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پس از سه ماه اين اولين شماره از بشتاب 
است كه منتشر ميشود. در اين سه ماه 
غيبت اتفاقات زيادى اتفاق افتاد كه كم 
و بيش شاهد آن هستيد. گرافيك مجله 
اول چشم هر  در وحله  است كه  چيزى 
خواننده را به خود جلب مبكند. در مرحله 
بعد تعداد مقاالت نوشته هيئت تحريريه 
از مقاالت  نياز  بى  بيشتر شد. و كم كم 
ساير منابع خواهيم شد. البته اين دليلى 
بر آن نيست كه از ساير استفاده نكنيم. 
ما  باشد.  همه  براى  بايد  خوب  چيز  هر 
در  را  خوبها  اين  توانمان  حد  در  هم 
اختيارتان خواهيم گذاشت. در اين مدت 
تعداد مشتركين بشتاب از مرز 120 نفر 
گذشت. اگر اين تعداد را با تعداد افرادى 
دريافت  را  مجله  متفرقه  روشهاى  از  كه 
ميكنند به عدد 400خواهيم رسيد. اين 
كه  هست  بزرگى  مسئوليت  نشاندهنده 
به دوش ماه قرار گرفته. علت تاخير سه 
ماهه ما نيز همين مسئوليت بزرگ بود. تا 
پيش از اين سه نفر عضو هيئت تحريريه 
به  ميزان  اين  ماه  سه  اين  در  كه  بودند 
شامل  افراد  اين  رسيد.  نفر  ده  از  بيش 

نويسنده و گرافيست و... هستند.
متوجه  ميكنيم  نگاه  گذشته  به  وقتى 
ابتداى  از  اين مجله  پيشرفت چشم گير 
كارش تا به اآلن هستيم. افراد زيادى به 
جمع ما آمدند و از بين ما رفتند. رفتن 
هر نفر زخمى به پيكر مجله بود و آمدن 
از  بشتاب.  زخمهاى  به  مرحمى  نفر  هر 
دفعه آينده سعى ميكنيم با اعضاى مجله 
كنيم.  مصاحبه  گروه  به  ورود  ترتيب  به 
آشنايى  خادمينتان  با  شما  كم  كم  تا 

بيشترى پيدا كنيد.

شايد خرده بگيريد كه چرا ما خودمان را 
امر  اين  ميكنيم.  معرفى  مستعار  اسم  با 
ولى  نيست؛  نيز  ما  خود  پذيرش  مورد 
شرايط امروز ما اينگونه ايجاب ميكند كه 

ناشناس بمانيم. 

خوش و خرم باشيد

نداى سيمرغ  

پس از سه ماه

سرمقاله:
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يك دنيا، يك رويا
جلوه اى از صلح جهانى
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عمل آنها هر نفرتى را به شفقت و هر اخمى را 
به تبسم تبديل ميكند.

نيست. چيزى خارق  بشرى  قوائد  برخالف  اين 
وقتى حضرت  باشد.  اينطور  بايد  نيست.  العاده 

بهااهللا ميفرمايند:

و  است  عالم يك وطن محسوب  الحقيقه  «فى 
من على االرض اهل آن»

عجيب  باشد  اين  از  غير  المپيك  در  اگر  يعنى 
است. مگر امكان دارد كسى از هموطن خودش 
كينه و نفرت داشته باشد! يعنى زمين يك كشور 
مثل  استانهايى  كه  زمين.  بنام  كشورى  است. 
ايران، مصر، لبنان، فلسطين، آمريكا، اسرائيل و 
... دارد. هر استان يك استاندار دارد كه در جهت 
منافع كشورش كوشاست. وقتى قحطى ايران را 
استانهايى  ساير  و  معين  استانهاى  ميگيرد  فرا 
كه توانايى دارند بايد كمك كنند. كمك كنند 
مضيقه  در  كشورشان  استانهاى  از  استانى  كه 
نباشد. وقتى بم زلزله شد دل همه مردم ايران 
لرزيد. يعنى وقتى مردم سودان در شكنجه آتش 
جنگند دل همه ما ميسوزد و بايد بسوزد. بايد 
اين وضيفه  اين مشكل تالش كنيم.  رفع  براى 
ماست. اين چيزى است كه وجدانمان را راحت 
مركزى  عليه حكومت  بر  استانى  وقتى  ميكند. 
تيغ  با  بايد  بود.  گر  نظاره  نبايد  ميكند،  كودتا 
بران ساير استانها مواجه شود و به سرجاى خود 

برگردد.

ميبينيد؟ مشكل نيست. پس وعده صلح جهانى 
به  همه  كه  است  چيزهايى  همه  نيست.  شعار 

اعتقاد داريم.  به آن  آگاهيم. همه  از آن  خوبى 
صلح  برقرارى  براى  كشورى  در  مردمى  وقتى 
جنگ  از  يعنى  ميزنند  تضاهرات  به  دست 
متنفرند. نميتوانند مرگ هموطنشان در استان 
استانى  وقتى  نيست.  عجيب  ببينند.  را  ديگر 
حمله  افغانستان  مثل  استانى  به  آمريكا  مثل 
ميكند تا طالبان را كه 
مردم  سختى  مايه 
را  بود  افغانستان 
بردارد.  ميان  از 
نيست.  عجيب 
البته منظورم اين 
آيا  آمريكا  نيست كه 
اين  منظورش  واقعا 
بوده يا نه. ما بايد به همه 
چيز با ديدى خوشبينانه نظر 
كنيم مگر آنكه خالف آن ثابت شود.

از  گذر  حال  در  است.  بلوغ  حال  در  بشر 
نوجوانى به جوانى است. دوره اى بحرانى و در 
اين  خصلت  كننده.  تعيين  و  عظيم  حال  عين 
ميشناسد.  را  بد  و  خوب  فرد  كه  اينست  دوره 
دوست دارد بد را از بين ببرد. ولى راهش را بلد 
نيست. دست يه كارهايى ميزند كه در نهايت به 
مرحله  اين  خوشبختانه  اما  است.  همگان  ضرر 
زود گذر است. پس از اين دوران كوتاه فرد روش 
با مطالعه و مداخله  را  با هر خوب و بد  مقابله 
بزرگتران ميشناسد. و در راه اصالح خودش در 

ابتدا و اطرافيانش در وحله بعد اقدام ميكند.

گوش  به  صلح  سفير  نداى  است.  روشن  فردا 
ميرسد:

الوطن، بل لمن يحب  الفخر لمن يحب  «ليس 
العالم»

را دوست  نيست كه كشورش  براى كسى  فخر 
دارد كه براى كسى است كه عاشق عالم است.

نداى سيمرغ

ماه مرداد كه سپرى شد دنيا شاهد  در همين 
اليق  حق  به  كه  بود  ورزشى  اى  م واقعه  نا

بزرگترين واقعه ورزشى 
است.  بشرى  تاريخ 

در المپيك 2008 
ورزشكارانى  پكن 
كشور   205 از 
شركت  جهان 

داشتند. با اينكه در 
عرصه سياسى درصد 

بااليى از آنها اختالفات 
هم  با  عظيم  و  باورنكردنى 

حفظ  با  ورزشكارانشان  ولكن  دارند، 
روحيه شفقت و محبت كه جز الينفك 

بسيارى  در  و  رفتند  ميدان  به  است  المپيك 
موارد پهلوانى را به قهرمانى فروختند.

افتتاحيه  مراسم  به  بار  چندمين  براى  ديروز 
كشورها  اين  از  تعدادى  ميكردم.  نگاه  المپيك 
قوميت  نشاندهنده  كامال  داشتند كه  لباسهايى 
اما عجيبتر آنكه مردم حاضر  و مليت آنها بود. 
در ورزشگاه آشيانه پرنده با ورود كاروان ورزشى 
هر كشور به شوق ميآمدند و فرياد ميكشيدند. 
فريادى كه نشان از صلح و صفا و دوستى بين 
مردمان كشورها بود. محبت و صفايى كه براى 

جلوه گر شدن از المپيك رخصت گرفته بود.

هميشه افرادى بودند كه تعليم صلح عمومى را از 
تعاليم حضرت بهااهللا را در حد يك شعار عالى و 
مهم ميدانستند. نه چيزى بيش از اين. ولى اين 
واقعه كه هر چهار سال يكبار چهره زيبايش را به 
7 مليارد ساكن كره خاك مينمايد، خط بطالن 
بدخواهان  مآبانه  جاهل  فرضيات  تمامى  بروى 
از دو  و بدبينان در ميكشد. وقتى دو ورزشكار 
مليتى كه آتش جنگ بين كشورهايشان شعله 
ميكشد با خوشرويى در برابر هم قرار ميگيرند و 
دست هم را به عنوان پيروز ميدان باال ميبرند و 
اين صحنه از رسانه هاى جهانى منتشر ميشود 
و  صلح  حالوت  مردمانشان  آتشين  جگر  به 
دوستى هديه ميكند كه قابل وصف نيست. اين 
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زندگينامه:
پائولوكوئيلو

درخانواده اى    ،1947 سال   در  كوئليو  پائولو 
مهندس   پدرو،  پدرش   آمد.  دنيا  به   متوسط  
سالگى ،  درهفت   خانه دار.  ليژيا،  مادرش ،  و  بود 
ايگناسيو  سن   عيسوى هاى   مدرسه ى   به  
درريودوژانيرو رفت  و تعليمات  سخت  و خشك  
مذهبى ، تاثير بدى  بر او گذاشت . اما اين  دوران  

تاثير مثبتى  هم  براو داشت .
در راهروهاى  خشك  مدرسه ى  مذهبى ، آرزوى  
شود.  نويسنده   مى خواست   يافت :  را  زندگى اش  
ادبى   جايزه ى   اولين   مدرسه ،  شعر  درمسابقه ى  
خود را به  دست  آورد. مدتى  بعد، براى  روزنامه ى  
مقاله اى   سونيا،  خواهرش   مدرسه ى   ديوارى  

نوشت  كه  آن  مقاله  هم  جايزه  گرفت .
اما والدين  پائولو براى  آينده ى  پسرشان  نقشه هاى  
شود.  مهندس   مى خواستند  داشتند.  ديگرى  
اواز  در  را  نويسندگى   شوق   كردند  سعى   پس ، 
بين  ببرند. اما فشار آن ها، و بعد آشنايى  پائولو 
باكتاب  مدار راس السرط ان  اثر هنرى  ميلر، روح  
ط غيان  را در اوبرانگيخت  و باعث  روى  آوردن  او 
رفتار  پدرش   قواعد خانوادگى  شد.  به  شكستن  
اورا ناشى  ازبحران  روانى  دانست . همين  شد كه  
پائولو تا هفده  سالگى ، دوبار دربيمارستان  روانى  
الكتروشوك   درمان   تحت   بارها  و  شد  بسترى  

قرار گرفت .
و  شد  آشنا  تاترى   گروه   با  پائولو  بعد،  كمى  
ازنظ ر  آورد.  روى   روزنامه نگارى   به   همزمان ، 
تاتر  دوران ،  آن   راحت ط لب   متوسط   ط بقه ى  
مادرش   و  پدر  بود.  اخالقى   فساد  سرچشمه ى  
كه  ترسيده  بودند، قول  خود را شكستند. گفته  
روانى   بيمارستان   رابه   پائولو  ديگر  كه   بودند 
رادر  او  هم   سوم   بار  براى   اما  نمى فرستند، 
سرگشته ترو  پائولو،  كردند.  بسترى   بيمارستان  
و  شد  مرخص   بيمارستان   از  قبل ،  آشفته تراز 
عميقا در دنياى  درونى  خود فرو رفت . خانواده ى  
نوميدش ،  نظ ر روان پزشك  ديگرى  را خواستند. 
روان پزشك  به  آن هاگفت  كه  پائولو ديوانه  نيست  
بايد  فقط   بماند.  روانى   دربيمارستان   نبايد  و 
شود.  روبه رو  زندگى   با  چه گونه   كه   بگيرد  ياد 
پائولو كوئليو، سى  سال  پس  ازاين  تجربه ، كتاب  

ورونيكا تصميم  مى گيرد بميرد رانوشت .

: ورونيكا تصميم  مى گيرد  پائولو خود مى گويد 
تا  برزيل  منتشر شد.  بميرد، درسال  1998 در 
ماه  سپتامبر، بيش تر 1200 نامه ى  الكترونيكى  
مشابهى   تجربه هاى   كه   كردم   دريافت   پستى   و 
مسايل   از  بعضى   اكتبر،  در  مى كردند.  بيان   را 
افسردگى ، حمالت   ــ  كتاب   دراين   بحث   مورد 
مورد  ملى   كنفرانسى   در  ــ  خودكشى   هراس ، 
بعد،  سال   ژانويه ى    22 در  گرفت .  قرار  بحث  
ازكتاب  مرا  ادواردو سوپليسى ، قط عاتى   سناتور 
دركنگره  خواند و توانست  قانونى  را به  تصويب  
بود:  مانده   دركنگره   تمام ،  سال   ده   كه   برساند 
در  روانى   بيماران   بى رويه ى   پذيرش   ممنوعيت  

بيمارستان ها.
پائولو پس  ازاين  دوران ، دوباره  به  تحصيل  روى  

مى رسيد  نظ ر  به   و  آورد 
مى خواهد راهى  راادامه  دهد 
برايش   مادرش   و  پدر  كه  
خيلى   اما  گرفته اند.  درنظ ر 
و  كرد  رها  را  دانشگاه   زود، 
آورد.  روى   تاتر  به   دوباره  
دهه ى  1960  در  اتفاق   اين  
كه   زمانى   درست   داد،  روى  
درسراسر  هيپى ،  جنبش  
جهان  گسترده  بود. اين  موج  
ريشه   نيز  برزيل   در  جديد، 
دواند و رژيم  نظ امى  برزيل ، 
سركوب   شدت   به   را  آن  
بلند  پائولو موهايش  را  كرد. 
مى كرد و براى  اعالم  اعتراض ، 
به   شناسايى   كارت   هرگز 
نمى كرد.  حمل   خود  همراه  
انتشار  به   اورا  نوشتن ،  شوق  
تنها  كه   واداشت   نشريه اى  

رائول   در همين  هنگام ،  منتشر شد.  دو شماره  
سى شاس  آهنگساز، ازپائولو دعوت  كرد تا شعر 
ترانه هاى  او را بنويسد. اولين  صفحه ى  موسيقى  
و  شد  روبه رو  چشمگيرى   موفقيت   آن هابا 
اولين   رفت .  فروش   به   آن   از  نسخه    500000
بار بود كه  پائولو پول  زيادى  به  دست  مى آورد. 
اين  همكارى  تا سال  1976، تا مرگ  رائول  ادامه  
يافت . پائولو بيش  ازشصت  ترانه  نوشت  و با هم  
توانستند صحنه ى  موسيقى  راك  برزيل  را تكان  

بدهند.
انجمن   عضو  رائول ،  و  پائولو   ،1973 سال   در 
ايدئولوژى   عليه   بر  كه   شدند  دگرانديشى  

سرمايه دارى  تاسيس  شده  بود. به  دفاع  ازحقوق  
فردى  هر شخص  پرداختند و حتا براى  مدتى ، 
به  جادوى  سياه  روى  آوردند. پائولو تجربه ى  اين  
دوران  رادر كتاب  والكيرى ها به  روى  كاغذ آورده  

است .
راشروع   ها»  ـ  «كرينگ   انتشار  دوران ،  اين   در 
كردند. «كرينگ ـ  ها»، مجموعه اى  از داستان هاى  
مصور آزادى خواهانه  بود. ديكتاتورى  برزيل ، اين  
مجموعه  را خرابكارانه  دانست  و پائولو و رائول  را 
به  زندان  انداخت . رائول  خيلى  زود آزاد شد، اما 
را  او  زيرا  ماند،  درزندان   بيش ترى   مدت   پائولو 
مغز متفكر اين  اعمال  آزادى خواهانه  مى دانستند. 
مشكالت  او به  همان  جا ختم  نشد; دوروز پس  
و  شد  بازداشت   خيابان   در  دوباره   ازآزادى اش ، 
نظ امى   شكنجه گاه   به   اورا 
معتقد  پائولو  خود  بردند. 
جنون   به   باتظ اهر  كه   است  
بار  سه   سابقه ى   به   اشاره   و 
بيمارستان   در  بسترى اش  
يافته   نجات   ازمرگ   روانى ، 
است . وقتى  شكنجه گران  در 
به   بودند، شروع  كرد  اتاقش  
خودش  را زدن ، و سرانجام  از 
شكنجه ى  اودست  كشيدند و 

آزادش  كردند.
اين  تجربه ، اثر عميقى  بر او 
و  دربيست   پائولو  گذاشت . 
نتيجه   اين  به   سالگى   شش  
كافى   اندازه ى   به   كه   رسيد 
ديگر  و  كرده   «زندگى « 
باشد.  «ط بيعى «  مى خواهد 
توليد  شركت   دريك   شغلى  
پلى گرام   نام   به   موسيقى  
بااو  بعد  شدكه   آشنا  زنى   با  جا  همان   و  يافت  

ازدواج  كرد.
ماشين   پائولو  رفتند.  لندن   به    1977 سال   در 
تايپى  خريد و شروع  به  نوشتن  كرد. اما موفقيت  
برزيل   به   بعد  سال   نياورد.  دست   به   چندانى  
برگشت  و مدير اجرايى  شركت  توليد موسيقى  
ديگرى  به  نام  سى بى سى  شد. اما اين  شغل  فقط  
سه  ماه  ط ول  كشيد. سه  ماه  بعد، همسرش  ازاو 

جدا شد و از كارش  هم  اخراجش  كردند.
بعد بادوستى  قديمى  به  نام  كريستينا اويتيسيكا 
آشنا شد. اين  آشنايى  منجر به  ازدواج  آن هاشد 
و هنوز باهم  زندگى  مى كنند. اين  زوج  براى  ماه  

و  مى دانند  واژه ها  كيمياگر  را  او  برخى  
اما  عامه پسند.  پديده اى   ديگر،  برخى  
درهر حال ، كوئليو يكى  از تاثيرگذارترين  
نويسندگان  قرن  حاضر است . خوانندگان  
بى شمار او از 150 كشور، فارغ  ازفرهنگ  
مرجع   نويسنده ى   اورا  خود،  اعتقادات   و 
 56 اوبه   كتاب هاى   كرده اند.  ما  دوران  
كه   ازآن   جداى   و  شده اند  ترجمه   زبان  
همواره  در فهرست  كتاب هاى  پرفروش  
بوده اند، درتمام   ط ول  دوران  ظ هور او، 
مورد بحث  و جدل  اجتماعى  و فرهنگى  

قرار داشته اند.
شده   مط رح   موضوعات   و  فلسفه   افكار، 
خواننده اى   ميليون ها  ذهن   بر  او،  درآثار 
يافتن   دنبال   به   كه   است   گذاشته   تاثير 
راه  خويش ، و روش هاى  تازه  براى  درك  

جهان  هستند.
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عسل  به  اروپا رفتند و درهمين  سفر، ازاردوگاه  
داخائو،  در  كردند.  بازديد  هم   داخائو  مرگ  
پائولو دست  داد و در حالت  اشراق ،  به   اشراقى  
مردى  راديد. دوماه  بعد، دركافه اى  در آمستردام ، 
او  با  درازى   زمان   و  كرد  مالقات   مرد  باهمان  
نامش   هرگز  پائولو  كه   مرد  اين   كرد.  صحبت  
به  مذهب  خويش   اوگفت  دوباره   به   نفهميد،  را 
به   است ،  عالقه مند  جادو  به   هم   اگر  و  برگردد 
پائولو  به   همچنين   بياورد.  روى   سفيد  جادوى  
جاده ى   (يك   سانتياگو  جاده ى   كرد  توصيه  

زيارتى  دوران  قرون  وسطى ) را طى كند.
پائولو، يك  سال  بعد از اين  سفر زيارتى ، درسال  
1987، اولين  كتابش  خاط رات  يك  مغ  رانوشت . 
اين  سفر  پائولو درط ول   به  تجربيات   اين  كتاب  
زيادى   خارق العاده ى   اتفاقات   به   و  مى پردازد 
عادى   انسان هاى   زندگى   در  كه   مى كند  اشاره  
رخ  مى دهد. يك  ناشر كوچك  برزيلى  اين  كتاب  
راچاپ كرد و فروش  نسبتا خوبى  داشت ، اما با 

اقبال  كمى  ازسوى  منتقدان  روبه رو شد.
متفاوتى   كامال  كتاب    ،1988 درسال   پائولو 
نوشت : كيمياگر. اين  كتاب  كامًال نمادين  بود و 
كليه ى  مط العات  يازده  ساله ى  پائولو را درباره ى  
كيمياگرى ، در قالب  داستانى  استعارى  خالصه  
مى كرد. اول  فقط  900 نسخه  از اين  كتاب  فروش  

رفت  و ناشر، امتياز كتاب  را به  پائولو برگرداند.
فرصت   نكشيد.  رويايش   ازتعقيب   دست   پائولو 
نام   به   بزرگ ترى   ناشر  با  داد:  دست   دوباره اى  
بود.  آمده   اوخوشش   كار  از  شدكه   آشنا  روكو 
درسال1990، كتاب  بريدا رامنتشر كرد كه  در 

آن ، درباره ى  عط اياى  هر انسان 
زيادى   استقبال   با  كتاب   اين   مى كرد.  صحبت  
خاط رات   و  كيمياگر  شد  باعث   و  شد  مواجه  
بگيرند.  قرار  توجه   مورد  دوباره   نيز  مغ   يك  
درمدت  كوتاهى ، هرسه  كتاب  در صدر فهرست  
كتاب هاى  پرفروش  برزيل  قرار گرفت . كيمياگر، 
ركورد فروش  تمام  كتاب هاى  تاريخ  نشر برزيل  
ركوردهاى   دركتاب   نامش   حتا  و  راشكست  
گينس  نيز ثبت  شد. در سال  2002، معتبرترين  
لتراس ،  نام  ژورنال  د  به   پرتغالى   ادبى   نشريه ى  
اعالم  كرد كه  فروش  كيمياگر، ازهر كتاب  ديگرى  

در تاريخ  زبان  پرتغالى  بيش تر بوده  است .
كالينز،  هارپر  انتشارات    ،1993 مه   ماه   در 
كيمياگر رابا تيراژ اوليه ى 50000 نسخه  منتشر 
اجرايى   مدير  كتاب ،  اين   افتتاح   روز  در  كرد. 
اين   كردن   «پيدا  گفت :  كالينز  هارپر  انتشارات  

وقتى   زود،  صبح   آدم   كه   بود  آن   مثل   كتاب ، 
رانگاه   خورشيد  ط لوع   و  برخيزد  خوابند،  همه  
كند. كمى  ديگر، ديگران  هم  خورشيد راخواهند 

ديد.»
اجرايى   مدير   ،2002 درسال   بعد،  سال   ده  
هارپركالينز به  پائولو نوشت :  «كيمياگر به  يكى  
ازمهم ترين  كتاب هاى  تاريخ  نشر ما تبديل  شده  

است .»
موفقيت  كيمياگر دراياالت  متحده ، آغاز فعاليت  
بين المللى  پائولو بود. تهيه كنندگان  متعددى  از 
هاليوود، عالقه ى  زيادى  به  خريد امتياز ساخت  
فيلم  از روى  اين  كتاب  نشان  دادند و سرانجام ، 
امتياز  اين   درسال 1993،  وارنر  برادران   شركت  

راخريد.
ناشر  چند  درامريكا،  كيمياگر  انتشار  از  پيش  
كوچك  دراسپانيا و پرتغال ، آن  را منتشر كرده  
بودند. اما اين  كتاب  تاسال  1995، در فهرست  
هفت   نگرفت .  قرار  اسپانيا  پرفروش   كتاب هاى 
ناشران   اتحاديه ى    ،2001 درسال   بعد،  سال  
ازپرفروش ترين   كيمياگر  كه   كرد  اعالم   اسپانيا 

كتاب هاى  اسپانياست .
 2002 سال   در  (پلنتا)،  پائولو  اسپانيايى   ناشر 
مجموعه ى  آثار كوئليو را منتشر كرد. فروش  آثار 
كوئليو درپرتغال ، بيش  ازيك  ميليون  نسخه  بوده  

است .
سال   از  كه   آنتونس   مونيكا   ،1993 سال   در 
بااو  كوئليو  كتاب   اولين   ازخواندن   بعد   ،1989
همكارى  مى كرد، بنگاه  ادبى  سنت  جوردى  را در 
بارسلون  تاسيس  كرد تابه  نشر كتاب هاى  پائولو 
مونيكا  سال ،  همان   مه   ماه   در  ببخشد.  نظ م  
معرفى   بين المللى   ناشر  چندين   رابه   كيمياگر 
كرد. اولين  كسى  كه  اين  كتاب  را پذيرفت ، ايوين  
هاگن ، مدير انتشارات  اكس  ليبرس  از نروژ بود. 
كمى  بعد، آن  كارير، ناشر فرانسوى  براى  مونيكا 
نوشت : «اين  كتاب  فوق العاده  است  و تمام  تالشم  

را مى كنم  تا در فرانسه  موفق  شود.»
درصدر  كيمياگر   ،1993 سال   سپتامبر  در 
در  گرفت .  قرار  استراليا  پرفروش   كتاب هاى  
منتشر  درفرانسه   كيمياگر   ،1994 سال   آوريل  
خوانندگان   و  منتقدان   عالى   بااستقبال   شدو 
مواجه  شد و درفهرست  پرفروش ها قرار گرفت . 
كمى  بعد، كيمياگر پرفروش ترين  كتاب  فرانسه  
كتاب   به   را  خود  جاى   بعد،  سال   تاپنج   و  شد 
در  خارق العاده   موفقيت   از  بعد  نداد.  ديگرى  
اروپا  درسراسر  را  موفقيت   راه   كوئليو  فرانسه ، 

پيمود و پديده ى  ادبى  پايان  قرن  بيستم  دانسته  
شد.

كوئليو  پائولو  ازكتاب هاى   هريك   هنگام ،  آن   از 
پرفروش   بى درنگ   شده ،  منتشر  فرانسه   در  كه  
كوئليو  است . حتا دريك  دوره ، سه  كتاب   شده  
فرانسه   پرفروش   هم زمان  در فهرست  ده  كتاب  

قرار داشت .
انتشار كنار رود پيدرا نشستم  و گريستم  در سال  
1994، موفقيت  بين المللى  پائولو راتثبيت  كرد. 
مادينه ى   بخش   درباره ى   پائولو  كتاب ،  دراين  
 ،1995 سال   در  است .  كرده   صحبت   وجودش  
كيمياگر درايتاليا منتشر شد و فروش  بى نظ يرى  
ادبى   مهم   دوجايزه ى   پائولو  بعد،  سال   داشت . 
ايتاليا، جايزه ى  بهترين  كتاب  سوپر گرينزا كاور، 

و جايزه ى  بين المللى  فاليانو رادريافت  كرد.
ابژتيواى  برزيل ، حق   انتشارات   در سال  1996، 
امتياز كتاب  كوه  پنجم  را خريد و يك  ميليون  
دالر پيش پرداخت  داد. اين  رقم ، باالترين  مبلغ  
پيش پرداختى  است  كه  تا كنون  به  يك  نويسنده ى  
پائولو  سال ،  همان   است .  پرداخت  شده   برزيلى  
فيليپ   دست   رااز  ادب   و  هنر  شواليه ى   نشان  
دوس  بالزى ، وزير فرهنگ  فرانسه  دريافت  كرد. 
كيمياگر  «تو  مراسم  گفت :  دراين   بالزى   دوس  
زيرا  تومفيدند،  كتاب هاى   خواننده اى .  هزاران  
توانايى  ما را براى  رويا ديدن ، و شوق  ما را براى  

جست  و جو تحريك  مى كنند.»
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ويژه ى   مشاور  عنوان   به    ،1996 درسال   پائولو 
برنامه ى  «همگرايى  روحانى  و گفت  و گوى  بين  
فرهنگ ها» برگزيده  شد. همان  سال ، انتشارات  
ديوگنس  آلمان ، كيمياگر رامنتشر كرد. نسخه ى  
نفيس  آن  شش  سال  تمام  در فهرست  كتاب هاى  
در  و  داشت   قرار  اشپيگل   نشريه ى   پرفروش  
را  آلمان   فروش   ركوردهاى   تمام    ،2002 سال  

شكست .
در نمايشگاه  بين  المللى  فرانكفورت  سال  1997، 
و  ديوگنس   انتشارات   با همكارى   پائولو  ناشران  
به   ميهمانى   يك   جوردى ،  سنت   موسسه ى  
آن ،  در  و  كردند  برگزار  كوئليو  پائولو  افتخار 
پنجم   كوه   كتاب   بين المللى   و  سراسرى   انتشار 

درماه   كردند.  اعالم   را 
مارس  1998، نمايشگاه  
بزرگى  در پاريس  برگزار 
به   پنجم ،  كوه   و  شد 
و  مختلف ،  زبان هاى  
توسط  ناشران  كشورهاى  
شد.  منتشر  مختلف ، 
پائولو هفت  ساعت  تمام  
كردن   امضا  مشغول  
همان   بود.  كتاب هايش  
بزرگى   ميهمانى   شب ، 
موزه ى   اودر  افتخار  به  
كه   شد  برگزار  لوور 
جهان ،  سراسر  مشاهير 
شركت   ميهمانى   درآن  

داشتند.
 1997 سال   در  پائولو 
كتاب   مهمش    كتاب    ،
نور  رزم آور  راهنماى  

ازافكار  مجموعه اى   كتاب ،  اين   كرد.  منتشر  را 
درون   نور  رزم آور  كشف   به   كه   اوست   فلسفى  
تاكنون   كتاب ،  اين   مى كند.  كمك   انسان   هر 
كتاب  مرجع  ميليون ها خواننده  شده  است . اول ، 
بومپيانى ، ناشر ايتاليايى  آن  را منتشر كرد كه  با 

استقبال  زيادى  مواجه  شد.
در سال  1998، باكتاب  ورونيكا تصميم  مى گيرد 

بميرد، به  سبك  روايى 
داستان سرايى  بازگشت  و مورد استقبال  منتقدان  
ادبى  قرار گرفت . در ژانويه ى  سال  2000، اومبرتو 
ايتاليايى ،  منتقد  و  نويسنده   فيلسوف ،  اكو، 
درمصاحبه اى  با نشريه ى  فوكوس  گفت : «من  از 
عميقى   تاثير  آمد.  خوشم   كوئليو  رمان   آخرين  
بر من  گذاشت .» و سينئاد اوكانر، درهفته نامه ى  

تصميم   «ورونيكا  گفت :  اينديپندنت ،  ساندى  
است   ، شگفت انگيزترين  كتابى   بميرد  مى گيرد 

كه  خوانده ام .»
را  موفقى   مسافرتى   تور   ،1998 درسال   پائولو 
پشت  سر گذاشت . در بهار به  ديدار كشورهاى  
اروپاى   كشورهاى   از  پائيز،  در  و  رفت   آسيايى  
شرقى  ديدن  كرد. اين  سفر از استانبول  آغاز و 

به  التويا ختم  شد.
لير،  ادبى   نشريه ى   سال  1999،  مارس   ماه   در 
پرفروش   نويسنده ى   دومين   را  كوئليو  پائولو 

جهان ، درسال  1998 اعالم  كرد.
از  را  در سال  1999، جايزه ى  معتبر كريستال  
داوران   و  كرد  دريافت   اقتصاد  جهانى   انجمن  
پائولو   » كردند:  اعالم  
از  بااستفاده   كوئليو، 
ميان   پيوندى   كالم ، 
متفاوت   فرهنگ هاى  
اورا  كه   كرده ،  برقرار 
جايزه   اين   سزاوار 

مى سازد.»
دولت    ،1999 سال   در 
لژيون   نشان   فرانسه ، 
كرد.  اواهدا  به   را  دونور 
پائولو  سال ،  همان  
ورونيكا  باكتاب   كوئليو 
بميرد  مى گيرد  تصميم  
كتاب   درنمايشگاه  
شركت   آيرس   بوئنوس  
كرد. رسانه ها شگفت زده  
همه   آن   درميان   شدند، 
برجسته ى   نويسندگان  
امريكاى  التين ، استقبالى  
بى نظ يربود. مط بوعات   بود،  كوئليو  پائولو  از  كه  
نوشتند: «مسئوالنى  كه  از 25 سال  پيش  در اين  
مى كنند  ادعا  مى كرده اند،  كار  كتاب   نمايشگاه  
كه  هرگز چنين  استقبالى  نديده اند، حتا درزمان  
حيات  بورخس . خارق  العاده  بود.» مردم  ازچهار 
درهاى   پشت   مراسم ،  شروع   از  پيش   ساعت  
نمايشگاه   مسووالن   و  كردند  تجمع   نمايشگاه  
اجازه  دادند كه  آن  روز، نمايشگاه  به  ط وراستثنا 

چهار ساعت  ديرتر تعط يل  شود.
او  ايران  سفر كرد.  به   پائولو  ماه  مه  2000،  در 
از  بعد  كه   بود  غيرمسلمانى   نويسنده ى   اولين  
اواز  ايران  سفر مى كرد.  انقالب  سال  1357، به  
تمدن ها،  گوى   و  گفت   بين المللى   مركز  سوى  
وزارت  فرهنگ  و ارشاد اسالمى ، و ناشر ايرانى اش  

انتشارات   با  پائولو  بود.  شده   دعوت   (كاروان ) 
كاروان  قرارداد همكارى  بست  و با توجه  به  اين  
كه  ايران  معاهده ى  بين المللى  كپى رايت  را امضا 
رسما  كه   بود  نويسنده اى   اواولين   است ،  نكرده  
پائولو  مى كرد.  دريافت   التاليف   حق   ازايران  
هرگز تصورش  را نمى كرد كه  درايران ، باچنين  
استقبال  گرمى  روبه رو شود. فرهنگ  ايران  كامال 
با فرهنگ  غرب  متفاوت  بود. هزاران  خواننده ى  
كتاب   امضاى   مراسم   و  كنفرانس ها  در  ايرانى  
پائولو كوئليو در دو شهر تهران و شيراز شركت  

كردند.
و  شيط ان   رمان   سال ،  همان   سپتامبر  ماه   در 
دوشيزه  پريم ، همزمان  در ايتاليا، پرتغال ، برزيل  
و ايران  منتشر شد. در همان  زمان ، پائولو اعالم  
همسرش ،  همراه   به    ،1996 ازسال   كه   كرد 
كوئليو  پائولو  موسسه ى   اويتيسيكا،  كريستينا 
بى سرپرست   كودكان   از  حمايت   منظ ور  به   را 
كرده   تاسيس   برزيلى ،  بى خانمان   سالمندان   و 

است .
كتاب  شيط ان  و دوشيزه  پريم  در سال  2001 در 
بسيارى  از كشورهاى  جهان  منتشر شدو درسى  
گرفت . قرار  پرفروش   كتاب هاى   درصدر  كشور 

يكى   بامبى ،  جايزه ى   پائولو،   ،2001 سال   در 
آلمان   ادبى   جوايز  قديمى ترين   و  ازمعتبرترين  
رادريافت  كرد. ازنظ ر هيات  داوران ، ايمان  پائولو 
انسان ، اين   به  اين  كه  سرنوشت  و سرانجام  هر 
است  كه  سرانجام  در اين  دنياى  تاريك ، به  يك  
و  عميق   بسيار  پيامى   شود،  تبديل   نور  رزم آور 

انسانى  است .
به   بار  اولين   براى   پائولو  اوايل  سال  2002،  در 
نانجينگ   و  شانگهاى ،پكن   و  كرد  سفر  چين  
به   پائولو   ،2002 سال   جوالى    25 در  ديد.  را 
شد.  انتخاب   برزيل   ادب   فرهنگستان   عضويت  
هدف  اين  فرهنگستان  كه  در ريودوژانيرو مستقر 
است .  برزيل   زبان   و  فرهنگ   از  است ، حفاظ ت  
دو روز بعد ازاعالم  اين  انتخاب ، پائولو سه  هزار 
نامه ى  تبريك  از سوى  خوانندگانش  دريافت  كرد 
و مورد توجه  تمام  مط بوعات  كشور قرار گرفت . 
جلو  نفر  صدها  آمد،  بيرون   خانه اش   از  وقتى  
خانه اش  جمع  شده  بودند و اورا تشويق  كردند. 
پائولو  شيفته ى   خواننده ،  ميليون ها  هرچند 
هستند، اما اوهمواره  مورد انتقاد منتقدان  ادبى  
فرهنگستان   عضويت   به   او  انتخاب   است .  بوده  
برزيل ، در حقيقت  نقض  نظ ر اين  منتقدان  بود.

در ماه  سپتامبر سال  2002، پائولو به  روسيه  سفر 
كرد و به  شدت  تحت تاثير قرار گرفت . پنج  كتاب  

پائولو  كه   ترانه هايى   از  يكى  
كوئليو سروده  است :

من  ده  هزار سال  پيش  به  دنيا آمدم .
روزى ، درخيابان ، درشهر،

پيرمردى  را ديدم ، نشسته  برزمين ،
كاسه ى  گدايى  درپيش ، ويولونى  در دست ،

رهگذران  باز مى ماندند تا بشنوند،
پيرمرد سكه هارا مى پذيرفت ، سپاس  مى گفت ،

و آهنگى  سرمى داد،
و داستانى  مى سرود،

كه  كمابيش  چنين  بود:
من  ده  هزار سال  پيش  به  دنيا آمدم 

و دراين  دنيا هيچ  چيز نيست 
كه  قبال نشناخته  باشم .
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«كامياب  و جشن كتاب» (ايران )، منتشر شده  
است .

جمع آورى:
رومينا

و ساير آثار وى  همچون  ورونيكا تصميم  مى گيرد 
و  گريستم ،  و  نشستم   پيدرا  رود  كنار  بميرد، 
شيط ان  و دوشيزه  پريم  نيز تاكنون  بر صحنه ى  

تاتر موفق  بوده اند.
ختم   جا  همين   به   كوئليو»  «پائولو  پديده ى  
مط بوعات   توجه   مورد  همواره   وى   نمى شود. 
به   همچنين ،  ندارد.  دريغ   مصاحبه   از  و  است  
ط ور هفتگى ، ستون هايى  در روزنامه هاى  سراسر 
جهان  مى نويسد كه  بخشى  از اين  ستون ها، در 

كتاب  مكتوب  گرد آمده اند.
در ماه  مارس  1998، اوشروع  به  نوشتن  مقاالت  
كرد.  «اوگلوبو»  برزيلى   روزنامه ى   در  هفتگى  
موفقيت  اين  مقاالت  چنان  بود كه  روزنامه هاى  
كشورهاى  ديگر نيز براى  انتشار آن هاعالقه  نشان  
دادند. تاكنون  مقاالت  او در نشريات  «كورير دال 
«توهورن »  (يونان )،  نئا»  «تا  (ايتاليا)،  سرا» 
«زويركيادلو»  (استونى )،  «آنا»  (آلمان )، 
«ال   (اكوادور)،  اونيورسو»  «ال   (لهستان )، 
ناسيونال » (ونزوئال)، «ال  اسپكتادور» (كلمبيا)، 
و  (تايوان )،  تايمز»  «رفرما» (مكزيك ))، «چاينا 

او، همزمان  در فهرست  كتاب هاى  پرفروش  قرار 
داشت . شيط ان  و دوشيزه  پريم ، كيمياگر، كتاب  
راهنماى  رزم آور نور، و كوه  پنجم . در مدت  دو 
هفته ، بيش  از 250000 نسخه  از كتاب هاى  او در 
روسيه  به  فروش  رفت . مدير كتابفروشى  ام .د.كا 
اعالم  كرد: «ما هرگز اين  همه  آدم  رانديده  بوديم  
جمع   نويسنده ،  يك   از  گرفتن   امضا  براى   كه  
براى   امضاى  كتاب   قبال مراسم   ما  باشند.  شده  
و حتا  گورپاچف   آقاى   و  يلتسين   بوريس   آقاى  
آقاى  پوتين  برگزار كرده  بوديم ، اما با اين  همه  

استقبال  مواجه  نشده  بود. باورنكردنى  است .»
هنر  جايزه ى   پائولو   ،2002 سال   اكتبر  در 
باشگاه  بوداپست  در فرانكفورت   از  پالنتارى   را 
دريافت  كرد و بيل  كلينتون ، پيام  تبريكى  براى  
و  بى دريغ   حمايت   از  همواره   پائولو  فرستاد.  او 
گرم  ناشرانش  برخوردار بوده  است . اما موفقيت  او 
به  كتاب هايش  محدود نمى شود. او درزمينه هاى  
فرهنگى  و اجتماعى  ديگر نيز موفق  بوده  است . 
كيمياگر تاكنون  توسط  ده هاگروه  تاتر حرفه اى  
در پنج  قاره ى  جهان ، به  روى  صحنه  رفته  است  
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روشنفكران،سياستمداران ،فيلسوفان و ... درباره 
ديانت بهائى چه ميگويند؟  

سابق  جمهورى  رييس  بنش  ادوارد 
چكسلواكى مينويسد:

مسافرتم  هنگام  از  را  بهائى  ديانت  «من 
به لندن براى شركت  در نخستين كنگره 
نژادها در جوالى سال 1911 تا كنون با 
عالقه اى عميق يافتم و مطالعه اين آئين 
را در زمان جنگ و پس از جنگ دنبال 
هاى  نيرو  از  يكى  بهائى  تعاليم  كردم. 
شديداً  حاظر  حال  در  كه  است  روحانى 
مورد احتياج است تا روح مبارزه در برابر 

قواى مادى را در انسانها بيدار كند.
تعاليم بهائى يكى از وسائل  غلبه نهائى  

روحانيت و انسانيت بشمار ميرود .»
*****

تولستوى نويسنده و فيلسوف  بزرگ روس 
در نامه اى به گرژواسكى مينويسيد:

«مدتى است كه درباره بابيان اطالع يافتم 
و همواره نسبت به تعاليم آن عالقه مند 
بودم . بنظرم اين تعاليم آينده اى بزرگ 
همه  مزبور  تعاليم  اينكه  دليل  به  دارد. 
ابهاماتى را كه در اديان گذشته مو جب 
تفرقه ميشد  بدور ميريزند. وعالم بشريت 
مشترك  ديانتى  ظل  در  اتحاد  براى  را 
در  تعاليم  اين  چون  و  ميبخشد.  الهام 
برادرى  افكار  داراى  مبانى خود  و  اصول 
و مساوات و محبت است آينده اى بزرگ 

در پيش دارد.
از اينرو با اين آئين از صميم قلب موافق 
و  مساوات  و  برادرى  درس  زيرا  هستم. 
فداى حيات مادى براى خدمت  به خدا 

را تعليم ميدهد.»
 و نيز در نامه اى به دوست فرانسوى خود 

كنت دوساسى شرق شناس  نوشته:

«آئين بهائى داراى فلسفه بسيار عميقى 
عاجز  آن  درك  از  حاظر  نسل  كه  است 

است.
تعليمات بهائى روح اين عصر است و به 
مقتضاى نياز بشر پديد آمده. بايد قوانين 
نمود   تنفيذ  در جهان  را  بهائى  تعاليم  و 
اين دين  را كه اساس  و وحدت حقيقى 

است نشر داد.
سال  صد   . است  نوزاد  آئين   اين  امروز 
ديگر بلوغ خواهد رسيد و خود را به اهل 
عالم معرفى خواهد كرد و سعادت بشر را 
كه در ترك تعصبات وصلح عمومى است 

تامين خواهد نمود.»
*****

هلن كلر پس از مطالعه كتاب بهاهللا و عصر 
جديد بزبان نابينايان در نامه اى خطاب 

به يك نفر بهايى آمريكائى مينويسد:

هلن كلر

من   . است  تفكر  خور  در  بهاهللا  «فلسفه 
كتاب شما را بر ميگردانم تا ديگر مردمان 
نابينا كه بيش از من كه فرصت دارند از 
اين نور خدائى بهره برند و قلوبشان غرق 

در امواج محبت جاودانى گردد.از فرصت 
و عنايت  اين لطف  از  تا  استفاده ميكنم 
سريعترين  حتى  زيرا  كنم  تشكر  شما 
مطالعه حيات حضرت بها اهللا همواره به 
شريف  موضوعى  ميدهد.چه  الهام  انسان 
تر از اصل « خيرو صالح دنيا و سعادت . 
رفاه  ملت ها» ميتواند حيات ما را بخود 

مشغول كند؟
پيام صلح جهانى مطمئنا در جهان اشاعه 
و  لياقت  آن  كه  آئينى   . يافت  خواهد 
قابليت را دارد تا در ظل خود آسمان و 
موجودات  در  و  كند.  خلق  جديد  زمين 
انسانى عشق مقدس خدمت به همنوع را 
پديد آورد. هر گونه توطئه عليه آن كارى 

عبث و بيفايده است.»
*****

ماركوس باخ نويسنده آمريكائى و استاد 
با  نمود  سفر  جهان  دور  به  كه  دانشگاه 
با  و  گرفت  تماس  اديان  روساى  اغلب 
بهائى در آن  افندى زعيم جامعه  شوقى 
زمان مالقات كرد و در كتابى كه به نام 
   the circle of the faith اديان  دور 

نگاشته درباره شوقى افندى مينويسد:
از  يكى  كه  ميديدم  بار  اولين  «براى 
روساى اديان همه اديان گذشته و كتب 
مقدسه را نيك ميشناخت و از كليه آنها 

دفاع ميكرد.
كه  داشت  اظهار  من  به  افندى  شوقى 
آئين بهائى نميخواهد از اعتبار پيامبران 
گذشته بكاهد يا تعاليم آنها را از بين ببرد 
يا به شكوه و درخشندگى آن لطمه بزند. 
كه  اينست  دين  اين  اصلى  هدف  بلكه 
و  است.   حقيقت  يك  دين  نمايد  ثابت 
تعصبات بيهوده كه در اديان قبل موجود 

بوده را بردارد.»
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آيد چو پيك مرگ
زيبا و دلفريب

چون مادرى حزين
پُرمهر و ماهرو
گيرد مرا به بَر
آمادهء سفر

دستش به دست من
دستم به دست او

******
از غار تنگ و تار

پويد به سوى نور
در انتهاى غار

******
نورى لطيف

كز همه نورها جداست
نرمين تر از حرير
صافى تر از سحر

تابنده از مژدهء لقاست
بدين مژده گر

جان فشانم
رواست

هوشمند فتح اعظم

 610 شماره  در  قاهره  اليومه  روزنامه 
بتاريخ 1960 نوشته :

محترم  را  عالم  پيامبران  همه  «بهائيان 
ميشمارند و به پيروان آنها و كتب مقدسه 
شان احترام ميگذارند . بهائيان ،تورات ، 
انجيل و قران را قبول دارند و كالم خدا 
ميدانند و بدين لحاظ يك بهائى طورى 
تربيت شده است كه خود را برادر حقيقى 
يك كليمى، يك مسيحى و يك مسلمان 
از بين  ميداند و تعصب خويش را كامال 

برده.»
*****

 مجله ebony   يكى از پر تيتراژ ترين  
مجله سياهپوستان آمريكا در تاريخ آوريل 
 » عنوان  تحت  مفصل  اى  مقاله   1970
جديد ترين ديانت جهان ، برادرى و صلح 
را تاكيد ميكند» همرا ه با تصوير متعدد 
تحسين  گزارشى  بهائى  آئين  ى  درباره 
سريع  از  يكى  را  آن  و  داد  انتشار  آميز 
امروز معرفى  اديان جهان  ترين  االنتشار 

كرد:
«... گذشته از تئولوژى ، تعاليم بهائى در 
فوق  بشر  جدائى  هاى  ديوار  ريزى  فرو 
العاده موثر بوده است. و اهميت بهبودى 
تاكيد  را  انسان  اجتماعى  زندگى  اوضاع 
تعصبات  با  مبارزه  در  بهائيان   . ميكند 
كه  معتقدند   . چون  بودند  كوشا  بسيار 
اينرو  از  است.  قول  از  تر  نيرومند  عمل 
ميكوشند تا تعاليم خود را به عمل نشان 
دهند . در جوامع بهائى سياه و سفيد ، 
زن و مرد ، آسياى و آفريقائى و اروپائى 
تفاوتى ندارندو همگى يكسان هستند...»

*****
ادوارد مونته شرق شناس و تاريخ نويس 
فرانسوى در كتابى به نام «اسالم» چنين 

مينويسد:
«بها اهللا در عين حال كه به ناصر الدين 
عبدالعزيز  سلطان  و  ايران  پادشاه  شاه 

هاى  نامه  نوشت.  نامه  عثمانى  امپراطور 
ديگرى به ويكنوريا ملكه انگليس . ناپلئون 
سوم امپراطور فرانسه. الكساندر دوم تزار 
روس و پاپ نهم رهبر كانوليك نيز نامه 
نگاشت و عالم رابه اتحاد و دوستى و صلح 

و آشتى دعوت كرد.»
*****

اسبق  جمهور  رئيس  جانسون  پرزيدنت 
اكتبر   6 تاريخ  در  آمريكا  متحده  اياالت 
جامعه  به  خطاب  سفيد  كاخ  از   1967

بهائيان آمريكا چنين نوشت:
«خوشوقتم كه به مناسبت صدمين سال 
واقعه مهم تاريخ آئين شما تهنيت فرستم 
و اعمال نيك شما را بستايم. فعاليت شما 
همواره در جهت اشاعه محبت بوده و بذر 
هاى خير و عدالت را افشانده ايد و عالم 
درو  زحمتتان  از  زيادى  ثمرات  انسانى 

خواهد كرد.
همه انديشمندان و دور انديشان رسالت 
ما  همه  زيرا  مينهند.  ارج  را  بهائى  آئين 
منتظر روزى هستيم كه جهان يك وطن 

شود و جهانيان اهل آن.»
ادامه دارد....

سامان م

هاى  مه 
 ناپلئون 
دوم تزار 
نيز نامه 
صلح و

شعر:
پيام مرگ



مجله الكترونيك بشتاب * شماره 9 * شهريور يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت
صفحه:9*طنز تلخ

طنز تلخ
شايد هميشه نشه طنز نوشت . شايد گاهى 
بزرگترين جدى ها بزرگترين طنزها باشند. 
طنز ميتونه تلخ باشه يا شيرين. يعنى طنز 
تلخترين  نگاشتن  براى  روشى  واقع  در 
فكر  در  رو  مخاطب  كه  روشى  چيزهاست. 
بين دوراهى خنده  به طورى كه  ببره.  فرو 
و گريه بمونه. مطلب امروز من طنز نيست. 
ولى من اسمش رو ميگذارم بزرگترين طنز 
سوختن  از  تلختر  تاريخ.  تلخ  طنز  تاريخ. 
كورش.  مرگ  از  تر  تلخ  جمشيد.  تخت 

تلختر از هرطنز ديگه.
كنكور  داوطلبان  از  خيلى  روزه  چند  اين 
با عبارت نقص پرونده  نتايج  موقع دريافت 
اى  ياد خاطره  به  رو  اين من  روبرو شدند. 

انداخت:
يادمه پارسال همين موقع ها منتظر نتايج 
بوديم.  منتظر  ماها  از  خيلى  بودم.  كنكور 
اين انتظار براى من هرگز به پايان نرسيد. 
تلوزيون اعالم كرد نتايج آماده شده. صبح 
اول وقت با ذوق و شوق مثل همه شما رفتم 
تا كارت رمزدار رو بگيرم. رتبه ام رو ببينم. 
شيراز.  باستانشناسى  كنم.  رشته  انتخاب 
كارت رمزدار رو گرفتم. يعنى فهميدم مجاز 
روشن  رو  كامپيوتر  خونه.  برگشتم  شدم. 
از  يكسال  نتيجه  و  بزنم  رو  رمزم  تا  كردم 
زندگيم رو ببينم. وارد سايت سنجش شدم. 
ترافيك سايت خيلى زياد شده بود. اين بود 
وارد  بتونم  تا  كشيد  طول  ساعتى  نيم  كه 
كاربرى  اسم  و  رمز  ورود  به  مربوط  صفحه 
اشتباهى  حتما  اينتر...  و  كردم.  وارد  بشم. 
شده. دوباره. و سه باره. و بارها و بارها. بارها 
اومد.  چشمم  جلوى  پرونده  نقص  بارها  و 
فرستادم.  رو  كه همه چيز  يعنى چى. من 
بود  نوشته  تو دفترچه سنجش  اون  از  غير 
اگه پرونده شما مشكل داشته باشه قبل از 
كنكور بهتون اطالع ميديم و اگر رفع نكنيد 
كارت بى كارت. كنكور بى كنكور. ولى من 

هم  رمزدار  كارت  كنكور  و  كارت  بر  عالوه 
بوده  ناقص  مداركم  اگه  عجيبه.  داشتم. 
كارت  برام  چيزى  چه  به  توجه  با  پس 
صادر شده؟! بعد از ظهر فهميدم براى بقيه 
داوطلبين بهايى هم همين عبارت به جاى 

كارنامه ظاهر شده.
صندوق  يك  پرونده  نقص  پيغام  اون  كنار 
پستى هم بود. كرج. نامه ها نوشتيم. هيچ 
كدوم رو كسى جواب نداد. داشتيم به پايان 
مهلت انتخاب رشته ميرسيديم. با تعدادى از 
دوستهام رفتيم كرج سازمان سنجش.  بعد 
از اين اتاق به اون اتاق شدن فرستادنمون 
و  بنويسيد  نامه  گفتن  عمومى.  روابط 
نامه  براى ثبت  باز نوشتيم.  پيگيرى كنيد. 
و گرفتن شماره ثبت براى پيگيرى نامه ها 
عجيبى  چيز  باز  رفتيم.  خانه  دبير  اتاق  به 
شنيديم. ما مجاز به ثبت نامه هاى مربوط 
همه  اين  نيستيم! خالصه  پرونده  نقص  به 
هيچى.  آخرش  رفتيم  كوبيديم  يزد  از  راه 
روز  همون  برگشتيم.  نشد.  مشكلمون حل 
كه رسيدم گفتم با توجه به حدسيات خودم 
نميخوام.  هم  كارنامه  كنم.  رشته  انتخاب 
كشيده  ديوار  بازم  نه.  ولى  خودشون.  مال 
انتخاب  به  مجاز  تو  كه  گفتن  بودن جلوم. 
رشته نيستى. از بقيه هم پرسيدم. هر كس 
اين  به  امتحان كرده بود  اين روش رو هم 

خط رسيده بود. مجاز نيستيد.
مشكل  همين  با  من  همدينان  هم  امسال 
هم  هيچ كس  پرونده.  نقص  شدند.  مواجه 
رو  بهايى  داوطلبين  نيست. همگى  جوابگو 

به افراد ديگه پاس ميدن.
اين ظلم تنها گوشه اى از ظلمهايى بود كه 
به ما بهاييان ايران روا داشته ميشه. زندانى 
بيدليل.  اموالهاى  مصادره  بيدليل.  هاى 
اعدام هاى بيدليل. .... رو هم خودتون اضافه 

كنيد.
كه  نوشتم  پارسال  رو  سرگشاده  نامه  اين 
اجازه  بهم  ولى خب. دوستانم  كنم.  ارسال 
اينجا  بشه.  دردسر  برام  ترسيدن  ندادن. 

منعكس ميكنم:

بسمه تعالى
علم  راه  كه  عزيزان  شما  خدمت  سالم  با 
سمند  تا  ميكنيد  هموار  اى  عده  براى  را 
عده  كه  زمانى  و  بدوانند  آن  در  علمشان 
مسير  در  جورتان  طناب  ميرسند  ديگر 

كهرشنا ميكشيد.
حضرت محمد فرمودند:

«اگر علم و دانش در ستاره ثريا باشد مردانى 
از پارس به آن دست ميابند.»

مگر من غير از آن مرد پارسى ام؟ مگر نه 
آنكه دستم به ثريا گشوده ام؟ مگر نه آنكه 
در دست راستم قلم است و به ديگر دستم 
كتاب؟ پس ز چه رو دستم به تبر ظلمتان 
در هم ميشكنيد؟ براى چه قلمم گرفتيد و 
به قلب كتابم فرو كرديد؟ سيمرغ علم مرا 
پرهاى  شما  و  باشد.  منزل  ثريا  ميتوانست 
جفا  و  تيغ جهل  به  را  رنگش  رنگ  زيباى 

بريديد.
و  هستم  بهايى  جوان  يك  من  چون  چرا؟ 
به عقايدم پايبندم. در حديث مبرم پيامبر 
اكرم(ص) فقط كلمه پارسى آمده بود. چگونه 

آنرا به پارسى مسلمان تعبير كرديد؟
به  اميد  من  سنگ.  در  آهنين  ميخ  نرود 
احقاق حق خود ندارم. اگر اميد جنگل به 
جوب كوچك بيمقدار باشد خواهد خشكيد. 
اما بدانيد كه دل من بر حال شما ريش ريش 
است. به آن نگرانم كه در آخرت جواب قادر 
قهار را چه خواهيد گفت. آيا ملجا و پناهى 
براى شما خواهد بود؟ به آن دليل شما را 
را  انتظار همين  ديگران هم  از  و  ميبخشم 
دارم. آرزوى من همه آن است راه درست 
بيابيد و بر توشه گناهتان نيفزاييد و بر پل 

صراط نلغزيد.
چه كنم؟ به قول موالنا جالل الدين بلخى:

درنيابد حال پخته هيچ خام
پس سخن كوتاه بايد والسالم

نداى سيمرغ 
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به نام خدا
دوستانم  از  يكى  ديدن  به  پيش  روز  چند 
رفتم. پس از كمى گپ دوستانه و چاى قند 
پهلو، بحث به قرون وسطى كشيده شد. او 
مى گفت: «انسان بايد با علم پيش برود. دين 
انسان عقل دارد و  بوده.  هميشه مانع علم 
مى تواند خودش درست را از غلط تشخيص 
دهد. اين پيامبران آمده اند كه فقط مردم را 

سر كار بگذارند»
من به او گفتم: «به نظر من اينطور نيست. 
چه چيزى باعث شده است كه اينگونه فكر 

كنى؟»
كن.  نگاه  را  وسطى  قرون  «مثًال  گفت: 
كليساها هميشه حرف خودشان را مى زدند 
مغايرت  خرافاتشان  با  كه  را  تفّكرى  هر  و 
شّدت  به  حتى  و  مى كردند  رد  داشت 
همين  مى خواستند.  بر  آن  با  مبارزه  به 
سرگذشت گاليله را نگاه كن. بدبخت با علم 
و عقلش به اين نتيجه رسيده بود كه زمين 
حركت مى كند و خورشيد نسبت به زمين 
چه  كليساها  رؤساى  آنوقت  است.  ثابت 

بالهايى كه سرش نياوردند!»
اگر  است  منطقى  اين  تو  نظر  «به  گفتم: 
بگوييم كه چون پيروان يك دين به بيراهه 
كشيده شده اند پس اصًال احتياجى به وجود 

پيامبران و دين نيست؟»
اصًال  نبودند  پيامبران  اگر  «خب!  گفت: 
كليسايى هم نبود و در نتيجه اين مردم هم 

به بيراهه نمى رفتند.»
قضيه  به  ديگر  جور  يك  بيا  «حاال  گفتم: 
غربى  جوامع  مورد  در  تو  كنيم.  نگاه 
اطالعات خوبى دارى و مى دانى كه امروزه 
جايگاهى  دين  امريكا  و  اروپا  جامعه ى  در 
آرامش  به  نياز  رفع  براى  اكثر  و حّد  ندارد 
مشكالت  رفع  براى  نه  و  مى شود  استفاده 

اجتماعى.»

گفت: «خب»
با  مى كنند  سعى  غربى  جوامع  «در  گفتم: 
منطق و عقل خود و با استفاده از مكاتبى 
پيش  كرده اند  پايه گذارى  فيلسوفان  كه 
آيا  اّما  بپردازند.  جامعه  اصالح  به  و  بروند 
بيشتر،  و  بيشر  خرابى  از  غير  به  تابحال 
چيزى عايد بشر شده است؟ آيا هيچ بارى از 
دوش فقراى پوست به استخوان چسبيده ى 
افريقا برداشته شد؟ يا مثًال وضع فجيع خاور 
هيچ  نابسامانى،  شدن  بيشتر  جز  به  ميانه 

تغييرى كرد؟»
گفت: «خب اين ها منطقى فكر نكرده اند كه 

اينجورى شده…»
منطقى  «مگر  گفتم:  قاطعانه  حالتى  با 
و  اين است كه صلح  اگر منطقى  چيست؟ 
را  منطق  اين  كسى  چه  باشد،  برقرار  صفا 
به ما آموخته است؟ ممكن است يك منطق 
براى  تنازع  مى گويد  كه  باشد  هم  ديگرى 
چنانكه  دنياست؛  اين  در  زندگى  شرط  بقا 
مى بينيم در عالم طبيعت نيز چنين سيرى 
مى توانيم  بخواهيم  اگر  پس  است.  برقرار 
اينگونه نيز نتيجه بگيريم كه از نظر ظاهرى، 

منطقى تر هم به نظر مى آيد.»
كمى تته پته كرد و گفت: «خب ببين…»

دادم:  ادامه  و  كردم  قطع  را  صحبتش 
نخواهد  و  نتوانسته  وقت  انسان هيچ  «فكر 
توانست كه بر احساسات نفسانى بشر غلبه 
روى  توانسته  تابحال  كه  چيزى  تنها  كند. 
احساسات بشر سوار شود و آن ها را كنترل 
نمايد، دين بوده است. حّتى ماّديون نيز اين 
احساسات  تا كنون  نمى توانند رد كنند.  را 
تفكر  و  بوده  غالب  قّوه ى  هميشه ى  بشرى 
بايد  حال  مى كرده است.  افسار  را  تعّقل  و 
افسار  را  بتواند احساسات  باشد كه  نيرويى 
اين  نتوانسته  دين  از  بهتر  چيزى  و  كند 
كار را انجام دهد. همچنين انسان براى هر 
پيشرفتى نياز به آموزش دارد. يعنى معلمى 
بايد باشد تا بشر را آموزش دهد. مخصوصاً 
از نظر معنوى  تا  انسان ها محتاجيم  ما  كه 
هم آموزش ببينيم تا پيشرفت نماييم. چه 

كسى بهتر از پيامبر الهى كه علم خود را از 
خدا دارد؟»

برنده اى  برگ  انگار  با حالتى كه  اين دفعه 
يافته است  بحث  در  پيروزى  براى  را 
چه  را  گاليله  قضيه ى  ولى  «باشد.  گفت: 

مى گويى؟»
برداشت هاى  بدليل  ماجرا  «اين  گفتم: 
الهى بوده است.  ظاهرى و نادرست از كالم 
بين  از  بايد  را  تعّقل  قّوه ى  كه  نگفتم  من 
از  تا  كنيم  بايد سعى  بالعكس  بلكه  ببريم. 
داشته باشيم.  منطقى  برداشت  الهى  كالم 
اگر  باشد.  مطابق  عقل  و  علم  با  بايد  دين 
منطقى  كه  كنيم  برداشت  دين  از  چيزى 
نباشد، تبديل به خرافات مى شود. اگر خدا 
به  را  دينى  ندارد  دليل  داده،  عقل  ما  به 
بندگانش عرضه كند كه مخالف عقل باشد. 
داشته باشيم كه خداوند  توّجه  بايد  ما  تازه 
مى فرستد.  معّين  زمانى  براى  را  دينى  هر 
كارايى  ديگر  شود،  منقضى  دين  زمان  اگر 
بود؛  خواهد  منفى  اثرش  و  داشت  نخواهد 
مانع  كليساها  كه  زمانى  همان  درست 
پيشرفت علم مى شدند، علما و دانشمندان 
علوم  از  باشكوه  و  بديع  جلوه اى  مسلمان 
نشان  اين  مى كشيدند.  تصوير  به  مختلفه 
مى دهد كه آن زمان دين اسالم كه جديداً 
از طرف خداوند براى بشر فرستاده شده بود 
اعتقادات  اّما  داشته است  مثبت  كارايى 

مسيحى ديگر منقضى شده بودند.»
«ام… گفت:  و  و  رفت  فرو  فكر  به  كمى 

ولى… ولى چيزهايى در اديان هست كه با 
عقل نمى توان تطبيق داد.»

چون انتظار همچين حرفى را داشتم پاسخ 
دادم: «منظورت را مى فهمم. گاهى اصول، 
كه  دارد  وجود  اديان  در  تعاليمى  و  احكام 
به راحتى نمى توان حكمتش را متوّجه شد. 
خداوند عليم است. يعنى بسيار داناست. او 
پزشك حقيقى است و درد بشر را مى داند. 
تعداد  عملكرد  و  مكانيسم  نتوانيم  ما  شايد 
متوّجه  را  الهى  پيامبر  آموزه هاى  از  اندكى 
تعاليم  اين  كه  مى بينيم  اگر  اّما  شويم، 

خدا نا ه

موضوع انشاء:
علم بهتر است يا ديانت؟
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برخالف واقعّيت جهان عمل نموده و تأثير 
مثبتى ندارند، معلوم مى شود كه زمان آن ها 
بايد دين جديدى جايگزين  گذشته است و 
دين قبلى گردد. اگر يك نگاه كلّى به تاريخ 
بيندازيم متوّجه مى شويم هر زمان  جوامع 
نيز  تمّدن  و  علم  كرده،  ظهور  دينى  كه 
گامى عظيم به جلو برداشته اند، ولى بعد از 
مّدتى دين جوابگوى نيازهاى بشر كه حال 
از نظر علمى جلوتر است، نبوده و در نتيجه 
خداوند متعال دين جديدى را فرستاده است 
زمان  آن  فكرى  و  اجتماعى  وضعّيت  با  تا 
مطابقت داشته باشد و بتواند دردهاى آن را 

دوا كند.»
فقط  منظورم  ولى  «بله.  گفت:  بالفاصله 
داستان هاى  و  مطالب  بعضى  نبود.  احكام 
مثًال  نمى آيد.  در  جور  عقل  با  دينى  كتب 
چطور مى شود كه جهان در عرض شش روز 
خلق شده باشد و يا آنكه اولين نسل انسان 
در  برسد؟  پيش  سال  شش هزار  حدود  به 
قدمت  كه  نموده است  ثابت  علم  كه  حالى 
اين  از  بيش  زمين  روى  بر  بشر  حيات 

حرف هاست.»
گفتم: «حرف شما كامًال صحيح است. كتب 
در  كه  مى گويند  را  چيز هايى  گاهى  دينى 
ظاهر خالف علم بنظر مى رسد. اّما اين فقط 
ظاهر كالم است كه اينگونه جلوه مى كند. 
و  تمثيل  با  را  حقايق  از  بسيارى  خداوند 
آنكه  خاطر  به  يكى  مى كند.  بيان  تشبيه 
معموالً تشبيه و مثال زدن، در درك و فهم 
آنكه  ديگر  و  مى دهد  يارى  را  ما  مطالب 
رمزگونه ى  بيان  با  تا  دارد  دوست  خداوند 
حقايق، معرفت عباد خود را كه ادعاى ايمان 
اصلى  در ضمن هدف  كند.  امتحان  دارند، 
كتب دينى، تغيير دادن افكار و اخالق بشر 
است تا آنكه به پيشرفت فردى و اجتماعى 
كه  داشته باشيم  خاطر  به  بايد  يابد،  دست 
يا  زيست شناسى  جزوه هاى  دينى،  كتب 
نوع  اين  بيان  نيستند كه هدفشان  فيزيك 
كتب  در  بحث  مورد  علم  بلكه  باشد.  علوم 
دينى، معنويات و اخالق است. با اين وجود 

پيامبران معموالً حقايق علوم تجربى را نيز 
آن ها  به  بعد  بشر سال ها  بيان كرده اند كه 
دست يافته است. در قرآن نمونه هاى زيادى 
نبايد  ولى  مى بينيم.  را  مواردى  چنين  از 
فكر كنيم كه تمام عبارات مذكور در كتب 
بيان  را  تجربى  علوم  حقايق  دارند  الهى، 

مى كنند.»
جهان  خلق  مسئله ى  براى  «يعنى  گفت: 
تعابير  اين جور حرف ها  از  و  روز  در شش 

خاصى وجود دارد؟»
گفتم: «البته. ولى حاال فرصت صحبت كردن 

در اين باره نيست.»
گفت: «تو گفتى كه هر دينى زمانى دارد و 
بعد از مّدتى منقضى مى شود. آيا نمى شده 
كه خداوند يك بار براى هميشه يك دين 
كامل را بفرستد تا نياز به اين همه دردسر 

براى ظهور جديد نباشد؟»
داليل  الهى  ظهورات  «استمرار  گفتم: 
متعّددى دارد. يكى از اين داليل آن است 
كه بشر هميشه در حال تغيير و تحّول است 
و نمى توان آن را انكار نمود. آيا به نظر تو 
مى شود كه خداوند چيزهايى را در كتابش 
بنويسد كه براى هميشه جوابگو باشد؟ اگر 
حكم  هم  دور  آينده هاى  مورد  در  بخواهد 
كاغذ  بى نهايت  بايد  اوالً  كه  كند  صادر 
مردم  ثانياً  نيست؛  شدنى  كه  كند  مصرف 
در يك زمان استعداد پذيرش تمام حقايق 
كسى  به  پيش  سال  دوهزار  اگر  ندارند.  را 
مى گفتى روزى خواهد رسيد كه انسان ها از 
اين سر دنيا تا آن سرش را در يك شبانه روز 

مى پيمايند، سرت باالى دار مى رفت.
در ضمن كالم الهى باألخره در غالب كلمات 
توسط  زبانى كه  اين  آيا  در مى آيد.  بشرى 
بشر اختراع شده، قدرت آن را خواهد داشت 
تمام  براى  كماالً  و  تماماً  را  الهى  كالم  تا 

زمان ها در خود ذخيره نمايد؟
حضرت بهاءاهللا مى فرمايند: «هر روز را رازى 
است و هر سر را آوازى. درد امروز را درمانى 
است و فردا را درمانى ديگر. امروز را نگران 
باشيد و سخن از امروز رانيد.» مسلماً درد 

بشر امروز با درد بشر هزار سال پيش تفاوت 
ديگر  كرات  به  سفر  از  حرف  امروز  دارد. 
كارى  دريا  از  عبور  حتى  ديروز  اّما  است، 

خارق العاده بوده است.
اتوموبيل  كه  ابتدا  بزنم.  مثال  يك  بگذار 
اختراع شد، حد اكثر سرعت اتوموبيل ها به 
آن  نمى رسيد.  هم  ساعت  در  كيلومتر   40
امروزه  كه  را  قوانينى  نمى توانستند  موقع 
دارد  وجود  پرسرعت  اتوموبيل هاى  براى 
مى بينيم  امروز  همچنين  نمايند.  وضع 
بيش  سرعت  مى نويسند  بزرگراه ها  در  كه 
شايد  ممنوع.  ساعت  در  كيلومتر   120 ار 
آنقدر  اتوموبيل ها  امنيت  كه  برسد  زمانى 
ماوراء  سرعتى  با  بتوان  كه  يابد  افزايش 
اين ها حركت نمود. آيا آن زمان هم همين 

تابلوها جوابگوى ترافيك خواهد بود؟»
گفت:  سپس  و  رفت  فرو  فكر  به  اندكى 
مرور  به  بشر  علم  كه  مى گويى  «يعنى 
مدنّيت  و همچنين  پيشرفت مى كند  زمان 
پس  است؛  تحّول  و  تغيير  در  نيز  انسان ها 
براى اين تغييرات جديد، بايد قوانين الهى 

جديد وضع شود.»
لبخند عميقى زدم و گفتم: «جانا سخن از 
الهى  اديان  اصول  البته  مى گويى!  ما  زبان 
محّبت،  آن ها  همه ى  است.  يكى  تماماً 
اتّحاد،  و  وحدت  رياكارى،  عدم  صداقت، 
ترويج  را  فضائل  دست  اين  از  و  امانت 
با هم  تنها در فروع و جزييات  و  مى دهند 
طرف  از  الهى  اديان  همه ى  دارند.  تفاوت 
خداوند مى باشند و اساس تمام آن ها يكى 

است.»
كمى دهنش را كج و معوج كرد و نگاهش 
را به قالى دوخت. حس كردم كه دارد روى 
كه  لحظاتى  مى كند.  مرور  صحبت هايمان 
گذشت سكوت را شكستم: «حاال به نظر تو 

علم بهتر است يا ديانت؟»
ابتدا به سقف نگاهى انداخت و بعد زواياى 
باألخره  و  نمود  بررسى  خوبى  به  را  اتاق 
نظر  به  كرديم  كه  صحبت هايى  «با  گفت: 
تافته ى جدابافته اى  مى آيد كه دين و علم 
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كه  هستند  بال هايى  مانند  گويى  نباشند. 
برسانند. هر دوى  اوج  به  را  بشر  مى توانند 
به پيش  بايد هماهنگ  و  اين ها الزم است 
بروند. علم، انسان را در تمّدن يارى مى دهد 
اّما نمى تواند اخالقّيات را به انسان بياموزد. 
و  روحانى  جنبه ى  روى  بيشتر  نيز  دين 
ياد  او  به  و  مى كند  تأكيد  بشريت  اخالقى 
چه  در  آموخته است  كه  علمى  از  مى دهد 
اين ها  پس  كند.  استفاده  چگونه  و  راهى 
مكّمل يكديگر هستند و هر دو بايد وجود 

داشته باشند.»
او بسيار شگفت زده شدم و  از نتيجه گيرى 
دفترچه ى كوچكم را از جيبم بيرون آوردم 

تا اين بيانات را برايش بخوانم:
نحّب  «انّا  مى فرمايند:  بهاءاهللا  حضرت 
به  انتفع  ما  منُهم  ظهَر  الذين  الحكماء 
الّناس…» (ما دانايانى را دوست داريم كه 
از آن ها ظاهر شد آنچه كه مردم از آن نفع 

مى برند…)
اين  «…در  مى فرمايند:  عبدالبهاء  حضرت 
ايّام بعضى از بى فكران چنان گمان كرده اند 
كه فنون، مخالف حقايق و معانى منزله از 
رّب بيچون است. و حال آنكه آنچه به وحى 
الهى نازل، حقيقِت واقع؛ و آنچه از مسائل 
صريح  نص  مخالف  فالسفه  افكار  و  فّنيه 
است،  فنون  و  علوم  نقص در  كتابست، آن 
جمال  از  مستنبط  معانى  و  حقايق  در  نه 
نازل  آياتى مصّرح  قرآن  معلوم. چنانكه در 
و  فّنيه  مسائل  و  حكمّيه  آراء  مخالف  كه 
بوده.  عصر  آن  فنون  اهل  رياضّيه ى  قواعد 
لهذا گمان شد كه اين نصوص الهّيه خالف 
رياضّيه  مسائل  زمان  آن  در  و  واقع.… 
بتمامها مؤّسس بر قواعد بطلميوسيه بود… 
آنكه اصحاب فنون و رياضّيون  از  بعد  ولى 
هزار سال تدقيق كردند و تحقيق نمودند و 
رصد  و  كردند  ايجاد  راصده  ادوات  و  آالت 
و  ثابت  و  مشهود  و  واضح  نمودند،  نجوم 
مطابق  قرآن  صريح  نص  كه  گشت  محقق 

واقع و جميع قواعد بطلميوسيه باطل…»
مرّوج  الهى  مى فرمايند»…دين  همچنين 

مسائل  مبّين  و  فنون  مؤّسس  و  است  علم 
و شارح حقايق. چنانكه قوم عرب در نهايت 
مثابه  به  و  كر  و  كور  بلكه  بودند،  جهالت 
بهائم… چون جمال محّمدى از افق يثرب 
و بطحاء جلوه نمود، دين اهللا چنان قدرت و 
اقوام  اين  زمانى  اندك  در  كه  بنمود  قّوتى 
سرحلقه ى  فنون  و  علوم  جميع  در  جاهله 
علوم  مركز  بغداد،  شدند…چنانكه  دانايان 

شد و بخارا مصدر فنون گشت.…»
و نيز مى فرمايند: «اعظم منقبت عالم انسانى 
علم است زيرا كشف حقايق اشياء است… 
امپراطورها …سلطنتشان زير و زبر مى شود 

اّما سلطنت علم ابدى است.»
پارى  خطابه ى  در  عبدالبهاء  ضرت 
حضرت  داماد  على،  مى فرمايند»حضرت 
موافق  علم  با  فرموده اند هر مسئله  محّمد، 
باشد. آنچه را  نيز موافق  با دين  بايد  است 
عقل ادراك ننمايد، دين نبايد آن را قبول 
كند. دين و علم توأم اند. هر دينى مخالف با 

علم باشد صحيح نيست.»
عبدالبهاء  حضرت  از  مصر  خطابات  در 
علم  ميزان  به  را  چيزى  «هر  مى خوانيم: 
عقل  و  دين  زيرا  كرد.  موازنه  بايد  عقل  و 
لكن  نمى شود.  جدا  هم  از  ابداً  يكسيت. 
آنوقت  نتواند.  ادراك  ضعيف  عقل  شايد 
قصور از دين نيست، [بلكه] از نقصان عقل 
است. مثًال طفل ممكن نيست امور كلّيه را 
ادراك نمايد. اين از ضعف عقل طفل است و 
عقلش چون به درجه ى كمال رسد، ادراك 
كند. طفل تصّور عظمت و مركزيّت آفتاب 
و حركت زمين نمى كند و اين را نمى فهمد. 
برسد  كمال  درجه ى  به  عقلش  چون  لكن 
خوب ادراك مى كند. پس اين مخالف عقل 
است،  ضعيف  طفل  عقل  اينكه  ولو  نيست 

ادراك آن نتواند.»
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اخبار:

امروز، ششم مرداد  اولين ساعات  از  اساس اطالعات واصله  بر 
بر روى سايت  به دانشگاه ها  نتايج آزمون سراسرى ورود  ماه 
رسمى سازمان سنجش آموزش كشور قرار گرفت و مثل سال 
پيش اكثر متقاضيان بهائى پس از ثبت اطالعات شخصى خود 
بر روى سايت با اطالعيه عجيب «نقص پرونده» مواجه شدند.

هنوز آمار دقيقى از تعداد متقاضياٍن نقص پرونده اعالم شدهء 
بهائى در دست نيست و با توجه به زندانى بودن مديران جامعه 

بهائيان ايران شايد نتوان چنين آمارى را هم بدست آورد.

به  توان  ترين مطلبى است كه مى  پرونده عجيب  نقص  ايراد 
پرونده  زيرا چناچه  نمود  اعالم  به متقاضى  ارائه كارنامه  جاى 
ارائه  از  كه  در حدى  باشد،  نقصى جدى  داراى  متقاضى  يك 
كارنامه محروم گردد، طبق مقررات سازمان سنجش از حضور 
در جلسه كنكور محروم مى گردد و اصال كارت حضور در جلسه 

براى چنين فردى صادر نمى شود.

كه دست  گردد  مى  موجب  عين حال  در  پرونده  نقص  اعالم 
متقاضى بهائى از محاكم قضائى داخلى و حتى خارجى كوتاه 
شود زيرا در اين شرايط اثبات اين كه نقص پرونده در مورد چه 

مسئله اى بوده است غير ممكن مى باشد.

اتفاق  بهائى  جوانان  براى  نيز  گذشته  سال  جريان  اين  عين 
افتاد و متاسفانه على رغم پى گيرى هاى گسترده از مسئولين 
مختلف در دولت، مجلس، قوه قضائيه و ساير نهاد هاى نظارتى 
متاسفانه هيچ رسيدگى صورت نگرفت. استنباط اين است كه 
تعداد  و همچنان  داشت  ادامه خواهد  هم  امسال  روند  همين 
زيادى از با استعداد ترين جوانان ايران از تحصيالت عاليه كه 

طبيعى ترين حق فرد است محروم خواهند شد
منبع: نگاه

مرداد ششم امروز، ساعات اولين از واصله اطالعات اساس براى چنين فردى صادر نمى شود.بر

سناريوى ورود متقاضيان بهائى به دانشگاه امسال نيز تكرار شد.

تصنيف آهنگ برگزيده المپيك توسط موسيقى پردازان جاز آمريكائى
برانزويك، جورجيا، اياالت متحده

5 اوت 2008 برابر با 15 مرداد 1387

سرويس خبرى جامعة جهانى بهائى

موسيقى  از  دانش خودشان  تركيب  با  جاز  پرداز  موسيقى  دو 
چينى، سامباى برزيلى و جاز آمريكائى موفق به تصنيف يكى از 

آوازهاى برگزيده براى بازى هاى المپيك شدند.

 Beijing Olympics Hao) باشى»  «المپيك پكن، موفق 
از سى  يكى  ويليامز  و كيت  موريسون  فيل  Yuing) ساخته 
آهنگ انتخاب شده براى مرحلة نهائى مسابقه اى بود كه كميته 

المپيك پكن برگزار كرد.

گفته  به  بود  شدة  آغاز  پيش  سال  چهار  از  كه  مسابقه  اين 
برگزاركنندگان در مرحلة آخر بيش از سه هزار شركت كننده 

داشت.

به آقايان موريسون و ويليامز، دو بهائى كه در ده سال گذشته 
كرده اند،  ضبط  و  اجرا  را  موسيقى شان  چين  در  دفعات  به 
در  آمريكائى  پردازان  موسيقى  تنها  آنها  كه  شده  داده  اطالع 
ميان برندگان اين مسابقه اند. بر اساس نامه اى كه آنها دريافت 
كرده اند فقط چند قطعه از موسيقى پردازان غير چينى در ميان 

برندگان هست.

شعر ترانة آنها حاوى بعضى از اصول آئين بهائى ست: «تنها يك 
خانوادة بشرى – زمين جشن مى گيرد – براى يگانگى جهان» 
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و «اشاعة صلح و دوستى براى همه – جهان يكى خواهد شد 
– ما دروازه ها را مى گشائيم.»

اين دو هنرمند به همراه يك نوازندة ديگر با عنوان «گروه سه 
نفرة فيل موريسون به همراهى كيت ويليامز» در المپيك برنامه 

خواهند داشت.

فيل موريسون، نوازندة گيتار باس و آهنگساز، تقريباً در تمام 
اطراف  در  آن  از  پس  و  بوستون  در  ابتدا  زندگى اش،  دوران 
جهان، به كار موسيقى مشغول بوده است. او پنج سال در گروه 
فردى كول (برادر جوان تر نت كينگ كول) نوازندگى مى كرد و 
در همان دوره بارها براى اجراى برنامه به برزيل رفت. در حال 

حاضر آقاى موريسون مقيم برانزويك در ايالت جورجياست.

خواننده،  سان فرانسيسكوست  اهل   ً اصال  كه  ويليامز  كيت 
پيانيست، آهنگساز و تنظيم كنندة آهنگ است و تحصيالتش 
را در كالج موسيقى بركلى در بوستون به اتمام رسانده است. 
همپتون  ليونل  و  گيليسپى  ديزى  چون  هنرمندانى  همراه  او 
نوازندگى كرده و پنج سال هم گروه سه نفرة خودش را داشته 

است. آقاى ويليامز نيز در حال حاضر مقيم برانزويك است.

يگانگى  جاز  <همنوازان  نام  تحت  ويليامز  و  موريسون  آقايان 
(The World Unity Jazz Ensemble) اسمى  جهان> 
كه هنوز هم گاهى در اجراهاى خاصى از آن استفاده مى كنند 
— دو آلبوم «آسمان چين» (China Sky) و «نى توخالى» 

(Hollow Reed) را تا به حال منتشر كرده اند.

اكثر آوازهاى برگزيده المپيك شبيه سرودهاى كليسائى هستند 
اما به گفته آقاى ويليامز «المپيك پكن، موفق باشى» بيشتر 
حالت موسيقى يك ميهمانى شادمانه را دارد. «شعر اين آواز 

مى گويد <بيا در خانوادة بشرى به ما بپيوند>».

قرار است اين آهنگ يكى از قطعات آلبوم رسمى المپيك باشد 
كه شركت سونى منتشر خواهد كرد.

اين قطعه را مى توانيد در تارنماى زير بشنويد:
www.philmorrisontrio.com
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پاسخ نرگس توسليان فرزند شيرين عبادى به خبرسازى ايرنا
نرگس توسليان فرزند شيرين عبادى در پى انتشار خبرى در 
جوابيه  است  شده  بهايى  وى  اينكه  بر  مبنى  ايرنا  خبرگزارى 
نرگس  جوابيه  و  نامه  متن  كرد.  ارسال  سازمان  اين  به  را  اى 

توسليان به شرح زير است:
سرپرست محترم ايرنا

شدن  بهائى  خبر  به  پاسخ  در  ارسالى  متن  پيوست  به       
اينجانب نرگس توسليان در تاريخ 1387/5/16 و مقاله «اسارت 
در تور بهائيت» مورخ 1387/5/18 ارسال مى گردد مقرر است 

دستور فرمائيد آن را در سايت ايرنا درج نمايند.

                                                        نرگس توسليان

متن جوابيه به مقاله «اسارت در تور بهائيت»
     هر چند كه بنده هم، همانند نويسندة شوخ طبع مقاله 
«اسارت در تور بهائيت» معتقدم كه قلم را در جواب هر نوشته 
سايت  در  ايشان  مقاله  از خواندن  پس  ولى  فرسود،  نبايد  اى 
خبرى ايرنا تصميم گرفتم به خاطر چند دقيقه اى كه نويسنده 
شوخ طبع خيال پرداز، مرا با مطلب خويش به خنده واداشته، 
منتى به ايشان نهاده و جوابى به مقاله ايشان بدهم هر چند كه 
در ابتدا بايد صراحتاً اعتراف كنم كه نه در شوخ طبعى و نه در 

قوه تخيل ياراى مقابله با نامبرده را ندارم.
    نكته اول آن كه نويسنده محترم اينجانب را آن قدر بيكار و 
مشتاق خواندن مطالب سايت ايرنا فرض كرده كه جواب ندادن 
من را ظرف مدت بيست و چهار ساعت دال بر تأئيد بنده در 

گروييدن به دين بهائيت دانسته است.
زندگى  در  پردازى خود  قدرت خيال  از  محترم  نويسنده      
بدان جا كه سن من  تا  نگرديده است  ما هم غافل  خصوصى 
را سه سال بزرگتر نموده و با خواهر خود دوقلو پنداشته است 
دقيقاً  (يعنى  ميالدى   2003 سال  اوت  ماه  در  كه  را  نگار   -
چهار ماه قبل از دريافت جايزه صلح نوبل) با من كه در ژانويه 
البته واضح  سال 2006 عازم كانادا شدم همسفر كرده است. 
و مبرهن است كه در عالم خيال فاصله و زمان معنايى ندارد 
اين  از  است  بوده  توانا  بس  پردازى  خيال  كه  هم  نويسنده  و 
امكانات استفاده كرده است. نكتة جالب تر آن كه خواهر بزرگتر 
اينجانب، نگار توسليان تنها بعد از خواندن مقاله ايشان بود كه 
متوجه گرديد كه كانادا را نه به قصد پيوستن به همسر خويش 

در آمريكا، بلكه به قصد فرار از دانشگاهى كه يك استاد بهائى 
در آن تدريس مى كند، ترك گفته است و از اين جهت كه تازه 
پس از دو سال به انگيزه خود پى برده است، از نويسنده محترم 

كمال تشكر را دارد.
   در مورد آقاى دكتر پيام اخوان، اعالم مى دارم كه ايشان را 
انسانى  از اساتيد دوره فوق ليسانس خويش و  به عنوان يكى 
بسيار شريف، گرامى و محترم مى دارم ولى اين امر را هيچ گاه 
به معناى تأئيد مذهب ايشان (بهائيت) نمى دانم و همان طور 
كه مادرم هم اعالم نموده به شيعه بودن خود افتخار مى كنم و 
بسيار خرسند هستم كه نماز خواندن را به راهنمايى و تشويق 
مادرم در سن شش سالگى و بسيار زودتر از سن تكليف آغاز 
نمودم، ولى نمى دانم نويسنده محترم كه ادعاى اسالم دارند آيا 
شرمنده از تهمت هاى نارواى خود هستند يا خير؟ نكته ديگر 
آن كه مأموران حكومتى و به ظاهر دانشجو در دانشگاه مك 
گيل كه بارها نظر اينجانب را در مورد دكتر اخوان جويا شده 
بودند چرا در قبال مزدى كه مى گيرند حاضر نيستند قبول 
زحمت كرده و اطالعات صحيحى را مخابره كنند و با آبروى 
خبرگزارى جمهورى اسالمى ايران، با درج اخبار نادرست بازى 

نكنند.
    دربارة «سازمان جمع آورى اسناد حقوق بشر» فقط مى 
توانم عنوان كنم كه بنده هيچ رابطه يا عضويت و وابستگى به 
اين سازمان نداشته و ندارم و لذا در مورد آن هم اظهار نظرى 
نمى كنم. نكته جالب توجه آنكه نويسنده خيال پرداز، بعد از 
اشاره به فعاليت من در اين سازمان مطلب خويش را به وب 
با مراجعه به آن مى  ارجاع داده است كه  اين سازمان  سايت 

توان فهميد كه هيچ ذكرى از نام بنده در آن نشده است!
نويسنده  به عنوان شاگرد كوچك  بنده     سخن آخر آن كه 
محترم در خيال پردازى و شوخ طبعى، به ايشان پيشنهاد مى 
كنم كه اين همه استعداد را به جاى به كارگيرى در خبرگزارى 
جمهورى اسالمى ايران در خلق آثار ادبى و طنز به كار گيرند، 

باشد كه به نوائى برسند.
     نرگس توسليان  تاريخ خبر: بيست و يكم مرداد 1387 برابر 

با يازدهم اوت 2008

منبع: ما هستيم
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مرد عقيده 
 نلسن اِوورا(Nelson Evora )متولد 20 آوريل 1984 است.وي 
در كت داوآق(Cote D>Ivoire) واقع در غرب آفريقا متولد 
 Cape)شد. تا پيش از سال 2002 جزء ورزشكاران كيپ ورد
Verde )بود. او در سال 2002 توانست اقامت كشور پرتغال را 
بگيرد و تبعه ي آن كشور شود .تا به حال توانسته است دو بار 
در المپيك به عنوان نماينده ي پرتغال شركت كند و بهترين 
مقامي كه كسب كرده همين طاليي است كه در 21 آگوست 
2008  در بازي هاي المپيك2008 پكن به دست آورده است. 
مقام  اين  به  متري  سانتي   67 و  17متر  پرشي  با  توانست  او 
دست يابد. تا به حال هيچ مرد پرتغالي در اين رويداد ورزشي 

موفق به كسب مدال نشده بود.

 اوورا پس از فينال پرش سه گام در مصاحبه ي خود گفت: «...
من هنوز نمي توانم باور كنم در اين رقابت برنده شدم.خيلي 
سريع بود مثل يك رويا. در تالشم مداومت خواهم كرد و در 
آينده به نتايج بهتري دست خواهم يافت.من باور دارم كه مي 

توانم اين كار را بكنم.»
در  بهايي  ي  جامعه  حمايتهاي  از  را  خود  قدرداني  اغلب  وي 
او  چنانچه  كند  مي  بيان  درآمده  آن  تبعه ي  به  كه  كشوري 

درست قبل از اينكه عازم المپيك 2004 آتن شود گفت:
كرده  من حمايت  از  و  كرده  من كمك  به  بهايي  «جامعه ي 
است.به من اطمينان داده تا سعي كنم تا جايي كه مي توانم در 
ورزش و ديگر جنبه هاي زندگي ام موفق شوم و بهترين نتيجه 

ي ممكن را بگيرم.»  
(BWNS :ترجمه از)

سايت رسمي بازيهاي المپيك 2008 پكن چنين مي نويسد: 

«مرد عقيده»
«نلسن اوورا عضوي از ديانت بهايي است.ديني كه در قرن 19 
در ايران بنيان نهاده شد و بر اتحاد روحاني تمام بشريت تاكيد 
دارد.بر اساس تعاليم بهايي تاريخچه ي اديان از طريق مجموعه 
تعاليمي  پيامبران  اين  رفته كه  به پيش  الهي  پيامبران  از  اي 
متناسب با ظرفيت مردم زمان خود آورده اند و هدف بنيادي 
آنها يكي است. حدود 6 ميليون بهائي در بيش از 200 كشور و 

منطقه در سرتاسر جهان وجود دارند.» (ترجمه)

منبع: همنوا
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پروژه سينمايى مل گيبسون درباره اعدام بهائيان در ايران
زندگى مونا محمودنژاد، دختر 17 ساله بهائى كه در سال 1983 
همراه با 9 زن بهائى ديگر در شيراز به دار آويخته شد، دست مايه 
فيلمى شده است كه جك لنز آن را براى مل گيبسون بازيگر، 

كارگردان و تهيه كننده نامدار هاليوود كارگردانى مى كند.
  اين فيلم «روياى مونا» نام دارد و پروژه اى 10 ميليون دالرى 
است كه كمپانى آيكون پروداكشن كه متعلق به مل گيبسون 

است آن را تهيه مى كند.

شروع  مه  ماه  از  آن  تهيه  مقدمات  كه  فيلم  اين  فيلمبردارى 
شده، قرار است در ماه اكتبر انجام شود و تا مارس 2009 توليد 

شود.
از  پيش  كه  است  كانادايى  فيلمساز  و  موسيقى دان  لنز  جك 
اين فيلم كوتاه ويدئويى پنج دقيقه اى در باره مونا ساخت و در 
او موسيقى اين فيلم را نيز مى سازد.  سراسر دنيا پخش كرد. 
موسيقى  بود  قرار  ابتدا  كه  است  آهنگسازى  همان  لنز  جك 
فيلم مصائب مسيح را براى مل گيبسون بسازد اما بعد از پروژه 
كنار رفت و جان دنبى جايگزين او شد و موسيقى آن فيلم را 

ساخت.
آخر  تا  كه  شجاع  دختر  اين  داستان  كه  گفته است  لنز  جك 
مقاومت مى كند و ايمانش را از دست نمى دهد براى او جذاب 

بوده و انگيزه قوى اى براى ساختن اين فيلم به او مى دهد.
در  تدريس  اعدام شده  زنان  و  مونا  اتهام  بهائى  منابع  بر  بنا 
كالس هاى كودكان بهائى بود. از ديگر جرم هاى اين زنان عدم 
پذيرش تغيير دين بود. مونا محمودنژاد مدتى را در زندان عادل 

آباد شيراز گذراند و در ماه ژوئن 1983 در ميدان چوگان شيراز 
به دار آويخته شد. جزئياتى در مورد زندگى و مرگ او در كتاب 

«داستان عليا» به نقل از هم سلوليان او چاپ شده است.
 فيلمبردارى رؤياى مونا به جاى شيراز در كشور جزيره اى مالت 

در جنوب اروپا انجام مى گيرد.
در اين فيلم كيشا كسل هيوز ،در نقش مونا، شهره آغداشلو در 
نقش فرخنده مادر مونا، ِكس انوار در نقش خالد بازجوى مونا 
و نازنين افشين جم (خواننده و دختر شايسته كانادا) در نقش 

طاهره قره العين بازى خواهد كرد.

منبع: راديو زمانه
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انتخاب زيارتگاه بهائيان به عنوان ميراث جهانى
شهر ُكبك

8 ژوئيه 2008
سرويس خبرى مركز جهانى بهائى

يك كميته سازمان ملل در نشستى در شهر ُكبك در كانادا دو 
واالى جهانى  ارزش  داراى  را  اسرائيل  واقع در  بهائى  زيارتگاه 
بشريت  فرهنگى  ميراث  از  بخشى  عنوان  به  را  آنها  و  خواند 

شناخت.
تصميم امروز كميسيون ميراث جهانى يونسكو به معناى آنست 
كه دو مكان مقدس بهائيان —يعنى آرامگاه هاى مؤسسين اين 
مانند  المللى  بين   شناخته شدة  اماكن  از  فهرستى  به  آئين— 
 (stonehenge) ديوار چين، اهرام مصر، تاج محل و استون هنج

افزوده شد.

اماكن مهم دينى مانند واتيكان، بخش قديمى بيت المقدس، 
نابود شد، نيز در فهرست ميراث  باميان، كه اخيراً  و بوداهاى 

جهانى قرار دارند.
دينى  آئين  با يك  مرتبط  اماكن  نخستين  بهائى  زيارتگاه هاى 
تازه تولد يافته هستند كه به فهرست يونسكو، نهاد آموزشى، 

علمى و فرهنگى سازمان ملل متحد، افزوده شده اند.
اين دو زيارتگاه يكى در نزديكى بخش قديمى عكا در ساحل 
شمالى اسرائيل — كه خود بخشى از ميراث جهانى است— و 
بهائى،  ديگرى در كوه كرمل در حيفا آرامگاه مؤسسين آئين 

حضرت باب و حضرت بهاءاهللا، هستند.

دو  هر  بهاءاهللا  حضرت  و  باب  حضرت  كه  معتقدند  بهائيان 

ساختمان مقام اعلى در كوه كرمل
آرامگاه حضرت اعلى، موسس ديانت بابى
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پنج  جامعة  زيارتگاه  دو  اين  آرامگاه  و  هستند  الهى  پيامبران 
بهائيان  قبلة  بهاءاهللا  حضرت  آرامگاه  آنهاست.  نفرة  ميليون 
بيت  در  ندبه  ديوار  با  مقايسه  قابل  نظر  اين  از  و  است  جهان 

المقدس براى يهوديان و خانه كعبه براى مسلمين است.
به عكا كه در آن  حضرت بهاءاهللا در ايران به دنيا آمد و بعداً 
در سال  و  تبعيد شد  بود  عثمانى  امپراطورى  از  بخشى  زمان 
1892 در همان جا درگذشت. حضرت باب در سال 1850 در 
ايران تيرباران شد و بقاياى جسدش بعدها براى خاكسپارى به 

حيفا منتقل شد.
اين دو آرامگاه به خاطر باغ هاى زيبائى كه آنها را احاطه كرده 
به ثبت  از  باغ ها عناصرى  اين  قابل توجه هستند. در طراحى 
زائران  از  غير  شده اند.  آميخته  هم  در  گوناگون  فرهنگ هاى 
بهائى، ساالنه صدها هزار بازديد  كننده هاى ديگر از اين باغ ها 

ديدن مى كنند.
آلبرت لينكلن، دبيركل جامعة بين المللى بهائى، گفت: «ما از 
تصميم يونسكو در شناخت اماكن مقدس ديانت بهائى استقبال 
در  كوچك  جمعيتى  از  سال   150 طى  كه  ديانتى  مى كنيم. 
تمامى  تقريباً  در  پيروانى  با  جهانى  جامعه  يك  به  خاورميانه 

كشورها تبديل شده است.»
ساختمان روضه مباركه

مقام حضرت بهااهللا در عكا
را  جهانى  ميراث  فهرست 
 1972 سال  در  يونسكو 
حفاظت  و  شناسائى  براى 
و  فرهنگى  «ميراث هاى 
واالى  ارزش هاى  با  طبيعى 

جهانى» ايجاد كرد.
كشور   184 حال  به  تا 
را  جهانى  ميراث  معاهده 
انتخاب  كلى  معيارهاى  كه 
مى كند  تعيين  را  اماكن  اين 
امضا كرده اند و بيش از 850 
اماكن طبيعى  از جمله  محل 
آفريقاى  در  سرنگتى  مانند 
بزرگ  آبسنگ هاى  و  شرقى 
مرجانى در استراليا به موجب 

آنرسيده اند.
 21 از  جهانى  ميراث  كميتة 
عهدنامة  كنندة  امضا  كشور 
تشكيل  جهانى  ميراث 

را  اين كميته هرسال در كشورى كه رياست كميته  مىشود. 
برعهده دارد تشكيل جلسه مى دهد.

رئيس امسال اين كميته دكتر كريستينا كمرون از كاناداست 
از  يكى  كه خود  مى شود  برگزار  كبك  در شهر  آن  اجالس  و 
ميراث هاى جهانى است و امسال چهارصدمين سال تولدش را 

جشن مى گيرد.

منبع: نگاه
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مهناز رئوفى دمهناز رئوفى در شهر دوچرخه ها؛ يك مجلّه ى پويا هم جايزه بگيريد!
گزارش خبرى:

(بيستم  گذشته  يكشنبه ى  رئوفى  مهناز 
احمر  هالل  سالن  در   (1387 مردادماه 
يزد، سخنرانى نه چندان داغى را برگزار 
نمود (فقط از نظر نگارنده). البته توّقعى 
مهارت  سخنرانى  در  وى  كه  نداريم 
گفتن  دروغ  در  ولى  داشته باشد،  زيادى 
بوديم،  انتظار  چشم  كه  همچنان  چرا. 

بر  ايشان  صحبت  تمركز  بيشتر 
همان  با  بود  بهايى  تشكيالت  روى 
مبالغه هايى  و  دروغين  تهمت هايى 
در  كه  غريبى  و  عجيب  همان  به 
بر  ايشان  (كتاب  شوم»  «سايه ى 

عليه آيين بهايى) وجود دارد.
بهايى  ديانت  معّرفى  به  كمتر  او 
پرداخت،  هم  اگر  و  پرداخت 
تكيه ى كالمش آن افترائاتى بود 
كه اكثر دشمنان به اين آيين 
مى دهند.  نسبت  پيروانش  و 
و  نهاده  فراتر  را  قدم  حّتى 
از  عبارات،  بى منطقِى  در 
هم  حرفه اى  بهايى ستيزان 

از  قسمتى  در  چنانچه  گرفت.  پيشى 
بياناتش مى گويد (نقل به مضمون):

اين  اّما  دارد،  تعاليم  يكسرى  «بهاييت 
تعاليم اصًال قابل اجرا نمى باشد. چرا كه 
اين تعاليم اصًال الهى نيست.ممكن است 
خيلى زيبا باشد، آرى بسيار زيباست ولى 
اّما  نيست،  الهى  چون  نيست  اجرا  قابل 
قابل اجرا  الهى است  تعاليم اسالم چون 

مى باشد»
از  مثال هايى  بالفاصله  كه  است  جالب 
حواسش  و  مى زند  بهايى  آيين  تعاليم 
ذكر  را  اجراترين ها  قابل  كه  نيست 

عقل،  و  علم  با  دين  «تطابق  مى كند: 
بهاييان  تعاليم  اين ها  حقيقت،  تحّرى 
است. شعارهاى پوچى است كه خودشان 

به هيچ عنوان به آن ها عامل نيستند.»
نيز  كتابش  در  را  بى منطقى  همين 
(نقل  در جايى مى فرمايد  مثًال  شاهديم. 
به مضمون): «بهاييت را مى توان از روى 
رفتار و اعمال پيروانش شناخت، اّما اسالم 

را نمى توان»

مى دهد  ادامه  سپس 
حقيقت  تحّرى  من  كه  هنگامى  كه 
مرا  بهاييان  پذيرفتم،  را  اسالم  و  كردم 
از جامعه ى خودشان طرد كردند. مهناز 
رئوفى طرد شدنش را دال بر اين مى داند 
كه بهاييان تحّرى حقيقت نمى كنند و با 
آن مخالف هستند. رئوفى هيچ گاه توضيح 
نمى دهد كه طرد شدنش به خاطر خروج 
از آيين بهايى نبوده بلكه به خاطر ازدواج 
غير بهايى بوده است. (در آيين بهايى اگر 
فردى مى خواهد با فرد غير بهايى ازدواج 

نمايد، بايد عالوه بر عقد غيربهايى، عقد 
بهايى نيز منعقد نمايد.)

خانم رئوفى اعتراف مى نمايد كه هنگامى 
همنشين  بهايى  يك  با  مسلمانى  كه 
مى شود و فرد بهايى از تعاليم اين ديانت 
مسلمان  فرد  مى آورد،  ميان  به  صحبت 
تعريف  آن ها  از  و  مى دهد  نشان  عالقه 
مى كند. در ادامه از حضار مى خواهد كه 
تعاليم  اين  كه  بدانند  و  نباشند  چنين 
-اگرچه با عقل جور در مى آيد- پوچ است 
و  نيست  اجرا  قابل   اصًال  و 

نبايد به آن ها گوش كرد.
بيشتر  او  صحبت هاى  باقى 
همچون  تهمت هايى  حول 
بهاييت،  بودن  اسراييلى 
زنان  دانستن  ارزشمند  عدم 
بودن  منطقى  غير  بهاييت،  در 
سخنان حضرت باب و امثال ذلك 
مى گردد كه اگر تمايل به دانستن 
آن ها داريد، كافيست در گوگل اين 

عبارت را جستجو كنيد: «بهاييت»
دانشمندان،  هنوز  كه  چيزى  اّما 
قرن  نوابغ  و  متفكران  انديشمندان، 
نتوانسته اند آن را توجيه نمايند، همانا 
بهايى ستيزان  به قاضى رفتن  يك جانبه 
محترم است. اين پديده كه بايد آن را از 
مّدت 165 سال  دانست،  نُه گانه  عجايب 
شده است.  ظاهر  ايران  در  كه  مى باشد 
نزد قاضى رفتن  تنه  اين يك  به  معموالً 
اين  بر  قرار  اگر  «نامردى».  مى گويند 
و  راديو  تلويزيون،  در  بهاييان  كه  است 
اجازه ى  مختلف  رسانه هاى  كلى  به طور 
دفاع نداشته باشند و يا مثل خانم رئوفى 
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تشكيل  كذايى  سمينارهاى  نتوانند 
در  رسانه ها  در  نبايد  اصًال  پس  دهند، 
وگرنه  شود  قضاوتى  بهايى  ديانت  مورد 

«نامردى» است.
مبرهن است كه در عصر اطالعات، بسيارى 
از مردم شريف ايران مى دانند كه هرچيزى 
به همين دليل  پرسيد.  اهلش  از  بايد  را 
گمان نمى رود كه حركت هاى اين چنينى 
و  منظم  بسيار  برنامه هاى  طبق  بر  كه 
مى پذيرد،  صورت  بهايى ستيزان  مرتب 

كه  باشد  داشته  را  اثرى  همان 
سال ها پيش سخنرانى هاى علماء 
بايد  داشته است.  منبر  باالى  در 
دانست كه احتمال فتح و پيروزى 
امر اعظم الهى، با چنين حركاتى 
به  مى گردد.  بيشتر  و  بيشتر 

عبارتى ديگر:

شعله ى امـر الـهى را زجـاجـش 
بـادهـاسـت

كه صد  بهتر  را همان  دشمنى ها 
چندان كنند

در همان مجلس كه خانم رئوفى 
نام  به  مجّالتى  داده،  كنفرانس 
و  تومان   800 ارزش  به  «پويا» 
رايگان  صورت  به  اينجا  در  البته 
اين  شد.  عرضه  حّضار  ميان  در 
وّهابيت  فرقه ى  با  مبارزه  مجلّه 
تلفيق  بهايى  آيين  با  با مبارزه  را 

نموده و اظهار مى دارد كه اين دو اگرچه 
در ظاهر موازيند و به هم نمى رسند، اّما 
اين فقط خطاى ديد است و در يك نقطه 
مطلب  (اين  شد  خواهند  متصل  هم  به 
محتواى  دارد).  تازگى  خيلى  بنده  براى 
مجلّه، از ويژه نامه ى ايّام خيلى ضعيف تر 
به نظر مى رسد. در اصل بزرگ ترها ميدان 
را داده اند به جوانان خوش ذوق تا طبق 

و  تاريخ  خودشان  ابتكارات  و  تخّيالت 
اعتقادات براى بهاييان بسازند و به ايشان 
نسبت دهند و دستشان در بهايى ستيزى 
شوند  حرفه اى  يواش يواش  تا  شود  گرم 
را  خانواده اى  درآمدش  با  بتوانند  و 
تنظيم  هنگام  كه  آنجايى  از  بچرخانند. 
جوانان  اين  سر  باالى  بزرگترها  مجلّه، 
در  مختصرى  اشتباهات  نبوده اند،  عزيز 
تصاوير  مخصوصاً  و  مقاالت  گردآورى 
ابتداى  در  چنانچه  آمده است!  وجود  به 

يكى از قسمت ها كه در مورد «بهاييت» 
كه  ديدم  را  عكسى  است،  نوشته شده 
معموالً  گشت.  بنده  شديد  تعّجب  باعث 
بايد در ابتداى مقاله اى كه بر عليه آيين 
بهايى است، عكس يكى از اماكن مقدس 
بهاييان و يا اشخاص سرشناس و مشهور 
(طبق  زده شود  عبدالبهاء  حضرت  مانند 
عرف مطبوعات بهايى ستيز). اّما شاهديم 

كاتب  (يك  «مشكين قلم»  جناب  عكس 
داشته است)  زيبا  بسيار  كه خطى  بهايى 
بهايى  ديانت  مخصوص  نشان  ميان  در 
(ستاره ى نه پر) به چشم مى خورد؛ گويى 
اين ديانت بوده اند.  بنيان گذار  ايشان  كه 
اشتباهات به همين جا ختم نمى شود؛ در 
ادامه به صفحه اى بر مى خوريم كه عكس 
درج  را  عبدالبهاء  حضرت  جوانى  دوران 
نموده و براى اينكه خواننده عكس زمان 
كهولت ايشان را نيز مشاهده كند، تصوير 
مى گذارند  را  مشكين قلم  جناب 
عكس  دو  هر  باالى  قسمت  (در 
عبدالبهاء).  شده است:  نوشته 
جالب اينجاست كه چند صفحه 
قبل از آن، شمايل حقيقى دوران 
درج  عبدالبهاء  حضرت  كهولت 

شده و كامًال متفاوت است.

اشتباه  اين ها  شايد  البته  خب 
چاپى بوده است و نبايد زياد هم 
بيشترى  قضاوت  گرفت.  سخت 
در مورد مجلّه ى مذكور نمى كنم؛ 
زيرا هنوز كامل نخوانده امش. اگر 
چيز جالبى ديدم، دريغ نخواهم 

نمود.

شهروز
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اطالعيه:
دسترسى به تمامى سايتهاى بهايى

 SSL با توجه به فيلترينگ روز افزون سايتها و وبالگهاى ديانت بهايى ابتدا نظر بر آن شد تا سايتها از سرورهاى غير قابل فيلتر
يا پروتكول https استفاده شود. كه هم اكنون ناظر آن در مورد سايتهاى نگاه و ساغر و غيره هستيم.

اما با توجه به اينكه عده كثيرى از هموطنان ما از سرويسهايى با سرعت پايين براى اتصال به شبكه جهانى اينترنت استفاده 
ميكنند در اتصال به سايتهاى مذكور با استفاده از سرورهايى SSL داراى مشكل شده بودند.

با توجه به دو مشكل باال راى بر آن قرار گرفت تا سايتها از همان پروتكول http استفاده كنند و براى جلوگيرى از فيلترينگ 
مكانى در نظر گرفته شود تا آدرسهاى جديد را در اختيار عالقه مندان قرار دهد.

از اين رو وبگاهى با نام «سايتهاى بهايى» با آدرس: https://www.bahai-sites.org تشكيل شد. اين سايت با به روز رسانى 
مرتب خود شما را در جريان آخرين تغييرات از آدرس سايتهاى رسمى ديانت بهايى آگاه ميسازد. عالوه بر آن شما با عضويت در 

خبر نامه آن اين امكان را خواهيد داشت تا آدرسهاى جديد طى خبرنامه اين سايت به شما ارسال گردد.
از دوستانى كه دوست دارند ارتباطشان با سايتهاى بهايى قطع نگردد تقاضا داريم در خبرنامه اين وبگاه عضو گردند.

با تشكر
نداى سيمرغ

استفاده از اين نشريه، مشتمل بر تمام شماره هاى منتشر شده، ويژه نامه ها و مطالب درج شده در وبالگ و تمامى تصاوير و 
ملحقات گرافيكى، بيانگر موافقت شما در رعايت شرايط ذيل است:

1 - استفاده از مطالب و تمامى محتويات نشريه و نشر تمام يا قسمتى از آنها، تنها در صورت كسب اجازه كتبى از ايميل بشتاب 
به آدرس Beshetab@Gmail.com و يا با ذكر كامل منبع مجاز مى باشد.

2 - هر گونه دستبرد به مطالب و ملحقات آنها (تصاوير و اشكال گرافيكى و ...) ممنوع است؛ مگر تغيير قلم (Font) و يا اندازه 
آن.

3 - نشر نشريه هاى بشتاب كه از طريق پست الكترونيك ارسال مى گردند، در صورتى كه تغييرى در محتويات آنها داده نشود، 
مجاز است. اّما متن ايميل نبايد دستكارى شود.

4 - محتوياتى كه در آنها از هيچ منبعى به عنوان منبع اصلى مقاله ياد نشده است، متعلق به نشري هى بشتاب هستند و آنهايى 
كه منبع جداگانه برايشان ذكر شده است، از ساي تها يا رسانه هاى ديگر اخذ شده اند. بدين جهت براى هر گونه استفاده از 

محتويات متعلق به منابع ديگر، بايد طبق قوانين منبع آن اثر عمل نماييد.
5 - درج هر گونه پيام بازرگانى در وبالگ بشتاب و در بخش نظرات، مجاز نمى باشد؛ اّما معرفى سايت يا وبالگ غير تجارى در 

صورتى كه محتويات آن، مطابق با اصول اخالقى باشد، مجاز است.
6 - نظراتى كه شامل ب ياحترامى به ديگران و يا شامل كلمات يا عبارات ركيك و غير اخالقى باشد، در اولين فرصت حذف 

مى گردند.
7 - هرگونه استفاده ى تجارى از نشريه هاى بشتاب، ممنوع است.

8 - اين قوانين بسته به شرايط آتى تغييرپذيرند؛ در نتيجه كاربر موظف است در هربار دريافت نشريه، قوانين را مطالعه نمايد.

مش هيه نش نين ا از استفاده

قوانين استفاده:


