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خبر؟ چه مصر از
برایبررسی اوضاعمصر چندینبار درعرضدو
خبرنگارمخصوصمان با اخیرسعیکردیم روز سه
اینترنتی تماس تلفنی و قاهره مستقر شده در که
بگیریموجویایاحوال تیوتریوغیره اسکایپیو و
و مخابرات وضع که از آنجا بشویم. آنجا اوضاع و
خودمان کشور مصر دست کمی از در ارتباطات
و شدن از سانسور غیر به چیز و همه ندارد ایران
به موفق دارد حلزون سرعت دولتی شدید کنترل
اونشدیم. باالخرهباکمکیکی از دوستان تماسبا
کار نیمهوقت بطور ایران اطالعات وزارت در که
میکندتوانستیمازطریقتلفنموبایلگزارشهای
شما برای آنها را خالصه و نماییم دریافت را او

کنیم: درج
میدان حوالی مخصوصا قاهره خیابان های

اینمیدانپاتوقجوانان شلوغاست. بسیار تحریر
و و اعتراضات تظاهرات بر عالوه که شده مصری
با میتوانند ارتشی و دولتی نیروهای با درگیری
بساط خودشان باشند. سال سن و هم جوانان
بدلکردنتلفن و رد گرفتن و پسر و دوستدختر
مبارک حسنی امروز است. گرفته شدت بسیار
رییس را  معاونش است حاضر که کرد اعالم 
جمهور کندو خودش بعنوان سمبل حکومت یعنی
ایراندر پشت چیزیمثلوالیتفقیهخودماندر
سوی گروه های پیشنهاد از باقی بماند. این پرده
که شده گفته است. نگردیده قبول اپوزیسیون
که است در جستجوی کشوری مبارک حسنی
آنجا در را عمرش از مصر بقیه فرار از بعد بتواند
از بگذراند. او صفا بیشتر البته و صفا صلح و در
بروشور تا آژانسهایمسافرتیقاهرهخواسته همه
بفرستند برایاو را نقشهکشورهایمختلفدنیا و
او اطالع به اگر بلیتهواپیمایحراجیدارندفورا و
به است قرار مبارک حسنی که شده شایع دهند.
رییسجمهوریعلت دفتر آلمانمسافرتنماید.
رهبر ساالنه پزشکی «چک آپ» را مسافرت این
«چکآپ» این که گفته شده کرد. عنوان مصر
تا بود خواهد مبارک حسنی کله و مغز معاینه
اینقدر سال سی چطور یک آدم بفهمند پزشکان
مملکت از او را مردم این که و انتظار می زند گند

است؟ نداشته را کنند بیرون
شایعاتی طبق که میکند اضافه ما خبرنگار
روزهای اول در گویا که او خانواده حسنی مبارکو
انقالب بهخارجرفتهانددرجستجویراهی هستند
کهثروتخود راکه چیزی حدود پنجاه بیلیوندالر
از مصرخارجکنند.گفتهشدهکه تلفنهای استرا
مکرریازسویحسنی مبارکبه مقاماتبلند پایه
رفیق دوست، از جمله محسن اسالمی جمهوری
ویژه واعظ به کنی و هاشمی رفسنجانی، مهدوی
که اگر شده از آنها خواسته که شده طبسی زده
مالخور پولرا اعتمادیکه مورد صرافمطمئنو

ویمعرفینمایند. به نکندمی شناسند
پلیس درهمینبینبرخوردتظاهرکنندگانبا
ادامه مصر نقاط در اقصی شورش ضد نیروهای و
 ۵۷ سال انقالبیون مانند  هم مصریها  دارد.

آنها به دولتی نیروهای خشونت جواب در ایران
تاهینی و و و هموس و خرما می دهند گل سرخ
را آنها تا مینمایند تعارف عجرم نانسی نوارهای

بیاورند. خود سوی به
نزدیکانکاخریاستجمهوریهمسر گفته به
فراریتونس حسنیمبارکباهمسربنعلیرهبر
خاورمیانه دیگر رهبران همسران با همچنین و
و حسین کینگ و قذافی معمر همسر چون
در سعودی شاهزادههای حرمسرای همسران
در شرکت عدم خاطر آن ها به از و بوده تماس
دیکتاتور خاورمیانه» بزرگ «همسران مهمانی
شود برگزار عمان  در آینده ماه بود  قرار که
اروپا در آینده سال به را آن و کرده معذرتخواهی

است. کرده موکول

فرعونی حکومت
مذهبی نهادهای نشریات دولتی و روزها این
جمعههای امام ایران به ویژه اسالمی جمهوری
به مبارک حسنی حکومت از مختلف شهرهای
یادمیکنند. عنوانیکنوع«حکومتفرعونی»
و صلح خاطر به را مبارک حسنی همینها
هزاران او به و کرده نکوهش اسراییل با دوستی
آیا ناسزا میدهند. ما نفهمیدیم باالخره فحش و
حکومتحسنیمبارک«حکومتفرعونی»است

حکومت «موسوی»؟ یا

سنگک نان و عشق روز
خیابانی قصههای مجموعه از

دست و با داشت محکمی گره کیسه زباله سر
و برد فرو پالستیک در را انگشتش نمیشد. باز
از خوش شانسیاولینچیزیکه پارهکرد. را کیسه
دیدیکتکهبزرگ نانسنگگبود. تقریبانصفنان
نقطه سبز چند رویش و بود خشک کامل میشد.
و لوچه اش لب از داشت آب بود. ظاهر شده رنگ
تویتاریکروشنیغروبمنظرهآن سرازیرمی شد.
ممکن چیز گرسنهشهوتانگیزترین برایمرد نان
زباله در کیسه درسته از را بود. نان زمین روی کره

نیاوردهبودکهناگهاندستی
با را قاپید. نان آمد و بغل از
وحشتبهکنارشنگاهکرد.
با کوچولویی و تکیده پیرزن
التهاب پر از براق و چشمان

میکرد. نگاه او به
هول کناری به را پیرزن
قاپید. او از را نان و داد
فریاد کشید:اوهوی... چکار
پیرزناز میکنی؟مالمنه!
اووحشت بلند صدایفریاد
عقب به قدم چند و کرد
زیر را  نان تکه مرد رفت. 
زباله کیسه بعد و زد بغلش
با و کرد لوله مچش دور را

را جایی میخواست کرد. رفتن راه به شروع عجله
بطری آبی با را و نان سنگک بنشیند که پیدا کند
دور آن هنوز پیرزن بخورد. بود گرفته عابری از که
از و زد نان از گازی میکرد. نگاهش و بود ایستاده
نگاه جرعهای آب خورد. پیرزن به اطرافش بطری
را کیسه زبالهشان هنوز خانهها هیچکدام از کرد.
مردمشغول جویدنبودکه بیروننگذاشته بودند.
خیره پیرزن به و کرد متوقف را جویدن بیاختیار
ترس از زن رفت. او به طرف و شد بلند جا از شده
مال نصفش بیا گفت: مرد رفت. عقب قدم چند
خشک را نان مرد آمد. جلوتر و زد لبخندی تو. زن
دستان پیرزن در نیمی از آنرا و وسط نصفکرد از

بود. ریخته ترسش پیرزن گذاشت.
خانه پله این دو جلوی هر دقیقه بعد چند
به مرد میخوردند. نان و بودند نشسته قدیمی
پیرزنبادقتنگاه کردهوروسری سبزرنگپریدهای
سه جایش دو که کهنهای قهوهای داشت. مانتوی
وصلهشدهبودبعدهمرویشیککاپشنآبی.شلوار
و سفید کفشهای روی که بود پایش به سیاهی

افتاده بود. کثیف کتانیاش
این به چطور تو گفت:  پیرزن و به کرد رو

افتادی؟ وضع
وضع؟ به کدوم و گفت: خندید زن

خوابی. خیابان ولگردی و گفت: مرد

بود. خوب اوضاعم گفت: و کشید آهی زن
شوهرمافتاد ومردوبعدمجبورشدم هرچهداشتم
و اجاره ای بیرونم کردند خونه و بخورم. از بفروشم

شدم. خیابان آواره
نداری؟ بچه پرسید: مرد

پسر یک و گفت: چرا دورها نگاه کرد به زن
دارم.

کجاست؟ پرسید: او مرد
شلوغ بود پارسال گرفتنش. رفته گفت: زن
بود. شده و روانی دیوانه ولش کردند که بعد کنه.
بهموادمخدر کشیدنو بعدیکهوغیبشزد. افتاد
دیگه و ترکیه فرار کرده راه رفقاش میگه از از یکی
من تماسبگیره. با که نمیگرده. راهیهمنداره بر

تلفن. نه و دارم آدرس نه من
بیشتر پرسید: و انداخت پایین را سرش مرد

کجایشهری؟
رسالت پل زیر وقتها بیشتر داد: جواب زن

نکنند. اذیت و ندهند گیر اگر البته هستم،
آنجا منزیر سیدخندان میخوابم. گفت: مرد

می شود. پیدا هم کار وقتها بعضی روزها
میکنی؟ کار پرسید: زن

قوه دیگه جدیدا ولی آره قدیمترها گفت: مرد
سوار را جوان افغانهای میآیند و ندارم بنیه و

چیزی نمیماسه. من و به میکنند

گروه «نیاز» و «اعظم علی» خواننده جهانی
واشنگتن در

۲۲ اپریل ۲۰۱۱ جمعه

«عسل» و «یاس» ویرجینیا: و «زم زم» و «درسا» فروشگاه های مریلند: در همچنین
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 بقیه در صفحه ۳۷   

شوخی عکسی

(202) 669 - 6299

کنند! «وایگرا» خودداری مصرف بیرویه قرص خواست از مردان مسلمان از دولت

شهرزاد فروشگاه
Shahrzad International Market

و حومه آتالنتا ایرانی جامعه به خدمت سابقه سال ٢٢ با
جهان سرتاسر گلچینشده از قیمت مناسب ترین و کیفیت عالیترین ایرانی با خواربار

منیکنیم را فدای قیمت ارزان مرغوبیت ما
آشپزخانه ـ لوازم و بستنی ـ شیرینی سبزیجات کمیاب و میوه

Books + DVD + CD + Newspapers
«ایرانیان» هفتهنامه پخش محل

(I.T.C) بشقاب بدون ایرانی ماهواره احنصاری مناینده

Phone: 404.257.9045
6435-A Roswell Road N.E., Atlanta, GA 30328

  Shop online: www.shahrzad.com     دهید انجام اینترنت طریق از میتوانید را خود خریدهای

با ارزانترین نرخ  به 
دور دنیا سفر کنید

WORLDWIDE TRAVEL, INC.
(CONSOLIDATORS OF MAJOR AIRLINES)

TEL: (202) 659 - 6430 Ext. 115

Guaranteed lowest rates to Iran, Afghanistan & Europe

بهاره ریاحی
Bahareh Riahi

تهران از 540$ ـ کابل از 980$ ـ اروپا از $285

در انتظار تور های مسافرتی با مناسب ترین نرخ باشید

به نرخ های باال مالیات اضافه می شود

کند. ورانداز را پیر مرد که بود پیر زن نوبت
بود. موهای سفید چروک و از چین صورتش پر
دود زردی مثل رنگی زرد لکههای را او پرپشت
آفتابکم سویغروببرق زیر و کرده بود پر سیگار
بودند. خشن دستانش کلفت و زمخت و میزد.
کوچک کاله داشت. تن به کهنهای ارتشی کت
ولی بود کرده فرو باالیش در جیب پاره را بافتنی

نصفش بیرون بود.
روزگار روز و چطور شد به این پرسید: تو زن
به مانندزن آهی کشیدودستانشرا افتادی؟مرد
تکه را زباله داشت کیسه همانطور که مالید. هم
از قبل گفت: دنبال غذا میگشت و می کرد پاره
اینچرت و از کود و علوفه انقالبوضعم توپبود.
وپرتهامی فروختمبهدامدارهایکرج.بعدازغصه
زنم نکش. کی بکش مواد. حاال هچل توی افتادم
پله پولو همه رفتشیراز. یکپاسدار با و ولمکرد
و شدم مقروض را هم دزدید. به همه ندارم و دار و
با ساله. زن سه دو االن خوابی. خیابان به افتادم

بچه نداری؟ پرسید: گوش میکرد. دقت
را هم زنه باید بچهماننمیشد. نه. مرد گفت:

میدادم. بهانه طالق همین سر
را همه این انقالب و گفت: زن آهی کشید

آواره کرد. همه را بدبخت کرد.
ازکیسهزبالهبیرونآوردوگفت: مرددستشرا
هملکنزده. یکذره سیبدرسته. تا کندو نگاه

میل میکنند. و حیف مردم چقدر این
آمد. خودشان سایهای ازتهکوچه بهطرف آنها
راجمعوجورکردندومرتبنشستندتامباداپلیس
پسر جوانی پلیسنبود. بدهد. گیر آنها و به باشه
میآمد. در سو این به زنان سوت دور از بود که
دستدیگرش با دستشیکشاخهگل سرخ بود و
از زنان سوت بود. زده بغل زیر را شکالتی جعبه

زد. لبخند آنها و به شد رد آنها جلوی
دخترش؟ دوست پیش میره داره پرسید: زن

آره... گفت: مرد
جشن والنتایم امروزه. گفت: میگن زن

نه عشاق  روز  یعنی والنتاین. گفت:  مرد 
از یکی درآورد و جیبش از چاقویی والنتایم. مرد
کرد. پیرزن دراز طرف به و کند را پوست سیبها
کرد. نگاه و با مهربانی به مرد زد لبخندی زن
دستانپینه بسته هنگام گرفتنسیبدستشبه
احساس داغ شد. زن دویشان خورد. بدن هر مرد

تاپ و تاپ قلبش سالهای شانزده دختر مانند کرد
زیر و برگرداند خجالت با را صورت مرد میکند.
بیا وقتها بعضی شب ها خواستی اگر گفت: لبی
غذا بساطآتشبراهه. پلسیدخندان. زیر پیشما

بزرگه... خدا هم
لبخندیصورتپیرزنرا بازکردوگفت:همین

جشن میگیریم. را والنتایم هم با میام. امشب
بگم والنتاین دفعه چند گفت: خندید و مرد

والنتایم... نه است
روسریکهنه اشرا کمیعقب زنجوابی نداد.
مرد کرد. را ماچ پیرمرد سرعت صورت با و برد
احساس دستانشفشرد و محکمدر دستانزن را
میتواند که سالهایشده کردجوانافغانیشانزده

کند... کار ساعت دوازده روزی

هفته جوک
هدف سه خودمان اسالمی انقالب با  ما 

جمهوری اسالمی. آزادی، استقالل، داشتیم:
را  کشوری هیچ آیا بگویید  من به شما  
باشد؟حتی داشته را استقاللما میشناسید که

ما را ندارد! امروز استقالل هم آمریکا
(ایران) رفیقدوست محسن ارسالی

گنگ و نامفهوم پیام
اوضاع درباره آخرین نطقخود در باراکاوباما
مصرگفت: ما نمیخواهیم اشتباهیرا که درمورد
نگفت او کنیم. تکرار دوباره کردیم ایران انقالب
است؟ انقالب کدام ایران انقالب از منظورش که

سال ۸۸؟ یا انقالب ۵۷ سال انقالب

Lost in translation!
ایران که بود شده متذکر بار چند آقا که آن با
روی از ولی ندارد را مصر اوضاع در دخالت قصد
یکحکومت شیطنتذاتیفرمودند که مردممصر
که «اخوانالمسلمین» میخواهند. اسالمی
و پرچم هستند رژیم ضد مسلمانان متشکل از
بر شانهآنهاحمل می شوددرجواب انقالببیشتر
در آن و فرستادند تهران به پیامی علی خامنهای
مصر مردم به همه انقالب مصر که شدند متذکر

مسیحی باشند چه مسلمان چه دارد حال تعلق
یهودی. چه و

خبرارسالاینپیاماز سوی«اخوانالمسلمین»
مردمجهان گوش همه توسطرسانه های جهانبه
نکرد. روزنامه«کیهان»پیدا راهیبهدفتر رسیداما
 ۱۹ شماره در درشت تیتر با شریعتمداری حسین
ما آرزوی «اخوانالمسلمین: نوشت: خود بهمن

ایران است!» تشکیل حکومتیمانند
را خودش «اخوانالمسلمین» است بهتر فعال
هرچه چون ایران نفرستد پیامی به و نکند سبک
به را آن تهران «کیهان» و نمیکند فرقی بگوید

کرد! خواهد ترجمه خود سلیقه

منفی در منفی
این انقالبیونمصر تظاهرکنندگانو بسیاریاز
روزهاسعیدارند مسیرسیاسیو تاریخیکشورشان
دیکتاتوریرا میخواهندریشه آنها دهند. تغییر را
مادام العمری رهبری درخت و کنده خود کشور در

خشک نمایند. برای همیشه را
خدای که ایرانیان ما مانند آنها امیدواریم
و نکنند تکرار را ما اشتباه هستیم هم ریاضیات
منفی و بد چیز یک (که دیکتاتوری که نکنند فکر
مذهبی (که دیکتاتوری در ضرب می توان است) را
نتیجه و کرد است) منفی و بد خودش هم آن
همیشه منفی منفی در این روزها، گرفت. مثبت

مثبتنیست!

دین اسالم تشرف به
ویژه به خاورمیانه و اخیر به اتفاقات توجه با
اینجانب تونس و مصر و ایران انقالب توجه به با
تحت غرب، طاغوتی رژیم خواننده لوپز، جنیفر
را خود گرویدن وسیله بدین و گرفته قرار تاثیر
مینمایم. اعالم اسالم مبین و شریف دین به
آهنگهای خواندن کلیه همچنین از اینجانب
و کن بلند «صداتو آهنگ مخصوصا خودم قبلی
دوست دارم کار هر من بگویند و زور تو نگذار به
بگوید» زور من به نمیتواند هیچکس و میکنم
امیدوارم و مینمایم ندامت و پشیمانی اظهار

خداوند مرا ببخشد.
جمیله لوپز (جنیفر لوپز سابق)

تمدنها رقابت
افتادهتر عقب ما از چقدر مصریها این آقا،
عکسهای فیلم و دیدن موقع این را هستند!
خیابانهایمصر فهمیدم. شورشهای مردمیدر
آنهابرایکنترلجمعیتوسرکوبتظاهرکنندگان
ایران این در ما اما میکنند استفاده شتر هنوز از
باتومهای الکتریکی انجام موتور سیکلتو را با کار

برسند. ما به پای مانده هنوز خیلی میدهیم.

چه؟ برای انقالب
کتابی در را مصر تاریخی عکس های داشتم
در مصر زنهای عکس میکردم. نگاه ورق زنان
مختلف برایمخیلیجالببود. درسالهای ادوار
قاهره  دانشگاه فارغالتحصیالن عکس ۱۹۵۰
با بیحجاب و کامال دختر گروهی از متشکل
اول سالهای در بود. غربی زنان شمایل و شکل
فارغ التحصیالن  از مشابه عکس همین ۸۰ دهه
به را دیگر و نیم اسالمی حجاب با نیمی را زنان
می دهد نشان حجاب بدون یعنی عادی صورت
در ایران). خمینی انقالب تاثیر تحت (احتماال
قاهره دانشگاه دختر فارغالتحصیالن عکس
حجاب  بدون دختر یک ۲۰۰۵ حتی سال در

اسالمی ندارد!
رو و زیر یعنی انقالب اگر پرسیدم: از خودم
جاری روال عادی و اوضاع هم ریختن به و کردن
خیابانها در مصریها این پس مملکت یک در

میکشند؟ فریاد چه برای
بیستم قرن نیمه سالهای به می خواهند آیا
می خواهند یا و کنند زنده را گذشته ها و برگردند
یک آنها روسری روی «اخوانالمسلمین»

بگذارد؟ دیگر هم روسری
عکسبعدی دخترانفارغالتحصیل دانشگاه
قاهرهاحتماالآن هارا با حجابیشبیهمومیاییهای

داد. خواهد پیچیده شده نشان پارچه در

خلقت نقد
رفته سر حوصلهام و بیکارم که شبها بعضی
و کنم فضولی خدا خلقت کار توی می کنم سعی
بررسیکنم. برایکشتنوقتعیبوایراد هایشرا
بهقولرفقایمذهبی«شککردن»خودشنوعی
به خاطر من از او که میدانم و است نیایش خدا
باشد چون هرچه شد نخواهد انتقادهایم دلخور

است! آفریده من خودش در را کردن» «شک
پزشکینبود اینعلم اگر می کردم دیشبفکر

فرهنگ ایران کانون دوستداران
 IRANIAN CULTURAL ASSOCIATION

James Madison High School, 2500 James Madison Drive, Vienna, VA 22181
یا سه     یک ساختمان شماره از ـ ورودی تریا در کافه
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افقی

شماره این جدول

قبل شماره جدول حل

عمودی

۳۳ صفحه از بقیه

۳۱ صفحه از بقیه

خالی از شوخی

۱۲ صفحه از بقیه

و... سیاسی خبـرهای
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نخستین  ـ کنند! پیشگویی تا میگیرند ۱ ـ
خدا. ناطق مخلوق نخستین و انسان

کشیش  پیشه ـ و کار ـ همراه دوست و ۲ ـ
دوستهلندیقرن۱۵ و ۱۶ مولف«ستایش  بشر

جنون».
و تمام ـ  کامل ـ کرمانشاه ۳ ـ شهری در

هم. سر پشت و پیوسته

جنوب تهران و  در بود ۱ـ  زمانی کشتارگاهی
تفریحی. و هنری فرهنگی، است مرکزی امروز

تشویق ـ  تحسین و مقام ۲ ـ کلمهای در
توپ چوگان. ـ قاره شبه استانی در

وسایل نظافت و  از ـ سیاهه ۳ ـ فهرست و
و ارادتمند. ـ پیرو پاکیزگی

استفراغـضمیرسومشخصمفردـهمه  ۴ـ 
سالمتی برای آن را نوشیدن میشودـ  شامل را

کردهاند. تجویز
خودمانی!ـ   ناگهان ـ واجب غیر ۵ـ  عبادت

یاد شود. نیکی به امید که
ناتوان  ـ دلیل و مدرک مزاحمـ  با راندن ۶ـ 

کهنه. آزار دل ـ رنجور و
منظومه  سیارات پنهان ـ از و پوشیده ۷ ـ

شمسی.
ظاهر  جنسبه نتسومـ  سالـ  ماهیاز ۸ـ 

مصر. در صحرایی ـ قوی
باشد  ضرورت روزانه و مورد نیاز آنچه ۹ ـ
و عقیق صورت به طبیعت در است جسمی ـ

زنه. آتش سنگ
در  بزرگ صحرایی آتشـ  ـ تعجب حرف ۱۰ـ 

جدولی. ویتامین ـ دنیا ینگی
خوشی  گندم ازآسیاببرگشتهـآسمانـ  ۱۱ـ 

تنآسایی. و
یگانه  ـ لولهدار و سرپیچ نفتسوز چراغ ۱۲ـ 

گونهها. ـ زیر ترکی اسم ـ
خدای  شکوهـ  بزرگی و نظیرـ  شبیه و ۱۳ـ 

در اساطیر یونان. جنگ
ـ اختراع  ناامید ـ تابستانی نوعی روانداز ۱۴ـ 

مونگلفید.
گویا. نقاشی از فرانسیسکو تابلوی ـ ۱۵

سپاسگزاری ـ  و تشکر ـ آهنگ و ۴ ـ قصد
سام! عمو قلم

قانون  ـ دیهیم تاج و فرنگی ـ شکم بند ۵ ـ
ماش. دیگر نام ـ مغولی

عزاداری ـ ارکستر  ماه ـ قدرت و هیبت ۶ ـ
صدا! و سر پر

راهنما!  نویسنده استـ  حرام خوردنش ۷ـ 
نقاشی. کارگاه ـ

کنندـ   رسوا تا میدهند ـ ترشی انواع ۸ـ  از
مردان. برای نامی ـ لحظه یک

دردمند ـ  و ـ بیمار همراهی و ۹ ـ کمک
انگلیسی. «درس»

و  بالها  ـ بلبل ـ اروپایی پایتختی ـ ۱۰
آسیبها.

وقت و  سوم ـ رایش ۱۱ ـ آخرین دولتمرد
بنیاد. و بیخ کارـ  در درستی ـ راستی و هنگام

عاصی و  از آدم کنایه ـ پایه شکسته ۱۲ـ  مبل
شطرنج. در عرصه مبهوت استـ  گناهکار

بالهای  بودنـ  از راه به دلواپس و چشم ـ ۱۳
درخشندگی. ـ بنیانبرانداز

خوب و پسندیده ـ  ۱۴ ـ سرگردان و آواره ـ
خوف. و ترس

روح»ـ   «توفان رمان فرانسوی ۱۵ـ  نویسنده
یک قوم! رسوم آداب و

چطورمیتوانستیم ناقص خدا خلقتهای این با
قلبی، حمله مغزی، سکته همه این بیاییم؟ کنار
داری العالج.  و مختلف مرض های و سرطان
قلبت یکهو بعد و میکنی زندگی آدم بچه مثل
و میفتی و مثل یک چوب خشک میکشه تیر
را ماشین این روزها حتی موتور یک میمیری!
میکنند، گارانتی برایت مایل هزار صد مثال تا
ما را برای سال زندگی خدا نتوانسته صد چطور

گارانتیکند؟
را هم عالمت و نشانه و اخطاری هیچ خدا
پیشبینینکرده وهمینطوری یکهوهمهچیزت
ازکارمیافتد. حتیموتورماشین همقبلازساقط
تق احتراق و تق و صدای میکند کمی دود شدن
ناقصشنگرانتمیکند.حملهقلبیومغزیهیچ
حاال میآید. سراغت به یکهو ندارد. نوع عالمتی
وسطدیدنمسابقه فوتبال مهمیهستی،ضمن
یا وسط یک عشقبازی رانندگی، در حین خواب و

فرقینمی کند. هیجانانگیز داغو
یا عقربه نوع یک بودم خدا جای اگر من
نصبمی کردم.همیشه تقویمیکجایبدنبشر
تقویم یا عقربه به این نگاه کردن با میتوانستیم
اکثر است. باقیمانده ازمدتعمر بفهمیمچقدر
نرمافزار«ضدویروس»دارند. یا برنامه کامپیوترها
ویروسی ضد چنین که بود سخت خدا برای آیا
میکرب ها و انواع تا میکرد تعبیه ما بدن را در
ما سیستم خاله وارد خانه نتوانند مثل مرض ها
بشوند؟بعضیهامیگویندگلبولهایسفیدبدن
آنها میگویم من هستند. ویروسها ضد همان

اشتباه میکنند.گلبولهایسفیدسربازان مدافع
میکربهستندولی محافظ ویروسو از ورود بعد
بعداز وقلعهبانونگهبانخوبینیستند.کارآن ها
خاطر به و تازه آغاز میشود به بدن ویروس آمدن
دشمن کشتن کلی کار غافلگیر شده اند که این

میدهند. طول را
این مثل درست بودم خدا جای اگر من
برای را دستگاهت که کامپیوتری برنامههای
بشر ساخت (و میکند جستجو ویروس یافتن
بدنت روزانه میکردم که بتوانی کاری هستند)
کسی بفهمی و کنی بدنی! جستجوی پا تا سر را
کردم فکر من مثال نه؟ یا شده وارد بدون اجازه
به جستجوگر بشر را بعنوان چشم میتوان که
و و میکرب ویروس ببیند تا بدن فرستاد داخل
جایی میشوند سرطان باعث که چیزهایی این از
را چشم هایم یکی از نه؟ میتوانستم یا شده قایم
دهنم به داخل قرص و مثل حدقهام دربیاورم از

بفرستم.
داخل به سفر از بعد میتوانست من چشم
بدن چه خبر در که کند گزارش بدنم به مغزم
دادن از قورت چشم بعد ایراد نگیرید که است.
میرود؟ به کجا و میشود دهان چطور طریق از
بعنوان را که چشم گوسفند شماهایی مخصوصا
چشم را میبرید. آن لذت از و غذا میخورید
و شست دفع شدن از بعد به راحتی می توان
مجددا آماده تا داد قرار چشم حدقه دوباره در

ماموریتگردد.
بخوابم ازخودمپرسیدم این که دیشبقبلاز
کار برای که وقتی کجاست خدا دموکراسی پس
از ما و نمیکند حساب آدم داخل را ما خلق بشر

هیچمشورتینمیخواهد؟!

اسالمی... جمهوری چگونه

داخلکشور،وفضایمساعدبینالمللیدرخارج
انقالب این تا مساعدی فراهم آورد زمینه کشور،
درفاصلهزمانیبسیارکوتاهیشکلبگیردونظام

سلطنتی را در هم بپیچد.
مردم ایران بین در را زیادی انقالب امیدهای
برانگیخت.  میکردند نظاره را آن که جهانیانی و
پیروزیانقالبرخداد، اما،همه وقایعیکهپساز
خشونت با اسالم گرایان داد. باد بر را امیدها این
در سکوالرها و گرفتند دست به را قدرت تمام
زود بلکه نبردند قدرت از سهمی فقط نه ایران
قرار حاکم اسالم گرایان سرکوب تیغ معرض در
گرفتند.حکومتکارتر که بهپیروزیانقالبکمک
امان در جدید حکومت گزند از نیز بود رسانده
واقعه با سرشکستگی تمام، با مزدخود را نماندو
و ایران، در کشورش دیپلماتهای گروگانگیری
نامزد یک دست به انتخابات در شکست سپس
برای از همهمهم تر، راستگرایافراطی، گرفت. و
وقایع شاهد و نزدیک دور که از مردمی تودههای
سرکوبو نتیجهایجز انقالبایران بودند، ایران
در تشنج و جنگ در داخل و خشونت و تبعیض
اسالمی جمهوری بود.  ارمغان نیاورده به خارج
فضایی خود واپسگرایانه و خشن سیاستهای با
را مشابه انقالب یک امکان که بود آورده به وجود
یک از میکرد. نفی مسلماننشین کشورهای در
گسترش اسالمگرایی به انقالب» «صدور با سو
سوی از می زد، و دامن جوامع در این افراطی
حضور با ملی همبستگی از را دیگر سکوالرها
درسطحبین المللینیز، اسالم گرایانمیترساند. 
و بود، خورده شکست کارتر بشر حقوق سیاست
در تحولی از می شد حاضر غربی حکومت کمتر
آن در که کند مسلماننشین حمایت کشورهای
دیگر، عبارت باشند. به داشته نقش اسالمگراها
جمهوریاسالمیباسیاستخودهمهزمینههای
که خود را دیگر انقالب یک برای موفقیت الزم
در بود برده بهره کنندهای تعیین صورت به آن از
انقالبی ترتیب، این به و برد.  بین از جهانی سطح
استبدادیدر الهامبخشحرکتهایضد باید که
منطقهمیشدبهصورتترمزیبرایاینتحوالت
سی ساله را برایاستمرار بیستتا زمینه درآمد و
کشورهای و یمن و مصر و تونس دیکتاتور های

فراهم آورد. مشابه دیگر
استقرارجمهوریاسالمیوتبلیغاسالمگرایی
مسلماننشین جهان آن، خشونت بار افراطی
خطر کرد. زیادی بحرانهای دستخوش را
اسالمگراییازیکسوسکوالرها را در اینکشورها
ائتالف و زمینههای همکاریو وحشتکرد دچار
دیگر سوی از نمود، و تضعیف تغییر را برای ملی
حاکمان از حمایت در را غربی سیاستگذاران
و سکوالرها کرد. تشویق جوامع این مستبد
قدرتگیریاسالمگرایانوحشت از غربمشترکا
ادامهوضعموجود نتیجهایجز داشتند،واینامر
نفعقدرتمدارانحاکم به اینشرایط، در نداشت.
بودکهدربارهدامنهنفوذ اسالم گرایاناغراق کنند،
راهی مطمئن ارزیابی وسیله  یک فقدان در و
نبود. حتی امر این سقم و صحت تشخیص برای
تحلیلگران و بسیاری از ماههای اخیر، تا همین
ایران نویسندگان ایرانی در عینتوجه به اینکه در
که بودند مدعی است، شده ضعیف اسالمگرایی
سایر کشورهایمسلماننشینوضع بهعکس در
انتخابات آزادیدر آنجاهاصورتبگیرد اگر استو
اسالمگرایانبرندهقطعیخواهندبود.بااینتصور،
کدام سکوالریدر اینکشورها می توانستحاضر

کند؟! مبارزه دموکراسی استقرار برای شود
تحوالت امروز مصر ایرانمدعیاست که رژیم
رژیم ایران است. اسالمی انقالب پسلرزههای
چرا است چنین اگر که نمیدهد توضیح البته
تاخیر صورت میگیرد.  ۳۰ سال این پسلرزه با
حدی  تا ۳۰ ساله تاخیر این که گفت می توان ولی
یعنی مردم است. ایران اسالمی انقالب مرهون
باید رژیم مبارک ایران رژیم به دلیل عملکرد مصر
البته اینطلسم تحملمیکردند. برایسال ها را
نشاندادنظام «جنبشسبز»شکستهشدکه با
و پوسیدن تجزیه حال در درون از بر ایران حاکم
به هم و سبز» هم به سکوالرها است. «جنبش
افول رو به اسالم گرایی که داد نشان جهان غرب
نمیرود. حرکت بشمار جدی خطر و دیگر است
و کرد، برمال سریعا را واقعیت این تونس مردم
نیز غرب دریافتند.  را آن زود مصر سکوالرهای
و با گذاشته کنار به را اسالمگراها از خود ترس
اطمینانبهحمایتازحرکتمردممصربرخاسته
در از تحول جدیدی دور تونس انقالب با است.
این و شروعشده است، و شمالآفریقا خاورمیانه
دومینووار  (بر خالف انقالب۱۳۵۷ ایران) انقالب

میرود. پیش

و گلسرخی خسرو تند مقالههای و شعرها
شعار به و نبوده ماندگار گرچه سلطان پور، سعید
نزدیک شوق و تبزده هیجان اما نزدیکترند،
را «عمل»  رهاییبخش موعود لحظه به شدن 

فریادمی کنند.
روشنفکران، محبوب خواننده مهرداد، فرهاد
«کوچه ها مطلع با را شاملو شبانههای از یکی
ترانهای در و میخواند بستس» دکونا باریکن،
موتوری»،قهرمانیتنها راستایش برایفیلم «رضا
نمیشود. تسلیم اما میافتد خاک به که میکند

شاملو درفضایعملحماسیازشعر شکست
پساز۲۸ مردادعبورمیکند ودرشعریخطاببه 
«گلنگانمهاجر» تا نیزمیخواهد او اخوانثالتاز
ببیند که«بلند،ازچهارراهفصول،درمعبر بادها، را

سفرند.» در همواره
را برآمدن حماسه و زمانه روح اما  اخوان
فضای همان در منظومه «شکار» را نمیبیند.
میکند  پس از۲۸ مرداد ۳۲ منتشر شعر شکست

میرسد. او به پایان شعری عمر و
سروده شاملو که «تمثیل» مرکب شعر هنوز
خشک مرداران» وگرنه باران، تا شو «فریادی بود
از و سیاهکل از عمل انفجار صدای که بود نشده
هدف گرفت، را فرسیو تیمسار مسلسلی کهسینه

ایران میپیچد. در
جنگچریکینقدمفاهیمگذشتهچپسنتی
و فکری رکود از را ایران چپ روشنفکری و بود
از بازداشت و و محفلسازی عبث دور عملی، از
غالب گرایش و رها استبداد در بقا مساله تنگنای

کرد. متحد را ایران مستقل چپ بر
حمایت به نیز روشنفکری ایران غالب گرایش

زبان، مبارزهمسلحانه برخاست. مبازهمسلحانه از
ادبیات بابو را روالومضامینینو لحن،سبکو
وهنرایرانراچندانمتحولکردکهمحققانیچون
هنر و ادبیات در دوره بندی نیز کدکنی شفیعی
مستقل در  دورانی را انقالب» تا ۴۹ «دوره معاصر

تعریف میکنند. ایران و هنر ادبیات
به بعدتر دانشیان، که سیاهکل کرامت از پس
جنگمسلحانهرویآورد،درسال۱۳۵۱ فیلمکوتاه 
بازتابمستقیم فضای میسازد که «دولت آباد»را
نیز آندورهوروان شناسیاوست.سعیدسلطانپور
درهمانفضای ملتهب مجموعه «آوازهایبند»را

میکند. شعرهایپیشینخودمنتشر
فیلم«خداحافظرفیق» از قابی نادریدر امیر
اسفندیار را می گنجاند و چریک متواری نه عکس
فیلم برای این را خونین» «جمعه منفردزاده ترانه
یکی از به فرهاد ترانه با صدای این خلق میکند.
ایران موسیقایی آثار ماندگارترین و محبوبترین

میشود. بدل
کیمیایی، مسعود «گوزنها»ی فیلم قهرمان
چریکی مسلح میدانند، او فیلم بهترین آن را که

میآورد. یاد به را پویان امیرپرویز که است
است که شاملو این نیز سیاهکل از اما پس
در مبارزهچریکیرا متعالی ترینبازتابدرونیشده
مجموعه از شاملو شعر می کند. خلق فارسی شعر
«ابراهیمدرآتش»تاشعر«صبح»،کهدرنخستین
پیروزیانقالبسرود، شعرحماسی ماههایپساز

میرساند. اوج به را او
و سوم دوره شاملو، حماسی شعر تحلیل
نیازمند متعالیتریندورهشعریاو،بهمجالیدیگر
معروفند چندان دوران این در او شعرهای و است

نیازی نیست. نمونه به ذکر که
با شعرها این در شاملو حماسی زبان و منظر
انسانگراییوعدالتطلبی اوگرهمیخورندوشاملو

منظر از و جنگ چریکی به شاعر سیاست نگاه از
میشود. معاصر بدل به فردوسی ادبی نقد

دوره این در شعر شاملو حماسی قهرمانان
است فریاد» «خونشان که اعماق»اند «بچه های

میافکنند». آسمان در «چنگ و
آخرین را در اقاقیاها  قهرمانانی که «خواب
کارد کبود زنبق اگر «حتی میمیرند گل» فرصت

دهد.» «گل آنان سینه» بر
عاشقکه اینگونه «شیرآهنکوه»مردانی«از
آشیل» «پاشنه به را سرنوشت» خونین میدان
خونین «خنجی که «عاشقانی» مینویسند. در
خیمه شب» و «کنار هستند ناباور آبی» چهره بر
کنار در را برآمده نیام از شمشیر اما برمیافرازند
سپیده» نه «هر بدان روزگار که چرا خود دارند
دوازده همآواز صدای «به که خورشید برآمدن با
گلوله،سوراخمیشود»وبازهم«بچههایاعماق»
بزرگوارانه در پایتو سر نهاد،آنکهمرگش که«چه

بود.» شهزاده هزار پرهیاهوی میالد
مفاهیم چپ سیاهکل، از پس چند سالی
از را «روح زمانه» تا بازگشتند بیانی نو در سنتی

آورند. زیر به حماسه اسب
یکیدو سالبعدتاریخورقخوردونظام ارزشی

گشت. دیگر هنر ادبیات و و آدمها
نوعی منظر از مسلحانه مبارزه کارنامه نقد
هنر و ادبیات اما رسید، آن نفی به سیاست از
نقدسیاسی ایران،جدای از دهههایچهلو پنجاه
بر را چنان انسان گرایانه حماسه ارزشی، شکوه و
زبانفارسی حافظه در سنگتاریخفرهنگایرانو
نیز، که زمانو ما روزگار به ثبتکرد که زیباییآن،

است. ناشدنی انکار است، شده دیگر زمانه
اینترنتی «بیبیسی» از پایگاه برگرفته

و... هنر چریکی، جنگ

کودتایانتخاباتیدر۲۲ خرداد ۱۳۸۸ با اتکا به  از
نیروهایسرکوبگرپلیسی،امنیتی،نظامیوشبه
آرمانهای استحاله و تحریف با میرود نظامی،
انقالباسالمی،روندتبدیلجمهوریتبه سلطنت
مطلقهزیرلوایدینرا تکمیلوجمهوریاسالمی

سازد.» اسالمی مبدل به سلطنت را
که آنجا «از که اعالم شده است بیانیه در این
سازمانهای انحاللاحزابو با کودتاچیانحاکم
و امنیتی اختناق  فضای ایجاد و اصالحطلب 
حزبی و سیاسی فعالیت هرگونه امکان پلیسی،
سلب همگان از کشور داخل در را مستقل
برونمرزی تا شاخه تصمیم گرفتهایم کردهاند،

فعال کنیم.» سازمان را

۸ صفحه از بقیه


