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 یک هفته از زلزله ای که همه ایران را 
لرزانده بود و کشور ی با هفتهزار سال 
گروهی  دست   به  را  درخشان  تاریخ 
   . گذشت  می  بود  سپرده  مانده  عقب 
که  وخون  دودوآتش  روزهای  درآن 
نمی  را  دوستی  سراغ  دوستی  هیچ 
دوران  به  می خواستند  همه  و  گرفت 
15 قرن پیش برگردندو با تأیید گروه 
حاکم شده بیشترین سعی خودرا می 
رژیم  با  همکاری  از  خودرا  کردندتا 
از  یکی  دهند،  نشان  مبرا  سلطنتی 
فرماندهی  در  که  وظیفه  افسران 
به  بود  همکار  بامن  هوائی  آموزشهای 
در خانه من آمدو گفت از بس درخانه 
ماندم دیگر چشمم تاب دیدن آفتاب 
را ندارد. همه جارا تاریک می بینم .  . 
به دنبال کسی می گشتم تا با او درددل 
کنم . لذا به سراغ توآمدم . وآنگاه از 
من پرسید:» نظرت چیه؟ فکر میکنی 
مملکت بهتر می شود یا بدتر؟« به او 
گفتم تو که قباًل مطالبی که در روزنامه 
»آگاهی نامه« نوشته ام و هرروز صبح 
دربین همکاران در پادگان توزیع می 
شد خوانده ای و میدانی که من قبل از 
ورورد این خانه برافکنان هشدار داده 
بودم .  گفت : به همین دلیل به سراغ 
.  آنگاه اظهار عقیده کرد که   توآمدم 
سقوط رژیم پادشاهی و غیبت شاه از 
صحنه سیاست ایران ومنطقه  آنچنان 
اوضاع جهان را بهم خواهد ریخت که 
همه قدرتهای بزرگ را از  حمایت این 
خواهد  پشیمان  وسطائی  قرون  رژیم 
فرو  اشکازچشمانش   درحالیکه  کرد. 
محمدرضاشاه   داد:   ادامه  ریخت  می 
وامنیت  ثبات  که  بود  سنگینی  وزنه 
و  را  تضمین می کرد.  آمریکا  جهان 
جنایت  مرتکب  اش  اروپائی  متحدین 
بالوآل  و  ایران  مردم  حق  در  بزرگی 

مردم جهان رواداشتند. 
به  مرا  دوست  و  همکار  این  حرفهای 
ابتدا باخود می گفتم او  فکر فروبرد.  
پادشاه خود  به  که  ای  علت عالقه  به 
دارد اینگونه مبالغه می کند. و بعد به 

آنچه او گفته بود  نه تنها من ، که 38 
آن  به  ایران  روز  آن  جمعیت  میلیون 
باور رسیدند که اوضاع ایران به مراتب 
 . است  شده  پادشاهی  زمان  بدتراز 
تب  هنوز  حاال   : گفتند  می  بسیاری 
انقالب فرو ننشسته است . مسلمًا در 
خوب  اوضاع  آینده  های  ماه  و  روزها 
گروه  که  دیدیم  کم   کم  شد.  خواهد 
از  ترور  حربه  با  اسالمی  تندرو  های 
اینجا وآنجا سردرآوردند و امروز پس 
به  دیگر  چندروز  تا  که   ( سال  از 37 
رسید(   خواهیم  سال  وهشتمین  سی 
ترس  محصول  با  جهان  که  بینیم  می 
و وحشت که بذر آن را با توطئه علیه 
بودند   ریخته  ایران  پادشاهی  رژیم 

روبروست .
گروه های ترور ریشه در انقالب ایران 
دارند. اگر آگاهانه و یا از سر بی خردی 
بخواهیم آن را به مسائل دیگر مربوط 
ازالفبای  و  انصافیم  بی  بسیار  بدانیم 
مهیب  .امروز  خبریم  بی  نیز  سیاست 
ترین گروه ترور  خالفت اسالمی عراق 
وشام است که با نام داعش در اذهان 
عمومی جا افتاده است .  کارهائی که 
داعش می کند با اعمالی که خمینیون 
در این 37 سال انجام داده اند مقایسه 

هردو  که  یابید  می  در  آنگاه   . کنید 
و  اسالمی  انقالب  اند.  ریشه  یک  از 
تالش  محصول  هردو  اسالمی  خالفت 
غربی  دمکراسی  آوردن  برای  غرب 
گذار  پایه  خود  که  بود  کشوری  به 
در  جهان  دمکرات  حکومت  نخستین 
هنوز  که  زمانی  بود.  پیش  2500 سال 
اروپائی وجود نداشت و واژه دمکراسی 
نیز بر هرزبانی نمی چرخید.غرب فکر 
می کرد که با تصمیم چند سیاستمدار 
حکومت  یک  تواند  می  خود  ناآگاه 
2500 ساله پادشاهی را سرنگون کند، 
کشور  یک  هفتهزارساله  تاریخ  مسیر 
را  ملت  یک  سنتهای  دهد،  تغییر  را 
که  وحشتی  بذر  واز  بگیردو  نادیده 
غیر  و  نفتی  سرشار  منافع  کارد   می 
نفتی را نصیب خود کن و هیچ تاوانی 
هم ندهد؟ به هیچ کس جوابگو نباشد؟ 
اشتباه آنها همین بود. اکنون آنها که 
سوء  روز  آن  درایران  غافل  مشتی  از 
را  متحجری  مغزهای  و  کرده  استفاده 
باید  امروز  کردند  حاکم  ما  کشور  بر 
باید  باشند.  به همه جهانیان پاسخگو 
جواب دهند ، چرا به سراغ عقب مانده 
ترن قشر جامعه آن روز ایران رفتند؟ 
موافقت  عدم  نشانه   امر  همین  آیا 
ملت ایران با این انقالب محسوب نمی 
شود؟ وقتی متحجر ترین قشر  فکری 
جامعه ایران به انقالب می پیوندد دلیل 
آگاهان  و  اندیشمندان  که  نیست  آن 
جامعه گول استعمار گران را نخوردند 
عقب  بدامان  دست  استعمار  بناچار  و 
افتاده ترین قشر جامعه رفت و آنهارا 
آغاز  کرد.ازفردای  حاکم  برملت 
خمینی    ، درایران   ، مالیان  حکومت 
صدور  از  داد  خود   های  نطق  درهمه 
انقالب می زد. وهمه به این حرفهایش 
است  ممکن  که چگونه  می خندیدیم 
مردم دیگر کشورها از الگوی جمهوری 
اسالمی پیروی کنند؟  امروز می بینیم 
خمینی موفق شده است . فکر خمینی 
در   . است  فعال  دنیا    جای  درهمه 

آمریکائی    300 از  بیش  آمریکا  همین 
آخرین  هستند.  خمینی  فکر  پیرو 
صحنه ترور در کالیفرنیا چندروز پیش 
در برابر چشم مردم جهان قرارگرفت 
. شخصی که خود متولد آمریکابود با 
همسر پاکستانی اش 14 نفررا کشت و 
21 نفررا زخمی کرد و خود وهمسرش 
نیز بدست پلیس کشته شدند.  اینکه 
صحنه  دراین  شدگان  کشته  از  یکی 
ترور و فاجعه ، یک زن ایرانی بود که از 
وحشت رژیم خمینی از ایران گریخته 
اقامت گزیده بود   بود ودر ساحل امن 
مارا به این نتیجه می رساند  که هیچ 
فکری  افتادگان  عقب  قهر  از  کجا 
از  اگر   . نیست  درامان  خمینیسم 
به  فرارکنی  درایران  خمینی  پیروان 
پیروان فکر او در کالیفرنیا  می رسی و 

بدست آنها ازپای درمی آئی.
کارمند  هشتهزار  اسامی  که  روزی 
روزنامه  از  یکی  دست  به  ساواک 
هنوز  شد  منتشر  ای  عقده  نگاران  
برسرکاربودومن  شاهنشاهی  حکومت 
در یادداشت روزنامه ارگان فرماندهی 
نامه«  »آگاهی  بنام  هوائی  آموزشهای 
نوشتم : اگر امروز بعضی ادعا می کنند 
درصورت   ، داریم  ساواکی  هشتهزار 
میلیون   38 خمینی   آ«دن  کار  روی 
ومتأسفانه   . داشت  خواهیم  ساواکی 
دیدیم که خمینی پس از پیروزی خود  
علیه  تا  خواست   می  مردم  همه  از 
اگر  بپردازندو  جاسوسی  به  یکدیگر 
آنها خالفی می کند که  مثاًل همسایه 
به اساس جمهوری لطمه می زند خبر 
بدهند. از بچه ها می خواستند تا علیه 
پدران و مادران خود و کارهای خالفی 
که در خانه انجام می دهند  به مدرسه 

گزارش کنند....الی آخر.
خمینی  افکار  طرفدران  که  اعمالی 
رسانیده  از  پس  چه  و  قبل  چه 
باید  دادند  انجام  حکومت  به  شدن 
به  را  غرب  کشته  کار  سیاستمداران 
که  آن  از  قبل  و  داشت  می  وا  فکر 
شعله های آتش رژیم اسالمی  به دامن 
عالج  به  برسد  جهان  کشورهای  همه 
واقعه قبل از وقوع می پرداختند.  اما 
ثابت شد که سیاستمداران جهان هم 
کاری  و  کنند  می  فکر  امروز  به  فقط 
که  زمانی  ندارند.  آینده  های  نسل  به 
فرانسه  سئوال  دربرابر  ایران  پادشاه 
بپذیریم  را  آیا خمینی  که می پرسید 
ندارد  مانعی  ما  نظر  از  بود  گفته  یانه  
فرانسه نباید آنهمه امکانات دراختیار 
گویای  زبان  و  گذاشت  می  خمینی 
واکنون  بادکاشتند  .آنها  شد.  می  او 
طوفان درو می کنند.وهمه آنها باید به 
مردم خود جواب دهند که چرا ماری 
آستین  در  را  اسالمی  نام حکومت  به 

خود پروردند.
مرتضی پاریزی

ماری هک رغب  رد

خودرپورد ستین  آ

درآن روزها هیچکس نپرسیدشهرهای 
ایران ازدست چه کسی آزادشد؟
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پرداخت  ها  روزنامه  این  به  که  دالر 
آگاهی  ملت  هم  فرانسه  کنید.مردم 
هستند و همه این مطالب را می دانند. 
و  ترور  که  داند  می  دنیا  همه  اکنون 
تروریسم زمانی  بصورت گسترده  همه 
دنیارا نا امن کرد که حکومت جمهوری 
اسالمی درایران برسر کار آمد.وهمه 
آگاهند که رژیم پادشاهی درایران چه 
نقش مهمی در آرامش و امنیت جهان 

داشت .

بمناسبت 15 بهمن 

انجام  به  که  پیش  سال   پنجاه  چهل 
خدمت زیر پرچم  مشغول بودم  یکی 
که  کرد  می  تعریف  ارشد  افسران   از 
پادگانها  از  دریکی  ازآن   پیش  مدتی 
درآنجا  که  کرده  می  خدمت  کشور  ی 
درجه دار شاعری بوده  وگاهگاهی  به 
وهنگام   می سروده   مناسبتی  شعری 
صبحگاه  برای باالبردن  روحیه نظامیان  
بمناسبت   بار  یک   . است  خوانده  می 
روز سوء   ، بهمن   پانزدهم  فرارسیدن  
پهلوی   محمدرضاشاه  جان  به  قصد 
این  و  گیرد  می  قرار  میکروفن   پشت 

شعررا می خواند:
روزآدینه نیمۀ بهمنگ 

زد پدرسوخته ای به شاه تفنگ
آن پدرسوخته نمی دانست

نرود میخ آهنین درسنگ
می  دستور  فرمانده  تیمسار  بالفاصله 
منتظر  همه  ندهد.  ادامه  دیگر  تا  دهد 

بودند که آن درجه دار بشدت تنبیه 

شعر  به  آزادانه   همچنان  او  اما  شود 
گفتن و شعرخواندن ادامه می داد

ورود  مناسبت  به  دار   درجه  همین 
 ، بازدید  برای  ارتش   امرای  از  یکی 

سرصبحگاه این شعر را خواند:
ایا سرتیپ سرتیپان توسرتیپ سراتیپی
همه سرتیپ یک تیپ اند، تو تیپان را 

تپاتیپی
بازهم فرمانده امر می کند  دیگر ادامه 

ندهدو بیاید پائین .
سرباز وظیفه سابق

شعر یک سرباز
واال  برتوانسان  سرباز   من  سالم 
جمع  رابدورخود  ایرانیان  همه  که 
آزادی   مجله  این  خواستار  همه  وآنها 
هستند.  آن  وارزنده  خوب  ومطالب 
...هستم  جمع  این  از  یکی  منهم 
برایتان   را  خودم  اشعار  از  .چندتا 
بازهم  آمد   خوشتان  اگر  فرستادم  
فرستم.  می  رابرایتان  اشعارخودم  از 
موفقیت شمارا خواهانم.دوست  دیرین 
داالس ن.ب.  سرهنگ  شما   ندیده  و 

جناب سرهنگ عزیز یکی از اشعارتان 
را برای نمونه درزیر می آوریم .  برای 
شما بهروزی و موفقیت آرزو می کنم .

شماهم  اشتراک  حق  چک  درضمن 
رسید. بسیار ممنون.

زمستان 
زمستان فصل سرماهست و سردی

درختان لخت و بی برگ اند و زردی

اگر برف است وهرجائی سفید است 
برای کشت وزرع خیلی مفید است 

هوابادی است ، گاهی ازچپ وراست
برآردخانه را از بیخ ، یک راست

هوای خانه باید گرم باشد
 خور وخواب ونشستن  نرم باشد

 اگر یخ بسته است بیرون  زسرما
برونزدبخاری  بی محابا

کتابی را که داری دوست ، بردار
 بخوان آنرا ، شوی محظوظ از این کار

 نباشد بهتر ازاین انتخابی
 بخوانی آنچه را هست  درکتابی

 اگر من میسرایم شعر یا نثر
بیارم آخرش از قافیه کسر

21 آذر را فراموش کردید

دراین   . دارم  ای  گله  شما   به  درود  با 
6 سال همیشه مقاله ای دربارۀ 21 آذر 
آذرماه  درشماره  بار   این  اما  داشتید 
این روز  به  یعنی شماره قبل اشاره ای 
بزرگ نکردید.  فقط خواستم بگویم که 
ما خوانندگان شما حواسمان جمع است.
ارادتمند م. حافظی از خلیج فارس
بسیار  شما  مثل  سنج  نکته  خوانندگان 
سپاسگزاریم.  شماهم  ازهمه  و  داریم 
 21 درباره  هرسال  خودشما  بفرمایش 
آذر نوشته ایم، امسال برای جلوگیری 
از تکرار مکررات  به نوعی دیگر از 21 
جناب  گفتگوی  اگر   . کردیم  یاد  آذر 
زاهدی را مطالعه کرده باشید در آنجا 
جناب زاهدی درباره 21 آذر مطالبی 
فرموده اند و درحقیقت یادآوری این 

از   . است  شده  انجام  نوعی   به  روز 
اوقات  گاهی  کنید  باور  دیگر  سوی 
آنقدر مطالب زیاد است که بعضی را 
گاهی  و  کنیم  می  چاپ  عکس  بدون 
مطالب ثابت هرشماره که در دوصفحه 
کاهش  صفحه  یک  به  شود  چاپ  باید 
می دهیم .الی آخر. اینها همه بخاطر 
اضافه  برای  کافی  پول  که  است  آن 
درعین   . نداریم  مجله  صفحات  کردن 
حال قبول بفرمائید مطالبی که دراین 
حدود  اندازه  به  شود  می  درج  مجله 
60صفحه  از مجله های  دیگر است . 

تازه آگهی هم نداریم . 
 

قیمت اشتراک مجله 
لطفاً هزینه اشتراک مجله را درهرشماره 
به  مایل  که  دوستانی  تا  بنویسید 

مشترک شدن هستند بدانند .
ارادتمند شما  مهری  ل. نیویورک

حق اشتراک یکسال مجله آزادی برای  
کشورهای مختلف به شرح زیراست:

اروپا            150 دالر
خاورمیانه           160 دالر
استرالیا         180 دالر
کانادا          100 دالر
آمریکا                                 50    دالر

بدیهی است  نشریه برای مشترکین با 
پست سریع ارسال می شود.

رو  پیش  یکسال  برای  اشتراک  حق 
به عبارت دیگر حق  دریافت می شود 

اشتراک باید پیشاپیش پرداخت شود .
ار حمایت  و همراهیتان سپاسگزاریم .

پبام های 
 خوانندگان

با درود و سپاس 
شعری است از شاعر معاصر خراسانی، 
آقای رضا افضلی، که عمرش دراز باد. 
پیش  سالی  چهار  استاد  را  شعر  این 
در  یی  ها  بدگویی  به  پاسخ  در  ازین 
باره ایرانیان سروده است.از آن جایی 
در  ها  خارجی  نظر  مقاله  چاپ  که 
دِل  ایرانیان  روحیات  و  اخالق  مورد 
آزرده بسیاری از هموطنان دوراز وطن 
را آزرده تر نمود شایسته می نماید که 
آن  آینده  شماره  در  زیبارا  شعر  این 
نشریه گرامی چاپ فرمایید تا مرهمی 

باشد به این دل آزردگی ها .
از سوی هموندان کانون ادبی پروین 

نیویورک .
با درود و بدرود

مردم  ایران

ما که هستیم؟ مردمِی هشیار، 
اهِل ایراِن جاودان بیدار

نیک پندار و نیک پی گفتار،
 نیک هنجار و مینوی کردار

ادب و شعر مان جهان پیما، 
رسم و فرهنگمان هماره به جا

دانش ما بهاِر نشو و نُما،
 هنر ما یگانه در اقطار

افتخارگذشته مان در اوج، 
ذوق ها مان یگانه و بی زوج

چون که دریای ما زند یک موج،
 صد»نوبل« می بریم و صد »اُسکار« 

زورگویان چه حکم ها راندند،
 آمدند و به قرن ها ماندند

خصِم خود را زخاکمان راندیم، 
گر همه ترک و تازی و تاتار

ما غیوریم و بردبار و صبور،
 قّلۀ شوکتیم و اوج غرور

رانده از خویش حاکمان شرور،
دل ما پُر ز پَرتِو دادار

مردم صلح خواه ما شاداب، 
دلشان باصفاتر ازمهتاب

ُگرد هامان چو بیژن و سهراب،
 همه رستم به عرصۀ پیکار

پهلوانان ما همه تختی، 
با جوانمردی و جوانبختی

همه شان در مصیبت و سختی،
 پوریا وار،َخلق خود را یار

دختران، ُگرد آفریِد زمان،
 پسران نّره شیر و پیِل دمان

مرد و زن ها به صحنۀ ناورد،
 یَِل نخجیر بند و شیر شکار

زن و دختر بهار زیبایی، 
همه شان عاشقان دانایی

باهنر،گرِم دانش افزایی،
 شهرۀ عالمند و میداندار

مادران در مقاومت مهتر، 
کودک عشق را همه مادر

بر همه مهرگستران سرور،
 در صبورّی و مردمی ساالر

پدران مرد کار و ذوق و شعور،
 وقت سختی چو قّله های صبور

وقِت شادّی و شوق اهل سرور،
 همه جّدی به وقت دانش و کار

عالمان جدید و عهِد قدیم،
 همه برجستگان شعر و علیم

نخبه در طّب و حکمت و تنجیم،
 فکر هاشان گِل همیشه بهار

صاحب عید و جشن بسیاریم،
 اهل شادّی و عیِش سرشاریم

نتوانست سوِر ما بَبَرد، 
محتسب در سراسر اعصار

ایزد مهر گفته تا باهم،
 یاور و یارو مهربان باشیم

وقِت اندوه و لحطۀ شادی،
 دلمان با عطوفت بسیار

اهل نوریم و روشنایی ها، 
ما و از تیرگِی جدایی ها

تن به ظلمت نمی دهیم و همه،
 از سیاهّی و اهرمن بیزار

همچو این بیت شمس دلگیریم،*
 از دد و دیِو تیرگی سیریم

آرزو می کنیم، شیر خدا،
وان قوی رستم بزرگ تبار 
رندی »حافظ« است و هوش »عبید«، 
همره روح »مولوی« درما

جاودان باد میهن مزدا،
 تا که برجاست گنبد دوّار .
رضا افضلی90/12/10
* شیر خدا و رستم دستانم آرزوست

دل  اگر  که  است  آوری  یاد  به  الزم 
ما  که  ای  مقاله  از  ها  ایرانی  بعضی 
ما  شود  می  آزرده  کنیم   می  چاپ 
باید   شئون  درهمه  که   باوریم  براین 
یکدیگر  عیوب  پوشاندن  و  تعارف  از 
خود داری کنیم . زمانی ملت پیشرفته 

و الگو برای ملتهای دیگر خواهیم بود 
ودررفع  کنیم  بازگو  خودرا  عیب  که 
اینهمه  نمیدانم   من   . بکوشیم  آن 
به  ددمنش  رژیم  سوی  از  که  توهین 
دل  هیچکس   شود  می  ایران  ملت 
یک  که  همین  اما  شود  نمی  آزرده 
عیبی  صفا  و  صدق  سر  از  ای  رسانه 
آزرده  دل  همه  کند  می  بازگو  را 
می شوند. این هم یکی از روحیات و 

اخالق بد ما ایرانیان است .
کانون  هموندان  توجه  از  درهرحال 
آقای  شعر  وارسال  پروین   ادبی 

افضلی سپاسگزاریم .

 پیشکش استاد به خواننده ما
قبل  نیویورک درشماره  از  آرزو   خانم 
از ما خواسته بودید که از اشعار استاد 
حمید ایزدپناه ) صفای لرستانی( بیشتر 
چاپ کنیم . ضمن این که در این شماره 
درپرند   « صفحه  در  استاد  از  شعری 
نیلی شعروغزل « به چاپ رسیده است، 
استاد با تشکر از مهر شما قطعه شعر 
که  اند  کرده  ارسال  شما  برای  را  زیر 

درزیر می خوانید:

کاش پولداربودم
آقای پاریزی عزیز

پس از درود فراوان . آرزویم این است 
که پولدار بودم . آنقدر پولدار  که قادر 
بودم  صفحه اول  یکی از روزنامه های  
فیگارو  لوموند،  مثل  معتبرفرانسه  
رابرای  مطلب  واین  کنم  خریداری   ....
آگاهی  ملت فرانسه  درآن درج نمایم .

همدردی  ، ضمن  فرانسه  بزرگ  »ملت 
شما  درکشور  که  ای  بافاجعه  فراوان  
اتفاق افتاده  و اظهار تأسف  وتسلیت  
توقع   ! بیگناه  باختگان   جان  همه  به 
دارم  که دراین لحظه حساس وبحرانی  
که  کنید   سئوال  خود  دولتمردان   از 
چرا سی و هفت سال پیش  با شرکت  
به  تصمیم   گوادلوپ   درکنفرانس 
چرا  گرفتید؟  ایران  شاه  برگناری  
خمینی را  باسالم وصلوات  به فرانسه 
و مقدس  مرد  یک  او  از  و  بردید  

فجایع  آنهمه  برای  و  ساختید    Saint
وکشت وکشتار  ومهمترازهمه  ترویج 

بنیادگرائی  روانه ایران کردید؟
 4-3 قاتل  که  را  نقاش   انیس  چرا 
دستی  دو  بود   فرانسوی  شهروند 

تحویل جمهوری اسالمی دادید؟
ایران  به  را  بختیار   شاپور  قاتالن  چرا 

برگرداندید ؟
ونفت  مالی  امتیازات  گرفتن  برای  چرا 
جنایات  اینهمه  بروی   چشم  ارزان  

جمهوری اسالمی بسته اید؟
 اینک که ثمرات اقدامات ضد بشریت  
سردمداران  شما نتیجه معکوس داده 
وبجان ملت فرانسه افتاده باید  جوابگو 

باشند.
شاید کشته شدن  چند صد نفر مردم 
بیگناه  برای آقایان  دربرابر منافع  مالی 
اهمیتی ندارد. شما خود حدیث مفصل 

بخوانید از این مجمل.
والسالم ح-د 11/15/15  
دوست عزیز امیدوارم فراموش نکرده 
دوست  رولو  اریک  آقای  که  باشید 
مقاالتی  چه  صدر  بنی  آقای  صمیمی 
علیه شاه ایران در همین روزنامه بقول 
شما معتبر فرانسه  یعنی لوموند نوشت.

کافی است این روزنامه از موضعی که 
گرفته  زمان  درآن  ایران  منافع  علیه 
یک  از  حیف  کندو  عذرخواهی  بود 

آزادی
نشرهی مااههن

اجتماعی، ادبی،هنری
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توچون سکوت هستی 
تو چون سکوت هستی! هستی بباورم

برابرم  خیالت  و  خیال  در  تو  نقش   
گه در طنین خاطر و دلمویه های غم گه 
بر سرم  بخت شوی سایه  همای  چون 
خواهم که بیخبر شود از خواب ، دیده ام 
بنگرم  ایینه  در  ت  نگا  یک  صبح  تا 
شب سار  کوچه  در  خیالت  همره  گه 

 شبگرد ومست رو سوی میخانه آورم 
یا د ت چو غنچه ایست به گلزار آ رزو

به خا طرم  تو درآیی  یا د هر گلی  با   
هرگز عبوس حا د ثه نوشم زلب نُشست
ساغرم  کرد  پُر  تو  نگاه  نازک  تا   
تست بیاد  بدامن  اشک  های  ُدردانه 

گوهرم  پاک  این  از  دامن  مباد  خالی   
ما را دمی » صفای « خموشانه آرزوست

بگذرم  تو  یاد  گلشن  ز  نسیم  با  تا   
اول آذر ماه هزار سیصدونود وچهار-پاریس 
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چگونه جوانان روسیه ازخدمت سربازی 
فرار می کنند.   

برای  سربازی  خدمت   روسیه،  در 
است.  اجباری  سال  تا 27  از18  مردان 
اما با توجه به گزارش اخیر سرویسهای 
سال،  هر  در  اروپا  پارلمان  تحقیقاتی 
حدود  که    - وظیفه  سربازان  از  نیمی 
که  ساالنه  سهمیه  از  نفرند-   75،000
روسی  جوان  است  150،000نفر   حدود 
به خدمت فراخوانده می شوند. و تصور 
می شود که نیم دیگر جوانان از سربازی 
فرار می کنند.  در حال حاضر به دلیل 
انتظار  اوکراین ودر سوریه  درگیری در 
خدمت  از  فراریان  تعداد  که  رود  می 
کند.  پیدا  افزایش  درروسیه  سربازی  
احضار سربازان در پائیز امسال که از اول 

تا 31 دسامبر  صورت می گیرد   اکتبر 
147 هزار جوان روسی را به سربازخانه ها 
هرزمان  از  بیش  که  است   فراخوانده 
نام  ثبت  به  جوانان  میلی  بی  دیگری 
مشهود  وظیفه   خدمت  انجام  برای 
مسلح  نیروهای  خاص  نگرانی    . است 
در  که  هستند  جوانی  مردان  روسیه، 
مقطع تخصصی دکترا باید برای اعزام به 
خدمت وظیفه  ثبت نام کنند، و آنهاادامه 
تحصیل در مقاطع تخصصی را برای زمانی 
که درفاصله سالهای سربازی آنها ست

 انتخاب می کنند..
از  جوان،  روانشناس  برکین،  والدیمیر 
اهالی مسکو به تازگی برنامه دکترا در 
یک دانشگاه معتبر در شهرزادگاهش را 

آغاز کرده است.  او بمن می گوید:»هر 
خدمت  خواهد  می  که  روسی  جوان 
به  را  خود  باید  ندهد  انجام  سربازی 
یا  بین،  نزدیک   ، دیوانه  بیمار،   عنوان 
خدمت  به  کندیا  معرفی  دیگری،  چیز 
درسازمانهائی  غیر ارتشی مانند پلیس 
یا آتش نشانی مشغول شود وهیچ کدام 
نشد.   پیشنهاد  او  به  ها  گزینه  این  از 
است  دیری   . نرفت  هم  سربازی  وبه 
سربازان روسیه به صورتی وحشیانه و 
گاهی اوقات کشنده به بیگاری کشیده 
می شوند،گاهی صدها نفر به خودکشی  
دست میزنند. به این ترتیب برکین برای  
شرکت در دوره دکترا آماده می شود. او، 
و جوانانی که  اغلب از خدمت سربازی. 
سر باز میزنندخود را صلح طلب نمیدانند

از  که  مراسمی،  در  خواهند  نمی  بلکه 
سوی مقامات  باالتر به منظور تجاوز به 
باشند. در  تلقی می شود سهیم  عنف 
امور  نشریه  توسط  که  نظرسنجی  یک 
بین الملل،  وابسته به دانشگاه کلمبیا 
منتشرشده 70 درصد از مردان روسیه 
از  بیگاری  دلیل  به  آنها  که  اند  گفته 
آلکسی،  هستند.  فراری  نظام  خدمت 
26 ساله از شهری که سه ساعت با شرق 
افشای  به  مایل  داردو   فاصله  مسکو، 
به  که  این  برای  نیست،  اش  واقعی  نام 
در  است   گرفته  نرودتصمیم  سربازی 

رشته دکترا ثبت نام کند.

 ترجمه به اختصار

تروریسم  که  است  دیرزمانی  پاریس  
سیاسی  را تجربه می کند. نسلی نیست 
بار   با چند صحنه خشونت  که حداقل 
اوایل دهه 1960   ترور  روبرو نشود. در 
مشکل  جنگ استقالل الجزایر بود. در 
دهه 1970 فلسطین وارمنستان  خالق 
بار بودند. در دهه  صحنه های وحشت 
جنگ  و  وعراق  ایران  جنگ    1980
پایتخت  بلوارهای  اغلب  لبنان  داخلی 
فرانسه  را تحت تأثیر خود قرارداده بود. 
دردهه 1990تروریسم اسالمی دوباره با 
پس زمینه الجزایر، که در وسط جنگ 

داخلی بود به پاریس آمد.
سپتامبر  یازده  از  پس  تروریسم  این 
کار  دستور  عنوان  به  و  شده  بارزتر 
سیاسی رادیکال ها تبدیل شده است . 
در واقع، در قرن بیست و یکم، تروریسم 
و  کوچک  های  سلول  به  پاریس،  در 
افکار  که  فرانسوی،  رادیکال  جوانان  
از  عمیقا   اما  دارند،  سطحی  سیاسی 
و  القاعده  توسط  ایجادشده  خونریزی 
داعش در دیگر نقاط جهان  هیجان زده 

می شوند نفوذ کرده  است . 
است.   آور  شرم  تروریسم  هدفهای 
ریشه  با  فرانسوی  میلیون  حدودشش 
خون  با  را  آنها  اینکه  از  اسالمی  های 
ریزی  مسلمانان افراطی  مرتبط کنند 
عنوان  به  فرانسه،  و  وهراسند.  دربیم 
یک مرکز مهم توریستی، نمی تواند به 
در  درآید.  جنگی  منطقه  یک  صورت 

دولت  این  عمل  نحوۀ  نهایت، 
حال  در  است،  آور  سوسیالیست شرم 
که  دولتی  انتخاباتی،  فضای  در  حاضر 
دو  با   است   نشسته  قدرت  برمسند 
ضربه بزرگ  روبروبوده است : برای اولین 
بار در ماه ژانویه2015 و در حال حاضر 

دوباره در جمعه 13 نوامبر  .
تروریسم  با  مبارزه  سال1980،  از   
حکومت  از  ناپذیر  جدایی  بخشی 
های  برنامه  با  که  است،  بوده  فرانسه 
و  جرم  از  پیشگیری  عمومی،  سالمت 
جنایت، اهداف تورم و  بالیای طبیعی، 
از  پس  است.  نداشته  چندانی  تفاوت 
11 سپتامبر مبارزه با تروریسم نهادینه 
شده، و مملو از فن آوری های جدید و 
منابع بیشتر است. این  بدین معنی است 
شگفتی  نباید  تروریستی  اقدامات  که 
آفرین و  تراژدی پیش بینی نشده، تلقی 
شودبلکه اقداماتی  است که اگر دولتها 
به اندازه کافی   ماموریت های خود را  
انجام ندهند  الزاماً اقدامات خرابکارانه 
علیه آنها صورت خواهد گرفت . بعبارت 
دیگر ، حمله 13 نوامبر 2015  دلیل  رشد 
فرانسه  درخاک  اسالمی  تهدیدهای 
نیست .  بلکه  شکست سیستماتیک 
نهادهای مبارزه با تروریسم در حفاظت 
حمالت،  گستردگی  است.  پاریس  از 
تعدد اهداف، و مرگ و میر باال عالمت 
این شکست بزرگ است . درهفته های 
آینده از این شکست درسهای  زیادی 

برای  ای  نامه  شجره  آموخت.  خواهیم 
آیا  شد:  خواهد  تهیه  حمله  عاملین 
آنها تروریستیهای تازه کار بودند یا در 
اداره  پلیس پرونده دارند؟، آیا آنها در 
زندان بوده اند و یا، آیا آنها در سوریه 
دیده  آموزش  دیگر  جاهای  یا  عراق  یا 
بودند و، آیا آنها همگی فرانسوی بودند 
و یا همدستان خارجی هم داشته اند؟ 
احتماال در خیل عظیمی از پناهندگان  
وارد اروپا شده بودند؟. شکست پلیس  
پیگیری خواهد  آنها دقیقاً  یابی  در رد 
شد؟ سالح های خودکار درفرانسه  به 
وآمد  ورفت  آید،  می  به دست  سختی 
تروریستها باید از هرجهت مورد تحقیق 
مقامات  از  برخی   . گیرد  قرار  وبررسی 
شوند.حتی  برکنار  ازکار  است  ممکن 
نخست وزیرفعال مانوئل والس، که برای 
الشعاع   تحت  را  جمهور  رئیس  ماهها 
احتمال  فعالیتهای خود قرارداده است 

دارد کنار گذاشته شود .
بررسی  مورد  حمالت  این  انگیزه   
صاحبنظران قرار خواهدگرفت و احتماال 
 ،ISISبه حمالت هوایی فرانسه برمواضع
ارتباط دارد... تروریسم عصر جدید در 
فرانسه ارزش دادن به خودکشی بعنوان 
خبری از یک قتل، بشمار می آید. قتلی 
به   سطحی  مراجعه   از  که  سیاسی  
می  معاصرنشأت  حوادث  و  صدراسالم 
گیرد. محور حمالت در تاریخ 13 نوامبر 
خطوط حمل و نقل بی حفاظ در شمال 
دنبال  را  فرانسه  پایتخت  تپنده  قلب 
می کند. اهداف استادیوم فوتبال و یک 
رستوران-  و  بار  یک  کنسرت،  سالن 
عادی  زندگی  نمادهای  همه  که  بودند 
نوراست.  شهر  در  شب  جمعه  یک  در 
جهانی که تروریست به آن  حمله  می 
انتخاب  درآن  که   است   جهانی  کند 
خودرا   کردن   منفجر  برای  رادیکال 
ندارد. تروریسم در فرانسه یک مشکل 
زیبایی شناسی  یک مشکل  و  امنیتی 
زیرا  است،  امنیتی  مشکل  یک  است. 
تروریسم، اگر وجوددارد، بومی است، و 
این وظیفه عملیاتی بسیاری از سازمان 
برای  تروریسم  با  مبارزه  مسئول  های 

جلوگیری از حمالت است.
دارو  که  است  این  اینجا  در  خطر   
بیماررامی کشد، خطر، ایجاد یک جامعه 
بیگانه ستیزاست که در آن نظارت دولت 
فردی می  آزادیهای  رفتن  ازبین  باعث 
برنده  نوامبر  اگرحادثه جمعه 13  شود. 
عرب،  ضد  گروههای  باشد،  داشته  ای 
راست  ملی  اعضای جبهه  اسالم،   ضد 
افراطی، هستند که احتماال سخت ترین 
مانع برای انتخاب مجدد سوسیالیست 

ها در سال 2017 بشمار میروند.

تانک  ضد  های  موشک  افتادن  با 
سوری  شورشیان  دست  به  آمریکائی 
و باجت های جنگنده روسی که همان 
سیستم  با  و  کوبند  می  را  شورشیان 
رژیم   امنیت  هوایی،که  ضد  موشک 
ممکن  کنند  می  تأمین  را  اسد  بشار 
است بآسانی بتوان نبرد در سوریه رابه 
عنوان یک جنگ نیابتی تلقی کرد. اما 
با  و همراه  پرمعنی  این عبارت خیلی 
برخی از اسطوره های خطرناک است.

به  سوریه  باتالق  توصیف  نخست،   
می  نشان  نیابتی  جنگ  یک  عنوان 
دهد که مناقشه عمدتا برروی شکاف 
به  میزند  دور  منطقه،  در  بزرگتر 
خصوص شکاف بین شیعه و سنی، یا 
شکاف بین عربستان سعودی و ایران. 
دوم، نشان می دهد که جنگ عمدتا 
بازیگران خارجی  توسط  مذاکره بین 
با حل اختالفاتشان متوقف خواهدشد. 
نشان  نیابتی«  جنگ   « عبارت  سوم، 
بازی  یک  درگیری  این  که  دهد  می 
فوق العاده پر مخاطره است که درآن  
غیر  موجود  برسرمشکالت  سازش 

ممکن است.
دیگر  از  که  ای  تجربه  به  توجه  با 
است   آمده  بدست  نیابتی  جنگهای 
غلط  باال  فرضیه  هرسه  گفت  باید 
جنگ  به  بخشیدن  پایان  برای  است. 
در سوریه  همه طرفهای درگیر  باید 
پی  نیابتی  جنگ  واقعی  معنای  به 
ببرند- که جنگ نیابتی چیست و چه 
نیست . جنگ های نیابتی نمی توانند  
به طور معجزه آسا بدون برخی تالشها 
برای ایجاد صلح در میان جنگجویان 
محلی به پایان برسند و یا با یک تغییر 
تعادل  جنگجویان،   میان  در  اساسی 

قدرت ایجاد کنند.

تفکر جنگ سرد
تصاویری  نیابتی«  »جنگ  اصطالح 
مجسم  درنظرما  سردرا  جنگ  از 
که  بود  هنگامی  وآن  کند،  می 
ایاالت  یعنی    - خارجی  های  قدرت 
شوروی،  جماهیر  اتحاد  و  متحده 
با  ای-  منطقه  بازیگران  از  غیر 
ی پیاده  عنوان  به  محلی  مبارزان 
می  برخورد  سیاست  شطرنج  صفحه 
 ،1980 و  سالهای1970  در  کردند. 
در  چریکی  های  درگیری  از  تعدادی 
بین  درگیری  عمال  التین،  امریکای 
اتحاد جماهیر شوروی و ایاالت متحده 
بود.  همچنین جنگ در آنگوال، چاد، و

در  بودند.  مقوله  ازاین  نیز  ویتنام   
کردند  می  فکر  همه  که  روزها  آن 
یک  بایددرگیر  مسکو  و  واشنگتن 
جنگ متعارف و غیر قابل تصور شوند، 
به سختی می شد  پیش بینی کردکه 
ایاالت متحده و روسیه چه زمانی این 
جنگ را آغاز خواهند کرد.  در واقع، 
آغازجنگ های نیابتی زمانی  است که  
جنگ واقعی بین دوکشور، هزینه های 
باالئی دارند. بنابراین، نیروهای سوریه 
هستند  اهلل  حزب  حمایت  مورد  که 
اسالمی  دولت  از  که  باشورشیانی 
با خطر  خودخوانده  کمک می گیرند 
 ، منطقه  در  بحران  تشدید  از  کمی 
گلوی یکدیگررا می فشارند. همچنین،  
یا  نیابتی در کشورهای ضعیف  جنگ 
می  راه  به  ناامن  مرزهای  با  کشوری 
پذیرکه  آسیب  درکشورهای  افتد. 
فاقد قدرت برای خاموش کردن آتش 
شورش هستند بدون حمایت خارجی، 
شکیست  را  شورشیان  توانند   نمی 
دهندو شورشیان نیز نمی توانند حتی 
گرفتن   بدون  را  ضعیف  دولت  یک 
هائی   پناهگاه  یا  و   ، خارج  از  سالح 
اعتبار  امن در سراسر مرزهای کشور 
مثال   برای  بکشند.  به چالش  را  رژیم 
در  داخلی  های  جنگ  به   توان  می 
دهه1980  از  افغانستان  و  نیکاراگوئه 

اشاره کرد.
به دلیل  این پویایی، جنگ های نیابتی 
که  شود،  می  کشیده  درگیریهائی  به 
نسبت  محلی  های  نارضایتی  از  کمتر 
واقع،  بزرگترنیست...در  نیروهای  به 
جنگ  از  بسیاری  در  محلی  بازیگران 
های نیابتی برای حامیان خارجی خود 
بازی می کنند، نه برعکس. شورشیان 
وزنهای  سنگین  با  را  خود  های  پیام 
نوعی  کنندکه  می  تنظیم  ای،  منطقه 
جناحهای میان  در  فرمایشی  جنگ 

 مختلف درگیر شورش براه می اندازند. 
سرد،آمریکا  جنگ  درزمان  حتی 
کشف  قادربه  زحمت  به  وشوروی 
خود  قربانیان  ایدئولوژیک  تمایالت 
که  اغلب در کشورهای جهان سوم به 
سر می بردند ،بودند- چون  گرایشات 
 ، مثال  برای  کرد.   می  تغییر  آنها  
کوبا  به  کمک  واشنگتن   که  زمانی 
و  ماناگوآ   ، کرد  قطع  را  نیکاراگوئه  و 
هاوانا بیشتر به شوروی نزدیک شدند. 
پس از آنکه مسکو کمک به سومالی را 
قطع کرد موگادیشو بیشتر به باورهای 
عنوان  به  شد.  نزدیک  کاپیتالیستی 
جان  الملل  بین  روابط  پرداز  نظریه 
لوئیس گادیس در سال 1997 نوشت:  
و  دو گروه شورشی  این دوره، هر  در 
تعهدبه  »باچاپلوسی،  هایشان  رژیم 
تفاوتی،  بی  به  تظاهر  همبستگی، 
بردن  باال  حتی  یا  و  فرار،  به  تهدید 
فاجعه  نتایج  و  خود  سقوط  امکان 
حاصل  آن  از  است  ممکن  که  آمیزی 
از آمریکایی  استفاده  به  شود« دست 
ها و روس ها زدند. این واقعیت امروز 
سکوالر  رژیم  اسد،  دارد.  وجود  هم 
بنیادگرا  های  سنی  دربرابر  خودرا 
روسیه  حمایت  و  است  قرارداده 
اسدپس   . است  کرده  را جلب  وایران 
 2012 درسال  نظامی  های  شکست  از 
مبالغه  بصورتی  هارا  جهادی  تهدید 
وایران  روسیه  کردتا  مطرح  آمیز  
نیروهای  بیشتروحتی  پول  و  نیرو 
نظیر  اما  کنند.  ارسال  برایش   پیاده 
 ، مسیحی  نیروهای  به  ها  کمک  این 
نیز  محلی   بازیگران  دیگر  و  کردها 
با  سوری  شورشیان  برعکس  رسید. 
گرائی  فرقه  چهارچوب  در  جنگیدن 
تری  ثبات  با  و  بیشتر  مالی  کمکهای 
فارس  خلیج  عرب  کشورهای  از  را 

دریافت می دارند.

By Elisabeth Braw                 سربازان فراری درروسیه

عملیات  برای  هواپیما  به  شدن  سوار  از  قبل  برد،   هوا  نیروهای  به  پیوستن  به  مایل  روسی،  سربازان 
شوند می  دیده  29اکتبر2015.  استاوروپول،در  جنوبی  ازشهر  خارج  در  نظامی  وتمرینات  چتربازی 

By Camille Pecastaing جمعه خونین در فرانسه

زنی نوشته ای به زبان فرانسوی را درروز 14 نوامبر دردست دارد وبه قربانیان ادای 
احترام می کند. روی پالکاردی که در دست دارد نوشته شده :» ما با همیم .«

Lionel Beehner                                         جنگ های نیابتی  چگونه عمل می کنند    
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نتان یاهو مدعی است  که مفتی اعظم  
اورشلیم  درسالهای 1974- 1897 بنام 
امین الحسینی  فکر سوزاندن یهودیان  
اروپارا به آدولف هیتلر  القاء کرده است .

نتان یاهو  نخست وزیر  و ضمناً زئیس 
را   سخن  واین  است  ها   صهیونیست 
درسیوهفتمین  کنگره  صهیونیست ها 

اظهار  داشته است .
- بانومرکل  قویاً مسئولیت  آن وقایع را 
بعهدۀ آلمان  ونظام هیتلر  نهاده است 
ومی گوید  ازسوی دولت آلمان وازسوی 

خود، هرتفسیر دیگرراخالف می داند..
- کریستیان اینگارو  مورخ ومتخصص 
نازیسم  وابسته به مرگز ملی تحقیقات  
علمی فرانسه  نیز آن سخن  نتان یاهو 
را منطبق   با تاریخ نمی داند. زیرا خاور 
نزدیک  کامالً  خارج از حوزۀ طرحهای 

هیتلر بوده است .
خاطرات  درجلداول   اردشیرزاهدی   -
خود نیز می نویسد: » چندماهی  قبل 
از اشغال ایران  )شهریور1320( بوسیلۀ 
نخست  گیالنی   عالی  رشید  متفقین  
الحسینی  امین  شیخ  و  عراق  وزیر  
شکست  بعداز   فلسطین  اعظم  مفتی 
نهضت مقاومت  عراق دربرابر انگلیسی 
انگلیسی  شدند.  پناهنده  ایران  به  ها 
دولت  بودو  آنها  استرداد   خواستار  ها 
ایران خالف  مروت می دانست که آنهارا 
تحویل دهد. رشید عالی  و مفتی اعظم  
بعنوان میهمان  دولت درایران ماندند... 
بعد حمله  به ایران  به ترکیه  رفتند...)1(

- سوزاندن  یهودیان از سوی فلسطینی 
عبدالعزیز   و  ندارد  تاریخی  سابقۀ  ها  
سعودی بنیانگذار  عربستان سعودی  به 
روزولت  بعدازکنفرانس  یالتا گفته است 
»مابایهودان دربحث و جدل هستیم نه 

درجنگ.« )2(
طرح   10.23/15 درسرمقاله   لوموند   -

Shoan  ازنازی هاست ونظر می دهد که

)1(-  شرح عملیات را  مک لین که از بن غازی برای 
همین کار  مأمور شده بود  نوشته است . همانجا. 
مکمل  اردشیرزاهدی   خاطرات  از   قسمت  این 
است    CH.Ingaro فرانسوی   مورخ  نظرات  

صفحه 43تا صفحه 61
)2( - بلوآ -میشین B. Mechin ملک سعود - 
نشر آلبن میشل -1960 مورخ وروزنامه نگار یهودی.

 انتظار می شود داشت  از یک نخست 
نظرات   به  تا  امروزی   درشرایط  وزیر  
مورخان  از  وبسیاری  هرزوگ  ایزاک 

اسرائیلی  توجه داشته باشد.
اسالم   درتاریخ  سوزی   افتخارآدم   -
به ایراِن خمینی می رسد. که با ادعای 
مسلمین  سوزاندن   به   دست  اسالم  

درسینمای آبادان زدند.
***

باری ، نتان یاهو  بعداز سالها  کوشش 
برای افشای  نظام والئی  درساختن بمب 
اتم ، باقرارداد  وین به پاریس رفت . زیرا 
او باما مانع شد اورا . اینک باالهام  از جو 
پراز  شقاوت داعشی  ها که منتهی  به 
سراسر   ی  جهادگرا  افراطیون   بسیج 
جهان شد، می کوشد  در دنیای یهودان  
افراطیون    از  بسیجی  جهان   سراسر 
رهبران   کند   ثابت  تا  ببیند   تدارک 
مسلمان  پیوسته ودر طول تاریخ  منادی 

آدم سوزی  بوده اند.
درتخریب   یاهو   نتان  دیگر   بعبارت 
تاریخ نویسان  اسرائیلی وغیر اسرائیلی 

است .
- ناصر  رئیس جمهور مصر که با کینه 
ضد یهودی  تا جنگ  شش روزه  رفت 
از سوزاندن  یهودان  حرف نزد و تنها 
در سبکی که رجز سیاسی  است گفت 

آنهارا به دریا می ریزیم .
***

 تخریب و نفی تاریخ درپالمیر  جلوی 
چشم جهانیان  به امر البغدادی  صورت 
آقای  درشأن   یکی   این   . یافت  مثال 
نخست وزیر  اسرائیل نیست . بویژه که 
هیچ  »بی  گفت  اخیراً  ملل  درسازمان  
فلسطین  با  مذاکره  آماده  قیدوشرط 

هستم .«
***

به هرحال بنیادگران  اسالمی ، درشیوه 
های گردن زنی و دارزدن شهرت  بسیار 
دارندونه آن شیوه که از لحاظ فنی خاص 
کارشناسان  صنایع عهد آلمان  هیتلری 

است .
***

بان کیمون  دبیرکل سازمان ملل  باین 
دلیل  به اسرائیل  و فلسطین می رود  
که خطر برخورد  های این دوقوم  بسود  
ظهور داعش  دومی است درخاورنزدیک 

به رهبری نازکانه رهبران سیاسی.
***

موضع فکری ما ایرانیان  زیان دیده از  
همه طرف  یا از هرطرف  بویژه  از سوی 
بنیادگراهای دینی  جز درنفی  و بیزاری  
ازآنها نیست . اما موضع افکار ومسموم 

بودن  بعضی نظرات  نخست وزیر  پر 

مفتی  درقبال  هم   اسرائیل  سابقه  
اعظم  یا درقبال  مردم ودولت  نیم بند 
فلسطین  هم نه بسود  اسرائیل است  و 

نه بسود صلح .
- وقتی اسرائیل  سیاستی در پیش گیرد  
که دَول  غرب  دموکرات و نیز روسیه آنرا 
تأیید  وهمراهی نکنند، وقتی مذاکرات  
پی درپی  سازمان ملل از سوی اسرائیل  
ناشنوده بماند، پشت اسرائیل  از حمایت 
ها خالی می شود وفشار دنیای مسلمان 

برین کشور ده چندان خواهدشد.
اینکه نمی شود که هردو  طرف تابه ابد  
بهم  دشمن واندکی مواضع فکریشان  
لذت  نمی شود   اینکه  نشود.   نزدیک 
نفرت  برحق زیست وزندگی آدمها غلبه 
کند وتبدیل شود این نفرت  به یک نیاز 

روانی و فیزیولوژیک ؟!
اردوگاه  در  خود  باقراردادن   اسرائیل 
غرب مایل است   خودرا  به شأن و درحد 
برساندوبه  دمکرات   کشورتمام   یک 
اسرائیل  از  نه  گناه  که  بنمایاند   دنیا  
است / والبته دراین راه  کمتر از ایران  
والئی راست می گوید  زیرا  ایران والئی  
وعمق  نداردودرطول  مآبی   دمکرات 

وعرض خود والیت فقیهی است .
که  رود   می  طوری  اسرائیل   اینک 
گوئی  سراسر جهان  دراشتباهند جز 
این کشور که تنها همان  پرونده کشتار 
بی جای غزه اش  برای محکوم شدنش 
کافی است. که اگر محکوم نشده است  
تا کنون ، علت آن است که  دنیا مایل 
بنیادگرائی   در  که  دیگران  به  نیست  

بیشتر سهم دارند  محق شوند.
***

وفلسطین   اسرائیل  های  سرزمین   
شده  منتشر  های  نقشه   استناد   به 
اند  که  بُر خورده  باهم  ودرهم   چنان 
تفکیک آنها تقریباً  شدنی نیست . پس 
در  تقریب  و  همزیستی   به  محکومند 

ادراکات سیاسی - مذهبی .
آنچه  بروباالتراز  وفهمی  تیز  شعوری 
هست الزم است  تا این  دوقطب متحجر 
وکودکانه  لجباز  بهم رسند. ولی  بنظر 
میرسد که نفرت ها فعالً پیشرفته  تر 

ازآنند که سامانی برآن یافته شود.
آقای نتان یاهو  شاید  نمی بیند  خرنش

 سیاسی روسیه را  که اگر فردا برسوریه 
دست نهد  درموضع داور  شریک همه 

مذاکرات  درخاور نزدیک خواهد بود.
درازی   عمر  شاید  یاهو   نتان  آقای  اما 
برای نظام والئی  در نظر نمی گیرد و باور 
دارد  برظهور ایرانی  دست وبال بسته تر.
پس بی اعتنائی  به هردو فرض  باال آقای 
اسرائیل   وزیری  نخست  در  یاهو   نتان 
سیاسی  مدیریت  در  ونه  فرداست  

اسرائیل امروز.
***

سیاسی   نفرت  انواع  وتکثیر  تنوع  به   
رفتن شیوه ای است موذیانه . دامن زدن  
هیجانات  مذهبی  رسمی و عادتی است 
آزمود.  وسطی  درقرون  را  آن  دنیا  که 
این  اجیای   . است  کرده  پشت  وبرآن  
ملعنت های سیاسی  نسل ها را درغرایز 
حیوانی  خود ُمصر واستوار  می دارد. نه 
یهودیان  ونه فلسطینی ها ونه اعراب  
های  مدیریت   این  شایسته  مسلمان 
شوم  نیستند. زیرا این شیوه ها  موجب 
عقیم  داشتن  نبوغ همگانی شده  و می 
غزه   باضافه  فلسظین  و  شود.اسرائیل 
به جبهه های   اند   اینک تبدیل  شده 
کوچک وبزرگ درجنگی که محال است 
فاتحی داشته باشد. نتیجه این کش و 
اورشلیم   که  است  آن  کودکانه  واکش  
تبدیل  به دو شده  و شاید وحدت بیت 
المقدسی خودرا  هرگز باز نیابد. اما حتی 
بعداز تقسیم ،  آن دوهمسایه  متنفرازهم  

درنقار  دائمی می مانند. 
هشاوی  معاریو   روزنامه  قول   به 
بی  کار  یهودان   و  اعراب   جداکردن 

ثمری است 0)3( 
تروریستها  شهر  اینک  المقدس   بیت 
. پس  وکاردکش ها و چاقو زن هاست 
نه بیت است ونه شهر و  به لطف نفرت 
های همیشگی  نه مقدس . اما انصاف که 
این حشرات األرض  یک درصد سکنه  
این شهر مقدس را تشکیل نمی دهند. 
بنابراین امید ایجاد  تفاهمات  بین اعراب  
 . ویهودیان  هنوز معدوم نشده است  

درین حال  چرا نخست وزیر  اسرائیل 

03(  الون داویدمعاریف 14/10/15

به بهانه  هائی دامن  زن نفاق  باشد؟ که 
گویند مفتی زمان  ماضی  الهام بخش 
هیتلر بوده  درحالیکه هیتلر  درکتاب 

خود  » نبردمن«  همه را گفته است .
اورشلیم   سکنه  هزار  دهها  روزانه    -
 . به اسرائیل می روند  برای کار  شرقی 
وکارگاره  ها  داروخانه  و  دربیمارستانها 
های بنائی . آیا می شود همه را درمهار  

و باز بینی قرارداد؟
از 1967  اسرائیلده ها منطقه  رادرحومه  
این شهر ازآن خود  کرده است . مناطقی 
که مستندها برتعلق آن  به اعراب است 
کار  دراسرائیل  اعراب   آنکه  نتیجه   .
می کنند  وذره ای هم  مهر به اسرائیل 

ندارند.
نتان  آقای  شخصی  بسیار  سیاست 
یاهو  بجائی ره نمی برد. هرقدراراضی 
هرقدر   یا  کند   خود  ازآن  را  دیگران 
اثر  کمترین   ، اینجاوآنجا  کشد   دیوار 
وُحسن  عمومی   نظم  و  روحیات  در 
نخست  شخص  زیرا  ندارد.  همجواری  
وزیر  بیمار ایدئولوژی  نفرت باری است 
. مثل بسیاری از رهبران اسالمی . پس 
از  بد ، بد می خیزاند. بد ، به بد میرود. 
آقای نتان یاهو  عمالً دربسیج  یهودان 
خسته از  نقار ونفرت  نیست . وی درکار  
گروههای   تدارک   و  حمس   تقویت  
تندرو فلسطینی  است که از داعش هم 

الگو می گیرند.
دولت  یک  خواهان   اسرائیل   مردم 
و  معضالت  تصدیق  از  اندکه  شجاع  
واقعیت ها نهراسد و نفی تروریسم هم 

نکند.
***

نتان یاهو  و اردوغان  هردو  درکشورخود  
درنفی واقعیت های  قومی اند. و درنفی 
ادیان . اعراب دراسرائیل  بهمان اندازه  
درنفی دولت اند که کردها درنفی دولت 

اردوغان.
.عجبا که سعودیان هم  در نفی شیعیان 
و کارگران مهاجرند و امرای خلیج فارس  
نیز بهمین درد مبتالیند. درامر مهاجران  
پناه  به  حاضر   بدخو  نامسلمانان   این 
دادن  به مهاجران نیستند به این بهانه 
که جامعه  ما فبیلوی است » به استناد  

سخن وزیر کشور  امارات متحده«  

پس حاضرند  پول بدهند  ولی مهاجر 
نپذیرند.

درسویس  درکنفرانسی   شنیدم  
که  است  برآوردکرده  اردشیرزاهدی  
دَول  سعودی وامرای خلیج فارس باید  
دومیلیارد دالر  دراختیار اروپا  قرار دهد  
تا مهاجران  در غرب سروسامان  گیرند. 
این فکر درستی است  تا زمستان پوست 
از مهاجران  نَکند. ولی این پیشنهاد  به 
معنای تأیید  نظامات قبیلوی نیست.)4( 

***
یاهو   نتان  آقای  سخنان   به  برگشتی 
ضرور است . زیرا نخستین  بار نیست 
که وی می گوید  مفتی اعظم  الحسینی  
الهام بخش هیتلر بوده است  تا هیتلررا  
کندومفتی  تبرئه  بیشتری  تا  قدری  
الحسینی  و مسلمانان را  عامل جنایات  

بسازد.
وزیر دفاع  اسرائیل  طبق نوشته   مخبر 
لوموند  دراورشلیم  نظر نخست وزیر  را 
درست نمی داند. پروفسور  دینا پورات  
مورخ ، قاطعاً  نظر بر رد آن داده است 
.ولی مرغ آرمان گرائی آقای  نتان یاهو  

همیشه یک پادارد.
وقتی  ایساک هرزوگ  رهبر حزب کار 
می گوید  نتان یاهو  باید افکار خودرا 
اصالح کند یقین بدانید  اونمی شنود... 

تابرود.

)4( درانتظار دریافت اصل سخنرانی هستم تابه 
آن بازگردم.

عودبیماری یکسونگری در نتانیاهو
دکتر کاظم ودیعی - پاریس

* موضع فکری ما ایرانیان  زیان دیده از  همه طرف  بویژه  از 
سوی بنیادگراهای دینی ،  جز درنفی  و بیزاری  ازآنها نیست .

* تخریب و نفی تاریخ درپالمیر  جلوی چشم جهانیان  به امر البغدادی  صورت 
مثال یافت . این یکی  درشأن  آقای نخست وزیر  اسرائیل نیست . بویژه که 
درسازمان  ملل اخیراً گفت »بی هیچ قیدوشرط آماده مذاکره با فلسطین هستم .«

By Daniel Byman               اشتباه بزرگ داعش

حمالت  مورد  در  اولیه  های  گزارش 
کننده  نگران  احتمال  نشانگر  پاریس 
است: که دولت اسالمی )با نام مخفف 
می شود(  نامیده   ISIS خود  قدیمی 
در حال تغییر استراتژی خود و جهانی 
شدن است. اگر چه ممکن است مانند 
امریکا  از  مغز-همیشه  بدون  یک 
متنفر نبوده است؟ درحقیقت به نظر 
طوالنی   مدت  برای    ISIS رسد،  می 
انرژی خودرا برروی هدفهای محلی و 
منطقه ای متمرکز کرده بود. این گروه 
در  خودرا  حضور  گه   2014 سال  در 
دادو  افزایش  سوریه  و  عراق  سراسر 
درآورد  خود  تصرف  به  را  زمینهائی 
قبل  اما  قرارگرفت،  توجه  درکانون 
در  )القاعده  مختلف  های  نام  با  ازآن 
دولت  عراق،  اسالمی  دولت  عراق، 
غیره(  و  سوریه،  و  عراق  اسالمی 
وجود داشت و از حداقل 2004. برای 
بیش از یک دهه، با جنگهای چریکی 
و متعارف در برابر دولت های عراق و 

سوریه مقاومت کرد، وبا مخالفان 

میانه رو دولت سوریه  و جنگجویان 
بویژه  تندرو  مسلمانان   ُکردو 
دشمن  بعنوان  آنهارا  که  شیعیانی 
همچنین  جنگید.  کرد  می  قلمداد 
و  سعودی،  عربستان  ترکیه،  در 
دیگر کشورهای همسایه به تشدید 
فرقه گرایی،و مجازات دولت ها که 
کردند  می  مخالفت  گروه،   این  با 
دولتها   این  حامیان  بر  پرداخت.و 
فائق آمد. ISIS به طور منظم برای 
انجام عملیات در غرب خودرا آماده 
میکرد، اما این عملیات تا حد زیادی 
کار یک گرگ تنها بود. اما تا اینجا 
در  پاریس  آفرین  مرگ  عملیات 
اگرچه  نمی گنجد.  بندی  این طبقه 
درنقاط  همچنان   انفرادی  عملیات 
از  بعضی  و  دارد  ادامه  اروپا  دیگر 
صورت  گروه  این  با  درارتباط  آنها 
می گیرد. و ارتباطی بین تروریست 
ها و رهبران دون پایه یا میان پایه  
نیستیم  آگاه  ماهم  است.  داعش 
یک  از  بخشی  حمالت  اینگونه  که 
آن  از  ویا  است  تر  گسترده  کمپین 
و  فرانسه  که  حالی  در  جداست. 
شواهد  از  کوهی  بکمک  متحدانش 
واقعیت  به  میکنند  سعی  مدارک  و 
نگاه  ببرند  پی  افتاده،  اتفاق  آنچه 
جهانی  خطرات  و  مزایا  به  کردن 

شدنISIS  نیز سودمند است .
برای گروهی مانند  داعش نخستین 
عقیدتی  شدن   جهانی  برای  دلیل 
می  ادعا  اسالمی   دولت   . است 
مسلمانان  مبارزه   در  که  کند 
می  دفاع  دشمنانشان  علیه  جهان 
به  تنها  خودرا  حمایت  ولی  کند 
مسلمانان  عراق و سوریه و یا حتی 
به خاورمیانه محدود نمی کند، . در 
 ISIS تهدیدهای  باافزایش  واقع،  
فرانسه  متحده،  ایاالت  به  نسبت 
نوبه  به  نیز  آنها  کشورها،  دیگر  و 
خود، دالیل بیشتری برای حمله به  

داعش بدست می آورند.
داعش  عملیات  شدن  جهانی 
برخورداراست.  مزایایی  از  نیز 
که  دانمارکی  کاریکاتورهای 
گرفته  ُسخره  به  را  محمد  حضرت 
و  چچن،  در  روسیه  خشونت  بود، 
فرانسه در مورد  یا محدودیت های 
به  تواند  زنان مسلمان ُمحجبه، می 
فراتر  ها  نارضایتی  از  طیف وسیعی 
از جنگ عراق و سوریه منجرشود.

به  حمله   2015 درژانویه  مثال  برای 
چارلی ابدو،  تالش های جهادی 

بقیه درصفحه 48
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خاورمیانه  بحران  سئوال:شمااز 
آگاهی  زیاد ی دارید.وشخصًا در چند 
برای صلح وسازش  شرکت  مأموریت 
داشته اید.دربارۀ اوضاع خاورمیانه و 

مسئله مهاجرین  چه فکر می کنید؟
اردشیرزاهدی: دوقسمت سئوال شما 
درحقیقت باهم درارتباط هستند. برای 
شناخت  مشکل باید به سرچشمه آن 

بازگردیم .
قبل از اینکه به سئوال شما پاسخ دهم 
مایلم از شما دعوت کنم  سخنان پاپ 
فرانسیس را در مجمع عمومی سازمان 
ها  واژه  بخوانید.  متحدچندبار  ملل 
برای  آرزو  و  دوستی  و  مهر  از  سرشار 
بازگشتن به روحیه برادری است. او مرد 
پژواک   کالمش  و  است  بزرگی  روحانی 
کالم خداست . ماباید به سخنان کسانی 

مانند او گوش کنیم .
بحران   که  نیست   یادآوری  به  نیازی 
مهاجرت  دراروپا وپس از جنگ جهانی 
و  واسرائیل  اعراب  جنگ  با  آغازشد.. 
مسئله فلسطین ، خاورمیانه به  منطقه  
پناهنده خیز تبدیل شدکه پس از اشغال 
عراق  و افغانستان ومشکلی که امروز 
درسوریه پدید آمده  ادامه یافته است  

می  افزایش  روزبروز  پناهندگان  تعداد 
یابد بطوریکه خارج از کنترل و فراتراز 
مهاجر  کشورهای  که  است  وسایلی 
پذیر دراختیار دارند. اگر به آمار رسمی 
عالی  کمیسیون  متحدو  ملل  سازمان 
پناهندگان  نگاه کنید می بینید که در12 
ماه گذشته تعداد مهاجرین  و تقاضای  
پناهندگی  به اوج خود رسیده است . 
درپایان سال 2014  تعداد مهاجرین به 
19/5 میلیون نفر رسیدکه 14/4 میلیون 
نفر آنها تحت قیمومت کمیسیون عالی 
 2/9 درحدود  هستندو  پناهندگان 
درسال 2013  مهاجرین  از  نفر  میلیون 
بیشتر ند. تنها از فلسطین 5/1 میلیون 
نفر  مهاجر در آژانس امداد وکار سازمان 
ملل متحد  ثبت نام کرده اند وهمانطور 
که می دانید  درگیری ها و آزار و اذیت 
های اخیر به طور متوسط هرروز 42،500 
نفررا مجبور به ترک خانه های خود و 
دیگر،  جاهای  در  امن  مناطق  جویای 
چه در داخل مرزهای کشور خود و یا در 
کشورهای دیگر کرده است . این ارقام  
بهیچوجه  گویای همه ی ابعاد  انسانی 
این تراژدی نیستند. زنان بیمار، کودکانی 
از کمبود غذا  و دارودر حال مرگ  که 
هستند، خانواده هائی که از هم پاشیده 
اند، رویاهایی که به حقیقت نپیوسته اند 
و امیدهایی که بباد رفته است، هزینه 
هایی هستند که قابل محاسبه نیستند. 
سال  در  که  باشیم  داشته  یاد  به  باید 
2014،  51 درصد از پناهندگان زیر 18 

تاریخ  در  رقم  باالترین  که  بودند  سال 
می  محسوب  جوان  پناهندگان  برای 
آید  می  پیش  سئوال  این  حال  شود. 
که این مشکل از کجا آغازشد؟ اشغال 
قدرتهای  بوسیله  منطقه   کشورهای 

شرق وغرب  چه عواقبی در بر داشت ؟
های   سالح  که  داشتند  حقی  چه  آنها 
کشتار جمعی و مخرب را  برای  تحمیل 
اراده  خود بر ملت های  مستقل  به کار 

ببرند؟

ثانیاً ،  دربارۀ اعالمیه جهانی 1951 می 
وضعیت  به  مربوط  کنوانسیون  دانید 
و   1967 پروتکل  توسط  پناهندگان، 
قطعنامه 2198 )بیست و یکم( سازمان 
ملل متحد تصویب شده توسط مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد تحکیم،  امضا 
و تایید شده و عمال همه کشورها آن را 
امضاء کرده اند. آیا ملتهای بزرگ به این 
درگیری های خودافتخار می کنند؟ آیا 

آنها به امضای خود احترام گذاشتند؟

ثروتمند  کشورهای  اینکه   سوم  نکته 
چه  سعودی  عربستان  مانند  منطقه 
می کنند؟  آیا آنها تا حد زیادی باپول 
به پشتیبانی از تروریست ها از گذشته 
های دور تا امروز نپرداخته اند؟ این افراد 
که خود را  داعش  می خوانند نه تنها به 
کشتن مردان و زنان بی گناه، میپردازند 
بلکه ، آنها در نابود کردن تمدن، تاریخ، و 
دستاوردهای  قرنهای متمادی یک ملت 
بزرگ مشغولند. اینها اسلحه و پول مورد 

نیاز خودرا از کجا دریافت می کنند؟
ما عادت داشتیم که درمنطقه ای امن 
زندگی کنیم . چه کسی آغازگر تهاجم 
و استفاده از زور برای ارضای جاه طلبی 
نفت  کسی  چه  خودبود؟  ارضی   های 
برروی آتش مذهب ریخت و اختالفات 
میلیونها  بوجودآورد؟  را  وشیعه  سنی 
کاشانه  شدندو  رنج  متحمل  که  نفری 
فرزندانشان   ، دادند  دست  از  خودرا 
کشته شدندو امیدشان بربادرفت  چه 

کسانی هستند؟ اینها میلیونها نفری اند 
که به دنبال پناهندگی هستند؟

همسایگان و برادران آنها درسرنوشت 
همان  آنها  نیستند؟همه  شریک  آنها 
کتاب مقدس را نخوانده اند؟ چرا بخشی 
از میلیاردها دالری که آنها برای تجمل 
دهند  می  هدر  سالح  خرید  و  رفاه  و 
ژرفای   - که  مشکل  این  حل  برای 
نمی  داده  اختصاص   - اعتقادآنهاست 
و  مسئولیت  احساس  باید  آنها  شود؟ 
گناه.کنند  نه یک هفته، حتی یک روز 
از پول و منابعی که  تلف  می شود می 
تواند غذا، سرپناه، و دارو برای میلیون 
من  کند.  فراهم می  قربانیان  از  نفر  ها 
بخشندگی  وتصمیم صدراعظم مرکل 
ستایش  پناهندگان  به  کمک  برای  را  
اما کشورهای ثروتمند  عرب  می کنم 
باید بخشی از میلیاردها دالر پولی که به 
هدر می دهند  برای کمک به پناهندگان 

اختصاص دهند.
درهرحال ،  اجازه بدهید همه انتقادهارا 

متوجه کشورهای ثروتمند عرب نکنم 
قدرتهای بزرگ ، آنها که  هرگز حاضر 
کشور  یک  واستقالل  آزادی  اند  نبوده 
کوچک را که می خواهد خود سرنوشت 
خودرا تعیین کند  بپذیرند، نیز  دراین 

انتقاد شریکند.
سئوال : جناب سفیر ،  آیا می توانید 
احساسات شخصی خودرا درباره ایران 

امروز  بیان کنید؟
ایران سرزمین عزیز    : اردشیر زاهدی 
عاشق   ، مردم  عاشق  .من  است  من 
هروجب از خاک کشورم ، عاشق تاریخ 
بفردآن   منحصر  وفرهنگ  پرافتخارآن 
هستم . هرگوشه  خانه من  رنگ وبوی 
ایران را دارد. با این حال  درشرایط فعلی  
من بوسیلۀ رژیم  به مرگ محکوم شده ام

که  ما  ونیاکان  خانواده   اموال  همه  و   
درطول قرنها  به دست آمده بود مصادره 
ناراحت  وضع  این  از  من  است.  شده 
نیستم و هیچ شکایتی هم ندارم . هرگز   
باور نداشته  انتقامجوئی یا حسادت  به 
وندارم. درزندگی شخصی ، آموخته ام 
که مسئولیت پذیرباشم و تحمل داشته 
است   خوب  چقدر  که  میدانم   . باشم 

ببخشیم وفراموش کنیم .
می  انقالب 1979   از  دهه  از سه  بیش 

گذرد و من هرگز  دراین مدت  از هیچ 
عملی  علیه رژیم فعلی ایران  حمایت 
نکرده ام چز در مواردی که به نفع 80 
؛  ایران بوده است  میلیون نفر از مردم 
مردم همه خواهران وبرادران من هستند 
که در شرایط ناگوار پس ازجنگ و تحریم 
های نا عادالنه بسر می برند.  در تمام 
طول مذاکرات  برسر موضوع هسته ای
  ایران  همین موضع را داشته ام .همواره 
بزرگی  ملت  ایران   که  ام  کرده  تکرار 

دارد  و از این حق برخورداراست که به 
آنچه یک کشور مستقل  مستحق آن 
بسیار  آینده  به  کند.  پیدا  است دست 
است  غنی  کشوری  ایران   . خوشبینم 
. یکی از  با تاریخ وفرهنگ درخشان   .
جوان ترین ملت ها را دارد و جوانان ما 
پرانرژی و تحصیل کرده هستند. ایران 
دختران  تعداد  که  است  کشوری  تنها 
دانشگاهیش  بیش از پسران است و زنها  
دارند.  امور مملکت  ای در  نقش عمده 
ایران همانند عربستان سعودی یا بعضی 
از کشورهای دیگر نیست  که درآن زنها 

حتی حق رانندگی اتومبیل ندارند.
کشور   جمعیت  نفر  میلیون  هشتاد  از 
بیش از نیمی از آنها زیر سی سال دارند.

آینده    معماران   و  امید  و  سرمایه  آنها 
کشور من هستند . خداوندپشت وپناه  
آنها باشد. به آنها اعتماد داریم وبرایشان 

دعا می کنیم .

گفتگوی   برخی ازشاهزادگان  و سیاستمداران 
جهان با آقای اردشیر زاهدی  درژنو)بخش دوم(

* عربستان سعودی از سالها قبل    پول واسلحه دراختیار گروههای تروریستی  قرارداده  
وامروز نیز به این کار ادامه می دهد.

* چه کسی نفت برروی آتش مذهب ریخت و اختالفات سنی وشیعه را بوجودآورد؟ میلیونها 
نفری که متحمل رنج شدندو کاشانه خودرا از دست دادند ، فرزندانشان کشته شدندوامیدشان 

بربادرفت  چه کسانی هستند؟ اینها میلیونها نفری اند که به دنبال پناهندگی هستند؟

HE Ambassador Ardeshir Zahedi, HH Princess Catherine Aga Khan and
 HM the King Fouad II of Egypt 

HRH Princess Maria Gabriella of Savoy, Giovanni S. Rondanini, Vice-President of the Club 
des Leaders, Nasrine Firmenich and HE Ambassador Ardeshir Zahedi

S.A.R. la Princesse Léa de 
Belgique, Jean-Sébastien 
Robine et Saskia van 
Beuningen

Jacques Mayer, propriétaire 
de l'hôtel Beau-Rivage 
et Patrizia di Giovanni-

اردشیر زاهدی :  ایران سرزمین عزیز من است .من عاشق مردم ، عاشق هروجب از خاک کشورم ، 
عاشق تاریخ پرافتخارآن وفرهنگ منحصر بفردآن  هستم . هرگوشه  خانه من  رنگ وبوی ایران را دارد.

 آزادی: گفتگوی آقای اردشیرزاهدی 
خوانندگان  نظر  به  دردوشماره  که  را 
عزیز رساندیم همراه با متن انگلیسی 
آن جداگانه درجزوه ای منتشر کرده 
ایم .اگر خواهان دریافت آن هستید با 

ایمل مجله تماس بگیرید.



صفحه 13صفحه 12 آزادیآزادی شماره 71 - سال ششمشماره 71 - سال ششم شماره  71- سال ششمآزادی صفحه12

وقتی روسیه چسبیده به اروپا و اروپای 
فهمند،  نمی  همدیگررا  روسیه  حامل 
سراز  هردوشان   که  انتظاردارید   چه 
درآورند.  ها  اسالمستان  و  خاورمیانه 
به  آمریکا که چشمش جز  از  وبگذرید 
نفت نبود  و دررقابت  کور بماند و هرگز 
نفهمید  درخاورمیانه چرا منفور است ؟ 
نکردو  فکر  که   ، بوش  واکر  بقول جرج 
نبود،  عوضی  گفتند   .و  رفت  وعوضی 
به  تا  عراق   به  درحمله  شد  اشتباهی 

آمریکا جسارت نشود. 
بیست کشور بزرگ  امسال در آنتالیای 
تازه ساکن  اردوغان   ریاست  به  ترکیه 
تا  شده  خود   میلیونی  صد  چند  کاخ 
هیچ  به  همیشه   ومثل  آسند  گردهم 

اتفاق نظر نرسند.
اما امسال  روسیه  درشرایط  قابل قبول  
تری  با همگنان  روبرو می شود  زیرااین 
فکر  نزد اروپائیان  جوانه زده است . که 
نباید  نفی روسیه کرد بخاطر گل جمال  
آمریکا و باید  از رویاروشدن  باروسیه 
پرهیخت زیرا همسایه ای  است قدیمی 
داد   باید گوش  و  تاریخی جغرافیائی    ،
قدری به این  کشور که صاحب نفوذی 
بود  وهست  درشرق اروپا. نباید فرض 
کرد  که روسیه  راباید  حتماً نفی کرد با 

پوتین  یا بدون پوتین .
نظر  و  فکر  استقالل   پوتین   روسیه 
سیاسی  اروپای غربی  رادرقبال  آمریکا  
است  حرفی  بظاهر   که   ، است  طالب 
معقول. ولی شمشیری است  دو دم  زیرا 
پوتین   نمی شود  فکر کرد  که هدف  
اروپا  بین  انداختن   خالف  نهایت   در 

وآمریکاست .
بین  آزاد   تجارت  قرارداد  برسر  اینک 
بین  یعنی  اطلس   اقیانوس  دوساحل  
اروپاوآمریکا  بحث بسیار است . روسیه 
پوتین  می گوید  اگر این قرارداد  امضاء 
بایست  خوانده  را  اروپا  فاتحه  شود  
واروپا  روسیه  بین  آنکه  خالصه  دید. 
حرفی است برسراینکه تاکجا می شود  
دراز  روسیه  دست  شد.  نزدیک   بهم 
اروپا  ورای  متحد؟  اروپای  بسوی  است 
برخودماندن  هاست . زیراهدغ روسیه 

پوتین ، رفتن  به تحمیل روسیه پوتین 
است برغرب ، نه رفتن  به تعاطی  افکار  
ورساندن کشورش ومردم کشورش  به 

دمکراسی است .
بنابراین  اروپای متحد  دادوستد معقول  
باروسیه  پوتین را مایل است  ونه دوستی 
از  دورشدن  برای  را  پوتین  باروسیه 

متحدان دمکرات ، بویژه آمریکا را.
درسوریه  پوتین   روسیه  که  قدم   آن 
علیه  داعش برداشت  باحمالت هوائی  
وهدف  نبود  داعش  علیه   درحقیقت 
اصلی  او تقویت  بشار اسد بود  که چنان  
افشا شد که نماسید. وبا سقوط هواپیمای 
روسی درشرم الشیخ روسیه  از تک وتا 
افتاد. بطوریکه حتی مایل نیست  قبول 
کند  از چه سمت  و سو ضربه خورده 

است و منتظر نظر کارشناسان است !
چگونه می شود  باور کرد ادعای مبارزه 

باتروریسم  روسیه ی پوتین را؟
 اینجاست که باید دریافت  چرا داعش  
رسماً اعالم می دارد  که فرانسه هدف 

مقدم ماست .

فرانسه هدف اول داعش
فرانسه همیشه هدف برتر  سازمانهای  
کوچک و بزرگ تروریستها ی مسلمان  
نسبت  به  کشور  این  زیرا   . است  بوده 
اروپا  غرب   مقتدر  کشورهای   دیگر  
دارد.)  درخود   را  مسلمان  بیشترین  
واستراتژی  سال 2013(  تا  درصد    4/1
نفوذ  مسلمان   تروریست  گروههای  
فرانسه   مقیم  مسلمان   درجوانان  

یافرانسوی شده  و تبعه شناخته  شده 
ای است  تا آنهارا  مأمور  پخش روحیات  
نفرت  اسالمی علیه  اروپا کند. چرا؟  زیرا 
مسلمانان  درفرانسه  ضمن حفظ  دین 
و فرهنگ خود  پیوسته زبان  و فرهنگ 
و قوانین این کشور  محترم داشته اند. 
این  وبنیادگرمایلند  افراطی   ومحافل 

همبستگی رادرهم شکنند.
دولتی   اسناد  و  درسی  درکتب  فرانسه 
خودرا کشوری معرفی می کند که درآن  
زبان های محلی  و اقوام محترمند. واز 
لحاظ دینی کاتولیک ها وپروتستان ها  
ومسلمانان  و یهودیان  باهم وهمطرازی  

قانونی دارند.
وباألخره  فرانسه از حمایت  اقوام ساکن 
خود : سلت ها والتن ها و اقلیت مغربی 
و  ها  اسالوژرمن  و  ها  وهندوچینی  ها 
آفریقائی ها و باسک ها برخوردار است 
بعداز  از  دمکرات  جمهوری   ونظام  
انقالب فرانسه درقبول همگان  است . اما 
فرانسه  باآنکه  از لحاظ دینی  90 درصد 
کاتولیک دارد ولی از لحاظ  نظام سیاسی  
الئیک است . یعنی که دین  بتمامی از 
حکومت جداست .واین  نظم مورد قبول  

دین داران هم هست .
فرانسه که قدرت  مثل   وقتی کشوری 
بادرهم  را   عربی  اسالم  امپراتوری 
شکستن  آن بدست  شارل  مارتل  در 
732 میالدی راند باهمسایگان  ساحل 
جنوبی  مدیترانه درتجارت بماند وزبان 
مغرب  درمنطقه   فرانسه   وفرهنگ 
زده  وعرب  نبودند  َعرب   که  اسالمی  
پس  دارد.  ورواج  یافت   شدندرواج 
فرانسه وطن دوم  سکنۀ سنگالیان  و 
ا ی ها   الجزیره  و  تونسی ها ومراکشی 
شد که پس از رد  استعمار  منکر آزادگی  
فرانسه وفرهنگ آن  نشدند. چیزی که 

باب طبع بنیادگرا ها نبودو نیست .
باظهور   اخیر  سال   واندی  درسی 
در  پیوسته  فرانسه  ها  گروگانگیری 
با تروریسم  اسالمی بوده است  مبارزه 
نظام  دربرابر   پدیده   این  وقتی   اما   .
بخود   خود   آفرید  دولتها  غرب   های  
با گروههای  القاعده  و خالفت دروغین  
ووضع  شد  روبرو  داعشی   البغدادی 

دگرگون شد.
گروهک ها ی تروریستی  سعی کردند  
با استقرار  دربلژیک  و استفاده  از رفت 
وآمدهای  آسان  طرحهای  دور مدتی  
به  زدن   ضربه  برای  گیرند   درنظر  را 
اغماض   با  دمکراسی ها وبه فرانسه که 
فرهنگی  خود صاحب قدرتی شد  ازباب 
ومغز  درقلب  دمکراسی   آرمان   رفتن 
ممکن   نشین  چگونه  اروپا  مسلمانان  
از دمکراسی   بوئی  آنها که  با  است  که 
وآزادی بیان  وجدائی دین  از حکومت  
کنار آید . علت دیگر هدغ گرفتن فرانسه  
از سوی داعش آن است که  دراروپا  این 
کشور  درمبارزه علیه  تروریسم  بسیار 
فعال است . درهمین دوساله اخیر  دولت 
فرانسوا اوالند  بیالنی بسیار  مثبت  در 
مبارزه  علیه تروریسم  درچند نقطه  از 
مناطق اسالمی  ارائه داده است . بطوریکه  
آمریکا  درمبارزه با تروریسم  متفقی به 
از فرانسه ندارد وحیف که  برسرسوریه  
همدلی ندارند. شاید هم چه بهتر. شاید 
بشود  گفت فرانسه  دمکراسی را حتی به 

مسلمانان عرب چشانیده است .
نژاد   عرب  فیلسوف  بیدار   عبدالنور 
درمقاله ای  ندا می دهد  که هدف  این 
کشتار  با شکستن همبستگی ها  ما با 
اروپاست . تروریست ها  مایلند وحدت  
پاسخگوئی   طرفیت   و  زنند  مارابرهم  

ومقاومت  ذوب کنند.
درهم  برای  است   بیانی  کشتار  هر 
چون   . فرهنگی  ارزشی  شکستن  
درک  ندارد.  مذاکره  قدرت  تروریست 
فرهنگ  دیگری ندارد.می ُکشد و نمی 

، ریشه درآب  داند که همیشه درغرب 
است .

راخوانده  ملی   مقاومت  درس  اروپا  
وتجربه ها دارد. دراین سی و اندی سال  
بارها  پاریس هدف ترورها شد واین بار  
ترورها  درچند نقطه  و باهم انجام شد. 
دولت به تصمیماتی  » حالت فوق العاده«   
رفت و مردم  درهمبستگی  می زیند. 

دنیا هم از فرانسه حرف می زند. 
این ضعف   . است  داعش  ضعیف شده 
آخرزدن   سیم  به  و  عصبیت  موجب  

تبدیل شده است .
همزمانی وقایع  پاریس  و بیروت  به معنی 
آن است که  البغدادی  نمایش قدرت می 
پیوستگی   ها   گزارش  دهدزیرابقرار  
درهم  داعش   دردست  های  سرزمین 
وکم  رشید  کردهای    . است  شکسته 

اسلحه  سنجاررا پس گرفتند.

فرض ها وحساسیت ها
بر واقعه شوم پاریس  فرضیات  بسیاراست .
 ازجمله گروهی برآنند  که دررابطه است 
اخیر. هزاری  هزاران  های   بامهاجرت 
این نظریه  بیشترازناحیه  حزب جبهه 
ها  دهه  طی  که  است  فرانسه  ملی  
است  داشته  ابراز  شدید   مخالفتی 
واینک  بندوبار.  بی  های  برمهاجرت 
باورند. بیش از سی درصد  مردم برین 
اما مهاجرت  های میلیونی  اخیر  که اروپا 
تن به آن داد  از سر انساندوستی  و فجایع 
برمردم  سوریه وعراق  حتی بانومرکل  را 
که بسیار  پذیرای آن شده بود  وادار کرد  
تادر تشخیص های خود  تجدید نظر کند.
سران    ، ملی  بروحدت  تأکید   ضمن  
انتخاباتی  حسابهای  خورده  فرانسه  
خودرا  با دولت صاف وصوف می کنند. 
مردم »اعالم حالت فوق العاده« را دوست 
ندارند. مانع کسب وکار است ولی دولت  
کلمه  هنوز  بیند.  می  بهتر  را  کار  عمق 
. نبرده است  بسیج  به  را  جنگ  مردم 
هست   داعش  زدن  برسر   نظر   اتفاق 
رانمی  داعش  پایگاههای  درست   ولی 
شناسند وحمالت  کور هوائی  ادامه دارد. 
غربی ها  از جنگ زمینی  بسیار  خاطره 

بدی دارند.
درجنگ زمینی  هم لشگر محلی  می 
طلبد که ندارند. درخاورمیانه  عربی - 
، اسلحه بسیار ورزمندگان کم  اسالمی 
واعتقاد  برزیان داعش  همگانی نیست. 
درفرانسه قاطعیت  علیه اسالمیست ها  
هنوز وجودندارداتفاق افتاده  که یک امام 
اسالمیست را ازکشور خارج کنند و این 

تدبیر اثر نکرده است .
انترنت اسالمیست ها  بیشتر از مسجد ، 
جوانان را می سازند. درحقیقت مسلمانان 

فرانسه  و مسجدونماز  و دعا دارند  و نه 
بسیج فکری .

درحال حاضر  داعش سعی  داردوحشت 
دهد   سرایت  ازقلمروخود   بیرون  رابه 
ودرقلمروخود  برمحبوبیت  خود بیفزاید.
داعش  دوست فهمیده دولتها نیست . 
پدیده ای است  تازه ، درجنگ  پارتیزانی 
شهری وحمالت هماهنگ . یعنی  دریک 
لحظه  درچند نقطه  از یک شهر  به آتش 

گشودن  دست بردن.
بارها قصد کردند  منطقه واقع بین  دجله 
درسوریه  داعش   چنگ   از  را  وفرات  
درآورند ونشد. زیرا داعش دائماً درتغییر 
تاکتیک  هاست . مغز دو دوتا چهارتائی 
غربی ها  ، مغز فرماندهی  غریزی اعراب  

داعشی را عنوز نشناخته  است .
و  به غریزه حیوانی  می جنگند   یکی 
از هرسو ، و دیگری  باحساب و کتاب . 
درافغانستان هم  چنین بود که طالبان 
ریشه کن نشد. یاران البغدادی  باهوش  
آنها   اسلحۀ  کنند.  می  کار  روباهی 
تبلیغات قرآنی  و نفرت است به بیگانه 

دخالتگر درمنطقه .
لشکر داعش ، ترکیبی  است از افرادی 
از همه جا. همیشه گروهی و سواره اند. 
و پیاده نظام  نداردونفرات  بسیار آزموده 
 ، ها  غربی  سرحال.  و  وچریده  وخورده 
بیشتر بر کردها تکیه می کنندتابر سرباز 
عرب. اما کردها  برای استقالل خود می 
ازراه  اعزام قوا   به  جنگند. روزی غرب 
زمین  خواهد رفت . واین فرزند حرامزاده  
اشغال را موجب خواهد شد. یعنی عراق 

و عوارض آن .
دونفری   درمذاکرات  وپوتین   اوباما 
دراجالس آنتالیا  به راه حل  انتقال قدرت  
درسوریه   نظامی   حکومت  وبرقراری  

رسیده اند ،  به استناد  رویتر.  
این تصمیم  دونفره ، حاصل  یک مذاکره  
دونفره  به مدت 35 دقیقه با بانو سوزان 

رایس و یک همکار مترجم پوتین بود.
اما از دیگران  زمزمه برخاست که یک 

جهان  دونفری چرا؟
در  هم  آمریکا  که  نیست   تردیدی 
مبارزات فعال است  و روسیه مایل است  
بهر بهانه  ، آمریکا را تدریجاً دوست برابر 

خود بشناساند.
.و  است  راضی  نا  فرانسه  دراینصورت  

شاید جداسری کند.
***

فرانسه دوست وهابی هاست . فرانسه دوست 
انقالبیون است . فرانسه دوست محافظه 
کاران است . فرانسه دوست ترقی خواهان 
است . فرانسه سیاستی پیچیده  و َمنشی  
ساده لوحانه دارد. پس همیشه از بنیادگراها  
ضربه می خورد. بیادآرید چگونه مهمان 
خود را درنوفل لوشاتو  نشناخت ودرسالهای 
شد.  کشیده  خون  به  پاریس   1980

* فرانسه  باآنکه  از لحاظ دینی  90 درصد کاتولیک دارد ولی از لحاظ  نظام سیاسی  الئیک است . یعنی که 
دین  بتمامی از حکومت جداست واین  نظم مورد قبول  دین داران هم هست 

دکتر کاظم ودیعی

درزمان قدیم که یخچال نبود، خنک ترین قنات در تهران، قناتی بود که بعدها 
مي افتاد،  زندان  به  هرکس  آن،  از  بعد  شد.  بنا  و  ساخته  آن  در  قصر  زندان 

مي گفتند رفته آب خنک بخوره.
و این اصطالح بعدها شامل همه زنداني هایي شد که به زندان مي افتادند!!!

***
قدیمها که تهرانیها با ماشین دودی میرفتند زیارت شاه عبدالعظیم پول رفت 
و برگشت ماشین را باید اول میدادند برای همین اهالی شهر ری که مطمئن 
به خانه هایشان  اند حتما  را قبال داده  بلیط  این مسافرین پول  بودند چون  

برمیگردند. الکی تعارف میکردند که تو را خدا شب پیش ما باشین!!!
از اونجا تعارف شاه عبدالعظیمی ضرب المثل شد...

***
جامهای شراب در قدیم دارای هفت خط بودند و هرکس بنا بر ظرفیتش تا یک 

خط خاص میتوانست شراب بنوشد. این خطها عبارت بودند از:
1-مزور2-فرودینه3-اشک4-ازرق 5-بصره6-بغداد7-جور.

هرکس شراب خوار قهاری بود و میتوانست تا خط هفتم شراب بخورد به هفت 
خط معروف میشد.

هفتم  خط  تا  جام  کردن  پر  تقاضای  خودنمایی  برای  شخصی  مواقع  بعضی 
برای حفظ  اینجا دوستانش  را بنوشد.در  نمیتوانست همه شراب  میکرد ولی 
را  کسی  جور  اصطالح  و  میکشیدند  سر  را  او  .شراب  جور  خط  تا  او  آبروی 

کشیدن از اینجا ضرب المثل گردید
***

 اصطالح »بوق سگ« چیست؟ اینکه گفته می شود از صبح تا بوق سگ سر 
کارم!! یعنی چه؟

درهای  با  را  انان  شبانگاهان  که  بودند  مدخل  چهار  دارای  بازارها  قدیم  در 
.از انجا  بزرگ می بستنذ. وتمامی دکانها نیز به همین طریق قفل می شدند 
که همیشه احتمال خطر میرفت،نگهبانانی نیز شب در بازار پاسبانی میدادند. 
وحشی  سگهای   ، کنند  کنترل  را  بازار  توانستندتمامی  نمی  اینکه  دلیل  به 
به  دیگری رحم نمی کردند. پاسبانان  به همراه داشتند که به جز خودشان 
شب، در ساعت معینی از شب، در بوق بزرگی که ازشاخ قوچ بود ، با فاصله 
زمان معینی می دمیدند . بدین معنا که عنقریب سگها را دربازار رها خواهیم 
کرد . دکانداران نیز سریع محل کسب خود را ترک کرده وبه مشتریان خود 
میگفتند دیر وقت است وبوق سگ را نواختند. از ان زمان بوق سگ اصطالح 
دیر بودن معنا گرفته !!                                         فرستنده : ا.نوری از سویس

 1-گر دایره ی کوزه زگوهر سازند
                                                         از کوزه همان برون تراود که در اوست.
                                                                                                     )باباافضل(
 2-با سیه دل چه سود گفتن وعظ                        نرود میخ آهنین در سنگ
                                                                                                       )سعدی(

3-شکسته بال ترازمن میانمرغان نیست        
                                                                      دلم خوش است که نامم کبوتر حرم است

 4-هر دم که دل به عشق دهی خوش دمی بود
                                                                                  در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست 
                                                                                                          )حافظ(
 5-چنین است رسم سرای درشت        گهی پشت برزین، گهی زین به پشت
                                                                                                     )فردوسی(
 6-امیدوار بَُود آدمی به خیر کسان        مرابه خیر تو امید نیست، شر مرسان
                                                                                                        )سعدی(
 7-صوفی نشود صافی ، تا درنکشد جامی               بسیار سفر باید ، تا پخته شود خامی
 8-در تنگنای حیرتم از نخوت رقیب           یارب مباد آن که گدا معتبر شود
                                                                                                          )حافظ(

  رغب وداعش

 ضرب المثل های معروف چگونه بوجودآمدند؟

 ابیاتی که مصرع دوم آنها مشهورترند
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درآمریکا روز شکرگزاری برای مملکت 
ماهم  دارند.  ورفاهی است که  آزادی  و 
مملکتی داشتیم وهرروز ُقر می زدیم که 
این چه کشوری است تا آن را ازدست 

دادیم .
به  هفته  چند  اردشیرزاهدی 
را  مملکت  گفت  می   . آمده  نیویورک 
سوهارتو  همین  گفتم  فسادبربادداد.. 
جاه  با  و  بآمریکاآمده   هفته  این  که 
 850 کنند   می  استقبال  او  از  وجالل 
هزار نفررا درمدت دوماه کشت و بقول 
یکی از اطرافیانش سالیانه 75 میلیون 
از درآ«د نفت به حساب شخصی خود 
در یک بانک سنگاپور می ریخت .  من 
می خواهم بدانم شماها که روزهای آخر  
پیرامون شاه بودید  به او چه توصیه ای 
کردید. جواب داد از من نمی توانی حرف 
در بیاوری من این مطالب را نوشته ام  و 

یک روزی خواهی هواند.
اردشیر  درباره  خود  درکتاب  کارتر 
از جمله   . زاهدی مطالبی نوشته است 
می نویسد شاه بارها از اردشیر خواسته 
بود که وزیر دربار و یا نخست وزیر شود 
اما  زاهدی خواسته بود که این پست ها 

توسط دیگران اشغال شود  بهتر است .
***

ایرانی های آواره خیلی نا امید هستند 
خراب  خیلی  خمینی  وضع  هرچند   .
او  برای  آبروئی  دنیا  ومطبوعات   است 
از  واصله  اند.واطالعات  نگذاشته  باقی 
داخل کشور حاکی است که )سلطنت( 
زمینه داردولی شاه جوان  تحرک نشان 
 . اند  گرفته  اورا  دور  یکعده  دهد.  نمی 
است  شده  پدرش  دوران  بساط  همان 
.پیام شهریارجوان برروی کاغذ گالسه 
و با عکس رنگی ایشان  با لبهای سرخ 
که همانند لب ماتیک زده است مرا به 
پیری   سن  دراین  کرد.  عصبانی  شدت 
خوشبختانه روحیه مبارزه وحق گوئی را 
ازدست نداده ام . این است که نامه زیررا 
نوشته و به مراکش  دفتر شهریار جوان 

فرستادم .
25 آبان

پیشگاه مبارک اعلیحضرت رضاشاه دوم
بمناسبت   ایران  جوان  شهریار  پیام 
دومین سالروز سلطنت ، خصوصاً جملۀ 

ومسلم  است  درپیش  سرنوشت  »روز 
خاک  درداخل  من  روز  درآن  که  است 
بود  خواهم  شماخواهم  درکنار  وطن 
وهمگی پرچم مبارزه را همراه یکدیگر 
در  امید  نور   ». بردوش خواهیم داشت 
اسیر  و  درخارج  آواره  ایرانیان  قلب 

درایران  افکنده است .
واما وظیفه میهنی و شاهدوستی خود 
می داند  مراتب زیررا دربارلۀ پیام ونحوۀ 

عرضه آن به شرفعرض برساند
برای  گالسه  براق  کاغذ  بردن  بکار   -1
درمواقع  حتی  رسمی  جدی  پیامهای 
برای  برسد  چه  نیست  مناسب  عادی 

هنگام جنگ ومبارزه 
2- تمثال  رنگی که شدیداً روتوش شده  
است بالبهای قرمز برای یک  شاهنشاه 
جوان و)سرباز مبارز( نمیدانم تا چه حد  

مناسب است .
هزاران  »اکنون  بجای  پیام  درمتن   -3
خانواده  ایرانی را عزادارکرده است «  ده 
ها هزار یا صدها هزار به حقیقت نزدیک 
لندن   اکونومیست  مجله   (. است  تر 
درشماره اخیرخود تعداد تلفات  )کشته 
با  را درجنگ  ، مفقود واسیر(  ، زخمی 
عراق  500 هزار نفر  تخمین زده است 
وجنگهای  کشتارها،   ، خها  .)اعدام 
داخلی  با کردها ، ترکمن ها و تبریزی ها  
وقشقائی ها  جداگانه است .( چون روح  
می  جوان  شاهنشاه  آن   ، همه  امید  و 
باشد این است که کوچکترین  اشتباه 

می تواند  ضررهای جبران ناپذیری به 
مبارزات مردم وارد کند.

21 ژانویه 1983

ام  ننوشته  یادداشت  که  مدت  دراین 
جریانات زیر پیش آمد:

واالحضرت اشرف یک بنیاد )اصوالً برای 
پهلوی(  خاندان  خدمات   دادن  نشان 

تأسیس کرده است .
ای   صفحه   15 ای  مقاله  افخمی  خانم 
بود.    آورده  ای  راازمجله  خیابان  درباره 
شاه  ناصرالدین  چطور  مثالً  واینکه 
دراروپا بولوار و Rue و  Avenue همه را 
خیابان یاد می کرده است. به این مجله 
ایراد گرفتم و با خود خانم افخمی هم 

صحبت کردم  خیلی بدش آمد.
خانم افخمی  برای اینکه ایراد مرا  رد 
کند  یک مشت نامه  دانشگاهها وغیره 
واالحضرت  به  آوردو  کرده   جمع  را 
اشرف نشان داد وایشان هم قانع شدند. 
به  راجع  مثالً  ای  درنشریه  اگر  گفتم  
 » ایران  دربارهای  در  مردم  »کورکردن 
مقاله تحقیقی نوشته شود قطعاً صدها 
نامه تعریف ازطرف دانشگاههای آمریکا 
واروپا میرسد زیرا سوژه جالب و بکری 
است ولی آیا به درد ایران امروز ومسایل 
جامعه ما ونجات شاهنشاهی ایران می 

خورد؟ 
چهارسال  که  آزاده   ، رشید  پرنسس 

را  آزاد  ایران  نشریه   درپاریس  است 
منتشر می کند و با یک روحیه  پارتیزان 
وگذشت فراوان  از لذایذ مادی  به مبارزه 
مشغول است  چندروزی  به نیویورک 
 . کردم  صحبت  خیلی  باایشان  آمد  
اوهم از بنیاد تازه تأسیس  واالحضرت  
وکارهای مهنازافخمی  وپول های بیهوده  
پُری  راه خرج می شود  دل  که دراین 

داشت .
با ایشان هم عقیده بودم که واالحضرت 
کارهای  به  وذوق  شوق  که  را  اشرف 
قوی  شم  باره  )ودراین  دارد  سیاسی 
اند. از این کار دلسرد کرده  هم  دارد( 

وهرکس برای منافع مادی ومنظورهای 
که  کشد  می  براهی  را   ایشان  خاصی 
نتیجه آن عالوه بر ضرر بزرگ مادی ، 
نداشتن   )بمناسبت  روحی  افسردگی 
فعالیت سیاسی که درخون ایشان است( 

خواهد بود.
)واالحضرت  نفره  چهار  ای  جلسه 
ومن(  تشکیل  فرهادسپهبدی   آزاده، 
دادیم .من گفتم  دلسردی واالحضرت  
اینکه   )بمناسبت  سیاسی   کارهای  از 
نشان  عالقه  مورد  دراین  جوان   شاه 
و  است  متفاوت  عالقگی   بابی  نداده( 
نتیجه  بکشید.  کنار  خودرا  نباید  شما 
باز یک رشته   این شد که  این جلسه  
بشر  حقوق  درزمینه  خصوصاً  فعالیت 
وسناتورها  جراید  به  نامه   وارسال 
ومحافل و تشکیل کنفرانس ومصاحبه با 

واالحضرت شروع کنیم .

20 مارس 1983

امشب ساعت 11:36 دقیقه  تحویل سال 
نو است . یک سال دیگر  در آوارگی  با 
آینده ای که هیچ معلوم نیست . یکسال 

پیرترو فرسوده تر.
دربارۀ  زیاد  مطالب  اروپا  درمجالت 
 . است  یافته  انتشار  خمینی   جنایات 
تلویزیون  شبکه  در  دقیقه   60 برنامه 
CBS  هم مطالب تکان دهنده ای پخش 
کرد. زندانی هارا وادار می کنند مدفوع 
وادرار  پاسداران را بخورند  واگر نخورند 
وزن باشند به آنها تجاوز می کنند واگر 

مرد باشند شکنجه می دهند.
ایران دوحمله دیگر  به عراق کرد . هردو 
باشکست وتلفات مواجه شد. بچه های 

10 تا 16 ساله را به جبهه می فرستند 
دربارع   شرحی  هفته   این  نیوزویک   .
آنها داشت . این بچه هارا از یتیم خانه 
فرستند.  می  جبهه  به  بزور   دهات  و 
تعدادی از آنها اسیر شده اند وخمینی 
این عده را  ترسو وخائن  میداند زیرا 
بهیچوجه  خمینی  اند.  نشده  کشته 
متأثرحال آنان نیست و حاضر به مبادلۀ 

اسرا نمی باشد.

15 آوریل 1983

با  بعدازظهر  دقیقه   3:30 ساعت 
علیاحضرت شهبانو قرار مالقات داشتم 
فکر  چه  )شاه  کتابم   فصل  درباره  تا 
ازایشان  ازایران رفت؟(  می کرد و چرا 
خواستم  می   . بخواهم  توضیحاتی 
بپرسم  ایشان به شاه چه توصیه کرده 
نوشته  درکتابش  پرویزراجی   اند. 
است  بعدازعاشورا  وتظاهرات آن روز 
که  حاال  بود  گفته  شاه  به  علیاحضرت 
مردم مارا دوست ندارند بهتراست ازاین 

کشوربرویم ..
دیروز تلفنی با امیر خسرو افشار صحبت 
کردم .مطالب جالبی  دربارۀ راجی گفت. 
علیاحضرت هم قبول داشت که هویدا 
اختیارات تام داشت و شاه بیشتر وزرای 
اورا تاقبل از انتصاب نمی شناخت . آنها 
که می گویند  هویدا مثل  یک رئیس 
اشتباه می کنند.  بود صد درصد  دفتر 
اوحتی استانداران و رؤسای دانشگاهها 
و سردبیران جراید را تعیین می کردولی 

شاه جوابگوی خرابکاریهای اینهابود. 

4 مه 1983

صبح فرهاد سپهبدی  زنگ زد. صحبت 
این بود که باهم به کالج بروکلین برویم  
یانه ؟ در بروکلین کالج  سمیناری دربارۀ 
ایران  هست که سالیوان و باری روزن  و 
رجائی )نمایندۀ خمینی  درسازمان ملل 
است  بهتر  گفتم  بود.  خواهند  متحد( 
یک  ما  رأی  اقالً  چون   برویم  کالج  به 
امتیاز است . فرهاد درضمن خبردادکه 
حزب توده را درتهران غیرقانونی اعالم 
کرده اندوتمام توده ای ها  را می گیرند. 
نزد  کار  این  را  خمینی  موقعیت  البته 
شنیده  کند.  می  محکم  ها  آمریکائی 
شد شاپوربختیارهم در واشنگتن است 
. وی به دعوت شورای امور خارجی که 
کیسینجر و برژنسکی جزو هیئت امنای 
آن هستند  برای سخنرانی دعوت شده 

است . 
سمینار در کالج بروکلین تحت عنوان
Religion and Revolution:  
Iran›s Revolution and the Middle East
هماهنگ کننده سمینار نیز باری روزن 

بود.که وابسته مطبوعاتی سفارت آمریکا 
درتهران و یکی از گروگانها بود.ویلیام 
سالیوان  سفیر سابق  درایران  رئیس 
 Iran and the بخش سوم  تحت عنوا ن

Strategic Rivalry in the Region
ایران و رقابت استراتژیک در منطقه  بود. 
درقسمت سئواالت این بخش بلندشدم 
و سئوال کردم : آقای سالیوان البد مرا 
پیشین   سخنگوی  داریدمن  بخاطر 
جنابعالی   . هستم  خارجه  امور  وزارت 
قبل از ایران درالئوس سفیر بودیدگفت 
بلی در فیلیپین هم بودم . ادامه دادم : 
درهرحال شما الئوس را هم مانند ایران 
صالحیت   آیا  بنابراین  دادید.  دست  از 
را  سمیناری  برچنین  ریاست   برای 

دارید؟ همه سالن خندیدند.
سیاه  چهارگارد  با  خمینی  سفیر 
درجلسه  آمریکائی   مسلمان   پوست 
نزداورفتم  درتنفس   . حضورداشت 
درپاریس   ایران   سفارت  وگفتم 
و  کند   می  اعالن  لوموند   درروزنامه 
دعوت مب کند  که ایرانی ها  به ایران 
برگردند. اگر من بتهران بروم  زندانی می 
شوم یا تیرباران ؟  گفت نمیدانم . شمارا 
نمی شناسم . باید پرونده تان را بخوانم /. 
گفتم پس معلوم می شود  پرونده مطرح 
است و پرونده مطرح باشد  یعنی همان 

زندان  یا تیرباران .
هنگامی که رجائی شروع به صحبت کرد  
دادوفریاد   به  مجاهد  شروع  محصلین 
کردند و شعاردادند. بطوریکه نتوانست  
نیز   ودرپایان  کند  تمام  خودرا  نطق 
از  دهد.و  جواب  سئواالت  به  نخواست 
آمریکائی  یک   . رفت  بیرون  عقب  در 
گفت : عجبا دارد از ملت خودش فرار 
می کند. شاپوریان از طرف  دفتر شاه  
. بین او وپرویز  درواشنگتن  آمده بود 
سپهبدی مشاجره شد زیرا فرهاد  داد 
میزد مرگ برخکینی  وشاپ.ریان  به او 

ایراد می گرفت .
سالیوان  با  جلسه   آخر  درپذیرائی 
صحبت کردم . می گفت ما روی بهشتی  

خیلی حساب می کردیم  او مردی  خبره 
و الیق بود  حیف شد که کمونیست ها  

اورا کشتند.

5 مه 1383

مطلبی درمورد این سمینار تهیه کردم و 
تلفنی برای آقای صوراسرافیل  درپاریس 

خواندم  تا درایران آزاد چاپ شود.
اردیبهشت   24 شنبه  روز  آزاد   ایران 
یک  بصورت  را   مطلب  این   ،  1542
اول  ودرصفحه  درآورد  مفصل   مقاله 
تیترزد:»رئیس سالیوان، سخنران سفیر 
مقدمه  چندستون  از  وپس   » خمینی 

جالب جریان  را نقل کرد.
24 مه 1983

درهتل هیلتون واشنگتن  به افتخار  هلمز 
سفیر پیشین  آمریکا درایران  )ورئیس 
سابق سیا(  مهمانی برپابود.منهم دعوت 
داشتم . بوش معاون رئیس جمهوری و 
کیسی  رئیس فعلی  سیا جزو سخنرانها 
بود. هم  اردشیرزاهدی  آقای   . بودند 
سناتورهای متعدد از جمله  جکسون  و 
گولدواتر  هم جزو مهمانها بودند.همسرم 
با همسر هلمز که از تهران می شناخت  
آخر  در  کرد.ومن  مفصلی  احوالپرسی 
جلسه  از گلدواتر پرسیدم  : پس تکلیف  
خمینی چه می شود بااینهمه جنایات ؟و 

او گفت : ایکاش می دانستم .

28 مه 1983

والدورف  درهتل  اردشیرزاهدی  با 
مالقات  این   . کردم  مالقات  آستوریا  
برخالف  برخورد چند ماه  پیش بخوبی 

برگزارشد. 
این مالقات ها  بیشتر برای این است که  
بدانم  روزهای آخر ، شاه چگونه فکر می 
کردوچرا ازایران  رفت . اردشیر می گفت 
: دروغ ، فساد ، شاه را  واقعاً )مات( کرده 

بود. اشخاص صدیق وراستگو دیگر  

پهلوی  ملکه  نبودند.  او  دوروپیرامون  
مادرشاه  از شخصیت های  قوی 

خاندان  پهلوی بود. وی فضل اهلل زاهدی 
ها ، جمال امامی ها، وصدراألشرافها را به 
جلسات خانه اش دعوت می کرد.جلسه  
دوشنبه ها ، چهارشنبه ها ، و پنجشنبه 
اشخاص  جلسه   .ودرهر  داشت  ها 
رجل  یک  اگر  آمدند.  می  مختلف 
خدمتگزار  بی جهت مورد بی لطفی قرار 
می گرفت  ملکه مادر بنحو مقتضی از او 
دلجوئی می کرد. رضاشاه کبیر  از ایشان 
حساب می برد. ملکه مادر همسر  ومادر 
نمونه نیز بود.روز کشته شدن علیرضا 
خون گریه می کرد. ومتأسفانه روزهای 

آخر این مادر در کنار شاه نبود.

16 جون 1983

درکجله اکسپرس خواندم  آمریکا  خرید 
نفت از ایران را 4 دالر زیر قیمت اوپک 
. درمقابل آمریکا  به  ازسرگرفته است 

ایران وسایل  صنایع نفت  میفروشد.
با قدرتی که اسالم  درافغانستان  نشان 
درکوه  درآنجا   ومجاهدین  دهد   می 
وکمر  روسهارا بیچاره  کرده اند شاید  
حساب بعضی از آمریکائی ها  در مورد 
کمونیست   دربرابر  اسالم  کردن   َعَلم 
ها زیاد هم اشتباه نبوده است .. دیروز 
درنیویورک تایمز مقاله ای  بود که در 
 . است  شده  قدرتی  اسالم   هم  چین 
اسالم  دربرابر  چین   مقامات  بطوریکه 
تعصب  با  تا   دهند  می  نشان  انعطاف 
مذهبی که  ایران را زیرورو کرد  روبرو 
نشوند. ضمناً انعطاف چین دربرابر اسالم 
موجب می شود  درمنطقۀ حساس مرزی  
 Xinjiang  )با 8 میلیون نفر مسلمان( 
بشودودرمناطق  محکم  چین  وضع 
تاجیکستان ، ازبکستان ودیگر مناطق  
آسیاوخاور میانه چهره موافق  پیدا کند. 
چین ضمناًَ نمی خواهد خشم خمینی را 

برانگیزد.
ادامه دارد. 

نوشته دکترپرویز عدل برگ هایی ازدفتر خاطرات    

فعالیت  اپوزیسیون خارج از کشور

این عکس با پیام اعلیحضرت رضاشاه دوم منتشر شده بود.

                  ریچاردهلمز                                                باری گلدواتر                                               اردشیرزاهدی
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شیطان بزرگ 
و  فرهنگ  پایه  بر  ای  جامعه  هر 
میگذراند  را  خود  امورات  تجربیاتش 
درهم  و  آبکی  فرهنگش  چقدر  هر  و 
هم  مردمش  روز  و  حال   ، باشد  برهم 
سال  هفت  و  سی  بود.  خواهد  همان 
کنه  مثل  که  بخت شوری  این  از  پس 
به جان سرزمین ایران چسبیده ، هیچ 
اوضاع  بهبودی  به  توان  نمی  امیدی 
جامعه و فرهنگ تحت حکومت نعلین 
جای  باشیم.  داشته  را  امت  و  مالیان 
دور  روزگاری  که  نیست  گمانی  هیچ 
نیاکان ما پیرو آیین راستی و روشنی 
می بودند و رفتار و پندار و گفتارشان 
بر مبنای فرهنگ و تجربیاتی بود که 
انان را در دنیای آنروز پرچم دار علم 
، شهره  بشریت  تاریخ  در  و  و صنعت 

عالم کرده بود. 
و  حکومت  نمیتوان  وجه  هیچ  به 
و  فرهنگ  از  دور  به  را  حاکم  مردم 
کرده  آن رشد  در  آنان  که  ای  جامعه 
هیچ کشوری  دولتمردان  دانست.  اند 
همه  و  اند  نیامده  میمونها  سیاره  از 
اند.  و خاک  آب  همان  پرورده  و  زاده 
مرگ   “ میگوید  ابله  امت  این  وقتی 
می  توضیح  بعدش  و   “ آمریکا  بر 
و  آمریکا  دولت   “ منظورمان  که  دهد 
سیاستهای آن است و نه مردم آن” ، 
دولتمردان  و  مداران  انگاری سیاست 
آن از کره مریخ آمده اند. همه و همه 
امت  این  اند.  جامعه  همان  بطن  از 
ایران  در  حاضر  حال  در  که  جاهلی 
بدور  جریان  این  از  است  کاره  همه 
اند  نکرده  نزول  آسمانها  از  و  نیست 
یوغ  زیر  و  ایران  وخاک  درآب  همه   ،
اسالم و خرافات و موهومات آن رشد 
فرهنگ  این  که  زمانی  تا  و  اند  کرده 
و  افتخار  جای  هیچ  نشود  پاکسازی 
به خود بالیدن را ندارد و باید به حال 
سیاست  و  دین  جدایی  گریست.  آن 
از  اسالم  مثل  یکی  درجه  دین  بویژه 
است.  ایرانی  و  ایران  بقای  ضروریات 
ما زیان حکومت آخوندی را در زمان 
ساسانیان تجربه کرده ایم که چگونه 
و  گسیخت  هم  از  جامعه  پود  و  تار 

الزم  آورد.  را  بیابانگرد  عرب  اسالم 
خوانندگان  مبادا  که  است  توضیح  به 
نژاد  جانب  این  که  کنند  فکر  گرامی 
دیگری  قوم  هر  یا  اعراب  با  و  پرستم 
هیچ  شخصه  به  من  دارم.  جنگ  سر 
دشمنی با اعراب ندارم من با فرآورده 
عرب که همان دین مبین میباشد سر 
اختالف دارم ، و هیچ سعی در سبک 
ندارم.  را  آنان  کردن  خار  و  کردن 
با  مسلمان  امت  خود  اهریمنی  رفتار 
یکدیگر و با بقیه دنیا نمایانگر زشتی 
آنان است و دیگر احتیاجی به دشمنی 

من ندارند. 
رژیم  این  امروز،  به  تا   57 آشوب  از 
و  چپ  همینطور  امتی  آخوندی- 
آورده  بار  خرابی  پشت  خرابی  راست 
بازی  شب  خیمه  این  از  بعد   . است 
سر  کفار  خواندن  فاتحه  و  ای  هسته 
اسالمی،  جمهوری  اتمی  برنامه  قبر 
امت  بقیه  و  رهبرمعظم  های  عربده 
تر  بلند  و  تر  بلند  دیوانه  عزادار 
بقیه  و  آقا  حضرت  خود   ، است  شده 
مجذوبین والیت همه مشغول هیاهو و 
براین  ما  البته  میباشند.  جلو  به  فرار 
 ، تر  توخالی  چه  هر  طبل  که  باوریم 

صدایش بیشتر است. 
پیش  ماه  مقاله  در  همانطوریکه 

نوشتیم نشخوار جدید آخوند و امت 

شهید پرور پس از توافق تخمه ای با 
معظم  رهبر  است.   “ نفوذ   “ واژه  کفار 
منبری  هر  باالی  بلبل  و  گل  انقالب 
زده  اسالم  امت  گوش  به  میرود  که 
با  می خواهد  آمریکا   “ که  میخواند 
در  نفوذ  برای  راهی  هسته ای  توافق 
همه  با  راه  این  اما  کند  پیدا  ایران 
 . شد”  خواهد  بسته  آمریکا  بر  توان 
شعارهای  کردن  نشخوار  همان  هنوز 
پوچ و بی معنی برای ساختن بحران و 
تحریک امت فلک زده را مجبور است 
آخوند  ایسنا  گزارش  به  دهد.  ادامه 
مشهد  جمعه  امام  الهدی  علم  احمد 
و  مارگیری  بساط  انقالب  از  قبل  که 
در  داشت  گیری  جن  و  نویسی  دعا 
جمعه  نماز  خطبه های  گویی  چرند 
گفت: “مرگ بر آمریکا مرگ بر مردم 
نظام  بر  مرگ  بلکه  نیست  آمریکا 
که  یعنی  بعله  آمریکاست”  سلطه 
اوریون  کهکشان  از  را  امریکا  نظام 
انتخاب  و مردم آن در  اند  وارد کرده 
نمایندگان خود هیچ نقشی نداشته و 
سیاستها از دفتر خود حضرت شیطان 
میشود.  وحی  آمریکایی  کفار  به 
کفارغربی ، ممالکی مثل ما را تحت “ 
سلطه “ قرار میدهند چون میدانند که 
نقاط ضعف بسیاری داریم و از همین 
اش  اسالمی  نوع  بویژه  و  دین  جریان 

هر گونه بهره برداری میکنند.ما چون 
اصوأل دچار بیماری فراموشی تاریخی 
هستیم و از از اشتباهات گذشته خود 
درس عبرت نمی گیریم به این حال و 
روز افتاده ایم. به عبارت ساده تر، آنها 
اخالق و رفتار ما را که بنا بر باورهای 
کپک  رسومات  از  فرهنگی  و  مذهبی 
،مورد  است  گرایانه  تبعیض  و  زده 
کنکاش و موشکافی قرار دادند و کامآل 
یاد گرفتند که چگونه در بازی شطرنج 
سیاسی در مقام باالترقرار بگیرند. آن 
زمانی که کفار با جدایی دین از سیاست 
و  علم  های  پله  بیشتر  هر  سرعت  با 
صنعت و تجارب جدید را می پیمودند 
، آخوند و روضه خان و مجتهد و طلبه 
درباره روایاتی از پیغمبر اکرم از قول 
استفاده  ثواب  در  صادق  جعفر  امام 
بحث  جمعه  شب  در  واجبی  از  کردن 
و جدل میکردند! و با همین هجویات 
و داستانهای دور از خرد و این واقعه 
تمامی  در  بلکه  ایران  در  تنها  نه  تلخ 
بیشترین  که  منطقه  زده  اسالم  بالد 
هستند  دارا  را  دنیا  در  انرژی  منابع 
وجود  روزیکه  همان  از  دارد.  حقیقت 
ناپاک جمهوری اسالمی از قهر سیاهی 
باال آمد ، آتش به هیزم دشمنی و نفاق 
بین امت اسالم در خاورمیانه انداخت. 
و  روشنفکران  و  اندیشان  نو  البته 
اسالمی  کشان  ماله  و  ها  تئوریسین 
غرب  های  دسیسه  همه  که  معتقدند 
این  و  امپریالیست  و  صهیونیست  و 
حرفهاست. هیچ کدام هیچ توضیحی 
ندارند که چرا امت اسالم زده به این 
چون  بعد  است.  افتاده  روز  و  حال 
دین  فوری پشت   ، میاد  تـنگ  قافیه 
قایم میشوند و میگویند به اعتقادات 
گردنشان  رگ  و  شده  توهین  مردم 
میزند  خونشان  فشار  و  میکند  باد 
که  نیست  تفریح  از  خالی   .200 باالی 
میگوید  چه  امت  و  آخوند  این  ببینم 
سرگرم  اش  مانده  عقب  مغز  و 
ایران  برای  دیگر  نکبتی  چه  طراحی 
چیست.  اعتقاداتش  و  است  ایرانی  و 
از  قبل  که  قاآنی  اسماعیل  سردار 
پوستین  و  میکرده  مالی  نمد  انقالب 

قاسم  جانشین  حاال  و   ، میدوخته 
شده  قدس  سپاه  فرمانده  سلیمانی 
عبور”  “رمز  نشریه  با  گفتگو  در 
اشغال  از  بعد  آمریکایی ها  گفت:”... 
امام  به  دسترسی  دنبال  به  عراق 
سردار  خود  حاال  بوده اند...”  زمان 
کله پوک را بی خیالش ، اون امتی که 
مهمالت ایشان را گوش میدهد چی؟ 
برحسب همین اعتقادات به موهومات 
سربازان  امت  که  است  مجهوالت  و 
گمنام امام زمان گله گله به کشورهای 
و  میکنند  جنایت  و  رفته  منطقه 
ادامه  در  ما  استاد  میشوند.  شهید! 
سخنان پر مغز و معنی گفت: “...وقتی 
امریکایی ها وارد این مسائل می شوند، 
اصاًل نمی فهمند قضیه چیست و مدام 
زمان  امام  که  می گردند  این  دنبال 
کجاست؟ نمونه اش در عراق هست که 
بودند،  آمده  عراق  به  که  اوایل  همان 
عراقی  شخصیت های  از  بعضی  با 
مصاحبه و بعضی ها را دستگیر کردند 
مصاحبه  آن ها  با  مدت ها  و  بردند  و 
به  می توان  چگونه  که  می کردند 
محکم  این طور  این ها  که  زمانی  امام 
کرد؟  پیدا  دسترسی  هستند  پشتش 
سیستم محاسباتی این ها ظرفیت این 
، شما راست  قاآنی  استاد  ندارد...”  را 
محاسباتی  سیستم  فقط  میگویید 
شماست که ظرفیت این را دارد چون 
بلدید.  خوب  را  جهالت  چاه  جای 
امریکایی ها حواسشون نیست . برای 
اول  عج(   ( آقا  حضرت  به  دسترسی 
 ، شوند  مسلمان  و  کنند  ختنه  باید 
بعد باید با ولی فقیه بیعت کنند و پای 
شیرازی  مکارم  و  یزدی  مصباح  منبر 
عزاداری  و  زنی  سینه  و  بنشینند 
کنند. بعد باید بروند دم چاه جمکران 
راستای  در  چاه.  تو  بندازن  نامه  و 
همین اعتقادات درجه اعأل به گزارش 
ولی  نمایندگی  مسئول   “ دیگربان   “
فقیه در سازمان بسیج گفت:”... برای 
ایران  مردم  اسالمی  باور های  حفظ 
فرهنگی  انقالب  و  قیام  یک  به  نیاز 
بشری  ضد  باورهای  همین  است...” 
اسالمی بر مبنای قوانین عقب افتاده 
بهم  را  دنیا  اوضاع  که  واپسگراست  و 
زده است. البته این وسط کفار هم بی 
تقصیر نیستند، برنامه “کمربند سبز” 
جایگزینی  با  و  شد  سرباال  تف  مثل 
حکومتهای منطقه بویژه پدیدار شدن 
جمهوری جهل و جنون اسالمی ایران 
سقوط  سراشیب  در  دنیا  و  ،منطقه 
رخ  دنیا  در  امروزه  که  وقایعی  افتاد. 
ادعاست.  این  اثبات  دلیل  میدهد 
ایراندوست  و  ایرانساز  پادشاه  وقتی 
فقید پهلوی پش بینی چنین روزهایی 
مضحکه  و  گرفتند  ایراد  او  به  کرد  را 

سراسر  شعارهای  همان  و  کردند  اش 
کفار  میکردند.  قرقره  را  خود  عقده 
بویژه  طبیعی  منابع  چاپیدن  برای 
طالی سیاه منطقه دست به هر کاری 
زدند و با شناخت فرهنگی کشورها ، 
اهداف خود را به مقصد رسانند. البته 
خبر  کفار  که  پیداست  امر  شواهد  از 
پشت  خوردن  خربزه  که  نداشتند 
آخوند  وقتی  دارد.  هم  لرز  سرش 
خمینی  چون  نامتعادلی  و  ای  عقده 
به  لی  لی  و  نشاندند  درخت  زیر  را 
صلوات  و  سالم  با  و  گذاشتد  الالیش 
فکرشان  به   ، کردند  ایران  راهی 
جنون  امت  روزی  که  نمیکرد  خطور 
خودشان  شهرهای  به  اسالمی  زده 
چاله  کفاردر  هم  حاال  کنند.  حمله 
ای افتاده اند که نمیدانند چه بکنند. 
رژیم آخوندی اسالمی نه تنها خودش 
جنایتکاراست بلکه با دخالتهای خود 
پرورش   ، مذهبی  و  قومی  امور  در 
آخوند  میباشد.  تروریسم  دهنده 
دریده در این طویله ای که ساخته و 
پرداخته انقالب با شکوه است ، جوالن 
میدهد و با یاوه گویی و دروغ بستن ، 
به  میکند.  تحمیق  را  زده  فلک  امت 
و  مشهور  خوان  روضه  ایرنا،  گزارش 
امامی  امام جمعه یدکی تهران محمد 
تهران  جمعه  نماز  خطبه  در  کاشانی 
عقب  کشور  یک  ایران   ...“ گفت: 
افتاده و قرون وسطایی در زمان شاه 
بدبخت  سعود  آل  که  همانطور  بود، 
و  امام  قیام  با  است  اینگونه  امروز 
ملت بزرگ ایران و شهادت فرزندان و 
جوانان، نظام جمهوری اسالمی استوار 
های  پایه  اساسی  قانون  طبق  و  شد 
آن براساس عدل، ایمان و ایستادگی 
دربرابر سلطه ها و غرب و زیر بار ظلم 

نرفتن استکبار شکل گرفت...” 
بعله ، این تهی مغز بی خرد هرچه به 
میآورد.  زبان  به  میآید  ناقصش  عقل 
وسطایی  قرون  کشور  همان  سگ 
ارزد.  می  اسالمی  جمهوری  هزار  به 
دشمنی با آل سعود هم فقط سر منم 
جنگشان   ، است  مذهبی  های  منم 
سر اینست که هر کدام ادعا میکنند 
شاخه اسالم من ، راستین است. عدل 
بسیجی  و  آخوند  این  که  ایمانی  و 
جز  چیزی   ، میبالد  آن  به  گشنه  گدا 
حسرت  مردم  نیست.  حیوانی  رفتار 
بجز  البته  میخورند  را  طاغوت  دوره 
بقیه  و  مجاهد  و  کمونیست  رفقای 

روشنفکران ملی - مذهبی. 
را  ارفرانس  هواپیمای  اگر  بیگمان 
همان روز روی هوا میزدند، حال و روز 

دنیا امروز چیز دیگری میبود. 
 Teymour _shahabi@ yahoo.com
Facebook.com\ teymour shahabi

رد   ام القرای اسالمی هچ خبر؟

تیمور شهابی

 
امروز درحهان  هیچ مجله پزشکی  وبهداشتی وجودندارد  که درآن صفحاتی  
بخصوص   باشد  نداده  غذائی   بهداشت  به  رااختصاص   ای   صفحه  الاقل  یا 
برای زنان ومردانی  که عمرشان از  نیمه گذشته است . بطوری که اربیماری 
سرطان  گذشته ) که هنوز از علت بروز آن  اطالع ندارند(  و سیلۀ پیشگیری  
تمام امراض  ازجمله پیری زودرس  راچه درمرد وچه درزن  ، انتخاب غذا 

می دانند. 
باتوجه به اهمیتی که  امروز غذا  از لحاظ بهداشت  پیداکرده ، باید  بحث 
نظر  با  ازاین   درهزارسالقبل   درمورداغذیه   سینارا   ابن  مفصل  پزشکی 

تحسین نگریست .
درمکتب   ( وجالینوس  مثل سقراط   معروف  گذشته  پزشکان  از   هیچیک 
دانشگاه   پزشکی  مکتب  از   ( یختیشوع  خانواده   واطبای  یونان(   پزشکی 
خلفای  پزشکی  خدمت   وارد  تحصیل  از  بعدازفراغت   که  شاپور(  گندی 
عباسی شدند و پزشکان منسوب  به ری و بخصوص  محمدبن زکریای رازی  
درموضوع اغذیه  چه از لحاظ درمان بیماری و چه از لحاظ   بهداشت برای 

پیشگیری  از امراض  ، مثل ابن سینا ، دقیق نبوده اند.
شیخ الرئیس  یکی از غذاهای مفید وبهداشتی  رابرای همۀ طبقات  یعنی چه 
جوان ، چه میانسال ، چه پیر ، گوشت بره وبزغاله می داندوتوصیه می کند  

که خود داری از خوردن گوشت گوسفند وبزهای پیر اولی است .
آن مرددانشمند  که راجع به  خوردن  غذا  دستورهای مفصل  صادرکرده  
نه از ویتامین ها  اطالع  داشت ونه از مقیاس کالری  چیزی  می دانست . 
ونه از امالح معدنی  که درغذاها هست وبرای مزاج فایده دارد  مطلع بود. 
معهذا  می دانست که خوردن بره و بزغاله  بهتر از خوردن گوشت گوسفند 

وبزپیر است .
نکرده   غذا  ولذت  طعم  از  استفاده   برای  را  سفارش  این  مردبزرگ   آن 
ازآن   قسمتی  و  اند  خوانده  را  ابن سینا   غذائی  های   توصیه  که   وکسانی 
درجلداول  کتاب »القانون فی الطب«  به زبان فارسی ترجمه ومنتشرگردیده  
به  توجه  درغذاها  دانشمند  آن  که  دانند  می   ، هست  ها   درکتابفروشی  و 
اثرغذا  طعم ولذت نداردوگرچه نمی گوید که غذاهای بی مزه بخورید ولی 
توصیه  داندوازاین جهت  نمی  غذا  درلذت  بیماریها   ودرمان  دربهداشت  را 
گوشت  دانسته  می  که  بخورند  وبزغاله  بره  گوشت  االمکان  حتی  که  کرده 
ضررنداردوفایده  مزاج  برای  پیر  بزهای  و  گوسفندان  گوشت  برخالف  آنها 
گردیده  مکشوف  علمی  لحاظ  از  دوره  دراین  سینا   ابن  دستورطبی   این 
بره  بیشتراز گوشت  پیر خیلی  ومعلوم شده که گوشت گوسفندان وبزهای 
وبزغاله درمزاج آدمی تولید توکسین می کند وتوکسین زهری است  که از 

خوراکهای حیوانی وبخصوص گوشت جانوران یر تولید می شود.

دستورات  غذائی پورسینا
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رهبران  که  تردیدندارم  بنابراین 
در مکتب شان  جدایی خواهان چون 
را توجیه می کند« در  »هدف وسیله 
مسلم  واسناد  مدارک  آنهمه  برابر 
در  مشروح  ای  گونه  به  که  وموجود 
آذربایجان  نه  »آران-  زیرنام  کتابی 
 1385 تُرک«چاپ  نه   - زبان  تُرک   *
را  صالح  ام،  کرده  اشاره  آنها  نیزبه 
که  بگویند  مثاًل  که  بینند  می  درآن 
از  پیش  هزارسال  هفت  از  ترکان 
آمده  آذربایجان  به  اورال  های  دامنه 
یکی  ی  گفته  بودند)به  ومستقر شده 
از جدایی خواهان به نام آقای اغنامی 
در مصاحبه ای با رادیوی فارسی زبان 
ایران درلوس آنجلس در چند  صدای 
سال پیش(ویا نظامی وخاقانی وهمام 
همه  دیگر  وبسیاری  وقطران  واسدی 
سرزمین  ازبرای  ،ولی  اند  بوده  تُرک 
اند!  گفته  می  شعر  فارسی  به  ترکان 
ازسویی دیگر دیدیم که یکی دیگر از 
جدایی خواهان برای اثبات دیدگاهش 
در  دبستانی  نوآموز  که  گوید  می 
ی  واژه  تواند  نمی  چون  آذربایجان 
اموزگارتُرک  از  کند  تلفظ  را  »آب« 
زبانش توسری دریافت می کند، آنگاه 
سرزمینی  چنین  در  که  گوید  نمی 
ترکی  زبان  به  آلود  اوتعّصب  زعم  به 
بوده  پارسی،چگونه  زبان  به  وبیگانه 
مردم  برای  ترک  شاعران  که  است 
اند!؟آری  سروده  می  فارسی  به  شان 
گفته  هافراوان  یاوه  دست  ازاین 
ونوشته اند تا باشد ازفراراه تکرار این 

یاوه ها به هدف شان برسند. 
بهاردرزمان  الشعرای  ملک 
بر  دموکرات  ی  فرقه  استیالی 
ای خطاب  مقاله  سراسرآذربایجان،در 
به سران آن فرقه نوشته بود:»...آمدیم 
برسر لهجه های محلی وتدریس زبان 
آذربایجان الاقل  ترکی...ایکاش مردم 
قفقاز«ویافارسی  های  »تات  زبان 
عنوان  به  را  خودآذربایجان  گویان 
زبان محلی احیاء می نمودند ویاخودرا 
راضی می کردندکه زبان آذری که یک 
از  پیش  که  است]زبانی  قدیمی  لهجه 
درسراسرآذربایجان  ترکی  زبان  رواج 
)پهلوی(  میانه  پارسی  بودو  رایج 
دست  به  میشود[دوباره  نامیده 
کدام  به  فرزندان خوداحیامی شد،اما 
شویم  راضی  توانیم  می  دلخوشی 
فاتحان  تحمیلی  زبان  آقایان  که 
تاتاررابرزبان اجدادونیاکان ما رجحان 
که  وگفتیم  آمدیم  حال  نهند؟  می 
آذربایجان  محلی  لهجه  ترکی  زبان 
حرفی  کسی  است،بسیارخوب، 
نمی خواهد  را کسی  زبان  این  ندارد، 
که  اید  فکرکرده  آیا  شمابگیرد،اما  از 

دامنه وسیع دری باآنهمه ادبیاِت 

عالم گیر وآنهمه کتابهای مفیدوآنهمه 
هموطنان  نیز  فعاًل  که  تاریخی  مفاخر 
می  تکلم  آن  به  ایران  درهمه  شما 
وغریبی  عجیب  کنندواستعدادهای 
بروز  ادبی  اززبان  خودآذربایجان  در 
که  دارد  عیب  چه  کند  ومی  کرده 
که  برآیید  زبانی  احیای  بایددرپی 
داردونه  جهانی  ادبیات  سابقه  نه 
ونه  پرورده  وادب  درعلم  بزرگانی 
روزنامه  از  پرورد؟)برگرفته  می  امروز 

نبرد،شهریور1324 (.
زمینه  همین  دکترمحمودافشاردر 
درسرآغاز کتاب »آذربایجان ووحدت 
ناطق  ناصح  مهندس  ی  ملی«نوشته 
نویسد:»بچه  ما[می  آذری  میهن  ]هم 
ودرکوچه  مان  مادران  دردامان  ها 
مدرسه،به  به  رفتن  بدون  وبازار 
خودصحبت  ومحلی  مادری  زبان 
نمایند  می  حوایج  کنندورفع  می 
است[... بوده  تاکنون  که  ]همانگونه 

ساسانیان  انقراض  از  پس  درایران 
بالسان  پهلوی  زبان  واختالط 
عربی،تدریجًازبان فارسی دری کنونی 
ونیم  ها  لهجه  وبرتمام  گرفت  شکل 
،یعنی  آذری  جمله  دیگراز  زبانهای 
یافت  آذربایجان،برتری  پیشین  زبان 
وادبیات وفرهنگ عظیمی دراین زبان 

بوجودآمدوزبان مشترک بیشتر مردم 
گردید،بنابراین  ایران  همه  ورسمی 
تواند  می  که  است  زبان  این  اکنون 
کشور  وعمومی  مشترک  زبان  وباید 
مشترک  زبان  وجودولزوم  باشد،اما 
زبانهای محلی  ومانع وجود  ملی،رافع 

نیست]همانگونه که تاکنون نبود[.
اینکه گفته انداگر به بچه ها درمدرسه 
به زبان مادری ومحلی تدریس نشود 
کند،بنظر  نمی  پیشرفت  سوادآنها 
اینکه  نیست،بدلیل  چنین  این  من 
به  ازایران  کم  درسن  که  هایی  بچه 
خارجی  زبان  وآنجابه  رفته  خارج 
عقب  دانش  اند،ازلحاظ  خوانده  درس 
تبریزی  دیگراینکه  نیستند،دلیل 
مکتب  به  خودتبریز  در  هاییکه 
یامدرسه رفته وبه زبان فارسی درس 
تهرانی  بسیاری  شایداز  اند  خوانده 
راهم  مادری  هاباسوادترباشندوزبان 
اندفراموش  آمده  که  درتهران  حتی 
نکرده اند،از چند نفر که مرحوم شده 
اند برای شاهد مثال نام می برم :تقی 
زده  وکاظم  کسروی-تربیت  زاده- 
دکتر  شفق-  ایرانشهر]دکتررضازاده 
مهندس  شهریار-  آذرخشی-  رعدی 
همین  دیگر[درمورد  وبسیاری  ناصح 
نویسم  می  تقریظ  برآن  که  کتاب 

نمیدانم در کجاخوانده ام که نویسنده 
ازشیرینی  زاده«  مشهور«جمال 
ناطق[  آن]ناصح  نگارنده  قلم  وخوبی 

تمجیدکرده بود.« 
اهل  خود  که  کسروی  احمد  سید 
زیرنام  کتابش  است،در  آذربایجان 
»آذری یازبان باستان آذربایگان« می 
نویسد:»...به ویژه پس از آغاز جنبش 
مشروطه یکی از آرزوهای آذربایجانی 
آنجا  به  فارسی  برگردانیدن  ها 
روزنامه  دربرابرنگارش  بودوهمیشه 
نشان  وباکو،روی سرد  استانبول  های 
رواج  آرزوی  اند...درآذربایجان  داده 
سالها  از  ها  خاندان  میان  در  فارسی 

روان است«.
وآنگاه دایه های مهربان تر از مادر،به 
درلباس  وظاهراً  بیمورد  های  بهانه 
به نسخه  ایرانی  اقوام  برای  دلسوزی، 
خودرا  پردازندودیدگاه  می  نویسی 
آذری  میهنان  هم  ی  همه  از  ُملهم 
ی  اعالمیه  وتعمداً  کرده  قلمداد  ما 
آیا  کشند،  می  ُرخ  به  بشررا  حقوق 
اینهمه اصرار در به رسمیت شناختن 
موجه  نا  مثالهای  وارائۀ  اقوام  زبان 
نشاندن  کرسی  به  برای  ونادرست 
دوست  میهن  انسان  خود،هر  طرح 
میهن  یکپارچگی  غم  ودر  وآگاه 
آریایی مارا با توجه به تشکیل کنگره 
آذربایجانیان  جهانی  اصطالح  به  ی 
که  ومطالبی  درامریکا  سال  هر  در 
میشودوانتشار  عنوان  کنگره  درآن 
نقشه ی جغرافیایی آذربایجان بزرگ 
باکوو... به  واظهارات دولتمردان رژیم 
طراحان  این  نهایی  اهداف  از  تردید 
دلسوِزو به ظاهر هم میهن ما، وا نمی 
این  وراء  در  که  نگوییم  واگر  دارد؟ 
به  باید  است،  نهفته  نیتی  سوء  طرح 
ازروی  یقینًا  گفتارشان  که  پذیریم 

ناآگاهی است.
به  مشهور  تبریزی  حسن  میرزا 
نهضت  پیشگامان  از  »ُرشدیّه« 
لزوم  که  ایام  ایران،درآن  فرهنگی 
آموزش یک زبان یگانه در گستره ی 
میهن ما مرسوم وحتا مطرح نبود،آنهم 
در عهد شاهان ترک نژاد وترک زبان 
ولیعهِد  دربرابرچشم  آنهم  وباز  قاجار 
شاه قاجار،نخستین مدرسه به سبک 

جدیددرایران را درتبریزبنیاد نهاد که 
شد،ویا  می  تدریس  فارسی  زبان  به 
دولت  با  باآنکه  محمدخیابانی  شیخ 
مرکزی در نفاق وبرعلیه آن در جنگ 
وستیز بود،دستور داده بود که اعالمیه 
فارسی  وگاه  فارسی  زبان  به  تنها  ها 
وفرانسه نوشته شود ) نه به زبان ترکی(
دیوارها  به  مردم  آگاهی  جهت  به  که 
ازکتاب  نقل  است.)به  میشده  الصاق 

آذری نوشته سیداحمد کسروی(.
کسروی درجای دیگر همان کتاب می 
نویسد»...میرزا تقی خان رفعت که به 
هنگام درآمدن عثمانیهابه آذربایجان 
به پیش آنهارفته وسپس به دستورآنان 
ترکی  زبان  به  روزنامه«آذرآبادگان«را 
کسروی  بود...دموکراتها]  بنیادنهاده 
بود[ حزب  آن  اعضای  از  یکی  خود 
خود  همگانی  های  ازنشست  دریکی 
اورابدخواه ونادرست خوانده واز حزب 
کتاب  همودرهمان  کردند«.  بیرونش 
درباره ی کسانی که به ترکی شعرسروده 
 ... نوشته است:»  اند،  نوشته  ویاکتابی 
لیکن اینها بسیارکم وجزازروی هوس 
نبوده است،آذربایجانیها همیشه به رواج 
کوشند  هامی  خاندان  درمیان  فارسی 
باشند...«.  می  پیشگام  راه  ودرهمین 
درستی  دادن  نشان  برای  برخی 
کشورهاازجمله  از  شان،برخی  دیدگاه 
وبه  کشند  می  ُرخ  رابه  کشورسویس 
عنوان نمونه ارائه می دهند، که قیاسی 
مع الفارق است، چراکه ایران کشوری 
باتاریخ چند هزار ساله  باستانی  است 
وُکرد  ولُروبلوچ  آذری  اقوام  همین  وبا 
بامردم  و...که  ومازندرانی  وگیلک 
دیگرمناطق ایران ،بافت موزاییک این 
وبا  اند  داده  راشکل  آریایی  سرزمین 
طی  دارند،اگرچه  مشترک  تاریخ  هم 
سرزمین  خاک  از  بخشی  دوران  این 
،اماآنچه  است  جداشده  ازپیکرش  ما 
است،از  مانده  باقی  ازایران  اکنون  که 
نشده  وضمیمه  دیگرگرفته  سرزمینی 
 1648 درسال  کشورسویس  اما  است، 
درآن  که  شرایطی  بخاطر  میالدی 
از  بود،  آمده  وجود  به  اروپا  در  زمان 
گونی  وبور  ژرمنی  نژادگوناگون  سه 
آمدکه  وجود  به  وایتالیایی  )فرانسه( 
)آلمانی  به زبان خود  مردم هر منطقه 
وفرانسوی وایتالیایی( تکلم می کنند، 
نامبرده  تأسیس کشور  اگردرزمان  که 
آن  مؤسسین  ازسوی  شرایط  این   ،
کشور پذیرفته نمی شد،قدریقین این 
واین  آمد  نمی  وجود  به  همبستگی 

چنین کشوری تأسیس نمی گردید. 
پس  ما  جوان  میهن  هم  یک  که  آنجا 
برای  دبیرستان  دیپلم  دریافت  ار 
ادامه ی تحصیل به یکی از کشورهای 
بیگانه می رود ودر چنان سن وسالی 

فراگیری  برای  اش  گرفتاری  اکثر  حد 
زبان بیگانه با همه ی اختالف درحروف 
وزباِن رایج آن کشوربه بیش از یکسال 
هر  نوآموزاز  ویک  کشد  نمی  درازا  به 
دو  همزمان  تواند  می  ومنطقه  قوم 
کند  بگیردوتکلم  فرا  را  زبان  سه  الی 
وبنویسد،تردیدی نیست که فرا گیری 
ورسمی  رایج  زبان  یعنی  پارسی  زبان 
سراسر ایران با توجه به یکسان بودن 
زبانهای  ی  درهمه  فارسی  الفبای 
قومی ومحلی،کاری است بسیار آسان 
دراز جریان  که طی سالیان  همانگونه 
داشته است وجای گله وشکایتی نبود 
،مگر ازسوی برخی به ظاهر روشنفکر 
ونسخه نویس به ویژه در سالهای اخیر. 
همه  از  ایرانیان  اتفاق  به  قریب  اکثر 
اند  داده  نشان  ها  سده  طی  اقوام  ی 
این آب  فرزندان  از  همواره خودرا  که 
یکپارچگی  وخواهان  دانسته  وخاک 
میهن بزرگ شان بوده اند،تاریخ ایران 
نیز گواه این مدعااست که چه بسیار از 
و... کردوعرب  لُر،  آذری-  میهنان  هم 
فریفته ی سخنان به ظاهر دلسوزانه اما 
اغواگرانه ی دشمنان یکپارچگی ایران 
نشدند ودربرابرجدایی خواهان جانانه 

ایستاده وجانفشانیها کرده اند.
آشنایی  آذربایجان  تاریخ  به  که  آنان 
دارند ،به خوبی می دانند که سرزمین 
وچه  زمان صفویان  در  چه  آذربایجان 
بارها  دوم،  جهانی  جنگ  جریان  در 
مرکزی،مورد  دولت  ضعف  خاطر  به 
عثمانی  دولت  نظامی  تجاوزنیروی 
سال  بیست  از  بیش  وگاه  گرفت  قرار 
درتسلط آن دولت بود،مع ذلک مردم 
با  همگون  زبان  تقریباً  ی  همه  با  آن 
خودرا  مرز،توانستند  سوی  آن  مردم 
اززیر یوغ بیگانه در آورندواز مرزوبوم 

خود پاسداری کنند.
از  بخشی  زباِن  عرب  میهنان  هم 
هشت  جنگ  در  خوزستان  سرزمیِن 
ساله بین ایران وعراق، نشان دادند که 
باهمه ی تالش و تبلیغات وهزینه هایی 
برای جدایی آن خّطه  که دولت عراق 
ازایران به عمل آورده بود، به جز چند 
ده تن رانتوانست به دام فریب بکشاند.
زبان  گیری  فرا  زمانیکه  آنکه  نتیجه 
ونوجوانان  خردساالن  برای  ویژه  به 
پذیر  وانجام  ساده  بسیار  وجوانان 
دلسوزانه  ظاهر  به  وفغاِن  ناله  است، 
زبان  کارگیری  به  برای  برخی  ی 
نهادهای  در  قومی  ویا  محلی 
ازبرای  بهانه  جز  به  ودولتی،  آموزشی 
سری  جدا  برای  ای  زمینه  تدارک 
نیز  دوستانی  میهن  نیست،امیداست 
به  دارند،نسبت  که داعیۀ روشنفکری 
گفتارهای اغواگرانه روشن بین باشند.

نوشتاری پیرامون :

گفتاری اغواگرانه درباره ی 
زبان اقوام ایرانی )قسمت دوم(

از : ک. هومان

یکی از شماره های روزنامه آذربایجان، ارگان فرقه با تصویری از میرزاحسن رشدیه

بود،  نشده  باز  ایرانیان  زندگی  به  ماشین  پای  هنوز  که  روزگاری  روزو 
و  میکردند،  استفاده  االغ  از  ساختمانی  مصالح  حمل  جهت  مردم 
نامیدند. می  االغدار  بودند،  کرده  خود  پیشه  را  شغل  این  که  را   جماعتی 

صاحب  که  گچی  عباس  بنام  بود  شخصی  صنف،  این  درمیان 
بود. ورسمی  اسم  صاحب  خودش  برای  و  بود،  االغ   بیشترین 

عباس گچی آدم خوش مشرب و مردم داری بود، و همه اورا بخاطر درست 
به  همیشه  و  میخورد،  زیاد  مشروب  وجودیکه  با  و  داشتند،  دوست  کاریش 
هم  آواز  دلنشینش  صدای  با  مصالح،  جابجایی  درحال  هایش  االغ  دنبال 
میخواند، با اینحال مردم کاری به مشروبخواری اونداشتند. دست برقضا بعداز 
مدتی ورشکست می شود، و از مال دنیا هیچ چیز برایش باقی نمی ماند، و 
مجبور به فروش االغ هایش میشود، و محل زندگی خودرا ترک نموده، و عازم 
 سفری بدون مقصد، باجیب خالی، و بدون هیچ امیدی، سر به بیابان میگذارد...

پس ازطی یکی دو روز پیاده روی، تشنه و گرسنه به شهرکوچکی میرسد،و 
ای  درگوشه  و  میشود  شهر  مسجدجامع  وارد  نداشته،  جایی  اینکه  بخاطر 
میشود  مختصری  پذیرایی  مسجد  خادم  توسط  تاچندروز  و  مینشیند، 
دراین  و  میشود،  مسجد  ساکن  شده،  جماعت  نماز  صف  وارد  کم  کم  و 
مذهبی  های  کتاب  از  و  داده..،  گوش  مسجد  مالی  های  خطبه  به  مدت 
دل  در  زود  خیلی  و  میکند،  استفاده  مذهبی  دانش  کسب  جهت  مسجد 
به  اورا  مردم  و  نموده،  مسجدفوت  ازمدتی...مالی  .پس  میکند  باز  جا  مردم 
میکنند..! انتخاب  مسجد  جماعت  امام  به  شده  فوت  مالی  جانشین   عنوان 

یکی  گذر  سال،  پنج   - چهار  از  وبعد  میگذرد،  منوال  بدین  روزگار 
عازم  نماز،  ادای  برای  و  افتد،  می  شهر  همان  به  او  های  همشهری  از 
مسجدجامع میشود، و به صدای دلنشین موعظه و تالوت قرآن توسط مالی 
است؟ گچی  عباس  همان  این،  آیا  میکندکه  شک  و  میدهد،  گوش   مسجد 

پس از نماز، سراغ امام جماعت رفته، و ضمن سالم و احوال پرسی میگوید : حاج آقا...! 
 شما شباهت بسیار زیادی به یکی از آشنایان سابق من دارید...؛ به اسم عباس گچی..
میگویی... که  هستم،  گچی  عباس  همان  :من  میدهد  پاسخ  مربوطه   مالی 

شخص میگوید: آخر چطور میشود که یک آدم عرق خور، که همیشه کارش 
پشت سر االغ ها.. و آوازخواندن بود..،کارش به اینجا برسد که به یک مرد 
است....!!!! الهی  ی  معجزه  یک  این  شود..؟!،  تبدیل  روحانی...!،  و   خدا...!، 

عباس گچی میگوید :زیاد شلوغش نکن، و هندوانه زیر بغل من نگذار...من هیچ فرقی 
نکرده ام، و همان عباس گچی هستم. تنهافرقی که پیش آمده...جابجایی من و االغ 
 هاست...قبال من پشت سر االغ ها بودم...، حاال االغ ها پشت سر من هستن... همین !!!

بر گرفته از کتاب کشکول طبسی

  حکایت االغ و االغ دار 
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اغلب  نویسندگان  مشغول بازگوکردن  
وتفسیر مسایل روزهستند اما من  سعی 
می کنم  تا علت هارا پیداکنم  ووقتی 
علت پیداشد  تقریباً راه کار آنهم  برای 

مبارزه  نمایان می شود.
کنم   می  احساس   من  علت   بهمین 
گرفتاریهای ما  را دولت های بزرگ  که 
اکثراً  استعمار گرهم هستند  برای ما 
فراهم کرده اند. پس گرفتاری  ومشکل  
ملت ما  معلول است  و دولتهای بزرگ  

علت آن هستند.
من بیشتر به سراغ  روش های کشورهای  
بزرگ می روم  که خودشان را  بی عیب 
بنابراین کوشش می  الگو می دانند   و 
کنم  تا این الگوها بزرگ جهان  را زیر 
.چون  کنم  انتقاد  وازآنها  ببرم   سئوال 
اگر  انتقادات  ما بصورت  سازنده  و با 
باشد  ومنطقی  وعقلی  علمی  دالیل  
اثر گذار  بار  تکرار شد  وقتی که چند 
می شود.وکم کم  وقتی می رسد  که 
معایب  درصددرفع   بزرگ   دولتهای 
خودشان  برآیند.ووقتی شکل  اجرائی 
اعمال  دولتهای بزرگ   تغییر کرد  این 
تغییرات  اثرگذار  برملتهای  جهان سوم  
هم می شود و شاید این دورنمای فکری 
من   درابتدا  مورد قبول   بعضی ها هم  
قرار نمی گرفت ولی اگر انتقاد می کردند  
من پاسخی غیراز آنچه که عرض کردم  
نداشتم  اما معتقد بودم  که دارم  کار 
درستی انجام میدهم . اما یکباره  درچند 
هفته قبل   واقعیتی رخ داد  که بصورت 
معجزه ای  دردنیا ظاهرشدتا من درمقابل  

انتقادی اگر هست شرمسار نباشم .
این معجزه با  معجزاتی که ما درسابق  
دارد   فرق  بکلی  بودیم   شنیده  آنهارا 
وحشت  و  ترسناک  عموماً   آنها  زیرا  
معجزه  شاهد  بار  این  ولی   بودند  زا  
ای  هستیم که آرامش  بخش وشادی 
ذکر  گذشته  درمطالب   . است  آفرین 
کرده بودم  که یک جنگ فرسایشی  و 
طوالنی  بین استعمار  ومردمان  جهان 
دو  واین  برقرارشده  قرنهاست   سوم  
با یکدیگرند.  دائم  درکشاکش  جنگ 
تاکتیک   ما  اگر  که  است  این  وواقعیت 
رزمی  دشمن را بتوانیم کشف کنیم  می 
توانیم  علیه دشمن  وارد عمل  قطعی 

بشویم ونجات پیدا کنیم .
ما  به  دانش  و  واندیشه   تفکر  کاربرد 
نشان داد که تاکتیک  دشمن  این است 

خرافی  و  مذهبی  باورهای  از  دارد   که 
این  به  پس  کند.  می  استفاده  سوء  ما 
که خرافات مذهبی   نتیجه  می رسیم 
ارثی ما  باعث شکست ما شده  است . 
پس اگر بتوانیم  دست از این  خرافات 
برداریم   وارثی   تحمیلی  مذهبی  
ایم   کرده  اثر  رابی  دشمن   تاکتیک 
. ایم  داده  را شکست  درنتیجه دشمن 

باور تحمیلی  که با زور شمشیر  شکل 
گرفته  و بصورت تحقیقی نبوده  مثل 
درختی بی ریشه است  که کندنش آسان 
است  . و یا جنگهای  فراوان ومقاومتهای  
پرداخت  و  مهاجمین   درمقابل   زیاد 
خراج و جزیه  ورفتارهای  ضد انسانی  
ودست آخر  جا افتادن  آن باور  بصورت  
یک مذهب ارثی  و نه از راه  عقل ومنطق  
و مسائلی ازاین  قبیل  که با وجود  همه 
این واقعیت ها  بازهم کنار گذاشتن  این 
رسوبات مذهبی  1400 ساله  کار آسانی  
بنظر نمی رسد.  اما درچند هفته پیش   
و  کرد   ما کمک  به  واقعیت  و  حقیقت 
رویدادی  بصورت معجزه  در دنیا شکل 
گرفت  تا مردم بدانند  که کار  نشد ندارد 
وهمه  شد.  وارد  راهش  از  باید  منتهی 
رهبر  فرانسیس   پاپ  که  دیدند   دنیا 
کاتولیکهای  جهان رسماً اعالم کرد  که 
کلیسا دیگر  مسئله جهنم و سوزاندن 
درفکر   خداوند  باورنداردو  را  انسانها  
محاکمه افراد  بشر نیست  و همینطور 
اظهار داشت  آدم وحوا  یک اسطوره ای 
بیش نیست  و علناً اقرار کرد  که کلیسا 
درگذشته  نسبت به  بعضی از مسایل 
اخالقی  بشکل نادرستی  برخورد می 
کرد. ولی حاال  ، آغوش باز می کند  برای 
پذیرش همه گونه  افراد، حتی  بی دین 
ها و طرفداران سقط جنین . زیرا همگی  
خدای واحدرا  دوست دارند  و مایلند تا 
روح خودرا  خالص کنند. درمورد کتاب 

انجیل گفت  این کتاب  زیبائی هست  
ومحاکمه  تعقیب  به  افراد   درآن  که 
بازرسی  مورد  باید  اند.که  شده  تهدید 
وبازبینی قرارگیرد. اینهارا از سوی یک 
رهبر  نهادی  مذهبی بازگو می کنم که 
روزگاری با قدرتی  مافوق تصور  برتمامی 
و  داشت  مطلق  حکمرانی  اروپا  ملل  

حاال نسبت به  دوران گذشته خودش  

اوگفته   . کند.  می  احساس شرمساری 
بود که  پول به کلیسا ندهید  چون آن 
را  کشیش ها می گیرند  برای خودشان 
از طرف   اینهارا که  آیا  خرج می کنند. 
یک دین قدیمی  و قدرتمند  با میلیونها  
پیرو  در بسیاری از کشورها  می شنوید  
اسمش چیست ؟  آیا این  یک معجزه 
بزرگ  درجهان نیست که صورت گرفته  
تمام   برای   الگوئی  روشن  تواند  و می 

ادیان ونهادهای  دیگرهم قرار بگیرد.
کرد   اعالم  همچنین  فرانسیس   پاپ 
را  تعصب  که  رسیده   آن  وقت  اینک 
دین   که  کنیم   واعالم  بگذاریم   کنار 
قابلیت پیشرفت  و تغییر را دارد. یعنی 
با گذشت زمان  همه چیز حتی  دین هم  
تغییر پذیر است . باید دانست  که پاپ 
فرانسیس  همین امسال  این مطالب را  
پارسال خبری  تا  است   کرده  راعنوان 
نبود. من سالهاست  مردم را  به وجود 
یک خدای واقعی  که باخدای  مذاهب 
درهمین   .. ام  کرده  دعوت  دارد   فرق 
مجله میهنی هم  مقاله ای نوشتم  و با 
و عقلی ومنطقی  مردم  دالیل علمی  
حقیقی   واقعاً  یک خدای   وجود   از  را 
با  زمینه   دراین  من  .مقاله  کردم  آگاه 
 » واقعی  وجود خدای   اثبات   « عنوان 
آزادی  شماره 61 چاپ شده  در مجله 
که می توانید  آن را بخوانید. خواندن 
این مقاله  برای تمامی افراد  جهان سوم 
نتوانند  دیگر   تا  است  وضروری  مفید 

اساس  را  تحمیلی   مذهب  باورهای  
تاکتیک  رزمی با شماقراردهند ، برای 
غارت  ثروتهای موجود  . آیا فکر نمی 
کنید  که این دالیلی هست که  کلیساها 
ناگزیر تصمیم گرفتند  حقایق را بپذیرند  
شکل  دارد  ناچاری  از  پذیرش  این  و 
رؤسای   همان  اینها   وگرنه  گیرد  می 
کلیساهائی بودند که وقتی گالیله  آن 
ستاره شناس  ایتالیائی  ثابت کرد  که 
زمین  بدور خودش وخورشید می گردد  
اورا دستگیر  ومحاکمه کردند  و قراربود 
گردنش رابا گیوتین قطع کنند که انکار 

این فرضیه  باعث رهائی  آن مرد شد.
گالیله درسال  1632  این فرضیه را اثبات 
درسال  1992   کلیساها  اما  بود  کرده  
ناچار شدند  در 23 سال قبل قبول کنند  

که گالیله درست گفته است .
مذهب   مقررات  واقعیت  بنابراین  
توانست  360 سال یک  کشف علمی 
را  از پیروانش مخفی کند. حاال ایآبا این  
سوابقی که  دربین بوده  این اتفاق فعلی  

یک معجزه واقعی نیست ؟
اگر هست  درمورد سایر  ادیان هم صدق 
می کند وگرنه مردم  آنهارا مجبور  به 
اطاعت می کنند. ضمناً اگر  این تغییر 
می   ، پذیرفته  شده  مذهب  درزمینۀ  
موجود   روشهای  سایر   درمورد  تواند  
کند. صدق  هم  بزرگ  درکشورهای 

است  مدتی  که  است   علت  وبهمین 
درزمینۀ  روشهای معمول  در انتخابات 
آن کشورها  انتقاد می کنم و به مردمان 
آزاد  کشورهای بزرگ  هشدار داده ام  
نادرست   شما  کشور  در  انتخابات   که 
است چون انتخابات شامل دو اصل  کلی 

است . انتخاب کننده و انتخاب شونده .
وآنچه که درحال حاضر انجام می شود  
شما افراد ملت  بعنوان انتخاب کننده  ، 
کسی را انتخاب نمی کنید  این انتخاب 
شونده است که خودرا به شما تحمیل 
ام  گفته  بسیار  مورد  دراین  کند.  می 
ونوشته ام که  سوابق آنها در  اینترنت 
هست . امیدوارم  روزی برسد  که بتوانیم  
شاهد یک تغییر اساسی  دیگری بعنوان  
هم   آن  تغییرات  و  انتخابات   معجزۀ 
مذهب  مثل   آنهم  .تا  باشیم  درجهان 
اثرات  خودش را درتمام  جهان بخصوص  
کشورها ی خاورمیانه  که درحال حاضر  
وضع بسیار  اسفباری  درزمینه انتخابات 

دارند  بگذارد. 
با آرزوی پیروزی نور برتاریکی ها

 
بخش اول 

را  اشکانیان  یا  پارتیها  پیشگفتار: 
خوانده  پهلوی  ایرانی  زبانهای  به 
سرزمین  یا  پارت  به  منسوب  که  اند 
پهلوان  کلمه  میباشند.  )پهله(  پهلو 
معادل  دری  پارسی  زبان  در  که  هم 
به  نیرومند  و  دلیر   ، قهرمان  شجاع، 
کار رفته منسوب به همین قوم آریایی 
باستان  پارسی  در  پهلوی  واژه  است. 
به  هخامنشی  های  نوشته  سنگ  و 
صورت “ پرثوه “ )PARTHAVA( آمده 
ایرانی  قوم  و  پارت  سرزمین  آن  از  و 
کلمه  همین  است.  شده  اراده  پارتی 
تلفظ   )PARTHIA  ( پارثیا  یونانیان  را 
کرده اند. ایاالت پارت در کتیبه های 
تطبیق  امروز  خراسان  با  داریوش 
اسالمی  کتب  در  آنکه  سبب  میکند. 
مرکز  در  را  پارت  یا  پهله  سرزمین 
را  آن  و  نوشته  ایران  فالت  مغرب  و 
مشتمل بر پنج والیت اصفهان ، ری ، 
همدان ، نهاوند ، و آذربایجان دانسته 
دوره  در  پارتی  قوم  گسترش  اند 
حکومت پانصد ساله خود از خراسان 

به این نواحی بوده است. 
وقتی در باره زن سخن میگوییم باید 
به این واقعیت توجه داشته باشیم که 
اسناد و مدارک در مورد شناسایی زن 
در دوران کهن بسیار نارسا و کم است. 
های  جامعه  باره  در  تحقیق  اصوأل 
بوسیله  تنها  اقوام  و  ملتها  و  ابتدایی 
آنان  از  آنچه  و  زندگی  ابزار  و  آثار 
میباشد.  پذیر  امکان  مانده  جای  به 
مربوط  پژوهش  و  بررسی  این  اگر 
ملی  تاریخ  در  که  باشد  دورانی  به 
شاهنامه  و  ها  خداینامه  یعنی  ایران 
جانشینان  دشمنی  اثر  بر  کهن  های 
به  آنان  از  یادی  دوره  آن  پادشاهان 
مشکالت  با  را  انسان   ، نیامده  عمل 
منابع  از  مگر  میسازد  مواجه  فراوان 
و  رومی  دشمنان  بدست  که  مآخذ  و 
آنرا  موارد  از  بسیاری  در  که  یونامی 
به نفع خود نوشته اند نقل شده است. 
موضوع  این  در  استفاده  مورد  مآخذ 
و  ها  نوشته  سنگ  و  تاریخ  کتابهای 
سکه ها و مجسمه ها و نقوش برجسته 

خوشبختانه  که  است  اعتنایی  قابل 
به  رسیدن  در  بنحوی  را  ما  یک  هر 
میکنند.  یاری  مطلوب  نسبتأ  نتیجه 
سلطه  با  اشتار”   “ الهه  دوره  این  از 
با  گوناگون  شکلهای  به  خود  مادری 
است.  آمده  بدست  لباس  بی  و  لباس 
واشفاری   “ پرنسس  بنام  ای  مجسمه 
سناتروک  دختر  میشود  گفته  که   “
شهر  از  است   ) دهم  اشک   ( اشکانی 
بدست  الحضر(   (  )HATRA  ( هاترا 
آمده است که در موزه بغداد نگهداری 
پاریس  لوور  موزه  در  است.  میشده 
وجود  پالمیر  از  ای  برجسته  نقش 
اشکانی  دوره  از  را  بانویی  که  دارد 
این  بانوان  پوشاک  و  میدهد  نشان 
دیوارهای  بر  میسازد.  روشن  را  دوره 
معبد زوس نقاشی هایی کشیده شده 
است که عده ای را با لباس مخصوص 
که  میدهد  نشان  مذهبی  مراسم 
 . است  اشکانیان  دوران  به  مربوط 
مراسم  این  برگذارکنندگان  میان  در 
تصویر زنی به نظر میرسد که دستاری 
زیر آن  از  و موی سرش  نهاده  بر سر 
نمایان است وکف دست راست را نیز 
است.  گرفته  باال  احترام  عالمت  به 
فلزی  گردنبند  ردیف  چند  زن  این 
و  ارغوانی  چادری  و  دارد  گردن  به 
بزرگ بر سرافکنده که سرتاسربدنش 
بر  را  یا زنی دیگر  را پوشانده است و 
این دیوار نقاشی کرده اند که چادری 
ارغوانی  پیراهن  روی  سفید  سراسر 
خود بر سر کشیده و بر روی آن یک 
از  است.  افکنده  ارغوانی  پارچه  تکه 
زیر این پوشاک کالهی بلند و استوانه 
نظر  جلب  زیور  و  زر  پر  و  شکل  ای 
میکند. این بانو کفشی نظیر کفشهای 
ساده اشکانیان به پای دارد. در موزه 
به  سرب  از  زنی  مجسمه  استاندال 
که  دارد  وجود  سانتیمتر   14 اندازه 
لباس  به  فراوان  شباهتی  آن  پوشاک 

زنان موجود بر سکه های این دوره 

دارد و یادآور الهه مادر “ اشتار” است. 
بر روی سکه بالش دوم اشکانی ملکه 
کنگره  با  تاجی  که  اند  داده  نشان  را 
هایی  گردی  که  گوش  سه  تیز  های 
 ، است  نهاده  سر  بر  دارد  آنها  روی 
ضمنأ چادری بزرگ و سه گوش کرده 
شده  آورده  جلو  به  بدن  پشت  از  که 
های  سکه  در  دارد.  پیچیده  خود  به 
این  های  سکه  دیگر  و  سوم  بالش 
ضرب  آن  بر  را  تصویرملکه  که  دوره 
تن  بر  پوشاکی چنین  ملکه  اند  کرده 
چهارم  فرهاد  زن  ملکه  نقش  دارد. 
اهمیت  اشکانی  های  سکه  روی  بر 
نیم تنه مرمری  فراوان دارد. مجسمه 
شاهکارهای  جزو  که  زیبایی  بسیار 
هنری است از این ملکه موجود و در 
موزه ایران باستان نگاهداری میشود. 
از  که  گچ  روی  نقاشیهای  از  یکی  در 
است  آمده  بدست   “ خواجه  کوه   “
نشان  ملکه  با  را  اشکانی  شاه  تصویر 
میدهد )این نقاشی مربوط به قرن اول 
میالدی است ( در میان آثار مهمی که 
از حفاری های “ نساء “ اولین پایتخت 
اشکانی در نزدیکی عشق آباد کنونی 
شده  کشف  پارتها  پایتخت  اولین 
و  ها  الهه  و  زنان  از  مجسمه  تعدادی 
اشکانیان  دوره  خانمهای  شاهزاده 

وجود دارد. 
بانوان این دوره لباس پر چین پارسیان 
و هخامنشیان را دنبال نکردند بلکه بر 
مبنای پوشاک بومی چاشنی ای از مد 
روز که شاید میتوان متمایل به یونانی 
ذوق  و  میل  موافق  پوشاکی  دانست 
استفاده  مورد  و  کردند  فراهم  خود 
و  ترین  باشکوه  از  یکی  دادند.  قرار 
ساده ترین پوشاک این دوره شلیته و 
نزدیکی  که  است  کوتاه  نیمه  پیراهن 
ایلی  و  بومی  بانوان  پوشاک  با  فراوان 
نظر  در  باید  ولی  دارد  ما  امروزی 
ایران  جای  همه  در  چون  که  داشت 

حفاری الزم نشده است مدارک 

از دوره  نیست خاصه  کافی در دست 
زیادی  مطالب  هنوز  که  اشکانیان 

هست که باید روشن گردد. 
هادریانوس  میالدی   138 سال  در 
آنتونیوس  و  درگذشت  روم  امپراطور 
به جای   )PIUS- ANTONIUS( پیوس 
او به تخت نشست و بالش )ولخش ( 
پادشاه اشکانی سفیر خود را با تاجی 
فرستاد  روم  به  هیأتی  اتفاق  به  زر  از 
امپراطور جدید را تبریک  تا سلطنت 
بگوید. این داستان از سکه ای که در 
سال اول امپراطوری آنتونیوس پیوس 
ضرب شد به خوبی معلوم میشود. این 
نشان  را  امپراطور  طرف  یک  از  سکه 
که  را  زنی  دیگر  طرف  از  و  میدهد 
کمان و ترکشی بدست چپ دارد و با 
دست راست تاجی می دهد و بر روی 
شده  نوشته  پارتیا(   ( پارت  نام  سکه 

است . 
در تاریخ این دوران به نام و مقام چند 

زن برمیخوریم 
ششم  اشک  زمان  در   : روزگونگ   -1
 “ “ مهر یشت  میترادات نخستین که 
اوستا در زمان سلطنت او نوشته شده 
ها  پارتی  اسیر  سلوکی  دمتریوس”   “
شد. میترادات ، دمتریوس را به گرگان 
فراخواند و دختر خود “ روزگونگ” به 
را  وش  خورشید  یا  روزگونه  معنی 
امیدوارش  و  آورد  در  او  همسری  به 
تخت  به  دوباره  را  او  که  ساخت 
امان  او  به  مرگ  اما  بنشاند  سلطنت 

نداد که به عهد خود وفا کند. 
اشک   :)RINU  (  “ رینـو   “ ملکه   -2
ظاهرأ   ) دوم  فرهاد   ( فرهاته  هفتم 
سلطنت  تخت  به  نشستن  هنگام  در 
 “ رینـو   “ مادرش  و  بود  جوان  بسیار 
داشته  عهده  به  را  او  سلطنت  نیابت 

است. 
 .)ARATE( اراته .) SIAKE( 3- سیاکه

اوتوما ) AUTOMA(: میترادات دوم 
بقیه درصفحه 48

زن در دوره اشکانیان 
در میان آثار مهمی که از حفاری های “ نساء “ اولین پایتخت اشکانی در نزدیکی 
عشق آباد کنونی کشف شده تعدادی مجسمه از زنان و الهه ها و شاهزاده 

خانمهای دوره اشکانیان وجود دارد. 

دکتر طلعت بصاری )قبله(
پاپ فرانسیس  رهبر کاتولیکهای  جهان رسمًا اعالم کرد  که کلیسا دیگر  مسئله جهنم و سوزاندن انسانها  

را باورنداردو خداوند درفکر  محاکمه افراد  بشر نیست .

   سرتیپ ابوالفتح اقصی

  معجزه ای درآئین مسیحیت 

و تغییرات اساسی درجهان
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آرمسترانگ  نیل   1969 ژوئیه  در20 
بعنوان فرمانده آپولو 11 نخستین انسانی 
بود که قدم برسطح ماه گذاشت .اولین 
کالمی که برزبان راند این بود که :»  این 
یک گام برای یک انسان و جهشی برای  
بشریت است .« وقتی به داخل سفینه 
برروی  نفر  میلیونها  باز می گشت  اش 
زمین شنیدند که گفت » موفق باشی 

آقای گورسکی« .
ابتدا همه فکر کردند منظور او همتایان 
از  پس  اما   . است  بوده  اش  روسی 
نامی  چنین  که  دریافتند  تفحص 
آمریکائی  یا  روسی  فضانوردان  دربین 
وجودندارد. پس ازآن بارها از آرمسترانگ 
پرسیده شد که آقای گورسکی کیست؟ 
واو درجواب فقط لبخندی میزد. . تا آنکه 
وقتی سخنرانی  ژوئیه 1995  پنجم  در 

آقای آرمسترانگ در فلوریدا پایان یافت 
این سئوال را دوباره مطرح  خبرنگاری 
کرد. وآرمسترانگ گفت : اکنون که آقای 
گورسکی فوت کرده است می تواند به 

این سئوال جواب دهد. اوگفت :
بازی می  بال  بودم بیس  نوجوان  وقتی 
کردم . یک روز توپ ما به خانه همسایه 
خواب  اتاق  پنجره  روبروی  درست  و 
آنها فرودآمد.  به دنبال توپ دویدم که 
شنیدم خانم گورسکی که همسایه مابود  
به شوهرش می گفت :» میخوای با من 
سکس داشته باشی ؟  اگه پسر همسایه 
ما بتونه روی ماه قدم بزنه اونوقت توهم 

می تونی بامن سکس داشته باشی.«  
واینجابود که معمای آقای گورسکی پس 
از سالها حل شد اما کسی نمی داند که 
آقای گورسکی به آرزوی خودرسید یانه

آذربایجان   مقاومت  سردار  ستارخان 
نوشته  درجائی  مشروطیت   جنبش  و 

است:
 من هیچوقت گریه نمی کنم  چون اگر 
اشک می ریختم  آذربایجان  شکست 
می خورد  ایران،   زمین می خورد . اما 
درمشروطه  دوبارآنهم  دریک روز  اشک 

ریختم .
حدود 9 ماه  بود که تحت فشار  بودیم 
- بدون غذا  و بدون لباس - از قرارگاه 

آمدم بیرون . 
چشمم  به یک زن افتاد  که یک بچه 
دربغلش بود. دیدم که بچه از بغل مادرش 
پائین آمد  وچهاردست وپا  رفت به طرف  
بوته علف - علف را ازریشه درآورد و از 
شدت گرسنگی  شروع کرد خاک ریشه 
هارا  خوردن - با خودم گفتم  اآلن مادر 
آن بچه  به من فحش میدهد  و می گوید  
روز  این  به  مارا  که  ستارخان  به  لعنت 

انداخته...
 اما مادر کودک آمد طرفش وبچه اش را 
بغل کرد وگفت عیبی ندارد  فرزندم ... 
خاک می خوریم  اما خاک نمی دهیم . 

آنجا بود که اشکم درآمد.

از کتاب گلچین خاطرات ستارخان

عقاب با چشمان تیزبینش طعمه خودرا 
آنگاه  و  کند  می  پیدا  زمین   برروی 
باسرعتی معادل 350 کیلومتر درساعت 
بالهای  طول  میرود.  شیرجه  آن  بروی 
و  است  متر  حدود 2/5  عقاب  بازشده 
پرندگان  بزرگترین  توان  می  عقابهارا 

شکاری به حساب آورد.

پروانه ها قبل از اینکه به موجود زیبا و 
کرمینه   شوند  تبدیل  داشتنی  دوست 
یا الرو هستند و بعد به کرم تبدیل می 
دگر دیسی  مرحله  و درآخرین   شوند 
خود به پروانه ای زیبا تبدیل می شوند.  
این موجود که مورد عالقه عاشقان است 
و مظهر وفاداری است و خودرا در آتش 
شمع می سوزاند  ، درپاهای خود عضوی 
بوهای  طریق  وازآن  دارد  بویایی  برای 

خاصی را می تواند تشخیص دهد. 

شیر سلطان جنگل است و این عنوان 
را بی جهت بدست نیاورده است .  یکی 
از دالیل  آن قدرابی است که درعضالت 
یک  معموالً   . ایست  نهفته  این حیوان 
شیر نر وقتی گورخری را که حدود 300 
کیلو گرم وزن دارد   به تنهائی  به محلی 
که خانواده اش درآنجا به انتظار یک لقمه 

گوشت خوشمزه نشسته اند می کشد. 
شش  را  گورخر  این  ی  الشه  معموالً 
انسان  زورمند باید تالش کنند تا بتوانند 
از نقطه ای به نقطه دیگر حمل کنند.      

اند  کرده  وصیت  اکنون  هم  از  بعضی   
که وقتی ُمردند جسد آنهارا با نیتروژن 
منجمد کنند تا از هم پاشیده نشود به 
پیشرفت  آنقدر  علم  روزی  آنکه  امید 
کندکه آنها  پس از سالها زنده شوند و 

رقص کنان زندگی از سر گیرند.  
علم  پیشرفت  به  حد  این  تا  شما  آیا 
باشید  مذهبی  خیلی  اگر  باوردارید؟ 
خواهید گفت امکان ندارد چنین اتفاقی 

بیفتد.

سیبری  در   Yakutsk یاکوتسک 
 69 به  هوایش  دمای  درزمستانها  
رسد. می  صفر  زیر  سانتیگراد  درجه  
ولی درتابستانها  باید گرمای 39 درجه 

سانتیگراد را تحمل کند.
سردترین  درسیبری   Oymyakon
دهکده روی زمین است که یک باردمای 
صفر  زیر  سانتیگراد  درجه   72 به  آن 

رسید.

خاورمیانه  منطقه ای است که برای اولین 
پرداختندو  کشاورزی  به  مردمانش  بار 
همه  زبان  پدیدارشد.  آنجا   از  تمدن 
جز  است  عربی  خاورمیانه  کشورهای 
ایران که زبان رسمی اش  فارسی  است 
و ترکیه که زبان غالبش ترکی استانبولی 
است و اسرائیل که زبان عبری درآنجا 

رواج دارد.

حدود 730 میلیون نفر دراروپا زندگی 
می کنند که 12 درصد از جمعیت جهان 
جمعیت  تراکم  دهند.  می  تشکیل  را 
بیشتراست  دیگر  های  قاره  از  دراروپا 
نفر   70 حدود  مربع  کیلومتر  .ودرهر 
از  اروپائیان  کنند.بیشتر  می  زندگی 
که حدود 1500  قبایلی هستند  اعقاب 

سال پیش به این قاره مهاجرت کردند.
اقوامی  اعقاب  از  بریتانیا  مردم  اکثر 
متشکل از سلت ها ، انگل ها ، ساکسون 
ساکنان  بیشتر  دیگرند.  قبایل  و  ها 
فرانسه از نیاکانی مانند گل ها و فرانک 

ها بوجودآمده اند .

اسبالوها  اعقاب  از  اروپا  درشرق 
ساکنند.اروپائی های مقیم شمال مانند 
اسکاندیناوی ها  پوستی سفید و موهائی 
مانند  اروپا  جنوب  در  اما  دارند  بلوند 
موهائی  و  سبزه  پوستی  مردم  ایتالیا 
مشکی دارند. مذهب اروپائی ها مسیحی 
است و زبان آنها ریشه هندواروپائی دارد 

مانند انگلیسی، فرانسوی و روسی.

طوطی  یک  که   بود  آمده  درخبرها 
کاسکوبخاطر بی توجهی صاحبش همه 
صم  وعور  لخت  و  کنده  خودرا  پرهای 
وبکم به کنجی خزیده  است . مسئولین 
شهر به فریاداو می رسند و اورا از شر 

به  و  میرهانند  احساسش  بی  صاحب 
ای عالقمند می سپارند.دیری  خانواده 
پرهای  صاحب  باردیگر  که  گذرد  نمی 
بازهم  شود.   می  خود  رنگارنگ  زیباو 

بگوئید انسان اشرف مخلوقات است.

عباس میرزا درسن 16 سالگی دررأس 
سپاه  مأمور جنگ باروسها شد.دردوره 
اول که ده سال طول کشید  شکست 
خورد و عهدنامه ننگین  گلستان به امضاء 
دوکشور رسید. ودردورۀ دوم  این جنگ 
ها  نیز عباس میرزا با شکست مواجه 
شد و کار جنگ به عهدنامه ترکمانچای 
رسید.مورخین شجاعت عباس میرزا را 
درجنگ ستوده اند و دلیل شکست اورا 
خست فتحعلی شاه  درارسال نیرو  و 
پول کاغی برای نبرددانسته اند.و عالوه 
براین برادران عباس میرزا  هم که برای 
بودند  عزام شده  به جبهه  او  به  کمک 
درکاراو کارشکنی ها کردند و روحانی 
که  تمایالتی  دلیل  به  هم  درباری  های 
به روس ها داشتند شاه رابرای امضای 

دوقرارداد ننگین تشویق کردند.

سلطان  نزد   غور  حتکم  از  شخصی 
سال   یازده  مدت  که  غزنوی   مسعود 
)تاسال 425 هجری قمری( سلطنت کرد 
شکایت  نمود.)غور درمشرق خراسان و 

امروز  یکی از ایاالت افغانستان است(.
ای  نامه  دستورداد   مسعود   سلطان 
نوشتند  وبا ُمهراو ممهور کردند  ونامه 
را به شاکی دادند  که از غزنین پایتخت  
مسعود  به غور بر.د ونامه را  به حاکم 

بدهد تا  ازاو رفع تعدی شود.
حاکم غور وقتی  نامه رادید  خشمگین 
شد وبه شاکی گفت  مجازات تو  که از 
من نزد سلطان مسعود  شکایت کرده ای  

این است که این نامه را بخوری .
خوردن نامه  مشکل بود . چون نامه های  
دیوانی  آن زمان روی پوست شبیه به 
بدبخت   نوشته می شدولی مرد  تیماج 
ناچارشد که نامه را درحضور  حاکم غور  

قطعه قطعه کند وبخورد.

 Miguel ساودرا  دوسروانتس  میگوئل 
نویسنده    de Cervantes Saavedra
معروف  کتاب  که  ست  اسپانیا  معروف 
ُدن کیشوت  را نوشت .اودر 29 سپتامبر 
 1616 آوریل   22 در  و  1547متولدشد 
وفات کرد.معموالً اورا باختصار سروانتس 
 ، شاعر  سروانتس  کنند.  می  خطاب 
داستان نویس و نمایشنامه نویس بود. 
کتاب دون کیشوت او به عنوان نخستین 
داستان مدرن اروپا شناخته می شود. او 
در این داستان بیش از 600 شخصیت را  
اسم برده و به تجزیه وتحلیل آنهاپرداخته 
است  اما قهرمانان اصلی داستان او که 
محسوب  جهان  ادبیات  بزرگ  شاهکار 
کیشوت«   »دون  همان  شود   می 
ی پانجا«  »سانچو  و  مالیخولیایی 

 ساده دل هستند . تأثیری که او بر زبان 
اسپانیا گذاشت  به حدی است که گاهی 
می  سروانتس  زبان  را  اسپانیائی  زبان 

گویند.

وبرخالف  کرد  مراجعت  ازغور  مرد  آن 
جرأت  کرد   می  فکر  که  حاکم  تصور 
نخواهد کرد  باردیگر ازاو شکایت کند  
باز نزد  سلطان مسعودرفت و ماجرا را 
بازگفت . سلطان مسعود  کاتب را احضار 
کرد  تا نامه ای تند  به حاکم غور بنویسد 
ولی قبل ازاینکه کاتب شروع بنوشتن 
حضور  از  گفت  عاجزانه  شاکی  کند  
کاتب  به  کنم  می  درخواست  سلطان 
کاغذی  برروی  را  نامه  فرمایند  دستور 
کوچک بنویسد. سلطان علت راپرسیدو 
کاغذ  خوردن  اینکه  برای  گفت  شاکی 
کوچک از نامه ای که بر پوست نوشته 
متنبه  سلطان  تراست.  راحت  شده  
شدودستورداد سپاهی برای  دستگیری 
حاکم که شکایات زیادی ازاوشده بود  به 
غور اعزام شود و ازشاکی هم رفع تعدی 

کرد..

کـوتاه
وخواندنی کوتاهوخواندنی

  کوتاه    و

نیل آرمسترانگ ومعمای آقای گورسکی

رامشگران دربار خسروپرویز

گریه ی ستارخان

باربد و نکیسا نام دوتن از موسیقی دانان بزرگ ایرانی است که درعهد ساسانیان 
میزیسته اند. اما موسیقی دان دیگری هم درعهد ساسانی میزیسته است که 
سرِکش نام داشته است . می گویند سرکش موسیقی دانی یونانی بوده است که 
به دربار ساسانی راه یافته و نام اصلی او سرجیوس بوده است که بعداً به سرگش 
و سرکس تغییر یافته است . درتاریخ آمده است که سرکب یکی از رامشگران 
 . یافته همان سرکش است  نیز تغییر  نام  این  بوده واحتماالً  دوره خسروپرویز 

درهرحال سرکش امشگر، خواننده و آهنگ ساز دربار خسروپرویز بوده است .

سرعت پرواز عقاب

حس بویایی پروانه ها

قدرت شیر

امید به زندگی دوباره

سردترین دهکده جهان

زبان خاورمیانه ای ها

اروپا دریک نگاه

طوطی افسرده

شجاعت عباس میرزا

ماجرای  نامه مسعود غزنوی

 سروانتس ودون کیشوت
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قرنها اعتقاد مردم براین بود که حرارت 
جسمی بی وزن است که کالری نامیده 
می شود. ودر درجات مختلف می توان 
آنرادرتمام مواد پیدا کرد. برطبق  این 
براثر  درچوب   موجود   کالری  نظریه 

سوختن  آزاد می شود.
درسال 1798 دانشمند آمریکائی  بنام 
»حرارت   که  کرد  ادعا  رامفورد   کنت  
جسم نیست  بلکه پدیده ای  است که 
ایجاد می شود.«  از   طبیعت حرکت  
ودرآن سال  عقیدۀ قبلی که حرارت را 
جسم می دانست  مردود اعالم گردید.

نظریه  اما  گفت   می  درست  رامفورد 
واضحتری  درمورد ماهیت   حرارت ابراز 
نشد  تا اینکه  دانشمندان  حالت اتمی 
بودن  ماده را کشف کردند وبه این نتیجه 
رسیدند  که هرماده از ذراتی بنام  اتم 
تشکیل شده است . اکنون می دانیم که 
آنچه  بنام حرارت  یا گرما می شناسیم  
حرکت الکترونها ، و ملکولهای تشکیل 
دهنده آن جسم استکه هریک از آنها  
درآمده   حرکت  به  مختلف   جهات  در 

وبهم برخورد  می کنند. 

تنها پرندگان به مهاجرت نمی پردازند 
بلکه حشرات هم دست به هجرت می 
زنند.  آنها برای محل مناسب زیست و 
شرایط زیستمحیطی مسافات زیادی را 
طی می کنند. آنها اغلب به دلیل بدی 
هوای منطقه و کمبود غذا محل زیست 

خودرا ترک می کنندو به محل جدید م

می روند. بهنگام مهاجرت ممکن است 
در منطقه ای توقف کرده و به تعداد زیاد 
به دو روش  تخم ریزی کنند. حشرات 
مهاجرت می کنند.  هجرت ُهموستاتیک  
زمانی است که از مسیر معینی میروند و 

از همان مسیر باز می گردند.
هجرت دینامیک   نوعی از هجرت است 
که حشره خودرا به دست باد می سپارد 
تا مسیرش را تعیین کندو البته بازگشت 
دیگری  مسیر  از  نخست  جای  به  او 
موفقیت  با  نیست  معلوم  خواهدبودکه 

همراه باشد.

آیا نخستین موجود زنده ای که برروی 
زمین حیات را تجربه کرده است برای ما 

مشخص شده است ؟
پاسخ مثبت است . دانشکمندان دریافته 
اند نخستین موجود زنده  باکتری های 
تک سلولی وجلبکهای آبی متمایل به 

سبز بودند 

است. بزرگ  سنگ  معنی  به  مگالیت 
قبرهائی  سنگ  به  شبیه  ها  مگالیت 
هستند که درگورستانها بصورت عمودی 
درباالی قبر نصب می شوند.این سنگها 
در عصر نئولیتیک یا نوسنگی و عصر 
برنز   یعنی بین 4000 تا 1500 سال پیش 

از میالددر غرب اروپا بوجود آمدند.

اختراع  نما  هنوز قطب  که  درزمانهایی 
نشده بود مالحان چگونه جهت ومسیر 
صحیح را تشخیص می دادند؟ آنها راه 
خود را با ایستادن در نزدیکی ساحل، به 
دنبال نشانه های مشخصی که در ساحل 
وجود داشت می گشتندو مسیر خودرا 

نسبت به آن نشانه تعیین می کردند.

.
وقتی از ساحل دور می شدند ستاره ای 
را هدف قرار می دادند به طوری که تنها 
ایده مبهمی ازمسیر روز بعدرا برای آنها 
تعیین می کرد. تا آنکه بعدازسالهای 1100

مورداستفاده  نمارا  قطب  ها  اروپائی 
قراردادند.

در هرسلول از بدن ما حدود 30 هزار ژن 
وجود دارد که هریک  وظیفه مشخصی 
را برعهده دارند. ژنی مسئول رشد بدن 

شماست . ژن دیگری  مسئول زنده

 بودن شماست و تعجب نکنید که ژنی 
هم مسئولیت مرگ شمارا دارد.

نیمی از هرژن درسلول های بدن شما  از 
سوی مادر و نیم دیگر ازسوی پدر به شما 
منتقل می شود. وبه این ترتیب برخی از 
صفات شما به پدر و برخی به مادرتان 
نیز  موروثی  شود.بیماریهای  می  شبیه 
از طریق همین ژنها به نسل های بعدی 

منتقل می شود.

آیا هر حیوانی قادراست در کوهستانها 
 . است  منفی  پاسخ  کند؟  زندگی 
کوهستانها مکانهائی بسیار سرد و باد 
معینی  حیوانات  فقط  هستندکه  خیز 
هستند.   درآنجا  حیات  ادامه  به  قادر 
آمریکائی(  ،)یوزپلنگ  پوما  جمله  از 
پلنگ برفی که جزء حیوانات شکارچی  
سریع العمل هستند.. حیواناتی که جزء 
بزکوهی  چرندگان زیرک هستندمانند 
زیر(،  دار)عکس  کوهان  گاو  یا  یاک    ،
آیبکس یا مرال ، و شاموآ یا شوکا که 

نوعی بزکوهی است .

چگونه  دیگررا  ُکرات  تا  زمین  فاصله 
اندازه می گیرند؟

فاصله زمین تا کره ماه را با اشعه لیزر 
اندازه گیری کرده اند. و فاصله زمین تا 
کرات دیگررا می توان با تاباندن سیگنال 
راداری به آنها و اندازه گیری زمان رفت 
وبرگشت این سیگنال اندازه گیری می 
کنند.وچون سرعا حرکت این سیگنالها 
مشخص است با دردست داشتن زمان 
رفت وبرگشت این سیگنال براحتی می 
توانند فاصله اش را تازمین تعیین کنند.

دورترین کهکشانی که تا کنون کشف 
حدود   1-EGS-zs8 بانام  است  شده 
13 میلیارد سال نوری باما فاصله دارد. 
بیش  کهکشان  این  دیگر  عبارت  به 
ما  از  کیلومتر  تریلیون  130میلیارد  از 
دوراست . حتی تصور چنین فاصله ای 

برای ما غیر ممکن است.

قلب  ما درطول عمر متوسط خود  حدود 
200 میلیون لیتر خون تولید می کند. 
این مقدار از خون کافی است تا محفظه 
ای  به مساحت سنترال پارک نیویورک 

را تا ارتفاع 15 متر پُرکند.
که  است  این  است  تعجب  باعث  آنچه 
این عضو با اینهمه فعالیت  در اکثر موارد 
تا آخرین لحظه حیات خود بخوبی و با 
بدون  کند  می  بفردکار  منحصر  نظمی 
اینکه دچار کوچکترین مشکلی بشود. 
البته در تعداد کمی از مردم این عضو 
به توجه خاص نیاز پیدا می کند ازجمله 
برخی از رگهای آن مسدود می شود که 
باید آن را  به متخصص سپرد تا آن را باز 

و یا تعویض کند.

آیا ساعتها زمان را بصورت دقیق نشان 
می دهند؟ همه می دانیم که  روزگاری 

انسان زمان را با طلوع وغروب خورشید 
می سنجید.و یا با پدیدارشدن ستاره ای 
در افق تشخیص می داد که شب آغاز 
می شود.از سال 1967 تعیین زمان در 
انجام می شود.  اتمی  با ساعت  جهان  
ساعت اتمی در هر یکهزارسال یکهزارم 

ثانیه   جلو ویا عقب می رود. 
ساعت  اتم سیزیم  اگر 6 میلیون سال 
کار کند حتی یک ثانیه عقب یا جلو نمی 
رود.. دقیق ترین ساعت جهان ساعت  

NIST.7  اتمی   آمریکاست .

 گاهی براثر نواختن نتی با یک وسیله 
کنار  در  که  ای  لیوان شیشه  موسیقی 
شکند..یا  می  است  نوازنده  دست 
شیشه پنجره فرومی ریزد. دلیل این امر 
چیست ؟ دلیل آن این است که آن لیوان 
و یا شیشه پنجره ،  ارتعاشی دارد که با 
ارتعاش صدای نتی که نواخته می شود 
برابر است . درآن لحظه آن شیشه درهم 

می شکند.

لیزرLASER واژه ای است که از حروف 
اول کلمات زیر ساخته شده است :

 Light Amplification by
 Stimulated Emission of

Radiation
و عبارت از نور مصنوعی شدیدی است 
را  فوالدی  سطح  یک  تواند  می  که 
سوراخ کند. نور لیزر باریک ومستقیم 
منتشر می شود و قادراست ازروی زمین 
برسطح آئینه ای درکره ماه تابانده شود.

بعضی از انواع صابونها طبیعی هستند 
اما همه پاک کننده ها بصورت مصنوعی 
کننده   پاک  شوند.ماده  می  تهیه 
این  خاصیت  دارد.  نام    Surfactant
ماده آن است که خودرا به مواد چرک 
بهمراه  آنهارا  و  چسباند  می  چربی  یا 
ظروف  یا  لباس  پارچه  سطح  از  خود 
آشپزخانه  جدا می کند. بخشی از این 
که  است  هیدروفیلیک  شیمیائی  ماده 
همیشه به سوی آب جذب می شود. و 
جزء دیگر آن هیدرو فوبیک است که 
توسط آب دفع می شود. درنتیجه بطور 
دائم هیدروفوبیک بطرف چربی وکثافت 
به سوی آب  فیلیک  و هیدرو  می رود 
جذب می شود و این دور زدن ادامه می 
یابد تا همه آلودگی ها از پارچه ویا طرف 

جداشده وبه داخل آب جذب شود.

یاخته های اصلی تشکیل دهنده خون را 
گلبول می گوئیم . خون از دو گلبول قرمز 
وسفید تشکیل می شود.گلبولهای قرمز 
ودرخود  هستند  لباس  دکمه  به شکل 
پروتئین قرمزرنگ را جای داده اند که 
به آن هموگلوبین میگوئیم .هموگلوبین 
نقاط  به  را  اکسیژن  رساندن  کار  ها 
انجام می دهند.همچنین  مختلف بدن 
هموگلوبین ها محتوی آنزیمهای مورد 

نیاز بدن نیز هستند..
گلبولهای سفید خون سلولهای بزرگی 
هستند که نام دیگرشان لکوسیت است   
دربرابر  ازبدن  دفاع   آنها  اصلی  وکار 
سثید  سلولهای  اکثر   . هاست  عفونت 
بسیارریزی  های   دانه  محتوی  خون 
می  گرانولوسیت  آنها  به  هستندکه 
که  بزرگند  ازآنهاهم  بعضی   . گوئیم 
شود.  می  گفته  نئوتروفیل   آنها  به 
نئوتروفیل ها مهاجمینی که وارد بدن 
وازبین  می خورند  می شوند  ما  وخون 
می برند.ودرحقیقت تصفیه کننده خون 
تالش  سالهاست  پزشکان  ماهستند. 

می کنند تا  گلبول های قرمز را بطور 
آورند.  بوجود  آزمایشگاه  در  مصنوعی 

اما تا امروز موفق به انجام آن نشده اند.

اینترنت شبکه ای از میلیونها کامپیوتر 
مرتبط  بهم  که  است  جهان  درسراسر 
برای   1960 دهه  در  اینترنت  هستند. 
نخستین بار در ارتش آمریکا بوجود آمد 
که به آن آرپانت می گفتند . اطالعاتی 
می  شوند  می  خارج  کامپیوتر  از  که 
و  شده  ترجمه  مودم   بوسیله  توانند 
ازطریق خط تلفن به کامپیوتر دیگر برود 
MoDem  درحقیقت مخفف واژه های

Modulator/Demodelator  است. 
به  تلفن  خط  بوسیله  هرکامپیوتری 
کامپیوتر بسیار بزرگی وصل می شودکه 
سرویس  یا  دهنده  سرویس  آن  به 
 Internet Service.گویند می  پرووایدر 

Provider که مخفف آن ISP  است .

اما  است  »بل«  صدا  سنجش  واحد 
معموالً آن را با دسی بل یعنی یکدهم 
بل .  نجوای ما حدود ده دسی بل قدرت 
دارد. صدای بمب اتم حدود 210 دسی بل 
قدرت دارد.اگر بطوردائم مدتی صدائی 
باقدرت 90 تا 100 دسی بل گوش کنید 

ممکن است  به کری دچارشوید.

پرسش وپاسخ علمی

   گرما چیست ؟

   مهاجرت حشرات

  اولین موجود زنده

  مگالیت چیست؟

  جهت یابی دریانوردان

  تعدادژنهادریک سلول

 زندگی در کوهستان ها

  اززمین تا کرات دیگر

 دورترین کهکشان

 میزان خون تولیدی قلب 

 ساعت وزمان دقیق 

نت  لیوان شکن 

اشعه  لیزر

پاک کننده ها

گلبولهای خون

اینترنت چیست ؟

قدرت صدا
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هم اکنون قطاری  با سه حرکت رفت 
به  و  مشهد  به  تهران  از  برگشت  و 
عکس آماده جابجایی مسافران و ارائه 
تنظیم  و  غذا  سفارش  است.  خدمات 
سفارش  رستوران،  در  پذیرایی  وقت 
کافه  به  سفارش  و  کتابخانه  از  کتاب 
برای سرو انواع نوشیدنی )غیرالکلی( 
و خوراکی و وجود فروشگاه های سیار 
است  ای  تازه  خدمات  جمله  از  هدایا 

که در این قطار ارائه می شود. این 

عالقه  که  رضاپهلوی  شاهزاده  اخیراً 
با رسانه هائی دارند  به گفتگو  زیادی 
مقام  دربرابر  را  واحترام  ادب  که 
ایشان رعایت نمی کنند،  با تلویزیون 
جنبش  به  وابسته  ظاهراً  که  کلمه 
کند  می  سعی  ولی  هاست  سبزی 
دهد   نشان  اهل سنت  طرفدار  خودرا 
از  صرفنظر  که  اند  کرده  گفتگوئی 
کیفیت بد صدا که مرتب قطع و وصل 
نکته جالب  می شود   حاوی چندین 

است .

فراوان  با شوروشوق  خبررا هموطنان 
وعکس  اند  گذاشته  اینترنت  برروی 
هائی از داخل کوپه ها را درمعرض دید 
ما ندیده های خارح از کشورقرارداده 
. ماهم تنها عکسی را که درشأن   اند 
انتخاب  است  اسالمی  جمهوری  خود 

کردیم که می بینید.
ستاره   5 قطار  این  از  عکسی  درزیر 
آن  اسالمی  سبک  به  مهماندار  با  را 

مالحظه می فرمائید.

اول اینکه مصاحبه کننده می فرمایند 
قباًل  که  است  کسی  ما  برنامه  مهمان 
آقای  حاال  و  میشد  نامیده  شاهزاده 
تصویر  زیر  اینکه  دوم  رضاپهلوی. 
درزیر  اما  رضاپهلوی  نوشته  شاهزاده 
ابراهیم  استاد   نوشته  تصویر خودش 

احراری وخیلی چیزهای دیگر...
این آقایان مشاورین شاهزاده رضا پهلوی 
گفتگوهارا  این  که  هستند  کسانی  چه 
طرفداران  همه  به  و  دهند  می  ترتیب 

سلطنت     اینگونه توهین میکنند؟

ای  برنامه  بوستون  شهر  در  یورونیوز: 
خانمان  بی  افراد  برای  هفتگی  بطور 
برگزار می شود. این برنامه توسط گروه 
اپسیکوپالی  امانوئل  کلیسای  مذهبی 
برای  است  فرصتی  و  شود  می  اجرا 
و  افکار  هنری  خالقیت  با  تا  افراد  این 

احساسات خود را ابراز کنند.
کریس هابریش یکی از کسانی است که 
از ده سال پیش در این کالسها شرکت 

می کند. او قبال بی خانمان بوده نزدیک 
را در گوشه  از زندگی اش  به 23 سال 
و کنار خیابانها سر کرده است. کریس 
امروز خانه و سرپناه دارد. اما هنوز بطور 
مرتب به این کالسها می آید تا نقاشی 
و  خانه  گوید:»نداشتن  می  وی  کند. 
سرپناه سخت و ناگواراست. آب و هوای 
اینجا  اما  خطرناک.  آدمهای  نامساعد، 
انرژی مثبت وجود دارد که نشان می دهد 
همه بی خانمانها ادمهای بدی نیستند

مصرف  موادمخدر  فقط  که 
خانمانها  بی  ما  از  خیلی  کنند. 
هنوز برای سروسامان یافتن تالش می 
کنیم و انیجا تالش های ما را روی چیزی 
آن  پی  در  و  کند  می  متمرکز  مثبت 
وضعیت زندگی ما هم بهبود می یابد.«

بی  این  به  تنها  نه  هنری  خالقیت 
حس  که  دهد  می  فرصتی  خانمانها 
کنند وجودشان بی ارزش نیست، بلکه 

هم  درآوردن  پول  برای  نیز  فرصتی 
از  بعضی  کند.  می  فراهم  آنها  برای 
این نقاشی ها روی پایه هایی در پیاده 
به فروش گذاشته می  رو کنار کلیسا 
این  زمستان  شدن  نزدیک  شود.با 
است.  شده  تر  گسترده  هنری  برنامه 
حدود  چهارشنبه  هر  حاضر  حال  در 
طراحی  نقاشی،  برای  خانمان  بی  صد 
یا ساخت کارهای دستی در این برنامه 

شرکت می کنند

جیمی کارتر روز یکشنبه 15 آذر گفت 
به دنبال درمان  او  تومور سرطانی مغز 

های اخیر »ناپدید« شده است.
آقای کارتر، 91 ساله که در دوران انقالب 
آمریکا  جمهوری  رئیس  ایران   1357
بود، ماه اوت امسال گفت نوعی سرطان 
نیز  او  مغز  و  کبد  به  که  دارد  پوست 

سرایت کرده است.
آقای کارتر که برنده جایزه صلح نوبل 
آذر   15 یکشنبه  روز  است،  بوده  نیز 
برابر با  ششم دساملر 2015 در کلیسای 
باپتیست شهر زادگاهش در پلینیز، واقع 
در ایالت جورجیا این مطلب را گفت. او 
مدت ها به طور مرتب روزهای یکشنبه 

در این کلیسا سخنرانی می کرد.

حدود 350 نفر در کلیسا شاهد سخنرانی 
آقای کارتر بودند که با گفتن جمالت او 
درباره ناپدید شدن تومور سرطانی، ابراز 
ها،  گزارش  اساس  بر  کردند.  شادمانی 
او گفت نتیجه اسکن مغزی که دریافت 
وجود  تومور  که  دهد  می  نشان  کرده 

ندارد.
گفته می شود جیمی کارتر که در امور 
زمان  است،  بوده  فعال  خیرخواهانه 
زیادی را زیر نور آفتاب طی کرده بود. 
می  آفتاب  نور  طوالنی  و  شدید  تابش 
تواند در افرادی که بدون کرم ضد آفتاب 
گیرند، سرطان  قرار می  در معرض آن 

پوست ایجاد کند.
سایت رادیوفردا

علت  به  اردشیرزاهدی  عالیجناب 
شدو  بستری  بیمارستان  در  کسالت 

تحت عمل جراحی قرارگرفت . 
و خطرناک  بسیارسخت  که  عمل  این 
صورت  موفقیت  با  خوشبختانه  بود 
گرفت و آقای زاهدی پس از چندروز 
خانه  به  دربیمارستان   استراحت 
مراجعت کردند . درطول اقامت ایشان 
دربیمارستان  بسیاری از  سیاستمداران 
معروف جهان با ارسال سبدهای گل و 
نامه های  مهرآمیز از حال ایشان جویا 

می شدند.

خبرگزاریها:  رادیوفردا-مردی در متروی 
شرق لندن در حالی که بنا بر گزارش ها 
فریاد می زد »این به خاطر سوریه است«، 
است.  کرده  زخمی  را  نفر  سه  چاقو  با 
مهاجم  بازداشت  از  پس  لندن  پلیس 
گفت اقدام او را »حمله ای تروریستی« 

در نظر می گیرد.
ریچار والتون، رئیس مرکز ضدتروریستی 
پلیس لندن، 14 آذر ماه به خبرنگاران 
گفته است »ما این واقعه را به عنوان یک 

اقدامی تروریستی در نظر می گیریم«.
تفنگ های  از  استفاده  با  پلیس 
بی حس کننده مردم مهاجم را بازداشت 

کرده است.

جناب زاهدی هم اکنون  87 سال دارندواز 
برخوردارند.سالمتی  نسبی  سالمت 
خداوندخواستاریم از  را  ایشان  کامل 

بنا به گزارش خبرگزاری رویترز جراحت 
یکی از زخمی شدگان شدید است و دو 

نفر دیگر زخم های سطحی برداشته اند.
»ایوینیگ  لندن،  چاپ  روزنامه  یک 
فریاد  مهاجم  مرد  گفته  استاندارد«، 
می زد »این به خاطر سوریه است«. با این 
حال پلیس چنین چیزی را رسما تائید 

نکرده است.
روزنامه گاردین می گوید نیروهای پلیس 
هشت دقیقه پس از گزارش ها در مورد 

وقوع حمله در محل حاضر شده اند.
حمله عصر شنبه در متروی لندن، باعث 
این  مرکزی  خط  در  حمل ونقل  تا  شد 

مترو با تاخیر روبه رو شود.

ازهمه جــــــــــــا

جاازاینجا
زآن

قطار 5 ستاره تهران - مشهد    اردشیرزاهدی دربیمارستان بستری شدا

  مصاحبه شاهزاده با کارشناس علوم اسالمی

پرزیدنت کارتر: تومور سرطانی مغز ناپدید شده استبرنامه ای هنری در شهر بوستون برای افراد بی خانمان

حذف تحصیل علوم انسانی در مدارس عادی دولتی
مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران از ممنوع شدن ثبت نام در رشته علوم 
انسانی خبر داد و گفت از سال آینده، در مدارس عادی دولتی برای رشته علوم 

انسانی ثبت نامی صورت نخواهد گرفت.
به گزارش ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران، اسفندیار چهاربند در نشستی 
باید در دبیرستان های  انسانی  خبری گفت دانش آموزان متقاضی رشته علوم 

فرهنگ ثبت نام کنند.

   » حمله تروریستی« با چاقو در متروی لندن 

عکس ونام خاتمی درروزنامه اطالعات منتشرشد

بر  قضایی  مقام های  تأکید  وجود  با 
خاتمی،  محمد  بودن  ممنوع التصویر 
روزنامه  ایران،  اسبق  رئیس جمهور 
آذر،   15 یکشنبه  روز  اطالعات 
السفیر  روزنامه  سردبیر  گفت وگوی 
همراه  به  را  خاتمی  آقای  با  لبنان 

عکس این دیدار منتشر کرد.
اطالعات،  روزنامه  گزارش  اساس  بر 

طالل سلمان، سردبیر روزنامه لبنانی 
السفیر که برای انجام مصاحبه هایی با 
ایران  به  اسالمی  جمهوری  مسئوالن 
»برنامه ریزی  نشستی  در  کرده  سفر 
نشده« با آقای خاتمی گفت وگو کرده 
است. احتمال میرود روزنامه اطالعات 
این خبررا با توافق مقامات باال انجام 

داده باشد.
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)Turmeric( 1- زردچوبه
از سودمندترین  ادویه  زردچوبه  یکی 
درمانی  اثرات   ودارای  بشماررفته   ها  
مختلف است . ترکیب فعال  دراین  پودر 
 )Curcumin (  طالئی  رنگ  کورکومین
است . زردچوبه  با پائین آوردن  میزان  
هیستامین  به کاهش التهاب  کمک کرده 
ودرتخفیف دردهای مفصلی  مؤثراست . 
اثر  ضداکسیدان  آن از ویتامین  C و 
E بیشتر می باشد، و به تقویت دستگاه 

ایمنی بدن  کمک می کند. 
بنظر می رسد  که زردچوبه برای سالمت 
قلب وعروق  نیز سودمند  می باشدوبا کم 
کردن  جذب کلسترول  و تری گلیسرید 
در روده میزان  این چربی هارا  درخون 

کاهش می دهد.
زردچوبه  درتقویت  اعصاب مؤثر است و 
به پیشگیری  بیماری الزایمر )فراموشی 

دوران کهولت(  کمک می کند.
از کار کردهای  دیگر زردچوبه محافظت 
کبد  در مقابل سموم می اشد.. سبب آن 

افزایش ترشح صفراست .
(Ginger(2- رنجبیل

 Gingerol  زنجبیل  حاوی ترکیب فعال
است . ودردرمان بسیاری  از بیماری ها  
مؤثراست . چای زنجبیل  یاافزایش  یک 
قاشق  غذا خوری تازه خردشده آن به 
غذا  به سبب اثر ضدالتهابی  درکاهش 
تورم  مفاصل  ودردهای عضالنی مؤثر 
است . از فوائد دیگر آن  کمک به هضم  
وزخم  استفراغ   ، تهوع  درمان   ، غذا 
های دستگاه گوارش  است . زنجبیل  با 

جلوگیری از تولید  پروستا گالندرین ها
که موجب التهاب  رگهای مغز  می گردند

درتسکین  سردردهای میگرن  مؤثراست. 

 زنجبیل  برطرف کننده  ُکندی جریان  
خون بوده  ودرکاهش  کلسترول خون 
نیز مؤثراست . از دیگر کارکردهای آن 

تقویت کار مغز می باشد.
،Gingerol آمریکائی ها  بیشتر با نوشیدن
زنجبیل   دارند.  دسترسی  ادویه  این  به 
بصورت چای ، کپسول وقرص نیز موجود 

است .
)Cinnamon ( 3- دارچین

این ادویه  خوش بو  با کمک  به ترشح 
ودرمان   قندخون   کاهش  به  انسولین  
کند.ودرپائین  می  کمک  قند   بیماری 
آوردن  چربی های  تری گلیسرید  خون 

ومحافظت قلب نیز مفید است . 
ضداکسیدان   اثر  دارای  دارچین    
بیماری   دربرابر  را  .وبدن  است  قوی 
الزایمر  محافظت می کند. به سبب اثر 
ضداکسیدان ، دارچین  ریشه های آزاد  
را که زیان آور و سرطان زاست  خنثی 

می کند.
می توان یک قاشق  مرباخوری  دارچین 
را  به Oatmeal  یا به یک فنجان قهوه  
یا کاکائو  وحتی به ُسس باربکیو  افزود. 
ازاثرات  دیگر آن  تحریک اشتها است .

)Thyme( 4- آویشن
 این گیاه معطر  بدن را  درمقابل عفونت 
درغذاها  که  میکربهائی  از  ناشی  های  
دستگاه  های  وعفونت   ، وجوددارند 
ودرتسکین   کند  می  محافظت  تنفس  

سرفه نیز مؤثراست .
آویشن  دارای اثر شادی آور و برطرف 
کارکردهای  .از  است  افسردگی  کننده 

دیگر آن کاهش فشار خون است .
)Rosemary( 5- اکلیل کوهی

اکلیل کوهی گردش خون را بهبود 

فشار خون کمک  درمان  به   ، بخشیده 
قلبی  از سکته  ودرجلوگیری  کند،  می 

مؤثراست .
فوائد دیگرآن عبارتنداز اثرضدافسردگی 
فکری  تمرکز  وتقویت  آور،  نشاط  اثر   ،
است . افزون برآن  درمقابله با بیماری 
آلزایمر  مؤثر  واقع می شود. خاصیت 
درمقابل   اکلیل کوهی محافظت   مهم  
کردن  اضافه   . است  پستان  سرطان 
آن به غذا  )قبل از پختن ( میزان ماده  
از 120  بیش  اکریالمیدرا که درحرارت  
تا  آید   می  بوجود  فارنهایت   درجه 
اکریالمید   دهد.  می  کاهش  درصد   60
دارد.  دخالت  پستان  سرطان  دربروز 
اکلیل کوهی  به درمان بی اشتهائی وسوء 

هاضمه نیز کمک می کند.
)Chili Pepper (6- فلفل قرمز

 ترکیب گیاهی  فعال موجود در فلفل 
قرمز  به کاپسایسینCapsaicin موسوم 
Guaifenesin  است . اثراین ترکیب مشابه
که  است   ضدسرماخوردگی  داروی 
و  ای   نسخه  داروهای   از  دربسیاری 
غیر نسخه ای وجود دارد . کاپسایسین 
دربدن ، تولید آندورفین  که یک ترکیب 
ضد درد است  می نماید . مصرف موضعی 
آن بصورت  پماد جلدی  نیز درتسکین 

دردهای  زانو وکمر مؤثراست .
فلفل قرمز  سرشار از مواد ضداکسیدان  
باشد،  می  وبتاکاروتن    C یتامین  و 
ودستگاه ایمنی  بدن را تقویت می کند. 
بتاکاروتن  دربدن به ویتامین A مبدل 
می شود.  ضداکسیدان  ها ریشه های 
آزاد را که موجب آسیب سلولهای بدن  
می گردند  خنثی می کند. فلفل قرمز  
هرقدر  تندتر باشد  مقدار ضداکسیدان 

آن  بیشتر است .
به گزارش پروفسور  ایروین  زیمنت  از 
 ، آنجلس   درلوس  کالیفرنیا  دانشگاه  
فلفل قرمز  را می توان برای بهتر  کردن 
طعم غذاها  و نیز برای  درمان سرفه ، 
برونشیت   و  ، سینوزیت  سرماخوردگی 

بکار برد.
 شواهد موجود  نشان می دهد  این امر  
به جلوگیری  از سکته ، فشار خون ، و 
بیماری قلبی  کمک می کند. فلفل قرمز  
بارقیق کردن خون  از تشکیل  لخته که 
منجر  به حمله قلبی  و سکته می شود  
جلوگیری می کند. اثر دیگر آن  کمک 
ترشح  و  موادغذائی   به سوخت  وساز 

صفراست .
سالیان متمادی  پزشکان  افراد مستعد  
به زخم معده را ازمصرف  ادویه وغذاهای 
تند  منع می کردند. پژوهش های جدید  
 . دهد  می  نشان  را  نظریه  این  خالف 
کاپسایسین    ترکیب فعال  فلفل قرمز  
بامحافظت پوشش داخلی معده  از بروز 

زخم معده پیشگیری می کند.
غذاها  لز  بسیاری  درتهیه  قرمز   فلفل 
، سوس  ها  املت  تاکو،   ، بوریتو  مانند  

پاستا، و ساالد بکار برده می شود.

انسان امروز با خودش  ، با هم نوعانش 
به  او   . است  شده  بیگانه  طبیعت  با  و 
کاال مبدل گشته  است . نیروی زندگی  
خودرا نوعی  سرمایه گذاری  می داند  
، حداکثر   بازار   باید تحت شرایط   که 
روابط  کند.   تحصیل  برایش  سودرا   
آدمک  روابط   همانند  اساساً   انسانها  
است   خودبیگانه  از  مصنوعی   های  
به  برنزدیکی   خودرا   ایمنی  وهرکس 
جمع و همرنگ شدن  باآن  ، درعقیده  
سازد.  می  مبتنی  واحساس   وعمل  
ضمن آنکه  همه افراد  سعی می کنند  تا 
سرحد امکان  به دیگران  نزدیک شوند 
، باز هریک کامالً تنها  و مجزا باقی  می 
مانندواحساسی  از نا ایمنی  ، اضطراب  
وگناه  که نتیجه ناتوانی  انسان درغلبه 
بر تنهائی است  وی را تسخیر می کند. 
تمدن ما  مسکن های فراوانی دراختیار  
مردم قرارداده است،که به آنها کمک کند 
تا آگاهانه  از این تنهائی  بی خبر بمانند.  
قبل از هرچیز  جریان یک نواخت  کار 
ماشینی   واداری  باعث می شود  که 
مردم  از خواست های اساسی  انسانی 
، از شوق به تفوق  ووحدت غافل بمانند، 
اگر این  جریان یک نواخت   بتواند به 
تنهائی  دراین امور موفق  شود ، انسان  
برای غلبه  برناامیدی  ناخودآکگاه  خود  
به جریان یکنواخت  سرگرمی ها  پناه 
می برد. بطور منفی  از صدا ومنظره ای  
که بوسیلۀ   طبیعت   تولید سرگرمی  
می  استفاده  است   شده  عرضه  بدو 
پایان  خرید   با  بیشتر  همه  کندواز 
ناپذیر  اشیای  نو وتبدیل  فوری آنها  به 
چیزهای  نوتر  خودرا راضی  می سازد.  
انسان امروز شباهت  نزدیکی  به تصویر  
»هاکسلی«  درکتاب  » دلیر دنیای نو«  
دارد خوراک  و وپوشش او  خواب است . 
از نظر جنسی  نیز اقناع می شود  ، ولی   
هرگز خود نیست  واز هرکس وهرچیز  
یک  فقط  ودیگران   او  بین   . جداست 
نوع  ارتباط کامالً  سطحی وجود دارد  
که آنهم بوسیلۀ  شعارهای  روز هدایت 
می شود.  هاکسلی ،  با ایجاز خاص  خود 
این شعارها  را چنین بیان کرده است: » 
وقتی که  فرد احساس می کند  ، جامعه 
متزلزل می شود « یا  »سرگرمی  امروز را 

به فردا میفکن «  یا باالتر از همه »  اکنون 
خوشحالی  امروز   » خوشحالند  همه 

انسان  منحصر است 
خوشی  دل    « به 
یعنی    » داشتن 
از  بودن   راضی 
»جذب«  و  مصرف 
کاالها ، مناظر، غذاها  
سیگارها،   مشروبها، 
»سخنرانیها«  کتابها 
همه   - وفیلمها 
می  مصرف  اینها  
می  بلعیده  شوند، 
بمنزله   دنیا  شوند. 
برای  بزرگ   شیئی 
اشتهای ماست . یک 
یک   ، بزرگ   سیب 
، یک  بزرگ   بطری 
است  بزرگ  پستان 
 . مکندگانیم  وما 
امیدواران ومنتظران 
وناکامان  ابدی،  
ما   منش      ، ازلی 
شده  تنظیم  چنان 
مبادا   که  است  
 ، دارد  دریافت  کند 

دادوستد  کندومصرف کند  همه چیز 
، اعم از مادی  ومعنوی بصورت  اشیای  
این  آید.  درمی  ومصرف  معامله   قابل 

وضع درمورد عشق  نیز جبراً  با منش

 اجتماعی  انسانهای جدید  تطبیق می 
توانند   نمی  مصنوعی  آدمهای    . کند  
آنها  بدارند   دوست 
می توانند  »کاالهای   
را  خود  شخصیت 
کنند   مبادله  باهم 
که  باشند   وامیدوار 
عواطف  با  بکلی  
عمیق  انسانی  خود 
 ، اند  شده  بیگانه  
که  مقاالتی   درهمه 
درموارد  ازدواج های 
می  نوشته  موفق  
شود  ، آرمان اساسی  
»تیم«  اندیشه  همان 
افرادش   که  است  
بدون اشکال  وظایف 
می  انجام   خودرا  
توضیح   این   . دهند 
فرق چندانی  باوضع 
وظایف   که  کارمندی 
اشکال  خودرابدون  
انجام  می دهد ندارد. 
اوباید »نسبتاً  مستقل 
باشد«. همکاری کند ، 
ودرعین  باشد  بردبار 

حال  جاه طلب  و تجاوز کار باشد ، بدین 
ترتیب  ، مشاوران  امر ازدواج  بما می 
گویند  شوهر باید زنش را  »درک کند« 
. و مددکار او باشد. اوباید لباسهای زن 
و غذاهای خوبی را که می پزد  تحسین 
کند ، زن نیز خوب است  به نوبه خود 
و  خسته  شوهرش   وقتی  که  بداند  
ناراضی  به خانه می آید  ، باید به دقت  
به حرفهای  او دربارۀ گرفتاریهای شغلی 
اش  گوش بدهد  و از اینکه  شوهرش  روز 
تولد اورا  فراموش کرده است  عصبانی 
باشد.  داشته  نیت  بلکه حسن   . نشود 
چنین رابطه ای  تنها  یک رابطۀ  تصنعی  
و پرداخته دونفر است که در سراسر عمر 
خود نسبت بهم  بیگانه می مانندوهرگز  
نمی  قلب«  به  قلب  »ارتباط  مرحلۀ  به 
رفتار  ادب  به  یکدیگر   با  ولی  رسند. 
می کنند.ومی کوشند  وسایل آسایش  
باچنین  آورند.-  فراهم  همدیگررا 
زناشوئی   و  عشق   دربارۀ  مفهومی  
تکیه مطلب بر این است که  شخص به 
علت  احساس  تنهائی  تحمل ناپذیر ، 
به شخص دیگری پناه می برد.  انسان 
مبتال به رنج  تنهائی  سرانجام درکاشانه  
»عشق«  پناهگاهی  برای خود می یابد. 
و بدین ترتیب   دونفر علیه دنیا  بهم می 
پیوندند  واین خودخواهی  دونفره را با 
»عشق «  و صمیمیت  اشتباه می کنند .

صفحه 122  از کتاب  »هنر عشق ورزیدن 
اثر اریک فروم  ترجمه پوری سلطانی . 

آنکه هیچ نمی داند  ، به چیزی عشق 
کاری   هیچ  عهدۀ  از  آنکه  ورزد.  نمی 
برنمی آید  ، هیچ نمی فهمد ، آنکه  هیچ 
نمی فهمد  بی ارزش است . ولی آنکه می 
فهمد  بی گمان عشق می ورزد ، مشاهده 
می کند، می بیند... هرچه بیشتر  دانش 
آدمی  درچیزی ذاتی باشد  عشق بدان 
بزرگتر است . هرکه فکر کند  همه میوه 
ها  درهمان وقت  میرسد که توت فرنگی 

، از انگور  چیزی نمی داند.

 ) از کتاب هنر عشق ورزیدن اثر اریک 
فروم.

 

ورزیدن عشق  هـنر 

سلطانی پوراندخت  از  یادی 

گشتی ردمیان کتابها
                                                    

    هب انتخاب  م.ع.آشنا

  1310 سال  در  سلطانی   پوراندخت  
درتهران بدنیا آمد  در 27 خردادماه  1333 
با مرتضی کیوان  نویسنده ، شاعر ، منتقد 
ادبی  ازدواج کرد. پوری و مرتضی  در 
شهریور 1333  بازداشت شدند. مرتضی 
کیوان  در مهرماه  1333 همراه با گروهی  
از افسران توده ای  تیرباران شد. پوری 
چندسالی  درزندان ماند. پس از آزادی  
به دانشگاه رفت  سپس عازم انگلستان شد  
دردانشگاه کمبریج  دررشته زبان وادبیات 
انگلیس  تحصیل کرد وبتهران باز گشت  
با دوستان همسرش  ارتباطی صمیمانه 
داشت. شاهرخ مسکوب  درکتاب » مرتضی 
کیوان« خاطرات  دوستان مرتضی  را که 
همه از افتخارات  ادبی کشورند  بازتاب داده 
است . پوری سلطانی  تا 16 آبانماه 1394  
رنج زنده بودن راتحمل کرد  و بدیار یادها 
رفت . روانش آرمیده باد  که زنی وارسته 

وانسانی  به تمام معنی بود.

 دکتر همایون آرام - نیویورک

ادویه های شگفت انگیز
با آویشن رفع می  تنفسی  *زردچوبه کبدرا دربرابرسموم محافظت می کند.عفونت دستگاه 
شودوزنجبیل اثر ضد التهابی داردوتسکین دهنده میگرن است .فلفل قرمز از سکته  جلوگیری می کند
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دکتر هوشنگ نهاوندی یک سیاستمدار 
فرهنگی و یا یک فرهنگی سیاستمدار 
دانشگاه  رئیس  مدتی  درایران   . است 
پهلوی شیراز و زمانی هم رئیس دانشگاه 
به  وزارت  درکسوت  بارها   . بود  تهران 
رئیس  هم  مدتی  کردو  خدمت  ایران 
پهلوی  فرح  شهبانو  علیاحضرت  دفتر 
بودو در سالهای آخر رژیم  شاهنشاهی  
مسئولیت  گروه اندیشمندان را برعهده 
ایران می  بررسی مسائل  به  که  داشت 
پرداختند تا راه حلی برای  آن بیابند. 
در دوران تبعید خودخواسته نیز دکتر 
های  دانشگاه  استادی  به  نهاوندی 
کارهای  آن  کنار  در  و  رسید  پاریس  
سیاسی خودرا به صورت انتشار کتاب ، 
گفتگو با رسانه ها  پیرامون اوضاع ایران  
ادامه داد . درعین حال از خدمتگزاران 
ایران که دررژیم گذشته مصدر کارهای 
مهمی برای کشورمان بوده اند نیز غافل 
نمانده است . تازه ترین کتابی که از دکتر 
زندگی  است   شده  منتشر  نهاوندی 
سیاسی سپهبد فضل اهلل زاهدی است  
پهلوی  خاندان  سلطنت  طول  در  که 
سیاستمدار  یک  و  نظامی  یک  همواره 

مطرح  مشغول به خدمت بوده است .
زیادی  کتابهای  زاهدی  سپهبد  درباره 
آن  ترین  دقیق   . است  شده  نوشته 
خاطرات فرزند ش اردشیرزاهدی است 
که تاکنون دوجلد آن به زبان انگلیسی 
و فارسی منتشرشده و جلدسوم آن نیز 
بزودی منتشرخواهدشد. . دکتر نهاوندی 
نیز  کتابی بنام سه رویدادو سه دولتمرد  
آن  بخش  یک  که  بود  منتشرکرده  را 
مربوط به سپهبدزاهدی می شدو اینک 
آن بخش را بصورت جداگانه و با مطالبی 
نام»زندگی  با  است   افزوده  آن  به  که 
 » زاهدی  اهلل  سپهبدفضل  سیاسی 
منتشرکرده است . دکتر نهاوندی دراین 
کتاب  رویدادهایی را ذکر کرده است که 
بخشی از تاریخ معاصر کشورماست و به 
دغدغه های اعلیحضرت رضاشاه کبیر 
برای ایجلد امنیت و آرامش درمملکت  

مربوط می شود: سرکوب  جنگلی ها  ، 
 ، خزعل  شیخ  و  سمیتقو  اسمعیل 

برقراری امنیت درفارس و نظایرآن در

شمار اقدامات  مؤثری است که تیمسار 
دست  آنها   درانجام  بخوبی  زاهدی  

داشته است .

در ذکر رویدادها  ، دکتر نهاوندی نهایت 
بی طرفی و امانت داری در اسناد تاریخی 
شیوۀ   ، این  که  است   کرده  رعایت  را 
پسندیده او در ثبت رویدادهای تاریحی 
است .  وقتی دربارۀ خدمات اعلیحضرت 
محمدرضاشاه پهلوی کتاب می نویسد 
به نقاط ضعفی هم که احیاناً وجود داشته 
است اشاره می کند. که گاهی نیز باعث 
فقید  پادشاه  طرفداران  خاطر  رنجش 

ایران می گردد. 
از  مختصری  ذکر  با  نهاوندی  دکتر 
 10 صفحه  از  زاهدی  سپهبد  کودکی 
کتاب به بررسی خدمت نظامی فضل اهلل 

زاهدی می پردازد.:
دراین زمان بود که خانواده اش اورا به 
تشویق  گری  سپاهی  درکسوت  ورود 
 ( میرپنج  خان  رضا  اتفاقاً  کردند. 
سردارسپه بعدی( که دررأس قسمتی از 
لشکر قزاق  عازم کرمانشاه بود ، هنگام 
مهمانسرایی  چون   ، همدان  از  عبور 
درشهر نبود  به رسم آن زمان  ، باتفاق 
بصیردیوان   درمنزب  همسراولش 
خانه  بانوی  به  را  همسرش  فرودآمد. 
)یعنی بیوه بصیردیوان و مادر فضل اهلل 
خان( سپردوخودعازم مؤموریت سشد.

نیرومند  مرد  که  بود  وآمد  دراین رفت 
بعدی ایران ، فضل اهلل جوان وبی باک را 
دید واورابرای خدمت درارتش مناسب 
دانست . فضل اهلل خان دریک درگیری  
شده  زخمی  سخت  مسلح  بادزدان 
ومدتی طوالنی بستری بود که آثار این 
ماند. باقی  اش  زندگی   تاپایان  حادثه 

ولی پس از طی دوران نقاهت  بتهران 
رفت وارد مدرسه ی قزاقخانه شد ، نزد 
رانیز آموخت  زبان  این  مربیان روسی  
وباموفقیت  ازعهده ی امتحانات مربوطه 
خدمت  به  اولی  نایب  برآمدوبادرجه 

لشکر قزاق درآمد.«
خانوادگی  نام  دربارۀ  نهاوندی  دکتر   
»زاهدی« می نویسد:»  طبق شجره نامه  
است   موجود  وی  درخانواده  که  هایی 
خودرا ازتبار  تاج الدین  ابراهیم  معروف 
به شیخ زاهد گیالنی  عارف بزرگ  قرن 
همین  وبه  دانست  می  هجری  هشتم  
سبب  هنگامی که  قانون  ثبت احوال  
شناسنامه    وداشتن  رسید   تصویب  به 
الزامی گردید ، خانواده اش  نام زاهدی 

را  برای خودبرگزیدند.«
شهربانی  ریاست   درمقام  زاهدی 
گزارشات را مستقیماً برای شاه میفرستد 
می  گزارشها  تعداد  از  حال  درعین  و 

کاهد.:
»یک روز که سرتیپ زاهدی  برای عرض 
گزارش های جاری  به حضوراعلیحضرت 
می رسد، رضاشاه بالحن گوشه داری  می 
پرسد  چه شده  که ازوقتی که شمابه 
شهربانی  آمده اید دیگر  راپرتی ازتوطئه 
رسد.  مانمی  به  وخارجی  داخلی   های 
مثل اینکه  همه سربراه شده اند. سرتیپ 
زاهدی می گوید: خیرقربان  اغلب این 
گزارشها  دروغ وساختگی است . مثاًل 
گزارش  ها   خبرچین  همین   از  یکی 
داده بود که من درپشت دراتاق سفیر 
انگلیس  به مذاکرات  سفیر باهمکارش 
گوش می کردم وشنیدم که آنها  چنین 
وچنان گفتند. کسی را که راپرت داده 
بود  خواستم . گفتم توچه کاره هستی 
؟ گفت دربان سفارت . پرسیدم تو زبان  
گفتم   دانی؟  گفت خیر....  خارجی می 
دراتاق   ازپشت  چگونه   حرفهارا  این 
سفیر شنیدی  وفهمیدی؟به دست وپا 
افتاد و گفت قربان به ماپول می دهند  
بنویسید.  ومی گویند هرچه شنیدید  

ماهم اینهارا ازخودمان می سازیم ... من 
مبارک  خاطر  خواستم   نمی  )زاهدی( 
راباگزارشهای دروغ وساختگی مشوش 

کنم .«
  کتاب زندگی سیاسی  سپهبد فضل 
تاریخ معاصر کشورماست  زاهدی   اهلل 
که برعکس نوشته های تاریخی که ما 
ایرانیان به خواندن آنها عادت نداریم ، 
بسیار جذاب و خواندنی است که تا آن را 
تمام نکرده اید برزمین نخواهید گذاشت 
.برای تهیه این کتاب با کتابفروشی های 
ایرانی که  ویا کتابفروشی  لس آنجلس 
تماس  اقامت  شماست  محل  درکشور 

بگیرید. ویا مستقیماً به ناشر باشماره :
7477-477-310 تلفن کنید..

اندیش   پیرپرنیان   : »اندرروایت   
میالدعظیمی و عاطفه طلبه  درصحبت 
پورافضل.  حسن  دکتر  نوشته  سایه« 
نویسنده  نوشته  به  که  است  کتابی 
نقدی  نه   ...  «: کتاب  درپیشگفتار  آن 
تحلیلی ونه قضاوتی پژوهشگرانه  است. 
منحصراً کوششی است درجهت تصویر 
که  است  وپاسخی  پرسش  کشیدن 
بصورت مصاحبه دردوجلد تحت عنوان 
درسال 1391  که  اندیش«  پیرپرنیان   «
درتهران چاپ ومنتشر گردیده وتا کنون 
است.   شده  چاپ  تجدید  نیز  بار  هفت 
زنده  به  پورافضل  دکتر  را  کتاب  این 
یادان : احمد شاملو ، سیمین بهبهانی، 
فریدون  زاد،  فرخ  فروغ   ، نادرنادرپور 

مروری بر کتاب های رسیده

زندگینامه سیاسی  سپهبد فضل اهلل زاهدی

پیر پرنیان اندیش

مشیری ، مهدی اخوان ثالث ، سیاوش 
کسرائی وسهراب سپهری تقدیم کرده 
است . دلیل این که کتاب به این شاعران 
بعدی  درصفحات  است  شده  تقدیم 
پرنیان  پیر  شود.  می  مشخص  کتاب 
اندیش یا آقای م.الف . سایه  بعضی از 
این شاعران را در این کتاب نواخته است 
. آقای میالد عظیمی وخانم عاطفه طیه  
از استاد سئوال می کنند و ایشان پاسخ 

می دهد.:
س: با دکتر محمد امین ریاحی دوست 

بودید؟
ج : یک موقع شب وروز باهم بودیم 

س: ایشون شعر می گفت؟
ج: بله شعر می گفت.

س:خوب بود شعرشون؟
شده  نفرین  دانشگاهی  گوئی  اصالً  ج: 
است  ونباید شعر بگه .)استاد می خندد(
استاد  و  انجوی شیرازی سئوال شد  از 

فرمودند انجوی کارش عوام فریبی بود.
وامدار  ما  ملی  موسیقی  درحالیکه 
پرنیان  پیر  اوست  گلهای  و  داودپیرنیا 

اندیش درپاسخ این پرسش :
ازاوضاع وشرایط  ارزیابی  به  استاد  س: 

رادیو  ووقتی وارد آنجاشدید بدید.
می گوید:

ج: حیثیت واعتباری نداشت موسیقی 
ایرانی درجامعه. مثالً همین  برنامه گلها  
شعرها  بود.  کشکول  یه  این  از  پیش 
خراب وپراکنده. موسیقی بی ربط و پرت 

وپال.
س: حتی در دورۀ آقای پیرنیا؟

ج: بله گارهای پیرنیا کارهای مهمی بود . 
تنها شلخته بود وخبط و خطاهای  زیادی 
هم داشت .هم از نظر شعر ، هم از نظر 

موسیقی.
نادرپور  و  اسمعیل خوئی  درباره  استاد 
می گوید  دونمونه برجسته شعر معاصر 
آنها  به  که محیط خارج کشور  هستن 

ضررزد یا حتی آنهارو نابود کرد. 
گوید   می  رحمانی  نصرت  درمورد 
هیچکس تو جمع ما  شعرش رو جدی 

نمی گرفت 
س: استاد کارو را می شناختید؟

تو   . اصالً  بود  دیوانه   ، فراوان   ... اُه  ج: 
آمریکا دیدمش .

س: تستاد نظرتون دربارۀ شعر رویایی 
چیه؟

ج: اُه ... اصالً حرفشو نزن حوصله ندارم .
درمورد شعر سیمین بانو استاد می گوید: 
یکی این بازی وزن و دیگری پُرگوئی . 
به نظرم این سالهای آخر  بیش از حد 
درمسایل روز مره واردشده و این آسیب 
زده به شعرش ... سیمین وزن هائی که 

بکاربرده  ذهنو اذیت می کنه .
گوید:  می  مشیری  فریدون  درمورد 
کنه  می  مطرح  توشعرش  که  مسائلی 

خیلی انسانیه ولی بصورت خیلی ساده 
وابتدائی به قضایا نگاه می کنه . درهیچ 
چیزی عمق نداره  ... عیب اصلی مشیری 
نیست  جهان رو درست  قادر  اینه که 

ببیند.
شاهر  نیز  را  سپهری  سهراب  استاد 
خوبی نمی داند. فروغ فرخ زاد را  فاقد 

معلومات وبی سواد می داند.
دکتر حسن پورافضل می نویسد:

کردن   عنوان  که  است  این  من  سئوال 
می  هروئین  درجوانی  نادرپور  اینکه 
افراد  خدمت  و مرضیه درخانه  کشید 
بودو  طلب  جاه  بنان  میکرد،  کاری 
ویا  بود  کرده  استاد  از  پُستی  تقاضای 
عماد خراسانی گفته سایه جان اگه منو 
اخراج کنی و یا شاملو اعتیاد وحشتناک  
و زندگی سگی داشت  چه چیزی را ثابت 
می کندو آیا در مصاحبه  ذکر این مسائل  

ضروری است ؟
این  همه  پاسخ  خود  عظیمی  آقای 
می  خود  کتاب  در  را  سایه  انتقادهای 

نویسد:
» سایه ملی گرا و ایران پرست نیست . 
اما ایران وقلب ایران وفرهنگ ایران  را 
عبارت  این  اول  قسمت  دارد.«  دوست 
با  آن  دوم  قسمت  ولی  است  درست 
قول  به   . است  تناقض  در  اول  قسمت 
دکتر پورافضل  باید از قول سهراب به 
استاد گفت : استادعزیز چشمهارا باید 

شست . جور دیگر باید دید.
اندرروایت    «: کتاب  خرید  برای 
پیرپرنیان اندیش  میالدعظیمی وعاطفه 
با  توانید  می  سایه«   درصحبت  طّیه  

ایمیل دکتر حسن پورافضل به آدرس :
alipourafzal@gmail.com
ویا با کلبه کتاب  ) شماره تلفن وآدرس 
تماس  است(  شده  چاپ   49 درصفحه 

بگیرید.

از  که  است  ای  واژه  کتاب   عنوان 
درآمیختن دو واژه دیگر به دست آمده 
است :    Fusion به معنی همجوشی و 
وعطر. خوش  بوی  معنی   به     aroma

که منظور همجوشی  فرهنگها و انواع 
با عظر خوش تفاوتهای فرهنگی  هنر  

بایکدیگراست .
کتاب مجموعه ای از کارهای خانم سمیرا 
نوزری ، نقاش ، شاعر و نویسنده است 
.  او پیش از این چهار کتاب شعر خودرا  
منتشر کرده است و چند نمایشگاه از 
نقاسی های خودرا در گالری های معتبر 

آمریکائی برپاکرده است .     
کتابهای شعری که از خانم نوزری تاکنون 

منتشر شده عبارتند از : 
تولدم را تنهایم )2010(

تولد تنهائی )2011(
بی پایان )2012(

نجوای شعر )2014(
انگلیسی  زبان  به   Fusionaroma کتاب 
است که اخیراً در آمریکا به چاپ رسیده 
را  نوزری  خانم  نقاشی  اثر   24 و  است 
درخود جای داده است . درزیر هر تابلو 

نیز مشخصات آن نوشته شده است .  

دراینجا یکی از تابلوهای خانم نوزری را 
که درکتاب او نیز چاپ شده است برای 
آشنائی بیشتر شما با نحوۀ کار ایشان  

چاپ می کنیم .

نام این اثر که  بارنگ وروغن برروی بوم 
نقش بسته  Behind the world است
که  دالراست   30 کتاب  این  قیمت 
معتبر  های  کتابفروشی  از  توانید  می 

آمریکائی خریداری کنید.

نمایشنامه   ، شاعر  دولتشاهی   بهزاد   
طنزپردازو  و  نویس  داستان   ، نویس 
نقاش  است که بیشتر به سبک مدرن 
خلق  در  و  کند  می  نقاشی  آبستره  و 
تابلوهایش از آب رنگ ، رنگ وروغن ، 

اکریلیک ، مداد و هروسیله دیگری که 
بنظرش  جالب باشد استفاده می کند.

رفت  نیویورک  به  درسال 1978  بهزاد 
وتاسال 1989 درآنجا به تحصیل مشغول 
درشمال   2001 سال  تا  پس  ازآن  بود. 
درسال  و  بود  کار مشغول  به  کالیفرنیا 
کنون  وتا  رفت  وگاس  الس  به   2003
در آنجا ساکن است . بهزاد دولتشاهی 
کرده  منتشر  شعر  کتاب  چند  تاکنون 
از  متعددی  های  نمایشگاه  و  است 
کارهای هنری خود برپا داشته که فوق 
قرار  ها  آمریکائی  توجه  مورد  العاده 
گرفته است . کتاب  رقص رنگها به زبان 
انگلیسی است و بیش از یکصد تابلوی 

این هنرمندرا دربردارد.  

نقاش این کتاب را به همسر هنرمندش 
سمیرا نوزری اهدا کرده است .

از کارهای طنز بهزاد دولتشاهی  چندین 
بتار در مجله آزادی چاپ شده است و در 

آینده نیز  به چاپ خواهد رسید.
بهای این کتاب 90 دالر است که برای 
تهیه آن می توانید با کتابفروشی های 
 Universal آن  ناشر  وبویژه  آمریکائی 
Images Publishing  در نیویورک تماس 
بگیرید. دراینجا یکی از تابلوهای کتاب 
که پرتره ملک الشعرای بهاراست بعنوان 

نمونه می بینید..

Fusionaroma

Color Dancing
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و  رابیدار  خفتگان   ، طنز   *
بیداران را هشیار می کند.

اول دفنر بنام خالق کفتر
آنکه کتاب آفریدو کاغذو دفتر

 ، از شاعران   محمد خرمشاهی  یکی 
مشهور  پردازان   وطنز  نویسندگان  
نشریات   با  سالها   او   . است  معاصر 
مختلف همکاری داشته و بیشتر  آثار 
او بانام  و امضای  مستعار  درهفته  نامه 
های فکاهی  چاپ ومنتشر شده است . 

 ، مردمیدان   ، درویش   ، مرشد 
ریشئ،  مادموازل    ، عمویادگار 
ولدچموش ، منیژه ، جوجه اسداهلل و 
گل موال از جمله نامهایی هستند  که 
هزاران شعر  و لطیفه  ومضامین سیاسی  
وفکاهی   جدی  وانتقادی   اجتماعی  و 
از   اند. مجموعۀ  بعضی  اورا دربرگرفته 
دیوان خرم   بانام   او  مقاالت  و اشعار  
ومنتشر  »ما«  چاپ  انتشارات  بوسیلۀ 
شده است . درمقدمۀ این کتاب محمد 
با  خود  زندگی  درشرح  خرمشاهی  

طنزوشوخی  نوشته است :
» ای غافل  فرزانه و ای دوست مشفق 
ویگانه ، بدان وآگاه باش  که این  بندۀ 
شرمنده  وخالق شادی  وخنده  ، محمد 
خرمشاهی  در شهر انار یعنی ساوه  و 
دریک خانوادۀ روحانی  ولی بی بضاعت  
به دنیا آمده ام . که البته اگر دست خودم 
بود در خانواده ای  پولدار  وثروتمند  به 
دنیا می آمدم ! ویا اصالً نمی آمدم وخودم 
را  ازشر این همه دردسرها ، گرانیها  و 
سروکله زدن  با صاحبخانه و  کاسب ها 
و گرفتاری ها  دیگر راحت می کردم . 
که  من  زورکی   تولد  سال   درسومین 
قدم نامبارک  من کار خودرا کرد ؛ زیرا 
پدرومادرم  تنها با بیست وچهارساعت 
فاصله  و بدون این که مریض  بستری 
باشند  چشم از جهان  بستند ومرا با یک 
خواهر و برادر یتیم ومانند  بسیاری از 
سیاستمداران  بزرگ غرب  درکودکی 

بی پدرومادر  کردند.«

خلق وخو
از خصوصیات  اخالقی  محمد خرمشاهی، 
دربرابر  فروتنی  و   ، محبت   ، دوستی   
از  یاران  ودوستان  وحساسیت  بیش 
اندازه  او دربرابر  مسائلی  که دراطراف او 

می گذرد  می باشد. دربرابر  حق 

را  وآنچه  آورد   سرفرودمی  وحقیقت  
نادرست  و ناروا  تشخیص  دهد با نیش 
قلم  و زبان  بی محابا  مورد حمله  قرار 
می دهد. خوشحالی او  و بزرگترین دلیل  
وانگیزه اش  در سرودن  شعرونوشتن  
مضامین ومطالب  طنز  این است که کمی 
از بار غم  هموطنان  ودردمندان  کم کند 
و لحظاتی  از عمر اطرافیانش را   باخنده 

وشادی  همراه کند.

هرچه می خواستم نشد
می خواستم که یارمن آدم شود ، نشد

یاآنکه شراو زسرم کم شود، نشد
می خواستم  خریت او برتمام خلق

بامدرک ودلیل  مسلم شود ، نشد
می خواستم که جان بکنم  درشبانه روز

تادخل من مطابق خرجم شود، نشد
می خواستم که زندگی  ماستم کشان

یک روز خالی از الم وغم شود، نشد
 می خواستم  دهند حقوق کالن مرا

بااین وسیله چاره دردم شود ، نشد
 می خواستم که کنده شود نسل اعتیاد

رفع بال زنسل کی وجم شود، نشد
 می خواستم که از قدم یار نازنین

روشن ، رواق منظر ماهم شود ، نشد
می خواستم  که » خرم « وشیدا  به شاعری 
مشهور درسراسرعالم شود نشد.

گفت وگو
  ، آثار   ، بازندگی  بیشتر   آشنائی  برای 
ونظریات محمد خرمشاهی  ، بخش هائی  
از گفت وگوئی را که »سالنامۀ گل آقا«  
در سال 1370  بااو کرده است  رادرزیر 

می آورم:
از کجا شروع کردید    طنز نویسی را 

وچگونه؟
از جواب  درست  بدهید  پیش  اجازه   
وحسابی  به سئوال شما  که پرسیدید 
کردید   شروع  کجا  از  را   نویسی  طنز 
وچگونه ؟« خودم را معرفی کنم . منم 
من ، نویسنده وشاعر کله گندۀ ایرانی، 
موفق   ، جهانی  همتای  بی  طنزپرداز  
»چنانکه   ، وجوانی  درپیری  ومؤید  
زاکانی،  عبید  جانشین  دانی«   افتدو 
 ، یادگار  عمو   ، ثانی  میرزای   ایرج 
درویش ومرشد و گل موال و نود امضای  
آشکاروپنهانی ، مردمیدان شوخی وبذله 
 ، وخوشروئی  خنده  قهرمان   ، گوئی 
دشمن اخم و بدخوئی ، مؤلف کتاب شیخ 
ومجموعۀ  ها  شادی  دنیای   ، شنگول 
ُخلها،  نه  ندیم وهمنشین عقال،   ، گلها 
شاعر   همان   ، طنزوفکاهی  شیربیشه 
ونویسنده دلخواهی  که تو می خواهی 
میرزامحمدخان   ، جناب جاللت مآب  
مرغ  عاشق   ، خرمشاهی  به  ملقب 
ذوق  به  خوانندگان   همه  که  وماهی، 

واستعداد وقریجه اش دهند گواهی ...
؟ مگه  فرار می کنی  بابا کجا داری  ای 

                 غم مخور
ی پسر      وزبهر دنیا غم مخور                        گوش کن پندا

    

                                                                                                                          گفتمت چون دور حدیثی گرتوانی داشت هوش
حافظ

کیخسروبهروزی

محمدخرمشاهی

شیر بیشۀ طنزوفکاهی

مرد میدان شوخی وبذله گوئی ، قهرمان خنده وخوشروئی
 دشمن اخم و بد خوئی

و  طنزپردازی  کرد؟  شوخی  شود  نمی 
فکاهی ُسرا  یعنیهمین دیگر؛ خوب  حاال 
مثل بچه آدم  به سئوال اول  شما جواب 

عرض می کنم ... 
بندۀ شرمنده  ، خالق  سرور وخنده ، 
56 سال  پیش که 14 سال شیطنت  و 
بازیگوشی را پشت سر  گذارده بودم  از 
آنجا » یعنی از روزنامه فکاهی  توفیق«  
شعر گفتن را  که یک ودیعۀ الهی  و ذوق 
فطری بود ) چون اگر غیرازاین  بودباید  
استاد   وخدمت  دیده   کالس  قاعدتاً  

رسیده باشم(  با شعری  با مطلع :
اول دفتر بنام خالق کفتر

آنکه کتاب آفرید و کاغذودفتر
 شروع کردم  ویواش یواش  به نثرومقاله 
بحر  ساختن   ، جدول  طرح   ، نویسی 
نوشتن   ونیز  نویسی   داستان   ، طویل 
مطالب کوتاه  وبلند ومضامین  مختلف  
وعالوه  پرداخته   وبکر   تازه  وکامالً  
انتقادی   ، صفحاتی   توفیق  برروزنامه  
از  مجالت  دراغلب   طنزوفکاهی   و 
جمله  »دوشنبه بازار«  درامید ایران ، 
باامضای  » نیشگون«  درتهران مصور، 
مجلۀ  در     » »تآترزندگی    ، مخلص 
روشنفکر ،  و »شهرشادی«  در اطالعات 
هفتگی  و بسیاری ستونها  و صفحات را  

درنشریات دیگر  عهده دار بودم ...
سوژه هارا چگونه انتخاب می کنید؟

اگر حقیقت را بخواهید باید عرض کنم  
انتخاب  مرا  که  هستند   ها  سوژه  این 
آیند.  می  من  سراغ  وبه  کنند   می 
منتهی باقلم من  روی صفحات  کاغذ 
نقش می بندند. بخاطر دارم  که روزی  
مرحوم دکتر  سیدحسن  سادات ناصری  
استاد دانشگاه  که لطف خاصی  به من و 
شعرهای من داشت ، درمورد» آ« ی با 
کاله  مطلبی گفت که بالفاصله سوژه  به 
سراغ من آمد و این سه بیت  را ساختم  
که بعدها مورد توجه  فوق العاده محافل 
ادبی  قرار گرفت وچندین بار  درکجله ها 

چاپ شد. شعر این است :
 رندان اگر کاله نهادند  برسرت

 غمگین مشو  که درازل این  تخم کاشتند
 اهریمنان کاله گشادی  بدست خویش

 آماده بهر جد بزرگ تو  داشتند
 باشد گواه گفته من  آی باکاله

کان را نخست  برسر آدم گذاشتند.
 یا وقت دیگری  درصف اتوبوس  ایستاده 
باعصا   من  درکنار  پیرمردی    . بودم 
منتظر اتوبوس بود ، بعداز چند اتوبوس 
که آمدند  ورفتند ، اتوبوسی نیمه خالی  
از دور پیداشد  که من گفتم  فکر می 
کنم  این اتوبوس مارا  خواهد برد. ولی 
پیر مرد  باخندۀ تلخی گفت : نه آقا این 
هم می گذرد و می رود. من تحت تأثیر 
گفته آن پیرمرد  و با استفاده از  ضرب 
المثل معروف  و قدیمی  این نیز بگذرد  

این چهار بیت را  ارتجاالً ساختم :
امروز درصف اتوبوس ایستاده بود

مردی که بود  عاقل وهشیار و باخرد
 یک یک زگرد راه  رسیدند چند بنز

 بی آنکه کس سوار شود  ، هی شدند 
َرد
 بنزی دگر رسید  ، پس از نیم ساعتی 
 گفتند این دگر همه را پُر کند ، بََرد

لیکن میان جمع  همان پیر هوشیار
 آهی کشید وگفت که : این نیز 
بگذرد. 
دیگران   را  یا شعری  گاه سوژه   البته 
از شاعر می خواهند  که آن را بسازد 
دوستی  پیش   چندی  کند.  تکمیل  و 
به  تا  کسی   : گفت   ، زد  تلفن  من  به 
یا  نخواسته   را  الفبا  حروف   32 حال 
نتوانسته  در یک یا دوبیت جمع کند  
که اگر تو چنین کاری کنی  کار خوبی 
است ومن آن را در یک جزوۀ درسی  
را   بیت  این  سپس  کرد.  خواهم  چاپ 

ساختم :
حذر پیوسته از خشم وغضب کن وزجفا بگذر
 ثمر گیر از صراط عقل ، ظلم  ای ژاژ خا تا چند؟!

وظیفه  طنز چیست ؟
می  که  شیراز   خواجه  وظیفۀ   اگر 
دعاگفتن  تو  وظیفۀ  حافظ   (  : گوید 
ختم  گفتن   دعا  به  فقط  وبس(  است 
می شود، وظیفه طنز  به مراتب مهمتر 
، سنگین تر  وحساس تر است ، زیرا 
بعهده  ای   وظیفه  دراجتماع   طنز  
دارد  که ضکمن آگاه کردن مسئوالن  
ضمن  و  ونارسائیها   مشکالت  از 
ونشان  نواقص   و  معایب   برشمردن  
حد تا  باید  اجتماع   دردهای   دادن  

و  کرده   بازگو  نیز   را  درمان  امکان 
وسالم   واساسی  سازنده  انتقاد  با 
دربهبود  وضع ورفع موانع  ومشکالت  
ساعی وکوشا باشد. ممکن است گاهی  
ناگوار  به مذاق  بعضی ها   ربان طنز  
وتلخ  آید. ولی به هرحال  ثمر شیرین 
دارد . آنچه که درمقاالت  واشعار جدی  
به  توان ذکر کرد  درلباس طنز   نمی 
را  آن   توان گفت وچارۀ  سهولت می 
که  نویسان   طنز  ما  البته    . خواست 
همگی برای پیشرفت  و نترقی وتعالی  
بسته  همت   کمر  طنز  بیشتر   هرچه 
وظیفه  که  کنیم   می  احساس  ایم  
بیشتر ومهم تری  را بعهده داریم که 
اولین آن  ترجیح دادن  منافع مردم  

برمنافع خودمان است .
طنز   از  چرا  ذهنیاتتان   بیان   برای 

استفاده می کنید؟
به هر موجودی که درعالم هستی نگاه 
خداوند   که  وابزاری   سالح  از  کنید  
می  استفاده  گذاشته  او   دراختیار 
برای    ، برای دفاع   ، برای حمله  کند. 
وخالصه    ، انتقام  برای    ، پذیرائی 
از سالح  موجود  سود  برای  هرچیز 
می جوید . مال نصرالدین  خدا بیامرز  
از  لُنگی داشت  که آن را شب وروز  
که  را  علت  کرد.  نمی  جدا  خودش 

پرسیدند  ، گفت :
 این لُنگ ، سفره نان من ،  فرش زیر 
پای من ،  دستمال دست من ،  تنبان 
من  شمدوروانداز  و  من   وسترعورت 
چه  نکنم  استفاده  این  از  اگر   . است 
کنم ؟  یک طنز نویس  اصیل و صحیح 
حقایق،  گفتن   برای  نیز  النسب  
 ، اجتماع  مفاسدومعایب  برشمردن 

برای  تنبیه و عبرت متخلفین ، برای 
انبساط  و شادی خاطر دیگران  و به 
خود   ذهنیات   بیان  برای  شما   قول 
ابزار  جز طنز  و سیلۀ بهتر نئدارد  و 

دیگری ندارد.
طنز پرده هارا  باال می زند و دست 
واسطۀ  سودجو،   ، محتکر  جمعی  
می  رو  را  وغیره  دالل   ، گرانفروش 
کند. خفتگان را  بیدار و بیداران  را 

هشیار می کند.
زیاد می خندید؟

 خیلی کم . » از کوزه همان برون تراود 
نمی  صدق  جا  دراین  دراوست«   که 
گذارد  نمی  ها  ناراحتی  راستش  کند. 
. به هرحال  » خنده می بینی دال از گریۀ 

ما غافلی ...«
به  ، می خندم  البته گاهی می خندم   
اوضاع روزگار . می خندم به خوشبینی  
قیافۀ   به  خندم  می  ها،  بعضی  زیاد 
افرادی که خیلی  بدبین هستند. ومی 
بعداز هفتاد   به وضع خودم  که  خندم 
همه  بااین   . هستم  زنده  هنوز  سال 

نامالیمات وسختی ها...!
***

معروف  غزل  از  شده  تضمین  مخمس 
منسوب به مولوی سرودۀ خرمشاهی را 

درزیر می خوانیم :

آرزوست جانانم  دیدن  که  بیا  جانا 
آرزوست هجرانم  محنت  شام  پایان 
از جانم آرزوست و  از دل  دیدار رویت 
” بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست
بگشای لب که قند فراوانم آرزوست “
از این جهان و مردم دوران شدم ملول
تنها نه از جهان که خود از جان شدم ملول
بودم از آن چه شاد هم از آن شدم ملول
” زین خلق پر شکایت گریان شدم ملول
آن های و هوی و نعره ی مستانم آرزوست “

روایتی  به  خرمشاهی  محمد  آزادی: 
در سال 1300 و به روایتی دیگر درسال 
1293 متولد شده است که به نظر می 
رسد 1300 درست باشد. به این ترتیب 
حدود 94 سال دارد. بعضی از اشعارش 
حالت ضرب المثل به خود گرفته است :
در خانه ما رونق اگر نیست صفا هست . 

 ویا 
زحق توفیق خدمت خواستم دل گفت 

پنهانی
را  خلقی  که  بهتر  این  از  توفیقی  چه 

بخندانی
ازطنزپردازان معاصر عمران صالحی را 
قبول دارد و درآخرین مصاحبه ای که 
با او صورت گرفته به راه ورسم  امنیت 
به هادی  خانه  اسالمی حمالت شدید 
علیرضا  و  خوئی  اسمعیل   ، خرسندی 

نوری زاده  به او نسبت داده شده است 
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حمید ایزد پناه 
)صفای لرستانی (

صبحی رد آستین شب 
آنشب که چون خیال به هرجا بود 
بود  تماشا  به   ، شب  شکوه  در  یا 
او خیال  خیل  های  دلپویه 
بود  زیبا  چهره  آفرین  نقش   
شهالیش  دیده  دو  بر  ابر  گه 
بود  شبها  قصه  آوران  اشک 
زد  پر  غمی  ز  لبش  بر  که  آهی 
سیمابود  به  نشسته  ای  هاله  چون 
شیرینش  لب  از  یت  حکا  شیرین 
بود  ما  دل  زبیستون  گویی 
انگیزش  دل  و  خوشنوا  آوای 
بود  آوا  دل  ز  ای  یانه  دلشاد 
آوردی  سر  چگونه  شب  که  گفتا 
بود  یلدا  تو  خیال  بی  که  گفتم 
باید  سحر  به  ای  کرشمه  مارا 
بود  بفردا  نه  رهگذارشب  این 
مارا  غم  نیست  زعشق  پروا، 
بود؟  وپروا  غم  بی  طبیب  یارار 
شکیبایی  و  خیال  و  شب  تو  با 
بود  مینا  و  ساغر  به  ما  درمان 
 مهتاب و بزم و راه » صفا « را بین
بود.  ما  شب  درآستین  صبحی   
آبانماه 1394 - پاریس

عفت کیمیائی

پائـیز
به فریاد می کشد

زخمۀ باد              حسرت باغ را
رنگی می گیرد          قاب پنجره

فصلی که پاره  پارۀ تن معشوق
به تاراج می رود

سازی که شکسته است و
آغوشی که چز پریشانی 

پُر نمی شود

رضا چایچی

ِسحر   پائـیز
چه اندوهگینم میکند

این آسمان گرفتۀ ابرآلود
چه اندوهگینم می کند

درغروبی سرد
درختان از حرکت ایستاده اند

به سحر پائیز
دربستری به انتظار      خفته اند
بارؤیای بهار یارنگین کمان

قطران تبریزی

ـخزان
چادرزرین کشید  لشگرآدر 
در و  ُکه  و  باغ  و  بوستان  گردهمه 
زرد شده  بید  برگ  سردو  بادشده 
غمَخور عاشق  آه  بیمارو  رخ  چون 
زرین چوسوزن  شده  گیاهان  شاخ 
زر ورق  چون  نموده  درختان  برگ 
آبی آمده  رفته  سیراب  اللۀ 
عبهر آمده  رفته  آزاد  سوسن 

وزیشان  باغ  به  آمده  ترنج  و  سیب 
معنبر بادو  و  درخت  ملون   گشته 
باغ برگدرد  ترنج  درخت  به  چون  
بار چفته کند  سر بادو  از  شاخ وی 
میرند لشگِر  عرض   هنگام  گوئی 
به زرین مغفر  او  سجده کنان پیش 

پژمان فخاریان

 اندیشه اهی پائیزی
پائیزی دگرست

توأماً ریزش برگ ، نغمه باد
با سرود باران در نودان

دیدن خیس کالغی که دراندیشه آن 
جفت دگر

خویش رابرده زیاد
من دراندیشه گلگون شفق

شب در اندیشه مه بودش مست
که فلق ، راه براندیشه ببست

مادرم خواند به ناگاه مرا
برخیز جان پسر،  آفتاب را بنگر

       ردرپندنیلی    شعروزغل
جواد صمدی )پگاه(

ربگ
پائیـــز به باغ زار بازآمدورفت        آن باغ وبهـــار من به نازآمدورفت
هربرگ به زیرپای ما می خواند       دل سوخته ای به سوزوسازآمدورفت

انزپائیز
ای باغ که فصل ناز پائیزی توست        درمقدم ما شکوه گل ریزی توست
درسینه ما اثر برانگیزی توست هنگام به شب ستارآویزی ماست 

رنگ ـخزان
بیگانه ســر بهانه جوئی مپسند ای برگ مرابــه ژاژ خویی مپسند 
یک روی به زردی وبه رویی سرسبز          بی رنگی ما بدین دوروئی مپسند

فاطمه جهانگرد

ربگ رزیان
درنیمه های روز به پائیز خسته حال
بودند گرم صحبت دلدادگی  دویار
برگی جداشد ازسِر شاخ ونسیم تند
زآندوبیقرار یکی  پای  پیش  افکند 
یاِر دگر گشود لب وعاشقانه گفت:
آه ، این دل من است عزیزش نگاهدار
ناتوانیش و  حادثه  زبیم  یک  وآن 
برداشت برگ وداد به جریان جویبار

زهرا کریمی روز بهانی

خزان
برگها از درختان فرو می ریزند

برگ های سبز
زرد

ونارنجی. 
آه 

دخترک زیبا
هرروز 

آنهارا جاروب کن!
***

تیمور ترنج     

رازگل رازیاهن
پائیز می آید
وما همچنان

ازخیابانهای طویل به کوچه های بن بست
تبعید می شویم

بی آنکه همدیگررابشناسیم
یاکه بدانیم

هق هق  این باران بی پایان
ازچشم کدام آسمان
گونه های خاک را  

  تر خواهد کرد
اما تو که  

  نشانه های کوچک بهار را
دردل پنهان کرده ای!

زبان پر ترک تمام فصلهارا 
   می دانی

ومیدانی که
  راز گل رازیانه را

                       نسیمی 
باخودبرده است.

فروغ فرخ زاد

                                        پائیز
از چهرۀ طبیعت  افسونکار

         بربسته ام دوچشم پرازغم را
تا ننگرد نگاه تب آلودم 

      این جلوه های حسرت وماتم را
***                   

پائیز ای مسافر خاک آلود
        دردامنت چه چیز نهان داری 

جزبرگ های  مرده وخشکیــــده        دیگر چه ثروتی  به جهان داری؟
*** 

جز غم چه می دهد  به دل شاعر  سنگین غروب تیره وخاموشت
جز سردی ومالل چه می بخشد؟              برجان دردمند من آغوشت ؟

***
دردامن سکوت غم افزایت                      اندوه خفته می دهد آزارم
آن آرزوی گمشده می رقصد                       درپرده های مبهم  پندارم

طرح جهره فروغ ، کار کیخسروبهروزی

فریدون ُمشیری

پا    ئـیز

پائیز سرد زرد
با سبزوسرخ باغ ، چه گویم ، چه ها نکرد

بایک لهیب ،  شعله برافروخت درچنار
بایک نهیب  رنگ ربود ازُرخ چمن

گیسوی بیدرا کندو به خاک ریخت
                                یاقوت ناربُن را برسنگ زد ، گریخت

پیچید تازیانه  براندام نارون
توفان سهمناک     

    پاشید خاک بررخ خورشید های تاک
مانداز سیاهکاری اوباغ ، بی چراغ

شبها دگر نتابید،         مهتاب نسترن
یغماگران باد

درهای گنج خانه گشودند  
                                                         هرجا که لطف وناز

هرسو که رنگ وبوی ربودند
مرغان نغمه خوان را

خاروخسی به جا ننهادند، 
ازالنه، ازوطن!

پائیز سردزرد
باسبزو سرخ باغ   چه گویم چه ها نکرد

تا کی دوباره  جلوه کند چهرۀ بهار
                                       درآشیان من

طرح چهره مشیری کار استاد زمانی
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فصل دوم
نداهائی از گذشته 

برای   اساسی  دومنبع   وقرآن   تورات 
داستان یوسف اند. این سنتی  است عام  
بین یهودیان  ما مسلمانان و مسیحیان  
از  ملهم   را  کتاب   هردو  محتوای   که 
کالم خداوند  که به پیامبران  نازل شده ، 
بدانند. مسئله اینکه  چگونه عهد عتیق  
به ما رسیده  موضوع مجادله  دوهزار 
بحث  ترتیب   همین   به   . است  ساله 
دربارۀ  شمتارۀ منابع  اصلی ، چه کسی  
ودرچه زمانی  نخستین بار  آن را نوشته 
، تا چه اندازه  در طول زمان  دستکاری  
و تحریف شده  وتا چه حد  می توان  به 
توصیف وقایع  تاریخی آن اطمینان کرد، 

همچنان ادامه دارد.
وارد  اینکه   بدون  مرحله   دراین 
جزئیات  شویم ) به کتاب دوم فصل اول 
درتاریخ  عطف   نقطۀ  کنید.(   مراجعه 
می  بر  زمانی   به  مقدس   کتاب   نقد 
 )1684-1766( استروک  ژان  که  گردد 
پزشک لوئی پانزدهم  رساله ای  دربارۀ 
 . نوشت   1753 در  »سفرپیدایش«  
اسفار  موسی   که  بود   عقیده  اوبراین 
پنجگانه  تورات  یا »خمسه موسی« - 
چنج کتاب  آغازین عهد عتیق - باستناد  
بازمانده   ومکتوب  شفاهی  منبع  دو  به 
ازقرون گذشته را  بازسازی وتألیف کرده 
دوداستان   شامل  »سفرپیدایش«   که 
که   درحالی   ، بوده  آفرینش  متفاوت  
گزارش توفان  نوح حاکی از  دو روایت  
متفاوت است که در یک  قصه گنجانده 

باعث  که  چیزی  هرحال   به  اند.  شده 
القای  نگرشی نو  به مسئله  عهد عتیق 
شد  ، تیز بینی  اودربارۀ سفرپیدایش  
وفصلهای نخستین  »خروج«  است که 
خدا با دونام متفاوت  »الوهیم «  و»یهوه«  

خوانده شده است .
عمدتًا   ، عتیق   عهد  پژوهشگران  
نوزدهم   سدۀ  اول   درنیمه   ، درآلمان  
نظریات  استروک  را گسترش دادند  که 
منجر  به انتساب  قطعی  محتوای  خمسۀ 
موسی به چهار منشأ  گوناگون شد. این 
محققان  تحقیقات  ک. اچ . گراف )1( 
را دنبال کردند که در 1865 گفته بود 
بخشی که  درآن الوهیم  استفاده شده 
منبع  ترین  قدیمی  رسد  می  نظر  وبه 
باشد ، درحقیقت  سند تازه تری است 
که در زمان »عزرا«  تألیف شده ، همان 
زمان که دانشمندان یهودی  پس از  یک 
صد سال  تبعید اجباری  وتصرف کنعان  
بوسیلۀ  بابلیان  ، به سرزمین  خود باز 
گشتند. کوشش گراف برای تعیین تاریخ 
برپایۀ  اسناد گوناگون  ، رشته جدیدی 

را  درتحقیقات  به نام نقدتاریخ گشود.
بعهدۀ  آلمان   مکتب  نهایی   پیشرفت 
مردی  بلند نظر  بنام ژولیوس  ولهاوزن 
ذهن  شد.  سپرده   )1866-1918  (
درخشان  ونافذش  اورادرمقام  برجسته 
ترین دانشمند  درزمینۀ  نقد عهد عتیق  
زیست  درعلوم   داروین   همچون   -
داروین   اومانند  داد.  جای  شناسی-  
و  کرد   اختیار  را  هگل  تحول   نظریۀ 
زیرا   ، داد  توسعه  را   گراف  تئوریهای 
فکر می کرد که آنها  به نتیجه ای  قطعی 
خواهند رسید . او متوجه شده بود  که 
خاستگاههای  اصالتاً  موسی  خمسۀ 

مختلطی دارند وعبارتنداز:
)J(. منشأ » یهوه« از نه قرن پیش از میالد -
)E(.سند »الوهی« ازقرن هشتم پ.م -

- سفر تثنیه باتوجه به منبعی جدا ، از 
)D(.قرن هفتم پ.م

پنجم   قرن  درحدود  پیامبران  کتاب   -
)P( .پ.م

-  کارویراستار  که سرتاسر  مجموعه را  
ویرایش کرده ، حدود  دوقرن پیش  از 
میالد ، اخیراً  پروفسور دونالد ردفورد  
استاد  دانشگاه تورنتو  درکتاب  »بررسی 

قصۀ یوسف  درکتاب مقدس«  به این 
اشارات   همۀ  که  است   رسیده  نتیجه 
مصر  نامهای   به  هرارجاع   باضافۀ  
ومصریان  ، مکانها  وعنوانها  سرتاسر  
جعلیات  محض  ویراستار  کتاب مثدس 
است که می خواست »خروج«  را با بردن 
یوسف و اسرائیلیان  به مصر توجیه کند. 
نتیجه گیریهای  اوبه این معنی است  که 
یوسفی که ما می شناسیم  هرگز وجود  
نداشته است . بعضی از محققان  جدید  
وتحلیل  رادرتجزیه   ولهاوزن   روش 
را  دیگری   راه  اینکه   بدون   - منابع 
پیشنهاد کنند - به چالش کشیده اند.. 
به هرحال  نظریات ولهاوزن  هنوز بدنۀ 
اصلی  نقدهای  معاصر  را دربارۀ کتاب 

مقدس  تشکیل می دهد.
بنابه دو منبع مستند  موازی ، درارتباط  
باقصۀ یوسف  این است که نام پدرش  
یعقوب  درکتاب مقدس  پانزده بار  به 
نام خودش  وپانزده بار  به نام »اسرائیل«  
- که خداوند  به او داده - خوانده شده 
روبین  نام   هرگاه  نحو   بهمین   . است 
]پسراول یعقوب[برده می شود. پدرش 
روبین  دارد؛  را   خودش  نام  یعقوب  
همان برادر  خیرخواهی است  که یوسف 
به  او  گذاشت  و  داد  نجات  مرگ   از  را 
درحالی  شود.  فروخته  درمصر  بردگی 
چهارم  پسر   [ یهودا  نام  هروقت  که  
یعقوب[  می آید ، پدرش نام  اسرائیل 
به خود می گیرد. عالوه براین دالئل  ، 
کتاب عهد  عتیق حتی در متن  کامل 
ونهائی  بیش از یک  روایت دارد  وآن 
مربوط به »طومارهای  بحرالمیت«  است 
که در ُقمران  به سال  1947  کشف شد 
وتاریخ آن  به قرن دوم  پیش از میالد  
برمی گردد. دانشمندان  از مطابقت متن  
رایج  بامتن   بحرالمیت«   »طومارهای 
یهودیان  شگفت زده شدند،  وسنتی  
متن  با  آن   مواد  از  بعضی  حال   بااین 
یونانی  »هفتاد گانی« )2(  که قدیمی تر 
از  متن سنتی  تورات )3(  است  بیشتر 
مطابقت دارد  واین خود دال  براین است  
میالد   از  پیش  واول   دوم  درقرون   که 
بیش از  دو روایت  از عهد  عتیق  دربین  

یهودیان  رواج داشته است .

از  کلی  طرح   این  کنم   می  فکر  من 
پیشرفت  نقد کتاب  مقدس ، روشن می 
کند  که با عهد عتیق  - بخصوص  خمسۀ 
مورد توجه ماست -  موسی که عمدتاً 
باید  با احتیاط وعقل سلیم  برخورد کرد. 
من نه یهودی ام  ونه مسیحی ، به عنوان 
یک مسلمان باید بپذیرم که عهد عتیق  
ملهم از  کالم خداوند  و هرداستان  آن 
مهم وقابل مالحظه  است . ضمناً هرکس  
این حقیقت  راباید درنظر بگیرد  که این 
دهان  قرن   چندین  درطول   ها  قصه 
فراوان   احتمال  به  و  گشته  دهان   به 
سروکار  آنها   با  که  کسانی  بوسیلۀ  
داشته اند  تحریف  وکم وزیاد  شده اند. 
همچنین  سهم کاهنان  و ویراستاران  را 
نیز نباید  از نظر دور داشت . مترجمان  
اخالقیشان   باورهای   براساس   هم 

دستگاریهای خودرا برمتون افزوده اند.
که  است  این  ترجمه  دشواریهای  از 
مثالً  یک لغت عبری  ممکن است  به 
یک دوجین  واژۀ انگلیسی  نیاز داشته  
باشدتا بتوان  معنی دقیق  آن را ارائه 
کرد . درضمن  باید به این  واقعیت توجه 
کرد که زبان  به کار رفته  درزمان  تدوین  
کتاب مقدس  به طور گسترده ای  با زبان  

امروزی  تفاوت داشته است .
به  که  اش   وخانواده  یوسف  داستان  
دنبال  این فصل  می آید ، روایت  فشرده 
ای است  از گزارشی که درخمسۀ موسی  
آمده است . درجریان این امر  به کلیاتی 
تاریخی  تحقیقات   برای  ضروری  که 
 ، استدالل   با  و  ام  کرده  تمرکز  است، 
متنی را برگزیده ام که با اصل موضوع 
نیاز  جا   این  در  باشد.  داشته  مطابقت 
 : است  کننده  قانع  دومثال  آوردن   به 
شود،  می  جوانتر  دختر  عاشق  مردی 
دختر  با  باید   رسوم  و  رسم  به  بنا  اما 
احساس  من  کند.)4(   ازدواج  بزرگتر  
وقت   اتالف  برای   ای  فایده  کنم   نمی 
نامربوط -  که درسفر  دراین موضوع  
پیدایش آمده است -  باشد. واینکه  او 
تا صبح فردای عروسی  متوجه نشد که 
به   - است  خوابیده  عوضی  عروسی  با 
همین نحو دربارۀ  موضوع دوقلوها  که 
برادربزرگتر  حق » نخست زادگی «  را به 
کاسه ای آش فروخت )5(  محور داستان  
فروش حق نخست زادگی  است و یک 
کاسه آش که اساس معامله را شکل می 
دهد ، مگر اینکه  یک کاسۀ آش  نشانۀ  
برای   ارزشی  فروشنده  که  است  آن 

نخست زادگی  اش نداشته است .
، سن  تواریخ  زیادی  صرف   وقت  من 
اشخاص و موضوعات ، صرف نکرده ام. 
بسیار  موارد   دراین  عتیق   عهد  زیرا 
؛ ماباید  باور کنیم  که  مغشوش است 
گیتی  زمانی آفریده شده که به دالیل  
گوناگون  دیگر بخشهای جهان مسکون  

اثر: احمدعثمان               ترجمه دکتر محمدعلی صوتی

داستان یوسف ایپمبر
براساس اسناد تاریخ مصر
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ابراهیم وسارا مقبره ابراهیم در غار ابراهیمی در حبرون

بوده اند. ما می خوانیم  در بارۀ مردمی 
که بیش از یک قرن  زیسته اند، درحالی 
که  درآن  زمان طول متوسط عمر بیش 
از  چهل یا پنجاه  سال ، بیشتر نبوده 
است . البته ممکن است  طول »سال«  
بوده   متفاوت  ما  زمان  با  دوران  آن  در 
است . اما اگر این هم اشتباههای کتاب 
توجیه  تاریخ  درگاهشماری  را  مقدس 
پدر  پدر  تارخ«    « بینیم  می  ما  نکند، 
بود که  پدربزرگ  یوسف هفتاد  ساله 
گفته  ما  به  شد.  زاده  ابراهیم  پسرش 
پنج  و  دویست  کامل   عمر  به  او  شده 
سال  رسید و چند آیه بعد می بینیم  که 
ابراهیم  هفتادوپنج ساله بود  که پدرش 
مرد.  درداستان یوسف  نیز  چنین است 
. به هرحال  برای فهم  کامل  ما باید  به 
سه نسل  پیش برگردیم  که ابراهیم  پدر 
بنیان  یهودرا  قبایل  بوسف  پدربزرگ  
گذاشت  وموسی ، عیسی ومحمد  قرنها 

بعد  ازآن زاده شدند.

 زیرنویسهای  فصل دوم :

1- کارل هاینریش  گراف ، خاور شناس ، مترجم 
ومحقق آلمانی  عهد عتیق . وی در 1846 گلستان 
و در 1850 بوستان سعدی را به آلمانی ترجمه کرد.

)مترجم(
2- ترجمه یونانی  کتاب مقدس  به دست هفتاد تن  

 Septuagint درزمان بطلمیوس
3- Hebrew Masoretic text

 4- سفر پیدایش 16:29 تا 27 )ترجمه فارسی
)کتاب مقدس ص 42

5- سفرپیدایش  29:25 تا 34 ) ص 36 ترجمه 
فارسی کتاب مقدس(

3
خانواده استثنائی

یوسف   خانوادۀ  به  اشاره  نخستین 
 ، پیدایش   درسفر  مقدس   درکتاب 
بالفاصله  بعداز گزارش  آفرینش  ، هبوط  
مهاجرت   ودرآن  است  آمده  توفان  و 
، همسرش  سارا، پدرش تارخ  ابراهیم 
و برادرزاده اش »لوط«  از »اور«  دربین 
النهرین  نه چندان  دوراز  آخرین نقطۀ 
خلیج فارس  به کنعان  شرح داده شده 
به  . کنعان  درآن زمان  وسعتی  است 
مساحت اسرائیل  ولبنان امروزی  داشت 
.  »اور« از طریق  جادۀ بزرگ  تجاری  تا 
مدیترانه  ، 750  مایل فاصله داشت . این 
جادۀ تجاری  از درۀ فرات  به طرف شمال 
غربی  پس از گذشتن  از بابل  به ماری 
] تل حریری امروز[  می رسیدواز آنجا 
به سوی غرب  از طریق سوریه  به کرانۀ  
شرقی مدیترانه  امتداد داشت . ابراهیم 
رادردومرحله   سفرشان   وسارای  

انجام دادند .

 آنان مدتی  در حران - درمیان  درۀ 
بعداز  اما  گزیدند،  سکنی   - فرات 
از  گفت   بابرام  »خداوند  تارخ   مرگ 
والیت خود واز مولد خویش واز خانۀ 
نشان  بتو  که  زمینی  بسوی   پدرخود 
 .]12:1 شو«]سفرپیدایش  بیرون  دهم 
کنعان  رابه  سفرشان  آنان  بنابراین 
حضور  که  سرزمینی  دادند.  ادامه 

بیگانگان اتفاقی عادی بود.
ما  که  منطقای  چهارراه  در  کنعان 
امروز آن را »خاورنزدیک« می نامیم، 
های  جلگه  از  بازرگانان   قرارداشت.  
تجاری  سفرهای  برای  آن  ساحلی 
به  و  مصر  به  جنوب  طرف  خودبه 
کردندوهمچنین  می  استفاده  شمال 
متخاصم  ارتشهای  برای  گذرگاهی 
مصر ازیک سو و آشور و بابل ازسوی 
درزمان  ازاینها  گذشته  بود.  دیگر 
های  قبیله  حملۀ  از  کنعان   قحطی 
بیابانهای اطراف آسیب می دید . برای 
هرکس که می خواست  از طریق زمین 
تالشی  کنعان   ، کند  معاش  گذران   ،
خصمانه  وهوا  آب  بود.  کننده  نومید 
بود. زمین درتابستان  ازآفتاب وگرما 
از  شن   پراز  بادسام   و  سوخت   می 
پائیز   اواخر  بارانهای  وزید.  می  کویر 
را  سوخته   زمین  زدن   شخم  که 
زمستان   با  اغلب    ، کرد  می  ممکن 
می  ادامه  گزنده   و سرمای  باران   پر 
وآوریل   مارس   درماههای   . یافت 
گرفت  می  قوت  آفتاب   که  وقتی 
تازه   علف  کمی    ، مالیمتر   بارانی    ،
برای چرای  چرای گله های گوسفند  
و بز وگاو  فراهم می کرد .  غالت فقط  
هامی  دره  و  ساحلی   های   درجلگه 
سرزمین   آن  عمدۀ  محصول   . ُرست 
تپه  روی  زیتون   و  تاک  درختان  از 
های  سنگالخ  نا مساعد  به دست می 
  . افتاد  می  اتفاق  مرتبًا   قحطی   . آید 
زمان قحطی بود که  ابراهیم و سارای  
که  . سفری  کردند  به مصر  عزم سفر 
نخستین  پیوند  خاندان سلطنتی  و 

بعداً قبیلۀ اسرائیل  »قوم برگزیده« 

را  - طبق کتاب  مقدس و قرآن- قوام 
بخشید.

کشوری   مصر   ، کنعان   با  درمقایسه   
باوجود    . بود  وحاصلخیز  ثروتمند 
بیابانهای گسترده  ، زمین  در دوسوی 
آبیاری   پیچیده   سیستم  با  نیل  
کانالها و سدها و زمین  رودخانۀ  دلتا 
که هرسال به وسیلۀ بارانهای سنگین 
اتیوپی   بلندیهای  برف  شدن   وآب 
فوق  طور  به   ، رفت  می  آب  زیر  به 
محصوالت   بود.  حاصلخیز  ای   العاده 
نان(  )برای  گندم   عمدۀ مصر  شامل 
میوه  سبزیجات،   ، آبجو(  )برای  جو 
کتان  و  شراب(  برای  انگور  )باضافۀ 
کتان(  وپارچۀ  بزرک  روغن  )برای 
بود. زمین آنچنان  حاصلخیز بود  که 
اغلب  در یک فصِل کشت ، برداشت 
دوبار محصول  را ممکن می ساخت . 
مصریان همچنین  خوک ، بُز، گوسفند، 
غاز و اردک  پرورش می دادند ومکمل 
 ، نیل  ماهی  از  را  اشان  روزانه   غذای 
وشکار  باتالقها،   وحشی   پرندگان 

حیوانات  از بیابانها تأمین می کردند.
گرچه ابراهیم  و سارا  در زمان قحطی  
شاید    ، کردند  سفر  جنوب  سوی  به 
عزم  که  بود  دیگری  انگیزۀ   تجارت  
سفر کردند. البته اگر گمان براین باشد  
 ، بودند   آنان درجستجوی خوراک  که 
می بایستی  درشرق دلتای نیل اقامت 
اما آنان به جائی رفتند که  می کردند. 
از  او احتماالً  دریکی  بود.  دربارفرعون 
که  ممفیس  یا  پولیس  هلیو  کاخهای 
چندان دور از قاهره امروز نبود ه یا در 
اقامت  درمصرعلیا  درتبس  سوم  کاخ 

داشته است .
سارا زیبا بودو ابراهیم ازآن بیم داشت 
اورا   ، به سارا مشتاق شود  فرعون  اگر 
مصر  به  ورود  از  پیش   . کشت  هواهد 
کرد  پیشنهاد  سارا  به  احتیاط   محض 
:» پس بگو که تو خواهر من هستی تا 
بخاطر تو برای من خیریت شود و جانم 
بسبب تو زنده ماند.«] سفرپیدایش  باب 
دوازدهم :13[. در هرحال پیش بینی او 

درست از آب درآمد. همین که مالزمان 
فرعون  دیدند که سارا چقدر زیباست 
، اورابه کاخ سلطنتی بردند ، جائی که 
برای  خودابراهیم  شد.  فرعون  عروس 
زیبائی »خواهرش« سخاوتمندانه پاداش 
گرفت . به او گوسفندان ، گله گاو ، خران 
کنیزان  و  غالمان   ، شتران   ، نروماده 
فرد  باهمسر  زناشوئی  اما  شد.  داده 
دیگری  برای فرعون  شادی آور نبود: 
» خداوند  فرعون و اهل خانۀ اورا بسبب 
سارای زوجۀ ابرام ، ببالیای سخت مبتال 
ساخت و فرعون  ابرام را خوانده گفت : 
این چیست  که بمن کردی؟ چرا مرا خبر 

ندادی که او زوجۀ توست. چرا گفتی او
خواهر من است  که اورا به زنی گرفتم ؟ 
اورا  توست.  زوجۀ  اینک  واآلن    )1(
فرعون  آنگاه  شو.  روانه  برداشته  
درخصوص وی ، کسان خودرا امرفرمود  
مایملکش   تمام  و  اش  زوجه  با  اورا  تا 
روانه نمودند.)سفرپیدایش باب دوازدهم 

: 17 تا 20(
 ابرام وسارای به کنعان باز گشتند. از این 
زمان  پاره ای تغییرات  اساسی  در قبیلۀ 
تاریخی   لحاظ  از  که  داد  رخ  کوچک  
برابرام  چندان مهم  نیستند. خداوند  
ظاهرشد  ووحی کرد:» پس بابرام گفت  
یقین بدان  که ذریت تو  در زمینی که 
ازآن ایشان نباشد  غریب خواهند بود 
وآنهارا  بندگی خواهند کرد.وآنها چهار 
صد سال  ایشانرا مظلوم خواهند داشت 
.... و در پشت چهارم  بدینجا بر  خواهند 
گشت ... درآن  روز خداوند  با ابرام عهد 
بست وگفت  این زمین را از نهر مصر  تا 
به تهر عظیم یعنی  نهرفرات به نسل تو 
بخشیدم ...« ] باب  پانزدهم[   بعداً در 
ظهور دیگری  ، خدا به ابرام گفت :» ونام 
تو بعداز  این ابرام خوانده نشود بلکه نام 
تو ابراهیم خواهد بود. زیرا که ترا پدر 
.... وپادشاهان   امتهای بسیار گردانیدم 

از تو بوجود  آیند...«)2(

ادامه دارد

 Kingمقدس کتاب  انگلیسی  درترجمه   -  )1(
James Version  برگردان  این عبارت چنین 
 . بگیرم«  بزنی  اورا  من  داشت  امکان   «: است 
افزودن »امکان داشت «  به متن  دال براین است  
وقتی که فرعون  پی برد سارای همسر ابرام است  
بااو ازدواج نکرد. ظاهراً این نمونه ای است از اعمال 
اصلی  درمتن  وگرنه   ، مترجمان   اخالقی  اصول 
با سارای  واضح است  که فرعون   کامالً  عبری  
ازدواج کرد  و به همین سبب  مهریۀ سارای به 
ابرام داده شد ودیگر این که فرعون  ودربارش  به 
بیماری دچارش دند. ضمناً مزید اطالع ، این ترجمه 

در 1611 میالدی پایان یافته است .
مصری   زبان  نظر   نقطه  از  کسی  اگر   -  )2(
یابد   می  در   ، کند  توجه  نام  این  به  هیروگلیف  
داخل کردن  »ه«  به نام  ابرام همان  »هم« ) به 
جدید  نام  این   . است  مربوط  شکوهمند  معنی 
ممکن است  چنین ترجمه شود:  قلب شکوهمند- 

رع - خدای خورشید «
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تفنگ شکاری
 فریدون علوی

از خردسالی به اسلحه عالقمند بودم 
درهر  داشتم  که  بادی  تفنگ  با  و 
های  گنجشک  شکار  به  فرصتی 
کبوتر  و  سار  گاهی  و  آزار  بی  و  زیبا 
به  رسیدن  با  و  بتدریج  میپرداختم. 
گذاشتم.  کنار  را  کار  این  دبیرستان 
ولی باز در سالهای میانی 0791  هوس 
بر آن شدم  و  پا گرفت  شکار در دلم 
دوستان  همراه  و  خریده  تفنگی  که 
شکارچی ام در دشت و بیابان بدنبال 
پرنده و گراز)خوک وحشی( راه بیفتم. 
و  میکردم  زندگی  اهواز  در  درآنزمان 
پرندگانی که در اطراف شهرمان یافت 
میشد تیهو، دراج، باقرقره و هوبره و 
با  که  بعدها  بود.  دیگر  گونه  دو  یکی 
آنگونه پرندگان آشنا شدم دانستم که 
تیهو و دراج از خانواده کبک هستند. 
رودخانه   آب  نزدیک  مناطق  در  اولی 
و دومی در بیشه ها زیست میکند. و 
هوبره که »شاه شکار« خوانده میشد 
گونه ای بوقلمون وحشی است که در 
عربستان  ایران،  به  اروپا  از  زمستان 
های  نشین  شیخ  دیگر  و  سعودی 
این  و در  خلیج فارس قشالق میکند 
سفر طی هزاران کیلومتر پرواز و گذر 
از ده ها کشور خود را به منطقه گرم 
هوبره  شکار  میرساند.   میانه  خاور 
اگر  که  دارد  خاصی  نحوه  و  روش 
پرداخت.  خواهم  آن  به  شد  فرصت 
اسلحه فروشی  تنها یک  در شهرمان 
و  نام  خوش  انسانی  صاحبش  که  بود 
صاحب اخالق بود. بعد از اینکه یکی از 
مرا  سفارش  تلفنی  مشترک  دوستان 
گفتم  و  رفتم  آنجا  به  کرد،  ایشان  به 
که میخواهم یک قبضه تفنگ دولول 
بمن  و  آورد  اسلحه  دو سه  آقا  بخرم. 
نشان داد که در عین حالیکه همه را 
پسندیده بودم، یکی را انتخاب کردم 
و قیمت را پرسیدم. ایشان هم بعد از 
اینکه به عادت معمول تعارفی کرد که 
اینکه دوست  بر  تاکید  و  ندارد  قابلی 
و  بود  کرده  مرا  توصیه  مشترکمان 
گفت  میدهد،  بمن  مخصوصی  قیمت 

صد و بیست هزار تومن.
سال 7791 بود و من در شرکت نفت 
کار میکردم و حقوق ماهانه ام ده هزار 
تومن بود ، به عبارت دیگر قیمت آن 
تفنگ برابر حقوق یکسال من و رقمی 
قابل توجه بود. بد نیست یادآور شوم 
زمان  آن  در  نو  پیکان  اتوموبیل  که 
قیمت  تومن  هزار  سی  حدود  چیزی 
گفتم،  شرمندگی  مقداری  با  داشت. 
میدهید  بمن  که  ای  ویژه  تخفیف  از 

عهده  از  من  راستش  ولی  متشکرم 
پرداخت این رقم برنمیایم و بلند شدم 
تا خداحافظی کرده و رفع زحمت کنم. 
کرد  نشستن  به  دعوت  مرا  ایشان 
و  کرد  بمن  رو  چای  دستور  از  پس  و 
پرسید که آیا برای خرید اسلحه عجله 
خاصی دارم یا نه؟ به عرض رساندم که 
اگرچه حالت بسیاری مردان در رابطه 
به  کودکان  مانند  اسلحه  داشتن  با 
اسباب بازی است و منهم در این مورد 
استثنا نیستم، ولی اگر راهی باشد که 
بتوان کار را ارزان تر تمام کرد،  صبر 
ایوب دارم! خنده ای کرد و گفت اگر 
آمریکا  در  خویشاوندی  یا  دوست 
درخواست  ازاو  میتوانم  باشم،  داشته 
را  ام  عالقه  مورد  تفنگ  که  کنم 
خریداری کرده برایم پست کند. گفتم 
که دو خواهرم در انجا درس میخوانند 
و آنها اینکار را انجام خواهند داد. در 
آن وقت او با حوصله برایم توضیح داد 
که ابتدا میباید به شعبه سالح ارتش 
اجازه  درخواست  و  کرده  مراجعه 
از  بعد  و  کنم  تقدیم  را  تفنگ  ورود 
آورد  در  کاتالوگی  سرش  پشت  کمد 
بود  با نشان دادن آنچه مورد نظرم  و 
از  داد. پس  نشان  بمن  را  هائی  نمونه 
سازنده،  کارخانه  کردن  یادداشت 
که  چیزی  مشخصات  سایر  و  اندازه 
فروشگاه  فراوان  تشکر  و  میخواستم 

را ترک کردم.
روز بعد به شعبه سالح ارتش رفته و با 
پرکردن چند فرم مختلف درخواست 
کشور  از  دهند  اجازه  بمن  که  کردم 
وارد  دولول  تفنگ  قبضه  یک  آمریکا 
دریافت  ای  نامه  بعد  چندی  کنم. 
من  درخواست  با  آن  در  که  کردم 
موافقت شده بود. به یکی از خواهرانم 
مشخصات  و  کردم  تلفن  آمریکا  در 
و  دادم  او  به  را  نظر  مورد  اسلحهء 
خواهش کردم که در مورد قیمت آن 
زنگ  او  بعد  روز  چند  کند.  تحقیق 
پانصد  مزبور  تفنگ  قیمت  و گفت  زد 
طریق  از  بالفاصله  من  و  است  دالر 
منتقل  حسابش  به  را  پول  بانک 
با صرف وقت و کمک  کردم. خواهرم 
در  شب  هر  که  را  تفنگی  همسرش 
ارسال  برایم  خریده  میدیدم   خواب 
کرد. چند ماه طوالنی دیگر هم سپری 
بوسیله  اهواز  گمرک  اینکه   تا  شد 
به  اسلحه  که  داد  اطالع  بمن  ای  نامه 
گمرک رسیده و میتوانم برای ترخیص 
ازشدت  شب  تمام  کنم.  مراجعه  آن 
هیجان نتوانستم بخوابم و صبح شال 
رفتم.  گمرک  اداره  به  و  کرده  کاله  و 
در آنجا یکی از دوستان و همکالسی 
معلوم  که  را دیدم  ام  دانشکده  های  
است.  ترخیص  قسمت  رئیس  شد 

ذکری  و  احوال  و  حال  مدتی  از  پس 
که  گفت  دوستم  گذشته،  خاطرات  از 
دوباره باید به شعبه سالح رفته و این 
بار اجازه ترخیص بگیرم. اینکار را هم 
کردم و درست در همان روزها انقالب 
از نو،  اسالمی به وقوع پیوست و روز 

روزی از نو!
ارتش  سالح  شعبه  وضائف  شد  گفته 
گرفته  قرار  انقالب  دادگاه  عهده  به 
منتقل  آنجا  به  موجود  های  پرونده  و 
شده. با همه بی میلی که داشتم ناچار 
که  دروازه  و  در  بی  تشکیالت  آن  به 
کم  و  ای  عقده  آدم  مشتی  بوسیله 
سواد گردانده میشد روانه شدم. پس 
بازرسی  از  گذر  و  محل  به  ورود  از 
بزرگی  حیاط  وارد  آمیز  توهین  بدنی 
شدم. باید بگویم که بازرسی بدنی به 
سپاه  ماموران  گوئی  که  بود  ای  گونه 
و  نازی  آلمان  بانان  زندان  پاسداران 
جنگی  اسرای  من  جمله  از  مراجعین 
و کسانی هستند که بزرگترین جرائم 
خشن،  رفتاری  اند.  شده  مرتکب  را 
غیر دوستانه و رئیس مابانه. بهر حال 
بعد از مراجعه به چند اطاق و سوال و 
جواب به دفتر دیگری فرستاده شدم. 
در اطاق میزی بزرگ که سراسر آن با 
بزرگ پوشیده  و  پرونده های کوچک 
با دو سه صندلی در اطراف  شده بود 
آن و جوانی زشت روی با ریشی گرد 
در پشت آن دیده میشد و تصویری از 
آیت اهلل خمینی پشت سر مرد جوان 

بر دیوار آویخته شده بود.
سالمی کردم و به انتظار ایستادم. مرد 
سالم،  پاسخ  در  و  من  دیدن  از  پس 
صدائی شبیه علیکم السالم از حنجره 
روی  از  را  ای  نامه  و  فرستاد  بیرون 
خواندن  سرگرم  و  برداشت  میزش 
شد. گویی از خواندن آن سیر نمیشد، 
چرا که وقتی مسیر چشم های تنگش 
که  میرسید  بنظر  میکردم  دنبال  را 
ابتدای  به  دوباره  نامه  مطالعه  از  پس 
باره  سه  و  دوباره  و  برمیگشت  آن 
میخواند. چند دقیقه طوالنی گذشت و 
من که از آن ادا و اطوار حوصله ام سر 
االن مشغولید  اگر  که  گفتم  بود  رفته 
میتوانم بعداً مراجعه کنم. طرف بدون 
خواندن  به  کند  نگاه  من  به  اینکه 
ادامه داد و در زمانی که قصد خروج 
به مشام  اطاقی که هوایش هم  از آن 
آزار میداد،  داشتم، حضرت آقا بدون 
بمن  آورده  باال  را  مبارک  سر  اینکه 
نگاه کند پرسید: چکار داری؟ مطلب 
و  پرسید  ام  نشانی  و  نام  از  گفتم.  را 
بعد با بی اعتنائی و تکبر فرمود امروز 
بیا.  دیگر  هفته  و  برو  ندارم،  وقت 
عرض کردم چه روزی؟ با تندی گفت 
آخر هفته آینده و با اشاره دست مرا 

آن  از  خروج  حین  در  کرد.  مرخص 
اطاقی که گویا یارو صد سال به انتظار 
و  دلشکسته   ، بوده  نشسته  اشغالش 
این  آیا  که  میپرسیدم  خود  از  ناامید 

چیزی بود که برایش انقالب کردیم؟
با بیزاری به خانه برگشتم و آخر هفته 
از دیدن و هم  با همه اکراهی که  بعد 
کالم شدن با آن موجود براستی حقیر 
داشتم به دادگاه انقالب رفته و پس از 
بی  دیدن  و  بدنی  بازرسی  همان  طی 
جوانک  اطاق  به  جاری  های  احترامی 
دفعه  مانند  وارد شدم.  زده  در  رفتم، 
در  مرا  تر  طوالنی  بار  این  ولی  پیش 
گذاشت  انتظار  به  ایستاده  حالت 
تحقیر  و  کنایه  از  پر  لحنی  با  بعد  و 
در  که  میدهد  نشان  ات  پرونده  گفت 
شرکت نفت کار میکنی. پاسخ مثبت 
بار با مسخرگی گفت حتمًا  دادم. این 
هم  ها  آمریکائی  برای  انقالب  از  قبل 
کار میکردی؟ گفتم برای آمریکائی ها 
حقوق  از  میکردم.  کار  آنها  با  ولی  نه 
حقوق  میزان  گفتم  پرسید  ام  ماهانه 
گرفتن  اجازه  به  ای  رابطه  چه  من 
با خشم  بار  این  تفنگ شکاری دارد؟ 
فریادهائی  گونه  از  بلند،  صدائی  با  و 
گفت  میزد  رعیت  سر  بر  ارباب  که 
همه  به  باید  میخواهی  را  تفنگت  اگر 
ای  دیدم چاره  بدهی.  سواالت جواب 
نیست گفتم  فالن قدر. برای اولین بار 
به چشمان من خیره شد. چشم های 
حالیکه  در  و  کرد  گشاد  را  کوچکش 
وجودش  تمام  در  غریبی   نفرت 
زد  فریاد  تقریبًا  میشد  احساس 
گفتم  میگیری؟  حقوق  قدر  این  واقعًا 
دارم.  جواب  من  و  کردید  سوال  شما 
غرشی کرد و گفت من که افسر سپاه 
پاسدارانم و هر روز در معرض شهادت 
نمیگیرم،  هم  اینرا  ششم  یک  هستم 
گفت،  میزند  حرف  خود  با  گوئی  بعد 
بیخود نبود انقالب کردیم. با وجودیکه 
به مصلحت نبود که حسادتش را بیش 
از آن برانگیزم ولی شیطنتم گل کرد 
و گفتم البته این پایه حقوق من است 
و  هوا  و  آب  بدی  بابت  هم  مقداری  و 
به  باید  هم  را  دیگر  های  العاده  فوق 
البته شرکت  آن اضافه کرد،  و خوب 
رایگان سه،  ما خانه سازمانی  به  نفت 
اداری  اتوموبیل  و  خوابه  اطاق  چهار 
مرخصی  روز  چهل  و  است  داده  هم  
به  رفتن  برای  و  داریم  هم  ساالنه 
قطار  یک  درجه  بلیط  پول  مسافرت 
من و خانواده را هم  میپردازد. البته از 
وام مسکن با بهره پائین هم استفاده 
از  دارد  بیچاره  دیدم  وقتی  میکنیم. 
میافتد  پس  حسادت  و  بغض  فرط  
کباب  دلش  که  همانقدر  گفتم  بخود 
کردم.  سکوت  و  است  کافی  شده 

شدت  از  رنگش  که  بدبخت  جوانک 
صدا  و  بود  شده  کبود  نفرت  و  خشم 
پارچ  از  نمیآمد.  بیرون  گلویش  از 
آبی که روی میزش بود لیوانش را پر 
در حالیکه   و  نوشید  ای  و جرعه  کرد 
برداشت  را  پرونده  میزد  نفس  نفس 
با وجودیکه پیدا بود محتویات آنرا  و 
من  شد.  زدن  ورق  مشغول  نمیخواند 
در عین حالی که از شکل و شمایل و 
اطوار آن موجود حقیر احساس  و  ادا 
چندش میکردم غافل از حال و روزش 
تنگ  و  بخل  آنهمه  دیدن  از  و  نبودم 
آن  گذاشتم  و  میکردم  تفریح  نظری 
آتشی که به خواست خودش در دلش 
و  دل  و  کند  خود  کار  بودم  افروخته 
اگرچه  بیاورد،  حال  را  تنگش  سینهء 
آنروزم  رفتار  بابت  از  را  خود  بعدها 

سرزنش کردم.
جناب مستطاب پاسدار پس از قورت 
ما  گفت  بیزاری  با  آتش غضب،  دادن 
باید در مورد تو) البته نفرمودند شما!( 
و  میدهیم  اطالع  بعد  و  کنیم  تحقیق 
احترامی  بی  از  نشان  که  حرکتی  با 
داشت مرا مرخص کرد. مدتی گذشت 
ساختمان  در  که   روزی  اینکه  تا 
مرکزی شرکت بدنبال کاری بودم اسم 
خود را شنیدم. بطرف صدا برگشتم و 
فرید را دیدم که با لبخندی دوستانه 
بطرفم میامد. فرید کارمند جزئی بود 
که از سالها پیش او را به عنوان جوانی 
مذهبی میشناختم . اوبعد از انقالب به 
آن  در  و  بود  پیوسته  پاسداران  سپاه 
زمان محافظ مدیر مناطق  نفتخیز بود. 
پس از روبوسی و احوال پرسی، فرید 
ضمن  مبارک.  تفنگت  سید  آقا  گفت 
از  را  تفنگ  جریان  پرسیدم  تشکر 
کجا میداند؟ گفت از دادسرای انقالب 
تلفنی داشته که در مورد من پرسیده 
به  میشناخته  مرا  که  هم  او  و  بودند 
مناسبت آشنائی مرا تائید کرده است. 
در حالیکه دوباره از او تشکر میکردم 
در دل به آن سیستم مسخره تحقیق 
در مورد تائید صالحیت تاسف خوردم 

.
دادسرای  از  ای  نامه  بعد  هفته  چند 
با  آن  در  که  رسید  بدستم  انقالب 
موافقت  اسلحه  حمل  پروانه  صدور 
بار  چندین  از  بعد  خالصه  بود.  شده 
برادر  مراجعه و کارشکنی های همان 
مامور دادسرای انقالب تفنگ شکاری 
سالها  کردم.  ترخیص  گمرک  از  را 
در طول هشت سال جنگ  و  گذشت 
که به دور از خانواده در اهواز زندگی 
تفریحات  معدود  از  شکار  میکردم، 
برای  که  هائی  پرنده  بیچاره  بود،  ما 
داشتن گوشت خوشمزه و البته تفریح 

ما قربانی میشدند.بگذریم.

فرارسید  به آمریکا  ما  زمان مهاجرت 
و به دلیل شتاب برای خروج از کشور، 
آن  جمله  از  چیزها،  بعضی  فروش 
ویژه  به  نشد،  میسر  کذائی  تفنگ 
به  را  آن  نمیشد  قانونی  بدالئل  آنکه 
آن  و  بخشید.  کسی  به  هدیه  عنوان 
بود  ام  مورد عالقه  که سخت  اسبابی 
پدر  منزل  در  تعدادی فشنگ  بهمراه 
همسرم باقی ماند. سالها گذشت و هر 
گفتگو  تلفنی  ایشان  با  که  چندی  از 
در  اسلحه  آن  نگهداری  از  میکردم 

خانه شان اظهار نگرانی میکرد.
و  شدم  سرطان  دچار   0002 سال  در 
پرتو  و  درمانی  شیمی  ها  ماه  از  پس 
درمانی چون اطمینانی به زنده ماندن 
دیدار  برای  که  شدم  برآن  نداشتم  
سفر  ایران  به  دوستانم  و  خویشان  با 
دیدار  و  تهران  به  ورود  از  پس  کنم. 
اهواز  راهی  تهران  ساکن  خویشان  با 
شدم تا ضمن دیدن فامیل و دوستانی 
که هنوز در اهواز مانده بودند تکلیف 
آن تفنگ دولول را یکسره کنم. بردن 
آن اسلحه به فرودگاه مهرآباد تهران 
و مسائل امنیتی و دادن آن به قسمت 
خود  اهواز  در  آن  دریافت  بعد  و  بار 
داستانی دارد که بدرازا میکشد و لذا 

از آن میگذرم.
در فرودگاه اهواز چند نفر از دوستان 
و خویشانم به استقبال آمده بودند و 
خانه  به  بنده  بردن  به  اصرار  هرکدام 
آخر  حرف  ام  خاله  که  داشتند  شان 
امیدوارم  برد.   همراه  مرا  و  زد  را 
های  بیماری  دچار  بنده  چون  شما 
باشید  نشده  سرطان  مانند  سخت 
فوائدی هم  از خطر جانی  که گذشته 
همه،  نزد  اینکه  جمله  از  دارد.  همراه 
از آشنا گرفته تا غریبه عزیز و گرامی 
میشوید و مهربانی های اطرافیان چند 
برابر میشود و گوئی یک هاله مقدس 
رو  بیمار  شخص  اطراف  در  روحانی  و 
به مرگ بوجود میآید و همه به او یک 

حالت رقتی پیدا میکنند.
رفیق  که  پرویز  دوستم  آنروز  فردای 
بزم و شکار های گذشته بود بسراغم 
برد  ارتش  اسلحه  به شعبه  مرا  و  آمد 
سرهنگ  جناب  که  گفت  راه  در  و 
و  نزدیک  دوستان  از  اداره  آن  رئیس 
اطاق  وارد  اوست.  تریاک  بساط  پای 
ما  دیدن  با  سرهنگ  جناب  و  شدیم 
چای  سفارش  و  برخاسته  احترام  به 
میتواند  کمکی  چه  که  پرسید  و  داد 
مقیم  سالهاست  که  گفتم  بکند. 
ای  اسلحه  میخواهم  و  هستم  آمریکا 
به کسی هدیه  یا  بفروشم  را که دارم 
پرونده  داد  دستور  سرهنگ  بدهم. 
اوراق   خواندن  از  پس  بیاورند.  را  ام 
پرونده، سرش را بلند کرد و با لحنی 

پوزش خواهانه  و در عین حال  جدی 
حاضر  حال  در  شما  تفنگ  آقا  گفت 
غیرقانونی است، چرا که در این سالها 
سررسیده  اسلحه  حمل  جواز  تاریخ 
ارسال  شما  برای  نامه  چندین  ما  و 
و  اید  نداده  جوابی  که شما  ایم  کرده 
را  اسلحه شما  باید  االن  ما  نتیجه  در 
دوستی  خاطر  به  البته  کنیم  توقیف 
ندیده  را  پرویز خان من شما  آقای  با 
میگیرم و خالصه شتر دیدی ندیدی، 
ضمن اینکه از کمک جناب  سرهنگ 
در  شتر  با  مرا  اینکه  از  بودم  متشکر 
چندان  بود  داده  قرار  ردیف  یک 
که  پرسیدم  ایشان  از  نیامد!  خوشم 
در  فرمود،  میکنند.  نمائی  راه  چه 
قرار  اگر  و  کرد  نمیشود  کاری  اهواز 
است کاری انجام شود تنها در تهران 
فراوان  تشکر  با  باشد.   ممکن  شاید 
را  آنجا  و  کرده  خداحافظی  ایشان  از 

ترک کردیم.
به دیدن یکی  تهران،  به  بازگشت  در 
سرشناسی  جراح  که  عموزادگانم  از 
دراز  سالیان  از  پس  و  رفتم  است 
دیداری تازه کردیم. آقای دکتر ضمن 
کوتاه  سفر  این  در  آیا  پرسید  گفتگو 
انجام  برایم  که  هست  کاری  ایران  به 
دهد؟ داستان اسلحه را گفتم و اضافه 
چندان  قضیه  مالی  مساله  که  کردم 
راه  از  میخواهم  فقط  و  نیست  مهم 
قانونی مالکیت آنرا به دیگری منتقل 
گوشی  و  اندیشید  دمی  دکتر  کنم. 
تلفن را برداشت و شماره ای را گرفت 
و پس از سالم و احوالپرسی با مخاطب 
پایان  از  بعد  و  کرد  تعریف  را  ماجرا 
و  کرده  بمن  رو  خداحافظی  و  گفتگو 
گفت آقائی که با ایشان صحبت کردم 
حاج آقا »ق« معاون دادسرای انقالب 
هفته  چند  من  و  بود  اسلحه  امور  در 
قبل پسرش را که در حادثه اتوموبیل 
عمل  مورد  بود  شده  زخمی  بشدت 
جراحی قرار دادم و آقا بسیار مشتاق 
کند،  جبران  مرا  خدمت  که  است 
اگرچه برای من فرقی نمیکرد که چه 
کردم  آنچه  و  میکنم  عمل  را  کسی 
صرفَا انجام وظیفه بوده است. بهرحال 
آقا  حاج  دفتر  به  امروز  که  شد  قرار 
عصر  دهد.  انجام  را  کارت  تا  بروی 
آنروز به دفتر حاج آقا رفته و پس از 
انجام بازرسی بدنی کامل، ولی این بار 
راهنمائی  ایشان  اطاق  به  احترام!  با 
شدم. حاج آقا که کت و شلوار پاکیزه 
و گران قیمتی به تن داشت به احترام 
گوئی  آمد  خوش  از  پس  و  برخاست 
گفت که آقای دکتر حق بزرگی بر من 
دارند و من مترصد بوده ام که محبت 
بفرمائید  حال  کنم،  جبران  را  ایشان 
انجام  برایتان  میتوانم  کاری  چه 

گفتم  خالصه  بطور  را  داستان  دهم. 
تفنگ  میخواهم  که  کردم  اضافه  و 
بدهم.  به کسی هدیه  یا  و  بفروشم  را 
حاج آقا چند خطی بر کاغذی نوشت، 
گفت  و  داد  بمن  و  گذاشت  پاکتی  در 
های  فروشی  اسلحه  از  یکی  به  شما 
به  را  نامه  و  بروید  فردوسی  خیابان 
آنها بدهید و آنها کار را انجام خواهند 
داد و اگر به مشکلی برخوردید به من 
تلفن کنید و تلفن موبایل خود را بمن 
به  برداشته  را  اسلحه  بعد  روز  دادند. 
ای  مغازه  به  و  رفته  فردوسی  خیابان 
که سالها قبل وسایل مورد نیاز شکار 
به   و  شدم  وارد  میخریدم  آن  از  را 
صاحب  بود  پیدا  که  محترمی  آقای 
نامه  و  گفتم  سالم  است  فروشگاه 
آقا  دادم.  ایشان  به  را  »ق«  آقا  حاج 
با تواضعی  و  به سرعت خواند  را  نامه 
برای  همیشه  ما  گفت  انتظار  از  بیش 
اجرای فرامین حاج آقا آماده ایم، آیا 
تفنگ را همراه دارید؟ اسلحه را روی 
بیرون  جلد  از  و  گذاشته  پیشخوان 
آورده بدست ایشان دادم. آقا با دقت 
آیا  پرسید  و  کرد  معاینه  دقت  با  آنرا 
کسی بر روی آن قیمت گذاری کرده 
است؟ گفتم بله در اهواز بمن گفته اند 
و  ملیون  یک  حدود  چیزی  مضنه  که 
نیم است. ایشان سری به نشانه تائید 
تکان داده و گفت قیمت درست است 
و پیدا است که بخوبی از آن نگهداری 
کرده اید و ما بهمین قیمت  میخریم 
منتها چکی یک ماهه به شما میدهیم 
و  کنید  نقد  میتوانید  آینده  ماه  که 
در  ارتش  سالح  شعبه  به  باید  حاال 
دست  در  و  کرده  مراجعه  شاه  باغ 
را  انتقال  اجازه  آقا  حاج  نامه  داشتن 
آینده  هفته  من  کردم  عرض  بگیرید. 
عازم آمریکا هستم و شما لطف کنید 
کنید  قیمت کسر  از  در صد  بیست  و 
و بقیه را امروز به من بپردازید. ضمنَا 
من بعلت زندگی در آمریکا راه و چاه 
شعبه  به  رفتن  برای  و  نیستم  بلد  را 
دارم  به کمک  نیاز  کار  انجام  و  سالح 
و اگر کسی را همراه من کنید جبران 
خطاب  و  کرد  فکری  آقا  کرد.  خواهم 
به جوانی که در گوشه مغازه مشغول 
کار بود گفت حسن آقا بیا با فالنی برو 
انجام بده. حسن آقا که  و کارشان را 
معلوم شد پسر صاحب مغازه و جوان 
خوش احوال و متبسمی بود، لبخندی 
بفرمائید  اهلل!  بسم  گفت  و  زد  بمن 
از  نفر  چندین  ارتش  اداره  در  برویم. 
تراشی  اشکال  صدد  در  باال  تا  پائین 
و ایجاد موانع گوناگون بودند و هربار 
حسن آقا به آنها میگفت حاج آقا »ق« 

سفارش ایشان را کرده و 
بقیه درصفحه 48



صفحه 41صفحه 40 آزادیآزادی شماره 71 - سال ششمشماره 71 - سال ششم شماره  71- سال ششمآزادی صفحه40

خانم های آوازخوان

قمرالملوک وزیری
بهروزی : استاد بررسی خوانندگان زن 

راازکجا و از چه کسی باید آغاز کرد؟
قمر  بزرگوار   بانوی  از  باید  نواب صفا: 
شروع کرد  که صدائی بی نظیر داشت  
خوان   آواز  های  خانم  از  وبسیاری 
این  اما    ، کنند  ازاوتقلید  خواستند 
گواهی  به  قمر  صدای  کجا.  آن  کجاو 
منحصر  معاصر   دانان   موسیقی  همۀ 
بفرد  بود و به راحتی  یک گام موسیقی 
راازپائین  ترین تاباالترین  نت به راحتی 
حساسی  و  دقیق   گوش  خواند.  می 
 . بود  خوب  بسیار  فراگیریش  ؛  داشت 
الزمۀ   که  تحریر  شعرو  صحیح  اجرای 
درست خواندن  است از امتیازات  قمر 
بود . تحریرهای ریزی خاص خودداشت 
. صدایش  شبیه چهچۀ بلبل بود. خانمی 
بود ، خانم خانمها. شخصیت ، بزرگواری، 
سرمشق  باید  قمر  درویشی  و  گذشت 

دیگران می شد ، که متأسفانه نشد.
بهروزی :  استاد خاطره ای از قمر دارید؟

آقای  بنام  داشتم   دوستی  صفا:  نواب 
مفرح که هفته ای  یکی دوشب بخانه 
قمر می رفت . یکی از این شبها حسین 
تهرانی ومن همراه او به خانه محقر  این 
خواننده بزرگ  رفتیم . تنها وسایل  اطاق 
هنرمندی که روزگاری بزرگان  مملکت  

به دست بوسش  می رفتند  و جواهر  
به پایش می ریختند  ، یک قاب عکس  
از دوران  جوانیش بود  که نیم تاجی از 
رنجور  و  ، شکسته  برسرداشت  برلیان 
شده بود  وکفپوش  یگانه اتاقش  فرشی 
فرسوده  تشکیل می داد . پس از ورود  
به اتاق  او سِر پا ایستاده بود ، به محض 
و  درادب  که  تهرانی   حسین   ، ورود 
تواضع  کم مانند بود ، به پای قمر افتاد  و 
پا و دستش را بوسید. اشک در چشمان 
قمر  حلقه زد ومن همیشه از یادآوری 

آن  دیدار اشک به چشمانم  می آید.
 ، بود  فقر  دچار  زندگی  درپایان   قمر 
فقری همراه با فخر. او ذاتاً آزاده و بزرگ 
منش بود . برای دلش  به بیچارگان  یاری 
می داد و از این کار  لذت می برد. قمر 
روز پنجشنبه 14 امرداد ماه 1338 در 

54 سالگی  درگذشت .
بهروزی : روح انگیز

نواب صفا:  بعداز قمر روح انگیز است 
که کلنل  اورا کشف کردوپرورش داد. او 
در بین خانم ها  یکی از بهترین  صداها 
اجرا  را  کلنل  مشکل   قطعات  بودکه 
کرده است . نام اصلی او  بتول عباسی 
و نزدیکانش اورا قدرت صدا می کردند.
ونام روح انگیز  را کلنل برای او  انتخاب 
کرد. روح انگیز هم مثل قمر  از اولین 
کسانی بود  که با رادیو  همکاری کرد. 
علینقی وزیری  درزمانی که روح انگیز 
، شاگرد دیگری هم  تعلیم می داد   را 

داشت  بنام حسین سنجری  که کلنل  
 . شد  شاگردش  دو  این  ازدواج   باعث 
استاد تاج اصفهانی  می گفت :  اگر در 
مجلسی  روح انگیز حضورداشت  موقع 
خواندن من کمی  پروا می کردم  و بیشتر 

دقت بخرج می دادم .
بود   ومتواضع  فروتن  بسیار  انگیز  روح 
و دِر خانه اش  باز بود و دختر و پسری 
را  وآنان  کرده  قبول  فرزندی  به  راهم  

بزرگ کرده بود.
بهروزی : ملوک ضرابی 

نواب صفا: اویکی از بهترین خوانندگان 
است  های  ضربی  وآهنگ  ها  تصنیف 
استادش  از  را  ضرب  شناخت  واین 
اسماعیل مهرتاش  فراگرفت ودرهمین 
های  درنمایشنامه  باربد   جامعه 
وچند  ومجنون  ولیلی  خسروشیرین  
نمایشنامه دیگر  نقش اول را با آواز بازی 
قمر   بعداز  می کرد. ملوک ضرابی  هم 
وروح انگیز وارد رادیوشد واولین ترانه 
ای که دررادیو اجرا کرد  کیستی  ساخته 
حسن  را  بودوشعرش  یاحقی  حسین 
معموالً  خانم   ملوک  بود.  گفته  سالک 
درآمد قسمتی از اجرای برنامه هایش را 

صرف امور خیریه می کرد.
بهروزی :پروانه

به  مشهور  خانم   موچول   صفا:  نواب 
وسیه چرده   اندام   باریک  زنی  پروانه  
وناتوان بود وخیلی جوان بود  .کمتر از 

سی سال داشت که به بیماری سل 

درگذشت . پروانه دستی هم  به سه تار 
داشت  ودرچندصفحه  که ضبط کرده  
هم سه تار زده  وهم خوانده است. زنی 
بود حساس ، نکته دان ، وآوازی غم انگیز 
داشت وتنوع تحریر های  اوهم محدود 
بود . پروانه یک پسر  و یک دختر داشت  
که دخترش اقدس خاوری  بانام خاطرۀ 

پروانه  راه مادر را ادامه داد.
خانم   با  من  که  درگفتگوئی   : بهروزی 
خاطره پروانه داشتم  و روی نوار موجود 
است ، درمورد  مادرش می گوید : مادرم 
بودومخصوصًا  شعروموسیقی  عاشق 
به سعدی  ارادت فراوان   داشت .یک 
کتاب خطی  سعدی  از مادرم به من  ارث 
رسیده  که درآن  درکنار هرغزل  نوشته 
است  این غزل مناسب است  که در شور 
خوانده شود ویا درمقابل  غزل دیگری  
گاه  درسه  است   خوب  است   نوشته 
خوانده شود وبهمین ترتیب  نظرش را 

درمورد  یک یک غزل ها نوشته است .
نواب صفا: آفرین . حیف که این بانوی 

هنرمند  خیلی زود وجوان درگذشت .
بهروزی : حاال به موقع است که نظرتان 

را راجع به خاطره پروانه هم بفرمائید.
نواب صفا: صدای خوبی دارد . من واقعًا  
از صدای ایشان لذت می برم . باقدرت  
می خواند.. یکی دوبارهم  ایشان برای  

کیخسرو بهروزی         ترانه وترانه ُسرایان   )قسمت هشتم(

ز  اسماعیل نواب صـفا، زغلسرائی بارتاهن اهی رپسوزوگدا
بخش ششم

o   شخصیت ، بزرگواری ، گذشت  ودرویشی  قمر باید سرمشق دیگران  می شد که متأسفانه نشد.
o قمردرپایان عمر  دچار فقر بود ؛ فقری همراه با فخر

o روح انگیز بسیارفروتن ومتواضع بود وهمیشه دِر خانه اش باز بود.
o ملوک ضرابی  یکی از بهترین خوانندگان آهنگهای ضربی بود

o صدای روحبخش رساودلنواز بود واز عهدۀ خواندِن تصنیف وآواز بخوبی برمی آمد

نواب صفا وتجویدی

اجرا دربرنامه گلها آمد ند که نفهمیدم 
چطور شد  که از این کار  منصرف شدند 
وزارت  با  که  علت  این  به  هم   شاید   .
فرهنگ وهنر  کار می کردند  ترجیح 
دادند  که درهمان وزارت فرهنگ وهنر 

بمانند.
بهروزی : روحبخش 

اشاره  گفتگویمان  ابتدای  در  استاد   
شما  که  ای  ترانه  اولین  که  کردید  
نوشتید  توسط خانم روحبخش  خوانده 
شد. واولین خواننده مشهوری که شما 
مالقات  کردید این خواننده بود. جا دارد 
هنرمند   بانوی  این  درمورد  بیشتر  که 

صحبت بفرمائید.
نواب صفا: بله ، همانطورکه اشاره کردم، 
به  دررادیو    1320 ازسال  روحبخش  
برنامه  ودراولین  پرداخت   خوانندگی 
هایش همراه باتار  مرتضی نی داود یا 
اکبر  علی  تار  یا  ابوالحسن صبا   ویلن 
برنامه  آواز خواند. همچنین   شهنازی  
از  که  کرد  اجرا  نوین  ارکستر  با  هائی  
مانند   مشگل  قطعات   خواندن  عهدۀ 
دلتنگ  ساخته علینقی وزیری  برآمد. 
روح بخش درفیلم شکار خانگی  درسال 
دریابیگی   علی  گردانی   کار  به   1330
بازی کرد. دربعضی از برنامه های اولیه 
گلهای رنگارنگ  وگلهای جاویدان هم 
شرکت داشت . صدای روحبخش  رسا 
و دلنواز بود واز عهدۀ  خواندن  تصنیف 
روان   او  تحریرهای  آمد.  برمی  وآواز 
او  های  مشهور  از صفحه  بود.  ومنظم 
ترانۀ  وبخصوص   ومجنون  لیلی  ترانۀ 
محلی  گل پامچال را خیلی خوب اجرا 
کرده است .فرح دخت طالقانی  خواهر 
زادۀ  روحبخش بود که با نام پوران می 

خواند.
بهروزی : فرح

نواب صفا: خانم فرح،  بانوئی  بسیار موقر  
وبی پیرایه بود  وصدایش شباهت  زیادی 
دراوائل   . داشت  روحبخش   صدای  به 
بتهران   خرمشهر  از  که   1335 سال 
منتقل شدم  ولی هنوز  درگمرک تهران  
ی  شبها  از  دربعضی   ، کردم   می  کار 
تابستان برنامه های کوتاه  مدتی همراه 
بنام  ای   نوازنده  وتار  فرح  خانم  باآواز 
اشعاری  شدکه  می  پخش  سرخوش  
بوسیلۀ  معروف  شاعران   ازبرخی  هم  
گوینده ای خوانده می شد  و به برنامه 
حالت  دلپذیری می داد. فرح وسرخوش  
آغاز گر برنامه ای بودند که بعدها گلها 

نام گرفت .
فرح که نام اصلیش  منیر فوالدی  بود از 

شاگردان صبا بود.
از معروفترین  ترانه هائی که او خوانده 
است  می توان  اونیامد  یا انتظار که 
توسط  محلی  آهنگ  یک  از  تنظیمی 
اکبر محسنی درمایۀ دشتی  و شعر ایرج 
تیمورتاش  است نام بُردکه بااین مطلع 

شروع می شود:
به راه وی  تاسحر ماندم ، ژاله افشاندم 

، اونیامد.
بنابراین  تکرار می کنم که برنامه گلها  با 

آواز فرح شروع شد. فرح صدای خوبی 
جهت   چه  به  دانم   نمی  ولی  داشت  

ناگهان از عالم  هنر کناره گیری کرد.
بهروزی : دلکش 

پنبه  باقرپور  عصمت  نواب صفا:  خانم 
فروش  بانام مستعار دلکش  زادۀ بابل 
کشف  اورا   وزیری  عبدالعلی  و  بود  
واوج  آورد.  رادیو  به  و  داد  تعلیم  کرد. 
بود  درزمانی  او   ومحبوبیت  شهرت 
داشت   همکاری  خالدی   مهدی  با  که 
ومن اشعار آهنگ های معروف خالدی 
را  را که با صدای  دلکش خوانده شد 
ساخته ام . از جمله رفتی ، آمد نوبهار، 
معروف  شعرهای  از  ناامیدوبسیاری 
دیگر که خالدی ساخته است و دلکش 
اجرا کرده است . از سال 1331 دلکش 
با  و  کرد  قطع  باخالدی  را  همکاریش 
جواد لشکری  مدت  بزرگ لشکری و 
کوتاهی  همکاری کرد و اولین آهنگشان  
من  نازنین  بانام  معیری   شعررهی  با 
، غافل از کارمن  از رادیو پخش شد. 
بعدازآن ناصرزرآبادی رهبری ارکستر 
شماره دورادیورا بعهده گرفت ودلکش 
خواننده ی این ارکستر بود وحاصل این 

همکاری پانزده ساله آهنگهای  بردی از 
یادم ، محصول مشترک  نیلوفر، پرویز 

خطیبی ومصطفی گرگین زاده  آهنگ  
مهمانت کنم ، آهنگ شمع وگل وپروانه 
وهمچنین مرومرو وبسیاری دیگر. یکی  
فعالیت  های  دوران  بهترین   از  دیگر 

دلکش  را می توان  زمان همکاری  او 

باعلی تجویدی  و معینی کرمانشاهی  
دانست . دلکش درچندین  فیلم فارسی 

هم  بازی کرده است .
بهروزی : مرضیه

السادات مرتضائی  اشرف  نواب صغا:  
)مرضیه(  برای تعلیم صدا نزد  اسمعیل 
ازردیف  وبخشی  رفت  مهرتاش  
ودرچند  اویادگرفت  رااز  آوازی  های 
شرکت  باربد   درجامعه  نمایشنامه 
وردیف  صبارفت  کالس  به  بعد  کرد. 
یک  کردومدت  تکمیل  را  آوازی  های 
سال ونیم هم نزد عبداهلل دوامی تعلیم 
دید و از سال 1324 به فراگیری سنتور 
و پیانو نزد مرتضی محجوبی پرداخت و 
به رادیو راه یافت . او با بازخوانی تصنیف 
ودرسال 1335  معروف شد  شیدا  های 
به برنامه گلها راه یافت . تصنیف های 
من  بر  به  امشب   ، کجت  زلف  عقرب 
کارهای  ازجمله  مستی   نرگس  است، 
شیدا است که توسط مرضیه دربرنامه 
گلها  اجرا شده است . خانم مرضیه  می 
آهنگسازان  معروفترین   با  گفت  شود 
وترانه ُسرایان زمان خودهمکاری کرده 
اجرا  ای   وجاودانه  بسیارارزنده  وآثار 

کرده است .
بهروزی : پوران

نواب صفا: فرح دخت عباسی طالقانی 
عالی  هنرستان  ابتدائی  دوره  )پوران(  
سال  حدود  واز  کرده  راطی  موسیقی  
راآغازکرد.  خود  هنری  فعالیت   1330
اول بانام  بانو ناشناس  می خواندوپس 

نوازنده  شاپوری   باعباس  ازدواج   از 
ویلن وآهنگساز ، بانام پوران شاپوری  
روح  اوخواهرزاده   کرد.  می  فعالیت 
بخش بود  بیشترین شهرت ومحبوبیت  
پوران  مربوط به همان هفت سالی است 
که با عباس شاپوری  زندگی وهمکاری  
آهنگی  ترین  ومعروف  است  کرده  می 
شد  وپخش  ساخته  دوران  دراین  که 
آهنگهای شانه ، تکدرخت که شعرآن را 
من ساخته ام ، نیلوفر و از همه معروفتر 
پوران   . است  اومدبهاراومد  گل  ترانه 
درچندبرنامه گلهاهم  شرکت کرده است 
ویکی از بااستعدادترین خوانندگان است.

بهروزی : الهه
خدمتتون  کنم  می  عرض  صفا:  نواب 
که بهار غالمحسینی  )الهه( مثل خانم 
مرضیه باخواندن آهنگهای شیدا وعارف 
.اومدتی کوتاه  پیش  به شهرت رسید 
عبداهلل دوامی  وبیشتر شاگردی استاد  
بنان را کرده است ودرخواندن،  همان 
بکار  را  بنان  زیبای  وتحریرهای  نرمش 
می بردو تسلط کامل وزیبائی  دراجرلی 
آهنگها  بخصوص دربرنامه های گلها از 
خود نشان داده است . اواگرچه صدای 
محدودی دارد  ولی همین دوسه دانگ 

صدا حالوت و دلپذیری خاصی دارد.
بهروزی : حمیرا

از  امیرافشار   پروانه  خانم  صفا:  نواب 
شاگردان  ارزندۀ علی تجویدی  است . 
صدائی بسیار   رسا و به اصطالح شش 
دانگ دارد . اوباترانۀ  صبرم عطاکن  از 
ساخته های علی تجویدی  آن چنان گل 
کرد  که البته من خودم  ندیده ام  ولی 
شنیده ام که  بنان درمورد او  ، پشت 
ترانه  صبرم عطا کن  نوار  اصلی  جلد 
سال   پنجاه    - تاچهل   : است  نوشته 
واز  آمد.  نخواهد  صدائی   چنین  دیگر 
گفته بنان  که بگذریم  خانم حمیرا  باآن 
صدای  رسایش  می توانم بگویم  که با 
خواندن  آواز دل خون شد از امید ونشد 
یاریارمن  غوغا کرده است وبه عقیدۀ 
من  این آواز را  از روح انگیز بهتر وزیباتر 

خوانده است .

بقیه درشماره آینده 

دلکشمرضیه

حمیراپورانالهه
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 آغاز قرن بیستم
 پایان دورۀ رمانتیک

با مرگ واگنر درسال  1883 عمالً دورۀ 
رمانتیک  به پایان می رسد - موسیقی 
که باروح واحساس مردم عجین  شده 
بود می رفت  که بصورت  افسانه درآید. 
که  واصولی  بندی   استخوان  وحتی 
وپایه  گردیده   بنا  از  سال 1700   قبل 
های  موسیقی کالسیک  به معنای  عام  
برآن  قرارداشت  یعنی ماژور  ومینور  

دستخوش  تحولی  جدید قرار گرفت .
بنام  اپرایش   آخرین   واگنر   وقتی 
»پارسیفال« رادرسال  1882  بنمایش 
گذاشت  تمام قواعد محکم  موسیقی  
کالسیک  رادرآن  بکار برده بود.وهیچ 
داشت  که  قومی   تغییر   از  نشانی  
کالسیک   موسیقی  قیافه  رفته   رفته 
نمی  دیده  درآن   کرد  می  رادگرگون 
شد. یعنی از  اصول  » تونال«  پیروی 
می کرد  . مفسران  موسیقی  کالسیک  
درتشریح وتوضیح اپرای » پارسیفال«  
واگنر  که   باوجودی  دارند   می  اظهار 
سعی  می کرد  خودرا  ازتهاجم  موج 
جدیدی که رخنه در  اصول »تونال«  می 
کرد  جدا نگهدارد. ولی درپردۀ سوم  این 
اثر  شواهدی دیده می شود  که نشان  
دهنده گرایش او  به موج نو  می باشد 
ودرتأکید  ادعای خود  اضافه می کنند 
که تغییراتی  که درقسمت  سوم  این اپرا  
از لحاظ  هارمونی  ایجادشده است  پای 
بندی  کمتری  به اصول  »تونال«  دیده 
می شود  وآن عادت  وتمرکز  وتوقعی  
از  دراز  سالیان   درطی  شنونده   که 
کم  است   داشته  کالسیک   موسیقی 
است  گردیده  دگرگونی  دچار   وبیش  
قرن  درآغاز  که   داشت  درنظر   باید   .
بیستم  نه تنها  موسیقی  دچار  تحول 
گردید  بلکه  درسایر رشته های هنری  
وعلوم تغییراتی  حاصل گردید  که نسل 
. پیدایش   جدید  رادچار  حیرت نمود 
کوبیسم )1905(  یکی از این  تحوالت   
است که امروز ه دنیای  نقاشی  راتحت 
پیدایش    . است  قرارداده  خود  تأثیر  

 )1896( مورس  مثل  اختراعات  جدید 
ایکس )1895(  واختراع   وکشف اشعه 
هواپیما )1903(  وایجاد  معماری جدید 
جهان    )1889( ایفل  برج  بنای  مثل   
ساخت  دگرگونی   و  تحول  دچار   را 
اینکه  به  باتوجه  موسیقی   درزمینۀ    .
کشور فرانسه  کمتر تحت تأثیر موسیقی 
آلمان  واطریش بود  اولین کشوری که 
موج نو درموسیقی  درآن دیده شد  و 
پایه گذاران  آن کسانی بودند  که دست 
بلکه  نبودخ   آلمان  مکتب  پروردۀ  
پرورش یافته  کنسرواتوار  پاریس بودند.

»کلودوبوسی« و » استراوینسکی « و» 
مفسران  اند.  آنجمله  از  راول«  موریس 
موسیقی  درمورد واگنر  وخودداری وی 
نو  اظهار می  از قبول  وپذیرش  موج 
دارند که واگنر مجبوربه پذیرش  موجی 
دچار  اروپارا  موسیقی  دنیای  که  بود 
اوتوانست   دگرگونی میکرد - هرچند  
ولی  دارد   مصون  تأثیر  ازاین   خودرا  
بعداز مرگش ، آهنگسازان  اروپا خودرا  
کرده   رها  شده   ثبت  فرمهای  قید  از 
که  آوردند   بوجود  موسیقی   ونوعی 
نه پیرو قواعد  قبلی بود  ونه به گوش 
شنونده خوشایند  می آمد. باپایان یافتن  
قرن نوزدهم  وآغاز قرن بیستم  تحولی  
دردنیای موسیقی کالسیک  بوجود آمد. 
این   وهمانطورکه  اشاره شد  پرچمدار 
پیشتاز   واولین  فرانسه  کشور  تحول  
وبعداز   بود  دبوسی«   کلود   « موج  این 
پرچمدار  سپس    » »استراوینسکی  او 
ان این موج  درآلمان واتریش  عبارتند 
و»برگ«   وبرن«    « و  از  »شوینبرگ«  
ودرکشور آمریکا  از »چارلز آیوز«  باید 
نام برد.  تمام آهنگسازان  موج نو که  
ذکرشان رفت  از سال 1890  تاسال 1920  
دنیای موسیقی  کالسیک  رادچار  تحولی 
ذائقه   به  آثارشان   که  کردند.   جدید  
بعضی خوش  وبعضی دیگر  ناخوشایند  
استمرار   ازآنجائیکه   ولی  آمد.   می 
درشنیدن سلیقۀ  انسان را  با آثار جدید  
منطبق می سازد.  لذا آثار جدیدی که   
آهنگسازان  اوایل قرن بیستم  بوجود 
آوردند  درجامعه اروپا  جا افتاد  تاآنجائی 
که مفسران  موسیقی برآن شدند  که 

علت جاافتادن  وموردقبول  قرارگرفتن  
 . نمایند  رابررسی  جدید   موسیقی 
راول«   »موریس  موسیقی  مثال   برای 
راموردبررسی   فرانسوی   آهنگساز  
قرارداده  ومتفقاً ُمهر تأیید  برموسیقی  
جدید زدند تا آنجائی که  بعضی از این 
آثار  مدرن را  پیچیده تر  وعمی تر از  
مثال  دانستندوبرای   رمانتیک   دورۀ 
آثار  »شوستاکوویچ«  )سنفونی پنجم( 
آتشین(   )مرغ  استراوینسکی«   « و 
و»راول«  و » شونبرگ«  راازاین دست 
دانستند . باید توجه داشت  که تحولی  
آمد   بوجود  کالسیک   درموسیقی  که 
مختص قرن بیستم  نیست . این تحول  
از دوران رنسانس  شکل گرفت ودرقرون 
موسیقی  به  ای   تازه  ابعاد   - بعدی 
کالسیک  داده شد. تا بصورت امروزی  
درآمد که در مقاالت قبلی  یک به یک  

به آنها اشاره گردید. 
به قرن  را  نوزدهم  جایش  وقتی قرن  
بیستم داد ، آهنگسازان  جدید شروع 
به تحقیق درزمینه تونال  نمودند وسعی 
ازقیدوبند   خودرا  که  بود   این  آنها  
ومقررات دست وپاگیر  دوران رمانتیک  
که فضارا  برای آهنگسازان  جدید تنگ 
می کرد  خالص سازند.وتحولی که بوجود 
آوردند  فقط درزمینه ماژور ومینور نبود  
بلکه محتوای موسیقی  مدرن وهارمونی 
های جدیدی که درقرن بیستم  بوجود 
متفاوت  رمانتیک   بادوره  کامالً   آمد  
آهنگسازان  که  آثاری  استوباشنیدن 
اوائل  قرن بیستم  بوجود آوردند  این 
این  شود.  می  شنیده  بوضوح  تفاوت  
دورۀ   « یا   »   Post tonal« به   دوران 
پس از تونالیته«  معروف است . بگفته 
دیگر  دوره ای است که استخوان بندی  
واصول وقواعد  دورۀ قبلی  شکسته می 
شود  نه صد درصد  بلکه هنوز هم  زمینه 
های آن  درموسیقی  جدید وجود دارد. 

سه  به  آهنگسازان   کشمکش   دراین 
اول   گروه   . شدند  تقسیم  مجزا   گروه 
آنها که هنوز  خودرا  مقید به تبعیت  از 
الگوی  قدیم  می دانستند. گروه دوم  
آنها که  اصول دوره  رمانتیک  را بعنوان  

زمینه کارهای  خودقراردارند  

آشنائی با موسیقی غربی از آغاز تا امروز                         مجیدزندیه

استراوینسکی

شونبرگ

شوستاکویچ

که  بودند  آهنگسازانی    سوم   وگروه 
خود رابطور  کامل از اصول  وقواعد قبلی  
جداساخته  ودست به آثاری  زدند که 
کامالً  متفاوت  با آثار آهنگسازان  قبل 
از خود می باشند.. حال که تااندازه ای  
بادالیل  تغییر فرم  کوسیقی  از دورۀ 
)از  رمانتیک  به دورۀ اول قرن بیستم 
به  اینک  آشناشدیم    )1920 تا   1890
وپیشتاز   پرچمدار   اولین  حال   شرح 

موسیقی مدرن می پردازیم .

Claude Debussy  کلود دبوسی
1862-1918

تونال  از   فرم  تغییر  درکشورفرانسه    
به اتونال  زودتر از کشورهای آلمان  و 
اتریش شروع شد. ودلیل آن  این بود 
که  فرانسه کمتر  تحت تأثیر  موسیقی 
آلمان  بخصوص واگنر  قرارداشت ومی 
توانست  بعنوان  یک پیشتاز ، آغازگر  
تحولی  جدید گردد. اولین قطعه ای  که 
»دبوسی«  براساس  تم جدید  ساخت  
که    ....Prelude بنام  بود   ای  قطعه 
بسیار  زیباست ودرسال 1894  ساخته 
»شونبرگ«  بعد   سال  چهارده  شد. 
و  دراتریش    Arnold Schoenberg
استراوینسکی درفرانسه  آثاری از این 
دست  ساختند.. دبوسی  متولد پاریس  
وتعلیم یافته  کنسرواتوار  پاریس بود. 
وقتی 18 سال داشت  سفری به روسیه 
»ون   خانم   تعلیم   به  ودرآنجا   کرد  
چایکوفسکی  دختر  دوست  که  وک«  
بود  پرداخت و به او پیانو  میاموخت . 
کارهای   عاشق  که  بود  زمان  درهمین 
  20 درسن  گردید.   »موسورسکی«  
سالگی  مفتخر به دریافت  نشان  شهر رم 
  Bayreath شد. درسال 1889  به شهر
درآلمان  که اپراخانه  واگنر  و قبراونیز 
تأثیر   وتحت   . رفت  قرارداشت  درآنجا 
عظمت کارهای  واگنر قرارگرفت  ولی 
از آنجائی که  یک فرانسوی بود  وطعم 
رادرسال 1870   تلخ شکست کشورش 
تنفری  چشید.   می  باآلمان  جنگ   با 
بااین  ولی   . ها داشت  آلمان  از  عمیق  
است   تقلیدی  کارهایش   اولین  وجود  

از کارهای واگنر  ولی بعداً  تغییر سبک 
داد  ودرمورد واگنر  اظهار داشت  » او 
غروب زیبائی داشت  بدون اینکه طلوع 

درخشانی  داشته باشد.« 
شعر  به  عجیبی  عالقه  دبوسی   کلود 
داشت واز شعرای فرانسه   به » استفان 
میان  ورزید.واز  می  عشق  ماالرمه«   
نقاشان  فرانسوی کارهای »مونه«  و » رنوار«
را تحسین می کرد.   درسال 1889     
المللی  درپاریس  بین  وقتی نمایشگاه 
تأثیر  تحت  دبوسی«    « برگزارشد 
بطوری   . قرارگرفت  ژاپن  هنرمندان  

که  کارهایش را براساس  اسلوبی که  از 
موسیقی ژاپن  درک کرده بود نهاد. بدین 
صورت که  گام موسیقی ژاپنی  را که  
دارای 5 نت  هم اندازه می باشد  گرفت 
کشورش   موسیقی   با  آن  تلفیق   وبا 
ایجاد  گامی زد  که دارای 6  به  دست 
نت  هم اندازه بود  وتمام آنها  بافاصله 
یک پرده  از هم قرارداشتندوهیچ نتی  
برنت دیگر  ارجحیت نداشت  و از  تونال  
خبری نبود. بنابراین وقتی آثار اورا می 
شنویم  از حالت ماژور  یا مینور خبری 

نیست  ولی در مجموع  بسیار زیبا می 

باشند.دبوسی دارای  آثارزیادی  از این 
دست است  که هرکدام  زیبائی  خاصی 
گفت  می  درتفسیرآثارش  او  دارد. 
»همانطورکه  نقاشی های رنوار  و مونه  
درعین سادگی  زیبا بوده  و بیننده را  
به عمق زیبائی   می برد،  آهنگ های 
به   ، ملودی  در عین سادگی   نیز   من 
گذارد«   می  تأثیر  شنونده   روح  عمق 
درحقیقت  می توان گفت  که دبوسی  
سبک » امپرسیونیسم« را درموسیقی 

پایه گذاری نموده است .
ادامه دارد.

*کلود دبوسی درسن 20  سالگی  مفتخر به دریافت  نشان  شهر رم شد.



صفحه 45صفحه 44 آزادیآزادی شماره 71 - سال ششمشماره 71 - سال ششم شماره  71- سال ششمآزادی صفحه44

درباره   )1300-1371( مالح  حسینعلی 
قمر   می گوید :  تاریخ تولدش به یقین 
معلوم نیست  . روزنامه ها  واغلب مجله 
ها  نوشتند قمر در 54 سالگی درگذشت 
. اولین خواننده ای  است که صدایش  از 
رادیو بگوش  مردم رسید. از نخستین 
رادیو همکاری کرد.  با   ، تأسیس   روز  
بود. مدفنش  رادیو  نخستین خواننده  
در ظهیرالدوله  درجوار  بزرگانی چون  
بهار، محجوبی ، رهی معیری ، و... است. 
نخستین  کنسرت قمر در شهرستانها   
درهمدان بود. مرتضی نی داود می گوید  
سینمائی   افتتاح  برای    1310 درسال 
درهمدان  به آن شهر دعوت شدیم ... 
وقتی   اما  رسید  قمر  به  هنگفتی   پول 
واز  نداشت   دیناری  تهران  رسید   به 
هدایائی هم که گرفته بود  حتی یکی 
راهم برای خودش نگه نداشته بود وهمه 
را به مستمندان  بخشیده بود واز جمله  
این هدایا ، گلدان  نقره ای بود  به اندازه 
قامت خود  قمر. اولین کنسرت  درسال  
درگراندهتل   نظمیه  اداره  توسط   1313
اجرا گردید. قمرالملوک وزیری  درحدود 
1282 شمسی متولد شد  18 ماهه بود  
که مادرش به مرض حصبه در گذشت 
. پدرش نیز کمی قبل از آن درگذشته 
بود. مادربزرگش مال خیرالنساء افتخار 
الذاکرین  که روضه خوان  زنانه مرحوم  
ناصرالدین شاه  بود سرپرستی  اورا به 
عهده گرفت . قمر تا 7 سالگی  همراه با 
او به روضه خوانی زنانه  می رفت . یک 
به  را  مادربزرگش  کیف  درکودکی  روز 

گدای دِر خانه بخشید.
14 ساله بود که جلوی پنجرۀ اتاق  می 
خواند  وناشناسی از دور آواز اورا جواب 
می داد  مادر بزرگش  به علت پادرد  نذر 
او   به خاله  وقمررا  برود  کربال   به  کرد  
که عیال  شاه زاده عبدالعظیم کاشفی 
بود  سپرد. دختر خاله قمر  بعدها زن  
مجدالصنایع  شد که هنرمندانی  مانند 
مختاری   الدین   ورکن  خان   درویش 
وشاهزاده حسام السلطنه  بااو  دوستی 
با  این طریق قمر  به  ومراوده  داشتند. 
بعضی  تصنیف ها  وقطعات  موسیقی 
آشنا شد. درحدود  سال 1298-1299 ه. 
ش. دریک مجلس عروسی زنانه  از قمر 
خواستند که آوازی بخواند . او تصنیف 
»بیامرغ امشب فغان نمائیم ، فغان زجور 
راپژمان  شعرش   که   ». نمائیم  زمان 
بختیاری  سروده بود خواند . صدای قمر

 مورد توجه  یکی از حضار  که » مرتضی 
نی داود«  بود واقع شد قمر درآن زمان 

17 سال بیشتر  نداشت وتازه از قزوین 
بازگشته بود. قمر بنا به  دعوت مرتضی 
نی داود  به مدرسه  موسیقی اورفت و 
بیش از دوسال  دستگاه های  موسیقی 
صدایش   و  گرفت  یاد  را   آن  وفنون  

کنسرت  اولین  قمر   . شد  تر  دلنشین 
با  زار«   »الله  هتل   درگراند  خودرا 
ودرسال  کرد  اجرا  داود   نی  مرتضی 
1310 شمسی باعارف قزوینی از نزدیک 
آشناشد. صدای قمر  از ابتدای تأسیس 
رسید.  عالقمندان   گوش   به  رادیو 
درحدود سالهای  1325 تا 1332 باتار  و 
ویلن  برادران معارفی  دررادیو همکاری 
داشت واز اولین  هنرمندانی است  که 
برای کمک  به هنرمندان دیگر  ، از جمله  
به نفع  شکراهلل قهرمانی  نوازنده قدیمی  
و دوست عارف  قزوینی  کنسرت   تار 
ترتیب داد. او زنی  خیر  و دارای صفات 
بزرگترین   شک   بدون  او  بود.  انسانی 
خواننده قرن اخیر  ایران  به شمار می 
رود  که از نظر تنوع  تحریر  و وسعت  
صدا وطنین  و احساس بیان  بی مانند 
آهنگ  و  شعر  که  جاهد   امیر   . است 
بسیاری  از تصنیف های اولیه  صفحه 
های  پولیفون  را ساخته است  می گوید: 
خیلی   ، بود  شجاع  بسیار  زنی  قمر   «
اورا  حنجره  قدرت  بود.  قریحه  خوش 
در هیچکس ندیده ام . . کمپانی مذکور  
و یک  آواز  یک  هر صفحه خود   برای 
تصنیف  می خواست .  قمر از آواز سرشار

بود  ولی تصنیف هارا می بایست  کسی 
می ساخت . بنابراین  برایش  تصنیف 

در  من   ... ماه  درفاصله شش   . ساختم 
او ساختم   برای  هر هفته  دو تصنیف  
آهنگ   بدرستی   شب  درهمان  قمر  و 
تصنیف را می فهمید و بدون تفحص .، 
صبح فردا آن را اجرا می کرد. یک چنین  
استواری من در کسی ندیده ام . درسال 
کشف به  مانده  دوسال  یعنی   1313

 حجاب  گفتند خانم قمرالملوک وزیری 
کنسرت  وقراراست  آمده  کرمانشاه  به 
بدهد. این دومین کنسرت قمر ونی داود  
درشهرستانهای  ایران بود و سفراول این 
دو  هنرمند  درسال 1310 بعنوان افتتاح 
یک سینما  به شهرستان همدان انجام 

شده بود. 
درآ»   که  زن   خواننده  نخستین   قمر 
ایام صدایش بوسیلۀ گرامافون  به اکثر 
می  گمان  بود   رسیده  ایران  شهرهای 
کرمانشاه  روز  آ»  جامعه  چون   ... کنم 
صحنه  برروی  زن   دیدن  برای  هنوز  
کنسرت یا نمایش  آمادگی نداشته قمر 
یا صرفاً  به دعوت میزبانش  این کنسرت  
کوچک ولی  در زمان خود بسیار مهم  را 
عهده دار گردید ه بود یا اینکه  با اطالع 
حکومت مرکزی  و به تشویق  مختاری 
به کرمانشاه آمده بوده است . دلیل دیگر  
من مبنی براینکه قمر  برای آماده کردن   
ذهن مردم  جهت برداشتن  حجاب به 
کرمانشاه  آمده بود . مطلع غزلی  است  
درهمدان  کنسرت   دادن  هنگام  که 

خوانده است :
حجاب داردودل را به جلوه آب کند

نعوُذباهلل اگر جلوه بی نقاب کند
اسماعیل نواب صفا  که خاطرات هنری  
تحریر   رشته  به  شمع   درقصه  خودرا 

آورده است مطالب مفصلی دربارۀ قمر  
نوشته است که غیر ازمطلب باال که از او 
نقل کردیم خاطرۀ آخرین دیدار اوباقمر 
بسیار خواندنی است که بطور کامل  آن 

را اینجا می آوریم :

آخرین دیدار باقمر
برنامه  که  بود   1388 سال  تابستان 
با کمک و فعالیت شبانه  خهای رادیو  
می  کمال  بسوی  زیادی  عده  روزی  
رفت . ساعت درحدود یازده صبح روز 
سه شنبه دوازدهم امردادماه بود. هنگام 
خروج از وزارت اطالعات  واقع درمیدان 
رگ دیدم خانم »قمر«  باچادر سیاه  که 
تقریباً  بعداز چهل وچندسالگی  همیشه 
برسرداشت  کنار نرده های  در ورودی  
ایستاده است . عرض سالم وادب  کردم 
با  اید؟   ایستاده  اینجا  چرا  پرسیدم   .
تکیه کالم  همیشگی اش » ننه دورت 
بگردم«  پاسخ داد: برای تشکر از آقای 
معینیان  آمده بودم  که حقوقم را اضافه 
کرده است . حاالهم  دارم می روم . این 
راهم  یادآوری کنم  که »قمر«  بی نهایت 
که  زمان   همان  واز  بود  حافظه  خوش 
در شهر  »بروجرد«  برای نخستین بار  
بدیدارش  رفته بودم  مرا بخاطر داشت 
. به خصوص  سالهای بعد  که از کارهای  
هنری واشعاری که  برروی آهنگها  می 
ساختم  و برنامه هائی که داشتم  وروزی 
می شد   پخش  رادیو  از  نامم   بار  چند 
بخوبی مرا بجا می آورد. از اینکه خانم 
قمر  شاید برای نخستین بار  به وزارت  
همه  آن  با  آنهم  بود   آمده  اطالعات 
درمورد   سپاسگزاری   برای  بزرگواری  
امری ناچیز  متأثر شدم . چیزی بروی 
خود نیاوردم و با شنیدن این عبارت  » 
ننه دورت بگردم  به دیدنم بیا«  عبارتی 
که هنوز درگوشم زنگ می زند از ایشان 

خداحافظی کردم .
دوروز بعد  ، یعنی پنجشنبه چهاردهم 
امردادماه  1338 خبر شدم که ستارۀ 

عمر قمر فروُمرد.
او به هنگام مرگ بیش از پنجاه وچهار 

سال  نداشت .
منابع ومآخذ

سرودهای   و  ها  ترانه   ، ها  تصنیف   -1
ایران زمین ، جلداول

2 - قصه شمع - خاطرات هنری اسماعیل 
نواب صفا

محمود نفیسی

ستارگان درخشان فرهنگ وادب وهنرایران

قمرالملوک وزریی ) تولد 1285 - 
درگذشت 14 مرداد1338

* در کنسرت همدان ، قمر پول هنگفتی بدسـت آورد  اما وقتی به تهران رسید  دیناری نداشت
* قمر زنی بسیارشجاع وخوش قریحه بود وقدرت حنجره اش را هیچکس نداشت .

* آقای معینیان حقوق قمررا اضافه کردواو برای تشکر به اداره رادیو درمیدان ارک رفت ودوروز بعد وفات کرد

قمر درجوانی با نیمتاج طال قمر درآخرین روزهای عمر خود 

معینی کرمانشاهی زمانی سرود :
»از نقطه شروع؛

 با دست های قابله ای پیر آمدم، 
در شاهراه خط پر از پیچ زندگی،

 تا این زمان که در صدمین بار گم شدم؛ 
همراه من چه بود: 

رنگ ها  تماشای  بهر  چشم  جفت  یک 
گوشی پر از صدای بدآهنگ زنگ ها...«

و  شعر  دلباخته  نقاشی،  »دوستدار 
موسیقی، کارمند بانک سپه، روزنامه نگار 
قلعه  زندانی  سیاسی،  فعال  پرشور، 
پارلمانی  خبرنگار  فلک االفالک، 
رادیو،  اول  معاون  پارس،  خبرگزاری 
شعر  کمیته  بزرگ دبیر  رادیو،  اخراجی 
کشاورز  تعلیقی،  بازنشسته  ترانه،  و 
بی زمین مانده کرمانشاهی و... مردی که 
در 90 سالگی به رغم آن همه سنگ ها 
که یک عمر به پا و َسَرش خورد، باز هم 

می خواند و می نویسد و می ُسراید. « 
و  خشکیده   قلمش  مرکب   اینک  اما 
و  شده  بسته  چیز  برهمه  چشمهایش 
گوشهایش  دیگر چیزی نمی شنود.  او 
در15  که  او    . نیست  ما  درمیان  دیگر 
گشوده  جهان  به  جشم   1301 بهمن  
   1394 ماه  آبان   26 شنبه  سه  در  بود 

دربیمارستان جم درتهران درگذشت .
با  سن،   کهولت  دلیل  به  سال 87  اواز 
سینه  ناراحتِی  و  نفس تنگی  بیماری 

دست وپنجه نرم می کرد.
معینی کرمانشاهی از سال 1341به کار 
نقاشی پرداخت و در این راه پیشرفت 
کرد و تابلوهایی نیز به یادگار گذاشت، 
از جمله تابلو حضرت مسیح )ع( که با 
کار سیاه قلم است. او در ضمِن کارهای 
و  می پرداخت  شعر  نظم  به  نقاشی، 
داستان اختر و منوچهر را در چهار تابلو 

به رشته نظم کشید.
او ضمن سرودن شعر به تصنیف سازی 
هم پرداخت و تصنیف هایش که توسط 
از  می شد،  خوانده  رادیو  خوانندگان 

شهرت نیز برخوردار شدند.
کنون  تا  ترانه سرا  و  شاعر  این  از 
شمع ها  »ای  همچون  کتاب هایی 
شب«،  »خورشید  »فطرت«،  بسوزید«، 
تاریخ  منظوم  دوره   و  برخیز«  »حافظ 
منتشر  »شاهکار«  عنوان  با  ایران 
علی   با  همکاری  همچنین  است.  شده 
تجویدی، پرویز یاحقی و همایون خرم 

کارنامه  در  موسیقایی  آثار  تولید  در 
فعالیت های این هنرمند دیده می شود. . 
نام خانوادگی اش برگرفته از لقبی است 
که ناصرالدین شاه به پدر بزرگش داد و 
بعدها پسوند کرمانشاهی را خود بدان 
پرآوازه - رهی  با دیگر شاعر  تا  افزود 

معّیری- اشتباه گرفته نشود. 
تحت  نوجوانی،  و  کودکی  سال های  در 
تأثیر طبیعت زیبای کرمانشاه به نقاشی 
و شعر روی آورد و در جوانی، هم زمان 
عرصه  به  نفت  شدن  ملی  جنبش  با 
پرتالطم سیاست گام نهاد. البته پیشینه 
خانوادگی اش نیز برکنار از سیاست نبود. 
معین الرعایا  حسین خان  بزرگش،  پدر 
که بانی تکیه معاون الملک و از بزرگان 
کرمانشاه بود، در خالل جنبش مشروطه 
به صف آزادی خواهان پیوست و در هرج 
به  مشروطه  از  پس  سال های  مرج  و 
دست افراد ناشناس کشته شد. دو برادر 
دیگر معین الرعایا نیز به دست مخالفان 
به  جان  یکی  که  شدند  ترور  سیاسی 
پدرش  باخت.  جان  دیگری  و  بُرد  در 
کریم خان معینی معروف به ساالر معظم، 
و  بود  فارس  اصطهبانات  حاکم  مدتی 
رحیم ثمره ازدواج او با دختری از اهالی 

کازرون است.
معینی با چنین پیشینه ای که مخاطرات 
گوشزد  را  سیاست  میدان  به  ورود 
اتکاء  با  کرد.  آغاز  را  مبارزه  می کرد، 
کرمانشاه،  در  خانواده اش  جایگاه  به 
این  در  ملی  جبهه  طرفداران  هسته 
شهر را تشکیل داد و با  انتشار روزنامه 
مقاالت  نوشتن  به  غرب،  سلحشوران 
تند علیه شرکت نفت انگلیس و ایران 
پرداخت. همین ها کافی بود تا در قلعه 
شود؛  زندانی  آباد  خرم  فلک االفالِک 
هرچند که اندکی بعد با قتل رزم آرا و 
نخست وزیری دکتر محمد مصدق آزاد 
نتوانست  و چون  آمد  تهران  به  و  شد. 
بازگردد،  بانک سپه-  کارش-  محل  به 
با دستور مستقیم نخست وزیر به عنوان 
خبرنگار در اداره انتشارات و تبلیغات که 
رادیو زیرمجموعه آن بود، مشغول کار 
همان  جا  »این  می گوید:  خودش  شد. 
جایی بود که به کاری که هرگز به آن فکر 

نمی کردم، پرداختم و ترانه سرا شدم.« 
سمت های معینی کرمانشاهی در اداره 
انتشارات و تبلیغات زیاد است اما آن چه 

و جریان ساز  تأثیرگذار  فردی  به  را  او 
بدل کرد، اخراج خوانندگان »کاباره ای« 
و تشکیل ارکسترهای هفت گانه رادیو با 
همکاری کسانی چون حبیب اهلل بدیعی و 
مهدی خالدی بود. همچنین، ترانه هایی 
پیکر  بر  را  تازه ای  روح  می سرود،  که 

موسیقی ایرانی دمید.
اقدامات معینی کرمانشاهی، حسادت ها 
و دشمنی هایی را در اطرافش برانگیخت. 
رقیبان دست به دست هم دادند و او را 
به بهانه سابقه دوستی با دکتر حسین 
مصدق،  دکتر  از  طرفداری  و  فاطمی 
مدتی از کار برکنار کردند اما جایگاهش 
در ترانه سرایی چنان بود که بار دیگر به 
رادیو دعوت شد. زمانه نیز یارش بود. در 
سال های پس از کودتای 28 مرداد که 
داوود پیرنیا به رادیو آمد و برنامه گل ها 
را راه انداخت، تقریبا هیچ آهنگساز و 
ترانه سرا و نوازنده و خواننده بزرگی نبود 
که به این برنامه راه نیافته باشد و چنین 
بود که ترانه های معینی کرمانشاهی در 
قالب آهنگ و تنظیم کسانی چون علی 
تجویدی، همایون خرم، روح اهلل خالقی 
و با صدای کسانی چون دلکش، مرضیه، 
الهه، داریوش رفیعی، غالمحسین بنان و 

دیگران رنگ جاودانگی به خود گرفت.
با این حال، از اواسط دهه 1340 این دوره 
طالیی به پایان خود نزدیک شد. جریان 
دیگری در رادیو راه افتاد که به گونه ای 
دیگر می اندیشید و نگاهش چیزهایی 
را  ایران  فرهنگی  قلمرو  فراسوی 
جست وجو می کرد. صباها و محجوبی ها 
و خالقی ها مردند و پیرنیا خانه نشین 
شد و معینی کرمانشاهی ماند و انبوهی 

از شکوه های گفته و ناگفته:
رقص نو و جیغ نو و نقاشی نو بین

بیتل گری و مستی و اوباشی نو بین 
نقد ادبیات به فحاشی نو بین

   در روِح جوان حاصل سمپاشی نو بین 
این ها همگی میوه فرهنگ نوین است 

وین پیشکشی ها، همه از غرب زمین است
می اندیشید »گل های رنگارنگ، گل های 
و  برگ سبز  گل،  جاویدان، یک شاخه 
گل های صحرایی تبدیل به رنگارنگ های 
بی رنگ و روحی شده اند که از هنر فقط 
واژه آن را یدک می کشند.« چنین بود 
که عرصه را بر خویش تنگ دید و وقتی 
تلویزیون ملی  به سازمان جدید رادیو 

ایران منتقل شد، کارش به مشاجره با 

حضور  در  کشید؛  سازمان  آن  رییس 
کارمندان، دعوت نامه جشن  و  مدیران 
جشن  در  و  کرد  پاره  را  شیراز  هنر 
پنجاهمین سالگرد سلطنت پهلوی، دو 
مدالی را که به خاطر »سخن سرایی در 
انواع شعر پارسی« و »ایجاد تحول در 
پس  بود،  شده  تقدیمش  ترانه سرایی« 

فرستاد. 
نپذیرفت،  را  شاهنشاهی  مدال  وقتی 
حکم بازنشستگی تعلیقی را به دستش 
دادند؛ در 53 سالگی و پس از 22 سال 
به  دل شکسته  و  دست تنگ  خدمت. 
و  آباء  زمین  در  تا  برگشت  زادگاهش 

اجدادی زراعت کند.
آتش  که  می یافت  آرامش  داشت  تازه 
جنگ شعله ور شد. تکه زمین اجدادی 
که دو سومش در اصالحات ارضی رفته 
بود، با حکم کمیته هفت نفره و بی آن که 
دهقانان  به  روشن شود،  دلیلش  هرگز 
واگذار شد؛ و او ماند و یک خانه اجاره ای 
در تهران و تظلمی که می گفت نزد خدا 
می بََرد و َمَددی که از او می جوید و قلمی 
که نمی خواست از کف بَنَهد. حاال وقتش 
بود که این سوخته »در کوره های خشم 
خویش  داوری  به  دیگران«  هوس های 

بنشیند:
»در انتهای خّط پر از پیچ زندگی؛ 

یادبود،  به  سنگی  تخته  روی  به  آنگه 
بنویسد که چند  به خط خوش  دستی 

روز، 
ای خلق بی خبر،

 این زندگی نکرده با آن همه اثر،
 این جوهر تالش،

 این مایه دسِت آن همه سوداگر هنر؛
 این هیچ زیر صفر، با هیچ زنده بود!«

سیر  درباره  گفتار  این  در  آن چه   *
زندگی استاد معینی کرمانشاهی آمده 
برگرفته از کتاب »ناگفته هایی پیرامون 
سخن ساالری ساالرزاده« نوشته حسین 
معینی کرمانشاهی و نیز بخش هایی از 
خاطرات بازگو شده توسط خود ایشان 

است.

رحیم معینی کرمانشاهی هب انتهای شارهاه خط رپازچیپ زندگی  رسید
*در سال های کودکی و نوجوانی، تحت تأثیر طبیعت زیبای کرمانشاه به نقاشی و شعر روی آورد و در جوانی، هم زمان با 

جنبش ملی شدن نفت به عرصه پرتالطم سیاست گام نهاد. البته پیشینه خانوادگی اش نیز برکنار از سیاست نبود. 



صفحه 47صفحه 46 آزادیآزادی شماره 71 - سال ششمشماره 71 - سال ششم شماره  71- سال ششمآزادی صفحه46

 

خوش  شنونده  شما  به  ادب  عرض  با 
ذوق وکنجاو.

از  ایی  پاره  برای شما   که  نیست  بد   
ماجرای  خلقتم را تعریف کنم:

مارکونی گولیلمو  عالیجناب  را  بنده   
سال  )GUGLIEMO MARCONI(در 
1895 میالدی در ایتالیا خلق و پس از 
تکنولوژی  تشنه  جامعه  به  سال  چند 

ان روز عرضه  فرمودند
 البته باید یواشکی خدمت شنوندگان 
عزیزم عرض کنم پس از چندین سال 

یک شبی  عالیجناب بخوابم امدند
مرا  خیلی  پنهان  چه  شما  از   

ترساندندچون شکل ادمیزاد نبودند
زمین  زیر  سال  همه  این  از  بعد  آاخه 
مایکل  فیلم  های  مرده  شکل  هوا  و 

جکسون شده بودند.
دانستند  نمی  که  فرمودند  من  به   
سوء  مورد  چنین  ایشان  اختراع 
در  مثال  میگیرد  قرار    استفاده 
و  ایتالیا  فاشیستی  های   حکومت 
شوروی  آلمان،   انسانی  ضد  نازیست 
اخیراًتوسط  و  آدمکش  بلشویکی 
را  همه  که دست  ایران  اسالمی  رژیم 
از جنایت و فحشا و فساد بسته است،  
ایشان  تا  گرفتند  تماس   خداوند  با 
دست  تا  فرمایند  زنده  مجدداً  را 
مرحوم  راه  یا  و  بزنند  خودکشی  به 
عالیجناب   کنند.  پیشه  را  نوبل  الفرد 
اختراع  من  که  ای  وسیله  فرمودند 
جمهوری  همچون  رژیمی  اگر  کردم 
ابله میکروفون در  اسالمی بی خرد و 
ان  حال  به  وای  باشد  داشته  دست 
خودشان  مثل  را  همه  چون  جامعه 
دیوانه میکنند و فرمودند که روحشان 
در سرتا سر دنیا در سفر است همچو 
البته ایشان در  مسعود خان خودمان 
اسمان سرگردان و ناالن و گریان است 

نه در دریاها.
یک  دارای  خلقتم  اول  در  مٍن    
بودم  محدود  بسیار  برد  با  سیستم  
اخه مرا از تلگراف گرفتند و در ابتدا 
پس  گفتند  می  گویا  تلگراف  را  بنده 
بزرگی  مردان  مارکونی  عالیجناب  از 
قوی  های  سیستم  به  مرا  و  امدند 
های موج  مثل  فرمودند  مجهز  تری 

 am,fm,sw2,sw,sw1,  مدار بسته 
و انترنتی و دیش .در ضمن باید بگویم 
که صاحبان ما هم بر چند نوع مختلف 
اند مثل دولت ها ی ضد بشری و ضد 
حقوق بشری و یا دولتهای دمکراتیک

یاشرکت  و  شخصی  یا  و  پارلمانی  یا   
های  سهامی  اداره می شود.

را  من  اکثراً  مردم  که  نماند  گفته  نا    
بصورت ازاد و بی طرف دوست دارند

تاریخچه من یعنی رادیو در کشور شما 
به دوران سازندگی رضا  شاه کبیر بر 
میگردد گویا او شنیده بود که یکی از 
ساخت  شرف  در  مجاور  های  کشور 
رادیوست  ایستگاه  اندازی  راه  و 
ایستگاه  یک  خرید  دستور  بالفاصله 
رادیو را در تهران  به قید فوریت داد و 
تاکید کرد صدای رادیو در ایران قبل 
نماید  بکار  شروع   باید  هم   رادیو  از 

چون رضا شاه عاشق بزرگی و قدرت 
بودجه  با  تشکیالت  این  بود  ایران 

دولت  اداره شد
خواهم  می  جلو  بیارید  رو  گوشتون 
یه چیزی بگم اما  میترسم کسی مارا 

بشنود
 مِن از دمکراسی که بر هر زبانی این 
باورم کنید که هیچ  روزها جاریست  
ایتالیا  متولد  که  من  نمیارم.  در  سر 
هستم و با همه دنیا هم سر و کار دارم 
امریکائی  با  ما  دمکراسی  بینم  می 
و  ها  فرانسوی  و  ها  انکلیسی  و  ها 
کشورهای  و  ها  سویسی  و  ها  المانی 
است  متفاوت  بسیار  اسکاندیناوی 
فکر کنم دمکراسی ارتباط مستقیمی 
خوب  سنتهای  و  تربیت  و  فرهنگ  با 
که  کشورهائی  آن  دمکراسی  دارد 
و چین  مصر  و  ایران  بدرد  کردم  ذکر 
و افغانستان و عراق و غیره  نمیخورد.  
اساسی  قوانین  در  باید  کشورها  این 
و مدنی خودشان تجدید نظر کنند و 
دوباره بیطرفانه انها را بنویسند البته 
دولتها و مردمشان هم با کمال احترام

 ان را اجرا کنند   
جناب مار کونی می خواهم تا شما را با 

یک جامعه ای اشنا کنم
 مثال رژیم جهل و جنون اعالم میکند 
که مردم بشتابید که در میدان بزرگ 
شهر  چند جوان را سحرگاهان اعدام 
میکنیم  . طبق امر خلیفه سیاه افکار 
جانی زمانه  تخمه کدو و لبو وشیربرنج 
و آش و غیره بنا بر اقتصاد  مقاومتی 
همیشه  امت  به  دولتی  دالر  بنرخ  و 
خواهد  عرضه  ودزدی  قتل  صحنِه  در 
را  گناه  بی  جوانان  دادن  تا جون  شد 
بنگرند و ابله باقی بمانند و شعارمرک 

را  صدقه  و  نیسم  صهیو  و  امریکا  بر 
فراموش نکنند . 

زنان  بر سر  ناگهان  مارکونی   حضرت 
رادیو  گفت  می  هی  و  داد  سر  گریه 
جونم خاک بر سرم شد مِن  خاِک بر سر 
دیدی  چه کردم حاال من چکار کنم ؟

عمامه  ابله  یک  بدم   جواب  امدم  تا   
به سِر مردم فریب روی منبری شروع 
به مزخرفاتی بصورت روضه طفلی که 
صورتی  در  بوده  تشنه  کربال  در  گویا 
که واقعًا از پستان مادر مطهرش تغزیه 
می کرده و      و شاگردان مجلسی این 
خودشان  و.....  شکم  فدای  را  خانوده 
این  محرم  ماه  این  در  و  اند  فرموده 
از  تر  ابله  هائی  خانواده  اتفاق  به  ابله 
این شیاد شروع کرده اند که فرزندان 
می  سبز  قنداقی  را  خود  ماه  یا6   5
می  ایشان  منبر  پای  به  و  پوشانند 
اورند و بدستش می دهند یکی از این 
نوزادان در موقع رفتن انتقال به دست 
شیخ دجال بی وجدان با پنکه سقفی 
بر خورد کرده و در اثر خونریزی فدای 
مغز  از  قبل  و  شد  جانی  یک  تزویر 

شوئی جان سپرد
بودم  مستقیم  پخش  مشغول  که  من 
آغاز  فریب  مردم  آن  صدای  چون 
و  کردم  مدارم شد غش  در  پخش  به 
نتوانستم  شدو  خارج  مدار  از  مدارم 
سر  بر  خاک  مارکونی  حضرت  جواب 
شده خودمون  را بدهم و چند روزی 
متخصصین   . شدم   ازسیستم  خارج 
بعلت  آبایم  و  َجد  که  کردند  اعالم   

یک شوک آتش گرفته اند.
البته سرداران بیت امام بیانیه ها صادر 
فرمودند که  وابستکان صهیونیسم و 
جاسوسان غرب و شرق و  بطور کلی 
این  مدار  که  اند  بوده  اسالم  دشمنان 
رادیو خارج از دین را از مدارات خارج 

کرده اند
شده  بسر  خاک  مارکونی  جناب   
عزیزم  اطالعات شمابسیار فنی است 
اجرای  به  ام  توجه  بیشتر  من  ولی 
سازان  برنامه  تفکر  نحوه  و  ها  برنامه 
باید  البته  است  جامعه  با  رابطه  در 
بین  بسیاری  تفاوت  که  شوم  متذکر 
برنامه ساز و مجری می باشد که بعداً 
و  رادیوئی  داد.برنامه  خواهم  توضیح 
خاص  ربط  و  خط  باید   تلویزیونی  یا 
در  رادیوئی  برنامه  هر  باشد  داشته 
بعضی مواقع می تواند از یک و یا دو 
تا از انواع رده بندیهای زیر بهره ببرد

 اموزشی   تفریحی   ، خبری،   محلی 
راهنمائی  و  و سیاست   المللی  بین  و 
در مورد کاندیداهای انتخاباتی محلی 
و مملکت ، انتخابات دیگر کشورهائي 
پذیر  تاثیر  کشورش  منافع  در  که 
هوا  روزانه  گزارش    ، بود  خواهد 
شناسی و وضع ترافیک شهر  ، ادبیات ،

و  شناسی  باستان  و  تاریخ  
ورزشی،   هنر،    تاریخ  و  معماری،هنر 
های  بیماری  مورد  در  پزشکی،  
منطقه ای و یا اخرین دستیابی علمی 
دکانی  بیماریهاکه  معالجه  مورد  در 
این  شود.  دکتری  سازی  پول  برای 
از  بدهد  رادیو  به  اگهی  میتواند  دکتر 
بهترین برنامه های پزشکی را میتوان 
پرشین  در  رهبان  سعید  دکتر  برنامه 
و  استادان  انجمن    پزشکی  برنامه  و 
 670 ام  ای  در  را  ایران  پژوهشگران 

نام برد
 تبلیغات چنانچه رادیو از کانال دولتی 
و یا ارگان حزبی تغذیه نگردد و تنها 
با کمک مالی   صاحبان کاال اداره شود 
بود  رادیو تجارتی و خصوصی خواهد 
تازه  شنونده  برای  باید  ازاد  رادیو  و 
در رسانه های نوشتاری و شنودنی و 
مطابق  موسیقی  دهد.  اگهی  تصویری 

با سن و تحصیالت شنوندگان باشد  
حاال این بستگی به برنامه ساز دارد 

که هویت برنامه خود را بسازد و ارائه 

  منوچهر منتصری

 اسمم رادیوست
باز  شنوندگان  همه  بروی  شاه  مسجد 

هست
  مارکونی جون در ایران تلفن زدن به 
برنامه ها رسم نبود ولی اینجا مرتب مردم 
به خصوص  انهائی که ابونمان خودشون 
را نمی دهندبا تلفن  در تماس هستند 
باورم کن  دارند   پیشنهاد  و  و صحبت 
الکی نمی گویم چون انها در طول هفته 
همیاری و کمک به رادیو دم بر نمی آورند
ابونمان  دونی  می  مارکونی  حضرت 
برای یکماه چقدر هست؟ فقط ده دالر 
این  که  کرد  اعتراف  باید  است. وجداناً 
رادیو حکم داروی آرام بخش بخصوص 
برای نسل سالمند ایرانِی        بی یار و 

دیارگردیده است.
از  بیش  که  کنم  نشان  بایدخاطر  البته 
75 رادیو فارسی زبان از هر سیستمی 
در خارج از ایران فعال هستند اما فرم 
برنامه های بیشی از انها مثل آش رشته 

از هر چمنی گلی می چینند.
 گویندگان و اپراتورهای فنی جوان مثل 
سیل از ایران سرازیر می شوند با هزار 
صفحه سابقه  کار و سرازیر رادیو های  
برون مرزی میشوند حتما می پرسی چرا 
انقدرمجری رادیوئی ایران صادر میکند ؟
اوال  رژیم گذشته دور اندیش ،کارخانه 
ایران  در  را  رادیوئی   سازی  فرستنده 
دایر کرد و تولید آن را شروع کرده بود 
و متخصصان قسمت گسترش و توسعه 
شبکه شب و روز در صحرا و کوه  وکمر به 
این امر مشغول و موفق بودند تا وانگهی 
رژیم مرگ و گریه و گرسنگی کشور را 
بلعید و برای تبلیغات خود در هر شهری 
کرد نصب  فرستنده  بیشتر  ویا  یک 
بسیار عالی ما که بخیل نیستیم  حاال 
گوینده برای اجرا ی برنامه های از پیش 

نوشته شده  رااستخدام کرد
را  داوطلبین  قبل  سیستم  همچو  ایا   
ایران  رادیو  نامه  آئین  سیاق  و  بسبک 
امتحان و تحت تعلیم فنون  گویندگی 
پر  زنان  و  مردان  گذشته  در  داد؟  قرار 
از  پس  ها  دانشگاه  اساتید  و  تجربه  از 
انتخاب به انهامی آموختند. آیا رژیم ضد 
بشری هم چنین می کند؟ من که تصور 

نمی کنم .
 حال که فرصتی  پیش امده جا دارد از 
ان  بزرگان در این نوشته  تجلیل کنیم 
عزیزانی چون  از  توان  می  ها  اولین  از 
وزیری/  کلنل   / مستعان  حسینقلی  
دکتر صورتگر/رضا سجادی  و صبحی 
/ سعادت  محمود  سپس   و  مهتدی 
روحانی/تورج  تقی  پیمان/   اسداهلل  
/ روشنک   اربابی/  فرازمند/فروزنده 
 / ها  خواجوی  توصیفیان/مانی  حسین 
مرتضی اخوت و  دیگرانیکه بیادم نمی 

اید  و بس متاسفم.
 از قلم نیفتد که هم وطنان یهودی عالوه 

گسترش  و  سنتی  موسیقی  حفظ  بر 
ارامنه  موسیقی  برنامه ها و هموطنان 
و  درست  شکل  به  را  فنی  امور  و  پاپ 

مدرنی به سرانجام رساندند
هائی  شخصیت  ما  امروز  خوشبختانه 
بسیار با تجربه  راکه هر کدام کوله باری 
از فنون رادیوئی را  بهمراه دارند و بطور 
حتم بیش از 50 سال از عمرشان را در 
این زمینه بطور حرفه ای در ساخت و 
مدیریت برنامه ها در رادیو و تلویزیون 
ملی ایران صرف کردند و برنامه سازند 
نه گوینده یا مجری  و بهمین دلیل برنامه 
هایشان دارای  خط و ربطی می باشد. در 
ابتدای معرفی نام و اسم گوینده برنامه ای
القاب نادرست همچون  استاد  و دکتر 
شود  می  استفاده   گرداورنده  بجای 
احترام  این  بدرستی  شنوندگان  که 
با خود  و  میدهند   را تشخیص  بی جا 
میگویند:ایشان استاد کجا هست؟ و یا 
را  بوده ؟و حتی وی دکترای خود  کجا 
هم روی دوستی از مدارس     مکاتبه ای 

افتخاری دریافت کرده است.
و  عجیب  شنوندگان  انجلس  لوس  در 
غریبی یافت می شوند بطور مثال مردی 
عصبانی تلفن استودیو را بصدا در می 
اورد و حکم می کند که چرا اهنگهای 
کشور  او  میکنید   پخش  را  داریوش 
توقف  بدونه  و  کرد  شورش  دچار  را 
داریوش  به  و  فرمودند  می  سخنرانی 
با  ساز  برنامه  چه  هر  کرد  می  توهین 
گفت  می  متانت  و  ایوب  چو  صبری 
مرد  گروهی  کاریست  اهنگ  هر  که 
چون داد می زد نمی شنود و ارتباط را 
بانوئی در یکی از جمعه  قطع کرد و یا 
اواسط  در  بودندو  فرموده  مرحمت  ها 
را  برنامه    ساز  کاماًل سیاسی   برنامه 
محکوم می کردند که دیگه بسه گفتگو 
سیاسی امروز جمعه است من سر  کار 
تا  اهنگ  های رقص پخش کن  نمیرم 
در اشپز خانه یک رقص مفصلی برگزار 
می  زندگی  امریکا  در  مردم  این  کنم  
که  رادیو  قوانین  از  اگاهی  بدون  کنند 
چنانچه رادیوئی از خواننده ای اهنگی 
پخش  کند باید حق وحقوق ترانه ساز و 
اهنگ ساز و خوانند را برای هر بار پخش 
پرداخت کند دوستان هنرمند هموطن 
ما برای تبلیغات کنسرت خود به رسانه 
ها مبالغی پرداخت می نمایند چنانچه 
انها هم چون امریکائیان عمل کنند باید 

گفت موسقی خداحافظ
 گویا در این بازار مکاره برای هر یک از 
ایرانی سابق  نازنازی  و  ملوس  دوستان 

باید  فرستنده ای تاسیس کرد
 یک رادیوی دیگر فارسی زبان مطرح در 
لوس انجلس نیز مشغول بکار می باشد 
که متعلق به شرکت سهامی امریکایی 
که  است  تجارتی  در صد  که صد  ست 

ایران  فرهنگ  و  سنت  فکر  در  زیاد 
نمیباشد و فقط چند برنامه شنیدنی دارد 
و دلیلش فردیست وارداتی از صداوسیما 
که سبب فراری شدن تعدای از اشخاص 

خردمند شد.
 برنامه های آهنگهای درخواستی 5 تا7 
و برنامه یکشنبه ها ی 4تا 6 سیاست 
وجامعه وبرنامه ورزشی  دوشنبه ها7تا9 
و مرزهای دانش قابل  شنودن  و بررسی 
بی  بسار  پخشش  باز  برنامه  باشد  می 
حساب و کتابست و در یک هفته شاید 
برنامه هفته قبل را باز پخش میکند بر 
عکس رادیوی دیگر که هر شب برنامه 

روزانه را مجدداً پخش مکند
 مجری صبحگاهی 6تا9  رادیوی ای ام رااز 
بس مردم گفتندشماعالیجناب بی اندازه 
باسوادو از هر   دری مطلع هستید و طبق 
عادات ایرانی چند تاهندوانه گنده  زیر 
بغل ایشان گذاشتند و  وی     شنوندگان 
برنامه صبحگاهی 6 تا 9 را مسخره می 
ورداشته. را  او  اسب  بروایتی  و  کند 

 در تهرانجلس بدلیل تنوع رادیو ها و 
تلویزیون ها روز به روز نرخ اگهی ها کم 
و کمتر می شود واز      همین رو حقوق 
کارکنان رادیو ها و تلویزیون ها از روز 
شده   هم  کمتر  هیچ  بوده  کم  که  اول 
بازوست  نرخ  از  کمتر  مغز  نرخ  گویا 
چگونه از چنین جامعه ای انتظار رشد 

باید داشت
یک   نبودن  مشکالت  از  دیگر  یکی 
مسئول هماهنگی و جذابیت بخشیدن  
دعوت  به  رسیدگی  و  برنامه  هر  به 
مهمانان است که خدا نکرده یک میهمان 
در دو برنامه و در مورد یک موضوع داد 

سخن ندهند
اهل  چون  و   رادیوست  اسمم  که  مِنِِِ 
سخنم و نوشتن را بمن نیاموختند و فقط 
به ماشین تحریر اموختند  لذا کاتبی را 
که در این فنون چهل و چهار سال سابقه 
رادیو  التحصیل رشته  فارغ  و  کار دارد 
سینماست  کارگردان  و  تلویزیون  و 
تولید  کلی  با  و  میشیگان  دانشگاه  از 
امریکا  را استخدام کردم  ایران و  در 
کمی  با  و  ندارم  بساط  در  پولی  ولی 
ها  بچه  و  خانمم  جان  به  قسم  و  ناله 
عاقبت  و  کرد  خواهم  برگزارش    
و  هم کاتبم که دارای علؤ طبع است 
کاری  برای  دهد  نمی  اجازه   غرروش 
که  انجام میدهد دریوزه گری نمیکند 
و مرا ازار نمیرساند ولی از نظر هم دور 
نمی کند و پی کارش میرود این روش 
کاله برداری را  صاحب تلویزیونی بمن 
اموخت ان شخص را خوب بیاد میاورم.

با تشکر از کاتبم منوچهر منتصری
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که هویت برنامه خود را بسازد و ارائه دهد  
دیگر امر مهم در امور کل برنامه های 
امور  مدیر  یک  وجود  باید  رادیو  یک 
برنامه ها یا هماهنک کننده و مشاورین 
متخصص در ساختار و انواع برنامه ها را 
بعهده داشته باشند  این مسئولیت را 
هر کس که سرمایه گذار است و رادیوئی 
تاسیس کرده بدون تحصیالت در زمینه 
ارتباطات و بخصوص تجربه و سالها در 
رادیو برنامه های خوبی را تهیه و اجرا 
کرده باشد  غیر ممکن  خواهد بود که 

محبوبیتی حاصل گردد  
که  بسیار خوشحالم  مارکونی  حضرت 
بینم گویا  نمی  بر سرتان  دیگه خاکی 
تنی  به اب نیلگون مدیترانه زدید.البته 
کمر تون رو سفت ببندید که خیال دارم 

شما را به یک بازار مکاره رادیوئی ببرم
بشکل  مردانی  پیش  و هف سال  سی 
مردان خدا از قرون وسطا با هواپیمائی    
و  شدند  ایران  رویائی  سرزمین   وارِد 
نظام کشور را با مهارت  بی نخصی بهم 
ریختند  و با همکاری   توده ائی ها و 
چریکها و مجاهدین و الشه جبهه ملی  
اشوب کردند و ان را انقالب هم نامیدند  
متمدن  و  کرده  تحصیل  های  ایرانی 
احواالت  به  وارد  و  ازاده  و  و متخصص 
اخوندیسم و البته در میان انها مردمان 
قرض  پا  دو  و  داشتند  پا  دو  ناباب هم 
کردند و فرار را بر قرار ترجیح دادند و 
به سر زمین های امشی زده از اخوندها 
زجر  که  بماند  البته  کردند  مهاجرت 

غربت را هم بصورتی خریدند
پس از چند سالی مردی وطنپرست و 
از جان و مال گذشته  در لوس انجلس 
رادیوئی با سرمایه شخصی بنام رادیو 
عدم  بعلت  که  انداخت  براه  ایران 
اخه  شد  بسته  شنوندگانش  همکاری 
رادیو  برای  ها  ایرانی  جون  مارکونی 
تلویزیون در ایران پولی نداده بودند و 
فکر می کردند کمک مالی از اسمان ها 

می رسد    
 چند سالی گذشت و  یک وطنپرست 
تحصیالت  دارای  و  خیراندیش  و 
در  موفق   بسیار  فکری  و  دانشگاهی 
تجارت دارد دست را باال زد و رادیوی  
پرشین رابا سرمایه شخصی راه اندازی 
درخواست  که  گذشت  مدتی  و  کرد 
ابونمان از  شنوندگانش نمود که شاید 
العاده  فوق  از خرج  ای  گوشه  هم  انها 
رادیو را تامین کنند اما متاسفانه هنوز 
پس از  9 سال این را با کمک حساب 
و  چکش  و  زور  با  و   خودش  جاری 
بادبادک به  هوائی که شما عالیجناب 

مارکونی مرتب سرگردانید  می فرستد
 باید گفت انصافاً پس از چند سال مهره 
هائی بسیار حرفه ای را گرد اوردند در 
درب   مثل  هم  رادیو  این  تلفن  ضمن 
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 بقیه : تفنگ  شکاری
تلفن  با  بود  مشکلی  اگر  که  خواسته 
این  موبایل خودشان تماس بگیریم و 
گفته مشکل را حل میکرد! خالصه، پس 
از یکی، دو ساعت اجازه انتقال صادر 
مغازه  به  شده  اتوموبیل  سوار  و  شده 
بازگشتیم. در بین راه حسن آقا دلیل 
پریدگی رنگ صورت و سر تراشیده ام 
را پرسید. گفتم که دچار سرطان هستم 
موهای  ریزش  باعث  درمانی  و شیمی 
شده.  رخسار  زردی  و  صورت  و  سر 
طفلک پیدا بود که متاثر شده و دیگر 

چیزی نپرسید.
به مغازه رسیدیم و حسن آقا گزارش 
من  از  ایشان  و  داد  پدرش  به  را  کار 
خواست که به دفترخانه اسناد رسمی 
که در نزدیکی بود رفته و سند انتقال 
را امضا کنم. به دفترخانه رفته، اوراق 
که  را  مختصری  هزینه  کرده،  امضا  را 
داشت پرداخت کرده به مغازه بازگشتم. 
ای  دسته  بود  منتظرم  که  آقا  حسن 
اسکناس را بر روی پیشخوان گذاشت 
و خواست پول را بشمارم. کفتم نیازی 
نیست و من به شما اعتماد دارم. اصرار 
را  پولها  بشمارم.  باید  حتماَ  که  کرد 
شمرده و متوجه شدم که یک ملیون و 
پانصد هزار تومان است. رو به حسن آقا 
کرده گفتم که این پول بیست در صد 
زیادتر از رقمی است که من و پدرش 
توافق کرده ایم. حسن آقا گفت میدانم، 
به  را  شما  بیماری  جریان  وقتی  ولی 
پدرم گفتم، خیلی ناراحت شد و دستور 
داد که پول کامل را به شما بدهم و چون 
از پیش قراری مالقاتی داشت نتوانست 
سالم  شما  به  ولی  بماند  شما  منتظر 
رساند و برایتان آرزوی تندرستی کرد. 
را  اضافی  پول  که  کردم  اصرار  هرچه 
برای خودش بردارد و به پدرش چیزی 
نگوید نپذیرفت و اجازه نداد انعامی هم 
به کارگر مغازه بدهم و با محبت و احترام 
مرا به بیرون برد و بعد از گرفتن تاکسی 
مرا راهی کرد. در راه به طبایع گوناگون 
انسان ها اندیشه میکردم، بیاد جوانک 
اهواز  انقالب  دادسرای  که  پاسداری 
بود،  اسلحه  پروانه حمل  مامور صدور 
صاحب  اهواز،  شبعه  رئیس  سرهنگ 
مغازه اسلحه فروشی و پسر برومندش 
حسن آقا بودم و  زشتی و زیبائی هائی 
را که در آنها دیدم. نمیدانم مرد پاسدار 
و بقیه کجایند و چه میکنند، آنان بی 
تردید مرا بیاد ندارند و من هم چهره 
شان را در ذهن ندارم ولی رفتار آنان 
و اثراتی که در ذهن و جانم گذاشتند 

برای همیشه در خاطرم میماند 

بقیه : زن در دوران اشکانیان

پسر اردوان که پس از فتوحات بسیار 
خود را شاهنشاه خواند سه زن عقدی 
پادشاه  تیگران  دختر  اوتوما   . داشت 

ارمنستان می بوده است. 
 :)TOM –ASSIABA ( 4- آسی آبا تم
نام  میالد  از  قبل   91 سال  حدود  در 
پادشاهی بنام گودرز با نام ملکه آسی 
آبا تم در الواح بابلی دیده میشود. نام 
سرات“   “ اصطالح  جای  به  ملکه  این 
فقط  گاهی  شهبانو  یا   )SARAT(
خانم  معنی  به   )BILIT  (  “ “بیلیت 

آمده است. 
5- موزا (URANIA-MUSA-TEA(: در 
سال بیستم پیش از میالد اگوستوس 
کنیزکی  تحفه  عنوان  به  روم  قیصر 
ایتالیایی به نام موزا برای فرهاد چهارم 
آن  از  فرهاد  فرستاد.  پارت  پادشاه 
کنیزک دارای پسری شد که اورا “ فرا 
آتیس” )فرهاد( نام نهاد و بطور تصغیر 
 )PHRAATACES( فرا آتسس”   “ اورا 
یا فرهادک مینامیدند. بعد از تولد این 
شاهزاده موزا به مقام شهبانویی ایران 
پیش  سال  ده  در حدود   . یافت  ارتقا 
از میالد موزا فرهاد چهارم را تشویق 
کرد که پسران بزرگتر خود را به روم 
برای  میدان  که  نظر  بدان  بفرستد 
ولیعهدی پسرش فرهادک خالی بماند. 
اتفاق  به  را  پسران  و  پذیرفت  فرهاد 
این  در  فرستاد.  روم  به  همسرانشان 
 )HORACE( هوراس  که  است  زمان 
خود  اشعار  از  یکی  در  رومی  شاعر 
زنده  اگوستوس  که  مادام   “ گوید  می 
خواهد  بیم  پارتیه  از  کسی  چه  است 
و  قبل  اشعار  دیگر  در  ولی   “ داشت 
تشویش  همیشه  زمان  آن  از  بعد  یا 
زمین  مشرق  از  را  خود  نگرانی  و 
دو  سال  در  میدهد.  نشان  بخوبی 
پیش از میالد ملکه موزا آخرین قدم 
برای  تخت  و  تاج  تأمین  منظور  به  را 
پسرش برداشت. فرهاد چهارم که در 
بود  رسیده  کهولت  سن  به  زمان  این 
به زهر هالک شد و فرهادک به جای 
میالد  از  پس  دو  سال  در  نشست.  او 
فرهادک با موزامادر خود ازدواج کرد. 
ناپسند که  این عمل  از  فرهادک پس 
ابدأ ملت او اینکار را خوش نداشت در 
سال چهارم میالدی بقولی کشته شده 
و  کرده  فرار  به شام  دیگر  قولی  یه  و 
یوسیفیوس  است.  مرده  گمناکی  در 
 18 کتاب   ( یهود  تاریخ  در  فالویوس 
مادرش  با  فرهادک  ازدواج  به   )2 بند 

اشاره کرده است.
 ادامه دارد

 بقیه : اشتباه بزرگ داعش

مربوط به شاخه القاعده دریمن، بودکه  
منشأ آن  خشم بیش از حد گروه بود .  
ای  منتظره  نحوغیر  به  نیز    ISIS
به دلیل آن که در سراسر  قادراست  
جهت  در  بخوبی  دارد  اعضائی  جهان 
مقامات  کند.  حرکت  شدن  جهانی 
در  متحده  ایاالت  تروریسم  ضد 
از  بیش  که  دادند  گزارش  فوریه  ماه 
جنگ  به  خارجی  جنگجوی   20،000
درسوریه ملحق شده اند و در مبارزه 
می  کمک   ISIS به  شورشیان،  با 
نفر   150 حدود  تعداد،  این  از  کنند 
شهروندایاالت متحده هستند و بیش 
از 3،000 نفر  از دیگر کشورهای  غربی 
 ISIS ،بسیج شده اند. به عبارت دیگر
می  میخ  دنبال  به  و  دارد،  چکشی 
گردد. بنابراین بخشی از منطق داعش 
می  به سادگی  فرانسه  به  حمله  برای 

تواند آن باشد که قادر به حمله بود.
در نهایت، جهانی شدن داعش ارتقاء 
چهرۀ   ترکردن  وجذاب  گروه،   این 
شده  جذب  تازه  جوانان  برای  داعش 
خط  سر  غربی  ضد  تروریسم  است. 
اختصاص  بخود  ای  بگونه  خبرهارا 
به  قادر  محلی  مبارزات   که  دهد  می 
 125 از  بیش  مرگ  نیست.  آن  انجام 
محافل  در  مراتب  به  پاریس  در  نفر 
از کشتار روزانه در عراق  جهادگران  
و سوریه که بیش از 250،000 نفر است 
کند.  می  جلب  بخود  بیشتری  توجه 
هزاران  همچنان  بخواهد  داعش  اگر 
و  عراق  در  جنگیدن  رابرای  خارجی 
تبلیغاتی  چنین  کند،  دلگرم  سوریه 

خونین بسیار ارزشمند است.
وجود  جهانی  تروریستی  گروه  چند 
دارند که از این مزایا میتوانند استفاده 
این  برای  کنند. و دالیل بسیار خوبی 

امروجود دارد.
کنترل  و  فرماندهی  اول  مشکل 
جهانی  شبکه  یک  داشتن  است. 
این  و  دارد،  جهانی  ارتباطات  به  نیاز 
ها  تروریست  که  وجوددارد  خطر 
با  مبارزه  مأمورین  حمله  معرض  در 
حاضر،  حال  در  قرارگیرند.  تروریسم 
طور  به  متحدانش  و  متحده  ایاالت 
ُکشند،  می  را  داعش  رهبران  منظم 
توجهی  قابل  خطر  یک  این  بنابراین 
که  است  آن  جانشین  برنامه  است. 
عمل  آزادی  محلی  جنگجویان  به 
بیشتری داده شود، که آنهم دو مشکل 
اینکه  اول   داشت:  خواهد  درپی 
جنگجویان  کار  در  نظمی  بی  احتمال 
محلی زیاد است . زیرا قادر نخواهند 
کمک  تقاضای  مادر  سفینه  از  بود 

کنندتا آنهارا از امواج سهمگین برهاند. 
ثانیاً  احتمال میرود هدفهای اشتباهی 
غیر  هدفهای  مثالً  کنند-  انتخاب  را 
نظامی را بجای هدفهای نظامی برگزینند 
بُکشند  بزرگترها  بجای  را  کودکان  یا 
ونظایرآن. القاعده وقتی دید نمی تواند 
بسیاری  و  کند  کنترل  خودرا  پیروان 
انگیزد  برمی  را علیه خود  از مسلمین 
آزادی عمل رابرای نیروهای محلی لغو 
کرد. به نظر می رسد داعش به مراتب 
بیشتر از القاعده عملیات خونبار وشرم 
احتماالً  بنابراین  است،  داده  آورانجام 
بفکر  القاعده  از  کمتر  داعش  رهبران 
با  هستند.  خود  عملیات  وزشتی  قبح 
این همه، خطر ناخشنودی حامیان بالقوه 

همیشه وجود دارد.
جهانی شدن همچنین اولویت  هارا به 
زیر سئوال می بَرد. برای مثال از منظر 
یک افسر مالی داعش: آیا بایدپول گروه 
عربستان  لبنان،  سوریه،  عراق،  به  را 
در  داعش  وابستگان  ترکیه،  سعودی، 
منطقه سینا، یا جنگجویان علیه غرب 
اختصاص داد؟ مطمئنا، داعش می تواند 
راتدارک  عملیات  یک  از  بیش  هربار 
ببیند، اما اگر در حال تالش برای مبارزه 
با همه دشمنان باشد، به احتمال زیاد در 
برابر هیچیک از آنها برنده  نخواهد بود. 
پرداختن به دشمنان زیادتر نیزبه معنی 
آن است که توجه دشمنان زیادتری به 
رئیس  بیانیه  خواهدشد.  جلب  داعش 
جمهور فرانسه، فرانسوا اوالند که حمله 
دولت اسالمی را »جنگ« علیه فرانسه 
نیست:  صرف  لفاظی  تنها   دانست 
تا  کرد  خواهد  سعی  احتماال  فرانسه 
ضربه شدیدی به داعش بزند. و از ایاالت 
درخواست  متحدان  دیگر  و  متحده 
شدید  حمالت  مورد  را  داعش  تا  کند 
قراردهند. القاعده پس از11 سپتامبر، با 
این مشکل مواجه شد وزمانی که اعضای 
شبکه جهانی اش با تعقیب در سراسر 
در  خود  امن  پناهگاه  جهانروبروشد 
افغانستان را از دست داد. روزنامه نگار 
و نویسنده الرنس رایت گزارش می دهد 
که القاعده تقریبا 80 درصد از اعضای 
خود در افغانستان را در ماه های پایانی 
سال 2001 از دست داد. واین یک اشتباه 
معمولی است که گروه های تروریستی 
حملۀ    ِ ازپس  قادرند  کنند  می  فکر 

دشمنان خود برآیند.
 در مورد داعش، مبارزه جهانی هنوز 
وحزب  حماس  اما  است.  راه  آغاز  در 
بیشتر  خودرا  توجه  اکنون  ازهم  اهلل 
به مبارزه منطقه ای معطوف کرده اند. 
حماس درنوار غزه و حزب اهلل درلبنان  
اندو  خودبرگزیده  برای  امنی  مکان 

درسطح جهانی فعالیت نمی کنند.
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درام  زندگینامه  شبه  دانمارکی  دختر 
هوپر،  تام  کارگردانی  به  که  است 
در  که  نام  همین  به  رمانی  اساس  بر 
نوشته     Ebershoffتوسط  2000 سال 
فیلم  ستاره  است.  شده  ساخته  شد 
 Einar ایناروگنر  درنقش  ردماین  ادی 
 ،Lili Elbe البه  و خانم لیلی   Wegener
همسر  وگنر  آقای   . کند  می  بازی 
نقش  که  دارد  گرداوگنر  بنام  زیبائی 
اورا آلیشیا ویکاندر بازی می کند. اما 
پس از چندی  اینار وگنر احساس می 
کند که تمایالت زنانه در درونش می 
جوشد. پس از اینکه اولین عمل تغییر 
می  صورت  او  برروی  جهان  جنسیت 
گیرد بانام لیلی   همچنان با همسرش 
زندگی خودرا ادامه می دهد و بعنوان 
تاریخ   همجنسگرای  زوج  نخستین 

شناخته می شوند.
Schoenaerts  در نقش هانس  ماتیاس 
هنریک  ویشاودرنقش  بن  و   Axgil

دراین فیلم بازی دارند.
دختر دانمارکی در بخش مسابقه اصلی 
المللی  بین  جشنواره  هفتادودومین 
فیلم ونیز  به نمایش در آمد، در بخش 
های خاص جشنواره بین المللی تورنتو 
نیز نشان داده شد. این فیلم در تاریخ 
سینماهای  برپرده   2015 نوامبر،   27
آمریکا به نمایش درآمدو  در اول ژانویه  
2016، در انگلستان به نمایش گذاشته 

خواهدشد.
داستان فیلم از آنجا آغاز می شود که 
در اوایل دهه 1920  درکپنهاگ  نقاش 
هنرمندی بنام  گردا وگنر  از همسرش 
اینار وگنر  می خواهد که دقایقی را به 
عنوان مدل زنانه در مقابل او بایستد تا 
او تابلوی نقاشی خودرا باتمام برساند.و 
با تکرار این عمل  اینار  کم کم به ظاهر 
زنانه عالقه پیدا می کند و نام زنانه لیلی 

البه رابرای خودانتخاب می کند.
سرانجام  لیلی اولین مردی  می شود که 
با عمل جراحی به زن تبدیل می شود.  
حمایت  تصمیم  این  از  گردا  همسرش 
می کند . گردا متوجه می شود که لیلی 
با  دیگر آن شوهری نیست که درآغاز 
زوج  این  زندگی  بودو  کرده  ازدواج  او 
یک نواخت وخسته کننده می شود. تا

 اینکه دوست زمان کودکی لیلی،  هانس 
اکسجیل Hans Axgil   سروکله اش پیدا 
می شود و رابطه ای عشقی وپیچیده سه 

طرفه بین آنها بوجود می آید .
فیلم دختر دانمارکی از سوی نقد نویسان 
سینمائی  مورد استقبال قرارگرفته و آن 
را ستوده اند. بخصوص بازی ادی ردماین 
دریافت  شایسته  ویکاندررا  آلیشیا  و 
جایزه اسکار دانسته اندو فیلم دختر 
برتر  فیلم  بعنوان  نیز  را  دانمارکی 
سال  نامزد دریافت اسکار می دانند. 
دیگری  ویترین  دانمارکی  فیلم دختر 
ادی  بازیگری  استعداد  نمایش  برای 
ردماین است . او سال گذشته بخاطر 
درفیلم  هاکین   استفن  درنقش  بازی 
تئوری همه چیز جایزه اسکار بهترین 

بازیگررا دریافت کرد.
نقدهای  از  کلی  بطور  اگرچه  فیلم  این 
مثبتی برخورداربوده است اما بایکی دو 
انتقاد گزنده   نیز روبرو بوده است  برای 
مثال انتقادی درمورد تبدیل  یک مرد 
معمولی  به یک زن همجنسگرا دریافت 
کرده است.همچنین از نحوۀ نوشتن این 
داستان که سعی می کند با اجبار رابطه 
عشقی فمینیستی را بین سه نفر برقرار 
کند   مورد انتقاد قرار گرفته است . زیرا  
که  را  تاریخی  فرد  واقعی یک  داستان 
تغییر جنسیت داده است تحریف می 

کند..
درفیلم دختر دانمارکی از باور خود لیلی 
که خودرا زن می داند کمتر صحبت می 
شود و بیشتر به نحوۀ ابراز این باور به 
سئواالت  شود.همه  می  بحث  دیگران 
براین محور دور میزند که او چگونه این 
بگذارد. درمیان  دیگران  با  را  موضوع 

چگونه  بااین تغییر جنسیت کنار بیاید؟  

 

بود  اینار  شوهرش   عاشق  که  زن 
اکنون هم سعی می کند لیلی را بهمان 
همچنان   بود  اینار  که  زمانی  اندازه  
طول  در  بدارد.امامشکالتی  دوست 
از  احتمال   که  آید  می  بوجود  فیلم 
دست دادن همسر وتغییر یافتن همه 

چیز بین آنها  از آنجمله است .
معالج  پزشک  بیستم  قرن  دراوایل 
وخواسته  آرزوها  اینکه   بجای  اینار 
زنانه  تمایالت  و  کند  درک  اورا  های 
اورا  دهد  قرار  توجه  مورد  را   اش 
و  کند  می  خطاب  روانی  و  دیوانه 
سعی در کشتن این تمایالت دروجود 
گرفتاریهاو  این  همه   از  دارد. پس  او 
بیش ازهمه مخالفت  پزشکان و برخی 
از غریبه ها با گردا  این مبارزه تقریبا 
به طور کامل به تمایالت داخلی لیلی 
مربوط می شود که ردماین  آن را به 

زیبائی  به تصویر می کشد. 

علیرغم اینکه بارها درفیلم تکرار می 
این  زمان،  طول  در  چگونه  که  شود 
تغییرات،  دگرگونی هائی را درزندگی 
اما تقریبا  این زوج ایجاد خواهد کرد 
هر کسی با هردیدی  لیلی را  با همه   
تنها  این  پذیرد.  می  تغییرات   این 
برای  که  فیلم هستند  های  شخصیت 
مدت زمانی کوتاه  به صورت آدمهای 
تغییر  امروز   . کنند  می  جلوه  بدی 
امروز   . است  عادی  امری  جنسیت  
 . است  عادی  همچنسگراها  ازدواج 
اما دراوایل قرن بیستم اقدام این زوج  
بسیار  شجاعانه و  درخور  توجه است. 
دانستن  برای  گردا  و  لیلی  مبارزه  در 
بیشتر  تجسم  با  هرچه  حقیقت 
احساسات آندو روبرو می شویم کمتر 
قادر به درک احساس آن دو هستیم 

The Danish Girl 
 دختر دانمارکی

نمایشگاه 

از  بزرگی  نمایشگاه  آبان   درماه  
آرت  در  ایرانی  هنرمندان  آثار 
باهمت   سویس  مونتروی  شهر  فیر 
هنردوست ایرانی آقای شهریارغریبی 
منزوی  سروناز  خانم   . برگزارگردید. 
داده  انجام  غریبی  آقای  با  گفتگوئی 
است که در مطبوعات داخل ایران نیز 
گزارش   این   . است  گردیده   منعکس 

راباهم مرور می کنیم :
مصاحبه   :Servnaz Monzavi   
مدیر  غریبی  شهریار  آقای  با 
اورینتال”  پَله  لو  آرت  ُد  “گالری 
 Gallery d’art Le Palais)
برگزاری  حاشیه  در   )Oriental
سوئیس مونترو  شهر  فیر   آرت 
که  زمانی  از  غریبی  آقای  جناب   *  
متشکرم.  گذاشتید  ما  اختیار  در 
و  خودتون  مورد  در  کمی  لطفا 
بفرمایید.  توضیح  هاتون   فعالیت 
 30 حدود  هستم.  غریبی  شهریار   -  
سال است که در شهر مونترو سوئیس 
انجام  دنبال  به  سالها  هستم.  ساکن 
مختلف  های  رشته  در  هنری  کارهای 
موفقیت  اما  بودم  خطاطی  و  نقاشی 
نکردم.  کسب  زمینه  این  در  چندانی 
دارند تحت  ای  کلمه  فرانسه  زبان  در 
عنوان “ِمِسن” . این عنوانی است که به 
افرادی مثل من که دوست دار و مشوق 
میشود. اطالق  هستند   هنرمندان 
* از چه زمانی به فکر راه اندازی گالری 
 افتادید و این کار را چگونه میبینید؟
آثار  از  که  است  سال  سالهای   -  
آقای  چون  بزرگی  هنرمندان 
روحبخش، آقای شیرازی، آقای کابلی 
ایرانی  خطاطان  و  نقاشان  دیگر  و 
کنار  در  کنم.  می  برگزار  نمایشگاه 
هم  گالری  یک  تجاری  های  فعالیت 
ایجاد کرده ام. این گالری در ابتدا یک 
تمام  تقریبا  االن  اما  بود  تفریحی  کار 
است.  داده  اختصاص  به خود  را  وقتم 
بسیارخوبی  های  آدم  ها  آرتیست 
انس  آنها  با  سالها  این  در  هستند. 
 گرفته ام و میدانم که از ما بهتر هستند.

* نمایشگاه فعلی چطور شکل

آثار  با  چگونه  شما  و  گرفت   
هنرمندان  انجمن  عضو  هنرمندان 
شدید؟ آشنا  ایران   نقاش 
الجزایر  در  نمایشگاهی  در  امسال   
فلسفی  آقای  بودیم.  کرده  شرکت 
و  و خطاطان  زنده رودی  آقای  بودند، 
داشتند.  حضور  هم  دیگر  هنرمندان 
از ایران با من تماس گرفتند و درباره 
ایتالیا  جنوای  در  انجمن  نمایشگاه 
ایتالیا  به  هم  من  دادند.  اطالع  من  به 
و  دیدم  نزدیک  از  را  کارها  و  رفتم 
بنابراین  بودند  خوبی  بسیار  آثار 
را  آثار  از  تعدادي  تا  دادم  پیشنهاد 
بگذاریم. نمایش  به  اینجا  و   انتخاب 
مونترو  فیر  آرت  با  رابطه  در  لطفا   *
این  اهمیت  بفرمایید.  توضیح 
 نمایشگاه را چگونه ارزیابی می کنید.
نمایشگاه  دومین  نمایشگاه  این   -  
در  است.  سوئیس  در  هنری  بزرگ 
از  بیش  نمایشگاه  روز  پنج  مدت 
می  دیدن  آن  از  نفر  هزار  شصت 
این قبیل  کنند. من معتقد هستم که 
خارجی  شدن  آشنا  در  ها  نمایشگاه 
است.  موثر  بسیار  ایرانی  هنر  با  ها 
ای که یک  معتقد هستم در هر خانه 
از  هنری  اثر  یک  یا  ایرانی  نقاشی 
آن  تمام  باشد،  داشته  وجود  ایران 
خانواده نسبت به ما و نسبت به کشور 
کرد. خواهند  پیدا  خوبی  احساس   ما 
* آیا بجز برگزاری نمایشگاه ها فعالیت 
 های فرهنگی و هنری دیگری هم دارید؟
در  هستم.  هنر  عاشق  من  بله،   -  
کتابی  چاپ  مشغول  حاضر  حال 
سال  و  هستم  رودی  زنده  آقای  از 
اویسی  آقای  از  کتابی  هم  گذشته 
ها  کتاب  این  چاپ  کار  کردم.  منتشر 
گویا  انتشارات  در  میرباقری  آقای  را 
این  دهند.  می  انجام  گالری  هزینه  با 
ندارد.  تجاری  جنبه  من  برای  کارها 
به نمایشگاه  برنامه های بعدی مربوط 
است.  ایرانی  هنرمندان  از  هایی 
خیلی از آرتیست ها با من تماس می 
فرستند. می  را  کارهایشان  و   گیرند 
برگزاری  برای  هم  ای  برنامه  آیا   *

دارید؟ ایران  در   نمایشگاه 
 - فعال خیر، برنامه ای برای نمایشگاه 
مال  آقای  با  البته  نداریم.  ایران  در 
از  و  دارم  قبلی  آشنایی  نوروزی 
در  ایشان  با  هستند.  من  دوستان 
یک  در  که  هستیم  بررسی  حال 
که  کارهایی  بزرگ  و  مناسب  فضای 
کارهای  کنار  در  را  آید  می  ایران  از 
اگر  دهیم.  قرار  جوان  هنرمندان 
هنرهای  موزه  مشابه  جایی  بتوانیم 
موقعیت  این  از  و  بگیریم  معاصر 
است. خوب  بسیار  کنیم   استفاده 
 * برنامه بعدی گالری لو پَله چیست؟ 
هنرمندان  از  گروهی  با  است  قرار   -  
و  بگذاریم  نمایشگاه  آذربایجان 
فلسفی  آقای  کمک  با  آن  از  بعد 
خاتمی  الهه  خانم  ایشان،  خانم  و 
کرد.  خواهیم  برگزار   نمایشگاهی 
* از زمانی که به این مصاحبه اختصاص 
دادید متشکرم. برای صحبت آخر اگر 
بفرمایید. لطفا  دارید  نظر  مد   مطلبی 
تاکید  نکته  این  روی  هم  باز  من   -  
خانه  در  باید  ایران  هنر  که  میکنم 
داشته  حضور  ها  کشور  دیگر  مردم 
ارتباط  آنها  با  طریق  این  از  و  باشد 
نستله  شرکت  مدیر  من  کند.  برقرار 
و  شناسم  می  طریق  همین  از  را 
سوئیس  سابق  جمهور  رئیس  حتی 
همچنین  اند.  گرفته  کار  ما  از 
از  یکی  “هرمس”  بزرگ  برند  مدیر 
محجوبی  حسین  استاد  شاهکارهای 
در  تا  است  قرار  و  اند  ما خریده  از  را 
جدید  محصوالت  از  بخشی  طراحی 
کنند. استفاده  اثر  آن  از  برند   این 

***
دراین  بارها  شهریارغریبی  آقای  از 
نشریه یادکرده ایم و اکثر خوانندگان 
یک  او  دارند.  آشنائی  ایشان  با  ما 
بویژه  و   . است  هنر  راستین  عاشق  
هرکجا کار هنرمندان ایرانی به نمایش 

گذاشته شود خودرا به آن نمایشگاه 

برای  که  براین  عالوه  و  رساند  می 
مشوق  درنمایشگاه  حاضر  هنرمندان 
خوبی است  در معرفی کارهایشان به 
دیگران نیز  شرکت می کند و درگالری 

خود به معرفی آنها می پردازد.
باشرکت  اخیراً  که  نمایشگاهی 
در  ایرانی  نقاش  و  خطاط  هنرمندان 
شهر  هنر  نمایشگاه  دائمی   محل 
 Time to برگزارشد  سویس  مونترو 
هنرمندان  انجمن   . داشت  نام    Talk
غریبی   آقای  از  کتبًا  نیز  ایران  نقاش 
نامه  سپاسگزاری کرده است که عین 

این انجمن درباال دیده می شود.
در تصویر زیر نیز گوشه ای از نمایشگاه آثار 
خط ونقاشی هنرمندان ایرانی در نمایشگاه 
شود. می  دیده  سویس  مونترو  هنر 

قبل از این نیز همین آثار درنمایشگاه 
دیگری درایتالیا برگزارشده بود که با 
همت آقای شهریار غریبی از ایتالیا به 
بسیار  نمایشگاه  و  شد  آورده  مونترو 
برپاشدکه  مونترو  در  ای  آبرومندانه 
این  کردند.  دیدن  ازآن  نفر  هزاران 
دولت  با  ارتباطی  هیچ  نمایشگاه 
مستقیمًا  و  نداشته  اسالمی  جمهوری 
نقاش  هنرمندان  انجمن  همکاری  با 
ایران که رئیس هیئت مدیره آن بانوی 
است   مظفری  معصومه  هنرمندخانم 

برگزارشد. 

ماری هک رغب  رد

خودرپورد ستین  آ
  درحاشیه نمایشگاه هنری درمونتروی سویس
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Biotonus Clinique Bon Port

Rue du Bon Port 27, 

1820 Montreux/ Switzerland

 Tel:+41 21 9665858
                             E-mail:info@biotonus.ch     

* کلینیک Biotonus درکنار دریاچه ژنو و درچندقدمی قلعه تاریخی سویس که 
زمانی لرد بایرون را درخود جای داده بود،  بهترین محل برای اقامت و استراحت 

وهمچنین انجام چک آپ سالیانه  شماست .

* کلینیک Biotonus با مدیریت ایرانی تالش می کند تا خاطره خوش تعطیالت 
شمارا در سویس  جاودان کند. 

* با اشاره به این آگهی می توانید از تخفیف مخصوص برای چک آپ واقامت درکلینیک 
Biotonus  بهره مند شوید.


