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Tel:(781)769-5190
ویا ازطریق ئی میل به آدرس زیر با ما تصنیف ها ،ترانه هاوسرودهای ایران
درارتباط باشید
ترانه های روستائی
لطفا مقاالت خودرا به فارسی تایپ کرده
جدول کلمات متقاطع
وبه یکی از آدرسهای زیر ایمیل کنید:
pmm@parsmassmedia.org
یکصد چهره تأثیرگذار درسینما ایران
azadimagazine@aol.com
شرح روی جلد:
آرشیو مجله برروی سایت زیر برای
همگان قابل دسترسی است:
نسرین ستوده سمبل مقاومت زن
www.parsmassmedia.org
ایرانی و تجسم ناکام ماندن رهائی

7
اجتماعی

حق اشتراک سالیانه  50دالرفقط برای داخل
آمریکاست و برای خارج ازآمریکا ،اشتراک
یکسال  50دالر باضافه هزینه پُست است .برای
کسب اطالعات بیشتر با تلفن زیر ازساعت
9صبح تا  12ظهر به وقت شرق آمریکا تماس
بگیرید.

تلفن ها ،نامه ها ،وئی میل های شما

صفحه 4

ادبی

نشریه ماهانه
اجتماعی  -ادبی -هنری
شماره -35سال سوم  -دی ماه 1391
انتشارات رسانه گروهی پارس
مدیر مسئول  :مرتضی پاریزی
زیر نظر شورای نویسندگان
ازچاپ مقاالت دگراندیشان با هرنوع
تفکر سیاسی استقبال میکنیم
ازانعکاس مقاالت توهین آمیز به
هرگروه سیاسی معذوریم .
آزادی درکوتاه کردن واصالح مقاالت
آزاداست .نویسندگان خودمسئول
نوشته های خودهستندوآزادی هم
درقبال موضوعات مطرح شده درمقاالت
مسئول است
ازچاپ مطالبی که جنبه خبری نداردو
در نشریات دیگر منتشر شده است
خودداری می شود.اما مطالبی که جنبه
خبر دارد از هر منبعی که قابل اطمینان
باشد استفاده می کنیم .
برای اشتراک مجله با آدرس زیرمکاتبه
کنید:
Pars Mass Media,Inc
P.O.Box 455
Westwood, MA 02090
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مطالﺐ ضدونقیﺾ
مطلبي در صفحه  18نشریه آزادي
شمارۀ  33با تیتر «علي امیني و
قرارداد کنسرسیوم بینالمللي نفت»
نوشتهي آقاي محمد مجزا آمده
بود که سئوال و بحثانگیز بود و
نشانگر حمله به مصدق به بهانه طرح
قرارداد «امیني پیچ» .حقیقت اینکه
دستگیرم نشد که خویشاوندي امیني
با مصدق چه ارتباطي با خیانت امیني
در بارهي قرارداد «امیني پیچ» دارد
مگر اینکه بپذیریم که آقاي مجزا
مخصوص ًا این دو موضوع را از هم مجزا
نکرده است که بهانهاي براي حمله به
مصدق بدست آورد بخصوص که این
روزها بازار مصدقستیزي گرم شده
و آخوندها ،تودهايها و آریامهريها
مشترک ًا آغازگر آن شدهاند.
قرارداد کنسرسیوم و نقش دکتر
امیني بر همگان روشن است ولي او
در انجام این برنامه تنها نبود ،عوامل
کودتاي  28مرداد تنها انگلیس و
آمریکا نبودند .متأسفانه دربار و
روزنامههاي وابسته به انگلستان و
وکالي مجلس در پایهگذاري و به ثمر
رساندن آن سهم عمده داشتند.
در این راستا زماني که قرارداد
کنسرسیوم مطرح بود ،حزب ایران
جزوهاي منتشر کرد با عنوان «قرارداد
کنسرسیوم بینالمللي نفت» که در
 80صفحه نیم ورقي توسط مهندس
حسیبي با همکاري آقایان دکتر
شایگان ،عبدالحسین دانشپور و اصغر
پارسا و مهندس بیات فراهم شد و به
صورت جزوهاي به نام «نشریﺔ شماره
 18حزب ایران» براي نمایندگان
مجلس و روزنامهها و سفارتخانهها
ارسال شد که با توجه به جو موجود
در رسانهها انعکاس نیافت که در آن
ماهیت قرارداد و زیانهاي آن با دلیل
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تلفن ها  ،نامه ها و
ئی میﻞ های شما
و مدرک آمده بود و جاي هیچگونه
حرف و سخن براي توجیه عمل
ضدملي دستاندرکاران از جمله آقاي
امیني باقي نمانده بود .البته خدمت
آقاي امیني بي اجر هم نبود .بنا به
تلگراف برادرش که در رسانهها هم
منعکس شد 2 ،میلیون دالر نصیبش
شد.
نویسنده محترم دفاع مصدق در
شوراي امنیت و دادگاه الهه را که
منجر به پیروزي ایران علیه شرکت
نفت شد تا آنجا که قاضي انگلیسي
هم برعلیه انگلستان و به نفع ایران
رأي داد که در آن روزها مورد بحث
روزنامهها بود ،نادیده گرفته است.
نویسنده محترم این اقدام را ضرر
بزرگ وارد شده توسط مصدق به
ملت ایران دانسته و نوشتهاند این
است خدمت مصدق و نوۀ خالهاش
علي امیني ضرر بزرگي که به ملت
ایران وارد کردند و خدمت بزرگي به
انگلستان بود.
نویسنده محترم مثل اینکه
نخواستهاند به خود زحمت بدهند و
به آنچه در بارهي مصدق و ملي شدن
نفت و توطئه براي براندازي حکومت
مصدق توسط انگلیس و آمریکا در
صدها کتاب داخلي و خارجي و هزاران
مقاله در جراید داخلي و خارجي آمده
نگاهي بیفکنند .در این باره کافیست
فقط به خاطرات ایدن نظري بیاندازند
که به فارسي هم ترجمه شده و در
دسترس است.
آقاي ایدن وزیر خارجه وقت
انگلستان در صفحه  190خاطرات خود
مينویسد« :ما به این نتیجه رسیدیم
که حکومت مصدق را ساقط کنیم و با
جانشینش موضوع را حل کنیم .ابتدا
حادثه نهم اسفند را بوجود آوردیم،
چون موفق نشدیم طرح استیضاح را
در مجلس مطرح کردیم ولي مصدق
در جلسه حاضر نشد».

آزادی

در این رابطه مقالهاي در سهند شماره
 29با عنوان «باز هم مصدق» آمده که
در برگیرنده تمام توطئههاي انگلیس
و آمریکا و اجراي طرح چکمه کودتاي
 28مرداد  1332نقل از رسانههاي
خارجي و داخلي آمده است و در
بارهي ملي شدن نفت و ماجراهاي
مربوط به این موضوع به روشني با ذکر
مأخذ اشاره شده است که ميتوانید
در سهند شمارهي  29صفحهي 35
در آدرس زیرwww.sahand.fr :
مطالعه فرمائید .اصوالً مطالبي که در
نشریه آزادي آمده ضد و نقیﺾ است
و هر خواننده بينظر درميیابد که
هدف اصلي حمله به مصدق است .در
صفحه  19ستون سوم مطلبي آمده که
وینستون چرچیل با همکاري مصدق با
بهرهگیري از ماجراي ملي شدن نفت
توانست براي بار دوم به نخستوزیري
انگلستان برسد و در اولین سخنراني
خود گفت ما به ملت انگلیس مژده
ميدهیم که نفت ایران مجددا ً به
دست ما خواهد افتاد.
آنچه راجع به اظهارات چرچیل در
این نوشته آمده کام ً
ال درست است
ولي ثمرهي این وعده حادثه 28
مرداد و براندازي حکومت مصدق
بود که چرچیل در سفري به آمریکا
با واگذاري  40درصد سهام نفت که
مدتها مورد مذاکره بین دو کشور
بود موافقت کرد به شرط اینکه آمریکا
طرح براندازي مصدق «طرح چکمه» را
عملي سازد که همگي شاهد آن بودیم
که به اجرا درآمد .حتم ًا نویسنده
محترم خواهند فرمود این یک بازي
بوده است ،اما ایشان در بخش دیگري
از مقاله نوشتهاند« :این ضرر بزرگ را
مصدق به ملت ایران وارد آورد .این
است خدمت مصدق و نوۀ خالهش به
انگلستان؟!»
در اینجا این سئوال پیش ميآید :اگر
مصدق با اقدام خود به نفع انگلستان

عمل کرده بود چرا با آمریکا دست به
کار براندازي حکومت مصدق ميشود و
یک خدمتگذارش را با آن وضع یورش
به خانهاش و غارت اموالش از حکومت
برکنار ميکند و زمینه محاکمه و سه
سال زندان و حبس خانگي او را براي
تمام عمر بدست دادگاه نظامي فراهم
ميکند ؟!
رحیم شریفي ،پاریس 22 ،نوامبر 2012
آزادی:با تشکر از شما عین پاسخ
جنابعالی را درج کردیم ولی بدنیست
یادآوری کنیم که ما هم مثل شما به
دکتر محمد مصدﻕ احترام می گذاریم
ولی نه مصدقی هستیم نه آریامهری.
ما ایرانی هستیم و بدون توجه به نام
اشخاص و تبلیﻐات مثبت یا منفی که
درمورداشخاص صورت می گیرد برای
خدماتی که به مملکت انجام داده
اند ارزش قائلیم وهمیشه هم احترام
آنهاراداریم  .هیجکس منکر خدمات
مصدﻕ به ملی کردن صنعت نفت
نیست  .اما عده ای» ال اله« ملی شدن
نفت را می گویند واز گفتن »اال اﷲ«
آن صرفنظر میکنند.
درهرحال از توجهی که به مطالب
آزادی دارید وهمواره مارا راهنمائی
میفرمائید سپاسگزاریم و مقام
پیشکسوتی شمارا همیشه مﻐتنم می
شماریم .

دست شمادردنکند
هرشماره یک داستان جالب  ،هرشماره
کلی مطلب علمی و اجتماعی و سیاسی
 .دست شمادردنکند  .ازروزی که این
نشریه را میخوانم کلی بر اطالعات
عمومی من افزوده شده است .
درضمن میخواستم بگویم خط مشی
سیاسی تان را همینگونه حفظ کنید
وبه حرف این وآن گوش نکنید .به نظر
من مطالب شما خیلی بی طرفانه و
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وعادالنه است .برای شما موفقیتهای روزنامه اینترنتی
بیشتری آرزودارم .

مسعود -نیویورک

الهام ایرانی یا مصری؟
جمهوری اسالمی میگوید اتفاقاتی
که درجهان عرب می افتد باالهام از
انقالب اسالمی درایران است اما
امروز می بینیم که مردم مصر مشغول
راست کردن رهبرشان هستند که
پایش را کج گذاشته و میخواهد
مستبد شود .آیا انقالب  34سال پیش
ایرانی ها الهام بخش کشورهای عربی
است و یا این جوانان مصری هستند
که باید الهام بخش ما ایرانی ها باشند.
محمود نادم از آمریکا

بازهم ازمصر

وقتی مصری ها باردیگر درکمتر
ازیکسال درمیدان تحریر جمع
شدند و نسبت به فرمان اخیر مرسی
اعتراض کردند بسیاری از هنرمندان
مصری نیز دربین جوانها حضور یافتند
و دست به اعتراض زدند .آیا در خارج
ازکشور هنرمندی را سراغ دارید که
در تظاهرات حضور یابند؟
علی  -طاهری  ،میسی سی پی

منظور شما درتظاهرات خارج
ازکشور حتم ًا تظاهرات درلس
آنجلس است چون در جاهای
دیگر هنرمندان ایرانی متمرکز
نیستند  .سئوال من از شما این
است  :مگر مردم در لس آنجلس
جمع میشوند که هنرمندان هم به
آنها به پیوندند؟
برنامه های تکراری

اگر یک هفته به تلویزیونهای لس
آنجلسی گوش کنید متوجه می شوید
که برنامه های همه آنها تکراری است
گاهی برنامه ای که مث ً
ال دریک روز
خاص پخش کرده اند چندین وچند بار
تکرار میکنند .چرا؟ مگر مجبورند؟
یکی از دلخورهای برنامه های تلویزیونی

چندی پیش اعالم کردید که مجله را
بصورت اینترنتی منتشرخواهید کرد .
کار به کجا کشید؟ آیا منصرف شدید؟
عبدالرضا -ف از داالس

از نخستین شماره  ،نشریه
ما برروی اینترنت بوده است
و اگر هم اکنون در سایت ما
بدنبال نشریه آزادی بگردید
همه شماره هائی که تاکنون
منتشرشده بطور کامل میتوانید
پیدا کرده و بخوانید .منظور ما
از انتشار اینترنتی این بود که
شما با پرداخت وجه ناقابلی
بروی سایت بروید و نشریه را
بخوانید  .حاال همان کاررا شما
بدون پرداخت پول دارید انجام
میدهید  .آیا بد است ؟
تأئید کار شما

بعضی از طرفداران پادشاهی کارهائی
میکنند که بی اختیار عالقمندان به
این نوع رژیم را هم رنجیده خاطر
میکنند .اما کار شما درمورد چاپ
عکس شاه و شهبانوی ایران برروی
جلد هم مناسبت داشت و هم شما در
متن نشریه تملقی یا متنی که درآن
غلو شده باشد درمورد آنها ننوشته
بودید  .بعبارت دیگر کارشما فکر
میکنم هیچکس را عصبانی نکرد .آیا
درمورد چاپ عکس دیگران هم اقدام
خواهید کرد؟
دوستدار نشریه آزادی ح -د کالیفرنیا

ما هرزمان که مناسبت ایجاب
کند تصویر همه خدمتگزاران
ایران را که مظلوم واقع شده
و کسی درباره خدماتشان
چیزی نمی نویسد حتم ًا یادی
خواهیم کرد  .البته اگر شما
دوستان هم به موقع یادآوری
بفرمائید نور علی نور خواهد شد.
ازابراز لطفتان به مجله هم
سپاسگزاریم .

بد نیست به رادیو وتلویزیونهای
دولتی که درآمریکا و اروپا
پخش میشود نیز یک نگاهی
بفرمائید  .آنها هم هربرنامه را ازتجربه ها
چندین و چند بار تکرار میکنند.
مقاله ای که تحت عنوان «ازتجربه
بخصوص شنبه ویکشنبه ها ها» بقلم خانم حواسلیمی چاپ کرده
شماره  -35سال سوم

بودید بسیار جالب و آموزنده است .
خودمن تجربه ای دارم درباره زندگی
مشترکم با زنی که همسر من بود و
فرشته به خانه من آمد و دیو بیرون
رفت  .نمیدانم این گونه تجربه ها هم
قابل چاپ هست یانه  .اگر بنظرتان
مفید است بنویسید تا برایتان
عباس  -ل اروپا
بفرستم.

عباس عزیز هرتجربه ای چه
موفقیت آمیز چه شکست خورده
برای دیگران میتواند سرمشق
باشد و آموزنده  .اما همانگونه
که درپاسخ ئی میل شما نوشتم
به شرط آنکه یک تنه به قاضی
نروید .چون درمورد ازدواج های
ناموفق هردو طرف گناه را به
گردن دیگری می اندازد .منتظر
شرح تجربه شما هستیم .
ذکر تعداد قسمتهای یک مقاله

وقتی مطلبی را درچند قسمت منتشر
میکنید من صبر میکنم تا آخرین
قسمت آن چاپ شود آن وقت همه
را یکجا میخوانم  .درغیر این صورت
درفاصله یکماه فراموش میکنم که
قسمت اول یا قسمت قبلی چه بوده
است  .آیا بهتر نیست درباالی مقاله
بنویسید قسمت اول از پنج قسمت
یا هرچند قسمت که خواهد بود.
دراینصورت ما تکلیف خودرا میدانیم
که تا چند هفته باید صبر کنیم که
بتوانیم همه مطلب را باهم بخوانیم .
مهرداد از داالس

اگر میدانستیم یک مقاله در
چند شماره تمام می شود این
کاررا میکردیم  .بویژه مقاالتی
که ترجمه می شود و مترجم آن
را باندازه چاپ دریک شماره
ترجمه میکند برای خود ما هم
مشخص نیست که این ترجمه
چند صفحه خواهد شد .البته کار
مشکلی نیست با کمی حوصله
میتوان این کاررا انجام داد اما
تا بحال در مطبوعات ایران و
حتی جهان این کار مرسوم نبوده
است  .نمیدانم شاید یک روزی
ما این کاررا بکنیم تا دیگران هم
دنباله روی کنند  .چه اشکالی
دارد؟ از توجه شما به نشریه
خودتان سپاسگزاریم .

آزادی

آدرس آقای منطقی
الو ! دفتر مجله آزادی؟
 بفرمائیدسالم من  ...قاسملو هستمآدرس یا تلفن آقای منطقی را
میخواستم.
 بله ....الو ! بله خانم  .. .متأسفانه آقایمنطقی دیگه دربین ما نیستند.
 وای ترا خدا نگین  .کی ؟ متأسفانه  9ماه پیش من یکی از شماره های آزادیرا اخیرا ً دیدم و مطلبی ازآقای
منطقی درآن بود خوشحال
شدم  .ولی بدجوری حالم گرفته
شد..حیف  .به شما و دوستان
وبازماندگانشون تسلیت میگم .
 خیلی هم ممنون از تلفنتونرسانه اسالمی یا
رسانه الفیه شلفیه

این روزها چه دررسانه های دولتی
وچه در سایتهای اینترنتی مطالبی
می بینیم که درهیچیک از کتابها و یا
سایتهای پورنو دیده نمیشوند .برای
مثال آخوندی که ویدیوکلیپهایش
برروی یوتیوب
قابل تماشاست به خانمهایی که
پای منبرش نشسته اند توصیه های
جنسی میکند ومیگوید چه کنند تا
شوهرخودرا بهتر ارضاء کنند .دریکی
ازسایتها نیز سخن از فروش سرسام
آور وسایل مصنوعی برای ارضای
خانمها آمده است  .این وسایل چگونه
وارد کشوراسالمی می شوند وچرا
جلوی آنها گرفته نمیشود؟ فقط این
موی دختران جوان ما آقایان را وارد
جهنم میکند؟
منصور از کانادا

حق باشماست  .اینها تمام
فکروذکرشان به پائین تنه است
و همه دنیا و آخرت را از کمر به
پائین می بینند .داستان حوری و
قلمان هم از همین مقوله است .
بنابراین بعید نیست که به
چنین اعمالی دست بزنندودر
صداوسیمای آنهاهم دومجری
زن بنشینند و ازبحث شیرین
ارضای شوهر صحبت کنند.
صفحه 5

یادداشت

رهبرداریم تا رهبر
هفته ای نیست که در یکی از جاده
های ایران تعدادی از دانش آموزان ما
این گلهای باغ زندگس  ،این عزیزان
پدرومادر که با خون دل بزرگ می
شوند در یک تصادف جان خراش
رانندگی جان به جان آفرین تسلیم
نکنند .همینطور مدرسه و معلمین
آنها نیز که با حقوق بخورونمیر کمر
به تربیت نوباوگان میهنمان بسته اند
نیز هرماه با حوادث رانندگی و یا
فروریختن سقف مدارس و نظایرآن
جان می بازند .درهمین دوسه ماه
اخیر ازهرگوشه مملکت کاروانی به
نام راهیان نور که مردم آن را راهیان
گور میخوانند در جاده ها دچار
سانحه شده و تعدادی از دختران
وپسران و معلمین آنهارا به دیار
عدم رهسپارکرده است  .از دالیل
این تصادفها که برای همه این کاروانها
روی داده میگذریم و توجه خودرا
به واکنش مسئولین نسبت به این
رویدادها متمرکز می کنیم  .رهبر
جمهوری نا مسلمان  ،به روی خودش
نمی آورد .رئیس جمهور منتخب این
رهبر نیز الم تا کام سخنی نمی گوید.
نمایندگان مجلس آخوندها حرفی
نمیزنند و یکی دو روزنامه نکاری که به
سوگند قلمشان وفادارند چند سطری
می نویسند و همین چند سطر باعث
میشود که یکی دو نماینده مفتخور
که احتماالً یکی از فامیلهای خودش
دربین کشته شدگان ویا زخمی
ها بوده نطقی میکند و نمایندگان
دیگررا تشویق میکند تا وزیر آموزش
وپرورش را مورد سئوال قراردهند.
وزیر بی فرهنگ به مجلس میرود و
بجای هرگونه عذرخواهی با طعنه

صفحه6

میگوید :
اگر میخواهید برای همه اتفاقاتی که تا
قیامت برای آموزش وپرورش می افتد
عذرخواهی کنم .
واین نمایندگان آخوندی بجای اینکه
با مشت توی سر این وزیر بی لیاقت
بزنند اورا به حال خود رها میکنند و
او هم میرود تا کشتار نونهاالن دیگر
مارا تدارک ببیند .همین!
تعدادی بچه زخنی و معلول برروی
دست پدران ومادران بیچاره و بینوا
باقی میماند که باید یک عمر زجر
بکشند و مرگ خودرا آرزو کنند که
بهتر ازاین زندگی است و یا والدینی
که هرلحظه جای خالی فرزندانشان
را درخانه حس میکنند و جز اینکه
دردل مرگ همه مسئولین مملکت
را آرزو کنند کاردیگری ازدستشان
برنمی آید.

آزادی

مردم هم که مهر سکوت برلب زده اند.
یک عده شیاد و فریبکار برمملکت
حاکم شده اند و همه مردم را به خواب
کشانده و قدرت تعرض و خق طلبی را
ازآنها گرفته اند..
اما درگوشه دیگری از جهان ما ،
سرزمینی بنام آمریکا که بگفته همین
آخوندهای شیاد شیطان بزرگ هستند
 ،خدا ناشناسند و  ...و ....اتفاقی برای
مردم می افتد .برای مثال سیلی می
آید و چند خانه را خراب میکند .چند
نفررا می کشد ...رئیس جمهور مملکت
که عالوه بر مسائل مملکت خودش
باید بفکر حل مسائل دیگر کشورها
هم باشد  ،همه کارخودرا رها میکند و
به محل آخرین حادثه ای که دریکی از
مدارس کنکتیکت اتفاق افتاده وطی
آن  20کودک  5تا  10ساله و  6نفر از
معلمین آنها کشته شده اند می آید.
با خانواده این مقتولین بی گناه دیدار
میکند  .از حال آنها میپرسد با آنها
همدردی میکند و به کاخ سفید باز
میگردد .خیلی ها میگویند این یک
کار نمایشی و سمبلیک بوده است .
بله  .چه اشکال دارد  .همه کار رهبران
سیاسی میتواند سمبولیک باشد
کسی از آقای اوباما انتظار نداشت که
بیاید و به هر خانواده مبلغی بعنوان
دیه بپردازد  .مردم آمریکا تا همین
حد که رهبرشان با دردآنها شریک
می شود و با آنها همراهی و همدلی
میکند خوشنودند و این کاررا نقطه
مثبتی درکارنامه رئیس جمهور خود
میدانند.
مردم ایران هم روزبروز با این
رهبرمتفرعن و متعفن دورتر می
شوند و تنفرشان افزون میگردد .این
است تفاوت یک رهبر که منتخب
مردم است با رهبری که خودرا

فرستاده ازسوی خدا میداند.
مردک هنوز به عنوان حتی یک
کدخدای روستا هم کسی قبولش
ندارد خودرا رهبر همه جهان میداند
که از همه قدیسین و پاکان جهان
برتر میداند .در عین نجاست غوطه
میخورد  ،دستش به خون مردم بیگناه
آلوده است  ،درفساد غرق شده
است  ،با همان یکدست سالمش به
اندازه  70میلیون نفر میدزددو تازه
خودرا فرستاده خدا میداند .یکی از
نمایندگان مفتخورش میگوید حکم
آقا مثل حکم انبیاست  .ومردم یکصدا
با خواندن این خبر میگویند  :چه
حرفها وچه چیزها و چه  ...خوردنها.
ازسوی دیگر اوباما یا هر رهبر دیگری
درغرب خودرا خادم مردم میداند .
خودرا رئیس جمهور کسی میداند که
ازاو خوشش می اید و همینطور رهبر
کسی است که به او بی عالقه است .
مردم هم بدون ترس از گزمه وعسس
هرچه دلشان میخواهد درباره او می
گویند و ازاو بی پروا انتقاد میکنند.
انتقاد های مردم باعث میشود تا
رئیس جمهور راه خودرا تغییر دهد
و اگر به بی راهه میرود به شاهراه باز
گردد.
معنی ومفهوم حکومت مردم برمردم
همین است و حکومت متعفن اسالمی
حکومت مفسدان بر پاکان است .
حکومت ظالمان بر مظلومان است .
حکومت دزدان بر مال باختگان است .
حکومت افراد مغرور بر مردمان افتاده
است  .وخالصه حومت بی دین ها
برمردمی مؤمن است که درهزاره های
گذشته همواره خدای یکتا را می
پرستیده اند.
خداوند مردم ایران را از شر این
حکومت واین رهبر برهاند.آمین
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باریکه غزه ،از استعمارانگلیس تا امروز
نواری از خشکی درساحل شرقی
دریای مدیترانه گسترده است که
امروز به آن نوارغزه می گویند .این
قطعه از خشکی که جزئی از سرزمین
فلسطین به شمار میرود بوسیله گروه
حماس اداره میشود.
نوارغزه درقسمت جنوب غربی به
طول  11کیلومتر با کشور مصر هم
مرز است .درشرق و شمال با اسرائیل
نزدیک به  51کیلومتر مرز مشترک
دارد .ودرقسمت غرب هم به دریا
مربوط است
نوار غزه بطور کلی حدود  41کیلومتر
طول و از 6تا  12کیلومتر عرض دارد.
مساحت آن  365کیلومتر مربع
است و جمعیتی حدود  1/7میلیون
نفر درآن بسر می برند .اکثریت
ساکنین این منطقه متولد غزه هستند
ولی درجنگ سال  1948تعدادی
از فلسطینیها به غزه گریختند و به
عنوان مهاجردرآنجا سکونت کردند.
عمده این عربها سنی مذهبندوهرسال
 3/2درصد بر جمعیت آنها افزوده می
شودکه درجهان بعنوان هفتمین رشد
جمعیت بین همه کشورها شناخته
شده است .
مرزهای امروز غزه در 24فوریه سال
 1949درتوافقنامه ای که بین ارتش
مصر و اسرائیل به امضاء رسید مورد
قبول دوطرف قرارگرفت  .بااین حال
ماده  5این قرارداد ادعا میکند که این
خطوط مرزی خطوط شناخته شده
بین المللی نیستند.وپس از آن نیز
مصر این منطقه را تحت اشغال خود
نگهداشت .اگرچه دولت الفلسطین که
درسپتامبر  1948توسط اتحادیه عرب
ایجادشده بود رسم ًابرآن حکومت
میکرد .درسال  1959حکومت
الفلسطین ازبین رفت وتا سال 1967
نوار غزه مستقیم ًا بوسیله دولت
نظامی مصر اداره میشد.
درجنگ شش روزه  1967اسرائیل
نوارغزه را از مصر بازپس گرفت
درسال  1993برطبق معاهده اُسلو
قدرتی متشکل ازفلسطینی ها
مسئول اداره مراکز فلسطینی نشین
غزه شدوبهمین دلیل باردیگر نوار
غزه تحت اداره فلسطینی ها درآمد
اما کنترل هوائی ومرزهای آبی در
دست اسرائیل باقی ماند.و عبورومرور
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ساکنین غزه به خاک مصر نیز در
کنترل مصری ها قرارگرفت .
درسال  2005میالدی اسرائیل بصورت
یک جانبه کنترل غزه را به خود
فلسطینی ها واگذارکردو درسال 2006
میالدی انتخابات مجلس درفلسطین
برگزارشدو گروه حماس 43درصد
آراء را بدست آورد واز  132کرسی
 74کرسی را ازآن خودکرد آمریکا
واتحادیه اروپا حکومت حماس را
نپذیرفتند ودرنتیجه کمکهای مالی
که مستقیم ًا به دست حکومت غزه
میرسید قطع شد و به جای آن به
گروهها و سازمانهائی که درغزه به
کمک نیاز داشتند داده شد.بدنبال
جنگ کوتاه مدتی که درغزه اتفاق
افتاد حماس بعنوان دوفاکتو حاکم
غزه شدو نوارغزه جزئی از سرزمین
فلسطین شناخته گردید.
اززمان حکومت حماس برنوارغزه تا
کنون این سرزمین بطور مستقیم

وغیر مستقیم کمکهای مالی و نظامی
زیادی از جمهوری اسالمی ایران
در یافت میدارد.
حماس فعالیت گروه فتح را درغزه
محدود کردو روزنامه نگاران را
مورد آزارواذیت قراردادوهنوز هم
روزنامه نگاران در غزه با سانسورهای
وحشتناک روبرو هستند.
در ماه نوامبرامسال به مدت 8روز
بین حکومت غزه و اسرائیل جنگ
هوائی درگرفت که موشکها ی زیادی
از هردوطرف بسوی یکدیگر پرتاب
کردندو درمجموع بیش از 161نفر
فلسطینی و  5نفراسرائیلی کشته
شدند.وخسارات زیادی بر غزه وارد
آمد .حماس خودرا پیروز این جنگ
خواند و با تالش مصر آتش بس بین
دوطرف برقرارشد  .دولت جمهوری
اسالمی اعالم کرد هیچ سالحی برای
حماس نفرستاده است و تنها دانش
ساخت سالح را دراختیار حماس

آزادی

قرارداده است  .اما پس از امضای
آتش بس درمصر حماس از جمهوری
اسالمی بخاطر ارسال اسلحه
سپاسگزاری کرد.
کنترل نوارغزه از نظر مرزهای آبی و
همچنین کنترل هوائی آن دردست
اسرائیلی ها و کنترل عبورومرور
زمینی از مرزهای غزه با مصر دراختیار
مصر باقی میماند.مهمترین معبر بین
مصر و غزه الرفح نام دارد که توسط
ارتش مصر کنترل می شود.
بیشتر مردم باریکه غزه به کشاورزی .
به ویژه پرورش گل مشغولند  .برطبق
آماری که سازمان سیا منتشر کرده
است بیش از شصت درصد مردم غزه
درزیر خط فقر زندگی میکنند.
به این ترتیب نوارغزه که ازسال1920
تا  1948تحت پرچم استعمارگرپیر
انگلیس اداره میشد امروز بعنوان
منطقه ای مستقل شناخته می شود.

صفحه 7

هـن
ک
ودک ردشا اهم

ازدکتر طلعت بصاری (قبله)
قسمت آخر
درشماره پیش درشرح کودکی
شاپورپسراردشیر سخن بدینجارسید
که که دختر اردوان که بهمسری
اردشیر درآمده بود با دوبرادرخود
قصد کشتن شوهرش راداشت وچون
اردشیر آگاه شد فرمان به قتل
همسرش داد .همسر به ُدستور گفت
کودکی بهمراه دارم پس ازبدنیاآوردن
اومرابکش  .دستور به اردشیسر گفت
واردشیر نپذیرفت ُ .دستورعلیرغم
دستور اردشیر همسرش را نکشت
واینک دنباله داستان:
روزی وزیر به حضور شاه رسید
واورابس غمگین ودلتنگ یافت علت
را جویاشد .شاه پاسخ دادعمر من
به پنجاه ویک رسیده است برای
بدست آوردن تاج وتخت وحفظ آن
وکشورداری ورعیت پروری زحمتها
کشیده ام حال می بایست پسری
دالرا و پرورده و راهنما داشته باشم
که پس از من جانشینم شود .افسوس
میخورم که ازاین نعمت بی بهره ام .
مراسال برپنجه ویک رسید
زکافورشد مشک وگل ناپدید
پسربایدی پیشم اکنون بپای
دالراوپرورده ورهنمای
مردبیداردل وبخرد دردل گفت اکنون
گاه سخن گفتن است  .به شاه گفت :
اگر به جان زینهاریابم این رنج راازدل
شهریار خواهم برداشت  .شاه اوراامان
داد .موبد گفت دختراردوان رابه
من سپردی تا به کشتنش اقدام کنم
 .چون فرزندی ازشاه درشکم داشت
اورانکشتم  .چون چنین روزی راپیش
بینی می کردم  .اکنون او هفت ساله
است و تربیتی درخور شاهزادگان
دارد.شاه درشگفت شد وبه موبد گفت
صدکودک همسال وهم قد او برگزین
که جامه شان همه یکسان باشد .
کودکان رابرای چوگان بازی بمیدان
بفرست .
چویکدست بود کودک خوب چهر
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بپیچد به فرزند جانم بمهر
بران راستی دل گواهی دهد
مراباپسر آشنائی دهد
موبدفرمان شاه رااجراکرد وکودکان را
بمیدان فرستاد  .کودکان به گوی بازی
مشغول بودند که اردشیر باعده ای
از خاصان خود بمیدان آمد  .اردشیر
بادیدن آنان آه سردی کشید وازمیان
کودکان یکی را با انگشت به وزیر
نشان داد که او فرزند من است .
به انگشت بنمود با کدخدای
که اینک مگر اردشیری بجای
اردشیر به یکی از خدمتگزاران گفت
که با کودکان ببازی بپردازد وگوئی
را به پیش من انداز تا ببینم کدامین
کودک جرأت آن را خواهد داشت
که گوی را از جلوی پای من بردارد.
اردشیر گفت کسی که جز فرزند
من رایارای چنین کاری نخواهدبود
.خدمتگزار چنین کرد وکودکان به
دنبال گوی روان شدند چون گوی
به نزد یک اردشید رسید کودکان
رایارای پیش رفتن نبود مگرشاپور.
دل اردشیر ازشادی لبریزشد
وشاپوررادرآغوش کشید وبوسه ها
برسرورویش زد وگوهرهخا نثارش کرد
ووزیررابرکرسی زر نشاند وگناه دختر
اردوان رانیز بخشید واورابه کاخ باز

آزادی

گرداند .آنگاه فرهنگیان را جمع کرد
تا خواندن ونبشتن وآئین رزم وبزم
به او بیاموزند ...سپس دستورداد سکه
ای ضرب کنند که بریک روی آن نام
اردشیر وبرروی دیگرش نام وزیرک
گه «گرانمایه» بود نقش کنند .به
درویشان نیز گنج بخشید ...همچنین
بمبارکی وجودشاپور شهری ساخت
وآن را جندی شاپور نام نهاد....

اورمزد پسر شاپور
شاپوربا همسری با دختر مهرک
نوشزاد که اردشیر بااو سخت دشمن
بود صاحب پسری شد که اورمزدش
نامیدند .اورمزد را پنهانی می پروردند
تا مبادا اردشیر از وجود ش باخبر شود.
روزی اردشیر برای یک هفته به شکار
میرود وشاپورنیز اورا همراهی میکند..
دربازگشت ازشکار گذارشان بمیدان
گوی بازی می افتد که ازقضا اورمزد
که نیز اززندگانی پنهانی عاصی شده
بود برای گوی بازی بمیدان آمده بود.
نهان اورمزد ازمیان گروه
بیامد کزآموختن شد ستوه
کودکی چوگان زد وگوی به نزدیک
شاه برزمین افتاد هیچیک ازکودکان
جرأت نکردند که برای برداشتن گوی

غارشاپوردرکازرون

پیش بروند جز اورمزد...
اردشیر از موبد پرسید که ببینید
این کودک ازچه نژادی است ؟ موبد
تحقیق کرد وکس نتوانست پاسخی
درست بدهد .به موبد دستورداد که
کودک رابه نزداو آورند .کودک را
نزداردشیرآوردند  .اردشیر پرسید
نامت چیست وازنژادکیستی ؟
کودک به صدای بلند گفت که نام
ونژادمن نباید پنهان ماند.
منم پورشاپور کو پورتوست
زفرزند مهرک بزادم درست
شاه درشگفت شد وبا خود گفت
کاریست که می بایست انجام میشد.
شاپوربسیاربیمناک شد ولی اردشیر
خندید وگفت راز پنهان مدار .
شاپورداستان برخوردخود رابا دختر
مهرک نوشزاد وهمسری بااورابیان
کرد .اردشیرشادمان ازدیدار اورمزد
فرمان داد که آتشکده رابه دیبا
بیارایندوزروگوهر نثار درویش کنند
 .خردمندان رانیز خواسته بسیار
بخشید وبا مهتران به بزم نشست .

شاپورذواألکناف
شاپور درشکم مادربود که پدرش
مرد .موبد تاج را برسرمادر شاپورنهاد
 .چندی نگذشت که ازآن خوبچهر
کودکی چون مهر تابنده بدنیا آمد.
چهل روزه بود که کودک رابرتخت
شاهی نشاندند .شاپور پنجساله
بود که روزی بربام کاخ نشسته بود
وهیاهوی بسیارشنید .سبب راپرسید
گفتند چون پُل یکی است مردم
هنگام عبورازروی آن براثرازدحام
بسیارسروصدا میکنند  .شاپور گفت
عالج کارآسان است  .باید یک پل
دیگر بسازند تا آیندگان ازیک پل
وروندگان ازپل دیگربگذرند.
دستور
مادرازشنیدن
شاپوربسیارشادمان شد وفرهنگ
جویان را احضارکرد تااوراتربیت کنند
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وشاپور
بزودی به فرهنگ جائی رسید
کزآموزگاران سراندرکشید
چوبرهفت شد رسم میدان نهاد
هم آورد وهم رسم چوگان نهاد

بهرام گور
یزدگرد بزهکار دارای پسری شد
که بهرامش نام نهاد .بزرگان که
ازبیدادگری وخشونت یزدگرد دررنج
بودند با خود گفتند که اگر بهرام
درکنار پدر پرورش یابد ممکن است
تحت تأثیر گفتار و رغتار نابجای او
قرار گیرد و بیدادگری پیشه کند .
تصمیم گرفتند به طریقی ازیزد گرد
بخواهند که آموزش وپرورش بهرام
را به مربیان خردمند وکارآزموده
واگذار کنند ...بزرگان دسته جمعی به
نزد یزدگرد رفتند وازاو خواستند که
برای تربیت این کودک پر منش جائی
را انتخاب کنند که درآرامش باشد
ونیز دایگانی پرمایه برگزیند تابهرام
ازهنرمندی بهره برگیرد وازفرمان
اودرآینده جهان شادگردد.
یزدگردپذیرفت  ،به چین  ،به هند
وبه هرسرزمین آباد دیگر ونیز نزد
تازیان نماینده هائی فرستاد تا جست
وجو کنند ببینند چه کس شایستگی
آموزگاری فرزند شاه رادارد.
به هرسوهمی رفت خواننده ای
که بهرام را پروراننده ای
بجوید سخنگوی ودانش پذیر
پژوهنده اختر ویادگیر
ازهرکشوری موبدی (آموزگاری)
جهاندیده و بخرد به بارگاه یزدگرد
آمد .یزدگرد آنان رابسیار نواخت
وسرانجام نعمان منذربه درباررسید.
هریکازبزرگان به نوعی اظهاربندگی
کردند ...سرانجام شاه منذر به سخن
درآمد
چنین گفت منذر که مابنده ایم
خوداندرجهان شاه را زنده ایم
هنرهای ما شاه داند همه
که چون شبان است وما چون رمه
یزدگرد بهرام رابروی می سپارد
وخلعت بسیار بدو می بخشد.
دایه وخدمتکاروزروگوهر ودینار
بسیار نیز به همراه بهرام می فرستد
 .از خبرورود شاه یمن و بهرام به یمن
مردم شادمانیها می کنند وشهررا
آذین می بندند .منذر چهارزن نژاده
واصیل را به دایگی بهرام برمی گزیند.
دوتازی دودهقان زتخم کیان
که بستند بردایگانی میان
چهارسال دایگان اورا به شیر
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پروردند وبه سختی ازشیربازکردند.
بهرام چون هفت ساله شد از
منذر خواست که اورابفرهنگیان
بسپارد و نازپرورده ببارش نیاورد.
به داننده فرهنگیانم سپار
چوکارست پیکار خوارم مدار
منذربه بهرام می گوید که هنوز زمان
آن نرسیده است که به فرهنگیانت
بسپارم  ..بهرام به او میگوید اگر به
سال بزرگ نبستم اما به عقل بزرگ
هستم .من باید دانش بیاموزم چون
باید پادشاه شوم  ...منذر ازاینهمه
هوشیاری کودک درشگفت میماند
وفرمان میدهد که سه موبد فرهنگ
جوی از سورسان (نام شهری است) به
نزداو آوردند تا یکی دبیری بیاموزدش
دیگری آئین شکار ورسم جنگاوری
ودلیری و سومی تاریخ شاهنشاهان
گذشته را.چون موبدان بخدمت

میرسند منذر شاهزاده رابدانها می
سپارد...
بهرام چون دوازده ساله میشود
درهنرمندی وجنگاوری بی نظیر می
گردد .چون منذر اورا چنین یگانه
روزگار می یابد وازآموزگاران بی نیاز ،
به آموزگاران هدیه های فراوان میدهد
واز خدمت مرخص میکند.
***
از مطالعه دوران کودکی این چندتن
چنین استنباط میشود که مسئله نژاد
و اصالت وبه ارث بردن فرزند از خلق
وخوی پدر ومادر درشاهنامه بسیار
موردتوجه بوده است  .یعنی مسئله
ای که امروز موردمطالعه روانشناسان
ودانشمندان بزرگ علم ژنتیک است
وتحت عنوان علم وراثت ازآن بحث
میشود .درتعریف علم وراثت گفته
شده است :

آزادی

« علم وراثت ازچگونگی انتقال
خصوصیات جسمی وروانی ازپدران
ومادران به فرزندان گفتگو میکند».
باتوجه بدین نکته است که حکیم
طوس همه جا و همه وقت از نژاد
وگوهر سخن می گوید
که را گوهر تن بود بانژاد
نگوید سخن با کسی جز به داد
فردوسی بااینکه تااین اندازه به نژاد و
اصالت و به ارث رسیدن خلق وخوی
مادرو پدر بفرزند معتقد است مسئله
تعلیم وتربیت وطرزاجرای آن را نیز
یکی از عوامل مهم به کمال رسیدن
کودک می داند .بهمین جهت است که
مالحظه میشود همه وقت درانتخاب
دایگان نهایت دقت به عمل می آید
که نژاده واصیل وازنظر جسم وروح
تندرست وسالمت باشند مث ً
ال برای
بهرام گور چنین دایگانی برمی گزینند.
پس از انتخاب دایگان پرمایه ونجیب
ومهربان همینکه کودک استعداد
وقابلیت پذیرش تعلیم را می یابد
وجود فرهنگیان وآموزگاران ارزنده
ومنزه راالزم وضروری میداند که
ازمیان آنان برجسته ترین را انتخاب
میکردند وکودکان را بدانان می
سپردند ونهایت مراقبت بعمل میآمد
که کودکان درآینده آماده زندگی
وقبول هرنوع مسئولیتی بارآیند....
باتوجه به دانش اندوزی وپرورش
فکری وجسمی کودکان درشاهنامه
آمده است که درتربیت از مسائل کلی
تا جزئی تربیتی همه چیز راآموزگار
باید به کودک بیاموزد.
آموختن اوستا و زند وبطور کلی
موضوعات دینی  ،خواندن ونوشتن ،
آداب  ،رزم وبزم وشکار وسخن گفتن
ومردم داری ومملکت داری وخالصه
آنچه نشانه کمال آدمی وخردمندی
بایددرکودکی
وهنرمندی اوست
آموخته شود .خرد وخردمندی
درشاهنامه استادسخن  ،نقش اساسی
ومهم رادرزندگی آدمی بعهده دارد.
نیز درمفهوم
هنروهنرمندی
بسیاروسیع آن درشاهنامه بکاررفته
است نه بمعنایی که امروز مصطلح است .
هنگامی که کیکاوس تربیت سیاوش
را به رستم واگذارمیکند رستم اورا
به زابلستان میبرد و به تربیتش همت
می گمارد...
میدانیم محیطی که کودک درآن بدنیا
می آید ومحیطهای دیگری که درآن
نشو ونما می یابد درگسترش صفات
ارثی که شخصیت اورا بنا میکند
اهمیت بسزادارد.
بقیه درصفحه 48

صفحه 9

سر
هم

زن
اشوئی و

گزی
ن
ـ
ی به شیوه

ر ایران
اسالمی د

پژوهشی از زنده یاد دکتر خانک عشقی صنعتی
بیشینه پژوهشگران وتاریخ نویسان
ایرانی و جز ایرانی (تازیان) براین باور
خستوان دارند که زنان درایران پیش
از تاخت وتاز تازیان و پیش از درآمدن
آنان به ایران  ،آزاداندیش  ،آزادمنش ،
واالسر  ،ارجمند وگرامی بوده اند .پس
از شبیخون بیابانگردان ورسیدن آئین
بیابانی آنان به ایران کارزنان به زبونی،
پستی و فرومایگی کشیده شد .زشت
ترین وپلیدترین چهره رایافته  ،سیه
روز وشوم بخت وسیاه پوش وخانه
نشین گردیدند.
از هزاران بدبختی وسیه روزی که
تازیان وآئین تبهکارانه آنان برای
مردم وکشور کهنسال ایران زمین
پدید آورد  ،یکی هم زشتکاری
وبه پلیدی و زشتی کشاندن آئین
زناشوئی ویا همسر گزینی درایران
بوده است که با زشت ترین وبی
شرمانه ترین واژگان آخوندی که
تنها شایسته همان آخوندها و کسان
نزدیک ودورشان است آغاز می گردد.
زناشوئی و همسر گزینی درایران که
پیش از تازش تازیان از جایگاه واال
و آشوئی(مقدس) برخورداربود  ،پس
ازآمدن آنان درایران  ،آنچنان به
پستی  ،زبونی وفرومایگی کشیده شد
که یادآن نیز چندش آوراست .
روز زناشوئی وهمسرگزینی که آغازی
شیوا  ،زیبا  ،دلنشین ودل انگیز برای
همسر آینده دوایرانی  ،دوجوان
آزاده با دلی ماالمال از امیدو آرزو ،
سرشار ازشادی وشادمانی است که
می خواهند همه زیست پربارخود
را درکنار هم دردرازای زمان باهم
بگذرانند  .درهمه چیز  ،درغم وشادی،
شکست وکامیابی  ،داری ونداری،
بیماری و بهزیستی  ،خوشبختی
همباز (شریک)
وشوربختی
یکدیگرباشند .همراه  ،یاوروغمخوار
هم باشند ودست دردست هم ،
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بیاری یکدیگر هسته خانواده ای
راپی ریزی کنند .فرزندان برومندی
راپرورش دهند که سرفراز وآزاده
وگلهای سرسبد بوستان با فر وشکوه
ایران زمین فرداباشند وبا دست های
توانای خود  ،چرخ این سرزمین پاک
واهورائی را بگردانند وآن را به سامان
برسانند این چنین آلوده و به زشتی
کشانیده اند  ...ولی دریغا که درایران
تازی زاده وآئین بیابانی آنان درایران،
آن کسی که این پیوندرا می بندد،
یک آخوند نتراشیده ونخراشیده نه
تنها شیتان (شیطان) روی  ،دیوسیرت
وبدنهادی است که پیوندهم  ،به شیوه
تازی واسالمی و با واژگان زشت تازی
است که هیچکس  ،تا پدرومادر اروس
(عروس) وداماد نمی دانند که این
آخوند زشت چهره چه واژگان زشت
وچه فرازها وسخنان بی شرمانه ای
برزبان میراند تابه شیوه آموزش
 ،همبستگی پدید
بیابانگردان
آورد ویکی برای دیگری به همسری
برگزیده شود.درآن جشن وسرور
وشادمانی آنچه آخوند برزبان میراند
وبواژگان تازی می گوید همگان از
چم (معنی) راستین ناآگاه بوده ونمی
دانند که درکالب (قالب) این واژگان
تازی چه می گوید وتنها می بینند
که آخوند لب می جنباند وزبانش پی
درپی می چرخد وواژگانی را می گوید

 ...ودرپایان دستمزد کالنی هم می
گیرد.
به برابری چم واژگان تازی نکاح یا
«فرازتازی » درزبان فارسی بنگرید:
ُک و َز َوجت َ
نکحت َ
اَ َ
ُک نفسی َع َلی
ِ
الصداق المعلوم .باپوزش از خوانندگان
گرامی «نکاح» واژه تازی بن واژه
(مصدر) ودرچم گا...دن بکاربرده
میشودوچم فارسی فراز باال چنین
است :
خودرا به گا ...دن تو وتن خودرا برای
هم جفت شدن تو میدهم بنا به پولی
که داده می شود .وواژه «صداق»
تازی هم مهریه یا کابین ویاشیربهائی
است که به شیوه تازیان به زنان و یا
نو اروسان داده میشود.
واژگان زشت تازی را درزناشوئی ها
وهمسرگزینی های ایرانی  ،بخوانید
واندکی بیندیشید که چگونه آخوند
وآئین تازی اسالمی برای آغاز زیست
نوین دو هستی زنده وسرشار ازآرزوها
و آرمانهای پاک  ،بدترین ونکوهیده
ترین واژه تازی برگزیده وبکار
برده می شود تااززن  ،ابزاری پیش
پاافتاده وبی ارزش وناچیز که جز
برای هوسهای مرد آفریده نشده است
ساخته وچنان اورا پست وخوار نشان
داده وبه کاالی دادوستد (تن وجان
دربرابرپول ) یا به سخنی دیگر به تن
فروشی وا داشته و َشوندِ خوشگذرانی

مردان کرده است که درمیان هیچ
تیره وتبار و جنگل نشینانی  ،چنین
زشتکاریها وستمگریها دیده نمی
شود.

ارجمندی بانوان درآئین
باستانی ایرانیان و شیوه تازیان
درپستی وخواری زنان

ازنوشته های تاریخ نویسان
وپژوهشگران چنین برمی آید که
پیش از درآمدن تازیان به ایران
وآوردن آئین بیابانی خود به ایران
زنان ومردان برابر و یکسان بودند.
نه یکی بردیگری برتری داشت ونه
دیگری برآن یکی واالئی .به سخنی
دیگر نه مرد سروری وبرتری برزن
داشت و نه زن کنیز مرد و پست وزبون
و خوار  .بهمان اندازه که مرد می
توانست درکارها  ،توانائی وشایستگی
از خودنشان دهد وبه واالئی وجایگاه
باالئی برسد  ،زن نیز می توانست با
نشان دادن توانائی  ،کاردانی و ُجربزه
(استعداد) نهفته خود راه سرفرازی
و سربلندی بپیماید وهمانند مرد
بجایگاه واالئی برسدو چه بسیار دیده
شده است که زنان درجایگاه مادر
وهمسر یا دختر وخواهر ازبزرگداشت
ها وارج نهی های (احترامات)فراوان
وبیش ازمردان برخورداربوده ،
هیچگاه ودرهیچ زمینه ازمردان کمتر
نبوده اند.

پیمان زناشوئی به زبان پهلوی
تا دوران پادشاهی ساسانیان

آزادی

باارجمندی و پاسداری از َمنش مندی
وواالئی (شخصیت) زن  ،نخست مرد
یا همسر آینده و همباز همیشگی
زیست او آغاز سخن می کند و می
گوید  ... «:درهمه زندگی اورا همسری
گرامی  ،کدبانوئی ارجمند واستوار
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به خوراک وپوشاک  ،پوشانده
وپوشیده نگاه خواهم داشت  .همچون
همسروسروری ارجمند بفراخور زمان
نیکو وپر آزرم نگاه خواهم داشت .
کودکانی که ازاو زاده شوند همچون
کودک آزاده و پاره تنی ازآن خود
خواهم داشت »...

پیمان زناشوئی درپازند
درآن خجسته زمان شماِرشادی آور
بازهم نخست مرد زبان به سخن می
گشاید و می گوید :
« ...دراین جهان و درآن جهان برابربا
آئین و با دین  :هم به تن و هم به
روان مرا زن دادند که مرا کدبانو
وسرورباشد  .اورا رشک ننمایم  .اورا
از گرسنگی وتشنگی  ،سرما وگرما و
بدی بدور نگاه دارم  .اورا به آسایش
رسانم وبرایش شادی آفرینم »...

برای آغاز زیست نوین دو هستی زنده وسرشار ازآرزوها و
آرمانهای پاک  ،بدترین ونکوهیده ترین واژه تازی را برگزیده
وبکار می برد تااززن  ،ابزاری پیش پاافتاده وبی ارزش وناچیز
بسازد که جز برای هوسهای مرد آفریده نشده است
برگزاری آئین زناشوئی با نیایش
وستایش اهورامزدا چنین آغاز می گردد:
درود بر مزدا اهورا که راستی ونیکی
بیافرید  .اندیشه نیک بنا نهاد وهمه
آدمیان رابپاکی و راستی پای بند
گردانید تا پیوسته زندگی با اندیشه
نیک وراستی استوار گردد .دروغ
وفریب  ،تباهی وتیرگی ازجهان رخت
بربندد.
درپرتو شهریاری ورهبری نیک  ،زن
ومرد بیافرید با خرد پاک وزناشوئی
برپاداشت تا بارسائی ودانش نیک
رفتار کنند ...وپیوند رافرخنده
وخجسته داشت تا زیست آدمیان

سوی دختر  ،ازپسر می پرسد:
« ازشما  ...پور ...می پرسم که  ...دخت
 ....را به دادوآئین نیک مزدیسنی  ،به
هم تنی و هم روانی  ،به همسری خود
می پذیرد؟»...
وپس ازدریافت پاسخ «آری» از داماد
چنین می گوید:
« به خجستگی وفرخندگی  ،من وهمه
نیاکان این انجمن از اورمزد توانت ،
آرزومندیم که به این پیوند زناشوئی
 ،پایندگی واستوار  ،مهروخوشی
وشادکامی با افزونی فرزندان نیک
فراوان ودیرزیوشتی
وخواسته
وسرانجام نیک ارزانی بدارد.

گواه برای بستن پیمان زناشوئی
برای بستن پیمان زناشوئی ازپاکان
گواه آورده می شود و گواه نیز چنین
است :
اهورا مزدا برتو گواه باد...
 مهرو سروش و رشن برتو گواه باد َف َر َوهَر زرتشت سپنتمان برتو گواه باد این روان خویش برتو گواه باد اینان که اینجا هستند برتو گواه باد ومن که هیربدم برتو گواه باد...واین گواهان پاکی هاست که دراین
خجسته زمان شمار شادی آوری
گواه براستی ودرستی پیمان زناشوئی
پاک واهورائی است  .وبراین پایه
پیمان زناشوئی باید گرامی داشته
شود  .شکستن چنین ورجاوند پیمانی
ونابخشوده ترین
اززشت ترین
گناهان است  .مهر  ،ایزد بزرگ آریائی
پیوسته پاسدار پیمانها بویژه پیمان
زناشوئی است که شکننده آن را
کیفر میدهد.
درآئین زناشوئی باستانی ما ایرانیان
پیمان شکستن  ،بویژه پیمان
زناشوئی شکستن ساده وآسان نبود
 .پیمان شکستن و رها کردن ازسوی
چه مرد و یا چه زن گناهش بس بزرگ
و کرداری بس زشت وناپسند بوده
است و هرگز گردآن نمی گشتند و به
چنین زشتی وزشتکاری تن درنمی
دادند.

آئین زناشوئی دردین زرتشتی
درپاک آئین زرتشتی یا دین مزدائی ،
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جاویدان .روشنائی اندیشه نیک
پایدارباشدوهمه جهان
وراستی
وجهانیان راتابناک سازد.
پس ازدرود وستایش براهورامزدا.
درزمان شمار پیوند میان دختروپسر
نخست موبد چنین سخن آغاز کرده
واززن می پرسد:
« ...امروز که انجمن پیوند زناشوئی به
روش دین نیک مزدیسنی دراینجا
برپاست  ،من که موبد (....نام ونام پدر)
هستم به گواهی دادار اهورامزدا،
به گواهی امشاسپندان فیروزگر ،به
گواهی مهرو سروش ورشن راست  ،به
گواهی َف َر َوهَر آشوزرتشت اسپنتان،
به گواهی نیکان این بزم  :ازشما ...
دخت  ...می پرسم که ...پور  ...را به
دادو آئین دین نیک مزدیسنی  ،به
هم تنی و هم روانی  ،به همسری خود
می پذیرد؟»...
موبد پس از دریافت پاسخ «آری » از

پیمان نامه زناشوئی دردین زرتشتی
پس ازبسته شدن پیمان زناشوئی
میان پسرودختر یا زن ومرد ،موبد
دربرابر همگان به دختر وپسر آماده
همسری وزناشوئی چنین میگوید:
« ...شما دوتن را درکنار هم شادمانی
افزون باد  .با هم مهربان باشید  .یکدل
و یک راه و راست پیمان باشید .فر و
شکوه  ،پیوسته یارتان باشد .به خوبی
وخوشی وخرمی به سر برید .پیشرفت
و افزایش ازآن شما باد  .به کردارنیک
سزاوار .از پندارنیک برخوردار واز
گفتار نیک بهره ورباشید .در کردار
نیکی به جای آرید  .از هرگونه بد
اندیشی دور بمانید  .هرگونه بدی از
شما دورباد  ،هرگونه بد کاری نابودباد.
راستی و درستی تان پایدارباد .با مهر
و مهربان باشید .با کردار و رفتار نیک
به سرمایه وتوانگری برسید .با بزرگان
یکدل وهمدل وراست باشید .با یاران

آزادی

فروتن ونرم خو و خوش بین باشید.
وشیاری مکنید .خشم نگیرید.
ازبیهوده ها دردمندو رنجور مشوید.
رشک مبرید .خودخواهی و منی
مکنید .هوس درخود مپرورانید.
به سرمایه دیگران دست مبرید.
همیشه
ازکوشش نیک خویش
برخوردارباشید .یزدان و نیکان را بهره
مند سازید  .اززن کسان پرهیز کنید.
با آز انباز مشوید .از همراهی با بدکار
بپرهیزید .با بدنام پیوند مکنید .از
همکاری با نادان دوری نمائید .با
دشمنان به داد رفتار کنید .با دوستان
به خواسته شان رفتار نمائید .با
درماندگان و بیچارگان پیکار مکنید.
درانجمن پُخته گفتار باشید .نزد
پادشاهان سخن بسنجیده گوئید.
پدرومادر را گرامی دارید .از آزارو رنج
دادن به دیگران دوری کنید .درپرتو
راستی پیوسته کامیاب وکامروا
باشید .خودرا هیچگاه به بندگی
مسپارید.هرکس باشما کینه ورزد ،و
خشم گیرد با او آرام ومهربان باشید.
دانش فرا آموزید  .دردردو رنج
ودرشادی وخرمی یکدیگر همیشه
انباز باشیدتا روزگارتان پرازشادمانی
و پیشرفت و زندگانیتان سرشار
ازفرخندگی و خجستگی باشد....
اکنون ای ایرانی پاکدل  ،ای زن
ومرد نژاده (نجیب واصیل) پاک
سرشت وپاک نهادایرانی که منش
آریائی داری .وای دختر وپسر جوان
که آغاز زیست خودرا با واژگان
پاک زناشوئی وورجاوندپیمان نامه
زناشوئی استواروجاویدان می داری
 ،به خودآی  .اندکی بیندیش  .زشتی
وزیبائی را بسنج .وبا یابشی پاک
واندیشه راستی ودرستی به داوری
بنشین و داور خویش باش که چگونه
منش پاک ایرانی وواالی آریائی ترا ،
زیست شکوفان و آرمانهای آشوئی
وپاک ترا و همسرت را ازهمان
آغاز زندگی شکوفان  ،آرزوی پاک
وامیدهایی به فراخنای بیکران وشادی
آور زمانه ات راباواژگان زشت دشنام
آمیز پست وخواری آور آئینی که
نماینده آن بین آخوندها  ،دکانداران
دین ودین فروشان وازده و واخورده
کاال ،به زشتی وپلیدی آلوده ساخته ،
آبرو ومنش مندی واالی ایرانی مارا
چنین بی آبرو و زشت وناپاک کرده
اند بخودآی  .خود ،همسر وفرزند،
دختران وخواهران پاک وپاکدامن
آرین نژاده رااز این منجالب دشنام
دهی ها وپشتی ها ب ِ َرهان و آنهارا
برای همیشه بقیه درصفحه 48
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چگونه تحریمها ازبین میروند
دکتر بهمن آقائی دیبا
لغو تحریم های موجود بر علیه ایران
دارای روند پیچیده و زمان بری است.
ادّعاهای مربوط به لغو سریع آنها در
اثر برخی تصمیمات سیاسی در واقع
درست نیست .برای برسی نحوۀ لغو
تحریم ها ،مهمترین اصل این است که
ببینیم آنها چگونه بوجود آمده اند و
چه مراحلی را طی سالهای گذشته طی
کرده اند.
اصوالً سه نوع تحریم بر علیه ایران
و عمدت ًا بخاطر برنامﺔ اتمی ایران ( و
نیز مسائل مربوط به حمایت ایران از
تروریسم بین المللی و مسائل مربوط
به نقض حقوق بشر) وجود دارد:
-1تحریم های بین المللی که توسط
شورای سازمان ملل متحد وضع شده
اند  -این تحریم ها حاصل گزارش
های پی درپی و متعدد شورای حکام
آژانس بین المللی انرژی هسته ای
( )IAEAو نیز ارجاع قضیﺔ ایران
(بخاطر تهدید صلح و امن ّیت بین
المللی) به شورای امن ّیت سازمان ملل
برای اتخاذ تصمیمات ذیربط است.
متعاقب این امر در سالهای گذشته
قطعنامه های متعددی توسط شورای
امن ّیت سازمان ملل علیه برنامه های
اتمی ایران تصویب شده است .هر
کدام از این قطعنامه ها تقریب ًا دارای
سه قسمت هستند:
قسمت مقدمه و تشریح مراحل قبلی
و اقداماتی که اتخاذ شده است،
قسمت شرح اینکه چه چیزهایی
باعث لزوم صدور قطعنامﺔ جدید شده
است (مثل عدم اجرای تصمیمات
قبلی)
و باالخره بخش اجرائی که از
تشکیالت سازمان ملل و کشورهای
عضو سازمان ملل متحد می خواهد
که درجهت اجرای مفاد قطعنامه،
دست به اقداماتی بزنند و یا از چه
در همین
کارهائی پرهیز کنند.
قسمت از قطعنامه های مربوط به
برنامﺔ اتمی ایران ،نهادها ،گروه های
کار ،و سازمان هائی ایجاد شده است
که درگیر اجرای قطعنامه هستند و
برخی از آنها آمار و اطالعات جمع می
کنند ،برخی از آنها گزارش کشورها را
در اجرای قطعنامﺔ جمع آوری کرده و
برخی دیگر اقدامات اجرائی را برای
اجرای قطعنامه پیشنهاد می کنند.
برای لغو تحریم های موجود راجع به
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ایران که توسط شورای امن ّیت سازمان
ملل متحد علیﺔ ایران تصویب شده
است ،ضروری است که شورای حکام
آژانس بین المللی انرژی هسته ای
وسایر نهادها که برای اجرا یا نظارت
بر اجرای تصمیمات سازمان ملل ایجاد

دولت آمریکا از این نوع هستند .این
تحریم ها بتدریج و طبق پیشنهادات
و تصمیم گیری هائی توسط قوای
مققننه و مجریّﺔ آمریکا بوجود آمده
اند و از بین بردن آنها مستلزم حرکتی
در همان مسیر برای لغو تحریم ها

خاصی برای اجرای خودشان
وقتی تحریم ها وضع شدند ،مکانیسم یا سازوکار ّ
فعالیت خود ادامه می
به
پیدا می کنند که حتّی از اصل موضوع جداست و
ّ
دهند تا همﺔ مراحل مربوﻁ به برقراری آنها در جهت عکس طی شود.
شده اند ،گزارش هائی بدهند که
دولت ایران به خواسته های قطعنامه
ها عمل کرده ،به سؤاالت آنها پاسخ
داده و دیگر نیازی به تحریم ها نیست.
با توجه به مراحل طوالنی و پیچیدۀ
این کارها ،می توان تص ّور کرد که لغو
تحریم های چندجانبه چقدر طول
خواهد کشید.
.2نوع د ّوم تحریم ها آنهایی هستند
که توسط گروهی از کشورها اعمال
شده اند مثل تحریم
های اتّحادیﺔ اروپا علیﺔ
برنامه های اتمی ایران
و برخی موارد مربوط
به حقوق بشر .لغو این
تحریم ها مستلزم آن
مهم
است که کشورهای
ّ
عضو اتّحادیﺔ اروپا از
طریق نهادهای تصمیم
گیری این اتّحادیه ،قدم
هائی برای کاهش تحریم
مناسب با نحوۀ عکس
العمل ایران به خواسته
های جامعﺔ بین المللی
هر قدر که
بردارند.
اتّحادیﺔ اروپا بزرگتر می
شود ،اتّخاذ تصمیمات
جمعی در نهادهای ذیربط
این اتّحادیه سخت تر می
شود و بهرحال لغو این
تحریم ها نیز در صورت
وجود زمینه های الزمه،
مدتها طول خواهد کشید.
ّ
.3نوع س ّوم این تحریم
ها که از نوع مؤثرترین
تحریم ها محسوب
می شوند ،تحریم های
یکجانبه هستند .تحریم
های علیه ایران توسط

آزادی

است .در داخل آمریکا ،نهادهای
مختلفی درگیر مسألﺔ تحریمهای
ایران هستند .قوانین و آئین نامه
های اجرائی و مقررات مشابهی توسط
نهادهای گوناگون دولتی مثل خزانه
داری و گمرک و تشکیالت مربوط به
صادرات و واردات ،تشکیالت بانکی و
مؤسسات مالی و غیره وضع شده اند و
لغو هر کدام از آنها مستلزم طی کردن
مراحل متعددی است و بسیاری از این

نوع تحریم ها تا زمان اطمینان کامل از
رفع موجبات وضع شدن آنها ،با قدرت
شدت باقی خواهند ماند.
و ّ
در واقع میتوان گفت که وقتی تحریم
ها وضع شدند ،مکانیسم یا سازوکار
خاصی برای اجرای خودشان پیدا می
ّ
کنند که حتّی از اصل موضوع جداست
و به فعال ّیت خود ادامه می دهند تا
همﺔ مراحل مربوط به احداث آنها در
مدتها
جهت عکس طی شود .این امر ّ
طول خواهد کشید و به همین دلیل
برخی تحریم های وضع شده علیه
عراق ،اکنون پس از گذشت چندین
صدام حسین
سال از سقوط رژیم
ّ
در عراق ،هنوز پابرجا هستند .رژیم
ایران بالیی به سر این کشور آورده
است که به سادگی قابل رفع نیست.

شماره  -35سال سوم

آرمسترانگ بسیاری ،سران ارشد این
اتحادیه را مقصر دانسته و خواستار
استعفای آنها شدهاند .لومند که حاال
تنها آمریکایی است که سه بار عنوان
قهرمانی رقابتهای توردوفرانس را
در کارنامه خود دارد اعالم کرده اگر
به ریاست این اتحادیه انتخاب شود
به طور جدی با پدیده دوپینگ در
دوچرخه سواری برخورد خواهد کرد
* در چهاردهمین دوره جام ملت

اخبارورزشی

*در حالی که دیوید بکهام (عکس
سمت چپ)ستاره سابق تیم ملی
انگلیس اعالم کرده که دیدار نهایی
لیگ ام ال اس آخرین حضور او در
باشگاه ال ای گلکسی خواهد بود،
مقامات باشگاهی در استرالیا به در
اختیار گرفتن او ابراز امیدواری کردند.
* مدیر روابط تجاری باشگاه آث میالن
ایتالیا میگوید در دیدار مسئوالن این
باشگاه با محمد رویانیان ،مدیر تیم
پرسپولیس ،هیچ صحبتی از خرید
بازیکنان ایرانی به میان نیامده است.
* جمشید خیرآبادی ،دستیار محمد
بنا در تیم ملی کشتی فرنگی ایران ،به
عنوان سرمربی جدید تیم ملی کشتی
فرنگی جمهوی آذربایجان انتخاب
شد.از خیرآبادی به خاطر تالیفات
متعددش در علوم ورزشی ،به عنوان
تئوریسین کشتی فرنگی ایران یاد
میشود .همچنین ناصر نوربخش دیگر
دستیار محمد بنا نیز به عنوان کمک
مربی ،او را در آذربایجان همراهی
خواهد کرد.
* تیم ملی فوتبال ایران در آخرین
بازی از مرحله گروهی رقابت های
غرب آسیا مقابل یمن با نتیجه 1-2
به برتری رسید .با این حال با توجه
به پیروزی بحرین مقابل عربستان
در بازی همزمان ،این بحرین بود
که هفت امتیازی شد و صعود کرد.
ایران با پنج امتیاز در رده دوم قرار
گرفت .عربستان با چهار امتیاز
سوم شد و یمن نیز بدون امتیاز در
رده آخر ایستاد.ایران در حالی از
گردونه رقابت ها بیرون افتاد که هیچ
شکستی در کارنامه نداشت اما مطابق
جدول بازی�ها فقط تیم های نخست
هر گروه راهی دور بعد می شدند تا در
کنار بهترین تیم دوم در گروه های
سه گانه ،مرحله نیمه نهایی را برگزار
کنند.
* در رقابت های اسکی مارپیچ بزرگ
زنان ،تینا مازه به چهارمین پیروزی
فصل خود در این رشته دست یافت.
در این مسابقه که در پیست کورشوول
فرانسه برگزار شد ،اسکی

شماره  -35سال سوم

های آسیا در هندبال بانوان ،تیم
ملی ایران مقابل کویت به برتری
رسید .در این مسابقات که در شهر
یوگیاکارتا(اندونزی) در حال برگزاری
است ،ایران با نتیجه  35بر  5از سد
کویت گذشت.
درعکس زیر صحنه ای ازاین مسابقه
را که به پیروزی تیم ایران انجامید
مشاهده می کنید.

باز اسلوونیایی با مجموع زمان دو
دقیقه و  61ثانیه و  48صدم ثانیه به
کار خود پایان داد .او که پیش از این
در اسکی سوپر ترکیبی هم اول شده
بود با این پیروزی صدرنشینی خود
در جدول کلی را تثبیت کرد .کاترین
ستل اتریشی هم برای سومین بار در
فصل جاری به مقام دوم رسید.
قهرمان بنام دوچرخه
* ِگ ِرگ لومنُد
ِ
سواری میگوید در صورت کناره
گیری رئیس کنونی اتحادیه بین
المللی دوچرخه سواری حاضر است
سکان هدایت این نهاد را به دست
بگیرد .در پی داستان جنجالی النس

آزادی
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چاقی

OBESITY

وعوامل بروزآن
مریم دادخواه  -دانشچوی رشته دکترای تغذیه

چاقی خطر  ۱۱نوع از سرطانها ازجمله سرطان خون ،کولون ،سینه،و مشکالت
مفاصل ،زنانگی و نازائی را افزایش میدهد.
تخمینهای آماری سازمان بهداشت
ی نشان میدهد که میزان چاقی
جهان 
از سال  ۱۹۸۰تاکنون دو چندان شده
است .بیش از  1/۵میلیارد نفر ساکنین
باالی  ۲۰سال کره زمین که ۳۴درصد
جمعیت جهان را تشکیل میدهند،
اضافه وزن دارند و انتظار میرود که
این میزان تا سال  ۲۰۳۰به  ۳میلیارد
نفر برسد .از این تعداد  ۲۰۰میلیون
مرد و  ۳۰۰میلیون زن چاق هستند.
 ۵۵درصد ایرانیها و۶۹/4درصد
آمریکاییها اضافه وزن دارند .کودکان
نیز از این همه گیری در امان نیستد.
چهل میلیون کودک زیر  ۵سال در سال
 ۲۰۱۰مشکل اضافه وزن داشته اند.
اضافه وزن و چاقی به ذخیره چربی
غیر طبیعی و اضافی گفته میشود
ی دارد .از
که بر سالمت تاثیر منف 
سادهترین و متداولترین ابزارهای
تعیین اضافه وزن استفاده از شاخص
توده بدن یا Body Mass Index
 -BMIاست .برای محاسبه این
شاخص ،وزن فرد بر حسب کیلوگرم
به مجذور قد به متر تقسیم میشود.
اگر این میزان کمتر از  ۱۸.۵باشد فرد
کم وزن ،بین  ۲۵-۱۸.۵فرد وزن سالم،
اگر بیش از  ۲۵باشد اضافه وزن و بیش
از  ۳۰فرد مشکل چاقی دارد .در یک
شاخص توده بدن مساوی خانمها بیش
از آقایان ،افراد مسن بیش از جوانتر
ها ،و آسیاییها بیش از نژاد سفید
بافت چربی دارند .همچنین در افراد
ماهیچهای و یا ورزشکاران حرفهای
شاخص تود ه بدن باالتر به دلیل وجود
بافت ماهیچهای بیشتر در این افراد
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است .در افراد زیر  ۲۰سال ،شاخص
توده بدن به شیوه مشابه محاسبه
ی برای ارزیابی آن،
میشود ول 
سن و
منحنیهای رشد مناسب
ّ
جنسیت به کار گرفته میشود.
انستیتو قلب ،ریه ،و خون آمریکا
توصیه میکند همراه با شاخص توده
بدن دو عامل دیگر نیز برای تعیین
وضعیت سالمت فرد دچار اضافه وزن
ارزیابی شود .تعیین احتمال خطر
مشکالت سالمتی مربوط به چاقی
یا اضافه وزن یکی از این دو است.
ی یا قند خون ،سابقه
باال بودن چرب 
خانوادگی بیماری قلبی ،عدم تحرک
بدنی ،و سیگار کشیدن از این جمله
است .دیگری اندازهگیری دور کمر
است .این شاخص برای تعیین چاقی
شکمی به کار میرود و با میزان
ی موجود در بدن رابطه مستقیم
چرب 
دارد .برای تعیین آن متر خیاطی غیر
قابل انعطاف را موازی زمین بین نوک
استخوان لگن در طرفین و پایینترین
ناحیه دندهها قرار میدهیم و در فرد
در حالت بازدم و استراحت آنرا اندازه
میگیریم .میزان طبیعی آن باید کمتر

آزادی

از  ۸۸سانتیمتر در خانمها و کمتر
از  ۱۰۲سانتیمتر در آقایان باشد.
بررسیها نشان داده اند که دور کمر در
پیش بینی احتمال ابتال به بیماریهای
مزمن دقیقتر از شاخص توده بدن
عمل میکند.
جالب است بدانید که  ۶۵درصد
جمعیت دنیا در کشورهایی زندگی می
کنند که چاقی کشنده تر از کم وزنی
ی تخمین
است .سازمان بهداشت جهان 
میزند که ۲۱درصد سکتههای قلبی
قلبی۲۳ ،درصد سکتههای مغزی،
۵۸درصد دیابت نوع دو ،و ۳۹درصد
ی از داشتن شاخص
فشار خون ناش 
تود ه بدن باال میباشد .چاقی همچنین
خطر  ۱۱نوع از سرطانها ازجمله
سرطان خون ،کولون ،و سینه،
مشکالت مفاصل ،و مشکالت زنانگی
و نازائی را افزایش میدهد .همچنین
کلسترول باال ،آسم ،تنگی نفس هنگام
خواب ،سنگ کیسه صفرا ،سنگ کلیه،
ی
سندرم متابولیک ،مشکالت جنس 
در آقایان ،کبد چرب ،افسردگی ،و
مشکالت اجتماعی از دیگر معضالتی
است که اضافه وزن و چاقی برای افراد

ایجاد میکند.
ی از عوامل مختلف باعث
ترکیب 
ی از عواملی که
چاقی میشود .یک 
تصور میشود در بروز چاقی نقش
دارد ژنتیک افراد است .ژن ها بر
فیزیولوژی ،تکامل ،و تطابق بدن
تاثیر میگذارند .چاقی نیز از این
ی بهره نیست .اطالعات
تاثیرات ب 
ی که منجر
موجود در زمینه ژنهای 
به چاقی میشود و میزان اثر متقابل
محیط یا به عبارت دیگر کنش واکنش
ی بسیار
ساختار ژنتیکی و نحوه زندگ 
محدود است .گر چه این بررسیها
ی
چندین دهه قبل شروع شده ول 
هنوز تکمیل نشده است .پیشرفتها
در زمینه زیستشناسی ملکولی و
پروژه ساختار ژنتیکی انسان به کشف
ژنهای منفرد و نادر چاقی ،و عوامل
وراثتی چاقیهای معمول که دهها
و صدها ژن متفاوت هستند اشاره
دارند .آنچه بارز است این است که
فاکتورهای ژنتیکی نقش ناچیزی در
ایجاد چاقی دارند و وجود این ژنها
جز در چاقیهای نادر تک ژنی تعیین
کننده وزن فرد نیستند .بسیاری
از افرادی که ناقل این ژنها هستند
هیچگاه اضافه وزن پیدا نمیکنند و
ی سالم میتواند اثر این
شیوه زندگ 
ژنها را خنثی سازد.
منظور از چاقیهای تک ژنی
چاقیهای نادری است که در اثر
جهش ژنتیکی در ژنهای منفرد ایجاد
میشوند .این جهش در ژنهایی
دیده شده که نقش بارزی در کنترل
اشتها ،دریافت غذا ،و تعادل انرژی
دارد .همچنین سندرمهای ژنتیکی
که در اثر مشکالت کروموزومی و یا
جهش(تغییر) ژنتیکی ایجاد میشود
ت
(همچون سندرم پرادرویلی یا بارد 
بیدل) از این دسته هستند .در
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این افراد عقب ماندگیهای ذهنی،
اختالالت تولید مثل ،و مشکالت دیگر
همراه با چاقی وجود دارد.
چاقیهای معمول بر اثر جهشهای
ژنتیکی در چندین ژن ایجاد میشود.
ی است
در قرن  ۲۱چاقی مشکل سالمت 
که دارا و ندار ،با سواد و بی سواد،
جوامع پیشرفته و در حال توسعه
را تحت تاثیر قرار داده است .میزان
ی بدن از فردی به فرد دیگر فرق
چرب 
میکند و بعضی از افراد تود ه چربی
ذخیره بیشتری از سایرین دارند.
بررسیها با روشهای متفاوت و بر
گروههای بزرگ انسانی نشان میدهد
که این تنوع در استعداد ابتال به چاقی،
ناشی از ژنتیک متفاوت افراد است و
بر خالف چاقیهای تک ژنی ،ژنهای
بسیاری در بروز آنها نقش دارند.
بررسیهای ساختار ژنتیکی بیش از
 ۳۰ژن بر روی  ۱۲کروموزوم مختلف را
مرتبط با شاخص توده بدن دانسته اند.
حتی بارزترین این ژنها نقش کوچکی
در استعداد چاقی ایفا میکند.
ی از تئوریها در مورد اینکه چرا
یک 
انسانها از نظر ژنتیکی مستعد چاقی
هستند تئوری ژن مقتصد است.
بر طبق این تئوری ساختار ژنتیک
انسان بر اثر شرایط قحطی دگرگون
ی را که در
شده و تنازع بقا ،ژنهای 
مصرف انسولین موثر عمل کرده
اند ،را انتخاب کرده است .این باعث
استفاده اقتصادی از گلوکز در زمانهای
کم غذایی شده و ذخیره کالری اضافی
به صورت چربی را در زمان فراوانی
غذا تشویق کرده است .متاسفانه این
ژنهای مقتصد بعدها در محیطهایی
ی میمانند
که غذا فراوان است فعال باق 
و منجر به چاقی میشوند در حالی
که مصرف موثر انسولین به مقاومت
انسولینی و دیابت نوع دو تبدیل
شده است .بررسیها تاکنون وجود
چنین فرضیهای را تایید نکرده است.
نکته بعدی که باید در مورد آن
صحبت کرد اثر متقابل ژن و محیط
است و اینکه چرا وراثت تعیین کننده
سرنوشت وزن بدن نیست .تغییرات
ژنتیکی نمیتواند همه گیری چاقی
را توجیه کند ،زیرا حوضچه ژنتیکی
معموال چندین نسل ثابت میماند
و نمیتواند در مدت  ۴۰سال میزان
چاقی در جوامع را دو و سه برابر کند.
همچنین گسترش جهشهای ژنتیکی
مدتها طول میکشد .آنچه در  ۴۰سال
گذشته تغییر کرده محیط زندگی
ماست که بر مقداری که میخوریم،
آنچه میخوریم ،و میزان تحرک
افراد تاثیر گذشته است .این تغییرات
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محیطی پرخوری را آسان و فعالیت
بدنی را مشکل تر کرده که نقش کلیدی
در گسترش اضافه وزن و چاقی دارد.
شواهد نشان میدهد که استعداد
ژنتیکی سرنوشت وزن را تعیین
نمیکند .بسیاری از افراد ناقل این
ژنهای چاقی ،اضافه وزن ندارند و
به نظر میرسد که پیروی از رژیم
غذایی سالم و فعالیت بدنی کافی
احتمال بروز چاقی در افراد ناقل
ژنهای چاقی را خنثی میکند.
تحقیق در بیش از  ۱۷،۰۰۰نفر نشان
داده که افرادی که ژنهای چاقی
معمول را داشتند ولی فعالیت بدنی
نداشتند شاخص توده بدن باالتری
نسبت به افراد فاقد این ژن و بدون
فعالیت بدنی داشتند .این در حالی
است که افراد ناقل این ژن با فعالیت
بدنی منظم شاخص تود ه بدن مشابه
با افراد فاقد این ژن را نشان دادند.
الزمه اینکه از استعداد چاقی به
چاق شدن برسید این است که رژیم
غذایی ،شیوه زندگی ،و یا عوامل
ی در آن مداخله کنند .بعضی
محیط 
ی عبارتند از:
از این تغییرات محیط 
وجود غذا در هر ساعتی از شبانه روز و
در هر مکانی که فکرش را بکنید (پمپ
بنزین ،داروخانه ،فروشگاه لوازم اداری)
کاهش چشمگیر فعالیت بدنی در
محیط کار ،استفاده از برق به جای بازو
(ظرف شویی برقی ،چمن زن برقی،
مخلوط کن برقی ،)...،تغییر فعالیتهای
تفریحی (دویدن ،راه رفتن ،و
بازی های فعال کردن به تماشای

تلویزیون و پای کامپیوتر بودن)
ی غذاهای فرایند شده ،فست
معرف 
فود ،نوشابههای جدید ،و بازار
یابیهای گسترده برای رواج آنها .در
آمریکا حداقل سالی  ۲۰،۰۰۰غذای
جدید به بازار معرفی میشود که
بیشتر آنها غذاهای پر کالری و با مواد
مغذی ناچیز هستند.
فهم بهتر نقش وراثت در چاقی به
خصوص چاقی معمول و اثر متقابل
ژنتیک و محیط راههای ایجاد چاقی
را بهتر میشناسند .این اطالعات
میتواند منجر به کشف راههای جدید
به منظور پیشگیری و درمان چاقی
میشود .مهم است که به یاد داشته
باشیم ،نقش ژنها در چاقی کم است،
ی که نقش محیط غذایی مسموم
در حال 
ی تحرک بسیار چشمگیر است .به
وب 
ی از کارشناسان این رشته :گر
قول یک 
چه ژنها ممکن است تعیین کنند چه
ی محیط است که
ی چاق شود ول 
کس 
تعیین میکند چند نفر چاق شوند.
هورمونها از دیگر عوامل ایجاد چاقی
است .هورمون لپتین ،انسولین،
هورمونهای جنسی ،و هورمونهای
رشد بر اشتها ،متابولیسم (سوخت
و ساز) ،و انتشار چربی در بدن تاثیر
میگذارند .در افراد چاق میزان این
هورمونها در حدی است که متابولیسم
ی را تشویق
غیر طبیعی و تجمع چرب 
میکند .هورمونها از غدد درون
ریز ترشح میشوند و پیام آورهای
شیمیایی هستند که واکنشهای بدن
را تنظیم میکند .سیستم غدد درون

آزادی

ریز با سیستم عصبی و سیستم ایمنی
همکاری میکند تا به بدن در مقابله
با حوادث و استرسهای مختلف یاری
رساند .کمبود یا زیادبود هورمونها
میتواند باعث چاقی شود و چاقی نیز
میتواند به نوبه خود باعث تغییر در
این هورمونها شود.
هورمون لپتین توسط سلولهای
بافت چربی تولید و ترشح میشود.
لپتین با تاثیر بر مرکز خاص مغز
(هیپوتالموس) باعث کاهش میل به
خوردن و کاهش اشتها میشود .لپتین
همچنین در تنظیم ذخیره چربی بدن
موثر است .از آنجایی که لپتین توسط
ی تولید میشود ،میزان آن
بافت چرب 
در افراد چاق بیشتر از افراد با وزن
طبیعی است و انتظار میرود که در
ی بدن
افراد چاق کنترل اشتها و چرب 
بهتر عمل کند .با وجود میزان باالتر،
افراد چاق نسبت به تاثیرات لپتین
مقاوم هستند و هنگام یا پس از
خوردن غذا احساس سیری نمیکنند.
انسولین هورمونی است که توسط
غده پانکراس تولید میشود و
مسئول تنظیم سوخت و ساز چربی
و کربوهیدرات در بدن است .انسولین
جذب گلوکز از خون توسط بافتهایی
ی را
چون ماهیچه ،کبد ،و بافت چرب 
تسهیل میکند .این فرایند انرژی
دائمی برای انجام کارهای روزمر ًه
فراهم میکند و میزان طبیعی گلوکز
در جریان خون را حفظ میکند .در
چاقی سیگنالهای انسولینی از دست
میروند و بافتهای بدن دیگر قادر
به کنترل سطح گلوکز نیستند که
میتواند منجر به دیابت نوع دو(دیابت
بزرگساالن) و سندرم متابولیک شود.
ی از گلوکز
سندرم متابولیک به ترکیب 
ی باال
باالی خون ،فشار خون باال ،چرب 
و چاقی شکمی گفته میشود.
ی در بدن نقش
مکان انتشار بافت چرب 
ی در ایجاد مشکالت مربوط به
مهم 
چاقی همچون بیماری قلبی ،سکته
مغزی ،و بعضی از آرتریتها دارد.
چاقی شکمی خطر بیشتری در ایجاد
ی ذخیره
بیماریها در مقایسه با چرب 
شده در ناحیه باسن ،ران ،و لگن دارد.
ی
به نظر میرسد که هورمونهای جنس 
زنانه و مردانه (استروژن و اندروژن)
ی در بدن تصمیم
در مورد انتشار چرب 
میگیرند .استروژنها هورمون جنسی
در خانم هاست و توسط تخمدانها
تولید میشود که مسئول تکامل
تخمک در هر دوره ماهیانه است .در
آقایان و خانمها پس از یائسگی میزان
تولید استروژن محدود است
ادامه دارد
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درطول تاریخ زن ایرانی با الهام
ازفرهنگ پربار خود نمونه ای از زن
نجیب  ،وفادار و شرم و آزرم بوده
است  .با ظهور اسالم و مسلمان شدن
ایرانی ها چه با اراده خویش و چه
بازور شمشیر  ،زنان موظف به پوشیدن
پستی وبلندی بدن خودگردیدند
تا مبادا مردان هوسباز عرب را به
وسوسه دچار کند .این قانون شریعت
برای مردان ایرانی که به پیروی از
کوروش بزرگ حتی به زنان اسیر
نیز بادید تملک و فرونشاندن آتش
شهوت نگاه نمیکردند مفهوم ومعنی
نداشت و نوعی توهین محسوب
میشد . .توهین به مردان که آنانرا
سست اراده می پنداشت و چنین
وانمود میکرد که آنان با دیدن موی
زن و یا برای مثال ساق پای او ازخود
بیخود می شوند و طاقت از دست
میدهند و بسان یک حیوان به جان
زن می افتند و همچنین توهین به زن
محسوب میشد که اورا سست عنصر
و تسلیم پذیر دربرابر خواهشهای
هوسبازانه مردان میشمرد.
ازتوهین ها که بگذریم حجاب وچادر
زن را ازفعالیت درکنار مردان باز
میداشت و نیمی از افراد جامعه از
فعالیتهای اجتماعی محروم بودند.
قبل ازاسالم زنان ایرانی بالباسهای
مناسب تمام بدن خودرا می پوشاندند
اما بدون اینکه احساس اجبار به انها
تحمیل شود .پوشاندن سر و پستی
وبلندیهای بدن جزئی از فرهنگ
آنهابود.اما با ورود اعراب به ایران
پوشاندن بدن بعنوان یک قانون الزم
األجرا به زنان ما تحمیل شد.
درزمان ناصرالدین شاه زنی بنام قره
العین که از پیروان سیدعلی محمد
باب بود پرده حجاب را درید وبعنوان
اولین زن درتاریخ ایران شناخته
شد که بدون حجاب درمالء عام
ظاهرشده است  .اما رعایت حجاب
توسط زنان ادامه یافت.تااینکه عده
ای از روشنفکران جامعه بمنظور
برقراری مشروطیت قیام کردند
و نهضت مشروطه دربرابر نهضت
مشروعه پیروز شد  .نتیجه برای زنان
ادامه همان توهین های صدر اسالم
بود .در قانون اساسی که مشروطه
طلبان تدوین کردند زنان درحکم
ورشکستگان به تقصیر  ،دیوانگان  ،و
همه افراد پست اجتماع که از شرکت
درانتخابات محروم بودند شمرده
شدند.
رضا شاه درروز  17دی  1314از
همسر و دختران خود خواست تا بدون
حجاب در یکی از مراسم رسمی
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 17دی ماه 1314

روز رهائی زن ایرانی
که در دانشسرایعالی برگزارمیشد
شرکت کنند .و از زنان ایران خواست
تا حجاب ازسربردارند.
برخی کاررضا شاه را تحت تأثیر
اقدامی دانستند که کمال پاشا
آتاتورک رهبر ترکیه درآن کشور به
احرا درآورده بود .برخی آن را ملهم
از اصالحات دمکراتیک درافغانستان
میدانند چرا که وقتی امان اهلل خان
پادشاه افغانستان به اتفاق همسرش
ملکه ثریا درسال  1308به ایران
آمدند ملکه ثریا بدون حجاب بود
واین امر بر رضا شاه بسیار گران
آمد که زنان افغانستان از زنان ایران
پیشی بگیرندروحانیان ایران از رضا
شاه خواستند تا ملکه افغانستان را
مجبور کند تا حجاب برسر بگذارد
اما رضاشاه شاه به خواست روحانیان
وقعی ننهاد و همین باعث بروز
شایعاتی شد که قراراست قانون رفع
حجاب به تصویب برسد .پس از
مسافرت شاه به ترکیه نیز شایعات
قوت گرفت که دخترانی که به مدرسه
میروند باید بدون حجاب وارد مدرسه
شوند .بااینهمه شایعات هیچ خبری
از تصویب قانون کشف حجاب نبود.
یکسال گذشت و رضاشاه بزرگ در

آزادی

آذر  1314خطاب به نخست وزیر
محمود جم گفت.:ا
« نزدیک دو سال است که این موضوع
سخت فکر مرا به خود مشغول
داشتهاست ،خصوص ًا از وقتی که به
ترکیه رفتم و زنهای آنها را دیدم که
«پیچه» و «حجاب» را دور انداخته و
دوش به دوش مردهایشان در کارهای
مملکت به آنها کمک میکنند ،دیگر
از هر چه زن چادری است بدم
آمدهاست .اص ً
ال چادر و چاقچور
دشمن ترقی و پیشرفت مردم است.
درست حکم یک دمل را پیدا کرده
که باید با احتیاط به آن نیشتر زد و
از بینش برد»..
نخست وزیر برمبنای گفته های
رضاشاه درروز  27آذرماه 1314
بخشنامه ای برای تصویب رضاشاه به
دربار فرستاد .برطبق این بخشنامه
زنان بطور غیر رسمی و اختیاری می
توانستند از آغاز دی ماه بدون حجاب
در مجامع عمومی ظاهرشوند .دررور
 17دی ماه برای نخستین بار همسر
ودختران او در مراسم دانشسرایعالی
حضوریافتند.
رضاشاه دراین مراسم طی سخنانی
گفت ««:بايد خياطها و كاله دوزها

را تشويق كرد كه مدهاي قشنگ
به بازار بياورند .ما ميلههاي زندان
راشكستيم .حاال خود زنداني آزاد
شده وظيفه دارد كه براي خودش به
جاي قفس ،خانه قشنگي بسازد»
کشف حجاب در شهرهای مختلف با
توطئه آخوندها به زدوخورد مردم با
مءموران دولت می انجامد دربندرلنگه
که زنان حتی درمهمانی های زنانه
صورت خودرا با «بتوله» می پوشاندند
بی حجابی نوعی بی ناموسی به حساب
می آمد.و دراین هنگامه بود که رضا
شاه برخالف آتاتورک که برداشتن
حجاب را درترکیه اختیاری کرده بود
 ،درایران با زور و قلدری به پیش برد
وگرنه با روش ترکیه زنان ایران هرگز
حجاب از سر بر نمی داشتند.
رضا شاه از نادر سران کشورهائی بود
که آینده را بخوبی می دید .میگویند
زمانی که خیابان شاهرضا را می
ساختند محلی برای رفت وآمد دو
درشکه درعرض خیابان درنظر گرفته
شده بود واو خطاب به مسئولین گفت:
فکر میکنید بیست سال دیگرهم
همین دو درشکه دراین خیابان رفت
وآمد میکنند یا هزاران اتومبیل ؟ ویا
در تأسیس دانشگاه تهران که زمین
کوچکی درخواست شده بود واو
دستور داد زمین بسیار بزرگتری را به
این کار اختصاص دهند به آینده می
نگریست  .به زمانی که زنان که نیمی
از جمعیت کشوررا تشکیل میدهند
اوالً باید در فعالیتهای اجتماعی
وساختن مملکت شریک و همدوش
مردان باشند و ثانی ًا برای اینکمه
زن عزت واحترام هم شأن مردان
بدست آورد باید درکارهای اجتماعی
فعال باشدو فعالیت دراجتماع با
چادرو چاقچور امکان پذیر نیست ..
بهمین دلیل هم می بینیم که امروز
در جمهوری اسالمی زنان بناچار باید
کارکنند تا چرخ خانواده بچرخد و با
آنکه حکومت ادعای اسالمی بودن
دارد اما هرگز حجاب زنان به وضع
قبل از رضا شاه باز نگشته است و
به نوعی هنوز حکم رضاشاه دربارۀ
عدم استفاده از چادروچاقچور دربین
اکثریت زنان ساری وجاری است .
اقدام رضاشاه درمورد کشف حجاب
تنها به خود او مربوط نمیشد .از
دوران قبل ازمشروطیت تا سال 1314
زنان پیشرو و فرهیخته ای در جامعه
ما بودند که همواره از طرق گوناگون
خواستار برابری حقوق زن ومرد
میشدند .الزمه برابر بودن حقوق زن
ومرد برداشتن مانع حجاب بود که
سرانجام با پایمردی زنان و پشتیبانی
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با آنکه حکومت  ،ادعای اسالمی بودن دارد اما هرگز حجاب زنان به وضع قبل از رضا شاه باز نگشته است و به
نوعی هنوز حکم رضاشاه دربارۀ عدم استفاده از چادروچاقچور دربین اکثریت زنان ساری وجاری است .
مردان ایرانی و خواست رضاشاه بزرگ
به حقیقت پیوست .
کاری که رضاشاه کرد بدون زور
واجبار امکان پذیر نبود  .درآغاز او
سعی کرد تا جامعه را برای پذیرفتن
بی حجابی آماده کند لذا به دستوراو
جمعیت زنان آزادیخواه ایران به
ریاست شاهدخت شمس پهلوی دایر
شد .او دستور پوشش متحدالشکل
را صادر نمود اما مذهب آنچنان در
خانواده ها نفوذ داشت که برای مثال
پوشیدن همین مانتووی که امروز
در رژیم اسالمی می پوشند نیز از
موارد بی ناموسی بشمار میرفت .

مخالفت روحانیان از همه بیشتر
بود.ازجمله آنها می توان به
ت اهلل قمي ،آيتاهلل شيخ
آي 
عبدالكريم حائري ،آيتاهلل
سيد يونس اردبيلي ،آيتاهلل
سيد محمد تقي خوانساري،
آيتاهلل حجت كوهكمرهاي و
آيتاهلل ميرزا محمد آقازاده
اشاره کرد که از جمله مراجع
وعلماي سرشناسی بودند كه
نسبت به اقدامات رضاخان
در ترويج بيحجابي شديدا ً
اعتراض كردند .بسياري از علما
و روحانيان نيز در اعتراض به
كشف حجاب تبعيد شدند.
در یزد در روزهای نخستین
ِصدور فرمان کشف حجاب،
انتظامی
قوای
ازسوی
برخوردهائی با زنان صورت
گرفت اما تا زمان انقالب
اسالمی هیچ زن یزدی بدون
حجاب درخیابان ظاهر نمیشد.
اگر زن بی حجابی دیده میشد
مردم مطمئن بودند که او همسر
ویا دختر یکی از مدیران دولتی
است که مأمور خدمت دراین
شهر شده است  .عجیب است
که هیچکس نیز با بی حجابی
این زنان مخالفت و یا اعتراض
نمیکرد.کشف حجاب
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استقبال دختران بدون حجاب از رضاشاه و ولیعهد در رشت

واقعی پس از انقالب اسالمی
درشهرستان یزد به وقوع
پیوست بگونه ای که امروز
استفاده از چادر تقریب ًا دریزد
منسوخ شده است .
از موارد مهمی که درتحریم

کشف حجاب ازسوی روحانیان
تبلیغ میشد بروز فساد درجامعه
بود .ورضا شاه عمیق ًا باورداشت
که بی حجابی باعث فساد
نخواهد شد .بلکه عقب ماندگی
فکری و توسل به خرافات

دختران پیشاهنگ

آزادی

باعث ایجاد فساد و ترویج آن
میگردد .درآن روزگاران کسی
به این باورشاه اعتقاد نداشت.
اما امروز با حکمروائی مالها
برهمگان ثابت شده است که
بی حجابی باعث فساد نمیشود
و فساد درجامعه پای بند به
دین ومذهب بمراتب بیشتراز
جوامعی است که طرفدار تجدد
وپیشرفت هستند .این موضوع
را بیش از  70سال پیش رضاشاه
دریافته بود اما آخوندها هنوز
هم باآنکه به چشم می بینند
قادر به درک آن نیستند .روان
همه خدمتگزاران به ایران
وملت ایران شادباد.
صفحه 17
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اشتباه من وهمسر من

پنج سال از انقالب گذشته بود .نازی
همسرم اصرارکرد که خانه و زندگی
خودر ابفروشیم و به خارج برویم .
خواهر نازی در آلمان زندگی میکرد و
در تشویق همسر من برای ترک ایران
نقش مهمی داشت  .البته شرایط ایران
هم به گونه ای بود که رفتن را برماندن
برتری می داد .درآن روزها هرکس
فامیلی یا آشنائی درخارج داشت
سعی میکرد به هرقیمتی شده ایران
را ترک کند  .بخصوص اگر پای بچه یا
بچه ها درمیان بود خارج شدن ازایران
یک امر ناگزیر بود .خانه را که با خون
دل خریده بودم طی وکالت نامه ای به
برادر نازی دادم تا آن را بفروشد و پول
آن را بعدا ً به آدرس محلی که درآنجا
می توانستیم سکونت کنیم بفرستد.
بقیه وسایل منزل را هم درمدتی که
گذرنامه و بلیط پرواز و بقیه مقدمات
سفررا جور میکردیم باقیمت نازل
فروختیم و بطرف ترکیه براه افتادیم .
از روزهای سختی که درترکیه داشتیم
حرفی نمیزنم چون به هرحال ترک
ها نامه فدایت شوم برای ما ننوشته
بودندکه بخواهیم ازآنها طلبکار باشیم
 .درخواست پناهندگی ما مورد
موافقت قرار نگرفت وبناچار مبلغ
زیادی از پولهائی که داشتیم برای
گرفتن ویزای آلمان به قاچاقچی
ها دادیم وسرانجام پس از  6ماه
وچندروز وارد آلمان شدیم  .ودرآنجا
تقاضای پناهندگی دادیم  .تقاضای
ما با پافشاری خواهر نازی سرانجام
برای پناهندگی در نروژ پذیرفته
شد .به نروژ رفتیم و همان شب اول
که وارد هتلی شدیم مسئول هتل
دختر زیبائی بود که با مهربانی مارا
پذیرفت و فردای آن روز با کمک
سازمان ملل ساختمانی را برای
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راهنمایی صمیمی باشد.

اقامت ما درنظر گرفتند که موقت ًا تا
انجام مراسم مربوط به پناهندگی
رسمی ما درآنجا زندگی کنیم  .روزها
ازپی هم میگذشت و من که به بیکاری
عادت نداشتم برایم بسیار سخت بود
.باألخره پس از مدتی که درست یادم
نیست به ما گفتند باید کارپیداکنی و
شما رسم ًا پناهنده هستید .نوروژ جای
خوبی بود و بچه ها هم که درسنین
دبستان بودند خیلی زود زبان را یاد
گرفتند و دوستانی ازبین همکالسهای
خود پیداکردند و خالصه سرگرم
درس ومشق و بازی خود بودند .منهم
به اولین کاری که به من پیشنهاد
کردند پاسخ مثبت دادم  .با همسرم
نیز توافق کردیم که او درخانه بماند
و کارنکند و نروژی ها هم که ظاهرا ً
منطقی هستند پذیرفتند که همسرم
باید درخانه دبماند تا وسایل راحتی
بچه هارا فراهم کند .زندگی به خوبی
میگذشت  .نازی هم کم کم با رفتن به
کتابخانه و آموزش زبان از برنامه های
تلویزیونی لذت میبرد .خواهرش هم
گاهی که تعطیالتی داشتند به دیدن
ما می آمد .حس میکردم که باردیگر
خوشبختی به سراغ ما آمده است .
با حقوقی که میگرفتم و کمکهائی که
دولت به ما میکرد توانستیم مبلغی
پس انداز کنیم  .نازی هم مرتب با
پدرومادرش درتماس بود و ازحال
و احوال آنها جویا میشد .برادرنازی
هنوز نتوانسته بود خانه را بفروشد
 .من خوشحال شدم وگفتم نفروشد
چون فع ً
ال به پول آن نیازی نداشتیم
 .قرارشد خانه را کرایه بدهد و پول
کرایه را به آدرس بانکی ما بفرستد.
دوسه ماهی که گذشت از پول کرایه
خبری نشد و یک روز مادر نازی
واقعیت را به او بازگو کردو گفت خانه

آزادی

درهمان ماه اول فروخته شد و پول آن
را برادرنازی سرمایه گذاری کرده و
چون فکر میکرده درظرف چندماه
می تواند با سودی که نصیبش می
شود اصل پول فروش خانه را به ما
بپردازد لذا به ما نگفته است که خانه
را فروخته  .اما حاالشریک او پولهارا
برداشته و به مکان نامعلومی فرارکرده
است و دست برادر نازی هم به جائی
بند نیست  .نازی وقتی ماجرارابرایم
تعریف میکرد صورتش از خجالت
سرخ شده بود و اشک ازپهنای
صورتش جاری بود .من برای اینکه
نازی ناراحت نشود به او گفتم :
فدای سرت  .پول چه ارزشی داره ؟
خداراشکر اآلن که به پول احتیاجی
نداریم  .فرض کن خانه را فروخته
بودیم وپول آن را باخود آورده بودیم
ودربین راه یا ازما دزدیده بودند و
یا همه را به قاچاقچیان داده بودیم
 .ازاین ببعد حتی یک کلمه هم با
برادرت دراین مورد صحبت نکن  .اگر
هم او مطرح کرد حرف را عوض کن .
چندماهی گذشت و یک روز برادرنازس
تلفن کردو وقتی نازی چند دقیقه بااو
صحبت کرد دیدم اشک او روان شد
وگوشی را قطع کرد .خواستم به این
مکالمه توجهی نشان ندهم  .اما گریه
نازی قطع نمیشد.و بناچار اورا بغل
کردم و درحالیکه موهایش را نوازش
میکردم و برگونه خیس او بوسه میزدم
پرسیدم چی شده ؟
نازی با ناراحتی درحالیکه بغضش
ترکیده و با صدای بلند گریه میکرد
گفت :
رضا ازما طلبکارشده ومیگوید اگر
شما این مأموریت را به من نمیدادید
اآلن گرفتار اینهمه مصیبت نمی شدم
 .او میگفت برای جبران خسارت مالی

مبلغی از دوستانش قرض کرده واکنون
بدلیل عدم توانائی دربازپرداخت پولها
باید به زندان برود.و هرچه ازدهنش
درآمد به من گفت .
نازی را دلداری دادم وگفتم نازی جان
رضا را به زندان می برند اما او زنده
است  .همین جای شکر دارد .اگر
خدای ناکرده اتفاق بدی برایش می
افتاد و میمرد که بیشترازاینها باید
گریه میکردی  .بنابراین ازتو خواهش
میکنم به دل نگیر و زندگی خودت
را خراب نکن .مدتی گذشت نه رضا
زنگ زد و نه پدرومادر نازی  .هربارهم
که نازی به آنها زنگ میزد تلفن را
برویش قطع میکردند.
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نازی بناچار حال پدرومادرش را از
خواهرش نسرین می پرسید .نسرین
هم با شوهر آلمانی اش اختالف پیدا
کرده بود و درصدد طالق گرفتن
بود .درظرف مدت کوتاهی زندگی
شاد و مرفه من و نازی به دلیل وجود
خانواده او و عدم رابطه منطقی آنها
با ما بصورتی وحشتناک درآمده
بود  .روزها وقتی از کار برمیگشتم
نازی خواب بود و هیچ چیز برای
خوردن آماده نکرده بود .الجرم پس
از چندروز که این وضع ادامه داشت
موقع برگشت به خانه به رستورانی که
سرکوچه مابود میرفتم و غذائی برای
نهار و شام میگرفتم و به خانه می
آمدم  .همه سعی و کوشش من این
بود که نازی که درغربت کسی جز من
را نداشت بهانه ای برای غم خوردن
و رنج کشیدن نداشنه باشد ..یک
روز که به خانه آمدم با تعجب دیدم
نسرین هم از آلمان آمده  .خوشحال
شدم .
روز بعد نازی بمن گفت که نسرین
به اینجا آمده ومیخواهد پیش ما
بماند .چون با شوهرش متارکه کرده
است  .گوئی همه کوههای بلندی که
شهرمارادربرگرفته بود روی سرم
خراب شد .اینهم یک عامل دیگر برای
غصه خوردن نازی .هنوز چندماهی
از ورود نسرین نگذشته بود که یک
جوان نروژی را پیدا کرد و به ازدواج
او درآمد.
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مثل اینکه دوران غمهای نازی به
سوی خوش خبری ها میرفت  .همه
فکر وذکر من این بود که رابطه نازی با
پدرومادرش بهبود پیدا کند .اما آنها
بکلی عقل خودرا باخته بودند و به
من که تمام سرمایه ام را باخته بودم
خشم گرفته بودند .نازی هم روزبروز
پژمرده تر و افسرده تر میشد .به نازی
میگفتم مثل نسرین باش ببین پس
ازچندماه جدائی ازشوهراولش دوباره
ازدواج کرد و اکنون حتی به زندگی
گذشته اش هم هیچ فکر نمی کند.
ونازی میگفت من نمی توانم مثل او
باشم .
نازی کم کم حوصله بچه هارا نداشت
هومن پسرم که اکنون ده سال داشت و
هما دخترم  12ساله بود شبها دراطاق
خودشان تکالیفشان را انجام میدادند
و کاری بکار مادرشان نداشتند . .خانه
برای من وبچه ها جهنم شده بود اما
من بروی خودم نمی آوردم .تعطیالت
کریسمس بچه ها رسید و من
پیشنهاد کردم به مسافرت برویم تا
کمی حال و هوای همه ما عوض شود.
نازی مخالفت کرد و بچه ها ناراحت
ازاین مخالفت مادرشان مرا تشویق
کردند که یکبارهم که شده برخالف
میل مادرشان کاری انجام دهم .به
آنها فهماندم که مادرشان افسردگی
دارد و بهتر است دخود بچه ها اورا
هرطورشده راضی کنند تا به این
مسافرت تن دردهد .سرانجام نازی

موافقت کرد و همه باهم به سوئد رفتیم
واز چندتن از دوستانمان که درآنجا
بودند دیدارکردیم  .متأسفانه همسر
آقای واحدی به سرطان دچارشده
بودو دختر آقای محبی هم معتاد و
گریزان ازخانه که همین بهانه ای شد
تا من به نازی بگویم که باید خدارا
شکر کند که ما همه سالم هستیم و
بچه ها هم بسیار سربراه و ایرانی باقی
مانده اند.برخالف اینکه تصور میکردم
نازی باید ازاین دو رویداد افسرده تر
شود به من گفت حاال که فکر میکنم
می بینم حق باتوست  .ما فقط سرمایه
مان را ازدست دادیم و لی خدارا
شکر هنوز سرپا هستیم ودلیلی برای
ناراحتی وجود ندارد.
پس از باز گشت به نروژ از نازی
خواستم تلفنی به مادرش بکند و به
او بگوید بجای اینکه ما باید از رضا
شاکی باشیم  ،شماها ازما شاکی شده
اید  .ما که گفتیم گور پدر مال دنیا
ولی شما ها ازما طلبکار شدید .به خدا
درهیچ بازاری نمی توان با میلیاردها
دالر مادر خرید  .بیائید دست از این
کینه ورزی ها بردارید .
اتفاق ًا این تلفن کارگر افتاد و
پدرومادرنازی همه تقصیرهارا به
گردن رضا انداختند که وقتی حکم
جلبش را برای بدهی های دیگرش
دیده بود با شیون وفریادی که کرده
بود دل پدرومادر به حالش سوخته بود
و بخاطر همان عشق ومحبت پدرو

آزادی

مادر بفرزند دیواری کوتاهتر از
دامادشان پیدا نکرده بودند و چون
نازی ازمن دفاع کرده بود آنها ازنازی
هم دلخورشده بودند .خوشبختانه
بااین تلفن همه چیز حل شد اگرچه
قب ً
ال هم نازی چندین بار به والدینش
زنگ زده بود اما آنها تلفن را قطع
میکردند و حاضر به صحبت کردن
با نازی نبودند .اما این بار جوابش را
دادند و خدارا شکر همه چیز بخوبی
حل شد.
من پیشنهاد کردم پدرومادرنازی
برای چند هفته به نروژ بیایند تا
دیدارها تازه شود .بالفاصله دعوت
نامه برای آنها فرستادیم و آنها برای
تعطیالت نوروزی پیش ما آمدند.
پدرومادرنازی بسیار خحالت زده
بودند که چرا با نازی ومن بدرفتاری
کردند اما من خوشحال بودم که
درمقابل رفتار بد آنها واکنشی نشان
ندادم .
درماه خرداد همانسال مادرنازی
خبر داد که شریک رضارا دستگیر
کرده و اموالش را مصادره کرده اند و
بزودی پول رضارا به او پس خواهند
داد ودرنتیجه پس از یکی دوماه
رضا هم پول مارا پس داد .با آن پول
توانستیم درنروژ خانه ای بخریم و
این روزها زندگی بسیار خوبی داریم.
دخترم دکتر دندانپزشک شده است
و پسرم مهندس کامپیوتر است .
من و نازی هم بازنشسته هستیم و
درانتظار دیدن نوه های خود هستیم.
دخترم شوهر ایرانی دارد که او هم
دندانپزشک است و پسرم با یک دختر
زیبای ایرانی ازدواج کرده که او نسز
در کار کامپیوتر است  .اآلن درزمان باز
نشستگی فرصت داریم تا به اشتباهات
خود فکر کنیم  .اشتباه من این بود که
همان زمان خانه را نفروختم وبرای
رضا دردسر آفریدم .واشتباه نازی
هم این بود که خودرا به دست غمها
سپرده و نزدیک بود خودرا نابود کند.
درزندگی هرکس پستی وبلندیهائی
بوجود می آید اما بقول شاعر:
مردباید که درکشاکش دهر
سنگ زیرین آسیا باشد
این روزها نازی درسنین پنجاه سالگی
است و من درسن  55سال هردو
مثل مردان باتجربه ای شده ایم که
دوستان ایرانی خودرا که نا امید می
شوند امید می بخشیم و آنهارا به
مبارزه با مشکالت تشویق می کنیم .
امیدوارم همه هموطنان من بدون
دردورنج به زندگی ادامه دهند.
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رد ام القرای اسالمی هچ می گذرد؟

تیم

ورشهابی

پیروان خط امام

ازپیشرفتهایجمهوریاسالمیبرایایرانعبارتنداز:رفتارضدانسانی،مرگاخالقیات،شتابدرنابودی
نسلهایآینده،فسادگستردهدرجامعهوانزوایبینالمللی

توضیح اینجانب :یکی دوماه پیش این
ماهنامهمفسدوضدانقالبیآزادیعکسی
روی جلدش گذاشته بود که در این برهه از
زمانیکیازگناهانکبیرهبشمارمیآیدواز
قرارمعلومچندعنصرمرتدازقبیلبهاییو
یهودیوزتشتیومسیحیومسلمانگمراه
بااینهاهمکاریمیکنند.مااگرمیدانستیم
که جریان از این قرار است هیچوقت برای
این نشریه نمی نوشتیم  .دلیل همکاری
مان اینست که بعد از اینهمه سال هنوز
این هیئت ضد شاهی یعنی طایفه آخوند،
امت شهید پرور ،کمونیست خدابیامرز،
مارکسیست روزه بگیر و نماز خوان و طبقه
مافوق انتـلکتوال ملی مذهبی نتواسته
است توجیه کند که رضا شاه کبیر و محمد
رضا شاه فقید برای ایران و ایرانی بد بودند و
آنها هیچ خدمتی برای کشور نکردند .مثل
اینکه این حالت طلبکاری هنوز با قضاوت
تاریخ درمورد خاندان پهلوی وجود دارد.
البته از آخوند و بسیجی و حزب اللهی
انتظاری نمیتوان داشت ولی بقیه جماعت
انقالبیون که حاال همه مرتد شده اند عوض
قبول کردن اشتباهات خود ،بهانه میآورند
که انقالب ربوده شد!.
ما از همان سی و چند سال پیش یعنی
همزمان با انقالب باشکوه مردمی ایران که
منجر به زایش و پیدایش این ننگ و دیوان
مرگوپلیدیشد،همیشهگفتهایمکهامام
راحل خیلی خوب رگ مردم را در دست
داشت .بقیه رفقا و بچه ها هم که با آن همه
تحصیالت ،شیفته حرفهای آقا شدند و
همراه با امت دنباله رو با تبلیغات دروغ و
تکیه بر باورهای نادرست و دور از خرد ،از
آن آخوند بیسواد عقده ای ،امام و امامزاده
ساختند و دکان انقالبی راه انداختند.
بخاطرهمینباورهایمذهبیاستکههمه
بهیکپارچگیبهاینجماعتآخوندوشیخ
ومالاعتمادکردند.البتهبایداذعانکردکه
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کار بسیار سختی است که درجات عالی
بالهت این طایفه را بتوان از هم تمیز داد
ولی بدون گمان امام راحل یکی از ستارگان
کهکشانبیپایاننفهمیمیباشند.آنچهکه
امروزهدرکشورایرانمیگذردنتیجهپیروی
ازراهنماییهایپروفسورمنشانهاینطایفه
است که آن دجال رهبرش بود و راهنمایی
های او هم در مملکت داری  ،الگوی ترقی
و پیشرفت دولت کنونی جمهوری اسالمی
میباشد .چند نمونه کوچکی از این
پیشرفتها عبارتند از :رفتار ضد انسانی،
مرگ اخالقیات ،شتاب در نابودی نسلهای
آینده  ،فساد گسترده در جامعه و انزوای
بینالمللی.تبریکاتصمیمانهمابهتمامی
برگزارکنندگانانقالببیهمتایتاریخکه
اینمعجونزهرآگینرابهدنیاهدیهدادند..
در ادامه بررسی این پیشرفتها سرگرم
زیر و رو کردن اخبار خیمه شب بازیهای
جمهوریآخوندی-اسالمیبودمکهبهاین
مقالهبرخوردم.طبقخبرگزاریدانشجويان
ايران (ايسنا) ،دفتر تنظيم و نشر آثار
حضرتآيتاهللخامنهایهمزمانباسالروز
رحلت آيت اهلل طالقانی بخشهایی از
سخنانمقاممعظمرهبریدربارهاينمبارز
نستوهرامنتشركرد“...آيتاهللطالقانی

آزادی

به من گفت « آن روز كه امام مطرح كرد
كه شاه و حكومت سلطنتى بايد برود ،من
تخطئهكردمگفتمچهحرفهامىزند!مگر
مىشود؟!»مگرآنوقتكهامامصريح ًااين
كالم را گفتند ،چندسال پيش از پيروزى
انقالب بود؟ يعنى تا همين اواخر ،حتى
مؤمن
طالقانى بزرگوار،
مردى مثل مرحوم
ِ
ِ
 ،مبارز زندان رفت ه  ،شالق خورده شكنجه
كشيده،مىگفت«امکانندارد»بعدايشان
به من گفت که « اين مرد (خمینی) ،به جاى
ديگرى متصل است و از جاى ديگرى حرف
مىزند»
خباینیکتکهرامرحومآخوندطالقانی
درست میگفت چون بالفاصله بعد از
گذشتن خر از پل انقالب باشکوه ،معلوم
شدکهمرکزاتصالامامجاییبجزنشیمنگاه
ایشاننبودهوتمامیشکوفاییاخالقیاتو
فضیلت های امام که در گفتار ایشان به
امت شهید پرور هدیه شده  ،از همان مرکز
اتصالبوده.اینازبختخوبایرانیاناست
که رهبرش با ماتحتش فکرمیکند و حرف
میزند و معبودش هنوز سر از چاه بیرون
نیاورده است .بقیه مردم عقب افتاده دنیا
از این مراحم کامأل بی نصیب و محرومند ،
بغیراینصورتحاالوضعشانخیلیبهتر

از این حرفها میبود .ترشحات مغزی امام
راحل دست کمی از چرندیات مال محمد
باقرمجلسیندارد.درهیچجایتاریخهیچ
رهبری شبیه این اهریمن نبوده که بتواند
اینهمه دروغ سر هم کند و وعده وعید
چاخان بدهد و بالفاصله زیرش بزند.البته
اسم شرعی اینکار «تـقیه» است و اجرای
آن طبق شرع اسالم شیعه بالمانع میباشد
منتهی اون موقع تب انقالبی اجازه نمیداد
که انتـلکتوال ها درست فکر کنند  .امام با
رساله توضیح المسائل و صحیفه سجادیه
نشان دادکه خط عرض و طول مغزش
کجاست.
یکی ازفرمایشات امام این بود که «اقتصاد
مال خر است » و با پیروی از منویات ایشان
دولتهای جمهوری آخوندی هم در این ٣٣
سال گذشته ثابت کردند که کشورداری
و دولتمردی هم مال االغ و یابو میباشد.
آزادی و دموکراسی هم که از اصول دین
شیطانرجیماستمالبزمجهمیباشدمگر
اینکهازنوعآخوندی-اسالمیباشد.وقتی
که امام فرمود “ میزان ،رأی ملت است”
منظورشریفشاناینبودکهرأیامتاست
که میزان است نه ملت ،خب اشتباه لپی
شده.دموکراسیبهسبکآخوندی-امتی
با بقیهکفاردنیازمینتاآسمانتفاوتدارد.
یکی از پرده های نمایشی تیاترجمهوری
مافیایی این جریان انتخابات است که در
نوع خودش بی همتا است  .بخاطر جنگ
و دعوای این وحوش با همدیگراخیرأ این
ابلهان دست به اصالح قانون انتخابات زدند
کهمثألبهترشکنندوازدستهرکسیکه
مخالفمسیرشانحرفبزند،راحتشوند.
تادیدندکهشخصیمثلآخوندرفسنجانی
زمزمه ورود به گود انتخابات را کرده  ،آمدند
تعیین محدودیت سنی برای نامزدهای
ریاست جمهوری ایران گذاشتند و آنرا
به زیر  ٧٥سال تغییر دادند چون استاد
٧٨سالهاست.
در حال حاضر ،ماده  ۳۵قانون انتخابات
ریاست جمهوری مقرر می دارد که انتخاب
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شوندگان هنگام ثبت نام باید «از رجال
مذهبی ،سیاسی ،ایرانی االصل ،دارای
تابعیت جمهوری اسالمی ایران ،مدیر و
مدبر ،دارای حسن سابقه و امانت و تقوی
ومومنومعتقدبهمبانیجمهوریاسالمی
ایران و مذهب رسمی کشور» باشند .آنان
باید حداقل دارای مدرک فوق لیسانس
دانشگاهی «یا معادل حوزوی» آن باشند.
جمهوری اسالمی برای مدارج تحصیلی
در حوزه های دینی ،معادل هایی از جمله
لیسانس،فوقلیسانسودکتراتعیینکرده
است .در کیش این انگلهای اجتماع که نه
فهم و شعور سیاسی و نه اجتماعی دارند،
تحصیالت فقه اسالمی که از هر گونه علم
و دانشی بویژه درامور کشورداری خالی
است،برابربامعلوماتامروزیقرنبیستو
یکممیباشد.آنوقتآنطلبهوروضهخوانی
که به اندازه چارپایان هم نمیداند میشود
رییسجمهورووزیرونمایندهمجلس.تازه
بقیهاینتهیمغزانهممدارکدانشگاهی
خود را جعل کرده اند .این البته چیز تازه
ای نیست ولی نکته جالب اینست که اینها
برای تشخیص برخی از این خصوصیات،
مانند «رجل مذهبی و سیاسی بودن»
شرایطی گذاشتند  .براساس این طرح
احراز رجل مذهبی بودن مستلزم کسب
تاییدیه  ۲۵نفر از اعضای مجلس خبرگان
رهبری و حصول شرط رجل سیاسی
بودن مستلزم کسب تاییدیه  ۱۰۰تن از
نمایندگان مجلس شورای اسالمی است.
همچنین،درموردتشخیص«مدیرومدبر»
بودن ،طرح اصالح قانون انتخابات مقرر می
دارد که کاندیدای قابل قبول یا باید سابقه
 ۸سال نمایندگی مجلس را داشته باشد
یا در سمت های وزارت ،معاونت رئیس
جمهوری با سمت های همتراز اجرایی
مانند فرماندهی نیروهای مسلح خدمت
کرده باشد «به شرطی که ۱۰۰تن از مقامات
سیاهی لشکر « مدیریت خدمات کشوری
» ،مدیر و مدبر بودن فرد را تایید کرده
باشند ».خب حاال بررسی کنیم که این
سیستم اهرامی چگونه کار میکند .طبق
قوانین بی سر و ته آخوندی کسب تاییدیه
شورای نگهبان برای نامزدهای انتخابات
ریاستجمهوری،مجلسشورایاسالمیو
مجلس خبرگان ،و اختیارات این شورا برای
ابطال نتیجه انتخابات الزم است .شورای
نگهبانازششفقیهمنصوبازسویرهبر
جمهوریاسالمیوششحقوقدانتشکیل
یافتهکهبهپیشنهادرئیسقوهقضاییه،که
خود منصوب رهبر است ،با رای نمایندگان
مجلسانتخابمیشوند.یعنیاینکهروضه
خوانسابقمسجدلوالگراول ششآخوند
فسیل شده که تمام عمر بی ارزششان را
به بحث درباه شک و تردید و مزخرفاتی از
این قبیل تـلف کرده اند انتخاب میکند و
بعد رئیس قوه قضاییه را دستچین میکند
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که پیشنهاد کند شش حقوقدان که بدون
شک منظورشان « حقوق بگیر » است
انتخاب شوند .بعد دور هم جمع میشوند
که صالحیت افراد نخبه ای مثل پرزیدنت
مموتی را تشخیص بدهند .بعد از همه این
رقاص بازیها نوبت شورای نگهبان است که
حاال سرش خیلی خلوت شده چون اگر
مجلس خبرگان طرف را رفوزه کند دیگر
مجبور نیست کار به شورای نگهبان برسد
و نماینگان مجلس هم که اول باید از طرف
همین گروه های آخوندی انتخاب شوند
و تکلیف آنها هم معلوم است چون فقط
بدرد الی جرز میخورند و فقط منتظرند
که رهبر ندا بدهد تا وظایف شرعی خود را
انجامدهندومثلگوسفندبیخبرازعالمو
آدم گوش به فرمان ایشان بدهند .به همین
ترتیب است که این سیستم مافیایی سر
آن بسیجی ساندیس خور را شیره میمالد
و او را در حماقت بی پایان خود نگه میدارد.
دلشانخوشاستکهانتخابابآزاددارندو
طبقزمزمههایاخیررهبرمعظممیخواهد
سیستم پارلمانی راه بیندازد که یکباره
هر گونه مخالفت را از بین ببرند  .به این
میگویند پختگی سیاسی در مورد یکی
از مبانی دموکراسی یعنی انتخابات آزاد به
سبکآخوندیطبقفلسفهامامدجال.
همانطوریکه خوانندگان محترم آزادی
آگاهند این فقط یک نمونه از امورات
کشورداری است و بقیه جریانات هم طبق
همین باند بازیها و زد و بندها میگذرد.
آخوند مصباح یزدی که رییس موسسه
آموزشی و پژوهشی امام خمینی و عضو
مجلس خبرگان نیز میباشد در یک گرد
همآییبیخاصیتوبیهدفطبقگزارش
خبرگزاری مهر چنین گفت ...« :یکی از
هنرهایناشناختهاماماینبودکهحکومت
را بر پایه فقه بنا کرد اما هنوز در گوشه و
کنار حوزه نیز زمزمه جدایی حکومت از
اسالمبگوشمیرسد»...خببعلهدیگه،امام
ازهرانگشتشانهزارانهنرمیبارید.طبق
محاسباتریاضیمااینفقهاسالمیچیزی
بجزمزخرفاتومجهوالتنیستوحکوت
برپایه فقه مساوی میشود با چرندیات و
اراجیفیکههیچنوعهمخوانیباتحوالتو
پیشرفتها و تجارب بدست آمده بشریت را
درقرنوعصرحاضرندارد .ماسپاسگزاریم
که این هنر ناشناخته امام حرکتی است در
راه ترقی و تعالی جامعه و مردم ایرانزمین و
هرگونه زمزمهجداییحکومتازاسالمهم
برابر است با مفسد بودن و همکاری باغرب
و قوم یهود و سلفی و وهابی ومسیحی و
بهایی و زرتشتی و بودایی و همجنسگرا
و دگراندیش و هنرمند و صهیونیست به
اضافه چند گروهک دیگرکه فعأل یادمان
نیست.

آزادی

نسرین ستوده سمبل مقاومت زن ایرانی

نسرین ستوده لنگرودی وکیل عضو کانون مدافعین حقوق بشر درایران
است  .پس از انتخابات ریاست جمهوری که منجر به ابقای احمدی نژاد در
سمت رییس جمهور شد و مردم به خیابانها ریختند تا به انتصاب احمدی
نژاد اعتراض کنندتعداد زیادی باز داشتشدند  .نسرین ستوده بحکم شغلی
که داشت وکالت برخی ازآنان نظیر عیسی سحرخیز شیرین عبادی و حشمت
اهلل طبرزدی را قبول کرد و به دفاع از متهمینی که به جرم قتل درزمانی که
کمتر از  18سال داشته اند نیز پرداخت و بهمین جرم یعنی به جرم پرداختن
به شغل رسمی و قانونی اش دستگیر و با اتهام براندازی محاکمه و به  11سال
زندان محکوم شد .او همچنین به  20سال عدم پرداختن به شغل وکالت و
ممنوع الخروج بودن به مدت بیست سال محکوم شد  .دادگاه تجدید نظر
مدت زندان اورا به  6سال تقلیل داد و نپرداختن به شغل وکالت را نیز به ده
سال کاهش داد.
نسرین ستوده درسال  1342درخانواده ای متوسط ومذهبی بدنیاآمد او که
درکنکور سراسری رتبه پنجاه وسوم را کسب کرده بود میخواست دررشته
فلسفه تحصیل کند اما به او گفته شد نمراتش برای نام نویسی دررشته
فلسفه کافی نیست درنتیجه دردانشگاه ملی دررشته حقوق ثبت نام کرد
.پس ازاینکه دررشته حقوق بین الملل از دانشگاه فارغ التحصیل شد درسال
 1995میالدی امتحان کانون وکالرا با موفقیت پشت سرگذاشت و بعنوان
وکیل مشغول بکارشد.
و درزندان تصمیم گرفت دختر خودرا به خارج بفرستد  .جمهوری اسالمی
دختر اورا ممنوع الخروج کرد .نسرین درزندان بااعتراض به این اقدام
جمهوری اسالمی اعتصاب غذا کرد .
اعتصاب غذای نسرن ستوده  49روز طول کشید وزمانی که بعضی از نمایندگان
مجلس به زندان رفته و بااو که درحال مرگ بود مالقات کردند و خبر آزادی
مسافرت دخترش را به خارج به آگاهی او رساندند اعتصاب غذایش را شکست
.یکی از پرونده هائی که منجر به بازداشت شدن او شد وکالت زهرا بهرامی
زن ایرانی بود که تبعه هلند شده بود و به جرم قاچاق مواد مخدر اورا دستگیر
کردند وبعد هم اعدام شد .درجریان این پرونده بود که رژیم متوجه شد
نسرین ستوده با بی پروائی از حقوق این زن بخت برگشته دفاع میکند.
دراثنای رسیدگی به این پرونده بود که مأمورین به دفتر او هجوم بردند و به
دنبال مدارکی میگشتند تا برمبنای آن نسرین را بازداشت کنند .یکهفته پس
از آن نسرین ستوده را بازداشت کردند و ممنوع المالقات شد .نسرین دست
به اعتصاب غذا زدو  4هفته پس ازآنکه توانست با خانواده خود مالقات کند
اعتصاب غذایش را پایان داد .باردیگر نسرین ستوده بخاطر محدودیت هائی
که برای دیداراو با دو فرزند و خانواده اش بوجودآوردند دست به اعتصاب
غذازد واعالم کرد تا محدودیت مسافرت دخترش را لغو نکنند به اعتصاب
غذایش ادامه خواهد داد  .وهمانگونه که ذکر شد پس از  49روز که به خواسته
اش دست یافت به اعتصاب غذا پایان داد.او تاکنون دوجایزه باربارا گلدشمیت
 ،جایزه دانشکده حقوق ایلینویو جایزه ساخاروف را به خود اختصاص داده و
بعنوان سمبل مقاومت زن ایرانی شناخته شده است
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اند؟ ....پرسشهای حیرت انگیز این
صفل تازه زبان گشوده بیشتر خاطر
مرا مشوش میدارد.علی الخصوص
که احوال پریشان فقرا و عجزه
بیچاره را که درهرگذرگاه برمسافرین
هجوم آورده درکمال سماجت تکدی
مینمایند مشاهده مینمایم  ...راه انزلی
تاتهران درصورتیکه ازبهترین راههای
مملکت ماست بازحمت زیاد که دارد
برمن ناگواراست .

جنگهای صلیبی
جنگی که اولین آن از سال 1096
میالدی واخرین آن دراواخر قرن
سیزدهم میالدی بین اروپای غربی

فرزند کوچک ایران
استادابراهیم پورداود فرزند ابراهیم
حاج داود که درسال  1264متولدشد
ابتدا درمدرسه طالب رشت به
تحصیل پرداخت  .بعد به تهران آمد
وبرای ادامه تحصیل رهسپار بیروت
وپاریس شد.پورداود پژوهشهای
سترگی پیرامون کتب قدیمی و بویژه
اوستا وتمدن ایران باستان انجام داد.
استادپورداود به مدت سی سال مقیم
خارج ازکشوربود ولی همواره خود را
فرزند کوچک ایران معرفی میکرد.

درمورد دین پورداود مطالب زیادی
گفته شده است  .بعضی اورا زرتشتی
وبرخی اورا مسلمان میدانند اما خود
او می گوید:
اگرپرسی زکیش پورداود
جوان پارسی ایران پرستد

است  .هم اکنون درمسجداألقصی نیز
محلی که گه گفته میشود جای پای
پیامبر بهنگام پرواز به معراج درآن
باقی است زیارتگاه خاص مسلمین
است  .اما نکته مهم این است که
اوالً حضرت محمد درفضا با عیسی
و موسی نیز دیدار کرده است  .که
هیچیک از ادیان عیسوی و یهودی
به این نکته اشاره نمی کنند .و ثانی ًا
عایشه همسر حضرت محمد شهادت
داده است که شبی که گفته میشود
شوهرش به معراج رفته تمام شب
دربستر او خوابیده بوده است .
عالوه برهمه اینها سفر محمد به
معراج آنچنان با خرافات همراه شده
است که باورکردنش مشکل است .
برای مثال آخوندها می گویند جبرئیل
که محمدرا همراهی میکرد درنقطه ای
از حرکت ایستاد و به پیامبر اسالم
گفت من ازاین باالتر نمی توانم بیایم
چون بالهایم خواهد سوخت .

سفرپیامبران به فضا

روایت وضع ایران

مسلمانان براین باورند که حضرت
محمد پیامبر اسالم به امر خدا شبی
سفری معجز آسا به معراج داشته

یحیی دولت آبادی درکتاب خود بنام
«حیات یحیی» اوضاع ایران را در
زمان آغاز مشروطیت بیان میکند .
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آزادی

جوانان ما وبویژه آنان که میخواهند
به پیشرفتهای زمان پهلوی ها آگاه
گردند باید این خاطرات را بخوانند.
دولت آبادی که لباس روحانی برتن
داشت درکتاب خود می نویسد:
« بعداز سه سال وکسری اقامت اروپا
بوطن بازگشت نموده درتاریخ هفتم
شعبان } 1332قمری{ بتهران میرسم
....ازرسیدن به انزلی تا ورود بتهران
هرچه می بینم نامطبوع و هرچه
می شنوم نامالیم وهرچه احساس
میکنم غم افزاست  .علی الخصوص
که دختر سه ساله ای دارم حساس و
شیرین زبان .نامش فخرالزمان این
طفل درمدت یکسال اقامت سویس
زبان فرانسه حرف میزند وفارسی را

فراموش نموده وازاوضاع وطن چیزی
درخاطرش نمانده بدان میماند که
تازه دراین عالم قدم میگذارد...
ازروی حیرت بزبانی که دارد پی درپی
میپرسد اینجا کجاست ؟ اینجا چرا
اینطوراست ؟ برویم خانه خودمان.
دیگرنمیداند اینجا خانه خودمان
است .این ویرانه وطن عزیزماست که
بی صاحبی آنرا باینصورت وباین روز
سیاه افکنده  .میپرسد دیوارها چرا
خراب است ؟زمینها چرا پرازخاک
وکثافت است ؟مردم برای چه بابرهنه

و مسلمانان روی داد به جنگهای
صلیبی مشهوراست  .دراین جنگها
میخواستند
اروپائیان مسیحی
بیت المقدس را ازچنگ مسلمانان
ویهودیان خارج سازند.به دنبال آن
اروپائیان برای نخستین بار با جنگهای
صلیبی تالش میکردند تادین خودرا
خارج ازاروپا نیز تبلیغ کنند .یکی از
معروفترین سرداران جنگهای صلیبی
صالح الدین ایوبی یک ُکرد ایرانی تبار
بود .جنگهای صلیبی خواه ناخواه
ایرانیان مسلمان را نیز شامل میشد.
کتابهائی که درباره جنگهای صلیبی
توسط اروپائی ها نوشته شده با
کتابهائیکه توسط شرقی ها ویا
مسلمانان خاورمیانه نوشته شده است
کام ً
ال باهم تفاوت دارند .درجنگهای
صلیبی تعدادزیادی از یهودیان ساکن
بیت المقدس نیز قتل عام شدند.

حفاریهای شوش
درزمان ناصرالدین شاه قاجار امتیازات
زیادی درزمینه های گوناگون به
خارجیان داده میشد .ازجمله امتیازات
مهمی که به فرانسویها داده شد
حفاری در منطقه شوش بود .برطبق
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این قرارداد شخصی بنام ُکنت ُد
مرگان که درکشورمصر مشغول
تحقیقات علمی بود ازطرف دولت
فرانسه مأمورشد تا درمنطقه شوش
به کاوشهای علمی بپردازد .مرگان
ازسال  1317تا  1320قمری (1899
تا  1902میالدی) با تجهیزات کامل
وگاهی با  1200عمله و کارگر به حفاری
پرداخت وبیش از  5000قطعه ارزشمند
باستانی را در  183صندوق جای دادو
همه را به فرانسه برد.قسمتی ازاین
آثار هم اکنون درغرفه ایران درموزه
لوور قراردارد.

انواع سکه

قاطرچی تشبیه میکنیم  .دلیل آن
قاطرچی های ناصرالدینشاه هستند
که در میان بددهن ترین و بی
حیاترین افراد جای داشتند.

اﺛبات حماقت

 5پرده افزایش یافت فوقالعاده مورد
توجه مردم قرارگرفت اما چون دراین
نمایش به روحانی ها و خرافه پرستی
دکانداران دین اشاره می شود لذا
لوئی چهاردهم نمایش آن را در مأل
عام ممنوع ساخت .

مادربزرگ مارا نصیحت میکرد که
برای آغاز فعالیت دراجتماع باید
زیرک ودانا و وقت شناس باشیم و
مثالی میزد درمورد بعضی آخوندها و
میگفت اگر حواستان جمع نباشد و
زیرک و هشیار نباشید بدرد آخوندی
میخورید .ومثال آن آخوندرا میزد که :
طلبه ای در کتابی میخواند که اگر
طول ریش بیش از یک قبضه باشد

صاحﺐ جمع و قطار

سکه طال درهرعصروزمانی درایران
مورد استفاده بوده است  .اولین
سکه طالدرایران درزمان داریوش
هخامنشی ضرب زده شد که دریک
نام داشت  .درزمان قاجارها هم سکه
طال مانند اعصاردیگر رواج داشت که
عمده ترین آنها عبارت بودند از:
«باجاقلی» دراوایل دوره فتحعلیشاه
« ،کشورستان» سکه طال به وزن 18
نخود برابربا  3/456گرم دراواخر
سلطنت فتحعلیشاه  ،دو اشرفی و یک
اشرفی وپنجهزاری و دو هزاری سکه
های بعدی بودند .دواشرفی بزرگترین
سکه زمان قاجاربود که حدود چهل
قران (چهارتومان) ارزش داشت
ارزش یک اشرفی به دلیل نوسانات
بازار به  25قران نیز رسیده بود.

لوئی 14و روحانی ها
طرفداری از روحانی ها به مسلمانهای
متعصب و ایرانی های کم سواد
محدود نمی شود  .لوئی  14نیز
طرفدار کشیشان و ر.حانی ها بود.
برای مثال نمایشنامه کمدی تارتوف
نوشته مولیر که ابتدا درسه پرده در
سال  1667بروی صحنه رفت و بعد به
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آﺛار هومر

دردربارناصرالدینشاه قاجار تعداد
زیادی شترو اسب و استر نگهداری
میشد تا هرزمان که قبله عالم قصد
تفرج وشکار میکردند ازاین حیوانات
برای ایاب وذهاب استفاده شود. .
قاسم غنی درکتاب یادداشتهای خود
جلد چهارم می نویسد:
«هرهفت شتر یکنفرساربان وهرهفت
قاطر بیک نفر قاطرچی سپرده بودو 7
شتر یا  7قاطررا یک قطار میگفتند.

نشانه حماقت است  .این طلبه ریش
خودرا دردست گرفت ودید کمی از
یک قبضه بلندتراست  .با دقت قسمت
اضافی را روی شعله چراغ گرفت تا آن
را بسوزاند .غافل ازآنکه چون آتش
در ریش افتاد همه را بسوزاند و اورا
مثل مرغ پرکنده ساخت  .طلبه بیچاره
درحاشیه کتاب نوشت این حدیث
معتبراست و به تجربه ثابت شد.

طرح مارشال
هرده قطار وگاهی هر 20قطار رئیس
داشت بنام نایب قاطرخانه یا نایب
شتر خانه که کاه وعلوفه ولوازم آنهارا
او تهیه میکرد.وشترخانه و قاطرخانه
هم رئیس داشت که صاحب جمع
نامیده میشد.امین السلطان درورامین
وساوجبالغ چندین ده خالصه رابرای
تهیه آذوقه شترخانه وقاطرخانه
وعلیق تیول داشتوهروقت شاه می
خواست بفاصله چندساعت شتر و
قاطر الزم حاضر میشد».
بین ماایرانی ها متداول است که
آدمهای بددهن و زشت گو را به

پس از جنگ دوم جهانی که اوضاع
اقتصادی اروپا و دیگرنقاط دنیا با
رکود مواجه شده بود یکی از ژنرالهای
آمریکائی که در لباس دیپلمات نیز به
کشورش خدمت میکرد طرحی برای
بهبود اوضاع اقتصادی اروپا ارائه کرد
که به طرح مارشال معروف شد .کنگره
آمریکا نیز برای اجرای این طرح
هزینه الزم را تصویب کرد که از محل
درآمدهای مالیاتی آمریکا پرداخت
شود14 .کشور اروپائی از جمله
انگلستان دریافت این حاتم بخشی
آمریکارا که برای مبارزه کشورهای
اروپا با غول کمونیسم بود پذیرفتند..

آزادی

بنابنوشته هرودوت  ،هومر شاعر
نابینای یونان درسال  850پیش از
میالد دوکتاب ایلیاد و اودیسه را
نوشت .بعضی حتی براین باورند که
این دوکتاب حدود سال 950پیش
از میالد نوشته شده است .این
دوکتاب بزرگترین و قدیمی ترین
کتاب حماسی یونان باستان است.
کتاب شاهنامه فردوسی را برخی
همطراز و بعضی باالتر ومهمتر از آثار
هومردانسته اند.

هیتلر وکتابش
هیتلر درسال  1925زمانی که
درزندان بود قسمت اول کتاب
«نبردمن» را منتشرکرد.درسال 1927
این کتاب تکمیل شد و یکی از اسناد
افتخار آمیز حزب نازی بشمارآمد.او
درسال  1933صدراعظم آلمان شدو
آنچنان قدرتی از طریق قانونی به وی
تفویض شد که حتی بدون رایشتاگ
یعنی پارلمان آلمان بمدت  4سال
حکمروائی کند .پس ازآن آلمان تحت
حکومت نازی ها بکلی تغییر کردو به
دیکتاتوری محض تبدیل شد.کتاب
نبردمن توسط زنده یاد فرازمند
بفارسی برگردانده شد.
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?

هضم غذا چه مدت
طول می کشد؟
معده بطور متوسط  1/9لیتر غذای
نیمه هضم شده را به مدت سه تا
پنج ساعت درخود نگهمیدارد ..بعد
به آرامی بقیه غذاهای بلعیده شده
را وارد دستگاه هاضمه میکند15 ..
ساعت پس از بلع اولین لقمه  ،همه
محتویات معده و روده به سوی خارج
ازبدن راهنمائی میشوند .بنابراین اگر
 15ساعت پیش خوردن غذاراشروع
کرده اید اکنون هضم غذا در بدن
شما پایان یافته است .

پُرسش
وپاسخ علمی

یا پوست حیوانات  ،برگ گیاهان ودانه
آنهاوقسمتهای سخت وچوبی درخت
ازقسمتهائی است که بصورت فسیل
باقی میماند.
بعضی ازفسیلها حاوی قطعات سخت
بدن حیوان هستند وبعضی فقط اثر
قسمتها ئی ازگیاه یا حیوان را مجسم
میکنند.
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شیمی درمانی چیست ؟

نگهداری حیوان چه
تأﺛیری برسالمتی مادارد؟
رابطه طول عمرو درآمد؟

فسیل ها چگونه
تشکیل می شوند؟

فسیلها بقایای حیوانات و یا گیاهان
هستند که از دوران پیش ازتاریخ دردل
سنگها وصخره ها مدفون شده اند
معموالً یک حیوان و یا گیاه بطور کامل
درصخره باقی نمی ماندبلکه فسیل
معرف قسمتهای سخت بدن حیوان
و یا گیاه هست برای مثال استخوان

ها و سیاستهای بهداشتی دولتها
میداندو پیشنهاد میکند که دولتها
بودجه ای برای مداوای بیماریهای
حاد درکهنساالن اختصاص دهند
تا از مرگهای زودهنگام افراد مسن
جلوگیری شود.

تنها درآمریکا بیش از  72میلیون
خانه صاحب سگ  ،گربه  ،اسب ویا
خرگوش و ...هستند .اولین فایده ای
که این حیوانات برسالمتی مادارند
آن است که مارا به انجام ورزش
وامیدارند .وقتی شما حوصله راه
رفتن که برای سالمتی شما مفیداست
ندارید داشتن یک سگ شمارا اجبارا ً
به راه رفتن وامیدارد .پژوهشهای
علمی نشان میدهد کسانی که یک
حیوان دست آموز درخانه دارند میزان
کلسترول و تری گلیسرید آنها پائین
ترازدیگران است.

آزادی

طول عمر انسانها در  40سال گذشته
افزایش یافته است  .پژوهشگران
دانشگاه تورنتو میگویند این ازدیاد
سالهای زندگی برای همه مزایای
یکسانی بهمراه نداشته است  .این
پژوهش نشان میدهد افراد کهنسالی
که درکشورهای کم درآمدزندگی
میکنند برای این سنین افزوده
عمر هزینه بیشتری باید بپردازند.
اما برای کودکان و افراد ُمسنی که
درکشورهای توسعه یافته سکونت
دارند هزینه سالهای اضافی روزبروز
کمتر میشود.
این پژوهش نتیجه میگیرد که هرکه
پولش بیش عمرش بیشتر .اما خود
بنده با پیرمرد فقیری سالها پیش
در روستای اسفنجان ازتوابع تبریز
گفتگو کردم که مدعی بود  150سال
ازعمرش می گذرد .او تازه دو دندان
شیری درآورده بود.
دیگرازدالیل
یکی
پژهشگران
افزایش عمر درچهل سال گذشته را
استفاده از آنتی بیوتیکها  ،واکسن

استفاده ازمواد
شیمی درمانی
شیمیائی است که برای درمان بعضی
ازبیماریها بویژه بیماریهای صعب
العالج مانند سرطان بکار میرود.
دراین روش سعی براین است که با
تزریق این موادشیمیائی جلوی رشد
تومورها گرفته شود بدون اینکه به
سلولهای میزبان این غده ها آسیبی
وارد آید .شیمی درمانی برای نخستین
بار توسط یک پزشک آلمانی بنام پل
ارلیخ ( )1854-1915به جهان پزشکی
معرفی شد.
دربسیاری ازموارد مانند لوکیمیا ،
سرطان لنفاوی شیمی درمانی مرگ
بیماررا به عقب می اندازد اما درموارد
دیگر چندان چاره ساز نیست و
برعکس مرگ بیماررا سرعت می
بخشد.
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ستارگان ازچه موادی ساخته شده اند؟

آیا میدانید؟

ازروی زمین ستارگان بسیار کوچک بنظر میرسند اما واقعیت این است که آنها
بسیاربزرگند .برخی ازآنها به اندازه زمین وبرخی چندبرابرزمین حجم دارند.
هریک ازاین ستارگان نوروحرارت زیادی دارند که گاهی کم از خورشید ما
نیست  .خورشید ازدیگرستارگان پرحرارت و پر نور به زمین ما نزدیکتر است
وگرنه تنها ستاره نورانی و پرحرارت نیست .فاصله خورشید تازمین 150
میلیون کیلومتراست .ستارگان دیگر بسیار دورترازاین قراردارند.بسیاری
ازستارگانی که شب هنگام می بینیم بیش از صدهاهزارسال نوری با زمین
ما فاصله دارند ..همه ستارگان از انواع گازها و غبارها شکل گرفته اند.
بعضی از غبارهای موجود دراین ستارگان ازبقایای ستارگان دیگری هستند
که عمرشان با انفجاری بزرگ به سر آمده وازبین رفته اند.و مقداری از
گازهای آنها نیز قسمتی از گازهائی است که بهنگام ایجاد جهان هستی
برجای مانده اند .وقتی از عمر ستاره ای میلیونها سال میگذرد آن ستاره
با انفجارهائی روبرو میشود و با هرانفجار مقداری از گازهای درون خودرا
درفضای اطراف خود که گاهی ربه میلیونها کیلومتر میرسد پراکنده میکند.
این گازها وعناصرشیمیائی به نوبه خود مواداولیه ستارگان جدید را تشکیل
میدهند.
ستاره شناسان ویژگی های فیزیکی یک ستاره ازجمله تعیین مواد تشکیل
دهنده یک ستاره را با افزودن وسیله ای مخصوص به تلسکوپهای خود
تشخیص میدهند  .برای مثال میزان درخشندگی یک ستاره را با دوربین
الکترونیکی مخصوصی اندازه گیری میکنند.ویا با فزودن طیف نما یا
اسپکترو متر میتوانند اجزای تشکیل دهنده یک ستاره را شناسائی کنند.
با دستگاهی بنام فتومتر نیز میزان درجه حرارت ستاره را اندازه می گیرند.
تاکنون دانشمندان دریافته اند عناصری که ستارگان را میسازند از همان
موادی هستند که بدن انسانها و مخلوقات روی زمین ازآن ساخته شده است
.این عناصر درستارگان همانند روی زمین درحاالت مختلف گازی شکل ،
مایع و یا جامد وجودندارند .بلکه بیشتر به حالت گازی شکل هستند .زیرا
حرارت در ستارگان به حدی باالست که وجود جسم جامد و مایع بسیار نادر
است  .هرچه ستاره درخشان ترباشد به پایان عمر خود نزدیک تراست .
معموالً ستارگان همگی بیش از  15میلیاردسال عمردارند.
اتم عناصر تشکیل دهنده ستارگان گاز بسیار داغی را بوجود می آورد که به
آن پالسما میگویند.

آیا میدانید که بعضی از عناصر رادیو
اکتیو هستندودرنتیجه پس ازمدتی
به عناصر پایدارتر تبدیل می شوند؟
برای مثال اورانیوم پس از میلیونها
سال به ُسرب تبدیل میگردد.
آیا میدانید که تا اواسط دهه 1990
میالدی  112عنصر شناخته شده
درجهان وجودداشت ؟نود عنصر
درطبیعت کشف شده بود و بقیه در
آزمایشگاهها ساخته شده بودند.همه
عناصر ترکیبی یا مصنوعی رادیو
اکتیو هستند.
آیا میدانید که  269ایزوتوپ پایدار
ازعناصر مختلف وجوددارد که بطور
طبیعی بوجود می آیند و بیش از 900
ایزوتوپ رادیو اکتیو داریم که بطور
مصنوعی ساخته میشوند.
آیا میدانیدکه دوعنصر برومین و
جیوه فلزاتی هستند که درحرارت
اتاق یعنی حدود  25درجه سانتیگراد
بصورت مایع درمی آیند؟
آیا میدانید که فراوان ترین عنصر
موجود درپوسته زمین اکسیژن و
سیلیکون است ؟
آیا میدانید هندوئیزم ابتدا از مصر
برخاست و اکنون درسراسر جهان
پیروانی دارد؟ پیروان هندوئیزم هم
اکنون به بیش از یک میلیلرد نفر
میرسد  .بعضی از هندوها به بیش از
یک خدا اعتقاد دارند .کتاب مذهبی
آنها یک کتاب نیست بلکه حدود
چهارکتاب مقدس دارند.ویشنو  ،شیوا
وگانشا از خدایان مهم هندو هستند.
آیا میدانید که لیزر به وسیله ای گفته
میشود که اشعه ای تولید میکند بنام
اشعه لیزر  .این اشعه میتواند یک لوح
فشرده یا سی دی را برای شما به
صدا درآورد و یا می تواند یک قطعه
قطورآهن را براحتی به دو نیم کند.
آیا میدانید که دانکیشوت قهرمان
داستان قرن هفدهم میالدی که
بوسیله سروانتس نوشته شد یک
قهرمان خیالی است ؟
آیا میدانید که سنگین وزن ترین
حیوان پستاندار کوسه ای معروف به
بلو ویل است که  120تن وزن دارد؟
حال تصورکنید که بزرگترین فیل که
برروی زمین زندگی میکند وزنش به
حدود  7تا  8تن میرسد.
آیا میدانید گورخرها قهوه ای که در
روسیه درحال انقراض هستند در
کویر مرکزی ایران بحد وفور یافت
میشوند؟
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آزادی

چه موقع فلزات
بکارگرفته شد؟
کشف فلزات و پی بردن به نحوه
استفاده ازآنها یکی از عواملی
بشمارمیرود که پیشرفت جوامع
انسانی را باعث شد.تا حدود 8000
سال پیش از میالد مسیح مردم
چند منطقه ازجهان میدانستند که
چگونه ورقه های مسی وطالئی را
درهم ذوب کنند وازآن وسایل زینتی
بسازند .درحدود 8000سال پیش از
میالد مردم غرب آسیا وجنوب شرقی
اروپااین کاررا در کوره های سفال
پزی خود انجام میدادند.اما این آلیاژ
بعلت نرمی برای درست کردن وسایل
زندگی مناسب نبودند.کم کم بشر یت

تهیه آلیاژهای سخت تر را یاد گرفت
وتوانست مس وقلع را درهم ذوب کند.
وبا این آلیاژ اسلحه و وسایل زندگی
بسازد .درسالهای  3500پیش از میالد
مفرغ در خاورمیانه امروزی ساخته
شد.وکم کم به اروپا و وآسیا رسید.
تا دوهزارسال پیش ازمیالد بشر نحوۀ
ذدوب آهن را آموخت  .اولین قومی که
به این کار دست زد ساکنان آناتولی
یا قسمتی از ترکیه امروزی بودند.
سالحهای آهنین به مراتب کارسازتر
از سالحهای مفرغی بودند..کم کم برنز
یا مفرغ جای خودرا به آهن دادکه
امروزهم اهمیت خودرا حفظ کرده
است  .نقره تا  600سال پیش ازمیالد
از معدن استخراج نشده بود.دلیل
آنهم پیچیده بودن مراحل استخراج
آن است  .تصویری که درباال می بینید
شانه ای مفرغی است که درحدود
یکهزارسال پیش ازمیالد ساخته شده
است  .همانطورکه درستون آیامیدانید
درهمین صغحه اشاره کرده ایم امروزه
تعدادزیادی فلزات بطورمصنوعی
ساخته میشوند.
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از
آنجا

از اینجا

ازهمــــــــــــــــه جا
پربننده ترین ویدیوی رپ
اخیرا ً یکی از خوانندگان رپ درکره
جنوبی بنام «سای» موزیک ویدئوئی
برروی
بنام« گانگنام استایل»
یوتیوب گذاشته که پربیننده ترین
ویدیو شناخته شده است  .این ویدئو
بقدری بی سروته و بی معنی است که
همه ازسر کنجکاوی آن را می بینند نه

بخاطراینکه خیلی جالب است .یکماه
پیش یکی از دوستان آمریکائی به من
توصیه کرد که این ویدیورا ببینم و
به او بگویم چگونه است وقتی گفتم
مزخرف است گفت میدانستم فقط
میخواستم تأییدترا بگیرم .

فهیمه راستکار هنرپیشه سینما و دبلور معروف درگذشت

ستاره سریال داﻻس وشوهر سامانتا درگذشت
الری هاگمن هنرپیشه ،تهیه کننده
و کارگردان آمریکایی پس از سالها
دست و پنجه نرم کردن با سرطان
جمعه  23نوامبر در سن  81سالگی
در گذشت.
الری هاگمن ستاره سریال موفق
«داالس» بود که بین سالهای 1978
تا  1991در آمریکا پخش میشد .این
سریال همچنین به زبانهای دیگر
دوبله و در سایر کشورها نیز به نمایش
درآمد .
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آزادی

فهمیه راستکار ،دوبلور پیشکسوت و
بازیگر تئاتر و سینمای ایران ،شامگاه
پنجشنبه 22نوامبر درسن  80سالگی
در خانهاش درگذشت .به گزارش
خبرگزاری ایسنا ،راستکار مبتال به
بیماری آلزایمر بود.
فهیمه راستکار متولد تهران بود و
فعالیت سینمایی خود را از نیمه دهه
 30با فعالیت در حوزه دوبله و تئاتر
آغاز کرد.
او در سال  52در فیلم مغولها ساخته
پرویز کیمیاوی بازی کرد .گیس بریده،

پابرهنه در بهشت ،دختری بهنام تندر،
الو!الو! من جوجوام ،مرغ و همسایه،
عشق و مرگ ،جهیزیهای برای رباب،،
ترنج ،شیر سنگی ،خط پایان و آقای
هیروگلیف از دیگر فیلم هایی هستند
که در کارنامه بازیگری خانم راستکار
دیده می شوند.
فهمیه راستکار که همسر نجف
دریابندری ،مترجم و نویسنده ،بود
در تالیف کتاب «مستطاب آشپزی» با
همسرش همکاری کرد.

شکایت سربازان دختراز پنتاگون بخاطر تبعیﺾ
چهار سرباز دختر آمریکائی که
درجنگ عراق و افغانستان هم شرکت
داشته اند از پنتاگون شکایت کرده اند
که چرا درمیدان جنگ بین دختران
وپسران فرق قائل میشوند و اجازه
نمیدهند دختران درخط مقدم جبهه
ظاهر شوند.
پنتاگون ادعا میکند که خط مقدم
جبهه برای زنان ودختران خطرناک

است  .اما زنان سرباز این ادعارا
اینگونه تفسیر میکنند که ما
درهرحال در خطرهستیم چه درخط
مقدم باشیم چه درعقب جبهه .اگر
این مورد دردادگاه بنفع این شاکیان
تمام شود ازاین پس باید شاهد
تغییرات کلی در قوانین جنگی آمریکا
باشیم .چه میشود کرد اینهم ازعوارض
دمکراسی است .
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ماجرای عشقی تازه پرزیدنت بیل کلینتون

کشتار در دبستان ایالت کنتیکت
روزجمعه  14دسامبر یک جوان  20ساله بنام آدام النزا که مادرش معلم
مدرسه ای درشهر نیوتاون کنتیکت درشمال شرق آمریکا بود ابتدا مادرش
را کشت وسپس به مدرسه مادرش رفت و کالس به کالس شاگردان را به تیر
بست  .دراین تیراندازی ها بیست کودک بین  5تا ده سال کشته شدند و 6
تن از افراد بزرگسال نیز جان خودراازدست دادندو خود آدامز هم دراین ماجرا
جان باخت  .پرزیدنت اوباما پس ازاین حادثه درنطق کوتاهی خواستار پیگیری
اقدامی هدفمند شدتا بتوان حداقل از قرارگرفتن اسلحه دردست افرادی که
بیمار روانی هستند جلوگیری شود .اوباما درحین اجرای این نطق کوتاه اشک
میریخت وبا انگشتانش اشک خودرا پاک میکرد.

حتم ًا از ماجراهای عشقی آقای کلینتون اطالع دارید  .معروف ترین آن رابطه با
خانم مانیکا لوینسکی بود که خیلی ها گفتند نه بابا اینها دسیسه است ورقیبان
خواسته اند برای او پرونده سازی کنند  .بعدسروکله چند نفردیگر هم پیداشد
ازجمله یکی ازکارمندان فرمانداری ارکانزاس که مدعی بود رئیسش آقای
کلینتون به او نظر داشته است  .حاال بازهم سروکله خانم جنیفر فالورز یا جنیفر
گل پیداشده که درسال  1992رابطه عشقی اش با کلینتون فاش شد اما بجائی
نرسید  .خانم جنیفر فالور میگوید درسال  2005باردیگر کلینتون به خانه او
تلفن کرده وخواسته است به خانه او بیاید اما ایشان به او گفته است برو و دست
ازسر من بردار .من را تنها بگذار.
خانم جنیفر اکنون  62سال داردو درعکس باال ایشان را دریک مصاحبه
تلویزیونی مشاهده میکنید که پرده از راز کلینتون برمیدارد.
این روزها بازار خیانت به همسر در ایاالت متحده آمریکا بسیار گرم شده است .
تازه ترین آن افشای رابطه یکی از باسوادترین و ووطن پرست ترین ژنرالهای
آمریکا یعنی پترائوس با یک زن نظامی همکارش بود که سیا را با بحران بزرگی
روبرو کرد.

 13دی ماه سالروز درگذشت نیما یوشیج پدرشعرنو

روزمرگ انسانها را میتوان ازقبل تعیین کرد
بزودی بکمک دانشمندان میتوانید روزمرگ خودرا حدس بزنیدو برای مردن
خودرا آماده کنید .دانشمندان اخیرا ً دریافته اند که با آزمایشاتی برروی
تلومرهای کروموزومهای بدن میتوانند سرعت پیرشدن مارا دریابند نحوه
انجام آزمايش به اين ترتيب بوده است که« طول متوسط پايانه فيزيکی
کروموزوم های خطی موسوم به «تلومر» را اندازه گيری می کنند .تلومرها در
طول زندگی ارگانيسم های زنده و هر مرتبه تقسيم سلولی کوتاه تر شده و
در آستانه مرگ به کوتاهترين طول خود می رسند » .حال دراین میان یک
شرکت انگلیسی هم اعالم کرده است با دریافت  400پوند این آزمایش را بر
روی داوطابین انجام میدهد وبه آنها میگوید که احتماالًچه روزی خواهند
ُمرد .ولی پیش بینی میشود چنین آزمایشی مورد استقبال عده زیادی قرار
نخواهد گرفت زیرا دانستن زمان احتمالی مرگ جز شکنجه چیز دیگری برای
انسان بهمراه نخواهدداشت .
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نیما یوشیج پدر شعر نوی ایران که
مقام واالئی در ادبیات ما دارد درسال
 1274دراین خانه که تصویرش
را درباال می بینید درشهر یوش
مازندران متولد شد .نیما به شاعر نو
پرداز شهرت دارد .یکی از قواعدی که
نیما برای شعر نو ارائه کرد این بود که
مصراع های هربیت می تواند مساوی
نباشد و کوتاهتر یا بلند ترباشد ولی
همان مصراع های کوتاه وبلند نیز باید
تابع وزن باشد .اما متأسفانه

آزادی

پس ازاو شاعرانی آمدند که بسیاری
ازآنها وزن وقافیه و محتوا را نادیده
گرفتند و ملقمه ای بوجود آوردند که
نمیتوان نام شعر برآن نهاد .فریدون
مشیری و اخوان ثالث دوتن از بهترین
نوپردازان ماهستند که قواعد نیمائی
را درشعر خود رعایت کرده اند .نیما
یوشیج یا علی اسفندیاری در 13
دی ماه  1338درشمیران تهران
درگذشت  .یادش گرامی باد
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گیـاهان مفید
دردرمان
بیمـاری قند
دکتر همایون آرام

به تقریب  23میلیون نفر درایاالت
متحده به بیماری قند مبتال هستند
وعده بیشتری درمعرض خطرآن
هستند  .این بیماری ممکن است
عوارضی مانند بیماری قلبی  ،بیماری
کلیه  ،سکته مغزی واحتماالً مرگ
زودرس را موجب شود.
رعایت برنامه غذائی مناسب ومصرف
فرآورده های گیاهی ومیوه جات همراه
با کاهش وزن نقش مهمی درپیشگیری
ودرمان بیماری قنددارد .پژوهندگان
دریافته اند که سرخ پوستان قبیله
پیما درمکزیک که مقادیر زیاد لوبیا
ومیوه میخورند بندرت دچار افزایش
وزن شده وکمتر به بیماری قند مبتال
میشوند ولی سرخ پوستان همین
قبیله که ساکن ایالت آریزونا میباشد
وغذای سرشار ازقندوچربی وپرکالری
میخورند معموالً پس ازسن  50سالگی
دچار بیماری قند میشوند.
مصرف سبزیها و میوه هائی که دارای
ویتامین های  Cو Eهستند وعذاهای
سرشار ازمواد لیفی()Fiberودانه
کامل ( )Whole Grainدرپائین
آوردن میزان قند خون بخصوص
دربیماران مبتال به بیماری قند نوع
دو بسیار موثراست  .این برنامه غذائی
برای سالمت چشم  ،اعصاب وعروق
این بیماران نیز مفید است .
دراین نوشتار گیاهانی که دردرمان
بیماری قند مفید هستند شرح داده
میشود.
دارچین Cinnamon
تأثیر دارچین به اندازه داروهای
ضدبیماری قند است  .ترشح انسولین
را تحریک کرده ودرسوخت وساز
گلوگز موثراست  .دارچین دارای آنتی
اُکسیدان قوی است  .دریک پژوهش
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شنبلیله  ،لوبیا  ،زردچوبه  ،براکلی  ،پیاز و دارچینی ومیوه های تازه ازمهمترین
عوامل پائین آوردن میزان قند خون شماهستند.
تجویز آن به مقدار یک تا شش گرم
درروز بمدت  40روز به بیماران مباال
به بیماری قند نوع دو قند خون را
کاهش داد.
خربزه تلخ Bitter Melon
خربزه تلخ درمناطق استوائی میروید.
نامهای دیگرآن کدوی تلخ  ،خیارتلخ
وسیب تلخ است  .میوه خربزه تلخ
بیضی شکل وشبیه کدوی زبر یا
خیارکوچک است .
خربزه تلخ قندخون رادربیماران
مبتال به بیماری قند دو کاهش
میدهد ترکیبات مؤثر آن عبارتند
از پپتیدهای شبیه انسولین ،
آلکالوئیدها و چارانتین  .مصرف
خربزه تلخ درحاملگی بخاطر تحریک
رحم ممنوع است  .مقدارمصرف آن
یک گرم درروز است  .بصورت کپسول
وقرص نیز دردسترس است .

شنبلیله

Fenu Greek

سالیان دراز این گیاه درخاورمیانه
وهندوستان برای درمان بیماریهای
مختلف ازجمله بیماری قند بکاربرده
شده است .
شنبلیله دارای خواص عالی است .
دریک بررسی دانشمندان مؤسسه
ملی تغذیه درهندوستان پودر آن را
در بیماران مبتال به بیماری قند نوع
یک  ،آزمایش کردند .قندخون ناشتا
ونیز کلسترول بیماران کاهش یافت .
دانشمندان اسرائیلی نیز دردانشگاه
عبری اورشلیم موفق به کشف ماده

آزادی

فعال آن « گاالکتومانان » که ماده
ژله مانند قابل حل میباشد گردیدند.
ونشان دادند که دانه های شنبلیله
میزان قند وکلسترول خون را کاهش
میدهد .تجربیات آزمایشگاهی نشان
داد که این گیاه با اسیدهای صفرا
ترکیب شده وکلسترول خون راپائین
می آورد.
فلفل قرمز(فلفل هندی
 Cayenneیا )Chili Pepper

لوبیا ()Beans
حبوبات وانواع لوبیا دارای موادلیفی
فراوان است  .منظورداشتن این
خوراکها دربرنامه غذائی روزانه به
درمان بیماری قند کمک میکند .
تأثیر موادلیفی بقدری است که نیاز

درغذاهای هندی  ،مکزیکی وآسیائی
بیشتر مورداستفاده است  .ترکیب
فعال آن کاپسائیسین استکه تندی
فلفل راسبب میشود .فلفل قرمز
تازه یا خشک حاوی  1/5درصد این
ترکیب است  .فلفل قرمز دارای
موادسودبخش ضداکسیژن است
وازفعالیت موادزیان بخش اکسیده
شده جلوگیری میکند.
بموجب بررسی های انجام شده مصرف
موضعی کرم حاوی کاپسئیسین عالئم
عصبی بیماری قند (نوروپاتی)مانند
کرختی  ،بی حسی وسوزش پاهارا
تسکین میدهدوبرای تسکین دردهای
مفصلی ودردهای پس ازبیماری زونا یا
(شینگل) نیز مؤثراست .
فلفل قرمز ترشح صفرا وترشحات
گوارشی را افزایش داده وبه گردش
خون درمعده وروده کمک میکند.
 .ضد احتقان و مفرح بلغم بوده
وبرای جلوگیری برونشیت وآمفیزم
سودبخش است .
فلفل قرمز بصورت کرم  ،قرص ،
کپسول ومحلول نیز دردسترس است .

شماره  -35سال سوم

به انسولین وسایر داروهای ضد مرض
قندرا کمتر میکند.
مطالعات متعدد نشان داد که لوبیا
درمان بسیار مؤثری برای کاهش
چربی های خون نیز میباشد .بطوریکه
نصف فنجان لوبیای پخته درروز
کلسترول خون را بطور متوسط ده
درصد کاهش میدهد.
ازفوایددیگر لوبیا کمک به درمان
یبوست ودرمان بیماری قلبی است
 .اثر ضد سرطانی آن دربعضی انواع
سرطان ها شناخته شده است .
ریحان()Basil
ریحان دارای بوی خاص وطعم
تند است  .منشاء آن هندوستان
وافغانستان است  .بررسی های اولیه
نشان داد که برگ ریحان به تنظیم
میزان قند خون دربیماران مبتال به
بیماری قند کمک میکند.
دونوع ریحان  Holy Basil ،و
 Hairy Basilبه کاهش قندخون
کمک میکنند .اثر ضد میکربی آن
درآزمایشگاه نشان داده شده است .
درطب سنتی چین ریحان دربیماری
کلیه  ،ناراحتی معده وزخم لثه
بکاربرده شده است .
پیاز()Onion

ازدیرباز پیاز دردرمان بیماری قند
بکار برده شده است  .پژوهندگان
هندی در مطالعات جدید دریافتند
که پیاز یا آب آن به پائین آوردن قند
خون کمک میکند.
پیاز به دو طریق درکاهش قند خون
مؤثر است  :تأثیر درسوخت وساز
قند درکبد .و افزایش ترشح انسولین
ازغده پانکراس وجلوگیری از تخریب
آن  .ترکیب فعال پیاز آلیسین است .
پیاز و همچنین سیر دارای بیش از 30
نوع ترکیب ضد سرطان است  .اثر ضد
سرطانی آن بخصوص درسرطان معده
درجانوران آزمایشگاهی نشان داده
شده است  .پیاز یک ضد اکسیدان
قوی  ،رقیق کننده خون  ،ضدالتهاب ،
ضد میکرب وضدویروس است  .پیاز
ضد تصلب شریان ها نیز شناخته شده
است .
زردچوبه ()Turmeric
زردچوبه ازادویه داروئی ودارای خواص
معجزه آسا است  .درهندوستان وسایر
مناطق استوائی کشت میشود.
رنگ زرد زرد چوبه بخاطر ترکیب
فعال آن کورکومین است  .درکاهش
قند وچربی خون مؤثر است  .به سبب
خاصیت ضدالتهابی درتخفیف ورم

های مفصلی بکار میرود..
دوترکیب کورکومین یک وکورکومین 2
دارای خاصیت
درزردچوبه
ضدسرطانی است ومواد سرطان
زا را خنثی میکند .از خواص دیگر
زردچوبه محافظت کبد از مواد سمی
 ،تسکین ناراحتی های گوارشی مانند
سوء هاضمه ،بی اشتهائی واسهال
است  .زردچوبه ضدانعقادخون است
.اثرداروهای ضدانعقاد راتشدید کرده
وخطر خونریزی را تشدید میکند.
مقدارمصرف زردچوبه  1/5تا  3گرم
درروز است .بصورت کپسول  ،قرص
محلول نیز دردسترس است .
براکلیBroccoli
این گیاه سرشار ازموادلیفی وآنتی
اکسیدان های قوی ومفید مانند
بتا کاروتن  ،لوتئین  ،گلو تاتیون ،
کرستین وویتامین  Cمیباشد .افزون
بر آن براکلی منبع بسیار خوب کروم
است  .کروم ازموادمعدنی است که
اثرانسولین راتشدیدکرده ودرتنظیم
قندخون بخصوص دربیماری قند
نوع دو بسیار مؤثراست  .بااستفاده
ازبراکلی میتوان از مقدار انسولین
وداروهای دیگر ضد مرض قند کاست .
عذاهای دیگر که دارای مقادیر زیاد
کروم هستند عبارتند از خشکبار
 ،قارچ  ،جو ،آبجو ،شراب  ،ریواس
 .مقدارالزم کروم درروز  50تا200
میکروگرم است  .یک فنجان براکلی
دارای  22میکروگرم کروم است .
براکلی دارای اثرضد سرطانی قوی
بخصوص درسرطانهای ریه روده
بزرگ و پستان است .
بعضی از آنتی
پختن براکلی
اکسیدانهای قوی آنرا ازبین میبرد.
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آزادی

بنابراین میتوان آنرا خام یاپس از
پختن در درماکروویو مصرف کرد.
اسبرزه یا اسفرزه Psyllium
دانه های ریز این گیاه مفید سرشار
ازموادلیفی است ودر پائین آوردن
میزان قند وکلسترول خون مؤثراست
.
دریک مطالعه کنترل شده مردانی که
دچاربیماری قند نوع 2بودند وروزانه
 500میلی گرم اسفرزه مصرف کرده
بودند قند خون آنها  11تا  19درصد و
کلسترول بد آنها ( 13 )LDLدرصد
کاهش یافته بود.
اسفرزه قرن ها برای درمان یبوست
وناراحتی هایمختلف گوارشی مانند
بیماریهای روده بزرگ بکاررفته است
وبا کم کردن اشتها به کاهش وزن
کمک میکند.
مقدارمصرف اسفرزه یک تا سه قاشق
غذاخوری دوتا سه بار درروز است .
گیاه Gymnema Sylvester
این گیاه با تحریک غده پانکراس به
ترشح انسولین دربیماران مبتال به
بیماری قند نوع  2کمک میکند.
همچنین اثرانسولین را درکاهش قند
خون درهردونوع بیماری قند تشدید
میکند.
یک مطالعه اولیه دربیماران مبتال به
قند نوع  2نشان داده که استفاده
از 400میلی گرم درروز ازعصاره این
گیاه به مدت  18ماه یابیشتر قندخون
را کاهش داد.
Gymnema
درصورت بکاربردن
میزان داروهای ضد بیماری قند را
میتوان کاهش داد.

صفحه 29

ـعرافن حلقه
(کیهانی)
د .اختری

بی هیچ تعارف و تردیدی هر آنچه
که تاکنون در این نشریه تحت عنوان
عرفان حلقه ( کیهانی ) به لطف و
همت دوست عزیزم جناب پاریزی
درج گردیده است ما حصل آموخته
هائی است که از استاد گرانمایه دکتر
محمد علی طاهری فرا گرفته ام  ،با
امید اینکه امانتدار خوبی در انتقال
و انعکاس این آموخته ها بوده باشم ،
در این شماره به بهانه ماه محرم و هر
آنچه که از زمانهای دور برای ما تداعی
مجموعه ای ازحرکات و رفتارهای
هنجار و ناهنجار بوده است صفحات
عرفان حلقه را با مقاله ای از استاد
با عنوان « آیینه عاشورا » زینت می
بخشیم تا شاید با مرور آن جامه تازه
ای بر باورهای خود بپوشانیم  ،که
انسان به نیکویی در کمال اختیار ،
عشق و آزادی آفریده شده است .
آیینه عاشورا
محمد علی طاهری
در روز عاشورا می توانیم جامه
ای سرخ بپوشیم و فریاد برآوریم
که این سرخی ،نشانه ی پیروزی
خون بر شمشیر است که درس آن
را از حماسه ی کربال آموخته ایم.
می توانیم لباسی سر تا پا سفید بپوشیم
و با صدایی بلند بگوییم ،این کفن
است که پوشیده ایم تا عهدی باشد
بین ما و حسین(ع) که در راه ادامه
ی نهضت حق طلبانه و ظلم ستیزانه
اش ،برای شهادت همیشه آماده ایم.
می توان سیاه پوشید و بانگ سرداد
که این سیاهی نشانه ی آن است که
من و من ها ،در روز و روزهای عاشورا،
حسین و حسین ها را تنها گذاشته
ایم و آن ها در مصاف با یزیدیان زمان
خود ،مظلومانه به شهادت رسیده
اند و این لباس سیاه نشانی است بر
شریک جرم بودن ما در ریخته شدن
خون آن ها ،زیرا که در جایی ،حتی
سکوت نیز شرکت در وقوع جرم
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است .آیا این فکر لرزه بر اندام ما
نمی اندازد و تصور شریک جرم بودن
در ریخته شدن خون حسین(ع)
خواب را از چشمان ما دور نمی کند؟
در این روز می توان لباسی سبز پوشید
و گفت این به نشانه ی آن است که
نهضت حسینی خزان مظلومان را بهار
کرده و نوید این پیروزی ،بهار اندیشه
را برای بشریت به ارمغان آورده است.
می توان زرد پوشید و گفت ما به خزان
نشسته ایم؛ چرا که بعد از عاشورا،
بهارانسانیت ،تابستان را پشت سر
نگذاشته به خزان رسیده است.
می توان...می توان خندید و شادی و
پایکوبی کرد و فریاد «شهیدان زنده
اند» را سر داد و نشان داد که از اعماق
وجود مسروریم؛ چرا که آنان نمرده
اند و نزد خداوند روزی آسمانی دارند
و جاودانگی الهی ،متعلق به آنان است.
می توان بر سر زد و شیون نمود که چرا
همرزم حسین نبوده ایم و این افتخار
را نداشته ایم تا هم رکاب او باشیم.
می توان گونه های خود را به رنگ
سرخ درآورد تا یزیدیان ،زردی روی
ما را که در خزان
نامردمی ها به
زردی گراییده است،
نبینند؛ همانگونه
که منصور حالج
با خون خود گونه
هایش را سرخ نمود
تا روی زردش را
دشمن ظالم نبیند.
می توان خاک بر سر
ریخت که شایسته
ی انسان خ ّفت زده
است و بگوییم ما
نیز نسبت به راه
حسین ،خوار و
ذلیل هستیم و از
این ذلت باید بر سر
خود خاک بریزیم.
َع َلم
می توان

آزادی

دار شد و زور بازوی خود را به رخ
دیگران کشید ،بساط زورآزمایی به
پا کرد و بر این مبنا که َع َلم کدام
دسته از همه بزرگ تر و سنگین
تراست شهرت آفرید و همچنین می
شود سنگین ترین َع َلم ها را بلند
کرد و گفت ،این به نشانه ی َع َلم
نهضت اوست که هر چقدر سنگین
باشد آن را بر دوش خواهیم کشید.
می توان...آری می توان هر کاری
انجام داد ،مهم آن است که در پس
آن کار ،چه اندیشه ای نهفته باشد
و این که انسان با چه طرز فکری
به رسالت خود نگاه کرده ،در چه
جایی و با چه محتوایی آن را پیدا
کند .ضمن این که پس از یافتن آن
رسالت ،الزم است بدانیم که درابتدای
راهی دراز قرار داریم که چگونه
آن اندیشه را به عمل در آوریم.
حال که آموخته ایم« کل یوم عاشورا
و کل ارض کربال » یعنی؛ همه جا کربال
و همه روز عاشورا است ،اینک ما در
عاشورا و کربالی خود چه می کنیم؟
آیا اگر در روز عاشورا ،در صحرای
حاضر
کربال
بودیم؛ حسین
بازهم تنها نمی
ماند؟ آیا این
سوأل لرزه بر
اندام ما نمی
افکند و تصور
جرم
شریک
بودن در ریخته
خون
شدن
او ،خواب را
از چشمان ما
دور نمی کند؟
اگر ما در کربال
نبوده ایم تا
افتخار همرزم
بودن با او را
داشته باشیم،
در کربالی عصر

خود که زندگی می کنیم و اگر در
روز عاشورای تاریخی حضور نداشته
ایم ،در عاشورای زمان خود که
قرار داریم .کافی است که حسین و
حسین های زمان خود را بشناسیم،
عاشورا و کربال به خودی خود پیدا
می شوند .اما اگر حق طلبان و ظلم
ستیزان کماکان تنها مانده اند ،خدا
را شکر کنیم که ما روز عاشورا در
کربال نبوده ایم زیرا اگر حضور داشتیم
یا در زمره یزیدیان بودیم و یا از
کسانی که حسین(ع) را ترک کردند.
بیایید معرفت و روح نهضت حسین(ع)
را یافته و حماسه ی بزرگ او را زنده
کنیم تا در زمره ی یزید و یزیدیان
نباشیم زیرا که جهان دو قطبی است،
یا راه حسین(ع) و یا راه یزید ،راه
سومی نیز وجود ندارد .بیایید به حال
خود گریه کنیم و عملکردهای خود
را پیش روی بیاوریم و حساب لقمه
های سفره ی خود را یک بار از نظر
بگذرانیم؛ آنگاه خواهیم فهمید که در
راه حسین(ع) هستیم و یا یزید:
ببین چه ریسیده ایم ،دست کِه
لیسیده ایم  /  تا کـه چنیـن
لقـمـه ها ،ســوی دهـان آمـدند  
(موالنا)
ظهر عاشورا است و ظهر عاشوراها،
فرصتی است که انسان با خود واقعی
اش روبرو شود و من نیز در این آیینه،
خویشتن خویش را مشاهده می کنم
و می بینم که امروز چقدر عجول
هستم (کان االنسان َعجوالً) ،تا چه
حد حریص و سیری ناپذیر(ان االنسان
خلق هَلوع ًا) و تا چه حد شکم بر من
حاکم است و جز آن ،چیز دیگری را
نمی شناسم و این آیا مصداق(اولئک
کاالنعام بل هم اضل) نیست؟ امروز
به راحتی دروغ می گویم ،به گرسنه
و درمانده تر از خود رحم نمی کنم و
در ا ِسراف غرق شده و غذای متبرک
او را اسراف کرده و در زباله دانی می
ریزم و ...این است خـود واقعـی مـن
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که در روز عـاشـورا بر َمـال می شود.
آری عاشورا ،آیینه ی تمام قدی
است در مقابل ما تا بتوانیم خود
واقعی را در آن نظاره و شناسایی
کنیم و او را نیز بهتر بشناسیم.
بیاییم در این آیینه به خود نگاهی
بیاندازیم و برای خود چاره ای
اندیشیده و طرحی نو بیابیم تا پس از
رسیدن به اندیشه ای درست ،نوبت به
انجام عمل رسیده و نهضت حسین(ع)
را در عمل زنده نگاه داریم .وای اگر از
همه ی این نهضت ها و حماسه های
بزرگ ،برای ما دست بریده ای ،لب
خشکیده ای ،سر بریده و فرق شکافته
ای و ...باقی مانده باشد و معرفت
حرکت انسان های بزرگ تاریخ در گذر
زمان به دست فراموشی سپرده شده و
از آن ها فقط مراسمی برجای مانده
باشد ،آن وقت است که باید گریست
و گریست ،برسر زد و شیون کرد و...
امروز عاشوراست ،به یاد می آورم که
سال ها است که با حسین(ع) بیعت
بسته و بیعت شکنی می کنم ،به یاد
ُمهر نمازم افتادم که از تربت پاک
کربالست و من به نشانه ی بیعت با او
مبنی بر ادامه ی نهضت حق طلبانه و
ظلم ستیزانه اش همواره برآن پیشانی
می گذارم و هرزمان که پیمان اول
«ایاک نعبد و ایاک نستعین» را با
خدا می بندم که «تنها عبد او باشم
و فقط از او استعانت بطلبم» پیمان
دوم را هم با حسین (ع) در کنار آن
قرار داده و بیعت می کنم که راه او را
ادامه دهم ،اما دریغ از یک ذره عمل.
امروز در آیینه ی عاشورا خود را
نظاره می کنم و ُجز پیمان شکنی
حرفـه ای و ماهر که حتی به پیمان
شکنی های خود نیز واقف نیست،
شخص دیگری نمی بینم .من از یک
سو پیمان خود را با خدا می شکنم و
از سویی دیگر با حسـین(ع) و می
خواهم با شرکت در مراسمی و ریختن
اشکی به خود بگویم که دین خود را
نسبت به او ادا کردم و با این وسیله
وجدان پیمان شکن خود را راحت
کـنم .اما آیا بدین ترتیب وظیفه ی
خود را درقبال این پیمان انجام داده
و در زمره ی حسینیان قرار گرفته ام؟
هم اکنون حداقل خوشحال هستم
که پیمان سوم (لبیک؛ اللهم لبیک؛
لبیک ال شریک لک؛ لبیک) را
نبسته و بار پیمان شکنی ام را از
این سنگین تر نکرده و به شیطان
نیز سنگی نزده ام تا دروغ هایم،
بیش تر از این آشکار نشود.
اگر حسین (ع) هم اکنون در بین ما
حاضر شود؛ از عملکردهای ما در
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زنده نگهداشتن نهضت عظیمش چه
می بیند؟ او ما را نظاره خواهد کرد
که همچون قوم بنی اسراییل که در
غیاب موسی ،گوساله ی سامری را بر
سر دست بلند کردند ما نیز درغیاب او
َع َلم ها ساخته ،کله های اژدهای فلزی
را بر طرفین آن قرار داده ،مجسمه
های فلزی دیگری را به جای گوساله بر
آن نصب کرده ایم و آن را بلند کرده،
به هر سو می کشیم و َع َلم نهضت او
را به علم زورآزمایی تبدیل نموده ایم.
او ما را خواهد دید که باطن را فدای
ظاهر کرده ،کمتر در این مراسم مهم
به درس های عاشورا می اندیشیم
اگر امروز حسین در بین ما بود و ما
از آن حضرت سوال می کردیم که از
ما عمل و وفای به عهد می خواهد
و یا فقط گریه و زاری و بر سر زدن
را ،چه پاسخی به ما می دادند؟
به طورمسلم آن حضرت به ما می
فرمودند که وفای
به عهد را خواستار
عهدی
هستند،
که بر طبق آن
حق طلبی و ظلم
ستیزی ناشی از
مرام حسینی ،الزم
و واجب می شود،
زیرا آن امام شهادت
را برای نشان دادن
راه خدا انتخاب نمود
تا برای ما الگوی
کاملی باشد از
انسان متعهد نسبت
به خدا(ایاک نعبد و
ایاک نستعین) ،حق
طلب و ظلم ستیز،
تا بتوانیم او را نمونه

و چراغ راه خود قرار دهیم نه این
که برای شهادت افتخار آمیز او فقط
شیون کرده و بر سر بزنیم ولی در
زمره ی حسینیان زمان خود نباشیم.
آری باید برای این همه گمراهی و دور
بودن از راه و پیمان شکنی ها گریه کنم؛
حداقل امروز را ،زیرا احتمال دارد فردا
همه چیز دوباره فراموش شده و چهره
ی واقعی خود را نیز تا ُمحرم و ُمحرم
های دیگر به دست فراموشی سپارم.
حسین(ع) تا ابد ،بلبلی است بر شاخه
ی درخت هستی ،تا چه کسی از ناله او
پریشان و منقلب شود و به این وسیله
درون خود را شکوفا کند.
آن کـس که پریشان شود از نالـه ی بلبل
    در دامنش آویز که در وی اثری هست  
(حافظ)
با امید به توفیق عمل
محمدعلی طاهری
واینک دنباله بحث عرفان حلقه:

آزادی

ضمير
ناخودآگاه
«من»برنامه
-1
ِ
شده
ريزي
(شخصيت اوليه)
« -2من»برنامه
پذير (شخصيت
ثانويه)
 -3من مدافع
(واكنش دفاع
رواني(مادردوم)
«4من»دادستان
(دادگاه ويژه)
من برنامه ريزي
شده
انسان به هنگام
داراي
تولد

برنامه ي نرم افزاري مخصوص به خود
بوده كه باعث مي شود از سايرين به
واسطه داشتن آن ويژگي هاي منحصر
به فرد متمايز باشد ،بنابراين از اين
حيث دو طفل هرگز از نظر شخصيتي
شبيه به يكديگرنيستند و هر يك
داراي يك شخصيت اوليه اند .در
واقع با خود اين شخصيت را به دنيا
مي آورند .
(در دوره ی سايمنتولوژي در مورد
«من برنامه پذير» به شكل كامل
توضيح داده خواهد شد)
من برنامه پذير
بالفاصله پس از تولد ،نرم افزارهاي
ديگري فعال مي شوند كه به
مجموعه آنها من برنامه پذير
گفته مي شود.من برنامه پذير
خودشامل قسمتهاي مختلف است
الف  -شخصيت ثانويه
ب -اتوماسيون
ج  -برنامه هاي متفرقه
د -ارزش يابي (وجدان)
الف  -شخصيت ثانويه
شخصيت ثانويه نيز يكي از بخش هاي
ناخودآگاهي است كه معموالً در دوران
كودكي شكل گرفته و برنامه ريزي
مي شود و با الگو برداري از محيط،
شخصيت اوليه فرد شكل گرفته و
جهت مشخصي پيدا ميكند .
ب  -بخش اتوماسيون
كليه ي حركاتي كه انسان به تكرار و
توالي انجام ميدهد ،پس از مدت زماني
الگوي آن حركات به حافظه ي بخش
حركات خودكار(اتوماسيون) سپرده
شده و از آن پس بدون نياز به هيچ
گونه تفكري و به طور خودكار ،آن
كارها انجام خواهد شد.براي مثال
بقیه درصفحه 48
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��
رد ﻨده
داستان کوتاه

علی تاجبخش

ساالرافخم  ،اززمانی که درسالهای
دور ازفرانسه بازگشت  ،دوعادت
رافراموش نکرد .یکی استفاده از
عینکی با شیشه های بنفش رنگ و
گردکه همواره چه در داخل اتاق وچه
در هوای آزاد برچشم داشت و یکی
هم روبدوشامبر سبز رنگی از جنس
ساتن که به مرورزمان  ،سرآستین
های آن رنگ باخته وکهنه شده
بود ولی همچنان اگر شخص مهمی
به دیدارش می آمد  ،آن را به تن
میکرد و با نعلینی چرمی میهمان را
دربزرگترین اتاق می پذیرفت .
شبی ساالر میهمان داشت  .دوتن
از بهترین رفقا  ،شهاب الدوله وایرج
میرزا به دیدارش رفته بودند.
شهاب الدوله اصرارداشت که زدن
«می» درهیچ روزی حتی روز عاشورا
گناه نداردوساالر مخالفت کرده بود که :
«دالیل هردوطرف قابل بررسی است ».
ساالر گفته بود:
« دوستان ! کجای کارید؟ نذرسالیانه
من ازسوی سرکارخانم مادرم ،
پابرهنه به زیارت امام زاده داوود
رفتنه .حاال شما»...
غالمحسین پیشخدمت  ،شربت آلبالو
تعارف کرده بود.
موقع خداحافظی شهاب الدوله اصال!
حالش خوش نبود.
***
آن روز عاشورا  ،ساالر افخم  ،صبح
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خیلی زود ،برای اقامه نماز ضبح
بیدارشد  .بعدازنماز  ،کت وشلوار
مشکی رنگی را که هرساله فقط یکبار
آن هم درروز عاشورا می پوشید  ،به
تن کرد وشنل قهوه ای رنگی را روی
دوش انداخت ودونوار جلوی گلورا به
هم گره زد وبعداز مدتی وقت گذراندن
جلوی آئینه از اتاق خوابش خارج شد.
آفتاب تازه سرزده بود  .درخشنده
همسردوم ساالر زودتر ازاو بیرون
آمده بود ودرحال چیدن گلهای یاس
از گلدان های دور حوض بود.اشرف
الملوک خانم  ،همسر دیگر  ،روی
تخت چوبی بزرگی که با قالیچه های
ابریشمی پوشیده شده بود کنار بساط
سماور وسفره صبحانه نشسته بود
وچای می نوشید.
درخشنده بادیدن ساالر آنچه را
که از گلهای یاس چیده بود درسینی
نقره ای گردی  ،جمع کرد وخودش را
رساند به پائین پله ها که شوهرش
درباالی آن ایستاده بود اما اشرف
الملوک حتی نگاهش رابه سوئی که
ساالر افخم بود نیانداخت .
درخشنده بالبخندی سینی راروی
دست بلند کرد ومقابل شوهرش
گرفت وازاو خواست که از گلهای
یاس برداردودرجیب بگذارد تا تمام
روز مثل همیشه خوش بو بماندوآرزو
کرد «به امید خدا روز خوشی داشته
باشید».

آزادی

مادر ساالر افخم  ،از زمان
نوجوانی پسرش  ،نذر کرده
بود که روز های عاشورا با پای
برهنه برود به زیارت امام زاده
داوودواین کار هرساله انجام
میشد.وساالر صبح زود
عاشورا
باپای برهنه واعلب زیر نگاه
متعجب عابران ومغازه دارها
بادرشکه می رفت به فرح زاد
و از آنجا با پای پیاده خودش
را می رساند به امام زاده داوود.
درخشنده که عشوه هایش
آتش به جان اشرف الملوک
می انداخت دوقدم عقب عقب
رفت وبه تقلید از عکسهائی
ازبالرین های فرانسوی که
ساالر ازسفراروپا آورده بود
کمی خم شد وبادستی که
اشاره به «بفرمائید» داشت
ازساالر دعوت کرد که به
طرف تختی که اشرف الملوک
وسفره صبحانه روی آن
نشسته بود برود.
ساالر ،دوسه پله را پائین آمد ورفت به
طرف تخت  .اشرف الملوک بی اعتنا
سرش را به سوی حوض آبی رنگ
چرخاند وحتی جواب سالم ساالر
راهم نداد.
درخشنده اما  ،بالحنی که شیطنت
ازآن به وضوح شنیده میشد گفت :
« ساالرجون شماباید از مربای
شقاقلی که خود خانم بزرگ با

دستهای خودشون درست کردن
حتم ًَا میل کنین».
اشرف الملوک تقریب ًا با فریاد گفت :
« خانم بزرگ مادرته  .خانم بزرگ
جدوآبادته  .من اشرف الملوک نوه ی
شازده عباس میرزا هستم  .حاالبازهم
بگو خانم بزرگ ».
ساالر حرف اشرف الملوک را قطع
کرد:
« خانوم ! خانوم چه خبرتونه ؟ مگه
این بدبخت چی گفت ؟»
درخشنده خانم هیچ عکس العملی
نشان نداد کامال بی اعتنا به حرفهای
پیرزن رفت به سوی ساالر که روی
تخت نشسته بود .وپاهای برهنه اش
راروی آجرهای حیاط می مالید .خم
شدوبوسه ای برگونه چروک خورده
شوهرش کاشت  .اشرف الملوک که
درحال ریختن چای دراستکان کمر
باریک لب طال بود ازدیدن این
منظره لحظه ای مکث کرد وشانه ای
باال انداخت وزیر لب غرید :
« خجالتم خوب چیزیه بدبختا»
این را گفت وقوری را گذاشت روی
سماور واستکان را زیر شیر آن گرفت
وآب جوش ریخت روی چای .
ساالرافخم وانمود کرد که غرغر
اشرف رانشنیده است .خواست
موضوع را عوض کند درحالی که
استکان ونعلبکی راازدست اشرف می
گرفت گفت :
« مگر قرارنیست امروز شازده خرجی
بده ؟»
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مقصود ساالر از شازده  ،شاهزاده امیر
حشمت برادرزنش بودکه روزهای
تاسوعا وعاشورا چندین دسته سینه
زنی و زنجیر زن وارد باغ او می شدند
و قیمه پلو می خوردند وزنان همسایه
هم با کاسه های مسی سهمشان را
ازنذری میگرفتند وبه خانه می بردند.
اشرف الملوک بی آنکه نگاهی به
ساالر بکند جواب داد:
« سئوال های عجیب وغریب می
پرسین  .کدوم سال ازاین چهل و
چندسال که من دراین خونه هستم
حتی یکدفعه  ،خرجی دادن شازده
برادرم متوقف شده ؟»
درخشنده رفت ونشست روی پله .
رفتارش نشان میداد که مخصوص ًا
می خواهد بی اعتنائی کند.
ساالرافخم چایش رانوشید ومثل
یک مهمان غریبه ازجابلند شد و
«بااجازه ای» گفت ورفت بطرف
درخشنده خانم  .هوا باآنکه هنوز
صبح زودبود اما ُهرم آفتاب حس
می شد .دقیقا! همانند آن روز که
برای سیزده بدر به امامه رفته بودند.
ساالرشب قبل ازآن میهمان داشت.
چندتائی ازدوستان ازجمله شهاب
الدوله وجالل الملک طبق معمول
هرهفته پنجشنبه شبها به دورهم
جمع می شدند وبه قول ایرج میرزا
«می» ناب می زدند وازهردری سخن
میگفتند .
آن شب  ،شهاب الدوله پیشنهاد کرد
که روز بعد برای در کردن سیزده
نوروز  ،بساطرا ببرند به باغ او درامامه
وازهواوطبیعت لذت ببرند .ایرج طبق
معمول اول کار مخالفت کرد که :
« بابا کی حوصله داره  ،این همه راه بره
تا امامه ».ولی نهایت ًا دوستان رضایت
اوراهم فراهم کردند وباتفاق 8-7
نفری دیگر آن سیزده بدر رارفتند به
باغ شهاب الدوله .
آن روزبود که ساالربرای چندمین
بار درخشنده رادید.درخشنده دختر
پیشکار شهاب الدوله بود که همراه
با پدرش از ارباب و میهمانانش
پذیرائی می گرد .ساالر چشم ازروی
درخشنده که نوجوانی زیبا وخوش
اندام بود بر نمی داشت وایرج میرزا
درحالی که استکان عرق راسر می
کشید توجه اش به هردونفربود.
«ساالردرچه حالی؟»
درایامی که صاف وساده بودی  ،هان ؟
آره ارواح شکمت  ،صاف وساده بودی ؟»
وباصدای بلند قهقهه زد .ساالر هیچ
نگفت اما ایرج ول کن نبود.
« ززیر پیچه دیدی غبغبش را کمی از
چانه قدری از لبش را.
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ساالر افخم سرخ شد!
« ایرج باز لوس شدی ؟»ا
یرج که به نظر میرسیدنیمه مست
است شوخی اش گرفته بود:
« ساالر به جان خودم  ،به جان خودم
 ،به جان خودم شوخی نمی کنم  .برای
پسر تپل ُمپلی مثل تو مناسب تر
ازاین فرشته پیدا نمیشه».
مشکل اشرف الملوک هم با من ...
شهاب الدوله هم سرش گرم بود.
« ایرج شیطونی میکنی ها؟»
اما ایرج فرصت نکرد جوابی بدهد
.محمد نصیر خان پیشکار باسینی
بزرگ کباب وجوجه کباب وباریحان
فراوان وارد اتاق شد ودخترش هم به
دنبالش که سفره سفید رنگی رادروسط
اتاق پهن کرد.وپیشکار سینی راروی
آن گذاشت وازدختر خواست که برود
وقاشق  ،بشقابهاوکاسه های ماست
راهم بیاورد.
ساالر همچنان چشمش به دنبال
درخشنده بود.
نهار را که خوردند  ،بساط ورق بمیان
آمد وایرج همراه با شهاب الدوله
حسابشان رابابقیه جداکردند و بطری
عرق ویک کاسه ماست را به گوشه
اتاق بردند وبه نوشیدن ادامه دادند.
ساالرافخم نه دربازی شرکت کرد ونه
درعرق خوری لحظاتی به دیوار تکیه
داد وسیگاری آتش زد وازاتاق خارج
شد .درخشنده با کمک پدرش درحال
شستن ظروف بود  .ساالررفت وکنار
پدرودختر ایستاد
«باعث زحمت شدیم ها»

نصیر خان تعارف کرد .
« اختیار دارین قربان باعث افتخار
ماست .
ساالررویش را کرد بطرف درخشنده
که سرگرم کار خودش بود
« درخشنده خانم حالشون چطوره
؟»ونگاه پراز عشوه ی دخترک بود که
دل ساالر رابرای چندمین بار لرزاند.
ایرج میرزا ازداخل اتاق پنجره
رابازکرد « .به به ازاین هوا ،به به ساالر
افخم عزیز  ،نصیر خان گل  .خانم
صبیه هم که تشریف دارن »
ساالرباخشم وشماتت نگاهش کرد
ولی ایرج ادامه داد :
« ساالرجان شگفت افسانه ای آغاز
کردی  /درصحبت به رویش بازکردی»
وبازقهقهه ای زد و پنجره رابست .
درخشنده با آستین پیراهن  ،عرق
روی پیشانی اش راپاک کرد وباردیگر
سر چرخاند ونگاهی به ساالر انداخت
که از نظر سن تفاوت چندانی با پدرش
نداشت .
***
غروب آن روز ازامامه به شهر باز
گشتند  .ساالر افخم درطول راه
درافکارش غوطه وربود  .ایرج میرزا
هم همچنان سربه سرش میگذاشت .
« ساالر  ،قربون دل کوچکت برم به
قول عارف جان :
« به نگاهی دل ویرانه چنان کرده خراب
که دگر کاردل ازصورت تعمیر افتاد
ساالر! عزیزم توجه داشته باش که
جاهای دیگری هم درصورت شما
هست که احتیاج به تعمیر داره »

آزادی

هواهنوز کام ً
ال تاریک نشده بود که به
خانه رسید .اشرف الملوک تک وتنها
درگوشه ی اتاقش درحال سوزن زدن
به پارچه کوچکی بود .ازچندماه پیش
که خواهرش ازبیروت برایش منجوق
های رنگی آورده بود برای سرگرمی
روی طرح هائی از گل وگیاه برروی
پارچه ای مخملی کار می کرد.
ساالرافخم زیرلب سالمی گفت
ویکراست رفت به طرف اتاق خودش
 .اشرف الملوک وساالر چندین سال
بود که شبها دردواتاق جداگانه می
خوابیدند
***
شهاب الدوله وقتی بادقت به صحبت
های ساالرافخم گوش کرد دستی به
ریش سفیدش کشید وبرای چندثانیه
ای سکوت کرد وبا دو انگشت شروع
کرد به زدن روی میز .
ساالر منتظر جواب  ،ملتهب و نگران
از پشت شیشه کبود عینک نگاهش
بدهان شهاب الدوله دوخته شده بود.
ازبیرون خانه صدای فروشنده ی دوره
گرد به گوش می رسید که فریاد
می کشید « خیار گل بسردارم  .بیا
خیاردوالبه»
شهاب الدوله سکوت را شکست :
« ببین ساالر ،تصمیم خطرناکی
گرفتی  .آخه مرد حسابی هیچ فکر
آبرو ریزیشو کردی ؟ نشنیدی عشق
پیری گربجنبد ...بارسوائی چکار
میکنی ؟ جواب اشرف الملوک بدبختو
چی میدی ؟»
ساالر بی پروا حرف شهاب الدوله
راقطع کرد
« شهاب جان کار ازاین حرفا گذشته.
من پیه همه چیزو به تنم مالیدم .
اشرف بیست ساله دیگه زن من نیس .
مثل خواهروبرادرشدیم » .
صحبت طوالنی شد ولی عاقبت شهاب
الدوله کوتاه آمد:
«واال چی بگم .صالح مملکت خویش
خسروان دانند .اگراینجوریذفکر
میکنی دیگه حرفی باقی نمونده .یه
یاعلی بگو وبروجلو ».
ساالردرحالی که بادستمال  ،رطوبت
چشمهایش را اززیر عینک پاک می
کرد به آرامی گفت :
«شهاب جان  ،مشکل همین جاست.
من می خواهم تو قب ً
ال مزه ی دهن
نصیر خانو بفهمی بعد من برم
سراغش  .من ازبابت خود درخشنده
مطمئنم  .تا حاال هروقت دیدمش با
چشماش باهام حرف زده  .می دونم
که اون موافقه  .فقط مونده پدرش »
لطف ًا ورق بزنید
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بقیه ازصفحه قبل :
آن روز شهاب الدوله قول داد که
موضوع را با نصیر خان درمیان بگذارد
و روز بعد گذاشت .
وچندروز بعد که ساالر افخم
موافقت نصیر خان را ازدهان شهاب
الدوله شنید آنقدر خوشحال شد
که درپوست خود نمی گنجید.
ازخوشحالی برای لحظاتی روی ُمبل
لم داد و پشت سرهم نفس عمیقی
کشید  .کمی که آرام شد ازشهاب
الدوله خواهش کرد که فع ً
ال موضوع
را با دوستان  ،بخصوص با ایرج میرزا
درمیان نگذاردوشهاب الدوله قول داد.
***
همه ی کارها از مراسم خواستگاری
تا عقد وازدواج به سرعت انجام شد
ساالر روزقبل ازعقد ماجرارا با اشرف
الملوک درمیان گذاشت واشرف فقط
به آرامی گریه کردوهیچ نگفت .
ساالر دوراه برای همسر اولش
پیشنهاد کرد:
« یاقبول کن که درخشنده خانم هم
بیاید پیش خودمان  ،باهم زندگی
کنیم» یااینکه خانه ای درنزدیکی
خانه امیر حشمت برادر اشرف
خریداری کند واشرف الملوک به خانه
جدید برود.
اشرف الملوک پیشنهاد اول را
پذیرفت  .بعدها روح الزمان زن
برادرش تعریف کرده بود که :
« اشرف تصمیم گرفت که درخانه
قدیمی اش بماند خدائیش حق داشت ».
***
آن روز عاشورا ساالر افخم بعدازآنکه
چایش را خورد رفت بطرف درخشنده
خانم که سرحال وشاداب نگاهش
میکرد .دستی بر گونه اش کشید
وموهایش را نوازش کرد.
اشرف الملوک سرش را برگرداند
وخودش را مشغول به برچیدن سفره
صبحانه نشان داد .
ساالرافخم بند شنل اش را باردیگر
گره زد وبه آرامی باپای برهنه به قصد
زیارت امامزاده داوود قدم بکوچه
گذاشت .
***
ساالر شب دیر وقت به خانه برگشت
وبرخالف سالهای قبل که از فرحزاد با
پای پیاده به زیارت می رفت آن روز
قاطری کرایه کرد وعازم امامزاده شد
و بعداز زیارت هم باز با کرایه کردن
قاطری به فرحزاد برگشت و بادرشکه
به خانه رسید.
هواتاریک بود وهمه درخواب بودند
ساالر به آرامی وارد راهرو شد .
دراتاق اشرف  ،طبق معمول بسته بود.
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از جلوی آن گذشت ووارد اتاق خواب
درخشنده شد  .لباسهایش راازتن
درآورد و بدون صدا  ،خوش را کشاند
به زیر مالفه  .سعی کرد زیاد تکان
نخورد  .اما قلبش ضربان تندی داشت
که آرام نمی گرفت  .طاقباز دراز
کشید  .اتاق تاریک بود و چشمش
چیزی نمی دید.
لحظاتی نگذشته بود که وجودش را
اشتیاق زیادی در دست زدن به پوست
درخشنده درخود گرفت  .خواست با
دست راست بدن درخشنده را لمس
کند  .دستش را درتاریکی جلو برد و
پوست را لمس کرد .پوست اما  ،جوان
نبود ساالر از جاپرید .این درخشنده
نبود که دررختخواب خوابیده بود .
ساالر وحشت زده ازاتاق خارج شد
ودرراهرو چراغ المپائی را که روشن
بود برداشت وبه اتاق باز گشت .
چراغ ،اتاق راروشن کرد  .اشرف
الملوک دررختخواب نشسته بود و
نگاهش می کرد.
لباس سفید عروسی اش رابه تن
داشت  .لبهایش قرمز و صورتش را با
سرخاب رنگ کرده بود .ساالربا حیرت
پرسید

آزادی

« خانم ! این چه شکلیه برا خودت
درست کردی ؟ اص ً
ال اینجا چکار
میکنی ؟»
اشرف الملوک که شمدرا دور خودش
پیچیده بود خندید:
« اینجا چیکار میکنم ؟ عجب سئوالی
 .مگه شما شوهرم نیستی ؟ مگه اینجا
خونه خودمون نیس ؟ مگه من زنت
نیستم ؟»
ساالر آشفته ترشد  «:بگوببینم
درخشنده کجاس ؟ آخه تو  ،تواتاق
درخشنده چکار میکنی ؟»
اشرف الملوک باز هم خندید.
« اینجا چکار میکنم ؟ خوبه واال»
ساالرباردیگرپرسید :
وبی
« درخشنده کجاس ؟ »
اختیاربرگشت به راهرو وفریادزد:
« درخشنده ! درخشنده جان !»
سکوت بود  .ساالر احساس کرد که
کسی پشت سرش ایستاده است .
برگشت وچراغ را کمی باالبرد  .اشرف
الملوک  ،با شمدی که بدورخودش
پیچیده بود مثل یک روح جلویش
ایستاده بود  «:ساالر ! مگه نمی
بینی  .من درخشنده ام  .خو ِد خ ِو ِد
درخشنده  .دنبال کی میگردی ؟»

ساالر افخم حیران نگاهش کرد:
« چرا مزخرف میگی زن ؟ دیوانه
شدی ؟» ساالر این را گفت و باردیگر
با صدای بلند درخشنده را صدا کرد .
اما جوابی نیامد.
اشرف الملوک جلو رفت تا بازوی
ساالررا بگیرد  .اما ساالر با خشم
دستش را پس زد «.کسی تو این
قبرستون پیدا نمیشه به من بگه اینجا
چه خبره » وفریادزد:
« غالمحسین ! غالمحسین !» غالم هم
جوابی نداد .اشرف گفت :
« عزیزم بیخود دادنزن  .غالم امشب
رفته مرخصی  .اینجا نیست ».
ساالر با شک به اشرف نگاه کرد
وباردیگر غالمحسین را صدا زد و در
همان حال وارد اتاق خواب اشرف
الملوک شد  .چند قدمی جلو رفت .
چراغ راباالبرد تا بتواند تمام اتاق را
ببیند.
کسی روی تختخواب اشرف الملوک
خوابیده بود .ساالر احساس کرد نمی
تواند به راحتی نفس بکشد و به
تخت نزدیک شد .کسی که خوابیده
بود پشت به او بود  .ساالربا احتیاط
شمدرا کنارزد.
صورت مهتابی رنگ درخشنده
جلویش ظاهرشد  .چشمهایش بسته
بود ولبهایش کمی کبود .ساالر آهسته
دست گذاشت روی شانه درخشنده
سرد بود .سرد سرد .بااین حال زیر لب
گفت  «:درخشنده جان ! عزیزم !»
درخشنده تکان نخورد  .ساالر نای
ایستادن نداشت  .چراغ را گذاشت
روی میز کنار تخت و به آرامی نشست
روی زمین  .نمی توانست به خوبی
نفس بکشد.
اشرف الملوک از همانجا که ایستاده
بود گفت :
« ببین ساالر ،تقصیر خودت بود که
اشرف جونت ُمرد .حاال دیگه می
تونی با درخشنده خانم عشق کنی.
میفهمی چی میگم ؟ حاال من موندم
وتو  .بی سر خر»
ساالر دست گذاشت روی قلبش .
نفسش به راحتی باال نمی آمد  .خم
شد سرش را تکیه داد روی فرش
اتاق  .اشرف همچنان حرف می زد:
« به اشرف الملوک گفتم  .خانم شربت
میخواین یا قهوه ؟ خودش گفت هوا
گرمه شربت بیشتر می چسبه  .منم
شربت خانوادگی رو بهش دادم  .قهوه
نخواست  .شربت قجر دادم ».
ساالر روی فرش دراز کشید  .کمی ُخر
ُخر کرد ودیگر نفس نکشید  .اشرف
الملوک همچنان حرف میزد و می
خندید
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چه کسی میداند؟
نااهل وبی دینم ازتبارکافران
ازقبیله ُمرتدان
پیشه ام ستیز با» قول» و«حدیث» دین
فروشان
من نمازم را درسایه سا ِر آگاهان می خوانم .
وضو با آبی به وسعت دریا میگیرم .
نه آبی به تنگی چشم اهل زُهد،
یک وجب دریک وجب ...
با صدای اناالحق به سجده می افتم .
درنمازم نغمه های ماهور و ابوعطا موج
میزند.
شاید هم الی الی مادری عاشق
چه کسی می داند که درخت طوبی
ازصنوبر همسایه زیبا تراست ؟
ویا نبو ِد آزادی  ،ازدوزخ سوزان تر؟
چه کسی می داند که اگر مال نبود خاخام
واسقف نبود
دنیا چیزی کم نداشت ؟
وچه زیباتربود.
چه کسی میداند اگر مسجد و کنیسا نبود
زمین چه آرامشی داشت د
ودانشگاه چه بسیار؟
چه کسی میداند به جای ورد و دعا
آوازقناری ها  ،چکاوک ها ،
تا کجا به هارمونی طبیعت رنگ می داد؟
چه کسی می داند اگر همه ی عالمان دین
دست به کاری سازنده می بردند
مشکالت هستی
چه بی رنگ می شد؟
باری  ،اهل این جهانیم ،
باهمه ی کاستی ها
جهانی با نام بهشت و دوزخ
درباورم هرگز نمی گنجد
همه را یکجا به شما وا می گذارم
شمائی که درشک و یقین سرگردانید.
وحوری و قلمان
شناور در رویا هایتان ...
ا-ذ شانزدهم نوامبر  2012کالیفرنیا
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آزادی

بااجازه از سهراب سپهری
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ن
ل
ی
ردرپند ی

فرخی سیستانی

با کاروان حله

باکاروان حله برفتم زسیستان
با حله تنیده زدل بافته زجان
باحلهای بریشم ترکیب او سخن
با حله ای نگارگر نقش ذاوزبان
هرتاراو به رنج برآورده از ضمیر
هرپود او به جهد جداکرده ازروان
هز هرصنایعی که بخواهی براواثر
وزهربدایعی بجوئی براو نشان
نه حله ای که آب رساند بدو گزند
نه حله ای که آتش آرد براو زیان
نه رنگ او تباه کند تربت زمین
نه نقش او فرو ستُرد گردش زمان
بنوشته زود و تعبیه کرده میان دل
واندیشه را به ناز براو کرده پاسبان
هرساعتی بشارت دادی مرا خرد
کاین حله مر ترا برساند به نام ونان
این حله نیست بافته از جنس حله ها
این را توازقیاس دگر حله ها ندان
این رازبان نهاد و خرد ِرشت و عقل بافت
نقاش بود دست وضمیر اندرآن بیان...
***

ابوالحسن علی بن جولوغ که فرخی تخلص میکرد
برطبق بیتی از خوداو اهل سیستان بوده است :
من قیاس ازسیستان آرم که آن شهر من است
وزپی خویشان زشهر خویشتن دارم نشان
سال تولدش معلوم نیست ولی احتماالً درحدود ربع
چهارم قرن چهارم هجری بوده است  .سال وفات
اورا  429ه .ق  .نوشته اندیکی از شاعران همعصرش
بنام لبیبی دررثای او گفته:
گرفرخی بمرد چرا عنصری نمرد
پیری بمانددیروجوانی برفت زود

صفحه36

شعروزغل

ردمذمت صاحبان اقـتدار

انوری ابیوردی

گفت کین والی شهرما گدائی بی حیاست ؟
صـدچومارا سالهـا وروزهـا برگ ونواست
آن همه برگ ونوا دانی که آنجا از کجاست؟
زان ماست
گربجوئی  ،تابه مغز استخوانش ِ
زانکه گرده نام باشد یک حقیقت رارواست
هرکه خواهد گرسلیمانست وگرقارون گداست

آن شنیدستـــی که روزی زیرکی باابلهــــی
گفت :چون باشــدگدا؟ آن کز کالهش تکمه ای
گفتش  :ای مسکین  ،غلط اینک ازاینجا کرده ای
ُد ّر ومروارید طوقش اشک اطفـــــال من است
خواستن کدیه است خواهی باج دان خواهی خراج
چون گدائی چیز دیگر نیست جز خواهنـــدگی
***
اوحدالدین محمدبن علی بن اسحاق انوری ابیوردی حدود سال 515ه.ق درابیورد که امروز قراقوم به معنی شن سیاه
خواندهمیشودودرآنسویمرزشمالشرقیایرانقرارداردمتولدشد..ازشعرهایشمشخصمیشودکهدرعلومنجوم،
فلسفهوریاضیوموسیقیدستداشته است.درفلسفهبهپورسینامعتقدبودهاست:
بوده ازنور معرفت بینا
دیده ی جان بوعلی سینا
انوری ابیوردی درسال 585هجری قمری وفات کرده است .

غبارخاهن بیفشان هک یار می آید

ظهیر فارابی

نه فیض ناله ای ازاین دیار می آید
غـبارخانه بیفشان که یار می آید
به چشم من اثر ازشاخسار می آید
جواب من گهی از کوهسار می آید
به کارمن چونیامد چه کار می آید
ازاین چه سود که فصل بهار می آید
«ظهیر» اگرچه کجا درشمار می آید

نه بوی عشق ازاین روزگـــــار می آید
چو کودکان دل خودتا به کی فریب دهم؟
گهی که درکشفم هردوچون زیک جنسند
کســـــی جواب مرا درشکایت تو نداد
گذشت عمرو نیـــــامد شبی به بالینم
خزان که نخل شباب مرا زپا افکنــــد
شکایت ازتو بروز شمارخواهــــم کرد
***
ظهیر فاریابی درفاصله ی سالهای  528تا  532هجری قمری درفاریاب ازتوابع جوزجان
نزدیک بلخ بدنیا آمد از اوان جوانی به نیشابوررفت :
به خاکدان نشابور کرد زندانی ...او ابتدا
مرابمدت شش سال حرص علم وادب
مداحی بزرگان میکرد اما دراواخر عمر گوشه نشین شد و به تصوف و عرفان روی آورد
درسال  598در تبریز درگذشت ودرمقبره سرخاب مشهوربه مقبره الشعرا مدفون شد.

آزادی
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امان منطقی

مریم اثنی

«برای همسرم ُسهی»
خــدا به خلـق تـــو مینازد
دگــرفرشتـــه نمـــــی سـازد
بــه عاشقـــان تـومی تازد
چوخود به عشق توپابنـــــد است.
***
خـدا به صبـــروشکیبـائی
به ایــن طــراوت و زیبــائی
نمــود خــلق تــرابا عشق
خــدا زخـلق تو خرسند است.
***
توخود نشـانه ی توحیدی
سـزای ُکــرنــش و تأییــــدی
تــو شاهـکارخـــداونـدی
خدا بـه دام تـــو پابـــند است
***
مـن ازخــدا گلـه ها دارم
کــه کـرده تـــوطئـه در کارم
چسان به روی خــدا آرم
که صاحب زن و فرزند اسـت
***
خدا ،چو خلق تو پیش آمد
تـرا چود ید به خــویش آمــد
که دستــگاه خــداوند یش
بــه یک اشاره ی تــوبنداست
رقیب عشــق فراوان است
رقـــیب کشـــتن آســان است
بگو که من چه توانم کرد؟
رقیــب من ،که خداوند است.
20خرداد -1380
غالب دهلوی

 9ژوئن  2001پاریس

حس
هجوم رت

خاک وجود ماست بخون جگر خمیر
رنگینی قماش غبارخودیم ما
ماجمله وقف خویش ودل ما زما پراست
گوئی هجوم حسرت کارخودیم ما
***
میرزااسداهلل بیک خان مشهوربه غالب دهلوی
ازشاعران پارسی گوی قرن سیزدهم هجری
درهند است  .نیاکان او سمرقندی بوده اند که به
هند مهاجرت کرده اند .اکثر شعرهای او عرفانی
وفلسفی است و ازسبک هندی پیروی میکرده
است  .دراشعارش واژه های ناب پارسی دیده
میشود.آثارزیادی درنظم ونثر به زبان پارسی و اردو
ازخودبرجای گذاشته است .
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استاد حبیب یغمائی

وصیت انهم

		
من نمیخواهم که بعدازمرگ من افغان کنند
		
من نمیخواهـــم که فرزندان ونزدیکان من
من نمیخواهم به رســـم سوگواری باخبر
من نمیخواهم پی تشییع من  ،خویشـان من
من نمیخواهم وگرچ این خواستن بس نابجاست
من نمی خواهم پـی آمرزش من قاریان
من نمیخواهـــم که درترحیم من یاران من
آنچه درتحسین من گویند بهتان است وبس
		
من نمیخواهم خدارا « بی گناهی گوسفند»
من نمیخواهم کــه ازاعمال ناهنجـــارمن
جانمنپاکاستوچونجانپاکباشدباکنیست
من نمیخواهــــم که اشعــارمن وآثارمن
		
مزد خدمتهــای دیرین مرافـــرهنگ داد
درنمگزاری که جــا ازهرطرف فرسنگهاست

وطن داری

علی اکبر دهخدا

هنوزم زخردی به خاطر دراست
که درالنه ماکیان برده دست
به منقارم آن سان به سختی گزید
که اشکم چوخون از رگ آندم جهید
پدرخنده برگریه ام زد که هان!
وطن داری آموز ازماکیان
***
استاد علی اکبر دهخدامتولد  1257و متوفی
در 7اسفند  1334بنیانگذار لغتنامه دهخدا ،از
ادیبان وسیاستمداران دوران معاصر است که
آثار زیادی نیز ازاو برجای مانده است.

دوستان گریان شوندو دیده ها گریان کنند
ای پدرجان ای عموجان ای برادرجان کنند
درجراید قصـــه ی مرگ مرا اعالن کنند
خویش را ازکار وا دارندو ســرگردان کنند
کاین تن فرسـوده ام رادفن درتهران کنند
باصـــــدای زیروبم ترتیل الرحمن کنند
مجلسی سـازندوتحسین مـراعنوان کنند
من نمیخواهــــم مرا آلوده بهتان کنند
بهر اطعــام عزاداران من قــــربان کنند
زایزدمنـان تمنـا بخشش و غفران کنند
خوداگر ناپاک تن را طعمـــه نیران کنند
ثبت دردفترکننـــدوجمع دردیوان کنند
من نمیخواهم به عنوانی دگر احسان کنند
پیکرم را بی کفن  ،بی شستشو پنهان کنند

سیمین بهبهانی

امـید

مراهزارامید است وهرهزارتوئی
شروع شادی وپایان انتظارتوئی
بهارها که زعمرم گذشت بی تو گذشت
چه بود غیر خزانها اگربهارتوئی
دلم زهر که به غیرازتو بودخالی ماند
دراین سراتوبمان ای که ماندگارتوئی
جهانیان همه گر تشنگان خون منند
چه باک زان همه دشمن که دویتار توئی
دلم صراحی لبریز آرزومندی است
مراهزارامید است و هر هزارتوئی

شـع
ر
شعریست دردلم ...شعری که لفظ نیست هوس نیست ناله نیست
نادرنادرپور

شعری که آتش است  ...شعری که می گدازدو می سوزدم مدام
شعری که کینه است وخروش است وانتقام
شعری که آشنا ننماید به هیچ گوش
شعری که بستگی نپذیرد به هیچ نام .
شعری است دردلم ...شعری که دوست دارم ونتوانمش سرود
شعری که چون نگاه بگنجدبه قالبی  ...شعری که چون سکوت فرومانده برلبی
شعری که نعره است ونهیب است وشیون است
شعری که چون غرور بلند است وسرکش است  ...شعری که آتش است
شعریست دردلم ...شعری که دوست دارم ونتوانمش سرود.
شعری ازآنچه هست  ...شعری ازآنچه بود

آزادی
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گشتی درمیان کتابها

وقتی سخن بدینجارسید ناگاه حکایت
مال معصوم علی طالقانی به یادم آمد
وخنده ام گرفت  .پرسید « :چرا می
خندی ؟» گفتم ببخشید اما همین
اآلن قصه ای به خاطرم آمد  ،چنانکه
اسباب دردسرتان نباشد به عرض
برسانم  .گفت  «:چه نعمتی ازقصه
گفتن وقصه شنیدن بهتر  .قصه از
مواهب الهی است  .خلقت نیز قصه ای
بیش نیست  .بگو ببینم در چنته چه
داری ».
گفتم  :آورده اند که چون مال مکعصوم
علی طالقانی اعلی اهلل مقامه به قول
عرفا خرقه تهی کرد یعنی عمرش را
به سرکارداد ودعوت حق رالبیک
گفته از دارفنا به عالم بقا شتافت
و به عبارت خودمانی ُمرد واز ننگ
رهائی یافت
زندگانی
ونکبت
ودرعالم حشرونشر درمقابل میزان
حاضرشد وثواب وگناهش را کشیدندو
دیدند کام ً
ال مساوی
سنجیدند
است ومونمی زند .ملک مقربی که
متصدی امور محاسبات عرشی بود
چون چنین دید حیران ماند وچاره
را منحصر بدان دید که مشکل رابه
صاحب کار عرضه دارد.مالرا جلو
انداخته به درگاه ایزدی رفت و مراتب
را به عرض رسانید.
خطاب رسید که این مرددردنیا چه
کاره بوده است ؟ ملک محاسب زمین
ادب بوسیدوگفت مال بوده است .
خطاب رسید پس عمرش به مهمل
بافی وژاژخائی گذشته است ولی
عیبی ندارد هرچه باشد مسلمان بوده
 .ببریدش به بهشت ولی به شرط ها
و شروطها که هرگز از این پس دهان
نگشاید وکلمه ای به زبان نیاوردواال به
جالل و عظمت خودمان قسم که دفعه
اول ودوم را به او می بخشیم اما دفعه
سوم بدون برو وبرگرد وبدون هیچ
گونه عذروبهانه ای که درپیشگاه ما
مسموع و مقبول افتد اورا فی الفور
از بهشت رانده یکسر به قعر جهنم
خواهیم انداخت .
مالرابه بهشت بردند.همانطور که
خودتان اآلن توصیف کردید آش دهن
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سوزی نبود .گروه انبوهی اززن ومرد
وشیخ وشاب بهم افتاده جز خوردن
وخرامیدن و تمتع گرفتن فکروذکری
نداشتند .مدت مدیدی الزم بود تا
مال به این رویه جدید معتاد بشود
 .این طرزو سبک نوظهور دردهان
او مزه بکند  .ولی وقتی که سه سال
آخرت که هرسالش چنانکه میدانید
معادل با هزاران سال خودمانی بود
گذشت وآسیاب زمان بجز مکررات
دانه تازه ای آرد نکرد حوصله مال
سررفت ونم نمک کاربجائی کشید که
از نشست وبرخاست با جن وانس و
َم َلک بیزارشدو دامن از جمع فراچیده
 ،گوشه نسبت ًا دنجی گیرآورد وهمانجا
عزلت گزید.وحتی المقدور سعی
داشت عذاب جریان یکنواخت شهور
و سنوات را برخود هموارسازد .روزی
ازروزها که دیگر کاردبه استخوانش
رسیده بود وکفرش داشت باال می آمد
متوجه گردونه صالی جواهرنشانی
گردید که دورأس اسب توسن
بالدار به سفیدی نقره خام

آزادی

انتخاب از :م.ﻉ.آشنا

برآن بسته بودند وچندتن از حوریهای
صاحب جمال که دیگر حسن وجمال
ودلبری آنها چنگی به دل ُمال نمی
زد درآن نشسته بودند ودرشکه چی
خواب آلوده ای ازآن مالئکه اسقاط
زهواردررفته وازکارافتاده  ،شالق
بدست درجلو نشسته آنهارادراطراف
باغ بهشت گردش میداد .ازقضا
همینکه به مال نزدیک شدند پای یکی
ازاسبها لغزید وگردونه درگودالی که
کنارجاده بود سرازیر گردید  .شیون
وفریاد حوریها بلندشد  .درشکه چی
بیچاره هرچه سعی کرد که گردونه
رابیرون بیاورد زورش بجائی نرسید
وعاقبت گردونه وگردونه نشینان
رابهمان حال گذاشته خودشتابان
دورشدوطولی نکشید که بایک جفت
اسب تازه نفس برگشت ودرکمال
دستپاچگی یکی ازآنهارا به جلوی
گردونه ودیگری را به عقب آن بست
 .بطوریکه هریک
ازآن دواسب

گردونه رابه طرف مخالف می کشیدند
وهای های کنان ویاعلی گویان شالق
را کشیده به جان حیوانهای بی زبان
افتاد  .بدیهی است که بااین وضع
گذشته از اینکه گردونه بیرون نیامد
دادوفریاد حوری ها هم بیش ازپیش
بلندشد وعرق از سروتن اسبهاروان
گردید  .مال دیگر جلوی زبان خودرا
نتوانست بگیرد وازنادانی وسفاهت
درشکه چی تعجب کنان بال اختیار
فریادبرآورد که آخر مردحسابی مگر
مستی ؟ مگردیوانه ای ؟ مگر نمی
بینی که تاشام قیامت شالق بزنی این
گردونه ازجای نخواهد جنبید .چرا
مثل آدم هردو اسب را به جلو نمی
بندی تا به یک حرکت گردونه راازاین
گودال بیرون بیاورند.
هنوز کالم مال بپایان نرسیده بود که
بانک مالئکه بلند گردید که این یکی .
مال فورا ً فهمید که قافیه راباخته
ومقصودشان اینست که اگردومرتبه
دیگر باز حرف بزندجا ومأوایش درقعر
جهنم خواهدبود .استغفارکنان با
خودعهد نمود که دیگر لب به سخن
نگشایدومستغرق مشاهدات وتفکرات
الهوتی خود گردید .باززمان به جریان
افتاد ویک قرن گذشت  .وبازروزی
ازروزها که مالدر نهایت دلتنگی
ومالل درهمان زاویه نشسته وازکثرت
افکارتلخ وخیالهای یکنواخت مانند
آدمی که کاسه فلوس بدستش داده
باشند حالت قی به اودست داده
بود .یک پیر مرد روستائی رادید
که حاضرنشده بود بدون گاوش به
بهشت بیاید واینک حیوان بیچاره
ازشدت گرسنگی می نالید وصاحبش
این دروآن درمیزد که شاید خوراک
وعلوفه ای برای اوپیدا نمایدولی
از آنجائیکه سرتاسرزمین بهشت
اززبرجدوالماس واحجارکریمه دیگر
بود هیچ کجا بقدریک قبضه علف
ویونجه پیدانمی شدکه سدجوع
حیوان مادر مرده رابکند.آخراألمر
گذارروستائی درجوار مال به محلی
افتاد که منزلگاه یک نفر ازسپورهای
بقیه درصفحه 48
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دنباله س�وت

قسمت سیزدهم

 تا نیک ندانی که سخن عین صوابستباید که بگفتن دهن ازهم نگشائی
(سعدی)
 فارغ گردی چو خامشی پیشه کنی زبان کشیده نگهدار تازیان نکنی فخرودانش هردو درخاموشی است . جواب ابلهان خاموشی است ازصدزبان زبان خموشی رساتراست هزارگونه سخن دردهان ولب خاموشدرمجلسی که گوش توان شد زبان(صائب)
مباش
چیزی که نپرسند توازپیش مگوی
 سخن تانپرسند توازپیش مگوی سخن تا نپرسند لب بسته دارگهر نشکنی تیشه آهسته دار(نظامی)
 خردمندباش وبی آزارباشهمیشه زبان را نگهدارباش (فردوسی)

�ود�ﻨدی

 آن زمان کایزد آفرید این طاقهیچ چیز بدنیافرید علی االطالق
(سنائی)
 هرچه خوارآید روزی بکارآید دربیابان لنگه کفش نعمت است نوکه آمد ببازار کهنه شود دل آزار درم هرگه که نوآمد ببازارکهن را کم شود درشهر مقدار

شادی

 شادی امروزرا بفردا میفکن (ادیب)حافظا تکیه برایام چوسهوست وخطامن چراعشرت امروزبفردافکنم؟
 -بپوش وبپاش وبنوش وبخور
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گردآورند دکتر همایون آرام

ترابهره اینست ازاین رهگذر
گر یک نفست ززندگانی گذردمگذار که جز بشادمانی گذرد(خیام)
 برخیزومخور غم جهان گذرانبنشین ودمی بشادمانی گذران (خیام)
 حافظا چون غم وشادی جهاندرگذراست /بهترآن است که من
خاطرخودخوش دارم.
 نوش خواهی نیش می باید چشید نوش با نیش است . شادی بی غم دراین بازارنیست نباشد شادمانی بی نژندی(ویس ورامین)
 هرغمی راشادی درپی است عیش خاطر رابخاطر آنچه نیامدهضایع نکنیم.
 بروشادی کن ای یار دل افروزغم فردا نشاید خوردامروز (سعدی)
کجا خوش است آنجا که دل خوش است
 طرب افسرده کند دل چو زحد درگذردخاطریچنداگرازتوشودشادبساستزندگی را بمرادهمه کس نتوان کرد
 -تدبیر صواب ازدل خوش باید جست

�تاب

عجله کارشیطان است شتابزدگی کارشیطان است هرچه زودآید نپاید هرچه زودبرآید دیرنپاید آدم عجول کاررادوباره میکند بی ُگدار به آب مزن ای بسا اسب تیزرو که بماندکه خرلنگ جان به منزل برد (سعدی)
 از هول حلیم تو دیگ نیفتی -ازهول حلیم درون دیگ افتادن

�ر�
ﺴاری
 -هرکه راشرم نیست ایمان نیست

-شرمندگی نتیجه ایمان است .

 شرم ازاثر عقل واصل دین استدین نیست ترااگر حیا نیست
 حجب زاندازه فزون تربداستشرمنکوخصلتیاستدرملکمحتشم حیا مانع روزی است آنکه بودشرم وحیا رهبرشخلق زبایند کاله ازسرش (ایرج میرزا)
 -حیا راخورده وآبرو راقورت داده

ش�
�
�
�
ای

 هرکه راصبرنیست حکمت نیست ستود خرد بردباری بود صبروظفر هردودوستان قدیمندبراثرصبر نوبت ظفرآید
 صبراست وزر چاره کارها بردبارشو تاایمن شوی(مرزبان نامه) بکام دل رسد یکروزصابر(ویس ورامین)
 کارهانیکوشود امابه صبر کار به صبرو روزگاربرآیدکارهاآسان شود امابه صبر
 رهائی بیابد کس ازدست کسگرفتار راچاره صبراست وبس(سعدی)
 صبرتلخ است ولیکن ب ِر شیرین دارد به صبرازغوره حلوامیتوان ساخت چوصبرکنی زغوره حلواسازی آن میوه که ازصبر برآید شکری بود نشود نی بجزاز صبرشکرنشود سنگ جز ازصبرگهر(جامی)
 انگور نوآورده ترش طعم بودروزی دوسه صبر کن که شیرین گردد

شهامت

 نومید دلیرباشد آدم نترس سرسالم بگورنمی برد هرسگ به در خانه خویش است دلیر سگ درخانه صاحبش شیراست -ماده سگ درالنه خود شیرنراست

آزادی

شهرت

 شهرت آفت است شهرت به شر به که گمنامی نام بلند به ازبام بلند -نام نیک به ازبام بلند

�ر� �و�ی

 قطره قطره جمع گردد وانگهیدریاشود
 ذره ذره پشم قالی میشود اندک تندک خیلی شود وقطرهقطره سیلی گردد
 اندک اندک بهم شود بسیاردانه دانه است غله درانبار
 برای دگرروز چیزی بنه چودخلت نیست خرج آهسته تر کن -حساب به دینار بخشش به خروار

ﻇا�ر

 ازدور می برددل ونزدیک زهره را کس چه داند که پس پرده کهخوبست که زشت
 چه دانند مردم که درجامه کیستنویسنده داند که درنامه چیست
 بس قامت خوش که زیرچادر باشدچون بازکنی مادرمادرباشد(سعدی)
 نه هرکس بصورت نکوست سیرتزیبا دراوست(سعدی)
 صورت زیبای ظاهر هیچ نیستای برادرسیرت زیبا بیار
گرگ درلباس میش شیطان درلباس فرشته ای بسا ابلیس آدم روکه هست دربرابرچوگوسپند سلیمدرقفا همچو گرگ مردم خوار
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نوازش کن
گیسوان مشوشی را
که عطر دلهره های شبانه دارد
بنوش از مهربانی جسمی که
بیم دارد عمر کوتاهش را
سکوت را خواهم دزدید
وبه امن ترین خوابهای عاشقانه
خواهمت برد
با هرآنچه ازدست هایم مانده
سرت را به روی سینه ام می گیرم
تا خوشحالی ِ غمناکمان نمیرد
بیا با رنگها بیامیزیم
پرسه زنیم درتشنج پرواز
تازیانه باد نزدیک میشود
بیا پرواز کنیم .
( قطعه «نوازش »ازکتاب بی مقصد)
سمیرا نوزری دختر جوان ایرانی است
که از  14سالگی می نویسد .داستان
کوتاه «صبح سپید» نخستین تراوش
قلمی اوست  .اما ازهمان آغاز حس
میکند که شعر بهتر می تواند پیوند
عاطفی بااو برقرارکند .لذا به سوی
دنیائی میرود که همه چیز را به رنگ
شعر می بیند .خوداو مینویسد:
« برای اینکه به یک پله باالتر ازاین
جهان برسم باید شعر بنوشم ،شعر
خواب ببینم و شعر نفس بکشم ».
سمیرا ازآن دخترانی است که عاشق
می شوند اما عشق را در پستوی
عاطفه پنهان میکنند .عشق برای او
مفهوم باشکوهی است  .هوس نیست
 .مهمان یکی دوروزه نیست  .او بدنبال
شکوه عشقی است که ابدی است .
ماندنی است وازدل بیرون نرفتنی
است  .و هرچیزی غیر ازعشق را
دراین جهان ناهموار ،ناهنجاروتکراری
مالل آور می بیند:
دراین دنیای ناهنجار
زمین یک راه ناهموار
ازاین باید نبایدها
ازاین بودن نبودن ها
ازاین تکرار هرروزه
ازاین احساس پرمعنا
عبوردختری تنها
ازاین آهنگ زهرآلود
ازاین قلب گناه آلود
زمین ازآسمان برگشت
به ناگه غنچه ها گل گشت
درآن گلها دلی دیدم
دلی افسرده وغمگین
دلی پژمرده و خونین
درآن آشفتگی ها من
گمانم رنگ او دیدم .
به ُگمان سمیرا آهنگ زندگی زهرآلود
است روزها غمگین ومرده انددلها همه
پژمرده اند .فکرها عقیم اند .جاده ها
پراندوه وبی پایان و بی مسافرند.
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نقد کتاب
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ت
ولدم ر ا م
بررسی سروده های سمیرا نوزری

وشب به سوک جهان مرده نشسته
است .او درجهانی زندگی میکند که
هیچ دستی غبار از چهره اش نمی
زداید .به لحظاتی می اندیشد که
ازپسران هم سن وسال خود تمام
خجالتش را با یک دستمال پاک
میکند.
به جامعه ای اشاره دارد که تورا دعوت
به خاموشی میکنند
دعوت به تسلیم
به جامعه ای که نمیدانند تو آزادی
ورها...
«بهار همیشه سبز عقیم شد
برگهای زرد ریشه دارگشتند
زمستان بارورشد» و سمیرا ها

آزادی

دریافتند که باوسعت دنیایشان
همچنان تنها خواهند ماند.
سمیرا نوزری را نه دیده ام ونه می
شناسم  .کتابهایش را یکی از دوستان
که خود اهل شعر و احساس است
به من داد تا اگر مایلم شعری ازاو
درصفحه « درپرند نیلی  »...چاپ کنم.
اما حیفم آمد که ازاینهمه احساس
چیزی ننویسم .امیدوارم این چند
سطررا از وب سایت آزادی پیدا کند و
بخواند وبداند که دراین گوشه از جهان
هموطنی برایش موفقیت آرزومیکند
کتاب «تولدم را تنهایم » به دوزبان
فارسی وانگلیسی بچاپ رسیده
است درآغاز نسخه انگلیسی کتاب

میخوانیم که او متولد  1982است
یعنی هم اکنون سی سال دارد.
برای سمیرا نوزری موفقیت بیشتری
را آرزو می کنیم و امیدواریم درهرکجا
که هست آسمان شبهایش پراز ستاره
های درخشان اُمید باشد .روزهایش
نیز بدون رنج ومالل و گلهای زندگیش
همه شاداب و دلش سرشار از عشق
پاک باشد واگر مارا باخبرکند که
درکجاست و شعرهای جدیدش را
نیز برای مابفرستد خوشحال خواهیم
شد.
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راوی شانکار
سلطان سیتار درگذشت
رابیندرا شانگار چودری
Robindro
Shaunkor
 Chowdhuryمعروف به راوی
1920
شانکاردرهفتم آوریل
درخانواده برهمائی بنگالی درشهر
واراناسی متولد شد .پدرش شیام
شانکار وکیل بود و مادرش همانگینی
دِوی نام داشت  .پدرش بعدها به
انگلستان مهاجرت کرد و درآنجا به
وکالت دعاوی مشغول شد .
راوی هفت برادر داشت واو از
همه کوچکتر بود .وقتی پدرش به
انگلستان رفت درآنجا دوباره ازدواج
کرد درحالیکه همسراولش دِوی
به پرستاری از راوی درهند سرگرم
بود .شیام ،راوی را تا  8سالگی اش
ندید و درآن هنگام بود که نام پسرش
را که به زبان سانسکریت راویندرا
بود تبدیل به «راوی» کرد که به
معنی خورشید است  .راوی ده ساله
 Udayکه
بود که باتفاق برادرش
طراح رقص بود و یک گروه رقصنده
دراختیارداشت به پاریس سفر کرد.
وقتی سیزده ساله بود عضو این گروه
برادرش شدو درسفرهائی که با این
گروه میکرد با هنر رقص آشنا گردید
و نواختن سازهای مختلف هندی را
آموخت .
گروه رقص اودی ازآغاز دهه  1930تا
اواسط این دهه تورهای منظمی به
اروپا و آمریکا داشت  .دراین سفرها
بود که راوی زبان فرانسه را آموخت
وبا موسیقی کالسیک غرب یعنی
جاز وسینمای غرب آشنا شد وبه
فرهنگ غرب خو گرفت  .به سفارش
خان یکی از موسیقی دانان برجسته
هند که درگروه برادرش بعنوان
سولیست نوازندگی میکرد تصمیم
گرفت به مدرسه موزیک می هار برود
( شهری در ایالت مادیا پرادش )
درهمین زمان پدرومادرش را ازدست
داد و با آغاز جنگ دوم جهانی او

شماره  -35سال سوم

درسال  1938به مدرسه موسیقی می
هار رفت ودرآنجا جزء شاگردان خان
درآمد.و حتی با خانواده خان زندگی
میکرد .او ازخان سیتار و سوربهار را
یاد گرفت  .وسپس نواختن سازهای
دیگر نظیر رباب و سازهای هندی را
آموخت ودردسامبر  1939نواختن
سیتار را در مراسم عمومی آغاز کرد.
راوی درسال  1944فارغ التحصیل
شد وبه بمبئی رفت و درمؤسسه تآتر
مردم هند استخدام شد تا درآنجا
برای باله هائی که قراربود دراین تآتر
بنمایش درآید آهنگ بسازد .او 25
ساله بود که دو آهنگ برای باله را
درکارنامه خودداشت .
درآغاز دهه  1950راوی موسیقی متن
فیلم ساتیا چیت رای را که سه گانه
اپو بود ساخت که شهرت جهانی
یافت  .او همچنین موسیقی فیلمهائی
مانند گودان ( هدیه گاو) وعشق
انورادا را ساخت که شهرت زیادی
برای او بهمراه داشت .

درسال  1954بهمراهی یک هیئت
فرهنگی هند درمسکو به اجرای
کنسرت پرداخت ودرآنجا یهودی
منوهین ازاو دعوت کرد تا برای
اجرای کنسرت به نیویورک برود .این
کنسرت توسط بنیاد فورد حمایت
مالی میشد .راوی بعلت مشکالت
خانوادگی قادر به اجابت این دعوت
نبود و بجای خود علی اکبر خان پسر
آقای خان معلم خودرا معرفی کرد.
آقای خان درنیویورک به موفقیت
چشمگیری روبروشد و درنتیجه راوی
را برآن داشت تادرسال  1958درتور
آلمان ،انگلستان و آمریکا شرکت
کند  .او دراین توربرای عده کمی ساز
نواخت و به معرفی موسیقی هند به
آنها پرداخت .
درسال  1958در دهمین سالگرد
تأسیس سازمان ملل متحد و فستیوال
موسیقی یونسکو درپاریس حضور
یافت .درسال  1961تور اروپائی و
استرالیائی خودرا انجام داد و اولین

آزادی

موسیقیدان هندی شد که برای فیلم
غیر هندی موسیقی نوشت  .او درسال
 1962مدرسه موسیقی کینارا را
دربمبئی تأسیس کرد
درسال  1966یکی از بیتل ها  ،جرج
هریسون شانکاررا درلندن مالقات
کرد و بدنبال آن  6هفته به هند رفت
تا نواختن سیتاررا از راوی یاد گرفت .
همکاری هریسون و راوی شانکار تا
حد بسیارزیادی بر محبوبیت شانکار
افزود .تاسال  1966او بعنوان محبوب
ترین موسیقی دان هند برروی زمین
شناخته شد .درسال  1967جایزه
گرمی را ازآن خودساخت ودرهمانسال
آلبوم بیتلها نیز برنده جایزه گرمی شد
که تا حد زیادی تحت تأثیر موسیقی
کالسیک هند بود .راوی مجموع ًا سه
بار برنده جایزه گرمی شد.
درماه مه  1967شانکار شعبه ای
از مدرسه موسیقی کینارا را در
لوس آنجلس کالیفرنیا افتتاح کرد.
ودرسال  1968داستان زندگی خودرا
تحت عنوان موسیقی من  ،زندگی
من منتشر ساخت  .درهمانسال در
فستیوال موسیقی وودستاک شرکت
کرد که بیشتر طرفداران هیپی ها
درآن بودند .او دردهه  1970از هیپی
ها فاصله گرفت  .دراکتبر  1970بعنوان
رئیس بخش موسیقی هند در مؤسسه
هنرهای کالیفرنیا انتخاب شد
راوی شانکار آخرین کنسرت خودرا
در  4نوامبر  2012به اتفاق دخترش
انوشکا درالنگ بیچ کالیفرنیا
برگزارکردودر  11دسامبر 2012
درمنزل خود درساندیاگو بعلت
اختالل دستگاه تنفسی درسن 92
سالگی چشم از جهان فروبست .
راوی شانکار برای ایرانی ها نیز چهره
ای آشنا بود  .او درجشن هنر شیراز
شرکت کرده بود و موسیقی اش
دربین ایرانیان عاشقان زیادی داشت.
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قسمت دوم

درشماره گذشته قسمتی از ستون
اول کتیبه بیستون را برای شما نقل
کردیم و اینک دنباله ی آن :
داریوش شاه گوید  :شاهی را که
ازتخمه ما بیرون رفته بود پایدارکردم
وآن را بجائی که پیش ازاین بود
 ،باز نهادم  ،پس چنین کردم :.
پرستشگاهها را که گئوماتای ُمغ
ویران کرده بود  ،برای مردم ساختم
 .چراگاهها و دامها و نشیمن گاه ها ،
که گئوماتای مغ از تیره ها گرفته بود
 ،به آنها باز گرداندم  .مردم پارس ،
ماد ودیگر شهرها را به روزگار گذشته
آنها باز گرداندم  ،.چنین بود که آنچه
جداشده بود  .به جای پیش بازگشت
به فر اهورمزدا این کارها کردم
وچندان رنج بردم تا دودمان خودرا
به جایگاهی که پیش داشت رساندم
 ،پس به ف ّر اهورامزدا من دودمان
خودمان را بدان جایگاهی نهادم که
پیش از دست برد گئوماتای ُمغ دارا
بودند  .داریوش شاه گوید :اینست
آنچه من کردم  ،روزی که شاه شدم .
داریوش شاه گوید :پس از آنکه من
گئوماتای مغ را کشتم  ،آترین نامی
پسر « اوپدرم» در خوزستان برمن
یاغی شد و به مردم چنین گفت  :من
پادشاه خوزستانم ومردم خوزستان از
من برگشته به سوی آترین رفتند و
او درخوزستان شاه شد .پس مردی از
بابل « ندی تبیر» پسر «آبی نیری»
دربابل بر من شورید و گفت من
«نبوکدنزر» پسر نبونیدم  .همه مردم
بابل بسوی او رفتند و ازمن بازگشتند
 .او شاهی بابل را بدست آورد.
داریوش شاه گوید :پس ازآن من
بسوی بابل رفتم  .به آهنگ ندی تبیر
که خودرا نبوکدنزر می نامید  .سپاه
او دردجله بود .آن سوی دجله را
نگاه میداشت و کشتی ها داشت
 .من سپاه خودرا دو نیمه کردم .
نیمی را برشتران و نیمی را بر اسبان
سوارکردم .
اهورامزدا مرایاری داد  .به خواست
اهورامزدا از دجله گذشتم و با لشکر
ندی تبیر جنگ کرده آنرا شکست
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دادم  .بیست وششم آثربادی بود که
این جنگ روی داد.

ستون دوم

داریوش شاه گوید  :ازآنجا ندی تبیر
با سواری اندک که به او وفادار مانده
بودند به بابل درون شد  .برفور دوربابل
را گرفتم و به خواست اهورامزدا آنرا
گشودم واین ندی تبیر را گرفتم  .پس
ازآن اورادربابل کشتم .
داریوش شاه گوید :روزگاری که
دربابل بودم این شهرها از من
برگشت  :پارس  ،خوزستان  ،ماد ،
آسور  ،مصر  ،پارت  ،مرو  ،شات گوش،
سکائیه .
داریوش شاه گوید :درپارس مردی بود
مرتیه نام پسر چین چیخری ازمردم
جائی بنام کوگ نکا  ،این مرد برمن
شورید و به مردم خوزستان گفت
که من ارمائیس پادشاه خوزستانم
 .داریوش شاه گوید :من ناگزیرشدم
بسوی خوزستان بروم  .پس ازآن
مردم خوزستان ازترس من این مرتیه
را که شاه آنهابود  ،گرفته خودشان
کشتند.
داریوش شاه گوید :فرورتیش نام مادی
سرکشید وبه مردم گفت من
خشتریت ام ازتخمه هووخشتر .
مادیها همه از من برگشته به سوی
فرورتیش رفتند  .او شاه ماد شد.
داریوش شاه گوید :لشکر پارسی
ومادی که با من بود اندک شماره بود
بدین رو از ازاینجا سپاهی فرستادم.
« وی درنه» نامی هست پارسی  ،که
فرمانبر من است  .اورا فرمانده آنها
کرده گفتم بروید ودرهم شکنید
آن سپاه مادی را  ،که خودرا از من
نمیداند  .وی درنه برفور باسپاه من
براه افتاد وچون به مادرسید درجائی
بنام مروش با مادیها جنگید  .کسی
که درماد شاه بود به آنها یاری نداد
واهورامزدا یاری خودرا بمن ارزانی
داشت  .به خواست اهورامزدا سپاهی
که از من برگشته بود پیروزشد
روزششم ماه «انامکه» بودکه این
جنگ روی داد .پس ازآن سپاهیان
من در «کمپد» که پاره ای از ماد است
ماندند تا من به ماد درآیم .

آزادی

داریوش شاه گوید :دادرتیش نامی
بود ارمنی فرمانبردارمن  ،اورا به
ارمنستان روانه کرده چنین گفتم
 ،برمردمی که ازمن برگشته اند
پیروزشوید  .باشتاب دادرتیش براه
افتاد وروزی که به ارمنستان رسید
آن ارمنی ها که ازمن برگشته بودند
گرد آمدند تا با دادرتیش جنگ کنند ،
درروستائی بنام «زوزو» درارمنستان
پیکاری درگرفت  ،اهورامزدا سپاه
من برسپاهی که ازمن برگشته
بودپیروز گشت روزششم «ثورواهر»
این جنگ روی داد.
داریوش شاه گوید :مردمی که که
از من برگشته بودند باردیگر گرد
آمدند که با دادرتیش جنگ کنند
دردژی «تیگر» نام درارمنستان
نبردی شد  .اهورامزدا یاری خودرا
بمن بخشید و به خواست اهورامزدا
سپاه من برسپاهی که ازمن
برگشته بود پیروز آمد درهجدهم
ثورواهر  ،این جنگ روی داد.
داریوش شاه گوید :بارسوم مردمی
که ازمن برگشته بودند  ،گردشدند

که با دادرتیش جنگ کنند  .درجائی
ازارمنستان دژی هست «اوهیا» نام
درآنجا جنگی کردند اهورامزدا یاری
خودرا بمن ارزانی داشت وبه خواست
اهورامزدا سپاه من بر سپاهی که ازمن
برگشته بود شکست سختی داد .پس
از آن دادرتیش ماند تامن به ماد
واردشدم .
داریوش شاه گوید  :پس ازآن
«ومیسه» نام پارسی را که فرمانبردار
من است به ارمنستان فرستادم وچنین
گفتم  :سپاهی را که ازمن برگشته اند
وخودشان را ازمن نمیدانند درهم
شکن .ومیسه درحال  ،حرکت کرد.
چون به ارمنستان رسید شورشیان
گردآمده خواستند بااو جنگ کنند
درجائی « ایزی توش » نام  ،ازسرزمین
آسور پیکاری روی داد  .اهورامزدا
یاری خویش بمن ارزانی داشت به
ف ّر اهورامزدا سپاه من  ،سپاهی را که
ازمن برگشته بود شکست داد روز
پانزدهم « انامکه » این پیکارروی داد.
داریوش شاه گوید :بازشورشیان
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گردشده خواستند با ومیسه جنگ
کنند درجائی « ااوتار» نام درسرزمین
ارمنستان نبردی روی داد .اهورامزدا
یاری خویش بمن ارزانی داشت به
خواست اهورامزدا سپاه من  ،سپاهی
را که ازمن برگشته بود شکست داد
روز ...ماه ثورواهره بود که این نبرد
روی داد پس ومیسه درارمنستان
ماند تا به ماد درآیم .
داریوش شاه گوید :پس ازآن من براه
افتاده ازبابل به سوی ماد رفتم .چون
به ماد درآمدم درجائی از ماد بنام
« کوندوریش »  ،فرورتیش که خودرا
شاه ماد میخواند باسپاهی به آهنگ
من آمد وپیکاری کردیم  .اهورامزدا
یاری خویش بمن ارزانی داشت به
خواست اهورامزدا سپاهفرورتیش
را شکستی سخت دادم .روز بیست
وششم ادوکانینش این پیکار روی داد.
داریوش شاه گوید :پس ازآن فرورتیش
باسواران اندک  ،که به او وفاداربودند
به سوی ری که درماد است رفت
ودرزمان  ،من سپاهی به آهنگ او
فرستادم  .فرورتیش دستگیر شد و
اورا نزد من آوردند  .گوشها وبینی
وزبان اورابریدم  .چشمهای اورا
درآوردم  .پس اورا به اکباتان بردخ
بدارآویختم  .و سران همدستهایش را
دراکباتان درون دژ بدارکشیدم .
داریوش شاه گوید :مردی «چیتر
تخشم »نام ساگارتی برمن سرکش
شد وبه مردم گفت  ،من شاه ساگارت
واز تخمه هووخشتره هستم .
زود  ،من سپاهی را ازپارسی ها
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ومادیها به سوی او فرستادم  .مردی
« تخمسپاده» نام را که درفرمان من
است فرمانده سپاه کرده گفتم  :بروید
واین سپاه را که ازمن برگشته اند
وخودرا سپاهی من نمیدانند درهم
شکنید .پس ازآن « تخمسپاده»
باسپاهی براه افتاد و با «چیترتخمه»
جنگیده اهورامزدایاری خویش بمن
ارزانی داشت به اراده اهورامزدا سپاه
من  ،بر سپاهی که ازمن برگشته بود
پیروزآمد وچیترتخمه را گرفته نزدمن
آورد .من گوشها وبینی اورابریدم
وچشمانش را درآوردم اورا بدرگاه
من درغل وزنجیر گذاشتند وهمه
مردم اورادیدند  .پس بفرمان من اورا
درآربل بدار کشیدند  .داریوش شاه
گوید :پارت وگرگان برمن شوریده به
سوی فرورتیش رفتند  .ویشتاسب
پدرمن در درپارت بود  .ویشتاسپ
باسپاهی درجائی بنام « ویش پا
اوزات» درپارت بااوچنگید اهورامزدا
مرا یاری داد به خواست اهورامزدا
ویشتاسب  ،شورشیان را شکست داد.
پس از آن پارت وگرگان به فرمان من
شد  .روزبیست ودوم ماه « ویه خنه»
این جنگ روی داد.

ستون سوم

داریوش شاه گوید :پس ازآن سپاه
پارسی را ازری نزد ویشتاسب
فرستادم  .چون این سپاه به
آهنگ جنگ
ویشتاسب رسید
دشمن کرد  .درجائی بنام «پتی گرین
» درپارت  ،ویشتاسب با شورشیان
جنگید  .اهورامزدا مرایاری دادو به

ف ّر اهورامزدا ویشتاسب شورشیان را
شکستی سخت داد .روز نخست «گرم
بده» این جنگ روی داد.
داریوش شاه گوید :پس ازآن سرزمین
پارت زیرفرمان من آمده اینست
آنچه من درپارت کردم :
داریوش شاه گوید :شهری است که
نامش مرو است آنهم بر من شورید.
مردی را که نامش « فراده» بود
ازمردم مرو سردارسپاه کردند زود
«دادرشیش» نام پارسی را که زیر
فرمان من وشهربان باختر بود به
آهنگ او فرستاده چنین گفتم  :این
مردم را که مرا شاه خود نمیدانند
شکست بده دادرشیش زودباسپاهی
روان شده با مرویها جنگید  .اهورامزدا
مرایاری داد ه و به فر اهورامزدا سپاه
من  ،سپاهی را که ازمن برگشته بود
بسختی درهم شکست  .روز بیست
وسوم آثربادیه این جنگ روی داد.
داریوش شاه گوید :پس ازآن شهر
مرو بفرمان من درآمد اینست آنچه
من درباختر کردم .
داریوش شاه گوید  :مردی بود نامش
« وهی یزداته» ازمردم جائی که
نامش « تاروا» ودرسرزمین یوتی
باست  .این مرد باردوم برمن درپارس
 ،سرکشید وبمردم گفت  :من بردیه
پسر کوروش هستم پس آن گروه
مردم که درکاخ بودند ازپیمان من
سرتافته به سوی « وهی » رفتند  .او
شاه پارس شد.
داریوش شاه گوید :پس ازآن من
لشکری ازپارسی ها ومادیهائی که با
من بودند (بجنگ او فرستادم).وارته
وردیه نام پارسی را که بفرمان من
بود سردارکردم  .سپس ارته وردیه
بفرمان من بااین سپاه بسوی پارس
رفت وچون به پارس رسید وهی
یزداته که خودرا بردیه میخواند
بالشکری آهنگ ارته وردیه کرد.
درجائی بنام «رخا» جنگی روی
داد  .اهورا مزدا مرا یاری کرد و به
فر اهورمزدا سپاه من برسپاه وهی
یزداته پیروز آمد  .روز دوازدهم ماه
ثورواهره این پیکارروی داد.
داریوش شاه گوید  :این وهی یزداته
باسپاه اندک از آنجا  ،به « پی شی
یا اوودا» رفت ودرآنجا سپاهی
گردآورده آهنگ جنگ با ارته وردیه
کرد .کوهی است نامش «پرگه» آنجا
جنگی روی داد  .اهورامزدا مرا یاری
کرد و به فر اهورمزدا سپاه من سپاه
وهی یزداته را شکستی سخت داد.
روز ششم ماه گرم پله این جنگ روی
داد وسپاهیان من این وهی یزداته را
با سرزسته های همرا هانش دستگیر

آزادی

کردند.
داریوش شاه گوید :پس ازآن این
وهی یزداته وکسانی که سردسته
همراهان اوبودند درجائی بنام «
هووادای ک یه» درپارس به فرمان
من بدار کشیده شدند .داریوش شاه
گوید اینست آنچه من درپارس کردم
.داریوش شاه گوید  :این « وهی یزداته»
که خودرا بردیه می نامید لشکری هم
به « هر خواتیش» به نبرد ویوانه نام
پارسی که بفرمان من شهربان » ُرخج »
است فرستاد وکسی را به سرداری این
سپاه نشانده گفته بود  ،برو «ویوانه»
وسپاهی را که درفرمان داریوش است
ودررخج جای دارد شکست بده .پس
این سپاه به آهنگ ویوانه وجنگ بااو
روانه شد.دژی هست «کاپیش » نام
جنگ درآنجا روی داد  .به فر اهورمزدا
سپاه من سپاه شورشیان را درهم
شکست  .این پیکار روز سیزدهم ماه
انامکه روی داد.
داریوش شاه گوید :باردوم شورشیان
گرد آمده به آهنگ ویوانه بیرون
شدند که جنگ کنند سرزمینی
هست بنام «گندمه » در رخج  .درآنجا
جنگی درگرفت و اهورا مزدا مرا یاری
کرد و به فر اهورمزدا لشکر من
برسپاه سرکش شکستی سخت داد .
روز هفتم ماه ویخته این نبرد روی
داد .داریوش شاه گوید :پس ازآن این
مرد که سردارسپاهی بود که وهی
یزداته به جنگ ویوانه فرستاده بود
با سواران اندک که بااوبودند بیرون
رفته به دژ« ارشادا» نام در رخج
درآمد .ویوانه زود اورا دنبال کرده او
وسران همراهانش را گرفته کشت .
داریوش شاه گوید  :پس ازآن رخج
زیرفرمان من شد این است آنچه من
دررخج کردم .
داریوش شاه گوید :زمانی که من
درپارس ومادبودم باردوم بابل ازمن
برگشت .مردی «آرخه» نام ارمنی
 ،پسر «هل ویته» دربابل برمن
سرکشید .جائی هست نامش دوباله
درآنجا سرکش شده وگفت من نبوکد
نزر پسرنبونید هستم  .پس بابلیها
برمن شوریده بسوی اورفتند  .اوبابل
را گرفت وشاه بابل شد.
داریوش شاه گوید :زودمن سپاهی به
بابل فرستادم  .وینده فرنه نام مادی
را که درفرمان من بود سردارکرده
گفتم بروید این سپاه را که دربابل
است وخودرا ازمن نمیداند درهم
شکنید.وینده فرنه باشتاب همراه
سپاهی روانه بابل شد  .اهورامزدا
مرایاری داد به فر اهورامزدا وینده
ورق بزنید
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بقیه  :هنر هخامنشی
فرنه بابل را گرفت وآن را بفرمان
آورد .ماه مرگه زنه روز بیست و
دوم بود که ارخه که خودرا نبوکدنز
مینامید دستگیرشد ومردانی که که
بااوهمدست بودند گرفتار وبسته
شدند  .پس من چنین فرمودم که
ارخه وهمدستان بزرگ اوراباید دربابل
به دارآویزند.

ستون چهارم

داریوش شاه گوید  :اینست آنچه من
دربابل کردم .
داریوش شاه گوید :اینست آنچه من
کردم هرچه کردم به هرگونه به فر
اهورامزدا بود ازروزی که شاه شدم
نوزده جنگ کردم  .به فر اهورامزدا
سپاهشان را درهم شکستم و ن ُه شاه
را گرفتم گئومات مغ  ،اترین  ،نی
دین تیبر ،فرورتیش  ،مرتیه  ،چیتر
تخمه  ،وهی یزداته  ،ارخه  ،فراده.
داریوش شاه گوید :این  9شاه را
درگیروداراین چنگها دستگیر کردم .
داریوش شاه گوید :اینهابودند شهرها
که شوریدند  .دروغ آنهارا شوراند .
زیرا تینها به مردم دروغ گفتند  .پس
اهورامزدا آنهارا بدست من داد وچنان
که میخواستم با آنها رفتار کردم .
داریوش شاه گوید :ای که پس ازاین
شاه خواهی بود خودرا سخت ازدروغ
نگاهدار .اگراندیشه کنی  ،که چکنم
تاشهرم آرام باشد دروغگورا کیفر ده .
داریوش شاه گوید  :آنچه کردم به
فر اهورامزدا ازکوچک تا بزرگ کردم.
ای آنکه درآینده این نوشته را خوانی
 ،باورکن که این کارهارا کرده ام  .آن
را دروغ مدان .
داریوش شاه گوید :اهورامزدا گواه
است که این کارها راازکوچک
تابزرگ کرده ام  .راست است نه دروغ.
داریوش شاه گوید  :به فر اهورامزدا
 ،کارهای بسیار دیگر نیز کرده ام که
دراین ننوشته ام  .ازآن ننوشته ام
تا آنکس پس ازاین نوشته را خواند
نیندازد این کارها پر بسیاراست
.آنراباور ندارد دروغ بداند.
داریوش شاه گوید :شاهان پیش
درروزگار خویش چنین کارها نکردند
ومن به فراهورامزدا از خردوکالن کردم .
اکنون
داریوش شاه گوید:
توباورداشتی آنچه را که کرده ام .پس
آنرا پنهان مدار .اگر پمهان نداری وبه
مردم بگوئی اهورامزدا ترایاری کناد
ودودمان تو پاینده وروزگارت درازباد.
داریوش شاه گوید :اگراین گفته ها را
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پنهان داری وبمردم نگوئی اهورامزدا
ترابزند ودودمان تو نپاید.
داریوش شاه گوید  :آنچه من
کردم بخواست
ازخردوکالن
اهورامزدابود .اهورامزدامرایاری کرد
وایزدان دیگرنیز.
داریوش شاه گوید :ازآن اهورامزدا
مرایاری کرد وایزدان دیگر نیز که
چه من وچه دودمانم  ،نه دظشمن
(بدخواه) بودیم نه دروغگو ونه بی
انصاف  .من با راستی و دادگستری
شاهی کردم  .نه بنده ای راآزردم ونه
مردم ناتوان را  .مردی که دودمان
مرا یاری کرد اورا نواختم آنکه را که
بدی بآن کرد فشردم .
داریوش شاه گوید :ای آنکه پس ازاین
شاه خواهی بود مردی را که دروغگو
باشد و آن را که بیدادکند  ،دوست
مباش از اوباشمشیر پرسش کن .
داریوش شاه گوید :ای که این نوشته
را که من نوشته ام یا این پیکرها بینی
 ،آنهارابرمیفکن  .تاتوانی نگاهش دار.
داریوش شاه گوید :اگراین نوشته
واین پیکرهابینی وآنهارابرمیفکنی
وتادودمان توباشد آنهارا نگاه داری
اهورامزدا ترا یار ،تخمه ات بسیارو
روزگارت درازباد .آنچه تو کنی
اهورامزدا آن کناد.
داریوش شاه گوید  :اگر این نوشته
واین پیکرها بینی وآنهارا برافکنی
وتادودمان توباشد آنهارا نگاه نداری
اهورامزداترا بزند و دودمان تو نپاید
وآنچه کنی اهورامزدا آن کناد.
داریوش شاه گوید :اینهایند مردانی
که بامن بودند روزگاری که من
گئوماتای مغ را که خودرابردیا
مینامید کشتم اینهادوستان منند
که بمن یاری کرده اند :وین دفرنه
 ،پسر ویسپار پارسی  ،اوتانه پسر
توخرا پارسی  ،گئوبرووه پسر مردونیه
پارسی  ،ویدرنه پسر بغمابیغ نه
پارسی  ،بغ بوخش پسر دادوهی یه
پارسی  ،آردوئ منیش پسر وهوک
پارسیداریوش شاه گوید :ای آنکه پس
ازاین شاه خواهی بود این مردمان
کاردان را که با داریوش بودند وبیاری
آنها من این کارها کردم نگاهدار چنین
مردان را همیشه نگاهدار.
داریوش شاه گوید :به فراهورامزدا
من این نوشته ها به گونه دیگر نوشتم
 .به آریانی که ازاین پیش نبود.
من این نوشته ها را به همه شهرها
فرستادم .

آزادی

تصنیف ها
پس از اینکه دوران شیدا وعارف و
درویش خان به سرآمد عده دیگری
از نوازندگان و آهنگسازان تازه
نفس با دست آوردهای علمی که با
معیارهای بین المللی مطابقت میکرد
پا به عرصه موسیقی گذاشتندکه
بیشتر آنها ارتشی بودند .خدمتی
که امیر کبیر در تأسیس دارالفنون
کرد منجر به تربیت افسران و
موسیقیدانانی شد که موسیقی ایران
را نیز به حرکت درآورد.برخی ازاین
موسیقی دانها مانند کلنل علینقی
وزیری بیشتر به جنبه علمی کردن
موسیقی توجه داشتند اما شاگردانی
که تربیت کردند با بهره گیری ازاین
دانش به احیای ترانه های قدیمی
که سینه بسینه برجامانده وبه آنها
رسیده بود پرداختند .روح اهلل خالقی،
ابوالحسن صبا و دیگران دراین راه
متحمل زحمات زیادی شدند .همزمان
با اقدامات کلنل وزیری و همراهانش،
موسیقیدانهائی هم بودند که هرگز
بدنبال نوسیقی علمی که درحقیقت
فراگیری نت و نواختن ازروی نت بود
نرفتند .این عده که ازاساتید بنام
موسیقی سنتی ما هستند براین
باور بودند که موسیقی ایرانی ملهم
از احساس موسیقیدان است و مت
قاتل این احساس بشمار میرود .بداهه
نوازی یکی از ارکان مهم موسیقی
سنتی بشمار میرودکه هنوز هم
هنرمندانی مثل استاد جلیل شهناز ،
استاد فرهنگ شریف و عده ای دیگر
ازاین باور مندان هستند..
پس ازشیدا وعارف ودرویش خان که
درساختن آهنگ وشعر دست داشتند
تا مدتی شعرترانه ها را یکی میسرود
و آهنگ را دیگری می ساخت  .برای
مثال با ورود آهنگسازانی مانند
مرتضی نی داوود  ،شاعرانی چون
ملک الشعرای بهار به سرودن ترانه
های ملی میهنی و سرودهای حماسی
پرداختند که مرغ سحر و ایران وطن
من ازآن دسته اند.
دراین میان هنرمندانی نیز ظهور
کردند که عالوه بر وفادارماندن به
سنت بداهه نوازی با موسیقی علمی
نیز رابطه خوبی داشتند .که دراین
میان میتوان به محمدعلی امیر جاهد
اشاره کرد .یا مرتضی نی داوود که
خدمات بزرگی به موسیقی ایران کرد.

مرتضی نی داوود

خالقی
بدیع زاده

نصراهلل زرین پنجه
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ترانه ها

جوادبدیع زاده

ابوالحسن صبا

علی اکبرشهنازی
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و سرودهای ایرانی

عالوه بر مردانی که دردنیای موسیقی
ما فعال بودند زنان بزرگی نیز در
زمینه نوازندگی و آموزش دستگاههای
موسیقی دست داشتند که معروف
ترین آنها خواهر آقا حسینقلی بود .
ازشاگردان معروف این بانوی هنرمند
نوه حسام السلطنه یا جهانگیر مراد
بود که مادرخوداو نیز بنام ابتهاج
السلطنه تار می نواخت .
جهانگیر مراد آهنگی با شعر
محمدتقی بهار درمایه شوشتری
ساخته است که اجرای این ترانه
قدیمی باصدای شجریان موجود است.
مطلع این ترانه این است :
بادصبا برگل گذرکن گل گذرکن گل
گذرکن ازحال گل مارا خبر کن نازنین
مارا خبرکن با مدعی کمتر بنشین
نازنین ای مه جبین ...
مولود و ملوک ازفرزندان میرزا
عبداهلل فراهانی نیز مانند پدر خود از
موسیقی سررشته داشتند و این دو
خواهر برادرخود احمد را تحت تعلیم
خود قراردادند و ازاو استاد بزرگ سه
تار یعنی استاد احمد عبادی را به
جامعه موسیقی ما تقدیم کردند.
دراین چند مقاله کوتاه قصد معرفی
خدمتگزاران موسیقی ایران را
نداریم که باید درکتابها نوشته شود
و خوشبختانه نوشته شده است .
دراینجا هدف ما بررسی ترانه و سیر
تکاملی آن است .
محمدعلی امیر جاهد از فارغ
التحصیالن دارالفنون است که
شعر تصنیفها و آهنگهایش را خود
میساخت  .شعر تصنیفهایش از شور
میهن پرستی او سرشاربود .بیشتر
کارهای او را قمرالملوک وزیری با تار
امیر ارسالن خان خوانده است  .یکی
از کارهای امیر جاهد ترانه ای است که
پس از جنگ جهانی اول ودراواخر عهد
قاجار ساخته شده و اوضاع غم انگیز
ایران آن زمان را توصیف میکند .این
آهنگ درمایه دشتی است ومطلع آن
چنین است :
در ُملک ایران  ،وین مهد شیران
تا چند وتاکی  ،افتان وخیزان
دادازجهالت خدا که قدرخودندانیم
درزندگانی چرا شبیه مردگانیم
از آخرین کارهای امیر جاهد ترانه
پیمان عشق دربیات اصفهان است که
خانم خاطره پروانه آن را خوانده است

وحسین دهلوی این آهنگ را تنظیم
کرده است  .ترانه امان ازاین دل که
داد نیز از مشهورترین کارهای امیر
جاهد است که قمر آن را خوانده است
و توسط خانم سروش ایزدی (دکتر
سوسن مطلوبی) و خاطره پروانه باز
خوانی شده است :
امان ازاین دل که داد
فغان ازاین دل که داد
به دست شیرین عنان فرهاد
که سر به حسرت نهاد
بکوی معشوق خویش وجان داد
مرتضی نی داود نیز از هنرمندان بزرگ
کشورماست که ترانه های زیادی ازاو
برجای مانده است  .قمرالملوک وزیری
درمحضر استاد نی داوود ردیف های
موسیقی را فراگرفت و آهنگهای
زیادی از اورا اجرا کرد .آهنگی که
برروی شعر سعدی قمر خواند بعدها
توسط محمدرضا شجریان  ،صدیق
تعریف نیز اجراشد بااین مطلع :
شبی یاددارم که چشمم نخفت
شنیدم که پروانه با شمع گفت
نی داوود برروی شعر پژمان بختیاری
بامطلع :
آتشی درسینه دارم جا.ودانی
عمر من مرگی است نامش زندگانی
آهنگی ساخت که قمر آن را خواند
و صدیق تعریف نیز اخیرا ً آن را باز
خوانی کرده است  .پژمان بختیاری
نیز از ترانه سرایان بنام ایران بود
ازدیگر موسیقی دانهای ما که به
شیوه بداهه نوازی باورداشت استاد
علی اکبر شهنازی بود تصنیف «ای
نوع بشر» دربیات اصفهان باشعر امیر
جاهد از کارهای اوست که با صدای
قمر اجراشده است :
ای نوع بشر تاکی به ابناء بشر
سودی ندهی ای نخل بی بار وثمر
.مگرزفردا خبر نداری
که جز به سرشوروشر نداری
چرا به جز حرص وآزوشهوت
به سر هوای دگر نداری
ندانستی ای بی خرد درجهان
قدرآدمیت
که از خلقت آدمی در طبیعت چه بوده
حکمت
که غیر آزار بینوایان
درآفرینش گهر نداری
بدان که جز جای پای خالی
دراین گذر گه اثر نداری

آزادی

امیر جاهد

محمود ذوفنون
چه خونها که با دست تو ریخت
چه دلها زقهر تو گسیخت
آخر ای ابوالبشر
کی بُد این شوروشر زاسرارزندگی
ناتمام

صفحه 45

ترانه های روستائی
گردآورنده :
روبیک گریگوریان

صفحه46

آزادی
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سیمای جان

تی حال می حاالی
آی
سیمای جانای
دیل ازتو گلشن
تی سر می باالی
می دیلدا ُر آی
سیمای جانای
های تی واسیمن
های تی واسیمن
الجان بوشوم
الجان بوشوم
لنگرود بشوم
لنگرود بشوم
دیلمان بوشوم
دیلمان بشوم
هاتوتا بابُم بایسپیلی
هاتو تا با ُمم به اسپیلی
تو با موئی می پالی
تو باموئی می پالی
***
***
من وتو یار اُی بیک کوه
بنازم ای دیل تی آمونا
بیم
نتانم ای دن ده تی شونا چومهرآتش ایتا سو بیم
های تو وابمانی می پالی
های همخانه بیم
بایسپیلی
دمساز بیمی همراز بیمی
خیلی باز خیلی
سرونازبیمی
پامچال بی بیمای سبزه سر شانه رو نشانیم بلبالی
یا بنفشه چشمه ور
دهیمی سوسوگوالی
***
ب یا ُر
ترانه گیلکی
چوم از تو روشن بو ُ
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آزادی

صفحه 47

بقیه زناشوئی وهمسرگزینی

از خود وخاندان خود دورساز و
گرداین بدکاران وزشت نهادان واین
اهرمنان مارخوار چهرگان مگرد واز
این سهمگین روی پتیاره دیوان
برای همیشه دوری گزین که دانای
بزرگوارتوس فردوسی توسی فرماید:
ازاین مارخواراهرمن چهرگان
زدانائی وشرم بی بهرگان
ازاین زاغ ساران بی آب ورنگ
نه هوش ونه دانش نه فرو نه چنگ
نه گنج ونه نام ونه بخت ونژاد
همی دادخواهند ایران به باد

بقیه  :کودک درشاهنامه
درشاهنامه این موضوع یعنی تأثیر
محیط بوضوح موردتوجه است .
عقیده براینست که محیط پرورش
کودک باید منزه واز آلودگیها مبرا
باشد  .مث ً
ال موقعی که بهرام گور بدنیا
می آید بزرگان وموبدان عقیده دارند
که چون یزدگرد پدربهرام پادشاهی
گناهکار وستمکاراست ورفتارو گفتار
او قطع ًا دربهرام اثر خواهدداشت باید
کوشید اودر محیطی پرورش یابد که
از هرنوع آلودگی پاک باشد ومالحظه
میشود که مطلب رابایزدگرد طوری
درمیان میگذارند که او راضی میشود
بهرام را به جهت اینکه در آینده
پادشاهی دادگروخردمند واندیشمند
گردد.به سرزمینی دیگربفرستد
وبرای او آموزگارانی شایسته ومجرب
انتخاب کنند .یاچون زال پرورده
سیمرغ است ودرآغوش خانواده
پرورش نیافته است موردتحقیر
دیگران قرارمی گیرد وخودنیز بارها
ازپدرگالیه میکند که اورا از خانه به
دور افکنده است ودرنتیجه درمحیط
خانواده کنارپدرومادر وآموزگاران
تربیت نشده است ....باتعمق
درشاهنامه بخصوص دوران خردی
کودکانی که برشمردیم به این نتیجه
میرسیم که نظر یه دانشمندان امروز
علوم تربیتی که سه عامل رادرکمال
انسانی مؤثر میدانند ازپیش مورد
نظر استاد فردوسی بوده است .وهمه
جاوهمه وقت ازآنها سخن گفته وآن
سه عامل عبارت است از:
 -1توارث که درشاهنامه به نژاد و
گوهر تعبیرشده است .
 -2محیط زندگی خانوادگی وآموزشی
واجتماعی کودک.
 -3وجودآموزگاران وفرهنگیان
خردمند وآزموده وروشی که پدران
ومادران ومربیان درآموزش وپرورش
کودکان برمی گزینند.
صفحه48

بقیه  :عرفان حلقه
يك تايپيست در ابتداي فراگيري
تايپ ،براي پيدا كردن جاي حروف
با مشكالت بسياري روبه روست و
لحظات زيادي براي پيدا كردن شستي
هر يك از حروف صرف ميكند ولي
پس از مدتي ،حافظه ي ناخودآگاهي
محل قرار گرفتن حروف را فراگرفته،
نحوه و حالت دست و انگشتان را نيز
به برنامه نرم افزاري خودسپرده و از
آن پس به طور خودكار اين عمل را
انجام خواهد داد ،تا جايي كه حتي
نيازي به نگاه كردن به محل حروف
دستگاه تايپ را نيز ندارد.
ج  -برنامه ريزي هاي متفرقه
برنامه ريزي شرطي -انسان در مقابل
بقیه  :صحرای محشر
بهشت بود که بربام عمارتش
علف هرزه فراوانی روئیده بود .
چون چشم روستائی به آن نعمت
غیرمترقبه افتاد شکر خدارابجا آورد
ه وراه پلکان راگرفته بنای باالرفتن
راگذاشت درحالی که طنابی را که
به گردن گاو انداخته بود می کشید
که اورانیز به باالی بام ببردودرآن
علف زار بچراند.اماافسوس که آن گاو
نادان بحکم اینکه گاو است وازنعمت
عقل وشعور محروم  ،چهاردست وپا
درپای پلکان چون چهارمیخ آهنین
به زمین کوبیده بود.وشاخهارا سپر
بال ساخت واز جا نجنبید  .بیچاره
مردک هرچه کشیدو واکشید ،شل
وسفت کرد فایده ای نداشت .عاقبت
عرق ریزان وهن هن کنان درگوشه
ای ایستاد ودودست رابه رسم توبیخ
بروی سینه آوردوخطاب به گاو خیره
سر بنای بد گوئی وبدزبانی را گذاشت
که ماراباش که دلمان به حال چگونه
حیوانی میسوزد  .مال معصوم علی
طالقانی که تا آنجا صم و بکم نشسته
وابدا ً مداخله ای نکرده بود  ،یکباره
عنان اختیار ازدستش بیرون رفت
وبه سخن آمد وگفت  :آخربرادرجان
توچقدرساده ای بجای اینکه این همه
بخود واین حیوان بدبخت رنج وعذاب
بدهی  .آیا بهتر نیست گاورا همین
پائین به درختی ببندی وخودت تنها
باالی بام رفته دامنی از علف پر کنی
وبرای حیوانت بیاوری  .کالم مال به
اینجا رسیده بود که باز همان بانک
پرعتاب برخاست که اینهم دو  ...بقیه
راازکتاب بخوانید.
« ازکتاب صحرای محشر نوشته
سیدمحمدعلی جمال زاده  .شرکت
انتشارات سایه صفحه  150ببعد

آزادی

بسياري از شرايط طبق قضيه ( اگر......
آن گاه ) ........از قبل برنامه ريزي شده
است ،از برنامه هاي رفتاري گرفته تا
حتي در قبال خيلي از بيماري ها براي
مثال ،افراد در دوران
ج  -برنامه ريزي هاي متفرقه
برنامه ريزي شرطي-انسان در مقابل
بسياري از شرايط طبق قضيه ( اگر......
آن گاه ) ........از قبل برنامه ريزي شده
است ،از برنامه هاي رفتاري گرفته
تا حتي در قبال خيلي از بيماري ها
براي مثال ،افراد در دوران كودكي
برنامه ريزي مي شوند كه اگر از حمام
بيرون بيايند و جلوي باد بايستند؛ آن
گاه دچارسرماخوردگي خواهند شد.
يا درصورتي كه پيشاني آ نها عرق
داشته و يا خيس باشد و در معرض باد
قرار بگيرند ،آنگاه سينوزيت خواهند
گرفت و ...اين دسته بيمار يها را،
بيماري نر م افزاري شرطي مي گوييم.
برنامه ريزي واكنشي :
يك سري از برنامه ريزي ها واكنشي
بوده و به دنبال آن به طور مكرر توسط
فرد به اجرا در مي آيد.
براي مثال ،به كودكي گفته ميشود
بخور ،تو ضعيفي و با تكرار اين گفته
كودك را اينگونه برنامه ريزي كرده
اند كه بايد بخورد زيرا كه ضعيف است
اما حد نهايي آن تعريف نشده كه تا
كجابايد ادامه پيدا كند .هم اكنون كه
آن كودك بزرگ شده و صد و بيست
كيلو وزن دارد ،هنوزبي اختيار و به
طور سيري ناپذيري به سمت غذا
كشش داشته و ناخودآگاه مي خورد؛
مثل اين كه شخص ديگري نيز در
درون او قرار داشته و اوست كه غذاها
را ميبلعد.در زمان هاي قديم به اين
گونه افراد گفته ميشده است كه جوع
دارند و تصور ميشده است كه
موجودي درون آ نها وجود دارد كه
غذاها را مي بلعد .يا طفلي كه روي
فرش خراب كاري كرده و مورد دعواي
شديدوالدين خود قرار گرفته كه چرا
اين كار را كردي؛ اين برنامه در نر م
افزار ناخودآگاهي وارد شده واكنون
كه بزرگ شده دچار يبوست مزمن
است و برنامه ي نرم افزاري او در مقابل
عمل طبيعي دفع،ممانعت به عمل مي
آورد .اين دسته از بيماري ها رابيماري
نرم افزاري واكنشي مي ناميم .
برنامه ريزي قطعي :
اصالح برخي از برنامه ريزي ها ،سخت
تر از برنامه ريزي هاي دو دسته قبلي
است و قطعي تر ميباشد .مثال اگر به
دختر بچه اي از كودكي گفته شود :
چقدر شبيه پدرت هستي  ....پس
از سالهاداراي رفتارهاي مردانه و

تمايالت مردانه مي شود و بالعكس.
اين دسته از برنامه ريزي ها را برنامه
ريزي قطعي مي گوييم.
برنامه ريزي فيلتري(باورها) :
در اين نرم افزار ،باورهاي ما وارد شده
است .براي مثال ،در دوران كودكي به
بچه گفته ميشود « عاقل باش » و آن
را مرتب تكرار ميكنند؛ و بدين ترتيب
برنامه اي فقط مبني بر  4=2× 2وارد
مي كنند .پس از آن و در بزرگسالي،
فرد مسايل خارج از برنامه عقل و
منطق را نميتواند درك كند،
در نتيجه ،براي چنين كسي حس
مسايل متافيزيكي بسيار مشكل است،
لذا اين فيلتر ،ورود بسياري از برنامه
هاي ديگر را قفل ميكند و اجازه ي
ورود اطالعات خارج از آن محدوده
را نميدهد.
در اين بخش ،باورهاي ما برنامه ريزي
شده و اجازه ي ورود اطالعات خارج از
آن را نميدهد.
 -2من «مدافع» و يا مادر دوم (واكنش
دفاع رواني)
يكي از مهم ترين بخش هاي ناخودآگاهي
بوده ،امكان تطابق با محيط را فراهم
و به ميزان قابل مالحظه اي از تنش ها
واضطراب هاي آني ميكاهد .اما به دليل
اين كه اين حمايت ها اكثرا ً از منطق
تبعيت نميكند و به نوعي ،فرار از حقيقت
است ،در واقع با نوعي خودفريبي همراه
بوده و درست مانند دفا عهاي يك مادر
از فرزند خود است .لذا با همه ضرورتي
كه براي استفاده از آن وجود دارد ،ضرر
و زيان هايي را متوجه انسان خواهد
ساخت .
« من مدافع »به طور همه جانبه اي از فرد
دفاع مي كند و هما نگونه كه يك مادر در
دفاع از فرزند خود بسياري از مسايل از
جمله حق و عدالت ،درستي و نادرستي
و ...را آن طور كه بايد و شايد ،در نظر
نميگيرد و فقط به بيرون كشيدن فرزند
خود از مهلكه مي انديشد ،من مدافع نيز
در بسياري از موارد چنين عمل ميكند
و اين تدافع در برخي مواردجنبه ي
دوستي خاله خرسه را پيدا ميكند
« من مدافع » در جهت دفاع از شخص
خدمات زير را انجام ميدهد:
سركوب  :فرد به وسيله راندن آرزوها،
افكار يا تجارب مزاحم از خود ،با عوامل
استرس زاي دروني و بيروني برخوردمي
كند .قسمت احساسي ممكن است آگاه
باقي بماند و عقايد همراه جدا شود.
انكار  :فرد با اجتناب از تصديق برخي
جوانب دردناك حقيقت بيروني يا تجربه
ذهني كه براي ديگران آشكار است،
بااسترس برخوردمیکند( .مثال انكار
ادامه دارد
مرگ عزيزان)
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1
ها-قائم مقام  -3حیله وتزویر
 محل عزاداری وروضه خوانی کاشف رادیو اکتیویتهشیمیائی -4 -طاقت وتوان -
نهایت زمان عمر-نوعی تیـــر
کوچک  -5کارش سفید کردن
ظروف مسی است  -محل عبور
سیل  -میوه  -6قدوقامت -
نوعی صدف کوچک ونازک که
معموالً مروارید ازآن بیرون
آورند-آنیبال رومیان را درآنجا
شکست داد -7-افزایش حرارت
بدن -ضمیر من وشما -نامی
برای آقاپسرها -ماه میالدی
 -8چرک  -هشت جزیره
آتشفشانی درمشرق اقیانوس
کبیر -کویری در شمال کرمان
وجنوب خراسان  -9شهری
درایالت انتاریو -دهانه -جنس
مذکر  -بیخ وبُن  -10موی
گردن اسب  -رودی درآلمان -
جستجوی دقیق -11رطوبت -
منقل آتش  -فیزیکدان ومخترع
معروف ایتالیائی  -12-رگی که خون
را به قلب باز میگرداند-بزرگترین
شهر یونان قدیم  -نوعی تانک -13
سوگواری  -واردکردن  -ساز کلیسا
2

افقی -1 :نویسنده کتاب پرنده آبی
 بخش خارجی دهان  -2رشته ها ونخها -نام ندارد.خزنده گزنده  -3کج
 نمونه وسرمشق -یار عذرا -4اسبفرانسویمتولد
ترکها-موسیقیدان
-1803چراگاه  -5قسمتی اززمان
شیشه انگلیسی  -ازالقاب شیطان -6اسم یکی از کاباره های تهران مطابق مد -ماه کوچک  -7پرحرفی میوه ای خوشمزه که عربها به آنزیتون میگویند -عالمت استفهام
 -8کارگزار -یکی از میدانها-نشانها
وعالمتها -9عددی سه رقمی -بی
بهره وبی نصیب-سراینده  -10لخت
وعریان  -بافندگی -درشمال
آمریکاست  -11خراب ولم یزرع
درختی بارتفاع  30تا  40متروسایهگستر-سگ انگلیسی  -12خودداری
کردن ازپرداخت وجه حواله  -آنچه
که ظاهرآن با باطنش یکی نباشد-
عالمت مفعول صریح  -13فرق سر-
نارس  -مشورت  -14طایفه  -گرد
آتشین  -مردی دلیر و شجاع که
زندگانی او باافسانه آمیخته است -15
نامی برای پروردگار-نویسنده وداع
بااسلحه
عمودی  -1:اثر گوستاو فلوبر-یکی از
سازها -2ازبندرسته -فراهم کردنی
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 -14تابان  -درورزش باستانی نقش
مهمی برعهده دارد -فرانسوی به
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حل جدول کلمات متقاطع شماره پیش
8 7

شما میگوید -15 -درخشش -رهبرو
پیشوای سیاسی و اخالقی هند.

بیائید باهنر وادب آشتی کنیم

کتابهای موردنظرتان را برای شما پُست می کنیم
وکتابهای کمیاب شمارا می خریم وکتاب کمیاب
موردنظرشمارا برایتان تهیه ودراختیارتان می گذاریم
تلفن رایگان :
888-220-0022
Kolbeh Ketab
1518Westwood Blvd.
Los Angeles,CA 90024
Tel:(310)446-6151

آزادی

صفحه 49

آوانس اوگانیانس
آوانس متولد سال  1279شمسی
درعشق آباد یا صحیح تر بگوئیم
«اشک آباد» ترکمنستان بودکه به
ایران مهاجرت کرد .آوانس تحصیالت
خودرا دررشته سینما در« هنرستان
سینمائی مسکو» به پیان رساند
اما متأسفانه پس از فارغ التخصیل
شدن با وضع مالی بدی روبروشد که
پیوندهای خانوادگی اورا ازهم گسست
.به ناچار از همسرش جداشد و به
اتفاق دخترش «زما» درسال 1308
به مشهد کوچ کرد وازآنجا به تهران
آمد  .باآنکه در عشق آباد مردم بازبان
فارسی آشنایند اما آوانس بهنگام
ورود به ایران مطلق ًا با فارسی آشنائی
نداشت .به همین دلیل وقتی مدرسه
آرتیستی یا فنون سینما را درتهران
دایر کرد سرکالس اغلب به زبان ترکی
صحبت میکرد و شاگردان او به زحمت
قادربه درک کالسهای اوبودند.او
ضمن تدریس درمدرسه آرتیستی به
ساختن فیلم سینمائی و فیلم خبری
نیز همت گماشت  .درحین کار تصمیم
گرفت از دولت کمک دریافت کند تا
بتواند به فعالیتهای گسترده سینمائی
بپردازد اما دراین راه توفیقی بدست
نیاورد.با یکی دیگر از مهاجران
روسی بنام « گریشا ساکوار لیدزه
» که صاحب سینما «مایاک» بود طرح
خودرا درمیان گذاشت و گریشا با
اندک کمکهای مالی و تشویقهای
بسیار اورا در شروع طرحهایش
یاری کرد .اما طرحهای آوانس بسیار
گسترده وبلندپروازانه بود و به سرمایه
زیادی نیازداشت  .ناچار درسال 1317
با دخترش به هندوستان رفت تا دنباله
کارهای سپنتا را درهند بگیرد و آنرا
به اتمام برساند  .درآنجا با مشکالتی
روبرو شد و حتی به زندان افتاد.پس از
جنگ دوم ازطریق بندرانزلی به ایران
بازگشت  .زندگی او که تا این زمان با
اتفاقات عجیب و غریبی همراه بود
درسال  1330با رویداد عجیب تری
همراه شد و آن اسالم آوردن آوانس
بود .ازآن زمان اوخودرا رضا مژده
نامید و شغل درمان طاسی سر را
برگزید .دراین کار هم شکست خورد
وآنرا رها کرد .پس ازآن با نام پروفسور
آوانس گریگوری اوهانیان (مژده) به
عنوان مخترع خودرا معرفی میکرد.
ازاین ترفند هم حاصلی نبرد .دراین
ایام چندین بار تالش کرد تا باردیگر
به حرفه اصلی اش سینما باز گردد اما
هیچ موفقیتی بدست نیاورد .آوانس

صفحه50

یکصد چهره تأثیر گذا ر ردسینمای اریان
آوانس اوگانیانس
روح انگیز سامی نژاد

درسال  1340درگذشت .
آوانس فیلم سینمائی آبی ورابی
را ساخت که فیلمبردارآن خانبابا
معتضدی بود.آوانس نه تنها در ادامه
یک شغل ثابت قدم نبود بلکه در
انتخاب رشته تحصیلی هم مردد بود
 .برای مثال خان بابا معتضدی گفته
است که آوانس ابتدا دررشته بازرگانی
وتجارت به تحصیل پرداخت اما پس
از چندی وارد رشته سینما شد .حاجی
آقا آکتورسینما نیز فیلم دیگری است
که اوگانیانس ساخت .

روحانگیز سامینژاد

صدیقه سامی نژاد متولد سوم تیرماه

آزادی

 1295درشهر بم با نام روح انگیز
سامی نژاد درفیلم دختر لُر ظاهر
شد و نام او درتاریخ سینمای ایران به
عنوان نخستین زن بازیگر سینمای ما
ثبت گردیده است  .او همسر دماوندی
بود که در استودیو امپریال هند به
کارفیلم اشتغال داشت .بنابراین
بدنبال همسر به هند رفت وپس از18
سال به ایران بازگشت  .او تا کالس
نهم دبیرستان درس خوانده بود و به
شغل پرستاری مشغول بود اما به دلیل
عالقه ای که به سینما داشت بعنوان
نخستین زن سینمای ایران در اولین
فیلم سینما ی ما بنام دختر لر بازی
کرد .فیلم دختر لُر دراکران عمومی
آنچنان با استقبال عمومی مواجه

گردآورنده  :صبا صفدری
شد که خانم سامی نژادرا تشویق
کرد تا درفیلم شیرین وفرهاد که آنهم
ساخته سپنتابود بازی کند .اوپس از
چندی ازشوهر خود دماوندی جداشد
و با هنرپیشه تآتر نصرت اهلل محتشم
ازدواج کرد که آنهم دیری نپائید .
برای سومین بار به خانه بخت رفت
اما هرگز صاحب فرزندی نشد و خود
بعنوان فرزند ناخلف خانواده با عتاب
وخطاب اهل خانواده روبروشدچرا
که خانواده او بازی درفیلم سینمائی
را برای زن یک سقوط اخالقی تلقی
میکردند .لذا او ازسینما کناره گیری
کرد و با آنکه تا سال  1376نیز درقید
حیات بود اما هرگز فیلمسازی به
سراغش نرفت و یا اگرهم رفت او
ازترس خانواده متعصب خویش حاضر
به قبول پیشنهاداتی که برای بازی
درفیلم به او میشد نبود.درسال 1349
دریک فیلم مستند بنام سینمای ایران
از مشروطیت تا سپنتا به تشریح ظلم
هائی که از سوی خانواده اش براو رفته
بودپرداخت .
روح انگیز سامی نژاد اگرچه خود
دردوفیلم بازی کرد وسپس عطای
سینمارا به لقایش بخشید اما جرأت
و شهامت او به زنان دیگر ایرانی
راه آزادشدن ازقید وبندهای قرون
وسطائی را آموخت وپس ازاو زنان
دیگری به سینما راه یافتند که هریک
در غنای سینمای ما نقش مهمی را
برعهده داشتند.
روح انگیز سامی نژاد درسی سال
آخر عمر به تنهائی زیست و سرانجام
دردهم اردیبهشت  1376درسن 81
سالگی درگذشت  .وقتی خبر مرگ او
دربین مردم انتشاریافت خیلی ها می
گفتند :
« مگر تا به حال او زنده بود؟»
سامی نژاد یکی از افرادی بود که
وجودش در شکل گرفتن سینمای
ایران نقش بسزا و تأثیر گذاری داشت
روانش شاد.
درشماره بعد ،از عبدالحسین سپنتا
خواهیم نوشت .
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