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   پیام هــــــای شمـــا  

عکس پشت جلد
عکسی که درپشت جلد شماره پیش 
جالب  و  معنی  پُر  بسیار  کردید  چاپ 
به سال 1332  مربوط  این عکس  بود. 
 . است  پیش  سال   60 حدود  یعنی 
لباس  با  کشورما  زنان  هنگام  درآن 
دوشادوش  حجاب  بدون  و  فاخر 
داشتند.  شرکت  درتظاهرات  مردان 
گرد  عقب  یک  به  ما  متأسفانه  امروز 

ماهنامه آموزشی
ماهنامه  را  آزادی  مجله  نام  من 
که  هرماه  چون  گذارم  می  آموزشی 
آن را میخوانم کلی برمعلوماتم افزوده 
می شود . بعضی از مجالت که صفحات 
آگهی هایشان بیش از صفحات حاوی 
مطلب است  نه تنها چیزی به ما نمی 
آموزند بلکه بر حیثیت ومقام نشریات 
فارسی زبان خارج از ایران نیز  لطمه 
جلوی  که  نیست  کسی  آیا  زنند.  می 

انتشار اینگونه نشریات را بگیرد.

تصمیم  و  بزرگ  مقام  یک   . چرا 
تواند یک  گیرنده وجوددارد که می 
شبه جلوی انتشارآنهارا بگیرد. واین 
خوانندگان  جز  نیست  کسی  مقام 
اینگونه نشریات .  اما این مقام نه تنها 
تصمیم به تطیل کردن آنها ندارد بلکه 
تیراژ  میرود.  هم  نشریات  این  بکمک 
وخداراشکر  باالست  آنها  تکفروشی 

تیراژ تکفروشی ما صفر است .

ایم. زده  دست  واجتماعی  سیاسی  
زنان ما با لباسهائی که انسان را به یاد 
کالغ سیاه می اندازد و بیشتر مناسب 
عربستان  سوزان  کویرهای  ساکنان 
زن  هر  و  بینیم  می  دراجتماع  است  
فاصله  مرد  با  دوفرسخ  باید  درجامعه 
این  به  کردن  نگاه  با  باشد.  داشته 
زنان  امروز  برحال  باید  واقعًا  عکس 

کشورمان گریست .

ای  نشریه   ، نشریات  عالم  در  ولی 
ازاعتبار برخورداراست که به اندازه 
ماهم  باشد.  داشته  مشترک  کافی 
باوفا  و  عزیز  مشترکین  شما  روی 
یادآوری  به  الزم   . کنیم  می  حساب 
است  درحال حاضر نشریات پرمحتوا 
در خارج ازکشور کم نیستندکه برای 

همه آنها آرزوی موفقیت داریم .

نگران نباشید
دربعضی از شماره ها اشاره هائی دارید 
به کمبود درآمد و این که نمی توانید 
نویسندگان  به  التحریری  حق  حتی 
خود بدهید . خواستم به شما یادآوری 
آمریکائی   نشریات  بزرگترین  که  کنم 
اکنون قادر به تأمین هزینه های خود 
سوی  به  اکنون  اکثرآنها  و  نیستند 
هزینه  از  تا  اند  آورده  روی  اینترنت 

های هنگفت چاپ خالصی پیداکنند.
تبلیغات   آن  با  نشریات  این  وقتی 
میلیونی که چاپ می کنند نمی توانند 
توقعی  چه  شما   ، کنند  وخرج  دخل 

درکارتان  امیدوارم  بااینهمه  دارید؟ 
موفق باشید.

درمورد پرداخت حق التحریر به قول 
بگوئیم » اون  باید  از هموطنان  یکی 
همین  اگر  باورکنید  ولی  هچ«  که 
نشریات آمریکائی را به دست ایرانی 
ها بدهند  و یک ایرانی مسئولیت آن 
بالفاصله کار 30- بگیرد  برعهده  را 
و  دهد  می  انجام  تنه  یک  نفررا   40
به  شماره  دوسه  از  پس  را  روزنامه 

سوددهی می رساند.
درآمدشان  آمریکائی  های  روزنامه 
هم  هایشان  هزینه  ولی  است  زیاد 
ماتاشما  درهرحال   . است  زیاد 

هاراداریم هیچ نگرانی نداریم .

واقعیت  هنر درایران
عبدالوهاب  پیرامون  که  درمطلبی 
کردید  چاپ  پیش  درشماره  شهیدی 
یزدی  جوان  یک  شدن  زده  ذوق  از 
که  یادکردید  خلوت  ای  درکوچه 
هنرمندان  بالفاصله  شماها  بادیدن 
اش  دوچرخه  و  شناخته  را  کشورش 
رارها کرده و شمارا به درون خانه اش 
بگویم  میخواهم   . است  کرده  دعوت 
وجایگاه  کشورما  واقعی  مردم  که 
با این نوشته شما  واقعی هنر درایران 
پناهی  جعفر  اگر  شود.  می  روشن 
احترامی  بی  مورد  اصغرفرهادی   یا  
نبینیم.  مردم  ازچشم  گیرند   قرارمی 
مقام  به  اهانت  جز  بشری  ضد  رژیم 
تواند  نمی  دیگری  کار  بشریت  واالی 
را  مردم  ازدهام  مگر  دهد.  انجام 
درتشییع جنازه فردین ندیدید؟ پیش 
تشییع  در  مردم  انبوه  شرکت  ازآن 
شاهد  سابق  دررژیم  را  مهوش  پیکر 
بودیم . اما آن رژیم هم خودش همراه 
شرکت  هنرمند  دربزرگداشت  مردم 
کوچه  درهمان  مردم  اکنون  کرد.  می 
باید  شهرودیارخود  های   کوچه  پس 
مقام  و  کنند  تعظیم  هنرمندشان  به 
بسی  جای  نهند.  ارج  هنراورا  واقعی 
جای  حال  درعین  ولی  است  تأسف 
هنوز  ما  مردم  که  است  امیدواری 
دارندو  می  گرامی  خودرا  هنرمندان 

کاری به رژیم  ندارند.

زنده باد ابراهیم گلستان 
ابراهیم  درباره  شما  مقاله  خواندن  با 
 . شدم  بسیارخوشحال  گلستان 
کردم  می  فکر  که  است  این  حقیقت 
وقتی  اما   . است  درگذشته  گلستان 
خیلی  است  زنده  هنوز  فهمیدم 
خوشحال شدم . برایش آرزوی عمری 

طوالنی همراه باسالمتی دارم .
گلستان   استاد  با  دارد  امکان  آیا 

مصاحبه ای داشته باشید؟

نیست.   مصاحبه  اهل  زیاد  گلستان 
کمتر  چنددهه   این  در  کمااینکه 
گفتگوئی بااو درنشریات فارسی زبان 
خواهیم  تالش  اما   . است  شده  چاپ 
کردکه اواًل شماره تلفن اوراپیداکنیم 
گفتگو  انجام  به   راضی  اورا  وبعد 
کنیم.  حاالببینیم  چه میتوانیم انجام 

دهیم .

خیانت    های سیاست   مردان ما
نهضت  درمورد  شریفی  آقای  مقاله 
استفاده  قابل  و  بسیارروشنگر  آزادی 
بااینهمه خیانتی که این سیاست  بود. 
بازان ما بکشورمان رواداشتند چه شد 
که ما دربهمن ماه 57 وحتی قبل ازآن 
را  خیانتکاران  همین  نام  درخیابانها 

فریاد می کردیم وحامی آنها بودیم ؟
قبول کنید که اینهم یکی ازاشتباهات 
رژیم سابق بود که درصدد افشای این 

خیانتکاران بر نیامد.

یادبختیار  زنده  گردم  قربانت 
آخوندی  حکومت  درباره  اینهمه 
واقعیاتی  اطالعات  روزنامه   . گفت 
ملت  کردما  چاپ  خمینی  رادرباره 
هیجان زده احساساتی  بجای شنیدن 
حرفهای بختیار وخواندن دقیق مقاله 
و  زدیم  شورش  به  دست  اطالعات 
درخیابانها  تظاهرکنندگان  برتعداد 

افزوده شد.
باید  آنچه  هم  سابق  رژیم 
ما   . ونوشت  گفت   ، بگویدوبنویسد 
.ما  نداشتیم  بینا  چشم  و  شنوا  گوش 
ریشه  به  تیشه  خودمان  دست  به 
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به  را  مان  وکاشانه  خانه  و  خودزدیم 
را دردنیا  ملتی  . هیچ  آتش کشیدیم 
سراغ نداریم که با دست خود هستی 

و کاشانه خود را به  آتش بکشد.

آثار گذشتگان به چه 
کسی تعلق دارد؟

تامدتی قبل وقتی به اینترنت مراجعه 
می کردیم بسیاری از آثار موسیقیائی 
دانلود  توانستیم  می  را   گذشتگان 
آنهارا  هوای  دلمان  وهرموقع  کنیم 
می کند به آن گوش جان بسپاریم. اما 
مدتی است بسیاری از این آثار  صاحب 
که  اثری  دانلود  برای  اندو  پیداکرده 
اند  درگذشته  آن  آفرینندگان  همه 
هیچ   . کنید  پرداخت  مبلغی  باید 
تا  وجودندارد  زمینه  دراین  قانونی 

جلوی این سوءاستفاده هارا گرفت ؟

وارثین  بوسیله  آثار  ازاین  بعضی 
دانلودشدنشان  جلوی  هنرمند  
گرفته شده است . برخی نیز )قسمت 
اعظمشان( بوسیله افرادی سودجو  ، 

صاحب پیداکرده اند.
اما بنظر من  برخی سایتها هستند که 
مثال  برای   . کنند  می  عمل  درست 
هنرمندان   آثار  و  گذشتگان  آثار 
برروی  را  درصحنه  وحاضر  فعال 
می  وشما  گذارند  خودمی  سایت 
و  کنید  گوش  فقط  آنهارا  توانید 

بهیچوجه امکان دانلودشان نیست .
قانونی  اگر  حال  بهر  ولی 
برای  باشد  وجودداشته  هم 
آثار  ازاین  بسیاری  کشورمانیست. 
برروی  گرفتن  جای  حق  درکشورما 
به  رسد  چه  ندارند.  سایتی  هیچ 

دانلودکردن آنها.

ارتش مصر وارتش ایران
به  مردم  که  ای  درلحظه  مصر  ارتش 
و  آمد  آنها  بکمک  داشتند  احتیاج  او 
ژرف   درچاه  فروافتادن  از  را  کشورش 
متعصب  مسلمانان  و  مداری  دین 
که  داشت  دلیلی  چه  داد.  رهائی 
درجهت  را  ایران  مردم  ایران  ارتش 
مخالف      صواب  مردم  سوق داد؟ آیا 
ارتش شاهنشاهی که اینقدر وفاداری 
خودرا به شاه و مملکت نشان داده بود 
نتوانست مثاًل با یک کودتا  زمام اموررا 
به دست بگیرد و پس ازاینکه حقایق 
دوباره  کرد  می  ثابت  مردم  برای  را 
می  باز  سلطنت  تخت  به  را  پادشاه 
مورد  دراین  دارد  امکان  اگر  گرداند. 

توضیحی بدهید.
این سئوال را باید از فرماندهان آن 
که  است  شایع   . بپرسید  ارتش  زمان 
خسروداد            منوچهر  ژنرال   یاد  زنده 
اجازه دهد یک  بود   از شاه خواسته 
پس  و  گیرد  صورت  نظامی  کودتای 
بازگردانند.  تخت  به  را  شاه  ازمدتی 
ای  بگونه  شرایط  بود  گفته  شاه  اما 
میان  دراین  بیگناه  ای  عده  که  است 
دیگر  ازسوی  خواهندشد.  کشته 
بااین  نیز  هایزر  آمریکائی  ژنرال 
که  بود  آمده  ایران  به  مأموریت 
بگیرد.و  را  ارتش  کودتای  جلوی 
فرد  مصر  ارتش  رهبر  اینکه  سوم 
هیچیک  به  که  است  پرستی  وطن 
و  ننهاد   وقعی  آمریکا  پیغامهای  از  
خواستند   می  ازاو  مصر  مردم  آنچه 
ایران  قوای  فرمانده کل  داد.  انجام 
به  و  کرد  کاررا  همین  هم  شاه  یعنی 
تظاهراتابراز  بصورت   که  نظرمردم 
به  وهرروز  گذاشت  احترام  شد  می 
چرا  که  میداد  فحش  اویسی  ژنرال 
چند نفر کشته شدند؟  ولی وقتی شاه 
ژنرالهائی  بود  کرده  ترک  را  ایران 
که دررأس ارتش بودند به دستورات 
آنها  فرمانبرداری  به  اصرار  که  شاه  
قانونی  داشت  عمل  از نخست وزیر 
بی  بختیار   اطالع  بدون  و  نکردند 
طرفی اعالن کردند و درساعت چهار 
بختیار  که  بهمن   22 روز  بعدازظهر 
حکومت نظامی جدیدرا اعالن کرده 
همه  ساعت   درآن  میخواست  و  بود 
ای  نقطه  به  و  دستگیر  را  فتنه  سران 
درخارج ازشهر ببرد تا ارتباط آنهارا 
با مردم قطع کند  قره باغی موضوع 
درنتیجه  و  داد  اطالع  خمینی  به  را 
حکومت  به  خواست  ازمردم  خمینی 
خیابانها  به  و  نکنند  توجه  نظامی  
نقشه  که  بود  ترتیب  این  وبه  بریزند. 
بختیار  اجرا نشد و انقالبی ها پیروز 

شدند.    
درطول تاریخ ، ما خیانتکاران زیادی 
مردم  حرکت  مسیر  که  ایم  داشته 
بار  فاجعه  سمتی  به  مارا   ومملکت 
از  ازبعضی  بااینهمه  اند.  تغییرداده 
 ، بگذریم  خیانتکارکه  فرماندهان 
جامعه  افراد  همان   ، ارتش  پرسنل 
 ، پدران   ، برادران   . هستند  ایرانی 
عموها ودائی های من وشما بودند . 
پاسدارها  نبودند. اآلن هم  غریبه که 
جزئی از ملت هستند و بزودی هم به 
نداشته  شک   . پیوست  خواهند  مردم 

باشید.
را  سئوال  این  اکنون  مهمتر   ازاین 
باید مطرح کنیم که چرا مردم ایران 
به فکر نجات خود نیستند؟ ساده ترین 
دهند  انجام  توانند  می  که  ی  کار 

خیزش هم زمان میلیونها ایرانی است 
درمقابل  تواند  نمی  ارتشی  هیچ  که 
وشهامت  جرأت  کمی  بایستد.  آن 

الزم است .

معجزه 
 ، ارجمند  ایرانیار  پاریزی  آقای  جناب 

درود
بدستم  امروز  پرمحتوایتان  نشریه 
انتشار   ، ابرازسپاس  ضمن   . رسید 
ازآن  اخیراً  که  را  آزادی  ی  ماهنامه 
آگاه شده ام ، به شما شادباش میگویم.
وامید پیروزیتان رادرتداوم این کارپُر 

دردسر ومشکل دارم.
درفضای  نداند  که  است  کسی  چه 
ای  رسانه  چنین  انتشار  اینترنتی 
به  نیست  وآسانی  سهل  کارچندان 
مدت  به  کار  این  تداوم  که  راستی 
ی  ها  ازرسانه  بسیاری  که  سال   4
زمانی  دراندک  مرزی  برون  نوشتاری 
پس ازانتشار ، به محاق تعطیلی رفته 

اند ، یک معجزه است !
هم  از  بسیاری  بینیم  می  که  زمانی 
ذوق  غربت  قفس  دراین  ما  میهنان 
چندانی به خواندن ندارند ، مدیر یک 
رسانه ی نوشتاری چگونه می تواند با 
چند مشترک معدود وفروش چند تک 
شماره به کار خود آنهم برای یک مدت 

نسبتًا دراز تداوم ببخشد؟
دراین  که  ایرانی   وجوانان  نوجوانان 
اگر  اغلب   ، اند  شده  زاده  سرزمین 
بتوانند به پارسی تکلم کنند )خواندن 
تحسین  سزاوار  پیشکششان( 
ودریافت جایزه اند ، واگرهم تنی چند 
ازآنان بتوانند بخوانند  آنچنان درگیر 
وررفتن  با آیفون می باشند  که مجال 

خواندن پیدا نمی کنند!
سالمندان حتی اگر توان بینائی داشته 
باشند ، حال وحوصله ای برای خواندن 
ندارند  نوشتاری  های  ویارسانه  کتاب 
وپاره ای دیگر ازاین دست هم میهنان 
ما خود را نیازمند  به خواندن مطالب 
چون   . بینند  نمی  ها  رسانه  اینگونه 
مدعی اند که آگاه به همه ی امور می 
که  میانساالن  طبقه  ماند  می   ! باشند 
ازبام تاشام بگفته ی معروف  به دنبال 
یک لقمه نان هستند وخسته وکوفته 
اگررمقی  ویا  گردند  برمی  منزل  به 
دیدوبازدید  پی   ، باشند  داشته 
ورستوران رفتن و... می باشند واوقات 
فراغت شان به این ترتیب  می گذرد. 
اینجاست که مشکالت وسختی راهی 
را که مدیر یک  رسانه ی نوشتاری می 

پیماید  آشکار می گردد
است  انصافی  بی  که  نگذارم  ناگفته 

اگرنگویم که هستند کسانی که عشق 
ومجله  وروزنامه  کتاب  مطالعه  به 
اینان که بشود  تعداد  اما مگر  رادارند 
با دریافت  حق اشتراک ازآنان مشکل 
مادی رسانه ای را حل کرد به چند نفر 
بودن  با  که  روست  ازاین  رسد؟  می 
گویم  می  ومشکالتی   شرایط  چنین 
که انتشار  ماهنامه ی آزادی  درمدت 
است  شبیه  معجزه  یک  به  چهارسال 
 . ام  نگفته  گزاف  به  سخنی  ویقینًا 

دست مریزاد. 
پیروزی وتداوم نشریۀ پُربار آزادی را 

دوستدارانه آرزودارم
دوستدار: ک - هومان
داالس -29 تیر 1392

دریغ ودرد
دوست نازنینم 

 . باشی  سالمت  کنم  می  آرزو   ، سالم 
یار دیرین ما »قاسم الربن« روز چهارم 
کشید  خاک  درنقاب  روی   1391 مهر 
وازسخن گفتن بازایستاد. دریغ ودرد.

خاموشی او برای هرکسی که بااوآشنا 
بود با افسوس ودرد همراه شد .

سال  درنخستین  یادی  ازاو  اگر 
ازباراندوه  شاید  بشود  اش  خاموشی 
سالمم  بکاهد.  دوستدارانش 

رابپذیرید.
یاروهمراه عزیز

و  فیلسوف  این  مرگ  غم  از  بیش 
بی  از   ، بزرگمان  وشاعر  نویسنده 
خبری رسانه های  نوشتاری کشورمان 
حال  .این  شدم  واندوهگین  متأسف 
وروز مطبوعات ماست که من همیشه  

دربارۀ آنها گفته ام ونوشته ام .
ای  عده  مجیزگوی  ما  مطبوعات 
اند.  مایه  بی  پرادعاو  نویسنده 
درزمان  نه  الربُن   مانند  کسانی 
نویسندگان   قلم  درتیررس  حیات  
از  پس  ونه  گیرند  می  قرار  راستین 
کند.  می  یادی  ازآنها  کسی  مرگ 
اکنون پس از گذشت یکسال شما باید 
آگاه  او  مرگ  از  و  بروید  ایران  به 
ازاو  ما درهرفرصتی  شوید. شادا که 
یاد کردیم   باچاپ یکی از داستانهای 
بلندش بیش از یک سال نام اورا زیب  
مجله خود کردیم . واکنون با صدای 
ما  رادیوئی  های  دربرنامه  که  او 
برای  را  اشعارش  ترین  تازه  هرهفته 
شنوندگان ما دربوستن  می خواند  به 
حدود 16-17 سال پیش که دراینجا   
را  یادش  و  گردیم  برمی  بود  ما  با 
آینده  .درشماره  داریم  می  گرامی 
نیز درباره او خواهیم نوشت. روانش 

شاد باد.
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ماه گذشته »اَمرداد« بود که برپیشانی 
اش  درگذشت پادشاهان» ایران ساز «
پهلوی  جای دارد.  دراین ماه هرسال  
مراسمی در مصر برمزار محمدرضاشاه  
به  امسال  که  شد  می  انجام  پهلوی  
مهم  این  مصر   سیاسی  اوضاع  دلیل 
انجام نشد. اما رسانه های فارسی زبان  
کار سترگی انجام دادند . درهمه جای 
دنیا از خدمات رضاشاه بزرگ ومحمد 
دادسخن  وایرانی  ایران  به  رضاشاه  
ایران که  دادند جز رسانه های داخل 
همچنان به اقتضای طبیعت  حکومت  
میراند   حکم  برایران  که  غاصبی 
علیه  بود  خودشان  رهبر  الیق  آنچه 
کردند  تالش  نوشتندو  پهلوی  شاهان 
این  به  نسبت  را  ایرانی  تا فکرجوانان 
کنند.  منحرف  ایران  خدمتگزار  دو  
ایران توسط  اشغال خاک  از  34 سال 
قومی متحجر می گذرد. این قوم پیش 
از به حکومت رسیدن  پهلوی ها  نیز 
اینها  میزیستند.   درایران  اجدادشان 
همان قومی هستند که عهدنامه های 
به   را  گلستان  و  ترکمانچای  ننگین 
مهم  شهرهای  کردندو  تحمیل  قجرها 
روسها  به  درقفقاز  را  زمان  آن  ایران 
واگذاشتند. این قوم  تا پیش از بروی 
کارآمدن  سلسله پهلوی  درحکومت 
ایران شریک بودند و گاه حرف آنها از 
نفوذ   . داشت  بیشتری  نفوذ  شاه  امر 
آنها باعث می شد که مملکت براساس 
اگر   . شود  اداره  استخاره   و  خرافه 
استخاره یک مالی درباری  خوب می 
بود  مردم  نفع  به  که  اقدام  فالن  آمد 
صورت می گرفت وگرنه  مردم فدای  
اوضاع  این  بزرگ   رضاشاه  اسالم. 
سهمیه شهری  هر  برای  زد.  برهم  را 

حق  هرآخوندی  کردو  تعیین  آخوند   
دینی  مسائل  دربارۀ  فقط  داشت 
اگر می  بکار گیردو  را  گندابۀ دهانش 
خواست  مسائل مملکتی را با مسائل 
دینی درهم بیامیزد سر جایش نشانده 
ومنقاد  مطیع  آخوندها  همۀ  شد.  می 
حکومت شدند و از مفتخوری و عمری 

به بطالت گذاردن  برحذر گردیدند.
آخوندها  هم  دوم  پهلوی  درزمان 
حکم  این  میرفتندو  سربازی  به  باید 
میشد.  تمام  گران  خیلی  آنها  برای 
تا  که  پادشاهی  حکومت  درنتیجه  
ودیعه  بعنوان  حکومتی  زمان  آن 
الهی  تلقی میشد و رضاشاه را بخاطر 
تکفیر  جمهوری   برقراری  پیشنهاد 
سلطنت  درعهد  ناگهان   میکردند   
برخالف  حکومتی  محمدرضاشاه  
قوانین شرع تلقی شد. پس از اشغال 
مردم  متحجر   قوم  توسط   ایران 
درپی  که  این  بدون  باخته«  »ایران 
حقیقت باشند حرفهای مرد ی  را که 
 ، واقعیت  برخالف  و  کین  ازروی 
گفت   می  ایران  پادشاهان  درمورد 
طوطی وار تکرار وتکرار کردند تا کم 
این  که  باورکردند  هم  خودشان  کم 
حرفها حقیقت دارد. بعضی  خیلی زود 
عقب  خیل   از  و  رسیدند  حقیقت  به 
برخی  جداشدند.   ، تاریخ  افتادگان 
دریافتند.  را  حقیقت  دیرتر  کمی 
معدودی  عده  هنوز   ، اما   ، متأسفانه 
امکانی  یا  و  اند  نخواسته  که  هستند 

نداشته اند که حقیقت رادریابند.
ازکشورهم   خارج  های  رسانه  دربین 
تعدادی که پیرو قوانین دولتی خارجی 
هستند گاه یکی به نعل و یکی به میخ 

می کوبندکه بدیهی است این رسانه 

گیرندوما  پی  خودرا  دولت  منافع  ها 
نباید ازآنها توقعی داشته باشیم . برای 
مثال بی بی سی  از اوایل سال 1357  
درجنگی  ایران  پادشاهی  حکومت  با 
ایران  مردم  با  هم  وامروز  بود  نابرابر 
حتی  کند  می  وسعی  است  درجنگ 
ضرر  به  که  را  المللی  بین  خبرهای 
حکومت اسالمی است  یا منتشر نکند 
آنراپخش  آن،  زهر  گرفتن  از  پس  ویا 
رسانه   این  خبرنگاران  از  یکی  کند.  
درمصر ، روزی که میلیونها نفر مصری 
برکناری  خواستار  مصر  درخیابانهای 
صدها  که  داد  می  خبر  بودند  مُرسی 
اینکه  مثل  هستند.  خیابان  در  نفر 
از  کمتر  به  داند  نمی  خبرنگار  این 
ویا   . نفر  صدها  گویند  می  یکهزارنفر 
همین خبرنگار پشتیبانی ارتش مصررا 
از مردم خالف قانون اساسی مصر می 
دیگری  خبرنگار  ازآن  پیش   . دانست 
دادو  می  گزارش  کابل  از  رسانه  ازاین 
درمتن گزارش خود بجای خلیج فارس  

عبارت خلیج را استفاده میکرد.
اگر از رسانه های وابسته به  دولتهای 
صدای   ، سی  بی  بی  نظیر  خارجی  
فردا،  رادیو   ، زمانه  رادیو   ، آلمان 
رادیو   ، الجزیره   ، فارسی  یورونیوز 
دیگر  تعدادی  و  فرانسه  المملی  بین 
بگذریم ، وتوجه خودرا به رسانه های 
غیردولتی خارج ازکشور معطوف کنیم 
ما  دربین  که  رسیم  می  نتیجه  این  به 
شایع  چنین  ازکشور  خارج  ایرانیان 
است.  سیاسی  رسانه   فالن  که  است 
نفع  به  رسانه  این  »فعالیت  آن  معنی 
رسانه  فالن  ویا   . است  ایران«  ملت 
 . از جمهوری اسالمی تغذیه می شود 

بخشی ازاین  تلقی درست است  اما 

نه همۀ آن.
که  وتو   من  تلویزیون  مثال  برای 
گردانندگان  و  آن  بودجه  درمورد 
زبانهاست   برسر  زیادی  شایعات  آن 
درگذشت  بمناسبت  امسال 
فیلمی  پهلوی   رضاشاه  اعلیحضرت 
که  ساخت  دقیقه  نودوچند  مدت  به 
بی نظیر بود. ونشان می داد این رسانه 
اگر  حتی   . است  رسیده  حقیقت  به 
تأمین  هم  شیطان  توسط  آن  بودجه 
طرفانه  بی  نگاه  بخاطر  باید   شود 
را  آن  تاریخی   شخصیت  یک  به  اش 
که  پزشکی  همانند  هررسانه  ستود. 
از  صرفنظر  بیماررا  خورد  می  سوگند 
مورد  اش   مذهبی  و  سیاسی  عقیده 
رویدادهای  به  باید  قراردهد   مداوا 
کشورش و شخصیتهای آن کشور بی 
از قضاوت مثبت  طرفانه قضاوت کند. 
مخاطبینش غره نشود و از انتقاد آنها 
نیز دل سرد نگردد. واین روشی است 
که توسط کسانی پی گرفته می شود 

که نمی خواهند خودرا گول بزنند.
مطالعه منابعی که بازگو کننده خدمات 
دو پادشاه پهلوی است  می تواند مارا  
اوضاع  مقایسه  با  آنگاه   . کند  آگاه 
و  پهلوی  دوران  از  پیش  نابسامان 
درخواهیم  ازآن   پس  پیشرفتهای 
را  ایران  این دودمان چگونه  یافت که 

چهاراسبه به سوی پیشرفت هدایت 
می کردند.

با  و  باشیم  حقیقت  دنبال  به  جا  همه 
خواندن  خائن  و  سندومدرک  جعل  
سیاستمدار   فالن  یا   ، مصدق  یا  شاه 
صفت  بکاربردن    . نزنیم  گول  خودرا 
گناه  مملکت  خادمین  برای  خیانت 
بزرگی است .              مرتضی پاریزی

یادداشت

حقیقتند آنهاهک ردپی 

وآنها هک خوردا گول میزنند
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روی  اسالمی  القرای  ام  در  روزها  این 
دارند.   دیگری  وحال  رنگ  دادها 
ریاست  مقام  از  جدید  انتصابهای 
و  استانداران  تا  گرفته  جمهوری 
وبزرگ  کوچک  مقامهای  و  شهرداران 
از آن  ، رویدادی است که بیش  دیگر 
که نظر ایرانی هارا جلب کند خوراک 
است  خارجی  های  رسانه  برای  خوبی 
را  اسالمی  که همواره هوای جمهوری 

داشته ودارند.
بیگناه  جوانان  اعدام  دیگر  ازسوی 
است.  گرفته  بیشتری  رواج  ایرانی  
همچنان  ای  زنجیره  های  قتل 
نشستن   حکومت  به  روز  درنخستین 
رئیس جمهوری جدید با کشتن ایرانی  
ساکن  امارات ازسرگرفته شده است .

ادامه  همچنان  میلیاردی  های  دزدی 
دارد. پایمال کردن حقوق زنان ، اقلیت 
وبا  بیشتر  باشدت  و...  مذهبی  های 

فتوای خود رهبر  به اجرا درمی آید.
یار  زاد  نوری  محمد  هنگامه   ودراین 
شفیق رهبر که اکنون ازاو بریده است   
به دیدار یک  او  کار عجیبی می کند. 
همه  بخاطر  و  رود  می  بهائی  خانواده 
دینی  باورمندان  براین  که  ظلمهائی 
که پیرو کیشی جز شیعه اثنی عشری 
هستند  ازآنها پوزش می طلبدوبرپای 
کودک بهائی بوسه میزند.  به نامه ای 
که محمد نوری زاد دروب سایت خود 
همه  اگرچه  کنید.  توجه  منتشرکرده 
شده  صحبت  رویدادمهم  ازاین  جا 
برای  ولو  نامه  این  خواندن  اما  است 
که  دارد  ای  تازه  نکات  بار  هزارمین 
این  متن  برسد.  همگان  گوش  به  باید 

نامه به شرح زیراست:
امروز به دیدن یک خانواده ی کوچک 
بهایی رفتم. کوچک از آن روی که: از 
خانواده، یک مادربزرگ مانده است و 
یعنی  “آرتین”  چهارساله.  ی  نوه  یک 
را  بهایی  ی  چهارساله  پسرک  همان 
جانب  از  و  صندلی،  یک  بر  نشاندم 
همه ی گردنفرازان شیعه، از او پوزش 
بوسه  کوچکش  پاهای  بر  و  خواستم 
با  و  دوختم  او  چشم  در  چشم  زدم. 
التماسی آمیخته به درد، از او خواستم 
که اگر می تواند به روی مِن شیعه آب 
دهان بیندازد و به صورتم سیلی بزند.

جای  گرچه  کوچک،  ی  خانه  آن  در 
اما جای  بود،  پدر و مادر آرتین خالی 
رهبر و مراجع صاحب نام و مسئولین 
روحانی و غیرروحانی ما خالی تر بود. 
و من، بجای همه ی آنانی که در آنجا 
کردم.  پوزشخواهی  آرتین  از  نبودند، 
نگران  عزیز،  آرتین  گفتم:  وی  به 
و  دلیل  بی  مادرت  و  پدر  اگر  مباش، 
شیعیان  رهبر  اند،  زندان  در  همزمان 

ایران که نه، رهبر مسلمین جهان اما 

هست. او خود شخصًا به تأسی از علِی 
و  کند  می  سرپرستی  را  تو  مرتضی 
حق تو را از حلقوم قانونی که در این 
ملک به طنز گراییده بیرون می کشد 

و برکات آن را بر سر تو می بارد. اگر 

در  دلیل  بی  مادرت  و  پدر  روزها  این 
زندان اند، مراجع صاحب نام و پرآوازه 
ی ما هستند و به تو نشان خواهند داد 
که: در قاموس الهی، مردمان را بخاطر 
عقایدشان از هستی ساقط نمی کنند. 
و به تو خواهند فهماند: بفرض اگرپدر 
میان  این  در  را  تو  مقصرند،  مادرت  و 

هیچ گناه و تقصیری نیست.
روزه  بیماری،  و  کسالت  بدلیل  امروز 
آورد،  آب  برایم  که  آرتین  نبودم. 
میوه  که  بعد  و  نوشیدم.  و  گرفتم 
آورد، گرفتم و تناول کردم. تا نشان او 
بدهم: خوردنی های یک بهایی، اگر از 
خوردنی های یک مرجع تقلید شیعه ی
حتمًا  نباشد،  تر  پاکیزه  امامی  دوازده 
و  ندارد.  آن  پاکِی  از  کمی  دست 
من  دهان  به  با حیرت  کوچک،  بهایی 
یک  شود  می  مگر  که:  نگریست.  می 
مسلمان شیعه از خوردنی های خانه ی 

یک بهایی تناول کند؟
طرف  از  من  پسرکم،  گفتم:  آرتین  به 
اسالمی،  سالهای  این  در  که  آنانی 
جفا تو  همکیشان  ی  همه  بر  و  تو  بر 

خواهم.  می  پوزش  تو  از  اند،  باریده   
به او گفتم: وقتی پاپ، رهبر کاتولیک 
های جهان خم می شود و پاهای یک 
دخترِک بزهکار مسلمان را می شوید 
به  چرا  من  زند،  می  بوسه  آن  بر  و 

و  عریض  دستگاه  و  دم  از  نمایندگی 
مراجع و  جهان  مسلمین  رهبر  طویل 
پشت به پشت شیعه بر پاهای کوچک 

و بهشتِی تو بوسه نزنم؟
یکشنبه  به  یکشنبه  کوچک،  آرتین 
به مالقات می رود. یکبار به کرج برای 
به  یکبار  و  عمویش،  و  پدر  مالقات 
زندان اوین برای مالقات مادرش. پدر 
اند،  بهایی  که  این  جز  آرتین،  مادر  و 
پس  اند.  نشده  مرتکب  خطایی  هیچ 
تدریِس  جرمشان  چیست؟  جرمشان 
بهایی  جوانان  به  دانشگاهی  درسهای 
است. تدریس به جوانانی که به حکم 
تحصیل  از  ما  اسالمی  دستگاههای 

محرومند.
من  از  آرتین  معصوم  چشمان  امروز 
زاد،  نوری  محمد  ای  آهای  پرسیدند: 
که  عشری  اثنی  ی  شیعه  ای  آهای 
دانی،  می  جهنمی  را  همه  غیرخودت 

مگرنه این که پیامبرشما فرموده:
 ز گهواره تا گور دانش بجوی؟ و مگر 
همین  به  من  مادر  و  پدر  که  این  نه 
و  کردند؟  می  عمل  پیامبرتان  سخن 

مگر نه این که در این خانه و آن خانه 
بهایی  تحصیِل  از  محروم  جوانان  به 
درس  روانشناسی  و  شیمی  و  فیزیک 
آنان  باید  اکنون  چرا  پس  دادند؟  می 
در زنداِن شما باشند و مرا مادربزرگم 

پرستاری و نگهداری کند؟
عکس  کوچک،  بهایی  این  آرتین، 
پدربزرگش را نشان من داد. پدربزرگی 
دستگاههای  حکم  به  پیش  سالها  که 
جاسوسی  بجرم  احتماالً  و  ما  اسالمِی 
صاحب  کجایند  است.  شده  اعدام 
نامان شیعه ی دوازده امامِی ما تا عدل 

را در مقیاس علوی اش تماشا کنند و
پوست  در  مستمر  لذِت  یک  تناول  از 
نگنجند؟ خانه ی کوچک که می گویم 
و  اش.  نوه  با  مادربزرگی  همین!  یعنی 

مابقی؟ یا اعدام یا زندان.
امروز در آن خانه ی کوچک، احساس 
به خدا  از رهبر مسلمین جهان  کردم 
شیعه  مراجع  ی  همه  از  نزدیکترم. 
فهیم تر و باتقواترم. از آقایان روحانی 
و  رفسنجانی  هاشمی  و  خاتمی  و 
چرا؟  برترم.  مجلس  نمایندگان  همه 
در  اینان  ی  همه  دارم  اطمینان  چون 
من  جای  ایکاش  کنند  می  آرزو  دل 
که  داشتند  را  این  شهامت  و  بودند. 
آشکارا و بی واهمه از شماتِت خشک 
کوچک  ی  خانه  آن  در  دینی،  مغزاِن 
می بودند. اما چه جای درد که ترسی 
پنهانی، همه ی غیرت مندی اینان را 
بخاک آغشته. ترس از بی آبرویی. که 
مثاًل: ای امان، رهبر مسلمین جهان را 
رفته!  بهایی  یک  ی  خانه  به  که  ببین 
از  که  ببین  را  منتخب  جمهور  رییس 
حقوق تباه شده ی بهاییان می گوید! 
برای  که  ببین  را  مجلس  نمایندگان 
کوچک،  بهایی  این  آرتین  از  دلجویی 
خود دست  دعاهای  استجابِت  برای  و 

به پاهای بهشتِی او می سایند.
هیچ  به  گرایشی  که  این  از  امروز 
دسته  و  حزب  هیچ  به  و  تشکیالت 
به  واهمه  بی  توانستم  و  ندارم،  ای 
بهایی  کوچک  ی  خانواده  این  دیدن 
معتقدم:  گفتم.  سپاس  را  خدای  بروم 
که  نمایندگانی  و  تشکیالت  و  حزب 
و  تباه شده،  امتداد حقوق  در  نتوانند 
استیفای حقوق شهروندی آرتین این 
به  زنند،  چاک  گریبان  کوچک  بهایی 
آفتابه دارِی آبریزگاه های مسجد شاه 

اصفهان شایسته ترند.

محمد نوری زاد
بیست و چهارم تیرماه 

سال نود و دو
تهران

بوسه بر پای کودک بهائی
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محـمد عاصمی   :
          دکتر 

سعـیدی

 سیرجانی
نویسندگان  معرفی  دنبال  به    : اشاره 
پیشکسوت که درطول دهه های پیش
فعال بوده اند  این بار به سراغ  محمد 
گرامی  وشاعر  نویسنده   عاصمی 
تحت  ازاورا  ای  ونوشته   . ایم  رفته 
عنوان سعیدی سیرجانی  به نظر شما 

میرسانیم :

***

می  راستی  به  که  سیرجانی  سعیدی 
کسروی  دانست   زمانش  حالج  توان 
ومرگی  نهراسید  ونوشتن  ازگفتن  وار 
سعیدی  با   ، شد  پذیره  را  دردناک 
 . آشناشدم   درمونیخ  سیرجانی 
و   64 سالهای   ، دور  خیلی  درسالهای 
65 آمده بود درچندشهر  دانشگاهی 
وبعد  داشت  وگذاری  گشت  آلمان  
درکتابی  سفررا  این  یادداشتهای 
مونیخ  به  سفرها  درهمین   . داد  نشر 
من  حال  جویای  وبزرگوارانه  آمد  هم 
شدیم  اُخت  باهم  زود  وخیلی  شد 
 . بفرستد  برای کاوه مطالبی  وقرارشد 
اما با امضائی دیگر  که مشکلی برایش 
پیش نیاید. سفری مطبوع به سوئیس 
زمان   درآن   . ودیدار جمالزاده  داشتم 
چنانکه جای دیگر نیز گفته ونوشته ام 
پنجره  ازاین  بنام  ازاستادان  بسیاری 
که  را  کشیدندومطالبی  می  نفسی 
دهند   نشر  خواستند   نمی  درایران 
آوردند  می  درکاوه  دیگری  نام  با 
اینان    ، آغاز  همان  از  را  کاوه   ورونق 
شدند. می  موجب  هایشان   ونوشته 
دراین دشتی  علی  یاد  زنده  البته  که 

بعدها  بود  مؤثر  بسیار   زمینه کمکی   
خصوصی  درمجالس  هم  درتهران 
ودکتر  یغمائی  حبیب  که  دشتی 
خانلری  وسعیدی سیرجانی  از جمله 
ی محرمان آن بودند، شرف حضورپیدا 
انقالب  ازماجرای  پس   . کردند  می 
به  که  دوبار  یکی  سعیدی     ! آقایان 
بودم  او  میزبان  درمونیخ  آمد  خارج 
یادآوری راالزم میدانم که شبی  واین 

درخانه ام شاهد تأثر  واندوه سعیدی
مردان  دوگانه   از  ِشکِوه  به  که  بودم   
همیشه  اش  جمله  این   . پرداخت 

می   : گفت  می  که  هست  درخاطرم 
اسالمی  حکومت  مأمور  من  گویند 
همین  ها،  همین   ، وبعدها   ! هستم 
حشرات  األرض  برای او مجلس یادبود 
درست کردند وغوغاغ سردادند وشرم 

نداشتند.!! 
سیرجانی  یادسعیدی  که  کردم  قصد 
حالش  وصف  که  خوداو  از  شعری  رابا 
هیچ  چون   . بداریم  زنده  بودوهست  
وقلم  خوداوبرزبان  آنچه  جز  کالمی 

آورد نمی تواند اورا بهتر بشناساند.  
شعری دارد با عنوان عقاب:

عقابی قوی چنگ وپوالدپر
خط کهکشانش کمین  ره گذر

خدنگ عقاب افکنی جان شکار
بیافکند ناگه پرش رازکار

به پرواز نیروی بالش نماند
به اوج فلک برمجالش نماند

بیاسایدش تا به کنجی دمی
نهدبال بشکسته را مرهمی

عقابی که بُد چرخ گردون پرش
به ویرانه ای شد قضا رهبرش

به ویرانه ای گندش آزار جان 
درآن زاغکی چندرا آشیان

بهشتی جز آن گوشه نشناخته
به ُمرداری از عالمی ساخته

فرومایه زاغان مردارخوار
فروماند منقارهاشان زکار

یکی زان میان گفت یاران شتاب 
که آمد پی جیفه خوردن عقاب

دگر زاغکی گفت کاین خیره سر 
خدنگیش بنشسته گویابه پر

بباید براو ناگهان تاختن
به یک حمله روزش تبه ساختن

نه یارای پیکار او داشتن
نه اش لختی آسوده بگذاشتن

دل از گند مردار ش آمد بهم
شد از خیل زاغان  روانش ُدژم

بخود گفت اینجا نه جای من است
نه این گند زاران سرای من است

فرومایه زاغان دهن وا کنند 
رقیبم شمارند وغوغا کنند

پلیدان بی مایه ای ، وای من
 که خودراشمارند همتای من

درنگم گراینجا دوای پراست 
به اوج فلک مردنم خوشتر است 

 درعکس زیر  سعیدی سیرجانی درسمت چپ ، نادرپور دروسط و دکتر  
مصطفوی در سمت راست دیده می شوند.

سعیدی سیرجانی کسروی وار ازگفتن ونوشتن نهراسید 
ومرگی دردناک را پذیره شد
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پر خسته ی خویش رابازکرد
سبک سوی اقالک پرواز کرد

***
منم آن عقابی که تابوده ام

به اوج هنر بال و پر سوده ام
ولی ناوک جورم ازپا فکند

بالی زمانم بدینجا فکند
ندانند اگر چند پربسته ام

 دل از ناوک جور بشکسته ام
هنوزم  به نیروی طبع بلند

ندیده است بنیاد همت گزند
که دانند اگر خامه جنبان شوم

فرومایه را آفت جان شوم
وبا همین شعر می رسیم به بحثی که 

امروز دوستان خواهند داشت .

شتروخر وبازرگان

یکی ابلهی شب چراغی بُجست
که باوی بُدی عقد پروین درست

فروزانتر ازماه وخورشید بود
سزاوار بازوی جمشید بود 

خری داشت آن ابله کوردل 
که با جانش بُد جان خر متصل

چنین گوهری را که ناید بدست
شنیدم که برگردن خر به بست 

زهی سفله مردی ونادان خری
که درگردن خر کند گوهری

من آن شب چراغ سحرگاهیم
که روشن کن از ماه تا ماهیم

من آن گوهر بخت ناسازگار
مرابسته برگردن روزگار
نویسندگان  هیچکس   ، بنده   بگمان   
را نمی کشد، بلکه نویسنده درمعنای 
بتهای  زیرا  کشد،  می  که  است  عام 
رابااندیشه  پرستان  قدرت  مطلق 
هایش ساقط می کندوحقانیت قدرت 
رو،  این  از  میبرد،  ازبین  آنهارا  ورزی 
قدرتشان  منشأ  که  هائی  انگل  آن 
راازدست بدهند به جان بت شکن  می 

افتند وخون اورا می ریزند.
این نویسندگان هستند که هنر کشتن 
می  دیگران  به  را  خونریزی  بدون 
آموزند... نویسنده اصاًل قاتل بتها بدنیا 
شوکران  جام  نافش  بند  به  آیدو  می 
نویسنده  دلیل  بهمین  است   رابسته 
پاسبان  شک  بی  نباشد  قاتل  که  ای 
 . ماست  درذهن  ما  بتهای   . بُتهاست 
درقلب وروح ماست . دریادهای ماست 

. بُتهای ما حاکم وآمرماست  .
 بُتهای ما زندان وباتالق ماست . بُتهای 

ما پوسیدگی وسنگ شدگی باورها 

وافکارماست.
 پوشاک وخوراک ماست.

پتکی   . ماست  قصاب   ، ونویسنده   
است  برمغز ما . 

نویسنده رسواگر حماقت وخودخواهی 
و زبونی ماست .

بانوشته  ماست  پیغمبر  نویسنده   
کشتنش  پس   . وکتابهایش  هایش 

واجب است . 
می  را  نویسندگان  گوید   می  آنکه 
زیرا  است  فهمیده  اشتباه  کشند  

نویسندگان را نمی ُکشند .
خاص  ی  حرفه     ، کشتن   اصوالً   
نویسندگان  فقط   . است  نویسندگان 
بکشند...  توانند  می  که  هستند 
نویسندگان را نمی کشند  بلکه خفه می 
کنند. تکه پاره می کنند. حلق آویز می 
کنند. درکوچه پس کوچه ها برسرشان 
درند... می  ازهم  وآنهارا  ریزند  می 

درمأل عام تیرباران می کنند.
باچوب وچماق تبعید می کنند.

چیز خور می کنند...
کنند  می  تجاوز  باشند  اگرزن 

ومردانشان را مقطوع النسل ...
نه خیر . خانمها  آقایان ! هیچ حکومتی 
بویژه  اگر ازنوع اسالمیش باشد نه تنها 
نویسندگان را نمی کشد بلکه با شالق 
و تکفیر  و سرنیزه  پاداش هم میدهد.
نویسنده را می ُکشند، زیرا هرنویسنده 
ای به سهم خودش تالش می کند مارا 
متعفن  وباورهای  اعتقادات  ازباتالق 
خودرا  بودن  انسان   تا  بکشد  بیرون 
قدرت  هیچ  که  معضلی   . کنیم  حس 
پایه  زیرا  ندارد.  را  آن  تاب  پرستی 
فرورفته  برانسانهای  تسلطش  های 

درباتالق استواراست.
 ازاین رو کشتن نویسنده ی بت شکن، 
 . سنگ بنای دوام قدرت ورزان است 
پس به هوش باشید که اگر درزمره ی 
کم  دست  نیستیم   قاتل  نویسندگان 
آن دالوری راداشته باشیم که درزمره 
نویسندگان  پاسبان نباشیم ! زیرا ازما 
سخن  نویسنده  عنوان  به  هنگامی 
نه  باشیم  بتها  قاتل  که  گفت  خواهند 

قراول بتها!
گفته  بارها  که  را  سخنی  ودرآخر  
یک  ما  درایران  که  کنم  مکررمی  ام 
مبارزه فرهنگی درازمدت دوبا حوصله 
ها  رابرتاریکی  تاروشنی  است  الزم 
روشنائی  درپرتو  گرداند.چون   غالب 
یارای  دل  تیره  اهریمنان   که  است 

قدرت نمائی ندارند.

ازماهنگامی به عنوان نویسنده سخن خواهند 
گفت که قاتل بُتها باشیم نه قراول بُتها!

* مرجع موثق وکامل درباره زندگی 
وآثار علی اکبر سعیدی سیرجانی 
سایت اوست که عینًا دراینجا نقل 

می کنیم:
1310-)بیستم آذرماه( تولد در 

سیرجان
1317-ورود به دبستان

1327-شروع تحصیل در دانشسرای 
مقدماتی کرمان

132۸-چاپ مجموعه ی شیرین  
سخناِن گمنام

1330-چاپ مجموعه شعِر سوز و ساز
1332-چاپ مجموعه شعِر آخرین 

شراره ها
1330 تا 1334-تحصیل در رشته ی 

فلسفه دانشگاه تهران، به تشویق 
روانشاد علی اصغر حکمت

1334- فوِت پدر
1334 تا 1340-دو سال تدریس در 

سیرجان، سه سال تدریس در مدارس 
بم و سپس انتقال به تهران

لغت نامه ی  در  تالیف  به  1340-آغاز 
دهخدا به دعوِت روانشاد دکتر معین

1341- ازدواج با مهرانگیز زرندی
1344 تا 1342- چاپ مجموعه افسانه 
ها )داستان منظوم( آخرین چاپ1372

1342-چاپ مجموعه شعر خاکستر
نامه  لغت  ن  1351-حرف  تا   1342

دهخدا ) کامل، در یازده مجلد(
1344 تا 134۸-چاپ مجموعه زیر 

خاکستر) منتخب اشعار(
1344- همکاری با بنیاد فرهنگ ایران 
)از آغاز تاسیس توسط دکتر خانلری(، 
نخست در سمت مسئول انتشار کتاب 
وسپس به عنوان معاونت علمی و فنی 

بنیاد
1344 تا 1357- حفظ چند ساعتی 
تدریس در دانشکده های ادبیات و 

پژوهشکده بنیاد
1346 تا 1349- گردآوری و چاپ 

تاریخ بیداری ایرانیان) به قلم ناظم 
االسالم کرمانی، دو بخش(

1349- تصحیح و نشر بدایع الوقایع 
) تالیف واصفی هروی، براساس چاپ 

بلد یروف، 2 جلد(
1352- قسمتی از حرف م لغت نامه 

دهخدا ) دو مجلد(
1352- واژه نامک ) تنظیم و نشر 
یادداشتهای عبدالحسین نوشین(

1352 تا 1355-تلخیص و شرح اشعار 
خسرو و شیرین نظامی گنجوی

1354-تلخیص لیلی و مجنون نظامی گنجوی
1356-آشوب یادها ) مجموعه مقاالت(

 چاپ اول در مجله یغما، چاپ دوم در 
مجله خواندنیها، چاپ سوم به صورت کتاب

1356-چاپ ذخیره خوارزمشاهی 
) چاپ عکسی نسخه ای کامل و کهن، 

با مقدمه و فهرست(
بنیادفرهنگ  از  کناره جویی   -1357
ایران و تدریس با تقاضای بازنشستگی
1357- همکاری در چاپ مجله بامشاد

1357ـ135۸ - چاپ مجموعه مقاالت 
با عنوان شیخ صنعان در مجله نگین 

کتاب  اسالمی  جمهوری  مامورین   (
روزهای  نخستین  در  را  شده  کامل 
کامپیوتر  حافظه  از   1373 فروردین 

برداشتند(
چاپ  تجدید    1363  ،1361  ،1357

تاریخ بیداری ایرانیان
وقایع  نشر  و  تصحیح   -  1361،1363
نویسان  خفیه  گزارشهای   ( اتفاقیه 

انگلیس در اواخر عهد قاجار(
یادداشتها  چاپ  و  -گردآوری   1362
فرهنگ  با  قلم صدرالدین عینی،  به   (

لغات تاجیکی(
1363،1364 - در آستین مرقع

 ) مجموعه مقاالت( آخرین چاپ1372
1372،1367- ای کوته آستینان

چاپ  آخرین  مقاله(  چند  مجموعه   (  
1375

به  فارسی  ادبیات  تدریس   -  1367
دعوت دانشگاه کلمبیا، نیویورک

1367،136۸- سیمای دو زن 
در  لیلی  و  از چهره شیرین  تحلیلی   (

خمسه نظامی( آخرین چاپ 1372
136۸،1369 -      ضحاک ماردوش 

) گزارشی از شاهنامه(. آخرین چاپ 
1372

1369 - ته بساط آخرین چاپ 1372
از قرن   ( آبادی  1369 -  تفسیر سور 
با  کهن  نسخه   16 با  مقابله  پنجم، 
تعلیقات و فهرست لغات( در 6 مجلد 
که از حدود پانزده سال قبل آن را آغاز 

کرده بود
1370 - قافله ساالر سخن در یاد بود 

دکتر خانلری
1370 - بپیچاره اسفندیار ) گزارشی از 

شاهنامه( آخرین چاپ 1372
کتاب  و  فارسی  لغت  فرهنگ   -1370
آماده ی  آزادی«  میدان  دار  »عرصه 
همراه  به  متاسفانه  که  بود  شده  چاپ 
نسخه ی  همچنین  و  فیش ها  تمامی 
توسط  صنعان  شیخ  شده ی  تکمیل 
یغما  به  اسالمی  جمهوری  مامورین 

رفت

 باسعیدی سیرجانی بیشتر آشنا شوید
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سردارسپه وجمهوری
رفت  می  پیش  گام  به  گام  سردارسپه 
شدومطالب  شنیده  جمهوری  تازمزمه 
انتشار  جمهوری،  وعلیه  له  بسیاری 
یافت وسرانجام داستان جمهوری در11 
الوزرا،  رئیس  بابیانیه   1303 فروردین 
خطاب به هموطنان خاتمه یافت . دراین 
بیانیه نوشته شده بود» ...چنین مقتضی 
دانستم که به عموم ناس توصیه نمایم 
این   ». کنم  موقوف  را  عنوان جمهوری 
عوض  نقشه  بودکه  آن  نشانگر  بیانیه 
شده است وطرحی دیگر درانداخته شده 
است . دراین اوضاع واحوال روزنامه ها 
طرفدارسردارسپه  نگاران   وروزنامه 
ازیک سو به قاجار می تاختند وکوشش 
می کردند به افکار عمومی بقبوالنند که 
وباتوجه  اند  کفایت  بی  قاجار  دودمان 
تنها  ایران  ازنقاط  دربسیاری  ناامنی  به 
؛  اوست  ارضی  تمامیت  وحافظ  ناجی 
مخالف  نکاران  روزنامه  دیگر  وازسوی 
او  ازنقشه  سردارسپه تالش می کردند 
وجنگ  گیرودار  دراین  بردارند.  پرده 
نشریات   ، وموافقان  مخالفان  قلمی 
نگاران  وروزنامه  توقیف  مخالفان 
شدند.  می  وبازداشت  احضار  تهدید، 
جز  حکومتی  ازارکان  یک  هیچ  اما 
ملی  شورای  مجلس  اقلیت  نمایندگان 
موافق  مطبوعات  های  هتاکی  درباره 
سردارسپه  سخنی به میان نمی آوردند.

دربساط روزنامه فروشان همه روزه ده ها 
نشریه موافق سردارسپه ویکی دونشریه 

مخالف  اودیده می شد.
تأمین کاغذوهزینه چاپ ووعده وکالت 
داده  سردارسپه   موافقان  به  وریاست 
کنند.  قلمفرسائی   ، تاباانگیزه  بودند 
مالی  درُعسرت  سردارسپه  مخالفان 
روزگار می گذراندند. جزیکی دونشریه 
که ازدربارو... وجوهی دریافت می کردند. 
، سید محمد رضا  درجریان جمهوری 
بیستم  قرن  بانشریه  عشقی  میرزاده 
درمخالفت با جمهوری به شهرت زیادی 
پیداکرد.  بازارسیاه  رسید ونشریه اش 
دوتن  وبوسیله  داد  جان  برسرآن  اما 
تیرماه  در12  الهویه  مجهول  بظاهر 
ترور  دنبال   به  رسید.  قتل  به   1303
عشقی ، به پیشنهاد  سید حسن مدرس،

اقلیت  به  موسوم  های  نشریه  مدیران   
درمجلس  بودند  مخالف سردارسپه  که 
مجلس  رئیس  وبه  شدند  متحصن 

نوشتند:
» مقام منیع ریاست مجلس شورای ملی 

شیداهلل ارکانه.
اقلیت  جراید  ازمدیران  نفر  دوازده 
براثرقتل آقای میرزاده عشقی درمجلس 
شورای ملی متحصن وتقاضای امنیت می 

نمایند.
نظربه وضعیات غیرعادی وسوءقصدی که 
اخیراً به یکی ازنویسندگان وطرفداران 
حزب اقلیت به وقوع پیوسته است ونظر 
به انواع تهدیدات دیگری که نسبت به 
عمل  به  اقلیت  طرفدار  جراید  مدیران 
می آید امضا کنندگان ذیل ازنقطه نظر 
عدم امنیت جانی درمجلس شورای ملی  
تحصن اختیار می نمایند وضمناً خاطر 
که تحصن   متذکر می شوند  را  محترم 
مزبور فقط برای احتراز ازوقوع درمعرض 
سوء قصدهای محتمله نبوده زیرا درآن 
از  عبارت  که  دیگری  وسایل  صورت 
نگفتن وننوشتن حقایق باشد دردست 
بوده لیکن این تحصن ازبرای این است 
که درعین احترازاز وقوع درمعرض خطر 
حتمی بتوانیم از قضیه سوء قصد به رفیق 
بی گناه خود تعقیب نموده ... )امضای( 

مدیران جرایداقلیت«.
ومدیران  درتوقیف  اقلیت  نشریات 
می  سر  به  درتحصن  نشریات  این 
بردندوعرصه برای جوالن انحصاری قلم به 
مزدان سردارسپه بازشده بود. آنها بیش 
ازپیش علیه مخالفان سردارسپه  بازشده 
مخالفان  علیه  ازپیش   بیش  آنها  بود. 
کردند. می  قلمفرسائی  سردارسپه 

مطبوعات،  وبستن  عشقی  ازترور  پس 
بیشتری  رواج  فریبی   عوام  سیاست 
ازقدرت  مرور  به  بنیاد  وبرآن  یافت 
مطبوعات وروزنامه نگاران کاسته شد 
و به قدرت نظامیان به ویژه  سردارسپه 

افزوده گردید .
برنامه ها وهدفهای سردارسپه یکی پس 
ازدیگری پیش می رفت . همکارانش  که 
درصدد تحکیم بیشتر پایه های قدرت 
موانع  از  رایکی  مطبوعات   . بودند  او 
اصلی خود می دیدند. انعکاس دردهای 
را آشفته  آنان  مردم درنشریات هرروز 
ازروزنامه  که  ای  کینه  کردوبا  می  تر 
به  کردند  می  کوشش  داشتند  نگاران 
هرطریق  مطبوعات رابی اعتبار  جلوه 
دهند ودراطالعیه های رسمی خود پی 
درپی بااشاره هائی  کوشش در تضعیف 

مطبوعات داشتند.
درآن سالها عناصر مشکوک به عرصۀ 
روزنامه نگاری پانهادند. نشریات چپگرا 
آمد  فراهم  ای  وزمینه  یافت  رواج  نیز 
1300و1301  درسالهای  که  تاتالشیس 
به   1303 ماه  تیر  در2۸  بود  آغازشده 
ناظر  گرددو  ابالغ  فرهنگ  وزارت 

شرعیات  برای مطبوعات تعیین شود: 
ناظر شرعیات حدود مسئولیت  باید   «
حیث  هر  از  خودرا  قانونی  ونظارت 
نسبت  وچه  مطبوعات  به  نسبت  چه 
می  داده  که  نمایشهائی  های  پیس  به 
اجازۀ درج  رعایت کرده واز  شود کامالً 
موازین  برخالف  که  مسائلی  ونشر 
 ... است  قانون  مصرحات  و  انور  شرع 
اجتناب  وخودداری نماید واز ادای این 
ومراقب  نورزد  غفلت  قانونی   وظیفه 
هائی  تفاهم  سوء  سابق  مثل  که  باشد 

روزنامه نگاری درایران ، 
حرفه ای شریف و خانه برانداز

کیخسرو بهروزی                                        قسمت چهارم

نسیم  »مدیر  حسینی  الدین  اشرف  *سید 
دیوانه خانه  روانه  دیوانه  عنوان  به  را  شمال« 

کردند.
*میرزا حسین صبا »مدیرستاره ایران« ازدست 

سردارسپه کتک خورد
بیستم«   قرن  نشریه  »مدیر  عشقی  *میرزاده 

درراه قلم وروزنامه نگاری به قتل رسید
ازیک  الشعرابهار:آیابایستی  ملک  محمدتقی   *
طرف روزنامه هاراتوقیف کنندوازطرف دیگر 

مستقیمًا نسبت خیانت به ما بدهند؟

ملک الشعرای بهارمیرزاده عشقینسیم شمال
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ای وپاره  ازجراید  بعضی  دراطراف  که 
نظایر  بود  شده  نمایشهاتولید 
پیدانکندواال گذشته ازاینکه متصدیان 
ومرتکبین منهیات ازطرف دولت مورد 
مؤاخذه وتنبیه می شوند .  مسئولیت 
غفلت ومسامحه ای دراین قبیل موارد 
ازطرف ناظر شرعیات  ناشی گرددمتوجه 
این  خواهدبود.«  جلیله  وزارت  آن 
نظامنامه ) نظامنامه ناظر شرعیات( در16 
قانون  متمم  براساس   1302 ماه  بهمن 
به   )1301 آبان   10 )مصوب  مطبوعات 

تصویب رسید.

سخنرانی شجاعانه
 ملک الشعرای بهار

در2  بهار  محمدتقی  تاریخی  نطق 
مردادماه 1303  درمجلس پرده از بعضی 
ازاوضاع  وتصویرخوبی  ماجراهابرداشت 

ارائه داد:
وارده  وفشارهای  صدمات  اگر   ...«
براقلیت وبرمطبوعات اقلیت ودستگیری 
ومظالمی  ها  وتبعید  ها  وحبس  ها 
اگر جزء به جزء عرض کنم  که حقیقتاً 
آقایان متأثر می شوند. اگراین قضایا به 
این درجه ازشدت نبوده ، اگر مطبوعات 
اقلیت  مطبوعات  توقیف  از  اکثریت 
سوء استفاده نمی کردند ویک حمالت 
مستقیمی به اقلیت وارد نمی آورند ، ما 
وحتی  داده  به خرج  العاده  فوق  تحمل 
موضوع  دراین  هم  کلمه  یک  األمکان  

حاضر نبودیم صحبت کنیم.
جراید  کنم   می  تعجب  بنده   ...
باید  آیا  بنده می پرسم   . سانسوراست 
سانسوروفشار نظمیه تنها متوجه اقلیت 
باشد؟ برفرض سانسور حق است درقبال 
وآن  مطبوعات  وقانون  اساسی  قانون 
آزادی که با خون فرزندان ایران درجلو 
درمقابل  است  شده  گرفته  بهارستان 
تمام این مصایب برفرض که سانسور حق 

باشد فقط برای جراید اقلیت باشد؟
مطبوعات  است؟  عدالت  رسم  این  آیا 

اقلیت رابستند، گرفتند، کشتند، متحصن 
طرف  ازیک   بایستی  آیا  شدند... 
روزنامه ها را توقیف کنند وازیک  طرف 

مستقیمًا نسبت خیانت به ما بدهند؟
گرفته  مارا  ازدوستان  پانصدنفر   ...
به  را  اشخاصی  اند،  کرده  وتبعید 
دراین  عشقی  جنازۀ  تشییع  جرم 
نموده  ودستگیر  کرده  استفاده  موقع  
اندودرعین  انداخته  تاریک  ودرحبس 
براین  وعالوه  اند  مارابسته  زبان  حال 
تهمت هم به ما می زنند  این چیزغریبی 
سید  ...« درهمان جلسه مجلس   است 
ابوالحسن  حائری زاده یزدی نیز گفت :
دراین  که  است  چهارسال  قریب   ...«
کرده  راتبعید  روزنامه  مدیر  مملکت 
اند ، کتک زده اند ، حبس کرده اند ، 
روزنامه هاراتوقیف کرده اند. مال امروز 
نیست ...« مشاجره لفظی بین نمایندگان 
باعث شد که رئیس مجلس که طرفدار 
حائری  ادامه صحبت  مانع  بود  اکثریت 
زاده شود. حائری زاده گفت :» روزنامه 
بنویسیم  چیزی  بتوانیم  نیست  که 
نمی  که  هم  ملی  شورای  درمجلس 
هرترتیب  وبه   »... بزنیم  حرف  گذارد 
رئیس مجلس پس از یک تنفس کوتاه 
به  کردومجلس  عوض  را  بحث  موضوع 

الیحه نفت پرداخت.
تغییر سلطنت

توقیف  با  که  سردارسپه  همکاران 
مطبوعات مخالف  او وکمک به مطبوعات 
موافق وی ، عرصۀ مطبوعاتی را تسخیر 
کرده بودند به فکر افتادند به نحوی نیز 
خالصی  هم  ومجلسیان  مجلس  ازشر 
سلطنت   تغییر  برای  زمینه  تا  یابند 
برگزاری  با  سو  ازیک  آنان  آید.  فراهم 
برای  ساختگی  وبلواهای  تظاهرات 
انحراف افکارعمومی به نفع سردارسپه 
بهره برداری می کردند وازسوی دیگر به 
تقویت نمایندگان موافق او می پرداختند 
تاکاررایکسره کنندوسردارسپه برتخت 
نمایندگان  تهدیدوارعاب  بنشیند. 
به اسلحه  بوسیلۀ  بهارستان  ومحاصرۀ 

سردارسپه  مخالفان  ترور  برای  دستان 
یحیی  قتل  بود.  آنان  ازدیگرکارهای 
نصحت  نشریه  مدیر  قزوینی  واعظ 
زنی  پرسه  (محصول  قزوین  )چاپ 
اسلحه به دستان آن روزگار است که به 
اشاره فرمانده خود به این کار مبادرت 
کردند.گروهی معتقدند که اورا به جای 
به  باتوجه  نیز  ای  کشتندوعده  بهار 
مشی مدیر نصیحت  این نظر را رد می 
مخالفان  شکار  درپی  کنندومعتقدند 
سردارسپه )مطبوعات ومجلسیان( بوده 
اند وبه عمد یحیی واعظ قزوینی را ترور 
بگیرند  ازسایرین  چشم  زهر  تا  کردند 
به  سرانجام   که  را  واحده  ماده  واین 

تصویب رسید ، قانونمند کنند:
»ماده واحده- مجلس شورای ملی به نام 
سعادت ملت ، انقراض سلطنت قاجاریه 
را  موقتی  وحکومت  نموده  رااعالم 
درحدود قانون اساسی وقوانین موضوعه  
رضاخان   آقای  شخص  به  مملکتی 
پهلوی  واگذار می نماید ، تعیین تکلیف  
مجلس  نظر  به  موکول  قطعی  حکومت 
مؤسسان است که برای تغییر مواد 36-
37-3۸و40 متمم قانون اساسی تشکیل  

می شود.«
نیز  مؤسسان  مجلس  ازچندی  پس 
تشکیل شدواصول سه گانه را بموجب  
کردورسمًا  عوض  واحده  ماده  این 

سردارسپه ، رضاشاه شد.

گزیدۀ رویدادهای مطبوعاتی
العاده                        فوق  فوق  انتشار   :1300
  ، بفرماندهی سردارسپه  قزاقان  مانور 
بازداشت یحیی سمیعیان)ریحان( مدیر 
نشریه نوروز وانتقال اوبه دارالمجانین به 
انتشاربیانیه   ، وقت  الوزرای  رئیس  امر 
علیه  نظامی  حکومت  شدیداللحن 
 ، اقدام  نشریه های  توقیف  مطبوعات، 
راه نجات ، ستارۀ ایران ، گلشن، نوروز، 
و... تحصن مدیران مطبوعات  خراسان 
حضرت  درصحن  نگاران  وروزنامه 
ومجلس  روس  سفارت  عبدالعظیم، 

شورای ملی.
 ، مطبوعات  قانون  اصالح   -1301
نگاران  روزنامه  مهیج  های  نطق  ایراد 
قانون  اجرای  برای  مجلس  درسرسرای 
اساسی ، بست نشینی روزنامه نگاران، 
تشکیل شورای عالی معارف ، اعتصاب 
کارگران چاپخانه هادراعتراض به توقیف 
اجرائی  نامه  آیین  تصویب   ، مطبوعات 
قانون مطبوعات، تصویب وتمدید قانون  
موقت هیئت منصفه ، جلب فلسفی مدیر 
نشریۀ حیات جاوید به محاکم نظامی ، 
توقیف نشریات سیاست ، گلشن ، اقتصاد 
 ، ، طوفان  ، شفق سرخ  اقدام   ، ایران 
انقالب  عهد   ، روشن  افق  آزاد،  ایران 
خنده  عصرانقالب،  اتحاد،   ، شهاب   ،
و...،  قیام   ، سروش   ، گیالن  ندای   ،
قاجار  احمدشاه  شکایت  به  رسیدگی 
ازمدیرروزنامۀ قیام درشعبۀ دوم محکمۀ 
کتک خوردن میرزا حسین   ، استیناف 
صبا مدیرستارۀ ایران ازدست رضاخان 
 ، یزدی  فرخی  مطبوعاتی  محاکمه   ،
مشت زدن سردارسپه به دهان فلسفی 

مدیر نشریه حیات جاوید.
1302: تأسیس  مرکز اطالعات ، تصویب 
خرج  کمک  اعتبار  تومان  پنجاه  قانون 
نامۀ  تصویب  ابالغ   ، معارف  مجله  به 
ساختن  مسدود  بر  مبنی  الوزرا  رئیس 
شکایت ازطریق جراید ، رفع توقیف از 
 ، اخوت  ، دستور  افق  بدر،  نشریه های 
احشویروش ، صحیه آسمانی ، قلم پاک 
کار،   ، حقیقت  های  نشریه  توقیف  و... 

اقتصادایران و...
مطبوعات  مدیران  تحصن    :1303
ترور  دنبال  به   ، ملی  درمجلس شورای 
قرن  نشریۀ  مدیر  عشقی  میرزاده 
بیستم . رفع توقیف از نشریه نامه بیدار 

وچندروزنامه دیگر.
1304: ترور یحیی واعظ قزوینی مدیر 
نشریۀ نصیحت قزوین. تصویب سه ماده 
درقانون مجازات عمومی دربارۀ حقوق 

نویسندگان .

ا نقراض تا  ا شغال 1304 تا 1320ش

به  مؤسسان  مجلس  آذر1304   22
سلطنت رضاپهلوی رأی داد.

24 آذر رضاشاه درمجلس پنجم سوگند 
تخت  به  رسماً  روز  آن  وفردای  خورد 
ماه  اردیبهشت  ودر4  نشست  سلطنت 
1305 تاجگذاری کرد. نخستین وظیفه 
ای که مطبوعات موافق او برعهده گرفتند 
، تبلیغ برای نشان دادن دینداری  او بود 
تانه تنها بدنۀ جامعه  وساده دالن ، بلکه 
رهبران دینی ومعتقدان با نفوذ مذهبی 

نیز ازاو پشتیبانی کنند.
بقیه درصفحه 4۸ علی دشتیمدرستیمورتاش
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نظام  ثبت  دفترچه  عنوان  به  تاریخ 
جوامع  فرهنگی  تمدنها،وساختارهای 
ما  به  را  آینده  ساختن  علم    ، بشری 
می آموزد.هرملتی که آگاهی به تاریخ 
ورویدادهای سیاسی  واجتماعی خود 
نداشته باشد بناچار بسیاری از آزمون 

های تلخ آن را دوباره باید بیازماید.
رئیس  آخرین  آتابای   بدری  خانم 
 ، گلستان  کاخ  سلطنتی   کتابخانه 
مهدی  دکتر  چون  بعدازاستادانی  که 
بیانی ، وبدیع الزمان فروزانفر، به این 
سمت برگزیده شد، طی مقاالت کوتاه 
تاریخ   ، »سرگذشتها«  بنام  ومتعددی 
مارا به صورت  ساده ومتفاوتی ، بیان 

می کند.
وانحطاط  عظمت  درسرگذشت 
ازمظاهر   «  : است  آمده  فرهنگی 
مردمی   وفرهنگ  تمدن  درخشان  
دوران هخامنشی و اشکانی  ، رعایت   
با  آنان   انسانی  سلوک  وطرز  آزادی 
عقاید  به  گذاردن  واحترام  مردم 
ومذاهب مختلف ملل تابعه ی خودبود.«
آئین  را  فاضله  ی  مدینه  افالطون 
اول  کوروش  درزمان  ایران  حکومت 
درکتاب  میداندوگزنفون  هخامنشی 
آئین  کوروش  بارها» شیوه ی عدالت 
حکومت  آمیزی  ومسالمت  خواهی 
هخامنشی را ستوده است « .وبه گفته ی
نخستین   ، گریشمن  وفسور  پر 
 ، را  المنافع  مشترک  کشورهای 

هخامنشیان پایه گذاری کردند.
اردشیر   ، اشکانیان  فروپاشی  از  پس 
زرتشت  آئین  ازروحانیان  که  بابکان 
پیوستگی   ، بار  نخستین  برای  بود، 
پایه  درایران  را  وحکومت  دین  میان 
گذاری کرد.شرکت ودخالت روحانیان 
در امور کشوری باعث چیرگی اعراب 
اقتدارسیاسی  وبه  شد   ایران  بر 
 15 آوازه ی  بلند  ونظامی شاهنشاهی 
وفرهنگ   تمدن  با  توأم  تاریخ  قرن 
شد.  داده  خاتمه  ایران  درخشان 
مراکز علمی وفرهنگی که معدن علم 
به  میرفت  بشمار  عصر  آن  ودانش  
دست مهاجمان عرب  محو وطعمه ی 

گردیدوسازندگی  آتش  و  آب 
اما  داد.  ازدست  خودرا  وزایندگی 
بنابرشواهد تاریخی ،» دیری نپائید که 
فرهنگ اهورائی ایران ، سراسر جهان 
 » گرفت  خود  نفوذ  زیر  به  را  اسالمی 
معماران  و  گذاران  پایه  ودرحقیقت 
اولیه تمدن اسالمی  ایرانیان دانشمند 
ومتفکران بلندپایه وآزاداندیش  بودند
درایران  را  اسالم  عرب  ».شمشیر 
قدرت  دربرابر  کردولی  جایگزین 

فرهنگی آن عاجز ماند.«
جهان   ، اروپائی  مورخان  ی  بگفته 
عربی  بدنی   ، قرنها  درطول  اسالم 

داشته با تفکرواندیشه ی ایرانی.
است  دیگری  ی  جلوه  شیعه  مذهب 
برضد  ایرانیان  خیزی  بپا  نهضت  از 
عثمانی  خلفای  ستمگر  دستگاه 
که  وجودداشت  امکان  این  زیرا 
خالفت  دراین  هم  سنت  اهل  ایران 
مذهب  رواج  اما  رود.  پهناورتحلیل 
توانست  عاملی  بصورت  شیعه 
فرهنگی  وهویت  سیاسی،  استقالل 
محکم  سدی  وچون  نماید  تثبیت  را 
طلبانه  جاه  نیات  دربرابر  واستوار 
مذهب  بایستد.  عثمانی،  شاهان  ی 
وتاریخی  فلسفی  بانهادهای  شیعه 

ایرانیان، باستانی  وسنن  وآئین 
ازجمله   . داشت  نزدیکی  پیوندهای 
برگرداندن گاهشماری ازهجری قمری 
به هجری خورشیدی بنام تقویم جاللی 
برگزارکردن  توسط حکیم عمر خیام، 
جشنهای باستانی ایران مانند نوروز ، 
مهرگان وسده ، موسیقی و آهنگسازی 
ومرثیه  تعزیه   ، خوانی  روضه  بصورت 
خوانی ، رقص و سرود خوانی بصورت 
احیای   ، درویشان  سماع  و  پایکوبی 
نقش  یا   ، خوشنویسی  هنرهای 
امامان  وداستانهای  کربال  تصاویر 
قرآن  بویژه  دینی  کتب  وحواشی 
شیعه  درمذهب  وتعدادامامان  مجید، 
تعدادماههای  براساس  که   ، جعفری 
ماند.  ثابت  آسمان  وبرجهای   ، سال 
گچ   ، کاشیکاری  زیبای  شاهکارهای 
بری وآئینه کاری ، در مساجد و تکایا، 
سووشون  یا  خوانی  سیاوش  اسطورۀ 
درسوگواریها ودرشهادت امام حسین، 
ایجاد مراکز فکری و گردهم آئی بانام 
زورخانه ، وقهرمان ستائی داستانهای 
دان،  یخ   ، انبار  آب  ایجاد   ، شاهنامه 
 . ائمه  موقوفات   بصورت  گرمابه 
با  درگذشتگان  به  احترام  و  تقدیس 

ساختن مزارها ، بارگاهها و بقعه های 

پرزرق وبرق .
 ، صفوی  حکومت  ضربۀ  بزرگترین  اما 
شرایط ورود به فکر روحانیت درمذهب 
شیعه است که باعث شد عناصر ناباب 
نامناسبی جهت هدفهای شخصی،  و  
به  سهولت  به  مادی  های  استفاده  و 
کسوت روحانیت درآمده ودرمی آیند.

اما» شواهد تاریخی گواه برآن است که 
دولتی  نیروی  با  دینی  نیروی  هرزمان 
حکومت  وتوأمان    ، اتحادبسته  عقد 
کرده اند، هم دین ، هم حکومت وهم 

جامعه  روبه زوال و انحطاط رفته اند.
نوبت  صفوی  دولت  انقراض  از  پس 
تجزیه  ایران  «که  رسید  نادرشاه  به  
وسیع  سرحداتی  به  را  شده  وغارت 
یک  وبصورت  صفوی  ازدوران  تر 
کشورمقتدرویک پارچه رساندوسپس 

برای نخستین بار 
مبارزه  به   ، پروری  آخوند  ی  باشیوه 
تادرآمدهای  داد  وفرمان  پرداخت 
طبقه  امام  وسهم  وموقوفات   فراوان 
وسپاه  مردم  نفع  به   ، روحانیان  ی 
که  را  جوان  واریزگردد.وطالب 
درمساجد روزگاررابه عبث و جدالهای  
گذراندندبه  می  وخرافی  بیهوده 
فعالیت های اجتماعی وسپاهی گری  

واداشت .یکی دیگر ازاقدامات شگفت 
نادرشاه  برانگیز  وتحسین  انگیز 
مختلف  مذاهب  اتحاد  اندیشه   ،
سیاسی  مقتضیات   با  امر  این  بودکه 
نبود.باقتل  مناسب  آزمند  اروپائیان  
جانب  از  نیرنگهای سیاسی   ، نادرشاه 
آن  مهمترین   که  گردید  آغاز  آنها 
وقندهار   ، کابل   ، هرات  واگذارکردن 
تحت  بصورت  کشورافغانستان  بنام 
دردوران  بریتانیابود.  به  الحمایه 
و  ضعف  علت  به  قاجار  حکومت 
 ، خان  آغامحمد  جانشینان  ناتوانی 
نفوذوقدرت مجتهدین وطبقه روحانی 
شیعه  درمذهب  وچون  گرفت  فزونی 
غایب  امام  جانشینان  آنها   ، جعفری 
هستند، فتوای آنها درهمۀ امور، بدون 
می  اجرا  درکشور   ، محدودیتی  هیچ 

شدوامروز هم اجرا می شود.

پایه گذاران و معماران اولیه تمدن اسالمی  ایرانیان دانشمند ومتفکران بلندپایه وآزاداندیش  بودند

جهان اسالم زری نفوذ فرهنگ اریان 
گالویژ معتمدی
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نظری به ماجراهای دردناک و تاریخی 
 ، تزاری  وروسیه  ایران  جنگهای 
شاهدی است بردخالت مجتهدان ، در

مراجع  وفتوای  وسیاسی  نظامی  امور 
دولت  تحریک  با  همراه   ، تقلید 
انگلستان ، که منجر به شکست های 
آفرین  ننگ  ومعاهدات  آور،  حسرت 
گلستان ، وترکمانچای و تجزیه ایران  

گردید.
یکی از رویدادهای مهم درطول تاریخ  
فراز  فرودوکم  پُر  ی  چندهزارساله 
ایران بعدازاسالم ، جنبش مشروطیت 
بود که  بااعالم حکومت قانون، وآزادی 
بسوی  را  ای  دریچه   ، ومذهب  عقیده 
پیشگامان  گشود.  روشن  ای  آینده 
میدان  رزمندگان   ، مشروطه  نهضت 
که  بودند  آزاداندیش  ورجال  قلم 
می  سخن  وحکومت  مذهب  ازآزادی 
گفتند.اما درداودریغا و زهی تأسف که 
کوتاه  عمری  ورشدفکری  تحول   این 
نیافت  وامکان  ومجال  وزودگذرداشت 
دوگانه  استبداد  دربرانداختن  تا 
گرددودرهمان  پیروز  ودولتی  مذهبی 
ونگارش  درتنظیم   ، نخست  مراحل 
آن  ومتمم   ، اساسی  قانون  اصول 
پروبال  مذهبی،  نامحدود  باامتیازات 
دین  زنجیر  به  آزادی  ی  فرشته 
حسرتهای  با  وهمراه  گشت  مقید 
مدفون    ، تاریخ  بسیاردرصفحات 

گردید.
ردپای  سرگذشت  در  آتابای  خانم 
به  درایران  سلطنتی  های  کتابخانه 
فرهنگ  شاهان  از  بسیاری  نامهای 
بسیارآنان  های  وکتابخانه  دوست 
نفیس  ازکتابهای  آثاری  داردکه  اشاره 
اکثرآنها  کردندکه  آوری  جمع  را 
مذهبی  عقیدتی  ددرجنگهای 
به  ازخاندانی   ، حکومتها  ودرتغییر 
خاندان دیگر ، ونقل وانتقال پایتخت ها
دست  به   ، دیگر  شهر  به  شهری  از 
وامروزاکثر  رفته  تاراج  به  ها  خودی 
های  درموزه    ، باارزش  آثار  آن 
شود. می  نگهداری  دنیا  هنری 
می گویند تداوم فرهنگی درکشورما ،

سال  دویست  تا  یکصد   از  هیچگاه 
تجاوزات  و  وتهاجمات   ، نکرده  تجاوز 
گسیختگی  عث  با  وخارجی  داخلی 
و  ملی  های  سرمایه  وبربادرفتن  
رهگذر،   ودراین  گردیده  ما  فرهنگی 

هرچه داشتیم ازبین بردیم .
نادرشاه کتاب های پراکنده در خزانه ی
کالت نادری را جمع وازاین راه گنجینه ای
که  آورد  بوجود  را  نادری  نادر  بسیار   
ملی  هنگفت   ثروت  این  او  بعدازقتل 
به دست حرامیان و نابخردان و خودی 
وهمچنین  رفت  یغما  به  طماع  های  

کوششهای ناصرالدین شاه ، درایجاد 

کتابخانه کاخ گلستان ، که سرپرستی 
آن را خود برعهده داشت ، وگاهی به 
این نام بیش از عنوان پادشاهی،  بخود 
کتابهای  او  ازقتل  پس  .اما  بالید  می 
توسط  خطی   ممتاز  وقطعات  نفیس 
محارم نا محرم ، درمعرض دستبردهای 
وآن  قرارگرفت  رحمانه  بی 
اعتنائی  بابی   ، نایاب  آثارگرانقیمت 
ونادانی ، به قیمتهای نازل ، دربازارهای 

جهانی فروخته شد.
ملکشاه   های  کتابخانه  از  آتابای  خانم 
 ، توسی  الملک  نظام   ، سلجوقی 
کتابخانه   ، سنجر  سلطان  کتابخانه 
های وقفی بسیاری که درشهرها بود، 
 ، محمود  سلطان  سلطنتی  کتابخانه 
کتابخانه عظیم ورصدخانه شهر مراغه 
 ومرو ، کتابخانه بااهمیت حسن صباح 
 ، اسماعیل  شاه   ، گورکانی  تیمور   ،
باارزش  کتابخانه  و  طهماسب  شاه 
شهر  نفیس  وآثاربسیار   ، عباس  شاه 

اصفهان ، که به تاراج رفت. 
سرگذشت   آتابای  خانم  همچنین 
 ، هزارویکشب   ، طهماسبی  شاهنامه 
بزرگترین  سرگذشت   ، ودمنه  کلیله 
مصور  نویس  ودست   ، جهان  قرآن 
بسیاری  و  وبوستان  گلستان  کتابهای 
درکتاب   ، تفصیل  به  همگی   ، دیگررا 

آورده است .
انگیز  با سرگذشت غم  گرچه آشنائی 
وقایع  وشنیدن  همتا  بی  آثار  این 
دردناکی که برفرهنگ مارفته سرباری 
اما   ، ما  غربت  غمهای  برانبوه  است 

عظمت   یادآور  تواند  می  هم  ازطرفی 
غرورانگیزوتاریخ پرافتخار ماباشد که  

به هرحال شناسنامه ماست .
 سرگذشت مکتوبات  بجامانده از این 
دوران هم یادآورعظمت است. خطابه ی
مکتوبات  از  دیگر  یکی  انوشیروان    

آثار  جاودانی است .
با  پیوسته   ! مردم   ای  گوید:»  می 
شمشیر آویخته به گردن بخاطر دفاع 
هستی  بنیاد  واستوارساختن   ازشما 
آن جنگیدیم.خودرا  وآبادانی   ، کشور 
برای شما سپر بال کردیم ورنج بیابانها 
و کوهها ودشتهارا درحالیکه دشمنان 
می  درهم  ازدیگری  پس  یکی  را 
.اما امروز  کوفتیم برخود هموارکردیم 
برشماست که دشمنانی مانده است که 
شماره آنها کم ولی نیروی آنها سخت 
وشوکتشان بس عظیم است .اینها که 
برجای مانده اند ازدشمنان شمشیرزن 
دشمنان  این  ترند.  وترسناک  تواناتر 
و  دروغ   ، وکینه  نفاق   ، رشک وحسد 
ریا کاری ، فرومایگی وفساد است . ای 
برشما  که  دشمنان  این  پراندن  مردم 
هول  بسیار  وبرای شما  نزدیک  بسیار 
انگیز است  جدوجهد کنید. غمخواری 
را  غریبان  نوازی  مهمان  و  نیاز  اهل 
باشما  بدانید.هرکس  فرض  برخود 
 . اورا گرامی دارید  همجواراست  حق 
درمیان  دیگر  ازملتهای  که  بامردمانی 
کنید.  رفتار  نیک  برند  می  بسر  شما 
مفروشید. بزرگی  و  روامدارید  ستم 
وملتی  ُملک  که  ندیدیم  ماهرگز  زیرا 

نابودشودجز با ترک اخالق .
 دیگر ازمکتوبات بجا ماندنی ،  پندنامه 
را دیدم روی  .» جهان  بزرگمهر است 
جهان  مردم   . ونابودی  دگرگونی  به 
بالها  هاو  گرفتارمصیبت  دیدم  را 
کم  جهان  دراین  را  برخورداری   ،
که  دیدم  فراوان  درآن  را  ونیستی 
ترسناک  آن  ناچیزوفرجام  زندگی 
پراکنده  را  ای  هرگردآورده   . است 
رفته  ازدست  را  وهردستاوردی  دیدم 
یافتم ، مگر پارسائی و نیکو کاری  که 
نه ازدست رفتنی است ونه تباه شدنی .

سرگذشتها  کتاب  خواندن  از  پس 
این  به  آتابای   بدری  دکتر  نوشته 
نتیجه می رسیم که ایرانیان درنبرد با 
حکومتی  و  دینی  استبدادهای 
گذشته  درصدسال  بخصوص   ،
ندای  اند.  بوده  پیشقدم  همیشه 
که  سردادند  وقتی  را  خواهی  آزادی 
واسیر  زندانی  همسایه  کشورهای 
استعماربودندولی امروز اکثرآنها ایران 
وآزادیهای سیاسی   اقتصادی  ازنظر  را 
ایرانیان  اند.اما  گذاشته  سر  پشت 
ووحشتناک  ترین  تاریک  از  یکی 
ترین دوران تاریخ خودرا می گذرانند 
آزادی  یا  مرگ  فریاد  ودرحالیکه 
دویست    ، دنیا  ممالک  از  راخیلی 
دوران  اندوبه  کرده  آغاز  پیش  سال 
دینی  رهبران  و  فرمانروایان  استبداد 
پیوسته  ماایرانیان  بخشیدند  پایان 
زنده  اما  »جاویدشاه«  فریادبرآوردیم 

باد آزادی هرگز ازگلوی ما برنیامد.
آوای یامرگ یا مصدق را بگوش فلک 
رساندیم اما هیچوقت نگفتیم یا مرگ 
جمهوری  اکبر  اهلل  .غوغای  یاآزادی 
اندازشدولی  طنین  دردنیا  اسالمی 
جاری  زبانی  برهیچ  آزادی  کلمه 
دیدیم  وحیرت  حسرت  .وبا  نگشت 
که  امروزهم خون بهای چند میلیون 
ومیلیونها  دیده  وشکنجه  کشته شده 
ایران  در  گروگان  میلیون  و75  آواره 
کردیم  آغاز  بردیکتاتور  مرگ  با  را 
زیرا   . نیست  آزادی  تقاضایمان  اما 
حسینی حسین است .گوشهارا بسته 
رفسنجانی  آقای   . نشنویم  که  ایم 
ریاست  و  کروبی   ، موسوی  آقای   ،
تأکید  نشسته  تخت  به  تازه  جمهور 
ازکسانی  وخود  فقیه  بروالیت  دارند 
ما  مهجوریت  برسند  که  هستند 
نه  که  درداودریغا  اند.  زده  تأیید  مهر 
که  ایم  آموخته  ازفرودها  ازفرازهاونه 
است  درآزادی  فقط  رستگاری  راه 
خود  ازتاریخ  ما   . قانون  درپناه  وفقط 
تاریخ  دربازنگری  چاره   . ایم  وامانده 

است وبازخوانی آن با چشمان باز. 

خانم بدری آتابای
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رضاشاه  خورشیدی    1314 درسال 
از  نیمی  که  ازسرزنان  چادررا 
دادند  می  تشکیل  را  ایران  جمعیت 
سیاه  چادر  ازقید  را  وآنان  برداشت 
بانوان  پس  وازآن  بخشید  رهائی 
اداری  ومؤسسات  درامورفرهنگی 
جستندولی  شرکت  المنفعه  وعام 
بازور،  را  زنان  خمینی   1357 درسال 
نشانه  واین  کرد  چادر  به  محکوم 

وجودی جمهوری اسالمی شناخته شد.
 دربیست وهفتم آذرماه 1314 بدستور 

رضاشاه این بخشنامه صادرشده بود:
آنها  تربیت  و  نسوان  وضع  اصالح   «
اجتماعی  اصالحات  مهمترین  از  یکی 
نصف  که  مادامی  رود.  می  بشمار 
تربیت  و  علم  وازبرکت  مستور  جامعه 
وزندگانی اجتماعی خارج ودورباشد به 
العقل«  ناقص  ضعیفه   « عوام  اصطالح 
وتمدن  ترقیات  مانع  نبوده  بیش 
دردرجه  بنابراین  بود.  مملکت خواهد 
اول  حکام ومأمورین دولتی که عهده 
دار اداره کردن حوزه مأموریت خود می 
باشند باید به تمام معنی به اهمیت این 
ووظیفه  آماده  خودرا  برده  پی  معنی  
وبایک  بدانند  منظور  این  اجرای  دار 
کوشش  آن  درپیشرفت  راسخی  عزم 
. چون زن جاهل وپرده نشین  نمایند 
خود  وشرافت  حیصیت  حفظ  به  قادر 

نبوده همیشه دستخوش چاپلوسی
 مردها بوده وبا خرافات واوهام دست 
بگریبان بوده ونمی تواند کمکی برای 
ودائمًا محتاج  عائله وشوهر خودباشد 

به یک قیم خواهد بود. 
اجتماع  وداخل  شده  تربیت  اگرزن 
خانوادگی   امور  تواند  می  بهتر  باشد 
وپشتیبان  کند  اداره  خودرا  ومنافع 
برای  مردخودباشد   برای  حقیقی 
این  به  اقدام  مطلوبه   نتیجه  حصول 
معارف   محیط  از  بدواً  باید  منظور 

ومحصالت  دبستانها  های  ازمدیره 
بسط  طبقات  سایر  وبه  شده  شروع 

پیدانماید«.
ملی  وهویت  وموجودیت  استمرار  راز 
مادرطول قرن ها ونسلها ، دراصالحات 
زنانی است که نسلی پس از نسل دیگر 
از ملیت ، فرهنگ وسنت های ملی ما 
پاسداری کرده وهرزمان که الزم آمده 

از جان خود نیز گذشته اند.
امروز  از  بیش  زنان  گذشته  دررژیم 
مقامات  به  و  بودند  کرده  پیشرفت 
خیلی باالئی دست یافته بودندوآزادی 
داشتند.هیچگاه  خودرا  شخصی 
مأمورین  ویا  پلیس  احترامی  بی  مورد 
لباسپوشیدن وآرایش  انتظامی بخاطر 
امنیتی  سازمان  البته  قرارنگرفتند. 
پلیس  بهیچوچه  که  وجودداشت 
اخالق نبود.  درسال 1341 حق رآی به 

زنان داده شدواز همه نوع آزادی
درایران  واجتماعی  بشری  وحقوق   
وکیل  وزیرو  درایران   . برخورداربودند 
مهندس   ، زن  دانشگاه  استاد   ، زن 
زن ، آرشیتکت زن ، دکتر و داروساز 
همه  .از  داشتیم  غیره   و  هنرپیشه  و 
زن  شهادت  مدنی  درمحکمه  مهمتر 
بود وزن می  مرد  مطابق شهادت یک 
تقاضای طالق  از شوهر خود  توانست 
کند و بزرگ کردن فرزندان )حضانت( 
می  که  هرکجا  و  بگیرد  بعهده  خودرا 
زندگی  توانستند   می   ، خواستند 
ازمملکت  شدن  خارج  وبرای  کنند 
مسافرت  تنهائی  به  توانستند  می 
بدون  که  داشتیم  پلیس  زنان   . کنند 
شدند  می  سوار  موتورسیکلت   چادر 
. زنان در تمام امور مملکتی با مردان  
متأسفانه  ولی  بودند  همگام  و  برابر 
زیر  خودرا  باید  هنوز  درایران  امروز 
چادروحجاب اسالمی مخفی نگهدارند. 
ازآن  که  بود  این  ایرانی  زنان  اشتباه 
همه مزیت وآزادی که در رژیم گذشته 
نبودند  راضی  بودند  آورده  بدست 
خمینی  عکس  که  آنهائی  وبدنبال 
به  و  گرفته  سنگر  دیدند  رادرماه 

پرداختند  دلیل  وبی  بی جهت  مبارزه 
ونتیجه شوم آنرا هم دیدند.

مادر شاعره  بانوفخر عادل خلعتبری  
توانا سیمین بهبهانی درغزلی درمورد 
نسوان  بعنوان )ضعیفه( چنین می گوید:
جمال زن نه همان زلف پرشکن باشد
نه عارض چومه و غنچه ی دهن باشد
نه سینه ریز زر وجامه های رنگارنگ 
نه کفش برقی ونه چین پیرهن باشد

جمال زن به حقیقت کمال عفت اوست
چنین زنی همه جا شمع انجمن باشد

بهردیار  مقام زن است برسر چشم
چرا که پست دراین ُملک قدرزن باشد؟
اگر به کشورایران گل شکفته زن است
کجا رواست که پیچیده درکفن باشد؟
صبا زقول من  این نکته رابپرس ازشیخ
باشد من  نام  ملک  درین  چراضعیفه 
من بعهده  رو  چه  از  منم  ضعیفه  اگر 
باشد؟ پیلتن   مرد  پرورش  وظیفه 

بکوش ای زن وبر تن زعلم جامه بپوش 
خوش آن    زمان که چنین جامه بر تنت باشد
بچشم »فخری «        دا    نش زبسکه شیرین است
همیشه درطلبش همچو کوهکن باشد

زن امروز وزن دیروز
اگرزن داخل اجتماع باشد بهتر می تواند 

امورخانوادگی ومنافع خودرا  اداره 
کندوپشتیبان حقیقی برای مرد خود باشد
دررژیم گذشته زنان بیش ازامروز پیشرفت 
کرده بودند وبه مقامات  باالئی دست یافتند

بانوفخر عادل خلعتبریخانم وزیر فرخ روپارسای

نوشته وتابلو از: محمدعلی دولتشاهی

شرح پشت جلد
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است  معدودی  های  ازمیوه  آواکادو 
است  چربی  مقادیرزیادی  دارای  که 
چربی  گرم   30 حاوی  عددآن  .یک 
شخص  یک  برای  مقدارالزم  )نصف 
بالغ ( است . آواکادو بیش از هر میوه  
دیگری  کالری دارد.یک عددآن دارای 
متذکر  باید  است   انرژی  کالری   276
محصول  آوکادو  کالری  میزان  که  شد 
کالیفرنیا  آوکادوی  دوسوم  فلوریدا 
ومقدار چربی های آن نصف  می باشد.
باور  به   ، بودن  پرچربی  باوجود 
اوکادومیوه   ، تغذیه  علم  کارشناسان 

ای بسیار فایده بخش ومؤثر است .
با منظورداشتن مقداری ازآن دربرنامه 
غذائی روزانه می توان باانواع بیماریها 

مقابله کرد.
رابه سبب  رنگ  میوه سبز خوش  این 
دارا بودن فوائد بسیار سوپراستارمیوه 

ها خواند.
فوالت  خوب  بسیار  منبع  آُوکادو 
)فایبر(  لیفی   مواد  Folateپتاسیم 
نشده   اشباع  مفید  های  چربی  ونیز 

مونو Monounsaturated  است .
به  مبتال  بیماران  برای  ترکیبات  این 
سودمند  قلبی  وبیماران  قند  بیماری 

هستند.

آُوکادو وبیماری قند
پزشکان دریافته اند  که میزان چربی 
افراد  درخون  گلیسرید  تری  ی  ها 
مقدار  به  که  قند  بیماری  به  مبتال 
فراوان کارب. هیدرات ها)گلوسیدها(  
می  افزایش  میرسانند  مصرف  به  را 
یابد. گلیسریدها دربروز بیماری قلبی 

نقش زیادی ایفا می کنند.

چربی  اگر  که  است   توضیح  به  الزم 
هائی از نوعی که درآُوکادو وجوددارد 
کربو  جایگزین  غذائی  رادررژیم 
زیان  های  چربی   ، کنیم  هیدراتها 
آُوکادو  یابند.  می  کاهش  خون  بخش 
اشباع  مفید   های  چربی  از  سرشار 
اولئیک   اسید  بخصوص   مونو  نشده 
ساوت  دانشگاه  بنابرگزارش   . است 
به  ها   چربی  این  درداالس   وسترن  

درمان بیماری قند کمک می کنند.
دارابودن  آُوکادو  فوائد  از  یکی 
نشده  اشباع  های  چربی  مقدارفراوان 
مکزیکی  دانشمندان  باشد.  می  مونو 
به  مبتال  زن   16 به  مطالعه  دریک 
غذاهایی  فراوانی  مقدار  قند  بیماری 
آُوکادو  های  چربی  دارای  بیشتر  که 

بود دادند. میزان تری گلیسرید این 
بیماران 20 درصد کاهش یافت .

درمقایسه تری گلیسرید خون زنهائی 
هیدرات  کربو  آنهارا  غذای  بیشتر  که 
درصد   7 فقط   ، بود  داده  تشکیل  ها 

کاهش یافته بود.

آُوکادو   برای کاهش کلسترول
قند  بیماری  به  مبتال  بیماران  تنها 
نیستند که از فوائد خوردن آُوکادو بهره 
موجود  اولئیک  اسید   . مند می شوند 
درکنترول  مؤثری  نقش  درآُوکادو 

کلسترول خون را داراست.
 چربی های اشباع نشده مفید که حاوی 
چربی  برخالف  هستند  اولئیک  اسید 
شده  اشباع  های  وچربی  ترانس  های 
موجود درغذاها موجب ایجاد احساس 
سیری بیشتری می گردند. این امر در 

جلوگیری ازافزایش وزن مؤثر است .
رژیم  درمکزیک  پژوهش  دریک 
غذائی  کم چربی حاوی آُوکادو میزان 
درخون     HDL خوب  کلسترول 
بیماران را افزایش داده وکمی از میزان 

تری گلیسرید خون نیز کاسته بود.
مواددیگر درآُوکادو که به پائین آوردن 
عبارتنداز  کنند  می  کمک  کلسترول  
موادلیفی حالل وغیر حالل. مواد لیفی 
رادرشرایط  گوارش  دستگاه  عملکرد 
می  آن  ومانع  نگهمیدارند  مطلوبی 
به سرعت   ها  کربو هیدرات  گردند که 
افزودن  با  بدن شوند  همچنین  جذب 
که  شوند  می  موجب  مدفوع  حجم  به 
تر  سریع  درمدفوع  موجود  کلسترول 

دفع گردد.

آُوکادو برای سالمت قلب 
آُوکادو سرشار از پتاسیم است . نصف  
 15  ( پتاسیم  گرم  میلی   54۸ آُوکادو 
درصد بیشتر ازیک عدد موز متوسط(
کند.  راتأمینمی  بدن  نیاز  ئمورد 

 3000 تا   2000 تغذیه  علم  کارشناسان 
رادرروز  معدنی  ماده  این  گرم  میلی 

توصیه می کنند.
مورد  های  مغذی  ریز  از  یکی  پتاسیم 
درکاهش  مؤثری  نقش  که  است  نیاز 
داده  نشان  دارد.مطالعات  خون  فشار 
آنهاسرشار  غذای  که  افرادی  است 
خطر  درمعرض  کمتر  است  ازپتاسیم 
فشار خون وعوارض ناشی ازآن مانند 
حمله قلبی وسکته است . حتی مقدار 

کم این ماده معدنی تأثیر بسیاردارد. 

آُوکادو برای سالمت چشم 
آُوکادو منبع بسیار خوب لوتئین  است 
جذب  با  اکسیدان  ضد  ترکیب  این 
آفتاب  بنفش  بخشماوراء  زیان  اشعه 
ته  آزاد  های  ریشه  کردن  خنثی  و 
وبهبود  به حفظ سالمت چشم  چشم  
خطر  لوتئین  کند.  می  کمک  بینائی 
بروز استحاله ته چشم Retina را که 
علت اصلی نابینائی درسالمندان است 
کاهش میدهد. آُوکادو همچنین حاوی 
کاوتنوئید های دیگرمانند آلفا کاروتن،  
نیز ویتامین  ، زیگزانتین و  بتا کاروتن 

E  است .

آُوکادو وزنان باردار
از  یکی  فوالت   سرشاراز  آُوکادو 
نصف   . است  گروه     های  ویتامین 
فوالت  میکروگرم    57 حاوی  آُوکادو 

)اسیدفولیک( است .
آُوکادو    ، ترکیب  این  داشتن  بخاطر 
باردار  زنان  برای  وکاملی  مفید  غذای 
مادرزادی  ناهنجاریهای  واز  است 
جلوگیری  جنین  ای  مهره  مغزوستون 
میکند.بسیاری از زنانی که دچار کمبود 
فوالت دربدن هستند با مصرف روزانه 
بقیه درصفحه 4۸

آُوکادو 
وفوائد

آن
دکتر همایون آرام



شماره 43- سال چهارمآزادی صفحه16

قسمت دوم

داستان از این قرار بود: آقاي مهندس 
کمیته  عضو  موقع  آن  که  حسیبي 
آقاي  که  داد  گزارش  بود  مرکزي 
و  سحابي  دکتر  و  بازرگان  مهندس 
عده اي از اعضاي نهضت آزادي و چند 
نفر از شخصیت هاي ملي ـ مذهبي در 
ضمن   1356 سال  دیماه  در  نشستي 
و  شاه  براندازي  براي  وقایع  تشریح 
در  را  چاره  مذهبي  حکومت  استقرار 
باید  مي کنند.  اعالم  خمیني  با  بیعت 
خمیني  به  دلبستگي  که  کنم  اضافه 
از زمان هاي دور وجود داشته تا آنجا 
تاریخ  به  بازرگان  یادداشتهاي  در  که 
که  مي خوانیم   1342/10/5 پنجشنبه 
زندان  در  خمیني  آزادي  مناسبت  به 
جشني بر پا و خبر از چراغاني و جشن 
نموده اند.  منعکس  را  تهران  بازار  در 
نتیجه این نشست تهیه متن بیعت نامه 
و امضاي آن بود که متأسفانه مهندس 
این  مي کند.  امضاء  آنرا  هم  حسیبي 
بیعت نامه براي دکتر یزدي در آمریکا 
ارسال میشود و از او خواسته میشود 
و  اطالع  به  را  آن  و  رفته  عراق  به  که 
این  برساند.  خمیني  آیت اهلل  تأئید 
جفرودي  مهندس  آقاي  را  جریان 
گفتگوئي که  در  پاریس  در  بعد  سالها 

با هم داشتیم عنوان کرد.
نوشته هاي  تمام  در  واقعیت  تحریف 
بازرگان و نهضت آزادي جابجا مشهود 
شصت  کتاب  صفحه   1156 در  است، 
نام  به  بندرت  مقاومت  و  سال خدمت 
هم  آن  مي کنید،  برخورد  ملي  جبهه 
اختالف  یا  ملي  جبهه  تالشي  خبر 
بین آنها را مطرح کرده است. در باره 
که  رفته  پیش  آنجا  تا  ایران  حزب 
انکار  غیرقابل  و  مستند  واقعیت هاي 
را نیز نادیده گرفته اند، حتي از تهمت 
تا آنجا که مدعي  هم دریغ نکرده اند 
شده اند که حزب ایران با کنسرسیوم 
باره سکوت  آن  در  و  بود  موافق  نفت 
اعالمیه اي  در  صورتیکه  در  کرد 
متن  عنوان  با  کنسرسیوم  علیه  که 
شخصیت هاي  از  عده اي  اعتراضیه 
مجلس  به  اسالمي  و  سیاسي  و  ملي 
کتاب   467 صفحه  در  سنا  و  شورا 

جنبش ملي شدن صنعت نفت ایران

 آمده است، از 26 نفر امضاء کنندگان
فقط  و  ایران  حزب  اعضاي  از  نفر   9
نفر  چهار  و  آزادي  نهضت  از  نفر  سه 
امضاء  اینکه  جالب  هستند.  روحاني 
و  دانشگاه  اساتید  همه  کنندگان 
دکتر و مهندس هستند. معلوم نیست 
شده  پیدا  کجا  از  اسالمي  کلمه  این 
اسالم  از  صحبتي  زمان  آن  در  چون 
نبود.  مطرح  اعالمیه ها  در  اسالمي  و 
هم  احزاب  نمایندگان  از  اینکه  جالب 
و  دادگستري  وکیل  خنجي  دکتر  از 
محمد نخشب و گیتي نام برده اند که 
منظور از گیتي همان آقاي گیتي بین 
است.  ایران  حزب  کل  دبیر  معاون 
اضافه کنم که آن اعالمیه را نمایندگان 
حزب ملت ایران، حزب ایران و حزب 
معلوم  بودند،  کرده  امضا  ایران  مردم 
حذف  ایران  ملت  حزب  چرا  نیست 
آمده  خنجي  دکتر  اسم  بجایش  و 
حزب   1۸ شماره  نشریه  بعالوه  است. 
کنسرسیوم  باره  در  که  را  ایران 
یاد  از  بکلي  شد  منتشر  و  چاپ  نفت 
حسیبي  مهندس  توسط  که  برده اند 
ویراستاري  با  و  بود  شده  نوشته 
نگارنده  توسط  دانشپور  عبدالحسین 
ایران  حزب  هم مسلکان  از  یکي  و 
و  شد  آماده  بود  آشنا  صحافي  با  که 
و  سفارت خانه ها  و  وکال  تمام  براي 
نهضت  و  بازرگان  آقاي  حتي  جراید 
بازرگان  آقاي  که  شد  ارسال  آزادي 
روزانه  یادداشت هاي  در صفحه 56۸ 
به اظهارات حسیبي در دیداري که او 

و سحابي و حسیبي در ایام بازداشت 
با دکتر امیني نخست وزیر داشته  اند، 
اشاره اي مي کند ولي باز هم در تمام 
حزب  نشریه  از  صحبتي  نوشته ها 
و  نمي کنند  کنسرسیوم  علیه  ایران 
بعکس مدعي مي شوند که حزب ایران 

با کنسرسیوم موافق بود!
در  ریشه  ایران  حزب  با  ناسازگاري 
نهضت  بعکس  چون  داشت  مذهب 
افراد  مذهب  با  بازرگان  و  آزادي 
نتیجه  بود،  الئیک  و  نداشت  کاري 
از  بعد  ایران  حزب  با  دشمني  اینکه 
انقالب  هم توسط گروه بازرگان ادامه 
در  سحابي  دکتر  که  آنجا  تا  مي یابد، 
مصاحبه با روزنامه صبح امروز در سوم 
دیماه 1357 مي گوید: یکي از احزابي 
بود  ایران  حزب  داشته  شهرتي  که 
صالح،  الهیار  مرحومان  آنها  جمله  از 
سنجابي،  دکتر  حسیبي،  مهندس 
مهندس بیاني و مهندس زیرک زاده را 
اجتماعي  این حزب  برد.  نام  مي توان 
صنفي از تحصیل کرده هاي روشنفکر 
دست  در  با  داشتند  عقیده  که  بود 
پست هاي  و  اجرایي  کارهاي  داشتن 
و  بود  مؤثر  مي توان  بهتر  کلیدي 
مصدق  کرد.  تأمین  را  وطن  استقالل 
لقب  ایران  کاریابي  حزب  آن،  به 
پیرمرد 100  این  اظهارات  به  بود.  داده 
که  شد  داده  مستدلي  جواب  ساله 
نکرد.  چاپ  آنرا  امروز  صبح  روزنامه 
اصول  برشمردن  ضمن  جوابیه  آن  در 

و هدفهاي حزب ایران و خدماتي که 

که  بود  شده  داده  توضیح  بود  کرده 
میداشت  نظري  چنین  مصدق  اگر 
از  را  و مشاوران خود  یاران  بیشترین 
را  مطلب  این  برنمي گزید.  حزب  این 
قول مصدق  از  آقاي دکتر سحابي  که 
دکتر  شعارهاي  جمله  از  کرد  عنوان 
زبان ها  سر  بر  که  بود  بقائي  مظفر 
دکتر  به  آن  دادن  نسبت  و  انداخت 
مرض  و  غرض  روي  از  اگر  مصدق 
نباشد از بي  اطالعي است. در بررسي 
آزادي  نهضت  و  بازرگان  روش  و  راه 
آنهاست  مشي  خط  در  اصلي  مشکل 
براي  تالش  و  مذهب  از  استفاده  که 
سرلوحه  را  اسالمي  حکومت  برقراري 
برنامه خود قرار داده بودند که نتیجه 
دیکتاتوري  و  آخوند  تسلط  به  آن 

مذهبي انجامید.
خوانده  ترمودینامیک  بازرگان  آقاي   
اولین  ولي  رسید  استادي  مقام  به  و 
به  راجع  مي نویسد  که  را  کتابي 
در  که  است  اسالم  در  مطهرات 
روزانه اش  یادداشت هاي   3۸ صفحه 
خبر   1321 سال  در  آن  انتشار  از 
مي دهد. در جاي دیگر مقدم بر کتاب 
»حکومت  بنام  کتابي  از  مطهرات 
چنین  مي برد.  نام  اسالم«  جهاني 
آدمي با این خصوصیات نمي تواند در 
جهت دموکراسي و آزادي گام بردارد 
و حق این بود که بجاي نهضت آزادي، 
خود  سازمان  براي  را  اسالمي  نهضت 
هم  زندان  در  حتي  او  برمي گزیدند. 
زندانیان سخن  براي  قرآن  آموزش  از 
مدارس  ایجاد  خارج  در  مي گوید، 
اسالمي و جدا کردن مدارس دخترانه 
استفاده  براي  تشویق  و  پسرانه  و 
سخن  اسالمي  روپوش  و  چادر  از 
مي گوید و در این راه تالش مي کند. 
پیروزي  از  پس  که  است  این  جالب 
رژیم آخوندي به معماري و کارگرداني 
مهندس بازرگان او بارها در تلویزیون 
مطرح کرد که از باالي سر دولت آدم 
آقاي  خود  صورتیکه  در  مي کشند 
دوم  جلد   2۸9 صفحه  در  بازرگان 
کتاب »شصت سال خدمت و مقاومت« 
 4 انقالب  شوراي  »ترکیب  نوشته اند: 
بار عوض شد ولي اکثریت آنرا معممین 
تشکیل مي دادند که مقرب تر بودند«. 
ولي با وجود 4 مرتبه تغییر در شوراي 
از اعضاي نهضت آزادي  نفر  انقالب 9 
دکتر  که  داشته اند  حضور  و  عضویت 
یزدي هم در مصاحبه با نشریه نیمروز 
شماره 502 چاپ لندن آنرا تأئید کرده 
پیش مي آید  این سئوال  ناچار  است. 
که با وجود حضور 9 نفر از 14 نفر آیا 
در  آزادي  نهضت  که  گفت  مي توان 
دولت  سر  باالي  از  آدم کشي  جریان 

نهضت آزادی      ، خدمت یا خیانت
رحیم شریفی - سردبیر نشریه سهند ، پاریس
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بازرگان نقشي نداشته است؟«1!
براي همه مطرح است که  این سئوال 
مدعي  عمري  که  بازرگان  آقاي  چرا 
و  همکار  که  زماني  بود  آزادیخواهي 
رفیق سازماني اش آقاي یزدي در روز  
بازپرسي  ارتش  امراي  از  انقالب  اول 
برنیامد،  اعتراض  مقام  در  مي کرد، 
بود  دادگستري  قاضي  نه  یزدي  چون 
بازپرسي  همه  ولي  شرع.  قاضي  نه 
در  ارتش  امراي  از  را  او  توهین آمیز 
اهانت  و  تندي  با  که  دیدند  تلویزیون 
مي داد،  قرار  پرسش  مورد  را  آنها 
جز  ارتش  مقررات  طبق  که  امیراني 
نکرده  کاري  مافوق  دستور  اجراي 
که  مي دانست  بازرگان  آقاي  بودند. 
از  گزاف  مبالغ  آنها  آموزش  براي 
اکثر  و  شده  هزینه  کشور  امکانات 
سطح  در  نظامي  معلومات  داراي  آنها 
نظامي  دانشگاه هاي  بهترین  از  عالي 
دنیا بودند، در مقام اعتراض حتي یک 
نگفت  خود  سازماني  هم سنگر  به  بار 
و  ندارد  را  کاري  چنین  صالحیت  که 
در  باید  اشخاص  مجازات  و  محاکمه 
دادگاه و با حضور وکیل و اجازه دفاع 
انجام گیرد. او حداقل در رژیمي که بر 
علیه آن قیام کرده بود نحوه محاکمات 
را حتي در دادگاههاي نظامي دیده بود 
با  یارانش  و  خودش  محاکمه  جمله  از 
حضور چند وکیل، 30 جلسه و حدود 
بازرگان  آقاي  انجامید.  بطول  یکسال 
به  قره باغي  ارتشبد  ساختن  وادار  با 
تسلیم  بگوئیم  بهتر  یا  بیطرفي  اعالم 
نفر   60 از  بیش  مرگ  موجب  ارتش، 
مي دید  اینکه  با  شد  ارتش  امراي  از 
حتي سرلشگر مطبوعي پیرمرد بجرم 
بعد  مشهد  در  رضاشاه  دستور  اجراي 
به جوخه  پیش  اندي سال  و  پنجاه  از 
پاکروان  یا  مي شود  سپرده  اعدام 
در  تشکر خمیني  نامه  وجود  با  که  را 
باره رفتار مأموریني که در تبعید او را 
همراهي کرده بودند به اعدام محکوم 
نخست  پست  به  کماکان  کردند، 
همه  این  مقابل  در  چسبیده  وزیري 
قانون شکني و ظلم حاضر به اعتراض 

و کناره گیري نشد و موضوع 

شرح  بدین  انقالب  شوراي  آخرین  اعضاي  1ـ 
طالقاني،  محمد  سید  آیت اهلل   بوده اند: 
مهدي  مهندس  منتظري،  حسینعلي  آیت اهلل 
دکتر  مطهري،  مرتضي  آیت اهلل  بازرگان، 
آیت اهلل  سحابي،  یداهلل  دکتر  یزدي،  ابراهیم 
هاشمي  حجت االسالم  خامنه اي،  علي  سید 
آیت اهلل  بهشتي،  محمد  آیت اهلل  رفسنجاني، 
جواد  محمد  حجت االسالم  اردبیلي،  موسوي 
کني،  مهدوي  رضا  محمد  آیت اهلل  باهنر، 
مهندس عزت اهلل سحابي، دکتر عباس شیباني، 
ابوالحسن  دکتر  سیدجوادي،  حاج  صدر  احمد 
صادق  کتیرایي،  مصطفي  مهندس  بني صدر، 

قطب زاده.

تلویزیون محدود  در  گله گزاري  به  را 
دولت  سر  باالي  از  بگوید  که  کرد 
بي گناه  را  خود  و  مي کشند  آدم 
به  معتقد  ایراني  یک  آیا  دهد.  نشان 
دموکراسي مي تواند نظاره گر این همه 
جنایت باشد و مهر سکوت بر لب زند 

و آلت دست آخوندها شود؟
سالها پیش مطلبي از آقاي حسن بهگر 
ساکن استکهلم در نیمروز شماره 595 
چاپ شده بود که حق مطلب را در باره 
بازرگان و نهضت آزادي ادا کرده بود. 
آقاي بهگر ضمن یک ارزیابي انتقادي 
آخرین  و  آزادي  نهضت  کارنامه  از 
حمله هاي دکتر یزدي به ملیون ایران 
ایران  در  بازرگان  »کار  بود:  نوشته 
جناح  علي  محمد  کار  از  هولناک تر 
که:  بود  کرده  اضافه  و  بود«.  هند  در 
شکم  از  اسالمي  جمهوري  »استبداد 
نهضت آزادي بیرون آمد و در آمیختن 
ایران  ملي  نهضت  »ملي«  با  مذهب 
نهضت  که  شتري  و  کرد  منحرف  را 
آزادي آن را باال برد اول خود بازرگان 
را پائین آورد« و در پایان اضافه کرده 
ملي  مقاومت  نهضت  »نام  که:  بود 
به  آزادي  نهضت  و  بازرگان  آقاي  را 
انحصار خود درآوردند که ابتدا توسط 
مصدق  هوادار  الئیک  شخصیت هاي 

عنوان شد.«
عاشق  بازرگان  مهندس  آقاي 
حکومت  استقرار  دنبال  و  بود  مقام 
ملي  جبهه  سران  برخالف  و  اسالمي 
یک  ایجاد  فکر  به  برنامه ریزي  با 
و  بود  مذهب  از  استفاده  با  سازمان 
تالش مي کرد جوانان را بطرف مذهب 

سوق دهد.
مهندس بازرگان براي تأمین هزینه هاي 
و  مهندسین  از  عده اي  با  مبارزاتي 
یاد  شرکت  ایجاد  به  دست  استادان 

مي کرد  مخالفت  شاه  با  اینکه  با  زد. 
و  بهره گرفت  یا گذشت شاه  از ضعف 
کارهاي مهمي با اشاره شاه به شرکت 
تأسیسات  جمله  از  شد  واگذار  یاد 
تأسیسات  نفت،  شرکت  ساختمان 
تأسیسات  کشور،  وزارت  ساختمان 
راه  اسفالت  نفت،  شرکت  بیمارستان 
بندر عباس و صدها کار دیگر. او همه 
حکومت  استقرار  خط  در  را  امکانات 
یک  در  و  مي گرفت  بکار  اسالمي 
فرصت مناسب با خمیني بیعت کرد تا 
فاتحه مشروطیت و قانون اساسي را که 
مخالف  آن  با  آغاز  همان  از  آخوندها 
حکومت  برقراري  با  و  بخواند  بودند 
 1400 قواعد  بر  تکیه  و  فقیه  والیت 
مظاهر  همه  بر  بطالن  قلم  پیش  سال 
اولین  مقام  در  و  کشید  دموکراسي 
به  اسالمي  جمهوري  وزیر  نخست 
مردم  کردن  سرگرم  و  قصه گوئي 
اوضاع  بر  بتوانند  تا آخوندها  پرداخت 
قبضه  را  کارها  همه  و  شوند  مسلط 
جا  را  نعلین  دیکتاتوري  و  نمایند 
بازرگان خمیني  بگوییم  اگر  بیاندازند. 
قصد  ابتدا  خمیني  یا  نمي شناخت  را 
است  ساده اندیشي  نداشت  حکومت 
مانیفست  پیش  سالها  خمیني  زیرا 
و  بود  و منتشر ساخته  نوشته  را  خود 
در آن خیلي صریح از حکومت اسالمي 
قرآني  قوانین  اجراي  و  فقیه  والیت  و 
با  بازرگان  آقاي  و  بود  گفته  سخن 
شناخت کامل خمیني، بیعت و همکاري 
بدست  را  کشور  و  پذیرفته  را  او  با 
وسیله  را  دین  که  سپرد  جنایتکاراني 

دستیابي به قدرت ساخته بودند.
خطا و خیانت مدعیان نهضت آزادي به 
آرمان هاي ملي و دموکراسي و تالش 
به  دیني  حکومت  استقرار  جهت  در 

بازرگان خالصه نمي شود. جانشین 

در  یزدي  ابراهیم  آقاي  بازرگان، 
دشمني با آزادي و ملیت دست همه را 
از پشت بسته است. حاال چنین فردي 
را شیطان  آمریکا  که  رژیمي  در  آنهم 
آنرا  دیپلمات هاي  و  مي نامد  بزرگ 
مقام  به  چگونه  مي گیرد  گروگان  به 
و  حرف  جاي  میرسد  خارجه  وزارت 
مذهبي  نظر  از  او  است.  بسیار  سخن 
بازرگان  پاي  جاي  را  پایش  درست 
از  قسمت  یک  نمونه  براي  گذاشته، 
لندن  چاپ  نیمروز  با  را  او  مصاحبه 
آیات  در   ...« مي آورم:   463 شماره 
به معروف  امر  از قرآن کریم  متعددي 
و نهي از منکر فریضه مهمي در جامعه 
اسالمي معرفي گردیده است از جمله 
امر  این  عمران  آل  سوره   104 آیه  در 
است...  گرفته  قرار  تأئید  مورد  مهم 
به  امر  نیز  اسالمي  معتبر  روایات  در 
واجباتي  از  منکر  از  نهي  و  معروف 
راه  در  جهاد  و  حج  روزه،  نماز،  چون 
حضرت  دارد...  ویژه اي  جایگاه  خدا 
علي )ع( اثر و ارزش امر به معروف و 
نهي از منکر را از حاصل جمع تمامي 
راه  در  جهاد  جمله  از  خیر  کارهاي 
مثابه  به  را  آنها  و  شمرده  باالتر  خدا 
دانسته  اقیانوس  برابر  در  دهاني  آب 
کبود  که  میفرمائید  مالحظه  است...« 
این چنین  ندارد.  کهر  از  کمتر  چیزي 
اساسي2  قانون  از  جابجا  که  فردي 
واصل والیت فقیه و حکومت اسالمي 
مقابل  نقطه  درست  که  مي کند  دفاع 
است  مردم  حاکمیت  و  دموکراسي 
چگونه نام نهضت آزادي بر خود نهاده 
است؟ سازماني که ملت نمي شناسد و 

از امت اسالمي سخن مي گوید.
آنچه مهندس بازرگان و نهضت آزادي 
جهت  در  جز  داده اند  انجام  بحال  تا 
و  ملي  حاکمیت  حق  کردن  پایمال 
مگر  است  نبوده  دیگري  چیز  آزادي 
گردانندگان  توسط  آنچه  از  اینکه 
گرفته  عبرت  آمده  سرشان  بر  رژیم 
تن  از حکومت  اصل جدائي دین  به  و 
دهند و قبول کنند که اسالم و آزادي 
و  آب  حکم  و  همند  از  جدا  مقوله  دو 

آتش را دارند.
خرداد 13۸2 ـ ژوئن 2003

 172 )با  مذهبي ها  ـ  ملي  اعالمیه  آخرین  ـ   2
از  تن  پنج  آغاجري،  هاشم  جمله  از  امضاء 
سحابي ها،  یزدي،  ابراهیم  بازرگان،  خانواده 
توسلي ها، پیمان ها، ماشاء اهلل شمس الواعظین، 
احمد صدر حاج سید جوادي، هاشم صباغیان، 
و...(  معین فر  اکبر  علي  گنجي،  اکبر  کدیورها، 
پس از آغاز جنگ در عراق )21 فروردین 13۸2( 
منتشر شده، با توجه به عواقب جنگ حکومت 
اسالمي را تشویق به همراهي با مردم و اعمال 
را  بویژه سردمداران  و  کرده  دموکراسي  قواعد 
برحذر  اسالمي  اساسي حکومت  قانون  نقض  از 

داشته اند.

چرا آقاي بازرگان که عمري مدعي آزادیخواهي بود در روز  اول 
انقالب که آقاي یزدي از امراي ارتش بازپرسي مي کرد، در مقام 
اعتراض برنیامد، چون یزدي نه قاضي دادگستري بود نه قاضي شرع. 
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کمیسیون حقوق بشر

دربارۀ  متحد  ملل  سازمان  مشی  خط 
عمومی  مجمع  ازطریق  بشر  حقوق 
به  که  دولتی  بین   رکن  چند  توس   ،
برای  متحد  ملل  عالی  کمیساریای 
ارائه می  نیز رهنمودهائی  بشر  حقوق 
کنند ، هدایت می شود. مهمترین رکن 
درزمینه  گیری  تصمیم  دولتی  بین 
بشر  حقوق  کمیسیون   ، بشر  حقوق 
 1946 درسال  کمیسیون  این   . است 
واجتماعی  اقتصادی  شورای  توسط 
به  مربوط  رهنمودهای  شده   تأسیس 
خط مشی کلی راارائه کرده وبه مطالعه 
پردازد،  می  بشری  حقوق  مسائل 
هنجارهای جدید بین المللی راتوسعه 
حقوق  نمایدوبررعایت  می  وتدوین 
بشر درسراسر جهان نظارت  می کند.

دولت   35 نمایندگان   از  کمیسیون 
عضو تشکیل شده که برای مدت سه 
از  شوندومجمعی  می  انتخاب  سال 
دولت ها و سازمانهای بین دولتی وغیر 
دولتی )  NGO ( جهت طرح مسائل 
مورد عالقه آنها  درزمینه حقوق بشر 

محسوب می شود.
کمیسیون حقوق بشر دراصل ، کارش 
را روی تعریف وتدوین معیارهای  بین 
بود.  کرده  متمرکز  بشر  حقوق  المللی 
معهذا ، درعرض دودهه گذشته ، این 
روشهای  ایجاد   به  اقدام  کمیسیون  
موارد  دربارۀ  تحقیق  جهت  خاصی 
نموده  بشر  حقوق  احتمالی  نقض 
وبطور مرتب  هیئت های حقیقت یابی 
کشورها  به  جهان  نواحی  درهمه  را 
ارسال می کند. امروز ، اجالسی شش 
کمیسیون   این  ی  ساالنه  ای   هفته 
درژنو  یک گرد همائی  منحصر به فرد 
وروشن  مباحثه   ، طرح  جهت  جهانی 
نقض  به  مربوط  اتهامات  ساختن  
است  بشر  ازحقوق  متعددی  اشکال  
غیردولتی   سازمانهای  نیز  ها  دولت   .
دراین اجالس به ارائه اطالعات  دربارۀ 
می  خود  توجه  مورد  های  وضعیت 
پاسخ  غالبًا  زیربط  دولتهای  پروراندو 

گونه  این  بررسی   دهند.پیرو  می 
یاب   حقیقت  گروههای    ، ها  وضعیت 
گرددویا  می  ایجاد  کارشناسان   از 
می  گرفته  درنظر  محلی  بازدیدهای 
دنبال  دولتها  با  مباحثی  یا   ، شود 
می  ارائه  هایی  وکمک  شود  می 
محکوم   ، نقض  موارد  گرددوباألخره 

می شود.
مزبور  کمیسیون   ، اخیر  درسالهای 
بطور فزاینده ای توجه خودرا به ترویج 
حقوق اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی، 
از جمله حق توسعه معطوف کرده است.
تأسیس   به  اقدام  مزبور   کمیسیون 
کمک  جهت  فرعی  رکن  چندین  
زمینه  دراین  خود   های  فعالیت  به 
توان  می  میان  ازآن  که  است  نموده 
به گروههای کار مربوط به بررسی آثار 
دیون خارجی واثرات فقر شدید بر بهره 
کرد. اشاره  بشر  حقوق  از  مندشدن 
حقوق  از  وحمایت  زنان  حقوق  ترویج 
کمیسیون  این  کار  دردستور  کودک 
خاصی  توجه  دارد.  رفیعی  جایگاه 
از  ناشی  های  دروضعیت  کودکان   به 
علیه  خشونت   ، مسلحانه  مناقشات  
 ، مهاجر  کارگر  زنان  منجمله   ، زنان 

وقاچاق زنان ودختران شده است.   
دنبال  به  همچنین  مزبور  کمیسیون  
آسیب  گروههای  حقوق  از  حمایت 

 ، قومی  های  اقلیت  بخصوص    ، پذیر 
مذهبی و زبانی ومردم بومی بوده است 
درصدد   ، کمیسیون   ، دلیل  بهمین 
مردم  برای  دائمی  مجمع  یک  ایجاد 

بومی درداخل نظام ملل متحد است .
حقوق  کمیسیون   ،  194۸ ازسال 
فرعی  کمیسیون  های  کمک  از  بشر 
تبعیض  از  پیشگیری  ی  نفره   26
است  برخورداربوده  اقلیتها   وحمایت 
از  متشکل  فرعی  کمیسیون  این   .
کارشناسان مستقل همه مناطق جهان 
است . همین کمیسیون فرعی به نوبۀ 
»گروه  چندین  ایجاد  به  اقدام  خود 
جهت  مجامعی   که  است  کار«کرده 
تعامل بین حکومت ها و جامعه مدنی 
درخصوص حقوق مردم بومی ، اقلیت 
به  نسبت  پذیر  وگروهها ی آسیب  ها 
اشکال جدید بردگی هستند . درمیان 
کمیسیون  این  عنایت  مورد  مسائل 
موضوعات  به  توان  می  فرعی 
اشکال  یعنی  آن  خاص  موردتوجه 
کاراجباری  منجمله   ، بردگی  جدید 
یاشبه  غیرقانونی   خواندگی  فرزند   ،
کودکان  از  کشی  بهره  باهدف  قانونی 
جنگ  درخالل  جنسی   وبردگی 
به  همچنین  نهاد  این   . کرد  اشاره 
بررسی مسائل  حقوق بشری کارگران 
پیشگیری  وراههای  ومهاجر   بومی 

منجمله   ، زنان  علیه  خشونت  از 
دروضعیت  های مناقشۀ مسلحانه می 

پردازد.

نظارت بر موارد نقض حقوق بشر

بخش الینفک از مجموعه قواعد حقوق 
را  ملل  نظارتی سازمان  نقش   ، بشری 
است   کرده  بینی  پیش  زمینه  این  در 
ملل  سازمان  نظارتی  نظام  درقلب   .
دونوع سازوکار حقوق بشری قراردارد 
قراردادی  که عبارتنداز سازوکار های 
وغیر قراردادی. این ها به موارد نقض 
منظم  گرفتن  نادیده  وبه  بشر  حقوق 
)سیستماتیک( این حقوق توسط دول 

عضو اختصاص دارند.
بشر   حقوق  محوری  معاهده  شش 
منفرد  جهکایات  مقرراتی  حاوی 
اصطالح   به  سازوکارهای  دولت  اتباع 
قراردادی هستند که متشکل از شش 
معاهدات   به  متکی   ، کمیته  یا  رکن 
بین  معیارهای  .رعایت  باشند  می 
المللی  را که در معاهدات مزبور درج 
شده است توسط دَول  عضو زیر نظر  
دارند. بااین وجود  ُدَوِل عضو  بایستی 
تا  رابه تصویب برسانند  این معاهدات 
حال  شامل  مربوطه  ومعیارهای  اصول 

آنها بشود.
کمیتۀ حقوق بشر براجرای میثاق بین 
المللی  حقوق مدنی وسیاسی نظارت 
 ، اقتصادی  حقوق  کمیته  کند.  می 
میثاق  براجرای  وفرهنگی  اجتماعی 
بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی  

وفرهنگی نظارت دارد.
براجرای  نژادی  تبعیض  حذف  کمیتۀ 
کلیه  حذف  المللی  بین  کنوانسیون 

اشکال تبعیض نژادی نظارت دارد.
زنان  علیه  تبعیض  حذف  کمیته 
براجرای کنوانسیون بین المللی حذف 
کلیه اشکال تبعیض علیه زنان  نظارت 

می کند.
براجرای  شکنجه  با  مبارزه  کمیتۀ 
وسایر  شکنجه  با  مبارزه  کنوانسیون  
رفتار ها و مجازات های ظالمانه ، غیر 

     ترجمه : دکتر بهمن آقائی دیبا

سازمان ملل متحد
و حقوق بشر

ترویج حقوق زنان وحمایت از حقوق کودک 
دردستور کار کمیسیون حقوق بشر جایگاه 

رفیعی داردو توجه خاصی به کودکان  
دروضعیت های ناشی از مناقشات  مسلحانه، 

خشونت علیه زنان ، منجمله زنان کارگر 
مهاجر ، وقاچاق زنان ودختران شده است.   
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انسانی وتحقیر آمیز  نظارت می کند.
براجرای  کودک  حقوق  کمیتۀ 
کنوانسیون حقوق کودک نظارت دارد.
 ، ها  کمیته  این  ادواری  درگزارشات 
اصلی  خطوط  تشریح  به  عضو  دَول 
که  اجرائیه  و  قضائیه   ، مقننه  تدابیر 
مطابقت  از  اطمینان  حصول  جهت 
سیاست ها ورویه ها ی حکومتشان با 
اصول معاهدات  زیربط آغاز کرده اند، 

می پردازند.
برای نمونه ، کمیتۀ حقوق بشر به ۸00 
رسیدگی  کشور   56 دربارۀ  گزارش 
کرده و 270 مورد از تصمیمات خودرا 
نظرات  گرچه   . است  کرده  منتشر 
حقوقی  لحاظ  از  مزبور  های  کمیته 
الزام آورنیست ولی همواره این نظرات 
دولت  برخوردارند.  خاصی  اهمیت  از 
ها اغلب ازاین تصمیمات پیروی کرده 
اساسی  قانون  اصطالحات  به  واقدام 
یا مطابقت دادن خط مشی های خود 

برپایۀ توصیه های آنان کرده اند.
بشری   حقوق  معاهدات  از  مورد  سه 
را  باافراد  وارتباط  نامه  دریافت  اجازۀ 
کمیته   ، بشر  حقوق  کمیته  دهد.  می 
حذف  وکمیته  شکنجه  با  مبارزه 
تبعیض نژادی می تواند شکایات منفرد 
مقررات  کنندۀ  تصویب  ُدَوِل  اتباع 
رابپذیرند.  باافراد  ارتباط  به  مربوط 
یعنی  متحد  ملل  تخصصی  دوسازمان 
سازمان آموزشی علمی وفرهنگی ملل 
المللی  بین  وسازمان  متحد)یونسکو( 
کار نیز اتهامات مربوط به نقض حقوق 
صالحیت  تحت  های  درزمینه  بشر 

خودرا بررسی می کنند.

اقتصادی  شورای   ،  1967 درسال 
قطعنامه  تصویب   با  واجتماعی  
حقوق  کمیسیون  به   1235 شماره 
در  آن  فرعی  کمیسیون  ونیز  بشر 
وحمایت  تبعیض  از  خصوصپیشگیری 
اطالعات  که  داد  اجازه   ، ها  اقلیت 
بشر  حقوق   جدی  نقض  به  مربوط 
 . کنند  رابررسی  اساسی  وآزادیهای  
درسال 1970 ، شورای مزبور قطعنامه 
وسازوکارهائی  کرده  راتصویب   1503
افراد  شکایات  به  واکنش  جهت 
به  معموالً  اکنون  که  نمود  ایجاد 

. است  شده  معروف    »  1503 »روش 
اینگونه اتهامات بطور خالصه دراسناد  
کمیسیون  برای  و  درج  ای  محرمانه 
تا  گردد  می  ارسال  بشر  حقوق 
چنانچه  گیرد.  قرار  موردبررسی 
نقض مستند  موارد  از  پایداری  الگوی 
می  کمیسیون   ، شود  آشکار  جدی  و 
تواند ازطریق نظام » روش های ویژه« 
مربوطه  وضعیت  دربارۀ  تحقیق  به 

بپردازد.
متحد  ملل  عالی  کمیساریای  دفتر 
خط  یک  دارای  بشر   حقوق  برای 

مستقیم 24 ساعته  پست تصویری یا
 0041229170092 شماره  به  فکس  
به  مربوط  های  گزارش  دریافت  برای 

نقض حقوق بشر  است . 
هرسال این دفتر  حدود 200 هزار  پیام دربارۀ 

موارد نقض حقوق بشر دریافت می کند.

روش های ویژه 

برنامه حقوق بشر سازمان ملل متحد  
مستقلی  نظام  روی  افزونی  روز  بطور 
چارچوب  از  درخارج  یابی  حقیقت  از 
که  شود.  می  متکی  قراردادی  های 
پذیری  انعطاف   رویکرد  آغاز  اجازۀ 
نقض  منفرد   موارد  به  نسبت  را 
که  روش  این  دهد.  می  بشر  حقوق 
غیر  سازوکارهای  آن  به  دراصطالح 
قراردادی گفته می شود ناظر بر تعیین 
کمیسیون  توسط  ای  ویژه  های  روش 
حقوق بشر است. کمیسیون می تواند 
ازاعتبار  که  را  مستقلی  کارشناسان 
جهت  برخوردارهستند  المللی  بین 
بررسی ، نظارت وتهیه گزارش عمومی 
درکشورهای  بشر  حقوق  ازوضعیت 
خاص ، یادرمواردی که موضوع معینی 
مطرح است ، راجع به موارد جدی نقض 
های  پدیده  ی  درزمینه  بشر  حقوق 
مربوطه درمناطق مختلف جهان تعیین 
درظرفیت  که  کارشناسان  این  کند. 
شخصی خود فعالیت می کنند بعنوان 
کارشناس   ، نماینده   ، مخبرویژه 
دریک  نفر  چندین  اگر  یا  مستقل 
گروههای  بنام  کنند  مأموریت شرکت 
ناتمام بپردازند.  بفعالیت  کاری 
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دولت  آمادگی  اعالم  از  کفاشیان  فردا:علی  رادیو 
در  آسیا  ملتهای  جام  میزبانی  کسب  برای  منتخب 
سال 2019 خبر داد. کفاشیان گفت دبیر کنفدراسیون 
آسیا نیز مهلت مجددی به ایران داده تا مدارک خود 

را تکمیل کرده و به این کنفدراسیون ارائه کند.
ایران آخرین بار در سال 1976 میزبان این جام بود و 
در همان مسابقات نیز برای سومین بار آخرین بار به 
قهرمانی رسید. نخستین قهرمانی ایران هم در سال 
196۸ رقم خورد که ایران میزبان چهارمین دوره این 

مسابقات بود. 
وقت  پیرییس  همام  بن  محمد  قبل  سال  سه 
برگزاری  حاشیه  در  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون 
کنگره علم و فوتبال در تهران، از ایران برای نامزدی 
میزبانی جام ملتهای آسیا در سال 2019 دعوت کرد 

و گفت از این تصمیم ایران حمایت خواهد کرد.
کمیته اجرایی AFC با ریاست شیخ سلمان خلیفه 
از بحرین، سپتامبر سال آینده میزبان جام ملتهای 
2019 را مشخص میکند. کنفدراسیون فوتبال آسیا 
حمایت  ضمانت  ارائه  خواستار  ایران  فدراسیون  از 
کار،  اجازه  مهاجرت،  جمله  از  بخش  چند  در  دولت 
و  امنیت  تامین  مالیات،  کلی  معافیت  گمرکی،  امور 
تبلیغات شده. فدراسیون  به رسمیت شناختن حق 
بخشهای  در  تعهد  اخذ  برای  مکاتبه  هم  فوتبال 
مربوطه را آغاز کرده و منتظر پاسخ ارگانهای مختلف

است. اگر حتی یکی از این سازمانها همکاری نکند، 
نام ایران از فهرست متقاضیان خط خواهد خورد.

ورزش  فراکسیون  رییس  نایب  خاطر  همین  به 
مجلس گفته است تصمیمگیری درباره میزبانی این 
باید  است،  ملی  و  فرابخشی  واقع  در  که  مسابقات 

توسط مسئولین کشوری انجام شود.
با انصراف بحرین، لبنان و میانمار تعداد کشورهایی 
به  هستند  آسیا  ملتهای  جام  میزبانی  خواستار  که 
هفت رسید تا بخت ایران برای دریافت میزبانی این 

بازیها افزایش یابد.

نتیجه یک تحقیق در آلمان مدعی است  یورونیوز: 
آن،  از  قبل  و حتی  میالدی  هفتاد  اوایل دهه  از  که 
ورزشکاران آلمانی به طور سازمان یافته و با حمایت 
از سوی دولت آلمان اقدام به دوپینگ می کرده اند.

از  هایی  بخش  تسایتونگ،  دویچه  زود  روزنامه 
منتشر  را  تحقیق  این  ای  صفحه  هشتصد  گزارش 
کرده که مدعی میل سیاستمداران وقت آلمان غربی 
دوره  آن  ورزشکاران  بین  در  دوپینگ  تشویق  به 
بین  های  موفقیت  کسب  برای  که  تشویقی  است، 

المللی صورت می گرفته است.
گیزلهر اشپیتزر، تاریخ نگار ورزش می گوید: “آنچه 
ما یافته ایم و می توانیم ثابت کنیم، نشان می دهد 
تامین  را  تحقیقاتی  مالی  منابع  آلمان  دولت  که 
رود.  کار  به  دوپینگ  در  توانسته  می  که  کرده  می 
را  مطلب  این  هم  ورزشی  مختلف  های  فدراسیون 

پذیرفته بودند.”
آلمان  کشور  وزرای  از  یکی  گزارش،  این  اساس  بر 
غربی که از او اسم برده نشده، گفته که در آن زمان 
با  مشابه  شرایط  و  امکانات  از  باید  ما  ورزشکاران 

ورزشکاران بلوک شرق بهره می بردند.
ورزشهای  کنفدراسیون  کل  مدیر  ِوسِپر،  میشائیل 
را  تحقیقاتی  “پزشکان  گوید:  می  آلمان  المپیکی 
مقامات  توسط  آن  بودجه  که  اند  داده  می  انجام 
دولتی و از محل در آمد های مالیاتی تامین می شده 
اما این رئیس دولت نبوده که دستور این تحقیقات 

را می داده است.
هومبولت  دانشگاه  پژوهشگران  توسط  تحقیق  این 
های  ورزش  کنفدراسیون  سفارش  به  و  برلین 
المپیکی آلمان انجام شده و در ماه آوریل به پایان 
حریم  حفظ  و  قانونی  مسائل  دلیل  به  اما  رسیده، 
سیاستمداران  و  پزشکان  ورزشکاران،  خصوصی 
منتشر  کامل  طور  به  تاکنون  پرونده  این  در  دخیل 

نشده است

ورزش ما وجـهان

BBC:کریستین بنیتز، مهاجم اکوادوری باشگاه الجیش قطر در سن 27 سالگی بر اثر حمله قلبی درگذشت.
این عضو تیم ملی اکوادور روز یکشنبه2۸ جوالی لحظاتی پس از بازی برای الجیش  به دلیل درد در ناحیه 

شکم در بیمارستان بستری شده بود.
بر اساس گزارش فدراسیون فوتبال اکوادور، قلب این مهاجم ساعتی پس از بستری شدن در بیمارستان از 

حرکت باز ایستاد.
کریستین بنیتز در کارنامه ورزشی خود سابقه بازی در باشگاه بیرمنگام انگلستان را داشت، او همچنین 

5۸ بار برای تیم ملی اکوادور بازی کرده بود.
بنیتز ملقب به »چوچو« در چارچوب جام شیخ جاسم با الجیش مقابل القطر بازی کرد، الجیش در نهایت 

موفق شد دو بر صفر حریف خود را شکست دهد.
الجیش که کمتر از یک ماه پیش با این بازیکن اکوادوری قرار داد امضا کرده بود، با صدور اطالعیه ای با 

تایید خبر مرگ او در سایت خود نوشت: »بنیتز اخیرا با قراردادی سه ساله به باشگاه الجیش ملحق شده 
بود. این بازیکن، بدون داشتن مشکل سالمتی، برای اولین بار روز 27 جوالی در مسابقه مقابل القطر به 

زمین رفت.«

مهاجم اکوادوری باشگاه الجیش قطر بر اثر حمله قلبی درگذشت.

میزبانی ایران برای  جام ملتهای آسیا 

علی کفاشیان

دوپینگ  در  آلمان  سیاستمداران 
کردن ورزشکاران دخالت داشتند.
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ورزش ما وجـهان

تیم رئال مادرید که برای انجام مسابقات موسوم به 
جام قهرمانی باشگاه های بین المللی در آمریکا به 
سر می برد در مرحله نیمه نهایی این رقابت ها موفق 

به شکست اورتون شد.
منتشر  را  مطالبی  نشریات  از  برخی  همین حال  در 
بر  مبنی  رونالدو  کریستیانو  قصد  از  که  اند  کرده 
میان  به  سخن  یونایتد  منچستر  به  مجدد  پیوستن 
آورده است، حال آنکه ستاره پرتغالی این مطالب را 

تایید نکرد.
وی با اشاره به این شایعات گفت: “من هیچ چیز را 
تایید نمی کنم. من همانند همیشه تنها کار خودم را 
انجام می دهم. اکنون در مورد آینده ام چیزی نمی 

دانم. در حال حاضر بازیکن رئال مادرید هستم.”
رونالدو که بهترین بازیکن دنیا در سال 200۸ شده 
از منچستر  میلیون دالر  با رقم 125  در سال 2009 
نوع خود  رئال مادرید منتقل شد که در  به  یونایتد 

رکوردی محسوب می شود.

نوجوانان  فرنگی  کشتی  ملی  تیم  BBC:اعضای 
ایران که برای مسابقات قهرمانی آسیا به مغولستان 
دلیل  به  رقابت ها  پایان  از  بعد  بودند،  کرده  سفر 
اقامتشان،  محل  هتل  با  حساب  نکردن  تسویه 

نتوانستند به ایران برگردند.
با  ایران،  کشتی  تیم  بدهی  دلیل  به  هتل  مسئولین 
گرو نگه داشتن گذرنامه اعضای تیم از دادن اتاق به 

آنها هم خودداری کردند.
اتمام  از  بعد  که  تیم  سرپرست  ایسنا،  گزارش  به 
مسابقه به ایران برگشته بود، با اشاره به اینکه خبر 
ندارد گفت:  افتاده در مغولستان  اتفاقات  از  دقیقی 
به  نداشتیم.  سفارت  و  بانک  آن جا  در  که  »می دانم 
خاطر همین برای حواله کردن پول با مشکل مواجه 

بودیم.«
ایسنا به نقل از دبیر فدراسیون کشتی نوشت: »چون 

با  پول  واریز  برای  نداشتیم  سفارت  مغولستان  در 
دادیم  انجام  که  تالشی  با  اما  شدیم  مواجه  مشکل 
از طرف فدراسیون کسی را مامور این کار کردیم و 

مشکل را به زودی حل خواهیم کرد.«
تیم ایران در مجموع امتیازات با دو طال، دو نقره و 

یک برنز روی سکوی سوم این مسابقات ایستاد.
 76 وزن  کار  فرنگی  موجرلو،  علی  ایران  تیم  برای 
 100 وزن  کشتی گیر  اکبری،  اصغر  علی  و  کیلوگرم 

کیلوگرم موفق به دریافت مدال طال شدند؛ 
حسین  و  کیلوگرم   5۸ وزن  در  عبادی  جمال 
نقره  مدال  کیلوگرم   ۸5 وزن  در  میرباباشاهی 
 63 وزن  برنز  مدال  اسماعیل پور  علی  گرفتند؛ 
 54 وزن  در  خدیور  حسین  و  گرفت  را  کیلوگرم 

کیلوگرم از دور مسابقات حذف شد.

دردسرتیم ملی کشتی در مغولستان وبی آبروئی برای ورزش ایران

تکذیب رونالدو برای پیوستن به 
منچستر یونایتد

وقتی ناصرحجازی بدون پرده پوشی حرفهای دلش را زد و از مردم ایران دربرابر گرانی هاو بیدادهائی
که حکومت برآنها روا می داشت دفاع کرد همه ورزشکاران زیر ذره بین رفتند و این سئوال برسر زبانها 
بعضی  ویا  تبدیل شده  رژیم  ملیجک  به  برداری  وزنه  قهرمان  مثل  ورزشکاران  از  بعضی  چرا  که  افتاد 
فوتبالیست ها چرا به حکومت  نزدیکندو...  عکسی که می بینید حضور علی آقا پروین بت دیروز جوانان 
و رانت خوار امروز حکومت اسالمی  درمراسم تحلیف روحانی است . شاید علی آقا دراین مراسم بفکر 
فرورفته است که چگونه همبازیهای دیروز او مانند حجازی و پیشکسوتان او مانند  دکتر  مصطفی عرب 
ویا همایون بهزادی  دراوج محبوبیت از زمین بیرون آمدند و همچنان محبوب مانده اندواو به سراشیب 

سقوط  درافتاده است ؟

عکس ماه
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هاورد هنری یکی از مورخین آمریکائی 
اساطیری  هرداستان  که  بود  معتقد 
سینه  که  قدیمی  هرداستان  واصوالً 
به سینه نقل شده و به مارسیده است 
درواقع حقیقت هائی اززندگی گذشته 

انسان را بازگو می کند.
دربعضی   «: پروفسور هنری می گفت 
که  است  آمده  قدیمی  ازداستانهای 
مردان فضائی موقعی که به زمین می 
های  بازن  شدند  می  وماندگار  آمدند 
کردند  می  وازدواج  آمیزش  زمینی 
وثمره ازدواج آنها فرزندانی چشم آبی 
وموطالئی بودند وباز درهمین داستانها 
ها  آبی  چشم  که  است  شده  حکایت 
مسلط  برجهان  سرانجام  وموبورها 
دانایان  ازنسل  که  چرا  خواهندشد 

هستند.
این  با  شما  نظر  به  پرستی  نژادی  آیا 

گفته ها فرق دارد؟

به تجربه ثابت شده است اگر شخصی 
به کشوردیگری مهاجرت کند ومدتی 
وزبان  نماید  اقامت  درآنجا  طوالنی 
یادبگیرد وقتی  آن کشورراهم بخوبی 
ویا  ریاضی  محاسبات  خواهد  می  که 
یا  و  دهد  راانجام  اصلی  چهارعمل 
آن  همیشه   تقریبًا  بخواند  اعدادرا 
کارهارا به زبان مادری خود انجام می 

دهد.

حرارت    فرونشاندن   برای  روزها  این 
بستنی  تابستان  گرمای  از  ناشی  بدن 
هرکجا  از  حل  راه  یک  عنوان  به  را 
بخرید  توانید  می  کنید  اراده  که 
که  بود  زمانی  اما  کنید.  جان  ونوش 
کننده  این خنک  آوردن  بدست  برای 
بدن  باید رنج وزحمت ها کشیده می 
شد . در سال 67 پس از میالد  نرون 
امپراطور خونخواررم  وقتی هوس یک 
وگالب  کردمیوه  می  خنک   خوردنی 
وعسل رل با برف مخلوط می کرد ومی 
کوههای  از  نرون  برای  را  خورد.برف 
این  برفهای  .اگرهم  آوردند  می  آلبان 
های  پیک  شد  می  آب  کوهستان 
هرروز  یافتند  می  مأموریت  نظامی 
پیرنه   کوههای  از  را  برف  مقداری 
منزل به منزل ودست به دست  به رم 
برسانند.البته چون درآن زمان یخچال 
وجودنداشت  ومحموله برف دربین راه 
آب می شد  چیزی جز یک سطل آب  
چنان  ونرون  رسید  نمی  رم  به  خنک 
خشمگین می شد  که دستور می داد  
آخرین نفری  را که برف ذوب شده را 

می آورد درجا به قتل برسانند.
دردوران پیش از میالد هم یونانی ها از 
خوردن برف شیرین لذت می بردند  تا 
اینکه رومی ها بستنی را ابداع کردند..

تاریخ دقیق  رایج شدن بستنی

  1523 درسال  اما  نیست   مشخص   
وتوت  وشکر  برف  از  متشکل  بستنی 
فرنگی وآب لیمو وپرتقال  در عروسی 

کاترین دو مدیسی  مصرف شد. 
بستنی  ازآن  پس  سال  دویست 
شد.  وعام  خاص  محبوب  درفرانسه 
جزو  بستنی  ساختن  دستورالعمل  اما 
می  فاش  را  آن  کسی  واگر  اسراربود 
شد.آلمانها   می  متهم  خیانت  به  کرد 
نسبت به این خوراکی خنک  مشکوک 
جهان  فروشی  بستنی  بودند.اولین 
یک  بوسیله  میالدی   1672 درسال  

سیسیلی در پاریس افتتاح شد.

اسکاتلندی   آدامز   مک  لودان   جان 
کسی  اولین  سپتامبر1756  متولد21 
به  آسفالته  سازی  جاده  که  بود 
او   . کرد  اختراع  را   امروزی  سبک 
جاده هارا  با سنگ ریزه هائی  بطول 
تقریبًا 6 سانتی متر  سنگفرش کرد و 
شن  مخلوط  و  ریخت  شن  آن  برروی 
سازی   جاده  برای  را  ریزه  وسنگ 
طرح  این  گویند  می  پیشنهادکرد.. 
پرونه   بنام  فرانسوی  یک  به  متعلق 
را  آن  است  نتوانسته  که  است  بوده 
در26   آدامز  مک  مهندس  کند.  پیاده 
هشتادسالگی  درسن   1۸36 نوامبر 

درگذشت .

بعضی اوقات سگها درخواب زوزه می 
کشند و یا درصورتشان حرکاتی حاکی 
از بروز احساسات دیده می شود. علت 
این حالت ها این است که سگ یکی از 
نادر حیواناتی است که دارای فعالیت 
روحی است  وبه همین علت هم  بطور 
زوزه کشیدن  بیندو  می  مرتب خواب 
درخواب  و یا حرکات عضالت صورت 
بخاطر صحنه هائی است که درخواب 

می بیند.

هشتم  هنری  همسر  دومین  آنابولینا 
شوهرش   بدستور  انگلیس   پادشاه 

 و
خواندنی کوچک

ژاد    پرستی
       اساس    ن

    زبان  مادری   و   ریاضیات

ت        بستنی
           سرگذش

             مخترع  جاده   سازی

   سگ ها  خواب   می بینند؟

  خوشبختی در  میان بدبختی
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محکوم به مرگ شد. وقتی به جایگاه 
بدبختی  دراین   «: گفت  رسید   اعدام 
آنکه  یکی  دارم   دوخوشبختی  من   ،
بریدن سرمن شده که  مأمور   جالدی 
درکار خود استاد است لذا ازاین بابت 
دارای  برد.دیگرآنکه  نخواهم  رنجی 
افراد  تمام  ازگردن   که  گردنی هستم 
کشور  باریکتر است  به این جهت هم 

جالد دچارزحمت نخواهد شد!

وسمی  ترین  خطرناک  جعفری   مار 
مهلک  از  ویکی  درایران   مار  ترین  
ترین  مارهای شناخته  شده  دنیاست

آن   فارسی  تسمیه  وجه  که  مار  این 
از  عضوی  نیست  روشن  بدرستی 
وبه  است  واقعی  های  افعی  خانواده 
شناسان  خزنده  از  بسیاری  عقیده 
سم آن از زهر افعی های دیگر مؤثرتر 
»افعی  تنها  .درایران  است  تر   وقوی 
دماوندی« دارای چنین سم نیرومندی  
وترسناک  کوچک  افعی  این   . است 
صحرائی  ونیمه  صحرائی  دراراضی 
سیستان  خراسان   معتدل  وحتی 
فارس   ، ساحلی  استان   ، وبلوچستان 
دربعضی  وحتی  کرمان   ، خوزستان   ،
ودرخارج  فارس  خلیج  جزایر  از 
saw- ای  اره  فلس  افعی  بانام  ایران 
بسیار  درمنطقه   scaled viper
تا  ومرکزی  غربی  ازآفریقای  وسیعی 
جزیره  وشبه  آفریقا  وازشرق  مصر 
تا  مدیترانه  شرقی  وحاشیه  سینا 
افغانستان   تا  وازآنجا  مرکزی   آسیای 
می  دیده  و سریالنکا   هند  پاکستان  
 30 فاصله  به  تواند  می  مار  این  شود. 

سانتی متر برروی انسان  پرتاب کند 

روی تمام  درجه های حرارت سنج  

درجه  عنوان  به  را   37 عدد  طبی 
مشخص  انسان  دهان  طبیعی  حرارت 
نموده اند اما بایستی توجه داشت که 
راعالوه  انسان  بدن  حرارت  پزشکان 
وکشاله  بغل  زیر  حرارت  از  دهان  بر 
صورت  درآن  سنجند.که  می  هم  ران 
حرارت طبیعی بدن انسان درزیر بغل 
ران  درکشاله  درحالیکه  است   36/5
بیشتر  باید  هم  درجه  از37  چنددهم 

باشد.

کافه ژیراردن  درحوالی سالهای 1۸70 
از معروفیت وموفقیت بزرگی درپاریس 
تنها  نه  رستوران  این   . برخورداربود 
مانند  پارک  درحیاط  را  میزهایش 
تعدادی  بلکه  گذاشت  می  رستوران 
میز را برای دوستداران طبیعت باالی 

درختها می گذاشت  تا این مشتریان 
خاص از درخت باال بروند و درآنجا نهار 

خودرا صرف کنند.
بدیهی است بجای صندلی هم از شاخه 

ها برای نشستن استفاده می شد.

را   رازی  کتابهای  بیرونی  ابوریحان 
دررشته های مختلف نام برده است و 
گفته است که این کتابهارا خود دیده 
ومطالعه کرده است . بیرونی دررساله 

»فهرست کتب محمدبن ذکریا« تعداد 
ذکر  جلد   56 را  رازی  طبی  کتابهای 
از  عبارتند  آنها  مهمترین  کند.که  می 
: جامع کبیر، معروف به حاوی . کتاب 
المرشد وطب منصوری وکتاب الجدری 
والحصبه وکتاب نقرس واوجاع مفاصل 
کتاب   ، سنگ   پیداشدن  وعلت 
درقولنج وغیره که عالب این کتابها به 
زبانهای التین یا عبری دراروپا به چاپ 
که  دیگری  کتابهای   . است  رسیده 
نسبت  رازی  به  خود  دررساله  بیرونی 
می دهد عبارتنداز: 33 کتاب درزمینه 
طبیعیات ، 7 کتاب درمنطق ، ده کتاب 
کتاب  هفت   ، وریاضیات  نجوم  درعلم 
 16  ، پیشینیان  کتابهای  از  اقتباس  با 
کتاب درفلسفه وشش کتاب درفلسفه 
درالهیات  کتاب  و14  بعدالطبیعه  ما 

کتاب  و12  درشیمی  کتاب   و21 
درمجموع   بیرونی   . مختلف  درفنون 
1۸4 رساله وکتاب  رازی را دیده وبه 

تفصیل ازآن ها نام می برد.

       
     

از  یکی  دوازدهم   قرن  شاعر  هاتف 
او   . کشورماست  معروف  شاعران 
 119۸ ودرسال  متولدشد  دراصفهان 
و  بوده  هاتف طبیب  کرد.  وفات  درقم 

درشعری به این عنوان اشاره دارد:
ازشکایات من یکی این است

که سپهرم زواژگون کاری
داده شغل طبابت و زین کار

چاکران مراست بیزاری
فلک انباز کرده ناچارم

با فرومایگان بازاری

که گمان داشت کز تنزل دهر
کارعیسی کشد به بیطاری

ناصرالدین شاه  وقتی به سفر می رفت  
درمکاتباتی که با نایب السلطنه داشت 
مطالب جالبی را ذکر می کرد. ازجمله 
وتعصب   غیرت  از  نشان  که  زیر  نامه 
ناامنی  وجود  داردوصدالبته  ناصری 

های آن زمان را هم یادآورمی شود:
» نایب السلطنه 

که  کند  می  کاری  حقیقتًا  موسیوونی 
بی  به  باألخره  را  تراموای  این  عمل 
حکم  بکشاند.مکرر  عمده  های  نظمی 
ننشاند  درتراموای  زن  شب   که  شد 
وامکان نداردکه دولت قبول این معنی 
رابکند. بعداز قدغن ها واینکه خودش 
هم عرض کرد که من نخواهم نشاند .. 
ازقرار این روزنامه ، زن به تراموای می 
بکن  وقدغن سخت  بخواه  اورا  نشاند. 
برخیزد  فسادی  میانه  ازاین  اگر  وبگو 
وحکومت  ایران   دولت  بهیچوجه 

طهران مسئول نخواهد بود.« 
از  خوشحالی  ابراز  با  دیگری  درنامه 
نایب  به  فحشاء  باند  یک  دستگیری 

السلطنه می نویسد:
اینها عمده  از همۀ  »... فقره دیگر که 
تراست  این است ، زنهائی که بسفارت 
میروند  ها  فرنگی  وپیش  ها  خانه 

مکررهم درراپورتهای مخفیه به اسم 

و رسم مینمایم مثل  هاجرقمی  و ..و..
بگذارید  گذکچی  و  آدم  شما  باید 
ها  فرنگی  با  فهمیدید  که  را  هرزنی 
فرنگی  خانه  از  همینکه  دارد  رابطه 
ها بیرون آمد فردا به یک بهانه دیگر 
اورا بگیرید بدهید توی جوال انداخته 
خفه  جوال  توی  همان  تارا  دوتاسه 
تنبیه  را  وسایرین  بُکشند.   ، کرده 
بالمّره   شهر  از  کرده  وجریمه  سخت 
چیز  هم  غیرت  نمایند.  بلد  اخراج 
مالحظه  آشکارا  دردنیا   . است  خوبی 
میرودخانۀ  مسلمان  زن  که  میکنند 
را  زن  آن  نمیگویند.اقاًل  هیچ  فرنگی 

بگیریدوبکشید.پدرش رابسوزانید...«

 مار جعفری  در  ایران وجهان

      میز نهار باال  ی درخت

     آثار محمد ذ  کریای  رازی

ف    اصفهانی    
         دکتر هات

         درجه  حر ا   رت  بدن       

                 غیرت  ناصری
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حیوان شناسی شعبه ای از علم  است 
که به زندگی حیوانات می پردازد. واژه 
Zoology از زبان یونانی گرفته شده 

که به معنی  دانش حیوانات است .
پیش  سال  هزاران  از  دانشندان 
پیرامون زندگی و ویژگیهای حیوانات  
اند. پرداخته  بررسی  و  پژوهش  به 
ارسطو دریونان باستان وپلینی بزرگ 
در روم  تالش کردند تا انواع حیوانات

 1500 دهه  کنند.در  بندی  طبقه  را   
وآندره  داوینچی  لئوناردو  میالدی 
حیوانات  بدن  تشریح  به  وسالی  
حیوانات  بدن  درمورد  تا  پرداختند 
میالدی   1700 بدانند.دردهه  بیشتر 
کارول  لینه مجموعه جدیدی ازطبقه 
بندی انواع حیوانات ارائه کرد. او برای 
التین  نامهائی  حیوانات  از  گونه  هر 

برگزید.

دانشمند  میالدی   1۸00 دردهه 
تئوری  اولین  داروین  چارلز  انگلیسی 
شد  کردومدعی  منتشر  را   تکامل 
ها  نسل  طی  حیوانات  های  گونه  که 
می  هماهنگ  خود  زیست  محیط  با 
شاهد  میالدی    1900 سالهای  شوند. 
که  بود  وراثت  جدیددرباره  کشفیات 
DNA منجرشد. و  به شناخت ژن ها 

این عوامل باعث پیشرفتهای گسترده  
پیرامون همه  شکلهای حیات  ازجمله  
گردید.درسالهای  حیوانات  زندگی 
اخیر حیوان شناسی نقش فعالتری را 
درحمایت از حیات وحش و حیواناتی 
است   انقراض  درخطر  آنها  نسل  که 

برعهده گرفته است .
توجه  شناسان  حیوان  از  بسیاری 
طبیعی  محیط  در  حیوانات  به  خودرا 
آن حیوان معطوف کرده اند. بعضی نیز 
پارک  هاویا  باغ وحش  در  را  حیوانات 
هائی که پناهگاه امن حیوانات بشمار 
دهند. می  قرار  بررسی  میروندمورد 
می  امروز  که  حیوانات  از  بسیاری 
جدا  خود  طبیعی  محیط  از  اگر  بینیم 
نمی شدند و در اسارت مورد حفاظت 
قرار نمی گرفتند شاید امروز نسلشان 
شناسان  حیوان  بود.  شده  منقرض 
همکاری  طبیعی  تاریخ  های  موزه  با 
نزدیک دارند تا یافته های خودرا ازآن 
طریق به اطالع عموم برسانند. برخی 
ویا  دانشگاهها  با  شناسان  حیوان 
آزمایشگاهها همکاری می کننددراین 
مراکز آنها به بررسی حیوانات زنده و 
نمونه سلولهای حیوانات  می پردازند.

دست آورد حیوان شناسان هم به نفع 
انسانهاست  سود  به  هم  و  حیوانات 
از  ای  صفحه  راست  سمت  .درتصویر 
عربی  زبان  به  شناسی  حیوان  کتاب 
ولی  نیست  معلوم  آن  مؤلف  که  است 

احتماالً مربوط به ایران است.

آلودگی محیط زیست
حیات  ضروری  عوامل  از  وهوا   آب 
عوامل  این  اما  زمین هستند.  برسطح 
می  آلوده  انسانها  بوسیله   گاهی 
را  زنده  موجودات  حیات  و  شوند 
مورد تهدید قرارمی دهند. آمریکا  5 
 25 اما  دارد  را  جهان  جمعیت  درصد 
را  زیست  محیط  های  آلودگی  درصد 
سوختهای  که  زمانی  شود.  می  باعث 
و  گازوئیل   ، نفت  مانند  فسیلی 
شوند  می  گرفته  بکار  سنگ  ذغال 
دیگری  گازهای  و  کربن  اکسید  دی 
دربرابر  گازها  این   . کنند  می  تولید 
قسمتی  و  قرارگرفته  خورشید   نور 
جذب  خود  به  خورشیدرا  حرارت  از 
زمین  جو  دمای  درنتیجه  کنند.  می 
گرمترشدن   باعث  و  داده  افزایش  را 
آن  به  شوند.که  می  زمین  هوای 
. گوئیم  می  ای«   گرمخانه  تأثیرات   «

موجود  آب  با  گازها  این  نیز  گاهی 
شده  ترکیب  زمین  باالی  درطبقات 
وبصورت باران اسید برزمین نازل می 
ناپذیری  جبران  خسارات  که  شوند 
درنتیجه  و  کشتزارها  ساختمانها،  به 
کنند.گاهی  می  وارد  انسان  سالمت 
که  هوائی  با  ها  آلودگی  همین  نیز  
و  آمیزند  درمی  کنیم  می  استنشاق 
های  نارسائی  دچار  کسانیکه  برای 
باری  فاجعه  نتایج  هستند   تنفسی 
توانند  می  گازها  این  آورند.  می  ببار 
که  کنند  آلوده  نیز  را  سطحی  آبهای 
است  گوناگونی  بیماریهای  آن  نتیجه 
که جان بشررا تهدید می کند. بعضی 
کردن  درآلود  که  بزرگ  شرکتهای 
گویند  می  دارند  نقش  زیست  محیط 
زیست   محیط  به  ازحد  زیاده  توجه 
باعث  تخریب اوضاع اقتصادی می شود

پُرسش وپاُسخ علمی 
حیوان شناسی
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 اهرم ، ساده ترین ماشین
که  است  ماشین  ترین  ساده  اهرم 
نیروی کار ویا جنبش را  افزایش داده 
و حرکت یک محموله را آسان تر انجام 
جسم  یک  علمی   نظر  از  دهد.  می 
زمانی حرکت می کند که به آن نیروئی 
واردشود .درنتیجه جسم درجهتی که 
نیرو واردشده حرکت می کند.  به آن 
را  سنگینی  جسم  خواهیم  می  گاهی 
نیز  صورت  دراین  کنیم  بلند  اززمین 
به نیرو نیازداریم . نیروئی که ما برای 
می  بکار  سنگین  جسمی  کردن  بلند 
نیست.اما  کافی  مواقع  دربیشتر  بریم 
اگر سریک قطعه چوب بلندرا زیر آن 

قراردهیم و جسم دیگری را د رزیر
ناحیه وسط این چوب  بگذاریم متوجه 
می شویم به آسانی می توان آن جسم 
سنگین  را حرکت داد. این قطعه چوب 
را اهرم می نامیم .اهرم حول یک نقطه  
تسهیل حرکت  باعث  و  ثابت  حرکت 

جسم دیگر می شود.

ساخت اهرام
فرعون  دفن  برای  محلی  مصر  اهرام 
به  اهرام  این  مهمترین  مصربود.  های 
اهرام سه گانه معروفند که در ساحل 
غربی رود نیل درگیزه یا غزه  بناشده 
اند.برای ساختن این اهرام  کارگرانی از 
سراسر مصر جمع شدند . این کارگران 
بهنگام  که  بودند  کشاورزانی  بیشتر 
کشاورزی  به  قادر  نیل   رود  طغیان 
کاربرروی  برای  ودرنتیجه  نبودند 
این  شدند.  آورده  محل  به  اهرام   
اهرام درحدود2600 سال فبل از میالد 
هرم  آنها  بزرگترین  اند.  شده  ساخته 
ساختمان  که  است  خئوپس  یا  ُخفو 
کاپیتول در واشنگتن دی .سی . درآن 
جای می گیرد. برای ساختن این هرم 
هریک  که  سنگ   2،300،000 از  بیش 
بکاررفته  دارد  وزن  تن   2/5 حدود 
 700 ازفاصله  سنگهارا  این   . است 

مکان  این  به  نیل  رود  ازطریق  مایلی 
آورده اندوباتوجه به ابزار ساده ای که 
درآن زمان مورداستفاده بوده یکی از 

عجایب جهان است .

جزیره ایسترکجاست؟
درفاصله  ایستر  آتشفشانی  جزیره 
شیلی  غرب  کیلومتری   3500
دراقیانوس آرام قرارداردوبخاطرسنگ 
متعددی  ی  الجثه  عظیم  های  تراشی 
که دارد شهرت جهانی پیدا کرده است 
است  آن  جزیره  این  نامگذاری  علت 
جیکوب  بنام  هلندی  کاشف  که  
یا  پاک  عید  یکشنبه   دررور  راگوین 
را  جزیره  این   1722 درسال  ایستر 
را  آن  نام  دلیل  وبهمین  کرد  کشف 
بخاطر روز کشف آن  ایستر   نامیدند. 
طول  کیلومتر   22/5 فقط  جزیره  این 
جزیره  این  دارد.  عرض  کیلومتر   11 و 
آتشفشان  های  دهانه  ازکوهها،  که  
شده  تشکیل  بلند    های  صخره  و 
های  مجسمه  ساحلش   درامتداد 
بزرگی  بنام مائی Moai  قراردارد که 
از سنگهای آتشفشانی تراشیده شده 
اندازه  به  ازاین مجسمه ها  بعضی  اند. 
هستندکه  مسکونی  ساختمان  یک 
تاریخ  دوران  از  قبل  دهد  می  نشان 
جزیره  دراین  مردمانی  شده   نوشته 
زندگی می کرده اند. اما از زندگی آنها 

هیچ اطالعی دردست نیست . 
انسانهایی از پولینیزی واقع دراقیانوس 
از  پس  چهارم  یا  سوم  سده  در  آرام 

این  واردشدندو  جزیره  این  به  میالد  
احتماالً  تراشیدندتا  هارا  مجسمه 
آنهارا درمعبد خورشید مورد ستایش 
برجای  قوم  این  از  خطی  قراردهند. 
مانده است که امروز هیچکس قادر به 

خواندن آن نیست .
کشور  تملک  در  امروز  جزیره  این 
شیلی است . طبق آخرین سرشماری  
جمعیت این کشور درسال 2012 حدود 

5۸00 نفر است .

اشتهای کاذب یا پیکا چیست؟
مناسب  که  موادی  خوردن  به  عالقه 
گویند  می  پیکا  را  نیستند  خوردن 
 magpie یا  زاغی  کالغ  از  نام  این 
سیری  اشتهای  که  شده  گرفته 
بدستش  که  هرچیز  و  دارد  ناپذیری 
در  بیماری  خورد.این  می  برسد 
می  ماده   وچه  نر  چه  موجودات  همه 
نیز  دنیا  کند.ودرهمه جای  بروز  تواند 
ها  درانسان  بیفتد.  اتفاق  تواند  می 
زنان  گریبانگیر  بیماری   این  بیشتر 

حامله وکودکان  می شود. بیمار مباال 
به پیکا  هرچیز بدستش برسد اعم از 
آنکه خوراکی باشد یا نباشد می خورد 
.برای مثال زنهای حامله ای دیده شده 
اند که باعالقه خاک، گچ ونظایرآن را 
انواع مختلفی دارد  می خوردند. پیکا 
که به آداب وسنن فرهنگی ، مکانیزم 
دارد.   بستگی  دیگر  عوامل  و  عصبی 
و  مسمومیت  مرحله  به  گاهی  بیمار 

اختالالت مغزی دچارمی شود. 

چرا خوابهائی  راکه 
می بینیم فراموش میکنیم؟

فرو  عمیق  خواب  به  ازاینکه  قبل  ما 
مردمک  هنوز  که  ای  درمرحله  رویم 
کند   می  حرکت  سریع  چشممان 
خواب می بینیم . دانشمندان معتقدند 
به  بینیم  می  که  خواب  مرحله  دراین 

حافظه کوتاه مدت ما منتقل می شود 
مدت  دراز  حافظه  به  تواند  نمی  و 
می  نشان  مطالعات  کند.  مکان  نقل 
وبراین  نفر می خوابد  وقتی یک  دهد 
باوراست که خواب نمی بیند به دلیل 
درفواصل  شب  درطول  که  است  آن 
مختلف از خواب بیدار می شود وچون 
به  چیزی  بوده   دیدن  خواب  درمیانه 

یادش نمی ماند.. 

خواب  از  وقتی  که  هستند  کسانی 
اند  دیده  که  خوابی  شوند  می  بیدار 
روزبعد  صبح  اما   آورند  می  یاد  به  را 
فراموش  اند  دیده  درخواب  را  آنچه 
به  این  گفتیم  .همانطورکه  کنند.  می 
قادربه  آنها  رؤیای  که  است  آن  دلیل 
آنها  مدت  دراز  حافظه  به  انتقال 
نیست ودرحافظه کوتاه مدت آنها  به 
بندرت  شود..  می  سپرده  فراموشی 
قادرند  که  شوند  می  دیده  کسانی 
جزئیات رؤیاهای خودرا تا زمانی دراز 

به یادداشته باشند.
شوند  می  زاده  ازمادر  نابینا  کسانیکه 
به  چشم  درآن  که  خواب  مرحله 
می  خواب  و  کند  می  حرکت  سرعت 
درنتیجه  کنند.  نمی  تجربه  را  بیند 
بندرت  ویا  بینند  نمی  خواب  اصاًل  یا 

رویایی دارند.

چندنوع حشره داریم؟
دانشمندان می گویند به تقریب  بین 
حشره  نوع  میلیون  یک  تا  هزار   750

دردنیا وجود دارد.
تعداد  این  شود  می  گفته  حال  بااین   
تاکنون  که  هستند  حشراتی  از  نیمی 
از  اند.بعضی  زیسته  زمین  روی 
هرسال  که  باورند  براین  کارشناسان 
جدید   حشره  نوع  هزار   7 حدود 
هرسال  همزمان  و  آید  می  بوجود 
به  حشرات  انواع  از  نامعلوم  تعدادی 
آنها  زیستگاه  در  که  تغییراتی  دلیل  
بوجود می آید ازبین می روندومنقرض 
آنهائی  حشرات  این  شوند.بیشتر  می 
به  زا  باران  جنگلهای  در  که  هستند 

سر می برند.
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ارشد  عضو  دو  مکالمه  شنود 
متحده،  ایاالت  تا  شد  سبب  القاعده 
و  آفریقا  شمال  در  سفارت خانه هایش 

خاورمیانه را تعطیل کند.
نیویورک تایمز، گزارش کرده  که ایمن 
یکی  القاعده،  شبکه  رهبر  الظواهری، 

طرف این مکالمات بوده است.
او قصد اجرای عملیاتی را داشته که این 
عملیات  بزرگترین  گوید  می  روزنامه 
زمان  از  غربی  ضد  و  آمریکایی  ضد 
است. بوده  سپتامبر  یازدهم  حمالت 
پیش از این آمریکا اعالم کرده بود که 
از  عملی  خانه هایش،  تعطیلی سفارت 

سر »احتیاط« بوده است.
روز یکشنبه4 اوت بیست سفارت خانه 
بود.  تعطیل  آمریکا  کنسولگری  و 
برای شهروندانش  اخطاری که آمریکا 
شهروندانش  از  و  بود  کرده  صادر 
خواسته بود تا به بعضی از مقاصد سفر 
نکنند ، تا آخر ماه اوت تمدید شده است.
کنسولگری های  و  سفارت خانه ها 
قاهره،  عمان،  ابوظبی،  در  آمریکا 
دوبی،  دوحه،  جده،  ظهران،  ریاض، 
کویت، منامه، مسقط، صنعا و طرابلس 

بناست تعطیل باشند.
جداگانه،  مطبوعاتی  نشست  دو  در 
آمریکا  خارجه  وزارت  و  سفید  کاخ 
خبر دادند که تهدید ها از شبه جزیره 
عربستان بوده است اما اطالع بیشتری 

در این خصوص ندادند.
گزارش  تایمز  نیویورک  که  طور  آن 
کرده، دولت آمریکا به محتوای مکالمه 
الوحیشی،  ناصر  و  الظواهری  ایمن 
پیدا  دسترسی  یمن  در  القاعده  رهبر 

کرده است.
هدف  هیچ  از  گزارش،  همین  به  بنا 
به  صحبت  مکالمه  این  در  مشخصی 
میان نیامده است اما محتوای مکالمه 
یک  وقوع  از  خبر  کارشناسان  نظر  به 

حمله می داد.
اسوشیتد  به  هم  آمریکایی  مقام  یک 
چند  را  ظواهری  پیام  که  گفته  پرس 
دست  به  آمریکایی ها  پیش  هفته 
آورده بودند و فکر می کردند که یمن 

محل حمله آنها بوده است.
آمریکا  کنگره  نمایندگان  از  نفر  چند 
گفته اند که این حمله بزرگ بوده و در 

مراحل آخرش بوده است.

صدای آلمان: شیرکو بی کس نوشتن را 
از نوجوانی آغاز، و نخستین مجموعه 
 196۸( سالگی   2۸ در  را  شعرش 
عراق  پایتخت  بغداد،  در  میالدی( 
از آن  او چند سال پیش  منتشر کرد. 
با  با همکاری  را  فعالیت سیاسی خود 
رهبری  به  کردستان  دموکرات  حزب 
مسعود  کرد.  آغاز  بارزانی  مصطفی 
بارزانی رهبر این حزب در حال حاضر 
است.  عراق  کردستان  اقلیم  رییس 
بی کس بعدها با تشکل اتحادیه میهنی 
طالبانی  جالل  آن  رهبر  و  کردستان 
به  را متعلق  او خود  نزدیک شد، ولی 
با  می دانست.  کردستان  مردم  تمام 
شیرکو  کردستان،  اقلیم  شکل گیری 
بی کس به دوست قدیمی خود بارزانی 
فرهنگ  وزیر  نخستین  و  پیوست 
حکومت خودمختار در این منطقه شد. 
او که کار نوآوری در شعر کردی را از 
دهه سوم زندگی آغاز کرده بود در دو 
دهه آخر عمر بیشترین تالش خود را 

صرف حمایت از فعالیت های فرهنگی

در زادگاهش کرد.
 15 که  »سردم«  انتشاراتی  موسسه 
به  می گذرد  فعالیتش  آغاز  از  سال 
از  با همکاری شماری  و  بی کس  همت 
کردستان  روشنفکران  و  نویسندگان 
کنون  تا  و  گرفت  شکل  عراق 
نشریه  و  کتاب  ده ها  زمینه انتشار 

فرهنگی را فراهم کرده است.
ادبیات  با  جوانی  از  بی کس  شیرکو 
نویسندگان  و  شاعران  از  تعدادی  و 
دو  در  او  داشت.  ارتباط  ایران  معاصر 
جشنواره  برگزاری  با  گذشته  دهه 
فرهنگی »گالویژ« در سلیمانیه زمینه 
سفر تعدادی از نویسندگان و شاعران 

ایرانی به این منطقه را فراهم کرد.
از بی کس 14 مجموعه شعر و تعدادی 
زبان  به  ترجمه  و  نمایشنامه  داستان، 
ویژه  به  او،  آثار  و  منتشر شده  کردی 
بسیاری  به  سوئد  در  اقامتش  از  پس 
شیرکو  است.  شده  ترجمه  زبان ها  از 
بی کس چهارم اوت 2013 در سن 73 

سالگی در استکهلم درگذشت.

هوای داغ مردم آلمان را کالفه کرده است
تابستان  ها  آلمانی  وبویژه  ها  اروپائی  امسال 
داغی را تجربه می کنند. .نکته  قابل توجه این 

است که چون هرگز هوای اروپا به این گرمی 

نبوده مردم آلمان کمتر درخانه های خود کولر 
ازاین  ازآنها  بسیاری  لذا  دارند.  ایرکاندیشن  و 

هوای داغ رنج می برند.

ازهمــــــــــــــــه جا

از اینجا

شنود مکالمه رهبران القاعده به تعطیلی سفارتخانه 
های آمریکا کشیده شد

شیرکو بی کس شاعرکردزبان درگذشت
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یادتان می آید همین چند دهه پیش 
بود که وقتی از سمبل سکسی صحبت 
که  کردند  می  تأکید  آمد  می  بمیان 
باسنش   ، است  طبیعی  هایش  سینه 
طبیعی   هایش  مژه   . است  مصنوعی 
بحث  خالصه  و  است  مصنوعی  ویا 
این  بدن  اعضای  پیرامون  زیادی  های 
سمبل  زیبائی  درمی گرفت . کم کم 
قیطانی  بهای  که  رسیدیم  عصری  به 
را هم درمطب دکتر  به لب های قلوه 
به  و  کردند  تبدیل  انگیز  و هوس  ای  
خوانندگان  از  خیلی  بوتاکس  برکت 
زن ایرانی هم دست به این کار زدند. 
حاال چشممان به مواد غذائی مصنوعی 
روشن .اولین آن همبرگری است که از 
طریق علم ُکُلن  آن را از روی همبرگر 
واقعی ساخته اند. وباآنکه مثل همبرگر 
واقعی نیست اما قیمتش سر بفلک می 

زند       یعنی 300 هزار یورو.
حال که همبرگر  مصنوعی ببازارآمده  
و  مصنوعی  سبزی  قرمه  توان  می 
خورشتهای گوناگون که ازگوشت تهیه 

می شود روانه بازارکرد.
استفاده  با  اند  توانسته  دانشمندان 
گاو  یک  ران  از  بنیادی  سلولهای  از 
سلولهای  با  را  آن  مشابه  گوشت  
بنیادی بسازند ومی گویند از یک گاو 
می توان بیش از 175 میلیون  همبرگر 
ساخت که بااین ترتیب بهیچوجه نباید 
نگران غذای جمعیت دنیا که به شدت 
این  که  بود.آنها  است   افزایش  به  رو 
همبرگررا خورده اند می گویند بسیار 
میلیون   175 .ساختن  است  خوشمزه 
ومجهز  بزرگ  آزمایشگاه  به  همبرگر 
نیاز دارد تا همبرگرها ارزان و درمدتی 

بسیارکوتاه ساخته شوند. 

آنچه به شاهان گذشته ایران اختصاص 
دارد از دید مالها  باید محو شود. اما 
برای  که  را  صدام  شمیر  ها  عراقی 
بود  شده  خارج  عراق  از  فروش 
باردیگر بعنوان یک اثری که به تاریخ 
عراق  به  است   وابسته  کشورشان 

بازگرداندند.
:»لقمان  دادکه  گزارش  آمریکا  صدای 
واشنگتن گفت  در  فیلی، سفیر عراق 
عتیقه  حراجی  یک  در  شمشیر  این 
از  پس  و  بود  شده  گذاشته  فروش  به 
مذاکره با وزارت دادگستری آمریکا به 

عراق بازمی گردد.  
گفت  ساوا  رادیو  به  فیلی  آقای 
»مذاکره برای بازگرداندن اشیا فراوان 
و باارزش دیگری که توسط گروهی از 
آمریکایی ها از عراق دزدیده یا غارت 

شده بود، بین دو طرف در جریان است 
که این شمشیر یکی از آنها است.«

می گوید  واشنگتن پست  که  آنطور 
دسته ای  حسین  صدام  شمشیر 
و  دارد  طالکاری شده  و  تزئین شده 
می دهد  نشان  است  آن  بر  که  مهری 
هدیه  عراق  سابق  رئیس جمهوری  به 

شده است. 
با  عراق  سفارت خانه های  گفت  او 
عتیقه  اشیا  تمامی  دنبال  به  جدیت 
و  هستند  کشورشان  از  شده  دزدیده 
از طریق رسانه ها و کمیته های حقوقی 
در سفارتخانه ها کار بازگرداندن آن ها 

را دنبال می کنند.
اشیاء  غارت  درکشورما  حال  درهمین 
افراددولتی   و  سپاه  بوسیله  عتیقه 

ادامه دارد.

ازهمــــــــــــــــه جا

جا
 آن

آماده کردن بساط افطاری در کاخ ریاست جمهوری سوریهاز

همسر بشار اسد  با خیال راحت وبدون نگرانی 
به  که  درسوریه  بیگناه  مردم  شدن  کشته  از 
یک سهمیه روزانه تبدیل شده  است از مراسم 
مذهبی غافل نیست بویژه درماه مبارک رمضان  

شود  می  مشغول  وپز  چپت  به  افطاری  برای 
دراین   . کدبانوست  چقدر  که  میدهد  نشان  و 
عکس ازسمت راست نفر سوم است که درحال 

تهیه  خوراکی ناچیز برای افطار است.

شمشیر صدام حسین به عراق بازگردانده می شودهمبرگر مصنوعی هم ببازار آمد
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نمایندگان مردم
با یکی از یاران قدیمی سرگرم گفتگو 
بودیم که این جمهوری نعلین و آفتابه 
هر چقدر اشکال داشته باشد ، باالَخره 
محاسنی هم دارد و انصاف نیست که 
همه  جاهل  امت  این  کارهای  بگوییم 
جامعه  برای  سودی  هیچ  و  بوده  بد 
ترین  ارزشمند  از  نداشته. یکی  ایران 
قراضه  فرهنگ  این  دستاوردهای 
است  فرهنگی  تهاجم  با  مقابله  امتی 
بقول جناب  نوع غـربی اش.  از  بویژه 
سعید ذلیلی ! کاندیدای سابق ریاست 
جمهوری اصأل این انقالب باشکوه برای 
جلوگیری از هجوم فرهنگ غربی بود.
ملی  افتخارات  بزرگترین  از  یکی  این 
این  در  بسیج  و  روحانیون  که  است 
جنگ و جدال، زحمات و سختی های 
شهید  امت  آبروی  تا  میکشند  بسیار 
را  اسالمی  ایران  شریف  مردم  و  پرور 
و  دنیوی  فساد  از  همه  و  کنند  حفظ 
بمانند.  امان  در  آخرت  عذاب  و  زجر 
بد نیست به فرمایشات این نخبگان و 
شاهکارهای فکری آنان در رسیدن به 

جامعه اسالمی ، نظری بیندازیم .
ما چون برای رهبرمعظم ایران اسالمی 
نصایح  چون  و  داریم  زیادی  احترام 
از  دارد  را  فتوای شرعی  حکم  ایشان 
او نقل قول میکنیم. به گزارش جارچی 
کارگران!  خبرگزاری  آخوندی  رژیم 
در  انقالب  معظم  ،رهبر  ایلنا  ایران 
خمینی  امام  مطهر  حرم  زائران  جمع 
بنیانگذار  رحلت  سالگرد  مراسم  در 
»...قبل  گفتند:  اسالمی  جمهوری 
پول  خائن،  فاسد،  سران  انقالب  از 
لذت های  و  شهوات  در  غرق  پرست، 
حکمرانی  ایران  بر  حیوانی  و  مادی 
می کردند اما بعد از انقالب نمایندگان 
ما  گرفتند...«  را  آنها  جای  مردم 
جماعت  این  که  ایم  گفته  همیشه 
خودشان  گندکاریهای  پوشاندن  برای 
تبلیغاتی  شعارهای  همان  مجبورند 

آن دوره را نشخوار کنند. چون تاریخ 
قضاوت خواهد کرد که رژیم پهلوی در 
از  بعد  و  قبل  ی  حکومتها  با  مقایسه 
خودش بسیار سرتر و میزان فسادش 
به مراتب کمتراز سلسله معلوم الحال 
آخوندی  شکوه  با  جمهوری  و  قاجار 

بوده است، و سازندگیش صد ها برابر 
نابودی  و  خرابی  بجز  که  آنان  دو  هر 
ایران هیچ کاردیگری نکرده اند. بدون 
هیچ گمان در رژیم پهلوی اشتباهات 
چنین  سزاوار  هرگز  ولی  شد  زیادی 
شاهزاده  این  نیست.  دادگری  بی 
شهروند  حاال  که  هم  پهلوی  رضا 
از  دفاع  بجای   ، اند  شده  پهلوی  رضا 
دوران ایران سازی خاندانشان سرگرم 
ملی  سازش  و  جمهور  رییس  انتخاب 
نگاهی  یک  باید  ضمن  در  میباشند. 
خودمان  که  انداخت  آیینه  در  هم 
بگذریم.   ، گناهکاریم  بیشتر  همه  از 
رژیم  ضد  های  عربده  از  گذشته  ولی 
سابق، حرف رهبر معظم  جای کنکاش 
حیوانی  لذایذ  مورد  در  ایشان  دارد. 
فرمودند.  غلو  کمی  حکمرانان   آن 
پول  و  خائن  سران  که  نداریم  بیاد  ما 
احکام  از  دانشی  هیچ  قبلی  پرست 

طبق  را  حیوانات  با  دخول  و  جماع 
بویژه  آیات عظام  فتاوی  و  استفتائات 
اسالمی  جمهوری  بنیانگذار  سید  آن 
میداشته اند. شکر خدا که پس از انقالب 
باشکوه، نمایندگان مردم که درستکار 
های کارآیی  وبا  دانش  و  عقل  با  و 

حکمرانان  جای  هستند  گوناگون   
مقامات  در  حاال  و  گرفتند  را  سابق 
به  خدمت  مشغول  مختلف  مراتب  و 
جامعه ایده ال اسالمی ایران هستند. 
یکی از خادمین به انقالب و اسالم  در 
بنام  فردیست  فناوری  و  علوم  رشته 
وزیرارتباطات  که  نامی  حسن  محمد 
و  است  سابق  مموتی  پرزیدنت  دولت 
امیدواریم در دولت » تدبـیر و امید « 
آشیخ روحانی او را در مقام خود نگه 
دارند که سوژه به دست نویسندگانی 
مثل ما بدهند تا کلی به فهم و شعور این 
امت مسخ شده ایواهلل بگوییم و تعظیم 
کنیم . این استاد نامی چند وقت پیش 
صوت  پخش  مورد  در  ای  اطالعیه  از 
از طریق الیه های  زمان  امام  و تصویر 
از  باال تر  الیه   از  ترپوسفرو  و  یونسفر 
فیبر نوری سخن گفت. البته توضیحی 
که در باره چگونی پخش صدا و تصویر 

داده بود کاماَل علمی و فنی بود که ما 
ازش سر در نیاوردیم چون خیلی باال 
تر از لیسانس و دکترا حرف میزد. گویا 
از همین تاکتیک برای رونمایی تصویر 
امام خمینی در کره ماه استفاده کرده 
بودند. بحث سر این نیست که اینکار 
شدنی یا نشدنی است ، اشکال از اینه 
زیبای  هیبت  دادن  نشان  بجای  که 
براد  آقای  قیافه  یا  ولش  راکل  خانم 
که  را  آقا  حضرت  جمال  باید  ما  پیت 
بعد از هزار و خرده ای سال از ته چاه 
با ریش و پشم نامرتب و پوشاک پاره 
میآیند،  بیرون  االغ  یک  سوار  پوره 
و  یونسفر  های  الیه  و  آسمانها  در 
آخرت  عذاب   ، کنیم  تماشا  ترپوسفر 

که میگویند همین است. 
غرب  فرهنگ  با  مبارزه  راستای  در 
وزارتخانه  که   کرد  اعالم  استاد  این 
تا  کرد  خواهد  تالش   ارتباطات 
جایگزین  را  مکه  مبداء  »نصف  النهار 
استاد   . کند   » گرینویچ  نصف النهار 
مرکز  در  کعبه   ...«: دادند  توضیح 
سمت  از  اینکه  و  گرفته  قرار  جهان 
عظیم  خانه  این  دور  چپ  به  راست 
میگردیم به این دلیل است که گردش 
سلول ها در بدن،  گردش خون در بدن  
از  به دور خورشید همه  گردش زمین 
منطق  است...«   به چپ  راست  سمت 
که  میرسد  بنظر  البته  زیباتر؟  این  از 
یک  جهانی  وقت  مبدأ سنجش  تغییر 
نوع دهن کجی به تحریم های بی اثر 
و دشمنی استکبار با امت شهید پرور 
باشد. بین علمای اسالم و دانشمندان 
جغرافیایی  مرکز  قضیه  سر  کفار، 
زیاد  مگو  بگو  و  بحث  و  جر   ، زمین 
به  تکیه  با  کفار  دانشمندان  است. 
که  معتقدند  هندسه  و  ریاضیات  علم 
مکه  با  کیلومتر  صدها  زمین  مرکز 
فاصله دارد و در بخش گیزه مصر قرار 
به  تکیه  با  اسالمی  دانشمندان  دارد. 
و  اعداد  بتوسط  قرآن  مکاشفات  علم 
حروف ابجد و روایات و احادیث و رمل 

رد    ام القرای اسالمی هچ میگذرد؟

تیمورشهابی

قرار است که وزارت بهداشت آخوندی ، روغن کرچک ، واجبی، 
نشادر ، آب ناودان کعبه ، تربت امام حسین ، آب آغشته به آیه 

الکرسی ومواددیگری که از احادیث و روایات کشف کرده اند  بجای 
داروهای بیگانه در دسترس عوام الناس بگذارند.  

بگو مرگ بر غرب و از زالو استفاده کن
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مرکز  مکه  که  معتقدند  اصطرالب  و 
شد  انقالب  نبود  بیخود   . است  زمین 
چون این غربی ها حتی مبدأ سنجش 

زمان را به ما  تحمیل کردند . 
نفوذ  با  مبارزه  دیگر  سنگرهای  در 
، به گزارش خبرگزاری  فرهنگ غربی 
اسم  به  نکبت  جمهوری  دانشجویان 
است  قرار  این  از  داستان   ...« ایسنا 
در  رسیده  دستوری  برمبنای  که 
و  کاربردی   ، علمی  جامع  دانشگاه 
طبق اعالم چند تن از اساتید دانشگاه 
سازهای  نوازندگی  رشته    92 سال  از 
داشت  نخواهد  پذیرشی  هیچ  جهانی 
رهبری  رشته های  آن  جایگزین  اما 
ارکستر و آهنگسازی ایرانی راه اندازی 
خبر  این  به  واکنش  در  شده اند...« 
رئیس گروه سازجهانی و رهبر ارکستر 
آموزش علمی »کاربردی درباره  مرکز 

زیان های این تصمیم به ایسنا گفت:
»... بزرگترین ضربه ای که این اقدام به 
است  این  زد،  خواهد  کشور  موسیقی 
در  ارکستری  آینده  سال   10 طی  که 
داشت...«چون  نخواهد  وجود  ایران 
برای تمامی گوشه های زندگی  اسالم 
تصمیم  این  جوانب  دارد  دستورالعمل 
است  قرار  اند.  گرفته  نظر  در  هم  را 
از  ارکستری  آخوندی  دولت  که 
رهبری سردار  به  را  بسیج  هنرمندان 
خارجی  سازهای  جایگزین  نـقدی 
دار  صدا  باد   ، شیشکی   ، زوزه  کنند. 
آروغ  و  بغلی  زیر  دست  کف  شکم، 
بادی  و  زهی  سازهای  بجای  را  زدن 
را  ضربی  سازهای  میکنند.  جایگزین 
و  زنان  زنجیر  و  زنان  سینه  دسته  با 
گروه هارمونی آواز را با  هیئت مداحان 

میخواهند  میکنند.  عوض  دیوانه 
داستانهای  فیگارو،  اپرای  بجای 
حوادث   ، پیغمبر  جنگهای  حماسی 
معصومین  و  امامان  شهادت   ، کربال 
بین  چیزی  که  عربی  بزبان شیرین  را 
امت  به  است  عربده  و  سینه  بلغم 
وکیلی  خدا   . دهند  نمایش  اسالمی 
سمفونی  ارکستر  دیگه  کنیم  قضاوت 
به چه دردی میخورد؟  و فیالرمونیک 
از  باید  هم  ایرانی  آهنگسازی  تازه 
فیلتر وزارت ارشاد رد بشود تا میزان 
اسالمی بودن آن مشخص شود. مرگ 
صهیونیست  اسراییل  و  اسکتبار  بر 
که با اشاعه دروغهای بزرگی از قبیل
به  است«  روح  خوراک  موسیقی   «

جامعه ایران اسالمی هجوم آوردند.
در سنگر دیگر مبارزه با تهاجم غرب، 
کردن  خنثی  مشغول  ظهور  منتظران 
توطئه های دشمن در زمینه پزشک و 
دارو هستند. طبق گزارش خبرگزاری 
عباس  اسم  به  امت  ازاین  یکی  فارس 
حاجی آخوندی  )عجب اسم و فامیل 
و  غذا  سازمان  رئیس  دارد(  مناسبی 
دارو گفت :»... با پزشکانی که بیش از 
حد معمول داروی خارجی و بیگانه را 
بیمارانشان تجویز کنند برخورد  برای 
می شود  رسانه ای  و  ارشادی  قضایی، 
وی افزود: به عنوان مثال ممکن است 
و  مغز  متخصص  یک  شود  مشاهده 
اعصاب برای اکثر بیمارانش از یک نوع 

داروی خاص بیگانه تجویز کرده است. 
میلیارد  پنج  چرا  که  دهد  توضیح 
عرض  در  خاص  داروی  یک  از  تومان 
6 ماه تجویز کرده است مگر می شود 
داروی خاص  با  یک  بیماران  همه  که 
این  بر  آفرین   »... شوند  درمان 
نمایندگان مردم که با هوش و استعداد 
قرار  است.  جمع  حواسشان  سرشار 
 ، آخوندی  بهداشت  وزارت  که  است 
آب   ، نشادر   ، واجبی   ، روغن کرچک 
 ، حسین  امام  تربت   ، کعبه  ناودان 
آبی که نوشته آیت الکرسی را در آن 
خوابانده اند، ، روغن بنفشه و چندین 
روایات  و  احادیث  از  را که  مواد دیگر 
کشف کرده اند  بجای داروهای بیگانه 
بگذارند.   الناس  عوام  دسترس  در 
بزنند  شالق  هم  را  گناهکار  پزشکان 
زیادی  تا  بکنند  تعزیری  حبس  و 
داروی خارجی تجویز نکنند. مرگ بر 

اسکتبار و صهیونیست.
هجوم  با  مبارزه  اجتماعی  سنگر  در 
، به گزارش خبرگزاری  فرهنگ غربی 
ولی  نماینده  ایمانی،  اسداهلل  فارس 
ساخت  از  انتقاد  با  فارس  در  فقیه 
پذیرایی  دراتاق های  شویی  دست  
خانه ها  در  »... حریم حجاب  که  گفته 
سبک  این  است  شده  شکسته 
را  خانه  گرم  محیط  ساز  و  ساخت 
را  خیابان ها  و  پارک ها  و  کرده  خالی 
امر  این  که  می کند  جمعیت  از  مملو 

شد  برآب  هاشون  نقشه  صهیونیست 
چون در رژیم قبلی این نوع ساختمان 
کانون  شدن  کمرنگ  عوامل  از  یکی 
آپارتمانی  در  است...  خانواده  گرم 
حریم  گرفتن  نظر  در  بدون  محدود 
قرار  پذیرایی  در  خانواده،دست شویی 
کم   کوچک  خانه های  در  افراد  و  دارد 
حوصله شده و به طور مرتب به خیابان 
پیدا  تمایل  نشینی  بوستان  و   گردی 
مقام  به  مریزاد  دست  می کنند...«  
معظم رهبری که نمایندگان او به همه 
دارند.  نظر  مردم  زندگی  های  گوشه 
برخالف  که  وسازی  استکبار  هم  باز 
بود  شده  روز  مد   ، بود  اسالمی  شرع 
اتاق  در  مستراح  گند  بوی  از  مردم  و 
خیابانها  و  پارکها  گوشه  به  پذیرایی 
فجور  و  فسق  باعث  که  میرفتند 
اسالم  امت  هوشیاری  با  ولی  میشد. 
این پارک رفتن و بوستان نشینی هم 
که فقط فساد میآورد ریشه کن خواهد 
فساد  جز  هدفی  پهلوی  رژیم  شد. 
نداشت.  اسالم  نابودی  و  اجتماعی 
 ، نبود  اسکتبار  دست  شاه  قالده  اگر 
دل  به  را  عظام  آیات  نصایح  حتمأ  او 
میگرفت و با دخالت کردن در زندگی 
مورد محل ساختن مستراح  در  مردم 
را  غرب  نفوذ  جلوی  هایشان  درخانه 
میگرفت! تبریکات دوباره ما به بانیان 
و  هواداران و معتقدین به انقالب باشکوه 
اسالمی که گند زدن در اتاق پذیرایی ایران 

خانم بهتر از این نمیشد. 

 قرار است که دولت آخوندی ارکستری از هنرمندان بسیج را به رهبری سردار نـقدی جایگزین 
سازهای خارجی کنند. زوزه ، شیشکی ، باد صدا دار شکم، کف دست زیر بغلی و آروغ زدن را 

بجای سازهای زهی و بادی جایگزین میکنند.

ارکسترسنفونیک تهران
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خواستن بهرام ،
 دخِت ماهیار گوهرفروش

شاهان  از  اعم  که  پادشاهانی  درمیان 
نام  فردوسی   - وتاریخی  ای  افسانه 
درشاهنامه  را  ایشان  احوال  وترجمه 
پیداست  کگاماًل   ، است  کرده  یاد 
دوتن  به  نسبت  توس  استاد  که 
حماسی  پادشاه  یک   ، ازشاهان 
نظری   ، تاریخی  پادشاهان  از  ویکی 
هواخواه  ودرحقیقت  مساعدداشته 
پادشاه   . است  بوده  ودوستدارایشان 
فردوسی  عالقه  مورد  حماسی 
او  نظر  مورد  تاریخی  وشاه  کیخسرو 
بهرام پنجم ساسانی ، معروف به بهرام 
ایرانیان  همه  اورا  نام  که  است  گور 
شنیده  ایران  فرهنگ  ودوستداران 
پادشاهان  از  که  کیخسرو  دربارۀ  اند. 
مذهبی  ودرکتابهای   ، است  داستانی 
درزمرۀ  ازاسالم  پیش  ایران  وسنتی 
دراین  است  شده  شمرده  جاویدانان  
.اینجا  گفت  توان  نمی  سخنی  مقام 
.درهنگام  گوراست  بهرام  از  سخن 
تاریخی شاهنامه  کاماًل  مطالعه بخش 
بالطف  فردوسی  که  است  آشکار 
ازبهرام سخن می  وهواخواهی خاصی 
ساسانی  پادشاهان  درمیان   . گوید 
ازهمه  خسروانوشیروان  سرگذشت 
چاپ  شاهنامه  وبراساس  درازتر 
شده  سروده  بیت   446۸ در  شوروی 
وی  پادشاهی  درشرح  اما   . است 
است  آمده  مستقل  داستانهای  بسیار 
که قهرمانان آن کسان دیگر هستند. 
مانند داستان بزرگمهر وداستان مهبد 
شطرنج  درنهادن  داستان   ، زروان  با 
بعضی  و....  ودمنه  کلیله  داستان   ،
ازاین داستانها نیز چندان دراز وتمام 
خودشاعر  برای  که  هستند  ناشدنی 
که  آنجا  تا  اند  بوده  خیز  مالل  نیز 
سپاس  را  وماه  خورشید  خداوند  وی 
بوذرجمهر  گفتار  از  که  گوید  می 
وشاه رسته است .پس از آن براساس 
سرگذشت   ، نامه  شاه  چاپ  همین 
ازدیگرپادشاهان  درازتر  گور  بهرام 
که  است  بیت  ودارای 2593  ساسانی 
وشخص  نمایان  چهره  آن  درسراسر 

 ، گوراست  خودبهرام  داستان  اول 
جز  نیز  گر  بزه  یزدگرد  سرگذشت 
دارد  اختصاص  بدو  که  بیت   90 حدود 
چیزی جز سرگذشت بهرام گور وزاده 
به  را  کودک  شاه  اووفرستادن  شدن 
یمن وتربیت شدن او درزیرنظر نعمان 
بن  منذر پادشاه یمن وبال برکشیدن  
او  وشکارگری  وشادخواری  بهرام 
ایرانیان  ازاینکه  خبرشدن  با  وسپس 
وی  وتخت  تاج  پدرش  مرگ  از  پس 
ایران  وراهی  اند  سپرده  دیگری  رابه 
دوشیر  راازمیان  شاهی  تاج  شدن 
درنده ربودن وبرتخت پادشاهی ایران 
بیش  ها  بخش  این   . نیست  نشستن  
درشرح  گرچه  که  است  بیت    ۸00 از 
دوران پادشاهی یزدگرد آمده ، اما آغاز 
سرگذشت بهرام گور است وحال آنکه 
ازپادشاهی  اردشیرپیش   سرگذشت 
پنجم(  اردوان  داستان  درضمن  )که 
بیت  برروی هم در 1466  آن  از  وپس 
وزندگی نامه شاپور ذواألکناف در 660 

بیت سروده شده است .
بهرام  روزگار  داستانهای  از  بسیاری 
گور ، شنیدنی و یادکردنی است وتوجه  
خاص فردوسی بدو ازآن روی است که 
بهرام پادشاهی شجاع ، باتدبیر، دادگر 
ومردم دوست بود. هیچ چیز اورا بیش 
ازآن شادمان نمی کرد که مردم کشور 
 ، وآسایش  دررفاه  تنها  نه  را  خویش 
داستانی   ، ببیند  ونوش  درعیش  بلکه 
گور  بهرام  داستانهای  میان  از  که  را 
جنبه  براین  عالوه   . ایم  رابرگزیده 
نکات  دارای  بهرام  شخصیت  خاص 

واز  هست  نیز  اجتماعی  جالب  بسیار 
کردن  وزناشوئی  خواستن  زن  آئین 
ایرانیان  وپذیرائی  دوستی  ومهمان 
نکات دیگر   ازمهمانان وبسیاری  نژاده 
سخن می گوید ونیز درهمین داستان 
است که فردوسی باهمه عالقه ای که 
درزن  او  ازافراط  گوردارد،  بهرام  به 
انتقاد  بازنان  وخیز  جفت  و  خواستن 
تباهی  مورد  را  روش  کندواین  می 
می  نشان  شمردوباردیگر  می  او 
نامه شاهان  نامه ستایش  دهدکه شاه 
پیشین،  به  هرروش ومنش که زندگی 

وپادشاهی کرده اند نیست .
درآغاز داستان ، بهرام گور بنابه عادت 
به شکار می رود ودرصحرائی  خویش 
وبا  خورد  برمی  نروماده  شیر  دو  به 
با یک تیر  چیره دستی تمام آن دورا 
نزدیکان  به  آنگاه  افکند.  می  برزمین 
که  گوید  می  خویش  وسپاهیان 
که  است  بکاربرده  تیری  شکار  دراین 
تیز  چندان  نیز  آن  وپیکان  پرنداشته 

نبوده است .
سپاهش همی خواندند آفرین 

که ای نامور شهریار زمین 
ندید ونبیند کسی در جهان

چوتو شاه برتخت شاهنشهی
چوبا تیربی پر توشیرافکنی

به پر کوه خارا زبُن برکنی
درون  به  شیران  کشتن  از  پس  بهرام 
پراز  ای  وبیشه  راند  اسب  مرغزار 
گوسفند درآن جای خطرناک می بیند. 
افتد  می  بهرام  به  شبان  چشم 
ونزداومی آید. بهرام ازاومی پرسد این 

گوسفندان از کیست که آنان را بدین 
جای ناسودمند فرستاده است ؟ 
بدو سرشبان گفت کای شهریار

زگیتی من آیم بدین مرغزار
همین گوسفندان گوهرفروش 

به دشت اندرآوردم از کوه ، دوش
توانگر خداوند این گوسفند 

نپیچد همی از نهیب وگزند
به خروار با نامور گوهر است 

همان زرو سیم است وهم زیوراست
ندارد جزاو دختری چنگ زن 

سرجعد مویش شکن برشکن 
نخواهد جزاو دست دختر 

کسی مردم پیر ازاین سان ندید
رابشناسد   بهرام  آنکه  بدون  سپس 
ومی  گشاید  می  او  ستایش  به  زبان 
نبود   شاه  بهرام  دادگری  اگر  گوید 
نمیزد  بهم  دستگاهی  چنین  پیرمرد 
چندان  شهنشاه  که  خداراشکر  اما 
و  وموبد  نیست  زروسیم  خواستار 
نکرده  پیشه  بیدادگری  نیز  او  دستور 
اند. آنگاه ازبهرام می پرسد نگوئی مرا 

کاین ددان را که کشت 
که اورا خدای جهان باد پُشت 
بدوگفت بهرام کاین هردوشیر

تبه شد به پیکان مردی دلیر
چوشیران جنگی بکشت اوبرفت

سواری سرافراز بایار هفت
خانه  سراغ  گفتگو  این  دنبال  به   

گوهرفروش راازچوپان می گیرد.

دکتر   - ازشاهنامه  قصه  سی  ازکتاب 
محمد جعفر محجوب صفحه 311 ببعد

گشتی درمیان کتابها                                                    به انتخاب م.ع.آشنا

بهرام وآرزو
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محمد مجزا

درمورد انتخاب آخوند حسن روحانی 
ازطریق  اسالمی  جمهوری  ریاست  به 
رسانه های گروهی بخصوص تلویزیون 
سیاسی  مسائل  وتحلیلگران  ها 
وتحلیل  تجزیه  ها  دانشگاه  واستادان 
تمام  با   . است  شده  بیان  زیادی  های 
تنفری که نسبت به این موضوع داشته 
بنا به جبر زمان نوشتار زیررا   . ودارم 
توخود  کنم  می  پیشکش  حضورتان 

حدیث مفصل بخوان ازاین مجمل .
دررژیم  برسانم  بعرض  باید  ابتدا 
انتخابات  اسالمی  جمهوری  اشغالگر 
انتخابات  نداردزیرا  ومفهومی  معنی 
دارد.  دمکراسی  محیط  به  احتیاج 
جمهوری  وددمنش  اشغالگر  ودررژیم 
اسالمی چنین محیطی وجودندارد.لذا 

انتخابات حرف مفتی بیش نیست .
درایران  آنچه  به  نسبت  من  دیدگاه 
وحشی  حیوانات  مرابیاد  افتاد  اتفاق 
وپلنگ  وببر  گرگ  مانند  وگرسنه 
حیوانات  دربین  معموالً   . انداخت 
مثاًل  براین است  درنده ووحشی رسم 
دنبال  گرسنه  های  گرگ  از  گروهی 
طعمه می گردند. وقتی به هر حیوانی 
به آهوی  مثاًل آهوئی رسیدند آهسته 
ودرفرصت  می شوند  نزدیک  خبر  بی 
مناسب یکی از گرگ ها که ازدیگران 
جلوتراست . به آهو حمله می کنداولین 
کاری که می کند گلوی حیوان معصوم 
باز  از نفس کشیدن  را می گیرد واورا 
می دارد وسایر گرگ ها آهوی بی گناه 
راتکه تکه کرده ومی خورندودرکمتراز 
هیچ  ازآهو  استخوانی  جز  چنددقیقه 

چیزدیگری بجای نمی ماند.
وقتی 34 سال حکومت رژیم اشغالگر 
کنیم  رابررسی  اسالمی  جمهوری 
عمل  گرسنه  های  گرگ  مانند  دقیقًا 
کرده اند.یکی ازآنها رئیس جمهور می 
وگروه  شودوسایرآخوندها ی  گرسنه 
مردم  وناموس  ومال  بجان  مافیایشان 
وایران  مردم  اموال  غارت  وبه  افتاده 
مشغول می شوند. بیاد بیاوریم رئیس 
جمهورهای پیشین خامنه ای - هاشمی 
رفسنجانی - محمد خاتمی - احمدی 
گلوی  ها وعوامفریبی  ترفند  نژادباچه 
ملت ایران را گرفتند وملت را ازقدرت 

بازداشتندوبه روز سیاه نشاندند.
جات  میوه  باواردکردن  آرام  آرام 

وسبزیجات وسایرلوازم ازخارج 

وتعطیل  کشاورزی  نابودی  سبب 
نعداد  درنتیجه  شدند.  کارخانجات 
کارگران  و  از کشاورزان  زیادی  بسیار 
ورشکسته  بیکارشدندوبازرگانان 
بنزین  آهسته  آهسته  شدند.  ونابود 
رارساندندبه  تومانی   10 لیتری 
 1000 بعد  تومان    ۸00 وبعد  400تومان 
آهسته   آهسته   . فروختند  تومان 
قیمت نان بربری  - لواش - وسنگک 
 2 لیتری  آرام شیر  آرام  بردند.  باال  را 
وپیاز  تومان   1۸00 شد  تومانی   3 یا 
تومان   2000 تومان شد  تا4  کیلوئی 3 
شده  تومان   5 تا   4 کیلوئی  پسته   .
آرام  آرام  باألخره  تومان.   100 ای  دانه 
گوشت کیلوئی 30 تومان شد کیلوئی 
25 هزارتومان . دالر 7 تومان رسید به 
12 تومان وبعد باال آمد رسید به باالی 
. کم کم رئیس جمهورها  تومان   3000
دلشان  هرکاری  خود  نوبه  به  هرکدام 
چون  ایران  ملت  کردند.  خواست 
دندانهای  زیر  گلویشان  آهو  مانند 
بوده وهست واز  ایران  تیز اشغالگران 
همه مهمتر 1400 سال است ملت ایران 

توسط آخوندها مغزشوئی شده 

قادربه  اند  داده  ازدست  را  خردشان 
اینکه  نیستندجز  کاری  هیچ  انجام 
خانه  درکنج  معتاد  بسوزندوبسازندیا 
ها ویا بدور جهان آواره ودربدرهستند.
که  است  واشتباه  غلط  تصور  این  لذا 
ازگروه آخوندهای شیاد اشغالگر ایران 
ورفاه  وآبادی  وعمران  خدما  انتظار 
بنیادی  فلسفه  زیرا   . باشیم  داشته 
وفرهنگ  وتاریخ  ایران  نابودی  آنها 

وآثارباستانی ایران هستند.
بنام  از گرگ های گرسنه  اکنون یکی 
سابقه  آن  با  روحانی  حسن  آخوند 
وخیانت  جنایت  از  مملو  که  کثیف 
با  مأموراست  باشد  می  وآدمکشی 
ملت  گلوی  گرگ  مانند  عوامفریبی 
ایران رابگیردتا گرگ های دیگر ملت 
جاست  این   . کنند  تکه  راتکه  ایران 
تلویزیون  گفت  باید  راستی  به  که 
چه  با  کرده  ملت  به  پشت  خائن  های 
صندوق  رابپای  مردم  ترفندهائی 
می  آنها  زیرا  کشیدند.  رأی  های 
جمهوری  اشغالگر  رژیم  دانستند  
ندارد  مردم  رأی  به  احتیاجی  اسالمی 
مردم  فیزیکی  حضور  به  احتیاج  آنها 

به  دادن  نشان  جهت  از  داشتند 
آوردند.  بدست  تقریبًا  که  جهانیان 
وددمنش  اشغالگر  رژیم  باردیگر 
رسانه  همکاری  با  اسالمی  جمهوری 
های گروهی خارج ازکشور والبی های 
ریزودرشت خود کاله بزرگی سر ملت 
ایران  گذاشتند  که تا سر زانوی آنهارا 
موفقیت  قطار  سوار   . است  گرفته 
منافع  حفظ  برای  رود  شدندومی 
مانند  هم  ایران  وملت  وماندگاریش 
 . هستند  قطار  از  مانده  جا  مسافران 
زیر  شپشک  جابجائی  گویم  می  قویًا 
آخوند  با  نژاد  احمدی   ، بزغاله  دم 
از  هیچیک  تواند  نمی  روحانی  حسن 
مشکالت ایران را حل کند . نمی تواند 
هیچ یک از خواسته های ملت ایران را 
خواسته  از  هریک  چون   . کند  تأمین 
های ملت ایران درتضاد باورهای رژیم 
اسالمی  جمهوری   وددمنش  اشغالگر 
است و بقول معروف همان آش وهمان 
منتظر  ایران  ملت  ومتأسفانه   . کاسه 

این است باز فردا شودوفرداچه کند؟
بی  ملت  وآگاهی  بیداری  امید  به 

یارویاورایران  

بررسی یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری درایران
آخوند  روحانی نمی تواند هیچیک از مشکالت ایران را حل کند .  چون خواسته 
های ملت ایران درتضاد باورهای رژیم اشغالگر وددمنش جمهوری  اسالمی است
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دررواق رمضان
ازآئین  هریک  برای  تاریخ  درطول 
خاص  وایام  ساعات  مذهبی  های 
بود.  شده  وبرگزیده  مشخص  ازسال 
به  زمان  گذشت  با  ایام  ازاین  برخی 
اقوام  برای  ملی  وگاه  خاص  فرهنگی 
به  توان  می  ازآنجمله  گردید.  بدل 
اشاره کرد  باستان  نوروز درایران  ایام 
آشتی  برای  مراسمی  عنوان  به  که 
وهنوز  شده  گذاشته  بنا  طبیعت  با 
درگذر  ترتیب  وبهمین  پایداراست  
بشروهم  بصیرت  مدد  به  تاریخ 
خاصی  ومناسک  مراسم  الهی  عنایت 
فرصت  تا  آمد  پدید  وملتی  درهرقوم 
انسان  خودسازی  برای  ای  وزمینه 
اثرات  خود  ودرجای  ایجادشده 
وبه  برساند  ظهور  منصه  به  خودرا 
زمانهای  این  بتدریح   ترتیب  همین 
کردند. پیدا  تقدس  حالت   خاص  
دردین  که  مقدس   ایام  ازاین  یکی 
اسالم اصاًل  بجهت  خودسازی انسان 
درآن  روزه  وبرپائی  گردیده   معین 
مصورشده تا انسان  ازآن طریق بتواند 
ضمن دست یابی به فیوض  الهی زمینه 
فراهم  نیز  را  خویش  خودسازی  های 
روزه   . است  رمضان  مبارک  ماه  نماید 
درمیان  عتیق  وعهد  دیرباز  از  داری 
بوده  متداول  مختلف  قبایل  و  انسانها 
وازآن زمان تاکنون  کم وبیش به فواید 

آن  اشاره شده است . 
دراین کوتاه ، ضمن اشاره به محتوای 
استاد  نظرهای  ونقطه  رمضان  ماه 
اشاره   ، درآن  حلقه  وعرفان  طاهری 
کوتاهی نیز به چگونگی فراهم نمودن 
بدان  انسان  بهخودسازی  که  آنچه 

تأکید شده است خواهیم پرداخت .

نقطه  ازدید عرفان حلقه که ماحصل  
ماه  است  طاهری  استاد  نظرهای 
صرفًا  آن  وبرکت  رمضان  مبارک 
.بلکه  نیست  ونیاشامیدن  درنخوردن 
که  است  اهدافی  به  دستیابی  غرض 
هستیم. بدنبالش  خاص  ماه  دراین  
خاص  وضعیتی  اول  دردرجه  رمضان 
است نه زمانی خاص . درادبیات عرب 
خورشید  شدید  تابش  به  رمضان 
ازآن  حاکی  امر  این  شود.  می  اتالق  
خاص   ماه  دراین  احتماالً  که  است 
مصادف  عربستان   جزیره  درشبه 
شاید  و  خورشید  تابش  بااوج  بود 
رمضان  که  گفت  بتوان  تعبیری  به 
فیض  نورشدید  بودباتابش  مصادف 
این  نتیجه  برترین  قطع  بطور    ! الهی 
فیض اشراق ودرک آن از جمله مالک 
باشد.که  می  تعبیری  به  حضورحق 
بیشتردرماه  خود  دراوج  درک  این 

که  یابد.وهمانگونه  می  تحقق  رمضان 
اتفاق  اسالم  پیامبر  برای  روایتی   به 
که  تأثیرانقالبی  تحت  وایشان  افتاد 
ازدرون اتفاق افتاد به مرحله ای خاص 
آن  طی  که  رسید  عرفانی  معرفت  از 
قرآن  های  وسوره  ها  آیه  یکباره  به 
به  ماه   این  وازاینجا  کرد  دریافت  را 
شهرتی معنوی برای مشتاقان  راه حق 
بدل گردید. ازآن پس این تجربه برای 
بسیاری دیگر نیز محرز گردید که در 
می  شرایطی  تحقق  حسب  ماه   این 
توانند دردرون خود به تغییر وتحولی 
شخصی  درزندگی   مؤثر  اما  عرفانی 
این  است  بدیهی  یابند.  دست  خود 
یقیین  و  بعدازباور  تواند  می  معرفت 
به  ایمان قلبی که مشتاقان طالب آن 
به  دیگر  ازطرف  شود.  منجر  هستند 
واقعی  آوردن  بجا  و  رمضان  ماه  زعم 
همه توصیه های تأکیدشده درآن مانع 
منفی  شبکه  وعوامل  شیاطین  نفوذ 
نگاه  گردد.چه  می  انسانها  دروجود 
مستقیم به سوی خداوند بخودی خود 
ضامن ایجاد بزرگترین حفاظ و ایمنی 
درمقابل شیاطین وعوامل شبکه منفی 
شده وراه نفوذ آنهارا برآدمی وزندگی 
روزمره او مسدود می کند. نکته جالب 
اینکه  افزایش توجهات معنوی دریک 
جامعه یعنی افزایش تشعشعات مثبت  
رخ  کوتاه  خیلی  درزمانهای  تواند  می 
تأثیری  منشأ  ترتیب  وبهمین  دهد 

تر  درست  باشد.  جامعه  بر  همگانی 
به  افرادی   جامعه  دریک  اگر  بگویم  
درستی به خدا معطوف شوندبراساس 
هستی   قوانین  ترین   بدیهی  از  یکی 
که اصطالحًا  روح جمعی  خوانده می 
های  شبکه  رشد  برای  زمینه  شود  
معنوی  صداقت  و  ورشدعدالت  مثبت 
خواهد  افزایش  بروز  روز  جامعه  در 
همانطورکه   گفت  بتوان  .شاید  یافت 
خرید  برای  موقعیت  حراج  درفصل 
مناسب می شود  درماه رمضان هم که 
به خودی خود هیچ تفاوتی با ماههای 
دیگر ندارد فضائی از هم خوانی برای 
خیرونیکی وطلب قرب الهی ایجاد می 
و  برکت  موجبات  خود  این  که  گردد 
فیض الهی وبطریق  اولی  نیک بختی 
همین  وبه  کند  می  رافراهم  جامعه 
ضیافت  ماه   ، ماه  این  که  است  دلیل 
را  نوید  این  تا  شود  می  خوانده  خدا 
رسیدن  فرصت  مترصد  که  کسانی  به 
سوای  ولی  بدهد.  هستند  کمالی  به 
به  مقید  زمانی  هیچ  امر  خداوند  این 
او  دید  از   . نیست  وزمان  مکان  قید 
تفاوتی  دوزمان  هیچ  و  دومکان  هیچ 
باهم ندارند . این تنها عملکرد انسان 
دارای  را  مکانی  یا  زمانی  که  است 
فضیلت یا ذلت می کند. مکانی که به 
عبادت تعلق می گیرد از نظر عرفانی 
به میکده تبدیل می شود تادرآن می 

عشق وآگاهی از ُخّم معرفت   
زمانی  امر  این  گردد.  می  توزیع  الهی 
معنویت  جمعی  روح  تأثیر  تحت  که 
قرارمی گیرد ویژگی وهم اثرات خاص 
بهره  برای  ترتیب  وبهمین  یابد  می 
مندی از چنین زمانها ومکانهائی عمل 
ودرخواست قلبی هرفرد تعیین کننده 

خواهد بود.
یکی از عوامل زمینه ساز  تحول درماه 
ای  که  بگونه  اما   . روزه است  رمضان 
کنیم  می  عمل  بدان  بعضًا  و  تصور  ما 
دربسیاری  که  همانگونه  بطورکلی    ،
و  شده  اشاره  بدان  نیز  دیگر  ازادیان 
عمل  بدان  کمتر  مذاهب  این  پیروان 
میکنند . روزه چشم ، روزه زبان ، روزه 
اندیشه و... است که انسان را به ترک 
عاداتی همچون  بدچشمی ، بدزبانی ،

ـعرافن حلقه )کیهانی (
د.اخـتری
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کند.  می  دعوت  و...  اندیشی  کج 
درواقع روزه درراستای ترک عادات ما 
وبخصوص عادات زشت و مکروه نقش 
ازاین  لذا روزه   راایفا می کند.  مهمی 
نظر برنامه ای است خاص برای بهبود 
برنامه   . انسان  بینشی  ابعاد  از  بخشی 
بسیاری  کردن  زایل  برای   است  ای 
وتشویق  تعلق  ربط  بی  رنگهای  از 
 ، رنگی  بی  سمت  به  رفتن  برای  او 
درونی  نیکوی  معرفت  وجه  به  رفتن 
مانند خوردن  عادات ظاهری  باترک   ،
وآشامیدن که یازده ماه سال ازالگوی 
انسان کمک  ثابتی تبعیت می کند.به 
افزارهای  نرم  چیدمان  تا  شود   می 
و  بهتر  گزینش  سمت  به  او  وجود  
امر  واین  شوند  متمایل  شده  اصالح 
باتوجه به عادت پذیر بودن انسان مارا 
به این نتیجه می رساند که تقریبًا همه 
مردم به نوعی معتاد به شمار می روند 
افزاری  نرم  الگوی  تنظیم  ونیازمند 
اندیشه ورفتار خود هستند، واین ماه 
، ماه رمضان شاید فرصتی باشد برای 
هرنوع  ترک  وکاًل  تنظیمات  نوع  این 

اعتیاد.
یکی دیگر ازفوایدروزه فواید اجتماعی 
آن است . چه حسب تعالیم  دین گفته 
می شود روزه زکات بدن محسوب می 
شود. زکات از نوع مراوده با هستی که 
براساس آن باید به ازاء هرچه از جهان 
هستی دریافت می کند ، باید بخشی 
مربوط  بدان  که  چیزی  ویا  را  ازآن 
شود.  بازگردانده  هستی  به  شود  می 
بنابراین زکات به مال ، اندیشه ، بلوغ 
فکری وهرآنچه که به ما بخشیده شده 
است تعلق می گیرد و زکات بدن این 
است که درازاء رفع نیاز  غذائی درطول 

یکسال قدری از خوراک یک ماه خودرا

نیازمندان  به  غذائی(  وعده  )سی 
ضمن  ترتیب  بدین  تا  یابد  اختصاص  
ازجهتی  خود  عادت  از  قسمتی  ترک 
به سالمتی خودهم کمک کرده باشیم 
ودرنتیجه برای کسی که درمدت یازده 
خود  اجتماع  و  اطراف  به  نگاهی  ماه  
تا  است  فرصتی  روزه  ماه   ، نداشته 
نظری جامع تر به جامعه واطراف خود 
بکند جامعه ای که بدهکار آن است با 
بخشش  این  است  الزم  باینکه  توجه 
او  ازروزی  شده  جوئی  صرفه  سهم  از 
درست  بارعایت   است   بدیهی  باشد. 
از  بخشی  روزه  اجتماعی  جنبه  این 
اغنیاحاصل  ازدارائی  حق معلوم فقرا  
انسانی  جوامع  که  قدیم  در  می شود. 
بیشتر درروستاها یا شهرهای کوچک 
زندگی می کردند ، افرادوانسانها همه 
داشتند  تعامل  بایکدیگر  نوعی  به 
وگرسنگان  فقرا  به  ترتیب  وبهمین 
تقابل  این  میشد.  بیشتری  رسیدگی 
طبعًا  و  میکرد  تعامل  ایجاد  درجامعه 
زدگی  حسرت  منفی  تشعشع  از  آنرا 
مصون نگاه می داشت. حسرت زدگی 
می  بجا  هولناکی  اثرمنفی  درجامعه 
تشعشع  انعکاس  اولی  وبطریق  گذارد 
نیز  را  اغنیا  دامن  جمعی  درروح  آن 
نیز  آنهارا  ترتیب  وبهمین  گرفت  می 
محروم  وآرامش  خوشبختی  ازلذت 
میکرد. بنابراین ارزش جامعه شناختی 
پرداخته شود   به آن  اگر درست  روزه 
غیر  شناختی  روان  ارزشهای  درکنار 

قابل انکار است .
می گویند دروغ بستن به خدا موجب 
اهلل  معنای  اگر   . شود  می  روزه  ابطال 
از  هرجزئی  که  ودریابیم  بدانیم  را 
خداست   اسمهای   از  اسمی   اجزای 

هتک  که  شود  می  معلوم  وقت  آن 

حرمت هریک از اجزای هستی وعدم 
دروغ  تواند  می  آنهم  تقدس  رعایت 
بستن به خدا و به نوعی انکاراو باشد، 
براساس  انسان  بینش  که  درصورتی 
این باور تنظیم شده باشد وروزه داری 
او دراین ماه به نخوردن و نیاشامیدن  
محدود نگردیده باشد . مسیر زندگی 
او قطعًا درجهت مطلوبی قرار می گیرد 
وگرنه برای او رمضان تفاوتی باماههای 

دیگر نخواهد داشت .
ماه  با  دررابطه  دیگر  مهم  موضوع 
ماه  دراین  قدر  شب  وقوع  رمضان 
ثقل  مرکز  درواقع  قدر  شب   . است 
به  که   کسانی   . است  رمضان  ماه  
باشند  نیافته  دست  خودشناسی 
الجرم هنوز درناآگاهی بسر می برند. 
انسان رادرظلمت زندگی قرارداده اند 
تا خودرا به کمال نوربرساند ، درواقع 
قدرشناسی  قدربرساند.  به  خودرا 
یک  بعنوان  قدرخود  شناخت  یعنی 
بی  راکه  هستی  همه  وقدر  انسان 
است  قرارگرفته  ما  دراختیار  دریغ 
ظلمت  از  حرکت  ماست  رسالت  واین 
روشنی  و  نور  سوی  به  ونادانی  جهل 
سوی  به  راهی  یافتن   ، کمال  حقیقت 
نور ، هنر انسان بودن است . شناخت 
قدرومنزلت خود وجهان هستی منجر 
به درک قدرالهی می شود وباید ازدل 
قدررسید  این  به  وظلمت   تاریکی 
وشب قدرفرصت یادآوری  این حرکت 

است .
دوش وقت سحرازغصه نجاتم دادند 

واندرآن ظلمت شب آب حیاتم دادند 
چه مبارک سحری بودوچه فرخنده شبی 
آن شب قدر که این تازه براتم دادند
برای  نیاز  مورد  فضاوشرایط   ، رمضان 

رسیدن به قدررا مهیا می کند . 
جای  رمضان  دردل  قدر  دلیل  بهمین 
این است  نکته مهم  اما   . گرفته است 
یا روز، شبها  از شب  ای   که هرلحظه 
قدرانسان  نمایانگر  تواند  می  یاروزها 

که  درماهی  لحظه  این  خواه  باشد. 
خواه  و  شود  واقع  دارد  نام  رمضان 
هرکسی  برای  زیرا   . دیگر  درماههای 
به  که  است  زمانی  آن  قدر  شب 
شناخت منزلت خود و هستی پی ببرد 
و قدرالهی را درک کند.  شاید رمضان 
ولی  کند  جهش  آماده  فردرا  بتواند 
کسی که دررمضان  عادات ووابستگی 
این  برای  است   کرده  راترک  هایش 
جهش مستعدتراست و چه بسا دراین 

ماه به شب قدر خود دست یابد.
ماه رمضان وشب قدر   ، ازنظر نجومی 
درهمه فصول وایام گردش دارند. خود 
مختلف  درایام  وگردش  حرکت  این 
سال نشان می دهد  که برای رسیدن 
به  خودرا  نباید  نظر  مورد  تحول  به 
معطوف   ، کرد  محدود  خاص  زمانی 
که  درصورتی  خاص  شبی  به  شدن 
اوقات  سایر  دادن  ازدست  موجب 
است  شیطان  ازترفندهای  یکی  شود 
تاگمان کنیم فقط دراین شب ودراین 
خاص  فیضی  دریافت  امکان   ماه 
از  بسیاری  ترفند  بااین  وجوددارد. 
به صبح میرسانیم  را  این شب  ما که  
وطرفی نمی بندیم تاسال آینده امیدی 
به فیوض شب قدر نداریم وبه این نحو 
خواهیم  سر  به  درغفلت  بعد  تاسال 
نیز  بعد  سالهای  و  سالها  وشاید  برد 
ازدست  را  رمضان  ترتیب  همین  به 
میدهیم . درصورتی که شب قدر وماه 
رمضان برای ما فقط یک فرصت است  
که  جمعی  روح  برکات  از  تابااستفاده 
دراین زمان علی القاعده باید انباشته 
خودمان  قدر  شب  و  رمضان  به  شود. 
به  امکان  دستیابی  باشد که   . برسیم 
نکنیم  خاص  زمانی  به  محدود  را  آن 
می  ها  واین شب  ایام   این  بنابراین   .
باید  که  معرفتی  به  هنوز  ما  و  گذرد 
شاید   . ایم  نیافته  رسیدیم دست  می 

تازمانی دیگر و فرصتی دیگر.

توجه به شبی خاص بنام »قدر« درصورتی که موجب ازدست 
دادن سایر اوقات شود یکی ازترفندهای شیطان است تاگمان 
کنیم فقط دراین شب امکان  دریافت فیضی خاص وجوددارد.
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قسمت دوم: پس ازاسالم

دکتر طلعت بصاری)قبله(  

ازاسالم  پس  که  هائی  سلسله 
عبارتند  اند  کرده  حکومت  درایران 
سامانیان،   ، صفاریان  طاهریان،   : از 
 ، غزنویان   ، زیاریان   ، دیلمیان 
 ، مغول   ، خوارزمشاهیان  سلجوقیان، 
، صفویه،  گورکانیان  تیمور  ایلخانیان، 

افشاریه ، زندیه ، قاجاریه وپهلوی.

انواع نثر: 
همانطورکه  ُمرسل   یا  ساده  نثر   -1
که  ساده  است  نثری  گفتم  ازپیش 
درکمال  خودرا  مطالب   ، نویسنده  
سادگی وخالی ازهرگونه صنایع لفظی 

ومعنوی بنویسد.
2- نثر مصنوع : نثر مصنوع چندقسم 

است :
به  سجع  درآن  که  مسجع  نثر   -2/1
سجع   لغوی  معنی   . باشد  کاررفته 
دراصطالح   اما  کبوتراست   صدای 
وزن  هم  های  واژه  بکاربردن   ، ادب 
می  سجع  ها  رادرنوشته  وهماهنگ 
قافیه  مانند  درنثر  سجع   . گویند 

درشعر است .
استادهمائی درکتاب » نسیم گلستان 

وطبله عطار «می گوید :
سخن  برای  سومی  نوع  »اگربتوان 

برشمرد سجع است«10 
نثری  فنی  یا  متکلف   نثر   -  2/2
از  سجع  بر  عالوه  نویسنده  که  است 
کند  استفاده  لفظی  مختلف  صنایع 
ومطالب  قرآنی  آیات  استشهادبه  وبا 
وامثال  علمی  واصطالحات  دینی 
وشواهد گوناگون عربی وفارسی وواژه 
واستعارات  ودورازذهن  پیچیده  های 

وکنایات نوشته خودرابیاراید.
 ، نثر  نوع  دراین    : شکسته  نثر   -3
ادامی  معمولی  گفتگوی  بصورت  کالم 
شودوبیشتر درنوشتن داستانها به کار 

می رود.11

دوره های مختلف نثرفارسی پس ازاسالم

نثر فارسی پس ازاسالم به پنج دوره 

یکدیگر  از  ومتمایز  مشخص  کاماًل 
تقسیم می شود ازاین قرار:

تاریخ  تصریح  به  بنا   : اول  دوره 
لیث  یعقوب  »ظهور  سیستان 
یا  )لیثیان(  لیث  خاندان  سرسلسله 
زبان  وادبی  علمی  جنبش  صفاریان 

فارسی دری راسبب گردید.«12
قرن چهارم  وآغاز  قرن سوم  دراواخر 
درهمه دربارهای محلی وکوچک ایران  
خودمختار  امورداخلی  در  هریک  که 
رابطه  سامانیان  ودربار  بغداد  با  ولی 
سیاسی داشتند حرکتی ادبی به زبان 

فارسی دری محسوس است .
سبک  که  است   مشخص  کاماًل 
وآغاز  سوم  قرن  اواخر  نویسندگان 
تأثیر   تحت  وپنجم  چهارم  قرن 
وروان  ساده  اوستاوپهلوی  متنهای 
است  بوده  فهم  کس  همه  و  وآسان 
از موارد  وترکیب جمله ها دربسیاری 
نزدیک  پهلوی  ها ی  ترکیب جمله  به 

است .
تألیف  عالئی  دانشنامه  از  نمونه 
مر  بایذ  که  فرمود  سینا:»...  ابوعلی 
تصنیف  کتابی  را  وی  مجلس  خادمان 
کنم به پارسی دری که اندروی اصلها 
ونکته های پنج علم از علمهای حکما 
پیشینیگان گردآورم بغایت مختصری، 
ترازو  علم  وی   که  منطق  علم  یکی 
علم  که  طبیعیات  علم  دوم   . است 
شایذ  حس  به  که  چیزهاست  آن 
وگردشندوسوم  جنبش  واندر  دیذ، 

صورت  وحال  عالم  ونهاذ  هیئت  علم 
چنانکه  وستارگان  آسمانها  وجنبش 
بشایست  چون  که   ، اند  نموده  باز 
علم  چهارم  دانستن.  آن  حقیقت 
و  ساز  سبب  نمودن  وباز  موسیقی 
ناسازی آوازها و نهاذن لحن ها. پنجم 
است  طبیعت  از  بیرون  آنچه  علم 
پرداخته  چون  که  اختیارافتاد  وچنان 
آیذ  کرده  حیله  منطق  ازعلم  آیذ 
شود  کرده  برین  ازعلم  ازآغاز  که   ،
وبتدریج به علم های زیرین شذه آیذ. 
بخالف آن که رسم وعادت است ...«13
پنجم   قرن  ازاواخر   : دوم  دوره 
بتدریج آثارتغییر وتحول درشیوه نثر 
تدریجی  تغییرات  با  می شود.  آشکار 
عربی سبک  لغات  تعدادزیادی  وورود 
ساده )ُمرسل( به شیوه فنی مبدل می 
اواخر قرن هشتم  تا  این دوره   . گردد 

هجری ادامه می یابد.
سه قسم تقلید ازنثر تازی واردزبان ما 
رعایت  با  عربی  لغتهای  ورود   -1 شد. 
ونحوعربی  صرف  یعنی  دستور  قواعد 
تنوین  با  ها  کلمه  کاربردن   به    -2
ها  جمله   -3 وغیره  عزیزاً  مانند 
و استشهاد   استناد  اینکه جنبه  بدون 
داشته و یا ذکر حدیث وروایتی باشد 
به عربی   نام کتاب  وسرفصلها   مانند 
است  فارسی  به  کتاب  درصورتیکه  
که  روشی  به  بندی   4-  شکل جمله 
ودرنثر  دارد  عربی  زبان  به  اختصاص  
دوره سامانی  تقریبًا هیچ است 14سبک 
مسجع  نثر  قدیمترین  دوره   این  نثر 
دری  نثر  پیدایش  ازآغاز  درایران 
موجودبوده است ولی فقط  به ترجمه 
 . انحصارداشته  قصار   کلمات  بعضی 
ظاهراً  باید نخستین سجع ساز فارسی 
دانست  انصاری   عبداهلل  خواجه  را 
عارفان  ازپیشوایان   4۸1(که   -396(
حنبلی   متعصب  وازعلمای  است 

ازگفتاراوست:

دردآرد.  به  ولی  دردنیست  عشق   «
برسرمردآرد.  بال  ولیکن  نیست  بال 
پیرایه   ، است   راحت  مایه ی  هرچند 
را سوزد   . محبت محب  ی آفت است 
نه محبوب راوعشق طالب را سوزد نه 

مطلوب را...«
خود  درحد  که  سعدی   گلستان 
کلیله   ، نامه  مرزبان   . شاهکاراست 
مقامات   ، عروضی  چهارمقاله   ، ودمنه 
دوره  این  نثر  های  نمونه  حمیدی  
درقرن  سعدی   باشند.15گلستان  می 
درنثر  را  مهمی  ی  تازه  جریان  هفتم 
وکم  بیش  که  بوجودآورد  مصنوع 
یافت  ادامه  فراهانی  مقام  قائم  تازمان 
. درقرن  هفتم وهشتم ، 75 نویسنده 
سعدی  مهمترینشان  که  وجودداشت 

است 16
نمونه از گلستان : » مال ازبهر آسایش 
عمراست نه عمراز بهر گردکردن مال. 
بی  وسعی  بردند  بیهوده  دوکسرنج 
و  اندوخت  آنکه  یکی   . کردند  فایده 
نخورد و دیگرآنکه  آموخت ونکرد...«17

از نثر   ناگفته نماند که به نمونه هائی 
خوریم  برمی  دوره  دراین  نیز  ساده 
ابوطاهر  ششم   قرن  در  ازجمله 
طرسوسی داستانی بنام داراب نامه به 
نثری بسیارساده وزیبا نوشته  است . 
ازجمله درپس گرفتن درفش کاویان از 

قیصر چنین می گوید:
رابدید  کاویان  درفش  چون  داراب   «
پیل  وبیامدتاپیش  برخروشید 
برافراشت  وبازو  برخاست  واندررکاب 

ورکاب  گران کـرد وعنان 
سبک کردوکوپالی زد بـر

پیشانی پیل چنانکه سنان
بازافتاد وقیصـر  با عماری از
پشت  پیــل درگشت ودر
خاک افتاد  وداراب دریا زید
 و درفش کاویان از کوهـه
 زنده پیل درربودوبیـاورد

 وبه مادر خویش دادوگفت:

تّطور نثرفارسی  به اجمال 

ازقدیمی ترین زمانها تا امروز 

قائم مقام فراهانیپورسینا

خواجه عبداهلل انصاریسعدی
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» ای ملکه این اختررا همایون داشته 
اند، آن را بگیرونگهدار...«1۸

ایران   به  مغول  وحشیانه  بایورش 
بغداد  وسقوط  عباس   بنی  وانقراض 
وزبان  شد  کم  دینی  عالمان  نفوذ  از 
عربی  درایران ازرواج گذشته افتاد وبا 
بقدرت رسیدن ایلخانان مغول ، ایران 
اداری  وزبان  گردید  حکومت  مرکز 
حاکمان  وچون  شد  فارسی  مملکتی 
تابعه  کشورهای  اداره  عهده  از  مغول 
ومنشیان  وزیران  آمدند  برنمی  خود 
شدند  انتخاب  ایرانیان   میان  از  همه 
مورد  بیشتر  روز  روزبه  فارسی  وزبان 
حمله  بعداز  چون  بود.ازطرفی  نیاز 
دانشمندان  از  زیادی  عده  مغول 
به  ایرانی  ونویسندگان  وشاعران 
امروز(پناهنده  )ترکیه  صغیر  آسیای 
یک  صورت  به  کشورهم  آن   ، شدند 
وترویج  حفظ  برای  فعال  جدید  مرکز 
از  بسیاری  آوری  وجمع  فارسی  زبان 
فارسی  های  آثارونوشته  های  نسخه 

گردید.
قرن  ازاواخر  دوره  این   : سوم  دوره 
هشتم شروع وتا قرن سیزدهم هجری 
پراز صنایع  نثراین دوره   . یافت  ادامه 
پردازیهای  وجمله  لفظی  وتکلفات 

پیچیده ومشکل است .19
تیموری  نثردوره  معمول  روش  البته 
سادگی وروانی درنوشته ها بوده است 
ولی درعوض کلمات واصطالحات ترکی 
فراوانیواردزبان  به  وجغتائی  مغولی 
عهد  ازآثاراین  درتعدادی  که  گردید 

موجود  تاریخی  درکتابهای   بخصوص 
است  . عالوه بر ورود این لغات  جمله 
اِخِتالِف  َعلی  مانند  عربی  مرکب  های 
اُخری  بَعِد  کرًه  َوَدَرجاتِهُم،  َطَبقاتُِهم 
وغیره ، توجه به قاعده های دستوری 
زبان عربی که هنوز درآثار امروز حتی 
درزبان محاوره هم موجوداست موجب 

ضعف وسستی زبان گردید.
دراخالق  ابتدا  مغول  حکومت 
زودتر  یعنی   . کرد  تأثیر  نویسندگان 
وبی  قیدی  بی  به  را  ایشان  اینکه  از 
عالقگی درروش نگارش وادارد ، آنان 
آمیز  مبالغه  ومداحی  مداهنه  به  را 
وترک تحقیق وتتبع واداشت . انحطاط
ادبی درزمان تیموریان همچنان ادامه 
یافت ولی خط وتذهیب ومعماری وفن 
مینیاتور وتاریخ نویسی روبه پیشرفت 
وپستی  تدنی  دوره  دراین   . نهاد 
پیداشد   امور  درکلیه  انگیزی  شگفت 
دانشمندی  میان چندتن  اگر دراین  و 
تعجب  بسی  جای   . بوجودآمدند   نیز 
است . نثرونظم ترکی که بوسیله  امیر 
علیشیر  نوائی وزیر همه کاره سلطان 
حسین بایقرا شروع شده بود به شدت 
رواج یافت . ترکیبات عربی وعبارتهای 
خام جای اصطالحات ظریف فارسی را 
مایگی وسست  کم  کلی  وبطور  گرفت 
گوئی وسست نویسی بالئی بود  که از 

قرن نهم هجری دامن گیر ادب فارسی 
باقدری شدت در  اوضاع  این   . گردید 
نتیجه   . برقراراست  نیز  صفوی  دوره 
فساد وفالکت وبدبختی مردم درچند 
ای  عده  وفراروکشتار  گذشته  قرن 
توجهی  وبی  وباذوق  آزاده  مردم 
حتی  که  شد  این  صفوی  شاهان 
درعصر شاه عباس هم که دورۀ اعتالی 
ای چیره دست  نویسنده  بود  صفویه  

وتوانا پیدانشود.
قسمی  به  صفویه  دردورۀ  فارسی  نثر 
نظیر  زمانی  درهیچ  که  است  مشوش 
درباری  های  نامه  زیرا  است  نداشته 
تکلفات  وپراز  ومطلب  ازمعنی  خالی 
نثر  است  ولطف  ازظرافت  وعاری 
همچون  نیز  نویسان  تاریخ  از  بعضی 
است   ولفاظی  تصنعی  درباری  نثر 
می  را  ازعلما  ای  دسته  میان  دراین 
قسمی  به  خودرا  کتابهای  که  بینیم 
اند  نوشته  وعامیانه  وسست  ساده 
فارسی  نثر  به  شباهتی  هیچگونه  که 
عوام  استفاده  برای  تنها  گویا  ندارد 
نادروکریم  .درعصر  است  نوشته شده 
ادبی  انحطاط  هم  وقاجاریه  زند  خان 
بویژه درنثر همچنان ادامه دارد. نمونه 

ازمقدمه سفینه رضا قلی میرزا:
که  است  پروری  الفت  مجموعه   «
شیرازۀ بنداوراق دلها پریشان گردیده 
گردن  بیاض  بر  نه  دلبری  ومخطط 
حوراوشان یک قلم خط باطل کشیده ، 
اگر وصف تذهیب اوراقش نگارند، ورق
  طالی آفتاب ازخجالت آب شودواگر 
از جداولش رقم زنند ازچشمۀ حیوان 

عرق خجلت ترابد...« 20 
روم  دردربارهای  فارسی  زبان  اما 
وهند   امروز(  ترکیه  صغیر-  )آسیای 
داشته  محفوظ  خودرا  مقام  همچنان 
هند  گورکانیان   دردربار  .حتی  است 
سیاست  واهل  درباری  رسمی  زبان 
وکتابهای  بود  ودین  وادب  ودانش 
ونامه  ولغت  دردستورزبان   بسیار 
تاعالقه  یافت  ترتیب  )ترُسل(  نگاری 
مندان  بتوانند به درستی زبان فارسی  
ویازدهم  دهم  های  سده  رابیاموزند. 
ودوازدهم هجری  ازبهترین دوره های 

رواج زبان فارسی درآسیا بود.21
دورۀ  که  را   دوره  چهارم:این  دورۀ 
ازابتدای  اند  نامیده  ادبی  بازگشت 
چهاردهم   قرن  آغاز  تا  سیزدهم  قرن 
یعنی به مدت یک قرن بطول انجامیده  
از  تقلید  به  نویسندگان   . است 
پیشینیان  مانند تاریخ بیهقی وطبری 
وگلستان وغیره آثارخودرا  نوشته اند. 

دکنی  ابوالفضل   ، فراهانی   مقام  قائم 
، رضاقلی  خان هدایت صاحب مجمع 
مؤلف  خان سپهر  تقی  میرزا  الفصحاء 
طالبوف   ، ملکم خان   ، التواریخ  ناسخ 
 ، کرمانی  آقاخان  میرزا   ، آخونداُف   ،
عبدالوهاب  قزوینی ، میرزا علیمحمد 
پرورش .... از معروف ترین نویسندگان 

این دوره می باشند.22
دورۀ پنجم:دراین دوره  تطور وتحول 

چشمگیری در نثر بوجودآمده است .
انتشار روزنامه ها و مجله ها ، جنبش 
ها  ومراوده  آشنائی  خواهی  مشروطه 
بااروپائیان وترجمه کتابهای اروپائی به 
فارسی موجب گردید که نثر ، سبکی 
مشخص  وبارز به دست آورد وسادگی 
قرارگیرد.  موردتوجه  پیرایگی  وبی 
آغاز  ازقرن چهاردهم  که  دوره  دراین 
نویسندگان  دارد،  ادامه  وتاکنون 
بارعایت  که  وهستند  کوشابوده 
سادگی وروانی درنویسندگی آثارشان 
قابل فهم همگان باشد. دراین دوره نثر

علمی  درمسائل  مستند  تحقیقی  
اروپائیان  روش  به  وادبی  وتاریخی 
فارسی  زبان  به  اروپائی  آثار  وترجمه 
عالمه  ومرحوم  گشت  معمول 
سبک  این  بنیانگذار  محمدقزوینی 
انقالب  بزرگ  دونویسنده   . است 
علی  وعالمه  طالبوف   مشروطیت 

اکبردهخدابودند.
سید  بهار،  الشعرای  ملک  مرحومان 
اکبردهخدا،  علی   ، زاده  تقی  حسن 
فروزانفر،  الزمان  بدیع   ، احمدبهمنیار 
 ، نفیسی  سعید   ، رشیدیاسمی 
الملک(  )ذکاء  فروغی  محمدعلی 
دکتررضازاده   ، آشتیانی  اقبال  عباس 
دکتر   ، معین  محمد  دکتر   ، شفق 
اعتصام  یوسف   ، صورتگر  لطفعلی 
 ، شفا  الدین  شجاع  وآقایان  الملک 
حسینی   سید  رضا   ، هنرمندی  حسن 
دکتر   ، محجوب  جعفر  محمد  دکتر 
جالل متینی دکتر پرویز ناتل خانلری، 
دکتر احسان یارشاطر وغیره دست به 
این  بودند که  کارتحقیق وترجمه زده 

روش هنوزهم ادامه دارد.
نوشتن  به  نیز  ازنویسندگان  ای  عده 
ورمان  )نوول(  کوتاه  داستانهای 
علی  مانند  زدند  دست  ونمایشنامه 
سعید   ، هدایت  صادق  اکبردهخدا، 
نفیسی ، جمال زاده ، جالل آل احمد، 
، سعیدی  بزرگ علوی   ، صمدبهرنگی 
سیرجانی ، محمد عاصمی ، صدرالدین 
مهشید  دانشور،  سیمین   ، الهی 
بهرام  منیروپارسیپور،   ، امیرشاهی 
پرویزصیاد   ، زاکاریان  زویا   ، بیضائی 
دارد  ادامه  هنوز  دوره  این   . وغیره 
وتعدادبسیاری از نویسندگان ومحققان 
ومترجمان              بقیه درصفحه 4۸

نثر فارسی دردورۀ صفویه به قسمی مشوش است که درهیچ زمانی نظیر نداشته 
زیرا نامه های درباری خالی ازمعنی ومطلب وپراز تکلفات وعاری ازظرافت 
است نثر بعضی از تاریخ نویسان نیز همچون نثر درباری تصنعی ولفاظی است  
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را  آزادی  مختلف  های  شماره  داشتم 
خیلی  مجله  دیدم   ، کردم  می  مرور 
خشک و جدی وفاقد زنگ تفریح است 
. وچون بعنوان یک همکار )همکار بی 
وتعالی  تکامل  خواهان  مزدومنت( 
وبه  رابرداشتم  گوشی   ، هستم  آن 
پاریزی  مرتضی  آقای  گرامی  دوست 
تلفن کردم . پس ازسالم واحوالپرسی 
خدمتش عرض کردم: آقا مجله خیلی 
کرد.  بحالش  باید  است فکری  خشک 
اوابتداگفت خداراشکرکه آبکی نیست 
وبعد چون از ُحسن نیت من آگاه است 

، خوب گوش کردو گفت :
رایحه   : گفتم  کرد؟  باید  چه   ، ُخب 
کمی  خواهد.  می  خوش  ونسیمی 
 : پرسید  دارد.  الزم  خنده  چاشنی 
دوصفحه  شود  می   : گفتم  چگونه؟ 
تلخ  عطر  دادوبا  اختصاص  طنز  به  را 
وتازگی  طراوت  مجله  به  آن  وشیرین 
بخشیدوتأکید کردم ، طنز ، نه شوخی 
وسطحی  وقیح  های  ُجک  و  هزل   ،
حال  درعین  وفاخرکه  متین  طنز   ،
می  برلب  نیشخندی  یا  لبخندی  که 
وتفکر  تعمق  به  را  خواننده  آورد، 
وادارد.پیشنهادم راپذیرفت وبالفاصله 
فرمود: دست شمارا می بوسد. گفتم : 

به چشم .
بعنوان   ، شماره  دراین  که  شد  چنین 
پیش درآمد ، تعریفی مختصر می کنم 
 ، شوخی   ، هزل  با  آن  وتفاوت  ازطنز 
لطیفه ، فکاهه و...ازماه آینده برای این 
که تقدیر وستایشی هم ازطنزپردازان 
 ، درهرشماره  باشیم،  کرده  ایران 
معرفی  به  وتأخری  تقدم  هیچ  بدون 
از  هائی  بانمونه  نامداران  ازاین  یکی 
امید  بااین   . پردازیم  می  کارهایشان 
که دراین دوران پررنج ومحنت دوری 
لبخندی  مادری،  گرامی  ازسرزمین 

برلبانتان بنشیند.

برایتان دِل شاد ، لب خندان وبهروزی 
نظرها  براه  وچشم  کنم  می  آرزو 
وپیشنهادهای شما دراین مورد خواهم 

بود.
***

 ، فارسی  کهن  درادبیات  که  آن  با 
وبیش  کم   ، آمیز  وطنز  فکاهی  آثار 
وجوددارد، اما می توان گفت که هنوز 
تعریف جامع ودقیقی از معانی طعن ، 
طنز ، لطیفه ، فکاهه، متلک ، شوخی 
هرمطلب  به   . نداریم  دردست  و... 
می  وهزل  فکاهی   ، طنز  داری  خنده 
گوئیم .حال آن که تفاوت های دقیق 

و ظریفی بین آنهاست .
مزاح   ، ها  مزاح  یا  ها  متلک  بعضی 
سالم ومتلک ساده وبرخی دیگر مزاح 
ازآنها  بعضی   . است  ناسالمی  ومتلک 
وقیح وکینه توزانه وبرخی دیگر متین 

ومحترم است .
مقصود   . است  متفاوت  هزل  با  طنز 
است  خنده  برانگیختن   ، هزل  از 
نزدیکتر  ولودگی  مسخرگی  به  که 
خودراداردوکمتر  خاص  زبان  و  است 
فاجعه  ودرکنار  انگیز  غم  درمسایل 
آن  اصلی  منظور  گیرد.چون  می  قرار 

خنده وخنداندن است . اما هدف طنز، 
 ، طنز   . است  نیشخند  ؛  نیست  خنده 
خشم  با  وآمیخته  است  آمیز  کنایه 
وعفت  بینی  باژرف  که  است  وقهری 
حکیمانه ای همراه است . طنز بیشتر 
آمیخته  نجیبانه  نوعی شرم وحیای  با 
است . ولی هزل دریده ووقیح است . 
هزل صریح است وطنز درپرده وکنایه 

آمیز.
ولی  ؛  است  خنداندن  قصدش   ، هزل 
طنز درپی خنده قصدش عبرت است و
ریا   ، دروغ   ، غیرانسانی  های  جنبه   
ودوروئی را اززیر نقاب ها درمی آورد 
آمیز  حکمت  ولطیفه  بذله  نوعی  وبا 
همگان  دید  درمقابل  آموز  وعبرت 
قرارمی دهد. هزل بی رگ است  وکم 
 ، طنز   . سطحی  و  انگار  سهل  وبیش 
هزل  وبرعکس  وجدی  است  متعصب 

که چندان درپی نتیجۀ خودنیست .
 ، موجود  وناروائی  ناهنجاری  به  هزل 
فقط می خندد، ولی طنز با ناهنجاری 
وناروائی موجود ، کینه می ورزد ومی 

خواهد آن را ازمیان بردارد.
بسیاری ازفکاهی نویسان ، فقط مردم 
را خندانده اند)که این خود نیز خدمت 

بزرگی به بهداشت روحی جامعه است (
درتغییر  نویسان  طنز  از  بسیاری  ولی 

وضع موجود مؤثر بوده اند.
نویس  هزل  بوخوالد  آرت  فکاهیات 
های  شوخی  وهمچنین  آمریکائی 
نگارفرانسوی  لطیفه  برنار  تریستان 
خاطروتسکین  تفریح  مایه  همیشه 
پاره ای از دردها وتأثرات مردم آمریکا 
طنزهای  ولی  ؛  است  بوده  وفرانسه 
ونیشخندهای  شاو  برنارد  یا  ولتر 
واالئی  ازمقام  گذشته  فرانس  آناتول 
وانگلیس  فرانسه  وهنر  درادب  که 
دارد ، می توان گفت که به هنگام خود 
وانقالبی  بسیاربوده  اصالحات  منشأ 
دراندیشه ها پدید آورده است . خالصه 
آن که طنز جدی است ولی هزل شوخ 
وصادقی  صاف  ازروح  طنز   . است 
فقط  هزل  ولی   ، گیرد  می  سرچشمه 
طنز،  دارد.  مایه  وشنگ  شوخ  ازطبع 
فقط   ، زندوهزل  می  طعنه  حکیمانه 
رندانه می خنددومی خنداند وکاری به 

تأثیر نهائی خودندارد.
بار  به  نهالی   ، وذوق  هوش  ازپیوند 

می آید که بذله یا لطیفه نام دارد.

هجو ومدح
درلغت نامه ها ، معانی مختلفی برای 

برشمردن  مانند  اند،  هجوذکرکرده 
معایب ، دشنام دادن ، سرزنش کردن 
وغیره ... وبطور کلی می توان گفت که 
هجو نقطه مقابل مدح است .کارمدح، 
تحقیر   ، کارهجو  و  وتعریف  تحسین 
دری  شعر  ازآغاز   . است  وسرزنش 
موازات  به  هجو  و  مدح  دوموضوع   ،
است. شده  رایج  شاعران  بین  هم 

مداحی  که  معتقدند  پژوهشگران 
اززبان   ، هردو   ، وهجوسرائی 
فارسی  وشعر  زبان   به   ، وشعرعربی 

غم مخور
    

ی پسر وزبهر دنیا غم مخور     گفتمت چون دور حدیثی گرتوانی داشت هوش              گوش کن پندا
حافظ

طرح چهره »کیخسروبهروزی« گار»ژاک فراست«

با آن که درادبیات کهن فارسی ، آثار فکاهی وطنز آمیز ، کم وبیش وجوددارد، اما 
می توان گفت که هنوز تعریف جامع ودقیقی از معانی طعن ، طنز ، لطیفه ، فکاهه، 
متلک ، شوخی و... دردست نداریم . به هرمطلب خنده داری طنز ، فکاهی وهزل می 

گوئیم .حال آن که تفاوت های دقیق و ظریفی بین آنهاست .
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واردشده است .
غالبًا   شاعران   ، گذشته  های  درقرن 
توجهی  به جنبۀ  اجتماعی واصالحی 
هجو نداشته اند وتنها قصدشان حمله 
نمودن  مرعوب  وآن  این  به  واهانت 
به  توان  می  که   ، است  بوده  اشخاص 
. هجو شخصی  هجوشخصی گفت  آن 
، بیشتر دراطراف منافع گوینده هجو 
شاعران  بیشتر   . است  زده  می  دور 
گذشته  قرون  وهجوسرای  مداح 
وتنها  اند  نداشته  وشغلی  پیشه   ،
راه    وازهمین  بوده  شاعری  کارشان 
ارتزاق  می کرده اند. این شاعران برای 
دریافت صله وپاداش به مداحی وتملق 
می پرداخته وهر صنعِت  برجسته ای 
نسبت می  به ممدوح خود  رابه دروغ 
شخصیت   حقیقت  به  وکاری  اند  داده 
اوندارند. واگر مدح این شاعر چاپلوس ، 
وپاداش  وخلعت  نکرد  اثر  درممدوح 
زبان   ، نرسید  او  به  وکافی  درخور 
می  زبان  نیش  گشاید.  می  هجو  به 
که  هجوسرایان  ازاین  بسا  زندوچه 

جان خودرا برسر این کار نهاده اند.
شاعری بنام لبیبی است که از عنصری 
فرخی  وقتی   . نداشته  خوشی  دل 
درقطعه  لبیبی   ، میرد  می  سیستانی 
خوردوبرای  می  اوتأسف  برمرگ  ای 

عنصری آرزوی مرگ می کند:
گرفرخی بمرد، چراعنصری نمرد

پیری بمانددیرو جوانی برفت زود
فرزانه ای برفت وزرفتنش هرزیان

دیوانه ای بماند وزماندنش هیچ سود
سوزنی  هجوسرایان  دیگراز  یکی 
سوزنی  پسر  گویا   . است  سمرقندی 
زده  می  ناخنک    ، پدر  دیوان  به 
واشعاراورابه نام خود می خوانده ، که 
شاید اوهم ازنمد افتخارات پدرکالهی 
پدر،   سوزنی  وقتی  ولی  باشد.  داشته 
جریان را می فهمد پسر خودرا دریک 

رباعی هجو می کند:
ای دزد هجا و مدح دیوان پدر

گوئی که شدم سوار میدان پدر
من دستم وتو سهراب منی 

از خنجر من جان نبری جان پدر
جمال  پسر  اسماعیل  الدین  کمال 
صورت  هجو  به  عبدالرزاق  الدین 
که  دانست  محق  شاعررا  دادو  قانونی 
هجو  بتازدواورا  بداند  الزم  برهرکس 

کند:
هرآن شاعری کونباشد هجاگو

چوشیری است چنگال ودندان ندارد
خداوند امساک را هست دردی

که ااّل هجا هیچ درمان ندارد
که  است  روش  همین  از  ودرپیروی 
نشان  ودندان  چنگ  خود  ممدوح  به 
داده ودریک قطعه اورا به هجو کردن 

تهدید کرده است:

بزرگوارا درانتظار بخشش تو
نمانده است مرابیش ازاین شکیبائی

سه شعر رسم بود شاعران طامع را
یکی مدح ودگرقطعه تقاضائی

اگر بداد، سوم شکر ، ورنداد، هجا
ازاین سه گانه دوگفتم دگر چه فرمائی
مثبت  پاسخ  ام  خواسته  به  یعنی 
همچنین  ؟!  کنم  هجوت  یا  دهی  می 
آقاکمال به یکی از ممدوحان که گویا 

خلعت مناسبی به او نداده می گوید:
مدحتی گفتمت که چون زیور

درهمه مجلسی کنند پدید
خلعتی دادیم که چون عورت 

از همه کس ببایدم پوشید!
زیردست  سرایان  ازمدیحه  که  انوری 
واز هجاگویان نامداراست ، درباره یکی 
دارای قدبلندی  از خواجگان شهر که 
بوده وتوجه چندانی به انوری نداشته 

)یعنی به احتمال زیاد ، سبیل انوری را 
چرب نمی کرده( چنین سروده است :
ای خواجه ، درازیت رسیده است بجائی
کزاهل سماوات به گوشت برسد صوت
گرعمر تو چون قدتو بودی به درازی
توزنده بماندی وبمردی ملک الموت
علت  چه  به  نمیدانیم  صابرکه  ادیب 
بوده  افتاده  چپ  خدائی   بنده  بایک 
 ، بینوا می میرد  ، هنگامی که زن آن 
این   ، وابرازهمدردی  تسلیت  جای  به 

قطعه را می سراید:
به ماتم نشینی به مرگ زنت

ازاین پس به مرگ تو ماتم بود
زنت ُمرد ، چون تونمیری همی

چه مردی بود کززنی کم بود
خانه  زیارت  به  جامی  که  هنگامی 
چنین  قزوینی  دهکی  رفت   خدامی 

شعری درباره اش سرود:

ای بادصبا بگو به »جامی« 
کای دزد سخنوران نامی

بردی همه شعر کهنه ونو
از »سعدی« و »انوری« و»خسرو«

اکنون که سر حجازداری
وآهنگ حجاز سازداری

دیوان »ظهیرفاریابی«
درکعبه بدزد اگر بیابی

ودرهمین زمان که جامی تصمیم گرفته 
بود به مکه برود ، ویسی و ساغری هم 
زیارت  همسفرشوندوبه  بااو  خواستند 
رفتن  دروقت  ولی  خدابروند.  خانه 
بهانه  وساغری  خرندارم  گفت  ویسی 
سفر  به  آوردوهردوازرفتن  دیگری 
مناسبت   این  به  شدند.  محروم  مکه 
امیر شیخوم سهیلی  این قطعه رابرای 

ایشان ساخت:
»ویسی« و»ساغری« به عزم حرم

گشته بودند هردوشان سفری
لیک ازآن راه ، هردو واماندند

آن یک ازبی خری واین زخری
گویا  محمدرضاپاشا  نام   به  شاعری 
مزاحمش  همیشه  که  داشته  رفیقی 
ناموافق  بااو  فکری  ازنظر  زیرا  بوده 
قطعه  این  لذا   ، بوده  وناهماهنگ 

رابرایش گفته است:
ای فلک مااسیر بندتوایم

فکر ماراازاین نکوتر کن
دورفیقیم مختلف اوضاع

وضع مارا به هم برابر کن
یابیاموز مردمی اورا

یا مرا نیز مثل اوخرکن

تاشماره آینده ، بدرود

پاسخ مسئوالنه

زنده     که  داشتیم  طنزی  صفحات  ماقبالً   ! بهروزی  جناب   

 یاد امان منطقی آن را می نوشت متأسفانه ایشان هم پولی    

 دریافت نمی کرد. بقیه را بازبان شعر پاسخ میدهم:

ای یار عزیز حضرت بهروزی

با»غم مخور«ت دل مرا می سوزی
گفتی که دوصفحه طنزالزم باشد

تا »خشِک تموز« ما شودنوروزی
چون اهل تمیزیم ز»خشکی تموز«

پرهیزکنیم ، طنز اگر آموزی
لیکن خبرت هست که تاچندی پیش

مرحوم »اماِن« ما به صد دلسوزی؛
با دکتِر بودائی و»سلطاِن مسیج«

دراین صفحات داشت بزم افروزی؟

بگذاشت »امان« لباس طنزو بُِگذشت

اکنون تولباس طنز نو می دوزی
من قدرنوشته ی تو میدانم ، لیک

این قدرشناسی چه به »مال اندوزی؟«
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ابراهیم تربتی

کودکاهن
برف اگررنگ رنگ می بارید

کوچه پس کوچه های خانه ما
سبز... یازرد

سرخ وآبی بود
شاخه های درخت الوان می شد

کوه ودشت ودمن 
چراغان می شد

برف اگر رنگین می بارید
قفس ِ درِس مدرسه ها، 

زنِگ تفریح وشوروغوغا بود
درودیواِر سرِد هرزندان

بوی آزادی وصفا می داد
برف اگر رنگین می بارید
جامه مشکی کالغک ها، 

خط وخال خوش آهنگی داشت
کبِر طاووس کم می شد

طوطی، از جلوخ می افتاد
همه می دانستند

روبُه وگربه ، هفت رنگند
هوش ماهی زیادتر می شد

مرغ زیرک
به امِن النه اش می رفت

برف اگر رنگین می بارید، 
شأن اهریمن وفرشته یکسان بود

رهزن وشحنه وقاضی
مست وهوشیار

مؤمن وکافر
همه شاعربودند    همه حافظ بودند

روز اگر نارنجی
 شب اگر آبی بود

ماه، ازآسمان می افتاد
گِل سرخی به جای آن

می روئید
حس ...اگر رنگی داشت

قصه هایم همگی 
باغ نقاشی می شد.

محمد تاج بخش

خـنده ی مستاهن
درون سینه بایاد تودل مستانه می رقصد
سبومیرقصدوساقی می ومیخانه می رقصد
چوازخمخانه ی چشمت    شراب ناز می نوشم
غم شوق آفرینت دردلم مستانه می رقصد

بیاد چشم مستت ای فروغ خلوت دلها
بمسجد شیخ وکافر گوشه بتخانه  میرقصد
به بزم میگساران گرشبی آیی زسر مستی
به دورشمع رویت تاسحرپروانه میرقصد
نه دل درسینه ازشوق لبت دررقص می آید
که می ازشادمانی دردل پیمانه میرقصد
چوبردست نسیم افتد سرزلفت زطراری
زشوق وصل گیسویت  سراپا شانه میرقصد
شراب تلخ تنهائی  به جانم کی زند آتش
که امشب تاسحردربزم ما جانانه میرقصد
بنازم خنده ی مستانه ات  ای گل که  ازشادی
زپا فرزانه می افتد به سر دیوانه میرقصد

منوچهرآتشی

رردفلق دیدا
تومثل اللۀ پیش ازطلوع دامنه ها

- که سر به صخره گذارد،
                                 غریبی وپاکی

تورا ِز وحشت توفان به سینه می ُفشرم
عجب سعادت غمناکی

هوشنگ ابتهاج )ه.الف.سایه(

ـطرح
گلوی مرغ سحررابریده اندو هنوز

دراین شط شفق
آوازسرخ او

جاری است...

فرهادعابدینی

سبوی بی می
سالم ای یار

سالم ای مانده درغربت
-جداازمن
هیچ  تو  بی  که  هستم  میی  بی  سبوی 

دستی
برنمی دارد مراازگوشه ی میخانه ها

-شبها
وباغ خشک پاییزم

که بی توبرگ وبارم نیست
سالم ای یار

سالم ای مانده درغربت
-جداازمن
بی تومن چون چشمه ساری  ای  سالم 

خشک
که سربرصخره ها هرگز نمی کوبد

- زالل پاک بی تابم
وپژواکی نداردغلغل آبم

وگرداگرد من هرگز نمی چرخند
-آهوها

سالم  ای بی تو من افسرده ومغموم

محمدزهری

شبی
شبی ازشبها

یادمن
- پاورچین پاورچین

ازدرخانه برون رفت
وندانستم کی بازآمد

وکجابود
آنقدربوبردم،

که تنش بوی دالویز تورا با خودداشت

***

فرشته ساری

سنگ سکوت
ازمیان سکوتم

حرفی رویید
به سان سبزه ای

که ازسنگ تراوید
ازچشم خاموشم

نگاهی جهید
به سان سهره ای

که ازنقش کاشی ایوان بیرون پرید

مهدی خطیبی

خانگی      یک
برای کامبوزیا پرتوی باسپاس ازفیلم کافه ترانزیت

به خانه می آیم
عصرتابستانم

درمی گشائی
طراوت یک لیوان آبم

کنارکودکی ات نسیته ای
باعروسکی ،

حسی به تو می گوید:
»شاید غذایت بسوزد«

کنارت می نشینم
بانیمی ازسنگ ُو

پاره ای ررعد
ونیمی ازباران ُو

تکه ای آفتاب
برایم کنار عروسکت

پناهی می جوئی
زن - مادر!

چقدرروحت 
چروکیده است

کمان می کردم
خستگی ات

       ردرپندنیلی    شعروزغل
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من  های  دنده  پیچاپیچ   های  ازراه 
است

امانه ،
تو، درسایه مانده ای

نگاه کن!
منم ،     من

مرد- فرزندت
کودکی 

بانگاه مصلوب
برچارچوب در

5 دی 13۸4

نادرنادرپور

ربآستان بهاران

نادرنادرپور
من آن درخت زمستانی ،

 برآستان بهارانم
که جز به طعنه نمی خندد،

 شکوفه برتن عریانم
زنوشخند سحرگاهان ،

 خبر چگونه توانم داشت
منی که در شب بی پایان ، 

گواه گریه بارانم
شکوه سبز بهاران را،

 برین کرانه نخواهیم دید
که رنگ زرد خزان دارد،

 همیشه خاطرویرانم
چنان زخشم خداوندی ،
 سرای کودکی ام لرزید

که خاک خفته مبدل شد
 به گاهواره جنبانم

درین دیار غریب ای دل، 
نشاِن ره زچه کس پرسم؟

که همچون برِگ زمین خورده ، 
اسیر پنجه طوفانم

میان نیک وبد ایام،

 تفاوتی نتوانم یافت
که روِز من به شبم ماند،

 بهاِر من به زمستانم
نه آرزوی سفردارد،

 نه اشتیاق خطر کردن
دلی  که می تپد ازوحشت ،

 دراندرون ِ پریشانم
غالِم همت خورشدم ، 

که چون دریچه فروبندد
نه از هراس من اندیشد،

 نه ازسیاهی زندانم
کجاست باِد سحرگاهان ،
 که درصفای پس ازباران
کند به یادتو ، ای ایران ! 

به بوی خاک تو مهمانم.

لُس آنجلس ، 22 بهمن 1365

زیبا کرباسی

ن جمهوری زندا
گیسوی شب

بردستگیره ی در
آویخته بود،

وروشنائی، چون پرنده ای،
درآستانه

پرپر می زد
فریادزد:

فریادش گلوی ِ خواب را فشرد:
اوبودو، 

              تاریکی و
         صدای زندانبان

که اذان می گفت
بهار 1373

معصومه ضیائی

یکشنبه اهی اولم1
همسایه ام

کاکتوس هایش را 
پشت پنجره  می چیند

باران بی صدا می بارد
وبرج کلیسا

درِمه تاب می خورد
قطارشهری

یکشنبه سردی را
به ایستگاه می رساند

منتظر هیچکس نبستم
24 آوریل 1999

ULM    (1)  شهری درجنوب آلمان

هوشنگ ابتهاج

ِز باِل سرخ قناری

هجوم غارت شب بود وخوِن شفق
هنوز می جوشید

هنوز پیکر گلگون آفتاب شهید
برآن کرانه دشت کبود می ُجنبید
هنوز برکه غمگین به یاد می آورد

پریده رنگ روزی که دم به دم می کاست
تو با چراغ دل خویش آمدی بربام

ستاره ها به سالم توآمدند:
سالم

سالم برتو که از نورداشتی پیغام!
سالم برتو که چشم تو گاهواره روز

سالم برتو  که دسِت تو آشیانه ی مهر
سالم برتو که روی تو روشنائی ماست!

تو چون شهاب گذشتی برآن سکوت سیاه
تو چون شهاب نوشتی به خون روشن خویش

که صبح تازه ِز خون شهید خواهد خاست
ِز باِل سرخ تو خواندم درآن غروب قفس

که آفتاب رهاگشتن  قناری هاست 

***
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ای  گوشه  مرادر  که  را  روزی  هرگز 
برم  نمی  ازیاد  پیداکرد.  دولت  ازتکیه 

. هم گرسنه بودم وهم بی کس وکار.
 . داشت  نزاری  حال  هم  خودش 
رنگ  صورتی   . گودرفته  چشمهای 
بادبان  مثل  که  وگوشهائی  پریده 
حالت  سرش  دردوطرف  ها  کشتی 

مسخره ای به او داده بود.
وقتی به طرفم آمد حواسم نبود.ووقتی 
متوجه شدم ، سعی کردم فرارکنم اما 
او سریع تر عمل کرد ودست انداخت 
ترسیده   . سرگرفت  راازپشت  گردنم 

بودم اما صدایش آرامم کرد:
»نترس ، نترس ، من دوست تو هستم 
«ومن آرام گرفتم . دیگر سعی نکردم 

فرارکنم .
یا   ، بود  عزیز  اسمش  دانستم  نمی 
کردند  می  صدایش  عزیز  همینطوری 
از  یکی  اقدس   امین  اش  عمه   .
بود.  گذاشته  سن  به  پا  های  سوگلی 
بااکراه نگاهم کرد   ، باراول که مرادید 
عزیز  به  هم  فحشی  چند  زیرلب    .
خسته  اورا  کارهایش  بااین  که  داد 
خوشم  اقدس   .ازامین  است  کرده 
تراخم  چشمهایش  گفتند  می   . نیامد 
 . است  کورشدن  ودرحال  گرفته 
همچنان  اما  شد  مهربان  من  با  بعدها 
اکثراً  را  آمد.روزهایم  نمی  ازاو خوشم 
باعزیز می گذراندم .تنبل شده بودم . 
بیشتروقتها می خوابیدم ودیگر میلی 

به شکار نداشتم .
ازاتاق  آن روز غروب هم درگوشه ای 
نوک  با  آمد.  عزیز  که  بودم  خوابیده 
بیدارکرد  مراازخواب  آرامی  به  پایش 
ورفت به طرف پستوی یکی از اتاقهای 
دنبالش رفتم  به  . من هم  اقدس  عمه 
پیداکرد  رنگی  اطلسی  سرخ  لحاف   .
بخوابم  آن  روی  که  خواست   من  واز 

. خوابیدم .
عزیز ، کنارم به پهلو دراز کشید. یک 
دستش راستونی کرد به زیر  چانه اش 
وبا دست  دیگر شروع کرد  به نوازشم
احساس خوبی داشتم . دستهایش نرم 
بودند وگرم . دستش را گذاشت روی 

پشتم وشروع کرد به مالش کمرم .
خواست  می  دلم   . بود  گرفته  خوابم 
ازشوق فریاد بکشم . اما ساکت ماندم .
برداشت  کمرم  راازنیمه  دستش  عزیز 
وآن رابرد بطرف سینه ام و بعد پائین 
تررفت وروی شکمم مکث کرد . حال 
عجیبی داشتم  می دانستم بهاراست 

من؟  وضع  با  ارتباطی  چه  اما 
ازخودپرسیدم .

باز  که  بلند شد  فریادش  اقدس  امین 
کجارفتی ؟

کرد  مرارها  اما   . نداد  جوابی  عزیز 
ورفت من هم بدنبالش رفتم .

دردست  وشلواری  کت  اقدس  امین 
داشت وازعزیز می خواست که آنهارا 
 . کرد  می  اعتراض  وعزیز  بپوشد 

درگوشه ای ایستادم .
دوست  نه  که  کشید  می  فریاد  عزیز 
دوست  ونه  لباسهارابپوشد  آن  دارد 

دارد برود به »خوردنگاه«

امین اقدس بازوی عزیز را گرفت . اورا 
بطرف خودش کشید . پیراهن سیاهی 
کرد  خارج  ازتنش  داشت  تن  به  راکه 
وشلوارراه راهی راهم که  به پا داشت  
زری   ، نو  پیراهن   و  درآورد  پایش  از 
خاکستری   وشلوار  وکت  شده  دوزی 
وعزیز  کرد  تنش  به  زور  به  را  رنگی 

همچنان داد می زد وفحش می داد.
ازوجود   اما  طرفش  به  بروم   خواستم 
رفتم   آهسته   . ترسیدم  اقدس  امین 

کناراتاق وآرام نشستم .
چندرنگی   روسری  اقدس   امین 
ای  که  آئینه  . رفت جلوی  راسر کرد 
به  نگاهی   . بود  نشسته  طاقچه  روی  
قوطی  تا  برد  . دست  انداخت  خودش 
وروی  رابردارد  آب  سفید  ای   نقره 
بمالدکه  صورتش  چروک  پوست  
که  نوجوانی  دختر  صدای  باشنیدن 
نام اوراصدامیزد  پشیمان شد. قوطی 
دان  کنارسرمه  گذاشت  را  سفیداب 

زربافت ووسمه دان چرمی .
دختر »اقدس جان« »اقدس جان« 

 گویان وارد اتاق شد.
سن زیادی نداشت . شاید 13 یا 14 سال 
ابروهای  وزوزی.  موهای  با  بود  چاق   .
ای ورگه  وپرپشت  وکلفت  سیاه 
 ازموهای نازک شبیه ُکرک برپشت لب. 
امین اقدس تعظیمی کرد وعزیز ذوق 

زده دوید به طرف او اما دختر رویش 

واعتنائی  دیگر  سویی  به  چرخاند  را 
به  او نکرد. عزیز، مکثی کرد وآمد  به 

طرف من.
اوهم  بودم  نشسته  اتاق  درگوشه 
مالش  به  کرد  وشروع  کنارم  نشست 

دادن پشتم .
دختر گفت : » اقدس جان ، عجله کن 

، دیرمان میشود«.
کرد  تعظیمی  نیمه  باز  اقدس  امین 
آبی  ریز  گلهای  با  سفیدی  وچادرنماز 
:»من  وگفت  انداخت  سر  به  وقرمز 

حاضرم«
اقدس با دختر جلو افتادند .من وعزیز 

هم به دنبالشان.
.وواردباغ  گذشتیم  کوچکی  حیاط  از 
به  سر  ها  درخت   . شدیم  بزرگتری 
فلک کشیده بودند وصدای گنجشک 
به گوش می  به الی درختها  ال  از  ها  
ها  وباغچه  ها  درخت  ازمیان  رسید. 

گذشتیم ووارد داالنی شدیم که

 درانتهایش دربزرگی بود که دو قراول 
با دو چوب دستی سر نقره دوطرفش 
ایستاده بودند . نگهبانان بادیدن دختر 
و امین اقدس ، با فشار یک لنگه دررا 
باز کردند وما وارد داالنی دیگرشدیم . 
این داالن را چراغهائی آویزان از دیوار 
ازاین بودند.  کرده  روشن   ، طرف  دو 

تاالربزرگی  ووارد  ایوان هم گذشتیم   
شدیم که پرازنوربود وروشنائی.

رنگی  بالباسهای  هرکدام  زن  چندین 
وباهم  بودند  ایستاده  وکنار  درگوشه 
حرف می زدند . درمیانه تاالر صندلی 
طالیی رنگ بزرگی قرارداشتکه مردی 
سیاه  وابروهای  کلفت  های  باسبیل 
آن  روی  خسته  چشمانی  و  پرپشت 
به  ویک خواجه  وچندزن  بود  نشسته 
دورش ایستاده بودند وحرف می زدند.

دختر وامین اقدس مستقیمًا رفتند به 
طرف مرد ماهم بدنبالشان رفتیم .

همه تعظیمی کردند وکناری ایستادند 
. مرد نگاهی کرد وبه دختر اشاره کرد 
ودست  رفت  .اوهم  برود  طرفش  به 

مردرابوسید ومردهم پیشانی اش را.
بود  دختررفته  دنبال  به  که  عزیزهم 
ای  بوسه  مرد  دست  وبه  شد  خم   ،
وبی  کناردختر  کشید  را  وخودش  زد 

حرکت ایستاد.

داستان کوتاه

                                                 علی اتج بخش

ان
ی خ
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که  رنگ  وسیاه  بلند  کالهی  مردبا 
طال  جنس   از  ی  شیروخورشید 
برپیشانی اش دوخته شده بود ازروی 
صندلی تکانی خورد وازدختر پرسید که :
السلطنه  توران  مادرت  حال   «

چطوراست ؟«
وزیرلب  کرد  دیگری  تعظیم  دختر 

جواب داد:
»به مرحمت شما ، اوهم خوبست .«

مردحرفی نزد فقط سرش را تکان داد.
عزیز جلو تررفت ، ومرا بادست به مرد 
اما  گفت  چه  نفهمیدم  ولی  داد  نشان 
ی  گونه   . زد  لبخندی  مرد  که  دیدم  
عزیز را نیشگونی آرام گرفت وبادست 
راستش  به من عالمت داد که بروم به 

طرفش . دلم  شور می زد.
عزیز آمد جلو ومرا کشید به طرف مرد

مرد با خنده ای ازعزیز پرسید :
»این ازکجا آمده؟«

عزیز گفت : »ازتکیه دولت.«
ومردباز خندید.

»خود فضولت کم بودی ... حاال این هم 
اضافه شد.«

حرکتی نکردم . امین اقدس جلو آمد 
حال  همان  ودر  کرد  تعظیمی  باز   .
بادست  مرا  بود   تعظیم  که خم شده 
که  ومرد  فشارداد  مرد  پای  جلوی  به 
با صدای بلند می خندید مرا گذاشت 
با دستهای  کرد  زانویش وشروع  روی 

ظریفش به نوازش من .
عزیز بالبخند گفت :» خوشا بحالش ، 

ای کاش من جای او بودم .«
ومرد که دستی به سبیل سیاهرنگش 
می کشید باصدای بلند خندید ، » ای 

شیطان «  من به اطرافم نگاه کردم.
 . گشتند  می  درتاالر  زیادی  زنهای 
بودند  جمع  هم  دور  به  نفری  هرچند 

وباهم صحبت می کردند .
دوخواجه بی ریش با صورتهای چروک 
خورده  ولبهای کبود به این وآن طرف 
می رفتند . بوی عطر ، مسحورم کرده 
مرد   پای  روی  خواست  می  دلم   . بود 
بخوابم .اما عزیز اجازه نداد . آمد جلو 
ومرابا خودبرد به گوشه ی دیگر  تاالر 

جایی که دخترک ایستاده بود.
قلب عزیز را که به شدت می زد  حس 
می کردم ومی دیدم  که دختر  رویش 
واحساس  دیگر  به سویی  برگرداند  را 
کردم می خواهد مخصوصًا بی اعتنائی 

کند.
عزیز سرش را جلو برد وگفت :

»خانم ، چرا اینقدربی رحمی می کنی 
؟ من عاشق شماهستم  مفتونم«.

دختر هیچ نگفت . صدای زنها  درتاالر 
به هوابود ودرآن میان صدای قهقه ی

 مردهم به گوش می رسید.
تا  برد  جلوتر  را  سرش  باردیگر  عزیز 

نزدیک گوش دختر:
من  اول  روز  همان  از   ، من   »عشق 
 . نه عاشق خواهرت  بودم   تو  عاشق  
من از اخترالدوله متنفرم . می فهمی؟ 

متنفرم.«
وبه  بلند  باصدای  را   »متنفرم«  عزیز 
تاالر  ناگهان  که  به طوری  گفت  فریاد 

درسکوت فرورفت .
طالئی  صندلی  ازروی  خشمناک  مرد 

بلندشد وآمد به طرف ما 
کدام  صدای  این  نفهمیدم؟   ، »بله 

حیوانی بود؟«
عزیز رنگش راباخته بود ومی لرزید.

به  ورفت  گریه  به  کرد  دخترشروع 
طرف مرد که دودست به کمرزده بود 
ودست انداخت به دور کمر مردوسرش  

رافشارداد به شکم او .
نوازش  دختررا  موی  که  مرددرحالی 
عزیز  به  انداخت  نگاهی  کرد  می 

وبافریاد گفت :
» غلطهای زیادی . متوجه هستی چه 

گفتی . ازکی متنفری؟«

می  وترس  ازوحشت  همچنان  عزیز 
. دختر  بودم  لرزید و من هم ترسیده 

درحالی که گریه می کرد ، گفت :
شاه بابا ! الهی قربانتان بروم ، من بی 

تقصیرم ، من ...«
اش  اشاره  وباانگشت  شد  مردخم 
اشکهای  کردن  پاک  به  کرد  شروع 
دختر که به روی گونه اش سرازیر بود.
 » بابا  شاه   «: گفت  باردیگر  دختر 

ودستهایش را به هم فشرد. 
مرد نگاه شماتت باری به عزیز انداخت 
ودست دختر را گرفت ورفت به طرف 
صندلی طالئی  وسط تاالر. امین اقدس  
واورا کشید   را گرفت  مچ دست عزیز 

به طرف خودش .
؟  کردی  چه  دانی  می  احمق   «
می  بدهد   خداعمرش  نوا  بی  بدبخت 

جسارت  که  لحظه  همان  توانست  
جدا  سرازبدنت   دستوربدهد  کردی 
گردن  به  دستی  اراده  کنند.«عزیزبی 
. به شکلی که بخواهد   الغرش کسید 
پیداکند.اقدس  را  خنجریاقمه  جای 
زد.  می  حرف  سرهم  پشت  همچنان 
می  برایش  دلم   . کنارعزیز  رفتم  من 
سوخت .عزیز آب دماغش رابا آستین 
:»عمه  گفت  وبالجبازی  کرد  پاک 
عاشق  من   . نزنید  حرف  بیخود  جان 
قراربود  که  هم  شب  آن   . هستم  او 
خواستگاری شود ، به من کلک زدند. 

خودشاه باباهم متوجه بود.«
گزید  دندان  به  زیررا  لب  اقدس  امین 
 ، احمق  ی  بچه  شو  ساکت   «: که 

ساکت...«
صدای مردبلندشد »بهرام خان خواجه 

کجائی؟«
بهرام خان خواجه کوچک جثه ولنگان 
به مرد که همچنان  ، خودش رارساند 
وتعظیمی  بود  بازی  درحال  باسبیلش 

کرد.

مردگفت :» پدرسوخته ها ، حالمان را 
گرفتند« ونگاهی انداخت به سویی که 

عزیزومن ایستاده بودیم .
بهرام خان خواجه باردیگر تعظیم کرد. 
بیاورند  شربت  مرددستوردادبرایش 

وتأکید کرد: »قرمز « باشد.
»خودت مزه کن . سرکه نباشد« 

مأموریت  تا  رفت  سرعت  به  خواجه 
کوبید  به هم  مرددستی  راانجام دهد. 

وخواجه دیگری را به حضورطلبید .
چراغ   - قراربود  امشب  خان   »نوری 
خاموش کنی - باشد . پس چه شد ؟«

کرد  تعظیمی  خان  نوری  خواجه 
وباصدایی ریزونازک فریاد کشید:

» همه ساکت ، همه ساکت« حاال طبق 
کنی.  خاموش  چراغ  بازی   - فرموده 

شروع می شود«.

گازسوز  چراغهای  لحظه  دریک 
الکتریک  جدیدالورود   وچراغهای 

همه خاموش شدند
جا  همه   . فرورفت  درسکوت  تاالر 

تاریک شد.
چشم ، چشم را نمی دید . شاید تنها 

من بودم که همه چیز را می دیدم .
طرف  به  ورفتم  جداشدم  ازعزیز 

صندلی مرد.
روی  کوتاهی   سفید  شلیته  که  زنی 
شلوار اطلسی سبز رنگ پوشیده بود، 
مردنشاند  برگونه  ای  شدوبوسه  خم 

وبه سرعت فرارکرد.
مرد  لب  هم   دیگری  جوان  دختر 
رابوسید .اوهم خیلی سریع  درتاریکی 

گم شد.
کشید  اش  گونه  به  دستی  مرد 
ولبخندی زد و»ای پدرسوخته« هایی 
گفت وزن جوان دیگری را که جلویش 
کشید  خود  سوی  به  بود  ایستاده 

وشروع کردبه بوسیدن لبهای او.
بود  ایستاده  ای  درگوشه  اقدس  امین 
وعزیز هم رفته بود کناردست دخترک  

صدایش را شنیدم :
» من عاشق شما هستم «.

می  ولی  دید  نمی  را  کسی  که  دختر 
دانست صدا از کیست ، آهی کشید:

من  کنید.  بس  خدا  خاطر  به  آخر   «
نامزد دارم . جان همه مارا به خطر می 

اندازید.«
عزیز بی توجه به آنچه که دختر گفت 
کردوناگهان  تر  اونزدیک  رابه  خودش 
دختر رادرآغوش گرفت وشروع کردبه 
که  ندید  من  جز  کسی   . او  بوسیدن 

دختر هم اورا می بوسید.
درهمین موقع ، چراغها روش شد . صد 

چراغ گازسوز و50 چراغ الکتریک.
مرد که روی صندلی نشسته بود ، کت 
کشیده  باال  که  را  اش  شده  زردوزی 
زد  دستی  کالهش  کرد.به  مرتب  بود  
بیرون  طال   سکه  مشتی  جیبش  واز 
کنارصندلی  که  جوانی  زن  وبه  آورد 
شلیته  کش  وداشت  بود  ایستاده  اش 

اش را برروی کمر مرتب می کرد داد.
من رفتم کنارپاهای مرد . مرا روی زانو 
هایش نشاند وبا مهربانی شروع کرد به 
نوازش من . خواجه لیوان شراب را که 
دریک سینی طال گذاشته بود  تعظیم 

کنان به مرد تعارف کرد.
وباپشت  نوشید  ازلیوان  ای  مردجرعه 

دست لبهای مرطوبش را خشک کرد.
جلوی  کناردخترجداشدوآمد  از  عزیز 

مرد ایستاد وزل زد به چشمهای مرد.
دیری   . شد  سکوت  ای  چندلحظه 

نپائید که مردبالحنی آرام گفت :
»عزیز ، اگر بخاطر اقدس نبود  دستور
                                بقیه درصفحه 44
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سالم عرض می کنم .
همه   . اید  شنیده  زیاد  مرا  اسم  حتمًا 
قیمت  گران  فیلمهای  از   . اومده  جا 
رمانهای  تا  گرفته  هالیوود  خرج  پر  و 
قطور و وطویل از نویسندگان معروفی 
ارنست همینگوی و رومن روالن  مثل 
دانته  حتی  و  ،تولستوی  شکسپیر  و 
در  شاید  .ولی  مارکوپولو  و  هردوت  و 
در  که  رو  چیزهایی  موارد  بسیاری 
مورد من گفته اند یا اغراق آمیز بوده 
یا از بعضی نظرها قاطی با آب کرده اند 
و به خورد ملت داده اند و مثل دوغ کم 

ماست تقدیم شون کرده اند یا اینکه
واقعیت  با  و  بوده  محض  دروغ  اصاًل 
فرسنگها فاصله داشته . اگر شاهد می 
خواهید خود من حی و حاضرم و دارم 
شاهد  این  از   . دیگه  گم  می  براتون 
تر  نام  خوش  و  تر  معروف  و  معتبرتر 

می خواید ؟
افکار  کردن  مخدوش  من  قصد  البته 
ایها  میان  نارضایتی  ایجاد  و  عمومی 
بعکس  بلکه  هیچ  که  نیست  الناس 
جامعه  در  رو  آرامش الزم  می خواهم 
دوباره  نکرده  خدای  تا  بیارم  بوجود 
وانابی«  »هیتلر  یک  خالی  تو  کله  به 
این فکر خطور نکنه که دوباره دست 
کنه  سعی  و  بزنه  کاری  همچو  یک  به 
جهان را تسخیر کنه و اون رو از وجود 
افراد ناباب و عقب مانده و نژاد پایین 
و کم هوش و پوست تیره و بد قیافه و 
. حاال  بد هیکل  پاک و مبرهن سازد 
به  بیشتر  کمی  رو  خودم  بدید  اجازه 

شما معرفی کنم .
“جنگ  من  اسم  گفتم  که  همانطور 
جهانی دوم” است و االن که سال 2013 
ام  نشسته  اینجا  خدمتتون  و  است 
گم  می  رو  ام  زندگی  داستان  دارم  و 
حدود هفتاد و چهار سال از تولدم می 

گذره و 6۸ سال از وفاتم ... 
چطور  ُمردی  که  تو  نپرسید  حاال 
از  رو  جوابش   . زنی  می  حرف  داری 
همه  این  با  بله   . بخواهید  نویسنده 
سال  شش  حدود  معروفیت  و  بیا  برو 
بگم  تر  دقیق  یا  نکردم  عمر  بیشتر 
پنج سال و یازده ماه و پنج ساعت و 
البته  که  ثانیه  هفده  و  دقیقه  پانزده 
این مدت از عمر پروانه هایی که گاهی 
زندگی  ماه  چند  یا  هفته  چند  فقط 
عمر  از  ولی  بیشتره  خیلی  کنند  می 
متوسط آدمها که حدود هفتاد هشتاد 
البته در  سال باشه خیلی کمتره ) که 
دوران من خوشبختانه این متوسط از 
نصف هم کمتر شده بود ( . گاهی می 
پرسم راستی چی می شد اگر خداوند 
بلکه  نوح  عمر  نه  حاال   ، من  به  اعظم 
عمر متوسط یک انسان رو می داد تا 
الاقل تاثیر زحمات مثبت خودم رو در 

یک مرحله کامل زندگی انسان با چهار 
تا چشم خودم ببینم که آیا آنقدری که 
یا  داشته  مثبت  تاثیر  کردم  می  فکر 
نه . آخه شش سال چیه ؟ جلوی بچه 
نسب  حال  بهر   . کنه  می  قهر  بذاری 
بیست  به حدود  گرده  برمی  ام  پدری 
و یک سال قبلش که پدر قرمساق ام 
جناب عالیجناب » جنگ جهانی اول « 
خودش رو در اوج اوضاع بد اقتصادی 
جهان به حلقوم مردم چپانده و باعث 
کشتار بسیاری افراد کم بضاعت و نیم 
که  شد  غیره  و  بضاعت  با  و  بضاعت 
البته دود اصلی اش به چشم بدبختان 
بی  و  بیکار  خانمان  بی  و  بدوش  خانه 
غذا شد که اجباراً برای لقمه نان و آبی 
رفتند  و  کردند  نام  ثبت  ها  جبهه  در 
به جنگ و یا برنگشتند و بچه هاشون 
اینکه  یا  و  گذاشتند  و صغیر  یتیم  رو 
عمده  عضو  نقص  یک  با  و  برگشتند 
مثل از دست دادن دو پا و دو دست و 
هفت هشت تا انگشت . یا اینکه تحت 
ناپالم  بمبهای  های  اشعه  و  امواج  اثر 
و  زن  زدن  کتک  آخرعمرمشغول  تا 
زجردادن  و  کردن  لگدمال  و  ها  بچه 
به عادت شنیع استفاده  آنها شدند و 
بجای  خانه  مبل  و  نشیمن  اتاق  از 
گردیدند  توالت  و  حمام  و  دستشویی 
جدید  صنعت  یک  ایجاد  باعث  این  و 
توالت   - مبل   “ اسم  به  بعدها  که  شد 
“ خیلی ها رو به خود جلب کرد و پایه 

گذار صنعت توالت فرنگی شد . 
من  از  اسمی  کتابها  در  فقط  شما  اگر 
که  دارید  فرصت  االن   ، اید  شنیده 
فیس  در  و  آنالین  راروی  من  حضوراً 
بوک و توییتر هم ببینید و از من امضا 
بگیرید و کتاب اخیرم رو که تازه چاپ 
بخرید  لیست  از  باالتر  قیمت  به  شده 
برابر  چندین  به  آینده  در  شاید  که 
بگذارید  حراج  به  و  بفروشید  قیمت 
جنگ  »چرا  هست:  کتاب  این  اسم   .
برای دنیا مفید است« ، که در سالگرد 
تولدم  سال  پنجمین  و  هفتاد  جشن 
و  آلمان  در  امسال  سپتامبر  دراول 
انگلیس و فرانسه و ایتالیا و آمریکا و 
سنگال و بیافرا و عراق برگزار خواهد 
در  حتمًا  کنم  می  سعی  بنده  و  شد 
بزرگداشت این سالگرد شخصًا شرکت 
کنم و سخنرانیهای مفصلی انجام بدم 
سه  که  شد  چطور  که  بدم  توضیح  و 
شکم  از  هلفتی  بنده  پیش  قرن  ربع 
را  جهان  تمام  و  پریدم  بیرون  مادرم 
نمودم  رایحه  خوش   ، خود  لطف  به 
باید اعتراف کنم که اسم من زیاد  اما 
جنگ  دومین  من  و  نیست  بامسما 
صدمین   ، هیچ  که  نبودم  دنیا  جهانی 
هم نبودم . شاید بهتر بود اسمم رو می 
جنگ  دومین  و  میلیون  یک  ذاشتند 

جهانی که بیشتر برازنده من بود چون 
جنگهای  حال  به  تا  گذشته  دوران  از 
جهانی بسیاری رخ داده که نمونه اش 
و  ایرانیان  بین  جنگهای هفتصد ساله 
رومیان بود و قبلش هم جنگهای هزار 
که  توران  و  ایران  ساله  پانصد  و 
فردوسی عزیز در کتاب ارزشمند خود 
شاهنامه ) که بهتر بود اسمش رو می 
آن  از   ) فردوسی  نامه  جنگ  ذاشت 
بسیار گفته و سروده . یکی از دالیلی 
که من تصمیم به انجام وظیفه گرفتم 
دیدم  که  بود  این  کارزار شدم  وارد  و 
در میان مردم جهان صفات عالیه ای 
و  انتقام  و  و جنگجویی  مثل شجاعت 
خونریزی و قهرمانی و پهلوانی و بچه 
مردم  و  شده  کم  بسیار  غیره  و  بازی 
توقعی  کم  و  بیحالی  حالت  یک  در 
و  بردند  می  بسر  راحتی  و  آرامش  و 
و  کارها  چه  که  بودند  کرده  فراموش 
بر می  از دستشان  که  هایی  شجاعت 

آید می توانند بکنند. 

مسائل  این  همه  و  آمدم  من  خوب 
می  حاال  را  اش  نتیجه  و  شد  برطرف 
فیلم  و  کتاب  هزاران  جمله  از  بینید 
در جنگ  قهرمانان  مورد شجاعت  در 
جهانی دوم تهیه شده . وظیفه تاریخی 
من و اجداد پدری و مادری من این بوده

که هر وقت دیدیم مردم حالت رخوت 
حوصلگی  بی  و  راحتی  و  خمودگی  و 
به  اند و وقت خودشون رو  پیدا کرده 
کارهای بی ارزشی مثل هنر و ادبیات 
و  خوشگذرانی  و  مسافرت  و  شعر  و 
دیگران  به  کمک  و  دوستی  انسان 
بشیم  آگاه  بالفاصله  کنند  می  صرف 
جمله  از  خود  قدیمی  همکاران  از  و 
و  ستم  و  اندوزی  مال  و  سودپرستی 
کنیم  استفاده  غیره  و  ظلم  و  جنایت 
 ، اید  نشسته  چه  که  بگیم  آنها  به  و 
انسان داره   . ، وامصیبتا  ای دل غافل 

تلف می شه .
و شجاع  و  شریف  نسل  که  بیایید 

برگی از دفتر 
خاطرات جنگ 
جهانی    دوم

نویسنده : گردباد
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و  تخریب  از  رو  انسان  انتقامجوی   
رخوت وچرت و خواب بیدار کنیم . 

بهر حال ، خدمت جنابعالی عرض کنم 
که حدوداً هفتاد و پنج سال پیش چند 
خراب  کله  یکدنده  عالیجنابان  از  تا 
با  و  بنده رو صدا کردند  ناپذیر  پند  و 
طبل و دهل و ناقوس و جار زدن دائم 
تلویزیون  و  یومیه  و مجالت  رادیو  در 
به  رو  بنده  زمان  آن  های  روزنامه  و 
در  چون  و  فرمودند  معرفی  جهانیان 
مرحله  به  تلویزیون  هنوز  زمان  آن 
حکام  وسیله  به  کامل  برداری  بهره 
سازندگان و  خونخواران  و  جباران  و 
 2 و   1 فیلمهای  مستهجن  فیلمهای   
رادیوهای  از  بیشتر  بود  نرسیده  و3 
استفاده  متری  دو  در  متر  یک  یقور 
می کردند . وقتی که عالیجنابان بنده 
ابتدا  در  فرمودند  احضار  رو  شرمنده 
خواستم  و  بپذیرم  که  نبودم  مطمئن 
انصراف بدهم که متاسفانه مورد قبول 
اعلی حضرتان واقع نشد و آن جنابان 

و  بازی  پارتی  و  خواهش  و  التماس  با 
دوست بازی و پول و رشوه های کالن 
باالخره منو قانع کردند . ذیعًا در یک 
بین  که  و سری  کاماًل محرمانه  جلسه 
روزگار  آن  اعظم  بزرگان  و  اینجانب 
برقرار شد با من یک قرارداد دو خطی 
پلمپ  مهر  تا  و سه چهار  امضا کردند 
اینکه  برای  و  زدند  تهش  در  شده 
زیرش نزنم از جوهر مرغوب پاک نشو 
استفاده  انگشتم  اثر  برای  رنگ  سیاه 
تا  چسباندند  قرارداد  زیر  و  کردند 
بعدها  دشمنان  و  رقبا  از  کسی  مبادا 
خدای  و  کنند  امضا  جعل  و  بیایند 
نکرده تقاضای اخاذی و غیره بنمایند. 
کسی چه می داند . آدم بد و حقه باز 
در دنیا زیاد است و کار از محکم کاری 
هیتلر  جناب  البته   . کند  نمی  عیب 
ُدم   ِ نسب  کوتاه  السلطنه  خان سبیل 

دار که در آن زمان هنوز زیاد معروف
نشده بود و همه او را در حد و حدود 
یکی از حکام نه چندان پر نام وقدرت 

شرقی  جنوب  استانهای  از  یکی 
افغانستان هم بحساب نمی آوردند که 
هیچ ، توی حمام عمومی نیمه مخروبه 
میدان شوش هم به عنوان دالک زنانه 
ازش استفاده نمی کردند . باری ، خود 
این جناب هیتلر هم اثر انگشت دست 
چپ وسطش را درست بغل اثر انگشت 
بازگشت  از  بعد  البته  که  من چسباند 
از دستشویی و استفاده مربوطه از آن 
کرده  عفونی  ضد  و  بود  شسته  کاماًل 
پاک  مرغوب  جوهر  همان  در  و  بود 
موقع  چون  ایشان   . نمود  فرو  نشو 
خودش  به  زیادی  کمی  زدن  انگشت 
دست  عمل  این  با  همزمان  و  زد  زور 
راستش را به عالمت سالم بر خودش 
به صورت افقی بلند کرد اثر انگشتش 
روی کاغذ کمی قاطی شد و خطوط بی 
کمی  جناب  آلو  آن  انگشتان  همتای 
مخدوش گردید . اگر حاال آن قرارداد 
رو مالحظه بفرمایید می بینید که زیاد 
انگار   ، هیچ  که  نیست  قابل تشخیص 
که یک نفر یک دانه آلوی بخارای نیم 
توی   ، بریده  سر  از   ، گرفته  رو  پخته 
 . کاغذ  روی  زده  و  کرده  سیاه  جوهر 
در اون زمان این آقای مو نمدی کمی 
از عقده حقارت و خود کم بینی همراه 
کبارت  عقده  و  بینی  بزرگ  خود  با 
در  ایشان  چون  و  برد  می  رنج  بسیار 
برلن  باختان  اوختان  نقاشی  مدرسه 
که  گرفت  تصمیم  بود  نشده  قبول 
دنیا را فتح کند تا با پول حاصل از آن 
روسای مدرسه را بخرد و آنها را وادار 
کند که بدون پرداخت اپلیکیشن فی 
مخارج ساالنه  و  ورودیه  و  ادمیشن  و 
بورسیه چهار پنج شش  با  را  ایشان   ،
مدرک  و  بپذیرند  دانشگاه  در  ساله 
و  کارشناسی  و  دیپلم  فوق  و  دیپلم 
نقاشی  دکترای  فوق  و  دکترا  و  ارشد 
را تقدیم ایشان نمایند و سپس جلوی 
و  صد  تعظیم  یک  ایشان  حضرت 
ماتحتشان  و  بکنند  ای  درجه  بیست 
را به ملت خویش و دنیا نشان دهند. 

غافل از اینکه این عقده های سر باز 
نکرده که ریشه در کودکی آن جناب 
هم داشت وقتی سرش باز شود چنان 
سر می رود که از شیشه پِر کوکاکوالی 
اصل که سی و پنج ثانیه تمام تکانش 
و  دهد  می  بیرون  گاز  بیشتر  دادی 
وقتی هم که سر باز کرد مقدار زیادی 
شرشر و فس فس و باد از خود خارج 
می کند و َکَفش همه جا را آغشته به 
الکبار و کب کبار می نماید.  میکروب 
تعامل  بسیار  شخصیتی  البته  بنده 
دیدن  با  اصاًل  و  و شکیبا هستم  پذیر 
کوچولو  سبیل  فسقلی  دیکتاتور  یک 
از جا در نمی رم و  و  گول نمی خورم 

دنیا را به خون نمی کشم . 

این  که  است  همین  هم  اش  گواهی 
در  نداشتید  از من خبر  که  همه سال 
صلح  فوالدین  جادوی  چراغ  داخل 
خوابیده بودم و بیرون نمی آمدم و به 
حرف هیچ یک از دیکتاتورهای قبلی 
طوالنی  خواب  از  و  نداشتم  توجهی 
و  نمی شدم  بیدار  خودم  خاله خرسه 
ُخر و پفم همچنان عالم رو پر کرده بود 
و  قطب شمال  مردم  خواب  جلوی  که 
این  ولی خوب   . گرفت  رو می  جنوب 
پای  بار  این   . داشت  فرق  اوضاع  بار 
صداقت  و  وفاداری  و  شرافت  و  غرور 
و تعصب و تنفر و انزجار و نژاد پرستی 
در میان بود . انگشت هم که زده بودم 
و دیگه نمی شد زیرش بزنم . خوب می 
دانید اگر زیر چیزی بزنید خطر ریزش 
تعصب  و  شرافت  و  غرور  از   . داره 
صفات  واالترین  از  که  کردم  صحبت 

انسانی و حیوانی است .
 نمی دانم آیا این سگ های پیت بال 
را دیده اید ؟ چه موجود با ارزشی ولی 
با  ای  رابطه  بال  پیت  که  نکنید  فکر 
بنظر می رسد  اینکه  با  پیتی دارد  دِر 
هر دو لغت از یک ریشه هستند ولی 
به  . دِر پیتی  اند  ، دو چیز مختلف  نه 
مواردی گفته می شود که شخص یک 
کن  باز  در  دستگاه  با  را  حلبی  پیت 
بزرگ خودکار باز کند و سپس درش را 
با مهارت کامل در آورد و بخواهد بجای 
به  تناولی  پرویز  از  اثر مجسمه مدرن 
خریداران  خوب  که  برساند  فروش 
کنند  جمع  را  حواسشان  باید  محترم 
تقاضای ضمانت  از خرید حتمًا  قبل  و 
از فروشنده  گارانتی دو ساله  و کارت 
حلبی  پیت  در  مبادا  تا  باشند  داشته 
باشد  بوده  لیته  پیِت ترشی  به  متعلق 
دادن  بو  و  بودن  زده  زنگ  بعلت  و 
نباشد  نشیمن  اتاق  در  استفاده  قابل 
که  است  سگ  نوعی  بال  پیت  ولی   .
فک هایش مثل کفتار قوی است ولی 
صاحب  به  نسبت  وفاداری  و  تعصب 
بیشتر  هم  معمولی  های  سگ  از  اش 
اش  دلیل  بی  انزجار  در ضمن  و  است 
های  سگ  همه  آمد  سر  ها  غریبه  از 
در  صفات  این   . است  دیگر  ولگرد 
پیت  های  سگ  این  از  آدمها  بعضی 
این  از  هم  من   . است  بیشتر  هم  بال 
کمال  زمان  آن  مردم  عالیه  صفات 
همه   ... دانید  می   . کردم  را  استفاده 
چیز آماده بود. جنگل خشک خشک ، 
و بارانی که سالها نیامده بود کافی بود 
اینکه  از  پس  بله  بزند.  جرقه  یک  که 
انگشت سبابه دست راستم رو بر کاغذ 
کردم  بکار  شروع  بالفاصله  چسباندم 
که  هم  چیزی   . گشتم  جرقه  دنبال  و 
فراوان بود جرقه بود و ترقه . الزم هم 
بقیه درصفحه 47
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بقیه :  ببری خان

می دادیم تافردا  باسرت چوگان بازی 
کنند.«

ای  مردجرعه   . نکرد  حرکتی  عزیز 
خندید. بلند  وباصدای  دیگرنوشید 

وزیرلب گفت:
دخترک  عاشق   ، مفنگی  مردک   «

ماشده است.«
همچنان  تاالر  وکنار  درگوشه  خانمها 
 . بودند  مشغول  وخنده  صحبت  به 
بلوریخ   سینی    . آمد  جلو  ای  خواجه 
می  مردبسیاردوست  که  را  دربهشت 
ومردقالبی    . گرفت  جلویش  داشت  
وپس  برداشت  رابادست  شکل  لوزی 
آن  نوشید  شراب  ای  جرعه  ازآنکه  
که  اقدس  امین   . گذاشت  دهان  رابه 
با  تاالر   درگوشه  بود   سوگلی  زمانی 
اغول بیگم  ، سرپرست کنیزان  گفت 
وگو می کرد. اغول بیگم  زن بلندقدی 
برآمده  وشکمی  تیره  باپوست  بود  
بیگم  اغول  که  دانستند  می  همه   .
نمی  بدش  حرمسرا  جوان  ازدختران 
آید. درگوشه دیگر آغانوری خان باآن 
شال سفید ی که روی ردای آبی رنگ 
صحبت  اعتمادالحرم   با  بود  پوشیده 

می کرد.
شده  خسته  رسید   می  بنظر  مردکه 
است  دستی به سبیل  سیاهش کشید  
را  همه  که  آنچنان  بلند   وباصدای 

متوجه  او کرد گفت :
» آی جیران کجائی ؟ خانم باشی  فکر 
راپیش  جیران  جای  تواند  می  کرده  
ما بگیرد.« ولحظه ای مکث کرد وبعد 
که  ازشیطنتی  درضمن   داد:»  ادامه 
باشی امشب کرد  هم خوشمان  خانم 

آمد.«
هیچکس نمی دانست  مردازچه سخن 
بودم  دیده  چون  من  اما   . گوید  می 
صورتش  که  باشی  خانم  دانستم  می 
وسرمه  وسفیداب  ازسرخاب  پوشیده 
راپائین   وسرش  زد  لبخندی  فقط  بود 

انداخت . مردبا تحکم گفت :
» نوری خان ، امشب نوبت را می دهیم  
به خانم باشی . همین اآلن برود حمام 

و بعد بیاید به خوابگاه .«
باشی  خانم  طرف  به  رفت  خواجه 

 . خروجی  در  طرف  به  رفتند   وهردو 
عزیزرا نگاه کردم . انگاری مسخ شده 
صورت  روی  راثابت  چشمش   . بود 
نمی  تکان   . بود  داشته  نگاه  دختر 
خورد . مژه برهم نمی زد. مردباردیگر 
سبیل را تاباند وجرعه ای دیگرنوشید.
تراآوردپیش  که  لعنت  برپدرت  »ای 
ما« ونگاهش را چرخاند به طرف عزیز.
عزیز تکانی خورد . می دیدم  که می 

خواهد حرف مهمی بزند وزد:
» دخترباغبان اقدسیه . هرچقدر  هم 
بره حمام باز دختر باغبانه  اما من  پسر 
میرزا محمدخان  امین خاقان هستم .« 

تاالربه سکوت نشست .
امین اقدس بادودست کوبید برسرخودش

مردبرگشت وازروی خشم فریادکشید :
» ای به گورپدرتوومیرزا محمدخان وهمه 
تکان  جایش  عزیزاز  اما  ها.«   ملیجک 
نخورد. فقط به گریه افتاد . دختر نگاهی به 
»شاه بابا« انداخت ولی رفت به طرف عزیز. 
جلویش ایستادوبادستمالی صورتی رنگ  
شروع  بود،  کرده  مچاله  درمشت  که 

کرد به پاک کردن اشکهای عزیز.
مردباردیگر سبیلش راتابی داد ولیوان 
شراب راتاته سرکشید . عزیز صدایش 

رابلند کرد:
 ، من  رویاهای  شاهزاده   ، من  خانم   «
مرگ  از  باکی  تو  عشق  به  دررسیدن 

ندارم«
به  را  دستش   ، حال  پریشان  دختر 
سکوت  برای  درخواست  عالمت 

گذاشت روی لبهای کبودعزیز.
»سکوت کنید آقا ، سکوت کنید.«

ازهیچکس صدائی درنیامد . خواجگان  
رنگ پریده ومتحیر ایستاده بودند.

راپرکرد  ولیوان  جلورفت  ای  خواجه 
. دیگر  نوشید  ومرد جرعه ی دیگری 

کاماًل خسته بود. زیرلب گفت :
. این هم  » عجب سلطان صاحبقرانی 
السلطنه   توران  .دختر  من  دخترک 
کند.  می  پاک  را  ملیجک  اشک  دارد 

این بدبختی نیست ؟
.خودم  شدم  رد  مرد  ازکنارپای 
رارساندم به نزدیک عزیز که دستهای 
نمی  بود ورها  رادردست گرفته  دختر 

کرد. هردو محو هم بودند.
دور  به  نگاهی   . شد  جابلند  از  مرد 
 . بودند  ساکت  همه   . انداخت  تاالر 
چندقدمی   . آمد  درنمی  صداازکسی 
به طرف  درخروجی رفت ولی ایستاد.

 ، است  ، عزیزالسلطان   ملیجک  »اگر 
پس این راهم ، )مرانشان داد( به لقب 

ببری خان مفتخر می کنیم «
من درسن 6 سالگی یا به قول شما آدمها 

در40 سالگی »ببری خان« شدم . 

درجستجوی عدالت 
دردشتهای بیکران

سایرکشورهای  با  درمقایسه   ، آمریکا 
 ، آن  تاریخی  قدمت  با  دررابطه  دنیا، 
کشوری است جوان - اساطیری ندارد. 
آنچه که دارد مربوط است به اسطوره 
به  اروپاییان  بهمراه  که  اروپائی  های 
آنها  آورده شده وخاطرات  این کشور 
می  باز  کشوربزرگ  این  اساطیر  به 
گردد. ساکنان اصلی آن ، سرخپوست 
سالیان  که  هاهستند  ومکزیکی  ها 
دیگر  و  اند  بوده  آن  ساکن  متمادی  

نیستند.
فیلم The Lone Rangerاین چنین 
دربازدید  پسرکی   که  شود  می  آغاز 
سرخپوستی  مجسمه  با   ، موزه  ازیک 
سرخپوست  وناگهان  میکند  برخورد 
اش  گذشته  وخاطرات  گیرد  می  جان 
نیز  فیلم  گویدودرپایان   می  رابازگو 
ناپدید می شود. آنچه که سرخپوست 
این  ازتاریخ  بخشی   ، آورد  می  بیاد 
سفیدپوستان  بین  وروابط  سرزمین 
است   سرخپوست   ساکنان  و  مهاجر 
می  رخ  چیز  همه  ندارد.  ویابد  خوب 
می  خارج  ها   خوبی  و  شرارتها  دهد، 
گیرد  می  تصمیم  فیلم  بیننده   . شود 

وبس .
 ، اخیر   سالیان  طی  آمریکائیان 
اعتبارمی دهند. را  نامهای کشورشان 
قهرمانی  اساطیری  تا  ومیکوشند 
هرچند جوان سال ازنظر تاریخی برای 
خودشان بسازندوبدین ترتیب زندگی 
حالشان را معنی بدهند. جسی جیمز 
 ، پریسلی  الویس   ، تنها  سوار  افسر   ،

لینکلن و ....
آنچه که میماند  ثبت حوادث  است ، 
یافتن شخصیت ها ، پررنگ کردن آنها 
، به حافظه تاریخ دادن ، بازیابی مجدد 
افسر  این  چگونه   . هویت  کسب  و 
به  قدم  قانون  حافظ  تنهای  شجاع 
ادبیات وفرهنگ این سرزمین گذاشت

 خود حکایتی است .
دردهه ی سی  ، یک ایستگاه رادیوئی  
ی  درباره  داستانی  پخش  به  شروع 
شجاع   ، سوارکار   ، جوان  افسری 
دردشتهای  کردکه  طلب  عدالت  و 
آمریکا به دنبال  حق وعدالت می تازد 

و راهزنان را تسلیم قانون می کند.
، مورد توجه عامه قرارگرفت  داستان 
، توسعه پیدا کرد ، سرخپوستی بدان 
 ، سوارباشد  این  همراه  تا  شد  افزوده 
هرچند که آنها ازدو فرهنگ متضاد و 
نگاه   ، آمدند  می  ازیکدیگر  ناخرسند 
آنها متفاوت ، اما سرزمینشان  یکی بود.

های  برنامه   ، داستان  محبوبیت 
رادیوئی رابه تولید بیشتر ، چاپ کتاب 
به  تلویزیون   باورود  بعد  ودرسالهای 
نیز  و  تلویزیونی  سریالهای  ساخت 
سریالهای  فیلم  ازآن  پیش  مدتی 
محبوبیت   . داشت  وا  سینمائی 
جوان  آمریکای  بود.  افزون   روز 
 ، خواهی  آزادی  دوستدارهویت   ،
یکی ظاهراً   ، همه  برای  عدالت  طالب 

از قهرمانان خودرا یافته بود. همانند
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 رستم درادبیات ما.
 . یافت  توسعه  ونمادها  ها  شخصیت 
اسب سفید حاال معنی  دیگری داشت 
مواردخاص  برای  ای  نقره  های  گلوله 
 . بود  آن  واهمیت  زندگی  یادآوری  و 
ماسک ، چهرۀ قهرمان عدالت پرور را 
پنهان می داشت ونیز هویتش را . اما 
داستان اصلی از چه قراربود. عده ای 
افسر سوار مورد هجوم راهزنان محلی 
قرار می گیرند وکشته می شوند . افسر 
آمده  برادرش  دیدار  برای  که  جوانی 
قرارمی  آنها  وشتم  ضرب  مورد  بود 
اما  رود  می  پیش  مرگ  حد  وتا  گیرد 
جوان  سرخپوست  وتوسط  میرد  نمی 
سرگردانی که خود حکایتی دیگر دارد  
نجات پیدا می کند. سرخپوست  اسب 
ویژگیهای  که  که  را  ای  افسانه  سپید 
از  او می دهد وافسر  به  جادوئی دارد 
خود  برای  ماسکی  برادرش  ی  جلیقه 

می سازد تاراهزنان اورا نشناسند.
آنها  به جستجوی  بهمراه سرخپوست 
دردشت ها وکوهها می تازند. راهزنان

نابکار رادستگیر و به چنگ عدالت می 

دارد  ادامه  حکایت  واین  سپارند 
وراهزنان دیگر .. و جستجوی بی پایان 

عدالت درسرزمین جوان .
عدالت  جستجوی  با   ، وحشی  غرب 
ورود  از  کرد.پیش  آغاز  را  تازه  حیات 

شیوه  ها  سرخ   ، ها  سفید 
خودرا  وفرهنگ  حیات  ی 
سفیدهای  آنگاه   ، داشتند 
مهاجر آمدند ، بافرهنگ خود 
با سرخ  ، آنهم بسیار متفاوت 

ها .
 تضاد ازهمان آغاز آشکاربود 
فرهنگ  تغییر  قصد  ویکی 
به  ونیاز  راداشت  دیگری 
خوش  نقاط  بویژه  سرزمین 
آب و هوا و دشتهای سرسبز . 
راندن  به  دست  یکی  که  این 
را  منابعشان  و  زد  دیگری 

است  کهنه  حکایتی  حاال  کرد  تصرف 
روزبود. ی  مسئله  زمان  درآن  اما   .
وبرای هردو طرف  حیاتی ، یکی برای 
آغاز حیاتی نوین و دیگری برای حفظ 

حیات موجود. 

مهاجرین  ی  مسئله   ، زمان  گذشت  با 
از   استقالل  به  تمایل  و  اروپائی 
سرپرستان خود یعنی انگلیسی ها نیز 

حرکت وماجراهای تازه آفرید.
قبایل   بین  وتعقیب  گریز  تابحال  اگر 
نیز  ها  سفید  حاال  بود،  سرخپوستی 
آمده بودند هم سردر پی خودداشتند 
کسی   . سرخپوستها  درپی  سر  هم 
 . کامل  شیر  شیرتو   . نبود  کسی  به 
می  تعقیب   . بود  گریز  درراه  هرکسی 
شد یا بدنبال کسی بود . این حکایت 
برای سالها ادامه داشت . انگیزه اصل 
باتوجیه  هرکس  برای   ، حیات  حفظ 
وماجرای  دالیل  هرکس   . خودش 
خودرا داشت . ازسرخها تا سفیدها ، تا 
راهزنان . قهرمانان قراربود ، این بلوارا 

به نوعی ، حتی موقت ، پایان دهند.
هرداستانی شروع و پایانی داردوداشت .

پایان  بی  داستانها  مجموعه  این  اما 
درکارتونهای  موشها   بدنبال  ها  گربه 
تلویزیونی وسینمائی اند.. گاه مصالحه  
هرقسمت  باپایان   . وگریز  جنگ  گاه 
موقتًا  به نوعی جنگ وگریز به آرامش 
اما همیشه برای قسمت های  میرسد. 
بعدی خوراک هست و دوباره ماجراها 

آغاز می شود.
تنها«   »افسر  فیلم  ساختار  به  وقتی 
نگاه می کنیم  به این ساختار کمیک 
عامداً   ، کنیم  می  برخورد  کارتونی   ،
، حکایت  روزگار سرنشینان   یا سهواً 
با  یا  خود  با  جنگ   . است  دیار  این 
بهانه  یا  معقول  دراشکال   ، دیگری 
 ، جوان  افسر  پایان   بی  واهی  های 
عدالت  وروحیه  اخالقیات  با  نقابدار 
است   راهزنان  با  درتضاد  اش  طلبی 
نیز  و  فرهنگش  با  نیز  خودش  اما   ،
 . درتضاداست  یارسرخپوستش  با 
راهزنان  باارتش.  درتضاد  سرخپوست 
با ارتش سواره. سرخپوستان درداخل 
خود نیز مسائلی دارندوازجمله باهمین 
تنها ورهاشده. چه کسی  سرخپوست 
ساختمان  ؟  است  آشتی  کسی  چه  با 
فیلم  ومرج  وهرج  وپرماجرا  کمیک 
تاریخی   دراین ساختمان  ریشه  دقیقًا 

ی کننده  سرگرم  شکل  که  دارد 
 تاریخی پیداکرده است همه سر درپی 
هم دارند وهیچکس از آینده خبرندارد. 
فیلم  تازند.  می  و  دوند  می  فقط  پس 
سرگرم کننده است . بعلت بازیهایش  
تازه  درنقشی   » دپ  جانی   « ویژه  به 
در»دزدان  اش  قبلی  نقش  به  که 
دارد. هم  شباهتهائی  کارائیب«  

فیلم قصد بازگوئی تاریخ تلخ  درقالب 
شیرین کمدی دارد. موفق هم هست. 
به شیوه  تاریخ  دربازگوئی  که  هرچند 
تحریف   به  است  مجبور  هالیوود 
و  موقعیتها   ، ازدالیل  بخشی  وتبدیل 
نداشته  ابائی  که  بزند  دست  اشخاص 
مربوط  فیلمهای  ودرغالب  وندارد 
خودی،  حتی  و  دیگر  فرهنگهای  به 
  »300« فیلم  کند.  کردومی  چنین 
نمونه  آن  از  یکی  ما  تاریخ  ی  درباره 
های کارتونی - تاریخی مانند 
همین فیلم درباره ی تاریخ 
همین سرزمین است . زیاد 
بخود نگیریم شمشیر دولبه 

است .
شخصیتها گرچه بنظر میرسد 
که پایه های واقعی دارند اما 
همگی وقتی درمتن حوادث 
کمیک ، بادالیل واهی قرار 
پاسخهایشان   ، گیرند  می 
ای  کلیشه   ، قراردادی  نیز 
میرسد.  بنظر  مضحک  و 
هرکسی مجاز  به هر عملی 
قابل  غیر  ونتایج  است  درهرلحظه 
پیش بینی چون منطقی جز سرگرمی 
سازی  به هر شیوه حاکم نیست . ماهم 
بااین   فیلم  تماشای  درحین  بتدریج 
 . گیریم  می  خو  بدان  و  آشنا  منطق 
گذاریم  می  کناری  درصندلی  را  عقل 
و  نشینیم  ومی  باشد-  خالی  اگر   -
خندیم  ومی  شویم  می  زده    هیجان 

وساعاتی را می گذرانیم .
 فیلم توسط بیشتر منتقدین  بصورتی 
اعتباری  و  است  شده  ارزیابی  جدی 
کسب نکرده است .. فروش گیشه نیز 
بسیار باال نبوده است . کارگردان فیلم 
طوالنی   ی  سابقه   » »گوروورینسکی 
جزایرکارائیب«   »دزدان  فیلمهای 
دراین  دارد.  را  ترسناک  وفیلمهای 
و  ها  لحظه  ساخت  استادی  نیز  فیلم 
می  نشان  خود  از  بخوبی  را  ماجراها 
خوبی  به  ما  آیا  درپایان   اما  دهد. 
با  صداقت  و  صحت   از  درجدای  ویا 
وضد  وقهرمانان  سرزمین  این  تاریخ 
شک  ؟  ایم  شده  آشنا  قهرمانانشان 
دارم . حکایت هالیوود است وسرگرمی 

وپول سازی . مانند همیشه.

جمال آریان



شماره 43- سال چهارمآزادی صفحه46

استاد محمود ذوفنون

 

قسمت آخر
از   قسمت  سه  گذشته  های  درشماره 
برای  را  »شهرآشوب«  زیبای   قطعه 
موسیقی  رشته  دانشجویان  استفاده 
وهمچنین دوستداران موسیقی ایرانی 
بپایان  شماره  دراین  که  کردیم  چاپ 
گوشه  و  آوازها  و  دستگاهها  میرسد. 
های موسیقی مابا 250 بخش، باسابقه 
را  گذشته  تاریخ  خود  چندهزارساله 

باتمام حوادث دربردارد.

برای  بتوانند  ها  نت  این  امیدواریم   
استفاده  مورد  موسیقی  دوستداران 
بازهم   بعد  های  شوند.درشماره  واقع 
ایرانی  موسیقی  از  جاودان  آثاری 
موسیقی  رشته  دانشجویان  برای  را 
خواهیم  چاپ  آن   به  وعالقمندان 
نظر  مورد  بخصوصی  اثر  کرد. چنانچه 
مارا  نشریه  میل  ئی  ازطریق  شماست 
رابرای شما  مربوطه  تانت  کنید  مطلع 

چاپ کنیم.

شـهرآشوب
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 بقیه : برگی از خاطرات 

 . کنم  صبر  سوری  چهارشنبه  تا  نبود 
بالفاصله رفتم منزل همسایه بغلی در 
 . زدم  رو  بعدی  در   . نبود  ، خونه  زدم 
گفتم  بهش   . بیرون  اومد  پیژامه  با 
یکی  اون  به   . دزده  باالیی  طبقه  اون 
سوم  نفر  به   . قاتله  یکی  این  گفتم 
 . است  پدرسوخته  ات  همسایه  گفتم 
به پدر سوخته گفتم اون می گه باالی 
زیر  گفتم  ابرو  به  و  ابروست  چشمت 
گفتم  دماغ  به  و  است  دماغ  پاهات 
گه  می  و  کنه  می  توهین  بهت  سبیل 
که چرا پر از مو و گند و کثافتی و به 
دهن گفتم دماغ می گه دهن ات بوی 
بد می ده . چیزی نگذشت که منفی به 
برخالف  و  کرد  رسوخ  منفی  به  منفی 
هشتم  هفتم  کالس  جبر  در  که  آنچه 
گفته بودند که منفی در منفی می شه 
منفی  در  منفی  و  نشد  اینطور  مثبت، 
شد منفی به توان سیصد و سی و سه 
و خوشبختانه عالمتش رو هم از دست 
نداد . محققین می گن که حدود یک 
و نیم میلیارد نفر تحت تاثیرات منفی 
اینجانب  ) که خود  جنگ جهانی دوم 
باشه ( قرار گرفتند . خوب ببینید یک 
جرقه چه کارهایی که نمی تواند بکند.
مسئولیت  همه  کامل  بطور  من  البته   
هیچ  بدون  چون  گیرم  می  بعهده  رو 
شکی باید عرض کنم که به نفع مردم 
بوده  آینده  و  زمان  این  و  زمان  آن 
است البته بسیاری از اونهایی که منو 
تحریک کردند و بجون مردم انداختند 
در  و  نشستند  گود  کنار  خودشان 
نهایت از این معامله بسیار منفعت هم 
رو  مونده  بربری  نان  یک  مثاًل  بردند 
به  بود  که قیمت اصلی اش یک صنار 
ده برابر قیمت فروختند و همه جنس 
انبارها  در  که  رو  شون  بنجل  های 
بازار  وارد  بود  زده  زنگ  ها  سوله  و 
کردند و به مردم آب کردند ولی حاال 
که تریبون رو در اختیار اینجانب قرار 
بگم که حواستان  بدهید  اجازه  دادید 
جمع باشد اگر کسی خودش را بجای 
من معرفی کرد و خواست در میان شما 
احساس کینه و تنفر و تبعیض و خود 
بزرگ بینی و تعصب و غرور ایجاد کنه 
یادتون باشه که من همه این ها رو به 
و  ام  کرده  رایت  کپی  و  ثبت رسوندم 
به  رو  بیشتر سودش  نصف  حتمًا  باید 
من بدهند وگرنه در دادگاه بین المللی 
الهه حقش رو کف دستش می گذارم. 
که  بدونید  می خواهید  اگر  خاتمه  در 
در حال حاضر غیر از نوشتن خاطراتم 
بگم  باید  کاری هستم  چه  به  مشغول 
که خیلی کارهای خوب وشرافتمندانه. 

خاورمیانه  و  آسیا  تا  گرفته  آفریقا  از 
مشغول انجام خدمات بسیار مهمیمی 
زودتر  چه  هر  که  امیدوارم  و  باشم 
فرزند خلف بنده »جنگ جهانی سوم« 
کند  معرفی  به شما  رو  بتواند خودش 
ولی با یک تفاوت . متاسفانه او موفق 
نخواهد شد که مثل من کتابی رو که 
پس از جنگ خواهد نوشت به حضور 
آیندگان تقدیم کند و آن را امضا کند 
چون همانطور که می دانید پس از این 
همه  شر  از  دنیا  خوشبختانه  جنگ 
خالص  متوسط  و  بد  و  خوب  آدمهای 
و  شه  می  پاک  کاماًل  زمین  و  شه  می 
حشرات  و  گیاهان  و  جانداران  بقیه 
می  مانده  باقی  موذِی  غیر  و  موذی 
توانند با خیال راحت و بدون ترس از 
رو  خودشون  زندگی  پا  دو  جانور  این 

راحت و آسوده ادامه دهند . 

کمتر  ها  ستاره  کودک  ازمیان 
می  خلق  جوان  ای   هنرمندوستاره 
شودکه بتواند نقش های به یادماندنی 
را درسینما برعهده بگیرد.  ایفا کننده 
برای  رادکلیف  دانیل  پاتر   نقش هری 
دست یابی به شخصیت پس از دوران 

هری پاتر دقیقًا هیچ شانسی نداشت.
بااینهمه رادکلیف که پس ازفراغت از 
24سال  پاتر  هری  فیلمهای  در  بازی 
دارد با گزینه های شجاعانه  نقشهای 
مقامی  کسب  برای  غیرمتعارف 
درخورتوجه  به مبارزه برخاسته است.
او برصحنه تآترهای نیویورک و لندن 

به جستجوی آینده خودپرداخت . 
درسال  او  متهورانه  انتخاب  اولین 
ای  وقفه  از  سودبردن  با  که  2007بود 
که در تولید هری پاتر ایجادشده بود 
پس  و   »West end« های  نمایش  در 
ازآن برادوی شرکت جست . او نقشی 
را که در Equus  در صحنه ای ازآن 
تردید   هیچ  بی  ظاهرشود  لخت  باید  

پذیرفت .   او دراین باره می گوید :
» این بهترین تصمیمی بود که تابحال 

در شغل بازیگری گرفته بودم .« 
 The cripple  of او که درنمایشنامه 
برعهده  را  اول  نقش   Inishmaan
کوارد « نوئل   « تآتر  درزیرزمین  دارد 
می  گفتگو  تایم  مجله  با  درلندن   
ردکلیف  دانیل  گفتگو   درادامه  کند. 

میگوید:
چراغ سبزی   Equus در   من  »نقش 

برای صنعت فیلمسازی بود. « 
دانیل سال گذشته در نمایش هیجان 
انگیز گوتیک بنام زن سیاه پوش  بازی 
پائیز امسال قراراست در درامی  کرد. 
کند  بازی  بکش   را  ات  معشوقه  بنام 
وسال آینده هم در نمایشی رمانتیک 
بازی  را  اول  نقش  اف«   »حرف   بنام 
دیگری  های  نقش  البته  خواهدکرد. 
است  شده  گرفته  درنظر  او  برای  هم 
که ازآنجمله نمایش فانتزی Horns و 
 نقش ایگور  در فرانکشتاین به سبک 

امروز را می توان نام برد.
دانیل ردکلیف برخالف  همبازیش اما 
واتسون در فیلمهای هری پاتر،  پس از 
سن 14 سالگی که سومین فیلم هری 
هنرپیشه  درباره  کردهرگر  پاتررابازی 
هائی که قراراست  ُرل مقابلش را بازی 
کنند سئوال نکرده است . او می گوید:
مرا  مقابل  ُرل  که  بازیکنانی  آمدن    «

بازی میکنند بروی صحنه   درشکل

نقش  من  شخصصیت  دادن  شکل  
داشتندومن دیگر احساس نمی کردم 
که  بچه هستم . صحنه جائی است که 
من باید بقیه عمر هنری خودرا برروی 

آن بگذرانم.«
آینده خود طرح  برای  ردکلیف  دانیل 
ساده ای ترسیم کرده است .او درمورد 

این طرح می گوید:
کنم  کار  وقفه  بدون  میخواهم   من   «
اندازه  به  من   . است   من  هدف  این   ،
کافی فرصت دارم که اگر روزی هوس 
و  بروم  ساحل  کنار  به  دوباره  کردم  
برروی شنها بازی کنم .اما حاال،  جوانم 
بنابراین     . اندامم  وخوش  و  پرانرژی 

باید تا می توانم کار کنم .«
اما  ها  ستاره  کودک  از  دیگر  یکی 
ثابت  بازیگر  سه  از  یکی  واتسون  
او   . پاتر« است  فیلمهای »هری  سری 
می گوید وقتی 9 ساله بودم برای من 
تصمیم گرفتند که درفیلم بازی کنم .

می  ستاره  مرا  دیگران  درحالیکه   
واقعًا  دانستم  نمی  خودم  نامیدنداما 
بشوم.  میخواهم  کاره  ؟وچه  کیستم 
دوری  هالیوود  از  اِِما    2009 درسال 
ایالت  در  براون  دانشگاه  به  و  گزید 
ُردآیلند  رفت تا به تحصیل خود ادامه 
دهد. در2011 ُرل کوتاهی درفیلم  یک 
کرد.  رابازی  مونرو  مریلین  با  هفته 
ازاو  دیگری  فیلم  هم  آینده  سال 
خواهیم دید که نقش یک دختر جوان 

باشخصیت و متفکررا برعهده دارد.
اما واتسون می گوید »من به کارکردن 
های  نقش  ازپذیرفتن  اما   . معتادم 
عمده هراس دارم . یکی از کارگردانها 
به من میگفت همیشه فیلم را انتخاب 
کن  سعی  را.  خودت  نقش  نه  کن 
مطرح  فیلمهای  از  جزئی  همیشه 
همیشه  را  نصیحت  این  باشی.منهم 

بیاد خواهم داشت.«

سرانجام کودک ستاره ها بکجا می کشد؟
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بقیه : تطور نثر فارسی

می کوشند که هرچه بیشتر نثررا به حد 
کمال برسانند.

الزم به یادآوری است که ادبیات بهترین 
نویسنده  میان  معنوی  ارتباط  وسیله 
وشاعر با جامعه است .هرتغییر وتحول 
اساسی اجتماعی ناچار دروسیلۀ ارتباط 
نیز تأثیر خواهد داشت . درزمان گذشته  
افرادی که باادبیات سروکار داشتند وآن 
را فرا می گرفتند، از عده ای درباری و 
شاعران  کرد.اکثر  نمی  تجاوز  ادیب 
ونویسندگان آن زمانها که با مردم عادی 
وسلیقه  باذوق  کامالً  نداشتند  تماسی 
وآنچه  آشنابودند  آثارخود  خوانندگان 
می سرودند ومی نوشتند برمذاق همان 
دسته خاص بود ودرعوض این طبقه نیز 
بهترین صورت  رابه  آنان  وسیله معاش 

فراهم می نمودند.
که  کلی  تغییرات  نسبت  به  امروز 
وضع  بوجودآمده   مردم  درزندگانی 
شاعران ونویسندگان وخوانندۀ آثارآنان 
دیگر  ادبیات   . است  کرده  تغییر  نیز 
باسوادان  تعداد   . نیست  انحصاری 
وسیلۀ  ونویسندگی  وشاعری  زیادشده 
تأمین معاش نمی باشدوشاعر ونویسنده 
هریک به شغلی اشتغال دارد که معموالً 

باهنرش ارتباطی ندارد.
اقتباس  اصل  که  بود  متذکر  باید 
وبی  وطبیعی  معنوی  دادوستدی 
بازندگی  که  تاوقتی  واین  است  زیان 
مغایرت  ملی  واحساس  وادراک  ومنش 
نداردوشخصیت او رابه بازی نمی گیرد 
که  بخصوص   . ومعقول  است  پسندیده 
باپژوهشهای اخیر محققان  ثابت شده 
که اروپا نیز دراین اقتباس به ادب شرق  
زبان  وهمچنین  بدهکاراست  فراوان   ،
اما وقتی  به زبان فارسی.  عربی نسبت 
مکتب  ازیک  کورکورانه   تقلید  پای 
بسی  جای  آید  می  بمیان   خارجی 
تأسف ودریغ است .اینکه گه گاه  زمزمه 
عربی  های  کلمه  دربدورانداختن  هائی 
فارسی  های  واژه  ساختن  وجانشین 
موجود یا ساخته شده افرادکه چه بسا 
صاحب صالحیت هم نبوده ونیستندویا 
میرسدودرگذشته  بگوش  خط  تغییر 
کلماتی  فرهنگستان  ازطریق  هم 
ساخته  اصل  ویا  جانشین   بصورت 
وپرداخته گردید  ولی درجامعه همه آنها 
خریدارپیدا نکرد»آب درهاون ساییدن 

است.«
با مراوده وارتباط ملتها بایکدیگر خواه 
دهندومی  می  بیکدیگر  لغت  وناخواه 
لغتها  بکاربردن  آنکه  شرط  به  گیرند 
نشانۀ فضل فروشی نباشد ومعادل هم 
بهرجهت    . باشد  وجو.دنداشته  درزبان 

تصوربراین است که تنها این لغت عربی 
فارسی  واردزبان  فراوانی  به  که  است 
شده وباید بدور انداخته شود. بطوردقیق 
اگر تعدادلغتهای  فارسی وارد درعربی 
بیش ازعربی درفارسی نباشد کمترازآن 
نیست . من خود کتابی دردست تحقیق 
های  واژه  عنوان  تحت  دارم  وتألیف 
بالغ  تاکنون  که  موجوددرعربی  فارسی 
بدانیم  باید   . ام  یافته  لغت  برششصد  
که  درفارسی  عربی  جاافتاده  لغتهای 
دیگر  دارند  چندصدساله  شناسنامه 
عربی  درزبان  بسا  نیستندوچه  عربی 
درفارسی  غیرازآنچه  مفهومی  امروز 
ازآنها گرفته می شودواال عرب   ، دارند 
می بایست کامالً زبان مارابفهمد ودرک 
دریک  بینیم  می  بسا  چه  کند.چون  
جمله ده کلمه ای  شش کلمه آن عربی 
ابداً  شود  گفته  عرب  به  اگر  اما   . است 
نمی فهمد.این واژه های عربی همچون 
ای  خانواده  که  هستند  نوزادی  کودک 
پذیرفته  فرزندی  به  اورا  تولد  ازبدو 
ورسوم  وآداب  سلیقه  ومطابق  است 
خود تربیتش کرده وازاو مواظبت نموده 
است . این کودک  دیگر تعلقی وعالقه 
ای به خانواده  اصلی خود ندارد . مالحظه 
را  ها  واژه  این  تلفظ  ایرانیان  بفرمائید 
تغییرداده اند. اِعراب   آنهارا عوض کرده 
اند.  نموده  دخالت  آنها  درکاربرد  اند. 
حتی معنی آنهارا تغییرداده اند ونتیجه 
آنکه درطول متجاوز ازهزارسال  بدست 
هم  خط   . است  یافته  پرورش  ایرانیان 
بعقیده من ممکن است احتیاج به اصالح 
به  آن  وتبدیل  تغییر  اما  باشد  داشته 
التین گرفتاری وعوارض غیرقابل پیش 

بینی بدنبال خواهدداشت .
اما درمورد نگاشتن بفارسی سره میدانیم  
حضرت  را  سره  نثرفارسی  بهترین  که 
. خوب  اند  بهاءاهلل  و عبدالبهاء نوشته 
دانشگاه  ازاستادان  یکی  بخاطردارم 
ادبیات  دانشگاه تهران  که شدیداً تعصب 
ایران پرستی داشت روزی درسرکالس 
درس وقتی ازفارسی سره وتوانائی زبان 
فارسی برای بیان  هرنوع معانی ومفاهیم 
صحبت می کردگفت برای اینکه خوب به 
قدرت این زبان پی ببرید بروید نوشته 
فارسی  به  را  وعبدالبهاء  اهلل  بهاء  های 
هم  کسی  اولین  ضمناًَ   . بخوانید  سره 
که  سره  فارسی  طرفداران  گروه  به  که 
پیوست  بودند  داده  تشکیل  انجمنی 
خودایشان  ولی  بود.  ابوالفضائل  جناب 
دررد فارسی سره ، بفارسی سره مطلبی 

نوشته اند که درزیر می خوانید:
» برخی رخشنده گوهرت گردم : دراین 
چرخۀ مهرآباد که جهان دیربنیاد را گاه 
وهنگام  نهفته  رازهای  نمودن  آشکار 
است.  نورسته  هنرهای  شاخ  بالیدن 
برخی از خشک مغزان را اندوه ازدست 

واندیشه  نواددامن گرفته  پارسی  رفتن 
پریده  مرغ  این  آوردن  چنگ  به  باز 

درسرافتاده است ...«
زبان موجودی است زنده وپویا ، بالنده 
ومتحرکگ وهرزبانی درطول تاریخ خود 
روبسهولت وروانی وآسانی تلفظ ونگارش 
صادق  است  شاهدی  وتاریخ  رود  می 
برخالف  فارسی  نثرامروز   . مدعا  براین 
شعر که هنوز موقع ومقام واقعی خودرا 
کسب نکرده ، درعین سادگی وروانی ، 
پخته ودلنشین است وسبک آن مشخص 
وآشکار ، نویسندگان ومترجمان امروزی 
با تصنیف وتألیف وترجمه خودخوش می 
درخشند ودولت پاینده اند. زمان خود 
بهترین محک است وسره راازناسره باز 
شده   23 آثارعرضه  واز  شناساند  می 
است  وجاودانی  ماندنی  آنچه  امروز 
مخلد خواهدبود وازمابقی نامی برصفحه 
شک  بدون  ماند.  نخواهد  باقی  روزگار 
ادبیات سرشار وپربار ودرخشان فارسی 
َدری ُدری است که تازبان فارسی هست 
وهستند افرادی که دقایق ولطایف آن را 
درک می کنند، برتارک فرهنگ وتمدن 
این مرزوبوم بلکه جهان خواهددرخشید  
ودست روزگار  عیش ربیعش  را به طیش 
خریف مبدل نخواهدساخت  زیرا زبان  

حق است .

مآخذو منابع مورداستفاده :

9- البیان والتبین چاپ قاهره جلد3 صفحه 6تا7-
10- نسیم گلستان و طبلۀ عطار11- ُدرَدری تألیف دکترطلعت بصاری 
- دکتر ضیاءالدین سجادی 13- دانشنامه عالئی 14- سبک شناسی  
جلددوم صفحه 70   15- سبکها ومکتبهای  ادبی ایرانی واروپائی 
تءلیف دکترطلعت بصاری 16 - تاریخ ادبیاتهرت گرفت که جلددوم 
تألیف دکترذبیح اهلل صفا17- گلستان سعدی به تصحیح فروغی ... 1۸ 
مجله ایران شناسی  سال ششم صفحه 33    19 - سبکها و مکتبهای 

ادبی
20- مخزن األنشاء صفحه 24    21-  تاریخ ادبیات تألیف دکترذبیح اهلل 
صفا جلد پنجم  22-  سبک ها ومکتب ها ی ادبی ایرانی...ازصبا تانیما

23- در دری تألیف دکتر طلعت بصاری

بقیه آُوکادو

بقیه : روزنامه نگاری درایران

یافت  ادامه  تثبیت رضاشاه  تا  این سیاست 
دین  با  او  وستیز  برگشت  ورق  وسپس 
رضاشاه  ازدیگراقدامات  آغازشد.  باوران 
تحکیم  قاجار  انقراض  از  پس  او  وهمراهان 
ووزارت جنگ  نظامی  قوای  وتقویت  قدرت 
ویژه  به  دیگر  های  درزمینه  بودواوضاع 
فرهنگی وبهداشتی به بعد موکول گردیدکه 
 ، فرهنگیان  آزادی  وعدم  موضوع  این 
به  را  ودانش  ادب  واهل  فرهنگدوستان 
ازقلم  روزگار  آن  انتقادواداشت. وصف حال 

سید اشرف خواندنی است :
ای قلم تامی توانی درقلمدان صبرکن

یوسف آساسالها درکنج زندان صبرکن
همچویعقوب حزین دربیت  احزن صبرکن
کورشو بیرون نیا ازشهرکنعان ای قلم

نیستی آزاد درایران ویران ای قلم
ای قلم پنداشتی هنگامه دانشوری است 

دوره علم آمده هرکس به عرفان مشتریست
تونفهمیدی که اوضاع جهان خرتوخریست

خرهمانست وعوض گردیده پاالن ای قلم
نیستی آزاد درایران ویران ای قلم

ای قلم گویا نمی بینی که باصدولوله
آه مظلومان فکنده درثریا غلغله

اززمین تاآسمان یک آه باشد فاصله
الحذر ازآه جانسوزفقیران ای قلم

نیستی آزاد درایران ویران ای قلم
ای قلم بااین فالکت حرف حق منویس هیچ
برگردن کلفت کله شق منویس هیچ طعنه 
هیچ منویس  ونسق  نظم  بی  کارهاگردیده 
قلم ای  واعیان  اشراف  ازمجلس  مزن  دم 

نیستی آزاد درایران ویران ای قلم
ایهاالشاعر توهم ازشعرگفتن الل باش

شعر یعنی چه ، برو حمال شو، رمال باش
چشم بندی کن میان معرکه نقال باش

حقه بازی کن توهم مانند رندان ای قلم
نیستی آزاددرایران ویران ای قلم

الدین  سیداشرف  اشعاروانتقادات 
شمال(  )مدیرنسیم  گیالنی  الحسینی 
ُمهر دیوانگی زدند  براو  باعث شد که 
اعالم  وروانه دیوانه خانه اش کردند. 
)مدیرمجله  ارانی  تقی  که  کردند 
تیفوس  مرض  به  درزندان  دنیا( 
)مدیرطوفان(به  یزدی  ومحمدفرخی 
اند.  مرض ماالریا ونفریت فوت کرده 
ملک الشعرای بهار نیز مدتی درزندان 
ونظمیه  دربار  برای  سربرد.  به  وتبعید 
معنانداشت.  دستگاه  وموافق  مخالف 
به  سوزاندوحتی  رامی  وتر  خشک 
تاجائی  نکردند.  نیزرحم  خود  موافقان 
دشتی  )مدیرایران(وعلی  رهنما  که 
)مدیرشفق سرخ(نیز مغضوب ومحبوس 
شدندومیرزاابراهیم خان )مدیر ناهید(

نیزدفتر   1309 افتاد.درمردادماه  بزندان 
نشریه ناهید به آتش کشیده شدودربین 
بدستور  که  گرفت  شهرت  مردم 
تیمورتاش وزیروقت درباراین کار صورت 
گرفته است                               ادامه دارد

آُوکادو مقدارمورد نیاز آنها تأمین می 
گردد. فوالت همچنین برای کاراعصاب 
سلولهای  وتشکیل  زخم  ترمیم   ،
کارکردهای  از   . است  ضروری  خون 
دیگرآن مقابله با بیماری قلبی وسکته 
وکاهش خطربروز سرطان است . مقدار 
 400 دربالغین  فولیک  اسید  موردنیاز 
بتوضیح  الزم  است  درروز  میکروگرم 
است که روغن موجود درآُوکادو مانع 
قلبی  ازبیماران  دربرخی  کومادین  اثر 
که  بیمارانی  سبب  بدین  گردد.  می 
می  استفاده  انعقاد  ضد  داروی  ازاین 
احتیاط  آُوکادو  درخوردن  باید  کنند 
باپزشک  لزوم  ودرصورت  آورده  بعمل 

معالج مشورت کنند.
پژهندگان اسرائیلی دریک بررسی به 
نصف  خوردن  که  رسیدند  نتیجه  این 
تایک عدد آُوکادو اثردرمانی کومادین 

را کاهش می دهد.
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شهری  نیشکر-  سرزمین   -1 افقی: 
درکناررودنیل - قسمتی از آذربایجان 
جدائی   - پارچه  نوعی   -2 غربی 
وقتی   -3  - اسب  زین  روپوش   -
پدیده  آید-  پروازدرمی  به  دوتاشد 
درزبان  نفی  - حرف  - جرقه  خارجی 
»بینوایان«-  از  قهرمانی    -4 اعراب 
سخت   -  5 گرانبهاومعدنی  سنگی 
ازترکیب  انفجارکه  قابل  ماده   - دلی 
می  نیتروگلیسیرینبامواددیگرساخته 
کارمندان  رتبه   - اسیرکردن  شود6- 
فروشی  درسبزی  هم   - دولت 
پای  ساق   -7 است  درقنادی   وهم 
وقت  ازهمه  روزهایش   - انگلیسی 
ایران  نامی  پزشک   - درازتراست 
دراروپای  ۸-پایتختی  الکل  وکاشف 
دیگرش  نام  وناتوان-  مرکزی-ضعیف 
شهرزیروروشده  است-  دان«  »کلید 
سرراه شیرازوبندرعباس  9- خوراکی 
ایران  باستانی  -پایتخت  است  فرنگی 
یا  زیرحوض  آب  زیر10-راه  مخالف   -
وبرنده  ایرلندی  نویسنده  استخر- 
جایزه نوبل ادبیات درسال 1969- دین

11- کشتزاربرنج -سلول 12- نیستان 
غالت  آفت   -13 وحبس  توقیف   -
-رخصت واجازه - مکروحیله درکارش 

نیست -آقای اسپانیولی -14- سالن
ریزی  یاخته   - ارتفاع  کم   -
تخم  بمنزله  نهانزاکه  دررستنیهای 
است 15- روباه صحرا- قوم ترکی که 
برده شده -  نام  زیادازآن  درشاهنامه 

هریک ازفصلهای قرآن 
عمودی : 1-مخترع آمریکائی تفنگ  

چندفشنگی -رشته جبال ایران -
عکس  لباس-2-  ناپیدای  قسمت 
-کشتی  ورغبت  -میل  العمل 
پا-سرور- پاشنه   -3 جنگی 

درعربی  نفی  حرف   - براه  چشم 
جمعی  دسته  -ورزشی  زیرکی   -4
-آزرده  مرکزی  کشورآمریکای   -5
وزیران  ازنخست  یکی  وروگردان6- 
والغر7-  بسیار-نحیف  چه   - ترکیه 
خاک سرب برای سیاه کردن مژه ها-
خودرابزرگ پنداشتن -کجاست؟۸- 
دریاچه ای نزدیک مرزایران وترکیه 

- زمین پهناور وهموار- دست 

 - لحظه  ازمو9-  رنگی   - نخورده 
شهر  وهوادرخارج  آب  خوش  نقاط 
نظیرندارد10-   - تابستان  درفصل 
 - سیاه  طالی   - ومنزلت  مقام 
شیمی   - گرداب   -11 مددکاران 
پاشیده  ازهم  فرانسوی12-  دان 
 - معروف  مرتجع   -13 کشتیبان   -
غمخواری ودلسوزی - اتم سرنگون 

پروردگار14-  برای  نامی   - شده 
طایفه - سلطانی آن معروف است 

با    -15 بمعنی هشیارباش  امر  کلمه 
اتوموبیلی  شود-  نمی  گل  یک 
انگلستان - شعبه ای ازدریا  ساخت 
بین دوخشکی که دودریارابهم وصل 

میکند.          پاسخ درشماره آینده 
طراح زنده یاد جهانگیرپارساخو 

 جدول  کلمات متقاطع
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پاسخ جدول کلمات متقاطع شماره پیش

 کلبه کتاب
مرکز پخش نشرهی مااههن آزادی ردلوس آنجلس

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

کتاب وفرهنگیان هستم 

بیائید باهنر وادب آشتی کنیم 
کتابهای موردنظرتان را برای شما پُست می کنیم وکتابهای 

کمیاب شمارا می خریم وکتاب کمیاب موردنظرشمارا برایتان 
تهیه ودراختیارتان می گذاریم 

Kolbeh Ketab
1518Westwood Blvd.

Los Angeles,CA  90024
Tel:(310)446-6151
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محمود   استاد محمد 
 تسلیم سرطان شد

استادمحمد،  محمود  خبرگزاریها: 
باسابقه  کارگردان  و  نمایشنامه نویس 
در  مرداد  سوم  پنج شنبه،  روز  تئاتر، 

بیمارستان جم تهران درگذشت.
ایران علت فوت آقای  خبرگزاری های 
عنوان  کبد  سرطان  را  استادمحمد 
در  هنرمند  این  که  بیماری  کرده اند، 
دو سال اخیر با آن دست و پنجه نرم 

می کرد. 
دختر او مانا  به خبرگزاری ایرنا گفت 
که به دلیل عدم دسترسی به داروهای 
توانائی  وعدم  بود  گران  بسیار  که  او 
این   ، داروها  این  خرید  برای  خانواده 

هنرمند تسلیم سرطان شد.
از  ایران  در  تئاتر  هنر  دوستاران 
در  نقش  آفرینی  استادمحمد  محمود 
دارند،  یاد  به  را  قصه«  »شهر  نمایش 
که  مفید  بیژن  کارگردانی  به  اثری 
رادیویی  به صورت  انقالب هم  از  پیش 

اجرا شد و هم به روی صحنه رفت.
به جز این، آقای استادمحمد، نگارش و 
مانند »آخرین  نمایشنامه هایی  اجرای 
»عکس  و  تئاترال«  »دیوان  بازی«، 
خود  هنری  کارنامه  در  را  خانوادگی« 

دارد. 
آثار  از  نیز  کاظم«  »آسید  نمایشنامه 
 1340 دهه  اواخر  که  اوست  معروف 
به  محمد  استاد  محمود  شد.  منتشر 
مراسم  داشت.  سال   63 مرگ  هنگام 
مرداد،  پنجم  شنبه،  صبح  او  تدفین 
در قطعه هنرمندان بهشت زهرا تهران 

برگزار  شد.

مرشد ترابی هم قربانی 
سرطان شد

ترین  باسابقه  از  یکی  ترابی  مرشد 
که  ایرانی  مرشدهای  ترین  ومعروف 
به  داشت  اشتغال  نقالی  کار  به  سالها 
دیارباقی  به  سرطان  بیماری  دلیل 

شتافت.
رادیو فردا خبردادکه  »مرشد ولی اهلل 
ترابی، نقال پیشکسوت و با سابقه، روز 
سالگی   77 سن  در  اوت  سوم  شنبه 
پس از مدتها مبارزه با بیماری سرطان 
در بیمارستان مدائن تهران درگذشت.
این نقال، داستان نویس و طومارنویس 
اول  مقام  بار  چند  ایرانی  پیشکسوت 

نقالی را در ایران کسب کرده بود.«
به  بهمنش   عطا  بوسیله  مرشدترابی 
ازآن  و  دعوت شد  هنر طوس   جشن 
که  پهلوانی  مراسم  دربیشتر  ببعد 
می  شرکت  شد  می  برگزار  درایران 

کرد. یادش گرامی باد.
»مادر قلب اتمی« مهرماه 

کلید می خورد
به  اتمی«  قلب  »مادر  سینمایی  فیلم 
محمد  و  احمدزاده  علی  کارگردانی 
باغبانی مهرماه امسال کلید می خورد.

گفت:  سینما  سوره  به  باغبانی  محمد 
برای علی احمدزاده  سال گذشته من 
»مهمانی  نام  به  نوشتم  فیلمنامه  یک 
کامی« که ساخته شد ولی هنوز پروانه 
یک  امسال  است.  نگرفته  نمایش 
که  نوشتم  ایشان  همراه  به  فیلمنامه 
بزنیم.  کلید  را  آن  مهرماه  است  قرار 

پیدا  تهیه کننده  فیلم  برای  هنوز 
نکرده ایم ولی مذاکراتی در این راستا 

انجام داده ایم.
اتمی«  قلب  »مادر  نام  با  فیلم  این 
می کند  راروایت  جوان  دختر  دو  قصه 
مجبورند  و  می آیند  بیرون  ازخانه  که 
یک شب تا صبح بیرون بمانند. بیشتر 
قصه فیلم درماشین و خیابانهای شهر 
تهران می گذرد، ضمن اینکه دراصل به 
مسئله هسته ای می پردازد. به عبارت 
نگاه  یک  دارای  فیلم  دقیقتراین 
علیه  غرب  موضعگیری  به  انتقادی 

ایران است.
محمد باغبانی روزنامه نگار، فیلمنامه 
نویس و منتقد سینما پیشتر در فیلم 
سینمایی »طهران، تهران« بازی کرده 
است. الزم به ذکر است که نود درصد 
سوژهائی که برای فیلمها درنظر گرفته 
می شود  سمت وسوی ضد غرب دارد.

السا فیروزآذر نگارش »از 
تهران متنفرم« را تمام کرد
السا فیروزآذر فیلمنامه سینمایی »از 
زودی  به  و  تمام  را  متنفرم«  تهران 
اقدام  پروانه ساخت آن  برای دریافت 

خواهد کرد.
فیلمنامه  نگارش  گفت:  السافیروزآذر 
تمام  را  زمستانی«  خوش  روز  یک   «
کرده ام و احتماال نامش را به »از تهران 
روشن  با  می دهم.  تغییر  متنفرم« 
و  ارشاد  وزارت  جدید  مدیریت  شدن 
وضعیت معاونت سینمایی طی روزهای 
آتی برای دریافت پروانه ساخت اقدام 

می کنم.
السا فیروزآذر)عکس زیر( در فیلم های 
»سوپراستار«،  »تقاطع«،  سینمایی 

»مجنون لیلی« و ... بازی کرده است.

ضبن مدرم ناونع اب »دننز یمن 
دنریگ یم ار امنیس

دروم رد :تفگ هدنشخرد ناروپ 
ار عوضوم نیا اهراب و اهراب صاصق 
سیه« رد نم فده هک مدرک حرطم 
صاصق »دننز یمن دایرف اهرتخد 
صاصق فده هکلب تسین ینوناق 
میتساوخ یم و تسا یعامتجا 
مهم یروآ دنزرف طقف هک مییوگب 

.تسین

سینمایی  فیلم  خبری  نشست 
»هیس دخترها فریاد.

افتتاحیه  مراسم  در  درخشنده  پوران 
فیلم “هیس! دخترها فریاد نمی زنند” 
گفت: وظیفه هنرمند این است که در 
و  باشد  خود  زمانه  فرزند  مقطعی  هر 
از  و  داشته  گفتن  برای  حرفی  اثرش 

جنس مردم باشد.
مراسم  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
فریاد  دخترها  “هیس!  فیلم  افتتاحیه 
نمی زنند” شب 16 مرداد ماه در سینما 
میرعالیی  احمد  حضور  با  فرهنگ 
درخشنده  پوران  فارابی،  بنیاد  رئیس 
نیما  و  طباطبایی  طناز  کارگردان، 
قائم  نجاریان  حسن  بازیگر،  صفایی 
تهیه  موسوی  غالمرضا  فارابی،  مقام 
و عالقه  از هنرمندان  و جمعی  کننده 

مندان به سینما برگزار شد.
آن  اجرای  که  مراسم  این  ابتدای  در 
یادداشتی  بود  صادقی  ژیال  عهده  بر 
شرایط  درباره  درخشنده  پوران  از 
از  پس  شد  خوانده  فیلم  این  ساخت 
مریال  توسط  که  دیگری  متن  نیز  آن 
“هیس!  بازیگران  از  یکی  زارعی 
دخترها فریاد نمی زنند” نوشته شده 

بود توسط صادقی خوانده شد.
مشغول  اکنون  هم  سینما  بازیگر  این 
است  کرمان  شهر  در  فیلمی  در  بازی 
برای  را  یادداشتی  دلیل  همین  به 

مخاطبین فیلم نوشته بود.
خانم درخشنده به خبرایسنا گفت :

 سینما فقط سرگرمی نیست و رسالت 
فیلم  دارد.  سرگرمی  کنار  در  باالتری 
باشد؛  داشته  گفتن  برای  حرفی  باید 
حرفی از جنس مردم و نه فقط سرگرم 
که  است  مهم  وقت گذرانی.  یا  کردن 

مردم خودشان را در فیلم ببینند.
درخشنده گفت: فیلم درباره ی قصاص 

اجتماعی است.
فیلم  ساخت  گفت:  درخشنده  پوران 
برای  نمی زنند«  فریاد  »هیس دخترها 

من یک تکلیف بود.
از موفقیت فیلم   سایتهای هنری خبر 
و  زنند«   فریادنمی  دخترها   ، »هیس 
پوران  ساخته  آخرین  از  مردم  اقبال 

درخشنده  دارد.

خـبراهی هـنری




