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یادداشت

رسید.  ازراه  ها  غنچه  و  ها  شکوفه  فصل  باردیگر 
عطروبوئی که از نفس های طبیعت برمیخیزد ما ایرانی 
هارا به شوروشوق آورده است . نوروز ما که میرسد  
همه چیز خوشبو می شود . همه موجودات خدا به 
شوروشوق می آیند. ازآن سوی تاریخ آنان که هنوز 
چشمشان بر خاک این سرزمین اهورائی نگران است

مارا دراین شوروشیدائی همراهی می کنند.
دالورمردانی که  نوروز را از چشم تنگ خلیفه عرب  
بیرون کشیدند و دردامن صحراو دشتهای فراخ  و 
می  ما  به  توانی  و  نای  گستراندند،  وگل  سبزه  پراز 
بخشند تا درتداوم این پیروزی بکوشیم و نوروز را 
همیشه سرافزازو سربلند  نگاهبان باشیم.  وهنگامی 
که عرب پرستی با دهان آلوده خود همراهان نوروز   
احمق  ما  پدران  گوید  می  و  کند  می  سرزنش  را 
بودند که چهارشنبه سوری را جشن می گرفتند  با 
پرداختن بیشتربه این آداب و آئین ها، به دهان او 
است  چندسالی  ایران  درداخل  ما  جوانان   . بکوبیم 
به  تر   عاشق  دلی  با   را  سوری  چهارشنبه  آداب 
کردن  منفجر  با  و  آورند.  می  بجای  خود   خاک  نیا 
خمپاره های نوروزی آن دلیر مردان  دشتهای  پیکار 
ایرانی با بیگانه را  آگاه کنند که ما هنوز بیداریم و 

میراث شمارا پاس می داریم . 
پدری که از همه ثروتهای دنیا محروم مانده است و 
جز چند جگر گوشه اش و همسر صبور و همراهش  
فقیرانه  برسر  نشستن  با  ندارد،  یاروهمدمی  هیچ 
ترین سفره هفت سین ، درانتظار صدای پای  سال نو  
لحظه شماری می کندو همزمان به فرزندانش یادآور 
می شود که این رسم دیرپای ماست که نه فقر می 
شناسد و نه دربرابر ثروت  بیکران  فراری می شود. 
هفت  سفره  برسراین  من  دلبندان  گوید  می  پدر 

واردشدن به خانه ی خود منع کند؟ درطول تاریخ، 
پراز  را  نوروز  آمدن  زمان  که  انسانهائی  نا  اند  بوده 
عزا و ماتم کرده اند تا شاید نوروز از آمدن منصرف 
شود. اما هرگز نتوانسته اند و همواره پیروزی ازآن 

نوروز بوده است .
نوروز  آمدن  از  پیش  درروزهای  را   مادرانوپدرانی 
داغدار کرده اند تاحال وهوای نوروز را ازآن خانواده 
بگیرند. اما آنها صبح نوروز برسرگور عزیز خودرفته 
اند و نوروز را درکنار گورش گرامی داشته اند. واین 

یک پیروزی برای نوروز است . 
می  خود  دشمنان  با  مختلفی  های  درجبهه  نوروز 

جنگد و درهمه جبهه ها پیروز است . 
چرا  که  آموزیم  می  خود  کودکان  به  اینگونه  وما   
و  نوروز  هرروزتان  گوئیم  می  یکدیگر  به  هرسال 

نوروزتان پیروز. 
 ، ما  های  خانه  از  هرگوشه  در  نوروز  که  اکنون 
هر  میان  در  و  تپد  می  ایران  برای  که  درهردلی 
قومی که زمانی با ایرانی همنشین وهمراه بوده است 
فردفرد  برای  و  شمرده  مغتنم  را  موقع  دارد   جای 
شما سالی پراز کامیابی و بهروزی  آرزو می کنم . و 
برای نیا خاک عزیزمان ایران  نوروز های شادتری را 
می طلبم  و باهم از خداوند می خواهیم که ایران را 
درپناه خود محفوظ نگاهداردو دلهای مارا نسبت به 
یکدیگر بی کینه کند و سینه هایمان را دربرابر بد 
کرداری های ناپاک انیرانی آینه کند و هرچه زودتر 
مستولی  برما  خودمان  آگاهی  نا  با  که  را  جهنمی 
کردند با دست جوانان عاشق ایران به بهشتی روح 
افزا که درآن ، کسی را با کسی کاری نباشد تبدیل 

کنیم.
برآمد باد صبح و بوی نوروز          

        به کام دوستان و بخت پیروز
مبارک بادت این سال و همه سال 

         همایون بادت این روز و همه روز
)سعدی(

نوروزتان خجسته باد

مرتضی پاریزی

خوردنی که با سین شروع می شود جای می گیرد 
مهم  داریم   کم  سین  چند  مان  برسرسفره  ما  اگر 
مهر  دادن  نشان  است  مهم  ما  برای  آنچه   . نیست 
اکنون  هم  آنها   . است  نیاکانمان  به  بندیمان  وپای 
سین  چند  ما  که  بینند  می  و  کنند  می  نظاره  مارا 
کم داریم. اما آنها می دانند  دزد این سین های ما 
کیست و درکجاست و چه می کند. آنها می شنوند 
که آن دزدان ،  مارا که برسر این سفره نشسته ایم 
این  ملموس  حضور  همین  و  اند.  گرفته  تمسخر  به 
مجبورند  ما  های  سفره  دزدان  که  ماست  نیاکان 
مارا   فقروتنگدستی  با  شده  پهن  های  سفره  همین 
تحمل کنند و قدرت جلو گیری  از پهن شدنش را 

ندارند. واین یک پیروزی برای نوروز ماست . 
کنیم،  می  فراموش  غمهارا  لحظه  چند  برای  وقتی 
درد تازیانه ی  سالهای دراز را که این بیگانه پرستان 
با    ، بریم  یاد می  از  اند   نحیفمان کوبیده  بر پشت 
دلی پراز امید و سرشار از شادی به سوی شعله های 
آتشی که برای جشن چهارشنبه سوری افروخته ایم  
میدویم و ازروی شعله ها می پریم و سرخی آتش را 
ازآن خود و زردی رویمان را به آتش می سپاریم ، 

یک پیروزی برای نوروز است .
به  ناچیز  هرچند  ای  سکه  پدر  نوروز  صبح  وقتی 
ارزش یک پشیز ،  به عنوان عیدی به بچه هایش می 
دهد و می گوید این سکه را در جیب خود بگدارید 
هارا  بچه  روی  و  باشد  شما  نو  سال  برای  برکتی  تا 
می بوسد ،  پیروزی بزرگ دیگری برای نوروز فراهم 

شده است .
دیوان حافظ یا شاهنامه فردوسی را که بجای کتابی 
 ، به زبان عربی  برسرسفره هفت سین می گذاریم 

پیروزی دیگری برای نوروز ماست .
صبح روزی که جشن فرخنده نوروز  کوبه ی درهای 
خانه هارا می کوبد و درگوشه گوشه ی خانه ها جای 
می گیردو بچه ها برای خوش آیند او به سوی مادر 
می روند رویش را می بوسند وآمدن نوروز را شادباش 
می گویند وبرایش عمری دراز آرزو می کنند  وپس 
از او به دست بوس پدر می روند و از او عیدی می 
گیرند و همه خانه سرشار از شادی وشوروشوق می 

شود ،  یک پیروزی برای نوروزماست .
کند  می  حود  ازآن  را  بسیاری  های  پیروزی  نوروز 
وقتی که می آید... وهیچکس ، هیچکس قدرت آن 
نوروز  کند.    جلوگیری  نوروز  ازآمدن  که  ندارد  را 
به  بار  یک  هرسال  و  است   ایرانی  ترین  ایرانی 
خاستگاهش سر می زند. چه کسی می تواند اورا از 
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پیام های شما

ساده وروان
الو سالم آقا

- سالم خانم
- میتونم با سردبیر صحبت کنم

بفرمائید خانم 
-  خواستم فقط تشکر کنم از سرمقاله 

شما . 
- لطف دارید.

- من خودم دکتر هستم . ولی هرچه 
سعی کنم نمی توانم تا این حد ساده 
و روان و اثر بخش بنویسم . سرمقاله 
بسیار  من  برای  هرکدام   شما  های 

جذاب و خواندنی است 
- خوشحالم که رضایت دارید.

به  شما  دارند  همه  هرجه  بخدا  آقا   -
تنهائی دارید.

- آرزوی ما این است که نتیجه کار 
ما برای همه خوانندگان جالب وقابل 
دستمزد  بهترین  این  باشد.  استفاده 

ماست .
- بیش از این وقت شمارا نمی گیرم .

- خیلی ممنون خانم ...
- چقدرجالب شما منو شناختید؟

خوانندگان  شود  می  مگر  البته    -
عزیزمان را بجا نیاوریم .

- موفق باشید و خدانگهدار
- خدانگهدار و بسیار ممنون از تلفن 

شما.

شادباشهای نوروزی
بمناسبت نوروز  ، بهترین شادباشهای 
خودرا به شما ، همه دست اندرکاران 
خوانندگان  همه  به  و  آزادی  نشریه 

خوب نشریه شما شادباش می گویم .
بهترین  ایران آرزوی  برای همه مردم 
ها را درسال نو دارم و از خداوند می 
خواهم هموطنان مارا از این بالی سی 

و پنجساله رهائی بخشد.

ارادتمند آزادی . پریوش از  شرق آمریکا
نوروز  متقاباًل  ماهم  خانم   پریوش 
شما  خانواده  و  شما  به  را   نو  سال  و 
می  شادباش  عزیز  هموطنان  و 

تبریک  کارت  عین  درضمن  گوئیم  
کنیم  می  چاپ  دراینجا  شماراهم 
برای  تندرستی  و  بهروزی  امید  و 
داریم  عزیزمان  هموطنان  همه 
هم  گذشته  چهارسال  در  ازاینکه    .
اید  بوده  همراه  خودتان  نشریه  با 
عیدی  اشتراک  سه  سپاسگزاریم. 
آنها   به آدرس  برای دوستانتان  شما 
باشما  بحال  تا  حتمًا  شدکه  ارسال 
تماس گرفته اند . بازهم سپاسگزاریم .

سالگرد نشریه وسال نو
اوالً آغاز پنجمین سال فعالیت نشریه 
بعدهم   و  گویم  می  شادباش  را  تان 

نوروز تان پیروز و هرروزتان نوروز
موفقیت بیشتر شمارا آرزودارم.

احمد ولی پور  - اروپا

نامه  از  قسمتهائی   . شما  به  درود  با 
داشت  خصوصی  جنبه  که  شمارا 
ظن  حسن  از   . ایم  نیاورده  دراینجا 
نشریه  به مسئولین و خط  نسبت  شما 
ها  رسانه  . درمورد آن  سپاسگزاریم 
ما  بدهید  اجازه  هم  سازان  وبرنامه 
فعاًل بی طرف بمانیم تا زمانی که گفته 
های شما به ما ثابت شود . آن وقت با 
خواهیم  افشا  آنهارا  ومدرک  سند 
کرد. مطمئن باشید ما با کسی تعارف 
خودرا  مطبوعاتی  وظیفه  و  نداریم 

انجام خواهیم داد.
که  آید  برمی  چنین  شما  نامه  از  اما 
بدبین  چیز  وهمه  کس  همه  به  شما 
قضاوت  و   تلقی  نوع  این   هستید. 
درباره دیگران خیلی نا عادالنه است. 
موافقم  شما  های  گفته  از  بعضی  با 
ها   رسانه  به  من  نگرش  درکل  اما 

تلفنی  بازهم   . نیست  سفید  یا  سیاه 
مورد  دراین  بیشتر  تا  بگیرید  تماس 

باهم صحبت کنیم .

فریادطوفانها
وهمکاران  شما  روزافزون  موفقیت 
خدمت  این  درراه  را  تان  ارجمند 
درمورد   ابیاتی   . آرزومندم  فرهنگی 
ارسال  طوفان  و  وبوران  برف  این 
چه  و  افتد  قبول  چه  تا  میدارم 

درنظرآید
باتشکر وآرزوی توفیق روزافزون 

محمدعلی دولتشاهی

چه گویم زین هوای سردو برف و  باد وبورانها
شدم خسته ازاین برفی که  بارد  برسرگلها
شدم زندانی سرماوبرف و باد ویخبندان
نمی بینم بهاروسبزه وگلبرگ ریحانها
چوآه عاشقان دائم  زکیهان برف میبارد
 ازآن سرمابسی یخ میزند  اندام انسانها
منم  ازسرزمین  گرم  وزیبای گل وبلبل
دلم دیوانه شد از هیبت این باد  وبورانها
زمین ازبرف مستور و ندارد آسمان رنگی
 نباشد دردل این مردمان مهری واحسانها
درآن مهد صفا  ومهر آن شهر     و  فاداران
نبینی جز  گل  و لبخند شادی  در خیابانها
بدان ای آسمان باآن همه سردی وبی مهری
دلم گرم است ازدیدار هم عهدان وپیمانها
اگرچه برف پیری برسرم بنشسته است امروز
ندارم باک  ازاین بوران واین برف زمستانها
 منم   ازمرزو بوم آفتاب وعشق و سوداها
 که هستم فارغ از فصل برودتها و طوفانها
شدم        شمعی که    میگرید،   و َمی سوزد زجان »دولت«
وهجرانها  ایران  دوری  جانگداز  زرنج 

آقای  گرامی  هنرمند  از  باتشکر 
نشریه  از  همواره  که  دولتشاهی 
آزادی حمایت می کنندو با تابلوهای 
چشم  کنند  می  خلق  که  زیبائی 
دهند.   می  نوازش  مارا  خوانندگان 
پربار   و  طوالنی  عمری  ایشان  برای 

آرزو می کنیم . 
سالمتی وموفقیت این دوست عزیزرا 

ازخدا وند مسئلت داریم .
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گول خوردند یا
 گول زدند؟

ننگین  جمهوری  سالگرد  باردیگر 
اسالمی  آمد و رفت و دراین سالگرد 
باز هم ما ایرانیان درداخل و خارج از 
کشور دادسخن دادیم که روشنفکران 
سئوال  اما   . خوردند  خمینی  گول  ما 
و  مردم  خمینی  آیا  که  است  این  من 
روشنفکران را گول زد یا روشنفکران  
دودستی  و  دادند  فریب  مارا  مردم 
فکری  افتاده  عقب  مردان  دامان  به 
باید  موضوع  این  من  بنظر  انداختند؟ 
مردم  به  وشفاف  روشن  اکنون  هم 
آزادی  فردای  در  تا  شود  گفته  ایران 
ما  نماهای  روشنفکر  آقایان  ایران 

طلبکار نشوند.
با تشکر : مرضیه  ک . داالس

اید.  کرده  مطرح  را  جالبی  سئوال 
مردم  که  است  این  حقیقت  ما  بنظر 
و  خوردند  را  خمینی  گول  هم  ما 
ما  نماهای  روشنفکر  بوسیله  هم 
این  از  فریقته شدند. اگرچه بسیاری 
کردن  روشن  از  پس  روشنفکرنماها 
جانمان  و  خانمان  که   ، فتنه  آتش 
عذرخواهی  به  اینک   ، سوزاندند  را 
خانه  آن  که  سود  چه  اما  اند  نشسته 
ویران شد و آن پرنده خوشبختی از 
درفردای  شما  قول  وبه  پرید.  قفس 
سهمشان  آقایان  هم  ایران  آزادی 

 ، ازهمه  تر  جالب  خواهند.   می  را 
دانشگاههای  استادان  مثاًل  از  برخی 
هم  هنوز  که  هستند  کشور  از  خارج 
متحجر خمینی  و رژیم  سنگ خمینی 
را به سینه می زنند. اینها دیگر  از آن 
آخوند عقب افتاده  هم متحجر ترند. 

اسالم وتشیع درایران
نوشته  درایران  وتشیع  اسالم  مطلب 
می  دقت  با  را  شریفی  رحیم  آقای 
خوانم بسیار جالب و عبرت آموز است.
فیلم مستندی را از یکی ازتلویزیونهای 
فارسی زبان لندن می دیدم که درآن 
دربارۀ  درآن  شریفی  رحیم  آقای 
بختیار  حکومت  روزۀ   37 دوران 
ایشان دراین  با  صحبت می کرد. چرا 
مورد مصاحبه ای نمی کنید تا از پشت 
حکومت  روزهای  آخرین  های  پرده 
پیشین بیشتر آگاه شویم ؟کسی که از 
روزهای مخفی شدن بختیار در تهران 
آگاه است حتمًا خیلی چیزها می داند 

ومی تواند مارا نیز آگاه کند.
عباس  م. لندن

شرکت  با  رادیوئی  برنامه  چند  ما 
در  که  کردیم  پخش  شریفی  آقای 
را شنیده  نقاط جهان آن  از  بسیاری 
بودند و مارا تشویق به ادامه آن می 
شریفی  آقای  بیماری  با  اما   . کردند 
افتاده  تعویق  به  ها  برنامه  این  فعاًل 

شریفی  آقای  دیگر  سوی  از   . است 
اخیرًا کتاب خاطرات خودرا با عنوان 
» یادمانده های رحیم شریفی « جلد 
یکم منتشر کردند وامیدواریم هرچه 
زودتر جلد دوم آن هم منتشر شود . 
اگر عالقمند به دانستن روزهای آخر 
روزهای   آخرین  و  بختیار  حکومت 
هستیداین  درایران  ما  خوشبختی 
مطالعه  و  خریداری  را  کتاب 
وضع  درصورتیکه  البته  بفرمائید. 
بدهد  اجازه  شریفی  آقای  جسمانی 
خواهیم  ایشان  با  هم  گفتگوئی  حتمًا 

داشت .

صفحات فاخر طنز
های  شماره  نخستین  همان  از  اگرچه 
»آزادی«  صفحات طنز داشتید و بنا به 
امان  یاد   زنده  نوشته خود شما مدتی 
و  نوشتند  می  را  صفحات  آن  منطقی 
اکنون  اما  بودم   مطالب  آن  عاشق  من 
هم محدداً صفحات طنز را با همت آقای 
بهروزی احیاء کرده اید که بایذد بگویم 
این صفحات  ضمن اینکه طنز هستند 
بشمار  مجله  صفحات  فاخرترین  از  اما 
بهروزی  آقای  زحمات  از  روند.   می 
پیش  مدتها  درضمن    . سپاسگزاریم 
وعده کرده بودید که کتاب چاپ نشده 
یا  را   نامه«  »آه  بانام  منطقی  یاد  زنده 
منتشر  جداگانه  بصورت  یا  و  مجله  در 
خواهید کرد. آیا مشکلی وجود دارد که 

هنوز به وعده خود عمل نکرده اید؟
 با سپاس و شادباشهای نوروزی . 
مرجان . د. سانفرانسیسکو

به  را  نو  وسال  نوروز  متقاباًل  ماهم 
شما و همه خوانندگان خود شادباش 
آقای  زحمات  درمورد    . گوئیم  می 
 . است  قاصر  ما  زبان  هم  بهروزی 
جای  به  که  است  جالب  چقدر  و 
ازایشان  عزیز  خوانندگان  شما  ما 
سپاسگزاری می کنید.  ارزش سپاس 
ماست.  سپاس  ارزش  برابر  چند  شما 
امان  یاد  زنده  نامه«  »آه  درمورد 
که  برسانم  عرض  به  باید  منطقی 
هنوز  دادیم   وعده  ما  که  زمان  آن 
استاد منطقی درقید حیات بودند اما 
اجازه  به  ما  ایشان  درگذشت  از  پس 
دو  و  همسر  یعنی  ایشان  بازماندگان 
دخترشان نیاز داریم .  خانواده آقای 
منطقی تصمیم دارند آثار ایشان را به 
چاپ برسانند. اما مرگ امان ، آنقدر   
اثر گذاشته است  بر روح وجسم آنها 
نگاه  او  آثار  به  قادرنیستند  هنوز  که 
کنند.  ماهم این حقیقت را درک می 
کنیم و نمی خواهیم آنهارا برای چاپ 
ولی   . بگذاریم  فشار  تحت  آثار  این 
مطمئن باشید که کتابهای منتشر نشده 
امان که تعداد آنها حدود 7 اثر می 
باشد به زیور چاپ آراسته ودر اختیار 
گرفت.  خواهد  قرار  عالقمندانش 
درشماره آینده هم بمناسبت سالروز 
او مطلبی خواهیم داشت. درگذشت 

آزادی
نشرهی مااههن
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تاریخ اساطیری زرتشتی و ایران یکی 
شاهان  تاریخ  برگیرنده  در  و  است 
و  کیانیان  و  پیشدادیان  های  سلسله 
سهراب  رستم،  زال،  چون  قهرمانانی 
چون  .....جشنهائی   و  گودرز  گیو، 
سده   و  یلدا  تیرگان،  مهرگان،  نوروز، 

است. 
از  ای  نشانه  همچنین  جشنها  این 
چیره کی ایرانیان باستان در ریاضیات 
روزی  دو  گزینش  است.   بوده  ونجوم 
در سایل که درازای روز و شب در آنها 
یکسان است  برای جشنهای نوروز و 
برای  روز سال   بزرگترین  و  گان  مهر 
سال   شب  بزرگترین  و  تیرگان  جشن 
نمیتواند  اتفاقی  سده  جشن  برای 

باشد.

تاریخ  یک کشور و یک ملت از زمانی 
تشکیل  کشور  آن  که  میشود  آغاز 
و  ید.  میآ  بوجود  ملت  آن  و  میشود 
به دین ارتباطی ندارد. از اینرو تاریخ 
ایران از زمانی آغاز میشود که کورش 
رابهم  پارس  و  ماد  بزرگ سرزمینهای 
را  ایران  ملت  و  کشور   داد   پیوند 

بوجود آورد و آن 529 ق.م بود. 
سال    2543 ایران   تاریخ  اینرو  از 
میشود ونه1392  سال هجری شمسی!
ملتها  همه  که  است  آور   شگفت 
تاریخ  بتوانند  اندازه  هر  میکوشند 
ایرانیها  وما  ببرند  خودراقدیمتر  ملی 
هجری  تاریخ  بکاربردن  با  میکوشیم 
آنهم با بخش کردن آن به تاریخ پیش 
و پس آز اسالم آنرا به حد اقل پائین 
وارد  ای  خدشه  اسالم  به  تا  ببریم 

نشود!
که  دارد  آئینهائی  جشنها  گزاری  بر 
و  میکند  دلچسبتر  و  زیبا  را  آنها  هم 
گزار  بر  میان  بیشتری  هم همبستگی 

کنندگان آن آئینها بوجود می آورد

پادشاه  داریوش  نوشته  سنگ  در 
هخامنشی در نقش رستم آمده است: 
را  جهان  که  را  اهورامزدا  سپاس   «
که  آفرید   را  آدمیان  که  آفرید 
برای  را  شادی  ک  آفرید   را  شادی 

آدمیان آفرید «   
،فرهنگ  باستان  ایران  فرهنک 
آزادی،  راستی،  گرائی،  خرد 
بود.و  شادی  و  دوستی  سازندگی، 
برای  بودند  فرصتهائی  جشنها 
اوستائی  واره  از  شادماتی.“جشن” 
“یسنا”  و واژه پهلوی “ یسن” مشتق 
شده است که به چم “پرستش” است 
پرستش  با  جشن  آئین  اینرو  واز 

خداوند آغاز میشود .
در ایران باستان پنج جشن بزرگ ملی 
و شش جشن بزرگ دینی )فرهنکی(
داشتند. جشنهای ملی وابسته به سال 
وابسته  دینی  جشنهای  و  خورشیدی 

به سال قمری بود .
جشنهای ملی که نوروز ، مهرگان،  

تیرگان  یلدا  و سده بود ند سه ویرگی 
داشتند: نجومی  تاریخی  وفرهنگی. 

برابر  نجومی  جهت  از  نوروز  جشن    
خط  از   خورشیدد  که  بازمانی  میشد 

استوا میگذشت و شب و روز مساوی

میشد  از جهت تاریخی منسوب است 
کارهای  هنگامیکه  شاه  جمشید  به 
پایان  به  را  خود  آبادانی  و  سازندگی 
نادانی و بیماری و بیدادگری  رساند و 
جهت  واز  برد  بین  از  را  بیچارگی  و 
دوستی  آرامش   هنگامیکه  فرهنگی 
مردم  روابط  بر  وهمیاری  همکاری  

حکومت میکرد.
برگزاری جشن نوروز در نخستین روز 

ماه فروردین که زرتشتیان آنرا روز 
آفریدگار/پروردگار  نام  که  »اورمزد« 
ای  ویزه  اعتبار  آن  به  مینامند  است 

میداد
می  سین«  هفت  »سفره  نوروز   در 
هفت  مقدس  شماره  هفت  چینند. 

فروزه »اهورامزدا« است .
 در نوروز مردم و بویره کودکان جامه 
های نو میپوشند . نخست به دیدن و 
میروند  خانواده  بزرگان  شادباشگوئی 
بدیدن  سپس  و  میگیرند  عیدی  و 

آشنایان دور و نزدیک.
عیدی  که  اینست  من  پیشنهاد 
مجله  اشتراک  یکسال  دهندگان 
خواندنی و سودمند »آزاِدی«را هم  در 
نوروز  بگنجانند  خود  عیدیهای  جزو 

2543  به همه شما فرخنده باد.

بر گزاری جشنهای ایرانی آئینهائی دارد که هم آنها را زیبا و دلچسب تر میکند و 
هم همبستگی بیشتری میان بر گزار کنندگان آن آئینها بوجود می آورد

جشن نوروزسال 2543 فرخنده باد                            
 

پروفسورفرهنگ مهر

پروفسورفرهنگ مهر
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اروپا  شرق  در  است  کشوری  اوکراین 
روسیه  به  شرق  شمال  و  شرف  از  که 
با  غرب  درشمال   . است  محدود 
لهستان  و  دارد  مشترک  مرز  بالروس 
همسایگان  ومجارستان  سلواکی  و 
مولدوا  و  رومانی   . اوهستند  غربی 
غربی  جنوب  مرزهای  همسایگان  نیز 
سیاه  دریای  وباألخره   . کشورند   این 
و دریای آزوف  به ترتیب درجنوب و 

جنوب شرقی این کشور گسترده اند.
 603,628 حدود  اوکراین  مساحت 
را  اوکراین  که  است  مربع  کیلومتر 
اروپا  داخل  کشور  بزرگترین  بعنوان 
معرفی میکند. الزم به یادآوری است 
است  بزرگتر  اوکراین  از  روسیه  که 
آسیا  در  روسیه  خاک  از  قسمتی  اما 
منطقه  این  ساکنین  اولین  قراردارد. 
آنجا  در  پیش   سال  هزار   44 حدود 
از  یکی  کشور  این  گزیدند.  سکونت 
و  هندواروپائی  زبان  خاستگاههای 
یکی از مراکز اهلی کردن اسب بشمار 
می رود. و بهمین دلیل اجداد اوکراینی 
ها و مردمان فالت ایران احتماالً یکی 

بوده اند .
یک  و  ایالت   24 از  امروز  اوکراین 
کریمه  بنام  خودمختار  جمهوری 
اوکراین  جمعیت  شود.  می  تشکیل 
حدود 44 میلیون و 600 هزار نفر است 
اوکرائینی  ازآنها  درصد   77/8 .که 
و17 درصد روس هستند. زبان رسمی 
و  رومانیائی   ، بالروسی  کشور  این 
سیریلیک  آنها  خط  و  است  اکراینی  
است . بسیاری از مردم به زبان روسی 
صحبت می کنند.  مذهب غالب کشور 
است  شرقی   ارتودوکس  مسیحی 
این  ادبیات  و  معماری   ، موسیقی  که 
قرارداده  خود  تأثیر  تحت  کشوررا 

است .
به  اوکراین  1657تا1686  درسالهای 
مدت سی سال  با تاخت وتاز روسها، 
ها   قزاق  و  ها  ترک   ، ها  لهستانی 
شد.   بدل  ای  مخروبه  به  که  روبرویود 
دراین سالها گاهی فاتحین در اوکراین 
برای بقای خود از روسیه کمک نظامی 

دریافت می کردند.

با   Khmelnytsky  1654 درسال 
 Pereyaslav بنام  پیمانی  روسیه 
روسیه  آن  برمبنای  که  منعقدکرد 
سیاسی  و  نظامی  نظر  از  بود  متعهد 
رهبراوکراین  و  کند  اوکراین کمک  به 
  1686 درسال  بماند.  باقی  تزار  متحد 
هزار  صدها  شدن  کشته  از  پس 
شکست  با  وقت   حاکم  اوکراینی  
بین  درنتیجه  روبروشدو  خود  مرگبار 
شد  منعقد  پیمانی  لهستان  و  روسیه 
که برمبنای آن کیف و سرزمین قزاق 
سرزمین  و  روسیه  به  دنیپر  درشرق  
به  دنیپر   درغرب  اوکراینی  های 

لهستان واگذارگردید.  
 Hetman Ivan قزاق   1709 درسال 
باکمک   )1709 (1639تا   Mazepa
سوئد به جنگ با تزار روسیه پرداخت 
درجنگهای  تاریخ  درطول  اوکراین 
که  است  داشته  شرکت  باری  فاجعه 
بطور خالصه به برخی ازآنها اشاره می 

کنیم :
ای  منطقه  اوکراین  نوزدهم  تاقرن 
توحه   مورد  چندان  و  بود  روستائی 
براثر  کم  کم  نبود.  اتریش  و  روسیه 
شدن  مدرن  و  شهرنشینی  رشد 
کشور  این  به  توجه  اوکراین  جامعه 
بیشتر جلب شد. شاعران و متفکرین 
گرائی  ملی  نهضت  سرانجام  اوکراین 
ازآن  قبل  آوردند.  بوجود  درکشور  را 

درزمان کاترین کبیر و جانشین او 

کریمه  بویژه  و  اوکراین  به  مهاجرت 
ودیگر  ها   آلمان  و   . یافت  افزایش 
اوکراین  به  مهاجرت  به  ها  اروپائی 
قرن  دراوائل  اما  شدند.   تشویق 
روسیه  به  ها  اوکراینی  خود  نوزدهم 
مهاجرت کردند و درسال 1897 بیش 
از 223000 اوکراینی در سیبری اقامت 
این  جمعیت   1906 سال  گزیدند.وتا 
از  بیش  به  روسیه  درشرق  مهاجرین 

یک میلیون وششصدهزارنفررسید. 
امپراتوری  سقوط  با   1917 درسال 
جماهیر  اتحاد  تأسیس  و  روسیه 
فعال  اوکراین   ملی  نهضت   ، شوروی 
سوسیالیست  و  گرا  ملی  احزاب  شد. 
جهانی  درجنگ   . پاگرفت  دراوکراین 
اوکراینی   میلیون   3/5 از  بیش  اول 
و  جنگیدند  می  ها  روس  با  همراه 
با  اوکراینی  هزارنفر   250 از  بیش 
بودند.  همراه  مجار    - اتریش  ارتش 
اوکراینی  لژیون   مجار   اتریش  ارتش 
با روسیه تأسیس کرد.  برای جنگ  را 
باپایان جنگ جهانی اول  نهضت ملی 
و  کمونیسها  تأثیر  تحت  که  اوکراین  
خلق  جمهوری  بود  ها  سوسیالیست 
از  ای  وعده  آورد.  بوجود  را  اوکراین 
اوکراین یک حکومت  ایالت هتمنات  
را  اوکراین  شورائی  سوسیالیستی 
داشت  گرایش  ها  بلشویک  به  که 
داخلی  جنگ  درنتیجه  بوجودآوردند. 
دراوکراین باالگرفت . سرانجام اوکراین 

دردسامبر 1922 یکی از اتحادیه های  
جماهیر شوروی سوسیالیستی شد. 

ُسلطۀ   تحت  سربردن  به  دردوران   
شوروی  ، بیش از ده میلیون اوکراینی  

براثر قحطی جان باختند.
اوکراین   ، شوروی  ازفروپاشی  پس 
اوکراین  مردم   1991 دسامبر  دراول 
همچنین  و  استقالل  برای  دررفراندم 
شرکت  جمهور   رئیس  اولین  تعیین 
رئیس  کراوچوک  ولئونید  کردند 
رئیس  اولین  سمت  به  را  پارلمان 
اوکراین   از  برگزیدند.وپس  جمهوری 
سابق  جمهوریهای  دیگر  و  روس  بال 
یافتند.  باز  خودرا  استقالل  شوروی  
درسال 1996 درزمان حکومت دومین 
کوچما   لئونید  اوکراین  جمهور  رئیس 
بدست  خودرا  جدید  اساسی  قانون 

آورد.
دست  اوکراین  مردم   2004 درسال 
ویکتور  زدندو  نارنجی  انقالب  به 
یانوکوویچ به ریاست جمهوری رسید.  
نخست  سمت  به  تیموشنکو  ویولیا 
 2006 درسال  شد.   برگزیده  وزیر 
روسیه ارسال گاز به اوکراین را متوقف 
با  اوکراین  کردوباردیگر درسال 2009 
 2010 درسال  شد.   مواجه  گاز  کمبود 
باردیگر یانوکوویچ با 48 درصد آراء به 
ریاست جمهوری رسید.  در این زمان 
تیموشنکو از نخست وزیری خلع و به 
مردم   2013 درنوامبر  در  افتاد.  زندان 
اتحادیه  به  اوکراین خواستار پیوستن 
خواهان  جمهور  رئیس  اروپاشدنداما 
پیوستن به روسیه بود درنتیجه مردم 
و  زدند  تظاهرات  به  دست  اوکراین 
شدند.  جمع  کیف  استقالل  درمیدان 
رئیس  برکناری  به  رأی مجلس  نتیجه 
بود.  موقت  دولت  تشکیل  و  جمهور 
جمهوری  ریاست  کاخ  از  یاناکوویچ 
 . رفت  اوکراین  شرق  به  کردو  فرار 
مجوزی  تقاضای  دوما  از  پوتین  دولت 
برای استفاده نیروی نظامی در اوکراین  
کرد که دراول مارس 2014 به تصویب 
نیروی  پوتین  رسید.  روسیه  پارلمان 
کریمه  جزیره  شبه  در  خودرا  نظامی 
سور  این  که  اکنون  هم  و  کرده  پیاده 
نوشته می شود کریمه کاماًل دراختیار 
قدرتهای  و   . است  روسیه  نیروهای 
مشکل  حل  درصدد  جهان  سیاسی 

اوکراین از طریق دیپلماسی هستند. 

اوکراین ، زخم کهنه ای
 بر پیکر اروپا

اوکراین زیر سلطه کمونیستها بیش از ده میلیون کشته دادوهنوز به دنبال آزادی است
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 کودکی ، نوجوانی و آغاز جوانیم  
عید   ./ است  گذشته  درشیراز 
شود  می  که  بهار   ، آید  می  که 
می  مرا  خواند.  می  مرا  شیراز 
ویژه  برای  هم  پارسال  ِکشد. 
نوروز »آزادی«  از شیراز نوشتم 
اگر  بخوانید)  داریدش  اگر   (،.
دربهارونوروز  دیگر هم  صدسال 
چیزی بخواهم بنویسم  از شیراز 
می نویسم . چکنم ، کار دل است 
. بهارونوروز  که می شود  هوای 
خورشید  کند.   می  غوغا  شیراز 
مثل  غنچه گل شکفته می شود.  
وبه شیراز نور می پاشد.  و عطر 
بهار نارنج کوچه هارا پر می کند. 
تن شیراز  درنورخورشید بهاران  
هرلحظه رنگی دارد. قلب شیراز 
می تپد. این شهردر حیات دائمی 
خورده  حیات  آب  گوئی   . است 
پُر  و  لبهای شیراز  معطر   . است 

بوست .
بهار شیراز جادو می کند ، افسون 
هردو  حافظ  و  سعدی  کند.  می 
این جاذبه را چشیده اند. سعدی 
با همه ی جهانگردی و عیاری که 
عالمی  باآن که  و  داشت  و  کرد 
را پشت سرگذاشت واز شرق آن 
روز به مغرب امروز رفت ، ناچار 

گفت :
آن که نشنیده است هرگز بوی عشق
گو به شیرازآی و خاک ما ببوی

نام  حافظ  که  رندبزرگ  وآن 
دل  از  را  جمال  وچشمش  دارد 

هرذره می کاوداضافه کرد:
شهریست پرکرشمه وخوبان زشش 

جهت
چیزیم نیست ورنه خریدارهرششم.

 ، اند   دو که شیرازراستوده  این 
های  شانه  دو  این  نبودند.  عامی 
تازبان  هستند.  فارسی  ادبیات 
دوبزرگ  این  هست   فارسی 
تر  درخشنده  لحظه   به  لحظه 
می شوند.  باهمه یال وکوپالشان 
اندودلشان  ُسریده  درشیراز 

 . است  شکسته  ُسریدن  دراین 
درآن  که  است  شهری  شیراز 

ایمان فلک رفته به باد.
بود  جوانی  اوائل   ، بودم  نوجوان 
دشتی  ما  درهمسایگی   . وبهار 
که  شبدرها  شبدر.  بودپُراز 
دربین  الله   های  گل  درنوروز 
می  خود  مرابه  روئید  می  آنها 
می  آفتاب  که  ـآنگاه  کشیدند. 
شد  می  پنهان  وگرمی  نشست 
شبدرها گرمی را دزدیده بودند. 
کرده  نهان  برگها  ودرمیان 
بودند. من در شبدرها می خفتم 
ولب گرم مزرعه را می چشیدم. 
کردند  می  دوره  مرا  شبدرها 
ازخورشید روز  را که  وحرارتی  
انبار کرده بودند  درلبهایم  می 
درشبدرهای  را  موهایم  ریختند. 
را  آن  وچنان  ریختم  می  داغ 
نوازش می کردند که هنوز لذت 
 . است  نرفته  یادم  مزعه  مهر 
حافظیه  قشنگ  های  شب  عطر 
می  سو  آن  به  مارا  دربهاران 

کشید.
بازاروکیل  شد  می  که  عید 
بروبیائی داشت . از مسافرانی که 
از شهرهای  دیگر برای گذراندن  

ها  قالی  بودند   آمده  تعطیالت 
برزمین  بازار   درکف  ها  وگلیم 
عابران  دیده   و  وبرپای  بود 
قالی  گفتند:  می  زد..  می  بوسه 
بخورد   لََغد)لگد)  بیشتر  هرچه 
مرغوب تر می شود. وبزازان  رند 
صف  دریک  شیراز   باهوش  و 
که  نورهائی  خواندند.  می  خود 
از خورشید  از منفذ  سقف بازار 

وکیل برپنجره های رنگی  بازار

به  را  مسافرنوروزی  که  بودند 
مطبوع  غبار   با  و  شکست   می 
بازار درهم می آمیخت ستونی از 

بلورین پدید می آوردند.
شیراز ، بخصوص دربهاران شهر 
عشق وخطاست . گه گاه درهاله 
اما   . است  غرق  گناه  از  ای  
سرفراز است . درشیراز از محبت 
سیر می شوی و تشنگی ات پایان 
 ، زیباپرست  چشمانت  یابد.  می 
دلت پُراضطراب، وتنت سوزان از 

گناه می شود. 
شرمسار  هرگز  همه  بااین 
شاعرانش   با  بلکه   ، شوی  نمی 

درصحراهایش پایکوبی میکنی.
داغ  شیراز   تن   ، درنوروز 
ومرمرین است . آدم هم گرمش 
می شود وهم خنکی مطبوعی اورا 

به وجد می آورد. 
چون  را  گناه  دربهاران   شیراز 
خشم  کند.،  می  قبول  فضیلت 
محبت  داند  می  ندارد.  دوزخی 
وعشق زیباست وهرگز کسی که 
دوست می دارد گناهکار نیست .
شیراز می بخشد و می بخشاید. 

ویژه نوروز کیخسروبهروزی

بـهارشیراز
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تنش   ، سیاه  شیراز  چشمان 
است.  افشان  وزلفش   ، مرمرین 
کف  از  چون  درشیراز  دل 
دربهار   . نیست  برگشتنی  رفت 
کوههای  شیراز هم  مثل دختران  
شیراز دلربایند. کوههای  شیراز  
نگین  ولی چون   ندارند.  عظمت 

انگشتری  الماس  شهررا دردل 
نیز  شیراز   زنان  اند.  گرفته 
عظمت  از  کوهی   شاید  چنانند. 
ووقار نباشند، اما زنند.  طعم زن 
خوش  صفا،  با   ، مهربان  دارند.. 
خدمتگزارند.   و  دلربا   ، حرف 
است.  زنی  به  شاعر  شیراز   زن 
کنیزمردش.  هم  است  الهه   هم 
کند. می  وگرم  پاید  می  مردرا 

مردش  درپای  را  چیزش  وهمه 
داند  می  شیراز   زن  ریزد.   می 
زندگی  براسب  بامردش  که 
باید  و  است  سوار  سرنوشت  و 
درتاخت های حیات  همه وقت 
ودرهمه حال مردرا محکم بگیرد  
تا دراین تاخت  ها پرت نشودو 

به سنگالخ نیفتد.
دربهاران   شهر  این  خوشگلی  
سنگینی  ها  عشق  ی  همه  به 
ونوروز  سروها  دربهار  کند.  می 
 ، جوش  پر  و  خدنگ  را  آدم 
گل   ، وطالب  جوان  ها  ارغوان 
اند.  وجوینده  شیطان  ها  سرخ 

چیز  همه  شهر  دراین  دربهار  
است.  مست  ونیمه  آلود  غبار 
است.   غالب  برشهر  ُسکری 
دربهار شیراز  آدمی اراده ندارد.

تن داغی  ناگهان داغت می کند. 
وسردی تلخی می ُکشندت.

نیست.   شیراز  اختیاردربهار 
می  هرکجا  به  زیبا  سرنوشت  
بردت . شیراز باشکوه نیست ولی 
یکه  آن  از  یکی   . است  صمیمی 
شهرهاست که عاطفه می بخشد. 
عظیم  سهم  و  داشت  توان  باید 

گرفت .
دربهار شیراز عشق رایگان است. 
شورآن خستگی آور نیست . دل 
از کف رفت  حفاظت می  چون 
شود. درشیراز هیچکس رابه گناه 
نمی دهند و سرزنش  عشق رنج 
نمی کنند. عشق چون  سروشیراز 
 ، شهر  این  مصنوع   . است  آزاد 
دل است . پاکی ، عاطفه وکرامت  
را  حافظ  سازند.  می  رادردل 
شیراز  سان   چه  که  کن  نگاه 
بایک   . است  کرده  دلگرمش 
جهان فلسفه  ازدنیا طلبکارنیست 
دلش  نداردکه  را  خیام   ترس   .
صدهزارسال  بعداز  خواهد   می 
امید    ، سبزه  چون  خاک  ازدل 
رو ییدن داشته باشد. نرم ولطیف 
می  روزگار  هیاهوی  رابه  شانه 

دهدو می گوید:
چوقسمت ازلی بی وجودماکردند

رضاست  وفق  به  نه  اندکی  گر 
خرده مگیر

است،  طوری  این  ُخلقش  شیراز 
درد فردا را حس نمی کند. شاید 
بد باشد . شاید خوب . حجال را 

عشق است .
آشوبگر  شیراز  دربهار   شب 
می  آسمان چاک  گریبان  است. 

شود.
ستاره ها بازی می کنند. آسمان 
سهمگینی  نبرِد  درمهتاب  وزمین 

آغاز می کنند.

ها  چون سربازان رومی   ستاره 
و  اندازند  می  زوبین  زمین  به 
درمهتاب  شیراز   بلند  سروهای 
چون  سربازان هخامنشی  سترگ 
وعظیم  صف می بندند ونور نیزه 
ی ستارگان را می مکند وبرجای 

استوارندوتکان نمی خورند. 
شیراز   دربهار  مهتاب   شبهای 

زیبا  دارد  چشم  که  کسی  برای 
ودل انگیز است . آسمان آنقدر 

که  شود  می  نزدیک  زمین  به 
نکند   که  کند  می  وحشت  آدم 
دوشش  به  و  شود  پرت  ماه 
من  گاه  گه  کند.  افتدوخوردش 
له  زیبائی   همه  این   زیر  جانم 
مهتاب  شب  شد  می  لورده  و 
می  بازی  نیزه  آسمان  بهاری  
درآغوش  را  کوه  مهتاب  کند. 
می گیردو شیر می دهد. سروها 
درنور  لجوجانه   ها   بُن  نارنج  و 
مهتاب  خودنمائی می کنند. وتن 
دهند.  می  ماه  سیمین   نور   به 
گرداگرد  مهتاب  از  پوششی 
سروها می رقصد و نارنج بُن ها 
تسلیم،  تن  به مهتاب می سپرند.

گذارند  می  آزاد  را  بدن  وهمه 
بدان  مهتاب  نامحرم   دست  تا 
برسد وهرقلقلکی که مهتاب می 

خواهد بدان ها بدهد.
شیراز  های  کوه   ، ، شب  دربهار 

ومهتاب  به جنگ می افتند وکوه 
مقاومت خودرا ازدست می دهد. 
تسلیم می شود. وعشق مهتاب را 

می چشد. 
عشق شیراز  زن  که  گونه  آن 

کوههای  کند،  می  استقبال  را 
مهربان نیز تسلیم ورضا ، مهتاب 
را راه می دهند.و نبرد ، به نرمش 

تبدیل می شود.
می  مانند،  می  عبوس  سروها 
ایستند، تکان نمی خورند ومهتاب 
راباهمه ی  افسونش  به خویش

راه نمی دهند.
کوه ونارنج بُن ها مهربان ترند. 

از  توانم   می  ساعتها   . بگذریم 
نوروز و بهار و شکوفه های بادام  
درلطافت  صبح شیراز  بگویم. از 
عطر آفتاب  درموج نور درصبح 
از عشوه ی نرگس درکنار  عید. 
که  فیروز  حاجی  از   . جوی 
کند.  می  شبگون  را  چهره  رنِگ 
می  تنبک  وخیابان   ودرکوچه 
وقرمی  خواند  می  ترانه   زند.  
دهد. اما همچنان که بهار و نوروز 
آغازی داردو پایانی . این نوشته 
باشد.  داشته  پایانی  باید  هم  
وپایانش رابیتی ازحافظ  خوش 

است:
خوشاشیرازووضع بی مثالش

خداوندا نگهدار اززوالش 

نوروزتان پیروز ، دلتان خوش .

درشیراز هیچکس رابه گناه عشق رنج نمی دهند و 
سرزنش نمی کنند. عشق چون  سروشیراز آزاد است . 

مصنوع این شهر ، دل است .
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شخصیتی  مالنصرالدین«   « شاید 
ُمال   ، هست  هرچه  باشد.  ای  افسانه 
گاه  که  است  پرداز  وبداهه  گو  بذله 
وهوشمندی  عقل  درنهایت   رفتاری 
ازاو سرمی زند وگاه حرکات او بابالهت 

وسادگی همراه است .
وحتی  زبانان   وترک  کشورما  مردم 
می  خوب  را  شخصیت   این  روسها  
شناسند. شرق شناسان ِ غرب ، مال را 
یک شخصیت  تعلیم دهنده  ومنتقد 
اوضاع زمان خود می شناسند.  برخی 
یک   را  مال  نیز  شرق  دانشمندان   از 
به  که  دانند  می  ووارسته  آگاه  صوفی 
کند  می  جامعه حمله  وفساد  خرافات 

واز آنجا که بقول موالنا:
هرجدی هزل است پیش جاهالن

هزل ها جّد است پیش عاقالن
 دراین نوروز وبهار ، پاره ای  از شوخی 
تا  ایم   آورده  را  نصرالدین   مال  های  
وگفته  بیاوریم  برلبانتان   لبخندی 
خیام  خوش باش  را یاد آور شویم که 

گفت : 
برچهرۀ گل نسیم موروز خوش است 

در صحن چمن  روی دل افروز خوش است .
ازدی که گذشت هرچه گوئی خوش نیست 
خوش باش وزدی مگو که امروزخوش است

خوش باش
پدرش  به  پسرمالنصرالدین  روزی 
گفت :  دیشب خواب دیدم  یک دینار 

به من انعام داده ای . مال گفت درست 
است بابا، چون پسر حرف گوش کنی  
ازتوپس   ، دارم  دوست  وترا  هستی 
نمی گیرم . برو هرطور دلت میخواهد 

خرجش کن وخوش باش .

علت چه بود؟
روزی مال  روی منبر می گفت : امروز 
برایتان  مؤمن   مسلمانان  خصائل   از 
می گویم . درکتابی خواندم  از حضرت 
عباس که فرموده اند دوخصلت بسیار 
نیکوست که درهیچ انسانی جمع نمی 
از  . کسی  مؤمن  در شخص  مگر  شود 

اوپرسید : آ» دوخصلت کدامند؟
دو  از  یکی   : وگفت  کرد  مکثی  مال 
خصلت را حضرت عباس یادش  رفته 
فراموش  من  را  کندودیگری  روایت 

کرده ام .

توچرا نگرانی ؟
 . رفقایش  از  یکی  به  رسید  مال 
چرا  رفیق   : گفت  بعدازاحوالپرسی 

اینقدر گرفته ای ؟
آنقدر   . بدهکاری   : گفت  رفیقش 
برد.  نمی  خوابم  شب  که  بدهکارم  
بخواب  راحت  برو  بابا  ای   : گفت  مال 
چشمشان  به  خواب  باید  طلبکارها   .

نیاید توچرا نگرانی ؟

حالل یا حرام
روزی مال نصرالدین  رفت به جالیزی. 
هندوانه ای کند وهمان جا آن را پاره 
کرد و شروع کرد به خوردن . صاحب 
داری  آهای  وفریادزد:  رسید  جالیز 
خونسردی  با  مال  ؟   کنی  می  چکار 
می خورم  هندوانه  دارم    : داد  جواب 
از خودت  : آیا  . صاحب جالیز پرسید 
می  که  ای  هندوانه  این  ای   پرسیده 

خوری حالل است  یاحرام؟
می  چقدر سخت  بابا  ای    : گفت  مال   
گیری؟  هندوانه راانسان  برای مزه و 
خاصیت آن می خورد نه برای حالل  یا 

حرام بودن آن.

این به آن در
حاکم شهری با مال گرم صحبت بود که 

سه چهار تا آروغ پرسروصدازد.
مال گفت : درشهرشما چنین عملی بی 
ادبی نیست ؟ حاکم جواب داد: نه اصاًل 

وابداً.
مال بالفاصله بادی درکرد وگفت : این 

عمل هم درشهرماهیچ عیبی ندارد.

دیگ مال نصرالدین
از همسایه  دیگی   گویند مال چندبار 
دیگچه  وهربار   خواست  عاریت  به 

داد.  پس  باز  و  گذاشت  آن  درون  ای 
از  دیگچه   : پرسید  می  همسایه 

کجاست ؟  میگفت : دیگ آبستن بود 
بزرگ  نوبتی دیگ  بزائید.  ما  ودرخانه 
را  به امانت گرفت وپس از چندروز  به 
صاحب آن گفت :  دیگ بمرد. همسایه 
مال  مرد؟  تواند  : دیگ چگونه  پرسید 
نیز  البته  زایید  تواند  که  دیگی  گفت 

تواند ُمرد.

عذرخواهی ُمال
مرد  به  نصرالدین   مال  پسر  روزی 
برای  مال   . گفت  بدوبیراه  محترمی 
محترم  مرد  آن  پیش  عذرخواهی  
رفت  وگفت : هرچه باشد پسرمن  به 
جای فرزند شماست  وخر است . خوب 
نادانی  خر  ُکّره  چنین  گناه  از  است 

بگذری و کینۀ او به دل نگیری.

عیدانه
شوخی های مال نصرالدین

کیخسروبهروزی
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 خواب مال

: دیشب  مال به مرد خودخواهی گفت 
قشنگی  سواربراسب  دیدم  خواب 
وپرسید:  شد  مردخوشحال   . هستی 
جالل  با   : گفت  مال  شد؟  چه  بعداً 
گذشتی  می  مردم   جلو  از  وجبروت  
وهمه به تو تعظیم می کردند ورکابت  
تر شد  بوسیدند. مردخوشحال  را می 

وپرسید:  بعداً چه شد؟
 مال گفت :   خوب که نگاه کردم دیدم  
به  هندوانه   پوست  یک  تاج  جای  به 
سرت گذاشته ای و به جای خنجر  یک 
مرد  ای.  بسته  کمرت  به  چنبر   خیار 
: دیگر  خود خواه عصبانی شد وگفت 
اصاًل غلط کردی   . بگوئی  نیست  الزم 
خودت   : گفت  مال  دیدی.   مرا  خواب 
غلط کردی  که با آن ریخت وقیافه به 

خواب من آمدی.

رشد قدانسان
قدانسان  پرسیدند:  نصرالدین  مال  از   
مبی  بلند  پائین  از  شود  می  بلند  که 
داد:   مال جواب  باال؟   از طرف  یا  شود 
اختالف  باهم  دراین مسئله  من وزنم 
از طرف  انسان  . زنم می گوید:  داریم 

اینکه   دلیل  شود.به  می  بلند  پائین  
وقتی شلوار  ده سال قبل خودم  را می 
پوشم  تا کاسه زانویم  بیشتر نیست . 
لذا من از طرف پا بلند شده ام . اما من 
راه می  بینم مردم توی کوچه که  می 
روند  همگی پاهایشان  بطور مساوی 
سرهایشان   ولی  است  زمین  روی 
کوتاه وبلند است  . بنابراین انسان از 

باالتنه رشد می کند.

سربریده
تراشید.  می  را  مال  سر  سرتراشی، 
رابرید.  وسرمال  اولرزید  دست  ناگهان 
 ! مرابریدی  سِر   : که  فریادبرآورد  مال 
گفت : خاموش باش که سربریده یخن 

نگوید.

زن زشت 
دروهمسایه ها مال راگول زدند وبرایش 

زن زشتی گرفتند.
، وقتی مال می خواست  بعدازعروسی 
ازخانه بیرون رود ، زنش گفت : خوب 
بود به من یادمیدادی با فک وفامیلت 
محل  کی  به   . رفتارکنم  چطوری 

بگذارم وبه کی محل نگذارم .
به من  یکی محل  فقط  تو   : مال گفت 

نگذار، بقیه راخودت میدانی!

آدم
بدترکیب پرسید: اسم  از شخصی  مال 

تو چیست ؟
را  آن  خدا  گفت  مال   . آدم   : گفت   
بیامرزد که این اسم را روی تو گذاشت 
تو  که  کرد  نمی  باور  هیجکس  وگرنه 

آدم هستی .

غالم مال
گفتند   ها  همسایه   . خرید  مال غالمی 
 . ای  خریده  که  است  غالمی  چه  این 
می  خود  دررختخواب  شبها   چون 
مال  رختخواب   : گفت  مال  شاشد. 
بهواهد می  خودش است هرکار دلش 

تواند آنجا بکند.

آفتابه مال

زن مال گفت : آفتابه مون سوراخ شده، 
آن را پراز آب می کنم هنوز کارم تمام 
  : گفت  مال  میرود.  تهش  از  آب  نشده 
طهارت  شاشیدن  از  قبل  ببعد  ازاین 

بگیر.

به من چه ، به توچه 
آدم فضولی به مال گفت : دونفر رادیدم 

که بوقلمون بریانی می بردند.
مال گفت : به من چه .

فضول گفت : به منزل تو می بردند.
مال گفت : به تو چه ؟

طفل نورسیده 

به  همسایه  شد.  فرزندی  صاحب  مال 
نورسیده  قدم   : وگفت  اورفت  دیدن 
مال  ؟  پسراست  که  انشاهلل   ، مبارک 
گفت : خیر. همسایه پرسید: پس حتمًا 

دختراست ؟
مال گفت : آفرین . تو بااین خریتت از 

کجا فهمیدی دختراست ؟

کارعمامه 

ارمنی بی سوادی نزد مال آمده کاغذی 
برایش  که  اوداد  به  ارمنی  خط  به 
بخواند. مال گفت : بلد نیستم . ارمنی 
وباتعجب  کرد  او  سراپای  به  نگاهی 
عمامه  بخوانی  تونی  توکهنمی   : گفت 
به این بزرگی چرابرسرت گذاشته ای ؟
ارمنی  سر  به  رابرداشت  عمامه  مال 
گذاشت وگفت : اگر با عمامه می شود 

کاغذ خواند خودت بخوان.

غرفه بهشتی
منبر   روی  واعظی  پنجشنبه  روز 
روایت می کرد  که هرکس شب جمعه  
دربهشت  کند   نزدیکی  خود   باعیال 
می  اوساخته  برای  مخصوصی   غرفه 
شود. زن مال که تفصیل را شنید  همان 

شب  برای مال نقل کرد  وهوس غرفه 
غرفه  که  ازآن  پس  نمود.   بهشتی  
ساخته شد  خانم گفت :  آن غرفه مال 
برای من بساز. مال  ، غرفه ای هم   تو 
که نمی توانست گفت :  دربهشت هم 
مثل دنیا زن وشوهر باید  دریک منزل 

زندگی کنند.

درد دندان

مال دستمالی به صورت بسته درکوچه 
می گذشت . شخصی به او رسید گفت 
: بد نبینی .  : خدا بد ندهد. مال گفت 
مرا  دارد  است   چهارروز  دندان   درد 
می کشد . آن شخص گفت : اگر دندان 
تو دردهان من بود تا به حال صددفعه  
 ، بله  گفت   مال   . بودم  کشیده  را  آن 
می  را  آن  منهم  بود  تو  دهان  در  اگر 

کشیدم .

مرگ خر
چند  همانروز  غروب  ُمرد.  مال  خر 
مال  خانه  به  تسلیت  عرض  برای  نفر 
به شما صبربدهد.  گفتند: خدا  آمدند 
راصدازد  زنش  مال  باشد.  آخرتان  غم 
بگذار قوم  توی طویله  : چراغی  گفت 
برای  اند  آمده  من  االغ  های  وخویش 

فاتحه خوانی.
بقیه درصفحه 49
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 پژوهشی از ک. هومانقسمت چهارم

رضاشاه راآنگونه که بودبشناسیم

 پژوهشی از ک. هومانقسمت پنجم

سیروس غنی می نویسد:
ورشکسته   1300 درسال  »...ایران 
کشوربََدوی  اقتصادی  بود،نهادهای 
دهقانی  هنوزیکسره  وجامعه 
میلیونی  تقریباًده  بود،ازجمعّیت 
ودامداری  زراعت  آن،نوددرصدازراه 
روستایی  ازنیمی  میزیستندوبیشتر 
جزوقبیله  بودند،ازهرچهارنفریکی 
های چادرنشین بودوازهرپنج نفرفقط 
یکی درشهربسرمی بُرد،چیزی به اسم 
وجودنداشت،محصول  ایران  اقتصادی 
مصرف  برای  اکثرغاّلت  کشاورزی 
جدیدخبری  بود...ازصنایع  محّلی 
ماقبل  ی  هنوزدرمرحله  نبود...ایران 

صنعتی بود...
نوشت:نُرمن  دیگرکتابش  همودرجای   
تاریخ28اکتبر]1920[ به  درتلگرامی 

خبردادکه  ُکرُزن  به  باشعف 
است  سپهدار]منصوررشتی[پذیرفته 
بدهد،وی  تشکیل  جدیدی  دولت 
کاماًلدردست مااست وقول داده است 
کندوتصویب  رامنعقد  مجلس  که 
بگذارد،نُرمن  رأی  به  قراردادرا 
هشدارمیدهدکه  پیش  همانندموارد 
باتهی بودن خزانه ی کشورکسی قبول 
آوردکه  می  کند،دلیل  نمی  مسئولیت 
ماهانه350هزارتومان  مالی  کمک 
دیگر  دوماه  یکی  کم  دست  باید 
رضاخان/ برآمدن  یابد.«)کتاب  ادامه 

برافتادن قاجار(
 به لردکرزن خبررسیدکه وثوق الدوله 
الدوله  صارم  شاهزاده  دارد  خیال 
مورداطمینان  راکه  وقت  وزیردارایی 
انگلیسی ها بودبه استانداری آذربایجان 
سرپرسی  به  کند،اوفوراً  منصوب 
انگلستان  وقت  مختار  کاکس]وزیر 
کرد:»خواهشمندم  درایران[تلگراف 
که  خبری  دهیداین  گزارش 
داردیانه؟و  صّحت  ایم  ماشنیده 
،لطفًاسرفرصت  است  اگرصحیح 
این  وزیررابه  نظرنخست  مناسب، 
صارم  جانشین  کنیدکه  جلب  نکته 
بایدبادّقت  دارایی  دروزارت  الدوله 

مستشارعالی  شود،زیرا  برگزیده 
امورمالی  ی  اداره  انگلیسی]برای 
باقرارداد1919[درراه  درپیوند  ایران 
باشدکه  بایدکسی  ووزیرآینده  است 
کند.«)کتاب  بااوهمکاری  بتواندخوب 
سیمای احمدشاه - نگارش دکترشیخ 

االسالمی(
اوت1919)درست  وچهارم  دربیست 
قرارداد1919( ازامضاء  پس  دوهفته 
لردکرزن  به  کاکس  سرپرسی 
خیال  الدوله  وثوق  دادکه  اطالع 
همایون)دبیرسابق  دارداحتشام 
درلندن(ومحمدعلی  ایران  سفارت 
عنوان  الملک(رابه  فروغی)ذکاء  خان 
درسازمان  ایران  رسمی  نمایندگان 
تعیین  ملل  ی  جامعه  نوبنیادجهانی 
کند...لردکرزن پس ازدریافت تلگراف 
وی  به  شدیدالّلحن  کاکس،جوابی 
ُمخابره کرد،که متن اش بی نهایت مهم 
انگلیسی  راکه  سرنوشتی  است،زیرا 
هابرای ایران خواب دیده بودند،یعنی 
پرده  ازپشت  غیرمستقیم  حکومت 
دراین  میدهد،وی  نشان  راآشکارا 
کاکس  به  حاکمانه  بالحنی  تلگراف 
ازاین  »...هیچکدام    اخطارکرد: 

وخیلی  پسندم  رانمی  انتصابات 
وزیر]وثوق  نخست  که  متعّجبم 
است،خیال  الدوله[آنهارابرگزیده 
دارم موقعی که نصرت الدوله به لندن 
وپیشنهاد  بااو صحبت  باره  آمددراین 
عنوان  به  را  السلطنه  صدیق  که  کنم 
عضواصلی هیئت انتخاب کند«.)مأخذ 

همان(
ژنرال آیرونساید *           درکتاب خاطراتش 
درایران«  روزها  »آخرین  زیرعنوان   
روزسال  است:»...نخستین  نوشته 
زدن  پرسه  مسیحی[به  نو  نورا]سال 
درتهران گذراندم ،رفت وآمد چندانی 
حالت  تهران  خورد،  نمی  چشم  به 
راداشت،حتی  ای  ورشکسته  شهر 
شهرنیزسربازی  اصلی  درمیدان 
حال  بی  پلیس  نمیشد،تنهایک  دیده 

ازبازاراصلی مراقبت میکرد،
پیشاوروالهوررابا  بازارهای  هنگامیکه 
به  وازدحام  همهمه  آن 
تهران  وضع  دیدن  خاطرآوردم،از 
مردم  ی  خوردم،همه  یّکه  تقریبا 
می  نظر  شهرغمگینوسوگواربه 
ومغازه  رهگذران  ازلودگی  آمدند،نه 
ازروستاییانیکه  بودونه  نشانی  داران 
گوش  پشت  یا  دردهان  سرخی  ُگل 
خودمی گذاشتند،اثری دیده نمیشد...
های  چهره  این  ازتماشای  بزودی 
آمدم... تنگ  به  وسرافکنده  افسرده 
درخیابانهاتکّدی  ازگدایان  هایی  گلّه 
تیره  اینهاتصویری  ی  میکردند...همه 
می  شمار  به  حاّد  درماندگی  ازیک». 

آمد)ترجمۀ بهروزقزوینی( 
)دوم   0291 مارس   22 در  لردکرزن 
به  (درتلگرامی   9921 فروردین 
وزیرمختاروقت  کاکس  سرپرسی 
پرسش  ی  درایران،درباره  انگلستان 
ازآن  ایران  وزیر  نخست  الدوله  وثوق 

دولت می نویسد:
الدوله  وثوق  که  سئوالی  »..واماآن 
بوددایر  کرده  ازمن  شما  ی  بوسیله 
ماچیست  مقصودحقیقی  براینکه 
نیروهای  ازمقابل  خواهیم  وآیامی 

متجاوزعقب نشینی کنیم وایران رازیر 
بلشویکهابیاندازیم،چنین  چکمه های 
رامی  گوینده  ناسپاسی  هم  سئوالی 
رساند وهم  فضولی اورا]!![،ازاینجهت

طرح  کنیدکه  تفهیم  او  به  بهتراست 
تولید  جزاینکه  سئواالت  اینگونه 
دیگری.  ی  نتیجه  کندهیچ  رنجش 

ندارد.«
نگارش  قاجار-  احمدشاه  سیمای 

دکترشیخ االسالمی( (
زمامدارکشوری  زمانیکه  بدیهی است 
ازدولت بیگانه رشوه می پذیردتامصالح 
آن  مطامع  رافدای  کشورومردمش 
درانتظاردریافت  ،باید  کند  دولت 
وتحقیر  زننده  وپاسخ  تودهنی  چنین 

آمیزی باشد.
خودرادرغیاب  انگلستان  دولت 
ی  )روسیه  اش  خارجی  رقیب 
اختیارومجازبه  تزاری(آنقدرصاحب 
امورایران میدیدکه  دخالت درهمه ی 
رجال  برای  واحترامی  ارزش  کمترین 
،قایل  شاه  قاجار،حتی  وزمامداران 
که  آنچه  ی  مثابه  به  نبودوباآنان 
میکرده  خوداِعمال  درمستعمرات 

است،رفتارمیکرد!

دولت انگلستان خودرادرغیاب رقیب خارجی اش )روسیه ی تزاری(آنقدرصاحب اختیارومجازبه دخالت درهمه 
امورایران میدیدکه کمترین ارزش واحترامی برای رجال وزمامداران قاجار،حتی شاه ،قایل نبودوباآنان به 

مثابه ی آنچه که درمستعمرات خوداِعمال میکرده است،رفتارمیکرد!

ادیب الممالک فراهانی علی سهیلی
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وهستندکه  باوربوده  براین  که  آنان 
دولت  وعامل  نشانده  دست  رضاشاه 

انگلستان بوده است ،آیا
سّری  بیشمار  اسنادومکاتبات  ازمیان 
ویا  انگلستان  دولت  ی  وغیرسّر 

درنوشته های مأموران سیاسی آن
دولت،حتی یکبار به مواردی برخورده 
برخورد  چنین  حکایتگر  که  اند 
درباره  آنچنانکه  وزننده  تحقیرآمیز 
وحتی  ورجال  زمامداران  از  بسیاری 
شاه قاجار روا میشده است،نسبت به 

رضاشاه اِعمال ویااز او باعنوان
همچون  بفرمان  وگوش  فرمانبردار 
اکبر،صارم  ،سپهدار  الدوله  قوام 

الدوله، عین الدوله ،وثوق
الدوله،نصرت الدوله و...یادشده باشد؟

در  که  بود  نخواهد  مناسبت  بی 
از»عظام  را  مطلبی  پیوند،  این 
وقت  پایگان  ازبلند  الوزاره« 
نقل  گذشته  کشوردررژیم  وزارت 
می  خاطراتش  درکتاب  کنیم،نامبرده 
نویسد:»یک روزرضاشاه علی ُسهیلی 

وزیرامور خارجه رااحضارکردوگفت:
 » فوراًسفیرانگلیس برود وسفیرایران 
رابطه،  قطع  دستوریعنی  این   » بیاید 
واخراج  ازلندن  احضارسفیرایران 
شوخی  ازایران،رضاشاه  سفیرانگلیس 

نمی کرد.
خارجه  وزارت  رسوم  که  سهیلی 
راخوب بلدبودمیدانست که دلیل قطع 
گفته شود،باترس  به طرف  باید  رابطه 
راپرسید،شاه  دلیل  ازرضاشاه  ولرز 
که  :»مگرندیدی  گفت  باعصبانیّت 
درشرفیابی عیدپیراهن ُگلدارپوشیده 

بود؟«
سفیررسیدبه  گوش  خبربه  وقتی 
پیراهن  آنروز  افتادکه  التماس 
اتوکرده ی سفیدنداشته است  وناچار 
سفیدروی  گل  که  را  پیراهن  این 
پوشیده  است  سفیدداشته  متن 
زندگی  که  بخواهد  وازاعلیضرت 
ازبین  اشتباه  اورابخاطراین  سیاسی 

نبرد.
شاه  سهیلی  واستدعای  باوساطت 
بر  مشروط  کرد،  قبول  سفیررا  پوزش 
سفارت  رسمی  بالباس  سفیر  اینکه 
حاضرشودورسما  خارجه  دروزارت 
همین  به  سفیرهم  بخواهد،  ًمعذرت 

ترتیب عمل کرد.
می  مطلب  این  درپایان  الوزاره  عظام 
افزاید:این همان سفارت خانه ای است 
بدون  ایران  وزیران  ونخست  شاه  که 

اجازه ی آن آب نمی خوردند
وفوری  بسیارمهم  تلگرام  طی  نورمن 
(به   1299 ژوئن1920)28خرداد   18
سالهاست  دادکه  گزارش  لردکرزن 
ی»ازدست  باشیوه  عمرحکومت  که 
میگذردوکسرمخارج  دهان«  به 
کمکهای  ازمحل  راهمیشه  دولتی 
از  مأخوذه  بریتانیایاوامهای  مالی 
اوضاع  در  و  اند  کرده  بانکهاجبران 
نوع هر  نابسامان  چنین  شرایطی  و 

 بیانیّه ی رسمی درباره ی اوضاع مالی 
دولت قهرا  ًجنبه ی حدس

 وتخمین راخواهدداشت.
توانم  می  که  هایی  تخمین  برمبنای 

دراین باره بزنم خزانه ی مملکت 
تومان  هزار  پانصد  حاضر  درحال 
نیزهرماه  جاری  سال  کسرداردوازاول 
وپنجاه  درحدوددویست  مبلغی 
اضافه شده  این کسری  به  هزارتومان 

است .
بازی  ونورچشمی  گیری  رشوه  رسم 
جاری  مملکت  درسرتاسرتشکیالت 
صدیق  کارمندان  ی  وشماره  است 
انگشت  و  ًمعدود  ودرستکارحقیقتا 

شماراست.
کنترل  قادربه  مرکزی  حکومت 
و  ایاالت  در  مأمورانش  مؤثّراعمال 
تواندمالکان  ونمی  نیست  والیات 
به  همیشه  راکه  زورمندمحلی 
اند  کرده  عادت  دولت  پول  خوردن 
حقّابًه  که  مالیاتی  پرداخت  واداربه 
درحال  بکند،  میگیرد،  تعلق  آنها 
ایاالت  حاصلخیزترین  از  تا  حاضرسه 

ایران،]آذربایجان ،گیالن ومازندران[
عمالاًزقیدکنترل دولت مرکزی خارج

شده اند.
ادامه ی وضع نابسامان کنونی بی گمان 
منتهی به هرج ومرج خواهدشدوهیچ 
سیاسی  ومسلک  باهرعقیده  دولتی 
است  باشد،غیرممکن  داشته  که 
بتواند  خارجی  کمک  دریافت  بی 
مورد  اصالحات  نتایج  که  ای  دردوره 
براین  به ظهورنپیوسته،  نظرهنوزعمال 

کشورحکومت کند.«
امورخارجۀ  وزارت.  )اسنادمحرمانه   

بریتانیا - دکترشیخ االسالمی(
شاعر  فراهانی  الممالک  ادیب 
ایام  درهمان  که  وپراحساس  معروف 
می  ومردمانش  ما  میهن  پریشانحالی 
داردکه  ای  سروده  است،شیوا  زیسته 
فقط به درج دوبندازآن که خودگویای 
اوضاع خراب ودرماندگی آن ایام است 

بسنده می کنم:
»افسوس که این مزرعه را آب گرفته  

دهقان مصیبت زده را خواب گرفته
خون دل ما، رنگ می ناب گرفته

  وزسوزش تب،پیکرماتاب گرفته
رخسارهنر، گونه ی مهتاب گرفته 

 چشمان خرد، پرده زخوناب گرفته
ثروت شده بی مایه وصّحت شده بیمار

مرغان بساتین را منقار بریدند
  اوراق ریاحین را، طومار دریدند

گاوان شکمباره به گلزار چریدند 
  ُگرگان زپی یوسف، بسیار دویدند

تاعاقبت اوراسوی بازار کشیدند 
 یاران بفروختندش واغیار خریدند

آوخ زفروشنده ،دریغا زخریدار...
***

درآن ایام اوضاع ایران چنان نابسامان 
ازوضع  شعراونویسندگان  بودکه  شده 
اشعارزیادی  ناامیدشده  شّدت  به 
ازعمید  زیر  اشعار  اند،ازجمله  سروده 
نشریّات  نوری(در  الشعرا)عمیدی 

آنروزبه چاپ رسیده است:
کارایران بس پریشان است ومردکار 

نیست 
ویک  درکاراست  گفتار  صد  زانکه   

کردار نیست
نخل آزادی که شد ازخون ملت بارور 
غیرظلمش برگ وغیراز اختالسش بار 

نیست
منشأ بدبختی ما جهل می باشد » عمید « 

 قوم جاهل ازحقوق خویش برخوردار
نیست

)ایران درعصرپهلوی - جلدیکم(
محمودمحمود می نویسد:

ازاقدامات وانگلیس  روس  دولتین   «
امریکایی  شوستر  »مسترمورگان 
این  بودند،برُعّمال  نگران  العاده  فوق 
اگراقدامات  بودکه  روشن  دودولت 
شوسترچندصباحی هم ادامه یابدملت 
ایران سعادتمند خواهند گشت،یگانه 
گرفتن  سروصورت  مملکت  اصالح 
ازاین  بود،پس  مملکت  ی  مالیّه 
وآسان  سهل  بعدی  اصالح،اصالحات 
تراشی  اشکال  نوع  بود،لذاازهیچ 
 ، نمیکردند  کوتاهی  موانع  وایجاد 
حقیقتا  ایام  این  تاریخ  ی  مطالعه 
عبرت  ی  تازیانه  یک  هرایرانی  برای 

فراموش نشدنی است.
نامبرده سپس درادامه ی مطالب فو ق 

می نویسد:
روس  دولتین  تصمیم  باالخره 
وانگلیس این شد :بایدشوستر ازایران 
تلقین  ازایران  اوهم  برودواخراج 
روسهادادند  یاد  بود،سرودی  انگلیس 
و آنهارا حاضرکردنداولتیماتوم کذایی 
ایران  1290[به  1911]8آذر  نوامبر   29
اخراج  برای  اولتیماتوم  بدهند...این 
ایران  به دولت  ماده  شوسترتحت سه 
ساعت   48 درمّدت  گردیدکه  تسلیم 

دولت ایران جواب بدهد:
اول  اخراج شوستر.

دوم  تعهّد دولت ایران به اینکه درآتیه 
بدون تصویب دولتین روس وانگلیس 
ایران  خدمت  رابه  نفرغیرایرانی  یک 

قبول نکند.
خسارتی  وجه  یک  پرداختن  سوم  

برای فرستادن قشون روس به ایران.

ژنرال آیرون ساید          ادامه دارد                                     

مورگان شوستروهمسرش هنگام ترک ایران
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پیغمبرخبرداده بود که درمیان حسن 
وحسین هرکه را زنی افتد که هرشب 
امام  اوباشد.  ازُصبل  ائمه  بود  بکر 
بسیارکردی  زن  جهت  بدین  حسین 
دادی.  طالق  نیافتی  سبب  وچون 
ای   : گفت  حسن  به  روزی  حسین 
داری  آنچه طلب  مرنجان  برادر خاطر 

ازتودرگذشت ومن یافتم .
کتاب   ، حسن  امام  بارگی  زن  دربار 
می   68 درصفحه  حسینی  نهضت 

نویسد:
نسوان به تزویج امام حسن رغبت می 
نمودند بواسطه آنکه بسمع آن طایفه 
رسیده بود که پیغمبر درایام طفولیت 
میزد  او   برناف  بسیار  بوسه  حسن 
تن  که  داشت  می  دوست  الچرم    .
حساس  آن  حساس   بموضع  ایشان  
رسد تا آتش دوزخ براندام آنان نرسد.
می  دور  اصلی  هدف  از  که  این  مثل 
نیست  تاریخ  نوشتن  قصدمن   . شوم 
ومقاله  کتاب  هزاران  رابطه  دراین   .
برمال  منظورمن  است  شده  نوشته 
مدعیان   وفریب  وریا   مکر  ساختن 
دین داری  وجنایاتی است که در این 
تا  اند.  ایران روا داشته  برملت   راستا 
با توجه به آنچه از این طریق  گریبان 
گیرمان شده است راه چاره ای بیابیم 
.قبل از پایان دادن  به این بحث طرح 

وبررسی  سه موضوع ضروری است :
مالها   که  وامامان  پیغمبر   ثروت   -1
که  اند   کرده  تالش  تاریخ   درطول 

آنهارا فقیرمعرفی کنند.
2-  معجزاتی که به علی نسبت داده 

اند.
3- پیدایش شیعه گری  ومصیبتی که 
ازاین طریق  بهره ایرانیان شده است .

ثروت پیغمبر:
که  خدیجه  با  بعدازازدواج  پیغمبر    
مشکل  بود  عرب  زن  ثروتمندترین  
اعالم رسالت   دراوایل    . نداشت  مالی 
دچار فقر وتنگدستی شد ولی غزوات  
به دادش رسیدند. زیرا پیغمبر  از تمام  
.که  میداشت  بر  سهم  جنگی   غنائم 
امالک  بزرگترین   فدک  آنها   از  یکی 

بود   بزرگ  نخلستان   با  ای  دهکده  و 
چند   در  وخرم  سبز   کشتزارهای  با 
به  اورا  محمد   که  مدینه  کیلومتری  
دخترش  فاطمه بخشید. وبه اعتراض 
گفتند   می  نکردکه  توجهی  سپاهیان 
این غنیمت جنگی است  وباید تقسیم 
شود. بعداز مرگ پیغمبر  ، ابوبکر فدک 
را همراه با اراضی وامالک دیگر  از آن 
جمله  ابرقه - دالل - اعداف - صافیه 
مشربه   - وطیع   - حسنا   - مشیت   -
ام ابراهیم - ساللم وسایر دارائی های 
محمد  را با تکیه براظهار خود پیغمبر  
که گفت : ما گروه پیغمبران  ارث نمی 

گذاریم ، مصالحه کرد.
ابیطالب   بن  علی   ثروت  به  راجع 
، 1400 سال است  که مالیان  وامامان 
دروغین   احادیث   وساختن  بادروغ 
به مردم  از فقر امامان  گفته ومدعی 
شده اند  که همیشه روزه دار بوده اند. 
قمی  اآلمال   درمنتهی  باره  دراین 
صفحه  141 آمده است که علی سالها  
بار برپشت خود  می برد ودرکشتزارها  
وباغهای یهودیان شخم می زدوآبیاری 
عالمه  المتقین   درُحلیه  نمود.  می 
که  است   آمده   29 صفحه  مجلسی  
می  آب  دلو  با  ساختمانها   برای  علی 
نمی  دلو   16 از   بیش   ، ودرروز  آورد  
دلو   هر  برای  و  بیاورد   آب  توانست  
از   بیش  .ودرروز  یک خرما می گرفت 
16 خرما بدست نمی آورد.  وهیچگاه 
که   مطالبی   . نداشت  برتن  پوشاک 
درتفسیر المیزان  جلد ششم  صفحه 
بااین سخنان  180 درجه  آمده     119
تفاوت دارد که چنین آمده است : علی 
ابن ابیطالب  یکی از  باغداران  وزمین 
داران  بزرگ اسالم بشمار میرفت  زیرا 
تعلق  جنگی  غنائم  طالئی   عصر  به 

داشت .
شجاع  نوشته  المسائل  درتوضیح 
تجارب  و   598 صفحه   شفا   الدین 
السلف  صفحه 12 آمده  است که علی 
از  عالوه بر فدک  زمینهای پهناوری  
که  بود  آورده  دست  به  مردم  مال 
شمارش  درخور  آن  نخلستانهای  
درآمدی  چنان  نخلستانها  این  نبود. 

داشتند که وی نمی دانست با آنها چه 
ناگزیر  نماید  نگهداری   کندوچگونه 
داد.  می  صدقه  را  محصول  مقداری 
ینبع   نخلستان  از  فقط  درآمدعلی 
چهل   ، او  نخلستان  صدها  از  یکی 
درتجارب   . است  بوده  دینار   هزار 
البحار   سفینه  در  وهمچنین   السلف 
از  یکی  نماز   سر  در  که  است  آمده 
که  بخشید  کسی  به  را  انگشترهایش 
حلقه آن 4 مثقال  نقره و نگین یاقوت  
شهریار   بود.  مثقال  پنج  سرخش  
شاعر ایرانی  درقصیده ای دراین باره 

گفته است :
برو ای گدای مسکین درخانه علی زن

که نگین پادشاهی دهداز کرم گدارا
حسن  ابیطالب   ابن  علی  پسران   
وحسین  نیز از ثروتمندان  زمان خود  
بودند. آنها غنائم  بسیاری  از شرکت 
آوردند.  دست  به  درایران  درجنگها  
ایران  دوستداران  این  داند   می  خدا 
ایرانیها   دتاماد   روایتی  وبه  وایرانی  
تعداد   راکشته  وچه  ایرانی  تعداد  چه 
اززن ومرد وکودک را اسیر گرفته اند. 
آن دو عالوه بر غنائم جنگی  از معاویه 
ودرفتح  کردند  می  دریافت  مقرری 
مدائن  وتقسیم غنائم  عمر سهم قابل 
توجهی  به آنها داد. البته سایر امامان 
کرده  نمی  زندگی  درفقر  تنها  نه  نیز 
بردند.   می  بسر  ونعمت  درناز  که  اند  
ودرانتظار رسیدن  به خالفت بودندنه 
امامت . برای ُحسن ختام  این قسمت 
بهتر است  اشاره ای  به معجزات علی  

بن ابیطالب  بنمائیم .
 مجلسی در تحفه الزائرین  صفحه 53 
ابیطالب   بن   علی  روزی   : نویسد  می 
که  بود  عبداهلل   بن  محمد   درخانۀ 
محمد  شد.  نازل  برمحمد  جبرئیل  
.درحالیکه  فرورفت  خلسه  حالت  به 
سرش روی زانوی علی بود. وقتی پیام 
جبرئیل  به پایان رسید، محمد از علی 
کرده  برگذار  عصررا  نماز  آیا  پرسید  
کار  این  که  داد   پاسخ  علی  ؟  است 
رابا اشاره  سر انجام داده است. محمد 
از اهلل تقاضا کن  خورشید  می گوید  
تقاضای  خداوند   . برگردد  عقب  به 

زمان  به  کردوخورشید   اجابت  اورا 
بجا  عصررا  نماز   وعلی  برگشت  عصر 
آورد. زمانی دیگر علی قصد داشت  با 
بعضی  کند.  عبور  فرات  از  پیروانش  
را  نماز  نماز   نتوانستند  همراهانش  از 
نمود  تقاضا  اهلل  از  علی  کنند   برگزار 
از  وپس  برگشت  عقب  به  وخورشید 
را  نماز  کلمات  آخرین  پیروانش  آنکه 
ادا کردند  ناگهان خورشید  با صدای 
بسیار عجیب و وحشت آور ناپدیدشد. 

بقول فردوسی:
خردمند کاین داستان بشنود

به دانش گراید زدین بگسلد

  . است  شنیدنی  هم   داستان  این   
هجری    175 درسال  الرشید  هارون 
منطقه نجف  سرگرم شکار  قمری در 
بود. شکارش فرارکرد وبه نقطه ای که 
محل خاکسپاری علی است  پناه برد. 
هارون هرچه به اسب خود نهیب زد  از 
جایش تکان نخورد . پس از تحقیق  از 
اهالی  محل معلوم شد  آنجا غلی دفن 

شده است !
نظام  اتفاق  به  سلجوقی   شاه  ملک   
به  علی   مرقد  زیارت  برای  الملک  
نجف رفته بود  مشاهده کرد مناره ای  
ازآ» درزمین است   نیمی  که   درحالی 
نیم دیگرش خم شده است . ملکشاه 

تشـیع رداریان
اسالم و 

رحیم شریفی ، مدیر مجله سهند درپاریس
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سبب راپرسید پاسخ دادند  که علی از  
کنار این منار عبور می کرد  مناربرای 
ادای احترام  به وی تعظیم نمود و علی 
شکل  بهمان  که  دستورداد   مناره  به 

باقی بماند.
دارد.  شنیدنی  داستان  هم  نادرشاه   
بود  مخالف  گری  شیعه  با  اونخست 
وقصد  ازبین بردن شیعه راداشت . به 
نجف  وارد   وقتی  را  گفتند شراب   او 
بکنند  تبدیل به سرکه می شود.وسگ 
هم وارد  شهر نجف نمی شود.  نادرشاه 
برای تحقیق  درستی یا نادرستی  این 
کند  می  بازدید   نجف  شهر  از  گفته  
. قدری شراب  وسگس را نیز  همراه 
می برد. وقتی به شهر نجف می رسد 
سگ نزدیک  دروازه شهر  متوقف می 
از  سگ  کنند   می  تالش  شودوهرچه 
نادر متوجه   . نمی خورد  جایش تکان 
به  تبدیل   نیز  شراب  که  شود   می 
با  دربرخورد   ولذا  است   شده  سرکه 
می  را  گری  شیعه  مسئله   دو  این 

پذیرد. 
واما پیدایش شیعه :

 همانطورکه گفته شد شیعه یعنی پیرو 
.

  83 آیه  صافات   سوره   هم  درقرآن   
من   َ َواِن   « است  آمده  معنی  بهمین 
شیعه له ابراهیم «  )بین افرادی  که ازاو 
بود.(  ایراهیم  هم  کردند   پیروی می 
شیعه گری بعداز  مرگ پیغمبر  بوجود 
به  ابوبکر   گزینش  بعداز   یعنی  آمد. 
خالفت  طرفداران علی  بعنوان شیعه  
علوی گردهم آمدند که تاریخ یعقوبی  
تعدادآنهارا    39 الشیعه  صفحه  فرق 
خشت   اولین  .که  است  نوشته  نفر   7
آ»ها   هدف  اصوالً  نهادند.  را  تفرقه 
آن  به  وخدمت  اسالم   برای  دلسوزی 
نبود.  یک هدف را دنبال می کردند : 
دست یابی به قدرت  و بدست آوردن 

غنائم . بعداز آغازخالفت علی پیروان  
پیروان   این  ولی  یافتند  افزایش  او 
کاررا بجائی رساندند که علی ناچارشد 
8 هزارنفر  از پیروانش را  بنام خوارج  

کشت و برادرکشی  را پی افکند.
پنج سال پس از کشته شدن  حسین 
خون  به  ثقفی   عبید  ابی  بن  مختار 
خالفت  با  ومبارزه  حسین  خواهی  
از  ای   عده  همدستی  با  اموی  
شیعه  به  کردو  قیام  علی   شیعیان 
گری  دردرون اسالم شکل داد. وتمام 
شمشیر  ازدم  را  حسین  امام  قاتلین  
نهاد.  کنار  را   اسالمی  گذراند.واخوت 
او با امامت زین العابدین  موافق نبود 
بنام محمد  را  از پسران علی   یکی  و 
حنفیه  بنام امام  و مهدی زمان معرفی 
کرد  . قیام مختار  موجب مرگ هزاران  
مسلمان شد وسرانجام  خودش نیز با 

7 هزار از طرفدارانش کشته شدند.
درزمان امام جعفر صادق  شیعه گری 
به  بود  سیاسی  حزب  یک  خود   که 
شکل فرقه مذهبی درآمد. بعداز شیعه 
آمدکه  بوجود  ِفَرقمتعددی   ، امامیه  
فرق  مهمترین   دهخدا  نامه   درلغت 

)فرقه ها(شیعه را امامیه ، اسماعیلیه ، 
زیدیه  معرفی کرده است . اما مشکل 
که  بود  امامی   12 شیعه  ماایرانیان 
وتوسط  یافت  توسعه  صفویه   توسط 
شاه اسمعیل  مذهب رسمی  ایرانیان 
جلد  السیر  درحبیب  بنابرآنچه  شد.  
چهارم  صفحات 410 و 411 آمده است  
اجداد شیخ صفی ازمالکین  بزرگ می 
بود و جد هفتم  شیخ صفی  بنام فیروز 
شاه درگیالن زندگی می کردوبه وفور 
فرزندش  بود.  مشهور  ثروت  و  تمول 
بنام عوض درقریه اسفرانجان درخطه 
درگذشت  از  شدوپس  ساکن  اردبیل 
مفقود  سالکی  در7  محمد  پسرش  او 
نمود  رجعت  سال   7 اوبعداز   . گشت 

و  برسر  سفید  عمامه  با  درشمایلی 
لباسی عنابی دربرو مصحفی دردست 
و درحالیکه قرآن می خواند وارد خانه 
کردند  سئوال  ازاو  وقتی  شد.  پدرش 
که دراین مدت کجا بوده  است گفت 
که درسلک  از جنیان  ای  مرا طایفه   :
ارباب ایمان انتظام دارند به میان خود 
انجام فرائض دینی  به  بودندومرا  برده 
ترغیب وتحریص می کردند . جماعتی 
مدعی   وچون  آمدند  گرد  دورش  به 
بود قرآن را حفظ دارد به حافظ قرآن 
سراغش  به  مرگ  ولی  گردید.  ملقب 
خودرا  های  نقشه  ونتوانست  آمد 
پسرش   او  مرگ  بعداز  سازد.  عملی 
صالح الدین که درهمان قریه  نزدیک 
اردبیل  زندگی می کرد  به جای پدر  
مسلمان  به  را  ارامنه  چون  و  نشست 
اردبیل   ارامنه  شدن تشویق می کرد  
یورش بردند  واواز ناحیه گردن زخمی 
شد . بعداز مرگ او پسرش امین الدین 
جبرائیل  امالک پدررا  اداره می نمود  
 . شد  زاده  الدین  صفی    650 سال  تا 
مدتی  مرد.  پدرش  که  بود  ساله   6
درسن  و  پرداخت  وسفر   گشت  به 

.ومدتی  رفت  شیراز  به  سالگی    14
ابوعبداهلل   شیخ  خانقاه   به  درشیراز  
خفیف راه یافت ووقتی شهرت  شیخ 
زاهد گیالنی  را شنید به گیالن رفت  
چست  می  شرکت  شیخ  ودرجلسات 
. او یکصدهزارمرید داشت .که 2هزار 
بودند.  شیخ  درخدمت  همیشه   آنها 
وی دختر خودرا که فاطمه  نام داشت 
به شیخ صفی دادوهمراه او به اردبیل 
شیخ  از  پشتیبانی  به  را  .ومردم  رفت 
بجای  صفی  شیخ  کرد.  دعوت  صفی 
جمع  دوراو  به  ومردم  پدرنشست 
روزانه  5 هزار گرده  بطوریکه  شدند. 
درمحضراو   حاضر   مردان  میان  نان  
الدین   جمال  شیخ  شد.  می  پخش 

انجام  را  اطعام   کار  مریدان  از  یکی 
می دادوتنها یک روز  به هزار گوسفند 

احتیاج افتاد.
  384 صفحه  درایران   اسالم  کتاب 
بیشمار   هدایای  او  برای   : نویسد  می 
فطر   عید  روز  ازجمله  آوردند.  می 
اجناس زیر  رابه رسم هدیه برای شیخ  
آوردند: گندم  150 جریب، برنج سفید 
300 جریب ،  روغن گاو 400 من ، عسل 
800 من ،  ماست  30 تُن ،  دوشاب 100 
  ، ،  نبات 100 من  ،  شکر 400 من  من 
گاونر 30 رأس ،  گوسفند 130 رأس  ، 
غاز 190، مرغ 600 ، ووجه نقد  ده هزار 

دینار.
شیخ صفی  در 735  هجری درگذشت  
ودراردبیل  بخاک رفت . خانواده شیخ 
فارسی  زبان  به  و  بودند  ُسنی  صفی  
نبودند.  هم  سید  گفتندو  می  سخن 
جلد  آینده   درمجله  کسروی   احمد 
کسروی   کاروند  و   17 شماره  دوم  

صفحه 55 می نویسد:
نمی  سید  خود   درزمان  صفی  شیخ 
اورا  کسی  نه  که  معنی  این  به  بوده  
به  تباری  چنین  او  ونه  شناخته  می 
مرگ  از  پس  این   . بسته  می  خود 
اوبوده که پسرش صدرالدین  به هوس 
سیدی  افتاد. باخواب دیدن  وکوشش 
خاندان  برای  تباری   چنین  مریدان  
می  کسروی   . است  بسیجیده  خود  
نویسد:  افسانه سید بودن  شیخ صفی 
از ساخته های مالهای شیعی است  که 
معجزات وکرامات فراوانی  هم به شیخ  

صفی نسبت داده اند.
پسرش  صفی   شیخ  مرگ   بعداز   
درزمان  اوشد.  جانشین  صدرالدین  
نزدیک  دوناحیه   بین  اختالفی  او 
گری   میانجی  و  افتاد   اتفاق  اردبیل  
جنگ  نرسید.  بجائی  سفیدان   ریش 
گزدید.  پیروز  وصدارالدین  شد   آغاز 
وبسیاری را از دم تیغ گذراند.  زندگی 
بسیار مرفهی داشت ومریدان بسیاری   
بسیار  بودند.وبنای  شده  جمع  او  دور 
بنا  صفی   شیخ  قبر   برروی  مجللی  
 . درگذشت  سالگی   90 ودرسن  نهاد  
او پسرش خواجه  علی ریاست   بعداز 
مریدان را  بدست آورد . او سیاه پوش 
بود  و به این سبب خواجه علی  سیاه 
پوش لقب  گرفت . وی شافعی مذهب 
بود.  وچند بار با تیمور  مالقات نمود  
کلیه  و  اردبیل  دستورداد  تیمور   .
به  متعلق  واراضی   قصبات  و  دهات  
منتقل  صفوی  خاندان   وبه  وقف  آن 
تاتار  اقوام  مجموع  تیمور  گردد.  
شهر   آق  و  حصار  سوری  راازنواحی 
به آذربایجان کوچانید و7 طایفه تاتار 
رادرآذربایجان سکنی داد. تااین زمان 
درآذربایجان           بقیه درصفحه 48
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زاد   محمدنوری  که  بود  درخبرها   
رژیم  اطالعات  وزارت  درمقابل 
وشتم  ضرب  مورد  اسالمی  جمهوری 
و  قرارگرفت  زمان  امام  سربازان 
همانگونه که درتصویر هم می بینید  تا 
حدی توانسته حق وحقوق شهروندی 
پیش  چندهفته  کند.  دریافت  خودرا 
هم نامه ای برای خامنه ای نوشته بود 
ودرآن آورده بودکه : رفتن یا نرفتن ؟ 
برشمردن  .« وضمن  است  این  مسئله 
جمهوری  رهبر  های  کفایتی  بی 
یک  طی   «. خواسته   ازوی  اسالمی 
بی  و  داوطلبانه  ایران  ملت  قراردادبا 
وعبادت   استراحت  اسم  به  سروصدا 
نکردن  امضاء  درصورت  و  برود  کنار 
وگرنه ...  « نوزیزاد می گوید اصاًل نمی 
.واین  بپردازم  وگرنه  این  به  خواهم 
آینده عنقریب شمارا واشکافی کنم . 
اگر درکارنامه رهبری شما جز فضاحت 
کفایت  عدم  نباشد،  هیچ  ای  هسته 
قطعی  رهبری،   های  دربایستگی 

ومحرز است . شما دراین سالهای 

از  اید  زده  آنچه  به  دست  رهبری، 
 . است  برآمده  ها  مفسده  همانجا 
؛  ،عجببا  امنیت  ؛  واویال   ، فرهنگ 
ای   ، وآبادانی  ورشدوآرامش  اقتصاد 
بدا،برای  اینکه هست ونیست جامعه 
شودبه  فرش   ، شما  پای  درپیش 
شدید  حریص  همگان  ترساندن 
همگان را ترساندید وزبان مردم را به 
انداختید جامعه ای که آراسته  لکنت 
 ، ترسیده   ، هردمبیل  جامعه  یک  اید 
دزد، دزد زده و بیکار وپریشان و گیج 
و منگ و تحقیر شده و غارت شده  هم 
درمجامع  وهم  داخلی  های  عرصه  در 

بین المللی است .« 
مقاله  این  نوشتن  از  من  هدف  البته 
آقای  که  است  ودوستی  صلح  سفر 

نوریزاد به استان کردستان داشت .
که  بود  خوشی  رؤیای  ایران  انقالب   
»تلخی«   کابوس  گیرشد  زمین  وقتی  
ندهیم  اجازه  اما  ماند.  باقی  ازآن  
کند،   تنگ  را  دلمان  ها  سختی  که 
ایجاد  کینه  درما  دردها  که  نگذاریم 

ازما  را  وانصاف  مروت  ها  وتلخی  کند 
بدزدد.

همه  معرف  که  نوریزاد  محمد  آقای 
، سفر صلح ودوستی خودرا  شماست 
درخطۀ کردستان ، آغاز کرد.این سفر 
این  و  ام  کرده  تعقیب  را  ودراز  دور 
جمع  بصورتی  را  دردانگیز  سفرنامه 
وجور وخالصه  تقدیمتان می کنم . می 
دانم که درد به دلتان می آورد واشک 
به چشمانتان . اما این نثر بسیارزیبارا 
بخوانید واز این همه ظلمی که فقط در 
ستمدیده  برمردمی  ایران  از  بخشی 

رفته است باخبر شوید.
شما  مخالفتهای  باهمه  پیشاپیش 
وشک  ایشان  بگذشتۀ  نسبت    ،
وتردیدهایتان نسبت به هدف ومنظور 
محمد نوریزاد واقفم وموافقم . دستها 
اما   . گوئید  می  . درست  تسلیم   ، باال 
خود  اززبان  را  پسند  محکمه  جواب 
بگذارید  را  ومحاکمه  بشنوید  ایشان 
گوید  می      . صالح  دادگاهی  برای 
مدتهاست یک پرسش دراطرافم پرسه

 

گالویژمعتمدی

سفر صلح ودوستی
با محمد نوری زاد

و  ؟  کشندت  نمی  چرا   «  : زندکه  می 
چرا  دهند؟  نمی  باد  به  را  دودمانت 
را  زیروباالیشان  تو  دهند  می  اجازه 
نمی  تورا  چرا  وخالصه   ، بدوزی  بهم 

درند؟ «
 ، باشم  ساکت  اگر  من   : گویم  می 
مرابکشند  اگر   ، نکنم  غلیان  اگر 
که  کنید  می  باور  شما  بدرند،  وازهم 
بجای  چرا  ؟  نیستم  کسی  عمله  من 
باشم  بخواهید که ساکت  ازمن  اینکه 
نمی  اند  کرده  سکوت  که  آنانی  از   ،
افسوس  برخروشند؟  که  خواهید 
باید   « که  اند  پذیرفته  مردمان  که 
پذیرفت واعتراض نکرد«  چرا بخاطر 
و دوستانش  آقای خاتمی  به  سکوت  
کسی باتردید نگاه نمی کند؟ ازتعداد 
بسیار بسیار زیاد کامنتها واز توانائی 
زده  شگفت  درنوشتن   مردم  ودانائی 
این  مظلومیت  چگونه  که  شوی  می 
ملت را بقول خودشان تابلو می کنند 
که درموقع لزوم به آن اشاره می کنم . 
اما حیف است که این یکی را ننویسم 

که درمورد خود آقای نوریزاد است .
که  بود  خریده  برایم  کتابی  پدرم   «
انصاف  راه  آن  با  خواست  می  شاید 
باران  ابر  داستان  بیاموزد.  من  به  را 
می  انصافی  بی  هرجا  که  است  زائی 
فیلمی  شما  وبعدها  بارید.  نمی  دید 
طیف  داد  که  افراطی  آنقدر  ساختید 
یعنی  درآورد.  خردادرا  دوم  سیاسی 
هم  امروز   . متفاوت  بسیار  دوکار 
وطن  زخمهای  چرک  تفریط   دراوج 
هیچوقت  پاشانید. شما  می  هوا  به  را 
ذوب  یا  اید.  برنگزیده  را  اعتدال 
دروالیت بوده اید یا دشمن خونی آن 
به چشم نمی  اند  .کسانی که درمیانه 
چشم  به  که  دارید  نیاز  وشما  آیند. 
انصاف  استاد  که  بیائید.شماقراربود 
انصاف  بخشهای  از  یکی  باشید.  من 
 . است  درکنارهم  وبد  خوب  دیدن 
که  شدی  نمی  درسیاست  غرق  کاش 
امروز برگشتت را به سفیدی باور می 
کردیم . بهرحال سفرنامه پراکنده ای 
است وسعی من درتنظیم آن بیهوده . 
خود  به  نویسد:»  می  زاد  نوری  آقای 
شتابان  چنین  کجا  به  گویم   می 
شتابی  دهم  می  پاسخ  خود  وبه  ؟ 
مانده  بجا  ی  آواره  تو  درکارنیست. 
محموله  باید  که  کاروانی   . کاروانی  از 
که  کاروانی   . ونیست  بود  انصاف  اش 
و  رفت  می  روشنائی  سمت  به  باید 
از مدارا  را  کاروانی که راهش   . نرفت 
وخشونت   تندی  سمت  به  وانسانیت  
دیر   . ایم  مانده  جا  ما  بله   . کرد  کج 

کرده ایم .
باز  سفر  ازاین  مرا  پسرم  گوید  می 

نوری زاد: آقای خامنه ای  رفتن یا نرفتن ؟ مسئله این است . طی یک قراردادبا 
ملت ایران داوطلبانه و بی سروصدا به اسم استراحت وعبادت  کنار بروید.
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ها  بچه  این   . رابرنیاشوب  خانواده 
که  پسرانی  منند.  خانه  های  سوخته 
من بخاطر بارش نکبت هائی از جهالت 
مذهبی سوزاندمشان .وهمه فرصتهای 
این  .شاید  کردم  تباه  را  جوانیشان 
من،  کوفتنهای  بکوه  سر  و  آوارگیها 
  ، خواهم  نمی  که  است  این  بخاطر 
اسالم  جهالت  از  سرزمینم  جوانان 

زدگی من سوزانده وتباه شوند.«
هوای سنندج  من  ودل  بود  ملس  هوا 
می  درمریوان  ای  چشمه  .از  داشت 
گوید به وسعت یک دریاچه که زیارت 
آن از هزار هزار امام زاده ی بی ریشه  
جوانان  با  درآنجا   . است  تر  دلنشین 
که  جوانانی   « نشیند.  می  گفتگو  به 
به من آموختند می شود جوان بود و 
بقدر هزار آیت اهلل هفتادساله ی ترسو 
که  وجوانانی   . داشت  منزلت  ومنزوی 
جوالن  واز   ، کالمشان  شعشعه   از 
صداقتشان ، مست شدم . جوانانی که 
تا دلت بخواهد از جانب ما تحقیر شده 

اندو توهین دیده اند.«
می   . رود  می  سنندج  گورستان  به 
است  گورستانی  همان  این  گوید:»  
که وصیت کرده ام مرا درآنجا به خاک 
بسپارند. گورستانی با هزار سینه سخن ، 
برسنگ  ها  خیلی  امضای  درآن  که 
امضای  مثل   . شده  حکاکی  قبرها 
خلخالی . شرمی بزرگ ازدیدن سنگ 
دود.  می  برجانم  ناهید  برادران  قبر 
مهندسی  دانشجوی  ساله    22 یکی 
ودیگری    ، تکنیک  پلی  دانشکده 
دانشگاه  پزشکی  دانشجوی  ساله   20
تهران . این هردو را درهمان روزهای 
نخست انقالب ، سرپا دادگاهی و یکی 
چشمان  با  و  خوابانده  تانکها  روی  را 
نمی  چندان  آنها  کردند.  اعدام  بسته 
توانستند هیمنه ی انقالبمان را بخطر 
امروزمان  کاریهای  خطا  به  بیندازند. 
به  بزرگ  شرمی  تا  بیندازیم  نظر 
بتوان  را  شرم  اگر  بدودکه  جانمان 
خورده  تیر  ی  عاطفه  یک  کرد  مداوا 
عبداهلل  آورد؟  باز  میشود  چگونه  را 
مؤمنی جوان دیگری است که برادرش 
زن  با  وخودش  شده  کشته  درجنگ 

ودوبچه سالهاست درزندان است .«
آنهارا  گوید:»  می  زاد  نوری  آقای 
بارها درزندان تا مرز مرگ زده اند که 
وعده  از  سراغی  دیگر  تا  بشکنندش 
قانون   ، آزادی  نگیرد.  انقالب  های 
مادرش  درچشمان  نخواهد.  وعدالت 
سوزنده ترین معنای چشم انتظاری را 

می شود باور کرد. «
تریلی  هم  بانه،  درشهر  گوید:»  می 
قاچاق میلیارد میلیارد وارد می شود، 
که متعلق به سرداران سپاه است ،  ازما 

های  اسکله  خود  برای  که  بهترانی 
گشاده  ودستی  آشکار  و  پنهان 
دارند،   کشور  ونیست  برهست 
ومحموله ای هم وارد می شود برپشت 
جوانانی  به  متعلق  که  کولبران  
فوق  و  لیسانس  تحصیالت  با  است 
است  قرار  بعد  چندی  که   ، لیسانس 
درآیند.  پای  از  ای  گلوله  ضرب  به 
ام  رسیده  نتیجه  این  به  باورکنید 
که هیچ  دولتی ، حکومتی ، این نمی 
کند که ما کرده ایم.  دیروز جسد یکی 
سپردند.  خاک  به  را  کولبران  ازاین 
دوجوان  قبر  برباالی  درگورستان 
پانزده  ساله و 22   . ام  کولبر نشسته 
ساله. محموله بارشان یا کولشان ، یک 
دستگاه تلویزیون بوده  ودیگری یک 
وزن  کنید  می  فکر   . الستیک  حلقه 
عمر این جوانان چه اندازه بود که وزن 
گویابرگی   . باشد؟هیچ  چه  مرگشان 

ازدرختی افتاد و اصاًل انگار نه انگار! «
آقای نوری زاد می گوید:» قصدم ازاین 
سفر آزادی زندانیان سیاسی نیست . 
می خواهم همه التماس های خودرا به 
فرشی بدل کنم ، همه آسمان خودرا به 
شاخه گلی ، ومی خواهم عصارۀ همه 
های  طواف  وهمه   ، آسمانی  کتابهای 
کنم   بدل  سوگندی  خودرابه  عاشقانه 
اعدام  ماشین  که   ، دهم  وسوگندش 
شتاب  روزها  این  راکه  ُکرد  جوانان 
گرفته ، متوقف کند. « آقای خامنه ای 
را می گوید.او ادامه می دهد:» جوانانی 
درزندانهای  پاسدار  برادران  که  را 
این  اند)!(  اعترافانیده  خود  مخوف 
 ، سپاه  ازسرداران  ای  عده  روزها 
سخت به امنیتی کردن و ناآرام بودن 
فضای سیاسی  کردستان ، محتاجند. 
اینان با سوزن زدن به اعصاب  جمعی 
مردمان ُکرد به تحریک عاطفه ی کلی 

کردستان هجوم می برند تا آنانی که 
نهاده  برزمین  خودرا  اسلحه  عاقالنه 
روی  اسلحه  به  وناگزیر  عاشقانه  اند، 

برند.«
می  خالصه  خیلی  زاد  نوری  آقای 
می  قارنا  روستای  کنار  از  نویسد:» 
گذرم . روستائی با خاطراتی تلخ ، که 
سنجاق  سرزمینمان  تاریخ  به  ابد  تا 
توضیحی  این  از  وبیش   ». است  شده 
را که  ووامی گذارد صفحه  نمی دهد  
گویند:  می  وآنها  بگویند.  دیگران 
باألخره آنجاهم رفتی ؟ گفته بودم که 
نرو . کسی آنجا نمانده . حال که رفتی 
گوش کن . هوای آنجارا زیاد بو نکن . 
هنوز رطوبت خونهای ریخته شده  به 
می  دیگری  دهد.  می  تهوع  آدم حال 
به اهالی  نویسد:»حاج عظیم معبودی 
که  دهد  می  اطمینان  کوچک  ده  این 
  » برادرهستیم  ماهمه  نکنید  وحشت 
اعالمیه  این  نویسد:»  می  دیگری  و 
ای  حمله  که   کرد  مطمئن  را  مردم 
را  محل  ودرنتیجه  نیست  درکار 
نفر  صدها  ناگهان  اما  نکردند.  ترک 
قمه  و  ژ3  با   ، سپاه  یونیفورمهای  با 
متوجه  که  روستا  روحانی  واردشدند. 
عوامل مسلح شده بود قرآن برمیدارد 
را  قرآن  شفاعت  خواهد  می  وازآنها 
واز کشتار مردم صرفنظر  قبول کرده 
می  سراورا  اول  افرادسپاه  نمایند.اما 
برند، و همه اهالی روستا درظرف سه 
حمایت  شوند.  می  عام  قتل  ساعت 
وتانک،   باتوپ   ، مسلح  روی  افرادتند 
از  حمایت دولت  است   نشانه آشکار 

از این کشتار.
نوری زاد می گوید:» این مردم به من  
بقیه درصفحه 49
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حمایت وترویج حقوق کودکان همیشه 
یک   ، ملل  سازمان  کار  دردستور 
موضوع محوری بوده است . پیشرفت 
اینکه  تأکید  آرام ولی مداوم درجهت 
موضوع  بزرگترها،  مثل   ، کودکان 
بی  های  طرف  هستندوصرفًا  حقوق 
نمی  محسوب  خدمات  ذینفع  یا  پناه 
شوند.، بعمل آمده است . درسال 1951 
اولین  کودک  حقوق  اعالمیه  انتشار 
خاص  حمایت  ضرورت  قوی  تأیید 
المللی  بین  جامعه  توسط  کودکان 
بود و برای اولین بار کودک به عنوان 
هرفرد زیر سن 18 سال تعریف گردید.
یال بین المللی کودک در1979 گویای 
نقطۀ آغاز بحث هائی بود که منجر به 
شکل گیری کنوانسیون حقوق کودک 
آراء  اتفاق  به  کنوانسیون  این  شد. 
درسال 1989 تصویب شد. کنوانسیون 
حقوق کودک که معیارهای حمایت از 
حقوق کودکان درزمینه های فرهنگی 
از  بیش  مینماید  راتعیین  مختلف 
حقوق  اسناد  ازبین  دیگری  هرسند 
درحال  و  است  شده  تصویب  بشر  
هستند. آن  عضو  دولت   191 حاضر 

اصول  مجدد  تأیید  با  کنوانسیون  این 
بطور   ، بشر  حقوق  المللی  بین  الیحۀ 
اخص روی حق حیات ، بقاء وپیشرفت 
عمدۀ  اصول   . است  متمرکز   کودکان 
عبارتنداز:  کنوانسیون  دراین  مندرج 
منافع  درنظرگرفتن   ، تبعیض  عدم 
دومفهوم  کودکان.  نظرات  و  کودکان 
از  اخیر  آگاهی  گویای  الذکر  اخیر 
عقاید  و  نیازها  شناخت  اهمیت 

کودکان دردرون جامعه است .
عنوان  به  کودک  حقوق  کنوانسیون 
ابزار و رهنمودی جهت اقدام درسطح 
ملی است . این کنوانسیون معیارهای 

عمومی را معین می کند و هر کشور 

بایستی قوانین خودرا بموجب وضعیت 
مطابقت  باآنها  خود  خاص  فرهنگی 
متشکل  کودک  حقوق  کمیته  بدهد. 
برای  المللی  بین  کارشناس  ده  از 
تشکیل   1991 درسال  بار  نخستین  
نظارت  آن  اصلی  نقش  داد.   جلسه 
از  کودک  حقوق  کنوانسیون  براجرای 
اجباری  های  گزارش  بازبینی  طریق 
است که دَول عضو بایستی ارائه کنند. 
گزارش  درارائه  کشورها  برخی  گرچه 
عقب افتاده اند و برخی دیگر اطالعات 
قابل  پیشرفت  ولی  اند  داده  نارسائی 
اقدام  های  برنامه  دراجرای  توجهی 

ملی بچشم می خورد.
برای  سران  اجالس   ،  1990 درسال 
، معیارهای تعیین  کودک درنیویورک 
شده توسط کنوانسیون حقوق کودک 
را مورد تأیید مجدد قرارداد و اعالمیۀ 
پیشرفت  و  حمایت  بقاء،  جهانی 
 2000 وسال  کرد.  تصویب  را  کودکان 
را بعنوان ضرب األجل اجرای موفقیت 
آمیز نکات زیر جهت کمک به زندگی 

وپیشرفت  کودکان  تعیین کرد:
به  نوزادان  ومیر  مرگ  نرخ  کاهش   -
 50 زیر  به  حداقل  یا  سوم  یک  مقدار 
درهزار وکاهش نرخ مرگ ومیر ناشی 

اززایمان به میزان نصف 
- کاهش سوء تغذیه حاد ومتوسط بین 

کودکان زیر پنج سال به نصف 
- دسترسی همگانی به آب آشامیدنی 

سالم و بهداشت کافی 
- دسترسی همگانی به آموزش پایه و 
تکمیل آموزش ابتدائی توسط حداقل 
مدرسه  درسن  کودکان  از  درصد   80

ابتدائی.
افرادبالغ  سوادی  بی  نرخ  کاهش   -
روی  باتأکید   1990 سطح  نصف  به 

سوادآموزی به زنان .

را  خاصی  اقدام  برنامۀ  مزبور  اجالس 
اقدامات  خواستار  که  کرد  تصویب 
برای رفاه کودکان وهمکاری  مختلفی 
حکومت  بین  المللی  بین  شدۀ  بسیج 
ها  ورسانه  غیردولتی  سازمانهای   ، ها 
 . اسنت  زمینه  دراین  مدنی   وجامعه 
از همه کشورها مصرانه  درسطح ملی 
بودجه  بازبینی  به  که  شده  خواسته 
از  اطمینان  حصول  جهت  خودشان 
حقوق  از  حمایت  های  برنامه  اینکه 
منابع  درتخصیص  اولویت  از  کودکان 

برخوردار باشند بپردازند.
یونیسف با اخذ رهنمود از کنوانسیون 
توسعه  ایدۀ  ترویج  به  کودک  حقوق 
وتالش  پرداخته  کودکان  پایدار 
بعنوان  کودک  حقوق  که  نماید  می 

معیارهای  و  اخالقی  ازاصول  بخشی 
شناخته  کودکان  با  رقتار  المللی  بین 
سایر  همکاری  با  یونیسف  شود. 
ها  حکومت   ، متحد  ملل  سازمانهای 
وسازمانهای غیر دولتی خدمات ارزان 
درزمینۀ  محلی  جوامع  به  متکی  و 
 ، تعذیه   ، پایه  بهداشتی  مراقبت 
آموزش اساسی و بهداشت  به عنوان 
کودک  حقوق  از  حمایت  های  روش 
جهان  توسعه  درحال  درکشورهای 
ساالنۀ  های  گزارش  نماید.  می  تأمین 
وضعیت   « عنوان  تحت  یونیسف 
ملل«  »پیشرفت  و  جهان«  کودکان 
توسط  شده  اتخاذ  تدابیر  بازبینی  به 
کودک  حقوق  کنوانسیون  عضو  دَول 
مندرج  اهداف  به  پاسخگوئی  جهت 
رفاه  درترویج  مزبور  درکنوانسیون 

کودکان  اختصاص دارد.
متحد  ملل  سازمان  سازوکارهای 
متشکل  کودکان  حقوق  درخصوص 
دربین  که  است  مختلفی  نهادهای  از 
آنهاکمیتۀ حقوق  کودک نقش محوری 
»فروش  به  مربوط  مخبرویژه  دارد  
کودکان  روسپیگری   ، کودکان« 
کودکان   )پورنوگرافی(  نگاری  وهرزه 
جنسی  کشی   بهره  موارد  تحلیل  به 
می  مختلف  درکشورهای  کودکان  از 
درکمیسیوم  کار  گروه  یک  پردازد. 
نویس  پیش  تهیه  بشر سرگرم  حقوق 
حقوق  کنوانسیون  اختیاری  پروتکل 
کودک درخصوص فروش ، روسپیگری، 

وهرزه نگاری کودکان است .

ادامه دارد

    ترجمه : دکتر بهمن آقائی دیبا                                                     قسمت هشتم

سازمان ملل متحد
وحقوق بشر

کنوانسیون حقوق کودک به عنوان ابزار و رهنمودی جهت اقدام درسطح ملی است 
 این کنوانسیون معیارهای عمومی را معین می کند و هر کشور بایستی قوانین 

خودرا بموجب وضعیت فرهنگی خاص خود باآنها مطابقت بدهد.
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مختلف  های  درفرهنگ  عددسیزده 
امروز  شود.  می  شمرده  نحس  جهان 
ه با آگاهی های بیشتر مردم ، نحسی 
که  میرود  بشمار  ای  خرافه  سیزده 
تا همین  اما   . ازآن دوری جست  باید 
یکی دوقرن پیش و شاید همین امروز 
را   13 که  هستند  اقوامی  هنوز  هم 
مهندسین  از  بعضی  دانند.  می  نحس 
فرهیخته  انسانهائی  که  ساختمان 
هستند در نقشه آسمانخراشهای خود 
طبقه سیزدهم را منظور نمی کنند به 
بیشتر  درآسانسورهای  دیگر  عبارت 
ندارد.  وجود   13 عدد  ساختمانها 
و30   20 درسالهای  خودما  درایران 
مرسوم بود که بجای پالک 13 خانه ها 
این  اما  بردند.  می  بکار  را   12+1 عدد 
بسیاری    . است  آمده  کجا  از  نحسی 
عیسی  که  باورند  براین  مسیحیان  از 
میزی  برروی  را  شام  آخرین  مسیح 
نشسته  دورآن  به  نفر   13 که  خورد 
بودند. یهودیان نیز در کاباال از مکعب 
درآن  که  کنند  می  استفاده  هائی 
مجموعه  و  است  بکاررفته  دایره   13
است  سپری  دوایر  و  مکعب  این 
و  شیطان  دربرابرمکر  انسانهارا  که 

بدکاران محفوظ نگهمیدارد.
 درفرهنگ ایران باستان عدد سیزده 
زمان  از  اما  شد  نمی  شمرده  نحس 
سیزده  عدد  برایران  اسالم  استیالی 
نحس دانسته می شود زیرا ایرانیان  از 
12 صورفلکی به عنوان نام 12 ماه خود 
که  باورداشتند  کردندو  می  استفاده 
یکهزارسال   ها  این عالمت  از  هر یک 

که  ازآن  .وپس  داشت  خواهند  دوام 
دوره سیزدهم فرا برسد وحشت بزرگ 
.ورسمی  گرفت  دربرخواهد  را  جهان 
سیزده  درروز  ایرانیان  قرنهاست  که 
نوروز خانه های خودرا ترک می کنند 
تا از نحسی این روز فرارکنند از همین 

جا نشأت می گیرد. 
است  ذکر  قابل  دراینجا  که  ای  نکته 
آن است که درفرهنگ دیگر کشورها 
دارد.  مذهبی  ای  ریشه   13 نحسی 
هیچ  به  بدر   13 ایرانی  درفرهنگ  اما 
عنوان ارتباطی با مذهب نداردبلکه با 
علم سروکاردارد. نام 12 برج فلکی و 

با وحشت  که  هزاره  آغاز سیزدهمین 
بزرگ همراه خواهد بود باوری است که 
به علم مربوط می شود نه به مذهب . 
و همین امر نشان می دهد که برخالف 
ادوار زندگی  اخیر که همه  1400 سال 
درفرهنگ  دارد  سروکار  مذهب  با  ما 
زندگی  در  مذهب  اسالم   از  پیش 
اجتماعی مردم ایران و درشکل دادن 
کننده  تعیین  آنها  شخصی  باورهای 

نبوده است .
پیشین  دوران  از  که  هائی  نوشته 
باقی مانده است هیچیک روز سیزده 
فروردین را نحس ندانسته و برعکس 

اند..  نامیده  »سعد«  روزی  را  روز  این 
دانشمند ایرانی ابوریحان بیرونی  در

کتاب  خود »آثار الباقیه  «  می نویسد: 
»َمشیه« و »َمشیانه« که دختر و پسر 
دو قلوی کیومرث بودند، روز سیزدهم 
فروردین برای نخستین بار در جهان با 
هم ازدواج کردند.« معموالً درفرهنگ 
می  صورت  سعد  درروز  ازدواج  ایران 
گیردوبنابرنوشته بیرونی وقتی ازدواج 
نخست  ماه   13 درروز  ومشیانه  مشی 

سال انجام شده باید روز سعد باشد. 
عدد13  حکم  همان   4 عدد  درژاپن 
اتاق  کشور  این  درهتلهای  و  دارد  را 
 3 یا  هتلها  نداردو  وجود   4 شماره 
یا 5 ستاره وهتل 4 ستاره  اند  ستاره 

دیده نمی شود. 
برسر  مهمان   13 هرگز  درانگلستان 
یک میز نمی نشینندوآن را نحس می 
به  اروپا  کشورهای  دربیشتر  دانند.  
تبعیت از یونان و روم باستان عدد13 
همانند  آنها   . دانند  می  نحس  را 
باورند که عدد  براین  باستان  ایرانیان 
به  که  است  جامع  و  کامل  عددی   12
است  تقسیم  قابل  دیگر  عدد  چند 
درحالیکه عدد 13 برهیچ عددی قابل 
را   آن  دلیل  بهمین  نیست   تقسیم 

نحس می دانند.
عدد  گفتیم   گه  همانگونه  کلی  بطور 
شمرده  نحس  باستان  ایران  در   13
نحس  اخیر  درچندقرن  و  نمیشد 
دانسته می شود.  ایرانیان باستان روز 
13 نوروز را روزی بسیار شاد و میمون 
به دشت  دلیل  بهمین  و  دانستند  می 
وصحرا می رفتند و به جشن وپایکوبی 

می پرداختند. 
روز سیزده بدر شما  سرشااز شادی و 

خوشحالی باد.

سیزده بدر
عدد13 وریشه نحسی آن 

درفرهنگ های مختلف

درفرهنگ دیگر کشورها نحسی 13 ریشه ای مذهبی دارد. اما درفرهنگ ایرانی
 13 بدر به هیچ عنوان ارتباطی با مذهب نداردبلکه با علم درارتباط است.
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بهاران خجسته باد 
نمیدانم آیا حال و هوای بهمن و اسفند 
ماه به شما هم تیک عصبی ، سوزش 
هنوز  ما  نه.  یا  میدهد  میگرن  و  معده 
سال  پنج  و  سی  از  بعد  ایم  نتوانسته 
دوری از وطن ، این بند ناف را ببریم  و 
هر سال هم که میگذرد اوضاع خاکمان 
قبل  سال  از  تر  غمناک  و  تر  افتضاح 
دسیسه  با  همه  ااینها  البته  میشود. 
از  صهیونیست  و  بزرگ  شیطان  های 
اسالم  با  و دشمنی  قبل طراحی شده 
و کشورهای مسلمان خواهان استقالل 
کفار  و  استکبار  الویت های  از  بخشی 
و  مستعضفین  های  رژیم  وگرنه  است 
امتی هیچ نوع اشتباه و ندانم کاری را 
در دولت و جامعه ، مرتکب نمیشوند. 

راه  به  اینکه  از  قبل  ما  پیشینیان 
راست هدایت شوند بر این باور بودند 
که بهنگام نوروز، باید خانه تکانی کرد 
و پوشاک نو و تازه به تن کرد و نیایش 
بجا آورد که در آنزمان فرورهای پاک 
دیدار  به  سرکشی  برای  درگذشتگان 
بهروزی  و  پیشرفت  تا  آیند  می  آنها  
خرد  به  گواه  و  ببیند  آنانرا  زندگی 
بیگمان  آنها  بدهند.  اهورمزدا  بیکران 
بهشان  ایران  امروزی  اوضاع  دیدن  با 
جنبی  عوارض  با  شدید  افسردگی 
میدهد  نفس  تنگی  و  تهوع  حالت 
نیاکان  فرورهای  که  میرسد  بنظر  و 
بازدید  به  دیگر  که  است  مدتی  ما 
بعد   ، اند  نیامده  ایرانزمین  فرزندان 
کلی  بطور  اینکه  مثل  قرن  پانزده  از 
و  اند  شسته  دست  ایرانی  و  ایران  از 
از  بعد  سال  سه  دو  قوی  احتمال  به 
شورش خرابکارنه سال 57 موسوم به 
انقالب اسالمی تصمیمشان قطعی شد 

و پشت دستشان را داغ کردند 

اهریمن  و  بیخرد  به دیدار فرزندان  تا 
که  هنگامی  تا  نیایند  خود  پرست 
آنان آدم شوند و از خر شیطان پایین 

بیایند. 
قبل از نوروز ، یک عید دیگری است 
که امت ایرانی سی و چهار سال است 

آن  و  کرده  اضافه  خود  تقویم  به  آنرا 
سالگرد انقالب بی همتای تاریخ ایران 
حول  در  سال  هر  مراسم  طبق  است. 
حوش سالگرد انقالب با شکوه اسالمی 
و  میشود  گرم  کلی  خبر  و  بحث  بازار 
و  روشنفکر  و  دسته  و  گروه  گونه  هر 
و  تجزیه  به  پژوهشگر  و  نویسنده 
فاجعه  این  عواقب  و  دالیل  تحلیل 
با  همه  که  آنچه  پردازند.  می  تاریخی 

آن همداستانند اینست که:
رضا  محمد  مستقیم  تقصیر   «  : یکم 
شاه پهلوی بود که با فشار و استبداد و 
خفقان مردم، آنها را به گوشه ای راند 

که چاره ای جز انقالب کردن 

چنین  که  دارند  حق  خب  نداشتند«. 
دوم  پهلوی  که  وقتی  چون  میگویند 
ها  انگلیسی  دست  از  را  مملکت 
تحویل گرفت هشتاد نود درصد مردم 
تحصیل کرده بودند و ساختار احزاب 

سیاسی که با رابطه با شرق

 و غرب  مدرنیزه شده بود در جامعه 
بوضوح دیده میشد ولی با استبداد  و 
زورگویی او درجه بیسوادی مردم باال 
رفت و نهایتأ استقالل مملکت از بین 
رفت چون با غربزدگی و ترویج فساد 
و مخافت با مبانی جامعه اسالمی مردم 
عزادران  هیئت  بعدش  کرد.  آنگاژه  را 
همه  تاریخ  چاه  لوتهای  الت  و  دیوانه 
کشیدند  باال  را  کفش  های  پاشنه 
انقالب  شیر  تو  شیر  معرکه  وارد  و 
حاال  با  مقایسه  در  شدند.  اسالمی 
و  استقالل  و  آزادی  در  مردم  آنقدر 
رفاه بسر میبرند که اصأل احتیاجی به 

انقالب کردن نیست و فقط باید یک 

کمی اصالحات خرده و سطحی کرد. 
دوم : بعله ما هیچ شناختی از خمینی 
را  او  حرفهای  گول  و  نداشتیم  دجال 
خوردیم و چون همه هدفمان براندازی 
که  ندادیم  اهمتی  زیاد  دیگر  بود  شاه 
یا  است  مکروه  گاه  ختنه  تا  دخول 
یابو  و  شتر  با  مقاربت  از  بعد  یا  مباح 
چند دفعه باید غسل جنابت بگیریم . 
یعنی که بعضی از ما  کتابهای مارکس 
و گورکی و حتی کتاب خرمگس خانم 
اتل لیلیان وینچ را خوانده بودیم ولی 
نیم نگاهی به تألیفات پربار امام یا هر 
نکردیم.  دیگری  مانده  عقب  آخوند 
و  فالن  و  آزادند  همه  میگفت  امام 
انقالب  بعدش  که  دیدیم  ولی  بهمان 
تخم  و  مرغ  که  )یعنی  شد  دزدیده 
مرغ بود و این آخوندها آنرا دزدیدند(. 
اندازه  بی  ذکاوت  نشانگر  این  خب 
این  به  معتقد  افراد  و  روشنفکران 
بعد  بودند  مطمئن  که  است  فکر  طرز 
میرود  آخوند  این  با شکوه،  انقالب  از 
پی کارش و امور کار را میدهد بدست 
و  ای  توده  و  مجاهد  و  مذهبی  ملی- 
فدایی . درست مثل اینکه رفیق فیدل 
کاسترو انقالب کند و دولت و مملکت 
را بدهد به صنف رفتگران شهرداری و 
بعد بگوید والکن من به مزرعه تنباکو 
برمیگردم . خب چه انتظاری داشتید؟ 
وقتی رهبری یک انقالب دست آخوند 
بقیه  تحویل  دستی  دو  بیاید  باشد 
ذکاوت  و  هوش  آن  با  یعنی  بدهد؟ 
از  شناخی  نوع  هیچ  تحصیالتتان  و 

آخوند نداشتید؟
منابع  دزدی  و  وابسته  اقتصاد   : سوم 
ملی و واگذاری نفت و گاز به امریکای 
جهانخوار. خب الحمداهلل حاال اصال از 
مملکت  اقتصاد  و  نیست  ها  خبر  این 

رد    ام القرای اسالمی هچ میگذرد؟

تیمورشهابی

یک دسته ُگل دماغ پرور برای ازبین بردن بوی تعُفن  محیط

روشنفکران ما مطمئن بودند بعد از انقالب با شکوه، این آخوند میرود پی کارش و کار را میدهد بدست ملی- مذهبی و مجاهد 
و توده ای و فدایی . درست مثل اینکه رفیق فیدل کاسترو انقالب کند و دولت و مملکت را بدهد به صنف رفتگران شهرداری و بعد 

بگوید والکن من به مزرعه تنباکو برمیگردم .
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به  نیازی  هیچ  و  است  مستقل  کامآل 
ندارد  زورگو  و  قلدر  ابرقدرت  هیچ 
و  نکن  چه  بکن  چه  بگوید  او  به  که 
و  ببندد  وحشتناک  قراردادهای  یا 
البته هیچ  ایران را تاراج کند.   ثروت 
فرقی نمیکرد کدام گروه انقالبی دیگر 
میآمد سرکار مملکت داری چون حتمأ 
کفا  خود  لحاظ  همه  از  ایران  بحال  تا 
عرض  خدمتتان  همانطوریکه  میبود. 
کردیم محمد رضا شاه ملعون نتوانست 
بیشتر از ده بیست درصد مغز مردم را 
پوک کند و با نابوی منابع ملی و غارت 
و چپاول ، پیشرفت مملکت را چندین 
قرن عقب انداخت ولی بواسطه انقالب 
باشکوه نقشه های طاغوتی اش نقش 
برآب شد و دست امریکای جهانخوار 
و امپریالیست و استعمار برای همیشه 
هم  حاال  همین  شد.  کوتاه  ایران  از 
و  است  مستقل  تمامأ  مملکت  اقتصاد 
هیچ وابستگی به روسیه و چین و هیچ 
خودش  آقای  و  ندارد  دیگری  کشور 
آرمانهای  راستای  در  همه  که  است 

انقالب با شکوه است.
ادعای  و  انداز  مغلطه  شعارهای  با 
است  هنوز  که  هنوز  بیخرد  های 
مردمی  میکنند.  گرم  را  خود  سر 
از  استقالل  ؟  جهان  انقالب   ترین 
حق  از  برخورداری  خارجی؟  سلطه 
خویش؟  امور  اداره  و  ملی  حاکمیت 
در  آزادی  و  ازدموکراسی  مندی  بهره 
پرتو معنویت، عدالت و اخالق؟ ارواح 
از  بعد  که  میکردند  فکر  شکمشان 
مستقل  دیگر  پهلوی  رژیم  سقوط 
خواهند شد و با آن امت تحصیلکرده 
تمامی  بسرعت  میتوانند  قدردان  و 
مشکالت جامعه را گره گشایی کنند و 
عدالت و اخالق را بر پایه مذهب یگانه 
شیعه اثنی عشری پایه ریزی کنند و 
میتوانند  اقتصادی  وابستگی  بدون  یا 
مرده  امت  برای  باشند.  مستقل 
برای  و  است  خر  مال  اقتصاد  پرست، 
کمونیست  های  اقتصاد   ، رفقا  مابقی 
منفجر  ازدرون  که  هم  مارکسیست  و 
در هیچ  به شما.  داد  را  و عمرش  شد 
های  نظام  معاصر،  تاریخ  از  ای  برهه 
خواستند  نمی  داری  سرمایه  و  غرب 
بلکه  کنند  نفوذ  کمونیست  دایره  به 
هدفشان جلوگیری از نفوذ کمونیست 
برای همین خاطر  بود.  مارکسیست  و 
بهترین حربه استفاده کردند و  از  هم 
ریخته  را  سبز  کمربند  طوالنی  نقشه 
همتای  بی  کشورهای  کردند.  اجرا  و 
و  افغانستان  و  پاکستان  مانند  منطقه 
ثابت  لبنان  و  سوریه  و  عراق  و  ایران 
کشور  مهمترین  ادعاست.  این  کننده 
و  نفت  منابع  و  جغرافیایی  لحاظ  از 
این  بهتراز  دیگر  که  است  گازایران 

چپی  ضد  و  راستی  انقالب  نمیشد 
کرد. شاه فقید اسمش بد در رفت که 
امپریالیست  امریکای  دست  افسارش 
بود . با انقالب با شکوه اسالمی خیال 
غرب راحت شد چون امام فتوای داد 
که هر چه فدایی و مجاهد و کمونیست 
همراه  بود  اتوکرات   و  سوسیالست  و 
که  کنند  اعدام  ها  غیرخودی  مابقی 
رجوی  چون  نخبگانی  فردا  پس  فردا 
آمدن  از  بعد  چپ  به  متمایل  افراد  و 
سر کار دولت و مجلس و بقیه نمادهای 
را  مملکت   ، انقالبی  بازی  شب  خیمه 
بلوک  و  شوروی   تحویل  دستی  دو 
حاکم  اسالمی  وحوش  ندهند.  شرق 
با  نخست  روزهای  همان  از  برمملکت 
ندانم کاری و باورهای چپ اندر قیچی 
باعث ویرانی ایران در همه گوشه های 
ادامه وجود ننگینش  تا  جامعه بوده و 
خواهد  دنبال  را  خرابکاری   راه  هم 

کرد.      
گو  چامه  و  اندیشمند  هر  بحال  تا 
این  از  که  دانشمندی  و  نویسنده  و 
بیماری سرطان دین و مذهب چندین 
پیامدهای  به  و  کرده  گفتگو  قرن 
راست  داده،  هشدار  آن  دهشتناک 
گفته است. رژیم نعلین و آفتابه ثابت 
پنج سال  و  ادعاست. سی  این  کننده 
است که نوروز دیگر آن نوروز نیست 
بیخرد  مشتی  جوالنگاه  ایران  خاک   .
وعجوزه و دیوان دروغ و پلیدی شده 
فرهنگی  نماد  بزرگترین  نوروز   . است 
ایران است که با سروده پندار و کردار 
و گفتار نیک برای بهروزی وبهزیستی 
ارزشهای سربلند  به  زندگانی رسیدن 
از  سپاس  برای   . وامیدارد  را  انسانی 
روشنایی  نیروی  و  طبیعت  های  داده 
و  آبادانی  در  کوشش  برای  است،  
در  فروتنی  برای   ، است  سازندگی 
برابر آفرینش زمین و  ناچیز بودن در 
نیروهای  با  مبارزه  برای  و  است  زمان 

پلیدی و تاریکی است. 
ایرانی  و  ایران  که  رسد  روزی  باشد 
روزش  و  برد  بسر  آسایش  و  رفاه  در 
باد  خجسته  بهارتان  شود.  نو  دوباره 
نوروزتان  هستید  که  دنیا  وهرکجای 

پیروز و تندرست و دل شاد باشید.
 
 

ُگل، الهام بخش هنروسیاست وعشق 
به  مخصوص  های  گل  ازسال  هرفصل   *

خود دارد
*  15000 نوع ُگل ُرز  وجود دارد.

ا

ازوقتی نباتات برروی زمین ما روئیدند ، گل نیز بر شاخه های آنها خودنمائی 
کرده است .  عالقه به گل  درادوار مختلف  تاریخ  و هرتمدن  اشکال مختلف  
به خود گرفته است .ودرنحوۀ کشت و پرورش گل  سلیقه های مختلفی  بروز 
کرده است .رومیان  و یونانیان  گواینکه به گل عالقه داشتند   اما آنهارا در 
داخل گلدان نمی گذاشتند و بیشتر گل را در باغچه هایشان  می پسندیدند.  
تزئین  نوعی  که  گذاشتند  می  برسر  را  آ»  و  می ساختند  تاج  گل  از  گاهی 
محسوب می شد.  . مصریان و هندیان باستانی  به گل  اوتوس  ارادت خاصی 
می ورزیدندو آ» را حتی  تا درجه تقدس  ارتقا دادند. درهند  لقب گل معبد  
به آن بخشیدند. گل نامبرده  هم اکنون  سمبل تمدن  وفرهنگ هند  به شمار 
می آید. مصریان »لوتوس«  را ملکه  گلها می شناختند  وآن را مختص فراعنه  
پرورش می دادند واگر هم فرعونی  میمرد  یک دسته گل  مخلوط متشکل از 
خطمی ویاسمن و میمون ) زبان درقفا(  و تعدادی از گلهای  وحشی را خوشه 
وار دسته کرده همراه جسد درآرامگاه  قرارمی دادند. درآسیای صغیر  زنبق  

مورد احترام  قرار داشت و گل سلطنتی محسوب میشد . 
ایرانیان که به گل بسیار عالقمند بودند گل سرخ را  مظهر خویش قراردادند 
و این گل از ایران به یونان راه یافت . و دریونان   جای گلهائی نظیر  سلوی 
و برگ بو و بنفشه وشقایق را گرفت . گل سرخ سپس از یونان به روم رفت 
تاج  گل می  از گل سرخ  رومیان  را تسخیر کرد.   امپراتوری  قلب  .درآنجا 
کردند   می  عطرآگین  را  آن  درشراب  سرخ   گل  پرهای  باریختن  ساختند  
زمین  روی  را  پرگل  و  ریختند   می  ومتکا  دربالش  وپر  پنبه  سرخ   گل  پر 
کوچه وخیابان  می پاشیدند . رومیان برای آنکه درزمستان هم بی گل  سرخ 
نباشند  گلخانه ها وباغهای  سرپوشیده زمستانی ترتیب داده بودند  و به 
منظور وارد کردن آن از ایران  به تمام اقدامات  ممکن  متوسل می شدند.

درقرون وسطی به دلیل شیوع بیماریهای مسری نظیر طاعون توجه مردم به 
گل کمترشد.و تنها به گلهائی که جنبه داروئی داشتند توجه نشان داده می 
شد.  از دوره رنسانس به بعد  گلها ار دیگر مورد توجه مردم قرارگرفتند و 
به رونق امروزی رسیدند.  گل رز به تنهائی در 15000 نوع دیده می شود. اما 
درگلفروشی ها تنها حدود 60 نوع آن بفروش میرسد. گل الله در 8هزار نوع 
، کوکب در 7000 نوع ، زنبق در4000 نوع  ونرگس درسه هزار نوع ، گالیول  

2500 نوع ، گل صدتومانی  2000 و داودی 1500 نوع دارد.
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فرانسوی  معروف  نویسنده  بالزاک. 
پولی  بی  گرفتار  خود   عمر  درتمام 
دوستانش  از  یکی  روزی   . بود  وقرض 
شغل خوبی دریک اداره  دولتی به او 
پیشنهاد کرد اما بالزاک  پیشنهاد اورا 

بشدت ردکرد وگفت :
کار دولتی  اینکه من یک  به محض   -
رفته  دست  از  مرا  باید  پیداکنم  
صورت  درآن  چون  داشت   محسوب 
شدکه  خواهم  ماشین  یک  به  تبدیل 
کارهایش بدون  اراده انجام می شود. 
ازروی  وکارکردن  وخوابیدن   خوردن 
ومقام   رتبه  درفکر   ودائم  ساعت  
خالقه  کار  با  بودن  حقوق   واضافه 

نویسندگی جور درنمی آید!

شده  لغو  اعدام  مجازات  درانگلستان 
است ولی قبل ازآن  دراغلب زندانهای  

انگلستان  تیمهای ورزشی  درمیادین 
محکومین به اعدام و همچنین دزدها  
باهم  که  وجودداشت  ها   بر  وجیب 
معموالً  تیمها  دادندواین  می  مسابقه 
قاتلین  تیم  داشتند:  نامهائی  چنین 
بریستول ، تیم جیب برهای  منچستر 
دریکی  و...  بیرمنگام  سارقین  تیم   ،
برخالف  ها  زندانی  بین  مسابقات   از 
تیم  به  قاتلین  تیم   ، همگان  انتظار 
مسابقه  درپایان    . باخت  برها  جیب 
کاپیتان  تیم قاتلین  درباره علت این 

باخت به خبرنگاران گفت :
- مادراین مسابقه  می بایستی  برنده 
قبل  دوروز  متأسفانه   ولی  می شدیم 
ما  تیم  بازیکنان  بهترین  از  دوتن 
بدارآویخته شدند وهمین حادثه باعث  

باختن تیم ماشد.

از  بار  اولین  برای  که  بچه  دختر  یک 
این که درده  از  بود  به  ده رفته  شهر 
پشه  زیاد بود واورا نیش می زدند  به 

شدت ناراحت بود.
وقتی که شب شد در توی حیاط چشم 
دختربچه به چند کرم شب تاب افتاد 

وبا عجله نزد مادرش رفت وگفت : 
دیگه  حاال  ببین  بیا  مادر...  مادر...   -
پشه ها با فانوس آمده اند تا مارا نیش 

بزنند.

معروف  نویسنده  گیتری  ساشا 
فرانسوی می گفت : 

مسافرت  به  که  کسانی  اغلب    -
برای  ازآنجا  خواهند  ومی  روند  می 
دوستان وآشنایان خود کارت پستال 
کنند  می  صرف  وقت  مدتی  بفرستند 
تا ده پانزده کارت پستال مختلف پیدا 
کنند ولی اگر این افراد توجه کنند که 
نفر  یک  بدست  کارتها  ازاین  هرکدام 
می رسد آن وقت متوجه می شوند که 
وقت خودرا بیهوده برای انتخاب کارت 

پستال های مختلف تلف کرده اند.÷

از  نمایشگاهی  مدرنیست  نقاش  یک 
معرض  به  را  خود  آبستره  تابلوهای 
درورودی   ودرمقابل  گذاشت  نمایش 
نوشته  ورویش  کرده  نصب  تابلوئی 

بود :

ورود سگ به نمایشگاه ممنوع است .
از  که  تماشاچیان  از  یکی  بعد  روز 
ناراضی  نقاش  این  تابلوهای  مشاهده 
درآخر  بود  آمده  بیرون  نمایشگاه  از 
اضافه  بود  تابلو  برروی  که  ای  جمله 

کرد:
» ازطرف انجمن حمایت حیوانات«

یکی از حیواناتی که برای ادامه حیات 
بسیار  زحمت  خود  شکم  وسیرکردن 
زیادی می کشد مرغ مگس خوار است. 
طبق محاسبه ای که توسط کارشناسان 
حیات وحش صورت گرفته است مقدار 
میبرد   کار  به  حیوان  این  که  انرژی 
یک  که  است   انرژی  مقدار  با   برابر 
هلی کوپتر  برای پرواز به آن احتیاج 
دارد  به این جهت  این پرنده  درتمام 
ساعات  روز درتالش  پر کردن  شکم 
خودش است  بطوریکه  وقتی شب فرا 
می رسد  حیوان  بی نوا  از خستگی 

بی حال می شود .
مرغ  اگر  که  اینجاست  جالب  نکته 
مگس خوار  تا این حد تالش نکند از 

گرسنگی می میرد.
زیباترین  از  یکی  خوار  مگس  مرغ 

پرندگان  به شمار می رود.

خواندنی و کوچک
شغل ونویسندگی

مسابقه!

پشه چراغ دار

کارت پستال

درنمایشگاه

زحمت برای سیرشدن
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که  میالد  از  پیش  قرن  حدودسه 
بود   وترقی  تمدن  دراوج  »سومر« 
اطراف  کشور   آن  ومردان  زنان 
شبیه   ای  ماده  رابا  خود  چشمهای 
سرب می پوشانیدند. این کار نه تنها 
بلکه  داد   می  اُبُهتی  پر  قیافه  آنها  به 
خطرات  درمقابل   را  چشمهایشان  
خارجی مانند نیش حشرات نیز حفظ 

می کرد. 

 AC-70-8247 نام  به  ای  ستاره 
 6 طول   به  آن  قطر  که  وجوددارد 
 232 یعنی   . است   کیلومتر  هزار 
اما   . است  کوچکتر  خورشید  از  بار 
می  تشکیل  را  آن  که  موادی  مقدار 
است  موادی  برابر  سه  تقریبًا  دهند  
دهند.  می  تشکیل  را  خورشید  که 
مکعب  سانتیمتر  یک  فقط  درنتیجه 

ازاین ستاره حدود 46 تن وزن دارد!

کشورها  دربیشتر  امروز  که  قهوه 
عالقمندان فراوانی دارد  از کشورهای 
به  وسپس  آسیا  نقاط   سایر  به  عربی 

اروپا وآمریکا راه یافت .
کاالی  دومین  قهوه   ، نفت  از  پس 
جهان  دربازارهای  که  است  طبیعی 

خریدوفروش می شود.
درمان  برای  قهوه  حمام  از  درژاپن 

دردها استفاده می شود.

ولتر روزی 50 فنجان قهوه می نوشید 
واکثر هنرممندان از عالقمندان بزرگ 

قهوه بودند.
گلهای سفیدرنگ قهوه  بوی مطبوعی 
شبیه به عطر یاسمن  درفضا پخش می 

کند.
میلی   155 تا   75 قهوه  درهرفنجان 
رسیده  وجوددارد.قهوه  کافئین  گرم 
است  رنگ  قرمز  های  دانه  بصورت 
 . است  سبز  رنگ  به  آن  کال  میوه  و 
آنرا  میوه  قهوه  آوردن  بعمل  از  قبل 

درآفتاب خشک می کنند.
قهوه بوداده یا برشته شده خیلی زود 
قهوه  یکماه  فاسد می شود.و درظرف 

بوی طبیعی خودرا ازدست می دهد.
یا  موخا  و  جاوه  بانام  قهوه  های  دانه 
برخورداراست.   زیادی  از شهرت  موکا 
یمن   ، قهوه  سابق  پایتخت  نام  موخا 

بوده است .

بازی  آتش  مراسم  فرانسه  درتاریخ 
بازی   آتش  از  تر  ومفصل  تر  باشکوه 
فرانسه   معروف  دار   خزانه  فوکه  که 
لوئی  تولد   سالروز  درهیجدهمین 
چهاردهم  پادشاه آن کشور درمجلس 
مهمانی  خود براه انداخت . دیده نشده 
است . چندروز پس از این آتش بازی 
لوئی چهاردهم به ثروت فوکه مظنون 
اورسیدگی  حساب  به  وچون  شد 
کردند متوجه دزدی ها واختالس های 
او از خزانه دولت شدند . فوکه به جرم 
اسراف وریخت وپاش زیاد  و اختالس 
آنقدر  و  وتبعیدشد  زندانی  ودزدی 

درتبعید  بسر برد تا جان سپرد.

محل زندان وتبعید فوکه در قلعه آنژه 
بود که درشهری بهمین نام قرارداشت. 

تصویر این قلعه را دراینجا می بینید.

اسبهای کوچکی وجوددارند که هرگز 
نمی  تجاوز  سانتیمتر   70 از  آنها  قد 
کند. این اسبهارا می توان مانند سگ 
بسیار  کرد.  نگهداری  درخانه  گربه  یا 
خوش اندام و ظریف هستند و همانند 

اسبهای بزرگ بنظر میرسند بااین 

تفاوت که بلندی قامتشان حداکثر 70 
اسب  نوع  این  اسم   . است  سانتیمتر 

فاالبال است و
معروف  درمزرعه  ابتدا  اسبها   این 
داده  پرورش  درآرژانتین  فاالبال 
تا  کشید  طول  صدسال  حدود  شدند. 
یافتندو  تکتمل  کوچک  اسبهای  این 
هیچکس  ولی  زیادشد.  تعدادشان 
دراختیار  آنهارا  ازآرژانتین  خارج 
نداشت تااینکه درسال 1965 تعدادی 
ازآنجا  و  ارسال شد  آمریکا  به  آنها  از 
.درعکس  یافت  راه  دیگر  نقاط  به 
صاحبش  با  اسبهارا  ازاین  یکی  باال 
اسب  قداین  توانید  بینیدومی  می 
نشسته  درخال  صاحبش  اندازه  با  را 

مقایسه کنید.

پایتخت  قنسطنطنیه  یا  قسطنطنیه 
بیزانس   یا  شرقی  روم  امپراتوری 
درسال 1454 بدست ترکهای عثمانی 
است  ممکن  که  تصوری  برخالف   ،
زیانی  غرب  دنیای  به  باشید   داشته 
پیشرفت  موجب  بلکه  واردنساخت  
وترقی اروپاشد. علت آنهم این بود که 
وفرهنگ  علوم  چندهزارسالۀ  میراث 
وروم  ویونان  شرق  قدیم  ملل  وتمدن 
که درکتابخانه ها ومخازن قسطنطنیه 
از  کمی  وعده  میشد  نگاهداری 
دسترسی  آن  به  بیزانس  دانشمندان 
بیزانس دانشمندان  بوسیلۀ  داشتند  

  که به اروپا مهاجرت  کردند  درسراسر 
روم وبدست  یافت  انتشار  قاره   آن 

افتاد  وکمتراز  شصت هفتادسال  بعد 
فرهنگ  حیات   تجدید  یا  ُرنسانس  
وادبیات  و هنر قدیم یونان وروم  را در 
اروپا  باعث شد واگر قسطنطنیه  بازهم 
بسا به جا می ماند جهان باختر  ازآنهمه 
واختراعات  وهنری   فرهنگی  معارف  
معروف   ودوران  شد  نمی  آگاه  علمی  
می  ادامه  وسطی  قرون  ظلمت  به 
در  پاکدامن  زن  باال  درتصویر   . یافت 
تورات ) کتاب دانیل ( و تصویر عریان 
کنید. می  مشاهده  را  رنسانس  در 

اسالمی  رژیم  آمدن  کار  روی  از  پس 
خوش   صدای  ایران  باستانی  درکشور 
زنان در کشورما درحالی تحریم شده 
اسالم می  برخالف دستورات  را  آن  و 
اسالم   از  قبل  جنگهای  در  که  دانند 
اعراب  درمیان  اسالم  بعداز  وسالها 
رسم بود که زنها دراکثر جنگها شرکت 
می کردند و وظیفه آنها  درجنگ این 
بود که با فریادکشیدن وخواندن اشعار 
افرادراتشویق  حماسی به صدای بلند 

به جنگ وپایداری  نمایند.
محمدخانی  مهدیه  عکس  درزیر 
را  ایرانی  صدای  خوش  خواننده 
زنان  برای  یکبار  فقط  که  بینید  می 

درتاالررودکی کنسرت داده است .

قیافه پُرُابهت

ستاره سنگین

ازقهوه بیشتر بدانید

تبعید به خاطر اسراف

اسبهای کوچک

سقوط قنسطنطنیه  

تحریم صدای زن  
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پزشکان براین باورند که
 هرچقدر زنان سینه ها-
یشان رابیشتر سکرین کنند بهتراست
ازسال 2009 مموگرام که زمانی بسیار 
تعدادش  از  شد  می  خوانده  مفید 
کاسته شده است . .حدود90 هزار زن 
مموگرام خودرا  با  در مدت 25 سال  
از ابتالی به سرطان سینه  درامان می 
پژوهشگران   از  گروهی  اما   . دیدند 
که  رسیدند  نتیجه  این  به  درکانادا 
مرتب  بطور  درمدت 5 سال  که  زنانی 
از  بیش  اند  کرده  مموگرام  هرسال 
نداده  انجام  مموگرام  اصاًل  که  کسانی 
اند شانس زنده ماندن ندارندو سرطان 
سینه اگر بیاید برای آنها که مموگرام 
انجام  این عمل را  اند و آنها که  کرده 

نداده اند تفاوتی قائل نیست. 
تیم  که  مموگرامهائی  مجموع  از 
انجام دادند و غده  کانادائی  پژوهشی 
 22 کردند   کشف  را  سرطانی  های 
خیم  خوش  سرطانهای  آنها  درصد 
خطری  هیچ  بیمار  برای  بودندکه 
نداشتند. واین بدان معنی بود که این 
زنها نیازی به برداشتن سینه و شیمی 

درمانی نداشتند.
می  مجبور  بیماررا  پزشکان  چرا  پس 
کنند تا هرسال مموگرام را انجام دهد؟ 
غده  یافتن  که  شد  می  تصور  قباًل 
شانس  اولیه  مراحل  در  سرطانی 
ماندن  زنده  و  درمان  برای  بیماررا 
زیادتر می کند. اما امروز پژوهشگران 
باور  این  که  اند  رسیده  نتیجه  این  به 
با حقیقت تطبیق نمی کند.بسیاری از 
پزشکان به زنانی که به آنها مراجعه می 
تجویز  را  مموگرام  کمترازپیش  کنند 
آمریکا  سرطان  جامعه  اما  کنند.  می 

فشارد  پای می  موضوع  براین  هنوز    
چهل  به  رسیدن  از  پس  زنان  که 
سالگی باید هرسال مموگرام را انجام 
موظف  نیز  بیمه  شرکتهای   . دهند 
همه  را  مموگرام  هزینه  که  اند  شده 
 2009 درسال  کنند.اما  پرداخت  ساله 
ایاالت  پیشگیری  خدمات  کارگروه 
بجای 40  زنان  متحده توصیه کرد که 
مموگرام  سالگی   50 سن  از  سالگی 
انجام دهند و هرسال هم الزم نیست .
اند که  حال زنان برسر دوراهی مانده 

حرف کدام طرف را قبول کنند.

اداره دارو ومواد غذائی
درگزارش  آمریکا  متحده  ایاالت   
نفر   8 هر  از  که  است  کرده  ذکر  خود 
یک  بار  یک  وقت  هرچند  آمریکائی 
اما  کند.  می  میل  را  پیتزا  برش  دو  تا 
بودن  خوشمزه  بخاطر  پیتزا  خوردن 
آن  از  حکایت  پاسخ   ؟   است  آن 
بودن  خوشمزه    ، دلیل  تنها  که  دارد 
داروئی  مواد  اداره   . نیست   پیتزا 
برای  را  ای  مؤسسه  آمریکا  وغذائی 
از  و  گرفت  خدمت  به  پژوهش  انجام 
قیمت  بر  که  کمی  بسیار  مبلغ  طریق 
را تهیه کردتا  بودجه الزم  افزود  شیر 

آن  مصرف  کندو  تبلیغ  پنیر  درمورد 
شود.دومینو  تبلیغ  نیز  پیتزا  درتهیه 
وغذائی  داروئی  مواد  اداره  و  پیتزا 
نوعی  تا  گرفتند  تصمیم  مشترکًا 
تولید  بیشتر  پنیر  درصد   40 با  کیک 
اداره  توسط  که  ای  مؤسسه  کنند. 
شده  استخدام  وغذائی  موادداروئی 
بود درظرف سه سال 35 میلیون دالر 
هزینه کردکه قسمت اعظم آن صرف 
برشهائی     2011 بازاریابی شد. درسال 
 »Kid approved  « پیتزابنام  از 
مواد  اداره  و  دومینوپیتزا  توسط 
اکنون  که  تولیدشد  وغذائی  داروئی 
دردسترس  مدرسه    400 از  دربیش 

بچه هاست .

تااینجا برای دامداران خبر خوبی بود 
مثال  برای  خورها.  پیتزا  برای  نه  اما 
به  دومینو  پنیر  کوچک  پیتزای  یک 
قطر ده اینچ  حدود 1200 کالری یعنی 
شده  توصیه  کالری  نصف  از  بیش 
دریک روز به بدن مصرف کننده وارد 
وغذائی  داروئی  مواد  کند.اداره  می 
گوید  می  خود  درگزارش  آمریکا 
سدیم   مهم  منبع  سه  از  یکی  پیتزا 
ومیدانیم   . غذاهاست  همه  دربین 
ایجاد  باعث  سدیم  باالی  مصرف  که 
فشارخون می شود.و مصرف کنندگان 

کشاند. می  مفرط  چاقی  به  پیتزارا 

شکر باهمه شیرینی و 
است  پاکی   نشانه  که  سفیدش  رنگ 
می  سروصدا  بدون  که    است  بمبی 
قلب  جامعه  کند.  نابود  شمارا  تواند 
استفاده  مورد  شکر  حداکثر  آمریکا 
بانوان را درروز 24 گرم و برای مردان 
36 گرم مجاز دانسته است زیرا بیش 
اعضای  بر  تواند  می  مقدار  این  از 
متفاوتی  تأثیرهای  ما  بدن  مختلف 

برجای بگذارد.
تواند سیستم تصفیه  اضافه می  شکر 
سرانجام  و  کاربیندازد  از  هارا  کلیه 
بیماررا  به انجام عمل دیالیز مجبور کند. 
می  ورم  تولید  نیز  مفاصل  در  شکر 
ازحد  زیاده  کسانیکه   همچنین  کند 
برروی   کنند  می  مصرف  شکر  مجاز 
درصد  و59  گذاشته  اثر  آنها  مغز 
نمی  مصرف  شکر  که  کسانی  از  بیش 
شوند. می  دچار  افسردگی  به  کنند 

همچنین شکر درناحیه قلب می تواند 
دیواره رگهای قلب را  متورم می کند 
را  قلبی  بیماریهای  بروز  احتمال  و 
افزایش می دهد. همچنین شکر پوست 
کند. می  وپیر  چروکیده  شمارا   بدن 

پُرسش وپاُسخ علمی 
سرطان سینه

خوردن پیتزا

شکر مضراست؟
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بیشترمردان برای درمان
ناتوانی جنسی خود به انواع  داروهائی 
که دربازار موجود است روی می آورند. 
سیالیس   ، وایاگرا  نظیر  داروها  این 
رافزایش  خون  جریان  فشار  لویترا  و 
به  را  بیشتری  خون  درنتیجه  و  داده 

دستگاه تناسلی میرساند. 

تعدادزیادی  هرسال  دلیل  بهمین 
سکته  بعلت  سال  یا60   50 ازمردان 
ازاین  استفاده   . کنند  می  فوت  قلبی 
مشورت  از  پس  حتمًا  باید  داروها 
وایاگرا  گیرد.   معالج صورت  باپزشک 
فعال  را  ُمسن  مردان  4 ساعت  حدود 
نگهمیدارد و سیالیس حدود 24 تا 48 
اما روش   . ساعت دوام خواهد داشت 
دارد  وجود  تری  دوام  با  و  کم خطرتر 
انبساطی  قابل  های  حفره  درآن  که 
مردجای می  تناسلی  آلت  درداخل  را 
دهند این طریقه درسالهای اخیربسیار 
قابل اطمینان و کارآمد تشخیص داده 
با  نیاز  اند. دراین مورددرصورت  شده 

پزشک خود مشورت کنید.  

خیلی از بیماران قلبی 
آیا  که  پرسند  می  خود  پزشک  از 
امکان درمان بیماری قلبی بدون دارو 
یاخیر؟ خوشبختانه پاسخ  وجود دارد 

مثبت است .اما چگونه ؟

*هرشب 7 تا 8 ساعت بخوابید.
یکبار  ای  هفته  ویا  دقیقه   10 *روزی 
روحی  فشارهای  از  تا  بگیرید  ماساژ 

شما کاسته شود.
بیشتر  فعالیت  به  خودرا  توجه   *

درطول روز معطوف کنید.
سالمت  برای  مکمل  داروهای  از   *
خون  گردش  کنید.تا  استفاده  قلب 
کنترل  تحت  شمارا  فشارخون  و 

دربیاورد. 
* مواظب غذائی که درروز می خورید 
چاق  مواد  یا  و  چرب  زیاد  که  باشید 

کننده نباشد.
خودهم  معالج  پزشک  حرفهای  به   *

گوش کنید.

تئوری سلول  براین 
زنده  هرموجود  که  استواراست  پایه 
یاخته  بنام  حیاتی  واحدهای  از  ای 
شود.».سلول«  می  تشکیل  سلول  یا 
ساده ترین مجموعه یک موجود زنده 
هستند  ای  زنده  .موجودات  است 
آنها  وبه  دارند  سلول  یک  فقط  که 
موجود تک سلولی می گویند. گیاهان 
پیچیده  های  ارگانیزم  از  وحیوانات 
ویژه  سلولهای  که  برخوردارند  تری 
عمر  ویژه  سلولهای  این   . دارند  ای  

زیادی نخواهند داشت . مثل سلولهای 
تشکیل دهندۀ مو و پوست . هرسلول 
تقسیم سلول دیگری است  از  حاصل 
بوجود   ارگانیزم  یک  در  که  .هرچیزی 
در  همه  کند  می  تغییر  یا  و  آید  می 
برای  گیرد.  می  صورت  سلولی  سطح 
مثال سرطانی که دربدن انسان بوجود 
می آید از یک سلول شروع می شود.

آیاهیچ باکتری قابل
هست  مسلح  غیر  باچشم  دیدن   
 . است  مثبت  سئوال  این  پاسخ  ؟ 

 Epulopiscium بنام  باکتری  نوعی 
برای  که  وجوددارد    fishelsoni
و  شد  دیده   1985 درسال  بار  اولین 
بعنوان  را  آن  اشتباه  به  دانشمندان 
بندی  طبقه  یاخته  تک  موجود  یک 
مطالعات  که  نگذشت  دیری  شد. 
موجود  آین  دادکه  نشان  دانشمندان 
معمول  غیر  ای  اندازه  با  باکتری  یک 
است . اندازه این باکتری 38/ میلیمتر 

است 

وقتی یک گربه  یا سگ 
سال   20 با  درحقیقت  دارد  سال  یک 
هر  ازآن  پس   . برابراست  انسان  عمر 

انسانی  عمر  سال   4 با  برابر  یکسال 
دارد  دوسال  که  سگی  بنابراین  است 
انسانی  عمر  سال   24 با  برابر  عمرش 
معتقدند  محققین  از  .بعضی  است 
سنی  است  ساله  یک  ای  گربه  وقتی 
برابر با 16 سال انسانی دارد.  درسال 
دوم عمراو برابربا 24 سال عمر انسان 
است . و پس ازآن هرسال 4 سال عمر 

انسانی به آن افزوده می شود.
سگ  یا  گربه  گویند  می  دیگر  بعضی 
یکساله ازنظر انسانی  15 ساله است .

سال   24 برابربا  او  سن  دوم  درسال   
است و پس از دوسالگی  هرسال  برابر 
اضافه  آن  به  انسان  عمر  سال   4 با 
گروهها  همه  بنابراین  خواهدشد. 
معتقدند که دردوسالگی سگ یا گربه 

24 سال عمر انسان را دارد.  

اولین پست الکترونیک
از  یکی  بوسیله    1970 دردهه 
تام  ری  بنام   کامپیوتر  مهندسین 
متوجه  تام   . گرفت  صورت  لینسون  
یک  برروی  که  کسانی  که  بود  شده 
توانند  می  کنند  می  کار  کامپیوتر 

او  بگذارند.  هائی  پیام  یکدیگر  برای 
که  کسانی  برای  که  افتاد  فکر  این  به 
می  کار  دیگر  های  کامپیوتر  برروی 
این برای  بفرستد.  پبامهارا  این  کنند 

 کار حدود یک هفته وقت صرف کرد 
دیگر  کامپیوتر  به  پیام  ارسال  برای  و 
برنامه ای نوشت و توانست اولین پیام 
به  خود  کامپیوتر  از  را  الکترونیکی 

کامپیوتر دیگری بفرستد.

خیلی ها براین باورند
 که عدد13 نحس است . شماهم براین 
نحس  را   13 ها  بعضی  چرا  باورید؟ 
بررسی  را   13 نحسی  ریشه  میدانند؟ 

می کنیم :

چون  که  است  باوربراین  درمسیحیت 
13 نفر برسر میز آخرین شام نشسته 
بین  در   . است  نحس   13 عدد  بودند 
، تعداد دوایری است که  یهودیان 13 

در کاباال مورداستفاده است .
آمریکایی،  مزو  پیشگویی،  در 
مورد  روزه   13 دوره  یک   trecena
آمریکایی  مزو  تقویم،  در  استفاده 
چرخه  وقوع  عالمت  به  کلمبیایی 
مهمی از خوشبختی  و بدبختی است.

درهمین  موردرا  دراین  بیشتر  مطالب 
مطالعه    19 صفحه  درمقاله  شماره 

بفرمائید.

ناتوانی جنسی

درمان بدون دارو

فرضیه سلول چیست 

باکتری  ها

عمر سگ وگربه

اولین ئی میل

عدد13 نحس است 
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آزادی  نشریه  فروردین  شماره  چون 
ابتدا  است  نوروز  و  بهار  با  مصادف 
خیلی کوتاه و فشرده  در رابطه با بهار 
و نوروز مطالبی را بعرض می رسانم و 
سپس به  نقش ویران کننده جمهوری 

اسالمی در ایران و جهان می پردازم.
راه  از  شکوهش  و  جالل  تمام  با  بهار 
رسید  و نو روز را که یادگار نیاکان ما 
می باشد را  به همراه دارد. باید بدانیم 
نوروز آسان بدست ما نرسیده است. از 
راه دور هزاران ساله با همت و پشتکار 
نیاکان ما و پشت سر گذاشتن  حوادث 
پایدار  را  خود  است  توانسته  بسیار 
که  ماست  لذا خویشکاری  دارد.   نگه 
آینده  های  نسل  برای  آن  حفظ  در 
فرهنگ  تنها  نوروز   زیرا  بکوشیم. 
به  را   ایرانیان   که  است  مشترکی 
همه  به  نوروز  لذا  دهد.  می  پیوند  هم 
بسیار  خوانندگان  بخصوص  ایرانیان 

گرامی نشریه آزادی  خجسته باد

منش  دد  و  اشغالگر  رژیم  متآسفانه   .
جمهوری اسالمی سی و ششمین  سال 
از جنایت  باری  با کوله  اشغال خود را 
اعدام   ، ، و رذالت ها  های وحشتناک 
ها ، دزدی ها ، فساد ها ، وطن فروشی 

و غارت ایران را آغاز کرد. 
آنچه را که ما در دوره تاریخ سیاه خود 
از خیانت ها و جنایت های آخوند ها به 
چشم دیده و یا  شنیده ایم یک  هزارم  
تبهکاری هائی  است که  آخوند های 
اشغالگر جمهوری اسالمی در مدت 35 
سال حکومت خود  مرتکب شده اند. 
هنگامی که حکومت خونخوار و رذل و 
فساد آور آخوند ها در ایران عزیزمان 
به گورستان تاریخ فرستاده شود. آن 
زمان ما بگونه کامل از وطن فروشی ها 
و خیانت ها و جنایت های وحشتناک 
این خواهیم شد.در  خبر  با  ها  آخوند 

رابطه  این است در  بر  نوشتار تالشم   
با نقش مخرب جمهوری اسالمی برای 
کنم.   بیان  را  مطالبی  جهان   و  ایران 
تروریسم  حکومت  است  سال    35
ایران  را اشغال کرده   اسالمی  کشور 
است  و با خشونت  تمام  نه  فقط بر 
با  بلکه  کند.  می  حکومت  ایران  ملت 
زندگی  اسالمی  تروریسم  بر  تکیه 

مردم کشور های دیگر بخصوص 
تباهی  به  را    میانه  خاور  منطقه 

کشانده است
رژیم جمهوری اسالمی مهمترین حامی 
جریانات تروریستی در لبنان- عراق- 
و  فلسطین-  افغانستان-  سوریه- 
باشد.  می  جهان  های  کشور  سایر 
تروریستی  جریانات  از  بسیاری 
میانه   خاور  دستیابی  مانع   اسالمی 
هستند   آزادی   و  آرامش  و  صلح   به 

جمهوری  منش  دد  رژیم  توسط   که  
اسالمی ایجاد و سازمان یافته اند.

جمهوری  رژیم  شود  می  مالحظه 
اسالمی با تکیه بر تروریسم و خشونت  
سازمان یافته ، گروگانگیری و قلدری 
داشته  نگه  پا  سر  را  خود  حکومت 
و سایر  زیرا  خمینی گجستک  است. 
اطمینان  اسالمی  جمهوری  مسئوالن 
عنوان  هیچ  به  امریکا  دارند  و  داشته 
علیه حکومت مذهبی آن ها به شدت 
عملی که موجب سقوط قدرت آن ها 
بار  زد.   چندین  نخواهد  گردد دست 
صریحًا شنیده ایم که گفته اند امریکا 
ابلیس  بکند.  تواند  نمی  غلطی  هیچ 
جمهوری  مسئوالن  سایر  و  خمینی 
می  و  دانسته  می  بخوبی  اسالمی 
دانند دولت امریکا و غرب استعمارگر 
در  ها  آن  مذهبی  قدرت  نفوذ  برای 
خاور میانه بخصوص در  جامعه فریب 
خورده ایران ارزش فوق العاده ای قائل 
است. و ناز و کرشمه ها و شرارت های 
آن ها را چون فرزند خوانده بی ادبی 
تربیت  و  نزاکت  رسم  و  راه  هنوز  که 
نیاموخته است را تحمل خواهند کرد. 

که 35 سال است کرده اند.
های  رسانه  بخصوص  ایران  ملت    
گروهی که مرتبًا بر تعداد آن ها اضافه 
می شود  با پخش برنامه هائی به زبان 
باید  ها  زبان  سایر  و  انگلیسی  های 

مردم جهان را در مسیر جنایت ها و 

فروشی  وطن  و  رذالت  و  ها     اعدام 
جمهوری  منش  دد  و  اشغالگر  رژیم  
جهان  مردم  از  و  دهند  قرار  اسالمی 
برای قطع  را  بخواهد دولت های خود 
ارتباط سیاسی و دیپلماتیک این رژیم 
فشار  تحت  را  آور   فساد  و  آدمکش 

قرار دهند.
این  با  اسالمی  جمهوری  رژیم  باید    
بر  که  آزاری  و  اذیت  و  جنایت  همه 
اندیشان  دیگر  و  مذهبی  های  اقلیت 
صد  آورد  می  وارد  و  آورده  وارد 
آفریقای  تاید  آپر  از  بیشتر  برابر  ها  
جنوبی در دوره های قبل تحت فشار 
و انزوای سیاسی قرار گیرد و بخصوص 

از سازمان ملل متحد اخراج شود.
به نظر من ارتباطات دولت های غربی  
و   گر  استعمار  های  کشور  بخصوص 
و   آور   این حکومت فساد  از   حمایت 
با آن ضمن این  بده  بستان و سازش 
می  خطر  به  را  شان  ملت  امنیت  که 
اندازد.  باعث بقا و  سر پا  ماندن  این  

حکومت جانی آدم خوار می شود.
رژیم  علیه  بر  ها  بار  ایران  ملت   
اشغالگر و دد منش جمهوری اسالمی 
به  و دست  بپا خواسته  یافته  سازمان 
اعتصاب و تظاهرات و مبارزه زده اند و 
ده ها هزار نفر از جوانان نازنین دختر 
و  مبارزه  این  خاطر  به  ایرانی  پسر  و 
یا  و  شده  اعدام  یا  قهرمانانه  مقاومت 
در زندان های جمهوری اسالمی بسر 

 نقش ویران کننده
جمهوری اسالمی
 در ایران و جهان

داننددولت  می  بخوبی  اسالمی  جمهوری  مسئوالن 
امریکا و غرب استعمارگر برای نفوذ قدرت مذهبی آن 
خورده  فریب  جامعه  در   بخصوص  میانه  خاور  در  ها 
ایران ارزش فوق العاده ای قائل است. و ناز و کرشمه 
بی  خوانده  فرزند  چون  را  ها  آن  های  شرارت  و  ها 
ادبی که هنوز راه و رسم نزاکت و تربیت نیاموخته است 

را تحمل خواهند کرد. 

محمد مجزا

آیا امسال  ملت ایران از چنگ آخوند 
 رها خواهد شد؟
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افراد  از  نفر   200 از  بیش  و  برند  می 
از کشور   در خارج   ایران  اپوزیسیون 
توسط  تروریست های  سازمان  یافته 
رسیده  قتل   به  اسالمی   جمهوری 
طبائی-    طبا  اکبر  علی  مانند  اند.   
کوروش آریا منش » فریدون فروخ زاد 

«سیاوش بشیری و غیره.
آدمخوار  و  اشغالگر  رژیم  روش 
داشتن  نگه  برای  اسالمی  جمهوری 
قیام های  و  اعتراضات  خود در مقابل 
ملت ایران.  سرکوب مردم »  اعدام - 
زندان « تجاوز به جوانان دختر و پسر 
مردم  کشیدن  فقر  به  و  ها  زندان  در 
است  جامعه  در  ترس  و  روب  ایجاد  و 
کشوری  که  دارای   بزرگترین  منابع  
معادن  سایر  و  جهان   در  گاز  و  نفت 
است. چطور می شود 60 در صد از ملت 
ایران زیر خط فقر قرار دارند و گرسنه 
و  بینیم  می  دیگر  از سوی  و  هستند. 
اسالمی  جمهوری  رژیم  شنویم   می 
دزد ، فاسد و جنایت کار  ثروت ایران 
را یا غارت می کند و یا برای ماندگاری 
خود به کشور های استعمار گر حراج  
دریای  در  ایران  منافع  مانند  کند  می 
و  فارس  همیشگی  خلیج  و  مازندران 

غیرو.
ملت ستم کشیده و بی یار و یاور  ایران 
خواهد  می  جهان  های  ملت  تمام  از 
و  کنند  حمایت  و  یاری  را  ایران  ملت 
با بر قراری چنین دیپلماسی  نگذارند 
از  بدور  و  بار  خشونت  بستان  بده  و 
این  موقعیت  تقویت  باعث  اخالقیات 

رژیم ضد انسانی و واپسگرا بشوند.
که  زمانی  میالدی   1979 سال  در 
گر غرب خمینی  استعمار  های  کشور 
گجستک را از پاریس به تهران اعزام 

کردند نه مردم ایران از نقشه و توطئه 

خمینی  و  غرب  شده  طراحی  های 
اطالع داشتند و نه مردم جهان.

امروز بعد از 35 سال هم مردم ایران 
های  کشور  دانند  می  و  هستند  آگاه 
چه  گرغربی   توطئه  و  گر   استعمار 
ایران  نابودی  برای  شومی  های  نقشه 
اند که  دارند و هم مردم جهان مطلع 
حکومت  یک  با  بند  و  زد  و  سازش 

تروریست به ضرر مردم جهان است.
نمی  ایران  مردم  پیش  سال   35
مردم  سوی  به  یاری  دست  توانستند 
و  سکوالر  های  سازمان  و  جهان 
دانشجویان  و  بانوان  حقوق  مدافعین 
و یکایک مردم جهان دراز کنند. ولی 
و  رذالت  و  جنایت  همه  این  با  امروز 
در  اسالمی  جمهوری  که  هائی  ترور 
هر گوشه جهان انجام داده است. ملت 
بسوی  یاری  دست  تواند  می  ایران 
یاری  آنها  از  و  کند  دراز  جهان  مردم 
فشار  آوردن  وارد  با  آنها  و  بخواهد. 
ملت   از  خود  های  دولت  بر  سیاسی 
ایران بمعنای واقعی حمایت کنند. زیرا 
که رژیم اشغالگر و ترور پرور جمهوری 
ایران  ملت  دشمن  یک  دیگر  اسالمی 
، نقض  امنیت  باعث عدم  بلکه  نیست 
حقوق مدنی مردم و آشوب و در گیری  
و توسعه  فساد بخصوص مواد  مخدر 
در جهان است.  با  این  شعار  نوشتارم  
را  پایان می دهم. ایران بدون آخوند 
و مداح های شیاد  و فکلی  ای  عمامه 
ایران  ملت  مسلم  حق  عوامفریب   
این دفتر حکایت  آمد  پایان  به  است. 

هم چنین باقی است.
به امید بیداری و آگاهی  و رهائی ملت 

ایران

به امید اینکه امسال شاهد پیروزی ملت ایران باشیم  
بلُبل  استاد آواز وموسیقی طبیعت 

شاعری نیست که دراشعارش ازبلبل یادنکرده 
باشد.

ملهم  را  باخ آهنگهایش  ای که  پرنده  بلبل 
هفت  به  را  نغمه  هفت  میکرد  معرفی  ازاو 

آهنگ می خوانَد
بلبل  پرنده کوچکی  از خانواده  هومیکو لیدس و دارای پرهائی  به رنگ قهوه 

ای روشن سرخ وش وسینه سفید  و چشم های  فتان وصوت دلکش است .
این پرنده را در فارسی هزاردستان  و هزارآواز ، زندباف ،  زندواف ، زندالف ، 
زندخوان ، بوبرد، بوبردک ودرعربی عندلیب می گویند..پرنده شناسان  اورا 
مشهورترین پرنده جهان  وخبرگان فن موسیقی  اورا استاد بالمعارض  آهنگ 
همچون  سرائی   نغمه  درمیدان  حتی  او  نظر  ازاین  اند.  کرده  معرفی  وآواز 

چکاوک  وفینچ و زنبور خورک و پرندگان دیگر بی همتاست . 
که  شود   می  اتالق  ای  پرنده  به  معموالً  شناسی   پرنده  درعرف  سرا  نغمه 
درقسمت پائین حنجره اش  عضله ای  که خواندن رابرایش میسر می کند 
وجود داشته باشد. درعین حال  گو اینکه بعضی از پرندگان  نظیر گنجشک 
وزاغ نیز عضله مورد بحث را درحنجره دارند ولی به علت نارسابودن  آوازشان  
جزء تیم  آوازآواز خوانها محسوب نمی شوند.   در هیچ کجای جهان نمی 
آثار  درمیان  باشد.  نسروده  بیتی  بلبل   از  که  را سراغ گرفت  توان شاعری 
نویسندگان  عصر رومانتیک  هم نمی توان  نثری پیدا کرد  که درآن دست 
کم  یک بار  به بلبل  اشاره نشده باشد.ماریا کاالس  خواننده آوازهای سوپرانو  
اورا استاد خود  معرفی می کردوباخ  بهترین آهنگهایش را  از او می دانست . 
سافر شاعر یونان باستان  آهنگ چنگش را ازروی آواز بلبل  تنظیم می کرد. 
هنر بلبل درآن است که آوازش از نظر فن موسیقی  کامل محسوب می شود. 
یعنی هرآواز  او بیست  تا بیست وچهار  )استروف(  بمعنی بند یا ترجیع بند 
دارد  و هر استروف  بوسیله  یک مکث  با دیگری فاصله می گیرد. از سوی 
دیگر  آواز بلبل  جامع جمیع  حالت های آهنگین است ودرزیروبم  هایش  
تم نغمه های گریه آمیز، شکوه آمیز ، شادی بخش و روح نواز ودلنشین موج 
می زند.  صدای پرندگان  معموالً دو یا سه سیالبی است  و از نواهای  مجذوب 
کننده ، هشدار دهنده  و جیک جیک مانند  تجاوز نمی کند. اما صدای بلبل  
وسیع تر از این هاست ودرآ» تم های عاشقانه  و طبیعت پرستانه  نیز بگوش 
می نشیند. نکته دیگر آنکه صدای  پرندگان غریزی و مادرزادی است  حال 
آن که بخشی از صدای بلبل اکتسابی است و بخش اخیررا جوجه ، از پدرش  

می آموزد. بهمین دلیل بلبل های پیرتر خوش آوازتراز جوانترها هستند.
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تلویزیون اسپانیائی زبان یونیویژن از مخاطبین خود 
برسند  این حق  به  باید  زنان  بنظر شما  پرسید:»آیا 
که بتوانند کشیش شوند؟«از بین بیش از 12 هزارنفر 
کاتولیکی که موردسؤال قرارگرفته بودند اکثریت به 

این سؤال پاسخ مثبت دادند. 

درفرانسه 83 درصد  دراسپانیا 78 درصد ، درآمریکا 
 21 ودرفیلیپین  درصد   35 درمکزیک   ، درصد   59
درصد. سؤال شوندگان به این نظرخواهی پاسخ آری 
دادند.اما کلیسای کاتولیک هرگز به این نظرخواهی 

توجه نخواهدکرد.

ازهمــــــــــــــــه جا

از اینجا

اهدای 992 میلیون دالرکمک به مرکز خیریه سیلیکون ولی

مارک زوکربرگ بوجودآورنده فیس بوک وقتی 
نمی  فکر  هرگز  خواند  می  درس  هاروارد  در 
قرار  جهان  های  میلیونر  درردیف  روزی  کرد 
گیرد. درسال 2013 مارک وهمسرش پریسیال 
انباشته شده خودرا  پولهای  از  چان  قسمتی 

به مؤسسه خیریه سیلیکون ولی  اهدا کردند. 
آنها با اهدای 992 میلیون دالر  کمک به این 
زوج  خیرترین  عنوان   به  خیریه   مؤسسه 

آمریکائی شناخته شدند.

آیا زنان  باید بتوانند کشیش شوند؟

جنجال  درکانزاس برسر نفروختن کیک ازدواج به همجنسگراها

به  ازدواج  کیک  فروختن  از  درکانزاس  قنادی  یک 
باورداشت  که  چرا  کرد  خودداری  همجنسگرا  دو 
.  مجلس  برخالف مذهب است  ازدواج دوهمجنس 
رأی   49 و  موافق  رأی   72 با  کانزاس  قانونگزاری 
از  ندارد  حق  هیچکس  که  کرد  تصویب  مخالف 
صاحبان مشاغلی که به دلیل مذهبی از فروش کاال 
خواهند  می  که  همجنس  دو  به  خدمات  دادن  یا  و 
ایالت دیگر آمریکا  ازدواج کنند شکایت کند.در 6 
نیز نظیر این اتفاق روی داده است اما الیحه ای که 
هم اکنون در کنگره تحت بررسی است بنام الیحه 

کلرادو  درایالت   . است  معروف شده  کانزاسی  قناد 
جک فیلیپس صاحب یک شیرینی فروشی از فروش 
کیک ازدواج به دو همجنس که قصد ازدواج داشتند 
خودداری کرد وتوسط قاضی دادگاه به تبعیض متهم 
شد و اکنون منتظر تصویب این الیحه وتبدیل آن 
به  کیک  ازفروش  قانون   برطبق  تا  است  قانون  به 
همجنس هایی که قصدازدواج دارند خودداری کند.. 
می  نمایندگان  مجلس  در  کانزاس  مردم  نماینده 
گوید باورهای غیر معمول مذهبی باید مورد حمایت 

قرارگیرد ولو اینکه جامعه  با تغییرات کلی روبرو باشد.

عبدالمجید مجیدی درگذشت

دکتر عبدالمجید مجیدی  یکی از پاکدامن ترین 
سیاستمداران ایران دیده از جهان فروبست .

دنیا  به  تهران  در  شمسی   1302 درسال  مجیدی 
آمد.  او ازدانشگاه تهران به اخذ لیسانس حقوق 
نائل شد وسپس به فرانسه رفت تا به تحصیالتش 
درجه  اخذ  از  پس   1331 درسال  دهد.  ادامه 
سازمان  ودر  بازگشت  ایران  به  اقتصاد  دکترای 
برنامه استخدام شد. چهارسال خدمت کرد وبعد 
اعزام  آمریکا  به  مدیریت  دررشته  تحصیل  برای 
وزیر  نخست  معاون  سمت  به   1344 درسال  شد. 
وزارت  به   1347 درسال  شد.  برگزیده  )هویدا(  
به    1351 ماه  دردی  رسید.  اجتماعی  وامور  کار 
که  زمانی  .وتا  بازگشت  وبودجه  برنامه  سازمان 
پس  ماند.  شغل  دراین  بود  وزیر  نخست  هویدا 
شد.  گماشته  پهلوی  فرح  بنیاد  دبرکلی  به  ازآن 
وزندانی  بازداشت  بختیار  وزیری  نخست  درزمان 
بگریزد  زندان  از  توانست  انقالب  از  . پس  گردید 
مجیدی  خاطرات  بانام  کتابی  برود.   فرانسه  وبه 
توسط تاریخ شفاهی هاروارد منتشرشده  که برای 
آشنائی بیشتر بااو خواندنش را توصیه می کنیم. 
او در شب 23 فوریه 2014 درفرانسه ، درسن 90 

سالگی بدرود حیات گفت .
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ازهمــــــــــــــــه جا

جا
 آن

از

برخی از کارشناسان که آمار وارقام را دوست دارند دست 
به تحقیقاتی میزنند که واقعًا حوصله  می خواهد از جمله 
آماروارقام  این  به  آنجلس   لُس  در  ایالتی  پژوهشگران 
دیست یافته اند که معلوم نیست چه دردی از مردم این 
نتیجه  این  به  خود  محاسبات  در  آنها  کرد.  خواهد  شهر 
رسیده اند که رانندگان کالیفرنیائی در لُس آنجلس تنها 
در جاده شماره 5  که از جنوب کالیفرنیا بطرق سن دیه 
گو میرود تنها درسال 2012 بیش از 6 میلیون و600 هزار  
ساعت  وقت خودرا به دلیل ترافیک  تلف کرده اند .  این 
پژوهشگران محاسبه نکرده اند که تا چه میزان اعصاب 
این رانندگان در راه بندان های جاده 5   خراب شده است 
از  بعدازظهرها  ترافیک  رانندگان در  .دربوستن هم وقت 
راه  لوگان    فرودگاه  93(تا  )جاده  شهربوستن  بیرون 
بندی های اعصاب خراب کن دیده می شود چندی است 
پرهزینه ترین پروژه عمرانی جهان به ارزش بیش از 14 
برای  متعدد  های  و خروجی  تونل  بصورت  میلیارد دالر  
اما  است  ایجادشده  دربوستن  ترافیک  کور  گره  گشودن 
هنوزهم راه بندی گاهی سوهانی برای اعصاب رانندگان 

است .

تلف شدن وقت در ترافیک

آیا اوباماهم  سروگوشش می جنبد؟

که  آمریکائی  پرآوازۀ   خواننده  بیانسه  
اوباما  پرزیدنت  تحلیف  درمراسم   2009 درسال 
سرودملی آمریکاراخواند و خیلی ها اورا بخاطر 
این سرود محکوم  زنده  اجرای غیر  و  لب زدن 
خانواده  با  ای  دوستانه  بسیار  روابط  کردند  
فرانسوی  نشریات  از  یکی  اخیراً  اما  اوبامادارد. 
را  همسرش  از  اوالند  پرزیدنت  جداکردن  که 
باعث  اوالند  آقای  عشقی  ماجرای  افشای  با 
است  کرده  ادعا  باال  عکس  چاپ  با  بود   شده 

که پرزیدنت اوباما هم با بیانسه سروسری دارد 
و میشل همسراوباما که از این رابطه باخبرشده 
قراراست پس از پایان دوران ریاست جمهوری 
اوباما ازاو جداشود.  رسانه های آمریکا بیانسه 
ومیشل  باراک  صمیمی  دوست  را  وشوهرش 
اوباما دانسته  واین شایعه را به شدت تکذیب 
به سپاه  وابسته  از سایت های  اند.  یکی  کرده 
یک  بعنوان  خبررا  این  درایران  پاسداران 

خبرواقعی باآب وتاب تمام نقل کرده است .

آیا گشتی نوح یک داستان تخیلی مذهبی است ؟

درکتابهای مذهبی از کشتی نوح داستانی نقل 
این  مختلف  مذاهب  باورمندان  که  است  شده 
وقوع  صحت  در  و  دانند  می  واقعی  داستانهارا 
آن  و  دهند  نمی  راه  خود  به  تردیدی  هیچ  آن 
وعظمت  بزرگی  درمورد  دانند.  خدامی  کالم  را 
و  شده  گفته  بسیار  ها  سخن  نیز  کشتی  این 
و  ساخته  آن  دربارۀ  فیلمهائی  هم  هالیوود 
باستان  یک   اخیراً  اما   . هم خواهد ساخت  باز 
شناس انگلیسی در موزه بزیتانیا  ادعا می کند 
که لوح کوچکی کشف شده است که متعلق به 
سه هزارو هفتنصدسال قبل است و برروی این 
لوح کوچک همه چیز دربارۀ نحوۀ ساختن این 
کشتی ذکر شده است . این باستان شناس  که 

و  بینید  می  درباال  مکشوفه  لوح  با  اورا  عکس 
نامش  اروین فینکل است می گوید این لوح که 
برروی آن  60 سطر نوشته درباره نحوۀ ساختن 
به  پیش  چندی  است    شده  حک  نوح  کشتی 
موزۀ بریتانیا اهداشده است و او یکی ازکسانی 
با  و  بخواند  را  بابلی  خط  تواند  می  که  است 
خواندن آن به این نتیجه رسیده است که آنچه 
همه  که  عظیمی  وسیالب  نوح  کشتی  دربارۀ 
از  و  نیفتاده  اتفاق  هرگز  فروبرد  درخود  چیزرا 

داستانهای تاریخی مذهبی است .
قراراست برمبنای آنچه دراین لوح بابلی نوشته 
شده  یک فیلم سینمائی دربارۀ کشتی ساخته 

نشدۀ نوح  تهیه شود.
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وشاعرنامدار  نویسنده   -1 افقی:   
نوعی  درفرانسه2-  رودی  انگلیس- 
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کلمه   - وبرهم  درهم  مختصر-  نگاه 
مخصوص  وتأسف9-سلولهای  خطاب 
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معروف  آن  عهدنامه  که  شهری   -10
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پیش رفته باشد- درختی با دانه های 
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اتصال  آنند-  طالب  دارندوبعضی  همه 
درجنوب  رودی  درخشنده8-   -
ناپیدا9- گیاهی  ایران - میان تهی - 
خودرو وپرشاخ وبرگ - غیظ وغضب 
- کرکس - پسر گیالنی 10- نگهبانی 
جغرافی  کرمر  مستعارگرهارد  نام   -
دان معروف 11- دریا- مخترع ماشین 
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دوست  که  خودبخواهید  ازدوست 
حاصلضرب  در  عددی  چه  دارد 
مثاًل  شود.  تکرار  بار  چندین  دوعدد 
فرض کنیم او می گوید که مایل است 
حاصلضربی برای او بوجود بیاورید که 
تمام اعدادآن 6 باشد . شما درحافظه 
خود  عدد6را در9 ضرب کنید حاصل 
را درعدد  می شود 54 حال عدد 54 
12345679 ضرب کنید ) توجه داشته 

باشید رقم 8 حذف شده است .(
 حاصلضرب66،666،666  می شود.

مایل  شما  دوست  کنیم  فرض  اگر 
تشکیل   3 رقم  از  حاصلضرب  باشد  
شده باشد شما 3 را در9 ضرب کنید 
عدد  در  را  است   27 که  آن  وحاصل 
رقم  بازهم  کنید)  ضرب   12345679
حاصلضرب  ایم(  کرده  حذف  را   8
این  باید  شود.  می   33،333،333
برایش  کاغذ  روی  را  ضرب  عمل 

بنویسید:
12345679

x27
86419753

24691358  
33333333

معمای مادر
کیکی  اش  بچه  شش  برای  مادری 
خرید که به شکل نعل اسب بود.. بچه 
کوچکترازمادرش خواست که کیک را 
به 6 قسمت تقسیم کند وبرای این کار 
فقط دوبار کاردرا بطور مستقیم  روی 
نفر  یک قطعه  تا  به هر  کیک بکشد 
بادام  مغز  یک  آن  برروی  که  کیک 
قرارداشت  برسد.مادر این کاررا انجام 
داد. شما هم می توانید این کاررا انجام 
دهید؟ با دوستان خود که در مهمانی 
نوروزی شماهستند مشورت کنید. اگر 
پاسخ را نیافتید  آن را درهمین صفحه  

بخوانید.

امتحان هوش
آیا می توانید هفت نقطه داخل دایره 
ازهم  کبریت  چوب  شش  بااین  را 

جداکنید؟ پاسخ درهمین صفحه

اعدادمرموز
عددی  نماینده  ها  مربع  ازاین  هریک 
است وشما این اعداد را ازروی عالمت 
دراطراف  که  اصلی  چهارعمل  های 
آنها مشاهده می کنیدمی توانید پیدا 

کنید! پاسخ درهمین صفحه 

آزمایش نمک
از  ماده  که  دانست  می  ارسطو 
فکر  او  اما  است  شده  تشکیل  اتمها 
فضای  ماده   اتمهای  بین  که  نمیکرد  
است  موجود  زیادی   نسبتًا  خالی  
به  توان   می  ساده  آزمایش   یک  با   .
کار   این  .برای  برد  پی  ارسطو  اشتباه  
کنید  راانتخاب  مدرج  گیالس  یک 
بریزید  آب  درآن  معینی  وتادرجه 
بریزید و سطح آب  )ویا درلیوانی آب 
کنید(حال  گذاری  عالمت  درلیوان  را 
مقداری  نمک طعام به این آب اضافه 
نظر  اگر  زیاد(  خیلی  نه  )البته  کنید. 
سطح  بایستس  باشد  درست  ارسطو 
اما مشاهده خواهید  بیاید   باالتر  آب 
کرد که سطح آب درمقابل همان درجه 
باقی می ماند  و باالتر نمی رود. دلیل 
نمک  اتمهای  که  است  این  امر  این 
اتمهای  بین  موجود  درفضای  طعام  
گیرد ودرنتیحه حجم آب  آب جا می 

درگیالس ثابت باقی می ماند.

 

سرگرمی های نوروزی
پاسخ معمای مادر

ابتدا بایک بُرش قطعه باالرا که دو 
مغزبادام روی آن است می بریم .حال 
این سه قطعه که هرکدامشان دومغز 
بادام دارند درکنار هم می گذاریم وبا 
یک برش دیگر آن را به دونیمه می 
کنیم  به این ترتیب 6 قطعه کیک 
داریم که هریک یک مغربادام روی 

خوددارند.

پاسخ آزمایش هوش

پاسخ اعدادمرموز
 60     + 90    =150
 X           -          +        
29      X  56     =1624     

1740      +      34 =1774     

سرگرمی مخصوص نوروز
بعد  رادرنظربگیرد   مختلف  رقمی  سه  عدد  یک  که  خودبگوئید  دوست  به 
ازاو  آنگاه  آید.  بدست  دیگر  جدید  عدد  یک  کندتا  برعکس  را  آن  بگوئید 
بخواهید عدد کوچکتر را ازعددبزرگ تر کم کندوسپس آخرین عدد سمت 
عدد  همین  آمدن  بدست  با  شما   . بگوید  شما  به  را   تفریق  حاصل  راست 

خواهید توانست تفاضل عددی را که او درنظر گرفته پیدا کنید. چطور؟
راه حل : دراین مسئله عددوسط حاصل تفریق همیشه عدد 9 خواهد بود  عدد 
سوم را هم که دوست شما به شما گفته . شماعدد اول را هم با محاسبۀ اختالف 
بین عدد9 و آخرین عدد )همان را که دوستتان بشما گفته( می توانید بدست 
بیاورید برای مثال: دوست شما درفکر خود 852 را درنظر گرفته  بامعکوس 
از عدد 852 کم شود  594  کردن آن عدد 258 بدست می آید که وقتی  
حاصل میشود.او درجواب شما گفته عدد سمت راست  عدد 4 است  شما عدد 
4 را از9 که عدد وسط است  کم کنید که عدد 5 می شود بنابراین  عددی که 
دوست شما درنظر گرفه یعنی 594 است . به دوستتان بگوئید تا تعجب کند.
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غده پروستات عضوی ازدستگاه تولید 
عضو  دراین  باشد.  می  درمردها  مثل 
مایع منی که نطفه درآن شناور است 
ای  غده  پروستات  شود.  می  ساخته 
مثانه  درزیر  که  است   گردو  اندازه  به 
و درجلوی مقعد  واقع شده  ومجرای 
ادرار  ) لوله ای که ادرار را ازمثانه به 
آن  درون  از  کند(  می  منتقل  خارج 

عبور می کند.
باافزایش سن ، حجم پروستات افزایش 
یافته  ومنجر به تنگی مجرای ادرار و 

اختالل درجریان ادرار می گردد.
سرطان  دومین  پروستات   سرطان 

شایع درایاالت متحده می باشد .
 دراین سرطان سلولها بطور غیر عادی 
رشد نموده وغده سرطانی  را بوجود می 
آورند. درپاره ای از موارد این سلولها 
اندازی  دست  بدن   اعضای  سایر  به 
شوند. می  بیمار  مرگ  وموجب  کرده 
اولیه  درمراحل  پروستات  سرطان 
. عالئم وقتی ظاهر  بدون عالئم است 
میشودکه سلولهای سرطانی به خارج 
از نسج پروستات منتشرشده  باشند.

آمار جدیدی از سرطان 
درایاالت متحده :

ازسرطان  مرد   هزار   28 هرسال    *
پروستات  هالک می گردند. بطوریکه 
پیش بینی می شود  درسال جاری  به 
این سرطان  مورد   هزار   تقریب 230 

تشخیص داده خواهدشد.
 40 ازسن  سرطان  این  خطربروز   *

سالگی  بباال افزایش می یابد.
بیشتر  پوست  سیاه  مردهای   *
درمعرض خطر می باشند. به تقریب از 
هر پنج نفر سیاه پوست یک نفر دچار 

این بیماری می گردد.
* آنهائی که دارای پیشینه خانوادگی 

هستند بیشتر درمعرض خطرند.
 به تقریب از هرسه نفر که پدر یا برادر 
اند  بوده  پروستات  دچار سرطان  آنها 

یک نفر مبتال می گردد.
پوست  از هرشش سفید  تقریب  به   *

یک نفر مبتال به بیماری می شود.
* شیوع انواع مهلک سرطان پروستات 

درسیاه پوستان دوبرابراست .

عالئم سرطان پروستات
* تکرر ادرار  درروز یا درطی شبانه روز
* بی اختیاری.  Urgency      شخص 
ولی  کند  می  ادرار  دفع  به  احساس 

قادر به کنترل ادرار نیست .
* جریان ادرار ضعیف یا آهسته  می شود
* احساس فشار یا زورزدن برای دفع ادرار

* متناوب بودن جریان ادرار
 دردیاسوزش موقع ادرار کردن

 * درد دروقت انزال و اشکال در نعوذ
* کمردرد ، درد لگن خاصره یاران ها

بیماریهای  درسایر  شده  ذکر  عالئم 
پروستات نیز ممکن است دیده شوند.

روش های تشخیص 
سرطان پروستات :

* لمس غده پروستات  باانگشت ازراه  
 Digital Rectalٍ  Exam                  مقعد
 Prostate یا   PSA آزمایش   *
آزمایش  این    Specific Antigen
ساده خون برای اندازه گیری میزان آنتی 
ژن اختصاصی پروستات یکار می رود.
پروستات سرطان  به  درمبتالیان 

میزان    PSA خون افزایش می یابد 
ازدیاد    علت  مهمترین   سرطان  این 
PSA   می باشد باانجام این آزمایش ، 
سرطان پروستات  را پیش ازآتکه  به 
سایر اعضاء بدن دست اندازی کند  می 
درمان  بدینگونه  داد.  تشخیص  توان 
را  بیماری  پیشرفت   اولیه  درمراحل  
دچار وقفه کرده  وسبب افزایش طول 

عمر می شود.
دربرخی   :  PSA آزمایش   مشکالت 
وجوددارد  پروستات  سرطان  موارد  
ولی میزان    PSA درحدنرمال است .
درموارددیگری   False Negative   
ولی  نیست  سرطان  دچار  بیمار 
 False است  مثبت   PSA آزمایش 

.posetive
بزرگ    PSA افزایش   دیگر   ازعلل 
پروستات   غده  سرطانی   غیر  شدن 
پروستات عفونت  و  باال   درسنین 

Prostatitis می باشد.
برداری  نمونه    : پروستات  *بایوپسی 
از نسج پروستات  با سوزن مخصوص 
ادرار   مجاری  متخصص  بوسیله 
برای  ومطمئن   قطعی  آزمایش  تنها 

تشخیص سرطان است . خون ریزی 

وعفونت از عوارض بایوپسی است .
درمان سرطان پروستات

مناسب  غذائی   برنامه  یک  از  پیروی 
شامل اغذیه کم چرب ومصرف فراوان 
بروز  خطر   ، سبزیجات  و  ها  میوه 

سرطان پروستات را کاهش می دهد.
بسته به مرحله بیماری وسرعت رشد 
غده سرطانی درمانهای زیر انجام می 

گیرد:
تصمیم  با  بیمار.  گرفتن  نظر  تحت   *
پزشک معالج تا ظهور عالئم یا تشدید 

عالئم ، درمان به تأخیر می افتد. 
سرطانی  سلولهای  بردن  ازبین   *
وجلوگیری از رشد آنها با اشعه ایکس 

)Radiation(
برای   . هورمون  با  داروئی  درمان   *
کند کردن رشد غده سرطانی  باازبین 

بردن  هورمون جنسی مرد.
از  که  بیمارانی  برای  عمل جراحی    *

سالمتی جسمی کافی برخوردارند.
عوارض درمان :

 ناتوانی جنسی ، اشکال دردفع ادرار 
و اجابت مزاج 

دانستنی های جدید 
دکتر همایون آرامدربارۀ سرطان پروستات
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یادی از اسمعیل شاهرودی
درحاشیه   » قومس  از»  که  شاعری 
کویر برخاست و درسراب کویر  زمانه  
ای  سراینده  تنها   . پیوست  ابدیت  به 
شعرش  برکتاب  »نیمایوشیج«  که 

مقدمه نوشت .
شاعر  آذر1360    4 روز   12 ساعت   
ما  ی  زمانه  هنرمند  وانسان  خوب 
درشعر  که  شاهرودی«  »اسمعیل 
 54 درسن  کرد   می  تخلص  آینده 
بیماری  دوره  یک  از  پس  سالگی 
طوالنی عاقبت  دذربیمارستان  دکتر 
آسوده  زمانه  ومحنت  ازرنج  شریعتی 
دنیا  اهل  به  را  ودردهایش  دنیا   . شد 

واگذاشت .
زندگیش  همانند  نیز  شاهرودی  مرگ 
تنها  برگزارشد.  وخاموشی  درسکوت 
دریکی  ازاو  وگنگ   اختصار  به  یادی 
البته مراسم   . دوروزنامه و دیگر هیچ 
صفی  درخانقاه   اورانیز   یادبود  
جز  درآن  برگزارکردندکه  علیشاه 
اقوام وخوبشان اکثر دوستان شاعرهم  
شاهرودی   اسمعیل  داشتند  شرکت 
درروز دهم  بهمن ماه 1306  دردامغان  
دیدار جهان گشود.وچنانکه  به  چشم 
گفته  شراب«   »تخم  درقطعه   خود 

است : 
پدر! 

تا وارهد زشورو شر  من ) بقول خود(
 دستم گرفت و سوی مدرسه ام  راند.

را  ابتدائی   تحصیالت  شاهرودی  
متوسطه  تحصیالت  و  دردامغان 
خود   باز  برد.  بپایان  درشاهرود   را 

درقطعه » تخم شراب « می گوید:
 درمدرسه  بخاطر ساری که ازدرخت 
 بی خودپریده بود ...وآشی که گرم ماند
بسیار بوته گل که معلم زچوب خویش 

برپای من نشاند.
هروقت کاغذو دوات »فریدون« 

یا دفتر وکتاب منوچهر
 برجای خودنبود

هرکس چومن لباس مندرسی  داشت 
: مدرسه 

میشد به او ظنین 
 اما من این میانه  نمی دانم از چه رو

بی اعتنا  به این همه بودم ...
تا کار درس را

چون سنگ کندم از جلوی پای زندگی 
تحصیالت   اتمام  از  پس  شاهرودی   
وادامه  کار   درجستجوی  متوسطه  
خدمت  به  آمدو  تهران  به  تحصیل 
درآمد.  زمان  آن  فرهنگ   وزارت 
ادارات  کارمند   آموزگار   مدتی 
بود  دبیرستانها   ودبیر  فرهنگی 
زیبای  هنرهای  دردانشکده  ودرضمن 
نقاشی  ی  رشته  به  تهران   دانشگاه 
تحصیل   به  دیگر   های  دردانشکده  و 
نگاری  روزنامه  و  تآتر   های  رشته 
پرداخت . وبه اخذ لیسانس نائل آمد.  
محمد  دکتر  عالمه   استاد  شادروان  
معین  از شاهرودی  برای کار  درلغت 
 « درتدوین   وهمکاری  دهخدا   نامه 
به  کرد.   دعوت    » فارسی  فرهنگ 
شاهرودی   دعوت   این  قبول   دنبال 
به تدوین  واژه های هنری  »فرهنگ 
پس  شد.   مشغول  معین«  فارسی 
دانشگاه   دعوت  به  کار   این  اتمام  از 
ادبیات   تدریس   هند  »علیگر«  
معاصرایران  بعهده او واگذارشد. ولی 
افزود  اش   دلتنگی  بر  وطن   شوق 
که  قرارداد   موعد  تراز  زود  واوخیلی 
به    1351 درسال  داشت   دانشگاه  با 
که  حال  ودرعین   . گشت  باز  ایران 
ملی  کمیسیون  فرهنگی  شناسی  کار 

یونسکو  را برعهده داشت  درباره ی 

» رابطه ادبیات وهنرهای  تصویری  را 
نیز در  دانشکده هنرهای زیبا  تدریس 
می کرد.  وبعدها اندک اندک  ناراحتی 
و شدت  »آینده« ظاهرشد   وبیماری  
سالمندان   درخانه  مدتها    . یافت 
وسپس آنقدرازاین بیمارستان  به آن 
بیمارستان  رفت تا سرانجام  مهلتش 
گرامی  یادش  و  شاد  روحش  سرآمد  
بنام  مانده   بجا  فرزندی  ازآینده   . باد 
»آینده«  که درآمریکاست . شاهرودی 
و  افتخار   با  اش  آینده  از  همیشه  
مجموعه  او   . کرد  می  یاد  مباهات 
به   « باعنوان  را   شعرهایش  برگزیده 
اهدا  آینده«   پسرم  کمال  سالهای 
کرده است . شش کتاب شعرازاو باقی 
شاعری  تنها  شاهرودی   . است  مانده 
است که »نیما« برآثارش مقدمه نوشته 
است . مقدمه ای مفصل وطوالنی ) در 
دهد  می  نشان  که  صفحه(   22 حدود 
»نیما« بسیاری از آرمانها وآرزوهایش 
آنروز  جوان  شاعر  دروجودوآینده  را 

یافته است .
وقتی شاهرودی پیش نویس مجموعه 
شعرش بنام  »آخرین نبرد«  را درسال 
1329 برای اظهار نظرنزد نیما می برد  
خودرا  افکار   تجلیات  چون   »نیما« 
توفنده  جوان   شاعر  این  دروجود  
وخروشنده می بیند  با اغتنام فرصت  
مقدمه ای آموزنده  ومفصل  برآن می 
را  آن  از  هائی  تکه  درزیر  که  نویسد  
دراین   . کنیم  می  نقل  نمونه   برای 
شاهرودی  به  خطاب  »نیما«   مقدمه 

می گوید:
یاد  به  مرا  شما  های  گفته  دیوان    «

مردم می اندازد...« 
» خواننده این اشعار  وقتی که کتاب 
نشانی  آورد   می  بدست  را  کوچکی 
که  کند   می  پیدا  جوانی   ازگوینده 
از خود جدائی گرفته  توانسته است  

و بدیگران  بپردازد. 
»آخرین  که  است   توفیقی  »حقیقتًا 
زنجیر   گسستن   برای  شما  نبرد«  
مثل  که  باشد  ای  و طوالنی  زده  زنگ 
دست  به  کنید  می  فکر  ها   خیلی 
شما  جنس  وابنای  شما  زندگی  وپای 

چسبیده است .«
دارم   دوست  شمارا  من   - من  عزیز   «
معین  هدف  خواهید  می  اینکه  وبرای 
از  خیلی  بر  شمارا  باشید   داشته 
همساالن شما ترجیح می دهم . شمارا 
که  ناراحت   و  آواره  زندگی   درطرز 
دارید می شناسم . هروقت زیاد  دلتنگ 
ومرا  بخوانید   سطوررا  این  هستید  
و  هستم  باشما  من  صدابزنید.  اسم  به 
همیشه با شما خواهم بود. بامن  خیلی 
چیزها را خواهید یافت . باهم به خیلی 

چیزها خواهیم رسید.«

درپایان نمونه  دیگری از آثار شادروان 
شاهرودی نقل می کنیم که خط اندیشه 
و برداشت های شاعرانه اورا نیز ارائه داده 

باشیم .
این بانگ

درمسابقه   ( پیروز  فوتبالیستهای  به 
ایران واسرائیل ، تهران 22 فروردین 1349(

درُهرم ریگزارهای  فلسطین
وقتی که یک چریک

فریاد خویش را - ازسینه تفنگش می ریزد
صحرای هرکجا ، بانکی چنین  گداخته 

می خواهد
واین  چنین  تو نیز برادر!

فریاد ملتی را آن روز... درپای ریختی  
و  ایران     ایران     ایران...

بانگی شد آن چنان !
وپای تو    این بانگ را  به هیئت بود

زارهای  ریگ  درُهرم  بود....   برد 
فلسطین 

»محمد عاصمی مدیر مجله کاوه چاپ 
آلمان«

گشتی ردمیان کتابها
هب انتخاب  م.ع.آشنا
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  پرویز خطیبی 
قسمت سوم

پیش پرده خوان ها
از مجید محسنی  چه  بهروزی : غیر 

کسانی پیش پرده می خواندند؟
های  پرده  پیش  کردن  گل  خطیبی: 
کاررا  این  که  شد  باعث  من  اولیۀ 
غیراز  که  این شد  نتیجه   . کنم  دنبال 

به  شروع  هم  دیگران  مجیدمحسنی  
جمله  از  کردند.  خوانی   پرده  پیش 
 ، شیبانی  جمشید  عزیزم  دوستان 
انتظامی  اهلل  عزت  قنبری،  حمید 
که  معروف  کمدین  تفکری  اصغر   ،
تاهلل  نصرت  خواند،  را  حون  پری  گل 
احمدی   مرتضی  وبعدها  کریمی 
وبعدازاو منوچهر نوذری ، علی تابش ، 
زرندی )شاباجی خانم ( ، اکبر مشکین  

وچند نفر دیگر.
این  بر  عالوه   ، رفتم  رادیو  به  وقتی 
هنرمندان   ، ها  خوان  پرده  پیش 
؛ ازجمله   دیگری را هم به رادیو بردم 
خواننده  بعدها  که  سرشار  حسین 
اُپراشد و صدای خیلی خوبی  داشت . 
آقائی هم  بود بنام اکبر گرجستانی که 

خیرخواه   حسین  مرحوم  خواهرزادۀ 
هنرمند معروف  تآتر بود که اوهم پیش 
بااستعدادی  پرده می خواند وهنرمند 
کرد   می  کار  بازار  در  چون  ولی  بود 
بازاری ها اورا منع کردند وپیش پرده 

خوانی را کنارگذاشت .
مرحوم  که   24-1323 درسال 
رادیو  رییس  مستعان   حسینقلی 
اوبود.موافقت  معاون  رجا  ومحمود 
به  جمعه  روزهای  که  گرفتم  آنهارا 
یک  ازساعت   ، دقیقه  پانزده  مدت 
من  به  ونیم  یک  تا  ظهر  بعداز  وربع 
هرهفته  را  دوموضوع  دادند  وقت 
همراه  پهلوی  سیم  بی  از  زنده  بطور 
بقدری  زمان  آن  کنیم.  اجرا  باارکستر 
صبح  وقتی  که  بود  زیاد  من  مشغلۀ 
های جمعه  با ماشین فورد کوچولوئی 
که داشتمازمنزلم درشمیران  به طرف 
بی سیم  حرکت می کردم . هنوز نمی 
را می خواهم  ای  دتانستم  چه سوژه 
. درراه فکر می کردم  وقتی  بنویسم 
می رسیدم ، اعضای ارکستر  وخواننده 
می پرسیدند : امروز موضوع چیست ؟  
ارکستر  با  را  آهنگ  این   : گفتم  می 

تمرین کنید. من اآلن شعررا آماده می 
من  کردند   می  تمرین  آنها   تا   . کنم 
شعررا می نوشتم  و به آنها می دادم . 

توی  بود   رفته  ارکستر   ، روزی 
استودیو ، مقدمه را زدندآمدند گفتند 
: دودقیقه بیشتر نمانده که پیش پرده 
که  را  اول  دوخط  من  شود.   شروع 
اسمش خانم دبیر  وراجع به امتحانات  
حمید  به  بود   دبیرستان  دختران  
 . برو شروع کن  قنبری  دادم وگفتم  
گفت : بقیه اش چی ؟ گفتم : می آورم 

. قنبری رفت شروع کرد.
نکنی  دبیر،  خانم  ای   ، دبیر  خانم  ای 
، یک  . خودم یک کت ودامن   رفوزم 

کت ودامن ، واست می دوزم .
را می  اول  بند  ارکستر داشت  جواب 
استودیورابازکردم  در  یواش  من   ، داد 
وبقیه را به او دادم واوهم خوشبختانه  

خیلی خوب اجرا کرد.

ترانه سرائی و آهنگسازی 
بهروزی : ترانه های جدی و آهنگسازی 
کردید؟ شروع  سالی  درچه  را  

-1322 سالهای  درهمان   : خطیبی 
که  جدی  فارسی  شعر  اولین   23
برروی  گذاشتم  خارجی  آهنگ  روی 
دادم  بتو  دل   « بود:  الپالما  آهنگ 
قنبری   حمید  که   ». باشی  یارمن  که 
خواند. باارکستری که یکی از بهترین 

ارکسترهای هتل پاالس بود. 

هم  دیگری  خواننده  سالها   درهمان 
شروع  خودرا  هنری  فعالیت  که  بود 
سالها  که  بود  نوری  محمد  وآن  کرد 
با  که  خوبی  بسیار  های  آهنگ  با  بعد 
سبک تازه ای خواند به شهرت فراوان 
رسید. اگر اشتباه نکنم درسال 1335 

ویگن آمد. و بعد هم دیگران .
دیگری  های  وآهنگ  ها  ترانه  بعدها 
از  ساختم که معروف ترین  آن بردی 
خانم    1336 درسال  که   . است  یادم 
دلکش خواندو آهنگ آن را من وخانم 
.وناصرزرآبادی  ساختیم  باهم  دلکش 
من  از  هم  آ»  شعر  کرد.  تنظیم  را  آن 

است .

فکاهی نویسی 

غم مخور
    

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

طرح چهره کیخسروبهروزی کارژاک فراست

کیخسروبهروزی

*حسینقلی مستعان  رییس رادیو.موافقت کردکه روزهای جمعه به مدت پانزده 
تا یک ونیم دوموضوع را هرهفته بطور  ، ازساعت یک وربع بعداز ظهر  دقیقه 

زنده از بی سیم پهلوی همراه باارکستر اجرا کنیم

*کار اصلی  واساسی من  طنز و فکاهی نویسی بوده است . چون معتقدم  مردم 
طنز  را بهتر و آسان تر می پذیرند.

مجیدمحسنی
حمیدقنبری
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بهروزی :ولی هنر اصلی شما  فکاهی 
نویسی است .

خطیبی : بله ،کار جدی هم نوشته ام.
اصلی   کار  فرمودید  همانطورکه  اما   
نویسی  فکاهی  و  طنز  من   واساسی 
بوده است . چون معتقدم  مردم طنز  

را بهتر و آسان تر می پذیرند.
سواد  با  اندازه   آن  به  که  افراد  همه 
نیستند  که کلمات ُقلمبه ُسلمبه  وغیر 
معمول را بفهمند وبطور کلی  محاوره 
روزمره مردم حالت طنزوشوخی دارد. 
پردازی   بدیهه  و  شوخی   درایران 
درسالهای  ببینید   . است  رایج  خیلی 
اند.  اخیر  چقدر مردم  چوک ساخته 
بنابراین  با طنزوشوخی  بهتر می شود  

به مردم آگاهی داد.
بهروزی :  الته طنز ، فکاهه ، شوخی و 

لوده گی باهم تفاوت دارند.
 ، طنز   ، صددرصد   ، بله    : خطیبی 
شنونده   . است  پوشیده  درحقیقت 
 ، آگاهی  صاحب  باید  طنز   وخواننده 
درک ، فهم وتشخیص باشد تا مفهوم 
واشاره   ایما  حالت  طنز  طنزرادریابد. 
 . است  آن  روی  ای  لفافه  دارد  پنهان 
. فکاهی ، شوخی صرف است . عریان 
است . و فقط خنده دار . هجو آن است 
که با کلمات  مستهجن  و زشت  کسی 
می  قرار  تحقیر   مورد  را  گروهی  یا 
از  نمونۀ آن  دردیوان شاعران  دهند. 
زیاد  میرزا  ایرج  و  زاکانی  جمله عبید 
در  وهجو  طنز  البته   که    . بینیم  می 
کار این دوشاعر  بکلی متفاوت است . 
طنز را پوشیده گفته اند و هجو را ُرک 
و راست . بنابراین  به اعتقاد من  زبان 
هرچه ساده تر  وعامیانه تر باشد  همه 
گیر تر  خواهد بود.  بااین اعتقاد ، من  
بااین زبان  شعر نوشته ام ، فیلم نامه 
نوشته ام ، فیلم ساخته ام . نمایشنامه 
نوشته ام  و غیره . اگر موفقیتی  داشته 

ام بهمین دلیل بوده است .

بهروزی : مجموعًا چند تصنیف جدی 
و فکاهی ساخته اید؟

خطیبی :  چیزی حدود  هزاروهفتصد 
چاپ  جلد  سه  در  که   ، تا  هشتصد 
هم   قطعه  . حدود سیصد   است  شده 
درطول بیست سال  دررادیو  دربرنامه 
اکبر   ، زرندی  صدای  با  شماورادیو  
مشکین ، منوچهر نوذری ، علی تابش، 
که  اجراشده  ودیگران  قنبری  حمید 

آنها چاپ نشده است .
وشوخی  طنزها  ازموضوع   : بهروزی 

هایتان بگوئید.
خطیبی : همه حرفها و درد دل مردم 
 ، خانوادگی  های  جنبه  بیشتر   . است 
اجتماعی و سیاسی دارد. مثاًل آهنگ 
 ، خواند  تفکری  اصغر  که  ملت  وکیل 

طنزی است سیاسی. گفته ام : 
منم آنکس که چاق وچله هستم 

وجیه المله هستم .
به مجلس رفته ام از بهر ملت 

ولی با زور دولت 
مدام درپارلمانم           وکیل بی زبانم

بیاناتم رسا  صوتم ملیح است 
که هرچه بشنوم ، گویم صحیح است 
وکیل ملتم من              وکیل ملتم من
انتقاد  یا آن آهنگ مستر ضیائی  که 
آهنگ  برروی  و  است  ضیاء  سید  از 
برد  گرفت  دستمو  دختره   « معروف  

توی هشتی« ساخته شده است :
 سیدضیاء دستمو گرفت برد توی حلقه
آنکه چون میکرب سل  دشمن خلقه

 همان سید اَرقه
را  بنده  سازدهمی،  که  آدمی  همان 

فدائی، پی فرمان روائی
منم مستر ضیائی     منم مستر ضیائی
کار  مورد  در  صحبتتان   : بهروزی 

آهنگسازی  ناتمام ماند.
آهنگ  ی  تعداد  درایران    : خطیبی 
این  نگفتم  جائی  هرگز  که  ساختم 

آهنگهارا من ساخته ام . درخارج

آهنگ  چند  سالها   دراین   ، ازایران   
ساخته ام با شعری از خودم ، ازجمله 
خوانده  فائزه  خانم  که  عشق  میگم 
آقای  که  مجنون  بید  آهنگ   . است 

حسین کسائی آنرا خوانده است . 
زیادی  درمورد  : پرسشهای  بهروزی 
نمایشنامه  ازجمله  شما  کارهای  سایر 
تآتر،فیلمنامه  کارگردانی   ، نویسی 
وازاین  سینما  کارگردانی   ، نویسی 
یک  برای  گذارم  می  که  دارم  قبیل 
گفتگوی دیگر. شماراخسته کردم می 

بخشید. از شما بسیار سپاسگزارم 
خطیبی : من هم از شما متشکرم .

***
های  ولطیفه  اشعار  از   هائی  نمونه 

خطیبی را درزیر می خوانید :
ازبسکه بود اداره پست  درست 

ُگم کردۀ خویش را کسی باز نُجست
هرنامه که خواستم  به مقصد نرسد

یک تمبر سفارشی زدم کردم پست
***

از تصدق  بحمداهلل   ، مردم صبور  شما 
به  ما  المی«  اِس  »اِس  جمهوری  سِر 
همه چیز ، حتی فقروگرسنگی ومرض 
یک  وما  اسالم  برای  واین  اید  رسیده 

فتق بزرگ است .
***

هرچند به شعر آنچه دانی کردیم
میلی به کالم لنترانی کردیم

تادردل شیخنا بجوئی راهی
درخدمت ساز نوحه خوانی کردیم 

***
بادولت  چرا  که  گیرند  می  ایراد  ما  به 
اطریش روابط حسنه داریم  . دلیلش 
خودما  مثل  اطریش   که  است  این 
»ریش « دارد  انشاهلل درآتیه با دولت 
تری  گسترده  روابط  هم  تجریش 

برقرارمی کنیم .
***

طالق هموطنان درغربت 
غربتی های هموطن گویا

به غم ورنج مبتال شده اند
ازبالئی که آمده سرشان

فارغ از چون واز چرا شده اند
عده ای پولدار صاحب نام

پول را خورده وگداشده اند
عده ای هم که عقده ای بودند

باز پابند عقده ها شده اند
نه مقامی نه منصبی دیگر

 همه دریک ردیف جاشده اند
درحقیقت گروه بیکاران

 توی شهر »ال اِ« رها شده اند
گمی ذسی چون به دوستان قدیم 

همه بازیچۀ قضا شده اند
برسر اختالف با خانم

 سخت خواهان انزواشده اند
 تا به موی سفید طعنه زنند 

عاشق رنگ یا حناشده اند
مردوزن طالب جداماندن

همه گوئی که خود کفاشده اند
رفته سی سال وخانم وآقا

توی غربت زهم جداشده اند
***

فالنی  بودکه  کرده  شایع  ضدانقالب 
خطش  واگر  نداره  وربطی  سوادوخط 
باال  دیوار  از  بگذارند  آفتاب  راتوی 
این خط  که  دیدید  بحمداهلل  رود.  می 
ما نبود که از دیوار سفارت آمریکا باال 

رفت  بلکه پیروان خط ما بودند.
***

وپسند  دیدیم  ما  را  گاو  فیلم  این 
گاو  به  هرکس  ببعد  ازاین   . کردیم 
توهین  ما  خود  به  انگار  کند  توهین 

کرده است .
***

 
بقیه درصفحه 48

حدود  هزاروهفتصد هشتصد تا تصنیف جدی وفکاهی ساخته ام، که در سه جلد چاپ شده است . حدود سیصد  قطعه 
هم  درطول بیست سال  دررادیو  دربرنامه شماورادیو باصدای هنرمندان رادیو اجراشده که آنها چاپ نشده است .

حسینقلی مستعان

عزت اهلل انتظامیپرویز خطیبی

محمد نوری
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 نوذرپرنگ

نوبـهار

       ردرپندنیلی    شعروزغل

نوبهاراست ومی آباد وصبا گلبیز است

چکنم با جگر خاک که ماتم خیز است

خندۀ باد ، دراین کاسۀ گل، گوش مرا

چون صدای جرس قافلۀ چنگیزاست

داغ من تازه مکن ، دم مزن از دولت باغ

سرخ ازسیلی ایام ، رخ پائیز است

بال وپر درنفس صبح دروغین مگشا

سخن مدعیان ، صافی دردآمیز است

عاشقان ! جانب ایثار فرومگذارید

تیغ اوتشنۀ خونهای بالآویزاست

»زیرشمشیر غمش رقص کنان بایدرفت«*

چندپرهیز ازآن فتنه که بی پرهیز است

نوذر! ازجان به عالج دل ویران برخیز

نوبهاراست ومی آباد وصبا گلبیزاست

هوستون - بهار 1352

* حافظ

تهنیت صباحافظ

صبا هب تهنیت پیر می فروش آمد
هک موسم طرب وعیش و انزونوش آمد

هوامسیح نفس گشت وخاک انهف گشا
ردخت سبزشدو مرغ ردخروش آمد

تنور الهل چنان ربفروخت بادبهار
هک غنچه رغق رعق گشت وگل هب جوش آمد

هب گوش هوش نیوش ازمن و هب عشرت کوش
هک این سخن سحر از اهتفم  هب گوش آمد

هچ جای صحبت انمحرم است مجلس انس
سرایپهل بپوشان هک خرهق پوش آمد
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 نیما یوشیج

بخشی از افساهن

شکوه هارابنه ، خیزوبنگر
که چگونه زمستان سرآمد

جنگل وکوه دررستخیزاست،
عالم از تیره روئی درآمد       

چهره بگشاد وچون برق خندید
توده ی برف بشکافت ازهم

قله ی کوه شد یکسرابلق
مردچون درآمدزدخمه

خنده زد شادمان وموفق
که دگر وقت سبزه چرانی ست

عاشقا!  خیز کامد بهاران
 چشمه یکوچک ازکوه جوشید

ُگل به صحرا درآمد چوآتش
رودتیره چوتوفان خروشید

دشت ازگل شده هفت رنگه
آن پرنده پِی النه سازی

برسِر شاخه ها می سراید،
خاروخاشاک دارد به منقار،
شاخه ی سبز هرلحظه زاید

بچگانی همه ُخردوزیبا
آفتاب طالئی بتابید

برسرژاله ی صبحگاهی
ژاله هادانه دانه درخشند

همچوالماس ودرآب ماهی
برسرموجها زد معلق

توهم - ای بینوا- شادبخرام
که زهر سو نشاط بهاراست،

که به هرجا زمانه به رقص است،
تابه کی دیده ات اشکباراست؟

بوسه ای زن که دوران رونده ست.
دورگردون گذشته زخاطر
روی داماِن این کوه ، بنگر

بره های سفیدو سیه را،
نغمه های زنگهارا ، که یکسر

چون دل عاشق، آواز خوانند

منصوراوجی

هچ کرده است باران
زمین سبز
زمان سبز

 چه کرده ست باران براین خاک؟
جهان چون گلی نوشکفته ست

چه کرده ست برآسمان سحرگاه؟
چه شفاف 

زاللی که الجرعه اش می شود همچو آبی گوارای نوشید
چه فیروزه ای ، آه!
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عمرش  از  بهار   16 از  بیش  هنوز   
نگذشته بود . پنج برادر داشت و یک 
بزرگتربود..  ازهمه  خواهر   . خواهر 
به  خواهر  که  بود  نیامده  نوروز  هنوز 
که  بدر  سیزده  روز  بود  داده  قول  او 
با شوهرش به دشت وصحرا می روند 
رفتن  برای  او  ببرند..  خود  با  هم  اورا 
شهر  بیرون  در  که  سبزی  دشت  به 
 . کرد.  می  شماری  لحظه  قرارداشت  
خواهرش  خانه  به  فروردین   12 عصر 
رفت تاشب درآنجا بخوابد وفرداصبح 
شوهرخواهرو  و  خواهرش  با  زود 
خواهرزاده هایش به سیزده بدر بروند.  
فرش بزرگی که باخودبرده بودند روی 
فرش  وسط  و  کردند  پهن  ها  سبزه 
آن   درکنار  و  انداختند  ای  سفره  هم 
پریموسی  که شعله آبی رنگش درزیر 
قرار  سوخت   می  رشته  آش  دیگ 
فرشهای   ، آنها  فرش  .درکنار  گرفت. 
دیگری هم انداخته شد و عده ای که 
همسایه   وخواهرش  خواهر  شوهر  با 
زندگی  کوچه  درهمان  یا  و  بودند 
و  پایکوبی  به  آن  برروی  کردند   می 
طبق  شدند.   مشغول  افشانی  دست 
رقصیدندو  می  مردها  فقط  معمول 
چادرخودرا  گوشه  که  درحالی  زنها 
دستهای  بودند  داده  گیر  دندان  به 
خودرا ازیر چادربیرون آورده وبهم می 
می  دایره  هم  میانسالی  زن  کوفتند.  
نواخت  و شوروحالی به محفل نوروزی 
عاشقان طبیعت می داد. نادرحواسش 
ورانداز  را  دیگران  و  بود  اطراف  به 
می کرد. درسمت راست آنها خانواده 
بزرگی  شکم  مردشان  که  بودند  ای 
داشت و به او حاج مصطفی می گفتند. 
دیوار  به  دیوار  همسایه  درسمت چپ 
با  حالج  رضا  حاج  یعنی  خواهرش 
خانواده  دربین  بودند.  اش  خانواده 
که  بودند  دختر  و  زن  چند  رضا  حاج 
فقط او حاج خانم زن حاج رضا را دیده 
یا  و  خواهر  بقیه   . شناخت  می  و  بود 
دختران حاج رضابودند. پس از صرف 
نهار دختری که چادر گل داری برسر 
داشت درحالی که چادرش را به دست 
بادسپرده بود از دامنه تپه ای که درآن 

درختهای  ازالبالی  یا  و  بود  نزدیکی 
این  بود  شخصی  درملک  که  گیالس  
ش  چادر  دوید.  می  طرف  وآن  طرف 
کرد  می  پرواز  سرش  باالی  در  باد  با 
نوازش  آنهارا  باد  که  بلندش  وموهای 
با  اونیز  بود.  نمایان  به خوبی  می داد  
چادر دختر درآسمانها پرواز می کرد.  
به  و  نشست  ای  سبزه  برسر  دختر 
ها مشغول شد. حس  زدن سبزه  گره 
بخود مشغول  نادررا  حسادت عجیبی 
تا  که  زند  می  گره  سبزه  او   . داشت 
سال دیگر به خانه شوهربرود . نه  حاال 
باید صبر کند تامن درسم تمام شود. 
نه  بزند.  گره  باید سبزه  دیگه  دوسال 
بود که  به دختر  آنقدر حواسش  حاال. 
بود.  کرده  فراموش  را  خود  خانواده 
تنها کسی که متوجه این اوضاع شده 
بود خواهرش بود.  اما به روی خودش 
نمی آورد.  آن روز عصر که با سبزه و 
شهر  به  و  کردند  می  خداحافظی  گل 
باز می گشتند نادر هنوز نمی دانست 
نام این دختر چیست و متوجه نشده 
طبیعت  مهمانهای  از  کدامیک  با  بود 
آمده بود. آن شب تمام خواب او پُراز 
با  همراه  که  بود  داری  گل  چادرهای 
باد عطرآگین بهار درهوا شناور بودند 
دختری  بلند  موهای  درزیرآنها  و 

دردست باد درفضا گسترده می شد.
بوی  فکرش  تمام  نیز   روز  آن  فردای 
عطر بهار می داد. چشمش  پراز تصویر 
آهوئی  چون  که  بود  دخترکی  دلکش 
ظریفش  پاهای  با  و  رهابود  درصحرا 
برقلب او فشار می آورد. ضربان قلبش 
هم  دخترک  گامهای  های  ضربه  با 
آهنگ بود.. اما با صدای مادرش که به 
این  بخور   ناهار  بیا  :نادر  گفت  می  او 
دوروز  محوشد.  لحظاتی  برای  تصویر 
از  . مدارس پس  این ماجرا گذشت  از 
تعطیالت نوروزی دوباره باز شده بود. 
از  دختران مدرسه اشرف پهلوی پس 
ساعت  هرروز  مدرسه  شدن  تعطیل 
سرکوچه  از  ظهر  بعداز  دقیقه   15 4و 
او  روز  آن  تا   . کردند.  می  عبور  آنها 
با بی توجهی از کنار این دختران می 
که او  برای  ازآنها  هیچیک  و  گذشت 

 از بعضی ازآنها کوچکتر و یا ازبعضی 
ازآنها بزرگتر بود برایش جالب نبودند. 
آن روز دوشنبه بعدازظهر که اوهم تازه 
از مدرسه بازگشته بود و به طرف خانه 
، ابروان هاللی شکل و  شان می رفت 
لبخند نمکین اورا دیدو بالفاصله اورا 
می  اورا  گویا  هم  دخترک   . شناخت 
شناخت . به محض دیدن او چادرش را
میخواهد  که  بهانه  این  به  و  کرد  باز   
بلندش  موهای  کند  مرتب  را  چادرش 
را  درمقابل دیدگان عاشق اوقرارداد.   
هوای  ترشد.  عاشق  بود  نادرعاشق 
سرمای  به  او  برای  بهاری  مطبوع 
کویری  زمستانهای  نوع  از  زمستان  
بهم  صدای  شد.و  تبدیل  شهرش 
خوردن دندانهایش توجه همه را جلب 
که  بود  تنها کسی  اما دختر  کرد.  می 
ازآن آگاه نشد و با تبختر به راه خود 
مادرش  و  آمد  خانه  به  او  داد.  ادامه 
اورا  از حال پسرش،  ونگران  مضطرب 
بهبودی  شاید  تا  پیجید.  پتوئی  الی 
حاصل کند. فردا صبح به عشق دختر 
بلند شد.  زودتراز حد  ازبستربیماری 
ازخانه  مدرسه  به  رفتن  برای  معمول 

بیرون آمد. مادرش گفت:
و  بمونی  درخانه  باید  که  امروز 
زودتر داری  برعکس  کنی  استراحت 

برم  بیرون   : داد  جواب  واو  میری؟   
که  امید  بااین    . میشم  خوب  زودتر 
دختررا بهنگام رفتن به مدرسه ببیند 
متوجه  کم  کم  اما  ایستاد   کوچه  سر 
شد که مدرسه اش دیر می شود و به 
امیدبعداز ظهر که هنگام تعطیل شدن 
4و  ساعت  ببیند   اورا  بتواند  مدرسه 
15 دقیقه سرکوچه حاضرشد. چشمان
عاشق کش اورا اززیر چادر شناخت .

دریک لحظه اندام دختررا  اززیر چادر 
ودرهمین  تصورکرد  خود  درآغوش 
پیش  روز  مثل  دوباره  که  بود  لحظه 
را  چادرش  گرفت  تصمیم  دختر 
لحظه  این  و  کند  مرتب  سرش  روی 
توانست  می  نادر  که  بود  دلخواهی 
موهای بلند دختررا ببیند و سرمست 
شود.  این بازی بصورت روزانه درآمده 
ها  جمعه  از  غیر  توانست  می  او  بودو 
اندام  هرروز  بود   تعطیل  مدرسه  که 
دختررا ببیند و تا روزبعد با آنچه دیده 
دلش  که  آنگونه  و  کند  خلوت  است  
رازونیاز  به  خود  عشق  با  خواهد  می 
بپردازد. یکماه گذشت و اوهنوز حتی 
یک کلمه با دختر صحبت نکرده بود. 
دراین یک ماه خواهرش راهم فراموش 
کرده بود.  برادرش به اوقول داده بود 
به عنوان عیدی اورا به سینما ببرد. اما 

داستان کوتاه                                                                   غزاله یزدی

دائی
ُ

عشق یعنی ـج
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حوصله سینمارفتن نداشت . فقط می 
اوفکر  به  و  بنشیند  خواست درکنجی 
کند. به موهای بلندش ، به چادری که 
از  را  آن  خود  متجاوز  دستهای  با  باد 
موهایش  و  کرد  می  جدا  سرش  روی 
رانیز به دنبال خود می کشید. باألخره 
به  برادرش  اردیبهشت  سوم  شب  آن 
فرداهم  میریم سینما.  امشب  او گفت 
که جمعه است و تو تعطیلی . بنابراین 
با  شب  آن   . نیست  ای  بهانه  دیگه 
سینما  این  رفتند.  سینما  به  برادرش 
میداد  نشان  هندی  فیلمهای  همیشه 
شده  دوبله  فیلم  یک  شب  آن  اما 
سوردی  آلبرتو  باشرکت  ایتالیائی 
در  میداد.   رانشان  سیلواکوشینا  و 
عاشقانه  دو  این  فیلم  از  ای  صحنه 
حرفهائی  و  بوسیدند.  می  یکدیگررا 
بود.  عاشقانه  رازونیاز  زدندکه  می 
برادرش  آمدند  بیرون  ازسینما  وقتی 
گفت : خوب بود؟ واو گفت: آره خیلی 
عاشقانه بود. برادرش خندید و گفت : 
چیزهارا  این  تو  تا  مونده  خیلی  هنوز 
بفهمی  تا  زوده  خیلی  هنوز   . بفهمی 
این  به  او دردلش  و   . یعنی چه  عشق 
حرف برادرش خندید.  او وقتی 5 ساله 
هم  وحاال   . شناخت  می  را  عشق  بود 
درآتش عشق دختری که حتی اسمش 
را نمی دانست می سوخت. فردای آن 
روز خواهرش به خانه آنها آمد. پس از 
احوالپرسی از مادر و صرف چای گفت 
: سایه آقانادر هم سنگین شده دیگه 
ام  بچه   : گفت  مادرم  نمیاد.  ما  خونه 
باماهم که   . سرش تو درس ومشقشه 
تواین خونه هستیم زیاد حرف نمیزنه 
.این  : چشم  به خواهرش گفت  .نادر   .
شب جمعه میام خونه شما می خوابم. 

خواهرش گفت : قدمت روی چشم .

 هروقت دلت خواست بیا . 
***

 آن شب جمعه به خانه خواهرش رفت. 
خواهرش   . ظهربود  بعداز   6 ساعت 
اتاق مهمانخانه  به  در روی پلکانی که 
به  داشت  و  بود  ایستاده  میرفت 
بیا  حاال  که  کرد  می  تعارف  دختری 
دختر  چادرآن  بخوروبرو.  چای  یه  تو 
برروی شانه هایش افتاده بود و موهای 
می  را  هایش  شانه  مانندش   آبشار 
ورود  متوجه  خواهر  وقتی  پوشاند.  
اوشد با خوشحالی گفت بیا تو داداش 
دختر  کالم   وبااین   . اومدی  خوش 
رابرگرداند.  رویش  دستپاچگی  با 
که  بود  دختری  این  زد.  نادرخشکش 
طبق  سرکوچه  پیش  دوساعت  همین 
واینک  بود.  دیده  اورا  هرروز  معمول 
می  اورا  صورت  همه  بار  اولین  برای 
می  دختررا  این  خواهرش  پس  دید.  

شناسد.  دختر که قرار بود برود باال 

دراتاق بنشیند و احتماالً چای بنوشد 
یکباره   به  بماند  ای  چنددقیقه  و 
چادررا روی سرش محکم کرد وگفت 
. خیلی می بخشید  برم  باید  نه دیگه 
خداحافظ.ووقتی   . دردآوردم  سرتونو 
که  شرمی  با  گذشت  می  نادر  کنار  از 
تمام صورتش را سرخ کرده بود گفت: 

سالم 
چون  بدهد  اوجواب  به  نتوانست  نادر 
آهنگ  خواست  می  او  که  زمانی 
در  وبارها  بارها  را  »سالم«  نواز  گوش 
از  کند  دختر  انداز  گوش خود طنین 
نتوانست  او  و  بود  رفته  بیرون  خانه 
مات  دهد.   جواب  دختر  سالم  به 
زده  خشکش  خود  برجای  ومبهوت 
بود. خواهرش جلو آمد وگفت :  چیه؟ 
حواست کجاست ؟نکنه عاشق شدی .

نادر گفت : تو اونو می شناسی؟
- می شناسم؟  فاطی دختر حاج رضا  

را میگی؟

- دختر حاج رضا حالج؟
- معلومه ،  پس دختر کی؟

- اصاًل به باباش نرفته . حاجی با اون 
شکم گنده و دماغ مثل فیلش دختر به 
این خوشکلی داره ؟ پس چطور تا حاال 

من تو این کوچه ندیده بودمش؟
- آخه اون زیاد تو کوچه نمیاد. سرش 

دنبال درس ومشقشه.
- چی میگفتین ؟

- چه میدونم . باباش میخوادشوهرش 
نمیاد.  خوشش  ازپسره  اونم  بده. 

داشت درددل می کرد...
دیگر حرفهای خواهرش را نمی شنید. 
دیدارشان  نخستین  لحظه  یک  برای 
درروز سیزده بدر  تا چند لحظه پیش 
پرده  مانند  کرد  سالم  او  به  دختر  که 
گذشت. چشمانش  مقابل  از  سینما 

بود  فهمیده  چیزرا  همه  که  خواهرش 
سعی کرد تا اورا دلداری دهد.:

- میدونی اون چندسالشه ؟
- نه

- اون اآلن 18 سالشه .
- خوب که چی ؟

- اون نزدیک به سه سال ازتو بزرگتره. 
امسال دیپلم می گیره و باباش میگه باید 
شوهر کنه . توهنوز باید سه سال دیگه 

بری مدرسه . اصالً فکرشو نکن .
***

شهریور ماه همان سال فاطی به خانه 
به  همیشه  که  چیزی  و   . شوهررفت 
یاد  نادر ماند سالمی بود که درآخرین 

دیدارشان ازاو شنید. 
به یاد حرفهای برادرش افتاد که به او 
بفهمی  تا  زوده  خیلی  حاال  بود  گفته 

عشق یعنی چه .
یعنی  عشق  دانست  می  روز  آن  تا 
دلهره، عشق یعنی بی خبرشدن ازآنچه 
دراطرافت می گذرد. عشق یعنی درلذت 
شب  وروزرابه  روزکردن  را  شب  وصال 
را  دیگرعشق  معنی  واکنون  رساندن 

دریافته بود . عشق یعنی جدائی.
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خیابانها کم وبیش شلوغ بود ورفت وآمد زیاد. درآن 
شهر غریب هیچکس وهیچ جارا نمی شناختم ونمی 
دانستم کجا باید بروم وازکدام مغازه پرندۀ دلخواهم 
را بخرم . قیافه شهر شباهت  کاملی به شهر افسانه 
ای داشت .اصاًل شهر نبود. یک باغ بزرگ بود پراز گل 
وچمن ودرختهای کوتاه بلند  با برگ های رنگارنگ. 
دیوار خانه ها ومغازه ها را عشقه یا نیلوفر صحرائی 
پوشانده بود. چهره های گوناگون از هر قبیله وقوم 
ونژاد وتیره به رنگ های سفید و سیاه وسرخ وزرد 
شهرهم  خوردند.دراین  می  چشم  به  ها  درخیابان 
آدم ها زندگی می کردند وهم رنگ ها . نه برخوردی
در اندیشه بودونه تضادی درسلوک ورفتار. رنگ هی 
آهنگ  هم  ترکیبی  با  درکنارهم  ها  پوست  مختلف 
باشکوه  ای  جلوه  ونگوگ  تابلوی  مانند  ومأنوس 
داشت . سر زندگی ونشاط وغرور حکایت ازآرامش 
عقاب   بال  سایۀ  کسی  برپیشانی  کرد.نه  می  درون 
ابریشمی   رشته  بادمخالفی   .نه  بود.  نشسته  جور 
خیالی را میلرزاند. آتشی درکارنبودتا کسی ، خودرا 
بخاطر  آرمان تباه شده اش  بسوزاند. و یا کسی را 
به دلیل بیرون گذاشتن پا از خطی ممنوع بسوزانند. 
با  همراه  ها   چشمه  آب  آرام  جریان  مانند  زندگی 
زمزمه  بود. همراه با آهنگی دور و شیرین . هرزنی 
که از کنارم می گذشت چشمهای درخشان مادرم را 
درصورت خودداشت . باهمان  نگاه دلنواز  ومهربان . 
ودرقیافه هردختر نقش وحالت وجاذبه  دختر هفده 
لبخند   . مهتابی  باهمان  صورت  دیدم.  می  را  ساله 

بلند،  های  مژه   . ومواج  پریشان  موهای   . مالیم 
وچشمانی چون الماس سیاه تابناک ، وچون تاریکی  
یک شب ژرف گمراه کننده . انگار همۀ زن های این  
نگاه می کردند،  به دنیا   با چشم های مادرم   شهر 

وهمه دخترها ازیک کارگاه  آفرینش بیرون آمدند.
رازی  و   ، هرکس شاخه گل سرخی دردست داشت 
درنگاه . از حیرت نزدیک ب.د خودم را فراموش کنم 
. پرندگان مانند سایه های گریزان ازباالی سرمردم 
می گذشتند. روازشان بی دغدغه وآرام بود. گاهی 
زمانی  و  نشستند،  می  رهگذران  های   شانه  روی 
ونغمه  کشیدند  می  پر  دیگر  شاخه  به  ای   ازشاخه 
بود. ودرخشان  نمناک   ، سربی  هوا  دادند.  سرمی 
وبرگ ها مثل صورت شاداب آدم ها تروتازه . زمین 
نمیدانم   زد.  برق می  آینه  مثل  ونم آب  پاکیزگی  از 
چندساعت  توی خیابان  ها محو تماشای  آن همه 
با قدم های  از پیرمردخمیده ای  که   . بودم  زیبائی 
پرنده  مغازه   سراغ  گذشت   می  کنارم   از  شمرده 
لبخند  کرد.  نگاه  من  به  .خیره  گرفتم  را  فروشی 
افسرده ای زد ودور شد. گفتم : شاید نشنید. چون 
پنجاه  بازن  را  سئوالم  شنوند.  می  سختی  به  پیرها 
ساله ای که چشم  هایش راازمادرم عاریه گرفته بود 
درمیان گذاشتم . اوهم خیره به من نگاه کرد . لبخند 
سراسرشهر  غروب  تا  شد.  ودور  زدو  ای   افسرده 
همان  کهمیپرسیدم  هرکس   از  رازیرپاگذاشتم. 
نگاه خیره بودوهمان لبخند افسرده . مأیوس شدم 

واندکی دلخور.  چون در نگاهشان  نوعی سرزنش  

نبود. یک جور  به چشم می خورد.  شاید سرزنش 
خسته   . کنم  درکش  نوانستم  نمی  که  بود  شگفتی 
وکوفته  به خانه باز گشتم . دختر هفده ساله توی 
کشید.  می  مرا  انتظار   گوئی  بود.  ایستاده   داالن 

بالحنی آشفته گفتم : 
- هیچکس جواب درستی به من نداد  همه با نگاه 

حرف زدند. ـنهم گنگ و نامفهوم .
پرسید:

- چی می خواستی ؟
گفتم :

- سراغ مغازه پرنده فروشی رو از رهگذرها گرفتم .
فریادی از ته دل کشید:

- مغازه پرنده فروشی...!؟
کفتم :

بله . خواستم یه ُکرکی باقفس طالئی بخرم .
از حرفم تعجب کرد  وگفت :

- پرندگان درالیتناهی  زندگی میکنن . نه درمغازه 
ها...

گفتم :
- توی شهرما مردم  پرنده زیبا رو درقفس میکنن 

که ازآوازشون لذت ببرن.
پرسید:

- قفس چیه ؟
گفتم :

- یه زندان کوچولو  برای پرندگان خوش صدا.
گفت :

- زندان؟
گفتم :

- بله زندان. یه جور قبر معلق با ظلماتش و هراسش 
النه تبه کاران . کج اندیشان و بازیگران سیرک.

گیج شد وبه آرامی گفت :
- خداوند  به پرندگان  بال وپرداد که پرواز کنند.وبه 
انسانها عشق ، که دوست بدارند. هروقت پرنده ای  
بمیره شهر درماتم فرو میره .وهرکس یه شاخۀ گل 

تا اینجا خوانده اید:
 پیرمرد خنازیری به خانه ام آمد . اعضای بدنم راازهم جداکرد ودرکیسه ای ریخت و به خانه اش بردودرقفسه                      
اوراگم      درمیان جمعیت  بیا.  من  دنبال  به  وگفت  درآورد  اول  حال  به  را  بدنم  دوباره  روزدیگر   . داد.  جای 
کردم.  به مردی برخوردم که گفت : من پدرتوأم. شبی باز پیرمرد آمد تا اعضایم را ازهم جداکندخودرا به 
طناب که از سقف آویزان بود آویختم وپیرمرد با دیدن من گفت میخواستم عمر جاوید بهت بدم . لیاقتش      
رانداشتی .صبح زنی که درطبقه پائین میزیست برایم صبحانه آورد صدایش شبیه مادرم بود.او مرا به همه 

خطوط و گوشه وکنارزندگی سالهای دوربرد. می خواستم بروم یک پرنده بخرم ... واینک دنباله داستان
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سرخ دردستش میگیره . چون ازآواز پرندگان  همۀ 
ما پیام عشق می شنویم .وهرگاه بخواهیم  غم مونو  

فراموش کنیم  به آوازشان  گوش میدیم .
حرفهای دختر و آنچه درخیابانها  دیدم برایم  بهت 
درخیال  حتی   شهری  چنین   تجسم  بود.  انگیز 
غیرممکن  به نظر می رسید. زندگی آرام  وفارغ از  
نمی  هم  افالطون  درتصور  مردمش   هراس   هرنوع 
گنجید. چهرۀ افسانه ای این شهر  به اندازۀ اسراری  
که درزیرزمین آن هیوالی قوزی دیدم  رشتۀ افکار و 
تصورات  منطقی از  واقعیت های زندگی  اُخت شده 
ام را  ازهم گسیخت . حس کردم درحالت رهاشدگی  
دارم دریک فضای  تهی ، دریک خأل دور خودم  می 
مثل   . خورم  می  تاب  سوئی   به  سوئی  واز  چرخم 

حباب  ویا چیزی سبک تر از حباب.
 بی اراده از پله ها باال رفتم . سگ هم با من آمدو 
جلوتر  داخل اتاق شد. هوا داشت رو به تاریکی می 
هارا  .وچشم  کشیدم  دراز  تختخواب  روی   . رفت 
با افسون   بستم .که خودم را  از یادببرم . خودم را 
دنیای عجیبی که  درآن مثل عنکبوت  آویخته  تاب 
می خورم... صدای دختر همسایه  همچنان درگوشم  
درتهیگاه  سار   چشمه  زمزمه  مثل  میزد.   زنگ 
سحر. نمیدانم خواب بودم  یا بیدار که دیدم  شبح 
بی  چیزی  ویا  گنجشک   بال  سایه  مانند    ، محوی 
شکل تر  از سایه داخل اتاق شد.  وآرام وسبک  به 
نیلوفر  خم  تُرد  ساقۀ  ومثل  آمد.   تختخوابم  طرف 
پرندگان   به  خداوند   : گفت  درگوشم  وآهسته   شد 
بال وپرداد که  پرواز بکنند و به انسانها عشق ، که 

دوست بدارند...
صدایش درجانم نشست . وانعکاس بی پایانش همۀ 
وجودم را پُر کرد. مثل حباب صابون سبک  وغلتان از  
میان سایه ومه ، از میان خاطرات  آشفته ومغشوش  
 : گفتم  وزیرلب  بازگشتم  پیش   سال  وسه  سی  به 
دوستت دارم . صدایم میلرزید.  خودم هم میلرزیدم 
. ازشوق . یاازشرم .. اولین بار بود  که رازم  را به زبان 
آوردم . وحرف دلم را بااو  درمیان گذاشتم . تبسمش 
و اشکش مرا غافلگیر کرد. دستپاچه شدم . خواستم 
فرارکنم . خواستم شاخۀ گل سرخ راازتوی  گلدان 
بردارم وبگریزم . درنگاهش شعله ای بود که سراپایم 
قدرت  دیگر   . شدم  خاکستر  و  سوختم  سوزاند.  را 

حرکت نداشتم . ناچار  برجای خودماندم .
  اومثل سایۀ بخاری  مواج که درآینه 

بیفتد  جلوآمد وآهسته درگوشم گفت : افسوس که 
دیرشده . مرابه دیگری دادند. عروس شدم دیشب 

...
 . این حرف تکان خوردم  ازتندباد    ، تر  مثل شاخۀ 
سرم گیج رفت وخفقانی کشنده راه نفسم را بست 
دیوار  به  را  سرم  وار  ودیوانه   . تابیدم  خودم   به   .
 ... نه   ، که  بگویم  و  بردارم  فریاد  . خواستم  کوبیدم 
شد.  خفه  درگلو   صدایم   . بکنی  ازدواج  نباید  تو 
مانند دودی که از آتشی برخیزد توی خودم پیچیدم 
ونه  دیدم  می  را  زمین  نه  که  دور  .آنقدر  ودورشدم 
به وسعت  همۀ  و  پراکنده شدم  . درفضا  را  آسمان 

جهان درآمدم .
نمیدانم چندساعت ، جندروز  ویا چندماه  درحالت  
بی شکلی  و اثیری بودم  که صدای  واق واق سگ  

به گوشم خورد.  دوباره خودم را باز یافتم . دوباره 

تقال  فرط  از  داد.  من دست  به  مرگبار   خفقان   آن 
بیدارشدم .. پلکهارا باز کردم  وچشمهارا ماالندم .

دیدم زن همسایه  ودختر هفده ساله اش  کنار دیوار  
بود.  تختخوابم  پای  صبحانه   سینی  اند.  نشسته 
شده  ولو  اتاق  کوچک   درفضای  سنگک   نان  عطر 
بود. برخاستم  ودرحالی که عرق پیشانی ام  را می 
خزید  سگ   . نشستم  ودختر  مادر  روبروی  گرفتم. 
مانند  درست   ، افسرده  تبسم   با  زن  زانویم   روی 

تبسم آدمهای روز گذشته، گفت :
- اومدیم  خداحافظی بکنیم .

 ناگهان  درخودم فروریختم وبالکنت گفتم :
- کجا؟

 زن با همان لبخند گفت :
- دخترم عروس شد. دیشب . باید ازاین شهر بریم .
نگاهی لرزان  به سیمای مهتابی  دختر انداختم . برلب 
اشکش  و  تبسمش   . اشک  .ودرچشم  داشت  تبسم 
مرا غافلگیر کرد. دستپاچه شدم . خواستم فرارکنم 
سوزاند.  را  سراپایم  که  بود  ای  شعله  درنگاهش   .
سوختم وخاکسترشدم . دیگر قدرت حرکت نداشتم 
. برجای خود ماندم . سگ رفت کنار  سینی صبحانه  
نشست . دست هارادراز کرد  و پوزه را روی  پنجه 
ها گذاشت و از فاصلۀ کم  سینی صبحانه را بوئید. 
منتظربود کرد.  تیز  را   اشتهایش  نان سنگک  عطر 

 که لقمه ای  به او بدهم . چند لقمه جلواش انداختم  
بالفاصله بلعیدو دوباره پوزه را روی پنجه ها گذاشت.

 زن از جایش  برخاست ورفت . دخترک هم  مثل سایه 
به دنبالش راه افتاد . گیج ومنگ برجای  خود خشک 
باز   درنیمه  واز الی  برگشت  بعد دختر  کمی   . شدم 
شتابزده گفت : خداحافظ ... لرزیدم . صدایش شبیه  
صدای بال قو  درسکوت یک شب مهتابی  بود. بی 
اختیار فریاد برآوردم که دوستت دارم ... این صدای 
من نبود صدای قلبم بود. که از اعماقم بیرون آمد.  
او رفته بود . باردوم بود که عروسی می کرد. یک بار 
سی وسه سال پیش  به خانه شوهررفته بود. از پشت 
پنجرۀ اتاق  با چشمهای  اشک آلود  به خیابان  نظر 
چیدند.  کامیون  یک  توی  را  منزل   اثاثه   . انداختم 
زحمت  به  که  شان   زندگی  وپرت   خرت  درمیان 
ازتوی  بود  گل الله عباسی   توی کامیون جاگرفته 
گلدانش  به من چشمک زد ووداع کرد. بعد یک یک 
اشیاء  از صندلی شکسته  تا سیخ کباب  بامن وداع 
کردند.گوئی داشتند از دوست قدیمی خود جدا می 

شدند. اشکم روی گونه ها فروریخت .
کامیون که راه افتاد  واز نظر دور شد  آمدم روی لبۀ 
تختخواب نشستم . وسگ را میان  دوپایم گرفتم . 
گوشهایش را ماالندم وگفتم : دوست من. همه رفتند. 
تنها شدیم . چه باید کرد؟  سگ زوزه کشید. زوزه 
اش تلخ و سوزناک بود.  بعد رفت کنج  اتاق کز کرد.  
 . ام را مرورکردم  . گذشته  روی تخت دراز کشیدم 
هنوز حرف دخترک  درگوشم زنگ میزد:» خداوند 
به پرندگان  بال وپرداد که پرواز کنند. وبه انسانها 

عشق ، که دوست بدارند.« 
بیاد روزهای  بچگی افتادم  که به طرف گنجشکها  
بال کفترهارا می کندم  ودرون   . پراندم  سنگ می 
النه هائی  که از تخته  پاره ها ساخته بودم  زندانی 
می کردم . که به مرور  با من انس بگیرندو از بام خانه 
ام  دورتر نروند.  پدرم  گهگاه به شکار تیرنگ می 
از  با خورجینی  پرازپرندگان  تیر خورده   . و  رفت 
جنگل برمی گشت . یک هفته غذای ما  گوشت لذیذ  
و  حالی  که  آنان  شهر،   مردم  بود.   شکارها  همین 
ذوقی  داشتند قناری  وبلبل را  درقفس مس کردند  
که آواز بخوانند ، وازصدای  آسمانی این پرندگان  در 

کیفی و لذتی فرو بروند.
 به یادم می آید  بعضی روزها  که از زیر چار طاقی  
بازارچه محله مان می گذشتم  توی جمعیت  به کفل 
ماچه االغ سیخک فرو می کردم  و تا عر می زد  پا 
می گذاشتم به فرار. هنگام بازی الک دولک  با بچه 
ها  دعوا راه مینداختم . و کتک کاری می کردم . یک 
بلند  . زوزه اش  لگد کردم  رابی هوا  آژانی  پای  روز 
شد  وبازویم را گرفت وکشان کشان  برد کالنتری و 
به زندانم انداخت . ازآن وقت مواظب بودم  که پای 
آژان هارا لگد نکنم . بزرگ تر که شدم وقایع دیگری  
 ، برادرم  شدن  کشته  مثل   . شد  ام  زندگی  وارد 
فراردومی . مرگ مادرم . بعد پدرم . بیکاری وتنهائی  
واندوه ازدست دادن کسانی که سالها با آنها جوش 
خورده بودم . وبا شادی وغمشان  شریک بودم . رنج 
تنهائی  وسوز دوری آنچشمهای افسونگر، شکنجه 
دیگر  وهزارهادردناشناس    . خواستن  زجِر  نیازو 
را تشکیل  زندگیم  ها قصه  با هراسها وتپش  همراه 

میداد.                                     
                                                            ادامه دارد.

گل الله عباسی  ازتوی گلدانش  به من چشمک 
زد ووداع کرد.
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آقای َکسره
نویسنده : گردباد

نابرادری دیگه من »تشدید« است که 
کوچک  دبلیوی  یک  صورت  به  گاهی 
چون  شود.  می  گذاشته  حرف  باالی 
در زمان تولد او زبان انگلیسی مرسوم 
نبوده توضیح دادنش مشکل بوده ولی 
فراوون  و  فت  دبلیو  حرف  که  حاال 
شده و همه جا استفاده می شه دیگه 
براحتی می شه کارش رو توضیح داد .

بره  خواد  می  که  نفر  یک  گاهی  حتی 
بهش   ، میپرسه  آدرس  و  »دبلیوسی« 
بینی ؟  :  اون تشدید رو می  می گیم 
تشدید  که  فهمه  می  خودش  اون  که 
یعنی دبلیو  و می بینی هم یعنی سی 

. اینجوری راحت میره و پیدا میکنه.
بعضی ها معتقدند که این نابرادری ما 
»تشدید« از اضافا ت زبان عربی است 
و باید از زبان فارسی برداشته بشه. از 
جمله جناب مستطاب  صادق هدایت 
که اولین بار در کتاب »وغ  وغ ساهاب«  
بجای تشدید  ازتکرار خود اون  حرف 

استفاده کرد. 
برای  جوابی  »تشدید«   مخالفین  ولی 
این سوال ندارند که اگر اون رو از بین 
ما  نابرادری کوچک  این  تکلیف  ببرند 
چی می شه . جایی که نداره بره . پول 
 . نیست  دستش  در  که  هم  ای  پله  و 
فارسی  بیچاره  گه گاهی توی کلمات 
ده   می  نشون  خودی  و  شه  می  پیدا 
یک حقوق کم بخور و نمیری هم بهش 
رو  حقوقش  این  اگه  خوب   . دن  می 
قطع کنند چی کار کنه . این یارانه هم 
که فقط چهل و پنج هزار تومنه کفاف 
روزی یک وعده غذای  سلف سرویس 
اردک تو میدون  تجریش رو نمیده  که 

رسیده به70 هزار تومان.
راستی چی کار کنه؟

به  که  گرفت   باال  ر  انقد  بحث  این 
فرهنگستان زبان هم کشیده شد  که 

باید تشدید رو حذف کنند.
بهش  بودم  او  جان  نگران  که  من 
بشه  پناهنده  بره  که  کردم  پیشنهاد 

به استرالیا.
ممکنه  گه  می  و  مخالفه  خودش  ولی 
قایق  یک  با  استرالیا   جای  به  رو  من 
جزیره  یک  به  بفرستند  سوراخ  ته 
تش   که  »تشدید«  یک  آفریقا.  ته 
سوراخه و باد میده توی آفریقای زبون 

نفهم  چیکار می تونه بکنه؟
  نابرادری دیگر من هم اسمش »همزه« 
کوچیک  6 عدد  شکل  به  که  است  

گاهی خودش   . کوتاهه  دم  و  خوابیده 
رو جای برادرم  فتحه جا میزنه. 

اون حیوونی با کسی زیاد کار نداره.
بله خدمت ذات مبارکتون بگم که در 
مورد استفاده از تکنولوژی جدید مثل 
کامپیوتر و لپ تاپ و تبلت وغیرو، اگر 
جاها  جور  این  در  منو  خود  خواستید 
رو  کلید شیفت  ابتدا  باید  کنید  تایپ 
انگشتتون  اینکه  وبدون  دارید  نگه 
رو  کلید »ی«  بردارید  اون  روی  از  رو 
فشار دهید . اینطوری می تونید من رو 
احضار کنید و من در عرض یک هزارم 
چی  هر  و  رسم  می  خدمتتون  ثانیه 

کسری دارید رفع می کنم .
کامپیوترم  توی  اینکارو  خودم  البته 
تو  گفت  .برادرم  نشد  و  کردم  امتحان 

هنوز کامپپوتر  بلد نیستی .
یک  کامییوتر اپل هم که خریدم دیگه 

رو  خودم  نتونستم  .اصلن  شد   واویال 
تایپ کنم.

که  دارم  هم  منزوی  ناخواهری  یک  
با  و  خودشه  کار  تو  سرش  اش  همه 

هیچ کدوم ما کاری نداره.
»ضمه« می گه که اون خودش رو می 
گیره و فکر می کنه که از همه ما بهتره. 
شکلش هست مثل یک موج . فقط هم 
هر  نه  اونم   ، میکنه  معاشرت  الف  با 

الفی.  فقط الفی که اول کلمه میاد.
 بعضی ها بهش می گن »کالهی خانم« 
و به اون الفی که با »کالهی خانم« در 
اول کلمه می یاد ، می گن  آ ی با کاله  

یا  »مد« با فتحه  نه با ضمه.
ضمه خانم  میگه : انگار دم این »کالهی

 خانم« چسبیده به سر این آقای » آ« 
و حاضر نیست به هیچ جای دیگه ای 
نقل مکان بکنه جز باالی  سر آقای » آ 
« . این کالهی خانم با هیچ کس دیگه 
نیست  و حاضر  کنه  نمی  معاشرت  ای 
به   . بشینه  ای  دیگه  حرف  هیچ  روی 

این می گن وفاداری .
حاضر  حتی  که  اینجاست  تر  جالب 
یا  لغت  وسط  که  هایی  الف  با  نیست 
فقط  و  بشه  دمخور  هستند  لغت  آخر 
الف هایی رو دوست داره که میان اول 
لغت . خوب اینم یک جور سلیقه است 
دیگه . از قدیمم گفتن : کبوتر با کبوتر 
همجنس  با  همجنس  کند   ، باز  با  باز 

پرواز.  
حاال چرا پدرم منو گذاشته زیر حروف  
و اون رو گذاشته باالی سر حرف » آ« 

اینو دیگه من نمی دونم . 
می  من  از  روانشناس  چرا  ونمیدونم  
شدی  ای  عقده  قدر  این  چرا   : پرسه 

کسره جون .
خواهرهای  برادر  همه  ببینید  خوب 
من باالی حروف می شینن و تنها من 
هستم که زیر دست وپا له شدم . لعنت 
به این شانس من که از اولش هم مثل 

چرخ زیر تریلر بودم.
در  که  کنم  اضافه  رو  مساله  این  باید 
اعتراضیه ای که برای دادستان محترم 
نوشتم سوال و کردم که چرا در بعضی 
نامناسب  اینجانب در جاهای  از  موارد 
استفاده  نداره  من  به  ربطی  اصلن  که 

می کنند.
گاهی برادر بزرگم »فتحه « رو به جای 
من می گذارند . به عنوان مثال  بجای 
پَسر )با فتحه باالی سین( میگن پِسر 

)با کسره باالی سین(.
از  روی یک حرف  تاکید  به جای  یا  و 
من استفاده می کنند . بطور مثال کلمه 
کسره   )با  »کردنِد«  رومیگن  »کردند« 
در آخر کلمه (. نمونه اش این خا نوم 
هست  که درتلویزیون  صدای امریکا  
میکنه.   اینکارو  همش  میگه   اخبار 

کردنِد  رفتنِد   دادنِد  .. ..
آیا  ؟  برای چیه  این کسره  خوب حاال 
سواستفاده از حق کپی رایت اینجانب 

نمی باشد. 

برند  بکار می  که  رو  کلماتی  در ضمن 
گاهی غلط می باشد و هیچ اهمیتی هم 

نمی دهند. 
مثلن  » آِخر« رو که با کسره می باشد 
عوضی  فتحه هست  با  که  آَخر«   « با  

می گیرند.
 آخه این که نشد کار.

گفتم »آخه« ، یاد سالهای پیش افتادم 
تا  دو  با  همراه  »آخه«  کلمه  این  که 
برادرش »آِخر« و »آَخر« اومدند منزل 
ما خواستگاری خواهرم »ضمه« . البته 
همینجور سرزده نیومدن . اول دو سه 
تا اس ام اس و ایمیل فرستادن و منو 
در تویتر و فیس بوک  like  کردند.   

گل  که یک دسته  دیدم  اومدن  وقتی 
خودشون  با  هم  زهره  خر  گل  بزرگ 

آوردن .  
حاال  خوب  پرسید:  ازشون   پدرم 
اومدین  هم  با  تون  تایی  سه  چرا 

خواستگاری ؟
» آَخر« شروع به صحبت کرد و گفت: 

» ما سه تا برادریم ، از خانواده خیلی 
تفاوتهای  یه  هستیم   هم  خوبی 
فکر   . داره  وجود  ماها  بین  کوچیکی 
کردیم اگه یکیمون رو رد کردین ، نفر 
دیگه رو به نوکری خودتون بپذیرید ، 

از محبتتون خیلی ممنون می شیم .
خواهرم »ضمه« یک سینی چای آورد 
در  و  گذاشت  چایی  همه   جلوی  و  
کامل  بطور  رو  همشون  سراپای  ضمن 
برانداز کرد و رفت توی اون یکی اتاق.

قسمت دوم

میدان تجریش
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برادر  تا  سه  این  مورد  در  که  هم  من 
زیاد شنیده بودم همه حرکاتشون رو 
»آِخر«  کنار  رفتم   ، داشتم  نظر  زیر 

نشستم و باب صحبت رو باز کردم .
و  کردم  معمولی  علیک  سالم  یه  اول 
ازش در مورد  like کردن من تشکر 
باالخره  پرسیدم:  ازش  بعد  و  کردم  
تون  معنی  چیه؟  شما  حساب  حرف 
معنی  به  شما  میگن  بعضیا  چیه؟ 
»پایان« هستید، بعضیا میگن به معنی 
حل  مسائل  این  تا  هستید،  »دیگر« 

نشه که خواستگاری معنی نداره.
استفاده  کسره  مِن  از  چرا  ضمن  در 
کردید و زیر حرف »خ« تون گذاشتید 
 . پورسانتی  هیچگونه  پرداخت  بدون 

آَخرفکر می کنین ما خریم؟ 
نگاه  به من  با چشمهای گشاد  »آِخر« 
کی  اصلن  جنابعالی   : گفت  و  کرد 
برادر   کسره  من،   : گفتم  ؟  هستین 
دوم  حرف  در  شما  و  هستم  »ضمه« 

اسمتون از من استفاده کردین .
گشادی چشمهاش کم شد و لبخندی 
شما  حال  آهان،  گفت:  و  آورد  لب  به 
جز  نیست  ماللی  گفتم:  چطوره؟   
تا  سه  ما  واال   : گفت   . شما  دوری 
برادریم که من آخرینشونم . پدرم این 
اسما رو روی ما گذاشت، تقصیر ما که 
فتحه  شما  برادر  اون  حتمن   . نیست 
هم با برادر من »آَخر« همین اشکال رو 
داره و ازش دلخوره . گفتم: اسم فتحه 
رو پیش من نیار که می زنم تو دهنتو 
و میندازمت بیرون و داغ ازدواج رو به 

دلت می ذارم .
صورتش سرخ و سفید شد و پرسید: 
چرا؟   داستان رو براش تعریف کردم 
و توضیح دادم که برادرم فتحه چشم 
خوشبختانه   . نداره  رو  من  دیدن 
برادرم فتحه اون موقع خونه نبود واال 

شر بپا می کرد. 
دونی  می  بابا جون  پرسیدم:   بابام  از 
فتحه کجا رفته ؟   پدرم کمی فکر کرد 
و گفت: رفته  صبحونه بخوره . گفتم: 
گفت:   گوشم  در  یواش  پدرم  ؟   کجا 
رفته اون کله پاچه ای که پشت دروازه 

قزوینه و  بنا گوشایه خوبی داره .
بود  شده  کنجکاو  که   » آَخر   « آقای 
کرد  من  به  ای  اشاره  گیم  می  ما چی 
و گفت : جریان چیه؟ چیزی هست که 
من باید بدونم؟    گفتم : نخیر به شما  
گفت:  »آخه«  برادرش   . نداره  ربطی 

آخه ما هم باید بدونیم.
پدرم گفت:  آخه چرا؟   بعد » آَخر « 
گفت: خوب آَخرما خواستگاریم ، نباید 

از خانواده شما هیچی بدونیم؟ 
پدرم گفت: هر موقع الزم شد بهتون 
می گیم . بعد پدرم گفت:  خوب دیگه 

تعریف کنید .
»آِخر« دستی به سرش کشید و گفت : 

واال چه عرض کنم؟ 
من گفتم: شما از اینکه این گویندگان 
 ، مختلف  تلویزیونهای  رادیو  محترم 
شما و برادرتون رو با هم  عوضی می 

گیرند گالیه ای ندارید؟
چشمکی  »آِخر«  و  آَخر«   « برادران   
ما  گاهی  واال  گفتند:   و  زدند  هم  به 
خودمونم همدیگر رو با هم عوضی می 

گیریم چه برسه به دیگران.
یک  براشون  :من  گفت   » آِخر   « بعد 
با  هستم  آِخر  من  گفتم  و  دادم  نامه 
کسره بر وزن عاقل . به معنای پایان . 
یعنی من پایان همه چیزم . آِخر خطم 

. ولی این برادرم ، 
»آَخر« هست با فتحه بر وزن مادر به 

معنای » دیگر« .
پشت  که  »ضمه«  خواهرم  دفعه  یک 
زد  هرهر  کرد  می  گوش  داشت  در 

زیرخنده .
صندلی  روی  از  و  شد  عصبانی  پدرم 
بلند شد و به من اشاره کرد و به سمت 
هنگام  در  و  رفت  اطاق  خروجی   در 
این  از  کدوم  هیچ  بابا  گفت:  رفتن 

آشغاال بدرد ضمه نمی خورن .
در  از  اردنگی  با  تاشونو  سه  هر  منم 
به حیاط  وقتی  و  انداختم  بیرون  اتاق 
سال  که  رو  بالی  پیت  سگ  رسیدیم 
به  بودیم  خریده  حراست  برای  پیش 
هر  پاچه  سگ،  و  انداختم  جونشون 
سه تاشونو گاز گرفت و اونها با فریاد و 

گریه از در کوچه بیرون رفتند .
 این کارو کردم که دیگه جرات نکنند 
به خواستگاری یک دختر با کالس و از 

خانواده اشرافیون بیان .
 بله خدمت عالیجناب عرض کنم که از 
کلمات دیگری که بصورت نابجا در اون 
اند کلمه »عطر«  از من استفاده کرده 
از  . بعضی  به معنای پرفیوم می باشد 
این آقایون که ادعای دانش و مدارک 
متعدد دکترا و غیره می کنند و ادعای 
دانستن چندین زبان هم دارند بنده رو 
به زیر »َعطر«  می برند و آن را »ِعطر« 
»ِمتر« می  وزن  بر  که  کنند  تلفظ می 
هم  خیلی  که  کنند  می  فکر  و  باشد 
به  که  وقت  هر  من   . اند  گفته  زیبا 
بدی  خیلی  احساس  روم  زیرعطرمی 
هستم  آنجا  که  را  مدتی  تمام  و  دارم 
حالت دلهره ، ترس و بوی بد دارم و در 
زندگی ام کلمه ای کریه تر از »ِعطر«  

با کسره  ندیده ام و نشنیده ام.
»فتحه«   برادرم  برای  پیش  وقت  چند 

مهمانی از شهر زیبای دامغان اومد.

دوست  برای  مادرامروز  مادرگفت:  به 
دبش  سبزی  قرمه  خورشت  یک  من 

درست می کنی ؟
بله وقتی که این آقا به منزل ما رسید 
دامغان  پسته  کیلوئی  نیم  بسته  یک 
روی  هدیه  عنوان  به  رو  بسته  دهان 
فندق  یک  همراه  با  گذاشت.  میز 

شکن.
بعد شروع کرد تعریف کردن از تاریخ 
مردم  بعضی  اینکه  و  خودشون  شهر 
این شهر معروفن به اینکه »ضمه گر“ 
ضمه  گاهی  را  »فتحه«ها  و  هستند 

تلفظ می کنند. 
مثلن بجای اینکه بگن »َرفته بودی« ، 
می گن »ُرفته بودی« . یا بجای اینکه 
بگن »َکباب« ، می گن »ُکباب« و بجای 

»َسَفر« می گن »ُسُفر« .
فهمیدم بدجنس میخواد دل خواهرم 

رو  به دست بیاره . 
با  رو  سبزیش  قرمه  ما  دوست  وقتی 
دوغ و پیاز کامل  خورد، یه آروغ بلند 
توی  همونجا  و  گفت  خدا  شکر  و  زد 
اتاق نشیمن با پیژامه ا ی که از برادرم 
زمین  روی   ، بود  فتحه عآریه  گرفته 
کنار مبل دراز کشید و زود خوابش برد.
توی   رفت  شد  بلند  تندی  هم  برادرم 
پرسید:  ضمه  خواهرم  از  و  اندرونی 
تو  که  آوردم  اینو  ؟  چیه  نظرت 
ببینیش. خواهرم از الی در یه نگاهی 
این   : اون و گفت  به قیافه قناس  کرد 

هیوال اومده خواستگاری من ؟
 . قرونه  اوزون  اسمش    : گفت  برادرم 
خیلی خیلی پولداره. از شهری اومده 
و  توان  عاشق  همشون  مردمش  که 
از توی ضمه استفاده  بجای مِن فتحه 

می کنند.
و  آورد  در  شکلکی  یک  هم  خواهرم 
گفت : نه ردش کن بره.  برادرم گفت: 

پشیمون میشی ها.
هم  آقا رو  اون  عذر  روز  اون  خالصه 
با احترام بسیار توسط سگ پیت بال 

مون خواستیم.
فندق  با  هم  رو  هاش  پسته   پاکت 

شکن اش انداختنیم تو کوچه.
اون  اصلن  که  فهمیدم  بعد  چند سال 
هم   داستانش  همه   و  نبوده  دامغانی  

جعلی بوده.
یکی از مواردی که به من امید می ده 

و خوشحالم می کنه  وجود یک کوهه 
در شمال شهرستان  سراب که از یک 
طرف به قله سبالن متصله و بیشتر از 
چهار هزار متر هم ارتفاع داره.  گفتم 
که من کوه ها رو خیلی دوست دارم . 

گذاشتند  رو  من  اسم  که  خوشحالم 
روی این کوه.

دمش گرم . اسمش هست »کوه کسره 
داغ« که از شاهکارهای طبیعته .

میگن آسمان نیلی اش پوشیده از مه 
هست .

از  بهتری  استفاده  خیلی  این  خوب 
اسم منه  تا اینکه ببرنم زیر »عطر« .

 یک نکته دیگه.
اگه میبینید که من اینجا کلماتی مثل 

اصال»  و عینا« و فعاًل  و  غیره رو با 
»ن « نوشتم فکر نکنید اشتباه کردم 

و  بیسوادم.
بنده  بدونید   که  نوشتم  رو  اینها  نه 
کمتر  عربی   های  تنوین  از  بعضی  از 
شیرین  زبان  به  و  میکنم  استفاده 
دلیل  یک  اینهم   . متعهدم  فارسی 

دیگه بر وطن دوستی من.
و  زدم  رو  ها  حرف  این  همه  خالصه 
کجا  از  و  کیم  من  بدونین  تا  نوشتم 

اومدم و  تبارم از کجاست .
بقیه اش دیگه دست شما و پروردگار 
دل  های  حرف  از  بعضی  من   است . 

خودم رو زدم.
رو  خطوط   این  دارم  که  هم    االن 
از  یکی  آلود  حزن  صدای  مینویسم  
به گوش  بغلی   اتاق  از  ابدی  زندانیان 

میرسه  که داره  زمزمه میکنه.
پشیمانم خویشتن  کرده   از 
نمی دانم دگر  ره  توبه   جز 
نمی گردد من  کام  به  چرخ   این 
گردانم چه  همی  سخن  خیره   بر 
محبوسم شگفت  ای  زاده ام   تا 
زندانم وقف  که  مگر  مرگ   تا 
درافتادم چون  که  نگر   بی جرم 
حیرانم چگونه  کنون  که   دانی 
پراکنده انده  و  غم  دل   بر 
پریشانم زخاطر  است   جمع 
انصافم تو  از  خیزد  و   مظلومم 
درمانم تو  از  باشد  و  بیمارم 

سلولیهای  هم  همه  از  باید  پایان  در 
این  نوشتن  در  که  کنم  محترم تشکر 
پوزش نامه به من کمک کردند .  پس 
فردا صبح قبل از طلوع خورشید قراره 
منو اعدام کنن . امیدوارم که دادستان 
محترم با خوندن این مطالب در وطن 
حکم  و  باشه  نبرده  شک  من  دوستی 

آزادی  من رو صادر کنه .
معدوم  مرا  اگر  که  باشد  یادتان  فقط 
اول  اسم  که  نیست  کنید دیگر کسی 
شما رو به اسم فامیل تان متصل کند.   

 والسالم .
 1256 سال  االول   جمادی  ام   سی 

شمسی قمری
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جرج کلونی را  به عنوان هنرپیشه ای
 توانا می شناسیم . اما او درکارنامه اش
تهیه  همچون  نیز  دیگری  عناوین 
دارد. نیز  را  وکارگردان   ، کننده 
ششمین  آثارماندگار«   »مردان  فیلم 
که  است  فیلمساز  کلونی   جرج  فیلم 
بازی  فیلم  دراین  نیز  او  خود  البته 
چنگ  به  فیلم   این  داستان  دارد. 
درآن   شودکه  می  مربوط  جهانی  دوم 
داران   موزه  و  هنری  ازمورخین  تیمی 
به دنبال صدها  در عقب جبهه جنگ 
قطعه باارزش هنری هستند که توسط 
نازی ها ازموزه ها دزدیده شده است.  
مأموریت این تیم  نگهداری و حفاظت 
می  بخاطرآن  ما  که  است  تمدنی  از 
داستان  این   ، فیلم  بعنوان   . جنگیم 

همه چیز را درخود جای داده است : 
گنجهای پنهان شده ، نازی ها ، صحنه 
هنرپیشگانی  برای  وشانس  زیبا،  های 
جان   ، موری  بیل   ، دیمون  مت  چون 
خود  بازی  با  که  کلونی   و   ، گودمن 
آثار  از  حفاظت  قهرمانان   عنوان  به 
فیلم  داستان  شوند.  معرقی  ماندگار 
روی  از  آن  فیلمنامه  و  است  واقعی 
      Robert M. Edsel کتابی    نوشته

وBret Witter تهیه شده است .
فیلم بازگو کننده یک سرقت تاریخی 

است اماسناریوئی که بوسیله کلونی

شده  هسلووHeslovنوشته  گرنت  و   
است  ازتوطئه ای که برای این دزدی 

صورت گرفته بحثی بمیان نمی آورد.
چگونه  که   - کارآگاهی  اصلی  دلیل 
این مردان توانستند  آثار مفقودشده 
است.  رنگ  کم  بسیار  پیداکنند-  را 
می  صحبت  ازچه  فیلم  درعوض 
شوخی  از  ای  مجموعه  فیلم  کند؟ 
به   ربطی  هیچ  که  است  ظریف   های 

شخصیتهای فیلم ندارد.
مت  نقش  عمده  ویژگی  مثال  برای 
فرانسه  او  که  است  دراین  دیمون 
کند.  می  صحبت  بدی  بالهجه  را 
 ، موری، گودمن  نقش های  همینطور  
اهمیت  بی  نوعی  به  ژان دوژاردین   و 

جلوه می کند.
کلونی درنقش  کسی که برای بازیافتن 
ای  برنامه  و  آثارهنری ظاهر می شود 
برای کارخود تنظیم کرده است  جمله 
توضیح  تا  ادامیکند  را  طویلی  های 
هنری  آثار  پیداکردن  چرا  که  دهد 
درراه  نفر  چند  که  دارد  را  آن  ارزش 
آن جان خودرا فداکنند. او درکار خود 
موفق می شود اما  این چیزی نیست 

که فیلم بدنبال آن است .
شبیه  فیلمی  به  بیشتر  کلونی  فیلم 
است که مفهوم ضمنی آن انتقال آثار 
جنگ  بحبوحه  در  خارج  به  باستانی 

عراق است.
مهم  شرکت  دو  فیلم  ساختن  برای 
و  پیکچرز  کلمبیا   یعنی  فیلمسازی 
فاکس 2000 پیکچرز  دخالت داشته اند.
James Granger مت دیمون نقش
را بازی میکند.  کیت بلنشت درنقش 

می  تصور  که   Claire Simone
اما  کند  می  کار  ها  نازی  برای  شود 
ملی  مقاومت  نهضت  عضو  درحقیقت 
یابندگان  تیم   بااین  و  است  فرانسه 
آثار عتیقه همکاری می کند. او کسی 
است که اطالعات زیادی دربارۀ محل 
نازی  توسط  هنری  آثار  کردن  پنهان 

ها دارد.
خود کلونی نقش Frank Stokes را 

برعهده دارد و این شخصیت ، کسی 

جهانی  دوم  جنگ  درزمان  که  است 
می  متقاعد  آمریکارا  جمهور  رئیس 
کند  هنر اروپا برای همه بشریت ارزش 
دارد و باید با تشکیل تیمی از خبرگان 
آشناکردنشان  و  آنها  دادن  آموزش  و 
جبهه  عقب  در   ، نظامی  مسائل  به 
برای بازیابی آثار باارزش هنری ازآنها 

سودبرد.
 Donald نقش  در   Bonnevill

Jeffrieِِ  عضو انگلیسی تیم است  که 
مسئولیت حفاظت از مادونا اثر میکل 

آنژ رابرعهده دارد.
باب  و   ریچاردکمبل  نقش  موری  بیل 
ساویتز  پرینستون  نقش   باالبان 
بسزائی  تأثیر  که  کنند  می  بازی  را 
دونفر  این  گذارند.  می  باقی  بربیننده 
مهمترین  از  یکی  تا   دارند  مأموریت 
که  را   Van Eyck کار  هنری   آثار 
توسط نازی ها دزدیده شده پیداکنند

گودمن  جان  برعهده  که  نقشی 
نام  به  شخصیتی  است   واگذارشده 
اتفاق  به  که  است  کارفیلد  والتر 
است  فرنسوی  که  دیگر  شخصیت  
دارد)ژان  نام   کلرمونت    کلود  ژان  و 
آلمان  خاک  عمق   به  دوژاردین( 
را  آثارهنری  تا  شوند  می  فرستاده 
ژراردین   آورند.  دست  به  و  ردیابی 
است  ممکن  فرانسوی  هنزپیشه 
شناخته  چندان  ها  آمریکائی  برای 
او  برعهده  که  نقشی  اما  نباشد  شده 

واگذارشده است بخوبی نقشی که اورا  
درفیلم »آرتیست« صاحب اُسکار کرد 
هنرمندان  دیگر  همانند  و  کرده  بازی 

این فیلم درخشیده است .
های  شانس  از  آثارماندگار«   »مردان 
کاستی  باهمه    . است  امسال  اُسکار 
هائی که دراین فیلم دیده می شود اما 
فیلمی است که بازی هنرپیشگانش به 
تنهائی  قادراست تماشاچی را  راضی 

از سالن سینما به بیرون بفرستد. 
کلونی  نیک     ، فیلم  پایانی  درصحنه 
فرانک  درنقش  کلونی   جرج  پدر 
ستوک ) سالهای پیری( ، پس از چند 
دهه نوه خودرا برای تماشای  مجسمه 
مادونا اثر میکل آنژ   می آورد و خودرا 
درمیان جوانان زیادی می بیند که اورا 
انسانی   و  هنری  اثر  این  حفظ  بخاطر 
می  تحسین   ، درجنگ   نابودشدن  از 

کنند.
اگر فیلم »مردان آثارماندگار« را هنوز 
دیدنش  یکبار  به   . ببینید  اید  ندیده 
ارزد. مدت زمان فیلم 118 دقیقه  می 
است و در آمریکاوآلمان ساخته شده 

است .

مروری برفیلم :

مردان آثار 
ماندگار
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ShirleyTemple    شرلی تمپل،  بزرگ ستاره کوچک 

عنوان رسمی اش خانم سفیر بود.  اما 
ترین  بزرگ  سینما   عاشقان  دربین 
ستاره کوچک نامیده می شد.  شرلی 
به  آوریل 1928  9 شب 23  درساعت 
دنیا آمد .پدرش جرج فرانسیس تمپل 
کالیفرنیا  درجنوب  وبانکدار  بازرگان 
کرایگر  املیا  گرترود  ومادرش  بود 
بود که به رقص عالقه زیادی داشت و 
همین امر باعث شکل دادن شخصیت 
از  بیش  شرلی  شد.  شرلی  هنری 
رقص  کالس  به  که  نداشت  سال  سه 
آنجلس رفت درسال 1931در  درلوس 
تهیه  دو  که  بود  رقص  کالس  این 
دیدند  اورا  آموزشی  فیلمهای  کننده 
ودرسریالی از فیلمهای کوتاه خود که 
هنرمندان  ازبین  هنرپیشگانش  همه 
خردسال بودند  شرکت دادند. به این 
روزی  و  شد  هنرپیشه  شرلی  ترتیب 
درسال   . گرفت  می  دستمزد  دالر  ده 
آمریکا  اقتصادی  رکود  اوج  که   1933
او  با  فاکس  فیلمسازی  شرکت  بود  
درفیلم  خواست  او  واز  گرفت  تماس 
سرشار  و  خنده  سراسر  که  اش  تازه 
بازی  بود  امیدوارکننده  پیامهای  از 
دراین  آوازهایش  و  ها  رقص  کند. 
 . برانگیخت  را  همگان  تحسین  فیلم 
ستاره  بزرگترین  تولد  سرآغاز  واین 
  1961 تا   1931 سال  از  او  شد.  جهان 
فیلم   43 و  کوتاه  فیلم   14 از  بیش 
سینمائی بازی کرد. درسن 17 سالگی 
با سربازخوش سیمائی  به نام جک اَِگر  
به  دختری  ازدواج  ازاین  کرد.  ازدواج 
سال  اما4  متولدشد  لینداسوزان  نام 
بعد به دلیل مشکالت شخصیتی جک 
به جدائی شدند.پس  اَِگر  آنها مجبور 
ازآن درسال 1950 شرلی با یک افسر 
چارلز  نام  به  دریائی   نیروی  سابق 
بلک ازدواج کردوصاحب دو فرزند به

لوری  شدند.  و  جونیر  چارلی  نامهای 
رسید  سالگی   55 سن  به  وقتی 
زندگی  بلک  چارلز  وباشوهرش  
سعادت آمیزی داشت تصمیم به کناره 
وقت  وهمه  گرفت  سینما  از  گیری 
خودرا به تربیت سه فرزندش اختصاص 
در  خیریه  امور  به  حال  درعین  داد. 
جوامع اطراف خود نیز همت گماشت. 
دیری نگذشت که سفیر سازمان ملل 
آمریکا  کبیر  سفیر  سپس  و  متحد 
درغنا  شد. درزمان ریاست جمهوری 
در  آمریکا  سفارت  به  فورد  جرالد 
درسال  آنگاه  رسید.  چکسلواکی 
منتشر  خودرا  اتوبیوگرافی   1988
کرد. وقتی رکوداقتصادی بزرگ دامن 
فرانکلین  پرزیدنت   گرفت  آمریکارا 
دیالنو روزولت دریک سخنرانی گفت: 
تا زمانیکه آمریکا شرلی تمپل را دارد 

با مشکلی روبرو نخواهدبود. 
شرلی تمپل      زمانی به سرطان سینه 

قوی  بسیار  ای  روحیه  با  اما  دچارشد 
کندوسالمتی  غلبه  برسرطان  توانست 
فوریه  دهم  در  سرانجام  بازیابد.  خودرا 
ساید  وود  در  واقع  منزلش  در   2014
مرگ  به  سالگی  درسن 85  کالیفرنیا  

طبیعی درگذشت .
شرلی تمپل هنرمند و سیاستمداری بود 

که هرگز از یاد ها نخواهد رفت . 
 عمده فیلمهائی که او درآن به ایفای نقش 

پرداخت ازاین قراراست 
برخیز و هورا بکش )1934(
چشمان درخشان )1934(

کلنل کوچک )1935(
حاال و همیشه )1935(

شرلی تمپل در پرنسس کوچک )1939(
کوچکترین یاغی )1935(

کاپیتان ژانویه )1936(
دختر کوچولوی پولدار بدبخت )1936(

وی ویلی وینکی )1937(
خانم کوچولوی برادوی )1938(

ربکا از مزرعه سانی بروک )1938(
پرنسس کوچک )1939(

پرنده آبی )1940(
کاتلین )1941(

خانم آنی رونی )1942(
مجرد و پربچه )1947(

قلعه آپاچی )1948(
آقای بل ودیر به کالج می رود )1948(

حادثه در بالتیمور )1949(
یک بوسه برای کورلیس )1949(

شرلی تمپل بیش از 14 فیلم کوتاه و 43 فیلم سینمائی 
شد.  چکسلواکی  و  درغنا  آمریکا  کرد.سفیر  بازی 
خواست عضو کنگره شود اما رأی الزم را بدست نیاورد.

با پرزیدنت بوش

  با پرزیدنت کلینتون
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 پایان قرون وسطی و 
پیشتازان آن :فرانسه ، 

ایتالیا، انگلستان
پیشتاز  کشور  سه  چهاردهم  درقرن 
کشورفرانسه  بودند.  غربی  موسیقی 
ولی  بود  موته  سبک  مبدع  بااینکه 
وانگلستان  ایتالیا  بوسیله  پیشتازیش 
دونفر  از  دراینجاباید  میشد.  تهدید 
از آهنگسازان قرن چهاردهم فرانسه 
تأثیر  آهنگسازیشان   سبگ  که 
برد.  نام  گذاشت  بعدی  برآهنگسازان 
»فیلیپ  عبارتنداز:  دوآهنگساز  این 

Philipp de Vitry     » دو ویتری
»گیالم  دیگری  )1291-1316(و 
GaillaumeDeMachaut»دوماشو

)1300-1377(. ماشو  نه تنها  آهنگساز 
برجسته  ای بود  بلکه شاعری بود که 
متجاوز  او   . داشت  بسزائی  شهرت  
نوشت  کلیسا  برای  آهنگ  بیست  از 
بود   آهنگسازانی  اولین   جزء  وتقریبًا 
برروی  خودرا  نام  نوشتن  جرأت  که 
آثار کلیسائی خویش پیدا کرد وباعث 
بعدی  آهنگسازان   بعد  به  آن  از  شد 
به  ازآن  شدند.  خارج  استتار  هالۀ  از 
»ماشو«  اشعار  و  آهنگها  تمام  بعد 
سایر   وبه  یافته  انتشار  او  نام  ذکر  با 
دراواخر  شد.  می  فرستاده  کشورها 
از آهنگسازان  قرن چهاردهم گروهی 
فرانسوی از جمله »ژان ویلن« و» ژاک 

دوِسن لش« سبک گالیک رااز لحاظ

آهنگهای  در  بحدی  وریتم  هارمونی 
از قرن  تا قبل  خود  پرورش دادندکه 

بیستم تقریبًا بی رقیب باقی ماندند.
پیشتازان  جزو  خود  که  امادرایتالیا 
فرق  وضع  بود  کالسیک  موسیقی 
آهنگسازان  که  بدینصورت  میکرد 
سکوالر  آهنگسازان  همگی  ایتالیائی 
بودند وآنقدر که آهنگسازان فرانسوی 
دراین زمینه  فعال بودند  آنها  رغبتی  
آهنگسازان  از  نداشتند.  کار  این  به 
حدود  چهاردهم   قرن  ایتالیائی  
هفتصد  اثر باقی  مانده است  که این 
با دوران  زندگی »دانته«  آثار  مقارن 
)1321-1265( ، گیوتو )1253-1337(
پتراوک  )1374-1304(     و بوکاچیو

دراین  باشد.  می   )1313-1375(
استتار  پرده  از  آهنگسازان  دوران 
خارج شدند وکم کم حرفه آهنگسازی 
بااحترام  و  خوشنام  ف   ِحَر  جزو 
بعد  به  دوران   ازاین  گردید.  جامعه 
خود  نام  درج  به  تنها  نه  آهنگسازان 
می پرداختند بلکه دربعضی ازآثار بجا 
درصفحه  نیز  آهنگساز  تصویر  مانده  
مثال  برای   . است  موجود  اثر  اول 
-1397( Landini بایستی از لندینی
1325( آهنگسازقرن چهاردهم  ایتالیا 
کلیسای   اُرگانیست  وی  برد.   نام 
»فلورانس«  بود وحدود یکصدوپنجاه 
نوشت  فونی   پُلی  سکوالر   آهنگ 
اشعار  آهنگها   این  اشعار   تمام  که   .
سکوالر بوده  وتصویر وی زینت بخش 
بااینکه  امروز  باشد.  آثارش می  تمام  
او  زندگی  اززمان  هفتصدسال  قریب 
می گذرد ، شنیدن آثاراو برای شنونده 

تازگی دارد.
آهنگسازان   چهاردهم   قرن  دراوائل 
که  شدند  برآن  وایتالیائی  فرانسوی 
موسیقی  با  را  جدید  های  نوآوری 
قرن سیزدهم کشورهایشان  مقایسه 
که  هائی  نوآوری  دلیل  به  نمایندو 
بود   آورده  بوجود  چهاردهم  درقرن 
را  چهاردهم  قرن  موسیقی  هنر  نام 
Ars Novaگذاشتند  یا  نو«  هنر   «

به  که  بود   آن  دقیقًا  ومنظورشان 
متفاوت  کارشان  که  بفهمانند   جامعه 
وحالت  بهتر  وازروح  بوده  قبل  با 
وارموسیقی  برخورداراست  انقالبی 
 Old Art را  آن  که  سیزدهم  قرن 
نامیدند زیباتراست وکاماًل متفاوت تر 
وبرجسته تر از موته و اُرگانا که سبک 
قرن سیزدهم بود می باشد. موسیقی 
درکشورهای  چهاردهم  قرن  سکوالر 
ولی  بود  متفاوت  بایکدیگر  اروپائی 
این کشور ایتالیابود که با آهنگسازان  
وتصویر  روح  خود  ومتفاوت  برجسته 
عرضه  مردم  برای  موسیقی  از  شادی 
آلمانی  باصطالح  وموسیقی  کذردند 
کلیسارا زمینی وقابل لمس برای مردم 
آهنگسازی  درهنر  تغییر  این  نمودند. 
»آغاز  بنام  »الندینی«  معروف  دراثر 
بهار« مشهوراست واوبود که ورق تازه 
گشود  ایتالیا  موسیقی  درتاریخ  ای 
وهنر  ساخته  متغییر  را  وهنرقدیم 
جدید یا Ars Nova را جایگزین آن 
رابسوی  موسیقی  های  ودروازه  کرد 

دورۀ رنسانس گشود.
بعداز فرانسه وایتالیا، کشور انگلستان 
درزمینه  که  بود  کشوری  سومین 
موسیقی غربی جزو پیشروان این هنر 
سبک  تغییر  آیدولی  می  حساب  به 
آهنگسازی ونوآوری که موسیقیدانان 
به آن دست  قباًل  ایتالیائی وفرانسوی 
زده وباعث ابداع سبک جدید گردیده 

بودند درانگلستان  آنقدر محسوس 

Chaucer نبود. برای مثال درزمان
  Ars Nova هیچ اشاره ای به هنر  نو یا
به چشم نمی خورد. بنابراین می توان 
گفت که آهنگسازان انگلیسی نه تنها  
قدیم  وسبک  سنت  بند  پای  سخت 
موسیقی  های  درزمینه  وتغییر  بوده 
آید  می  بنظر  هضم  دیر  آنها  برای 
کلی  بطور  انگلستان  جامعه   بلکه 
جامعه سنت گرا محسوب گردیده وبه 
»هنرنو« به چشم اکراه می نگریستند. 
جهش  انگلیسی  دانان  موسیقی  برای 
از دوران قرون وسطی به دوران جدید 
فرانسویان  برای  که  ورنسانسآنطور 
بودعملی  گرفتنی  انجام  ها  وایتالیائی 
عمل   جامعه  دیرتر  شاید  نگردیدیا 
انگلستان  آهنگسازان  پوشاند.   بخود 
مکتب  سبک  پیرو  مدید  ی  مدتها 
درقرن  که  امروز  بودند.  »نتردام« 
هنوز  کنیم  می  زندگی  ویکم  بیست 
آهنگسازان  که  دانیم  نمی  کاماًل 
انگلستان  وچهاردهم  سیزدهم  قرون 
زیرا  یانه  بودند  تغییر  طالب  واقعًا 
قرن  گرایان  نو  توسط  آثارآنها  تمام 
آثاری  نابورگردیدوتمام  شانزدهم 
بود  شده  ساخته  کلیسا  برای  که 
دوران   آن  آهنگسازان  نام  حتی 
ولی  کردند  حذف  کتابها  راازصفحات 
داشت   دور  خاطر  از  نباید   که  آنچه 
آهنگسازان  بااینکه  که  است  این 
گرا  سنت  چهاردهم   قرن  انگلیسی  
دوواقعه  ابداع  به  دست  ولی  بودند  
برموسیقی  زیادی   تأثیر  که  زدند 
 . داشت  وایتالیائی   فرانسوی  دانان  
های   فاصله  خلق  ابداعات  ازاین  یکی 
1-3-5 درآوازها بود)پلی فن( ودیگر 
تلفیق این صداها دریکدیگر که اساس 
جدید   هارمونی   این   . است  هارمونی 
که  سیزدهم   قرن  هارمونی  با  کاماًل 
فرانسوی   آهنگسازان  استفاده   مورد 
و  بود  سیزدهم   درقرن  وایتالیائی  
دربرمی  را  وپنجم  چهارم  های  فاصله 
ابداعی  بود.وهارمونی  متفاوت  گرفت 
مورد  که  بود  انگلیسی  آهنگسازان 
قرن  بعدی  آهنگسازان   استفاده 

      آشنائی با موسیقی غربی از آغاز تا امروز                    مجیدزندیه

لندینیماشو
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پانزدهم قرارگرفت . یکی دیگر ازانواع 
آهنگسازان  آن  مبدع  که  موسیقی 
بودندنوعی  انگلیس  سیزدهم  قرن 
   Canon بنام    است  موسیقی 
آوازی  موسیقی  Roundوآن  یا      
توسط  ابتدا  که  است  فونی   پلی 
شودوبعداز  می  شروع  خواننده  یک 
دوم   خواننده   - جمله  چند  خواندن 
کندوهمینطور  می  بخواندن  شروع 
خواننده سوم  زمانی شروع به خواندن 
می کند که خواننده دوم  به وسط اجرا 
است   این  توجه  جالب   . است  رسیده 
که 3 یا 4 نفری که خواندن این قطعۀ  
پلی فونی  را بعهده دارند  همگی یک 
. بهمین دلیل  این  شعررا می خوانند 
نامیده می   Round نوع موسیقی     
شود .  این نوع موسیقی گاهی توسط 
بطوریکه  گردد  می  اجرا  خواننده   12
داده  گروه  یک  تشکیل  هرچهارنفر  
این  پردازند.  می  آواز  اجرای   وبه 
یکی  سیزدهم  درقرن  موسیقی  نوع 
وباورنکردنی   جدید  اتفاقات   از 
آن   وُمبدع  است  بوده  خود  زمان 
ونشان  بودند  انگلیسی  آهنگسازان 

Protinکارهای از  کارشان  که  دادند 
کامل تر است .

کاربرد آالت موسیقی 
درقرون وسطی

با  وسطی   قرون  آهنگهای  بااینکه 
نواخته  موسیقی  آالت  پشتیبانی  
رزمی  آهنگهای  مثل   ( شد  می 
ولی  وغیره(  دولتی  جشنهاومراسم 
دادند  می  ترجیح   بنام  آهنگسازان 
آالت  پشتیبانی   بدون  آثارشان   که 
مورد  گرددواین  اجرا  موسیقی  
بیشتر  کلیسا   درموسیقی  بخصوص 
از  صحبت  وقتی  خورد.  می  بچشم 
به  که   آنچیزی  شد   می  موسیقی 
تصور می آمد  دروهله اول  موسیقی 
آوازی بودنه نواختن موسیقی . امروزه 
برعکس  کاماًل  موسیقی  از  تصورما  
تصورمردم  قرن سیزدهم  وچهاردهم 
برنامه  از  اینکه  به مجرد   زیرا   . است 
شود   می  صحبت  موسیقی   های  
»آالت  و  »ارکستر«   درتصورما   فوراً 
بنددومنتظر  می  نقش  موسیقی«  
یا  یا»سنفونی«   »سونات«  کلمات 
»کنسرتو« یا »کوارتت«  هستیم . ولی 
تا  حتی  وسطی  قرون  مردم   درذهن 
اوائل قرن رنسانس  فوراً فرم »  «  یا 

موته درذهن نقش می بست .
تصور مردم قرن سیزدهم یا چهاردهم  
با  ازآالت موسیقی  کاماًل  ازآن   وقبل 
حضور  آنها  بود.  متفاوت  امروز  مردم 
حرام  درکلیسا  را  موسیقی  آالت 
استفاده  که  داشتند  وعقیده  دانسته 
و  کافر  اشخاص  کار  موسیقی  ازآالت 
بت پرست است .وحتی اجازه نمیماند 
آالت موسیقی که برای سرگرمی مردم 

در نمایشات  مختلف مورد استفاده

 قرار می گرفت پا به کلیسا ومکانهای 
انجامید  بطول  مدتها  کند.  باز  نمایش 
باز  به کلیسا  راه  تا سازها  یکی یکی 

کردند.
قرون  درکلیسای  که  سازی  اولین 
 . قرارگرفت  استفاده  مورد  وسطی 
با دمیدن هوا صدا  بود. که  بادی  ارگ 
توان   می  درحقیقت  کرد..  می  تولید 
آن را مادر »کی بورد« امروزی دانست 
.درکتاب تاریخ موسیقی آمده است که 
ازارگ  میالدی   709 باردرسال  اولین 
استفاده  ُکر   گروه  پشتیبان  بعنوان 
میالدی    757 درسال   . است  شده 
امپراتور روم  یعنی کنستانتین  پنجم 
»امپراتور   یعنی  فرانسویش  به همتای 
پپین  یگ دستگاه اُرگ  بعنوان هدیه و 
پیشکش فرستاد.واین نشان می دهد 
که اُرگ درطبقه  اشراف از  مقام باالئی  
 50 حادثه  این   . است  برخورداربوده 
سال بعد یعنی درزمان شارلمانی پسر 
بعنوان  اُرگ   که  افتاد  اتفاق    ، پپین 
هدیه بین پادشاهان وبزرگان  ردوبدل 
می شد.  این ردوبدل کردن اُرگ  بین 
همچنین  گردید.  زمان  رسم  بزرگان 

درکتاب  تاریخ موسیقی  } شاید به

دهم  درقرن  که  است  آمده  اغراق{  
یعنی  درسال 983  میالدی در کلیسا 
ی وینچستر  انگلستان ، اُرگ بزرگی 
بازدهی  لولۀ   26 دارای  که  است  بوده 
وتولید  دمیدن  برای   . است  بوده  هوا 
صدا دراین لوله ها به تعداد هفتادنفر 
است. بوده  احتیاج  هیکل   مردقوی 

بوده  آنقدرقوی  شده   تولید  وصدای 
نزدیک  به  قادر   هیچکس  که  است  
نبوده  اُرگ   این  های  لوله  به  شدن 

است . 
وینچستر   کلیسای    ، دهم  درقرن  
اولین  بود.  فونی  پلی  موسیقی  مرکز 
پلی  موسیقی  از  مکشوفه  مجموعه  
ازاین  یازدهم   درقرن  اروپا  فونی  
این   . است  آمده  بدست  کلیسا  
هزارساله  قدمت  که  تزئینی  مجموعه 
جالب  بسیار  محفظۀ  دریک  دارد 
نگهداری می شده است . طبق شواهد 
زمان  هم  که  گفت   توان  می  تاریخی 
ارگ   ، فونی  پلی  موسیقی  خلق  با 
نیز  نقش همراه کننده  با گروه ُکر را 

داشته است .
امروزه درکلیسای ارتدکس هنوز اُرگ 
را  ُکر   گروه  با  کننده   همراهی  نقش 
داردوبا ایجاد  پشتوانۀ قوی  صوتی ، 
بیشتری می  رونق  را  کلیسا  موسیقی 

بخشد.
این  است   تذکر  به  الزم  که  ای  نکته 
یازدهم  درقرن  که   بااین  که   است 
اختراع  نت   موسیقی   برای   میالدی 
های  راهبه  ازآنجاکه   ولی  بود  شده 
آالت  صدای  شنیدن   از  ها  کلیسا 
کمترین  داشتند  اکراه  موسیقی  
توجهی  برای نگهداری آهنگهائی که 
نکردند و  بود   نوشته شده  اُرگ  برای 
دراثر  این سهل انگاری هیچ نوع اثری 

از آن دوران بجا نمانده است .
ادامه دارد

مردم قرن 13 و14حضور آالت موسیقی را درکلیسا حرام دانسته وعقیده داشتند که استفاده ازآالت موسیقی کار اشخاص کافر و 
بت پرست است .وحتی اجازه نمیماند آالت موسیقی که برای سرگرمی مردم در نمایشات  مختلف مورد استفاده  قرار می گرفت پا 

به کلیسا ومکانهای نمایش باز کند

اُرگ کلیساکلیسای وینچستر
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بقیه  اسالم وتشییع درایران
ترک  اقوام  با  اختالف  بدون  ایرانیان 
آذری  آنان  وزبان  کردند  می  زندگی 
بودوهنوز ترکی رواج نداشت . باانتقال 
این  7 طایفه درآدربایجان  دومسئله 
پیش آمد: یکی تغییر زبان ودیگر نفوذ  
چندصدساله  سیاست  در  طوایف  این 
ایران . عالوه براین تیمور به خواهش 
خواجه علی 30 هزاراسیر تاتار رابه او 
ماندند  دراردبیل  نیز  آنها  و  بخشید 
آمدند  در  علی  خواجه  مریدان  وجزو 
المقدس  دربیت   832 سال  به  او   .
درگذشت و مزار بزرگی برای او درآنجا 
ساخته شد. بعداز مرگ خواجه علی ، 
که  رسید   قدرت  به  ابراهیم  شیخ 
بار   تحمل  وشایستگی  بود  خردسال 
سنگین  درباررانداشت ودرسال 851 

درگذشت .
بعدازمرگ  شیخ ابراهیم  برای ریاست 
گروهی  آمد.  پیش  دودستگی  خانقاه 
به  دیگر  گروه  آوردندو  رو  جنید  به 

شیخ جعفر عموی جنید رو آوردند.
عده  او  بود.  ماجراجو  جوانی  جنید 
بدور خود جمع  پدررا  مریدان   از  ای 
کردو به غارتگری  و تعرض به دیگران  
. او عده ای از صحرانشینان   پرداخت 
آنها  گردآورد.  را  صغیر  آسیای  ترک 
جنید را اهلل وفرزنداو حیدررا  ابن اهلل  
جنید  که  بودند  نامیدندومدعی  می 
واحد زنده است وجزاو خدائی نیست .
جنید   اینکه  انکارنیست   قابل  آنچه 
به  غنائم   برای کسب  دین  لوای   زیر 
تاراج مردم  می پرداخت . با مریدانش  
ازراه یورش  وغارت  اسبان  ودامها  و 
بدست   مرد  و  اززن  وفراوان   اسیران 
می آورد  .  او به داغستان حمله برد 
وسرانجام  برگشت  فراوان   غنائم  وبا 
بدست جهانشاه قره قویونلو کشته شد.
بعداز مرگ  جنید  بجای  شیخ حیدر 
حسن   اوزون  پدرزنش  با  و  اونشست 
درسال 872 هجری برجهانشاه  حاکم 
جنگ  دراین  تاختند.  آذربایجان  
ولشگریانش  شد  کشته  جهانشاه 
پراکنده شدند. اوزون حسن  درنامه ای  
به سلطان محمد غازی  پادشاه عثمانی 
ودولتخواه  مخلصان  از  خودرا    ...
خواند. می  آشیان  ملک  آستان 
ناگفته نگذارم که اعراب پس از اینکه 
عاجز  ایرانیان  درپی  پی  ازشورشهای 
ماندند به ترکان روآوردند. وفرماندهی 
رابه  ایران  ایاالت  وحکمرانی  قوا 

آنهاسپردند...
شیخ حیدر مردی جاه طلب بود و شیعی 
وشافعی رابهم پیوند داد. مریدان قزلباش 
درزمان او بوجودآمدندوتمامی از ترکهای 
تاتار بودند.                               ادامه دارد 

بقیه : غم مخور
ذبح اسالمی است چون منظورما

طبق این دستور انسان را بکش
گرکه فردی نامسلمان شدازاو

درگذر فردمسلمان را بکش
***

انگلیس ها

می گویند یک روز دربهشت مشقاسم 
ناپلئون  حان  دائی  سراغ«  »به 
میرودوخبر می دهد که خمینی مرده 
جان  دائی  اند.  آورده  بهشت  به  واورا 
زند:  می  وفریاد  شود  می  عصبانی 
قاسم ، قاسم بدو تفنگ دولول مرابیار

 این انگلیس ها توی بهشت هم دست 
ازسر ما برنمی دارند

***

تهرانجلس 
خوشا تهرانجلس باقیل وقالش

»خداوندا نگهداراز زوالش«
خوشا تهرانجلس ، ایران دوم

 که خربابار درآن می شودگم
 دراینجا هرکه دنبال هیاهوست 

سوار »بنز«  یا »بی .ام . دبلیوست«
همه دانشورودانش پژوهند

 همه یگ جا ولی صدها گروهند
 زبانها هیچ با ها یکی نیست

به جز لبخند تلخ وزورکی نیست
سالمی گر کنندت آشنایان

فروشندت بزودی مفت وارزان
 بود »خواننده اش« بقال سابق

»ادیب« و »شاعر«ش دالل سابق
 به پشت دخل  بقالی ست ، بسیار

 امیر سابق و سرهنگ وتیمسار
 دراینجا مردوزن دارای نامند

همه »خانم« و یا »آقای وام« اند
دراینجا هرکسی گرم قمار است 

سرش درکارتبدیل  دالر است 
دراینجا ، دختران بی شوهرانند

پسرها نیز، محو دیگرانند
همان موبورهای چشم آبی

که بسیارند اطراف »کبابی«
 گروهی رادراینجا دردوغم نیست

غمی جز ماتم زیر شکم نیست
دراینجا می زند ، زن بهر شوهر

تمام دوستان ، ازهم مکدر
 دراینجا هرکسی شد همدم تو

بیندازد به تو »کوآپ« و »کاندو«
 دراینجا ، کافه و کاباره دارند

برای مردم آواره دارند
 دراینجا هرکسی آوازه خوان است

صدایش خصم گوش وجسم وجان است 

نوارو »ویدئو«  خروار خروار
 زشهرام و زبهرام و زستار

اگرچه کارها پُر عیب ونقص است 
ولی هرشب ، شب تفریح ورقص است

به جان  اصغری افتاده  اکبر
بوداززلزله ، صدبار بدتر

خوشا شهر نیویورک و بدیهاش
 خوشا بقال و بوتیک دارو بّناش

 خوشا سرما وگرمای عجیبش
خوشا آن مردم خوب و نجیبش
»لس آنجلس ژانویه 1989«

***
وژنرال  رمزی کالرک  که  است   شایع 

هویزر درتهران بسر می برند.
گفتا کسی که از پی آن کارهای زشت
این »هویزر« و کالرک درایران چه می کنند؟
کردند دشمنی  به ملت ایران  درآن زمان
این دشمنان  به جمع محبان چه میکنند؟
گر دعوتی شده ست از ایشان خبردهید
این  واضح  است ، از همه پنهان چه میکنند؟
گفتم : بپرس این سخن از میزبانشان

کاین هردوتن به کسوت مهمان چه میکنند؟
فردا که باز قال ومقالی به پاشود

آگه شوند خلق که ایشان چه می کنند؟
***

ارز دانشجوئی
»موسوی« نخست وزیِر  آقا، نزد »گربه 
نره« جانشین امام می رود ومی گوید: 
با  کشور  از  خارج  دانشجویان  این 
ضدانقالب همکاری می کنند ، تکلیف 

ما با آنها چیه؟
گربه نره جواب می دهد: ارزشونو قطع 

کنید
- ارزشونو که مدتهاست قطع کرده ایم .

 پس طولشونو قطع کنید.
***

جن وبسم اهلل
شود  می  وارداتاق  نره  گربه  عیال 

وکاسۀ آب را بدست او می دهد
دوبار  آب  نوشیدن  از  قبل  نره  گربه 

بسم اهلل می گوید. عیال می پرسد:
چرا دودفعه بسم اهلل گفتی ؟

توکه  زن!  دهد:  می  جواب  نره  گربه 
مدرسه نرفتی ، سواد نداری و شیمی 
تشکیل  چیز  دو  از  آب   . نخوندی  
هیدرو»جن«   و  »جن«  اُکسی  شده؛ 
باشد  کار  در  »جن«  دوتا  پای  وقتی 

باید دودفعه بسم اهلل گفت .
***

کودتا!
همسایه : خدیجه خانم ، چی شد که 

شوهرت را گرفتن بردن زندان اوین؟
داشت   . واهلل  دانم  می  چه   : خدیجه 
گفتن  داد  می  خونمونو»کود«  باغچه 

میخواسته »کودتا« کنه.
***
وام

عاقبت وامی نصیب بنده شد
زین جهت از شوق بشکن میزنم

 پیش خودگفتم  که با این اسلحه 
تیرهابرقلب  دشمن میزنم

 لیک شادی کردنم بیهوده است
هوش را بهر شمردن می زنم

وام را یکجا  طلبکاران برند
بشکنش را بی خودی من می زنم

***
کفش تاریخی

یک روز گربه نره  به بازدید موزۀ لوور 
یک  موزه  متصدی   ، رود  می  پاریس 
گوید:  ومی  اومیدهد  به  کفش  جفت 
چهاردهم  لوئی  به  متعلق  کفش  این 
می  پاش  رابه  کفش  منتظری   . است  
 : گوید  می  متصدی  به  وخطاب  کند 
ببخشیدها کفش لوئی چهارده دونمره 
واسه پای بنده تنگه . بی زحمت کفش 

لوئی شانزدهم را مرحمت کنید.
***

اسالم
گروگانگیری   درموقع  گویند  می 
پادرمیانی کند  »پاپ«  که میخواست 
از خمینی تقاضا کرد تابااومالقات کند. 
وقتی  تا  ولکن  که  داد  پیغام  خمینی  
که این آقای پاپ به دین مبین  اسالم 
نمی  مالقات   بااو  من  نشود  مشرف 
بهتراست   : گفت  درجواب  پاپ  کنم. 
دین  به  وپیروانش   امام   ، من  از  قبل 

مبین اسالم مشرف شوند.
***

روزه خور
 ، والیعقل  مست  جوانی  روز  یک 
درحالی که سیگاری گوشه لب داشت 
 : گفت  آخوند  روبروشد.  آخوندی  با 
ماه  نمیدانی  مگر   ! ضدانقالب  ملعون 
مبارک رمضان  است . چرا سیگار می 

کشی؟
نمیدونی   آخه  داد:  جواب  جوانک 

سیگار بعداز عرق چه کیفی داره؟
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بقیه : عیدانه 
هضم شده

شخصی نزد مالرفت وگفت : من هرچه 
میخورم نمی توانم هضم کنم . تکلیف 

چیست ؟ مال گفت : هضم شده بخور

تالفی کتک 
دختر مال گریه کنان نزداو آمده گفت 
شوهرم مرا کتک مفصلی زده است ک 
مالهم چوبی برداشت اورا چوب کاری 
اگر  بگو  شوهرت  به  برو   : کردوگفت 
به تالفی  منهم  مرا کتک زدی   دختر 

آن زنت را زدم .

اطمینان خاطر
مال مریض بود به عیالش گفت : وصیت 
می کنم بعدازمردن من به این همسایه 
که سال هاست بامن دشمنی داردومرا 
شوهر  انداخته  زحمت  به  همه  این 
باشد  جمع  خیالت   : گفت  زن  نکنی. 

من به کس دیگری قول داده ام .

جواب مؤدبانه
به  آشنائی   . گذشت  می  راهی  از  مال 
پیاده  چرا  کو؟  ااُلغت  مال   : گفت  او 

میروی؟
مال گفت : عمرش را داد به شما.

خواب دیدن زن مال
به  کرد  شروع  درخواب  مال  زن  شبی 
داد زدن . مال اورا بیدار کرد گفت چی 
دیدم  خواب   : داد  جواب  زن  شده؟  

همسایه   ، شدم  پرت  بلندی  جای  از 
بردند   می  قبرستان  به  مرا  جنازه  ها 
مال  . کردی  توبیدارم  که  کنند  خاکم 
تورا  که  کردم  : عجب حماقتی  گفت   

بیدار کردم .

مال درحمام
رفتند   کدخدا  با   . دهکده  رفت  مال 
مال  به  کدخدا  گفتگو   ضمن   . حمام 
گفت : به مردم این دهکده زیاد اعتماد 
کنند   می  تعریفت  تو  ی  جلو   . نکن 
پشت سرت  تکذیب . توی ده مرا که 
باارزشی  آدم  تو  گویند  بینند می  می 
هستی  ولی اگر مرا  بااین لُنگ  ببینند 
و ندانند که من کدخداهستم  فکر می 
کنی چقدربرایم ارزش قائل می شوند؟

مال گفت : یک دینار
دست  اینقدر  دیگر  نه   : گفت  کدخدا 
کم نگیر همین لُنگ خودش دو دینار 

ارزش داره 
گفتم  را  لنگ  قیمت  منهم   : گفت  مال 
ارزش  هم  سیاه  پول  یک  که  خودت 

نداری.

علت مرگ 
دوستانش  از  یکی  به  نصرالدین   مال 

گفت : خبرداری فالنی مرد؟
اوچه  مرگ  علت   : پرسید  دوستش 

بود؟

 مال گفت : علت زنده بودن آن بیچاره 
معلوم نبود تا چه رسد به علت مردنش 

مادر شیاطین
  : گفت  می  منبر  باالی  آخوندی 
یک  خدا  درراه  بخواهد  کسی  اگر 
شیطان  هفتصد  بدهد   صدقه  دینار  
می  باز  کار  ازآن  کرده  اوراوسوسه 

دارند. 
مال نصرالدین  از میان جمع بلند شد  
درراه خدا  روم  می  اآلن  من   : گفت  و 
ببینم  چگونه شیطان  تا  صدقه بدهم 

مانع می شود.
 به خانه رفت و مقداری گندم داشت  
فقرا  میان  که  رایرداشت  آن  نصف 
مرد  ای   : گفت  زنش  کند.  تقسیم 
دراین فقروبیچارگی وگرسنگی گندم 
را کجا می بری؟  و مال را پشیمان کرد.  
آخوند  برگشت.  مسجد  به  دوباره  مال 
ماجرا را ازاو پرسید . مال گفت: هفتصد 
شیطان  مادر  لی  و  ندانم  شیطان 

نگذاشت صدقه بدهم .

بقیه : سفر صلح ودوستی
آموختند که می شود ازاین شهرهای

بسته ی ، خسته ی بال وپر شکسته ، 
و  شد  جهانی  کشیدو  پر  چگونه 
درفهرست خوبان روزگار جای گرفت . «
ومی گوید:» اگر خواستید اززیبائیهای  
این  به  بگیرید  بهره  انسانی  ناب 
برصفای  باآنکه  بروید،  سرزمین 
است.  شده  کشیده  تیغ  آنها  انسانی 
دراینجا عاطفه های فراوان پرپر شده 
اند.  اینجا سرزمین مین ها ، ومردمان 

ازیادرفته است .«
آقای  اما  پوشیدم  چشم  ازآن  من 
بودند  گذاشته  اسنادی  زاد  نوری 
برای  که  میلیونی  قراردادهای  از 
به شرکتها  ، دولت  مین  خنثی کردن 
که  نیست  روزی  وهنوز  پرداخته، 
ومعلولی  نگیرد  را  جانی  انفجارمین 

برجای نگذارد. واضافه می کند: 
» اینجا درهیچ خانه ای بسته نیست . 
با اینکه تأمین نداری رااینجا باور می 
کنی،  اما وقتی بالبخندی چای و لقمه ای 
ای  کنندذره  می  تعارفت  نان   
اینها   . نیست  درآن  تظاهروتکلف 
مردمانی هستند که ما کم داریمشان« 
این  که  دانم  نمی  زاد  نوری  آقای 
است  مفصل  بسیار  که  را  دردنامه 
چگونه به آخر برسانم . اجازه بدهیدبا  
تمام  را  آن  شما  برای  پانویس  یک 
از  فراوان  سپاسگزاری  اوالً   . کنم 
براین مردم  نشان دادن ستمهائی که 
ورفتار  فضائل   کردن  وبزرگ    ، رفته 
اکثر  که  مردمان  این  شرافتمندانه 
برای  شما  انقالب  دراوایل  که  کسانی 
نجات جان از مرزهای ایران گریختند 
گیر  نمک   ، سال   35 بعداز  اکثرشان 
همانطورکه   - ی  فقیرانه  های   سفره 
اما  نداری  طعم  با  های  سفره  گفتید 
وکمکهای  گسترده    - سخاوتمندانه 
مردمان  این  ُمزد  وبی  دریغ   بی 
هستند. دوم اینکه یادتان باشد نظام 
،  برسرقدرت و منافعش شوخی ندارد. 
اگر شما شوخی نمی کنید - ازکلمات 
اگر می    - کنم  استفاده می  خودتان 
خواهید به امثال احمد شهید بگوئید 
چندان  هم  اینجا  که  وببین  بیا  که 
اینکه  و  است  وآزادی   ، نیست  تنگنا 
از ترس و ترسیدگی کسانی چون من 
اینها  همه  با   ، است  راحت  خیالشان 
که درست می  ادامه دهید  کارتان  به 
بقدر  اندک  فرصت  هر  از  باید  گوئید 
دمتان  سودبرد.   زمان  کهکشان  یک 
گرم که حرفهای همه ما ومرا می زنید.
گالویز معتمدی کردستانی را .  همه ما 
تعصبات  از  عاری  خواهیم  می  ایرانی 

عضوی  کردستان   . ای  وقبیله  قومی 
از قامت افراشته ی ایران است . باهم 

بخوانیم :
بخوانیم این جمله درگوش باد

چوایران نباشد تن من مباد
بودیم  باهم  ما  ی  همه  روزی  یک 
مارا  دوستی  رمز  عده  یک  تااینکه 
مارا  دوستی  قفل   و  کردند  کشف 
 ، وسنی  شیعه  ماشدیم  شکستند. 
مسیحی  و  زرتشتی  و  وبهائی  کلیمی 
،  وما شدیم ترک و لر و ُکرد وفارس. 

جوک  هم  برای  ما  که  است  درست 
مختلفی  وپرستشگاههای  سازیم  می 
برای ستایش خداوند یگانه داریم ، اما 
باهرمرام  باشیم  که  دنیا  درهرکجای 
ومذهبی ، عشق ایران را دردل داریم  
ودرسر اندیشه سربلندی تو ای ایران .

قابل توجه مشترکین 
محترم نشریه آزادی

مشترک عزیز مجله آزادی. 
پرداخت  به  مجله  این  حیات  ادامه 
لطًا  دارد.  بستگی  شما  اشتراک  حق 
خود  اشتراک  حق  پرداخت  درمورد 
اقدام فرمائید.  از این شماره تعدادی 
خودرا  اشتراک  حق  که  کسانی  از 
مدتی است پرداخت نکرده اند  مجله 
امیدواریم  کرد.   نخواهند  دریافت  را 

شما جزء آنها نباشید. 
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مراسم ُاسکار
هشتادوششمین مراسم اهدای جوایز 
 2014 مارس  دوم  یکشنبه  روز  اُسکار 
می  گفته  برگزارشد.   آنجلس  لس  در 
شود بیش از    میلیون نفر این مراسم 
را ازطریق پخش زنده تلویزیونی تماشا 
کرده اند.  مجری برنامه الن دجنر بود 
که مجری یک شوی تلویزیونی بهمین 
که  باورند  براین  بسیاری   . است  نام 
درسالن  حاضرین  همه  او  اجرای 
در  را  تلویزیون  تماشاگران  و  مراسم 
مراسم  دیدن  به  دلچسبی  آرامش 
دو  تنها  او  اجرای  اما   . است  کشانده 
را  ساعات  بقیه  و  داشت  اوج  نقطه 
باید  کسانیکه  اسامی  اعالم  به  تنها 
آن  واما  گذراند.  بیایند   صحنه  روی 
با  که  بود  زمانی  یکی  اوج  دونقطه 
آمد  ثحنه  روی  به  شاهزادگان  لباس 
و دیگری به صحنه آوردن چند پیتزا 
هنرمندان  بین  آن  توزیع  و  درسالن 
-600 حدود  هم  بعد  بودو  سرشناس 

هنرپیشگان  همین  از  را  دالری   700
جمع کرد وروز بعد درشوی تلویزیونی 
خود، با پولی که ازجیبش به آن اضافه 
که  جوانی  به  یگهزاردالر  مبلغ  کرد 
پیتزاهارا به سالن آورده بود اهدا کرد.
برندگان اُسکار امسال تا حدی از قبل 
مشخص بودند. برسر بهترین هنرپیشه 
برنده  را  مرد همگان یکصدا ماتیو     
هنرپیشه  بهترین   . دانستند.  می 
قبولی  بالنشت  کیت  خانم  نیز  زن 
فیلم  کارشناسان  همه  از  قباًل  خودرا 
دریافت کرده بود. 12 سال بردگی نیز 
بهترین  برنده  که  بود  مشخص  ازقبل 
هنرپیشه  اما  خواهدشد.  سال  فیلم 
مکمل زن  که رأی همگان بر انتخاب 
خانم       دور میزد  به واقعیت گرائید 
اما برخالف سالهای قبل کمی به دلیل 
وتجربه   هنر  برمبنای  نه  و  احساسی 
فیلم  اولین    ... هانم  بود.  استوار 
فیلم  وبا همین  بود  کرده  بازی  خودرا 
یکشبه ره چند ساله رفت و هنرمندان 
ئَقَدری چون جولیا رابرتز ، و زیبا روی 
هنرمندی چون جنیفر الرنس را پشت 

می  که  هم  جاذبه  فیلم   . گذاشت  سر 
توانست یک جایزه برای جلوه های

کیت بالنشت بهترین هنرپیشه زن

جاِرد لتو هنرپیشه مکمل مرد 

لوپیتا نوینگو هنرپیشه مکمل زن

ماتیو مک کاناهی بهترین هنرپیشه مرد

 ویژه بگیرد  7 جایزه را بخود اختصاص 
دادکه بسیار تعجب برانگیز بود. وتنها 
کارشناسان  پیشگوئی  که  بود  موردی 

درست ازآب درنیامد.
لندن  و  األصل  مکزیکی  کارگردان 
کوران  آلفونسو  »جاذبه«  نشین  
برای  یکی  کرد.  دریافت  دواُسکار 
بهترین  برای  دیگری  و  فیلم  مونتاژ 

کارگردانی بود . 
از  بیش  رأی  برمبنای  اُسکار  برندگان 
وهنرهای  علوم  آکادمی  عضو   6000
تصویری  انتخاب می شوندودرسالهای 
اقتصادی  و  سیاسی  زدوبندهای  اخیر 
) فروش گیشه( نیز مد نظر قرار می گیرد. 
دیگر برندگان  جوایز اُسکار عبارتنداز:

بهترین فیلم انیمیشن : منجمد.
بهترین فیلمبرداری : جاذبه ؛ امانوئیل 

لوبِزکی. بهترین طراح لباس : کتزبی 

بهترین   . مارتین  کاترین    ، بزرگ 
ستاره  تا  فاصله  فوت  بیست  مستند: 
زیبائی   : خارجی  فیلم  بهترین  شدن. 
روی  آرایش   بهترین  ایتالیا  از  بزرگ 
داالس؛  خریداران  باشگاه  وموی:  
بهترین    . لی  و  آدریتا  ماتیوز   رابین 

موسیقی : جاذبه .  استیون پرایس 
کرستین  ؛  منجمد   : آواز  بهترین 

آندرسن لوپز و رابرت لوپز
 Mr.  : انیمیشن  کوتاه  فیلم  بهترین 
با  کوتاه  فیلم  بهترین   Hublot

هنرپیشه ؛  هلیوم
بهترین  جاذبه   : صدابرداری  بهترین 
جلوه  بهترین   . جاذبه   : صدا  میکس 
بهترین سناریوی   . : جاذبه  ویژه  های 
جان   ، بردگی  سال   12  : اقتباسی 
 : اُریژینال  بهترین سناریوی   . رایدلی 

ِهر،  اسپایک جونز

خبراهی هنری

بزرگ ترین بازنده ُاسکار امسال 
ترین  بزرگ  امسال  دارد.   هم  بازندگانی  است  بدیهی  دارد  برنده  که  ای  هرمسابقه 
فیلم   این  بود.    American Hustle اُسکار  فیلم شیادی آمریکائی  بازنده 
درده مورد نامزد دریافت جایزه بود اما حتی یک جایزه هم نبرد.  اگرچه در 
مراسم گلدن گلوب بهتر درخشیده بود اما درمراسم اُسکار هیچ نگاه موافقی 
دریافت نکرد.  جنیفر الرنس  میدان را برای هنرپیشه تازه وارد به نام لوپیتانو 
ینگو  خالی کرد ونامزد های دیگر رشته ها نیز نتوانستند مجسمه طالئی را 

به خانه برند. 
فیلم شیادی آمریکائی نسبت به فیلمهائی که برنده شدند آنقدر کم نداشت 
بازی بسیار خوب و روانش  با  امی آدامز   . نتواند جایزه ای دریافت کند  که 
فیلم شیادی  کارشناسان سینما  اکثر  یابد.  موفقیتی دست  به  نتوانست  هم 
هرحال  به  اما  دانستند   می  اُسکار  دو  یکی  دریافت  مستحق  را  آمریکائی 
عقیده ششهزارنفر بر آرای چند کارشناس پیشی گرفت و این فیلم را بعنوان 

بزرگ ترین بازنده مراسم اُسکار امسال معرفی کرد.

لئوناردو دی کاپریو پسر سربزیری که با مادرش در مراسم حاضرشده بود و 
امیدوار بود بتواند موفقیت خودرا که درگلدن گلوب بدست آورده بود تکرار 
کند ، نیز یکی از  بازندگان بزرگ آن شب بود.  اگرچه پس از اعالم نام ماتیو 
اما   اورا بوسید   ، دی کاپریو  بهترین هنرپیشه سال   به عنوان  مک کاناهی 

مسلم بود که خودرا بازنده بزرگ می دانست .
گفته می شود فیلمهای به نمایش درآمده درسال 2013  با فیلمهای دوران 

درخشان هالیوود قابل مقایسه بوده اند. 
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سینمای ایران : اعتراض بختیاریها
سه  شبکه  سریال  گروه  مدیر  تخشید  محمودرضا 
نادیده  امر  این  علت  شود  می  گفته  شد.  برکنار 
گرفتن تذکرات رییس سازمان سینمایی در خصوص 
سریال »سرزمین کهن« به کارگردانی کمال تبریزی 

است.

اجتماعی  سیاسی-  تاریخ  بررسی  به  مجموعه  این 
ایران از سال 1320 تا پیروزی انقالب اسالمی در بستر 
زندگی یک پسربچه می پردازد که در قالب دو فصل 
اول سریال،  آماده شده است. در فصل  برای پخش 
کودکی رهی که شخصیت اصلی سرزمین کهن است 
به تصویر کشیده می شود که نقش او را علی شادمان 
می کند.  بازی  مادر(  مثل  میم  فیلم  کودک  )بازیگر 
رهی بعد از بمباران دهکده محل سکونت شان توسط 
نیروهای متفقین از زیر آوار بیرون کشیده می شود. 
راهی  مادرش  مراقبت توسط  روز  از چند  رهی پس 
تهران می شود. سال ها بعد او در یک خانواده توده ای 
بزرگ می شود، اما براثر به وقوع پیوستن ماجراهایی 
او به خانواده درباری سپرده می شود. در این خانواده 

است که او رفته رفته به هویت خود پی می برد و...
کمال  کارگردانی  به  کهن  سرزمین  سریال  پخش 
تحریف  و  توهین  با  برخی،  ی  گفته  به  که  تبریزی 
تاریخ مردم بختیاری همراه بود، موجی از اعتراضات 
در مناطق بختیاری نشین و شخصیت های تاثیرگذار 

در پی داشت.
در بخشی از دیالوگ این سریال چهره فرقه دموکرات 
بختیاری  خانواده  به  آقایی(خطاب  )امیر  آذربایجان 
می گوید: » به چه چیز خودتان افتخار می کنید؟ به 
کدام اصل و نسب؟ به سرپاگرفتن سگهای انگلیسی 
و کاسه لیسی کنسول انگلیس؟ می خواهید فردا سر 
چطور  بختیاری ها  اینکه  قصه  بچه ها  برای  کالس 
سردار  تصویر  بگویم؟«همچنین  را  شدند  بختیاری 
اسعد بختیاری نیز برای تاکید بختیاری بودن نمایش 
بختیاری  اقوام  اعتراضات  انعکاس  پی  در  داده شد. 
به پخش سریال سرزمین کهن، سایت آژانس خبری 
بختیاری )ایبنانیوز( که نقش اساسی در اطالع رسانی 
بختیاری  مردم  به  خبری  گوناگون  جنبه های  در 
شد. مسدود  ان  اطالعاتی  بانک  و  فیلتر  داشت 

سایت های خبری سینمای ایران
که  ایران  سینمای  درباره  خبری  سایت  هر  به   
آنها   اکثر  که  شوید  می  متوجه  کنید  می  مراجعه 
روز  به  که  است  دوسال  یکی  وگاهی  ماه  چندین 
سینمای  ماندن  عقب  دالیل  از  یکی  اند.   نشده 
بازیگری  هنر  و  اندیشه  و  فکر  نظر  از  که  ما 
. است  همین  ندارد  کم  کشورها  دیگر  از  چیزی 

معراجی  زخمی پول برای 
مداوا ندارد 

ها«  »معراجي  فیلمبرداري  روزهاي  آخرین  در 
در  فیلم  این  صحنه  پشت  در  دیماه،   18 روز  صبح 
که  داد  رخ  انفجاري  مقدس  دفاع  شهرک سینمایي 
پنج نفر کشته و 2 نفر زخمي شدند . بیش از دو ماه 
مرتضي  گذرد.  مي  تلخ  ي  حادثه  آن  از   
که  است  شدگان  زخمی  این  از  یکی  موالیي 
خبرنگاران درایران به سراغ اورفته اند  او می گوید: 

من نمیدانم مرا چه بیمه اي کرده اند. 
است   شده  ذکر  کار  قرارداد  در  حوادث  ي  بیمه   
میگویند  کند،  نمي  پرداخت  را  درمان  هاي  هزینه 
بیمه تنها تا سقف هفت میلیون تومان را براي درمان 
پرداخت مي کند. بعد از دو هفته و تماسهاي پي در 
به  تومان  200 هزار  و  میلیون  مبلغ یک  پي، جدیًدا 
که  شود  مشخص  باید  اند.  کرده  واریز  من  حساب 
هزینه هاي درمان من بر عهده کیست. آنهانگفته اند 
دستمان  هم  ما  اما  دهند  نمي  را  درمان  مخارج  که 
خالي است و واقًعا نمي توانیم آن را پرداخت کنیم. 
درمان  هاي  هزینه  درخواست  براي  که  هم  بار  یک 
رفتیم، چکي با مبلغ 500 هزار تومان دادند و گفتند 
این دستمزد شماست که در این مدت کار کرده اید.

فیلم مدیر سینمایي دولت دهم به 
قوه قضاییه تحویل شد 

در  ارشاد  وزارت  مدیران  از  یکي  محاکمه  جلسه   
دولت دهم و پسرش به صورت غیرعلني در دادگاه 

کیفري استان تهران برگزار شد .
 به نوشته روزنامه قانون، «این مدیر وزارت ارشاد در 
دولت دهم و پسرش اواخر سال 91 با شکایت زني به 
دادگاه احضار و پس از تکمیل تحقیقات با قرار وثیقه 
آزاد شدند و اکنون متهم نیز علیه این زن، شکایتي 
کرده  مطرح  مالي  هاي  سوءاستفاده  خصوص  در  را 
است.» این روزنامه پیشتر در پنجم اردیبهشت ماه 
92 از »بازداشت یک مدیر در وزارت ارشاد اسالمي» 

خبر داده و نوشته بود: «سرانجام 
آقاي »س«، یکي از مدیران جنجالي و پرسروصداي 
فساد  دلیل  به  سینمایي،  بخش  در  ارشاد  وزارت 
این  نوشته  به  بازداشت شد»  اخالقي گسترده خود 
ارشد  مدیر  س«  »آقاي  اتهامات  جمله  از  روزنامه، 
وزارت ارشاد» این بود که از یکي از تهیه کنندگان 
زن سینما مبلغ 30 میلیون تومان باج گیري و وي را 
مجبور به رابطه غیراخالقي کرده است» و پیشتر در 
محکوم  اخالقي  فساد  پرونده  یک  در  نیز   91 سال 
شده بود«، چرا که »در آن پرونده، دختر جواني را 
در جشنوارۀ فیلم کودک اصفهان به هتل دعوت و با 
دختر جوان رابطه غیراخالقي برقرار کرده بود که در 

همان هنگام جنجال آفرید«

هارولد رامیس هم لب از 
خنده فروبست 

شوهای تلویزیونی در تلویزیونهای آمریکا
22 سال پیش که جی لنو  اجرای شوی »امشب « را در ان بی سی 
آغاز کرد مردم هنوز خاطره جانی کارسون را فراموش نکرده بودند.  
درطول 22 سال  جی لنو باألخره جای خودرا باز کرد و عالقمندان 
بسیاری را به خود جذب کرد. اکنون جی لنو رفته است و به جای او 
جیمی فالن  به اجرای برنامه خواهد پرداخت . جیمی از هنرمندان  
است  توانسته  کم  مدت  درهمین  و  است  مردمی  و  خاکی  بسیار 
آخرشیب  شوی  فالن  جیمی  قباًل  دهد.   نشان  خودرا  های  توانائی 
را اجرامی کرد که اکنون هنرمند دیگری بانان ست مایر آن را اجرا 
خواهد کرد. شوهای شبانه در سمت و سو دادن به اندیشه سیاسی 

مردم آمریکا نقش به سزائی دارند.

درسال  رامیس   هارولد 
باستر  گوست  1984درفیلم 
درنوشتن  و  داشت  شرکت 
سناریوی آن هم سهیم بود.  
درخنداندن  سالها  که  او 
کوشابود  جهان   مردم 

سرانجام در 24فوریه 

نوامبر 1944  در21  .او  درگذشت  69 سالگی  درسن 
درشیکاگو متولدشد. ازسال 1969 تا 2010 درسینما 
ناشی  ناراحتی  علت  به  سرانجام  .تا  داشت  فعالیت 
 ، هنرپیشه  او   . درگذشت  بدن  ایمنی  سیستم  از 

نویسنده وکارگردان بود.
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سیدنی پوآتیه درکنار آنجلینا جولی درمراسم اسکارامسال 
یاد فیلم تقدیم با عشق او که مارا عاشق کرد بخیر.


