  افزایش  را  فیلم  نمایش 
به  زیادی  عالقه  روزها  آن  که  بانوان 
میدادند  سالن جداگانه  نشان  سینما 
مدرسه  کرد.وسالن  تأسیس  ای 
درخیابان  که  زرتشتیان  دخترانه 
نادری کوچه نوبهار  قرارداشت  را به 
این مهم اختصاص داد. آگهی تأسیس 
زمان   آن  مطبوعات  در  که  سالن  این 

بچاپ رسید اینگونه بود:
های  خانم  برای  یکی  مژده   »دو 

محترمه :
معروف  سریال  زرتشتیان   درسینما 
و  معروف   آرتیست  روالند  روت 
محترمه  خانمهای  برای  مشهوردنیا 
عملیات  مشاهده  میشود.  شروع 
محیرالعقول  یک دختر هنرمندسینما 
- روت روالند برای خانمها الزم است 
اردی   20 ازامروز  زرتشتیان   سینما   .
بیاید  به سینما  که  هرخانمی  بهشت  
مجانًاَ  هم  بلیط  یک  بخرد  بلیط  یک 
علی  ترتیب  این  به  میکند.«  تقدیم 
شعار  که  بود  ایرانی  نخستین  وکیلی 
بازرگانان آمریکائی  »یکی بخر دوتا 
استفاده  مورد  درایران  را  ببر« 
سالن  این  متأسفانه  قرارداد. 
و  نگرفت  قرار  استقبال  مورد 
به تعطیل کشیده شد  وکیلی 
که  کرد  دایر  دیگری  سالن 
و  خانمها  به  را  آن  بالکن 
آقایان  به  را  پائین  طبقه 

اختصاص داد.
در اطالعیه آمده بودکه » اداره 
مأمورین  بوسیله  نظمیه  جلیله 
عفت   بی  زنهای  ورود  از  خود 
وفاسدالعقیده  هرزه   جوانهای  و 
فروش  واز  ممانعت  سینما   محل  به 
خواهدشد..  خودداری  آنها  به  بلیط 
بعدها وکیلی سینمای سپه را ساخت 
زمان  در  نواختن  برای  را  وارکستری 
دوم  کرد.درنیمه  استخدام  انتراکت 
فعالیت  بعلت  وکیلی    1309 سال 
سینما                     کار  از  دولتی  درشرکتهای 

کناره گیری کرد.

گردآورنده : صبا صفدری

ر ردسینمای اریان یکصد چهره تأثیر گذا

علی وکیلی


