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ثابت کرده است که سروری و آقائی 
خودرا درهمه ی زمینه ها ی کشاورزی

حفظ  همچنان  و...  تکنولوژی 
خواهد کرد . باری ، ببینیم استقالل 
آمد.  بدست  چگونه  سرزمین  این 
جنگی که ازسال 1756 تا 1763 بین 
واتریش  فرانسه  دربرابر  انگلستان 
کشید،  طول  آمریکا  سرزمین  برسر  
بود که قرض ها  انگلستان  فاتح آن 
دستش  روی  سنگینی  های  بدهی  و 
گرفت  تصمیم  .بنابراین  گذاشت 
را  ها  بدهی  ازاین  قسمتی  پرداخت 
به عهده ی مستعمرات آمریکائی اش 
بگذارد. برای رسیدن به این منظور ، 
تدابیری اتخاذ می کند که نتیجه آن 

طغیان آمریکائی هاست .
ی  کنگره  اولین  تشکیل  برای 
ایاالت  تمام  نمایندگان  سراسری- 
آمریکا - بجز جورجیا  ، درپنج سپتامبر 
آیند.  می  گردهم  درفیالدلفیا   1774
استقالل  خواستار  نمایندگان  این 
دارند   تقاضا  بلکه   ، نیستند  آمریکا 
اساسی  قانون  که  را  حقوقی  لندن 
انگلیس برای آنها قائل شده است را 
محترم بشمارد. اما جرج سوم پادشاه 
نگاه  اینطور  قضیه  به  انگلستان  
نمایندگاِن  کارِ  این  او   . کند  نمی 
و  تمُرد  نوعی  آمریکارا  ایاالت 
که  آورد  می  حساب  به  سرکشی 

بایستی بشدت آن را سرکوب کرد.
درشب 18 اپریل 1775 ژنرال توماس 
فرماندهی  که   Thomas Gage گیج 
به عهده  دربوستن  را  انکلیس  قوای 
مقامات  فرامین  دراجرای   ، دارد 
تحت  قوای  از  قسمتی   ، مافوقش 
آماده  نبرد  برای  خودرا  فرماندهی 
می کند . درسحرگاه 19 اپریل  این 
 Lexington   قوا راهی لگزینگتون

می شود .هدف فرمانده ی انگلیسی 
دوچیز است :

ازرهبران  دوتن  دستگیری  یکی 
آدامز ساموئل  یعنی   ، پرستان  میهن 
J.Hancokهنکاک S.Adamsوجان  

مهمات  انبار  نابودکردن  ودیگری 
دهکده  از  دریکی  که  پرستان  میهن 

های حوالی ماساچوست قراردارد.
باوجود تاریکی شب ، حرکت قوای 
پرستان  میهن  ازچشم  گیج  ژنرال 
بنام  پرستی  میهن   . ماند  نمی  پنهان 
الهام  که   Paul Revereریور پل 
بخش شعر مشهور هنری النگ فلو 

است  شده   Henry Longfellow

برای آگاه کردن دوستانش ، با اسب 
وحوالی  کند  می  حرکت  ازبوستن 

نیمه شب به لگزینگتون میرسد.
 ، انگلیس  قوای  با  مقابله  برای 
جمع  دورهم  داوطلبان    ، بالفاصله 
آئی  گردهم  خاطر  به   . شوند  می 
ظرف  که   ، داوطلبان  این  سریع 
اند  شده  جنگ  آماده  ای    دقیقه 
 تاریخ به آنان لقب مردان دقیقه ای

نامی  این  دهد.  می   Minutemen

است که چپ های  افراطی  دهه ی 
1960  هم برخود گذاشتند . وقتی که 
لگزینگتون  حوالی  به  انگلیس  قوای 
می رسد  تعداد این مردان دقیقه ای 

به هفتاد نفر می رسد.
چه کسی اولین گلوله را شلیک می کند ؟ 
شاید هرگز کسی جواب این سئوال 
را نداند هشت آمریکائی کشته و ده 
نفر زخمی می شوند . تنها یک سرباز 
انگلیسی  جراحت مختصری برمی دارد.

جنگ استقالل  آغاز می شود.
آغاز جنگ خیلی دلگرم کننده نیست 
 Bunker پرستان دربانکر هیل  وطن 
Hill در17 ژوئن 1775 ، درنیویورک 

 ،Brandywine واین  دربرندی 
دیگر  ودرجاهای  تاون  درجرمن 
 . شوند  می  روبرو  هائی  ناکامی  با 
درساراتوگا    1777 اکتبر  در17  اما  
فرانسه  بعد  سال   . شوند  می  پیروز 
وارد کارزار می شود . قوای مشترک 
اکتبر   17 در   ، وآمریکائی  فرانسوی 
کورن  قوای  تاون   دریورک   1778
والیس Corn Wallisراوادار به تسلیم 
می کند  دوسال بعد معاهده ی صلح 
اعالم آمریکارا  استقالل  پاریس 

دراین  آمریکا  جمعیت   . کند  می   
زمان کمتر از چهارمیلیون نفراست . 
برای تهیه وتدوین قانون اساسی، یک 
کنوانسیون فدرال ، ازمی تا سپتامبر 
جلسه  تشکیل  درفیالدلفیا    1787
شده  تهیه  اساسی  قانون   . دهد  می 
ازطرف این کنوانسیون ، بین سالهای 
ایاالت  تصویب  به   1790 تا   1788
مختلف آمریکا می رسد. در30 اپریل 
1789 جرج واشنگتن ، فرمانده کل 
به  استقالل   جنگهای  درجریان  قوا 
عنوان اولین رئیس جمهوری ایاالت 
متحده آمریکا ، نسبت به این قانون 
اساسی سوگند وفاداری یاد می کند 
نزدیک به 13 سال قبل ازاین تاریخ  
یعنی در4 جوالی 1776 اعالمیه ی 
ملت  روزها  دراین  که   ، استقالل 
چهارمین  و  سی  و  دویست  آمریکا 
 ، گرفت  جشن  را  ن  آ  سالگرد 
اصولی را به جهانیان اعالم می کند 
که به خاطرآن اصول،  وطن پرستان  

زیادی کشته شدند .

ایاالت  استقالل  ازاعالمیه  دربخشی 
متحِدآمریکا  آمده است :

آدمی  زندگی  دردوران  که  هنگامی   "
مواردی وموجباتی اضطراری پیش می آید 
خودرا  سیاسی  وروابط  عالئق  ملتی  که 
با ملت دیگری بگسلد ، وبرای خود مقام 
سایر  درمیان  وجداگانه  برابر  وموقعیتی 
که  آورد  دست  به  زمین  روی  ملتهای 
قوانین طبیعت وآفریدگارطبیعت  آنهارا 
به داشتن آن مقام ذیحق دانسته  است ، 
رعایت احترام به افکار عمومی ایجاب می 
کند که دالیل وجهاتی که آنهارا وادار به 
است   کرده  جدائی  برای  تصمیم  اخذ 
اعالم دارند. مااین حقایق را ازبدیهیات 
مساوی  مردم  همگی  که  دانیم  می 
آفریدگارشان  واینکه  اند  شده  آفریده 
انتزاعی  وغیرقابل  خاص  حقوق  بدانها 
است  ازآنجمله  که  است  نموده  اعطا 
وجستجوی  آزادی،  حق   ، زندگی  حق 
حقوق   این  حفظ  منظور  وبه  خوشبختی  
تأسیس  حکومتهائی  خود  برای  مردم   ،
خواهند کرد  وبا میل خود ورضای خود 
خواهند  واقتدار  اختیار  حکومتها  آن  به 
حکومتها  این  هرگاه  آنکه  دیگر   . داد 
ازراه راست منحرف شوند ازحقوق مردم 
است که آنهارا تغییر داده یا ساقط سازند 
وحکومتهای جدیدی  روی کارآورندکه 
واعمال  مناسب  قوانین  باوضع  بتوانند 
را  مردم  وخوشبختی  امنیت   ، قدرت 
واحتیاط  حزم   . کنند  وحفظ  تأمین 
مدت  که  حکومتهائی  که  کند  می  حکم 
زمانی برقراربوده اند نباید برای جهات 
کوچک وزودگذر تغییرداده شوند . چون 
تجربه  نشان داده است که انسان ترجیح 
را تحمل  نامالیمات  از  پاره ای  می دهد 
که  شکلی  دادن  تغییر  با  که  آن  تا  کند 
وضع  است  گرفته  وخو  آشنابوده  بدان 
جور،  که  وقتی  اما   . کند  اصالح  خودرا 
کشید  درازا  به  رفتارها  وسوء  ظلم 
ومداومت پیداکرد ، برای این گه ازفشار 
مردم  حق   ، شود  کاسته  مستبد  حکومت 
حکومتها  اینگونه  که  آنهاست  ی  ووظیفه 
جدیدی   پاسداران  و  نموده  ساقط  را 
تا  کنند  انتخاب  خود  آینده  امنیت  برای 
متحمل  باشکیبائی  ما  به حال مستعمرات 
وقت  اینک   . اند  شده  مظالمی  چنین 
حکومتی  سیستم  که  است  رسیده  آن 

توماس گیج

جان هنکاکجان ادامز

کورن والیس
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فعلی  پادشاه  داستان   . تغییردهند  را 
 ، بیدادگری  از  انباشته  کبیر  بریتانیای 
مستعمرات  این  به  نسبت  ستم   و  غصب 
منظوراست  این  به  روش  این   . است 
ومستبد  مطلقه  حکومت  ما  برایاالت  که 
ازاین ستمگری  باشد.  درهرمورد  داشته 
استغاثه  وخشوع  خضوع  ماباکمال  ها 
ولی  شود  ظلم  رفع  ازما  که  ایم  کرده 
جواب  مکرر  مظالم  با  مکررما  استدعای 
داده می شد. ما حتی ازبرادران  انگلیسی 
خود  استمدادنمودیم ، وگاهگاهی به آنها 
دستگاه  چگونه  که  کردیم  می  گوشزد 
حکومت  دارد  سعی  آنها  قانونگزاری 
ظالمانه ی خودرا برما توسعه دهد . ما به 
آنها خاطرنشان کردیم که چگونه ناگزیر 
سرزمین  دراین  وسکونت  وطن  جالی  به 
شده ایم .ازعلو همت وعدالتخواهی آنها 
استمدادکردیم ، ولی آنها نیز مانند اینکه  
وهمبستگی  قرابت   ، عدالت  ندای  به 
دولت ، شنوائی نداشته باشند ، به التماس 
ما  لذا  ماندند.  تفاوت  بی  ما  واستدعای 
وبه  اعالم  خودرا  انتزاع  که  ناگزیریم 
.یعنی  کنیم  رفتار  مردم  سایر  مانند  آنها 
درجنگ دشمن ودرصلح دوست آنها باشیم 
متحده  ایاالت  مانمایندگان   ، .بنابراین 
آمریکا ، درکنگره عمومی گردآمده ایم 
، با توسل به قضاوت عالیه  داورکل جهان 
مردم  بنام   ، خود  منویات  تأیید  برای   ،
آنان  وبااجازه   ، مستعمرات  این  نیک 
ایاالت  این  که  داریم  می  اعالم  رسمًا   ،
آزادومستقل  ایاالت  باید  نشین  مهاجر 
نسبت  خود  تعهدات  وازتمام   ، باشند 
 ، یافته  رهائی  انگلستان  وتخت  تاج  به 
گسیخته  فیمابین  سیاسی  عالئق  وتمام 
آزادومستقل  ایاالت  عنوان  وبه  گردد 
دراعالن جنگ ، عقدپیمان صلح ومودت ، 
وبرقراری روابط بازرگانی وهرگونه عمل 
وحاکمیت  حقوق  درحدود  که  دیگری 
کشورهای مستقل است   اختیارتام دارند. 
باتأییدات   اعالمیه   ازاین  پشتیبانی  برای 
خداوند متعال ، ما ، جمعًا ومشترکًا  جان ،
مال وشرافت خودرا به وثیقه می گذاریم "
اعالمیه  که  ازروزی  ازدوقرن  بیش 
استقالل درکنگره آمریکا به تصویب 
رسید می گذرد. اکنون چه درداخل 
آن   ازمرزهای  درخارج  وچه  آمریکا 
آمریکا   که  اند  عقیده  براین  بسیاری 
پاسدار حیثیت وآزادی های   بهترین 

انسانی است .
Herman Melville  هرمان ملویل

های  آزادی  نویسد:ماپرچمدار  می 
هم  کندی   . اف  ."جان  بشری هستیم 
همین عقیده رابیان میکند و میگوید:

"آمریکائیان پاسداران سنگرهای آزادی 
جهان هستند."

درآستانه ی انقالب کبیرفرانسه ، ژان 
ژاک روسوهم به این نتیجه رسید که :

همه  اما   ، است  آزادبدنیاآمده   "انسان 
جا اورا به بند کشیده اند."

باری ، آمریکائیان که درابتدا اسلحه 
خودرا  آزادی  تا  گرفتند  دست  به 
ازآغاز  پس  یکسال  آورند   بدست 
انگیزه  جهانیان   تمام  برای   ، پیکار 

پیکارشان ر ا اینطور بیان کردند:
میدانیم  ازبدیهیات  را  حقایق  این  "ما 
آفریده  مساوی  مردم  همگی  که 
حقوق  آنها  به  آفریدگارشان   . اند  شده 
خاص وغیرقابل انتزاعی اعطانموده است 
که ازآن جمله است حق زندگی ، داشتن 

آزادی و جستجوی خوشبختی ."
بااسلحه ، آمریکائیان استقالل خودرا 
بدست آوردند. حکومت خودرا پایه 
گذاری کردند ، حکومتی که قدرت 
ناشی ازملت  تنها  آن  وحقانیت 

زندگی  تنهاهدفش حفظ   . شد  می   
وبرقراری  فردفردملت  وآزادی 
وهموارکردن   آنها  بین  برابری  

آرامش   ، آسایش  به  رسیدن  راه 
وخوشبختی برای آنهابود.

وبسیاری  آمریکائیان  از  بسیاری 
به  بااتکاء   ، سایرکشورها  ازمردم 
اولین  ناپذیر  وتفسیر  واقعی  مفهوم 
استقالل  ی  اعالمیه  های  جمله 
انحرافها وتخطی ها  ،علیرغم بعضی 
که درزندگی سیاسی ملت ها اجتناب 
ناپذیر است عقیده دارند که آینده ی 
جدائی  نحوی  به   ، وسعادتشان  آنها 
ناپذیر ، به آینده وسعادت دموکراسی 

بزرگ آمریکا وابسته است .
ی  درکنگره  استقالل  ی  اعالمیه 
آمریکا به تصویب رسید ، اکنون می 
 ، قبوالند  انگلستان  به  را  آن  بایست 
انگلستان  ارتش  شکستن  بادرهم  یا 
استقالل   ، ازکشور  راندنش  وبیرون 
کشید.واین  بیرون  او  راازحلقوم 
آسان   ، معلوم شد  عماًل  که  بطوری 
 ، استقالل  آوردن  بدست  نبود.برای 

ساله  شش  مقاومت  یک  کم  دست 
ی  ها  ناکامی  بنابراین   . بود  الزم 

سنگین بسیاری درانتظاربود .
بدون تردید مانع اساسی این بودکه 
جنگ علیه انگلستان که بخودی خود 
کاردشواری بود. بایک جنگ تأسف 
بار و شوم داخلی ، مصیبت بارتر و 
به   مضاعف ترگردید. تعدادوفاداران 
سلطنت بریتانیا ، بخصوص درایالت 
بسیار  شمالی  وکارولینای  نیویورک 
30000نفر   حدود  چیزی   . زیادبود 
اسلحه  ها  ازانگلیسی  طرفداری  به 
درسرتاسر  بعالوه   ، گرفتند  بدست 
بودند  آماده  ای  عده   ، مستعمرات 
پس   ، کنند  همکاری  تابادشمن 
مراقبت ازاین ها وحتی دستگیریشان 
درصف .حتی  داشت  ضرورت 

آمیز  خیانت  اعمال  شورشیان  
سومی  دشمن  شد.  می  دیده  فراوان 
مدام  باید  می  که  وجودداشت  هم 
مراقبش بودودربسیاری موارد نیز باآن 
مبارزه کرد. این دشمن سرخپوستان 
متحدین  آنها  از  بعضی  بودندکه 
وشرکت  هابودند  انگلیس  دیرین 
فعال آنها درجنگ به سود انگلیس ها 
بسیار چشمگیر بود. بعالوه سربازان 
سازمان  بدرستی  آمریکائی  ونفرات 
بوسیله ی  نفرات  این   . بودند  نیافته 
افسرانی هدایت می شدند که تجربه 
وبادیسیپلین  نداشتند  زیادی  نظامی 

آشنا نبودند .
 ، جنگ  زمان  ترین  دربحرانی 
درزمستان 1777 ارتش واشنگتن  بیش 
از سه هزار سرباز دراختیارنداشت ، 
 ، مشکالت  شدیدترین  از  ویکی 
تحمل مخارج وهزینه های جنگ بود 
اختیار  نوع  هیچ   ، ای  قاره   ِ کنگره 

دریافت  برای  قانونی  وامکانات 
وپرداخت  دراختیارنداشت  مالیات 
نظامی   وافراد  سربازان  دستمزد 
 . شد  می  انجام  ونامنظم  باتأخیر 
به  آمریکائیان  برخالف  ها  انگلیسی 
وپشتوانه  وخوراک  ازلباس  مراتب 
حال  بااین   . بودند  برخوردار  مالی 
واشنگتن  جرج   ، شورشیان  ارتش 
ژنرالی شایسته وکاردان   . داشت  را 
که در43 سالگی به فرماندهی رسید. 
بود،  او که یک وطن پرست واقعی 
دربحرانی  که  وتعادل  باخونسردی 
نمیداد   راازدست  آن  ها  لحظه  ترین 
 . بود  کرده  جلب  را  همه  اعتماد 
فرماندهی  م  َشّ و  نظامی  درفنون 
او   . برخورداربود  هائی  ازقابلیت 
روح جنگ بود وبی تردید اگر وجود 
او وکمک مؤثر فرانسه نبود موفقیتی 

به دست نمی آمد.
هزاران  و حتی  در  صدها   ، جنگها 
اتفاق  ازهمدیگر  فاصله   کیلومتر 

می افتادند  
از  گروهی   1775 مه  ماه  دردهم   
اسلحه  بااینکه  آمریکائی  سربازان 
را  ای  قلعه  توانستند  نداشتند  کافی 
این  وبه  خوددرآورند  تصرف  به 
مهمی  ی  خانه  اسلحه  به  ترتیب  
دست یافتند وتوپخانه ای راکه تا آن 
زمان دست وطن پرستان ازآن کوتاه 
بانکر  .جنگ  دراختیارگرفتند   ، بود 
جون  در17  بوستن  درحوالی  هیل 
نیروهای  برای  تکنیکی  ازنظر   1775
انگلیسی پیروزی بزرگی بود اگرچه 
تلفات زیادی برای آنها ببارآورد . اما 
آمریکائی ها درماساچوست موقعیت 
ساختند  مستحکم  چنان  خودرا 
ها  بریتانیائی   1776 دربهار  که 
همیشه  برای  را  بوستن  مجبورشدند 

تخلیه کنند .
ی  نامه  عهد   1778 فوریه  درششم 
اتحاد به امضاء رسید ودولت فرانسه 
استقالل کامل ایاالت متحده آمریکا 
رابه رسمیت شناخت . ارتش انگلیس 
به  ناگزیر   1781 اکتبر  درنوزدهم 

تسلیم شد..
طوالنی  جنگ  این  ی  درنتیجه 
طلبی  استقالل  که  وسهمگین 
آمریکائیان رابه آزمونی سخت کشیده 
بود ، استقالل به دست آمد وزندگی 
سیزده  درمستعمرات  جدیدی  کاماًل 

گانه ی سابق آغازشد.

جرج واشنگتن هنگام فرماندهی درجبهه جنگ 
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جناب آقای شریفی مدیرمحترم مجله سهند درفرانسه
پس از مکالمه تلفنی باشما  منتطردریافت مطلب شما بودیم  اما نامه ای که دردهم جون پست 
فرموده بودید روز سی ام جون بدست مارسید و متاسفانه فقط پاکت خالی را دریافت کردیم 
و  عذرخواهی اداره پست هم ضمیمه آن بود که به دلیل جابجاکردن نامه ها  پاکت حاوی نامه 
ومطلب  شما  پاره شده  درهرحال باآنکه آن را درداخل کیسه ای نایلونی قرارداده بودند  اما 
پاکت خالی بود. ضمن اظهار تأسف ازاینکه ازدریافت مطلب شما محروم شدیم استدعا داریم 
مجدداً آن را ارسال دارید  مجله شماره 5و6 به آدرسی که تلفنی داده بودید برای شما ارسال 

می شود. ازابرازمحبت تلفنی شما نسبت به مجله آزادی سپاسگزاریم .

نامه ها ،  تلفن ها و ئی میل های شما

نامه ها، تلفن ها و ئى ميل هاى شما 

نشریه بسیاربسیارجالب وخواندنی است 
Des Plaines, IL .دیانا-م

آزادی  نشریه  به  شما  ازلطف  دیانا  سرکارخانم 
سپاسگزاریم  چک شما برای اشتراک یکساله نیز دریافت 
به آدرستان پست  برای شما  . نشریه ازشماره 5  گردید 

شد.

نشریه خواندنی

پُر  عکس  با  فقط  که  مجالت  بعضی  برخالف 
نامید  دیدنی  مجالت  آنهارا  توان  ومی  شوند  می 
، نشریه شما با مطلب پُرمیشود وبهمین دلیل یک 

نشریه خواندنی است .دست شما دردنکند.
م-مهربان  ازلوس آلتوس کالیفرنیا

از مهر شما نسبت به نشریه سپاسگزاریم . سعی ما براین 
است که مجله آزادی هم دیدنی باشد و هم خواندنی . 

اما خواندنی بودن نشریه باید دراولویت قرارگیرد.

بی طرف بمانید

جمهوری  به  ناسزاهائی  ها  شماره  از  دربعضی 
اسالمی می دهید وآنهارا مزدور ویا خائن ووطن 
فروش می نامید. یک نشریه باید بی طرف باشد. 
موفق باشید.   محمدرضا-م-ا ساندیاگو، کالیفرنیا

خواننده عزیز    حق باشماست  درشرایط عادی هرنشریه  

باید بی طرف باشد. اما وقتی ما به دنبال آزادی هستیم  
یعنی درشرایط عادی نیستیم . ما آزادی را باید با طرف 
جمهوری  گروه  واین   . آوریم  بدست  گروهی  با  شدن 
اسالمی است . پس ما نه تنها بی طرف نیستیم  بلکه یک 
طرف کاماًل مشخص و شناخته شده داریم .  درضمن ما 
اشخاص  درباره  وهرچه  گوئیم  نمی  ناسزا  هیچکس  به 

حقیقی یا حقوقی می گوئیم  عین واقعیت آنهاست .

ازادیان مختلف هم بنویسید

ازتعصب   وای  عنوان  تحت  مطلبی  پیش  چندی 
است  اگرممکن  بود.  جالب  خیلی  بودید  نوشته 
درباره مسائل مذهبی که با حقیقت مطابقت ندارند 

مطالبی بنویسید.
اسم محفوظ

آزادی : منظورشما  خرافات است که مایلید درباره آن 
به این مهم   .  حتمًا درشماره های آینده  بنویسیم  بیشتر 

هم خواهیم پرداخت 

مجموعه نفیس
5 شماره آزادی که تا کنون منتشرشده درکنارهم 
درانتظار جلدکردن 12 شماره سال  و  ام  گذاشته 
فرزندانم  برای  مجموعه  این  مطمئنم   . هستم  اول 

هم می تواند مورداستفاده قرارگیرد.
مرضیه  از نیوتون ماساچوست 

خودماهم درنظرداریم پس از ورود به سال دوم همه 
شماره های سال یکم را دریک جلد به آنها که مایلندعرضه 

کنیم . 

دوست دیرین 

درلوس  پارس  انتشارات  به  امروز   . سالم  الو  
را  آزادی  مجله  زاده  بیگ  وآقای  آنجلس سرزدم 
است  خوبی  خیلی  مجله  دادوگفت  من  دست  به 
شدم  متوجه  کردم  نگاه  مجله  شناسنامه  به  وقتی 
منتشر  را  مجله  این  من  دیرین  ازدوستان  یکی 
می کند .بسیار خوشحال شدم . زنگ زدم تا تبریک 

بگویم وحال دوست خودرا بپرسم .
مهدی ذکائی)نیوشا( - لوس آنجلس

شما   وقتی  ذکائی   آقای  گرانمایه  ، شاعر  عزیز   دوست 
دهید   می  قرار  تأیید  مورد  را  مجله  زاده  بیگ  آقای  و 
ایم   برگزیده  راکه  راهی  ما  که  است  آن  دهنده  نشان 
راه درستی است . اما فکر کردید بنده دست ازسر شما 
ناب جنابعالی دراین  ؟ جای شعر های  برخواهم داشت 
نشریه خالی است . وتا زمانی که شعری از شما دریافت 

نکنیم مرتب تلفنی مزاحم شما خواهیم شد. 
و  شعر  منتظر  جدی  جدی  و   ، گذشته  شوخی  از  ولی 
مطلب شما هستیم . به خوانندگان عزیز هم ازهم اکنون 
قول می دهیم که درشماره آینده شعر نیوشای عزیز  را 

درصفحه درپرند نیلی شعروغزل  خواهید خواند.
استادم  محبت  و  عزیز  بسیار  دوست   تو  ازتلفن  بازهم 

 قاسم بیگ زاده  سپاسگزارم .

همکار رادیوئی

الو با درود به شما من تاجبخش مسئول رادیوی  
فارسی داالس هستم. آقای کیخسرو بهروزی نشریه 
آزادی را برای من ارسال کرده بود . بسیار نشریه 
جالبی است . زنگ زدم تا ضمن تبریک  بگویم 

اگر کمکی ازدست من برمی آید درخدمتم .
خدانگهدار
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پاسخی به مقاله رنجهائی کشیده ام که مپرس
بدون  کیخسروبهروزی  آقای   « مپرس  که  ام  کشیده  »رنجهائی  درمطلب 

ذکرنام من ، می نویسد:

او  کردوبرای  خاکسارصحبت  گرامیداشت  درجلسه  که  ازافرادی  یکی 
شعری هم گفته بوددرزنده بودن منصور هروقت میخواست درمورداوحرف 

بزندازاوبانام »خاک سر« بجای »خاکسار« یادمی کرد.

بنظرم بکار بردن قید »هر وقت« در اینجا نا درست است. این ادعا را کسی 
میتواند دا شته باشد, که » همیشه« با آن فرد) گوینده اسم خاکسر( همراه 
بوده است. آ قای بهروزی که هر چند هفته یک بار آنهم تنها به مدت چند 
دقیقه مرا در انتشارات پارس می بیند, چگونه میتواند ادعا کند که من هر 

وقت از آن زنده یاد می کفته ام, او را با چنین نا می میخوا نده ام !

یک  در  من  و  انتشاراتی  مدیر   , بهروزی  آقای  ن,  مکا  ن  هما  در  ر  یکبا 
دیدار کوتا ه دوستا نه این نام مزاح آمیز را عنوان کردم, این تنها موردی 
بود در حضور ایشان. با این تر تیب بکار بردن » هر وقت« اغراق است. 
شند.  با  داده  را  درست  نا  گزارش  این  ایشان  به  گزارشگرانی  اینکه  مگر 
بودم,  آمده  نه  خا  به  و  مرخص  رستان  بیما  از  که  شبی   2003 سال  در 
با یک کار مشترک قلمی بدیدارم آمد. یک همکار غیر  منصور در رابطه 
گفتم  کردم.  معرفی  او  به  را  منصور  بود.  آمده  عیادتم  به  نیز  من  ایرانی 
را  عر  شا  نام  که  خواست  من  از  همکارم  است.  مبارز  و  است  عر  شا 
 « را  کسار  خا  اما  بود.  ده  سا  یش  برا  منصور  نوشتم.   . بنویسم  یش  برا 
نا م جدیدی  : منصور,  یدیم. گفتم  کاک سر« خواند. منصور و من خند 
برایت پیدا شد. از آن پس, در دیدا ر های خصوصی گاه به شوخی او را 
چنین و البته با تلفظ »خ« میخواندم. و پا سخ او یک لبخند دوستا نه بود.

متا سفانه در چند سال اخیر, منصور و من, دیدار های بسیار کمی داشتیم 
و علت آنهم تفسیر های متفاوتی بود که در باره ی بعضی از واژه ها و 
مسا ئل اجتماعی داشتیم. البته این اختال فات در دنیای فعا لین اجتما عی, 
هر گز با عث عدا وت و حتی دلخوری نمیشود, و مسئله ای عا دی است.

اما شعر من در فقدان منصور. اگر مال حظه کرده باشید, میگوید که به هنگام 
رستا خیزی چنین با شکوه, یک شا عر مردمی باید رنجهای خود رافرا موش 
کند و امید بخش با شد, نه آنکه به خاک پنا ه ببرد. بعد به شاعران ایرا نی 
و غیر ایرا نی رو کرده و گفته ام که در پیکار جها نی مبارزه با جهل و ستم 
شرکت کنند. بعد اشاره کرده ام که با فقدان منصور, کار به پایان نرسیده و 

منصور های بسیاری خوا هند آمد. این قانون تا ریخ است. 

 از هر چه بگذریم, منصور خا کسار بخش بزرگی از عمر خود را صرف 
مبارزه ی مسلحا نه و قلمی با دو نظام ضد انسا نی ستمشا هی و اسال می کرد 
و از این با بت در خور تحسین است. بله, من در محفل سه نفری با حضور 
آقای بهروزی  اسم  »خا کسر« را گفته ام و از بهروزی عزیز هم گله ای ندارم 
که چرا » حرف محفل ما را به مجلسی برده است«, زیراصا حب این قلم, 
آنچه را در محفل دوستا نه میگوید, در حضور همگا ن نیز پنها ن نمی دارد.

از دوست عزیز, کیخسرو بهروزی که وسیله ای شد تا باز این قلم خسته را 
کمی حرکت دهم, سپا سگزارم.

فضل اله روحانی

6-17-2010

ازتلفن  همکارعزیز.    ، تاجبخش   جناب 
چه  شما  تشویقهای  از  و  سپاسگزارم  شما 
باشما  که  درگفتگوئی  وچه  تلفنی  درپیام 
همکاری  معنی   . ممنونم  بسیار  داشتم 
به  ازیکسو  بهروزی  آقای  که  است  همین 
های  مقاله  ومرتب  دارد  لطف  ما  نشریه 
و  فرستد   می  ما  برای  را  اش  آموزنده 
و  مارادارد  دوستان  هوای  دیگر  ازسوی 
نشریه را به دست آنها می رساند . ازهمین 
تگزاس  داالس  برای  ای  سهمیه  شماره 
پست شما  آدرس  وبه  گرفتیم  درنظر 
 می کنیم  تا درآن خطه بین دوستداران چنین

ای  نشریه  وقتی  شود.  توزیع  ای   نشریه 
دوستانی  داشتن  دلیل  به  شود  می  موفق 
مثل شما وآقای بهروزی وآقای بیگ زاده 

و صدها  دوست عزیز دیگر است .

مجله سلطنت طلب ها
بی طرف  ودوم   اول  های  درشماره 
بودید اما یواش یواش دارید  خوی 
سلطنت طلبی خودرا نشان می دهید. 
طرفدارسلطنت  بگوئید  مرتبه  یک 

هستید وخیال مارا راحت کنید.

یک جمهوری خواه از مریلند
 

هموطن عزیزمن       به ایران قسم  هربار  
شوم  می  روبرو  هائی  استدالل  چنین  با 
برای تاریخ وفرهنگ و ازهمه مهمتر آینده 
که  زمانی  تا   . شوم  می  نگران  ایرانمان  
خمینی  برایران حاکم نشده بود  همه ما 
از  یکی  فرسخی  دریک  عکسی  ازاینکه 
خاندان سلطنت داشتتیم  بخود می بالیدیم . 
اما وقتی او آمد وآن اراجیف را بهم بافت 
ما که گول همه حرفهای اوراخورده بودیم  
و  کردیم  تکرار  مرتب  اوراهم  حرف  این 
ستم  دوران   ، مستبد  شاهان  که  کنیم  می 
 . قبیل  ازاین  وعباراتی  جمالت  و  شاهی 
هنوز خیلی ازما نمیدانیم  چرا یک شبه  با 

همه شاهان تاریخ خود  مخالف شدیم.
تلویزیونی  های  برنامه  در  ای  گوینده   
ورادیوئی اش  با عجله می خواهد رشته 
انتقادرا  کالم را بجائی بکشاند که  شالق 
با  هربار  و  بزند  ما  شاهنشاهی  برپیکر 
چنین  به  دست  مناسبت   وبی  مناسبت 

عملی می زند. 
پادشاهی  طرفدار  ما  که  نیست  مهم 
حق  این   . آن  مخالف  یا  باشیم  درایران 
از سیستم حکومتی  اگر  که  است  هرکسی 
اما    . انتقلد کند  ازآن   نمی آید  خوشش 
ازگذشته  انتقاد  ضمن  که  موفقند  ملتهائی 
خود   همواره به بازگو کردن نکات مثبت 
آنهم بپردازند.  ما هم اکنون فرهیختگانی 
با  اما  دارند   چپی  تمایالت  که  داریم 
با  درمخالفت  ما  که  گویند  می  شجاعت 

رژیم پادشاهی  راه درستی را نپیمودیم .
بانفی  ملتی  هیچ  باشد  یادتان  واینهم 

گذشته خود  بقا و دوام نخواهد یافت .
گوئیم  می  دیگران  و  شما  آگاهی  محض 
ایران زمینیم  پُرارج  تاریخ  ما طرفدار  که 

وبس.  ما مفتخریم که سردودمان پادشاهی 
ایران  یعنی کوروش بزرگ  تنها کسی بود 
که درطول تاریخ جهان ) نه فقط ایران (

واقعی  بمعنای  دمکرات  حکومت  اولین  
هرگز  ازاو  وپس  بوجودآورد  را   کلمه 
درگذشته  چه  ازجهان  ای  نقطه  درهیچ 
حکومت  دمکراسی  حال   درزمان  وچه  

نکرده است .
درباره دمکراسی کوروش  درآینده مقاله 
مفصلی  به چاپ خواهیم رساند تا بسیاری 
ازمفهوم  ازپیش  بیش  را  ازهموطنانمان 
پادشاهی که جزئی ازفرهنگ ما ایرانیان 

است آگاه کنیم .
البته ماهم مثل شما به بسیاری ازروشهای 
نادرستی که پادشاهان کشورمان داشته اند 
معترضیم .اما خط بطالن بر همه آنها نمی 
کشیم . امیدوارم خیال شما  وبقیه راحت 

شده باشد.
 ما طرفدارهرنوع سیستم سیاسی که باشیم  
برای  پایگاهی  را  مجله  این  داریم  سعی 
داشتن   . نگهداریم  سیاسی   افکار  همه 
ومطرح کردن یک فکر سیاسی بسیارخوب 
برسر  تخطئه    چماق   کوبیدن  ولی  است 

فکریه ای دیگر اشتباه بزرگی است .

بازهم شماره های قبلی

از اتاوا زنگ میزنم برای شما موفقیت 
بفرمائید  شماره  لطفٌا   . آرزومی کنم 
های یک ودو را ازکجا می توانم تهیه 

کنم .                    کانادا- اوتاوا

سئوال  بااین  مجله  درهرشماره  تقریبًا 
باید  اطالع  جهت   . شویم  می  مواجه 
بگوئیم که متأسفانه شماره یک نایاب است 
وخودماهم دیگر نداریم . ولی شماره های 
دیگررا می توانید به مبلغ 3 دالر به اضافه 
مختلف  درکشورهای  که   ( پستی  هزینه 
نشریه درخواست  ازدفتر    ) متفاوت است 

کنید تا به آدرس شما ارسال شود.
راه ساده تر هم این است که به سایت  رسانه 
گروهی پارس به آدرس زیر مراجعه کنید 
و 15 روز پس از انتشار هر شماره  آن را 
قبلی  های  شماره  بخوانید.  سایت  ازروی 

هم همگی برروی سایت قراردارند.

آدرس سایت ازاین قراراست :
www.parsmassmedia.org

 12 از  ای  مجموعه  هم  هرسال  درآخر 
جلد  را   سال  درآن  منتشرشده   شماره 
شده دراختیار  خواستاران مجله قرارمی 

دهیم  البته با هزینه تمام شده.

با  همکاری  به  مایل  که  دوستانی   
نشریه آزادی هستند می توانند مطالب 
خودرا به فارسی تایپ کرده وآن را 
دارند. ارسال  ما  میل  ئی  آدرس  به 

آأرس ئی میل ما ازاینقراراست:
pmm@parsmassmedia.org
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تاریخی"  "توضیح 
در  مندرج  خارج"،  یا  رستاخیز  یا  نگفت:  هرگز  "شاه 
را  گوناگونی  واکنشهای  آزادی  ماهنامه   4 شماره 
یکی  پاسخ   . داشت  درپی  عزیزما  خوانندگان  ازسوی 

از خوانندگان عزیز را درزیرمی خوانید: 

اند  آورده  سرمان  بر  آنچه  از  دو  هر  میهنم،  هم 
سرخورده و عصبانی هستیم. 

درسی که از کالِس هردیکتاتوری می توان آموخت 
باز هم آزادی است. و حاکمان بی لیافت ما قرن 
هاست که به این درس بی عمل تاریخی خود با 
ی شناسه  و  نام  از  استنتاخی  و  استنتاجی  تعابیر 

 واژه ی آزادی، به خود نمره 20 داده اند. 
ُگنگی  و  گفتاری  پیچِش  فرهنگ  بخنانه  شور 
بی  فکری  یورش  شومِ  ی  نتیجه  کرداری 
و  زبان  گریبانگیر  هاست  قرن  که  فرهنگهائیست 

فرهنگمان شده است.
اسناد  نیازمند  تاریخی  های  گفتمان  بازنمای 
"توضیح  و  توانمندیست.  و  گوناگون  تاریخی 
ایران،  فقید  تاریخی شاه  گفتار  بر  تاریخی" شما 
مرا بر آن داشت تا خاطره ای یا بهتر است بگویم، 
درددلی تاریخی را که از آزمون شخصی خود در 
این زمینه در خاطرم ماندگار شده، با شما بگویم و 
قضاوت و تفسیر این گونه آزمودگی های تاریخی 
خودِ  ی  عهده  به  را  شما  تاریخی  توضیح  آن  و 
تاریخ وابگذاریم. به شرطی که به درستی، چشم 
خردمند خود را به روی نتایج آنچه را که امروز 

می بینیم بر سر ملت و سرزمینمان آمده، نبندیم.
خورشیدی،   50 ی  دهه  آغازین  های  سال  در 
کارمند اداره ای به نام "مرکز توانبخشی ایران"، 
مستقر در خیابان کریمخان زند، کوچه ی سرشار، 
شدم. ریاست هیات مدیره این مرکز با آقای دکتر 
شجاع، پزشِک متخصص و فوق تخصص ارتوپدی 
اساس  بر  سریع   خیلی  که  سازمانی  بود.  ایران 
و  هنگام گرفت  به  نیازهای شدید جامعه رشدی 
تبدیل به وزارت خانه ی "رفاه اجتماعی" شد... 
80 درصد کارکنان این اداره جوانان پرشور و حاِل 

فرزنداِن دو نسل پرتالطم خاموش خود بودند. 
در همان طبقه ای که دفتر کار من بود، اداره ی به 
نام "دفتر امنیت ملی" وجود داشت. همکار بسیار 
نازنینی داشتم که از نزدیکاِن یکی از کارکنان آن 

دفتر بود.
برای  آنها  دفاتر و سیستم کاری  گونه  آن  هویت 
تمامی ایرانیان آن دوره بسیار بیش از هویت هر 
گونه تفکر و حزب و مرام سیاسی روشن بود و 
بی شک، شما نیز با هویت تحقیر آمیز و ترسناک 

آن آشنا بوده اید. و امروزه پس از 30 سال نیز، 
همان سیستم، همواره، در شکل های بسیار نفرت 
نام  به  آن  تر  گسترده  و  تر  شرمانه  بی  انگیزتر، 
های گوناگون "دفاتر گزینش، حراست، حفاظِت 
ایدئولوژی اسالمی و امنیت ملی!..." در جمهوری 
اسالمی نیز دنبال می شود که شاهد و شهید آنیم و 
رنج آن در پوست و استخوان مان موج می زند... 
در یکی از روزهای اداری، وقتی وارد ساختمان 
شدم، نگهبان ساختمان گفت: خانم... لطفا به اتاق 

... مراجعه کنید و دفتر حزب را امضا کنید.
پرسیدم :دفترِ حزِب چی؟! 

حزِب رستاخیز! گفتن همه باید امضا کنن!
چرا؟

در گوشم به تندی گفت: دفتر گفته! 
و با نگاهی که می گفت؛ حرف نزن دختر جان، 

برو فقط امضا کن، به من فهماند که چرا ندارد.
از ساختمان بیرون آمدم و به طرف جایی که دفتر 
بزرگی را برای امضا گذاشته بودند، رفتم. حسی 

بی سابقه در ذهنم موج زد که آخه یعنی چه؟ 
نمی دانستم چه کار باید بکنم. راستش برای اولین 
بار احساس کردم چرا این قدر نادانم؟ و چرا از 

ما می خواهند که این قدر نادان بمانیم. 
نه حزبی  ایران،  ساله ی  من، یک جوان 23-22 
می شناختم و نه رستاخیز را. چپ و راست را هم 
به اندازه ی دستان راست و چپم می شناختم، حاال 
باید، به دستور اداره ای که هویتش در زندگی و 
ذهن من، شناسانگرِ ناخن های کشیده ی پیرمردی، 
که در 8 سالگی ام دیده بودم، رسمیت می یافت، 
دفتری را بدون هیچ گونه شناخت روشنی از آن، 
درست،  من  برای  کردم.  می  امضا  بسته،  چشم 
همانند امضایی بر پیمان نامه ی ازدواج تحمیلی 
یک  در  بودم.  زده  سرباز  آن  از  سالیانی  که  بود 
زمان بی نهایت ناشناخته ی جدل آمیز زندگیم، با 
این فکر که غیبت آن روزم از اداره، پاسخگوی 

کردارم خواهد شد، به خانه برگشتم.   
فقید  شاه  زمان  در  من  مدنی  نافرمانی  اولین  این 
بود. و ندامتی هم در آن نمیبنم، چون بدون امضای 
که  طور  همان  داشت،  رسمیت  حزب  آن  منهم 
جمهوری اسالمی بدون رای من وشاید شما هم، 

رسمیت یافت. 
جامعه ی تاریخ سازاِن انسان های ایرانی را باید از 

1500 سال پیش نگاه پرس وجوگر داشت.
فردای آن روز وقتی به اداره آمدم، همکارم، در 
زماِن خلوتی اتاق کارم، به من گفت؛ تو، دیروز 

دفتر را امضا کردی و رفتی بیمارستان.

گفتم: رفتم خونه، امضا نکردم.
گفت: چرا تو امضا کردی و رفتی.

به من فهماند  با زبان خموش و چهره ای گویا، 
که خفه شوم.

بعدها، فهمیدم که آن روز از طرف دفتر، به این 
دوست عزیزم ماموریت جمع آوری دفتر امضا ی 
افرادی را که دفتر را امضا  حزب و ثبت اسامی 
نکرده بودند را می دهند و این انسان شریف، آن 
روز به جای بسیاری از ما، آن دفتر را امضا کرده 

بود.
ایران  فقید  شاه  گفتار  دیگر  بار  یک  میهنم،  هم 
را که درنشریه آزادی  به چاپ رسیده بودبا هم 

بخوانیم. 

است  فراگیر  تشکیالتی  آید  می  بوجود  که  "تشکیالتی 
آن  به  توانند  می  افراد  گیرد.  می  بر  در  را  همه  که 
بپیوندند. اگر نپیوستند توقعی هم نداشته باشند. اگر هم 
بخواهند از مملکت خارج شوند می توانند پاسپورتشان 

را بگیرند، کسی هم جلویشان را نمی گیرد..."

همان طور که شما خواسته اید، بهتر است  در پی 
نباشیم، ولی  تعابیر  مفاهیم و  استنساخ  استنتاج و 
این  نگاری خود  انصاف روزنامه  به حرمت  شما 
گفتار شاه ایران را شاهانه می دانید یا یک گفتار 
رهبر حزب سیاسی؟ فقط چندین پرسش تاریخی 

در همین گفتار کوتاه ولی پربها، نهفته:
نام  به  شده  دیکته  تشکیالت  یک  باید  چرا   _1

حزب، همه را در بر بگیرد و فراگیر شود؟
2- چرا باید آنهایی که نمی خواهند به آن بپیوندند، 

توقعی نداشته باشند؟
3- چرا باید کسی به فکر ما نباشد و...کسی جلوی 

ما را نگیرد...؟ 
***

بسیاری از من و شما هم پاسپورتمان را گرفتیم و 
از آن مملکت، بیرون آمدیم و کسی جلویمان را 

نگرفت. نتیجه چه شد؟
نخواست  هم  فارسی  سلمان  گویند؛پدر  می 
را  جلویش  هم  کسی  کند،  گوش  را  حرفهایش 
نگرفت و رفت عربستان و با آنچه که با خود آورد 

تا امروز دنیا را سرگردان کرده است. 
همین و نه بیشتر!

شیکاگو- هم میهن شما

پاسخ به  توضیح تاریخی 



شماره 6 - سال یکمآزادی صفحه34

ترکیه
همسایه  ممالک  ای  پاره  نیزهمانند  کشور  این 
ادامه  هنوزهم  که  خوددیده  به  مختلف  حوادث 
دارد. مصطفی کمال پاشا نهضتی رادراین کشوربنا 
نهاد که بااستقبال مردم پیشروروبروشد که تا امروز 
بعنوان میراثی ارزنده به آن مباهات میکنندوارتش 
بشدت مراقب حفظ آنست.تحول انجام شده تغییر  
بنیادی درحیات سیاسی واجتماعی ترکیه است که 
ومقررات  قوانین  زدن  کنار  کشوربا  آن  براساس 
دست وپاگیرو نیزتغییرخط به التین، ازمدار عقب 
بدانجا  تا  تغییریافت  امروزه  سرزمینی  به  ماندگی 
نامیدند.این  نوین  بنیانگذارترکیه  را  آتاتورک  که 
نهضت باهرگونه دین گرائی،فناتیسم وخرافه پرستی 
بشدت مخالف و طرفدارالئیسیته است. فسادورشوه 
خواری واعمالی نظیرآن ها مجازات سخت درپی 
دارد. مطبوعات ازآزادی کامل برخوردارند وهمه 
ریاست  اند.درزمان  یکسان  برابرقانون  در  افراد 
نخست  مندرس  بایار،عدنان  جالل  جمهوری 
وزیر اعالم کرد کشورش پاک ترین ومقتدرترین 
ورشوه  فساد  به  چون  اما   ، است  منطقه  دولت 
خواری متهم  بود صبح روزبعدبا کودتای نظامی 
درانتخابات  پسرش  شد.  ازکاربرکناروبدارآویخته 
رسید.جمال  مجلس  نمایندگی  وبه  کرد  شرکت 
تورگوت   ، اینونو  اورن،عصمت  کنعان  گورسل، 
کوروتورک،سلیمان  سونای،فحری  جودت  اوزال 
جمهوری  رؤسای  سزرودیگر  نجدت  دمیرل، 

چون  وزیرانی  ونخست  راپیمودند  آتاتورک  راه 
عصمت اینونو، خانم تانسو چیللرنیزبه همین ترتیب 
راه اسالم گرائی رادرپیش  اربکان  الدین  اما نجم 
انتخابات شهرداری  گرفت.باوجودیکه دولتش در 
هادراستانبول وآنکارابه پیروزی رسید، نظامی ها به 
او اخطار کردنددست ازاسالم گرائی بردارد وچون 
عمل نکرد برکنارش کردند.اززمان رسیدن عبداهلل 
به  اردوغان  طیب  ورجب  بریاست جمهوری  گل 

دوباره  اند  گرای  اسالم  هردو  که  وزیری  نخست 
کشوربابحران برخورد  الئیسیته وقشریون متعصب 
روبروشد وتغییرقوانین وآتاتورک زدائی آرام آرام 
میخواره  آتاتورک  که  میرودتاآنجا  کشورپیش  در 
وشهوت ران معرفی شده است !.نظامیان که تحمل 
بدگوئی علیه آتاتورک راندارند وبا هرگونه اسالم 
گرائی مخالفند، دست به کودتاهای مختلف زده اند

امنیتی  بازنشسته،مقامات  های  ازژنرال  ای  عده   
از  وشماری  گرا  ملی  شخصیتهای  سابق،برخی 
گران  کودتا  عضوگروه  سرشناس  نویسندگان 
ارگنه کن بازداشت شدند. اردوغان گزینش رئیس 
جمهورراازمجلس به رآی مردم گذاشت وتغییراتی 
بسود اسالم گرائی انجام داد.آرتش بعلت آنکه ترکیه 
قصد ورود به اتحادیه اروپا را دارد وشرط ورودبه 
آن استقرارآرامش درکشوراست عجالتآازهر گونه 
اقدامی خودداری میورزدولی این حالت آتش زیر 
یا  خاکستر است. هم چنانکه طبقه تحصیل کرده 
الئیسیته وطرفدارآتاتورک تظاهرات گسترده  علیه 
نظام اسالمی برپاکرد وامروزنیزمنتظرفرصت است 
مبدل  دیگری  اسالمی  ایران  به   نگذاردترکیه  تا 

گردد.

مصر 
مصراگرچه همسایه ایران نیست وباما مرزمشرکی 
ندارد اما یکی ازکشورهای مهم منطقه است که با 
ما وتاریخ ما ارتباط تنگاتنگی دارد.چه درزمانهای 
چه   و  بود  ایران  امپراطوری   از  جزئی   که  دور 
پذیرفتن  با  که  پیش  سال  ویک  سی  درحدود 
ما  سرزمین  با   خودرا  تاریخی  پیوند  ایران   شاه 

تجدیدکرد.  

سرزمین فراعنه مصر اززمان کودتای سرتیب نجیب 
پادشاه  فاروق  علیه  عبدالناصر  جمال  وسرگرد 
شد.باکودتای  مختلف  حوادث  کشوروارد  آن 
به  چپگرایان  ازسوی  که  وی  نجیب،  ناصرعلیه 
باواقعه درگذشت  تبدیل شد،  سمبل جهان عرب 
ناگهانی اش معلوم شد آن القاب وعناوین برخاسته 
ازدل مردم نبوده است. ازجمله یک صفحه فروش 
درمیدان قاهره به نویسنده میگفت ناصر برخالف 
میشد  گفته  چپگرایان  ازسوی  اش  درباره  آنچه 
قوانین ومقررات خاصی علیه مردم به اجراگذاشت 
ازجمله آنکه دستورداد هرکه دارای خانه شخصی 
که  صورتی  در   کرده  اجاره  راکه  منزلی  نیست 
بنام  را  ان  است  دیگری  منزل  مالک  صاحبخانه 
خود ضبط کند. درحالیکه مالک،خانه دوم را برای  

کمک به تأمین معاش خانواده خریده و اجاره داده 
مهربان و  بعنوان رهبری  ازانوالسادات  بود.بعکس 
آتش  برقراری  برای  که  میکرد  یاد  دوست  مردم 
به  دست  کشتاروویرانی  ازادامه  وجلوگیری  بس 
رهبران  به  اسرائیل  وباسفربه  زد  متهورانه  اقدامی 
آن کشورگفت جدال بس است.اما اورانیزنه بدلیل 
دوستی با اسرائیل که بجرم نافرمانی ازاراده غرب 
از سوی  تنها  که  کیفیتی  به  ایران  شاه  درپذیرش 
میسربود  امنیتی  ومقامات  دولتی  تشکیالت  یک 
ترورکردند تا درس عبرتی برای سایر رهبران باشد 
چه  غرب  رهبران  ازخواست  سرپیچی  بدانند  که 

جزا وعقوبتی درپی خواهدداشت

حال پس ازگذشت سالها ازترور سادات عواملی 
اند. کرده  وی  چهره  کردن  مخدوش  به  شروع 

ازافسران  یکی  بعقد  جیهان  گفتندهمسرش  برخی 
زمان سادات درآمده. دسته دیگرگفتند ازشاه برای 
ویک  کرده  دریافت  زیادی  پول  درمصر  پذیرش 

روزنامه کانادائی که بیش ازهرکشور اروپائی دست 
جمهوری اسالمی را برای سرمایه گذاری واعمال 
نفوذ آخوندهای ایران بازگذاشته مدعی شده است 
سادات رئیس جمهورپیشین مصر باسازمان سی.آی.

این  تمامی  که  است  داشته  همکاری  آمریکا  ای 
تهمت ها غلط وبرای مخدوش کردن چهره بزعم 
آنان" پاشای خوش لباس" انجام میشود  ومردم 
جهان بویژه مصروایران همواره ازاوبعنوان ابرمرد 
درمصرزمزمه  یادمیکنند.اکنون  ورفاقت  دردوستی 
نشانده  دست  عامل  که  است  ازان  حاکی  ها 
انرژی  پیشین سازمان  رئیس  غرب،محمدالبرادعی 
اتمی که هشت سال تمام بامسئله هسته ای ایران 
بازی کردوکاری صورت نداد بجای حسنی مبارک 
برتخت ریاست جمهوری کشورفراعنه تکیه بزند 

وکم کاری هایش را برای مردم مصردنبال کند!.

کشورهای  سیاسی  ازاوضاع  درآینده  بازهم   
برای  خاورمیانه  منطقه  وکشورهای  ایران  همسایه 

شما خواهیم نوشت.

)2(

اهرام ثالثه مصر

آثارتاریخی ترکیه
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افقی: 1-ازنویسندگان مشهورقرن نوزدهم آمریکاکه داستانهایش باحوادث 
شگفت انگیز همراه است - باریک اندام -2-زن عربی -وابسته خارجی 
-بهشت درجمع دخارخانمهای خودمان -3- روی سینه وشکم درازکشیده 
- طالونقره گداخته وبشکل شوشه درآمده - محل کار4- سینی از هفت 
اعتقادوعقیده  فارسی5-  دردستورزبان  -حرفی  اعدام  -درخت  سین 
دیگرمرغ  -نام  طایفه   -6 درشوش  -آرامگاهی  انگلیسی  اززبان  -حرفی 
دراواخرقرن  فرانسوی  نویسنده  فارس-7-  دراستان  سحر-شهرستانی 
هیجدهم واوایل قرن نوزدهمکه مؤسس مدرسه آتن وعضوآکادمی فرانسه 
شیپوری- گل  زبانها-نوعی  ترک  آب   -8- -پهلوان  فلزی  مرتجع  بود- 

ازمدارج  -یکی  فوتبال  بان  دروازه  9- کمک  - کچل  وحیران  سرگشته 
نقاشی  قراردارد-پرده  گونه  از  چس  که  وجانوران  گیاهان  بندی  تقسیم 
که  باشندوهرکس  چسبانده  مدوری  دیوارسقف  دور  به  که  مدوربزرگی 
وسط آن بایستد اینطوربنظرش بیآید که افق را نظاره می کند- 10- پاسبان 
کنند-ازحروف  مسافرت  باهم  مسافروزایروسوداگرکه  گروهی  وعسس- 
ندا-11- ازتوابع یزد درسرراه اصفهان- رودی درفرانسه -مذمت به شعر-

باهواسروکاردارد-  که  بدن  درداخل  عضوی   - نظامی  12-ازواحدهای 
 -14- ودرون  پنهان  حریرنازک-  نوعی  ورنجور-  -13-ضعیف  طاقه 
اندازه پوشاک فرنگی -تبعیت ومتابعت -انعام وبخشش -15- جزیره ای 
کتابهای  نویسنده   - سیسیل  آفریقاوجزیره  ساحل  بین  مدیترانه  دردریای 

"امیل "و"قراردادهای اجتماعی "
عمودی : 1-ازجمهوری های آمریکای مرکزی- بیانیه رسمی درباره عملیات نظامی 
باتوضیح پزشکی -2- ازدروس کالسیک - شبه جزیره ای درشمال غربی آمریکای 
دهندورسوا -می  فرانسه  درجنوب  شهروبندری  چنگیزی-3-  -قانون  شمالی 
می کنند-شیمیدان وسیاستمدارفرانسوی که مقدمات تهیه زاج سفید، شوره مصنوعی 
انواع سیمان ورنگ ثابت جهت پنبه را فراهم آوردودرزمان ناپلئون به وزارت رسید-

4- حرف پیروزی -شب محلی -کاشف واکسن آبله -سرزمین بی نام -5- جنس 
خوبی  علوفه  اش  وساقه  برگها  که  گیاهی  وبستر"-6-  اثر"جین  مذکر-مشهورترین 
برای دامها هستند-انس گرفته -دشمنی وعداوت -7-  پایتخت کشوری درآمریکای 
ونرم  به آن سعی وکوشش می کند-علف خشک کوبیده  نیل  برای  انسان  جنوبی - 
تاکنون درتاریخ  را که  باد-پست -جنبش های آن  شده -ستون بدن -8- جریان 
جهان بوجودآمده به سه دسته ملی ، مذهبی ، وجغرافیائی تقسیم کرده اند-پایتخت 

و  مجارستان   ، یوکوسالوی  ایتالیا،   ، آلمان   ، سویس  بین  مرکزی  دراروپای  کشوری 
نیز  آن  گل  که  -جانوری  انگلیسی  ترانزیستور-سگ  سرزمین  -9-واحدپول  چک 
وجوددارد-مقداربرق یک دستگاه یا باتری -10- معدن -چراغی درانواع مختلف 
که  هیجدهم  درقرن  فرانسه  ملکه   -11- وجوددارد-پرچم  هم  آن  دریائی  نوع  که 
گردید-عدد  واعدام  محاکمه  فرانسه  کبیر  ودرانقالب  بود  وآزادی  اصالحات  دشمن 
اول -12- واحدپول شبه جزیره ای درجنوب اروپا درگذشته -توده واجتماع بخارآب 
مخلوط با ذرات وقطرات بسیارریز آب معلق درجو- رودی دراروپا- مایه حیات - 
13- ازسال 1485 تا 1975 مستعمره پر تقال بود- ویتامینی است که خون را بند می 
آورد-جاروجنجال -14-نوعی مرغابی که النه اش را برروی درختها می سازد ودر
 نیمگره شمالی فراوان است -مترجم ترکی -شهرستان بال دیده ایران -15- خزنده ای

 موهوم وخیالی که معتقدبودند سم خطرناکی دارد- مشهورترین اثر نویسنده کتابهای 
بود. اسکاتلندی  دریا"و"سرود آخرین خنیاگر" که  "خانم 
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پاسخ جدول شماره 4: 
اافقی :

نار- کار- جی 3- سور- قدم -داد-  ادسا-  نبود-2-  بود یکی  1- یکی 
کوی 4-ار- ندا - روح -االت  5- ترم - نشان - هس - رو 6-باس - که 
- تمتع 7-کل - مار- بیدار- نه 8-ریا- ناو- سخی - نیو 9-یر - اسفنج 
- لوا - رگ-10- شروع - لت - نیک  11- یک - در- کانت - میر  12- 
روبه - کال - شین - وک 13- ازت - لعن- سخن - کسر 14- زه -  ناب 

- رای -کاتب 15- اصفهان نصف جهان 

عمودی :
1-یاسا- زکریای رازی 2- کدورت - لیر- کوزه 3- سیر - رب - بت پ4- با- 
نمام - ارده - نص 5- قد- سانسور- الف  6- دندان - رافع - کعبه 7- یام 
- شک - ون - کان  8- کر- راهب - جالل - رن  9- دون - یس -تن - سان  
10- نکاح - تدخل - تشخیص  11- باد- همایون - ین  -12- ور- استر - ایمن 
- کج  13- کل - کی - کاه  14- جوار- نیر - روستا - 15- ویکتورهوگو - 

کربن 
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 اراک:مرکزاستان مرکزی
        

*اراک برطبق نقشه  باالگوی شهرنیس فرانسه ساخته شد

آباد،  سلطان  قلعه   - عجم  عراق   
نامهای  از  واراک  آباد  سلطان 
شهری است که امروز قطب صنعتی 
به  شهراراک  .قدمت  کشورماست 
زمانی  گردد  بازمی  قاجاریه  دوره 
تشکیل  قاجارقشونی  فتحعلیشاه  که 
داد بنام قشون عراق ، تا ناامنی های 
موجود دراین منطقه را سرکوب کند. 
برای این قشون قلعه ای ساختند که 
به آن قلعه عراق می گفتند . بعد نام 
این قلعه که هزاران نفررا درخودجای 
تبدیل  آباد  قلعه سلطان  به  بود  داده 
شدوکم کم قلعه  ازاول سلطان آباد 
حذف و به آن تنها سلطان آبادگفتند. 
نامیده  عجم  عراق  هم  مدتی  آنگاه 
با روی کارآمدن رضا شاه  می شد. 
نام این منطقه رسمًا اراک شدوازآن 
پیشرفتهای   با  روزبروز  تاکنون  ببعد 
شگرفی همراه بوده است . بهنگامی 
شد  می  ساخته  عراق  قلعه   که 
مهندسی فرانسوی ازطرف ناپلئون که 
ایران روابط صمیمانه  با  درآن زمان 
ای داشت  به ایران آمد  واین شهررا 
ساخت  نیس   شهر  الگوی  مطابق 
.این مهندس فرانسوی که  تریزر نام 
داشست بازاری بشکل صلیب دراین 
جا ساخت که نشانه اعتقاداوبه عیسی 
مسیح است .پس ازآنکه سلطان آباد 
اراک  ونام  خودرابازیافت  آرامش 
رابرخودگرفت همه دیوارهای اطراف 
امرباعث  همین  برداشتند.  را  آن 
نقشه  برمبنای  که  منظم  شهری  شد 
نامنظم  بصورتی  بود  شده  ساخته 
پهلوی   دردوران  پیداکند.  گسترش 
شهر  دراین  زیادی  کارخانجات 
مرکز  بعنوان  شهر  این  شدو  ساخته 
امروزه  شد.  انتخاب  مرکزی  استان 
این کارخانه ها درشهراراک دایرند: 
الستیک سازی پارس )تایر پیروزی(

سازنده  اراک  سازی  ماشین  شرکت 

و  تیوب  بخارفایر  دیگهای  انواع 
فلنچ   - مخازن   - پل   - تیوب  واتر 
- شیرآالت سرچاهی - هیتر - فیلتر 
و هر سازه ای که در ذهن بگنجد در 

این شرکت قابل ساخت است.
)ایرالکو(کارخانه  سازی  آلومینیوم 
واگن پارس )سازنده انواع لوکومتیو 
و  مسافری  باری،  واگنهای  و 
سازی  سازی،کمباین  مترو(کابل 
سابق()سازنده  جاندیر  ایران)ایران 
ماشین آالت کشاورزی مثل تراکتور 
بیلر و موور( در سابق - کمباین - 

ماشین  هپکو)سازنده  کارخانه 
سازی(کارخانه های  راه  آالت 
آبیاری  لوله های  و  پروفیل  سازنده 
آونگان  کارخانه های  آلومینیومی 
نیرو( انتقال  فلزی  پایه  )سازنده 

کارخانه ادوات کشاورزی، کارخانه 
،کارخانه  آلومینیوم  نورد  تولید 
روناس،پاالیشگاه  شازند،رنگ  قند 
اراک،پتروشیمی،آذرآب،گروه  نفت 
صنعتی ساعی،لجور، لجورهیدرولیک 
و توسن سازان اراک،صنایع شیرسازی 
ناحیه صنعتی  گدازش،حاصل چین، 
دو  ناحیه  صنعتی  شهرک  خیرآباد، 
ناحیه  صنعتی  آباد(،شهرک  )ایبک 
یک واقع در ضلع شرقی اراک، که 

دوران  به  صنعتی  مراکز  این  اکثر 
رژیم قبل مربوط است .

شهرستانهای  شامل  مرکزی  استان 
 • اراک   • آشتیان   : است  زیرین 
تفرش • خمین • خنداب • دلیجان 
 • شازند   • ساوه   • زرندیه   •
آستانه • پرندک • توره • داودآباد  
 • سنجان   • زاویه   • رازقان   •
غرق آباد • فرمهین • قورچی باشی 
مأمونیه   • کمیجان   • کرهرود   •
 • نراق   • میالجرد   • محالت   •

نوبران • نیم ور • هندودر.
درسال 1389 فراهان نیز به شهرستان 
تبدیل شده واکنون یکی ازشهرهای 
رود. بشمارمی  مرکزی  استان  مهم 

فراهان  وگردوی  بادام  انگور، 
بسیارمعروف است.

صنایع  بر  عالوه  مرکزی  استان 
داده  درخودجای  که  ای  پیشرفته 
نیز  ایران  دستی  صنایع  به  است 
اکنون  .هم  است  داده  نشسان  توجه 
درساروق ازتوابع فراهان   فرشهای  
مرغوبی بافته می شود که درایران و 

جهان شهرت  دارد. 
ازنقاط دیدنی اراک به مکانهای زیر

می توان اشاره کرد:شهربازی الله ، 
سفره خانه کوهستان ، پارک امیرکبیر، 
پُل   ، وحش  باغ   ، جنگلی  پارک 
دوآب ،  دره گردو، موزه چهارفصل 
،  سرای مهر ،  موزه صنایع دستی ، 
مجتمع تفریحی امیرکبیر، برج شیشه 
آباد،  ُدلف  شهرزیرزمینی    ، اراک 
پیرمرادآباد، آتشکده برزوی راهگرد، 
حاج  منزل   ، اراک  کاروانسرای 
سامان طلعتی ،  منزل اعیانی خاکباز، 
 ، ارگ حکومتی   ، وکیل  حاج  قلعه 
بنای   ، بازاراراک  تاریخی  مجموعه 
وتعدادی  سپهدار،  مدرسه  تاریخی 

امامزاده و مسجد.
افتاد  اراک  به  گذارتان  اگرزمانی 
توانید  می  که  هائی  سوغاتی 

باخودبیاورید اینها هستند:
باسلوق ، کشمش سبز، صابون محلی 

، شیره انگور، و فتیر.
که  دهیم  توضیح  درموردفتیرباید 
نوعی شیرینی است که از آرد، شکر، 
تخم مرغ وموادی دیگر  تشکیل شده 
شود.. می  پخته  درتنور  نان  ومثل 
دراغلب شهرهای ایران فتیرمی پزند

معروفتر  ازهمه  اراک  فتیر  ولی 
ومرغوبتر است . فتیر انواع گوناگون 
دارد ازجمله فتیر کسمه ، و شیرمال 
گفت  باید  هم  باسلوق  درمورد 
است  معروف  بسیار  مراغه  باسلوق 
کمی  دست  هم  اراک  باسلوق  ولی 
باسلوق  اصلی  ندارد.ماده  ازآن 
 ، شکر   ، آب  با  که  است  نشاسته 
پودرنارگیل   ، گردو  مغز   ، گالب 
پخته  و  مخلوط  هل  وکمی  کره   ،

می شود.
استان مرکزی  یکی از مهمترین  مراکز 

صدور گل به خارج ازکشوراست.
میدان مرکزی شهراراک 
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شهادت دکترشاپوربختیار

سالروز درگذشت رضاشاه درژوهانسبورگ
سالروزدرگذشت محمدرضاشاه  درمصر

سالروز آغازجنگ جهانی اول

روز بزرگداشت شیخ شهاب الدین سهروردی  

جشن مردمساالری)مشروطیت(

تصویب تشکیل صلیب سرخ جهانی در ژنو 

درگذشت استاد کمال الملک 

روزجهانی جوانان

جدائی بحرین ازایران 

جشن چله تابستان

پایان جنگ 8 ساله ایران وعراق 

درگذشت پورسینا

جشن امردادگان

روزشمار ماه امرداد  1389 خورشیدی

مرداد مه است سخت خرم  
 َمی نوش   پیاپی   و دمادم   

            »مسعود سعد سلمان«

 )Amertata امرداد،)امرتاته-  اوستایی  واژه 
اگر الف آن  به معنی بی مرگی است و  است که 
را که پیشوند نفی است از قلم بیندازیم معنی آن 
عوض شده و فرشته بی مرگی و جاودانگی به دیو 
نیستی و مرگ تغییر شکل می دهد. زیرا همانطور 
معنی  مرداد  است  مرگی  بی  معنای  به  امرداد  که 
مرگ می دهد.بنابراین شایسته است که این کلمه 
را امرداد بخوانیم، و چون امرداد فرشته جاودانگی 
و بی مرگی می باشد، در عالم جسمانی نگهبانی 
دار و  افزایش  و  آبادانی  و  ها  گیاهان و روییدنی 
درخت با اوست. نیاکان ما در این روز به باغ ها 
و مزارع خرم و دلنشین می رفتند و پس از نیایش 
با  را  این جشن  مراسمی  اهورامزدا طی  به درگاه 
شادی و سرور در هوای پاک و در دامن طبیعت 

برگزار می کردند.
)بااینهمه بسیاری از پژوهشگران ما براین باورند که 
امرداد ومرداد هردو صحیح است زیرا درشاهنامه 
فردوسی هم به هردو صورت آمده است و ما نباید 
از فردوسی فراتربرویم وخدای ناکرده بگوئیم که 
این استاد وپادشاه  سخن مرتکب اشتباه شده است (

هفتمین روز از ماه امرداد )مرداد( جشنی در ستایش 
و گرامیداشت »اُمرداد«، در اوستایی »اَمِرتاَت« و در 
پهلوی »اَُمرداد« به معنی بی مرگی و جاودانگی و 

نام یکی از امشاسپندان، برگزار می شود.
امرداد در باورهای ایرانی در جهان خاکی نگاهبان 
رود  می  بشمار  ها  رستنی  و  گیاهان  سرپرست  و 
و  دارند  جای  هم  کنار  در  »خرداد«  با  همواره  و 
دو  این  از  نیز  مینوی  در جهان  »دوام«  و  »کمال« 

امشاسپند است.

است  بخش درست شده  از سه  امرتات،  واژه ی 
زبان  در  نخست  »تات« که بخش   + »َمر«   + »اَ«   :
اوستایی پیشوند نفی است، بخش دوم، از ریشه ی 
مصدری »َمر« به مانک »مرگ« و بخش سوم پسوند 

»کاملی«، »رسایی« و »سالمی« را می رساند.

این نام در اوستا، به ویژه گات ها صفتی است از 
پایندگی  و  ناپذیری  زوال  مظهر  اهورامزدا،  برای 
در  بیشتر  را  جشن  این  روی  این  خداوند.از 
خرم  های  مزرعه  و  ها  باغ  و  سارها  کنار چشمه 

دلنشین در دامن طبیعت برپا می کنند.
»آثارالباقیه«ی فارسی  برگردان   250 برگ  در 

ابوریحان بیرونی چنین آمده است که :
»... مرداد ماه که روز هفتم آن مرداد روز است و 
آن روز را به انگیزه ی پیش آمدن دو نام با هم، 
جشن می گرفتند. معنای امرداد آن است که مرگ 

و نیستی نداشته باشد. امرداد فرشته ای است که
 

 

به نگهداری جهان و آراستن غذاها و داروها که 
اصل آن از نباتات است و بر کنار کردن گرسنگی 
یافته  کارگزاری  باشد،  می  ها  بیماری  و  زیان  و 

است
جشن امردادگان برهمگان خجسته باد

درگذشت مرحوم شعبان جعفری
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نامه نهم

دوست عزیز  حوادث وخاطرات گذشته هرکدام 
شبیه  وهیچیک  دارند  وبکری  تازه  خصوصیات 
بیاددارم  بهم نیستند . آنچه ازدوران اولیه خدمت 
وبیگاه سرجلو  گاه  آشنایان ودوستان   : است  این 
چقدر  ماهی   ، خوب   : پرسیدند  آوردندومی  می 

مواجب می گیری ، کاروبارت چطوراست ؟
یا می پرسیدند : غیرازمواجب مداخل هم داری؟

اگرمی فهمیدند که اهل این حرفها نیستی تعجب 
می کردند . به ندرت باورشان می شد که چگونه 
ممکن است آدم کارمند باشد واهل زدوبند نباشد 
. گاهی می دیدی کسانی بدون پرده پوشی اعمال 
مدفون  گردوغبارفراموشی  زیر  که  گذشته خودرا 
یکی   . دهند  می  شرح  وتاب  باآب  است  شده 
این  کالمش  ی  تکیه  همیشه  گو  بذله  ازهمکاران 
بود : آقای رئیس خودش ازهرکس بهتر می داند 
که با شندرغاز حقوق نمی شود زندگی کرد تاچه 
وپونتیاک  وویال  باغ  دارای  انسان  اینکه  به  رسد 
ویاکادیالک هم باشد وهرسال برای تمدداعصاب 
آمریکا  یا  اروپاو  به  هم  سری   " آپ  "چک  و 

بزند!. 
وبرای تکمیل سخنانش ادامه می داد : اگر می بینی 
می آید وگاهی هارت و هورت می کند مصلحت 
نکند  وجود  عرض  اگر  خوب   . است  کارچنین 
وخودی نشان ندهد ازکجامعلوم می شود که رئیس 
است وصاحب زورواختیار . پدربیامرز خودش هم 
اما  ندارد  اعتقادی  بحرفهایش  کسی  که  داند  می 
بازهم می آید وهمان حرفهایش را تکرار می کند 
را  وادعاهایش  حرفها  همین  نان  باألخره  چونکه 

می خورد!
گاهی می دیدی رئیس ومعاون بجان یکدیگرافتاده 

او به بدترین وضعی همدیگررا کنفت می کنند .
سلیقه  اختالف  برسر  ظاهراً  وجدالها  جنگ  این   
مسائل  روی  درباطن  ولی  کارها  تنظیم  درمورد 
خصوصی ومادیات دورمیزد . رئیس ومعاون چون 
باهم کنارآیند  یعنی چون  توانند  نمی  می دیدند 
زبان یکدیگررا نمی فهمیدند وخالصه چون باهم 
محرم نبودند وبیکدیگر اعتمادنداشتند  به عناوین 

مختلف زیرپای هم را سست می نمودند .
و  رئیس  بین  کشاکش  و  اختالف  این  گاهی  ویا 
پیش  ازسالها  که  پیوست  می  وقوع  به  معاونی 
خوانده  باهم  را  محرمیت  صیغه  سیر  خط  دریک 

بودند .
دراین کشاکشها ، اغلب کارمندان  بنا به خصلت 
بوروکرات مآبی وابن الوقتی خویش ، همیشه وقتی 
که بایکی از طرفین دعوا مواجه می شدند خودرا 
هوادار وی معرفی نموده وازدیگری انتقاد می نمودند .

 اینان همواره هیزم کش دعوای هردو بودند . چون 
بهرحال  هرچه که دامنه ی  اختالف رئیس و معاون 
باال می گرفت وآب گل آلود تر می شد آنان بهتر 

می توانستند ماهی بگیرند .
کسی  هم  اگر  ودعوائی   جدال  چنین   دریک 
طرف  بازدرنظر  کرد  نمی  واردمعرکه  را  خودش 
مقابل جزء مخالفین به حساب می آمد ودرحقیقت 
دشمنی هردوطرف را بجان خریده بود. گاهی  اگر 
خط  دریک  کسانی  که  شنیدی  می  ویا  میدیدی 
را  زبانت  ناچاربودی  کنند   می  زیگزاگ حرکت 
اند هرکس را راه  نگاهداری . چون ازقدیم گفته 

وروشی است . 
ویا حتمًا  این شعررا نیز شنیده ای که زبان دردهان 
دهد  می  سرسبز  سرخ  زبان  یا   . سراست  پاسبان 
نیز حتمًا میدانی که انسان درطول  برباد! واین را 
نگاه همواره  بزند   حرف  ازآنکه  عمرخودبیش 

 می کند .
وتو نیز می توانی همچنان تماشاچی باشی . آری 

نگاه کن . نگاه کن .
معنی   تمام  به  همکاران  از  بعضی  عزیز...  دوست 
آب زیر کاه ودرعین حال نامرد نیز بودند . ابائی 
نداشتند که دست بی گناهی را درتباهی ها و زشتی 
ها یشان بند کنند و خالصه اینکه برای خودشان 

شریک جرم بتراشند .
که  زمان  آن   . بود  کسان  اینگونه  ازجمله  م.و. 
خواست  ازمن  روزی  بودم   شده  استخدام  تازه 
ذیل اسنادی را که هیچگونه مسئولیتی درقبال آن 

نداشتم امضاء کنم .
پیشنهادش چنین بود : یک امضاء کوچک درذیل 

این سندها بکنید!.
وجودش  بر  شرمساری  و  ناامیدی  آتش  من  اما   
ریختم وگفتم : آقا ، متأسفم  ازاینکه ناچارم بگویم 
دارد.  یکسان  مسئولیتی  بزرگ  یا  کوچک  امضاء 
هست  بزرگ  بقدرکافی  خودتان  امضاء  وانگهی 

والبد می تواند جوابگوی سئواالت باشد!
ازشرم  نگاه کردم چهره اش  به چشمانش  ووقتی 

سرخ شدوسرش را به زیرافکند وهیچ نگفت .
***

 نامه دهم 

نانجیب  زمانه  دراین  گرانقدروعزیز     دوست 
پایمال  وسپس  معاوضه  باپول  انسانیت  که 
نشانه    ، وبرق   وپُرزرق  پرقیمت  می شود وجامه 
ها  دوستی  بشمارمیرود   وفضیلت  بزرگواری   
داشته  ازاین  پیش  که  وفائی  صفاو  علیرغم   نیز 
همواره  کننده که  توخالی وکسل  تعارفات  ازحد 
برچسبی ازدروغ وریا وتملق بهمراه دارد  تجاوز 
نمی کند ، شاید اغراق نباشد اگر بگویم که در این 
میان  دوستیهای اداری ناپایدارترین وکمرنگ ترین 
دوستی هاست  تاموقعی که گروهی همکار دریک 
مکان مشغول کارند هرروز صبح همینکه یکنفر از 
در بدرون می آید  همگی با تمام قد از جایشان 
ترند دست  وآنها که ظاهراً صمیمی  برمی خیزند 
باآنهاکه دورترند  . بعد  نیز می فشارند  یکدیگررا 
به احوالپرسی  می پردازند و سرشان را همچون 
مجسمه حیواناتی که درعقب اتومبیلها می گذارند 
ای  تازه  واگرحادثه  دهند  می  حرکت  بباالوپائین 
رخ داده باشد ویاخبری درباره اضافات وترفیعات 
درروزنامه خوانده باشند آن را بااحتیاط و تردید 
برای یکدیگر بازگو می کنند . زیرا می دانند  که 
واشتباه  اساس  بی  غالبًا  ها  روزنامه  اخباربعضی 
آمیز است . آنهاکه دررده پائین تر قراردارند یعنی 
رفتن  درباره  تردارند  اهمیت  وبی  ساده  مشاغلی 
ندارند  حساسیت  ومدیرکلی  وزیر  هیچ  وآمدن 
وهرگز   . کنند  نمی  واضطراب  ناآرامی  واحساس 
درباره خصوصیات آنان بگفتگو نمی پردازند چرا 
که هیچگونه  ارتباط وتماس مستقیمی با آنها ندارند 
ودرنقاط دورافتاده کشور چه بسا که یک کارمند ،

 نام وزیر ویا معاون وزارت خانه اش را  نداند . 
اما آنهاکه باالترند و مقامی دارند به نسبت اهمیت 
که  خوانند  می  ویا  شنوند  می  همینکه   ، کارشان 
یافت  تغییر  کل  مدیر  ویا  ومعاون  وزیر  فالن 
مقام  طعم  واگر  شود  می  پاره  دلشان  بند  ناگهان 
و جاه طلبی زیردندانشان مزه کرده باشد ناراحت 
جدید  مقام  آمدن  با  دانند  می  چون  شوند  می 
ها  تغییروتبدیل  دراین  بروند.  ناچارند  نیز  آنها 
وجابجا شدنهاگاهی روحیه بروکرات مآبی بعضی 
تظاهر  گیری  وچشم  آشکار  بطرز  کارمندان  از 
دروغین  موارداحساسات   دراینگونه   . نماید  می 

متملقین 
 >>>>>  

آنچه تاکنون خوانده اید:
دردها  موشکافی  به  اثرنویسنده   دراین 
وطی  پردازد  می  اجتماعی  مشکالت  و 
نویسداین  می  دوستش  به  که  هائی  نامه 
وتحلیل  تجزیه  هارا  دردهاونابسامانی 

میکند...
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که همیشه درپای میز قدرت سینه می زنند برای 
.بعد  کند  می  فروکش  ناگهان  کوتاهی  مدت 
همینکه مقام جدید درجایش قرارگرفت ، دوباره 

تنورتملقشان  زبانه می کشد.
بعدازچندی می بینی دیگر تره هم برای آن کسی 
نمی  خورد  داشته  ومنصبی  ومقام  عنوان  قباًل  که 
کنند  وحتی رویشان را هم برمی گردانند تا ناچار 

به ادای احترام وسالم نیز نباشند .
بیند   وریارامی  اینگونه چندرنگی  که  وقتی  انسان 
بی اختیار باورش می شود که آدمها درحقیقت به 
"میزها" و"عنوانها" و"مقامها" تعظیم می کنند نه 

به اشخاص .

نامه یازدهم 
دوست عزیز   می دانی که غیبت کردن و وزر و 
ازعادات  یکی  کشیدن   دوش  رابه  دیگران  وبال 
زشتی است که همگی مابیش وکم به [ن دچاریم 
وکوتاه  بیکاری  زائیده  ناپسند  عادت  این  شاید   .
اندیشی است . بعضی ازهمکاران  وقتی که دهانشان 
مثل سنگ آسیاب به حرکت می افتاد وشروع به 
مینمودند   چینی   و سخن  وپُرحرفی  گوئی  متلک 
هیچکس جلودارشان نبود. گاهی میدیدی یکی از 
کارمندان که دل پُرخونی ازدیگری داشت ، پُشت 
سر او به بدگوئی پرداخته وهزار بد وبیراه نثارش 
به  ازدر  اتفاق  او برحسب  اگر  . ولی  می ساخت 
با  ناگهان آقای سخن چین   درون اطاق می آمد 
آن    دروراء  که  ولبخندی   جانب   به  حق  قیافه 
صدها حیله نهفته بود  ازآمدن وی اظهار مسرت 

به چرب  بازدن یک چشمک  پنهانی  و  می کرد  
زبانی می پرداخت : " شما واقعًا  چقدرحالل زاده 

اید . اآلن ذکر خیر تان بود" 
تازه وارد که قباًل چوب غیبت آقاراخورده وازهمه 
جا بی خبر بود اجباراً پیازرانیز می خورد واظهار 
سرکار  لطف   ، آقا  متشکرم  کرد.:"  می  قدردانی 

همیشه شامل حال بنده بوده وهست ."
ریا  به  آلوده  نیز  اظهارقدردانی  این  که  بسا  ای 
تعارفات  به  پاسخی  ودرواقع  محض  وتعارف 
هرحال   به  زیرا  بود.  نابکارش  دوست  توخالی 
همکاران به اخالق و تلون مزاج یکدیگر بیش و 
کم واقف بودند وبخوبی می توانستند ازپس هم 

برآیند .
درمحیط اداری تعارف کردن ودوالوراست شدن 
موضوع  یک  گذاردن  یکدیگر  زیربغل  وهندوانه 
عادی وبخاطر نفعی جزئی بایکدیگر کلنجاررفتن 
دادهای  ازرخ  کردن  خالی  یکدیگررا  وزیرپای 

معمولی است !.
گاهی می دیدی دوهمکار که مدتها باهم نشست و 
برخاست وآمدوشد دارند وبه اصطالح اظهارمحبت 
ودوستی می کنند برسرمسائل کوچک وبی اهمیتی 
واینگونه  مینمایند  احترامی  بی  بیکدیگر  نسبت 
شودکه  می  آنها  دشمنی  واساس  پایه  رنجشها 

درهرحال به تضعیف وتحقیر یکدیگر بپردازند.

نامه دوازدهم 
افتد  می  کمتراتفاق  وگرانقدر     مهربان  دوست 

دوکارمندکه ازیک مبداء  بسوی یک مقصد 

باشند  مشابه  سرنوشتی  دارای  کنند  می  حرکت 
.معمواًل درمحیط هائی که روابط وضوابط اساسی 
نیست   ها  وزندگی  برسرنوشتها   حاکم  واصولی 
توان  نمی  را  هیچکس  موفقیت   عدم  و  موفقیت 
پیش بینی کرد. فراوان دیده شده است که دوفرد 
واجدشرایط مساوی ، درجریان دوشرایط نامساوی 
افتاده اند ویادوفرد  دارای شرایط نامساوی دریک 
نوشتن  شاید  اند   کرده  حرکت  مساوی  مسیر 
سرنوشت دوستمان جالل  برای شاهد مثال واثبات 

این مطلب خالی ازلطف نباشد.
دوست عزیز...توخوب میدانی که جالل وهوشنگ  
هردو همزمان ازدبیرستان فارغ التحصیل شدندو راه 
دیارغرب رادرپیش گرفتند . جالل که از بازمانده 
دانشکده  از  دریکی  بود  بارسفربسته  پدری  ارثیه 
های  ازدانشکده  دریکی  وهوشنگ  اوهایو  های 
هاروارد به تحصیل پرداختند  اما طولی نکشید که 
جالل برگشت . برگشتن او همزمان بادوره ای بود 
قیافه ای طوفانی داشت  که هوای سیاسی کشور 
وهرکس  بود  زده  رابرلب  قفل سکوت  اومدتها   .
راجویا می شد  کاره گذاشتنتحصیلش  نیمه  علت 
مشکالت مالی را عنوان می کرد.اما معلوم بود که 
علت اصلی وآنچه وی را رنج می دهد موضوع 
که  گفتگوهائی  ازخالل  باألخره    . است  دیگری 
باهم داشتیم جسته گریخته  سخنانی تراوش کرد 
یکی  که  ازواقعیتی  دفاع  بخاطر  که  شد  ومعلوم 
از روزنامه های محلی آن را دگرگون جلوه داده 
واوبه پاسخگوئی  پرداخته بوده است  موردبُغض   
بقیه درصفحه 44      

یک  شایسته  تملق 
شناس  کارمندوظیفه 

نیست
مقام محترم وزارت

مارخوش خط وخال تملق گو
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 ورزش ما
     و  جهان

غرامت 450 میلیونی فدراسیون 
فوتبال به علی دایی !!

 علی دایی می تواند بابت باقیمانده قراردادش از 
فدراسیون 450 میلیون تومان غرامت می گیرد. این 
پرداخت  او  به  که  است  میلیونی   900 بر  عالوه 
شده اگرچه دایی دوست دارد 550 میلیون تومان 

دیگر هم بگیرد
حسین عبداللهی یکی از اعضای کمیته انضباطی 
کرد  اعالم  فارس  با  گو  و  گفت  در  را  خبر  این 
تاریخ  انضباطی  احکام  ترین  جنجالی  از  یکی  تا 

فوتبال ایران صادر شود. 
انضباطی  کمیته  »رأی  گفت:  باره  این  در  او 

صادر شد و طبق آن علی دایی از زمان برکناری 
در  حضورش  زمان  تا  ملی  تیم  سرمربیگری  از 
پرسپولیس می تواند از فدراسیون بابت قراردادش 
ماه  این زمان حدود 9  دستمزد دریافت کند. که 
است.در متن حکم مبلغی درج نشده است و در 
سال دوم هم مبلغ قرارداد توافقی است اما با توجه 
 600 اول  سال  در  دایی  قرارداد  میزان  اینکه  به 
میلیون تومان بوده است در این گونه موارد کمیته 
انضباطی دستمزد سال اول را درنظر می گیرد که 
با توجه به 9 ماه بیکاری ایشان علی دایی می تواند 
تیم  سرمربیگری  بابت  تومان  میلیون   450 حدود 
ملی از فدراسیون دریافت کند.یعنی بابت هر ماه 

50 میلیون تومان دستمزد می گیرد«.
انضباطی تاکید کرد: » این رای قابل  عضو کمیته 
اعتراض است و طرفین حداکثر یک هفته پس از 

رؤیت حکم می توانند به آن اعتراض کنند«.

جنجال  دایی  شکایت  موضوع  اخیر  ماه های  در 
های زیادی را در فوتبال ایران ایجاد کرده. کمیته 
برای صدور  که  است  ماه   2 به  نزدیک  انضباطی 
حکم علیه فدراسیون فوتبال به جمع بندی رسیده 
این حکم  ابالغ  از  مانع  فدراسیون  رئیس  اما  بود 
این  سر  بر  اختالف  می شود  گفته  حتی  می شد. 
حکم و محکومیت فدراسیون فوتبال سبب جدایی 
فوتبال  فدراسیون  از  شریفی  قاضی  قریب الوقوع 

خواهد شد.
به نظر می رسد علی دایی هم یکی از منتقدان به 
خواستار  وکیلش  و  او  چون  باشد  صادره  حکم 
فوتبال  فدراسیون  از  تومانی  میلیارد  یک  غرامتی 

شده بودند.

آلمان به برخی از همراهان تیم پرسپولیس 
ویزا نداد

سایت خبرآنالین در تهران: در حالی که کاروان 
ژوئن  چهارشنبه30  صبح  پرسپولیس،  فوتبال  تیم 
آلمان  عازم  دورتموند  اردوی  در  شرکت  برای 
روابط  مدیر  و  عکاس  خبرنگار،  برای  بودد، 
عمومی باشگاه پرسپولیس و همچنین همراهان این 

تیم ویزای این کشور صادر نشده است. 
شدن  پناهنده  از  وحشت  در  رژیم  است  گفتنی 
عوامل  از  تعدادی  همواره  ایرانی،  ورزشکاران 
با  همراه  نفرات  عنوان  تحت  را  خود  اطالعاتی 
تیمهای ورزشی اعزام می کندکه بهمین دلیل برای 

بقیه هم ویزاصادرنشد.

مارادونا و آلمانی ها

پس از شکست  مفتضحانه تیم آرژانتین از آلمان 
با نتیجه 4 برصفر  مارادونا که درطول همه بازی 
خوش  و  آداب  مبادی  خودرا  کرد  می  سعی  ها 
مشرب جلوه دهد  بیکباره کنترل خودرا ازدست 
دادو وقتی طرفداران تیم آلمان می خواستند بااو 
عکس بگیرند با رکیک ترین حرفها آنهارا ازخود 

دور کرد.
گرد  توپ  که  دانست  می  خوب  مارادونا  شاید 
است و هراتفاقی ممکن است درزمین فوتبال بیفتد 
بد   بسیار  نتیجه   بااین  کرد  نمی  فکر  هرگز  ولی 

بازی را به آلمانی ها واگذار کند.

  مسابقا ت فوتبال جام جهانی و 
ماجراهای جالبش  

با  اغلب  جهانی  جام  فوتبال  مسابقات  نتایج 
جورواجوری  های  العمل  وعکس  ها  واکنش 
ازسوی رهبران ومردم ممالک مختلف روبروشده 
جنوبی  درآفریقای  که  امسال  درمسابقات  است. 
)تبعیدگاه رضاشاه( برگزارشد، برخی تیم ها  که 
شانس موفقیت شان برسایر تیم ها حتمی دانسته 
بنوعی  هائی که  تیم  بعضی  ،بعکس  باختند  میشد 
به حساب نمیامدند بر رقیبان نیرومند خود پیروز 
شدند .بعضأ نیز مانند ژاپن باعدم موفقیت ضربه 
ایران  ملی  تیم  گشتند.  خارج  ازدوربازیها  آزاد، 
جمهوری  پایوران  وخیال  بود  ها  بازی  غایب 
برد،یا  اگرمیبود  که  آسوده  بابت  ازاین  اسالمی 

باختش
با عکس العمل مردم منتظر فرصت روبرومیشد!.

 کره شمالی بدشانس ترین تیم جام جهانی امسال 
بازی  ازدور  ازپرتغال  گل   7 بادریافت  که  بود 
از  منابع  برخی  نیوزنوشت  شد.پارلمان  ها حذف 
شمالی  کره  فوتبال  تیم  اعضای  فرستادن  احتمال 
برای  تنبیه  نوعی  عنوان  به  سنگ  ذغال  معادن  به 
باخت سنگین دربرابر تیم ملی فوتبال پرتغال خبر 
میدهند. ایلنا نوشت تیم های زیادی بعدازبازگشت 
ناموفق به کشورشان با واکنش سرد هواداران خود 
روبه روشدند ولی بنظر میرسد سرنوشت متفاوت 
کره  فوتبال  ملی  تیم  درانتظاراعضای  تری  وتلخ 
شمالی باشد. روزنامه هرالدسان نوشت کیم چون 
تصمیم  بیسابقه  دراقدامی  شمالی  رهبرکره  ایل 
گرفت مسابقه فوتبال کشورش وپرتغال بطورزنده 
تاپیش  شود.  داده  پوشش  شمالی  درسراسرکره 
زنده  تماشای  اجازه  شمالی  کره  مردم   ، ازاین 
پیروزی  ودرصورت  رانداشتند  فوتبال  مسابقات 
تأخیر  با  مسابقات  این  حریف،  دربرابر  شان  تیم 
ایل  چون  کیم  دستور  به  اما  میشد.  پخش  زمانی 
چهارم  ازگل  پس  امسال  مسابقه  مستقیم  پخش 
ازاتمام  بعد  مسابقه  گزارشگر  و  شد  قطع  پرتغال 
بازی گفت پرتغال بازی رابرد واکنون چهار امتیاز 
داردو ادامه دادپخش زنده تلویزیونی ما درهمین 
ازقطع  پس  کره  .تلویزیون  میرسد!  پایان  به  جا 
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کرد .مون کی نام سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال 
کره شمالی که درسال 2004میالدی ازاین کشور 
که  درصورتی  گفت  خبرنگاران  به  فرارکرد 
های  خانه  میشدند،  برنده  فوتبال  تیم  بازیکنان 
ومربی  آنها  به  پاداش  عنوان  به  وبزرگ  جدید 
تیم داده میشد ولی حال که  باخته اند به معادن 
ازاعضای  تعدادی  میشوند.  فرستاده  سنگ  ذغال 
تیم ملی فوتبال کره شمالی درسال 1966 میالدی 
پس ازآنکه نتوانستندبرتری 3 برصفر خود دربرابر 
حفظ  نهائی  چهارم  یک  مسابقات  در  را  پرتغال 

کنند به اردوگاههای کار اجباری فرستاده شدند.

صدهزارتماشاچی آمریکائی

فوتبال  تیم  تشویق  برای  نفر  صدهزار  ازآمریکا 
آفریقای جنوبی  به  امسال  درمسابقات  کشورشان 
ازغنا  دریافتی  دوگل  با  تیمشان  ولی  رفتند 
رئیس  کلینتون  بیل  شد.  حذف  ازدورمسابقه 
جمهوری پیشین و جو بایدن معاون کنونی رئیس 
بر  استون  رولینگ  معروف  وخواننده  جمهوری 
نظارت  فوتبال کشورشان،  تیم  بازی های  جریان 
داشتند و قراربود در صورت پیروزی های بعدی، 
درآن  نیزشخصأ  جمهوری  اوبامارئیس  برک 
حضوریابد، اما شکست تیم آمریکا این برنامه را 

برهم زد!.

شیپورهای وزوزی!

بهنگام  تماشاگران  که  است  شیپوری  نام  وووزال 
تشویق تیم های مورد عالقه خود یک صدادرآن 
میدمیدند و صدائی شبیه وزوز مگس های درشت 
راه میانداختند!. برخی به آن اعتراض کردند ولی به 
آنها گفته شد چون دمیدن دراین شیپورها،بصورت 
نماد آفریقا درآمده است نمیتوان آنرا حذف کرد. 
رئیس  اینکه  کشورمیزبان  درباره  خبر  آخرین 
ازیکی   ، است  عقدی  زن  سه  دارای  که  جمهور 
ازهمسرانش در انتظار نوزاد است.هم فرزند تازه 
مبارک  جنوبی  آفریقای  جمهور  رئیس  آقای  به 

است وهم پیروزی تیم های برنده...!

ووزال ، که صدای آن نمادآفریقا است 

فوتبال  جهانی  درجام  که  مسابقاتی  همه  نتیجه 
2010 انجام شده به شرح زیر است :

1- دورمقدماتی  یا گروهی :
: A گروه

اروگوئه 7 امتیاز   مکزیک 4 امتیاز
امتیاز  یک  با  امتیازوفرانسه   4 با  جنوبی  آفریقای 

دراین مرحله حذف شدند.
B گروه

آرژانتین  9 امتیاز
کره جنوبی 4 امتیاز

یونان با3 امتیاز ونیجریه با 
یک امتیاز حذف شدند.

C گروه
آمریکا 5 امتیاز

انگلستان 5 امتیاز
و  امتیاز   4 با  اسلوونی 
الجزایر با یک امتیاز حذف 

شدند.
D گروه

آلمان  6 امتیاز
غنا 4 امتیاز

و  امتیاز   4 با  استرالیا 
صربستان با 3 امتیاز حذف 

شدند.
E گروه

هلند 9 امتیاز  ژاپن  6
امتیاز

دانمارک با 3 امتیاز و کامرون بدون امتیاز حذف شدند
Fگروه

پاراگوئه 5 امتیاز   سلواکی 4 امتیاز
زالندنو با 3 امتیاز و ایتالیا با 2 امتیاز حذف شدند

G گروه
برزیل 7 امتیاز    پرتقال 5 امتیاز

ساحل عاج با 4 امتیاز وکره شمالی بدون امتیاز 
حذف شدند.

H گروه
اسپانیا 6 امتیاز   شیلی 6 امتیاز

سویس با 4 امتیاز وهندوراس با یک امتیاز حذف شدند
این  به  گروه   8 این  برندگان  بین  مسابقه  نتیجه 

ترتیب است : 
اروگوئه با کره برنده اوروگوئه 

آمریکا با غنا برنده غنا
هلند با سلواکی برنده هلند
برزیل با شیلی برنده برزیل

آرژانتین با مکزیک برنده آرژانتین 
آلمان با انگلستان برنده آلمان

پاراگوئه با ژاپن برنده پاراگوئه
اسپانیا با پرتغال برنده اسپانیا

دردوربعد این نتایج بدست آمد:
آرژانتین با آلمان برنده آلمان

پاراگوئه با اسپانیا برنده اسپانیا
اروگوئه با غنا   برنده اروگوئه

هلند با برزیل برنده هلند
ودردورنهائی  :

آلمان با اروگوئه برنده آلمان )مقام سوم جام (
اسپانیا با هلند  برنده اسپانیا )برنده جام (

وبااین ترتیب هلند برای سومین بار نایب قهرمانی 
فوتبال شد.  جام جهانی 
درحضور  مسابقه  این 
ولیعهد  و  اسپانیا  ملکه 

هلند برگزارشد.
آفریقای  جهانی  جام 
از  یکی  جنوبی 
بود  پُردرآمدترین جامها 
این  از  حاصل  درآمد   .
 3/2 حدود  مسابقات 

میلیارد دالربود.
که  این  توجه  جالب   
نشریه  نویس  ورزشی 
پیش  پیش   ماه  آزادی  
که  بود  کرده  بینی 
اسپانیا برنده جام جهانی  
جنوبی  درآفریقای 

خواهد شد.
در میامی فلوریدا ، هزاران نفر بازی را از تلویزیون 
صفحه بزرگ تماشا می کردند. در مادرید صدها 
هزارنفر درمیدان عمومی شهر تجمع کرده وضمن 
تماشای مسابقه ازتلویزیون تیم ملی خودرا تشویق 

می کردند.
نیز  جنوبی  آفریقای  سابق  جمهور  رئیس  ماندال 
تماشاچیان  ومورداستقبال  بود  آمده  استادیوم  به 

فوتبال قرارگرفت .
 شکیرا خواننده معروف نیز  ترانه رسمی مسابقات 

امسال را اجرا کرد.

عده ای ازطرفداران تیم اسپانیا 

نتایج مسابقات جام جهانی فوتبال
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نقدی برفوتبال حرفه ای                            ع. پاشائی  

* تیم آلمان یا انگلستان نمیتوانندبه پیروزی افتخار کنند زیرا بازیکنان 
آنها همگی اهلیت  این کشورهاراندارند.

* هرقهرمان باید بین افتخارآفرینی برای ملت وکشورش،وبرخورداری 
ازرفاه مادی  یکی را انتخاب کند

* هنوزهم فوتبال درمیان رشته های ورزشی حرف اول رامی زند

مسابقات فوتبال جام جهانی پایان یافت وهمچنانکه 
باآغازبازی  همزمان  آزادی  گذشته  درشماره 
یک  زدن  با  اسپانیا  سرانجام  کردیم  بینی  هاپیش 
به  را  پیروزی رسیدوجام  به  هلند  به دروازه  گل 
سراسرجهان  که  ورزشی  درباره  آنچه  برد.  خانه 
را یک ماه تمام به هیجان آوردبایدگفت این است 
که بنابه گفته  همه ورزشکاران وورزش دوستان 
فوتبال حرف   ، ورزشی  های  رشته  کلیه  درمیان 
اول رامیزند.بویژه بازی های جام جهانی برخالف 
هیجان  به  را  ها  ملت  ورزشی  های  رشته  سایر 
میاورد و این هیجانات تاکنون بگونه ای بوده که 
حتی بعضی ازتماشاچیان ازفرط احساسات جان 

خودرا ازدست داده اند!. 
استادیوم  رئیس  زمانی 
بودم. امجدیه  ورزشی 

فوتبال  ازمسابقات  دریکی 
بعلت  مردی  تهران  باشگاهی 
شکست تیم محبوبش ازفرط 
قلبی  حمله  دچار  ناراحتی 
درمانگاه  به  شد.بالفاصله  
ولی  یافت  انتقال  امجدیه 
نتیجه  معالجات  متاسفانه 
براثرهیجان  وتماشاچی  نداد 
فوتبال  خودرابرسر  زیادجان 

گذاشت....!
جام  های  بازی  که  اکنون   

جهانی بپایان رسیده بی مناسبت نیست که بدانیم 
درمسابقات  بطورکلی  که  کشورهائی  برخی  آیا 
استحقاق  براستی  میرسند  پیروزی  به  فوتبال 
صاحبان  همانند  یاآنکه  خودرادارند؟  افتخارتیم 
کالن  های  پول  پرداخت  با  ای  حرفه  تیمهای 
بازیکنان خوب را به اصطالح میخرند ودرهنگام 
خودوکشورشان نصیب   افتخار  ،هم  پیروزی 

میرسند.؟  کالن  سودهای  به  وهم  کنند  می 
درمسابقات فوتبال جام جهانی امسال درآفریقای 

جنوبی تیم های اسپانیا) درعکس دیده می شوند( 
شرکت  های  تیم  وسایر  شدند  ودوم  وهلنداول 
قرار  بعد  های  درمکان  اندک  بااحتالف  کننده 
آیا  که  است  مطرح  پرسش  این  گرفتند.اکنون 
به  متعلق  یابازنده  ازبرنده  اعم  ها  تیم  بازیکنان 
همان کشورهای شرکت کننده بودند یاآنکه بعضا 
تیم  بودند؟مثال  شده  خریداری  دیگر  ازممالک 
پیروزی  نمیتوانندبه  انگلستان  یا  آلمان  اینترنشنال 
خرید  با  فوتبال  گذاران  زیراسرمایه  کنند  افتخار 
نوعی  دیگربه  ازکشورهای  ای  حرفه  بازیکنان 
دراین راه سرمایه گذاری ورزشی کرده اند واین 
بازیکنان اهلیت کشورشرکت کننده راندارند. رنگ 

پوست وسخن گفتن بازیکنان بوضوخ این حقیقت 
راآشکارمیکند.بااینهمه غالب فوتبالیست هائی که 
توسط واسطه ها خریداری می شوندپس ازمدتی 
کشورخریدارجدید  بهتربه  پیشنهادهای  بادریافت 
می پیوندند وبرای آنها بازی میکنند.پرواضح است 
درصورتی که تیم کشورخریداردربرابرتیم زادگاه 
بازیکن قرارگیرد اینجاست که وطن پرستی وتعلق 
خاطربه میهن وضع دشواری رابرای بازیکن حرفه 

ای بوجود میاورد.

درسال 1948 درالمپیک لندن که پس ازجنگ دوم 
جهانی برگزارشد از ایران تیم های وزنه برداری 
نامجو  محمود  داشتند.ازجمله  شرکت  وبوکس 
قهرمان نامدار وزنه برداری وزیبائی اندام که هم 
وهم  شد  برداری  وزنه  در  وزن  خروس  قهرمان 
درقسمت پرورش اندام دسته کوتاه قدان مقام اول 
رابدست آورد،یکی ازشرکت های تهیه شیرخشک 
کودکان برای تبلیغ کاالی خودبه نامجو پیشنهاد 
دومیلیون پوند انگلیسی دادتاعکس اورا روی جعبه 
باقبول  میتوانست  بگذارد.نامجو  شیرحشک  های 
مرفهی  زندگی  تاآخرعمر   هنگفت  پیشنهاد  آن 
داشته باشد، اما درصورت قبول دیگر نمیتوانست 
برداری  وزنه  درمسابقات 
نامجوآن  کند،بهرحال  شرکت 
من  وگفت  رانپذیرفت  پیشنهاد 
افتخارکسب  وطنم  برای  باید 
آتش  کنم)نامجوکارمنداداره 
ودرهمان  بود(  تهران  نشانی 
زمان که او درلندن برای میهنش 
بیشتر  آفرید چون مدتی  افتخار 
اش  ماهانه  ماند،حقوق  درآنجا 
های  روزنامه  که  شد!  قطع 
بشدت  وغیرورزشی  ورزشی 
اعتراض  تصمیم  این  به  نسبت 
به  نامجوخم  اینهمه  کردند.با 
همان  ابرونیاوردوتاآخرعمربا 
حقوق مختصر اداره آتش نشانی به زندگی ساده 

خود ادامه داد. 
نتیجه عاید میشود  ازآنچه تا کنون گفته شد این 
که  گرچه میباید زندگی یک قهرمان بطورطبیعی 
برای  افتخارآفرینی  بین  میباید  معهذا  باشد  تآمین 
رفاه  از  سووبرخورداری  ازیک  وکشورش  ملت 

مادی ازسوی دیگر یکی راانتخاب کند.....
این بحث رادرآینده پی میگیریم 

                                                                    

عزت پاشائی
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دختر همسایه دیوار به دیوار
                                                                                                            برمبنای داستان واقعی

شدیدی   طوفانهای  درشهرما  
را  درخت  گاهی  دادکه  می  روی 
آن روزهم  آورد.  بیرون می  ازریشه 
هواطوفانی بود ولی نه به آن شدتی 
هما   . بودیم  شاهدش  همیشه  که 
باچادر چیت  نازکی که برسرداشت                                              
درحالیکه   و  پرید  بیرون  ازخانه 
چادرش را بادو دست محکم گرفته 
بود  آن را درجهت بادتاب می داد و 
وقتی باد چادررا به سمت باالمی بُرد 

اندام موزون او نمایان می شد. 
آن روزها شعری برسرزبانها بود که 
کسی  چه  شاعرآن  نفهمیدم  هرگز 
است ولی بسیار وصف الحال من بود 
بخصوص که وقتی بادشدیدترشد و 
و  آورد  بیرون  هما  ازدست  چادررا 
من بدنبال آن دویدم تا آن را گرفتم . 
با بوی عطرچادر که عطر بدن او بود 
جاری  برزبانم  شعر  این  اختیار  بی 

شد.:
آن روز که طوفان شد و جنجال بپا کرد    
این باد پدرسوخته دانی که چه ها کرد؟     

پیراهن گلرنگ تو ازبند جدا کرد 
 ... کرد    رها  مشتاق  من  کنار  و  آورد 

اکنون منم و بوی تن و پیرهن تو 
  قربان توو بوی توو عطر تن تو  

 ای دختر همسایه دیوار به دیوار...
هما دوسه سالی ازمن کوچکتر بود

ومادرم بود  کامل  او  رشد  اما 
شده   مست  دختر  این  گفت  می   

شوهر میخواد . 
من هرگز نفهمیدم دختری که شوهر 
میخواهد چه ارتباطی با مستی دارد. 
و  بود  متداول  بسیار  کنایه  این  اما 
درکوچه  دختری  اینکه  بمحض 
کرد می  بازوبسته  را  چادرش 

 می گفتند مست شده وشوهر میخواد. 
رد  ازکوچه  که  هرپسری  به  هما 
می شد  وبا او نگاه خریدارانه ای می کرد  
چادرش را بازوبسته می کرد اما من 
گرو  در  دل  فقط  او  که  دانستم  می 
عشق من دارد.  آن روز وقتی چادرش 
را به او می دادم گفتم   این المصبو 
عظرش  نمیکنی  فکر   . بگیر  محکم 
ممکنه جوون مردمو  بی جون بکنه ؟

گفت   و  کرد  نازک  چشمی  پشت 
نازک  اینقدر  مردم  جوون  یعنی 
ازدست  چادر  بوی  با  که  نارنجیه 

میره ؟ 
گفتم : جوون مردم خیلی بی طاقته 

الل  زبونش  چرا   خوب   : گفت 
چیه  دردش  نمیگه  مادرش  به  شده 

تا شاید مادرش فکری براش بکنه؟ 
مردم  جوون  این  چرا  گذشته  ازاین 
نمیکنه  فکر  و  خودشه  بفکر  اینقدر 
طاقته  بی  اون   مثل  هم  دیگه  یکی 
و  بشه  الل  باید  دختره  چون  ولی 

هیچی نگه .
چادرش را ازدست من گرفت و به 
تر  دیوانه  ومن  خزید.  خانه  درون 
ازهمیشه به خانه آمدم . مادرم گفت :

هروقت  کردم  درست  شام  مادر 
گشنه بودی بگو تا سفره را بندازم .

- باشه مادر.
هنوز  من  و  گذشت  دوساعتی  یکی 
دررویای گفتگوی با هما بودم . هر 
کلمه از حرفهایش برایم یک حکایت 
بااو عروسی  درخیال   . بود  عاشقانه 
کردم . او بچه دارشد و بچه بزرگ 
مدرسه به  اورا  هرروز  من  و  شد 

خوراک  هما  با   . بردم  می 
بااو  خانه  درکارهای  پختیم.  می 
پیر  هردو  بعد   . کردم  می  کمک 
شدیم و من به او می گفتم هنوزهم 
مثل روزاول ترا می پرستم . درست 
پیش  را  باد چادرت  که  مثل روزی 
من آورد و عطر آن مرا مست کرد. 
بقیه  نداد  اجازه  مادر  صدای  اما   ..

زندگی با همارامرورکنم .
همینجوری  چندساعته  اآلن  مادر   -
تکون  پلکهات  اینکه  بدون  نشستی 

هنوز  ؟  میکنی  فکر  به چی  بخوره  
گرسنه ات نشده ؟ سفره را پهن کنم ؟ 

- نه مادر گرسنه نیستم .
- ای وای خاک عالم  گرسنه نیستم 
 9-8 حدود  حاال  تا  ازظهر  ؟  چیه  
اگه  مادر.  نخوردی  هیچی  ساعته 
دردی داری به مادربگو  الهی فدات 

بشم .
کمکم  چمه    بگم  اگه   ! مادر   -

میکنی ؟
به  نتونم  من  اگه  مادر  معلومه   -
کسی  چه  کنم  کمک  ام  جگرگوشه 

میتونه ؟
- مادر من عاشق شدم 

نت  ِسّ مادر.  طبیعیه  خوب   -
کیه  دختر   این  . خوب  اقتضامیکنه 

که اینجوری دل پسرمنو دزدیده؟
- یه دختر خوشگل 

هما  هست  که  هرکسی  امیدوارم   -
نباشه .

مادر با شقاوت تمام ُمهر سکوت را 
ناراحت  اورا  اینکه  برای  زد.  برلبم 

نکنم گفتم :
- نه مادر شوخی کردم  عشق چیه  

من هنوز دهنم بوی شیرمیده .
آن شب هیچ میلی به خوردن نداشتم. 
حال  نگران  العاده  فوق  هم  مادرم 
نیمروئی  بوی  با  فرداصبح  بود.  من 
ازخواب  بود  کرده  مادردرست  که 
بیدارشدم . باز اصرارمادرشروع شد 
پاسخ  بخورو  صبحونه  بیا  مادر  که 

من  این بودکه :
- گرسنه نیستم مادر!

مادردودستی توی سرخودش کوبید 
وگفت : 

- خاک بسرم . این بجه جش شده ؟
آخه   . دکتر  بریم  مریضی  مادراگه 
نمیشه که  24 ساعت چیزی نخوری .
بادیدن  تا  آمدم  بیرون  ازخانه 
. پیداکنم  تسکین  قدری  هما  

همارادیدم  ازخانه  خروج  بمحض 
ایستاده  خودشان  خانه  جلوی  که 

لطفًا ورق بزنید
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بقیه  سالم آقای رئیس

وشوروعالقه  جوانی  احساسات  بخاطر  وخالصه  قرارگرفته  دانشکده  اولیاء 
از  بعضی  ایذاء  مورد  شدیدتراست  دردیاربیگانه  معمواًل  که  خواهی  میهن 

همکالسان واقع شده است .
اومی گفت : گاهی نیمه های شب چند مشت به دراطاق خوابگاهم می خورد

اول  میرسید.  بگوشم  تندی می گذشتند  به  گام جندنفر که  و سپس صدای 
خیال کردم خواب دیده ام  اما تکراراین واقعه مراباین حقیقت تلخ آشناکرد 
ازمن  میخواستند   . است  آزاروانتقامجوئی  دراندیشه  عمد  ازروی  دستی  که 
مردم وطنم  استعمارسالهای سال حقوق  بودم   نوشته  که  بگیرند چرا  انتقام 
را ربوده است .چونکه نوشته بودم تا پنجه های اهریمنی  استعمار ازشریان 
اقتصاد کشورهای  زیرسلطه قطع نشود  وتا حقوق ملتها بخودشان بازنگردد 
حرفی  این  نمود.  تلقی  یافته  تحقق  را  متحد  ملل  منشورسازمان  توان  نمی 
بودکه او عنوان می کرد.خالصه دوست ما که تحت تأثیر احساسات ووطن 
خواهی  بیگدار به آب زده بود سرخورده وناامید  برگشت وروزبروز ازپله 
های نردبان پائین ترافتاد  وچون نتوانست خودش را با  محیط کار منطبق 
بردوبرای همیشه  پناه  تولدش  ازشهرهای دورافتاده محل  ناچاربیکی  سازد  

منزوی شد.
اما هوشنگ که ازلحاظ درس وفهم هرگز بپای جالل نمی رسید  بااخذ ورقه 
دکتری واستفاده از نفوذ عموجان عزیزش  خودراداخل گردونه  نمود وازپله 
های زیادی باال رفت  ومسلمًا بازهم باالتر خواهد رفت . خوب دیگر ، ورقه 

دکترا زنجیری است که بوسیله آن آدم بهتر می تواند خودش را باال بکشد.
دوست من    اما این راهم بدان که ممکن است ورقه دکتری داشته باشی 
ونتوانی بهیچ جا برسی  همانطورکه ممکن است ورقه دکتری نداشته باشی 

وبتوانی برخرمراد سوارشوی .                                         ادامه دارد

بقیه : قلم زن 
 درایران بی سروصدا درباره مد وطرز آشپزی قلم میفرسود اینک درخارج تحلیل 
گرسیاسی شده دریک تریبون بین المللی میفرماید شاه ملتش راگوسفندخطاب 
میکرد!که چنین ادعائی را هرگزنه  کسی شنید ونه شاهدبودووقتی با عکس 
تریبون  ازهمان  بعد  درجلسه  ناگزیر  شد  مواجه  مردم    خشمگنانه  العمل 
ازمردم پوزش خواست!!!چرا؟ وهمین چراهاهمان واژه های نخست سرگیجه 
و دواررا دراین نویسنده موجب شده است تا مدام ازخود بپرسدمردم مارا 
چه میشود که بعضی ها هربامداد که ازخواب برمیخیزنند دهان شان را فشنگ 

گذاری میکنند وتاشام به این وآن شلیک میکنند؟؟
 تأسف دراینجاست که درجهان امروزهیچ ملتی ازپنج قاره جهان رانمی یابید
قلم یا  بگوید  سخن  اش  جامعه  ومصالح  منافع  علیه  باسماجت  اینهمه   که 
وایرادات ها  تهمت  که  کنیم  قبول  شد  گفته  ماچرا!.همچنانکه   بفرساید.اما 
با چون  بایدکرد؟  چه  بگوئید  نمیرود.حال  درزشان  ومو،الی  است   درست 
 گفتن ونوشتن هائی با سبک وسیاقی که اشاره شد هرطرح کننده ای دنبال
بگوئید حال  بسیارخوب  میپرسد  یاشنونده  خواننده  میگرددو  یانتیجه  هدف 
این وآن خرده گرفتن وپریدن چه حاصلی به  باید کرد.؟ وگرنه مدام   چه  
اند شده  خسته  هیچ  برای  هیاهو  ازاینهمه  ازمردم  بسیاری  باورکنید  .دارد؟ 
این  ، ازاین  میگرفتیم وبیش  پند  بکرات گفته ونوشته شد  ازآنچه  ای کاش 
دیگر های  وکاش  کاش  ..ای  تکرارنمیکردیم  آوررا  مالل  .......دور 
 ازماکه گذشت خداوندا اگر وجودداری یکبارهم خودی بنما وبرخی از مردم
 مارا ازشرمفسران دروغ پرداز وقلمزنان یک کالغ چهل کالغ نویس ،آسوده

کن.....همین ووالسالم

بود . مثل اینکه او مدتها آنجا منتظر 
بنظر  ناراحت  کمی  بود.  من  دیدن 
به  واو  شدم  نزدیک  او  به  آمد.  می 
خواست  نمی  خزید.  خانه  داخل 
وارد  او  دنبال  به  بزند.  من حرف  با 
داالن   از  آنها  خانه   . آنهاشدم  خانه 
سرداب مانندی شروع می شد وپس 
تاریک  نسبتًا  فضای  ازاین  ازگذشتن 
به حیاط بزرگی می رسیدی که چراز 
های  شاخه  تنومندبودکه  درختهای 
باالئی آن به پشت بام می رسید. وقتی 
وارد خانه شدم دررا پشت سرم بستم 
برای  مادرش صبحها  که  میدانستم   .
ازخانه  تازه  ومیوه  سبزی  خریدن 
بیرون میرود و پدرش هم که به اداره 
در  که  هم  وخواهروبرادرش  رفته 

مدرسه هستند.او با اعتراض گفت :
- چرادررابستی . اآلن مادرم پیداش 
میشه . گفتم نترس هروقت مادرت به 
انباری  توی  میرم  من  دربرسه  پشت 
قایم  واونجا  خانه  داالن  این  داخل  
من  که  فهمه  نمی  هیچوقت  میشم  
اینجا هستم . حاال جواب سئوال منو 

زودتر بده تا  ازاینجا برم .
- توکه هنوز سئوالی نکردی .

- چراناراحتی ؟
- هیچی مربوط به خودمه 

- هرچی مربوط به تو باشه به منهم 
مربوط میشه .

انداخت  من  بغل  توی  را  - خودش 
وگریه کنان گفت :

- بیژن ! نمیخوام بمیرم .
گفته  کی  حاال   . معلومه  خوب   -

بمیر؟
- دکتر.

- چی ؟ منظورت چیه ؟
دیگر نفهمیدم چه گفت . همینقدر که 
آزمایشهائی  پیش  هفته  دکتر  گفت  
تلفن  مادرم  به  دیشب  که  بود  کرده 

کردوگفت هما سرطان داره .
- خوب کی به تو گفت ؟

مادرم  با  همزمان  را  تلفن  من   -
صحبت  مادرم  چون  ولی  برداشتم 
وچون   . نزدم  حرفی  دیگه  من  کرد 
دکترم بود کنجکاوانه به این مکالمه 
گوش کردم . مادرم نمیدونه که من 

ازاین مطلب خبردارم .
درست  دکتر  این  که  حاالازکجا    -
همه  براین   عالوه   . داده  تشخیص 
میگن روحیه قوی می تونه سرطان را 

ازپا دربیاره . هیچ فکرش هم نکن .

- بیژن  گفتنش آسونه  ولی ..
- خوب حاال  کجات درد میکنه؟

درد  سرم  مواقع  بیشتر   . سرم   -
میکنه.

- خوب ممکنه میگرن باشه .
- نه دکتر میگفت یک  تومور درمغزم 

وجودداره .
را  ات  روحیه   . گفتم  که  همین   -
چیزی  باش  ومطمئن  کن  حفظ 
زندگی  همه  دیشب  من   . نیست 
باید   . کردم  مرور  باتو  خودمو 
درعالم واقعیت  این زندگی تشکیل 
داری  دوست  منو  اگه  هما    . بشه 
بخاطرمن  روحیه ات را حفظ کن .  
- خیلی خوب حاالبرو  مادرم اآلن 
پیداش میشه . اگه ترا اینجاببینه  بد میشه .

و  دررفت  بطرف  بالفاصله 
: وگفت  انداخت  بکوچه  نگاهی 

- بیا برو . هیشکی تو کوچه نیست . 
کوچه مون هم گرد مرگ روش پاشیدن

ازخونه بیرون آمدم اما به خانه نرفتم 
 . زدم  می  پرسه  توی کوچه  همانجا 
تا مادر هما را ببینم . با آنکه به هما 
اش  روحیه  که  بودم  کرده  نصیحت 
بودم.  باخته  نبازد خودم حسابی   را 
درگلو   بغضی  بودو  خیس  چشمانم 

برروی سینه ام فشار وارد می کرد.
آمد  بیرون  ازخانه  مادرم 

ومراصداکرد:
- بچه جون بیاتو  یه لقمه غذا بخورو 

بعد هرقبرستونی میخوای بری برو.
قبرستان ! واژه ای بود که مثل پُتک 

برسرم واردشد.گفتم :
هم  خالی  باشکم  مادر.  نمیخوام   -
مرده شورراحت تره  هم اونهائی که 
تابوتم رو  روی دوش می گیرن  زور 

کمتری می زنن. برو راحتم بزار.
اومد  پیش  حرفها  این  مادرباشنیدن 

دستمو گرفت وگفت :
چرا   . الهی  بشم  قربونت  مادر   -
واقعًا  ؟  چته  بگی  من  به  نمیخوای 
عاشقی ؟ خوب بگو کیه همین اآلن 

میرم خواستگاریش .
- نه مادر  !  اون کسی  یه که تو ازاو 
خوشت  هم  اگه  تازه   . میومد  بدت 

بیاد دیگه خیلی دیره .
- هما؟ چی شده ؟ مگه داره ازدواج 

میکنه که میگی دیرشده ؟ 
- بله داره ازدواج میکنه باعزرائیل.

- خوب مادرمگه دخترقحطه ؟
بقیه درصفحه روبرو
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برات  را  محله  دختر  بهترین  میرم 
پیدامی کنم .

-  بُغضی که گلویم را می فشرد و 
برسینه ام سنگینی می کرد ترکید وبا 

گریه بلند گفتم :
دیگه  من   . نمیخوام  مادر!  نه   -
هرجا   . کنم  نمی  ازدواج  هیچوقت 

هما بره منهم باهاش میرم .
با   که  مادرهمارادیدم  زمان  درهمین 
کیسه بزرگی از میوه وسبزی نزدیک 
. مادرم گفت همین اآلن میرم  میشه 
برات  را  دخترش  خانم  نسرین  از 
خواستگاری می کنم . ازدور حرکات 
نسرین خانم ومادرم را نظاره میکردم  
با  مادرم   . گذشت  ای  چنددقیقه 

ناراحتی بطرف من آمدوگفت : 
یخ  رو  سنگ  منو  شد  حاالخوب   -

کردی ؟
- مادرِهما چی گفت ؟

- میفرمایند دخترم میخواد بره خارج 
اونهم  خارج  بره  دختر    . حرفا  چه 
تک وتنها ؟ چه معنی داره ؟ بیخود 

نبود که من ازاین دختره بدم میاد.
فرستادم  خانه  درون  به  را  مادرم 
وخودم جلوی درخانه نشستم ورفت 
وآمدهای خانه همارا زیر نظر گرفتم.

مادرهما  که  بود  ظهر  های  نزدیکی 
که  ازنانوائی  تا  آمد  بیرون  ازخانه 
نان  مابود  خانه  روبروی  درست 

بگیرد.جلو دویدم وسالم کردم .
. حال شما  آقابیژن  السالم  - علیک 

خوبه پسرم ؟
- نه حالم اصاًل خوب نیست .

- چرا ؟ خدا بد نده
-  خوب حاال که داده و داره منو از 

هما جدا میکنه .
کی  ما  مگه  آقابیژن   وای  ای   -
حاال  که  بودیم  داده  قول  شما  به 
هم  مامانتون  به  من  بدهکارشدیم. 
به  بره  میخواد  هما   . کردم  عرض 

خارج  برای ادامه تحصیل .
- نه . من همه چیزو میدونم . به من 

دروغ نگین . 
تمام  را  حرفم  نگذاشت  بغض  وباز 
خیس  را  صورتم  همه  .واشک  کنم 

کرد. مادرهما گفت :
جلوی   . کنید  کنترل  را  خودتون   -

مردم بَده اینجور گریه می کنین . 

همه  که  چیه  منظورتون  هم  بعدش 
چی رو میدونین ؟

- من میدونم هما مریضه !
این حرفا  ؟   گفته  به شما  -  کی  

چیه ؟
 . کارازکارگذشته  خانم   نسرین   -

خودهما هم میدونه 
- شما مگه با هما حرف زدین ؟

 . میدونه  را  چیز  همه  او   . بله   -
را  دکتر  حرفهای  همه  ناخواسته 
در  صبح  وامروز  شنیده  دیروز 
برام همه چی را  کریاس خونه تون 
گفت . من به او گفتم روحیه اش را 
حفظ کنه . ولی خودم اآلن نمی تونم 

خودمو کنترل کنم .
- شما چرا باید ناراحت باشین . این 
یک موضوعیه که مربوط به خانواده 

ما میشه .
همدیگه  هما  و  من  خانم  نسرین   -
هم  با  میخواهیم   . داریم  رو دوست 

ازدواج کنیم .
بااین  ولی   . پسرم  متأسفم  خیلی   -
که  میکنی  تصدیق  خودت  ترتیب 

امکان نداره 
را  هما  تونیم  می  وشما  من  ولی   -
کمک کنیم که الاقل  کمتر دردبکشه  
 . کنه  حفظ  رو  اش  روحیه  بتونه  و 
من شنیدم روحیه درمداوای سرطان 

و یا الاقل طوالنی ترکردن زمان زنده 
ماندن  نقش داره . 

مادرهما که زن فهمیده ای بود  حرف 
مرا تصدیق کرد و گفت خیلی خوب  

با مادرتون بیاین برای خواستگاری.
بقیه حرفهای نسرین خانم را نشنیدم 
باصدای  و  دویدم   داخل خانه  به   .

بلند گفتم : ننه ! ُگشنَمه
من  استقبال  به  تعجب  با  مادرم 

آمدوگفت :
سفت  وعاشقی  عشق  عجب   -

وسختی . یکروزهم طول نکشید.
بنداز که خدا همه چی  - سفره رو 

رو درست کرد. 
- چی رو درست کرد؟

- بانسرین خانم صحبت کردم . گفت 
با مادرتون بیاین خواستگاری . 

ننه همین امشب میریم خواستگاری 
- پناه برخدا. نسرین خانم که میگفت 

دخترم باید بره خارج 
- درست گفته . من وهما باهم میریم 

خارج .
***

آن شب همه چیز به خوبی گذشت 
 . شدیم  نامزد  رسمًا  وهما  ومن 
کرد  می  زندگی  درآلمان  هما  دائی 
ودربیمارستانی درنزدیکی فرانکفورت  
نسرین  داشت  اشتغال  طبابت  به 

 . بود  کرده  صحبت  بااو  خانم 
هرچه  را  هما  فقط  بود  گفته  دائی 
با  شب  آن  بیاورید.  اینجا  به  زودتر 
مادرش  به  که  قرارگذاشتیم  هما 
بگوید با من به آلمان خواهدرفت . 
آنهاهم موافقت کردند.  ما هفته بعد 
شدیم  پیاده  فرانکفورت  درفرودگاه 
مابود   منتظر  درآنجا  که  هما  ودائی 
بیمارستانی  به  مارا  ازفرودگاه یکسر 
کرد  می  طبابت  درآنجا  خودش  که 
بُرد. قبل از عمل جراحی یک ساعتی 
با هما تنهابودم . اورادلداری می دادم 
را  اش  روحیه  میخواستم  وازاو 
هما  به  شوخی  به   . ندهد  ازدست 

می گفتم :
معجزاتی  چه  عشق  تونمیدانی   -

میکنه .
وهما لبخند زیبائی برلبانش می آورد

و می گفت  ببینیم وتعریف کنیم .
به  بیهوش  را  هما  بعد  چندساعت 
دلم  توی  دل  برگرداندند.   اطاقش 
چه  آزمایش  این  نتیجه  که  نبود 
خواهد بود؟  شنیده بودم که  بعضی  
به  جراحی   عمل  از  پس  ازبیماران 
خوشبختانه  اما  آیند.  نمی  هوش 
یکی دوساعت بعد هما چشمانش را 
گشود. با لبخندی که به زور برلبانش 

می آورد گفت :
- من هنوززنده ام ؟

گفته  تو  به  منکه   . دلم  عزیز  آره   -
داره  هائی  معجزه  عشق  بودم 
نیست. بینی  پیش  قابل  هرگز  که 

مشخص  آزمایش  نتیجه  دوروزبعد 
هما  ازمغز  که  توموری  شد.  
نبود.  سرطانی  بودند  آورده  بیرون 
آیا این معجزه ی عشق بود؟ نمیدانم 
وهمارا  من  ازدواج  بود  هرچه  ولی 
ازآن  سالها  اکنون   . ساخت  ممکن 
زمان می گذرد .دخترمان نسرین 22 
سال  داردودرآلمان  دررشته پزشکی 
هم  پیمان  ما  خواند.پسر  می  درس 
آرشیتکت  ودررشته  دارد  سال   20
دانشگاه  فنی  دانشکده  دانشجوی 
تهران است . اوعاشق دختر همسایه 
شده  هما می گوید غصه نخورپسرم 

هرجورشده اونوبرات می گیرم . 

بقیه : دختر همسایه دیواربه دیوار  به مادرم گفتم  هما  ُمرد  دیگه ُهما نیست که بروی  برای من خواستگاریش کنی

قبل ازعمل جراحی ، سرگرمی هما تماشای کانال آموزشی بیمارستان بود  
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یعنی  دوم  دوره  خاطرات  پایان  قبل  درشماره 
یعنی  و دوره سوم  یافت  پایان  زندگی درشیراز  
شروع  آن  مقدمه  که  آغازشد  تهران  به  انتقال 
درکالسهای  وشرکت  دررادیوتهران  نوازندگی 
تئوری   وکالسهای   موسیقی  ودیکته  سرایش 
ویلن  تکنیک  آموختن   هنرستان  از  ودرخارج 
نزد استاد روبیک گریگوریان ومدت کوتاهی نزد 
شادروان استاد ابوالحسن صبا وشرکت درارکستر 
را  آن  دنباله  اینک  که  بود  ملی  موسیقی  انجمن 

مطالعه می فرمائید.
کلوپ  عنوان  تحت  بار  اولین  موسیقی   انجمن 
استاد  شادروان  توسط   1301 درسال  موزیکال  
اجرای  ضمن  شدکه  گذاری  پایه  وزیری  علینقی 
تعالی  درمورد  مفیدی  های  سخنرانی  موسیقی  
موسیقی وعالم هنر وزیباشناسی توسط نامبرده ایراد 
ازکالسهای   ، عالقمندان  همزمان   . است  میشده 
روح  شادروان  مانند  نامبرده   هنرستان  استادان  
اهلل خالقی ، استاد ابوالحسن صبا،موسی معروفی ، 
جوادمعروفی ، وفروتن راد وگروه دیگری بهره مند 
می شدند.پس ازگذشت زمانی ،  یعنی درسالهای 
1321 و 1322 ارکستری به رهبری وهمت شادروان 
روح اهلل خالقی درهنرستان موسیقی دولتی تشکیل 
گردید ودرهمان زمان انجمن جدیدی بنام انجمن 
موسیقی ملی شکل گرفت .اما این  انجمن محل 
خاصی نداشت . بنابراین ارکستر برای شناساندن 
خود دو مسافرت  ، یکی به آذربایجان ودیگری 
هنرستان  دار  عهده  صبا  استاد  قباًل  که  گیالن  به 
درشهر رشت بوده اند انجام گرفت که با موفقیت 
بسیار همراه بود. پس ازبازگشت  ازاین سفر  یکی 
ساختمانی  سپانلو   بنام  استادوزیری  ازشاگردان 
دراختیارانجمن  ، درتهران  شیراز  درخیابان  را 

سالن  یک  دارای  ساختمان  این   . گذارد  می 
ی  ها  تمرین  برای  ومجهزبودکه   بسیارمناسب 
مستقرشدن  .با  قرارمیگرفت  مورداستفاده  ارکستر 
عضو  پذیرفتن  برای  انجمن  جدید   محل  دراین 
پیوسته  آگهی میکندکه گروه کثیری از عالقمندان 
مبلغ  پرداخت  با  را  پیوسته  عضویت  مشتاقانه   ،
ماهیانه  بسیارناچیز جهت شنیدن کنسرتها که هر 
پانزده روز برنامه جدیدی با رهبری شادروان روح 
کردند.  می  شرکت  گردید  می  انجام  خالقی  اهلل 
گردید.  عضویت  نوع  دو  دارای  انجمن  بنابراین 
کم کم   . پیوسته  عضو  و  مؤسس  عضو  یعنی 
منتشر انجمن  توسط  نام  باهمین  ای  نشریه 

دست  به  ومفید   آموزنده  مطالبی  با  گرددکه  می 
مهدی  شادروان  که  رسد.بیاددارد  می  عالقمندان 
کتابخانه  به  خالقی   اهلل  روح  وهمچنین  مفتاح  
کتابی  وازیگانه  رفتند  می  ملی  شورای  مجلس 
که به زبان عربی درزمینه موسیقی  توسط فارابی 
ذی  مترجم  توسط  مطالبی  بود  شده  نگاشته 
صالحی تهیه می کردند که درنشریه انجمن بچاپ 
قرارمی  عالقمندان  عموم  ودردسترس  میرسید 
گرفت .   تمام این فعالیتها  به قصد تعالی  وحفظ 
ایران  هویت  حفظ  ودرنتیجه  اصیل  موسیقی  
وایرانی بودواحترام قائل شدن عموم به این هنرکه 
دراینجا خاطره   . است  عجین  ایرانی  وجان  بادل 
می  بازگو  استادوزیری  شاگردان   . آمد  بیادم  ای 
به  درس  هرجلسه  ازپایان  پس  استاد  که  کردند 
زیر  وارونه  تاررا  که  کرد  می  سفارش  شاگردان 

چندین  زاررا  الله  خیابان  ومرتب  بگذارند  بغل 
مرتبه طی کنند تا مردم کم کم احترامی برای این 
باری   . شوند  قائل  موسیقی  یعنی  ظریف  صنعت 
آهنگهای  بنام  ای  شعبه  دارای  کم  کم  انجمن 
ونت  آوری  جمع  برای  مأمورینی  که  شد  محلی 
و  رفتند  می  والیات  به  محلی  های  ترانه  کردن  
پس ازتنظیم آنها بوسیله اساتید ذکرشده به اجرا 

گذاشته می شد.
آقای  کردستان  منطقه  برای  ذکرشد  فباًل  چنانچه 
یحیی معتمد وزیری ، برای منطقه خراسان احمد 
وغیره  عاشورپور  مهندس  گیالن  برای  و  خواص 
بالهجه های خاص اجرا می گردید. کارانجمن تا 
به  جای خودرا  وبعداً  یافت  ادامه  سالهای 1327 
هنرستان موسیقی درهمان محل داد که شرح آن 

درشماره آینده مجله آزادی خواهدآمد.

شادروان روح اهلل خالقی  استاد علینقی وزیری )کلنل وزیری(

ارکستر انجمن موسیقی ملی برهبری استادخالقی. دراین اجرا استادبنان  خوانندگی رابرعهده دارد

زندگی  استاد محمودذوفنون)4(
استادوزیری به شاگردانش سفارش می کرد که تاررا وارونه زیر بغل بگذارند ومرتب خیابان الله زاررا چندین 

مرتبه طی کنند تا مردم براثرآشنائی باساز کم کم احترامی برای موسیقی قائل شوند 
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ئی هب زاللی اکش  »زرین«: با صدا

وازالقاب  است  نیاز  بی  فامیلم  نام  و  زرین  اسمم   *
توخالی ودهن پُرکن بی نیاز و بیزارم

*زرین بااساتیدی چون اسماعیل مهرتاش ، وکتر صفوت ،وجالل 
ذوالفنون کارکرده است 

یا  تعاریف رایج  این گفته ازمقوله  صدای اوحکایت دیگری است.شاید 
اغراق گوئی تلقی شود، اما کمترصاحبدلی است که با شنیدن صدایش  
به ویژه هنگام شنیدن«حدیث گریه«باشعروآهنگی ازشادروانان تورج 
نگهبان وسیاوش زندگانی اشکی ازدیده فرونچکاند.صدایش به زاللی 

اشک است وبه عمق وژرفای غصه هاوقصه های پرسوز ناگفته....

»زرین« خواننده ونوازنده سه تار که تصویراوراروی جلداین شماره » آزادی« 
مالحظه میکنید ازجمله هنرمندانی است که سالهادرایران به آموزش موسیقی 
پرداخته وزیروبم وگوشه ها ومایه های آن رانزداستادان این هنر فرا گرفته و 
به قول معروف دود چراغ خورده. وی عالوه بر، صدای خوش ،درنوازش سه 
تارنیزبه کمال رسیده است.ازهنرمندانی است که نه درعروسی یابزم خصوصی 
ازالقاب  برآن  سازببرد.عالوه  به  دست  یادرهرمکاني  بپردازد  خواندن  به 
بیزاراست.  بشدت  کنند  بازارنثار خوانندگان می  برای گرمی  وعناوینی که  
میگوید نام من زرین است وهم چنانکه نام فامیلم »بی نیاز« ازهرچه عنوان 

والقاب توخالی ودهن پرکن است بی نیازوبیزارم.....
او  طنین  وپر  گرم  میخوانیم:صدای  چنین  ای  مختصراودرنوشته  معرفی  در 
اسماعیل مهرتاش)استاد موسیقی وتئاتر-آزادی( رابرآن داشت تاتصنیف های 
قدیمی رابه اوبسپارد.زرین درهفده سالگی باموفقیت به مدت یک سال آن 

موسیقی  بزرگان  جایگاه  ایران  رادیو  به  رااجراکرد،سپس 
ازمهدی  بارباآهنگی  این  باربد  بزرگ  شد.ارکستر  معرفی 
جاودانه  کردتااثری  اوراهمراهی  نوشی«  بنام«باده  خالدی 

خلق گردد.
سه تاررا نزداستادانی چون دکترصفوت و جالل ذوالفنون 
بیژن  باهماهنگی  .دی  سی  یک  ازوی  که  آموخت 
تکثیر  قدیمی  های  آهنگ  اجرای  واردشیرکامکاربرای 

گردید.
انقالب هم مانع نشدتااوبرای هرچه بهترخواندن تالش نکند 
.استاد کریمی یک سال به پیرایش صدای اوپرداخت.سپس 
رودکی-  بزرگ  درتاالرهای  آوازاو  باشکوه  اجرای  نوبت 
وحدت-وفرهنگ رسید.زرین سپس به تدریس آواز مشغول 

شد ولی همچنان خودراشاگردی بیش نمی داند. 
دریکی ازمجموعه ها ازآهنگهای«زرین«بانام بهاران عالوه 
برحدیث گریه ،آثاردیگری چون آتشم بزن باشعروآهنگی 
ازاستادفضل اهلل توکل-بهارم دخترم باشعرزنده یاد فریدون 
مشیری وآهنگ ب.آذر، همینطورباده نوشی آهنگ ازمرحوم 
با  آرام  اعالمی-خواب  وشعرسرهنگ  خالدی  استادمهدی 
ازب.آذرباشعر  آهنگ  ب.آذر-وانتظار،  وآهنگ  نگهبان  تورج  نام  شعرزنده 

محمد خوشوقت دیده میشوند.
باهمسرش  واینک  شده  پزشک  که  بهاراست  نام  به  دختری  دارای  زرین 
درانگلستان زندگی میکند ودختردیگرش مهان حسابداری خوانده است که 
زرین چند ماهی است به اتفاق او به تورنتو درکانادا نقل مکان کرده واقامت 

گزیده است.
اوموفقیت خودرامدیون تشویق های پدرمی داند.

روی جلد آلبوم بهاران
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امان منطقی ، هنرمندی بی جانشین)2(

درشماره پیش ،نوشتم که که دراین 
شماره به جزئیات آثار مکتوب امان 
منطقی  بپردازم و شمارا ازآن ها آگاه 
کنم. منطقی مجموعه آثارخودرا که 
است. نامیده  »نه«  منتشرنشده  هنوز 

دارد  حکایتی  خود  نامگذاری  این 
دگر.  وقتی  تا  بگذار  زمان  این  که 
که  است  قدرتی  پُر  شاعر  امان 
واژه ها و تعبیرات  فاخری را بکار 
می گیرد تا شعری ناب را برگنجینه 
بیفزاید.  پارسی  ادب  بدیل  بی  آثار 
قصایدش  و  غزلیات  از  بیت  هر 
به  تا  بخوانی  وبارها  بارها  باید  را 
ببری.   پی  او  های  اندیشه  ژرفای 
استادان  ازپیشگاه  باپوزش  وقتی 
شیرازی  قاآنی  و  دامغانی  منوچهری 

می سراید:
زکوهسارها سحر   ، زند  نمی  سر  سپیده 
کنارجویبارها  ، دمد  برنمی  بنفشه 
دیارها زشهرها  میرسد  بگوش  فقط 
انفجارها نفیر   ، صفیرتیربارها 
بهارها این  نظیر   ، نیاورد  خدادگر 

تاخته وشرق   غرب  به  اهرمن   قهر  سپاه 
آخته خلق  بقلب   ، آتشین  های  گلوله 
زابرناشناخته  ، بروبحرریخته  به 

گداخته  زآهن   ، ای  خوشه  بمب  تگرگ 
چه بطن کارزارها ، چه صحن مرغزارها

 .....
وفاوعشق ودوستی ، کنون فسانه است وبس
نه همنفس نه دادرس ،نه ملتمس نه کس به کس
وپس پیش  راه  گسسته   ، درگلونفس  شکسته 
خس دمیده  گل  بجای  شریروبوالهوس،  همه 
بهارها ازاین  امان   ، بهارها  ازاین  امان 

پوزش  این  که  یابی  درمی  تازه 
وگرنه  اوست  ازادب  هم  خواستن 
ندارد.  کم  استادان  ازآن  چیزی 
آثار  ازهمه  جزئی  که  شعر  درهمین 
منتشرنشده اوست جان کالم را  باز 
وروان   روح  چنان  آن  و  گوید  می 
تورامسحور می کند که می خواهی 
بااو وهمصدا بااو  فریاد بکشی و این 
به  دردمشترک معصوم و مظلوم را  

گوش جهانیان برسانی:
امیدوانتظارنی ای  وعده  هیچ  به  دگر 

، هماره رهسپارنی بهیچ رسم وره  کسی 
نگارگلعذارنی  ، ودوستدارنی  رفیق 
واقتدارنی شکوه   ، غروروافتخارنی 
چه خیره زنده مانده ام ، به یاد یادگارها
را  مشترک  درد  زیبا  شعر  دراین 
حس می کنی وتازه  به این حقیقت 
یاد  به  خیره  چه  که  رسی  می 

زنده  گذشته   خوب  یادگارهای 
یادگارهاست  یاد   .همین  ایم  مانده 
منطقی دیدار  به  باردیگر  مرا  که 

 می کشاند .از لحظه به لحظه گفتگو 
با این هنرمندآگاه و  بی تکبر  چیزها 

می آموزم ولذت می برم .
که  دارد   متعددی  آثار  منطقی  امان 
نوشته  خوش  خطی  با  را  برخی 
آنهارا  و  کامپیوتردارد  باآنکه  است  
اما  درکامپیوترهم ذخیره کرده است 

می خواهد دستحطی هم  برجای 

امیدوارم  اوکه  از  پس  تا  بگذارد 
ناشرین  بسیاردورباد،برای  زمانش 
گذاشته  برجای  را  سندی  آثارش 
تاآنهاراازدخل وتصرف دراین  باشد 

آثار بازدارد.
نوشته هایش را به من نشان می دهد

هم  که  است  نامه  آه  این  گوید  ومی 

نامش بروزن شاهنامه است و هم اشعارش 
دربحرمتقارب سروده شده  بیش ازبیست 
وچند هزاربیت  مجموعه این کتاب را شامل 
عدم  درباره  است  طنزی  شود.  می 
مبارزاتمان  در  ایرانیان  ما  هماهنگی 
دربهشت   رستم  استبداد.  برعلیه 
ودیگرپهلوانان درکنارگیووگودرزوتوس 

جشن  کیخسرورا  تولد  وهمگی  نشسته 
موج  رادیوی  گیوازطریق  اند.  گرفته 
میکند   راپخش  سی  بی  بی  که  کوتاه 
شده  انقالب  درایران  شود  خبرمی  با 
ضحاک  و  شود  بازمی  دربهشت  لحظه  دراین 

وارد می گردد:

به ناگاه درب جنان گشت باز
عیان گشت ضحاک گردن فراز

نی ناش ناش کنان  گام برداشتی 
قربندری درکمرداشتی 
هیتلر  و  تیمور  و  چنگیز   ، ضحاک  دنبال  به 
رستم   . شوند  می  واردبهشت  مستبدین  وبقیه 
که  کند  می  سئوال  شناسد  نمی  اینهارا  که 
او گفته می شود  به  و  اینها چه کسانی هستند 
خداوند  چون  و  معروفند  آدمکشان  از  که 
داده  تغییراتی  آخرت  جهان  این  درسیستم  
درآن  حاضر  درحال  زیادی  آدمکشان  و 
آینده  آدمکشان  به  اینهارا  جای  هستند  دنیا 
درخواست  ازخداوند  رستم    . است  داده 
می کند به او مرخصی بدهد تا به ایران بازگردد 
ومبارزات مردم را همراهی کند. خداوند به 
او می گوید با سیمرغ تماس بگیرد. سیمرغ 
نیست  قاف  کوه  یا  دماوند  درکوه  دیگر 
نشیند.  می  تلویزیونها  دکل  برروی  بلکه 
سیمرغ به رستم می گوید من پولی به تو 
اپوزیسیون  یک  بروی  باید  میدهم 
پاریس  به  رستم  بیندازی.  راه 
تشکیل  اپوزیسیون  گروه  تا  آید  می 
که  گویند  می  دروغ  او  دهد.آنقدربه 
وخداوند  کند  می  خودکشی  رستم  
کند احضارمی  بهشت  به  دوباره  اورا 

روایت  سه  منطقی  کتاب  دراین   
که  خدائی  دارد.  خداشناسی  از 
خوداو می شناسد، خدائی که رستم 
که  خدائی  وباألخره  شناسد  می 

افراسیاب می شناخت .
مقدمه آه نامه حدود 200 بیت است 
که خود یکی از قسمتهای  خواندنی 

این کتاب است . 
دراین نامه هرکس که گوید سخن

خودش هست مسئول حرفش نه من
دراین داستان من فقط راویم

هــواداروبدخــواه فردی نَیم
مراهست دراین میان یک هدف

که باشم  به هرماجرابی طرف
بدیهی است رستم چوگوید کالم 

گذاردبه ایرانیان احترام
ولی چون سخن گوید افراسیاب

زتمجید آنان کند اجتناب،
هدف چون که گوید یکی مارکسیست

نگوید سخن چون فاشیست و نازیست
چوگوید سخن مرد حزب اللهی

زاسالم نابش دهد آگهی 
چودرهرمتاعی یکی مشتری است 

دراین ره مرا غیرازاین چاره نیست 
>>>

 کتاب آه نامه بروزن شاهنامه است . رستم دربهشت از خداوند رخصت می گیردتا به ایران بیایدومبارزات مردم   
  را همراهی کند .رستم با ماجراهائی روبرومی شودکه خواندنی است
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کیومرث اولین انسانی بود که لباس پوشید وازپلنگینه  استفاده کرد.

که رسم امانت بجای آورم 
سخن گفتن جمله را آورم

اگرشعرمن نوع وشکلی جداست 
که باروح خواننده ناآشناست

همان حالت خواب وبیداری است 
که گه بی خودی گاه هشیاریست

گهی هزل گویم زمانی متین 
که خواب پریشان نباشدجزاین 

توگفتی که این قصه دیدم بخواب
که مشروح آن هست دراین کتاب

نامه  آه  کتاب  مقدمه  اولین  این 
تجزیه  به  منطقی  آن  ودرادامه  است 
وتحلیل ذات خداوندگار می پردازد 
وهمانطورکه اشاره کردم سه تحلیل  
میکند.  ارائه  خدا  درباره  مختلف 
ازخداوند  آثارش   درهمه  منطقی 

صحبت می کند.  او می گوید:

 . مادراوست  اولیه   انسان  خدای  اولین 
وسط جنگل اورازائیده ، خودش بندناف 
بزرگش  اوشیرداده  به  خودش  رابریده  
بخشیده پس خدای  او  به  زندگی   کرده 
این بچه همین مادراست . او این کودکان 
بزرگ باهم  وآنها  غاربرده   داخل  را 
 شده اند وهرچه مادر یا خدای آنها می گوید

کوید  مادرمی   . کنند  می  اجرا 
نروید.  چپ  دست  شدید  اگرازغارخارج 
 . جلوترنروید  رسیدید  که  نقطه  فالن  به 
قارچ  این  رانخورید  حیوان  این  گوشت 

رانخورید  سمی است والی آخر . 
مادرگوش  فرمانهای  این  همه  به  ها  بچه 

کرده وعمل می کنند. 
فرزندانش  مادربه  که  مقرراتی  این 
وسپس  خانواده  این  دین  دهد،  یادمی 
مادرمیمیرد  وقتی  شود.   می  قبیله  این 
تندیس سنگی اورادرست می کنند . پس 
میکند  درست  بشر  که  هائی  بُت  اولین 
عوامل  به  بتها  این  کم  کم  مادراست.  بُت 

طبیعی اختصاص پیدا می کنند. مثل آب 
- آتش ، ستارگان ، خورشیدو...

بُت یک سرآغازاست یعنی آن عاملی که 

جماعت  یک  ونگهدارنده  دهنده  نشان 
پرچم  بگوئیم   توانیم  بنابراین می   . است 
پیغمبرهم بت است ، همه    ، هم بت است 
چیز بت است . حتی خداهم یک بت است. 
اگر یک چماق ساخته هرگز فکر  اما بشر 

نکرده که  این چماق خدای اوست .
ازبت  دربیشترآثارش  منطقی  امان 
می گوید. درکتاب بعدیش که درباره 
ازبت  است  ایران  راستین   تاریخ 
بسیار می گوید .دراین کتاب   همه 
درباره  ازبدوخلقت  که  دروغهائی 
دروغهائی  وبویژه  شده  گفته  انسان 
شده  داده  نسبت  ما  تاریخ  به  که  

موردبررسی قرارمی گیرد .
آدم درطول چهارمیلیارد و600 میلیون 
سال  عمرزمین بارها بوجودآمده وچون 
توسط  بوده  موجودمأکولی  بسیار 
وازبین  شده  خورده  دیگر  حیوانات 
هزارسال   14 سرانجام   . است  رفته 
این  بوجودآمدکه  امروزی  آدم  پیش 
توانست  و  شد  مسلط  جهان  بر  بار 
کتاب  این  .درمقدمه  بماند  باقی 

چنین می خوانیم :

ظلمهائی به خلق مارفته است 
که زحدوحساب بیرون است 

آنچه ازباستان به ما گفتند
همه تحریف و جعل و افسون است

نقل هرماجرا دراین دفتر
شرح رسوائی فالطون هاست

خط بطالن به روی تاریخ است
سند رد نص قانون هاست
سپس به سرزمین خودمان می پر دازد

وسعی می کند  تاریخ راستین ایران 
را که ازهردروغی پیراسته است  به 

خواننده عرضه کند.
منطقی درمقدمه کتاب تاریخ راستین

درکتاب  ازآنچه  جامع  فهرستی 
درمتن  کند.  می  ارائه  است  آورده 
انسان آمده  برسر  آنچه  از  نیز  کتاب 
است گفتگو می کند . با بهره گیری 
گیری  نتیجه  شاهنامه   کتاب  از 
می کند که کیومرث نخستین انسانی 
یا  پلنگینه  واز  پوشید  لباس  که  بود 
خود  پوشش  برای  پلنگ  پوست 
کتاب  جای  درجای  کرد.  استفاده 
بما  تاریخ   بعنوان  راکه  دروغهائی 
گفته شده افشاء می کند. برای نمونه 
آن  میکند  صحبت  ازماراتن  وقتی 
داند  می  تاریخ  دروغ  بزرگترین  را 
استدالل می کند که  درآن زمان  و 
نداشته  وجود  یونان   بنام  کشوری 
است  بلکه مناطقی بوده اند که با نام 
شهرها ی یونان امروز معروف بودند 
سارد  منطقه  یا  آتن   سرزمین  مثل 
چگونه  میکند  استدالل  بعد  ویا...و 
حتی  فاتح  ارتش  یک  است  ممکن 
پیروزی  خبر  تا  نداشته  اسب  یک 
سوار  چابک  توسط  خودرابرایرانیان 

خبر  برساند؟وآن  ها  آتنی  اطالع  به 
مسیرطوالنی  پیاده  باپای  باید  رسان 

راطی کندوسرانجام ازپای درآید!
به شعراست  کتاب دیگر که آن هم 
که  دارد   نام  خریت  درباره  رساله 
داستان تحقیقی - علمی است اگرچه 
اسمش چندان جدی نیست .موضوع 
»خر«  که  است  سیمرغی  داستان 

می شود.
بگویم شرح سیمرغی که خر شد

به عالم درخریت ُمشتهر شد 
امان منطقی می گوید:

داستان    . است  خودمن  داستان  این 
انقالب  درمملکتش  که  است  اپوزیسیونی 
نجات  را  کشورش  خواهد   ومی  شده 
مختلفی  اپوزیسیون  درگروههای  بدهد. 
وارد می شود . به هر گروهی که مراجعه 
می کند حرفهائی به او می زنند. شب یکی 
ازاقوام میهن ، مادرمیهن ، پدرمیهن، زن 
بابای میهن ، براو ظاهر می شوند وبه او

گروه  این  کارت  برودنبال  گویند  می 
حقه بازند واو  صبح به دنبال گروه دیگر 
می رود . تا آخر سر فکر می کند خودش 
بگیرد. بدست  را  رهبری  پرچم  باید  

ولی دیدم که گوش نازنینم 
زده باالترازچین جبینم 

یعنی خودش خر می شود.
کتاب دیگرامان منطقی  »کتاب آخر« 
نام دارد. این کتاب نیز به شعر است  
ازیک  منطقی  دیگر  کتابهای  ومانند 

مقدمه تشکیل می شود.:
بشنو از نی حکایتی دیگر

داستان وروایتی دیگر
لطفًا ورق بزنید

دروغهای تاریخی درجای جای کتب تاریخ ما دیده می شود که باید درست آنهارا 
به مردم نشان داد وکتاب تاریخ راستین  این مهم را به انجام رسانده است

به ناگاه درب جنان گشت  باز    عیان گشت ضحاک گردن فراز
نی ناش ناش کنان گام برداشتی   قربندری درکمر داشـــــتی
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محمودبهرامی هنرمند سینما درگذشت

* بهرامی غریبانه وباحضور تعدادی انگشت شمار  به خاک 
سپرده شد.

کمرنگ  حضور  با  بهرامی  محمود  تیرماه    17 پنجشنبه  روز  بود  نوشته  ایسنا 
از بودند  عبارت  حاضر  هنرمندان  شد.  سپرده  خاک  به  و  تشییع  هنرمندان 

حبیب اسماعیلی تهیه کننده و بازیگر ، مهدی میامی و گیتی معینی بازیگران نه چندان 
معروف ، اصغر بیچاره عکاس قدیمی و رحمان مقدم را هم نمی شناسم. برایم جالب 
بود مقایسه این مراسم با مراسم بارگاه مقام عظما . در آن جا با تب 39 درجه پروانه 
معصومی خودش را می رساند تا این نعمت بزرگ را از دست ندهد و خطابه غرائی 
هم ایراد می کند . داریوش کاردان با دست شکسته و وبال گردن به حضور می شتابد 
امام زمان از فرمایشات حضرت آقا و تسلط بی نظیر  .بقیه هم محظوظ از مالقات 
ایشان بر تلویزیون و سینما شگفت زده می شوند. حمید لوالئی با عشقی مثال زدنی 
شانه و بناگوش آقا را می بوسد و فرج  اهلل سلحشور، محمدرضا ورزی، محمدحسین 
لطیفی، مسعود جعفری جوزانی، ابوالقاسم طالبی، سید ضیاء الدین دّری، سید داوود 
میرباقری از همان دری وارد مراسم می شوند که اقا وارد شده بود. ده نمکی و شریفی 

نیا و مظفری و نجفی و رضا توکلی هم که پای ثابت قضیه اند.
حضرت  دیدار  اند  برده  زور  به  را  هنرمندان  گفتند  می  که  دوستانی 
و  فقیر  های  آدم  ها  این  که  این  یا  کنند؟  می  فکری  چه  اآلن  آقا 
بیچاره ای هستند و مجبورند به خاطر یک لقمه نان از ضرغامی اطاعت کنند ؟ اتفاقا 
مهدی میامی و گیتی معینی و اصغر بیچاره اصال وضع مالی خوبی ندارند اما چیزی را 
دارند که دست بوسان نداشتندو ندارند : » شرافت ، انسانیت و احترام به یک دوست 
نداشت« جبران  برای  چیزی  بود  هم  زنده  اگر  دوست  آن  چون  چشمداشت  بدون 

داده  خیر  یک  را  اش  کلیه  پیوند  عمل  که خرج  هنرمندی   ، بهرامی  محمود  بدرقه 
نداشت  خرجی  »هنرمندان«  این  برای  رفته  دنیا  از  و  کرده  زندگی  تنگدستی  در  و 
برای  شنبه  پنج  روز  هم  آن  را  عزیزمان  وقت  چرا  نداشت.  هم  منفعتی  خوب  اما 
کفتار  مثل  شود؟  نمی  عایدمان  آن  از  چیزی  که  بدهیم  هدر  مراسمی  در  حضور 
می نشینیم و منتظر مراسم بعدی برای پابوسی امام زمان یا رئیس جمهور محبوب یا 
اسفندیار دولت می مانیم باالخره اگر فیلم و سریالی نصیبمان نشد دست کم وامی 
می گیریم ) حتما بالعوض( و عکس های بی ارزش و آماتوری مان را در نمایشگاه نمایش

 می دهیم و اسفندیار یک قلم 15 میلیون برای یکی از ورق پاره هایمان می دهد. 
به قول روزبه بمانی و داریوش عزیز »دنیا عجب جائی شده«. )نقل ازسایت تبیان(

ازنیستان دیگری که کنند
نای هایش شکایتی دیگر

قصه این بار ازجدائی نیست 
گله ازاجتماع انسانهاست

شکوه ازکینه توزی است وفریب
سخن از شرح مکروتزویر است 

شرح درددلی است خون آلود
رنج بیست ودوقرن تحقیراست

 ُدرد تلخ شراب مسمومی است 
که به ما ظالمانه نوشاندند

پرتو شمس راستی هارا
زیر میغ دروغ پوشاندند

انداین رهگذردگر نشود
کسی ازظن خویشتن یارم 

پی َبرد هرکه خواَنَد این مکتوب
به سهولت به ُکنه افکارم

این شکایت بمثل آینه ایست
که درآن روی خویش می بینید

 تاکه خودرادرست بشناسید

به قضاوت  دلیر بنشینید
وقت  تمام  منطقی   امان  کنون 
کتابهایش  وتنطیم  تهیه  به  خودرا 

اختصاص داده است .کتاب آه 

بقیه زنان آزادی خواه

با  ولی  رسانده  پایان  به  را  نامه  
وسواسی که دارد گاهی دستی

بهبود  ودرجهت  برد  می  درآن 
عوض را  ابیات  از  بعضی  آن 

که  کاریکاتورهائی  کند.  می   
نمونه آن را دراین دوصفحه برای 
شما چاپ کرده ایم  وبه نمک آه 
نامه می افزاید  سخت مورد توجه 
اوست . وهمین تصاویر است که 
یک  منطقی  امان  دهد  می  نشان 
آنهم  هست  هم  کاریکاتوریست 
سبک  که  آن  ای  حرفه  ازنوع 

خاص خود را دنبال می کند.
اسناد  راستین   تاریخ  درکتاب 
مهمی را گردآوری کرده است که  

بر  اهمیت کتاب افزوده است.
منطقی  ازکتابهای  هریک  درمورد 
بحث  جداگانه  ای  درمقاله  باید 
این  آینده  های  ازشماره   . کرد 
داد.   خواهیم  انجام  را  مهم 
یاحق

بقیه : امان منطقی هنرمند بی جانشین

به زیر بارزور یاوه رفتن
 بسان سوز نیش مار سخت است 

نمونه دیگری از اشعاراوست :
یک پای به میخانه نهد شیخ دغا
پای دگری به مسجد ازروی ریا

یک دست به سوی ساغر وباده ناب 
بادست دگر دعا کند سوی خدا

 خانم نورالهدی منگنه وبسیاری 
با  ما  خواه  آزادی  زنان  از 
سختی  با  رشادت   و  شهامت 
مواجه  ها  زورگوئی  و  ها 

بوده اند .نه تنها ازطرف مجتهدان 
از  بلکه  دولتی   ومالهاوعوامل 
تحت  هم   ها  خانواده  سوی 
ازاین  بعضی  قرارداشتند.  فشار 
ازخانواده ای روشنفکر   بانوان  
برخورداربودند  وپدرومادرآنها 
کمک  خود  فرزندان  برای 
وپشتیبان به حساب می آمدند.

آزادی  زنان  آینده   درشماره 
خواه  دیگری را به خوانندگان 
خواهیم  معرفی  آزادی  نشریه 

کرد.

 دعوت به همکاری
و  اروپائی   کشورهای  در  مجله  توزیع   برای  آزادی  نشریه 
هستند   ساکن  ما  ازهموطنان  تعدادی  ودرهرکجاکه  آسیائی 
ای  جامعه  در  که  کسانی  ازهمه  پذیرد.  می  فعال  نماینده 
خواهشمندیم   کنند  می  زندگی  ازکشور  خارج  ازایرانیان 
اخبار مربوط به جامعه خودرا برای انعکاس دراین نشریه به 

آدرس ئی میل ما ارسال دارند. 
pmm@parsmassmedia.org
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