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که  شاپور  چندی  دانشگاه  بر  عالوه 
دنیا  عمده  دانشگاههای  نخستین  از 
به شمار می رود، دانشگا ههای  مهم 
دایر  درایران  باز  دیر  از  نیز  دیگری 
گرفته  می  قرار  استفاده  مورد  و  بوده 
آمل  عالی  مدرسه  یا  دانشگاه   . است 
طبرستان  امیر  وسرمایه  همت  با  که 
قرن  درپایان  شد  ساخته  ناصرکبیر 
چهارم  قرن  اول  سال  وسه  سوم 
همچنین    . است  آمده  بوجود  هجری 
درنیمه  که  نیشابور  »بیهقیه«  مدرسه 
شد  تأسیس  هجری  چهارم  قرن  اول 
بشمار  ایران  مهم  دانشگاههای  واز 

میرفته است .

شدن  تعطیل  ماجرای  روزها  این 
یاد  مارابه  درآمریکا  دولت  کارهای 
درروم  اندازد.   می  باستان  دوران 
باستان  درمواقعی که کشور درمعرض 
فرمانده  یک  گرفت  قرارمی  خطر 

نظامی بمدت 6 ماه  یا یکسال از طرف 
می  انتخاب  دیکتاتور   عنوان  به  سنا 
دارای   ، قانونی  دیکتاتور  این  شد. 
ولی  بود  زیادی  اختیارات  و  قدرت 
نمی شد  داده  او  به  که  اختیاری  تنها 
مملکت  خزانه  ازموجودی  استفاده 
بدون اجازه رسمی سنا بود. این روزها 
اجازه  هم رئیس جمهور آمریکا بدون 
کنگره حق استفاده از خزانه مملکتی 

را ندارد.

مطالعه  مدتها  از  پس  دانشمندان 
که  اند  رسیده  نتیجه  این  به  وتحقیق 
و  یخی  کوههای  از  جنوب  قطب  اگر 
یخچالهای طبیعی پوشیده نبود ، این 

الجزایر  مجمع  یک  صورت  به  منطقه 
ظاهر  داخلی  متعدد  های  دریاچه  یا 
می شد ونه بصورت یک زمین سخت 
می  تصور  تاکنون  که  آنگونه  وسفت 

شد.

 1452 سال  به  که  دووینچی  لئوناردو 
درایتالیا زاده شد عالوه بر نقاش بودن 
فیلسوف ، پیکرتراش ، موسیقی دان ، 
آرشیتکت ومهندس هم بود. این مرد 
برخورداربود  شگرف  نبوغ  ازیک  که 
بی  های  مجسمه  و  تابلوها  بر  عالوه 
نظیر  طرحهایی ترسیم  وتنظیم نموده 
بود که بعدها ازروی آنها طرحهای هلی 
کوپتر و زیردریائی تهیه وساخته شد.

کالیگوال امپراطور خونخوار روم  اسب 
به  داشت  نام  اینسیتاتو  که  خودرا 
لقب  او  به  که  داشت  دوست  قدری 
بود  روم  مهم  مقامات  از  که  کنسولی 
اسب  این  بود  ودستورداده  کرد  اعطا 
درمراسم ومیهمانیهای رسمی شرکت 

کند. 
مرمر  از  اسب  این  اختصاصی  طویله 
و  بود  شده  ساخته  گرانقیمت  بسیار 

آخوراوهم از عاج طالکوب بود.! 

فراعنه مصر برای دفاع درمقابل دزدان 
دریائی که اغلب درسواحل مصر پیاده 

بانی  دیده  سرویس  یک  شدند  می 
آورده  بوجود  مجهز  و  کامل  بسیار 
های  ارابه  آنها  عالمت  با  که  بودند 
جنگی و سربازان مسلح می توانستند  
دزدان  با  مقابله  به  وقت   دراسرع 
پرداخته  بااستفاده از اصل غافلگیری 

آنهارا تارومار کنند.

کارشناسان  از  از  بسیاری  عقیده  به 
چوگان  بازی   ، جهان  وپژوهشگران 
ودرزمان  میالد   از  فبل  درقرن ششم 
شده  ابداع  درایران  بزرگ  داریوش 
. اما عده ای دیگر عقیده دارند  است 
از  و  است  تر  قدیمی  بازی  این  سابقه 
زمستانها   درآنجا   . است  آمده  تبت 
وبا  رفتند  می  موش  شکار  به  مردها 
و  کردند  می  تعقیب  اورا  آنقدر  اسب 
بطرف یکدیگر پرت  با چوب موشهارا 
می کردند تا از پا درآیند ودرتابستانها  
آن  که  بز  پوست  با  کاررا  همین  عین 
را به شکل توپ درآورده بودند انجام 
گذاشته  پولو  را  آن  واسم  دادند  می 
از  دربسیاری  که  چوگان  وبازی  بودند 

کشورها »پولو« نامیده می شود ازآن

 زمان  این اسم را پیدا کرده است .با 
پژوهشگران  از  تعدادبیتری  اینهمه 

اصل چوگان را ازایران می دانند.

گورخر از حیواناتی است که نمی توان 
تا سال  اما  اهلی کرد  به آسانی  را  آن 
آفریقای  پست   اداره  میالدی   1914
جنوبی برای حمل محموله های پستی 
از گاری هائی استفاده می کرد که یک 
را می  آن  گورخر مشترکًا   و یک  خر 

کشیدند.
گورخر مقاومت زیادی درانجام کارهای 
سنگین  دارد  به طوری که به آسانی  

نمی توانی رقیبی برای او پیداکرد.
کویر  درناحیه  که  ایران  گورخرهای 
قهوه  پوستی  شوند  می  یافت  مرکزی 

ای رنگ دارند و به خر بسیار شباهت 
دارند.

دردامپروری ها که خوک پرورش می 
می شود  استفاده  از دستگاهی  دهند 
که مقدار چربی  بدن این حیوان را می 

تواند نشان دهد. 
مخصوصی  دستگاه  کار   این  برای 
دهند  می  قرار  حیوان  پوست  راروی 
پخش  صوت  ماوراء  امواج  دستگاه   .
ازبرخورد  پس  امواج  این  کند.   می 
ها  چربی  زیر  در  که  هایی  ماهیچه  با 
زمانی  شود   می  منعکس  دارد  وجود 
وبرگشت  رفت  برای  امواج   این  که  
صرف می کنند  تعیین کننده ضخامت 
امروزه    . الیه چربی بدن حیوان است 
دستگاههای  مدرن تری نیز برای این 
گیردکه  می  قرار  استفاده  مورد  کار 
قدیمی  دستگاههای  مثل  آنها  اساس 

است .

افراد  پرو  درکشور  قدیم  درزمانهای 
مرگ  از  پس  مشهوررا  ویا  ثروتمند 
های  یخ  درمیان  کرده  مومیائی 
مدفون  آند   جبال  دسترس  غیرقابل 
از  جمله  واز  خطرها  از  تا  کردند  می 
حمله دزدان به دورباشند. زیرا درپرو  
درسالهای بسار دور مردگان خودرا با 
می  زینت  او  به  متعلق  قیمتی  اشیاء 
کردند و در قبر می گذاردند.که هدف 

مناسبی برای دزدان بشمارمیرفت.

دانشگاه های ایران

خرج با اجازه سنا

شکل قطب جنوب

نبوغ یک دانشمند 

اسب خوشبخت

مبارزه با دزدان دریائی

تاریخچه بازی چوگان

گورخر بارکش

چربی  بدن خوک

امنیت برای مرده ها
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مکمل ها همانند داروهایی که با نسخه 
دکتر تجویز می شوند و یا داروهایی که 
بدون نسخه قابل دریافت هستند باید 
مسئوالنه مورد استفاده قرار بگیرند . 
که  این  صرف  به  تواند  نمی  هیچکس 
این مکمل ها بدون تجویز دکتر قابل 
دریافت هستند به استفاده بی رویه از 
کارشناسان  و  پزشکان   بپردازد.  آنها 
اینکه  برای  گویند  می  تغذیه   امور 
دچار عوارض جانبی مکمل ها نشوید 
قبل از اینکه شروع به استفاده روزانه 

آنها کنید موارد زیررا درنظر بگیرید:
* مقدار مکملی که استفاده می کنید 
آن  جعبه  برروی  آنچه  از  باید  ابتدا 
نوشته شده کمتر مصرف کنید سپس 
دهید  افزایش  را  آن  مقدار  تدریج  به 
است  پیشنهادشده  که  میزانی  به  تا 

برسید..
* قبل از استفاده از هر مکمل جدیدی 
با پزشک متخصص و یا کارشناس امور 
از  تغذیه مشورت کنید.چرا که بعضی 
ویتامین ها ، گیاهان داروئی ، و مکمل 
از حد مصرف  بیش  اگر  های  غذائی  
مسمومیت  ایجاد  است   ممکن  شوند 

کنند.

هستند  اسیدی  که  هائی  نوشیدنی 
مانند  آب پرتقال و نظایر آن ، همچنین 
سوداها  را حتمًا بانی بنوشید. این عمل 
نوشابه  این  به شما کمک می کند که 
برخوردبا دندانهای  بدون  ها مستقیما 
شما به معده سرازیر شود واز حساس 
کند.  جلوگیری  شما  دندانهای  شدن 

وقتی دندان حساس شود درپاره ای

یا کودک شیر  و  باردار هستید  اگر   *
ها  مکمل  مصرف  از  دارید   خوار 
پزشک  اینکه   مگر  کنید  خودداری 

شما آن را تجویز کرده باشد.
داروئی  پزشکتان  نسخه  طبق  اگر   *
را استفاده می کنید برای استفاده هر 

مکملی با پزشک خود مشورت کنید.

 از موارد برای مدتی طوالنی می ماند.
پذیر  امکان  سرعت  به  آن  ودرمان 

نیست .
وقتی برسن وسال ما افزوده می شود  
به دالیل مختلف دندانهای ما حساس 
می شوند. ونوشیدن  آب میوه وسودا 
ها با نی کمک میکند که دندانهای ما 

مستقیمًا با اسید تماس پیدانکنند.

این روزها  بسیاری از بانوان به دنبال 
رژیم های غذائی هستند تا به سرعت 
پیدا  رهائی  خود  بدن  وزن  اضافه  از 
کنند. اما هیچیک از آنها بفکر ورزش 
روی  پیاده  آن   ترین  وساده  بدنی 
که   باورند  براین  نیستند.کارشناسان 
گر  معجزه  ورزشهای  از  روی  پیاده 
وزن  توانید  می  روی  پیاده  با   . است 
بدن خودرا کنترل کنیدو رگهای قلب 

خودرا درحالت دلخواه نگاه دارید.
میزان  به  را  بدن  وزن  که  آن  برای 
ناحیه شکم  و چاقی  کنید  دلخواه کم 
و باسن را کاهش دهید هیچ نیازی به 
رفتن به مراکز ورزشی ویا استفاده از 
تحهیزات ورزشی گران قیمت ندارید.. 
یک پیاده روی ده دقیقه ای می تواند 
بدنتان  های  چربی  از  مقدارزیادی 
هنگام  به  که  آن  به شرط  کند  آب  را 
پیاده روی  بدن خودرا بصورتی فعال 

اگر به دنبال  جلوگیری از ریزش موی 
مردان هستید  زحمت بیهوده ای می 
کشید.  ریزش مو ریشه در  ارثیه ای 

دارد که از سوی مادر به شما میرسد.
 اگر مادِر  پدر تان  یا برادرش که عموی 

شما محسوب می شود  موهایش رااز
موهایتان  نیز  شما  است   داده  دست 
مایلید  اگر  ازدست می دهید. حال  را 
تا  کنید  خرج  دالر  صدها  هرسال 
مختارید  بگیرید  جلوی طاسی خودرا 
قابل  نتیجه  که  نباشید  مطمئن  ولی 

قبولی بدست آید 
بااین حال باید بدانیم که هر مو ریزش 

تکان دهید.گامهای بلندتری بردارید.
وبه تدریج زمان پیاده روی را افزایش 

دهید.  

تغییرات   ، استرس  ندارد.  ارثی  جنبۀ 
 ، زیاد  وزن  دادن  ازدست   ، هورمونی 
یاد   ، معدنی  مواد   ، ویتامین  وکمبود 
کمبود پروتئبن نیز می تواند به ریزش 
موی شما کمک کند.ازاینها گذشته اگر 
پیاز موی شما نیز ملتهب و متورم شود 
باعث  سرعت   به  شمارا  موی  ریزش 
برمردان  عالوه  اوقات  گاهی  شود.  می 
به دلیل  اند که  نیز دیده شده  زنانی   ،
فشارهای عصبی که درزندگی زناشوئی 
از  خودرا  موی  همه  اند  داشته  خود 
اند. گاهی  غذاهای مکمل  دست داده 

برای رویش دوباره مومفیدند.

پُرسش وپاُسخ علمی 
داروهای مکمل

نوشیدن با نی

پیاده روی بهترین روش برای کم کردن وزن

درمان ریزش موی مردان
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درایاالت  سیگاری  میلیون   44 حدود 
از  کنندکه  می  زندگی  آمریکا  متحده 
سیگار   به  معتادان  ازاین  نفر  پنج  هر 
را  الکترونیک  سیگار  یکنفرشان 

آزمایش کرده است .عالقمندان به 
کسانی  بیشتر  الکترونیک  سیگار 
کار  اتاق  درداخل  مایلند  که  هستند 
خود ویا درخانه سیگار بکشند و بعلت 
کار  این  قادربه  معمولی  سیگار  دود 
نیستند لذا به سراغ سیگارالکترونیک 
میروند که فارغ ازاین مشکالت است . 
از دیگر مزایای سیگار الکترونیک  آن 
دندانهای  با  آن  به  معتادان  که  است 
زرد و کثیف روبرو نمی شوندودرعین 
راهم  معمولی  سیگار  بد  بوی  حال 
پاکت  یک  روزی  که  ندارد.کسانی 
کشندکسی  می  معمولی  سیگار 
به  اگر  کشد  می  معمولی  سیگار  که 
پول  بیاورد  روی  الکترونیک  سیگار 
سیگار  .واما  پرداخت  خواهد  کمتری 

الکترونیک بااینهمه مزایا چیست ؟

های  برناخن  ها  روغن  و  ها  چربی 
ما  برموهای  که  را  تأثیری  همان  ما 
مواد  این  گذارند.  می  برجای  دارند   
مرطوب  و  ما  ناخنهای  رشد  به  چرب 
کنند.  می  کمک  آنها  نگهداشتن 
شکنندگی  از  هارا  ناخن  ودرنتیجه 
از  بیشتر  ها  چربی  کنند.  می  حفظ 
می  بدست  ما  معمولی  غذائی  برنامه 
آیند.ولی قسمتی ازمنبع تأمین کننده 
آنها اسیدهای چرب هستندکه به آنها 
اسیدهای  این  گوئیم  می  تری  اُمگا 
چرب در روغن ماهی ،بعضی روغنهای 
وجوددارد. بذرکتان  مانند  گیاهی   
بهترین راه برای کسب این اسیدهای 
مانند  های چرب  ماهی  چرب خوردن 
تا سه  دو  ها  ساردین  ویا  آزاد   ماهی 

بار درهفته  

آقای هان لیک داروساز چینی ، زمانی 
به  ابتالی  بخاطر  را  پدرسیگاریش  که 
سرطان ازدست داد به فکر   پیداکردن 
بتوانند  ها  سیگاری  تا  افتاد  راهی 
ُطُرق  از  خودرا  نیاز  مورد  نیکوتین 
این  امن تری کسب کنند.. چند سال 
 2003 درسال  که   بودتااین  او  با  فکر 
الکترونیک  سیگار  اختراع  اوتوانست 
برساند.وآن  ثبت  به  خود  نام  به  را 
مایعی  توان  می  آن  با  بود  ای  وسیله 
و  آب   ، خالص  نیکوتین  از  مرکب  
که  موادی  یعنی  پروپیلین  گلیکول 
تولید  بخار  یا  ابر  برروی صحنه  آن  با 
کرد  تبدیل  بخار  به  درآن  را  کند  می 
به  سیگار  دود  جای  به  بخاررا  آن  و 
حلق فرو برد. این روزها فروش سیگار 
افزایش  درحال  روزبروز  الکترونیک 
آمریکا  دخانیات  شرکتهای  و  است 
سیگار  سازندگان  جرگه  به  خود 

الکترونیک  پیوسته اند.

بار درهفته  توصیه می شود. ویا درروز 
حدود 1 تا 2 گرم روغن ماهی بخورید  
ویا روزانه یک تا دو قاشق غذاخوری  
دراین  کنید  مصرف  بذرکتان  روغن 
خواهید  تازه  ترو  ناخنهای  صورت 

داشت .

ماهی از غذاهای بسیار سودمند است 
باید  دوبار  یکی  ای  هفته  حداقل  که 
شما  مصرف  مورد  غذاهای  لیست  در 
قرارگیرد. اما بوی ماهی از آن بوهائی 
است که بعضی ها ازآن متنفرند و پس 
ماهی  محتوی  غذای  کردن  درست  از 
بیرون  خانه  از  آن  بد  بوی  چندروز  تا 
همین  به  ها  بعضی  شاید  رود.  نمی 
محروم  ماهی  خوردن  از  خودرا  دلیل 
برروی  ماهی  بوی  گاهی  کنند.   می 

آنها  نوک  که  دارند  دوپستان  ها  بالن 
درقسمتی   - آنها  بدن  پوست  درزیر 
پنهان   - است  جیب  به  شبیه  که 
برای  که  بالن  بچه  دهان   . است  شده 
مادررا  پستان  نوک  باید  شیرخوردن 
زائده  یک  توسط   ، نوعی   . بگیرد 
پوستی پوشیده شده است که او وقتی 
هیچگونه   بخورد   شیر  خواهد   می 
وپستان  دهان  میان  منفذی  و  فاصله 
آب  ودرنتیجه  آید.  نمی  بوجود  مادر 

دریا مطلقًا نمی تواند  به درون دهان 

دوران بارداری گوریل ها حدود یازده 
بوسیلۀ  گوریلها   . کشد  می  طول  ماه 
عوامل ذاتی یا غریزی  کنترل می شوند

ظروف  و  نقره  های  وچنگال  قاشق 
چینی هم می ماند . برای ازبین بردن  
بوی ماهی  همیشه  درآبی که قاشق 
وچنگلهای نقره یا فلزی را می شوئید  
خردل   پودر  خوری   مربا  قاشق  یک 
نیز  چینی   ظرفهای  ودرمورد  بریزید 
یک قاشق مربا خوری سرکه  توی آب 
بریزید تا بوی ماهی را از ظروف چینی 

برطرف کند.

آب  ودرنتیجه  آید.  نمی  بوجود  مادر 
دریا مطلقًا نمی تواند  به درون دهان 

بچه نفوذ نماید 
شیرخوردن بچه بالن  با سرعت انجام 
به  پستان  بچه  که  وموقعی  گیرد  می 
دهن گرفت  این مادر است که بافشار 
بچه  دهان   وارد  شیر  مقدارزیادی    ،
می نماید. به این ترتیب بچه بالن  که 
احتیاج زیادی به نفس کشیدن  دارد 
به سرعت شیر الزم را نوشیده یا خطر 

خفه شدن روبه رو نمی شود.

وازدورۀ طبیعی زادوولد خویش باخبر 
می  سعی  نر  های  گوریل  گردند.  می 

کنند نوزادسایرگوریل هارا بکشند.

سیگار الکترونیک چیست؟

اسیدهای چرب مضرند یا مفید ؟

بوی ماهی را چگونه می توان ازبین بُرد

بالن ها چگونه بچه های خودرا شیرمی دهند

دورة بارداری گوریلها چندماه است؟
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ساله   15 دختر  زای   یوسف  مالله 
مسلحانه  حمله  مورد  که  پاکستانی 
طالبان قرارگرفت و تا چندقدمی مرگ 
پیش رفت  اخیراً درسن 17 سالگی  به 
 . شد  نایل  ساخاروف  جایزه  دریافت 
خیلی از ناظران  پیش بینی می کردند 
او احتماالً برنده جایزه صلح نوبل شود 
اما فعاًل جایزه ساخاروف را به او دادند 

ازایران  که  خبرهائی  همه  اگرچه 
نومید  گاه  و  دهنده  تکان  میرسد 
کننده است  اما بعضی ازاین گزارشها 
به  مارا  نظر  بیشتر   ، احساسی  نظر  از 
خود معطوف می دارد. درگزارشی که 
 : است  آمده  انتشارداده  سی  بی  بی 
زیر ده  از 1500 دختر  بیشتر  »حداقل 
سال، و بیشتر از 29000 هزار دختر 10 
در  گذشته  سال  در  فقط  سال،   14 تا 
مناطق مختلف ایران به طور رسمی و 
اند.  کرده  ازدواج  شده  ثبت  و  قانونی 
است  دلیل  این  به  حداقل  کلمه  ذکر 
رسمی  آمار  هیچ  استان  شش  در  که 
اساس  بر  ها  ازدواج  تعداد  درباره 
است.  نشده  ذکر  زوجین  سنی  گروه 
غیر  های  ازدواج  آمار،  این  همچنین 
بیشتر  بارها  آن  تعداد  که  شده  ثبت 

است را در بر نمی گیرد.« 

ازاو  اکتبر  نیزروز11  سفید  کاخ  و 
دختران  با  را  ساعتی  و  کرد  پذیرائی 

رئیس جمهور اوباما  به سربرد. 
کتابی تحت عنوان» من مالله هستم«  
کریستینا  بنام  ای  نویسنده  توسط 
پیامهای  و  خاطرات  براساس  لمب   
مالله به رشته تحریر در آمده و ببازار 

کتاب عرضه شده است . 

است  این  است  کننده  نگران  آنچه 
اراده  و  میل  با  هرگز  دختران  این  که 
دهند  نمی  ها  ازدواج  این  به  تن  خود 
و با اجبار والدین خود به عقد ازدواج 
سن  آنها  برابر  سه  از  بیش  که  مردی 

دارد درمی آیند.
ها  بازی  عروسک  این  موافق  که  آنها 
قدیمی  سنت  این  گویند  می  هستند 
ایران  در  گذشته  قرنهای  از  که  است 
این  با  که  وآنها  است  داشته  رواج 
مخالفند  زنان   حقوق  گرفتن  نادیده 
اگر درگذشته هم چنین  باورند  براین 
سنتی بوده تحت تأثیر قوانین اسالمی 
اینگونه  باید  اکنون  که  است  بوده 
پزشکان    روان  برود.  ازبین  سنتها 
باید  که  که   درسنی  دختران  ازدواج 
کنند یک  بازی  با عروسک های خود 

فاجعه به حساب می آید.

تشییع  مراسم  از  پس    : خبرگزاریها 
ملی  قهرمان  جیاپ،  ژنرال  پیکر 
برای  از شهر هانوی  پیکر وی  ویتنام، 
خاکسپاری به شهر محل زندگی او در 

مرکز ویتنام منتقل شد.
پیکر  کشور،  این  مردم  از  نفر  هزاران 
نظامی  مرکز  از  انتقال  راه  در  را  وی 

ویتنام به فرودگاه بدرقه کردند.
ژنرال جیاپ درروز جمعه 11 اکتبر در 
اوفرمانده  سن 102 سالگی درگذشت، 
ارتش  برابر  در  نبرد  در  ویتنام  نظامی 
در  که  بود  فرانسه  و  آمریکا  های 
فرانسوی  نظامیان  شکست  به  نهایت 

و آمریکایی انجامید.
به سالگی   14 سن  در  جیاپ  آقای 
مخفیانه  ناسیونالیستی  جنبش  یک 
حکومت  به  دادن  پایان  جهت  در  که 
فعالیت  فرانسه  وقت  استعماری 

داشت، پیوست.
سالهای  در  ابتدا  در  همچنین  وی 
فعال  عنوان  به   1920 دهه  پایانی 
سیاسی و روزنامه نگار فعال بود و در 
سال 1930 در بین گروهی از معترضان 
فرانسه  استعماری  دولت  مخالفان  و 

دستگیر و برای مدتی زندانی شد.
با  نظر  اختالف  دلیل  به  جیاپ  آقای 
رهبران وقت حزب کمونیست در سال 
1991 از این حزب جدا شده بود و طی 

دولتی  سمت  هیچ  گذشته  سال  سی 
دانشکده  هیچ  جیاپ  ژنرال  نداشت. 
از پیوستن  نظامی را طی نکرد و قبل 
فرانسه  علیه  مقاومت  نیروهای  به 
حقوق  و  فلسفه  سالگی،   30 سن  در 

خوانده بود.
آموزش  تنها  که  است  گفته  او  خود 
جنگ  در  شرکت  تجربه  اش،  نظامی 
ژنرال  است.  بوده  ژاپن  علیه  چریکی 
ونگوین جیاپ وزیر دفاع اسبق ویتنام 
و فرمانده نیروهای این کشور در نبرد 
معروف دین بین فو در سال 1954 در 
فرمانده  بوداو  فرانسه  نیروهای  برابر 
جنگ  در  ویتنام  نیروهای  اسطوره ای 
با آمریکا و فرانسه در ویتنام قهرمان 

ملی شناخته می شود.

ازهمــــــــــــــــه جا

از اینجا

 مالله یوسف زای مهمان کاخ سفید شد

گزارشی تکان دهنده از ایران

ژنرالی که آمریکا وفرانسه را شکست داد درگذشت
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این روزها بدنبال برادربزرگتر ، پرنس 
کرده  پیدا  خودرا  عشق  هم  هری 
وقراراست بزودی مراسم نامزدی انجام 
شود. عروس جدید سلطنتی کرسیدا 
بوناس نام دارد  که 24 سال از سن او 
می گذرد.  پرنس هری یک سال درخفا 
با این دختر خانم رابطه داشته و اکنون 
برمال  را  عشق  این  سال   یک  از  پس 
اکنون خانواده سلطنتی  کرده است و 
این  نامزدی  جشن  برگزاری  درانتظار 
و  انگلستان  مطبوعات  هستند.  دو 
بیشتر از آنها مطبوعات آمریکا  دراین 
اند  کرده  منتشر  ومطلب  مقاله  مورد 
او  مقایسه  و  در وصف عروس خانم  و 

را  زیادی  صفحات  ویلیام   همسر  با 
شود  می  تأکید  جمله  از  اند.  پُرکرده 
که همسر پرنس ویلیام از یک خانواده 
پرنس  آینده  همسر  اما  است  معمولی 
پدرجد  و  لُردهاست  خانواده  از  هری 
ملکه   ویژه  مشاور  چمبرلین   لرد  او 
روزنامه  .ویا  است  بوده  الکساندرا 
را  دو  این  پوشیدن  لباس  دیگری 
مقایسه می کنند ونتیجه می گیرند که 
لباس می پوشد  ِکِرسی  از   بهتر  کیت 
و مطالبی ازاین قبیل . ماهم برای این 
نکرده  خدای  آمریکا  مطبوعات  از  که 
عقب نیفتیم  این چند سطر را نوشتیم 
که درروز مبادا  نانمان درروغن باشد.

دخترانی  از  یکی  سمارت  الیزابت 
است که ده سال پبش ازاطاق خوابش 
رباینده  با  ماه   ده  مدت  و  شد  ربوده 
او  ادامه داد.  را  خود زندگی مشترکی 
شود  می  آزاد  روزی  که  بود  مطمئن 
به  اش  رباینده  دست  به  اینکه  وبرای 
مدت  دراین  داشت  سعی  نرسد   قتل 
به  از  وپس  کند  اطاعت  او  از  طوالنی 
دست آوردن اعتماداو  رهائی  و آزادی 
نجات  از  پس  اکنون  بازیابد.   خودرا 
 25 که  الیزابت   ، آمیزش  موفقیت 
ساله است وازدواج موفقی داردکتابی 
کرده  یاد  تلخ  روزهای  ازآن  و  نوشته 
باردیگر به آغوش  الیزابت که    . است 
چنین  روزها  آن  از  بازگشت  خانواده 

یاد می کند:
بودم   کوچولو  دختر  آنروزها یک  من   
از زندگی آرامی برخورداربودم که می 
خواستم به آن باز گردم.   احساس می کردم   که 

کانادا  درمرز  آمریکا   پلیس  اخیراً 
بازرسی  به  معمول  برطبق  درحالیکه 
بود  مشغول  مسافرها  از  یکی  چمدان 
بانامهای  شناسائی  کارت  چند  ازآن 
صاحب  عکسهای  با  اما  مختلف 
چمدان    پیداکرد. نام صاحب چمدان 
کارتهای  این  بود  اولبریخت  راس 
در  او  خانه  تفتیش  به  منجر  جعلی 
سانفرانسیسکو شد و مشخص گردید 
که اولبریخت 29 ساله صاحب شرکتی 
کار  به  که  ابریشم  جاده  بنام  است 
اینترنت   برروی  موادمخدر  فروش 
فروش  بازار  وبزرگترین  است  مشغول 

موادمخدر را دراختیاردارد. 
اما  بود  پلیس  تعقیب  تحت  سالها  او 
او با مهارتی که درکار اینترنت داشت 
سایبری  پلیس  چنگ  از  خودرا  هربار 
نجات می داد. او یک بار برای کشتن 

هکری که اورا تهدید کرده بود 

خیلی دلم می خواهد به زندگی درکنار 
والدینم برگردم . همچنین خیلی دلم 
می خواست آزادیم را بازیابم تا بتوانم 
کمک  نیز  دیگر  جنسی  قربانیان  به 
می  که  دهم  نشان  آنها  وبه  کنم  
وشادی  آرام  زندگی  باردیگر  توانند 
او  کنند.  پیشرفت  گیرندو  سر  از  را 
: همه می دانند که  درادامه می گوید 
من ربوده شدم و مورد تجاوز جنسی 
قرار گرفتم  اما هرگز داستان این سیه 
نکردم   تعریف  کسی  برای  را  روزی 
ما  وقتی  که  داند  نمی  هیچکس  اما 
درساندیه گو بودیم چگونه ربایندگان 
خودرا راضی کردم که به یوتا برگردیم 
که البته این بازگشت باعث آزادی من 

درسال 2003 شد.
الیزابت سمارت  کتاب داستان من که 
کتابهای  از  روزها  این  است  نوشته 

پرفروش بازار کتاب آمریکاست .

بود.   کرده  استخدام  آدمکش 
کاماًل  که  اولبرایخت  دستگیری 
موفقیت  گرفت   صورت  تصادفی 
بزرگی برای پلیس آمریکا به شمار می 
رود واز این گذشته باردیگر به پلیس 
شبکه  برروی  که  دهد  می  هشدار 
که  است  پنهانی  های  گوشه  اینترنت 
به آسانی قابل دسترسی نیست و باید 
ای  چاره  بزرگ  مشکل  این  رفع  برای 
اندیشید.اگر اینترنا جزیره  امنی برای 
سالحهای    ، موادمخدر  فروشندگان 
تبدیل  انسانها  قاچاق  و  متعارف  غیر 
شود  قانونی وجود ندارد که بتوان به 

جنگ این اهریمنان اینترنتی رفت . 
پیشنهاد  گذشته  دربهار  آی  بی  اف 
کرد تا برای کنترل بهتر اینترنت چاره 
افشاگری  با  که  شود  اندیشیده  ای 
دررأس  کار  این  سنودن  ادوارد  های  

اقدامات کنگره قرارگرفته است .

ازهمــــــــــــــــه جا

جا
 آن

از

   عروس دیگر خانواده سلطنتی انگلستان

   داستان زندگی الیزابت سمارت

   اینترنت و قاچاقچیان مواد مخدر
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زنده  خجسته  روز  زاد  آبان  چهارم   
پر  نام  که  پهلوی  شاه  رضا  محمد  یاد 
به  ایران  کهن  تاریخ  در  افتخارش 
نیکی جاودان خواهد ماند را صمیمانه 
به خاندان بزرگ پهلوی بخصوص علیا 
شاهزاده  و  گرامی  شهبانوی  حضرت 
می  باش  شاد  ارجمند  پهلوی  رضا 

گویم. 

محمد مجزا

نهرو نخست وزیر هندوستان می گوید 
تاریخ کشور خود آگاهی  از  اگر ملتی 
نداشته باشد.   اشتباهات  گذشته را 
تکرار خواهد کرد. در تاریخ هر ملتی 
شخصیت هائی بسیار استثنائی و نادر 
ظهور نموده اند که درخشش آن ها به 
افتخارات  تحصیل  و  سازندگی  لحاظ 
متأسفانه   است  کشور  و  ملت  برای 
ملت  ایران  دارای  گذشته  پر اشتباه 
تاریخی  های  بررسی  زیرا  باشد.  می 
و  شاه  رضا  میدهد  نشان  ما  کشور 
و  به سازندگی کشور  رضا شاه  محمد 
تأمین رفاه و امنیت و سالمت مردم و 
تحصیل افتخار و سربلندی برای ایران 
و ایرانی همت کرده اند و عجبا همان 
تاریخ نشان می دهد که با هیچ پادشاه 
خدمت  دو  آن  مانند  شخصیتی  و 
خودی  و  بیگانه  سوی  از  چه  گزاران 
است.  نشده  جوئی  ستیزه  و  دشمنی 
گفته   این  تأئید   ایران  امروز  موقعیت 
مشخص   رابطه   توان   می  آیا   است. 
رضا   ( پادشاه  دو   آن   بین  خدمات  
همه   این  و   ) شاه  رضا  محمد   و  شاه 
دشمنی  ها و اهانت ها و تحقیر ها را 
پیدا نمود ؟ امید است نوشته حاضر در 
رابطه  آن  بتواند  دیگر  تحقیقات  کنار 

پنهان را پیدا نماید.
***

دوران پادشاهی محمد رضا شاه  پهلوی 
زنجیر  از  ایران  رهائی  دوران  باید  را 
اسارت 500 ساله انگلیس دانست. پس 
بایجان  آذر  طلبان  تجزیه  از سرکوبی 
حرکت  ایران  بیوطن  های  ائی  توده  و 
خود را در راه دیگری آغاز کرد. راهی 
که پایانش خود کفائی اقتصادی،  و بی 
نیازی به غرب بود. راهی که رهائی از 

اسارت غرب صنعتی بود.
راهی که روشن و پر امید بود و راهی 
که از نیمه راهش با افتخار و سر بلندی 
اسب  دیگر  ایران  بود.  همراه  رفاه  و 
سواری ده  نبود. خودش سواری شده 
بود که به دنبال اسب برای  سواری می 

گشت.
ایران در دهه سال 1970 میالدی  چون 
می  میانه  خاور  در  درخشان  زمردی 
درخشید. فروغ اقتصادش، تحوالت و 
حرکات اجتماعی اش، با اجرای اصول 
قلب  و  گردیده  نمایان  سفید  انقالب 

کشور های استعماری جهان صنعتی 

که قرن ها  ایران را  جویده و خورده و 
غارت کرده   بودند را می لرزاند.

روز  یک  قاجار  عصر  در  که  ایرانی 
شمال و جنوبش را روس و انگلیس می 
استفراغ  را  آن  دیگر  روز  و  بلعیدند. 
می  نشخوار  دوباره  فردایش  و  کرده 
بود  شده  استخوانی  چون  نمودند، 
قابل  دیگر  که  گیر  گلو  تیز  و  محکم 

خوردن نبود.
برای  رهبرش  بود،  شده  بیدار  ایران 
ساختن ایران و  حفظ حقوق و منابعش 
و همبستگی شاه  بود  آمده  میدان  به 
این  که  البته  بود.  شده  انجام  ملت  و 
در  ملت  و  شاه  همبستگی  و  بیداری 
چشم  از  رفتن  پیش  به  ایران  حرکت 
مخفی  استعمارگر  غرب  بین  تیز  های 

نبود.
نبود،  قابل تحمل  برای غرب  البته که 
ایرانی که در آمد نفتی اش را بموجب 
قاجاریه  زمان  در  دارسی  قرارداد 
سالیانه به 25000 لیره به شرکت نفت 
سال  تا  و  بود  کرده  واگذار  انگلیس 
در   16 بابت  دیناری  1312 خورشیدی 
بود،  نکرده  دریافت  االمتیاز  حق  صد 
تمام  با  رضا شاه  پادشاهی  در طول  و 
مبارزات فقط 50 هزار لیره بابت 16 در 

صد حق االمتیاز دریافت نموده بود.

شاه  رضا  محمد  پادشاهی  زمان  در   
تأسیسات  کلیه  پهلوی  همان ایران 
آن  مدیریت  حتی   و  نفتی  صنایع  و 
صنایع را از کمپانی نفت انگلیس پس 
نفت  ملی  شرکت  اختیار  در  و  گرفت 

ایران گذارد.
خود  که  استعمارگر،  غرب  برای  البته 
دانست،  می  دنیا  انرژی  آقای  را  
علیرغم  ایران  که  نبود  تحمل  قابل 
و  غرب  منافع  و  کنسرسیوم  مخالفت 
شرکت های بزرگ نفتی به    گسترش 
پاالیشگاه های نفت خود در اصفهان، 
تهران  و  شیراز  کرمانشاهان،  تبریز، 
آبادان  پاالیشگاه  توسعه  و   تعمیر  و 
جهان  های  پاالیشگاه  باالترین  بحد 
بسنده  حد  این  به  و  کند.  مبادرت 
کشور  در  پاالیشگاه  ایجاد  به  نکرده 
های افریقا و آسیا و مشارکت در نفت 
نفت  اکتشاف  و  انگلیس  شمال  گاز  و 
در  راه  و  نماید   دیگر   نقاط  سایر  در 
آمدی که همیشه امکان بدست آوردن 
آن فقط و فقط برای شرکت های نفتی 
نفت  شرکت  همه  رأس  در  و  بزرگ 
بازار های  انگلیس در  برتیش پترلیوم 
جهانی ممکن بود.   برای در آمد ایران 

بگشاید.
البته که برای غرب وحشتناک بود که 

نفتکش غول  فروند   10 با خرید  ایران 
های  کشور  ردیف  در  را  خود  پیکر 

حمل کننده نفت قرار دهد.
کشور  های  دولت  و  سران  که  البته 
های استعمارگر که براستی  مباشران 
ایجاد  با  هستند،  نفتی  های  کمپانی 
خط انتقال گاز بروسیه و اروپای غربی 
اروپا.   به  نفت  انتقال  لوله  و طرح شاه 
ها  سال  که  حسابی  بی  آمد  در  بازار 
فقط و فقط متعلق و در انحصار شرکت 

های انگلیسی بود کساد خواهد شد.
البته که بر چشم غربی ها مانند خاری 
گازی  دیدند  می  وقتی  رفت   می  فرو 
که حدود 60 سال در جنوب ایران می 
رفت.  می  هوا  به  بهره  بی  و  سوخت 
پادشاهش  رهبری  تحت  ایران  دولت 
محمد رضا شاه پهلوی آن را مهار کرده 
و با لوله به شوروی انتقال می دهد و از 
بهای آن کار خانه ذوب آهنی در ایران 
راضی  هرگز  غرب  که  میکند)  احداث 
بهمین  و  نبود  ایران  احداث آن در  به 
به  آن  فروشنده  هیچگاه  هم  دلیل 
و  خریداری  شوروی  از  نشد،(  ایران 
نیاز  بی  آنها  فوالد  و  آهن  از  را  ایران 
سازد. و ایران با داشتن کار خانه ذوب 
آهن در ردیف کشور های صنعتی قرار 

می گرفت. 
بود، و غرب  انتظار  البته که غیر قابل 
برداری  بهره  این  ناظر  توانست  نمی 
ایران از گاز خود باشد که شرکت ملی 
های  شرکت  جوانترین  که  ایران  گاز 
از  که  کوتاهی  زمان  در  بود  دنیا  گاز 
سرمایه  نظر  از  گذرد  می  آن  تأسیس 
بزرگترین شرکت های  و در آمد جزو 

گاز دنیا گردد.
در  که  استعمارگر  غرب  که  البته 
باشد،  می  غارتگر   انگلیس  رأسش 
زالوی  باید  را  انگلیس  دولتمردان  که 
و  نامید  بشری  جامعه  خون   مکنده 
کشور های زیادی را به فقر و  بدبختی 
و نابودی کشیده اند که بهترین نمونه 
باید  باشد.  ایران  عزیزمان می  کشور 
نگران و متحیر شوند وقتی می بینند 
های  کارشکنی  علیرغم  ایران  که 
کشور های غربی با کمک کشور ژاپن 
یعنی رقیب اقتصادی کشور های غرب 
گردیده  شیمی  پترو  صنایع  دارای 
را  نفتش  که  نظردارد  در  قاطعانه  و 
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و  محصوالت  اولیه  بمواد  تبدیل  با 
مصنوعات پترو شیمی به جهان عرضه 
تولید   برای  نفت  بصورت  نه  کند.  

انرژی  و گرما.
انتقام  و  هولناک  غرب  برای  که  البته 
میالدی   1973 سال  در  که  بود  آمیز 
ایران  با 1352 خورشیدی،  شاه  برابر 
بعهده  را  نفت  بهاء  افزایش  رهبری 
از  را  نفت  دارای  های  کشور  و  بگیرد 
آنها  به  و  سازد،  بیدار  غفلت  خواب 
بفهماند کجای کارند. باید نرخ فروش 
نفت خود را بر اساس نرخ تورم جهانی  
جزیره   دولتمردان   لذا   کنند.   تعین 
توانستند  می  مگر  انگلیس  اهریمنی  
ناظر باشند، ایرانی که ، در سال 1900 
 80 یعنی  قاجاریه  زمان  در  میالدی 
هزار    250 دریافت  ازاء  در  قبل  سال 
لیره وام از کشور شوروی تمام عواید 
گمرکی کشورش را به استثنای منطقه 
مدت  برای  را   فارس  همیشه  خلیج 
و  گذارد  ها  روس  اختیار  در  سال   50
قاجار  میالدی سالطین   1911 سال  در 
کنند  انگلیس قرض  از  لیره  هزار   150
برای عیاشی هایشان و  تمامی عواید 
گمرکی خلیج فارس را در گرو انگلیس 
زمان  در   ایران  همین  بود.  گذارده 
 1970 سال  دهه  در  شاه  رضا  محمد 
وام  انگلیس  بدولت  دالر  میلیارد  یک 

داده بود. با بهره زیاد.
البته که برای انگلیس غیر قابل تجسم 
 1920 سال  در  که  ایرانی  بود  تصور  و 
برابر با 1299 خورشیدی نیروی دریائی 
اش فقط از یک کشتی مسافری قراضه 
در خلیج همیشه فارس تشکیل شده 
بود در زمان  پادشاهی محمد رضا شاه 
صاحب هفتمین نیروی جنگی دریائی 
در  را  انگلیس  نقش  و  گردد،  دنیا  در 
همیشه   خلیج  های  آب  از  حراست 

فارس ایفاء نماید.
بود،  خطر  زنگ  غرب  برای  که  البته 
تعداد  فقط   1920 سال  در  که  ایرانی 
سطح  در  دانشجو  و  محصل  هزار   40
کشور داشت و حتی یک دانشگاه هم 
برابر  میالدی   1977 سال  در  نداشت، 
با1356  به 10 میلیون و تعداد دانشگاه 
در  که  ایرانی  و  برسد،  عدد   18 به  ها 
اولین  برای  شاه  رضا  پادشاهی  زمان 
با اعزام 100 نفر محصل به فرانسه  بار 
و  تعلیم  در  را  شکوهمندی  دریچه 

تربیت جوانان ایران آغاز نمود. 
حاکم  استعمارگر  غرب  برای  که  البته 
بر کشور ها جای حیرت بود، در سال 
گرفتار  اروپا  و  امریکا  که   1970 های 
بحران بیکاری همه جانبه ای بودند، دو 
میلیون کارگر خارجی برای سازندگی 

در ایران شاغل بودند.
نمی  اتحاد جماهیر شوروی  که   البته 
و  ترقی  و  خوشحالی  ناظر  توانست 
مانند  که  ایرانی  باشد.  ایران  قدرت  
آن  از  ای  پاره  رسیده  سیب  یک 
توسط  را  عزیزمان  بایجان  آذر  یعنی 
پیشه  جعفر  سید  مانند  نوکرانش 

بلعیدن  آماده  خود  دهان  در  را  وری 
ناتوانی  و  ضعف  کلی  بطور  و  دید  می 
سیاسی  خوراک  چاشنی  ایران 
کشور  یک  بصورت  میدانست.  خود 
اقتصادی و نظامی پر قدرت در جنوب 
های  رادار  و  افکند  سایه  کشورش 
هوائی اش تا 500 کیلومتر داخل خاک 
متجاوز  و یک  کند  کنترول  را  روسیه 
را  ایران  به  گذاشتن  پا  جرأت  روسی 

نداشته باشد.
البته که برای غرب قابل محاسبه بود، 
ایرانی که تا دیروز کشاورزی اش فقط 
دیمکاری بود در زمان محمد رضا شاه 
 13 ظرفیت  به  بزرگ  سد   13 دارای 
در  و  آب  ذخیره  مکعب  متر  رد  میلیا 
کشاورزی  هکتار  هزار  ها  صد  نتیجه 

مدرن  گردیده بود.
اگر ما ایرانیان معنای این سازندگی ها 
را که در همه زمینه ها در مدت کوتاه 
حال  در  دائمًا  ایران  گوشه  هر  در  که 
نمونه  هزاران  از  من  و  بود  سازندگی 
اشاره  ها  آن  از  کمی  تعداد  به  فقط 
کردم را نمی دانستیم و نمی فهمیدیم.  

غربی  ها  بخوبی  می فهمیدند.  اگر  
ضد  جبهه  مسموم  تبلیغات  تحت  ما  
، آخوند ها بخصوص توده ای  ملی ها 
رغبتی  استالینی  بچه  بیوطن  های 
ها  غربی  نداشتیم،   ها  آن  بدانستن 
پیشرفت  این  تمام  ولع  و  حرص  با 
نگریستند  می  را  ها  سازندگی  و  ها 
زمان  ایران  ما  اگر  بودند.  متعجب  و 
زمان  با گذشته  را   پهلوی  پادشاه  دو 
رسانه  یا  و  میکردیم،  مقایسه  قاجار 
سیاسی  های  سازمان  و  گروهی  های 
ها  در جریان سازندگی  را  ایران  ملت 
قرار می دادند که ندادند. آن وقت بود 
ایران  قدر خدمات رضا شاه  که ملت 
و محمد رضا شاه را درک می کردند. 
تنها   نه  افسوس  صد  و  افسوس  ولی 
این کار را نکردند، هیچ  هم کاری   با 
دولت   مردان  و  معرفی   خدمات  آن  
توانستند   تا  نداشتند. ولی  ها      را  
و       خوانی    لغز  به   را  جامعه  افکار 
بدبینی  و  توقع  داشتن بی جا تشویق 
می کردند، و کشوری  مانند سوئیس و 
کشور  های  اروپائی را     برای    ملت  

ایران ترسیم می نمودند.
وجود  استعمارگران  باشگاه  در  اصلی 
دولت  اول  است.  شرح  بدین  که  دارد 
کنند  می  علیل  و  ضعیف  را  کشوری 
و منابع و غارت  به جان ثروت  بعداً  و 
نمونه  بهترین  پردازند.  می  کشور  آن 
پیشرفته   ، مترقی  ایران  نوشت  سر 
شاه  رضا  محمد  نظام  در  سکوالر  و 
دفتر  این  آمد  پایان  به  است.   پهلوی 

حکایت هم چنان باقی است.
به امید  بیداری و آگاهی  ملت  بی یار  

و یاور  ایران
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عرفان  دنیاي  به  تکالیف  و  صفر  خط 
که  کنیم  بررسي  اما   ، ندارد  ارتباطي 
ي  همه  تکلیف  اینها  تمام  اگر  پس 
ها  کاري  اضافه  این صورت  در  ماست 

چه هستند ؟
اضافه کاري ها اعمالي هستند که دو 

قانون بر آن ها حاکم است :
1 - برایشان پاداش و جزا یا بهشت و

 جهنم وعده داده نشده باشد .
2 - به رخ کشیدني نباشد .

با چند مثال میدهیم موارد باال را :
وبراي  است  تکلیف  نماز یک  خواندن 
آن پاداش و براي نخواندنش جزایي در 
، اما براي کیفیت برپایي  تعریف شده 

نماز چطور ؟
نمازش  در  که  کسي  اند  گفته  آیا 

قبول  نمازش  دارد  کامل  ذهن  کنترل 
است و کسي که با ذهن پریشان نماز 
مي خواند خیر ؟ و به رخ کشیدني هم 
داشتن  توان  نمي  که  طوري   ، نیست 
پس  کشید  رخ  به  را  ذهن  کنترل 

کنترل ذهن یک اضافه کاري است.
آیا براي اینکه ما با کل هستي هم فاز 
کرده  تعریف  جزایي  یا  پاداش  بشویم 
دوگانه  رفتارهاي  اینکه  براي  یا  ؟  اند 
مان را حذف کنیم چطور ؟ حلقه هاي 

همفازي کیهاني و اسکن دوگانگي .
موجود  زمان یک  که  داریم  عقیده  ما 
سر  ما  با  و  است  هوشمند  کامال 
که  علت  این  به  دارد  ناسازگاري 
آن  به  نسبت  دیکتاتوري  حس  ما 
داریم،به طوري که یا دائما به زمان مي 

گوییم زودتر بگذر یا دیرتر ... .
بگیرید  نظر  در  را  نفر  دو  مثال  براي 
دارند  قرار  راهي  چهار  سر  هم  با  که 
منتظر  راه  چهار  سر  آنها  از  یکي  و 
است و دیگري درترافیک مانده است 
هرچه  زمان  خواهد  مي  اول  نفر   ،
خواهد  مي  دوم  نفر  و  بگذرد  زودتر 
اینکه سر موقع  تا  زمان دیرتر بگذرد 
سرقرارش برسد براي هر دو نفر دقیقا 
برعکس چیزي که مي خواستند اتفاق 
مي افتد چرا که زمان از طرفي با حس 
با  طرفي  از  جنگد  مي  ما  دیکتاتوري 
میزان هیجانات ما نسبت عکس دارد، 
ما  هیجانات  هرچه  که  ترتیب  این  به 
بیشتر باشد حس زمان سریعتر است ،
در زندان هاي انفرادي از همین روش 
که  کنند  مي  استفاده  زنداني  براي 
هیجانات او را به حد اقل میرسانند تا 
زمان براي او کندپیش برود و این براي 
بسیار  نباشد  همفاز  زمان  با  که  کسي 
با  فازي  هم  ،پس  بود  خواهد  سخت 

زمان نیز یک اضافه کاري است.
زمان  بر  عالوه  آنکه  دیگر  مبحث  یا 
 ، دارد  ناسازگاري  سر  ما  با  هم  زمانه 
اینطور که ما بر خالف قانون جذب بر 
بیشتر چیزي  هرچه  که  معتقدیم  این 
را با تمام وجود بخواهیم فلک آن را از 

ما دورتر مي کند .
دنیاي  که  رسیم  مي  تعریفي  به  اینجا 
و  هاست  کاري  اضافه  دنیاي  عرفان 

گرچه  که  است  کسي  متعالي  انسان 
تا جایي کم کاري داشته است ولي از 
کاري  اضافه  دنیاي  وارد  بعد  به  جایي 

ها شده است .
اضافه  عنوان  به  نیز  دیگري  موارد 
کاري در نمودار زیر اشاره شده است 
آن  مورد  در  آینده  هاي  دوره  در  که 

صحبت خواهد شد.
پس نماز ، روزه و ... خط صفر است و 

اضافه کاري محسوب نمي شود.

تعریف عرفان:
حرکت  و  کاري  اضافه  دنیاي  عرفان 
برفراز تکلیف و شرح وظیفه مي باشد. 
خود  توان  نمي  آن  ي  واسطه  به  ولي 
دیگران  به رخ  را  و چیزي  کرد  نمایي 

کشید.
هایي  پیام  عرفان  دنیاي  از  همیشه 
شرح  و  تکلیف  نبودن  کافي  بر  مبني 
وظیفه براي عابد و زاهد فرستاده مي 

شود.
فرق بین عابد، زاهد و عارف:

مراسم  انجام  با  که  است  کسي  عابد 
عبادي خود مي خواهد به خدا برسد. 
زاهد کسي است که با پرهیز خود مي 
خواهد به او برسد وعارف کسي است 

که با عشق به او مي رسد.
دنیاي عرفان بر فراز بایدها و نبایدها 
عشق  دنیاي  عرفان  دنیاي   . است 

است...
چرا انسان اشرف مخلوقات است؟

اضافه  که  است  موجودي  تنها  چون 
کاري براي او تعریف مي شود...

نوع  سه  را  عبادت  )ع(  علي  حضرت 
تعریف کرده اند : 1- عبادت بردگان :

ـعرافن حلقه )کیهانی (
زری نظر       :      د.اخـتری
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 که از ترس جهنم و عذاب عبادت مي 
کنند.

 2- عبادت تجار که به طمع بهشت او 
عبادت مي کنند . 

3- عبادت آزادگان : که فقط براي او 
عبادت مي کنند.

یا رب ز تو آنچه من گدا مي خواهم
 افزون ز هزار پادشا مي خواهم

هرکس ز در تو حاجتي مي خواهد
 من آمده ام ز تو، تو را مي خواهم
داني که چه ها چه ها چه ها میخواهم
 وصل تو من بي سر و پا مي خواهم

هرکس ز در تو حاجتي مي خواهد 
من آمده ام ز تو، تو را مي خواهم

یا
نمي  از دوست مقصدي  ز دوست غیر  ما 

خواهیم
 حور و جنت اي زاهد بر تو باد ارزاني

جلسه چهارم

چرا باید عبادات ارتقاء داشته باشد؟

دانشجویان  براي   2 دوره  در  اتفاقاتي 
مي افتد :

عبادات  اگر   ( مرده  دات  عبا  قطع   -
انسان از حالت صعودي خارج شده و 
به طور خطي پیش برود ، عبادت مرده 

محسوب مي شود
دستي  ترمز  اصطالحا  دوره  این  در  و 
خطي  عبادتشان  که  افرادي  براي 
، در زمینه ي  است کشیده مي شود. 
و  مي شود  ،کشیده  عبادي  هاي  ر  کا 
تا زمان رفع ایراد کار این ترمز دستي 
باقي مي ماند( . این اتفاق به این دلیل 
ماو  عبادات  در  کیفي  ارتقا  که  است 
مراسم عبادیمان اتفاق بیافتند. پس از 
گذراندن این دوره موقت و با فهمیدن 
عباداتمان  کیفیت  کارمان،  اشکال 

بهتر مي شود.
است  مسائلي  جمله  از  مساله  )این 
معاندین  توسط  آن  درک  عدم  با  که 
اینگونه  کیهاني،  عرفان  دشمنان  و 
کیهاني  درعرفان  که  مي شود  تعریف 
که  صورتي  در  شود.  مي  قطع  نماز 
براي  اتفاق  این  و  نیست  اینگونه 
کیفي  نظر  از  که  افتد  مي  کساني 
داشت  وجود  درعباداتشان  مشکالتي 
به  فرد  که  است  موقتي  دوره  این  و 
کیفي  ارتقا  و  ببرد  پي  خود  اشکال 

صورت گیرد(.

است  )ارتباطي  وجودي  درک شکر   -
مي  شکر  را  خدا  فرد  اگر  آن  طي  که 
هاي  سلول  تک  تک  گویي   ، کند 
وجودش خدا را شکرمي گویند و این 
شکر با شکر زباني بسیار تفا وت دارد(
است  طي  )ارتبا  حضور  حس  درک   -
که طي آن فرد به درک اینکه خداوند 
در همه جا حضور دارد و بر همه حال 
بسیار  چیزي  به  میرسد  است  حاضر 

فرا تر از یاد (
مراتب ذکر:

پله ي اول ، مرحله ي ذکر زباني است، 
این مرحله به علت آنکه براي خداوند 
نامي مي آوریم و او را خطاب مي کنیم 
گرچه اولین وپایین ترین مرحله است 

اما از شرک باال تر است.
پله ي دوم ، مرحله ي ذکر قلبي یا یاد 
است ،در هنگامي که به این مرحله مي 
زبان  بر  ذکر  دیگر  است  ممکن  رسیم 
نیاید و اما همه جا یاد او هستیم و هر 
کجا او را مي بینیم ، این مرحله بسیار 

متعالي تر از ذکر زباني است .
حضور  حس  ي  ،مرحله  سوم  ي  پله 
است  یاد  مرتبه  از  تر  باال  که   ، است 
غایب  شخص  سوم  براي  یاد  که  چرا 
و  است  حاضر  همیشه  او  اما   ، است 
 ، است  تر  نزدیک  ما  به  گردن  از رگ 
حس حضور هنگامي است که احساس 
حضور او را در همه جا داشته باشیم، 

دربیرون ، در درون و...
اما بحث اصلي :

 ، خدا  سوي  به  انسان  حرکت  مسیر 
ازابتداي چرخه ي انا هلل یعني از اسفل 
مسیرعشق  چرخه  باالي  تا  السافلین 
است. انسان درهرلحظه در حال تجربه 

کردن این عشق است.
انسان هم در زندگي هاي قبلي ، هم 

بعدي  هاي  زندگي  در  هم  و  دنیا  در 
عشق را تجربه مي کند و کیفیت این 
عشق در هر لحظه متعالي تر مي شود . 
عشق در زندگي هاي قبلي فقط عشق 
به خود و خود شیفتگي بوده است. در 
دنیا هم عشق به خود تجربه میشود و 
به دیگران. در زندگي هاي  هم عشق 
و  فقط  بعد  به  مکاني  فرا  یعني  بعدي 
فقط عشق به دیگران تجربه مي شود.
دنیا مانند پلي است بین عشق به خود 

و عشق به دیگران :
به دنیا مي آید  نوزادي که  براي مثال 
در ابتدا تجربه اي از عشق به دیگران 
ندارد و 100 درصد خود شیفته است، 
اما پس از چند ماه عطف به بیرون مي 
شود و دیگر هر آغوشي را نمي پذیرد 

وغریبي مي کند ،غریبي کردن نشانه 
ي  رشد بچه است.

- یکي از اضافه کاري ها و رسالتهاي 
ما در زندگي دنیا این است که بتوانیم 
از صد در صد عشق به خود به سمت 
حرکت  دیگران  به  صددرصدعشق 

کنیم.
در این مسیر ، هم عشق به خود و 

هم عشق به دیگران تجربه مي شود، 
مسیر انسان در هر حال مسیر عشق 

است.
حاکم  اصولي  عشق  مسیر  این  در  اما 

است :
یک  جاي  فقط  قلب،  یک   :1 اصل- 

عشق است.
عنصر  دو  بین  از  که  است  این  منظور 
دیگران  به  عشق  یا  و  خود  به  عشق 
یک  یعني  بماند.  باقي  باید  یکي  تنها 
یا  و  به خود است  یا جاي عشق  قلب 
جاي عشق به دیگران . به تعبیر دیگر 
دیگران  به  عشق  ادعاي  که  کسي 
در  شیفتگي  خود  از  اثري  نباید  دارد 

او باشد.
از منظر عرفان یک خانه جاي یک نفر 
معشوق  حضور  خواستار  اگر   . است 
از  را  خانه  باید  هستیم  خانه  در 

وجودخودمان خالي کنیم.
مانند داستاني در مثنوي جناب موالنا:

 ، رود  مي  دیدارمعشوق  به  عاشقي 
معشوق مي پرسد کیست ؟ عاشق مي 

گوید» من هستم «
 و معشوق مي گوید : برو که تو هنوز  

» من «هستي  و عاشق مي رود سالها 
به اندیشه و فکر و خودسازي و...  مي 
 ، باز مي گردد  از مدتي  پردازد و پس 
این بار در پاسخ معشوق که مي پرسد 

کیستي مي گوید
» تو هستي « 

وقتي گفته مي شود» تو هستي «
نمانده   » من   « از  اثري  دیگر  یعني    
است. در خود مي نگرم تو را مي بینم 

چون دیگر تو همه چیز من هستي
خاطرم  از  تو  انتظار   ، جلوه  یک   «

گذشت
 آیینه مي دمد ز سرا پاي من هنوز «

و یا
» تو هستي من شدي از آني همه من 
من نیست شدم در تو از آنم همه تو «

نشان  که  شعري  یک  نهایت  در  و 
«مي  اول  اصل   « رعایت  ي  دهنده 

باشند : 
برو تو خانه ي دل را فرو روب 

مهیا کن مقام و جاي محبوب
چو تو بیرون روي او اندر آید

 به تو بي تو جمال خود نماید
دیگر  دارد  عاشقي  ادعاي  که  کسي   

اثري از» من« نباید داشته باشند . 
این دگر من نیستم من نیستم

  حیف از آن عمري که با» من «زیستم 
چه  هر  کودکي  در  ما  رشد  مسیر  در 
از  و  است  خود  براي  خواهیم  مي 
به  جایي  از  اما  است  خودشیفتگي 
تر  ماعمیق  رسالت  مسیر  این  در  بعد 
از  اثري  دیگر  که  جایي  تا  شود  مي 

خودشیفتگي باقي نمي ماند.
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ایران-  و  کتاب»آلمانی ها  ادبی  نقد 
دوستی  یک  معاصر  و  گذشته  تاریخ 
بدفرجام« به قلم دکتر  مصطفی دانش 
پژوهشگر،  سیاسی،  علوم  کارشناس 
متخصص  و  خبرنگار  نویسنده، 
و  اتریش  آلمان،  اداری  دادگاه های 

هلند:
***

تاریخ  ایران-  و  کتاب»آلمانی ها 
دوستی  یک  معاصر  و  گذشته 
کونتزل  ماتیاس  دکتر  اثر  بدفرجام« 
متفکر،   ،Dr.Matthias Küntzel
پژوهشگر، نویسنده و کارشناس ارشد 
فنی  دانشگاه  در  رشتۀ علوم سیاسی 
 Technical College ofهامبورگ
روابط  تاریخ  توضیح  به   ،Hamburg
و  بیستم  قرن  آغاز  از  آلمان  و  ایران 
می  پردازد.  معاصر  زمان  تا  آن  ادامۀ 
ترجمۀ  به  کتاب  این  پارسی  نسخۀ 
 Michaelمبشری مایکل  آقای 
فروغ  انتشارات  در   Mobasheri
انتشار  - پاریس-  خاوران  و  - کلن- 

یافته است
این  پارسی  ترجمۀ  مطالعۀ  از  پس 
علمِی  پایۀ  و  بنیان  توانم  می   کتاب، 
وسیع و عمیق این اثر را تأیید نمایم. 
اطالعات و واقعیت های بسیاری که این 
کتاب بازتاب می  دهد، به ویژه مربوط 
جهانی  جنگ  از  بعد  و  قبل  زمان  به 
و  نازی  آلمان  حکومت  دورۀ  اول، 
هنگام جنگ جهانی دوم، حتا برای من 
ناآشنا و برایم جالب توجه بودند. این 
اثر نمایان می  دارد چگونه یک قدرت 
از اسالم و جریان های متعدد  خارجی 
در ایران به سود خود و برای پیشبرد 
اهدافش سوءاستفاده و در ایران بیش 
نویسنده  است.  کرده  نفوذ  بیشتر  و 
حتا به دوردست نگریسته و روابط دو 
تعقیب  بیستم  قرن  اوایل  از  را  کشور 
شاه  ناصرالدین  می  دارد.  تشریح  و 
برلین  به  میالدی   1873 سال  قاجار، 
نمایندگی  اولین  ایران  و  کرد  سفر 
دیپلماتیک و کنسولگری خود را سال 
نمود.  افتتاح  برلین  1885 میالدی در 
ایران و آلمان بقدری نزدیک و  روابط 
میالدی   1906 سال  که  شد  صمیمانه 
تهران  در  آلمانی   مدرسۀ  نخستین 

آن  فارغ التحصیالن  و  شد  تأسیس 
به  باید  عالی  تحصیالت  برای  سپس 
آلمان اعزام می  شدند. آلمان به تربیت 
 Germanophileیک قشر ِژرَمنوفیل
و طرفدار آلمان در ایران به سود خود 
ایران  زمان  آن  زیرا  بود،  عالقمند 
استراتژیک  دیدگاه  از  آلمان  برای 
را  هندوستان«  به  حکم»دروازه ای 
داشت که در کوران رقابت ها و جنگ 
قدرت با بریتانیا، رقیب بزرگ و دشمن 
طول  در  بنابراین  بود.  آلمان  دیرینۀ 
جنگ جهانی اول، آلمان سعی داشت 
ایران را به عنوان متحدی در منطقه، 
به سوی جبهۀ آلمان و اتریش گرایش 

داده و به آن ملحق نماید
جهانی  جنگ  آغاز  با   1939 سال 
تعبیۀ یک شبکۀ  به  نازی  آلمان  دوم، 
جاسوسی تقریبًا یکصد نفره در ایران 
جبهۀ  علیه  بر  را  ایران  تا  کرد  اقدام 
بسیج  خود  سود  به  غربی  متفقین 
نماید و نفوذ خود بر اسالم را گسترش 
پارسی  ترجمۀ   62 صفحۀ  در  بخشد. 
کتاب، شرح داده شده است که سال 
 Hjalmarشاخت هیالمار   1936
مرکزی  بانک  رییس   ،Schacht
هیتلر  اقتصاد  وزیر  و  سوم  رایش 
جانب  از  و  کرد  مسافرت  تهران  به 
ایران  وقت  مقتدر  پادشاه  رضاشاه، 
مورد  او  ولیعد  پهلوی،  محمدرضا  و 
هنگام  گرفت.  قرار  گرم  استقبالی 
پهلوی،  محمدرضا  و  رضاشاه  بدرقه، 
ولیعهد وقت ایران با بلند کردن دست 
او  به  هیتلر«  شیوۀ»سالم  به  راست 
از  پیش  گفتند.  بدرود  و  احترام  ادای 
دولتمردان  دوم،  جهانی  جنگ  وقوع 
بلندپایۀ سیاسی ایران همچون حسن 
اسفندیاری، رییس مجلس وقت ایران، 
از  و  می کردند  سفر  آلمان  به  بارها 

گورینگ هرمن  هیتلر،  آدولف  سوی 
Herman Göring، مشاور سیاسی 
ارشد هیتلر و فرماندۀ کل نیروی هوایی 
هیالمار  همچنین  و  نازی  ارتش  وقت 
بانک  رییس  و  اقتصاد  وزیر  شاخت، 
مرکزی وقت رژیم نازی مورد پیشواز و 
خوش آمدگویی قرار می  گرفتند. سال 
هیتلر-  حزب»جوانان  رییس   1937
Hitlerjugend«، بالدور فون شیراخ
برای   ،Baldur   von Schirach
کرد  تهران سفر  به  مالقات  و  نشست 
رضاشاه  صمیمانۀ  استقبال  مورد  و 
قرار گرفت. آلمان نازی از سال 1938 
اقتصادی  شریک  مهمترین  میالدی 

ایران شد
جالب  پیوندهای  همچنین  کتاب،  این 
سطوح  در  نفوذ  گوناگون  شیوه های  و 
بازتاب  و  کرده  معرفی  را  مختلفی 
از  بسیاری  نمونه،  عنوان  به  می  دهد: 
روحانیون شیعۀ ایران بر منبِر موعظات 
امام  را  هیتلر  آدولف  خود،  مذهبی 
غایب شیعیان  امام  همان  یا  دوازدهم 
معرفی و او را منجی جهان از زیر یوغ 
می  کردند  قلمداد  بریتانیا  استعمار 
عالوه بر این، آلمان نازی سعی داشت 
را  خود  سامی  ضد  سیاست های  بذر 
تبلیغات  دامنۀ  و  بیفشاند  ایران  در 
یهودستیزی را گسترش بخشد و قشر 
این  به  را  اسالم  روحانیان  و  مذهبی 

منظور تحریک و بسیج نماید
این کتاب اما، تنها خود را وقف تشریح 
و تفسیر روابط دو کشور از اوایل قرن 
بیستم تا پایان جنگ جهانی دوم نمی  
کند، بلکه روابط و مناسبات جمهوری 
جمهوری  و  بُن  دولت  با  اسالمی 
جزییات  و  توضیح  را  آلمان  فدرال 
می  دهد.  بازتاب  نیز  را  مراودات  این 
بخش پنجم و آخر این کتاب به شرح و 

تفسیر سیاست گذاری خارجی آلمان و 
برخورد این کشور با برنامه  های اتمی 
پردازد.  می   اسالمی  جمهوری  رژیم 
چنانکه این کتاب منتقدانه نمایان می 
 دارد، روابط نزدیک و دوستانۀ ایران و 
و  اختالفها  تضاد،  همۀ  با وجود  آلمان 
عدم  مانند  سیاسی  نشیبهای  و  فراز 
بدون  ایران،  در  بشر  حقوق  رعایت 
وقفه پابرجا بوده و همواره ادامۀ حیات 
نیروی  و  عمق  بررسی  است.  داده 
تاریخ  این دوستی و استحکام آن در 
و  جدید  دریچه  ای  از  کشور  دو  هر 
متفاوت، موضوع اصلی این کتاب است 
روابط  از  تازه  ای  دیدگاه  و  درک  که 
می   ممکن  خواننده  برای  را  دوجانبه 
سازد. همان گونه که نویسنده در بخش 
دقیقًا  است،  داشته  بیان  پیشگفتار 
جذابیتی  دارای  او  برای  جنبه  همین 
ویژه و دلیل انگیزش او برای تحقیق و 
پژوهش بیشتر بوده است. وی پژوهش 
موفقیت  بسیار  را  زمینه  این  در  خود 

آمیز انجام داده است. 
ممتاز  مبشری  مایکل  پارسی  ترجمۀ 
عینی  او  ترجمۀ  است.  ای  حرفه   و 
است، دقیقًا در چارچوب موضوع و در 
راستای آهنگ جمالت و کلمات زبان 
اصلی قرار دارد و همزمان فارسی روان 
و ادبِی سرشار او در متن پارسی کتاب، 
بسیار  خواننده  یک  عنوان  به  برایم 
را  کتاب  مطالعۀ  امکان  و  بود  جذاب 
برایم بیشتر لذت بخش نمود. همچنین 
پانوشتهای  که  کرد  خاطرنشان  باید 
متعدد مترجم و توضیح برخی وقایع، 
و  آگاهی  تخصصی،  عبارات  و  واژه ها 
معانی  مورد  در  بیشتری  روشنگری 
ِعلمی و رخدادهای حقیقی تاریخی را 
در اختیار می  گذارند و برای خوانندۀ 
پارسی بسیار سودمند و مفید هستند. 
کارشناس  و  نویسنده  یک  عنوان  به 
حرفه ای که چهل سال سابقۀ فعالیت 
کتاب،  تدوین  و  پژوهش  خبرنگاری، 
مورد  در  تخصصی  مقاالت  و  گزارش 
مسایل مشابه را در کارنامۀ خود دارم، 
مطالعۀ این کتاب را به همۀ خوانندگان 
پارسی  زبان که به تاریخ روابط ایران و 
آلمان عالقمند و مایل به کسب آگاهی 
در این زمینه هستند صمیمانه توصیه 

می  کنم
با مهر فراوان

ُکلن، سپتامبر   دکتر مصطفی دانش- 
2013

نقد کتاب  آلمانی اه واریان
نوشته دکتر مصطفی دانش

کونتزلمایکل  مبشری ماتیاس 

دکترمصطفی دانش
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ازهرکس  که  ما  سخن  شیرین  سعدی 
بهتر به روانی کالم خود ووسعت دایره 
نفوذ و سرعت انتشار آن درعالم یقین 
بحق  خود  کار  اوان  همان  ودر  داشته 
سعدی   جمیل  ذکر   «  : که  گفته  می 
صیت  و  است  افتاده  عام  درافواه  که 
سخنش که دربسیط زمین رقته « ویا:

کس ننالید دراین عهد چو من بر در دوست 
که به آفاق سخن میرودازشیرازم
 درطی یکی از غزلیات آبدار خود می 

گوید :
سعدی به پاک بازی ورندی مثل نشد

تنهادراین مدینه که درهرمدینه ای
شعرش چوآب درهمه عالم روان شده

کزپارس میرود بخراسان سفینه ای
حال اگر برای اثبات این مدعا شاهدی 
می خواهید به این میان سیاح معروف 
که  طنجی  بطوطه«   »ابن  مغربی 
سال  وپنج  پنجاه  یعنی   746 درسال 
به  هندوستان  از  سعدی  فوت  از  پس 

چین رفته  دقت فرمائید:
اقامت خود درشهر  ابن بطوطه درطی 
ازاو  که  پذیرائی  درشرح  فنا  عظیم 
شهر  امیر  نویسد:  می  چنین  شده 
واین  دارد  نام  »قورتای«  قرطی 
چین  امرای  بزرگترین  که  امیربزرگ 
مغول  »قاآن«   خان  جانب  از  است 
امیر  گند.  می  حکومت  ناحیه  براین 
کرد  مهمان  خود  خانه  مارابه  مزبور 
وجشنی ترتیب داد که آن را به مغولی  
که  جشن  دراین   . گویند  می  »طوی« 
بزرگان شهر نیز حضورداشتند میزبان  
ما  برای  مسلمان   آشپزان  تا  داد  امر 
تهیه کنند.  و طعام  گوسفند سرببرند 
خوداو با وجود جاللت مقام  شخصًا به 
خویش  دست  وبه  و  داد  می  طعام  ما 
برای ما گوشت  پاره می کرد.سه روز 
مهمان او بودیم  سپس پسر خودرا با 
ما به گردش به خلیج فرستاد برسفینه 
پسر   . به حراقه سوارشدیم  ای شبیه 
اهل  واز  بود  دیگری  درسفینه  امیر 
طرب وموسیقی جمعی را همراه داشت 
و  هعربی   ، چینی  به  نوازندگان  این   .
به  امیر  پسر  اما  نواختند  می  فارسی 
داشت  مخصوص  عشقی  فارسی  آواز 
خواندند.  می  زبان  این  به  آهنگی   .
امرداد تا آن را مکرر در مکرر بخوانند 

لحنی  به  که  را  آن  چندبار  ومن چون 
تاز  خواندند   شد  می  خوانده  شگفت 
از  که  را  وآن  گرفتم  فرا  ایشان  دهان 

بحر رجز است این است :
تا دل به مهرت داده ام 

 دربحر فکر افتاده ام
چون درنماز استاده ام 
گوئی به محراب اندری

تا اینجا بود بیان ابن
 بطوطه  راجع به

 آن مجلس 
ضیافت وسورو

 سروری که امیر
ابن  درپذیرائی  او  وپسر  ختا  شهر   

بطوطه ترتیب
 داده بودند .

 البته ابن بطوطه 
چون درست فارسی

 نمیدانست وقاضی و
فقیهی بوده است  دور
از تاریخ و آداب ایران

 ندانسته است که این شعر
 از کیست واز کجا آمده است ؟

بیت مزبور از یکی از غزلیات
 معروف سعدی است که مطلع 

آن این است :
آخر نگاهی باز کن

وقتی که برما بگذری
یا کبر منعت می کند
کز دوستان یاد آوری

خوانندگان گرامی از همین اشاره ابن 
انتشار  دایره  که  یابند  درمی  بطوطه 
کالم سعدی نیم قرن بعداز فوت او تا 
سخنش  صیت  یعنی  رسید.  می  کجا 

حتی درافواه مردم اقاصی بالد
 چین وکنار تاقیانوس کبیر

 نیز افتاده بود وزبان فارسی 
درآن عهد تا چه اندازه مفهوم 

ومقبول خارجیان بوده است
که پسر یکی از امرای چین 
به شنیدن الحان شورانگیز

 آن عشق داشته واز آن 
لذت و تمتع می برده است .

مجله یادگار مهر1323
  شماره 2 عباس اقبال 

صفحه 80

گشتی درمیان کتابها                                                    به انتخاب م.ع.آشنا

                   نفوذ تمدن اریانی ردخارج 
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ابوالقاسم حالت
 1292 درسال  حالت  ابوالقاسم 
خورشیدی درتهران زاده شد وازسال 
درسال   . پرداخت  شاعری  به   1314
رابه  توفیق  مجله  سردبیری   1317
وذوق  ودراثرزحمات  گرفت  عهده 
دارای  نشریه  این  که  بود  وابتکاراو 
وضعیتی مطلوب ومردم پسند گردید.
انتظار  از حد  بیش  آن  فروش  ومیران 
 1320 ماه  شهریور  از  پس   . رفت  باال 
قلم  وتاحدی  کرد  تغییر  اوضاع  که 
افکارخود  بیان  برای  آزادشدحالت 
مجال بیشتری یافت وعالوه بر توفیق 
تهران   ، امید  مانند  دیگری  درجراید 
به  دیگر  نشریه  وچند  قیام  مصور، 

شاعری ونویسندگی پرداخت .

ترانه و پیش پرده نویسی
 ، مطبوعاتی  های  فعالیت  درکنار 
عامیانه زبان  به  هائی  ترانه  حالت، 
 ، سیاسی  هدفهای  که  ساخت  می 
وبیشتر  داشت  واخالقی   ، اجتماعی 
درتماشاخانه  پرده  پیش  عنوان   به 
بعضی  شد.  می  خوانده  تهران  های  
مورد  زمان   درهمان  ها   ترانه  این  از 
زیادی  وشهرت  شد  واقع  پسندمردم 
بعنوان پیش  ترانه هارا  این  پیدا کرد. 
قنبری  حمید   ، محسنی  مجید  پرده  
وجمشید شیبانی  درتماشاخانه تهران 
درتماشاخانه  انتظامی  اهلل  عزت  و 

گهر می خواندند.
به  حالت  ابوالقاسم   1325 درسال 
ماه  بیست  از  وپس  رفت  هندوستان 
باز  میهن  به  سرزمین  درآن  اقامت 

گشت ودرشرکت نفت آبادان مشغول

 کارشد.
یازده سال درآبادان اقامت کرد . دراین 
مدت بیشتر  اشعار جدی وداستانهای 
خوزستان  محلی  نشریات  اودر  کوتاه 
چاپ می شد. درعین حال درنشریات 

تهران هم آثارش منتشر می گردید.
حالت درآبادان  به فکر زناشوئی افتاد 
خود   دائی  دختر  با   1320 ودرسال 
به  شد   دوپسر  ودارای  کرد  ازدواج 

نامهای ماهور و مانی .
شد  منتقل  تهران  به   1338 درسال  
نفت  شرکت  عمومی   روابط  ودراداره 

به کارپرداخت .

اشعار حالت 
حالت درانواع  شعر ازقصیده ، غزل ، 

رباعی ، مثنوی وغیره  دست داشت. 

همه   ، شوخی  وچه  جدی  چه  آثاراو 
ودارای  است  وساده  روان   ، شیرین 
دلپسند  ابتکارات  و  بدیع  مضامین 

لفظی ومعنوی است .

نامهای مستعار
ابوالقاسم حالت  تاآخرین شماره هفته 
نامه توفیق بااین نشریه طنز همکاری 
می کرد. بحر طویل های او به امضای 
ُهدُهد میرزا و اشعار دیگربا امضاهای  
ابوالعینک  و  شوخ   ، الری  خروس 

درتوفیق منتشر می شد.

ترجمه ها
حالت به زبان های انگلیسی ، فرانسه 

کتابهای  او   . داشت  تسلط  وعربی 
پیشروان موشک سازی   ، بهارزندگی 
زندگی  زمرد،  شهر  گر  جادو   ،
برروی میسی سی پی ، زندگانی من 
را  درتبعید  تواین(وناپلئون  )اثرمارک 
ازانگلیسی و شبح درکوچه میکل آنژ 

را ازفرانسه ترجمه کرده است .

کتاب ها
با  اغلب   که  حالت  فکاهی   اشعار  از 
شوخ  و  الری  خروس  مستعار  نامهای 
دردوجلد  شده   منتشر  وابوالعینک 
چاپ  حالت    فکاهیات  نام  به  کتاب 

شده است .
جدی   اشعار  شامل   که  حالت  دیوان 
مثنویات   ، ، قطعات  واز قصاید  اوست 
و رباعیات تشکیل شده  درسال 1340  
انتشار یافت  حلت ، کتاب تاریخ  کامل 
  500 سال  وقایع   از  نیز   را  اثیر   ابن 
فارسی   به  عربی   از  آخر   تا  هجری  
ترجمه کرده  که مجلدات فارسی آن 
بیست  تا جلد  شامل  جلد هیجدهم  

وهفتم  می شود.

طنز اجتماعی
 1351 پائیز  ازآغاز  حالت  ابوالقاسم   
کیهان   درروزنامۀ  نویسی  مقاله  به 
که  او  آمیز  طنز  مقاالت  و  پرداخت 
عنوان   زیر  داشت   انتقادی  لحنی 
طنز اجتماعی  تاده سال  مرتب درآن 

روزنامه چاپ می شد.

پایان  یک زندگی پُربار
 1371 ماه  آبان  یکشنبه سوم  شامگاه 

غم مخور
    

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

طرح چهره »کیخسروبهروزی« کار»ژاک فراست«

عامیانه زبان  به  هائی  ترانه  حالت،   ، مطبوعاتی  های  فعالیت  درکنار   *
می ساخت که هدفهای سیاسی ، اجتماعی ، واخالقی داشت وبیشتر به عنوان  

پیش پرده درتماشاخانه های  تهران خوانده می شد.
*حالت به زبان های انگلیسی ، فرانسه وعربی تسلط داشت

* ابوالقاسم حالت  تاآخرین شماره هفته نامه توفیق بااین نشریه طنز همکاری می کرد. 
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شاهد  ایران   وادب  فرهنگ  آسمان 
استاد  بنام   ای  ستاره  فروزان  غروب 
تابناکی   اختر  بود.  حالت   ابوالقاسم 
این  نیم قرن درپهنۀ ادب  از  که بیش 
قلم  وبا  کرد  نورافشانی   سرزمین 
کتاب  ها  ده  سحرآفرینش  و  شیرین 
کرد  وترجمه  نوشت  مقاله  وهزاران 
وسرانجام پس از هفتادو سه سال ) به 
روایتی 79 سال( زندگی پربار  ازجهان 

رفت . 
نمونه اشعار ونوشته های طنز حالت را 

درزیر بخوانید.

حرکت الک پشتی 

گویند که سنگ پشت  بابانگ بلند
می گفت به طفل خویشتن کای فرزند:

کن شکر که باتمام  این کند روی 
این دولتیان به گردماهم نرسند

همکار

شنیدن کشک سای ماست بندی
بگفتا با وزیر ارجمندی :

منم بیکار واندرحال حاضر
شمارا می توانم شد مشاور
که ما چون ماست بند وکشک ساییم

به طور قطع همکار شمائیم
گراکنون خدمت آقارسیدیم 

پی آن بود کز مردم شنیدیم
که هرکاری کند سرکار عالی 

همه کشکش بود یا ماست عالی!

شرایط کرسی نشین

شنیدم گفت درمجلس وکیلی
رفیق کودن وکم ظرف خودرا

که درمجلس مزن حرفی که سازی
 سیه ، رخسار همچون برف خودرا

تورا زان رو به کرسی می نشانند
که ننشانی به کرسی حرف خودرا!

گزند حضرات 

این قدر مگوی کز گزند حشرات
شاید که نصیب خلق گردد خطرات

چون دفع گزند حشرات آسان است
سخت است رهائی از گزند حضرات!

نان تهران

نان گندم سابقًا ازبهرخوردن  بودوبس
لیک اکنون مب کند صدکار باالترازاین
البالی نان زبس ساروج وسنگ وگچ بود
ازخمیرش میتوانی ساخت صدحصن حصین
اختراع اینچنین نانی که دارد این خواص

ابتکاری دلکش است واختراعی دلنشین
ابتکار  دوراز  است  ایرانی  روح  تانگوئی 
اینک این فکر جدید و اینک این طرح نوین
اختراع تازه ما مشرقی ها دیدنی است
مستشرقین دیدن  برای  باید  دعوتی 
بود ایران بسی مشکل  زندگی درخطۀ 
تابهای نان دراین ملک است جان نازنین
تاکه وظع کار ایران اینچنین درهم بود
الکاتبین باکرام  ایرانی حسابش  هست 

افسرو زیور

زیور و افسر دویار محرمند
این دوزن پیوسته دمساز همند

دائم افسر خانم بی خانمان
می کند جادو به کارمردمان

افکند باپشم خرس وپیه گرگ
عقده ها درکار هر خرد و بزرگ

زیور مسکین که یار افسر است 
یک هوو دارد که نامش کشور است

روزی ازدست هوو آمد به تنگ
رفت اندر پیش افسر بی درنگ

گفت : » تاهست این هووی بد عجوز
من زدست او نه شب دارم نه روز

آمدم باحال زار اندربرت
تاکنی فکری به حال زیورت«

گفت افسر:» گر که غمخوارت منم ،
ازسرت شر هوو را می کنم «

بسکه جادو جنبل آن پتیاره کرد 
کشوربیچاره را آواره کرد

کار کشور چون به هم پیچید سخت
کرد فکر چاره ای آن تیره بخت

 
پیش افسررفت باصدهای وهو

تابگیرد باطل السحری ازاو
مردمی می خواست زان یار جلب

دوستی می کرد از دشمن طلب
زیرکی این قصه را ازمن شنفت

ناگهان درزیر لب خندید وگفت:
تاکه افسر پای بند زیوراست

کی به فکر حال وروز کشوراست.

خان ماشاهلل  به  راهها  همه 
 ختم می شود!

چند چشمه از شیرین کاریهای ماشااهلل 
خان که پیشخدمت ساده لوح وبی غل 
وغش اداره مابود رابرای شما تعریف می 

کنم :
مستند  کاریهای  وشیرین  ها  لطیفه 

ماشااهلل خان:

خردرپشت میزمن

دریکی ازروزهاوارد دفتر کارم که شدم 
هم  به  میز  روی  اوراق  کردم  احساس 
خورده است ک ماشااهلل خان را صدازدم 
، گفتم : مگر درغیاب من کسی پشت میز 
من نشسته بود ؟ سری تکان دادوگفت 
: نه آقا ، نه ، غیر ممکنه . مگه من می 

گذارم هرخری پشت میز شما بشینه؟!
قدرشمارا همه می فهمند

درگذشته  تازه  شاعران  از  یکی  عکس 

را درروزنامه چاپ کرده ودراوصافش 
چند  تنی  بودند.  کرده  قلمفرسائی  
بودند  نشسته  من  نزد  نیز  ازشاعران 
که من به آنها گفتم : نگاه کنید همین 
بود  زنده  پیش  هفته  تا  که  خدابیامرز 
هیچکس اعتنا به او نمی کرد. حاال که 
مرده ورفته ازاو دارند قدردانی می کنند. 
»ماشااهلل خان« به عنوان تأیید گفتۀ من 

گفت :
آره آقا ، آره ، اما ناراحت نشین ایشاال 

بزودی قدرشمارا می فهمن!

ماشااهلل خان نمی تواند  ناراحتی 
هیچکس راببیند

درادارۀ ما مردی معمر و بسیار محترم 
بازهم  شدن  بازنشسته  از  بعد  که  بود 
کار  به  اورا  تجربیاتش  از  استفاده  برای 
دعوت  کرده بودند. یک روز که حالش 
چندان خوب نبود وگرفته به نظر میرسد 
وحالش  برخوردم  او  بعه  اتاق  درجلوی 
خوب  حالم  داد:  جواب   . راپرسیدم 
نیست. »ماشااهلل خان « باناراحتی گفت 
: آقا خدابد نده ، ایشاال که حالتون خوب 
بشه، و بالفاصله یبرای ابراز ارادت بیشتر 
گفت : آقا باور کن من ناراحتی هیچکس 
را نمی توانم ببینم حتی اگر سگ وگربه 

باشد ، شما که جای خود دارید!

تشکروارونه

چندبار  هم  قبالً  که  رجوع  ارباب  یک 
بودوقتی  دادخه  راانجام  وکارش  آمده 
من  دفتر  واز  کند  خداحافظی  خواست 
به  انعام  عنوان  به  پولی  برود  بیرون 
»ماشااهلل خان« داد. »ماشااهلل خان« بی 
آنکه دست اورا رد کند پول را گرفت و 
بعنوان تشکر سری فرود آورد وگفت : 
اند:  گفته  ازقدیم  شمادردنکند.  دست 
موئی از خرس کندن غنیمت است! من 
این پول را به رسم یادگاری ازشما نگاه 

می دارم !.

آقارابیشتردوست دارم

کارمندان  از  ویکی  خان«  »ماشااهلل 
روزقبل که تعطیل بود برای تماشا به باغ 
وحش رفته بودندوروزبعد داشتند جلوی 
حرف  قبل  روز  به  راجع  من  کار  اتاق 
ماشااهلل  خوب  کارمندپرسید:  میزدند. 
که  حیوانات  آنهمه  ازمیان  تو  خان 
بیشترخوشت  ازکدامش  دیذروزدیدیم 
که  بلندتر  باصدای  خان  ماشااهلل  آمد؟ 
بگوش منهم برسد گفت : راستش من از 
هیچ کدام. من فقط از آقا خوشم می آید 

وبیش ازهمه دوستش دارم !.
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باالی  سیبیلو  مهندس  اون  امروز 
به  دستی  و  کرد  نگاهی  و  اومد  سرم 
مهندس  این  از   . رفت  و  کشید  بدنم 
سیبیلو اصال ًخوشم نمی یاد . فکر می 
کنه من خر طویله اشم . فقط به چشم 
به من نگاه می  یک ماشین سوددهی 
کنه. اون سبیالی کثیفش رو هم ماهی 
 . کنه  نمی  تمیز  و  زنه  نمی  یکدفعه 

حالم رو بهم می زنه .
آمادگی  من  ببینه  کنه  نمی  فکر  اصاًل 
اش رو دارم یا نه . حرفهاش رو شنیدم 
می  صحبت  عوضی  اپراتور  اون  با  که 
کرد . می خواد منو باز ده طبقه باالتر 
 . شه  نمی  من  از  که  هم  سوال   . ببره 
حق  و  نیستم  آدم  من  که  انگار  اصاًل 
داره هر کاری با من بکنه . االن طبقه 
میشه  باالتر  طبقه  ده  و  هستم   45

پنجاه و پنج . 
دارم  االن  که  ای  گیجه  سر 
که  باال  این  از   . می شه  حتمًاشدیدتر 
پایین رو نگاه می کنم انگار باالی کره 
ماه ام . سرم به َدَوران می افته . همه 
چیز یک ریزه شده اند و اصاًلچیزهای 

کوچک رو نمی شه دید . 
بزرگ  تکه  که  بیفتم  باال  این  از  اگر 
در  روی  که  است  کوچکی  پیچ  بدنم 
از  آخه   . دادند  قرار  ام  دکل  انتهای 
 . برم  می  رنج  ارتفاع  از  ترس  بیماری 
ولی کو گوش شنوا ؟ فکر کنم باالخره 

این بیماری کار بدستم بده . 
گنده  آهن  تیر  یک  دفعه  یک  شاید 
و  لت  رو  نفر  چند  و  بیفته  دستم  از 
که  هم  خودم  تقصیر  خوب  کنه.  پار 
 . بیماری  و  است  سرگیجه  نیست. 
یک  داشتم  موقعیکه  درست  دیروز 
باال  خیابان  سطح  از  رو  سیمانی  بتن 
می آوردم یکدفعه ایده شعر در مغزم 
داشتم  دوست  خیلی   . شد  شکوفا 
بشینم یه جا و بنویسم اش یا حداقل 

که  بردارم  ازش  یادداشت  یک 
فراموشم نشه ولی مگه می شد . پدر 

سوخته هی دسته رو می کشید که 
یعنی برو باالتر و من هم این سنگ 

کشیدم  می  رو  سنگین  قواره  بی 
. چه  نمی شد  تموم هم   . باالتر  و  باال 
یک  که  شه  می  مگه  آخه  ارتفاعی. 
لحظه به افکار شاعرانه فکر کرد . این 

کار برای من از جهنم هم بدتره . 
گاهی فکر می کنم مگه کار دیگه ای 

نبود که این کار رو به من دادند . 
البته تقصیر خودم هم بود . اصاًلاز اون 
خوش   . دادم  می  انصراف  باید  اولش 
های  ساختمان  های  جرثقیل  بحال 
آب  هم   . ییالقی   های  خانه  و  کوتاه 
و  دارند  اختیار  در  رو  بهتری  هوای  و 
هم  دچار سرگیجه نمی شن و احساس 
 . ده  نمی  دست  بهشون  افتادن  فرو 
تازه وزن کمتری رو هم این ور اون ور 
می کنند . می گفتن اون جرثقیل که 
توی کارخونه کنار من بود رفته به یک 
منطقه ویالیی لب دریا و حسابی هم از 
کارش راضیه . فرصت هم زیاد داره که 
به کارهای هنریش فکر کنه. اصاًللعنت 
می  طال  به  ، دست  من  شانس  این  به 
سوخته  پدر  این   . شه  می  حلبی  زنم 
 . کنن  می  اذیت  منو  دائمًا  که  هم  ها 
شیطونه می گه یه روز که رییس داره 
رو  سنگ  یهو  شه  می  رد  زیر  اون  از 
ول کنم پایین بیفته رو کله گنده اش 
. ابله . کاش کچل بود می گفتم خاک 
تو سر کچل اش ولی متاسفانه مو داره 
.اونهم چه مویی . احمق مودار کچل . با 
اون موهای کثیف احمقانه اش که عین 

موهای دانالد ترامپ هست . بدبخت 
همش هی برج می سازه و می سازه . 
فکر کنم وقتی تعداد برجهای ساخته 
کاماًل  که  شد  ای  اندازه  به  اش  شده 
راضی بشه یکدفعه می افته و جونش 
در می ره و فلنگ رو می بنده . بعدش 
هم دیگران میان و از منافعش استفاده 
که  بلوندش  زِن  اون  . شاید  کنند  می 
کمی هم دیوونه است با ارث و میراثش 
حال کنه . دو سه بار با هم اومدن سر 
دعواشون  هم  با  بار  یک  و  ساختمان 
 . . سر جشن عروسی دخترشون  شد 

مثل اینکه داماد به اندازه کافی پول 

نداره. بدبختای بیچاره .
 همه دغدغه و نگرانیشون

  پول و پول و پوله . 
همه لذتشون هم همینه .

 به هر قیمتی که شده
 باید پول در آرن . به

 قیمت جان هر کسی و آزار هر کسی .
انگار تو دنیا هیچ چیز دیگه ای وجود 
اشتباهند  در  ولی   . چیز  هیچ   . نداره 
مثاًل  هست  خوب  چیزهای  خیلی   .
به شعر فکر می  روز  که هر  شعر. من 
. چه وقت استراحت و چه موقع  کنم 
کار . از اون باال گاهی با خودم فکر می 
باید باالتر برم که به ستاره  کنم چقد 
این  نکنم  فکر  به شعر  اگر   . برسم  ها 
تحمل  تونم  نمی  رو  احمقانه  زندگی 
کنم . وقتی که همه میرن و من رو تنها 
می ذارن ، بعد از اینکه کمی خستگی 
اون   . افتم  می  شعر  یاد  بره  در  ام 
موقع است که با خودم حال می کنم. 
 . معناست  بی  شعر  بدون  اصاًلزندگی 
نمی دونم این احساس رو چه کسی در 
 . من بوجود آورده . احساس شاعرانه 
کنه  می  فکر  که  طرفی  اون  جرثقیل 
من خل خلم . میگه این همه بدبختی 
داری دیگه شعر و شاعریت برای چیه. 
میگه   . دونم  نمی   ، بگه  راست  شاید 
باری  و  شد  کم  کمرت  درد  که  وقتی 
استراحت  الاقل  نیست  دوشت  روی 
کن و نفسی تازه کن نه اینکه به فکر 
فکرای  این   . بیفتی  الطائالت  این 
ناجور بدرد نخور . شعر به چه درد می 
چون  برم  می  لذت  من  خوب  ؟  خوره 
از زیبایی میگه ، از درد میگه ، از درد 
مشترک . خوب آخه ما جرثقیل های 
جهان درد خاص خودمون رو داریم که 
مهمترینش درد کمر و درد زانوست . 
اختراع  جدید  روش  یک  هم  روز  هر 
می کنند و بار بیشتری روی دوش ما 

می گذارن .
نمی دونم . بهر حال فکر کنم تنها راه 
رهایی از این بدبختی اینه که همه ما 

جرثقیل ها با هم و در یک روز دست

 از کار بکشیم تا چرخ ساختمانی این 
یا همه مون در یک   . بهم بخوره  دنیا 
روزادای مریض بودن رو در بیاریم  اون 
درک  رو  ما  ارزش  و  فهمند  می  وقت 

می کنند . 
نه   ، ای  بیمه  نه  ؟  شه  می  مگه  آخه 
تا یه جاییمون می شکنه  بهداشتی و 
ودستگاههای  گوشتی  پیچ  و  آچار  با 
بند  و  افتند  می  جانمون  به  مختلف 
ریزند  بندمون جدا می کنند و می  از 
توی کامیون زباله بری. برو به کارخونه 
ذوب فلز . می ذارن توی تنور با درجه 
این  به  لعنت   . میلیون  یک  حرارت 
پای  من  مثل  اگه  شاید  پا.   دو  جنس 
بود  تر  آدم  داشت  حسابی  و  درست 
همین  مسائلشون  از  یکی  کنم  فکر   .
پا  دو  با  اینکه   . بودنشونه  دوپایی 
کاری  هر  در  و  برن   جا  همه  میتونن 
و  بکنن  انگولک  یک  و  کنن  دخالت 
تک  اون  مثل  اگه   . ببرن  ای  استفاده 
پا  اومده  در  رو  پیاده  روی  که  گل 
بالها  این  تونستن  نمی  نداشتن شاید 
رو سردیگران در بیارن . آخه ور پریده 
حداکثر  که  ات  کوتوله  قد  این  با  تو 
شش هفت فوت بیشتر نیست چطوری

و  دراومدی  آب  از  پدرسوخته  انقدر 
ارتفاع  منی رو که گاهی دویست متر 

دارم به یوغ خودت کشیدی ؟
مهندس  اون  به  لعنت   ... تو  به  لعنت 
مو  رییس  اون  و  بدترکیب  سیبیلوی  
تقلبی . اگر ما جرثقیل ها با هم باشیم 
تحت  رو  زپرتی  انسان  این  تونیم  می 
بردگی  به  و  دربیاریم  خودمون  انقیاد 
یاد  تا  خوردنه.  آب  مثل   ... بکشیم 
 . کنند  رفتار  بهتر  دیگران  با  بگیرن 
اصاًل فکر نمی کنم آدم درست و خوب 
در دنیا وجود داشته باشه . من که هر 

جرثقیل شاعر
ازدفترچه خاطرات یک

از:گردباد
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کدومشون رو دیدم عوضی بوده . اصاًل 
جنس دوپای خوب وجود نداره ، یعنی 
نمیتونه وجود داشته باشه . هدفشون 
فقط و فقط استثمار ما جرثقیل هاست. 
شنیدم دو سه هفته پیش چند خیابان 
باالتر یک جرثقیل بدبخت که دو سه 
بودند  کرده  سوارش  مجاز  بار  برابر 
یکدفعه کمرش شکست و بارش افتاد 
پایین . بدبختانه کسی زیرش نبود که 
تمام  بالفاصله  ولی  بشه  بگور  زنده 
جاده رو بستن که چه خبره ... بیایید و 
بررسی کنید چرا این اتفاق افتاده ولی 
حتی یک نفرشون غصه اون جرثقیل 
کی  تا  آخه   . نمی خوردند  رو  بدبخت 
؟  کنیم  تحمل  رو  بدبختی  این  باید 
نمی  اینطور  همیشه  وضع  باالخره 
مونه. کی می شه یکی از ما عمداً چند 
این  .مگه  کنه  داغون  رو  ها  این  از  تا 
کوتوله های فسقلی می تونن جلوی ما
هزار  برای  ما  از  یکی   . بگیرن  رو 
از  تونن  نمی  اصاًل   . کافیه  اونا  تای 
و  ،درب  بشن  نزدیکمون  متری  هزار 

داغونشون می کنیم .
این  نسل   . شه  می  واویال  وقت  اون 
اندازیم.  بر می  جانور دو پای ظالم رو 
تسلط   شون  همه  بر   ، باال  اون  از 
پای موذی که  این دو  ببینم  تا  داریم. 
علیه  بر  برتری خودش  کوچکترین  از 
می  کنه  می  استفاده  سو  دیگران 
تونه جلو دار ما بشه ؟ گاهی اوقات با 
صحبت  عالمت  با  بغلی  های  جرثقیل 
ناراحت  هم  اونها  دونم  می   ، کنم  می 
اند . به قالده کشیده شده اند و کاری 
انقدر   . نیست  ساخته  دستشون  از 
نداره. االن هم که  ام که حد  عصبانی 
به  چپ  از  منو  هی  داره  اپراتور  این 
راست می چرخونه وسط زمین ، انگار 
برگردم  گه  می  شیطونه  شم.  بازیچه 
اون  به  بکوبم  رو  سنگین  کابل  این  و 
اطاقکش و له و لورده اش بکنم بره . تا
میام یک لحظه به یک شعر فکر کنم 
منو می چرخونه و تمرکزم رو بهم می 
برای شعر  االن یک طرح  . همین  زنه 
جدیدی به فکرم رسید . در مورد این 
بود که چرا گل ها انقدر لطیف و ظریف 
دارند  متنوع  انقدررنگهای  چرا   . اند 
ها  جرثقیل  ما  مثل  هم  ها  گل  آیا  و 
یک  اومدم  تا   . دارند  روح  و  احساس 
پایین اش کنم  باال و  کمی توی ذهنم 
این اپراتور احمق یکدفعه منو ُسر داد 
 . کرد  ولم  جت  یک  سرعت  با  پایین 
فکرکردم دیگه رفتم که بخورم زمین . 
دلم هری ریخت و افکارم پریشون شد. 
دلم می خواست یک کسی با خودش 
این کار رو می کرد ببینم خوشش می 
اومد . یک ذره هم شده فکر من نبود . 
تو بگی کمی دلش بسوزه ؟ اصاًل. انگار 
با یک مشت آهن و فوالد بی احساس 
ایده یک  تازه داشت   . سر و کار داره 
شعر خوب در ذهنم شکل می گرفت 
که اون رو از هم گسست . چقدر خوب 

بود . مقایسه گل ها بود با ما جرثقیل 
با  ماها  راستی   . یه  قشنگی  ایده   . ها 
و  رنگمون  . هم  داریم  هم خیلی فرق 

هم لطیف بودن مون . 
نداریم  ها  ما جرثقیل  که  البته چیزی 
لطیف بودنه . نباید هم لطیف باشیم. ما 
عروسان صلح  اونا  و  جنگیم  سربازان 
گل  تک  اون  تقصیر  همش  زیبایی.  و 
کنار پیاده روست . گل خودروی سرخ. 
که  هستند  هم  اونها  که  خوبه  چه  و 
گاهی من بهشون فکر کنم و لذت ببرم 
. اتفاقًا من بهتر از همه اونها رو درک 
برم چون  می  لذت  ازشون  و  کنم  می 
مخالف اونها هستم . میگن مخالف ها 
به هم جذب می شن و همدیگر روبهتر 

درک می کنن. 
اگه یه روز بتونیم با هم صحبت کنیم 

به هم چی خواهیم گفت ؟ 
حتمًا اون به من میگه تو چقدر بزرگ 
و قوی هستی . چه قد و قامتی داری 
. اون باالها چی  . تا آسمون ها میری 

می بینی ؟
و من از اون می پرسم : چرا تو انقدر 
خوشبو هستی ؟ چی تو رو انقدر رنگی 
کرده . این رنگ سرخ رو از کجا آوردی. 

راستی تو چرا لبخند نمی زنی؟
و اون به من می گه : نمی دونم خوشبو 
ساخته  جوری  همین  من   . چی  یعنی 

شده ام
برج  این  تو  آیا   : از من می پرسه  بعد 
خالقیت  چه  ؟  ای  ساخته  رو  عظیم 
ساختمان  این   . عظمتی  چه   ، بزرگی 

مثل یک کوه ، عظیمه .
نمی  تو خسته   : گم  می  اون  به  من  و 
شی همیشه یک جا هستی ؟ دلت نمی 
خواد بیای این باالها ؟ می خوای دست 
؟  پنج  و  بیای طبقه چهل  بگیری  منو 
نمی  آزار  سرد  باد  وزیدن  از  راستی 
چقدره؟  عمرت  ؟  توچیه  راز  ؟  بینی 

میتونی با من دوست باشی ؟
و اون به من میگه : من خودم هم راز 
زنم  نمی  لبخند   . دونم  نمی  رو  خودم 
انقدر  چون دلم برای تو می سوزه که 

زحمت می کشی
بعد می گه : تو خیلی قوی هستی . من 

از نیروی تو خیلی خوشم میاد
و من می گم : من از لطافت تو خیلی 

خوشم میاد
بعد یکدفعه یک صدای داد میاد:

آهن  تیر  به  خورد  سرم  آخ   ... دنگ 
 . کشید  تیر  ام  تن  تمام  و  ساختمان 
مغزم داغون شد . تیر آهن رو که حمل 
کجا  دونم  نمی  ؟  کجاست  کردم  می 
رفت . وای سرم . بدنم . درد همه جام 
پیچیده . فکر کنم مغزم با دهنم قاطی 
دهنم  توی  رو  مغزم  مزه  چون  شد 
احساس کردم .این اپراتور عوضی بی 

تجربه . 
به  کوبه  می  منو  که  چندمه  بار  این 
ساختمون و رشته افکارم رو به هم می 
 . یاره  توی دهنم می  رو  مغزم  و  ریزه 
داشتم چه عشقی می کردم تو ذهنم . 

با اون گل صحبت می کردم و اون هم 
جواب می داد .

از  یکی  اینکه  مثل   . بود  واقعی  انگار 
 . تیرهای آهنی ستون کمی کج شده 

انقدر شدت ضربه زیاد بود که ستون 

روی  نفری  چند  حاال   . کرده  کج  رو 
دارند  و  اند  ایستاده  افقی  تیرک های 
که چقدر ساختمان  کنند  می  بررسی 
 ، پنج  و  در طبقه چهل   . دیده  صدمه 
تیر  یک  روی  اند  ایستاده  نفری  چند 
که  هم  من  فکر  به  اصاًل   . نازک  آهن 
هل  یک  خواستم  می  اگر   . نیستند 
این  از  رو  همشون  دادم  می  کوچیک 
ارتفاع می ریختم پایین . صبر می کنم 
با  دوباره  تا  شه  بهتر  دردم  سر  کمی 
اون گل غریبه صحبت کنم . چرا رشته 

افکارم رو به هم ریختند . چرا ؟
هم  شاعری  و  شعر  هوای  و  حال  این 
چه  اونجا   . شده  دردسری  من  برای 
کارگرها می گن  اینه که  ؟ مثل  خبره 
اشکال از من بوده ، نه از اپراتور . می 
آهن  که  دارم  اشکالی  یه  من  که  گن 
همشون   . ساختمون  کنار  به  زدم  رو 
گن  می  و  کردند  می  نگاه  داشتن 
 . نشده  مرتکب  خالفی  هیچ  اپراتور 
 . نگاه می کنن  به من چپ چپ  دارن 
آخه   . گن  می  راست  کنم  فکر  خوب 
خوش  قشنگ  گل  اون  به  من  حواس 
ام  ذهن  توی   . پایینه  اون  که  بود  بو 
شاید   . کردم  می  حال  اون  با  داشتم 
هم واقعی بود و او داشت با من حرف 

می زد. 
برای  من   . نبود  کارم  به  اصاًل  حواسم 
حواسم   . ام  نشده  ساخته  کار  این 
و  به شعر   ، همه اش جای دیگه است 
شاعری ، به درد ِ دیگران و درِد خودم 
... دلم به کار نیست . آخه من رو اصاًل 
نباید جرثقیل می کردند . باید منو می 
ذاشتن توی یک گلخونه که از صبح تا 
شب با گلها خوش و بش کنم . من رو 
چه به کارهای سخت و بی روح و کل 
کل کردن با این جنس مزخرف دو پا . 

اصاًل من مال این دنیا نیستم . 
منو چه به اینجا . اگر هم به طبقه چهل 
و پنج برم دوست دارم از اونجا به باال 
و  سیمان  بلوک  اینکه  نه   ، کنم  پرواز 

آهن رو انتقال بدم .
پیاده  سطح  روی  پایین  اون  بینم  می 
رو یه عده جمع شدن ، شلوغ شده . 
مثل اینکه اون تیر آهنی رو که حمل 
می کردم افتاده روی چند نفر .عجب، 
 . برآورده شده  آرزوی من  اینکه  مثل 
می گن که رئیس و مهندس سبیلو و 
چند تا از اون موجودات جعلق دو پای 
دیگر که همیشه مزاحم من بودن زیر 
، اون  . آه  تیر آهن موندن و له شدن 
تک گل داره به من لبخند می زنه .مثل 
اینکه جرثقیل ساختمان بغلی هم داره

اون  شاید   . زنه  می  چشمک  من  به 
به   . نه  ولی   ، دیده  رو  گل  لبخند  هم 
اینکه  مثل   . کنه  می  اشاره  پایین 
اون هم بلوک سیمان اش رو ول کرد 
پایین روی سر مردم . چند نفر زیرش 
له شدند . خدا رو شکر . چه غوغایی 
 . کنن  می  فرار  دارن  مردم   . بپا شده 
 . کرده  پر  رو  ها شهر  صدای جرثقیل 

یعنی می شه ؟ یعنی می شه ؟
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محمدعلی همایون کاتوزیان

مسیح عشق

ازاین چراغ مرده سالمی نمی رسد
زآن باِد نادمیده پیامی نمی رسد

آن مرغ کنده پر که به دیوار می پرد
پرپر چو می زند سِر بامی نمی رسد

درکوچه های شهر همه حرف ِ صحبت است 
اما به خانه هیچ کالمی نمی رسد
صبحی است چون سپیده دم ، اما ازانفجار

جزبوی تیرگی به مشامی نمی رسد
می آیدش سیاهی شب باشتاب ، لیک

صبحی پس از سیاهی شامی نمی رسد
چشمش به در بماند که آید مسیح عشق

وز عشق یک مسیح سالمی نمی رسد
آن ماه ِ ناتمام  تمامش تمام شد

وین در عجب که ماه تمامی نمی رسد
وین ، ژوئیه 1989

***
سعیدنفیسی

لب شیخ وپیماهن

دوشینه مرا خبر زمی خانه رسید

کانجا لب شیخ هم به پیمانه رسید

گفتم کرم پیر مغان را نازم

ِکش سود به آشنا و بیگانه رسید

مهدخت مخبر

چهارفـصل
دلم که سردتراز کومه های سردشماست

خوشم که داغِی عشقم زداغ دردشماست
زفصل زرد جدائی دل ارچه بیزار ست

همیشه عاشق گلچهره های زرد شماست
مبین که شب زده ام درغبار جاده عمر

ُرخم چو قلب سیاهان همنورد شماست
اگرچه صورتم از سیلی زمان سرخ است 

تنم کبود زشالق سوز دردشماست 
چو زردوسرخ وسفیدوسیه بیامیزند

چهرفصل شماییدوفردفرد شماست
منم که ساکن شهر غمم خوشا »مهدخت« 

همیشه یاوروهمراه وگوچه گرد شماست 
***

لعلی تبریزی

ملک الموت و طبیب
ملک الموت رفت پیش خدا

گفت : سبحان ربی األعلی

یک طبیب است درفالن کوچه 

من»یکی« جان بگیرم او »صدتا«

یا بفرما که قبض روح کنم

 یا مــرا کــــاردیگری فرمــا

****

ناشناس

 زاـهد
زاهد چه بالئی تو واین رشته تسبیح

ازدست تو سوراخ به سوراخ گریزد
خلق از که به دنبال توافتد عجبی نیست

یک بره ندیدم که زسالخ گریزد
***

فرخ تمیمی

زندگی
شب را با تیغ صبح بریدم

وروزرا
درقابی ازطال

آویختم به روزن تقویم زندگی
***

هوشنگ ابتهاج )ه. الف .سایه(

فلق

ای صبح !

ای بشارت فریاد!

امشب خروس را

درآستان آمدنت 

سربریده اند

       ردرپندنیلی    شعروزغل
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بهین

پدرومن

بهین

پدرومن

پدرچه می گوید؟نمی فهمم
افسانه؟ حقیقت؟ نمی دانم

ازتبعید می گوید، نوستالژی،
طوفانی ویرانگر

بچه های خیابانی ، جوانان درزنجیر
اعدام ، شکنجه ، تجاوز ، سنگسار،

فریاد، 
زخمهای زندانی

مرگ مهربانی ومن ، چشم براه »ُرستم «ی 
درافسانه هایش

مهرماه 1392 لس آنجلس

دکتر جوادصمدی )پگاه(

بخوان بنام شکفتن

شب کاری  زخم  روز  برجگر  نشست 
شب زکجمداری  برآمد  زسینه  فغان 
محاق خوان  درخروس  کین  خنجر  درید 
شب پایداری  رابه  سحر  مرغ  گلوی 

برآی  عشق  آفتاب  ای  تو  روز  بام  به 
شب سوگواری  به  بنشانی  شب  دیو  که 
کجاست نور  های  میخانه  ی  چشمه  زالل 
شب داری  پرده  نقش  دهم  آب  به  تا  که 
کنیم عشق  مشق  که  را  نورقلم  بیار 
شب یادگاری  به  فردا  روشن  لوح  به 

زنیم  مهر  وبار  ازبذر  عاطفه  دشت  به 
به خون سرخ شفق خیمه درصحاری شب

شگفت  نور  های  گلدسته   به  عشق  صالی 
شب یاری  به  روان  جوشان  ی  هزارچشمه 

»پگاه«  نام  به  بخوان  شکفتن  بنام  بخوان 
شب سپاری  جان  رابه  سحر  های  سپیده 
تهران 1360

***
محمدرضا رحمتیان

ـخزان
ازره رسید فصل خزان وتکیدباغ 

جز خشم تندباد ستمگر ندیدباغ
درصبح رنگ ورو گرفته پائیز ناگهان

تنها صدای زاغ وزغن راشنید باغ
هنگام نوحه خوانی  بلبل به سوگ گل

برتن حریر سبزه  وگل رادرید باغ
درجشن میهمانی این فصل برگ ریز

آگه نشد کسی چه ستم ها کشید باغ
تادیدن دوبارۀ خورشید فرودین

برهردرخت داده کنون صدنوید باغ
باهای وهوی زاغ سیه پوش ای دریغ

ازره رسید فصل خزان وتکید باغ

یداهلل امینی )مفتون(

گران بخشی
آفتاب را به تو نمی دهم

تاخرده خرده بشکافی اش ، 
وازآن هزارستاره بسازی

ماه را به تو نمی دهم 
تا به خاطره کوه نور، دریای مروارید را  انکار کنی

ستاره هارا به تو نمی دهم 
تا بگوئی خوشا شبهای بی مهتاب

 آسمان  را به تو می دهم
تاندانی که چه باید کرد

دکتر جوادصمدی
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مفرد  شخص  سوم  خواستم  می 
نشد.  کردم  هرکاری  .نشد.  بنویسم 
اززبان   را  آخر مگر می شود حرفهایم 
دیگری بگویم . این خودخواهی نیست 
اما دلم می خواهد  خودم وسط کار   .

باشم . جنس حرفها  فرق می کند.
لبه ی گلدان گذاشته  را که روی  قلم 
بودم  برداشتم . کاغذهارا که قباًل  تک 
جداکرده  صدبرگی   دفترچه  از  تک 
منظم  هم  روی  وسواس  با  بودم  
 . نوشتن  به  کردم  وشروع  گذاشتم 
روی اولین  کاغذی که جلویم خودش 

را پهن کرده بود.
ی  همه   . باش  نداشته  انتظارزیادی 
هائی  همان   ، نویسم   می  که  اینهارا 
هستند که  قباًل نوشته بودم  اما هرگز 
این  چرا  دانم  نمی  نخواندم.  برایت 
توضیحات را می دهم . خودت نشسته 
. با آن چشمهای  ای ونگاهم می کنی 
عسلس که رنگ عسلش را فقط درتو 

دیده ام .
نمیدانم  شاید   ، نه  یا   بود.  سه شنبه 
بارید.  می  باران  بود.  دیگری  روز 
روی  صدای شالقش   شدیدکه  بارانی 
شیسشه های  پنجره  شنیده می شد.
کتابهایم   ازقفسه  قباًل  که  را  کتابی 
آمدی  بود.  بغلت  زیر  بودی   جسته 
آرام   . روبرویم  مبل   روی  نشستی  
حس  من  اما   . همیشه  مثل  بودی 

میکردم که درونت آتش است
صورتش دیدی زمعنی غافلی

 از صدف ُدّری گزین گر عاقلی
فکر می کنم بیهوده گوئی است . اگر 
عاقلی  دلیل  شناسم  می  را  درونت  
نیست . شوریدگی است . نه تنها عاقل 
 ، بیهوش   . بیهوشم  سخت  که  نیستم 

بی هوش .
همدیگر  که  هست  چندروز   : گفتم 

روندیدیم.
شانه باال انداختی که یعنی مهم نیست 

خنده  مثل  درست   . نیست  یایادم 
هایت ، نفهمیدم ومطمنًا نمی فهمم که 
خنده است ، تمسخر است  یا جدی . 

عجب بدعتی »خنده جدی!«
ازپنجره بیرون را نگاه کردم . درختها 
را  ای  شسته  سبزی  وانبوه  ردیف  به 
گذاشتند.  بنمایش  چشمانم  جلوی 

زیرلب گفتم :
تا حاال شنیدم  التحصیلی  فارغ  ازروز 

که گفتی : »حتمًا«
خواستم با مزگی کنم . خودم را لوس 

کردم :
- حاالباید بگیم : دکترس ، حکیمه ، یا 

طبیبه خانم؟
می  همیشه   . داد  خجالتم  نگاهت 
ها  شوخی  نوع  ازاین  که  دانستم 
خوشت نمی آید  اما نمی دانم چگونه 
احمقانه  وبعدهم  کنم  می  چنین 

خجالت می کشم .
»مردک دیوانه«

تونگفتی ، اما من شنیدم .
حاال دیگر تو پزشک شده ای ودرسطح 
باالی اجتماع. همه جا احترام وهمه جا 

خانم دکتر ، خانم دکتر ، 

تو  ولی  کردم  فکر  فقط  نگفتم   من 
شنیدی .

خودم  برای  که  نشدم  پزشک  من 
هیچوقت   ! میفهمی   . بخرم  احترام 
نخواه درقالبی که فکر می کنی بسته 
تأکید   .  » .»هیچوقت  کنی  ام  بندی 
ازاتاق  خارج  به  نگاهت  باغیظ.  کردی 
بود. صورتت حالتی داشت درست مثل 

آنکه درختهارا شماره می کنی .
 به نرمی گفتم :» نازنین ، من که چیزی 
نگفتم  . نگاهت را چرخاندی به طرفم .
از  من   . بزنی  حرفی  نیست  الزم   «  -

قیافه ات می فهمم.« 
جوابت را با پوزخند دادم :

 . ندیده ونشنیده  به حق چیزهای   «-
من نمی دانستم هرکس دکتر میشه 
قادرخواهد بود فکر آدما را بخونه.«

 باخشم نگاهم کردی :
گفتن  دکتر  دکتر  ازاین   میشه   «  -

دست برداری ؟«
ترامی شناختم و خوب می شناسم .

زمان را گم کردم . تمامًا تقصیر توست. 
یا  هستم   حال  درزمان  دانم   نمی 
درگذشته . قاطی می کنم . واین تنها 

توهستی که می دانی و می فهمی .
از جایت برخاستی . دوری دراتاق زدی  
پنجره  کنار  صندلی   همان  روی  باز 

نشستی .
»ببین !« توگفتی .

» ببین ... ممکنه برای تو تیتر وعنوان 
مهم باشه اما برای من فقط یک حرفه 
. یکی  . مثل همه ی آدمای دنیا  هس 
اسباب بازی میفروشه که بچه ها خانه 
دیگر  ویکی  بسازند  پالستیکی  های 
آسمان خراش های صد طبقه . همه یه 
جورائی دارن کار میکنن . چه راضی . 
. خودت  خوب می دونی  ناراضی  چه 
که من ترجیح می دادم حرفه دیگری 

داشته باشم تا دکتری .
تو   . دانستم  می  خوب   ، دانستم  می 
حقیقت هستی والبته واقعیت ، حیرت 
نکن  بسیار بندرت  پیش می آید  که 
بشوند  یکی  باهم   وواقعیت   حقیقت 
 . جداهستند  ازهم  معموالً   دو  این   .
حقیقت آن چیزی است که باید باشد 
ولی دراکثر اوقات نیست . واقعیت آن 
است که اکثراً نباید باشد ولی هست . 

حیرت نکن .
بازتابی  اما  کردی   گوش  حرفهایم  به 
خواهی  می  که  زدم  حدس  ندیدم  
بگوئی : باز فلسفه بافی هایت  شروع 

شد یا چیزی دراین مایه «
اما گفتی :

» حرفای تو بعضی هاش جالبه . بعضی 
هاش خنده دار ودرمواردی می بخشی  

احمقانه...
کاماًل راست می گفتی . اما نمی دانستم 
که درجه بندی آن به چه صورت  برای 
ارضای خاطر چسبیدم به بعضی هاش 

جالبه ودلم آرام گرفت .
 . سویت  به  وآمدم  جابرخاستم  از 
دستت را دردستهایم گرفتم وبوئیدم. 

گفتم :
نمی   . داری  نجات بخش  -» دستهای 
حاال  یا  بوده  ازقبل  خاصیت  این  دانم 

که پزشک شده ای «  
سکوت کردی . درحالی که باانگشتانت 

بازی می کنم می گویم :
- » فرشته نجات «

بالبخند کتاب روی میز را بازو بسته می 
این کتاب شمس تبریز است ؟  . کنی 

 . دادم  تکان  را  ، سرم  نفی  به عالمت 
یادم آمد روزی گفته بودی :
بیاباهم مولوی خوانی کنیم .

ومن گفته بودم :
صورتش دیدی  زمعنی غافلی 

از صدف  ُدّری گزین گر عاقلی 
 بازهم خندیدی وگفتی 

همان چیزی  . درست  عجب حقیقتی 
که هستی ، زمعنی غافلی .

داستان کوتاه                                                                                               علی تاج بخش 

غاـفل
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تاخواستم  بود.  کرده  پا  به  پائی  دم  کفش  عوض  به 
چشم از لباسش بردارم ودوباره به قیافه اش بیندازم 
ازکنار تختخوابم دورشدورفت به طرف دیوار مقابل 
تابش  حاال   . فرورفت  درتاریکی  اتاق  بالفاصله    .
بود.مثل  کرده  راروشن  اتاق  چشمهایش  فسفری 
. آهسته  ببر درتاریکی جنگل  ور  چشم های شعله 
جلو آمد. کوله بار چرمینه اش را کف اتاق گذاشت 
. چاقوق بلندی ازدرون کوله بار بیرون آورد. ستون 
پشتم به لرزه افتاد . نمی دانستم چه خیالی دارد.. 
داشتم ازترس قالب تهی می کردم هیچ چیز وسوسه 
انگیزتر ازاین نیست که آدم نداند چه به سرش خواهد 
زمخت  های  دست  بود.  هایش  دست  آمد.نگاهمبه 
ای  پارچه  خواباند  طاقباز  تخت  مراروی   . وچاالک 
سرخ روی صورتم انداخت که جائی وچیزی رانبینم  
. خونم منجمد شد وقلبم داشت از کار می افتاد. با 
و جزء  جزء  کار شد  به  وبی دغدغه دست  حوصله 
بدنم را جداکرد. اول ساق پا . بعد ران و آرنج و بازو 
وگردن . همه را درون کوله بار خود چپاند.بی آنکه 
احساس درد کنم و یا خونی از شکافی بریزد . این 
جداسازی مفصل ها بیش از یک ساعت طول کشید. 
 . نبودم  گسیخته  ازهم  اعضای  جز  چیزی  من  حاال 
را زیر نظر  اعمالش  بینائی   به کمک آن قوه مرموز 
داشتم . یک قطره خون . فقط یک قطره خون روی 
زبانش   . لیسید  را  وآن  بود. خم شد  تشک چکیده 
اوراق  . درآن حال که پیکر  ازخون من آغشته شد 
شده ام را به دوش می کشید درتاریکی بکمک برق 
همینکه خواست   . رفت  پائین  ها  ازپله  چشمهایش 
از  ناگهان  کرکی  برود  در  به سوی  و  بگذرد  ازداالن 
دارش  رعشه  صدای  طنین  کشید.  جیغ  قفس  توی 
تاکوچه رفت وسکوت سنگین شب را شکست . مرد 
سقف  از  که  قفس  سوی  به  سرخودرا  خیالی  بابی 
درآوزد. سپس  وشکلک  بودبرگرداند  آویزان  چوبی 

وباعجله  رفت  بیرون  در  از  چندشناک  ای  خنده  با 
از کوچه گذشت . شهر خلوت بودوخاموش . نه صدا 
ونه زمزمه شبخیزی. چند خیابان   ، ای  پرنده  ازبال 
وکوچه را زیر پا گذاشت تامقابل درتنگ ساختمان 
نفس  نفس  درحالیکه   . ایستاد  ای  وکهنه  سرکوفته 
میزد کلیدرا ازجیب درآورد ودررا باز کرد. توبی خانه 
راهروی باریکی را پشت سر گذاشت ، واز پله های 
لق وشکسته ای دال زیرزمین شد که بوی خون دلمه 
شده میداد ونیز مخلوطی از بوهای ناشناس دیگر که 

آدم را به استفراغ وامی داشت .
را  .وچراغ  گذاشت  مرطوب  زمین  راروی  بار  کوله 
روشن کرد وسط زیرزمین مرطوب گذاشت ، وچراغ 
راروشن کرد وسط زیرزمین یک میز چوبی رنگ ورو 
به پهنای میز پینگ پنگ قرارداشت که روی  رفته 
آن تعدادی بازو وساق پا ونیم تنۀ جداشده انباشته 
بود. درگوشه سمت راست میز ، قیچی و انبر وچاقو 
وتیغ سلمانی وگزلیک وارۀ دو دم  ویک بطر الکل به 

چشم می خورد.
نه سوراخی  بیرون نداشت   به  ای  زیر زمین پنجره 
ونه روزنی .، واگر چراغ روشن نمی شد تاریک تراز 
گور بود. رف های کوتاه و تاقچه های باریک  وبلند 
بیرون  یکنواختی  واز   ، کرد  می  راتزئین  دیوارها   ،
میآورد . این رف ها و تاچه ها پراز عضالت سواشده 
آدمها بود. کمی بعد من هم روی میز ولو شدم . باز 
یک قطره خون ... این بار از دماغم چکید . مردخم 
آغشته  من  خون  از  زبانش   . لیسید  را  وقطره  شد 
شد. بااینکه گس  بودم خم به ابرو نیاورد ودنبال کار 
خودرا گرفت . بازو وساق پای مرا روی تاقچه ها ، و 
نیروی مرموز  از  لبریز  زنده که  با چشم های  را  سر 
میز  ام در گوشه  تنه  قرارداد.  بود  روی رف  بینائی 
باقی ماند. بعد روی صندلی دسته داری نشست ، و 
پیپ را از جیب درآورد وروشن کرد. دود بویناکش 
بود  نزدیک  خورد.  دماغم  به  و  شد  درفضاپراکنده 

عطسه کنم . جلوی خودم را گرفتم .
میان  آنهمه آدمهای جورواجور درهیچ چشمی نگاه 
نبود.شاید به خواب رفته بودند. فقط چشمهای بیدار 
من بود که با نگاهی تیز همه جارا می پائید. همینکه 
بلند  از روی صندلی  ته سوخت مرد  تا  پیپ  توتون 
شد وپشت به دیوار ، کنار میز ایستاد . کف دستها 
رابه لبۀ میز تکیه داد. ناخن های دستش  سیاه بود. 
انگار پوست شب را  با ناخن هایش دریده بود.وخون 
 ، کرد  ای  سرفه  بود.  نشسته  ناخنش  به  شب  سیاه 
خنازیری  صدایش   . زدن  حرف  به  کرد  شروع  بعد 
بود . درست مثل زوزۀ سگ پیری که الی چفته ای 
گیر کرده باشد . همانگونه خفه و خراشیده . حالت 
خود  رابه  دانشگاه  استاد  ویا  خطیب  یک  پروقار 

گرفت و گفت :
رنگارنگ   آدمهای  انبوه  ازمیان  شمارا  یک  یک  من 
اینجا  تا  دریاها  سوی  آن  گون  گونه  نژاد  و  تیره  و 
میرائی  نا  اکسیر  با  شمارا  تا  ام  کرده  دستچین 
جاودان کنم .دم چاقوی من آب حیات خورده است 
. جز امشب هیچگاه خونی از رگی نریخت . یک قره 
خون روی تشک ، و یک قطره روی میز کارم . واقعه 
عجیب و غیر منتظره ای بود. دستپاچه شدم و هردو 
همچون  موقع  دراین   . لیسیدم  الفور  فی  را  قطره 
درقلمرو  که  کرد  ادعا  رم   نامدار   شاعر  هوراس  

اقتدار من هرچیز ابدیست .

: من شمارا  اشعار خود می گفت  به  هوراس خطاب 
طوری آفریده ام که درزیر این گنبد کبود  از باد و 

باران وآسیب زمان محفوظ خواهید بود....
نفس عمیقی کشید و افزود:

مشترکی  زندگی  کوچک   فضای  دراین  وشما  من 
می  ما  کنار  از  عظیمی  نهر  همچون  زمان   . داریم 
عقربه  به  چشم  که  آنان  ندارد.  اثری  گذردودرما 
ساعت دارند خیلی زود پیر می شوند.، ولی ما مثل 
درخور  کوتاه  زندگی   . ناپذیریم  فساد  مصر  فراعنه 
انسان نیست . دنیا ارزش آن را دارد که قرن ها درآن 
به سر ببریم ورسالت خودمان را به آخر برسانیم . به 
مردانی که با دست های خود  دنیارا تکان داده اند  
احترام می گذارم . شاگردان فیثاغورث قبل از شروع 
اما  به آموختن پنج سال رادرسکوت می گذراندند، 
به  این خاموشی  پنج قرن است که خاموشید.  شما 
بهتر  و  کنید  فکر  بیشتر  که  دهد  می  فرصت  شما 

بشناسید.
الاقل   . بشناسید  بهتر  که  کنید  فکر  ...بیشتر  آری 
خودتان را... پیپ را دوبارهروشن کرد . درحالیکه از 

میز دور می شد گفت :
قابله  یک  هم  مادرمن  بود.  قابله  یک  سقراط  مادر 
بودومرا بدون کمک کسی دریک شب توفانی درون 
زائید.  دریابود   امواج سرکش  که دستخوش  قایقی 
من وحشت آن شب را مکیدم  ودرخود حفظ کردم 
زنده  من  اما   . شد  غرق  دردریا  شب  همان  مادرم   .

ماندم . صدائی از درون امواج به من گفت :
» اگر امشب نمیری ، هرگز نخواهی مرد...«

قوز  برود  بیرون  در  از  خواست  می  که  حال  درآن 
پشتش مثل کوهان شتر درچشمم نشست . بارفتن 
 . برخاست  ام  سینه  ازروی  کابوسی  کردم  حس  او 
بااینکه سرم  ازبقیه اعضاء سواشده بود  به نظرم نمی 
آمد که هستی ام تجزیه شده است . همان احساس 
گذشته رادربارۀ خودم داشتم . تنه ام که روی میز 
افتاده بود همراه من نفس می کشید ، صدای ضربان 
قلبم را می شنیدم وگردش خونم را حس می کردم 
ومثل همیشه دست ها و پاهایم با اینکه قطعه قطعه 

شده بودند به اراده ام تکان می خوردند.
ودر  زیرزمین   آمیز  ودغدغه  پایان  بی  درتاریکی 
تنهائی مطلق و جادوئی که سرشار از سکوت عذاب 
آور بود دررؤیا فرورفتم درنوعی بی حسی و کرختی 
ژرف ، در رها شدگی وبی خودی سرگیجه آور . در 
ناف آن سکون افسانه ای صحنه زندگی برابر چشمم 
کشیده شد. صحنه تالش دیوانه وار آدم ها که برای 
چندروز بیشتر ماندن ، و بیشتر رنج کشیدن گریبان 
یکدیگر را می دریدند.چقدراین صورتکها  درچشمم 
به  کلوزئوم  کنار  گوئی  نمود.  می  وحقیر  مضحک 

تماشای نبرد مرگ آور گالدیاتورها ایستاده بودم .
 من هم تا دیشب . تا دیشب صدها سال پیش از گروه  
این صورتک ها بودم .که درفضای آلوده  به خشم و 
شهوت رنج می کشیدم تاازچیزی موهوم  لذت ببرم 
. عرق می ریختم که  ارضاء شوم .  درست مانند آن 
مدام  ومحدود  تنگ  ای   دردایره  که  عصاری  اسب 
چرخیدم  می  هم  من  آری  چرخد.  می  خود  دور  به 
. بی وقفه ، درفضائی به وسعت پیراهنم ، چیزهائی 
را دوست داشتم که اکنون ازآنها نفرت دارم . آخر 

چقدر می شد دردنیای مدرج ازروی خط کشی ها
بقیه درصفحه 48
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»انجمن  شعر  شب  سالگرد  بیستمین 
ادبی ، هنری ، فرهنگی ایرانیان مقیم 
نیوبرگ  درهتل ماریوت واقع درشهر 
ایالت  شمالی  ازشهرهای  که  نیوبرگ 

نیویورک است برگزارشد.
پزشکانی   1994 درسال   : تاریخچه 
ایالت  مرکز  آلبانی  دراطراف  که 
اطراف  اقامت داشته وهمان  نیویورک 
برگزاری  به  اقدام  میکردند  طبابت 
کردندوهدفشان  انجمن  این  وبرپائی 
به  بخشیدن  استمرار  آن  ازتشکیل 
کشورمان  وعمیق  دار  ریشه  فرهنگ 
وادبا  ازمشاهیر  بادعوت  درضمن  بود 
وفرهنگیان ودانشمندان که دذرزمینه 
ادب وفرهنگ ، موسیقی وسایر زمینه 
بوده  ومطلع  صاحبنظر  فرهنگی  های 
تازه  نکات  هایشان  وباسخنرانی 
که  مستمعین  اطالع  به  را  وجدیدی 
ارائه  هستند  ایران  فرهنگ  عاشق 

نمایند.
هردوماه  گردهمائی  این  تاریخ  ازآن 
وازتشریفات   گردیده  تشکیل  یکبار  
خبری نبوده وفقط با چای وشیرینی از 

حاضرین پذیرائی بعمل می آید.
از  پس  انجمن  این  سالگرد  بیستمین 
احترام  به  سکوت  دقیقه  یک  اعالم 
کرد.  آغاز  کارخودرا   ، درگذشتگان 
گذار  پایه  مزینی  مرتضی  دکتر  ابتدا 
مختصری  فرهنگی  اجتماع  این 
حضار  اطالع  به  را  انجمن  ازتاریخچه 
جلسه  اولین  که  نمود  واضافه  رساند 
ایرانیان  از  که  ابائی  مرحوم  درمنزل 
سپس  گردید  تشکیل  بود  عاشق 
مطلب  درادامه  خجسته  محمود  دکتر 
شبهای  اولین  وخاطرات  جالب  نکات 
کرد.  تعریف  حاضرین  برای  شعررا 
سپس دکتربابک آسائی اردکانی مدیر 
یعنی  مدعو  میهمان  معرفی  به  جلسه 
دکتر کیارش آرامش که استاد اخالق 
باشند  می  تهران  دردانشگاه  پزشکی 
مبسوطی  بیانات  وایشان  پرداخت 
 « یعنی  ایران  غزلسرای  درشاخت 
ذهنی  وارتباط  فکری  وخط  حافظ«  
این شاعر با خواننده رابیان داشت که 
بسیار مورد توجه حاضران قرارگرفت 
که درپایان جلسه سخنرانی ، سئواالت 
پاسخ  آرامش  دکتر  توسط  حاضرین 
داده شد. بعدازسخنرانی دکتر کیارش 

آرامش اعضا  یک به یک  وبه  نوبت 

که  یاشعری  ایران  شعرای  اشعاریاز 
نمودند  قرائت  بودند  خودشان سروده 
وبعد از بیست دقیقه استراحت برنامه 
از  ترانه  چندین  شامل  که  موسیقی 
ایرانی  موسیقی  گروه  نام  خوانندگان 
خانم  ارجمند  هنرمند  توسط  بود 
زندیه  مجید  ویلن  همراه  زندیه  نازی 
وهمراهی خوب آقای رضا حق شناس 

موسیقی  برنامه  ودرادامه  گردید  اجرا 
ضربی  قطعات  افتخاری  دکتر  آقای 

جالی اجرانمود.

جلسه در ساعت 11/5 شب پایان یافت 
وخاطره خوشی برای حاضرین برجای 

گذاشت .

بیستمین سالگرد شب شعر نیوربگ ردنیورک

   مجید زندیه 

بیستمـین سالگرد

  
پردوام وپرقوام وخوب و  بی فترت گذشت  بیست سالی مرتضی جان از شب شعرت گذشت  
   بانی اش تنهـــــاتوبودی درکنارت ، همسرت         مایه ای بگذاشتی از جان ومال وهم سرت
   مرهم درِد روان است این چنین شبهــای شعر         آوردآرامشی را برجبین شبهــــای شعر
   شهرتی این  انجمن درشهـــــرها برهم زده           گوئیا برزخـــم  ما آوارگان مرهــم زده 
   آشنایم کـــرد بایاران ،  مجید موســـــوی         آن رفیق باخــــرد بادانش وخوب وقوی
   دیدم اینجــا مجلسی ازدوستان باصفــاست          خاکی  وهمداستان وازدورنگی ها رهاست
   گه بســازم نغمه ای ازشــور دل سر می دهم         گه به شعــرم ازغم ودیوارغربت می رهم 
   حالیــــــا اینجاشـــده منزلگه ومأوای من         می دهـــد نیرو به اعماق روان وپای من

   جای مرحوم» ابائی« امشب اینجــا خالی است         همچنان شهری که خالی از مدیر و والی است
   او بـــه یاران دوستی والفتی دیرینــــه داشت            سینۀ تابنـده ای او همچنان آئینــه داشت
   دوستانی چون »حقوقی« و» وثوقی« خفتـــه اند           حرفهای نغز مردم وصف آنهـــا گفتــه اند
ـا«  رفت درراه بهشت    ....              کلک یزدان  سرنوشتش را به زیبائی نوشت ـّ    درپــی آنان » ُمصف

   ما چوزنجیری گران یکســــر بهم پیوسته ایم                هرگز از فرهنگ پربار وطن نگســسته ایم  
   این تجمع  امتـــــداد  راه آن فرهنگ  ما است               انعکاسش هم به تار چنگ وهم آهنگ ما است
   دردغربت رابـــــه این حیلت فراُمش می کنیم             آتش دل رابـــه آب شعر خاُمش می کنیم  
   همت تو » مرتضی « برهیچکس پوشیــده نیست             هیچکس همپای تو براین مهم کوشیده نیست  
   از خـــداخواهــم بمانی پایــــدار و برقــرار            عمـــر توطوالنی و »سیمین« خوبت درکنار

                                                                                              
                                                                                             چهاردهم آگوست دوهزاروسیزده میالدی
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فلورا دردشتی

ستاره ها خسته اند به دام غم نشسته اند
ستاره ها خاموشند مستانه نمی جوشند

ستاره ها حیرانند درآسمان سرگردانند
ستاره ها تنهایند ازعشق گریزانند

ستاره ها سردند یک دنیا دردند
شاید ستاره ها ندانند
اما خورشید می داند

که ستاره  ازپرتو ماه می درخشد
وماه نیز نوروگرما وجاذبه را 

از خورشید می گیرد...
کارتهای عروسی ژاله دخترم روی زمین 
ولو بود ومن گیج وحیران به لیستی که 
ونمی  کردم  می  نگاه  بودم  کرده  تهیه 
دانستم چطور واز کجاشروع به نوشتن 
دعوتها بکنم  زیرا تعداد مهمانها خیلی 
بیشتر از تعداد دعوتنامه هابودند ومن 
از  یک  کدام  از  که  بودم  ازآن  خجل 
توی  همسرم  صدای   . بگذرم  مهمانها 

گوشم بود:
» پسرخاله ها ودخترخاله ها ودوستان 
مرا فراموش نکنی . آنها برای من خیلی 
درشادیم  حتما  خواهم  ومی  عزیزند 

شرکت داشته باشند.
... من هم آنهارا دوست  البته عزیزم   -
ژاله  عروسی  درجشن  ومایلم  دارم 

دخترمان باشند...
وکالم دخترم نیز لحظه ای از خاطرم نمی 

رفت :
- مادرجان بایذ بپذیرید که این عروسی 
ومی  است  من  زندگی  شب  بهترین 
خواهم تمام دوستانم باشند. شاید من 
بینم  نمی  را  فامیل  هم  یکبار  درسال 
وبعضی از آنهارا هم اصال نمی شناسم . 
اما دوستانم  تمام عمرم تابدین سن  بامن 
بوده اند ومایه شادی وشور میهمانی ام 

می شوند.
- البته عزیزم . هرچه تو بخواهی . این 

جشن متعلق به توست ...
ودیگر  خودم  های  خواست  به  وبعد 
عزیزانم می اندیشیدم . به دوستانی که با 
من بسیار صمیمی بودند وجشن ما بدون 
آنها لطفی نداشت ومن قادر نبودم آنها را 

دعوت نکنم .
جای  که  آنها  وفرزندان  خواهروبرادرم 
خودداشتند. اصالً جشن عروسی بدون 
جوانها شکوهی نداشت . حتی به همسایه 
آمریکائی مون . آن زن وشوهر مهربان

 
 که به وقت نیاز و غربت تاحدبسیاری  
بودند  کرده  محبت  ما  خانواده  به 
وهمیشه حاّلل مشکالتمان بودندنیز می 
اندیشیدم ومایل بودم آنهارا نیز به این 
جشن دعوت کنم . اما خهرچه حساب 
میکردم با جشن مختضری که درقدرت 
فامیل  همه  نمیتوانستیم  مابود  توانائی 
وخیال  وفکر  کنیم  دعوت  را  ودوستان 
ام  با گرفتاریخهای دیگر داشت دیوانه 
می کرد واین زمان را که باید برایم بسیار 
وامید  شادی  از  وسرشار  انگیز  خاطره 
باشد  تبدیل به روزهای غمگین نموده 

ومرا دربن بست عجیبی قرارداده بود.
هرپدرومادرایرانی  آرزوی  این  مطمئناً 
ترین  باشکوه  قادرباشد  که  است 
جشنها رابرای فرزندانشان فراهم کنند 
پیمان  وشادی  شوق  پراز  محیطی  ودر 
واین یک  بگیرند  را جشن  ازدواجشان 
ویا  دختر  که  مادراست  بزرگ  رؤیای 
پسرش راباشکوه به خانه بخت بفرستد 
که  است  ایرانی  بزرگ  رسم  یک  واین 
ترین  باشکوه  قادرند  که  هائی  خانواده 
زیرا  نکنند  تردید  بگیرند  هارا  جشن 
اقتصادی  گردش  بر  عالوه  کار  بااین 
موجی از حرکت درتمام طبقاتی که به 
نحوی درجشن سهمی دارند به وجود می 
آید . اما مایل هم نبودم قدمی با تردید 
بردارم ودرابتدای زندگی ژاله وهمسرش 

را گرفتار نمایم 

به  دوستم  خانم  پریوش  های  حرف 
خاطرم بود که میگفت :

سیما  برای  که  مجلل  عروسی  بعداز   -
دوستان  وتمام  گرفتند  ام  خواهرزاده 
وفامیل را غرق تعجب کردند ، اما دوماه 
بعد ازمراسم عروسی ، سیما وهمسرش 
درپرداخت اجاره آپترتمانشان به اشکال 

برخورده بودند.
نتیجه  به  بسیار  تفکر  بعداز  سرانجام 
دلخواهم رسیدم وصبح اول وقت فردا به 
مادرفرهاد دامادم تلفن زدم وازاو تقاضا 

کردم که باهم مالقاتی داشته باشیم 
بود  ای  فهمیده  زن  فرهاد  مادر  مریم 
پذیرفت  را  دعوتم  روئی  خوش  با  که 
وساعتی بعد ماروبروی همدیگر نشسته 
بودیم ودربارۀ مشکالت وراه حل موجود 

صحبت کردیم .
را  ودوستان  عزیزان  تمام  مایلم  من   -
درجشن ازدواج ژاله وفرهاد دعوت نمایم 
باشیم  وراضی  شاد  شب  دراین  وهمه 
عسل  ماه  به  بتوانند  هم  وفرهاد  وژاله 
انگیز  خاطره  ای  بروندوهفته  ای  ساده 
داشته باشند ودرضمن بابودجه ای هم 

که داریم اشکالی پیش نیاید...
- واال ، این آرزوی همه است اما چطور 
چنین چیزی امکان دارد... آیا شماراهی 

میدانید؟
است  بهتر  کنم  می  گمان  من   ... بله   -
برنامه شام را حذف کنیم وبه جای آن 
عصرانه بدهیم . مراسم عقدی باشکوه 
باحضور همه دوستان وفامیل بدون هیچ 
دلخوری وقهر و آشتی باپذیرائی شراب 
وداماد  عروس  که  وهنگامی  وشیرینی 
کیک عروسی رابریدند وهمه نوش جان 
ودرمیان  کنند  می  خداحافظی  کردند 
عسل  ماه  به  دوستان  وشادی  هلهله 
جشن  بیشنتر  شکوه  وبرای  روند  می 
نیز  قابلی  پیانیست  ویا  ویولونیست  از 

دعوت می کنیم که زیباترین آهنگهای 

ایرانی رادرخالل جشن بنوازند.
که  هیجانی  همه  آن  با  من  های  ایده 
مریم  کامل  ورضایت  موافقت  با  داشتم 
می  ترک  اورا  که  وزمانی  شد  مواجه 
خانواده  هردو  که  دانستم  می   ، کردم 
فرزندانمان  به  مایلیم  توانائیمان  درحد 
درتشکیل یک خانواده خوشبخت کمک 

وهمراهی نمائیم .
 بک هفته بعد از جشن عروسی
بافرهاد  ژاله  دخترم  همسری  پیمان 
رؤیاها  باشکوه  اما  ساده  درمحیطی 
دوست  که  را  آنهائی  همه  برگزارشد. 
داشتیم درشادی ما شریک بودند وهمه 
شادبودند . ژاله و غفرهاد مانند دوکبوتر 
مست سرازپا نمی شناختند وبه محض 
بودن  طوالنی  از  آنکه  بی  جشن  پایان 
شده  وکسل  خسته  اضافی  وتشریفات 
هلهلۀ  درمیان  وشعف  باشادی  باشند 
دوستان وفامیل مجلس رابرای رفتن به 
ماه عسل ترک کردند.وامروز من کارت 
پستالی از آنها دریافت کردم که نمایانگر 
ژاله  بود.  ایشان  پرهیجان  و  هفته شاد 

نوشته بود:
» مادرعزیزم فرهاد به شما وبابا و همه 
دوستان سالم زیاد میرساند وماروزهای 
همه  که  ایم  گذرانده  را  خوشی  بسیار 
روز   . میدانیم  شما  تدبیر  مدیون  را 
باز می گردیم ومن  نزد شما  پنجشنبه 
می خواهم درآ» شب با آشپزی ودست 
خودم ، فرهادرا هیجان زده بنمایم وبه 
تو مادر عزیزم عالوه  اونشان دهم  که 
برآنکه برای ما بهترینی خانه ددارترین 
هم هستی ومراهم این چنین پرورده ای. 
تنها از تو خواهش می کنم یخچال خونه 

ما را ازهرچه که صالح میدانی پُر بکن«.
مادر  یک  برای  رنج  بزرگترین  مسلماً 
واما  است  فرزند  وغم  ناراحتی  دیدن 
عمیق ترین شادی خها نیز شاهد بودن 
اکنون  ومن  است  عزیزان  خوشبختی 
باتمام قلبم  این گفته را تصدیق می کنم . 
درضمن یادم رفت به شما بگویم که امروز 
خرید  برای  باید  ومن  است  پنجشنبه 
خوراکی وتزئین منزل ژاله بروم وزمان 
زیادی هم به وقت مراجعت آنها نمانده . 
پس بیش ازاین فرصت ندارم برای شما 
تعریف کنم زیرا می خواهم هنگامی که 
مملو  را  عشقشان  خانه  برگشتند  آنها 
از گل بیابند وبا عطر گلهای ُرز صورتی 
ویاس سفید خاطره زیبائی ازاولین شب 
باشندو داشته  زندگیشان  مشترک 

» شاید ستاره ها  ندانند ، اما خورشید 
می  ماه  پرتو  از  ها  ستاره  که  میداند 
درخشند وماه نیز نوروگرما وجاذبه را 

از خورشید می گیرد.«

پیمانی باشکوه رؤیااه
فلورادردشتی
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جهان  ازتاریخ  دقیقی  راوی  هالیوود 
نیست .نه تنها دقت که عواملی چون 
تماشاگر  جلب  برای  سازی  نمایش 
بیشتر ودرنتیجه پول سازی فرا.وان تر  
بازگوشده«   نیمه   « های  روایت  براین 

تأثیر می گذارد.
دراین  هالیوود   قبلی  های  تجربه 
نیز  و  کشورها   اعتراض  غالبًا  زمینه 
داشته  درپی  وسازمانهارا   ها  جنبش 
ایران  دربارۀ  که  فیلکمهائی  از   . است 
یونان  مصرو  تا  گرفته  شده  ساخته 
احوال معاصر  نیز  حتمًا  باستان وروم 
به  اعتمادی   بی  همیشه  کشورها  
است  یافته  گسترش  هالیوود  روایات 
نیز  مذهبی  تاریخی  درروایات   .
مورد  وسیاسی  نمایشی  های  جنبه  
یکدست  بربازگوئی  سازندگانش  نظر 
فیلم  چربد.  می  تاریخ  خدشه  بی  و 
ازاین  دیگر  یکی  نیز  »پیشخدمت« 
ی  درباره  بار  این   .. است  محصوالت 
مدنی  طلبی  آزادی  جنبش  ی  پدیده 
پهناور  سرزمین  ساکن  سیاهپوستان 
هرکس  که  سرزمینی    . ست  آمریکا 
بهتر   وزندگی  ورهائی  آزادی  به خیال 
که  سرزمینی   . آورد  می  روی  بدان 
ومنفی  مثبت  نکات  تاریخش  درطول 

فراوانی داشته و دارد. اما همچنان 

سرکش  ی  وخیالها  آرزوها  سرزمین 
است و امید به زندگی درآن موج می 

زند.
سیاهپوستان  طلبی  آزادی  جنبش 
تسلط  تا  بندگی  قید  از  رهاشدن  از 
برزندگی مدنی - اجتماعی شان  راهی 
ای  سوژه  است   کرده  طی  را  طوالنی 
بویژه  وسینمای  ادبیات  بارها  که 
ودامنه  پرداخته  بدان  آمریکا  کشور 
شود.  می  تر  گسترده  روزبروز  آن  ی 
چون  سینما  تاریخ  اولیه  ازفیلمهای 
حال  تا  گریفیت   اثر  ملت   یک  تولد 

دامنه ی وسیعی از فیلمهای خبری 
های   وفیلم  گوناگون  های  مستند  تا 
سی  سی  »مس  چون  بلند  سینمائی 
  » ایکس  مالکوم   « و  سوزد«  می  پس 
نگاه های متفاوت به پدیده ی جنبش 

سیاهان داشته اند.  
کودکی  رشد  شرح   ، پیشخدمت 
بردگی  سیاهان  ازدوران  سیاهپوست 
به  کاری  شود   می  موفق  که  است  
عنوان پیشخدمت درکاخ سفید بیاید 
خدمت  آمریکا  جمهور  رئیس  وبه 
گذشته  خاطرات  که  مردی  نماید. 
تعارضاتش  و  فعلی  زندگی  ی  وشیوه 
دائمی   زجری  در  اورا   خانواده  با  

نگهمیدارد تا اینکه ...

اصلی  براصول  اساسًا   فیلمنامه  
داستان زندگی یک مرد بناشده است 
به تمامی جزئیات آن  ووفاداری کامل 
ندارد.. گاه ازآن دور می شود و نکاتی 
به آن می افزاید ویا می کاهد. درواقع 
که  وجوددارد   بسیاری   پنهان  نکات 
می باید تماشاگر  با اطالعاتش  آنهارا  
بود   ای  مقاله  داستان  اصل   . بپوشاند 
چاپ شده در واشنگتن پست  به قلم 
» ویل هی گود«  که پیشخدمت  واقعی 
را   » آلن  ایوجین    « بنام  کاخ سفید  

موضوع مقاله خود  قرارداده بود. 
فقط  نه  آن  ی  فیلمنامه  و  فیلم  اما 
درباره ی  جنبش مدنی  حقوق سیاهان  
و بازتابش بر  زندگی او  وخانواده اش 

نیز هست .
مسئله  بویژه   - نژادپرستی  تاریخ 
وابعاد  پدیده ی  سیاهان - درآمریکا 
بااحتیاط   معموالً-    - درهالیوود   ، آن 
خوب  افراد  های   کلیشه  طریق   واز 
وبد  بسیار گفته شده است . کارگردان 
فیلم  باآگاهی به این نکته  ونیز وقوف  
و  ترسی  خلق  که  حقیقت   این  به 
قهرمان گرائی  چگونه درهرزمینه ای  
بخشی از فرهنگ  سیاسی - اجتماعی 
آمریکارا می سازد وچگونه قادر است   

 ، نماید   شکوه  وپر  جذاب   اثررا  تا 
 . است  زده  فیلم  ساخت  به  دست 
انتخاب سوژه های بی تحرک ومطمئن 
است  بار  کسالت  فرهنگ   این  در  

وخریداری ندارد.
پس سوژه  ی زندگی فردی  وخانوادگی 
جنبش   تحرک  پر  ی  سوژه  با  را  وی  
بهم   سیاهان  ق   حقو  احقاق  مدنی  
می آمیزد  وموفقیت عمومی  فیلم در 
سطحی  ارتباط   ی   شیوه  در  گیشه  

این دو است .
فیلم قصددارد شهادتی باشد برتاریخ 
اینکه   ادعای  با   ، سیاهان  نژادی  نبرد 
هنوز این نبرد  به خوبی توصیف نشده 
این  فیلم  کارگردان  وموفقیت   . است 
سطحی   بازگوئی  علیرغم   که  است  
این جنبش ونبرد  آن را درپایان فیلم 
گفتگورا  دارد وجای  نگه می  گشوده  

باز  می گذارد.
»پیشخدمت«  فیلمی است دیدنی  اما 
 . نیست  ماندنی   بیاد  و  بزرگ  فیلمی 
افراط نیست   اهل   چرا که  کارگردان 
 - سیاسی  گوئی   باز  در  را   واحتیاط 
دهد   نمی  ازدست  مسئله  اجتماعی 
همه چیز سطحی و گذراست . مناسب  
 . جامعه   عامه  پسند   سهل  طبع 
دوست  شود   می  ساخته  فیلمی  پس 
احساسات   ، سیاسی  شبه   ، داشتنی  

برانگیز  و گیرا.
 دوخط اصلی فیلمنامه  یکی ملودرام 
آن  درونی  تراژدیهای   با  خانوادگی  
تاریخی  تکامل  ی  شیوه  ودیگری  
سیاهان  مدنی   حقوق  جنبش 
یک  درمقام  پیشخدمت   . آمریکاست 
دردولت  کاری  که  پدر  سیاهپوست 
دارد بیشتر متمایل به شیوه ی مارتین 
حزم  از  پس   - است  کینگ  لوتر 
واحتیاط -  اما پسر که از نسلی تازه  
 . است  وخروش  پرجوش  آید  می  تر 
ونامحتاط و طرفدار شیوه ی مبارزاتی  
. پس رو درروی  ایکس  افراطی مالکو 

هم می ایستند.
اما مشکل فیلم از همین جا سرچشمه 

مروری برفیلم:

جمال آریان
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می گیرد که این دو داستان  متفاوت 
به  دونوع مختلف سینمائی -  مربوط 
درهم  براحتی    - سیاسی  و  ملودرام 
آمیخته نمی شوند  ودرذات خود  دو 
نظر  از   . است  باهم  متضاد  ی  گونه 
حرکت  درنتیجه    . اجزاء  و  ساختاری 
کلی داستان  وفیلم بنفع  هیچکدام از 
این دو نیست  چرا که عمقی نمی یابد 

و گذراست .
فکریش  وتضاد  پسر  و  پدر  ی  قصه 
چشم  به  احساساتی   و  خام   بیشتر 
می آید و با داستان پر تحرک  جنبش 
مدنی سیاهان  خوب ادغام  نمی شد 
وپاسخ ها  درنتیجه  سرگردان میمانند  
وشاید وزنه  به نفع شیوه لوتر کینگی 
می چرخد چرا که کارگردان درشیوه 

اش محتاط است .
بازیها  خلق  پیشخدمت   درفیلم 
به  درخشان  های  وصحنه  خوب  ی 
برای  ساخت وعرضه ی  یک  تنهائی 
که  کنند چرا  نمی  کفایت  بزرگ  فیلم 
کند  نمی  کار  کلیتش  در  شماتیک 
نمی  عرضه  ودرعمق  واقعی   ومسائل 

شوند.

 

»دانیل « درآثار قبلی اش  عالقمندی 
خودرا به به مسائل ومشکالت  سیاهان 
نشان داده است .اما این فیلم  ازلحاظ      
لکنت  .وبا  نامتعادل است   ، نگاه  عمق 
شیوه ی روایت تک خطی  وکالسیک 

 » »دانیل  .اما  کهنه  وبنابراین  است 
بازیگران  کمک  شودبا  می  موفق 
های  صحنه  وخلق  خوب  وبازیهای 
بگریزد. عرضه  کسالت  ازاین  جذاب 
ویتاکز«   فارست   « درخشان  بازیهای 
درنقش   - اسکار  دریافت  درحد 
وینفری«   اپرا   « و    - پیشخدمت 
است  ذکر  قابل  وی  همسر  درنقش 
بزرگ   بازیگران  نامهای   همراه  .به 
فوندا« و»ونسار گریو«  : » جین  چون 
ودیگران درنقش های کوتاه و اما بیاد 

ماندنی .
است  دیدنی  اما   ، پیشخدمت  فیلم 
های   فیلم  شاهد  هنوز  ما  وامسال 
سیاهان  مسائل  ی  درباره  دیگری 

خواهیم بود.
واقعی  پیشخدمت  آلن«  ایوجین   «

درسال 2010 درگذشت .

 Director - Lee Daniels,  Screenplay - Danny Strong, Producer -  
 Pamela Oas Williams, Cast :Forest Whitaker ,Alex Pettyfer , Robin
 Williams , Alex Manette0Mariah Carey ,Lenny Kravitz ,Melissa
 Leo ,James Marsden ,Yaya Alafia, Vanessa Redgrave , Colman
 Domingo , Liev Schreiber , Nelsan Ellis,Opera Winfferi and more

کتابی دربارة جانی کارسون نوشته یکی از وکالیش
* همسردوم جانی کارسون چگونه به او خیانت می کرد؟

شوند. وارد  آنجا  به  تا  شکنند  نمی  را 
من  هستم.  دادگاه  کارمند   یک  من 
وارث یک سنت حقوقی باارزش هستم  
. بالفاصله به یاد  کالرنس دررو  افتادم 
بزرگ  موقعیت  یک   این  بااینهمه    ...
ای من محسوب  زندگی حرفه  درآغاز 
می شدتا درخدمت  یک مشتری عمده 
دست  هایبزرگی  موفقیت  ..به  باشم 

یابم . کمی تأمل کردم .
وکیل  یک  به  داد:»  ادامه  کارسون 
تا فرداشب تیم مارا همراهی  نیازدارم 
اشخاص  بیفتد...  اتفاقی  اگر...  تا  کند 
مرا  که  شناسم  می  را  زیادی  باتجربه 
مطمئن کرده اند که هیچگونه مشکلی 
پیش نخواهد آمد . َکِسل هم همه چیز 
اما   . است  کرده  شفاف  پلیس  رابرای 
اگر  که  آنجاباشد  باید  اینهمه کسی  با 

نقشه ما به درستی پیش نرفت ...«
خانم  آیا  که  اینه  من  :سئوال  گفتم 

کارسون ازخودش پولی هم داره؟«
جانی پاسخ داد:» نه ، اصاًل«

اجاره  درحقیقت  تو  پس   «  : گفتم 
آپارتمان راپرداخت می کنی . بنابراین 

آپارتمان دراصل دراجاره توست «
جانی خندید و آرتور گفت : توخیلی باهوشی«

اما من باید صمیمانه بگویم  اصاًل فکر 
هامشروعیتی  صحبت  این  کردم  نمی 
برای  آپارتمان  آن  به  واردشدن  برای 
دنبال  که  خطی  اما  کند.  ایجاد  ما 
میرسید  بنظر  قبول  قابل  میکردیم 
ومارا مطمئن می کرد که یک وکیل می 
وارد  فضولی  پلیس  درصورتیکه  تواند 
ازمشکل  خودرا  خرابکاران  ماجراشود 
بسیارخوب    «: گفت  جانی  برهاند. 
تیم  ازاین  وکیل جزئی  بعنوان  تو  پس 

خرابکارهستی« 
آن  انتظار  سالن  نورشدید  درزیر 
خودرا  آفتابی  عینک  جانی  آپارتمان 
نشناسد.  اورا  تا کسی  داشت  یرچشم 

امادربان بالفاصله اوراشناخت وگفت:
بقیه درصفحه 48

شو  کارسونمجری  جانی  وکیل    
درتلویزیونهای  شبانه   دیرقت  های 
بوشکین«  هنری   « بنام   ، آمریکا 
اورا  برای  خاطرات سالهای کارکردن 
 . است  کرده  منتظر  کتابی  بصورت 
درباره  را  اسراری  خود  درکتاب  او 
زندگی خصوصی جانی کارسون فاش 

ساخته است .
ازازدواج  ازدواج کرد.  کارسون دوبار 
دوست   - جودی  با  خود  نخست 
بنام  پسر  سه  صاحب   - همکالسش 
های : کر یس ، ریکی  و کری  شد. بعد 
با همسردومش جوآن کاپلند ازدواج 
که  من گفت  به  کارسون  روزی  کرد. 
»جوآن همسردومش به او خیانت می 
کند وتازه جانماز هم آب می کشد.« 
باهمسراولش  کارسون  جانی  طالق 
پس  .او  رسید  سرانجام  به  در1963 
کرد.  وصلت  جوآن  با  چندماه  از 
اجرای  که  بود  زیبائی  دختر  جوآن 
ویدید  بنام  تلویزیونی   برنامه  یک 
رابرعهده  ویدیو(  )دهکده  ویلیج 
یک  جانی  بعد  سال  هفت   . داشت 
دراختیارداشت  انکارناپذیر  مدرک 
 ، مخفیانه  جوآن  میداد  نشان  که 
باخانه  که  کرده  اجاره  آپارتمانی 
است  نزدیک    ،  Un Plazaدر آنها 
عاشقانه  قرارهای  برای  محل  آن  واز 
با دوست پسرش  استفاده می کند. 
خواهی  می  اگر  خوب   «: گفتم  او  به 
، پرونده طالق را آماده کنم . « جانی 
گفت :» نه نمی خواهم پرونده طالق 
که  خواهم  می  ازتو   ... دهی  تشکیل 
با من ، آرتور وچندتا بجه های دیگر 
وقتی خانم درآن خانه است به آنجا 
هجوم ببریم .ومدرک زنده ای بدست 
بیاوریم که ثابت کند  او به من خیانت 

کرده است .«
اولین واکنش من این بود که  وحشت 
کردم .فکر کردم این کار عملی نیست 
. اعضای کانون وکال هرگز دِر خانه ای 
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پهلوی  رضاشاه  سلطنت  اوایل  تا 
آرامگاه مناسبی برای حکیم ابوالقاسم 
جاودانه  اثر  سراینده   ، فردوسی 
شاهنامه وجودنداشت وکمتر کسی از 
محل دفن این سخن سرای بزرگ که 
هویت ملی ایرانیان رازنده نگهداشت، 
 ، خورشیدی   1307 بود.درسال  آگاه 
میرزا  اهلل  امان  »سرلشگر  هنگامیکه 
جهانبانی « )سپهبد بعدی{ فرماندهی 

داشت  بعهده  درمشهد  را  شرق  سپاه 
که  کند  می  پیشنهاد  شاه  رضا  به   ،
آرامگاه مناسبی برای فردوسی احداث 
فردوسی  سال  هزارمین  گرددوجشن 
پیشنهادرا   این  رضاشاه  شود.  برگزار 
می پذیرد اما مشکل بزرگی که درآن 
نبود  ویا  کمبود   ، وجودداشت  ایام 
وناتوانی  کارها  چنین  برای  اعتبار  
کارهای  برای  بودجه  درتأمین  دولت 

جهانبانی  سرلشگر  بود.لذا  فرهنگی 
دراوج  که  وزیری  ازقمرالملوک 
می  دعوت  بود  ومحبوبیت  شهرت 
کند که به مشهد آمده وچند کنسرت 
ازاین  حاصله  عواید  واز  برگزارکند 
کنسرتها ، بخشی از هزینه های بنای 

یادبود فردوسی تأمین گردد.
قمر درنهایت اشتیاق این دعوت را می 
پذیرد وعلی رغم طوالنی بودن وبدی 
راهها ودشواری های سفر درآن سالها 
به اتفاق استاد مرتضی خان نی داوود 
ودیگر اعضای ارکستر خود به مشهد 

می رود 
که درسالن  درنخستین شب کنسرت 
شیروخورشید سرخ مشهد برگزارشد 
سرلشگر جهانبانی مرد مقتدرآن دیار  
درمیان حیرت وشگفتی تماشاچیان به 
روی صحنه می رود ودرنهایت احترام 
وفروتنی  دستهای قمررا می بوسد و 
بدین وسیله سپاسگزاری خود ومردم 
خراسان را ازحضور این هنرمند بزرگ 
نوشته  این  دارد.خوانندگان  اعالم می 
اجتماعی  و  فرهنگی  ابعاد  به  قطعًا 
شجاعانه  وحرکت  شکنی  سنت  این 
سال   85 حدود  که  جهانبانی  تیمسار 
قبل درایران ، آنهم درشهر مشهد رخ 
شکنی  سنت  دراین  دارند.  توجه  داد 
بزرگ  مجلس  دریک  آنهم   ، دار  معنا 
توجه  مورد  زیر  منظور  دو  رسمی 

جهانبانی بود.
واال  هنر   : موسیقی  از  ستایش   -1

وقابل احترامی که قرنهاتحت ستم 

ریاکاران وکوته نظران بود واکثر مردم 
براین باور بودند که موسیقی ، حرفه ی 
ازآن دوری  زشت وننگین است وباید 

جست .
بعنوان   : ایرانی  اززن  ستایش   -2
نیمه   ، جامعه  از  ارزشمند  ای  نیمه 
موجودی  عنوان  به  سال   1400 که  ای 
حق  کمترین   ، مردان  واسیر  ضعیف 
واینک  نداشت  درزندگی  وحقوقی 
سرداری قدرتمند دربرابراو سرتعظیم 

واحترام فرود می آورد.
 ، جهانبانی  تیمسار  شجاعانه  رفتار 
ایران  درجامعه  را  جدیدی  ارزشهای 
مطرح کرد . ارزش هائی که متأسفانه تا 
تحقق کامل آن هنوز فرسنگها فاصله 
بخاطرداشت  باید  درهرصورت  دارد. 
بسیار  چه   ، اخیر  قرن  یک  در  که 
به  درایران  لشکر  وامرای  سرداران 
قدرت رسیدندوچه بسیار زنان که در 

عرضه هنر مملکت مادرخشیدند .

مشارکت قمرالملوک وزریی  

ث بنای یادبود فردوسی رداحدا
سپاه  فرماندهی  جهانبانی  میرزا  اهلل  امان  تیمسار    *
شرق درمشهد به رضاشاه پیشنهاد می کند که آرامگاه 
مناسبی برای فردوسی احداث گردد وجشن یکهزارمین 

سال فردوسی برگزارشود.

مشهد  به  کند  می  دعوت  قمر  از  جهانبانی  تیمسار   *
برود وچند کنسرت برگزارکند تا بخشی از هزینه های 

بنای یادبود فردوسی تأمین شود.

* جهانبانی مردمقتدر مشهد بروی صحنه می رودودر
نهایت احترام دستهای قمررا می بوسد

از  بیش  قمر  کنسرتهای  از  حاصله  درآمد   *
چهارهزارتومان بود.که درآن روزها مبلغ قابل توجهی 

بشمار می رفت.

م.ع.آشنا
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 اما نقش هیج یک ازآنها هم پایه »امان 
و»قمرالملوک  جهانبانی«  میرزا  اهلل 

وزیری « نبود. بگفته حافظ:
گوهر پاک بباید که شود طالب فیض 

ورنه هرسنگ وِگلی لؤلؤ ومرجان نشود
فرامرزی مدیر  نوشته عبدالرحمان  به 
از  حاصله  درآمد  کیهان  روزنامه 
از  بیش  درمشهد  قمر  های  کنسرت 
ایام  آن  برای  که  بود  چهارهزارتومان 
 . رفت  می  بشمار  توجهی  قابل  رقم 
این  بابت  دستمزدی  کمترین  قمر 
سفر دریافت نکرد وحتی هزینه رفت 
شخصًا  را  وهمراهان  خود  وبرگشت 
که  ای  هدیه  تنها  نمود.  پرداخت 
بود  زیبائی  .و  نفیس  قالیچه  پذیرفت 
که عمواوغلی  یکی از تولیدکنندگان 
به   ، خراسان  فرش  ومشهور  مهم 
که  بافت  جهانبانی  سرلشگر  سفارش 
شهریار  مشهور  شعر  آن  حاشیه  در 
قمر امشب  فلک  چشم  کوری  )از 

 اینجاست ( الی آخر به وجهی استادانه 
بودونمونه  بسته  نقش  بافت  وخوش 
وترکیب  هنر فرش خراسان  از  واالئی 
راباخود  آن  وقمر  بود  رنگها  موزون 
درتملک  را  آن  بردویسالها  تهران  به 
ودرماندگی  فقر  به  باتوجه   ، داشت 
قمر درسالهای پایان عمر ، معلوم نشد 
که قالیچه مورد بحث که نمونه بسیار 
ایران  وفرهنگ  هنر  از  ارزشمندی 
بشمار میرفت، چه سرنوشتی پیداکرد؟ 
را  آن  قمر  که  باورند  براین  بسیاری 
فروخت و پولش را به مستمندان داد.
می   ، قمر  موفق  های  کنسرت  از 
داود   نی  ومرتضی  او  کنسرت  از  توان 
درسال 1310 خورشیدی درهمدان یاد 
کرد. دراین سفر او موفق شد باعارف 
قزوینی که آخرین سالهای عمر خودرا 
درهمدان می گذرانید دیدار کند. قمر 
به  نویسد  می  خود  خاطرات  درشرح 

مجرد ورود به همدان خواستم به 

مالقات عارف بودم . ولی آنها که اورا 
می شناختند مانع شدند وگفتند عارف 
به سختی کسی را می پذیرد  یک روز 
به منزل او رفتم وبهر ترتیب  بود اورا 
عارف  آنموئقع  تا  من   . کردم  مالقات 
شناختم  می  اورا  ولی  بودم  ندیده  را 
وچند تصنیف اورا درصفحه گرامافون 
او مهرش دردلم  بادیدن  بودم  خوانده 
مردبزرگ  که  وفهمیدم  گرفت  جای 
شب  اوائل  عارف   . است  وآزادمنشی 
اقامت  درآن  من  که  ای  مهمانخانه  به 
داشتم آمد وبه اتفاق به محل کنسرت 
همدانی  طالع  نوشته  به   . رفتیم 
تمام  در  وشاعر(  نوازنده   ، )خواننده 
مدتی که قمر می خواند  عارف گریه 
تأثیر صدای  تحت  مردم  میکرد.وهمه 
هیجان  به  عارف  روحی  ووضع  قمر 
قمر  کنسرت  اتمام  بعداز  بودند.  آمده 
همه گلها وگلدانهای بزرگ نقره را که 
فرماندار وبزرگان شهر به او هدیه داده 
بودند  به عارف تقدیم داشت .»به نقل 
صفحه  ایران  موسیقی  های  چهره  از 

513 همراه با یادداشت مرتضی دهکردی«
 ، افشاری   : صفحات  قمر  آوازهای  از 
شور ، ابو عطا ، دشتی ، بیداد،بختیاری، 
مانند بی  شهرت  به   ، اصفهان  بیات 

در  که  است  گفتنی   . یافت  دست 
فرهنگی  مؤسسه  اخیر  سالهای 
وهنری ماهور درتهران آواز ابوعطا اثر 
از پاالیش های کامپیوتری  قمر راپس 
از  هائی  گزیده   « بنام  ای  درمجموعه 
صدسال آواز ایران « منتشر کرد که با 
وجود ابتدایی بودن شرایط ضبط صدا 
درآن دوران به حدی دل نشین است 
تأمل  به  را  صاحبدلی  شنونده  هر  که 

وامی دارد.
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بقیه : روزنامه نگاری درایران

وخبرنگاران مطبوعات تصویب کرد که 
اعالم جرمی علیه وی به دادگستری 
این اعالم جرم  ساعت   . تسلیم شود 
شهریور   14 شنبه  سه  روز  بامداد   9
سفری   علی  محمد  وسیلۀ  به    1357
دبیر سندیکا  به وزیر وقت دادگستری  

ارائه شد.
به دنبال آموزگار  جعفر شریف امامی 
برسرکار آمد . دردورۀ او نیز کشمکش  
حقوق  برسر   ، دولت  با  ها  مطبوعاتی 

حقۀ خود استمرار داشت .

حضورنظامیان درمطبوعات
مطبوعات  برای  دیگری  الیحه 
مطبوعات  اهل  اعتراض  که  نوشتند 
بی  های  نشست   . داشت  رادرپی 
آنان   ، دولت  اثر  بی  واقدامات  ثمر 
ببرند  بهره  نظامیان  از  که  راواداشت 
کیهان  های  درروزنامه  را  ومأمورانی 
حضور   . کنند  مستقر  واطالعات 
روزنامه  خشم   ، درتحریریه  نظامیان 
را  عصرتهران  روزنامۀ  دو  نگاران 
زدند  دست  اعتصاب  وبه  برانگیخت 
نمایندگان  ازسوی  ای  وقطعنامه 
، وفنی روزنامه های  اداری   ، تحریری 
برای  وکیهان  اطالعات   ، آیندگان 
دخالت  عدم   ، سانسور  کامل  لغو 
ومصونیت  امنیت  وتضمین  دولتیان 
مطبوعات  جامعه  وشغلی  سیاسی 
نشست  از  پس  صادرکردنددولت  
نهاد  گردن  آنان  های  هاییبه خواسته 
از  مطبوعات  فعالیت  ترتیب  وبدین 
در  تحوالتی  شدوسپس  گرفته  سر 

مطبوعات به وقوع پیوست .

اعتصاب مطبوعات
چهارروزۀ  اعتصاب  از  پس  مطبوعات 
خود که از آن باید به عنوان اعتصاب 
صغیر یاد کرد ، بیانیه ای صادر مردند 
. حدود 22 روز گذشت . دولت شریف 
جای  به  ازهاری  و  کرد  سقوط  امامی 
او  کارهای  نخستین  از   . نشست  او 
اعتصاب  که  بود  مطبوعات  با  برخورد 

کبیر )62 روزه( را به دنبال داشت .
روزه   62 بزرگ  اعتصاب  درمورد 
موفقیت  به  منجر  که  مطبوعات 
دولت  فقط  نه   ، شد  ها  مطبوعاتی 
کرد  نمی  تصور  هرگز  ازهاری  نظامی 
که توقیف  روزنامه آیندگان وبازداشت 
دربامداد  نگاران  روزنامه  از  چندتن 
همه  اعتصاب  به   1357 ماه  آبان   15
کارکنان سه روزنامه بزرگ اعم از فنی 

وسپس  منجر شود  وتحریری  اداری   ،
ومجله  روزنامه  چند  اعتصاب  دامنه 
دیگر حتی درشهرهای بزرگ وکوچک 
ایران را فراگیرد ، بلکه تصور می کرد 
نویسندگان  تواند  می  اقدام  این  که 

مطبوعات را ساکت کند.

آزادی بی بند وبار و 
هیجان درمطبوعات

درایام  نوظهور  نشریات  زیادی  تعداد 
اعتصاب پدید آمدند ونیز نشریاتی که 
مجوز  بودند  شده  تعطیل  پیش  سالها 
نشریات  گونه  این  اما   . یافتند  نشر 
تالش   . کنند  پر  را  خأل  نتوانستند 
به  قادر  و  بود  بیهوده  نظامی  دولت 
ازهاری  دولت  نبودند.  اوضاع  کنترل 

نیز سقوط کرد.

پایان اعتصاب
ازهاری  نظامی  دولت  دنبال سقوط  به 
نویسندگان  ، هیئت مدیرۀ سندیکای 
وخبر نگاران دردوازدهمین بیانیۀ خود 
وروزنامه  کرد  اعالم  را  اعتصاب  پایان 
دی  در16  اعتصاب  روز   62 از  پس  ها 
تازه  ای  مرحله  به  قدم   1357 ماه 
شماره  نخستین  که  این  وبا  گذاشتند 
های روز پس از اعتصاب با چند برابر 
تیراژ قبل از اعتصاب منتشر شدند ،) 
اطالعات ، یک میلیون نسخه ، کیهان 
 ، نسخه  هزار  شصت  و  میلیون  یک 
باوجود   ) نسخه  هزار   350 آیندگان 
خوان  روزنامه  مردم  از  بسیاری  این 
خودرا  نظر  مورد  روزنامه  نتوانستند 

بدست آورند.

تیراژ باالی مطبوعات 
درروزهای بحران 

به علت استقبال زیاد و باال بودن تیراژ 
پرتیراژ  های  روزنامه   ، کاغذ  وکمبود 
ناگزیر  آیندگان  و   ، کیهان   ، اطالعات 
شدند روزنامه های خودرا فقط در 8 تا 
12 صفحه منتشر کنند . برای نخستین
ها  روزنامه  این  خرید  برای  مردم  بار 
صف می بستند و اغلب روزها  روزنامه 
های عصر تا اواخر بعداز ظهر آن روزها 

چاپ و توزیع می شدند.

بازداشت روزنامه نگاران 

ومرجات  مطبوعات  از  عمومی  اقبال 
آنها بار دیگر خشم دولت را دردوران 

جانشین   ( بختیار  شاپور  کابینۀ 
پنجشنبه  ودرروز  برانگیخت  ازهاری( 
شب   12 ساعت   1357 ماه  بهمن   5
مأموران نظامی تهران پس از هجوم به 
کوی نویسندگان در غرب تهران وخانۀ 
یک تن  دیگر از نویسندگان درشرق 
تهران، از میان  فهرستی که دردست 
داشتند ، پنج تن ازروزنامه نگاران  به 
نام های  فیروز گوران ومسعود مهاجر   
مهدی  و  ناظری  نعمت  آیندگان  از 
جلیل   ، اطالعات  از  پور   بهشتی 
رابازداشت  ازکیهان  خوشخو 

ودرباغشاه زندانی کردند.
واکنش و اعتراض مطبوعات ومردم  به 
باز داشت این  روزنامه نگاران موجب 
به  ساعت  هشتاد   از  پس  که  شد 
دستور شاپور بختیار آنان در روز نهم 
روز  آن  آزادشدند.وفردای  ماه  بهمن 
به سرکار خود باز گشتند. این تقریبًا 
شاهنشاهی  رژیم  برخورد  آخرین 
باروزنامه نگاران بود و انقالبیون درروز 

22 بهمن ماه 1357 پیروز شدند.
ادامه دراد

 
بقیه : جانی کارسون

-» سالم . آهای  جانی کارسون  آهای« 
جانی پولی کف دست دربان گذاشت . 
دهد  اجازه  که  نبود  کسی  امادربان 
بدون مجوز  حتی یک شخص مشهور 
واردساختمان شود. دربان دست جانی 
تونم  نمی  . من  نه   «: رافشاردادوگفت 
اآلن  باشین  اینجا   . کاررابکنم  این 

مدیرساختمان را صدا میکنم .«
کمتراز  ساختمان  مدیر  خوشبختانه 
ایمنی  مسائل  دربند  کارمندش 
ساختمان و مستأجران خود بود. وقتی 
دراین  کارسون  خانم  که  گفتم  او  به 
آقای  را  آن  اجاره  که  است  ساختمان 
، مدیر پذیرفت.  کارسون می پردازد  
دالر  صد  چند   ، مولن  هنگام  دراین 
درکف دست او گذاشت .ومدیر گفت:
» بسیارخوب  بسیارخوب  بیاین باال. 
بفرمائین . « سریعًا خودرا به آپارتمان 
خانم کارسون رساندیم . کف آپارتمان  
بود  مبله  سالن  بود.  پوشیده  کاماًل 
دراینجا  جانی  خانه  وسایل  از  وبعضی 
به  درحالیکه  آرتور   شد.  می  دیده 
میز جلوی پنجره اشاره می کرد گفت 
میز  برروی   ». همونه  این   . کن  :»نیگا 
جانی  عشقی  رقیب  از  عکس  چند 
کارسون دیده می شد. برای اولین بار 
کلیورد«   »فرانک  او  که  شدم  متوجه 
جاینت  فوتبال  تیم  سابق  بازیکن  
نیویورک است . یکی از عکسها فرانک 
رستوران  میز  درپشت  را  وجوآن 
محل  نیز  عکس  زمینه  میدادو  نشان 

یک استراحتگاه گرمسیری بود. وقتی 
آمد  بیرون  خواب  ازاتاق  جومولن 
وضعیت  ومولن  »بینگو«   : آرتورگفت 
چهره  به   داد.وقتی  توضیح  را  اتاق 
خنده  باعث  که  اورا  کردم  نگاه  جانی 
همه می شد  برای اولین بار دیدم که 

آرام آرام اشک می ریزد.«
آن شب با مدارک زنده به خانه جانی 
خانه  به  من  شب   9 بازگشتیم.ساعت 
رفتم وخوابیدم . فردای آن روز جانی 
به من تلفن کرد وگفت حاال می توانی 

پرونده طالق را تشکیل دهی .

بقیه : گوژ 
خود رادرمغز  عبورکرد.افکاردیگران 

کسانی  ادای  ها   دلقک  ومثل  جاداد 
دردست  را  افسار  که  آورد  در  را 
ودرعین  شد  قدرت  بازیچه  دارند.  
کرد...  پشت  حقیقت  به  حقیقت  درک 

چقدر...؟
که  وشیرینی  خوشایندی  حس  تنها 
آنهمه  درجزرومد  ماندن  زنده  به  مرا 
بیداری  کرد  می  ترغیب  ها  زشتی 
آگاهانه  . من  بود  درحال درد کشیدن 
می  تحمل  دردرا  نظیر  کم  وباخلوصی 
 . یابم  وقوف  ازدرددیگران  تا  کردم 
بود  من  انسانی هستی  تنها جنبه  این 
افیون  به  که  فکرافتادم  این  به  بارها   .
وکیف  فراموشی  وازجوهر  ببرم  پناه 
عصارۀ  این  آمیزی  وعطر  افسونگر 
مرموز مدد بگیرم وآن بندهای نامرئی 
را که با جانم گره خورده است بگسلم 
وبندی  ازهرقید  وفارغ  آزاد  و  .سبک 
بخار  .ومثل  شوم  محو  بیکران  درنیلی 
گردم  پراکنده  درالیتناهی  رنگ  بی 
فلکی  اجرام  زرین   پرتو  از  .وجزئی 
درد  آن  فکر  به  هروقت  اما   ، شوم 
جانفرسای خماری ، آن بیداری مهیب 
افتادم  می  رخوت  از  پس  وکشنده 
زندگی  هیچکس  میلرزید  سراپایم 
...همیشه  را  خودش  ونیز  درنیافت  را 
آموزی  دست   . ام  بوده  آموز  دست 
، درست مثل آن عنتر بی  ورام  مطیع 
نوائی که روی شانه لوطی اش قوز کرده 
وشکلک درمی آورد ویاچرت می زند. 
عبورزمان راروی پوست بدنم لمس می 
کردم ، اما عبورخودم راازداالن جهنمی 
نمی  حس  کشیدم  می  نفس  درآن  که 
نسل   وقانون  سخن  و  اندیشه   . کردم 
انباشته  درمغزم  شده   فراموش  های 
زندگی  خودم  دل  هوای   به  بود.  شده 
نمی کردم . آدمکی بودم بیگانه باخود ، 

بیگانه باعصر خود.
***

ادامه دارد 
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افقی: 1- کتابی که برای نویسنده اش 
آسوده  آورد-  ارمغان  به  نوبل  جایزه 
یکی   - کمیاب  عنصری  ودرامان2- 
واحد   -3 زندگی  وسائل  ازداروها- 
از  اجتماعی   - طول  گیری  اندازه 
.وزیر- نوعی خاک قرمز- 4- اصل - 
پایتخت فرار 5- مرگ - باالوپائین آن 
 -6 وسبد  زنبیل   . است  در»شهرضا« 
ماده ای که به موجود زنده برای ایمنی 
درجنوب  بندری  شود-  می  تلقیح 
شهرباستانی  آشنا-   -7 انگلستان 
 -8 روسی  تصدیق   - دجله  درکنار 
 -9 تهی  میان  نی   - ورزشی  گروه 
کننده  روایت  سامره-   اهل   - یازده 
»ناظرومنظور«  کتاب  نویسنده   -10
ازروزهای هفته -  - کربن خالص 11- 
نام دیگر ستاره زهره - صلح وآشتی 
- چنین  کرمان  دراستان  12- شهری 
تلخ   -13 پیداست  بهارش  از  سالی 
میل   -14 انگلیسی  -هفت  دالرام   -
- کشتی کوچک  وخواهش - حساب 
بسیار تندرو 15- خوراکی با تخم مرغ 
تحوالت  که  علمی   - فرنگی  وگوجه 

جنین رامطالعه می کند..

عمودی : 1- واحد سکه نقره که وزن 
وبهای آن درعصرهای مختلف متفاوت 
بوده است - اثر مشهور »جان اشتاین 
بک« 2- ویتامینی است -روح انسانی 
آن  جانشین  ایتالیا  اکنون  یکتا-   -
از  بخشی   - برگشته  مدت   -3 است 
مراغه - سرازیری - پهلوان 4- ضربان 
موسیقی-  کردن  موزون  برای  آهنگ 
هنر   - نشین  سفره  تکراری  حرف 
ای  حشره  روزفرانسویها-   -5 هفتم 
سرخ  برای  ظرفی   - اروپا  دررودهای 
 - دریا   -6 وتوان  طاقت  غذا-  کردن 
پایتختی  معاصر-  نوپرداز   - رطوبت 
وحقیر  پست   -7 برزیل  درهمسایگی 
- دررفاه وآسایش - زهردار 8- اسم 
ترکی - خارج - بی شبهه - چاشنی 
تهی  تیره  از  پستانداری   -9 خورشت 
اسب   - وپابرجا  استوار   - شاخان 
لهجه شمالی  به  گاونر   -10 ای  ذخیره 
که  ها  موردی  تیره  از  ای  درختچه   -
محسوب  مستقل  ای  تیره  را  آن  گاه 
همدم   - وعادت  خصلت  میدارند- 
 -11 گوی  مثنوی  ئیارشاعر  و  چوپان 
تخته ای که در مکتب خانه های قدیم

می  تعلیم  شاگرد  به  آن  روی  معلم   
جمع  عالمت   - شدن  توانگر  داد.- 
که  خالصی  طالی   - عربی  درزبان 

شکسته وریز ریزشده - 12- یکی از
قاره ها - نقش خارجی - نوشتن آن

واحدپول   -13 است  ازادبیات  بخشی 
ژاپن - نیکوئی - پنجم - نمو 14- جوهر 
 - درزورخانه  مکانی  کاردوشمشیر- 
حاکم وفرمانروا- کج وناراست 15- ملت 

خواهی - نابغه فرنگی

ا ت س ی ن ی ر ب خ ب ر غ ر د
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ی ل ع ن س ح ه ا ر ق د س
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و ک ا ک ر ا س ف ا د ی ر و

ت و ق م ل س و ن م م ا ش
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ن ت ش ا د ن ا ی ن ت ش ا د ه

پاسخ جدول کلمات متقاطع شماره پیش

 جدول  کلمات متقاطع

 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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جوان  نسل  خواننده  بایبر  *جاستین 
منتشر کردکه دل  آلبوم سینگل  یک 

شکن نام دارد

* شنایدر اُکانر خواننده معروف سالهای 
تراشیده  موهای  با  همیشه  که  پیش 
نامه سرگشاده ای  برنامه اجرا می کرد 
که  کرد  واورامتهم  نوشت  مایلی  برای 
خوانندگان زن را به صورت فاحشه جلوه 
میدهد اکانر جنگی را که برعلیه مایلی 
سایروس خواننده بیست ساله  آغازکرده 

بود پایان داد.

باشرکت  جاذبه  نیروی   Gravity*
)فقط  کلونی  جرج  و  بوالک  ساندرا 
اکران  اول  درهفته  دونفر(  همین 
نزدیک به 56 میلیون دالر فروش کرد.

*تلویزیون بی بی سی آمریکا  فیلمی 
ساخته است به نام »برتون اند تیلور«

و  تیلور  الیزابت  زندگی  به  که 
خانم  نقش  پردازد.  می  ریچاردبرتون 
تیلور را هلنا بُنهم کارتر ایفا کرده است

هالیوود  پولساز  پیت هنرپیشه  برد   *
سر  به  انگلستان  آکسفوردشایر   در 
جنگ  به  مربوط  درفیلمی  تا  برد  می 
این  ساکنان  کند.  بازی  جهانی  دوم 
منطقه هرروز با صحنه های یک جنگ 
بوسیله شلیک  روبرو هستندو  واقعی 
برای  نبرد  های  صحنه  آغاز   ، گلوله 

فیلمبرداری به اطالع آنها می رسد.

خاویر  وشوهرش  کروز  لوپه  پنه   *
اکتبر  پنجم  درروز  اتفاق  به  بارِدم 
مطبوعاتی  کنفرانس  دریک  درلندن 
هردو  کردند.  شرکت  قرمز  وفرش 
دارند  بازی  »کنسلور«  بنام  درفیلمی 
نمی  دیده  باهم  ای  صحنه  درهیچ  اما 

شوند.

جوان  خواننده  سایروس  مایلی   *
لخت  نیمه  روزهابصورت   این  که 
ان  با  شود  می  حاضر  درکنسرتهایش 
من  وگفت  داشت  گفتگوئی  سی  بی 
هنرمندم وهرهنرمندی به جلب توجه 
که  ومیدانم  نیازدارد  خود  مخاطبین 

بعضی از این توجه ها منفی است  

خبراهی هنری
مهرگان درایران ودیگر نقاط جهان جشن گرفته شد

باستان ما  در هرماه جشنی داشتیم و آن  درایران 
اما  شد.  می  برابر  ماه  نام  با  روز  نام  که  بود  زمانی 
دوجشن از همه مهمتر بودند یکی جشن نوروز بود 
بود و دیگری جشن مهرگان  بهار  که سرآغاز فصل 
شد.   می  گرفته  پائیز  فصل  درآغاز  که  داشت  نام 
مهرگان آنقدر معروف شد که عربها نام جشن را از 
را  آن  نیز  اکنون  هم  و  کردند  انتخاب  مهرگان  واژه 
بکار می برند البته با تغییر حرف گاف به جیم وبه آن 

»مهرجان« می گویند. 
مهرگان امسال هم دربسیاری از نقاط ایرانی نشین 

درجهان جشن گرفته شد. 
ویژه  عظمت  رابا  آن  نیز  زبان  پارسی  درکشورهای 

این جشن ، گرامی داشتند.
جشن   ، مهرگان  بمناسبت   امسال   افغانستان  در 
دراینجا  را  ازآن  ای  گوشه  که  برگزارشد  باشکوهی 

می بینید. 

خبرهائی از تآتر ایران
در  دولتی  مدیران  از  که  سیفی آزاد  رحمان 
فیلمنامه نویس  همچنین  و  تئاتر  و  تلویزیون 
فیلم های اخیر فریدون جیرانی بوده است، کمدی 
تماشاخانه  سمندریان  سالن  در  را  »شایعات« 
مقام  در  نیم  و  هشت  ساعت  شب  هر  ایرانشهر 

کارگردان روی صحنه برده است.
کمدی نویس  سایمون،  نیل  نوشته  »شایعات« 
محبوب این روزهای کارگردانان تئاتر ایران است. 
از حرفه ای های تئاتر  این نمایش  بازیگران  بیشتر 
احمد  عابدی،   نگار  نورد،  برق  مثل هومن  هستند 
میرعلمی ،  رویا  چنگیزیان ،  سعید  ساعتچیان، 
صالحی  مجید   . افشاری  بهرام  و  امن زاده  فهیمه 
سریال های  کمدین های  از  هم  عزتی  جواد  و 

تلویزیونی در این نمایش حضور دارند.
سنگ ها در جیب هایش

پارسا پیروزفر بعد از چندسال دوری از عرصه های 
نمایشی، با کارگردانی نمایش کمدی »سنگ ها در 
جیب هایش« در سالن ناظرزاده کرمانی تماشاخانه 

ایرانشهر به صحنه تئاتر بازگشت.
دوازده  با  جونز  مری  نوشته  نمایشنامه  این 
پشت  در  حاضر  هنرور  دو  داستان  شخصیت، 
ایرلند  در  که  است  هالیوودی  فیلم  یک  صحنه 
همه  پیروزفر  پارسا  می شود.  فیلمبرداری 
بازیگر، خودش و رضا  شخصیت های آن را در دو 
چرخشی  با  بازیگر  هر  کرده.  خالصه  بهبودی 
روی پا رو به تماشاگر، تبدیل به شخصیتی دیگر 
می شود. طراحی صحنه آتوسا قلمفرسایی، که این 
سال ها برای طراحی هایش در فیلم های سینمایی 
»این جا بدون من« و »حوض نقاشی« تقدیر شده 
«سنگ ها  است.  خلوت  نمایش  متن  مثل  است، 
استقبال  و  منتقدان  رضایت  با  جیب هایش«  در 
تماشاگران روبرو شده است. آقای پیروزفر پیش 
گلن  و  رضا(  )یاسمینا  هنر  نمایش نامه های  این  از 
را کارگردانی کرده  گری گلن راس )دیوید ممت( 
بود که هیچ کدام مانند »سنگ ها در جیب هایش« 

مورد توجه قرار نگرفتند.

ناتمام
ایرانی  نمایشنامه  کارگردانی  با  تیرانداز  سیما 
ناتمام، شهریور و مهر در سالن چارسو تئاترشهر 
جشنواره  دلیل  به  که  نمایش  این  دارد.  حضور 
بود،  شده  متوقف  هفته  دو  سنتی  آیینی-  تئاتر 
رویا  کرد.  کار  به  آغاز  دوباره  مهر   8 دوشنبه  از 
اصلی  بازیگران  آهنین جان  امیرکاوه  و  جاویدنیا 
آخرین نمایش سیما تیراندازند که بعد از سال ها 
در مقام کارگردان به تئاتر بازگشته است. ناتمام 
نام  با  که  نیا  مشتاقی  هاله  از  است  ای  نوشته 
زن  داستان  و  بود  رسیده  چاپ  به  مقابل«  »مرد 
از  قدیمی  دوست  ورود  با  که  است  شوهری  و 
خارج برگشته شان به زندگی آن دو، دچار تغییر 
و تحول در روابطشان می شوند. عشق های خفته 
شکل  پنهان  مثلث  یک  و  می شود  بیدار  دوباره 
می گیرد. آن چه این سال ها از موضوعات ممنوعه 
نمایشی بوده است. خط اصلی نمایشنامه با چهل 
نمایشنامه  و  طباطبایی  ناهید  رمان  سالگی، 
گذشته های دور ) old times ( هارولد پینتر بی 

شباهت نیست.

عرق خورشید، اشک ماه
بر  پسیانی  آتیال  را  ماه  اشک  خورشید،  عرق 
روی  مهر   12 از  چرمشیر  محمد  از  متنی  اساس 
نمایش  این  است.  برده  شهر  تئاتر  اصلی  سن 
است  خورشید«  باشکوه  »یغمای  از  برداشتی 

پارسا پیروزفر و رضا کیانیان در مراسم افتتاحیه تئاتر 
»سنگ ها در جیب هایش«


