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شب همواره هست 

 

صبح ! بچه" گول زنک"داشت، از حبوبات و بموالت گرفته تا لگن و آفتابه ی پالستیکی و " همه چیز"بمالی دریانی سر خیابان، بظاهر 
ا  ها که حاجی در کار رتك و فتك امور مشتریان بود، پسر بزرگش با وانت، سرگرم خرید اجناسی بود که سیاهه اش را شب لبل، حاج آل

ازاده"ده یازده صبح که یورش مشتری ها فروکش می کرد، . به او داده بود از راه می رسید و به کمک بچه شاگرد دکان، اجناس را " آل
در حین رفت و آمد، گزارش خرید را هم به حاجی می داد؛ فالنی جنس به اندازه نداشت، حواله ی حاجی فالنی را نمد . تخلیه می کردند

ازاده می . کردم، فالنی سالم رساند و گفت چه عجله ای بود؛ و از این لبیل حاجی هم یک گزارش سردستی از اتفالات مهم صبح به آل
. داد و به پستوی دکان می خزید تا ضمن کشیدن للیان، اجناس فردا را هم به فروشندگان عمده ای که می شناخت، تلفنی سفارش بدهد

صورت طلبکارها را از سمت چپ وارد می کرد و بمیه ی . تمامی کار و بار دکان با دفترچه ی چهل برگ حاجی راست و ریس می شد
صفحه هم که پر می شد، . مطالب، از جمله کمبودها و بدهی ها و ؼیره را از راست به چپ، بی ترتیب و نامرتب وارد دفترچه می کرد

برای حاجی . برای همین هم بمالی دریانی همیشه ی خدا چیزی یا چیزهایی کم داشت... در حاشیه های سفید، کجکی چیزهایی می نوشت
هم و ؼم حاجی صرؾ رضایت . نه مرؼوبیت جنس مطرح بود و نه خواست مشتری، چرا که تا چند کوچه آنطرؾ تر رلیبی نبود

مشتری برنج صدری می خواست، که نبود، می . بود" کلم"حاجی هم طبك نظام فرهنگی آن والیت، تابع فلسفه ی ! فروشندگان می شد
خریدار، مات از این سفارش، می گفت؛ حاجی مهمان دارم، آلو که برنج نمی . بجایش آلوی برؼانی فرد اعال ببر! گفت انشاء هللا فردا

روزی هم که آلو نداشت، عین . آن ولت حاجی در یک سخن رانی مبسوط در وصؾ آلو و ذم برنج، عمل خریدار را می پیچاند. شود
همین حرؾ ها را همراه حدیث و خبر و با استناد به برنامه هایی که هرگز از رادیو و تله ویزیون پخش نشده بود، در فواید برنج و 

آن ولت حاجی خنده ای . مشتری که به دنبال نیم کیلو نخود آمده بود، با یک کیلو ماش از دکان می رفت. مضرات آلو، تحویل می داد
! ، کار ما فروش جنس است(کون لك مشتری)می کرد، بادی به گلو می انداخت و می گفت؛ کلم 

اصالح طلبی و تشکل های " جناح"اصولگرایی بود و " جناح"بد نبود اگر در مجموعه ی شلم شوربایی به نام جمهوری اسالمی، 
یا دستگاهی به اسم دادگستری وجود داشت، لانونی بود و محکمه هایی، نهادی به ... و" کارگزاران سازندگی"دیگری مثل چه می دانم 

می " ناظران آگاه"و از این حرؾ و نمل ها که هر روز در تفسیر و تحلیل های " دولت"اسم مجلس شورای اسالمی و نهادی به اسم 
، به سرکردگی بی بی سی "ناظران آگاه"سال هاست اما با دو جمهوری اسالمی روبروییم؛ یکی تصویری که در تفسیر و تحلیل ! خوانیم

نماشی شده، که باید جایی در آن سوی جابلما و جابلسا باشد، و یکی هم خود  ("صدا و سیمای اصالح طلبان در خارج"بخوان )
که پیش رویمان پشتک و وارو می زند، جزیره ای پریشان و رها شده میان بحر خزر و خلیج فارس، " عین جنس"جمهوری؛ والعیتی 

بته نهادهای مدنی که ! که میان الیانوس جهان کژ می شود و مژ می شود" خوزه ساراماگو"آلای " بلم سنگی"درست مثل  ناظران "ال
بودجه ی هر نهاد هم بصورت "! رسم"، نه به "اسم"می دهند، در آن جزیره وجود دارند، اما به " نسبت"به جمهوری اسالمی " آگاه

در جیب های گشاد جنی به اسم وزیر یا رییس است که مثل سر گارسن چلوکبابی شمشیری سر بازار، همین طور که " تنخواه گردان"
سر هر ماه هم ... بی دفتر و دستک... و" خانواده"رد می شود، می گوید دو تا کوبیده بده اینجا، یک لیمه بده اونجا، یک بادمجان بده 

یا می دانند و ! میلیون ها و گاه میالردها دالر بی زبان زیر دست و پا هپل هپو می شود و کسی هم نمی داند در کدام مردابی فرورفته
"! کلم"فلسفه ی اداره ی جزیره هم همان فلسفه ی حاجی دریانی ست؛ . مثل کارهای دیگر اجنه، سر و تهش را در پسله هم می آورند

جنگ موهبت است، تحریم به نفع ماست، ورشکستگی یعنی پیروزی، باخت یعنی برد، کتک خوردن یعنی زدن، افتضاح در سازمان ملل 
اگر برای فتوای لتل سلمان رشدی یا تراژدی کشتار ... ی تمدس، فحش و تحمیر در دانشگاه کلمبیا یعنی یاری امام زمان و"هاله"یعنی 

هست تا رژیم و بنیانگذارش را رسوا کند، برای هیچ کدام از فجایع بعدی همان " امامشان"، یک فرمان چند خطی از 67زندانیان در 
همین چند سال پیش، رییس . همه چیز در احکام شفاهی حکومتی خالصه می شود؛ عین بمالی دریانی. چند خط را هم پیدا نمی کنی

جمهور اجنه که طبك معمول، ارائه ی بودجه به مجلس را چند ماهی به تاخیر انداخته بود، یک روز وارد مجلس شد و مثل همیشه که 
تازه مطرح می کند، یک دفترچه ی چهل برگ روی میز رییس مجلس کوبید " ابداع"یا " کشؾ"هر خرابکاری را با افتخار، به عنوان 

؛ امسال کار را ساده کردیم، تمام بودجه ی سال آینده در همین دفترچه است تا ولت نمایندگان عزیز "بگو جمالشو عشمه"که بفرما، 
که خمارآلوده پشت دخل نشسته، یک " حاجی"گاهی هم وسط شلوؼی ها، "! خر کند خنده"تلؾ نشود و از این لبیل خزعبالت که 

این بود، دیگری می گوید نخیر، منظورشان آن بود " آلا"می زند و در بمالی طوفان می شود؛ یکی می گوید منظور " آروغ حکومتی"
نهصد و نود و نه تفسیر " آلا"خارجی برای آروغ " ناظران آگاه"های داخلی و "بز"در حالی که حاجی در چرت بعدی فرو رفته، ... و

صادر می کنند، طوری که خود حاجی هم چارشاخ می ماند که ایول، یعنی این همه را ما گفته ایم؟  

با امام زمان و اجنه بوده؛ آلای رحیم مشایی با " انحصار ارتباط"دعوای اخیر محافل لدرت در جمهوری اسالمی هم ظاهرن بر سر 
را  ("عنتر"و " لوطی"بخوان )کرده، تعدادی از اجنه و اجنه شناس " رصد"که رد این ارتباط را " وزارت امنیت"اجنه ارتباط داشته و 

طبیعه"که رحیم مشایی با " اعترافیده اند"دستگیر  کرده و آنها هم زیر اخیه،  کسب کرده، آنها " ریاضت"که از طریك " لدرت ماوراء ال
خود " محفل"رییس کابینه ی اجنه که دوره ی میانداری اش رو به پایان است، زیرآبی تالش می کند تا دوستان ! کرده بوده" طلسم"را 

را از دستگاه امنیتی رژیم کنار بگذارد و اجنه را آزاد کند " جن گیران"به همین دلیل خواسته . را در انتخابات آینده ی وارد مجلس کند
! اما نایب امام مانع شده، چون طوایؾ لدرت معتمدند تا نایب امام زنده است، امام حك ظهور ندارد! تا مملکت را برای ظهور آماده کنند

رییس  اگر گفته تهرانی  جمعه از امامان مولت ،مثلن آلای صدیمی. بعد هم شروع کردند به زدن پنبه ی رییس کابینه ی اجنه و شرکاء



البد همسر رییس جمهور لصد متارکه دارد و شوهرش به این "! او حرام شود بر همسرش است ممکن" نکند، اطاعت رهبر ازجمهور 
امیر مکرم دختری داشت که به یکی از "می نویسد؛ " ریشه های تاریخی امثال و حکم"مهدی پرتوی آملی در ! کار راضی نیست

. دختر به روحانیون متوسل شد. پس از چندی دختر تصمیم به متارکه گرفت ولی شوهر رضا نمی داد. پسرعموهای خود داده بود
من می گویم؛ طالق به حکم خدا و لرآن . آخوندی گفت؛ فردا به حجره ی من بیایید و در حضور طالب و حاضران، مساله را مطرح کنید

یاء و انبیاء ناسزا بگویید. به رضای شوهر است خانم هم فردا به حجره ی شیخ می رود و . شما هم هرچه بر زبانتان می آید، به اول
همین که به ممدسات فحش می دهد، آخوند استشهادی به امضای حاضرین می رساند که این ضعیفه . طبك نسخه ی آخوند عمل می کند

بمیه ی داستان معلوم ! ، سب خدا و رسول کرده، پس بر شوهرش حرام است(بدون اجازه ی شوهر از خانه بیرون آمده)" ناشزه"ی 
بته پس از طالق، در همان حجره و حضور همان افراد، از کفرگویی توبه می کند و طیب و طاهر به خانه می رود! است شاید هم ! زن ال

" بمال بازی. "آخوند، یک تاریخ بلند، در نوشتن فیلم نامه و نمایش نامه سابمه دارد! می شود" برده"مربوطه " آخوند"به خانه ی 
 .    آخوندها با هفتاد میلیون تماشاگر داخلی و هفتصد میلیون تماشاگر خارجی، از هر فیلم و تیاتری موفك تر بوده است

! دارند باشد" میل"باری، سیاست در جمهوری اسالمی، لبیله ای و بدوی ست، نه جناحی و مرزبندی شده، آن گونه که زعمای مفسر 
یکی از دالیل بارزش هم این که بعداز هزار تفسیر و تاویل که چه شده و چه خواهد شد، آنچه می شود از هیچ زاویه ای با تفسیر 

بته از رو نمی روند و می گویند؛ ایران باز هم شگفتی آفرید؛ یعنی تفسیر ما درست بود، اما . همخوانی ندارد" ناظران آگاه" آنها هم ال
و " دارد و نه راست تندروی متمایل به اصالح" چپ میانه ی رو به باال"جمهوری ما نه .... از کوچه ی بؽلی رفت و" ایرونی جماعت"

با روحیه " بزرگ"فالن مفسر " جامعه شناس"می خواند، و نه حرؾ های همسایه ی " فوکو"و " پوپر"نه هیچ کارش با نظریه های 
بهرتمدیر، . (امام خمینی)" اتوبوس بزرگ تر از مینی بوس است"می زند؛ " امام"در آن والیت حرؾ گنده را ... ی ما همخوانی دارد و

، یا "مشتری"بگذارید " میم"، شما مختارید بجای "کلم"می چرخد، با همان فلسفه ی " خداوکیلی"جمهوری هم مثل بمالی دریانی 
اساسی مطرح است، نه رفاه مردم، نه  (مثلن)نه لانون ... در تصویب یا رد هر لانون، فتوا یا حکم حکومتی و... یا" ملت"، یا "مردم"

ت دسته های " منافع"بلکه در پس پشت هر لانون یا حکم، باید دنبال ... کم کردن تورم یا میزان بیکاری، نه دؼدؼه ی اسالم و عدال
مربوطه، و دست آخر به منافع " محفل"هرکس اول نگران جیب و بؽل خود است، بعد به فکر منافع گروه یا . حیدری و نعمتی گشت

جمهوری اسالمی گذاشت که از همان اول دشت، منابع " بنیانگذار"بنیاد این تمسیم بندی محفلی را هم . فکر می کند" توتم"و " نظام"
هر کسی در فاصله ی . مالی و نهادهای اداری و صنعتی مملکت را به عنوان پاداش، مثل ارث بابا میان شاگردان و مریدان تمسیم کرد

ا"، حرکتی در تایید لیام و لعود 1357 تا 1342 کرده بود، یا چند ماهی زیر اخیه ی ساواک رفته بود، به پاداش عمل، و نه بر پایه " آل
ی شعور و لدرت اداره، دستش به جایی بند شد، و اگر وزیر و وکیل و رییس هم نشد، در نهادی یا در شهر و روستایی در گوشه ای از 

بگیر و بیا تا لطب زاده و بنی صدر و ... از مطهری و مفتح و لدوسی و بهشتی و رفسنجانی و اردبیلی و. شد" نماینده ی امام"جزیره، 
جمهوری کلید خورد، با این " بنیانگذار"بنیاد فساد و رانت خواری و هر کوفت و ماشرای دیگر، با دست مبارک ... آیت و عسگراوالدی

به جاده ی  ("میل امام"بخوان )" خط امام"گونه ی خود داشت و همین که کسی از "مراد"تفاوت که تا سید زنده بود، نخ ها را در کؾ 
 !     نخ را می کشید و خایه ها جفت می شد" مراد"خاکی می زد، حاجی 

از خواص بی مایگان، یکی هم این است که . ، در هوا ویالن شدند"عروسک چرخان"ها بی "عروسک"که راحل شد، " مراد"حاجی 
رسید، جهان را " چکش"دست هر سفله ای که به . می کنند و تحکیم مولعیت" یارگیری"چون دستشان به جایی بند شد، اول از همه 

، حصاری از یاران فرصت طلب گرد خویش کشیدند "امام"هم در همان هفت هشت ساله ی حضور " نو کیسه"مریدان ! می بیند" میخ"
، این محافل لدرت برای از دست ندادن مولعیت، تن به مصالحه ای "مراد"با رفتن . و هر کدام به درازای زورشان، محفلی تدارک دیدند

بود؛ یعنی تا ولتی کسی کاری به کار محدوده ی نفوذ و عمل من و " شیخ مصلحت"مشهور جمهوری، " سر دالل"دادند که دسپخت 
اند، و نه " محافل"، آنچه مانده همین "امام"از دار و دسته ی ! جمهوری سینه می زنم" توتم"و " علم"لبیله ام نداشته باشد، زیر 

محافلی که دؼدؼه شان . محافل فرصت طلب را داشته" توتم"عصر، تنها نمش " ولی فمیه"از مرگ سید تا پیش پای شما، ! ها"جناح"
ولی "دیگر نخی در دست بی کفایت . نه ملک و ملت و اسالم و خدا و از این لبیل ترهات، که تثبیت روابط بخور و بچاپ خودشان است

ات حضرتش پای منمل صرؾ می شود و خوردن گهگاه آلبالو خشکه به عنوان . عصر نمانده" ولیح ، و بازی با هسته اش "مزه"اول
نیم "و " کم حجابی"و " بد حجابی"اگر نمیرالمومنین جنتی و دار و دسته سنگ حسن و حسین "! انرژی هسته ای"تحت عنوان 

را به سینه می زنند، بخاطر واردات پارچه و کودری چادری و ؼیره است که در انحصار محفلشان است، در " ربع حجابی"و " حجابی
یا آلای محسن رضائی با دکترای التصاد از دانشگاه ابرلو، نگران . حالی که تمام صنایع نساجی و بافندگی جمهوری به گه نشسته

آلای مهدوی کنی و محفل، دؼدؼه ی . صادر می فرمایند" فرمول"انحصار واردات سیگار اند که در کسوت کارشناس التصاد بین الملل، 
، هفتاد درصد مصرؾ داخلی را 1357که در  (چؽندر و نیشکر، همه با هم)انحصار واردات شکر را دارند، گیرم تمامی صنعت شکر 

آلای . تامین می کرد، حاال هفت درصد هم تولید نمی کند و معدود کارگران بخش های بجا مانده هم، گاه ماه هاست که مزد نگرفته اند
دستخوش گرفت، و بعدن زواید دردسر سازش را هم زدند و گوشت لخم بی " امام"را از " استان خراسان"طبسی که از همان اول 

در لباله ی " رضوی"استخوان، یعنی باؼات و امالک ولفی و دار و ندار امام رضا را که سر به میلیاردها می زند، در استانی به نام 
آلای عسگر اوالدی مسلمان، کون خیزک از بازار تا ممام وزارت بازرگانی آلای هاشمی آمد و بعد . گذاشتند" نایب تولیت آستان لدس"

" چینی"حاال هم که سال هاست کارشناس . کند" تجارت"بکشد و خود را ولؾ " خیط"گرد سیاست " موتلفه"هم ترجیح داد با گروه 
برادران )همین طور سرداران محرم سپاه و بسیج ! گذشت" آژانس موتلفه"شده، حتی برای سفر توریستی به چین، باید از ترانزیت 

به عراق و پاکستان و افؽانستان بوده اند، و ( میلیون ها لیتر در روز)که سال ها در کار فروش لاچاق سهمیه ی بنزین  (لاچالچی
گروهی هم در نماط مرزی در کار تسهیل ترافیک لاچاق تریاک و هروئین از افؽانستان به اروپا، که میلیاردها دالر درآمدش چون 

ایان سرمایه گذاری می شود و"سرزمین اسالم"است، نه در " حرام"   ...، که در دوبی و ترکیه با اسامی جعلی به حساب آل



بنابراین هسته ی اصلی درگیری ها در آن جزیره ی سرگردان، لحاؾ مالست، گیرم یک روز نامش اختالؾ میان اصولگرا و اصالح 
"! رهبری"و نهاد " دولت"، یا به زعم ناظران آگاه؛ درگیری میان نهاد "جن گیران"و " اجنه"طلب است، و روز دیگر اختالؾ میان 

های "ارزش"را شك می کنند و پایش برای  (رهبری)"توتم"هر بار محفلی می خواهد مرزهای لدرتش را گشاد کند، محافل دیگر 
جریان "، "فتنه ی دوم"، "فتنه ی بزرگ"انمالب و اسالم و امام، سینه می زنند و پنبه ی محفل از خط خارج شده را با عناوینی چون 

یه ی آلای احمدی نژاد در مورد . و ؼیره، می زنند" جریان زاویه دار"، "انحرافی و چه و " مافیای التصادی"هارت و پورت های اول
. چه هم، یکی از همین موارد بود؛ مردم فریبی های لبیله ای تازه از راه رسیده که می خواست لدرت را از چنگ لبایل دیگر به در برد

هم فدای خوش خیالی رییس جمهور اجنه " پالیزدار"چند نفری نظیر . ؼافل که این محافل در طول سال ها مار خورده و افعی شده اند
با " مبارزه"این بود که . می بندد" خیال باطل"می پزد و " دماغ بیهده"شد که " شیرفهم"شدند تا باالخره این پدیده ی هزاره ی سوم 

اگرچه در آن جزیره، هر جالدی می داند که با خوردن یک سیلی از نظام، )با آنها کشیده شد " مصالحه"تروریست های التصادی به 
آلای رفسنجانی در ممابل احمدی نژاد، مظلوم والع شد، . مردم ستم کشیده ی دل نازک، للم عفو بر گناهان سی ساله اش می کشند

در مورد میلیاردها ! (شد، همان طور که احمدی نژاد با یک لهر یازده روزه، به لهرمان خلك تبدیل شد" اصالح طلب"پوست انداخت و 
با دشمنان اسالم است و " نظام"دالر درآمد لاچاق مواد مخدر هم به رییس جمهور اجنه حالی کردند که این بخشی از مبارزه ی امنیتی 

بته تضمینی نیست که ائتالؾ گرگ های گرسنه تا روز بعد دوام داشته باشد"! دست خر کوتاه"به شما مربوط نمی شود، یعنی  چون . ال
.  روز، ظهور و سموط می کنند" گفتمان"در جمهوری، بر اساس  (ها"جناح"و نه )ها "طایفه"ها و "گروه"

است که هر روز و هر لحظه می " لباس"و ؼیره، " روشنفکر دینی"و " ملی مذهبی"و " سازندگی"و " اصالح طلب"ؼرض این که 
، برای همین لانون اساسی و همین نظام والیی "پاالن"است که فارغ از رنگ و بوی " لباس"تواند تعویض شود، اصل، موجود درون 

. توجیهات حموق بشری و اومانیستی اصالح طلبان یا پوپولیسم احمدی نژادها هم از روی العالجی ست! پستان به تنور می  چسباند
باالخره بظاهر هم شده، باید تفاوتی باشد، نه؟ هر محفلی هم ولتی در فرصت های به دست آمده به شعارهایش عمل نمی کند، یک بهانه 

سینه زد، که اگر نیت خیری بود، هشت " سید خندان"ملت ساده دل هشت سال پای علم اصالح طلبان به رهبری ". نگذاشتند"دارد؛ 
، از کروبی و "اصالح طلب"های گروهی به نام "کلی گویی"میان . سال کافی بود تا روی درخت عرعر هم سرکه شیره سبز شود

. های طیؾ گشاد اصولگرایان"کلی گویی"تا تاج زاده و دیگران، تفاوت همانمدر است که در ... اردبیلی و صانعی و دستؽیب و خاتمی
های دیگر هم مثل فرق میان پپسی با کوکاست؛ "احمد"فرق بین علی مطهری و رفسنجانی و احمدی نژاد و احمد خاتمی و احمد جنتی و 

 !  کوکا حاصل می شود" بطری"ی ست که هنگام تنمیه ی "آنتراکت"تفاوت اصالح طلبان هم به اندازه ی 

ایی ندارد " دشمن"مفهوم . ست"خانه ی کاؼذی"ترس نظام از فرو ریختن این . نظام والیی از دریده شدن این یا آن محفل لدرت، اب
های معدوی "آنزیم"است، همان بالیی که " سازش"وگرنه ویژگی جمهوری آخوندی . رهبری ست" توتم"برای حفظ اتحاد محافل گرد 

، (لی لی پوت ها)در بازدید از دانشگاه کوتوله ها " گالیور! "بر سر ؼذاهای مختلؾ می آورند، و حاصل جمعش یک بو و خاصیت دارد
ها "کوتوله"ظاهرن در زیرزمین های جمهوری )! مالحظه می کند که دانشمندی تالش می کند مدفوع انسان را به ؼذای اصلی تبدیل کند

" شرکای اصلی"حاال هم یک گروه تازه از راه رسیده می خواهد جزو ! (مشؽول ؼنی کردن اورانیوم در لگن اند" دانشمندان اتمی"هم 
ممطعی نیست، " بحران"این . هاست"لدرت"دعوای جمهوری در خارج از مرزها هم برای کسب مشروعیت از سوی . محسوب شود

آلای گنجی ... مخالفتی ندارند" ارتباط با اجنه"محافل لدرت با . بلکه به دلیل ماهیت هردمبیل رژیم، بخشی از هستی این نظام است
و حتی  (!بیچاره عمل)، وجود اجنه و شیاطین را به روش های عملی ثابت کرده (!)روایت کرده که عالمه طباطبایی فیلسوؾ معاصر

چادری آوردند، دو طرفش را به دست من داد و دو طرؾ دیگر را به دست های خود "...خود در جلسه ی جن گیری شرکت داشته؛ 
آدمک ... چادر به شدت تکان می خورد. در این حال جنیان را حاضر کرد، صدای ؼلؽله و همهمه شدیدی از زیر چادر برخاست... گرفت

چشم بندی و صحنه سازی نبود و ... و رفت و آمد داشتند، من با کمال فراست متوجه بودم... هایی به لامت دو وجب در زیر چادر بودند
جمهوری اسالمی را زیر چادر تصویر " اله گوریک"هم به شکلی " عالمه ی عملی"بنظر می رسد "! صد در صد ولوع امر خارجی بود

نمی کنند، جز " ؼلطی"هم " زیر چادر"ها "دو وجبی"حیرتا که این ! ؼلؽله می کنند" زیر چادر"کرده؛ موجوداتی با دو وجب لد که 
با مدعیان رابطه با امام ؼائب، جن گیران، فالگیران، رماالن، " روحانیت شیعه"آلای گنجی هم نوشته چالش "! رفت و آمد"همهمه و 

در ماهیت به جن " روحانیت"پس از نظر ایشان هم . را در انحصار خود می داند" توانمندی ها"بخاطر این است که روحانیت این ... و
" ارتباط"نباید خودسرانه و بی اجازه از روحانیت، با کسی ... و ظهور بی اعتماد نیست، بلکه ایرادش این است که جن و امام زمان و

بته، به این شامورتی بازی ها می گویند؛ " ناظران آگاه"و " مفسرین! "برلرار کنند، به ویژه از در عمب محافل "! گفتمان سیاسی"ال
نصفه نیمه هم " مردمساالری"چرا که خوب می دانند در یک . لدرت در آن جزیره از هرچه تحمیك ملت را تعمیك کند، استمبال می کنند

هداء و مصباح و  ایان مهاجرانی و دمحم خاتمی، چهل و چند رای بیشتر نمی آورند، چه رسد به سوسمارانی نظیر جنتی و علم ال امثال آل
... تمساح و

بلکه حضرات به این خیال اند که طیؾ . نیست" ایده ای در ممابل ایده ی دیگر"احمدی نژاد و مشایی هم " مکتب ایران اسالمی"
سرمایه دار ملی گرای افراطی خارج از کشور را که با احساسات، برای ترشی لیته و خلیج همیشه فارس و سه لایر ها سیمای 

شده اند، به این وسیله به " استکبار جهانی"و " صهیونیزم"جمهوری هورا می کشند، و سخت شیفته ی شعارهای احمدی نژاد علیه 
اعدام "و " حموق بشر"آنها هم فهمیده اند که میان هم وطنان، بسیار اند که . سرمایه گذاری در جمهوری و جانبداری از آن، جلب کنند

ایرانی بوده، " رمبو"کافی ست یک سند جعل کنی که مادر . و این مسایل برایشان به لصه ی خاله سوسکه می ماند" در ایران
هام گرفته و" تختی"از " شوارد زنه گر"است و " سمک عیار"از نوادگان " سوپرمن" و " کروبی"ماترک " جلب"ؼرض .... ال



داشتند، در داخل خاکی " ایران"است، وگرنه دار و دسته ی احمدی نژاد و مشائی اگر ؼم " طرفداران جنبش سبز"به نام " موسوی"
 ! در آن فرهنگ، همه لابل خرید اند، تفاوت در لیمت هاست. بسر می کردند

اجنه هم اگر خری جز خر آخوند را از پل بگذرانند، ده ها . ، تولید حدیث و خبر و روایت بر مبنای مساله ی روز است"آخوند"عملکرد 
بر بام . بوی مرغ به مشامشان خورد، از خانه ی آخوند محل  گرسنه بودندکه  های محل گربه. حدیث و خبر علیهشان جعل می کنند
می بام  دارد خودش را به  دندان،یدند که مرغ بهدگربه ها  و رفتبه دنبال مرغ، از دیوار پایین رفتند و یکی شان که چابک تر بود، 

آخوند نشنیدید  گفت؛ گربهگربه ها پرسیدند؛ این چه کاری بود؟ .  مرغ را رها کرد و گریخت، ی چابکگربهاما در کمرکش راه، . رساند
کردم، فردا آخوند باالی  نمی لرآن چه ربطی به مرغ دارد؟ گربه گفت؛ اگر مرغ را رهاخوب،  آن لرآن را بیاور؟ ،پسرآهای ؛ صدا کرد

؟ چه می شد  جماعت مسلماناین آن ولت تکلیؾ ما با .  اسالم حالل استدر  منبر صد تا آیه از لرآن می آورد تا ثابت کند گوشت گربه
احمد خاتمی خالصه ی لصه ی ! یمشو مخفی  آن مولع ناچار بودیم گرسنه توی هزار سوراخ. آزاد می چرخیم، ولی  ایمگرسنهفمط حاال 

مردم ما حدس زدند که ممام معظم رهبری به آلای احمدی نژاد تمایل دارند و بر اساس این "انتخابات دو سال پیش را تعریؾ کرد؛ 
 (ها"ساندیسیست"بخوان )  کسانی بود که عاشك ممام معظم رهبریء ایشان، آراء اکثریت آرا...، رأی باالیی هم به ایشان دادند"حدس"

ین جلسه ی هیات دولت،  ("نظام"بخوان محافل لدرت )  مردمانتظار. ..هستند ا این بود که در اول ی احمدی نژاد می فرمودند که بر آل
ااساس فرمایش ممام معظم رهبری و حکم حکومتی ایشان،  احمدی ! "استنپذیرفتن این امر، زاویه ... چنان وزیرند ی مصلحی همآل

.  اش را هم عمل کند" زاویه"نژاد بدبخت، هزار درد بی درمان داشت، حاال باید برود 

با این همه هزینه ی جدا شدن احمدی نژاد و شرکاء از بدنه ی نظام، به مراتب باالتر و سنگین تر از جدایی بازرگان و ملیون، یا بنی 
آنها با سر کار آوردن ! شده" زاویه دار"است، آنهم در شرایط فعلی که کمر نظام هم " نظام"صدر و اتباع، یا خاتمی و همکاران از 

همه جانبه و با طیب خاطر روی احمدی نژاد از همین رو . احمدی نژاد، مساله ی مخالفت داخلی با نظام را تمام شده تلمی می کردند
روی همین اصل تالش می کنند همه چیز را به .  را چپه کرد" عدالت"این است که به سادگی نمی شود دولت . سرمایه گذاری کردند

ا. بیاندازند" محفل انحرافی"گردن  ؼول یک " اما نظام این بار گرفتار بالی !"ییمشای منها نژادی احمد" صدیمی تاکید فرمودند؛ یآل
یس". شده" چشم ولتی چوب گداخته را . معرفی می کند" هیچ کس"، خودش را "سیکلوب"، برای فریب "اودیسه"در سرود نهم " اول

ؼوالن دیگر می پرسند کی تو را آزار می دهد، سیکلوب می . در تنها چشم سیکلوب فرو می کند، ؼول فریاد می زند و یاری می طلبد
این بی ...  دو سال پیش، با خون دل مردم وضو گرفتهجمهوری، نامشروع ترین دولت نظام است که" هیچ کس"! "هیچ کس"گوید؛ 

  آبرویی را چگونه وصله کنند؟ 

باری، تحول نزولی جمهوری اجنه از بهشتی تا موجودی نظیر الریجانی در راس دستگاه لضا، از رفسنجانی تا علی الریجانی در راس 
هداء در نهاد ائمه ی جمعه  مجلس، از بازرگان تا احمدی نژاد در راس دستگاه اجرایی، از طالمانی و منتظری تا احمد خاتمی و علم ال

، حداد عادل، پوردمحمی و "اژه ای"آنچه امروز کؾ دست رژیم مانده، سفلگان فرومایه ای نظیر . از این فاحش تر ممکن نیست... و
این . با هر دام دام و جیم جیمی که محافل لدرت به راه می اندازند، می رلصند" ناظران آگاه"حیرت اما اینجاست که . هستند... طائب

همه چیز به ... روزها بگیر و ببند و زندان و شکنجه و تجاوز، وضعیت زندانیان زن و مرد در زندان ها، زندان کروبی و موسوی
 ی به خانماهیمسافراست که؛  " فیه ما فیه"حکایت ما، حکایت موالنا در . شد" زرد"هم کم کم پژمرده و " جنبش سبز. "تاریخ پیوسته

شب را  سماع تا اؼذیه و اشربه یند خت فروراند، خر  بود تهیدست کهصوفیان خانماه. بست و وارد شدخود را در آخور خر  رسید،
 برفت و خر خر"آؼاز شد و صوفیان دست افشان و پای کوبان می خواندند؛  سماع .را هم به مجلس دعوت کردند مسافر .تدارک ببینند

جمع پیوست و پایکوبان و دست افشان، می چرخید و می به از خود بی خود گشت و مرد مسافر هم ، مجلس چنان گرم شد که "برفت
پس دریافت که بر وی   نیافت،تا بر خر نهد، خر راکشید  از حجره بیرون خود و رخت شد چون صبح !" برفت و خر برفتخر"خواند؛ 

" اجنه"جمهوری، اپوزیسیون هم با " بمال بازی"در ...!  تملیدشان بر باد دادمرمرا ؛می کرد کهزد و ناله می بر دست . چه رفته است
دندانی با این همه چرک و خون، نه به درد جویدن می خورد، نه برای تزیین خنده "! خر برفت و خر برفت"می چرخد و می خواند؛ 

آبیاری اش می کنیم، و " هلو"و " گالبی"این چناری ست که در باؼچه ی ما کاشته شد، و ما سی سالی ست به امید . بکار می آید
 تنها در ، از خود می پرسم چرا ترساؼلب"جایی گفته؛ در نیچه ! ، روی خانه و خانواده و  زندگی ما افتاده"آل"حاال، سایه اش مثل 

 !"دیده نمی شود؟ شب همیشه و همواره هست، منتها در نور روز، می آیدشب 

 

 

 

 

 

 



  و روپشت"  اوپتیکونپان"

 

 آزادی بی حد و حصر، با "و..."  کس نمی شود آزادی دادبهر" اید؛ فرموده" یآزاد" ی دربارهیتان گردم، در مصاحبه ی شریفه فدا
 اما بنده به ! ی ما را نشناسد، توصیؾ و تعریؾ شما از آزادی، لابل درک نیستجامعهبرای کسی که ..."! جامعه شیر تو شیر می شود

تان، در جامعه ای که اکثریت مردمانش االغ شخصه یؾ دارند، تنها انگشت شماری تشر درک می کنم که به اعتبار جمله ی اول
 از کهبه اعتبار جمله ی دومتان اما باید عرض کنم در جامعه ی ما ! هستند" یآزاد"یه من و شما شایسته ی عطیه ی شب" دانشمند"

ی بی حد و آزاد" چیز در جای خود مرتب است، همه می شود مو را از ماست کشید و ،"رعیت"شدت لانونمداری و رعایت حال 
بته سبب ،"حصر مانند من و شما در  بزرگوارانی در آن صورت تشخیص. شود می "شیر تو شیر" یا به زعم شما، ،" خریتو خر" ال

 ! آن طویله، ناممکن است

یؾ من و شما از آزادی، ناشی از وجود رگه های تعاری را تاسیس کرده اند، آزاد"  دارمساله" نهاد که" فرنگان" به ذهن بیمار این اما
 مؽزهای نرسیده و معلول و تربیت ناشده ی نگران" گونه امام" که در اذهان ما رسوب کرده، و پیوسته است" یتوال "و" لیمومیت"
تفاوت کار . یت شودهدا" راست "راه دارد تا به  نیاز"شبان"ی مردم همیشه به یک "رمه"می کنیم  خیال از همین جهت هم. یما"مردم"

بلکه "! باال" بخصوص از ،"نمی دهد"کسی به کسی  را" یآزاد"فرنگان مخبط منحط معتمدند که . هاست"یدنبا" و ها"یدبا"در همین 
ی هر انسان، از هر طرؾ به آزاد"  و حصرحد"بنظر می رسد که . می آید، مثل گوش، یا چشم یا دست آدم دنیا آزادی با هر انسانی به

 کتاب در لانون هم به زعم این فرنگان فاسد از خدا بی خبر، نه (!نظیر شما و بنده) ، و نه به فرمایشات بزرگان می رسد"لانون"
از همین . بر روی زمین تهیه و تدوین می شود معمولی آسمانی آمده و نه بر سینه و زبان علماء حک شده، بلکه توسط یک مشت آدم

.  می شود"به روز "مردم و ممتضیات زمان و مکان، تؽییر می کند، یا به عبارت امروزی ها، نیاز رو، هر روز و هر ساعت هم بنا به
 که برای چرا"! یتمحدود " نمی گویند"لانون"در عین حال به . یتؽیر باشدال خدا نیست که مجرد و حکم" لانون"اینها می گویند 

 ! تنظیم شده و نه برای بستن دست و پای مردمکارها" نظم"

ولتی شما .  والع تنالضی نیستدراما .  کرده تعیین"نظم"ی آزادی، برا" لانون" می رسد؛ که بنظر نگاه اول، لضیه کمی متنالض در
 بهرحال را می کنید، تان" کار دیگرآن" می خوابید، یا می گوزید شاید، یا تهدر اتاق خودتان تنهایید، لخت راه می روید، یا سر و 

 لباس" یدبا"کسی هم به شما نگفته .  پیشین رفتار کنیدشکلولتی اما در بزنند و نفر دومی وارد بشود، نه گمانم به همان . اختیار دارید
 پنجاه در صد از آزادی تان را است،" یگراند به احترام" که اسمش نانوشته" لانون"این شمایید که بنا بر یک ... وبپوشید و نگوزید 

 به احترام"پس آزادی هرکس، تا مرز آزادی دیگران نیست، بلکه تا مرز ...  باره که تنها شدیددودر تالچه یا در کمد می گذارید تا 
تا  جامعه برای برخی از این ارزش ها و مرزها، لانون می گذارند، درخوب، . این مرز را هم شما انتخاب می کنید.  داردادامه" دیگران
 حاکم لانون یک جامعه ولتی زیباست که در همه ی گوشه هایش،. نداشته باشد" احترام به دیگران"از یر و تفسیر شخصی تعبهر کس 

 . باشد

 کهروزی .  مرزها و خطوط لرمز محصور نمی ماند وگرنه هنوز در ؼارها زندگی می کردچهارچوب  این همه، انسان آزاده هرگز دربا
 روی یک تیر آهنی ایستاده و پاهایش راه،همه ی یک جامعه به فرمان یک آدم کوچولوی بیست سانتی متری لرمز رنگ، که سر چهار 

 باز هم ازیستند و چند لحظه بعد، به فرمان آدمکی بهمان اندازه اما سبز رنگ، که پاهایش را با را جفت کرده، با احترام و بی اختیار
در چنین فضایی مردم به عروسک هایی شبیه . نمی ماند بالی کرده، با احترام و بی اختیار حرکت کنند، دیگر زیبایی چندانی در زندگی

 آلای فوکو به که"  تیکونپانوپ"به نام  (1")جرمی بنتهام"همان نظریه ی آلای !  زندگی می کنندبزرگاند که در یک بازداشتگاه 
 خیابان ها برچیده سطح از" پلیس"  جامعه ای ست یکنواخت و کسالت بار که،" زدهلانون"جامعه ی . جامعه ی مدرن، تعمیم داده است

، شاهد (چشم لدرت) درون برج از"  بزرگبرادر" انسان، پلیس خود است و هراینجا .  مکان کرده استنمل"  کله ی آدم هابه"شده و 
 شور زندگی به خود می گیرد و ، چراغ لرمزاین کسالت یکنواختی، در یک لحظه با عبور بی خیال یک جوان از!  اعمال همهناظرو 

ولتی فریاد تعجب آدمک ها همراه با صدای آژیر برج، بلند می .  یک آزاده است عصیاندر شهر لانون زده، تنها زیبایی،. زیبا می شود
لانون لابل احترام .  شده است هم رعایت جوان در آن سوی خیابان در حالی که لبخندی به لب دارد، جریمه می شود، لانونوشود 

 و ها"یدبا"باری، زیبایی زندگی در نفس آزادی و آزادگی ست و عبور از مرز .  آزاداست، اما ارجحیت با انسان است، که زیباست و
در عبور همه از چراغ لرمز، دیگر زیبایی .  است که به یک لانون تبدیل نشود برانگیزبا این همه این زیبایی تا آنجا تحسین. ها"یدنبا"
لرمز، بایستد و با چراغ سبز، حرکت  چراغ شاید در چنان جامعه ی شیر تو شیری، زیبایی آن باشد که یک نفر با. یتی نیستجذابو 
 ! کند

ین سفرم به پاریس، جوان ها و دانشجویان آس و پاس را بارها،"جاهل" ها پیش که جوان بودم و سال  مترو می دیدم که از در  در اول
 یک بعداز ظهر شلوغ، مرد میانسالی که کت و شلوار شیکی به تن در  .روی ماشین کنترل بلیت، می پریدند تا مجانی سوار مترو شوند

 کنترل بلیت باال  ماشین، پیش نگاه همه، با خونسردی، انگار که به لانونی ترین کار دست می زند، از روی ؼیرهداشت و کراوات و
مرد آرام "!  داردخجالت" را نپسندیدند، خانمی با صدای بلند گفت؛  این کاراز میان تمام آنها که بظاهر. رفت و آن طرؾ پرید پایین

چهل و هفت سال به فرانسه .  شوی را تو بکش که آرزو داری مترو مجانی باشد، اما شهامتش را نداری مجانی سوارخجالتگفت؛ 



چشمکی هم به من که دو لدمی اش ایستاده بودم، !  مجانی سوار مترو شومهم روز این حك را دارم که یک. افتخار شهروندی داده ام
ا کاره ای بود؛. شلوارش را به نشان بی پولی، نشانم داد جیب زد و آستر دو فکر ...  وزیر یا وکیلی یا رییس جمهوری،اگر اما این آل

روزنامه های همان روز عصر، بهررو صبح فردا، !  می شد؟ ابدا و اصالتماممی کنید کار به آن گفت و گو و شوخی در همان مترو 
 و پیش از ظاهر شدن  می زدندیر از روی ماشین کنترل بلیت مترو را، با عکس و تفصیالت، بصورت یک رسوایی هواروزپریدن آلای 

 ریاست جمهوری بود و رییس کابینه در صدا و سیمای جمهوری  میزروزنامه ها روی میز صبحانه ی ملت، استعفای آلای وزیر، روی
جاعلین در کار رتك  و اند من و شما اما از جزیره ای می آییم که لاتلین بر مسند لضا نشسته. می کردخواهی عذربا شرمندگی از ملت 

 و کار صدا و...  می کنند"تموا"فاجرین بر سر لبر امامشان تبلیػ ... و و فتك اموراند و فاسمین بر منابر وعظ و خطابه نشسته اند
 دل بزرگان، و معیارها به به" لانون"یعنی ... هاست"ارزش" دادن حمایك، و معلك نشان دادن نشان" وارونه"جمهوری، سیمای 

، و  می کردند"یکطرفه" از پایین به باال، ، به بعدیادمان که هست، خیابان کاخ تهران را صبح ها از باال به پایین، و از ظهر! شکمشان
 پایتخت، در شمال تهران مردمکسی هم به روی مبارک نمی آورد که مگر همه ی .  سبک تر می شودتهران"  ترافیکبار"می گفتند؛ 

 با پشت و رو کردن تهران،"  ترافیکبار"که ند می دانستالبت مردم  ست؟ جنوبی زندگی می کنند و محل کارشان در انتهای خیابان کاخ
که صبح ها آلای نخست وزیر، با پیکان خودشان از باالی شهر به دفتر نخست  بودوالعیت این . یک خیابان باریک، سبک نمی شود

بته عصرها از همان راه، به خانه بر می گشتند دروزیری  و مجالت هم پیوسته نخست هاروزنامه .  انتهای کاخ جنوبی می رفتند، و ال
 ی مردم، صبح ها سر همه" مثل"ایشان هم که ، یعنی  وطنی شان نشان می دادند پشت فرمان اتومبیل با پیپ کذا،را" مردمی"وزیر 

 .   و عصرها به خانه بر می گردندروندکار می 

 نکشته اید، لاتلی را؛ تا کسی  می گوید"بورخس"آلای .  مرتکب گناهی نشده، از آن رهایی نداردکهعرفا معتمدند انسان تا زمانی برخی 
جناب لوتر اما می گوید؛ با لاطعیت مرتکب گناه ! طاهر می شوید و پس از لتل، وجودتان از این گناه تهی می شود، طیب. بالموه اید

 جایی که از خدا بی خبران در  . هم از سنخ این گونه لدیسان اندما" ی دینیمردمساالر" رهبران ! خواهی شدشو، سرانجام لدیس
 آیا برآوردن درخواست بیماری که از درد العالجی در شکنجه است و  کهؼربی، سال هاست بر سر این مساله ی بسیط، بحث می کنند

 باشد، می کشند خواستهمراسم بخاک سپاری پدرش، بی آن که  ست؟ در جمهوری امام زمان اما زنی را در انسانی تماضای مرگ دارد،
یعنی تموا آن است که "!  این نیست که مخالؾ خود را له کنیدتموا"آن ولت نایب امام می فرمایند؛ ! تا از رنج سوگ پدر آسوده گردد

 !   و رنج دارددرد"  شدنله" یکباره بکشید چرا که رامخالؾ خود 

 ها بوته یت لرضی ما، شبی پلیسی که از کنار محوطه ی سبزی می گذشته، متوجه می شود که برخیوال، در این همین چند سال پیش
ناگهان دختر و پسری که در هم .  می چرخاندهاپیش تر می رود و نور چراغ دستی اش را در تاریکی میان بوته . تکان می خورند

 پارک در"  گاییدنمنع" و در ممابل اخطار پلیس در مورد  می شوند"یداهو"، نیمه لخت  پلیسفرورفته بوده اند، زیر نور چراغ دستی
می گوید؛ این مشکل شماست، مشکل من این است که نگذارم کسی در میان بوته ها پلیس ! ندارند" جا"عمومی، مدعی می شوند که 

 پس از یکی دو ساعت، با ،" خوابکارتون" ما لولیا به " المکان" کار جر و منجر به پاسگاه کشیده می شود و جوانان !بکاردبچه 
اپسر از پلیس، به دادگاه شکایت می برد که چراغ دستی اش سبب شده تا چند. یک اخطار آزاد می شوند یشان ا" عیش" روز بعد، آل

 ممدمات البد هر بار)ی ست که میل به همخوابگی با معشوله، در او مرده است روز   و حاال، چندشود" منمض"یند و بب" نور"
 آنجاباری، کار به  (!از نعوذ می افتادهالجرم  و را تهیه می دیده اند، یک چراغ دستی میان ماچ و بوسه شان ظاهر می شده،" عیش"

 البد دور و اطراؾ آن محوطه ی سبز هم !پرداخت" یهد "حضرت،" عیش "کردن" منمض"کشید که پلیس محکوم شد و بابت 
 و از این "! ها را تکان تکان ندهیدبوتهلطفن "!  چراغبا"محل تردد پلیس های ! هشدار" نصب کردند که؛ مضمونبه این تابلوهایی 

ین هتل شهر بهتر به اتالی در را" المکان" بود و حضرات داده" جاکشی" به  تن ظریفی گفت اگر پلیس نادان، بجای اجرای لانون،.لبیل
بته در خوب، تصور چنین اتفالی !برده بود، هزینه اش کمتر می شد . می انجامدمتفاوت کمی آخر و عالبتی به  جمهوری امام زمان، ال

 در را" یک فاحشه "و" جوانیک "جسد روز بعد،  و  می شود"حذؾ" صورت مساله توسط پلیس ،"دردسر"مثلن بجای این همه 
 .   سرسطرنمطه، . میان بوته ها پیدا می کنند

 نمی  مکانیک باشیم که هیچ کس با دیدن اتومبیل ها در پشت ویترین بنگاه معامالت اتومبیل،داشتهی، فکر می کنم هر دومان لبول بار
این که ما هر حرکت .  و آن رستوران داوری کردؼذاشود و با دیدن نام یک ؼذا در منوی یک رستوران هم، نمی شود درباره ی آن 

  خواهی"یآزاد" داوری کنیم، و حکم بدهیم و به دار بکشیم، نشانه ی فاصله ی دراز ما با خودماندیگران را با ارزش های اخاللی 
 "پراکتیک "این از آن تخصص هاست که نیاز به. ، تا بدانیم و بشناسیم باشیمآزادی نان گندم نیست که کافی باشد دست مردم دیده. ست
 بندگی، تصور رها ماندن در آسمان  یختار  برای من و شما در آن فرهنگ سرشار از وابستگی به آسمان و زمین، پس از یک. دارد

بته هولناک است  بی رها شدن در همهبا این . است" بیابان هول" همین رها شدن در ،"یآزاد" هم از ماترس . زندگی، بی دستگیره، ال
آن .  است، لربانتان گردم، و هزینه ی هر یافتنی، سال ها گم شدن استسختزندگی .  نمی رسیم"ییرها"این بیابان هول، به تجربه ی 

 و اگر هم برسد،" تعادل "به" یدشا" می خورد تا تلو رها کند و روی دو پا بایستد، مدت ها ؼژ و مژ می شود و تلو را" آسمان"که 
 هم باعث و بانی مصیبت را" یگراند" سرنوشت و و و بیراه نمی گوید و روزگار بد" یرهدستگ" بی و" دوپا "موجوداتنرسید، به 

به .  که یا تنگ است، یا گشاد می ماند"یهعار" ولتی به تن تجربه اش نکرده باشیم، به لباس تا" یآزاد"گفتن از . خویش، نمی داند
شاید "! اشکمیال و دم و شیر بی " یعنی !"ی مشروطآزاد"یؾ شما از آزادی؛ تعرمثل . همین جهت هم برایش شرط و شروط می گذاریم

ین گام های آزادی را برداشته باشیم زندگی  به این دلیل که مثل مارا" یگراند"روزی که یاد گرفتیم  آن ! نمی کنند، مسخره نکنیم، اول
 ! باشیم"یدبا" نیستیم، و می پنداریم که کنیم تظاهر" آنی" پنهان کنیم و به را"  هستیمآنچه"نیست  نیازی ولت دیگر



یمی کاتولیکی را شنیده لد  البد این سوال.  ناشی از تفکر خشک و بی انعطاؾ مذهبی ماست،" مناخالق" کردن جهان با ترازوی وزن
 زیر هر درخت سیبی، !"؟ یا آن که خدا درخت سیب را دم دست حوا گذاشت؟ چید کدام است؟ این که حوا سیب راگناه"اید که می پرسد؛ 

اگر اما این جمله . باشد" یآزاد"ترین تعریؾ  انتزاعی شاید این. است" دست" دراز کشیده و منتظر یک ،"چیدن"وسوسه ی شیرین 
 ناچارم بگویم؛ این ساده ترین ،"  نکنی سیب آنجاست تا به تو اختیار بدهد که نچینی و گناهدرخت" کنید که؛ اضافهی معمول را به آن 

" طبك لانون" آن طرؾ خیابان  برای آن است که انسان آزاده ای از آن لذت ببرد، حتی اگرهست،اگر چیزی ! ست"یکتاتورید"تعریؾ 
 و معیار است،"  لیتر"معیار اندازه گیری آب، !  بهای آزادی ستهماین . یمه شود، یا خوش شانسی بیاورد و از بهشت رانده شودجر

 مالء عام ظاهر شود، یا الی بوته ها در  اگر در جامعه ی آزاد، زنی با لباس باز و سر و صورتی آراسته و دلربا"! یلوک"سنجش نان، 
 سه" لصاب"ین که از امثل !  لرباناست،" بسته"این معیار جامعه ی مذهبی و "! جنده"به آؼوش معشوق بخزد، به او نمی گویند 

 با معیارهای جامعه ی بسته ی ،"باز"وزن کردن ارزش های جامعه ی .  ماست طلب کنیدمتر چهار" بمال"لیتر گوشت بخواهید، یا از 
 !  را دارد؛ جیش باؼچه، بوؾ تالچهخودش  ارزش های -هر جا ترازوها و سنگ. مذهبی هم، به همین اندازه خنده دار است

 بمایتبالی 

***    

 

را مطرح کرد،  (Panopticon" )پان اوپتیکون "، ایده ی(Jeremy Bentham)" بنتهامجرمی " که فیلسوف انگلیسی 1787در  (1)
 و نظارت بهتر بر کار و تولید در زندان بود، تا هم زندانیان حرفه ای کمترهدفش صرفه جویی در امور زندان ها؛ مامور و محافظ 

یم، و هم محل شیوع بیماری جرا  زندان ها در عین حال، هم مرکز گسترش.  هم زندان از فروش تولیدات، به درآمدی برسدوفراگیرند، 
در ایده ی بنتهام، سلول های زندان از سه دیوار تشکیل می .  نیز پراکنده می شدجامعههای واگیردار بود، که با آزادی زندانیان مبتال، در 



عیب . ییس و نگهبانان زندان لرار می گرفتندر   و دیواره ی چهارم، پنجره ای شیشه ای رو به مرکز و برج دیده بانی بود، جایی کهشد
 که در کرد  آن زمان کسی پیش بینی نمی.  می توانستند ناظر حضور و غیاب ماموران باشندمتمابلن  طرح بنتهام این بود که زندانیان هم،

 بلکه در ،" اوپتیکونپان" و اولین کاربردش نه در دارد" یدد "کمتر از دویست سال، شیشه هایی اختراع می شود که تنها از یک سو 
 !  دید بیگانه محفوظ بماننداز" حرم"های شیوخ عرب است تا اهل اتومبیل 

 هر دو کننده،یه کرده که در آن نظارت شونده و نظارت تشب"  اوپتیکونپان"را به  (غربعمدتن )فوکو، جامعه ی معاصر میشل 
 تبدیل شهروندانبه بخشی از حافظه ی  (؟پلیس- خدا)" ناظر" یک بمثابه" برج "حضور ،" زدهلانون"در جامعه ی .  اندشده" یسیپلینهد"

 اما به نظر بنتهام، و حتی فوکو هم نمی رسید، گستردگی آنچه  .می شود؛ نظارتی نهادینه شده که دستگاه نظارت را هم زیر نظر دارد
ینترنت و چه و چه است، به گونه ای که دیگر به حضور فیزیکی ا و" یلموبا "و" ئی میل" طریك از"  بزرگتربرادر"دامنه ی نظارت 

 تر آن که ایده ی آلای بنتهام، به یاری جالب .  پستوی اتاق خواب همه کش می آیدتا"  لدرتچشم"امروز دست . نیست نیازی هم" برج"
 ها، و شیشه سلول  و رو شد؛ در اینجا شهروندان، به برج منتمل شده اند و زندانبانان به پشت" زمانی امام جمهور"تفسیر آلای فوکو، در 

سربازان گمنام امام زمان اجازه دارند هرگاه .  را تماشا کردبرج های برج هم به گونه ای تعبیه شده که تنها از بیرون می شود داخل 
 خواستند، به گناهان نکرده، بر سر بازار حراج کنند را و هرکه کنند" رصد" آنطرف رختخواب شهروندان را تا" بی اجازه"میلشان کشید، 

 بدن   دیوارها هم تا حد چندین متر پارچه خالصه شده که چون تار عنکبوتی بر گرد تن وزمان،در جمهوری امام . (چوب بزنند)
و سربازان ... ، و در رختخواب و وان حمام و در شنا، از فرق سر تا پنجه ی پا، تنیده شده اند؛ حتی(!گناهکاران مادرزاد)شهروندان 

 ...شوند" داخل" و بدرند هم را" یمحر" دارند که هر جا میلشان کشید، این اجازه" امام"طهارت نگرفته ی امام زمان، از خود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



فیلم های بزن بزن 

 

پاری ولت ها، از صبح که از خواب بر می خیزی، بی حوصله ای، بیخود به پر و پای خودت می پیچی؛ برای چه زنده ام؟ هیچ کاری از 
این الشه را برای چه این ... از امکاناتی استفاده می کنم که ! دستم بر نمی آید، هوایی را تنفس می کنم که حك یک آدم حسابی ست

، "اَن مرؼی"حالتی که از دوران جوانی اسمش را گذاشته بودیم؛ . از این لبیل لرلرها... همه سال، این طرؾ و آن طرؾ کشیده ام و
می شدم، می رفتم سراغ یک " ان مرؼی"از همان ولت ها هم، هر ولت ! چیزی که همه رنگی هست، و هیچ رنگ مشخصی هم ندارد

بهترین مسکن برای ! فیلم هایی که مثل فضای جمهوری؛ بی منطك، بی حساب اند، و هیچ رنگ مشخص هم ندارند! actionفیلم 
، با آن لب و لوچه که یک "سیلوستر استالونه"تماشای ". رمبو"، دیدن یک فیلم اکشن است؛ مثل "ان مرؼی"بیرون آمدن از وضعیت 

این است که از " اکشن"حسن دیگر فیلم های ! به آدم می دهد" بابا صد رحمت به خودم"حالیش نیست، حس " بازی"مثمال از هنر 
همان ابتدا، کم و بیش می دانی آخرش چه می شود، با همه ی خطراتی که از زمین و آسمان می بارد، جای هیچ نگرانی نیست، چون 

بعد از فیلم هم، انگار که بی شمشیر و تفنگ و آالت حرب، بی آن که از ! پیروز می شود؛ تسکین بزرگ" آرتیسته"مطمئنی که آخرش 
یک حس رضایت عمیك ... روی صندلی ات تکان خورده باشی، چند تا شکم پاره کرده ای، چند تا گلو جر داده ای، خرخره جویده ای و

... داری 

، یا چیزی شبیه به این، که نه منبع و "چیزهایی که آدم از یک فیلم اکشن یاد میگیره"یک ولتی، در جایی مطلبی خواندم تحت عنوان؛ 
نه اسم نویسنده ی آن یادم نمانده؛ یک سری فرمول که تمریبن در همه ی فیلم های اکشن مراعات می شود، عین اوضاع در آن جزیره 

ی اسالمی؛  

اما بانی تمام مشکالتش، و گاهی ولت ها مشکالت همه ی دنیا، موجودیه که اگر آرتیسته گیرش بیاره، . آرتیسته آدم پاک و درستیه- 1
 (!مطمئن باشید که می کنه). خدای زور و هوش و اینام که باشه، با دست های خالی خفه ش می کند

همه "آرتیسته تا چشمش به دختره می افته که خیلی جذابه و لباس چسبان و چکمه های پاشنه بلند پوشیده، از همون نگاه اول - 2
"... یارو عجب تیزه ها"دختره را حدس میزنه ولی به روی خودش نمیاره تا به مولعش تو روی دختره بترکونه و ما بگوییم " چیز

یکی اونی که از اول توی رختخواب آرتیسته می خوابه، و یکی اونی که اول در خدمت رییس . دو نوع زن در جهان هست- 3
هر دوی . دزدهاست، و تا آخرهای فیلم علیه آرتیسته عمل می کند، و در طی کش و لوس هایی، باالخره وارد رختخواب آرتیسته میشه

باشه " کلینت ایستوود"این زن ها از نظر لیافه و ظاهر خوشگل اند، و حدود بیست و پنج شش سالی بیشتر ندارند، حتی اگر آرتیسته 
را از " کلینت"میگیره که آدم دلش می خواهد " کلینت"دختره ی فالن فالن شده چنان لبی از ! که حاال شصت و هفتاد را ممبول داره

که با " چی چی داگالس"یا اون یارو ! که عین زردک پخته میمونه" بروس ویلیس"یا اون یکی ! پایین پاهایش بگیره و جررررر، بده
یا ! هم عاشمش می شه" شارون ستون"اون ولت یکی مثل . شش پیاله مسهل و هفت لیتر روؼن کرچک هم نمیشه هضمش کرد

 (!بر هرچه کارگردان و تهیه کننده ی مال حروم کنه، لعنت)"! میشل فایفر"

با وجودی که آرتیسته جلوی چشم همکاراش، رییسش را سکه ی یه پول می کنه و ما، مثل هر فیلم دیگر منتظریم که رییسه با - 4
! اردنگی، مثل سوسک از کار اخراجش کنه، اما نه فمط رئیسش اینکار را نمیکنه، بلکه احترام بیشتری هم برای آرتیسته لایل میشه

ولی اون احمك هم چنان رئیسه، و آرتیسته . یعنی آرتیسته یک الت آسمون جل است، که سی برابر رییسش هوش داره، و کار بلده
. گاهی بعداز پیروزی، کار را ول می کنه، لهر می کنه میره خونه ش با سگش یا گربه ش بازی می کنه

هرچمدر که آرتیسته کثیؾ و حمام نگرفته و بوگندو باشه و با دختره بد رفتاری و بددهنی بکنه، دل دختره بیشتر براش ضعؾ میره - 5
  (!بمیه ش گفتنی نیست)... و

، بخصوص اگر سیاه "فوفول"اند یا " ابنه ای"اگر پلیس، ارتشی یا ثروتمند نباشند، یا  (ؼیر از آرتیسته)اؼلب مردای فیلم اکشن - 6
! از آب در می آیند" آنکاره"پوست یا چینی یا عرب هم باشند که دیگر نور علی نور، آن ولت خواهر و مادرشان هم 

در درگیری هایی که آرتیسته با همدست رییس دزدها داره، اگر همدسته کشته نشود، بعد از این که کتک مفصلی میخوره و آش و - 7
! الش میفته وسط خیابون، با آرتیسته رفیك میشه و علیه رییس دزدها وارد عمل میشه، یعنی رییس دزدها را لو میده

رییس دزدها چند بار با گروگان گرفتن خواهر و مادر آرتیسته، تالش میکنه یه جورایی آرتیسته را بخرد، مثلن با درخواست میلیون - 8
ولی  (! میلیون دالر نمی کند53 یا 21باشد، هیچ دزد و گروگان گیری تماضای " گرد"عدد باید .  میلیون100 یا 50 یا 20یا )ها دالر 

آرتیسته که در یک آپارتمان فکسنی زندگی میکنه و از شدت نداری موش از کونش بلؽور میکشه، درست مثل سرداران سپاه 
انگار دوتا موضوع را لاطی کردم، شیر تو شیر )! جمهوری، زیر بار این حرفا نمیره و روی ماموریتش برای امام زمان تمرکز میکنه

 .(!شد



یا گروه " دشمن"اما مولعی که ! ولتی آرتیسته شلیک میکنه، یارو هرکس باشه، سرجا می افته و می میره، تمیز و بی دردسر- 9
! دزدها به آرتیسته شلیک می کنند، تموم گلوله ها از زیر چشم و گوش آرتیسته رد میشه و به در و دیوار میخوره

مطمئن باشین به جای دیگرش )در صورتی که در یک فیلم اکشن، آرتیسته یه گلوله به بازویش، پایش یا پهلوش بخوره - تبصره ی یک
با همون دست یا پای چاللش کارایی میکنه که ! مدتی در بیمارستان میمونه و بعد که بیرون میآد، از لبلش هم روبراه تره (!نمیخوره

... مادر. ولتی سالم بود هم، نمیتونس بکنه

. هست که خودش داستانی داره (3به بند . ک. ر)گاهی ولت ها زخم بندی زخم آرتیسته به عهده ی یکی از آن دخترها - تبصره ی دو
مثلن ولتی زخم را تمیز میکنه و آرتیسته از شدت درد آخ و اوخ میکنه و فحش رکیک میده، دختره دلش ؼنج میره و گاهی هم محضن 

بته. هلل لبی میگیره زخم بندی هم که در همه ی فیلم ها یه شکله، یه حوله یا دستمال ! اگر در حین زخم بندی کار به رختخواب نکشه ال
عکس "یا یه تیکه از پیرهن خودش را پاره می کنه، خیس می کنه، انگشت اشاره اش را میکنه توی پارچه ی خیس، و انگار که 

 !می چسبونه، دور و بر زخم آرتیسته نوک میزنه" برگردون

.      اگه آرتیسته سفیده، همدستش سیاهه یا اسپانیوله- 10

اگه موضوع سر آزاد کردن یه دانشمند اتمی یا فیزیکدان و ؼیره است که در چنگ رییس دزدها اسیر شده، دانشمنده یه دختر داره - 11
و پدر دانشمند دختره هم، ... در آخر آرتیسته با دختره بعله. و خب، معلومه دیگه. که نگو و نپرس، به ماه گفته تو در نیا که من اینجام

ضمنن دختر . (زنای رو باز). عین دیوث ها یه گوشه کناری ایستاده و با یه لبخند، ناظر بوسه ی کشدار دخترش و مرد ؼریبه س
! میدونه... دانشمند، به اندازه ی گاو هم چیزی حالیش نیست، در حالی که آرتیسته کلی مطلب در مورد فیزیک و شیمی و فضا و 

یه جاهایی هم یه پسر بچه ی تخس هست که از اول از آرتیسته بدش میاد بخصوص که مادر پسره هم به آرتیسته نظر داشته - 12
! اما با صبر و حوصله و هوش و ذکاوت آرتیسته در بازی های مختلؾ، پسره کم کم از آرتیسته خوشش میاد و با هم رفیك میشن. باشه

بته آرتیسته هم با مادر پسره ... و ال

آرتیسته در همه ی ورزش ها و بخصوص موتورسیکلت رانی، اتومبیل رانی، هواپیمارانی و هلیکوپتر رانی و هرچیز دیگه رانی، - 13
! معمولن هم با یه لهرمان جهان در اون رشته که طرؾ رییس دزدهاست، مسابمه میده و طی ماجراهایی برنده میشه. حرؾ نداره

! مثلن میتونه با انگشت شصت پایش، وسط زمین و هوا به سیم تلگراؾ آویزون بشه. آرتیسته چند تا کار عجیب و ؼریب هم بلده- 14
ل فیلم، یا در بازی با پسره  تا در آخرای فیلم که رییس دزدها آرتیسته را از طبمه . نشون میده (12به بند . ک. ر)این هنر را همون اوای

که سر " عمه سکینه"ی شصتادم یه ساختمون یا از هلیکوپتر پرت کرد، ما تعجب نکنیم اگه آرتیسته به سیم تلگراؾ یا بند رخت 
. (!اونجای آدم دروؼگو)"... آویزون"راهش سبز شده، 

بته کاراته و جوجیتسو و همه ی این لرتی بازی ها را هم از شکم ننه ش بلده- 15 اما اگه در یک حمله ی ؼافلگیرانه با . آرتیسته ال
چند تا لهرمان جهان که در خدمت رییس دزدها هستند، از پسشان بر نیاد، یک سوهان ناخن یا چیزی به همون کوچکی یه جایی نه 

!  بدترش لایم کرده که می کشه بیرون و میزنه تو گیجگاه لهرمان کاراته ی جهان، و او را ناکار می کنه

اما اسم رییس دزدها یا همدست هایش، تا دلتون "... کیم"یا " ویلی"یا " جیم"اسم آرتیسته معمولن اسم زیبا و جمع و جوریه مث - 16
"! موی زیر بؽل"یا " خاک انداز"بخواد زشت و بدترکیب و درازه، مث 

آخرین باری که یه ؼذای "یا " آخرین باری که خوابیدی کی بوده؟: "دختره معمولن در جاهایی از فیلم، از آرتیسته سوال میکنه- 17
کردی کی بوده؟ " پی پی بزرگ"اما هیچ ولت از آرتیسته نمیپرسه آخرین باری که شاشیدی یا ". درست و حسابی خوردی، کی بوده؟

ولی گاهی دستیارش وسط شب از ماشین پیاده میشه و . دریػ از یه شاش خالی. چون ما هیچ ولت نمی بینیم آرتیسته دستشویی بره
اونولت آرتیسته دیگه جوش میاره و لسم میخوره که انتمام ! کنار جاده می شاشه، تا یه گلوله از ؼیب بیاد و از مردی بیاندازتش

یکی هم نیست از کارگردان یا فیلمنامه نویس بپرسه آخه رییس دزدها از کجا میدونست که این ولت شب ! دودول همکارش را بگیره
؟ ..یکی وسط جاده شاشش می گیره و درست همین جا، پشت این درخت، رو به تفنگ یارو، میکشه پایین و

در هنگام تعمیب، بستگی به شرایط فیلم، از دوچرخه و اسب و موتورسیکلت گرفته تا هلیکوپتر و هواپیما همه چیز در دسترس - 18
.  انواع و السام هفت تیر و تفنگ و کارد آشپزخانه را هم می شناسد، و جایی در دسترس دارد. همه را هم بلد است. آرتیسته هست

برای دستگیری رییس دزدها، آرتیسته معمولن محدوده ی سرعت مجاز را می شکند، از عبور ممنوع و چراغ لرمز و اینها هم رد - 19
چرا؟ البد یه پارتی گردن کلفت . می شود، هیچ پلیس و ماموری هم سر راهش سبز نمی شود، اگر هم بشود هیچ گهی نمی تواند بخورد

 !دارد" بیت رهبری"توی 



در عین حال آرتیسته با یک ماشین فکسنی چنان ویراژ می دهد که دویست ماشین پلیس را یکی بعد از دیگری، در انواع و السام - 20
می کنه و آرتیسته با یک الستیک پنچر و " گوزملك"صحنه ها، روی هوا، توی آب، روی پل، در خیابان یا مرؼدانی یا هرجای دیگر 

دسته دنده و فرمون که توی دستش مانده، در انتهای یک کوچه ی بن بست، به سالمت از ماشین پیاده می  شود و می رود خانه ی 
! اش که درست در همان کوچه یا سر کوچه ی بؽلی ست... عمه 

21 ... -

 نیست؟ " اکشن"جمهوری اسالمی و فیلم های  هایی بین شباهتیلی، یه خداوک
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 آی مگس کش 

 

میگه جمهوری میخواد عضو شورای برابری زنان در سازمان ملل بشه 

میگم خوب به من چه؟ 

! میگه پارسال هم نماینده اش در ژنو گفت؛ جمهوری اسالمی پیشتاز حموق بشر در دنیاست

میگم خوب به تو چه؟ 

. میگه پارسال هم به پایمال شدن حموق بشر در اروپا اعتراض کرد

میگم خب، چه ربطی به من داره؟ 

. میگه آخه یاد هم شهریت افتادم

میگم کدوم یکی شون؟ 

. می فروخت" مگس کش"میگه همون که گرد 

... میگم یادم نمیاد

". آی مگس کش دارم، مگس کش"میگه جار می زد 

.. میگم خب 

... میگه شهربانی گرفتش، گرد مگس کش را آزمایش کردند، دیدند خاکه آجره

.. میگم خب 

میگه گفتند آخه مردکه ی َجلَب، چطوری با خاکه آجر مگس می کشی؟ 

مگسه نیست که میاد رو دست و پادون میشیند؟  . سوالی خوبیه س. گفت؛ آهان

... گفتند؛ خب

.. گفت؛ شومام دستدونو مثی پیاله گرد می کونین، آ یوووووواش می برین جلو، درست روبروش 

! گفتند؛ خب

. مگسه میاد تو دسدون... گفت؛ آ یه دفه میرین تو دلو بارش، آ دسدونو وسطی هوا می بندین

... گفتند؛ خب

.. گفت؛ حاال دو تا انگشتی اون یکی دسدون را یووووواش میکونین تو مشتدون، همونجا که مگسه گیر افتادس

.. گفتند؛ خب 

.. اونولت بالی طرؾ راستشو می کنین.. گفت؛ آرررررررروم میگیرین که له نشد

.. گفتند؛ خب 



. گفت؛ بعدم یوووووواش مگسه را میدین تو اون یکی دسدون، آ بالی طرفی چپشم می کنین

! گفتند؛ خب

. گفت؛ حاال دیگه نیمی توند بپرد

گفتند؛ بعدش؟ 

... گفت؛ حاال یخده از این گرتا میریزین تو چشاش 

.. گفتند؛ اوهوم

... گفت؛ دیگه کور شده س، نیمیدوند از کدوم طرؾ اومده س، از کدوم طرؾ باید برد

گفتند؛ خب بعدش، 

. گفت؛ حاال میتونین با خیالی راحت لنگه کفشا بزنین تو سرش تا بیمیرد

. ولتی مگس را گرفتیم، چرا اینمدر عمر خودمون را تلؾ کنیم؟ همانجا می زنیم می کشیمش! گفتند؛ مردکه ی لّّرمدَنگ

!  گفت؛ خب، اینم یه راهه شس

...   گفتند؛ چه فرلی می کنه، تو هم باالخره مگسه را می کشی 

گفت؛ کودوم مگس؟ این که نه بال دارد بپرد، نه چشم و چارش جای را می بیند، کلی هم شاکر میشد که من بزنم تو سرش از این نکبت 
... خالصش کونم
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حرؾ تو حرؾ 

 

ولتی یهودی ها را می گرفتند، : اسم آن کشیش آلمانی یادم نمی آید که در دوره ی نازی ها در آلمان چیزی شبیه به این مفهوم گفته که
ولتی . ولتی کمونیست ها را شکنجه می کردند، هیچ الدامی نکردم، چون کمونیست نبودم. نشستم و تماشا کردم، چون من یهودی نبودم

ولتی ... نوبت دموکرات ها شد، دست روی دست گذاشتم، چون دموکرات نبودم. سراغ لیبرال ها رفتند، کاری نکردم، چون لیبرال نبودم
! سراغ من آمدند، کسی نمانده بود تا از من حمایت کند

گویا این دوست وبالگ نویس ما مصاحبه ی بچه آخوندی را که این روزها اختالفکی شخص با رژیم پیدا کرده، در وبالگش منتشر کرده 
حزب "چند ولت پیش هم نوشته بود سری به وبالگ ! اصلن این دوست ما دنبال دردسر می گردد! کرده اند" فیلتر"حاال وبالگ را ... و

اسامی وبالگ ! سری زدم، خنده هم نداشت؛ وبالگ تر و تمیز و مرتبی بود، با رنگ هایی که چشم را جال می داد! بزنید، و بخندید" هللا
لهی را هم ممبول، در دو ستون جداگانه، این طرؾ و آن طرؾ صفحه معرفی کرده بودند " اناث"یک طرؾ، " ذکور. "نویسان حزب ال

ایون نوشته اند! بردارند" خش"طرؾ دیگر، مبادا خدای ناکرده دخل و تصرفی بشود، به هم بمالند،  و باالی " علویون: "باالی ستون آل
جلوگیری کنند، مبادا " فاطمیون"و " علویون"خنده اش کجاست؟ خواسته اند از تماس احتمالی "! فاطمیون: "ستون خانم ها نوشته اند

آن ولت در دنیای مجازی هم کارمان به کربال و خرابه های شام می کشد و . و ؼیره تولید شود" زینبیون"و " حسینیون"وبالگ های 
بته منکر نیستم که در ! و اینا می شویم" خون"و " دندان"و " خیزران"هیچی، باز گرفتار سر بریده و  پس بهتر نیست مرالب باشیم؟ ال

لهی که تمایل دارند لینک / برادران: "هم چیزهایی هست، مثلن جمله ای که آن باال نوشته اند" حزب هللا"وبالگ  خواهران حزب ال
"! اعالم رضایت كنندبا گذاشتن کامنتی  لطؾ كنند ،در این بالگ لرار بگیرهبالگشون 

اگر فارسی "! گردآفریدیون"و " رستمیون"چون زن و مرد در اینجا هویت انسانی ندارند، پس می شد دو اسم ایرانی انتخاب کرد؛ مثلن 
و ؼیره بکار برد؟ یعنی تنها با " کامنت"، "بالگ"، "لینک"چطور آن باال می شود کلماتی مثل . حرام است، خارجکی حرام تر است که

مگر فارسی نیست؟ روز اولی که اتوبوس ها زنانه، مردانه شده بود، زن ها لرار " خواهر"و " برادر"تازه شم، ! فارسی دشمنی دارند
در شهری که من بودم کرایه را هنوز نمد می دادند، یعنی بلیت میلیتی در ! بود در بخش جلو، یعنی پشت سر راننده که مرد بود، بنشینند

ین لطیفه را ساختند. کار نبود ده ی آلامصطفی"مرد، مولع پیاده شدن از انتهای اتوبوس، : ملت مشنگ هم، عصر همان روز اول را " وال
بته کرایه بوده"! شوما از جلو نده، من از عمب دادم: "صدا می زند و می گوید ! منظورش ال

لدیما ! و خدای نکرده کاری خالؾ فمه صورت گیرد" فاطمیون"، بپرم روی اسامی "علویون"سخت مرالب بودم مبادا دفعتن از اسامی 
: فتوا داده بودند که" علماء. "هم که حمام ها عمومی بود، یک نوبت، یعنی مثلن صبح تا ظهر، مردانه بود، ظهر تا ؼروب هم زنانه

صیؽه میؽه هم . همه جا پالسند نامسلمان  اسپرم های بی پدر و مادرچون "! اصلح است زنان در هنگام استحمام، روی لگن بنشینند"
ام هم . نیست حالیشان که  خودمان  ما...!آن شکلبا آن هم ، دخون می طلبمرد مسلمان ذاتن  ! از الالم صادراتی ما بود"باکره"در آن ای

به لصد ، پنجاه را تمام داشتیارسال ها که پ کرد، همین چارسال کارهایش را بعد از این که همه ، کهداریم ساکن ینگه دنیادوستی 
 در زد، به  آنخیلی هم این در وگویا !  می گشتصفر کیلومتر تر و تمیز با تو دوزی سفیددنبال یک  .کرد والیت ی بهسفرازدواج، 

اسپرم . همه اش تمصیر این جوان های بیکار است.  برگشتدرازتردست از پا آخر کار، ولی ،  و آشنا و در و همسایه سپرددوست
برادعی" نشوری مثل کون ؼنی کردن اورانیوم نیست که بنا باشد از درست کردن که مثل خودکفا، هرکسی بصورت ! اجازه بگیرند" ال

 می اشتم چی د..می کنند" هک"می کند، بعد هم می فرستد روی هوا، دخترهای معصوم را  ؼنی اسپرمتوی زیرزمین خودش، در لگن 
لهی های وبالگ ،آره، با احتیاط. ؟ حرؾ تو حرؾ میادگفتم هم با یک دست نماز، رفتیم بعد ، اول علویون را. می کردم سیل را حزب ال

بته درستش را". فاطمیون"سراغ وبالگ های   ؛!ها"وبالگه"، باید گفت  بخواهیدال

تا حاال فکر می کردم اسب )" ذولجناح"! "جمع مستان"! "رلص اعتماد: "سوال هایی هم داشتم، مثلن اسامی در لسمت علویون
سوای این که "! لوبیاپلو"نوشته، مثل " مارکوپلو"را " مارکوپولو"! )"مارکوپلو". "چلوکباب. "(!حضرت امام حسین، مادیون بوده

خب، نخل بی " )نخل بی سر"!  "میکده. "(ایتالیایی کافر ختنه نکرده بوده، در لرن سیزده میالدی هنوز پلو اختراع نشده بود" مارکو"
 ،"چند لدم تا وصال یار"یا ! (؟"بیالخ"می شد شفاؾ بنویسد "! مناره ی بی گلدسته"سر که چیز شکیلی نیست، مثل این که بگویی 

بنظر )" پاییز وحشی" ،(دنباله دار است" زورو"عشك هم مثل سه لایر )، "یاران عشك"، "عشك عجل هللا" یا "عشك علیه السالم"
" کامنت"یک )" من فکر می کنم پس هستم "،(، پستچی ستاین علویبه احتمالی ) " کربال،خرابه، کوچه "(می آید" سرخ پوستی"

. و از این لبیل.. !(.نیست برادر" فکر"آنچه شما می کنید، گذاشتم؛ 

  ؛  (فاطمیون)و اسامی وبالگه ها 

 !من و دلتنگ . 1
 )....( مجنون والیت . 2
 !پریناز . 6

 (!مبارک باشد) كشتی پهلو گرفته . 24
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 در این ستون نیاز دوستان را  سعی داریمدر نهایت: " بعد هم یک ستون هایی دارند برای رفع حوایج مومنین، باالی یکی شان نوشته
توفیك"!  نمائیمبه كمن دارند برطرؾ تمایل كه اشخاصی از هر جهت توسط ! و من هللا ال

  :مثلن این بیت. بخش ادبیات هم دارند

 دو تا گنبد طالیی ابتدای عرش اعال

 یکی حریم سما این یکی حریم بی سر اون

  استبهترکار درستی نیست اما شما هم ، خوب، دکونش را تخته کرده اند" برادران"که باری، در مورد این دوست وبالگ نویس ما 
ا با زن هایآدم بیخودی دنیا و آخرتش را بفروشدچرا . خودتان را لاطی نکنید محجبه  ؼیر ؟ من خودم به چشم خودم دیده ام که این آل

در خانه دیده ام ، بعد هم. عمد نکرده بؽل هم می خوابند هاشان  خیلی،باالخره اینها کافرند. میده سالم علیک می کند، دست ،ی همسایه
در صدر باالخره اینها که  ! سی تارتاسه تار و چهارتار بگیر    انواع و السام مزلون، از دوتار ودارد،  از این آالت لهو و لعباش 

یاء و انبیاءکس هم نشنیده هیچ . اسالم نبوده یکی دوبار در عالم در و همسایگی، اونم . بوده باشندمزلون اهل   که یکی از این همه اول
، با اکراه دادیم پایین و چهار پنج تا استکان نجسی  بودکباب کرده تودلی جوجه و یک بره ی خانه اش، یک  رفتیمپا یک توک ،با اکراه

، احتیاط  باشدسگآخر خانه ای که توش .  آب کشیدیم...را دهنمان پنجاه بارهم  روز بعد ! ببره پایینبشوره که ، برای اینهم رویش
 ؟ددار

اند که خیال می کنند با دل  اینمدر ساده  می شنفید،شما که جون  دور ازهابعضی . سیاست نکنیملاطی را  خودمان ما است بهتربهرحال، 
التباس ) "! نیاد، بندازیمش دورخوشمونجوراب نیست، اگر "رژیم که "! کلیک، کلیک، بنگ، بنگ"یم عوض کرد؛ رژ شود وبالگ می

.  (!از فرمایشات بزرگان
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 ...دوره می کنیم 

 

مبالؽی . صحنه ی اول؛ دعوای زرگری محافل لدرت، همین چند هفته پیش کلید خورد. آؼاز شد" 35انتخابات "ممدمات فیلمبرداری 
آشتی "و " بخشش"حرؾ و نمل و سنج و نماره؛ آلای خاتمی از تعیین شرایط شرکت اصالح طلبان در انتخابات بعدی تا پیشنهاد 

دریافت " تاج زاده"بنام " منتمدی"بزرگ از " ستایش"از تؽییرات تازه ی نمش ایشان که تا همین جا هم یک . ، عدول کرد"طرفین
که مردمی هستند کشته داده، تجاوز شده، انواع شکنجه های حیوانی را تحمل کرده، که هنوز بی " منالشه"کرده، این که یک طرؾ 

انشان در زندان های رژیم، عمر تلؾ می کنند، باید مصیبت های وارده را ببخشند بته به ! شماری از زنان و مردان و جوان آلای خاتمی ال
 هم، به زعم آلای خاتمی باید "ممام معظم "طرؾ دیگر اما؛. کرده است" نظام"، پیشاپیش این بخشش را تمدیم "مردم"نیابت از این 

 ! شوند"مردمساالری دینی"، وارد صحنه ی بعدی "پر نشاط"کنند، و همه " گذشت"که بر ایشان رفته " ظلمی"زحمت بکشند و از 
می "و " ضرورت حفظ اعتماد"در انظار ظاهر می شوند، با تاکید بر " اصالح طلبی"هم که چندی ست با شوالی " مصلحت نظام"آلای 

یک مشت "کرده اند که دل این " نصیحت"به نظام "! به تردید افتاده اند"که " بخشی از مردم"کردن توده های ناراضی در " نی مالیزه
ایشان ضمن . حاصل شود" صفا"البد کافی ست حکومت دو سجده ی سهو بجا بیاورد تا شک برطرؾ و . را به دست آورد" شک کرده

پول بیخودی "و " آمار دروغ"آن یک مشت مردم را هم حاصل " تردید"بوده اند، " الگوی رهبری"امام بزرگوار که " مدیریت"ستایش 
و اینها می دانند و با اشاره به افسانه ی بنی صدر و امام، بطور ضمنی به نظام توصیه کرده اند که با کنار گذاشتن " مصرؾ کردن

، بر می گردند و (که دارند می بینند) اگر مردم والعیت را ببینند"احمدی نژاد، این چند بره ی گمشده را هم به گله بازگرداند چون؛ 
رفسنجانی "ی در وصؾ ایشان نوشته؛ "مفسر! "ست"لجبازی"آدم نسبت به نظام هم " مشتی"این " تردید"پس "! لجبازی نمی کنند

پر نفوذترین مخالؾ سیاست ها "ایشان را "! مواضع نزدیک"! "در دو سال گذشته مواضعی نزدیک به معترضان انتخاباتی اتخاذ کرده
با توجه به سرمایه گذاری عظیم رژیم، روی آلای احمدی نژاد، احتمال "! پر نفوذترین"احمدی نژاد لمب داده اند؛ " و روش مدیریتی

مایل اند دو سال بالی " آلا"هم گفتند که " باهنر"آلای . ایشان در مجلس، یک امیدواری کودکانه است" عدم کفایت سیاسی"بررسی 
ا"! "بگذرانند"مانده را هم  . را سر نکشیدند" جام زهر"فراگرفته اند که تا لدس فتح نشد، " امام"هم لجبازی را از روی الگوی " آل

ا"البد بعدن در خاطرات حضرات، لجبازی  است که " رهبران"می خوانیم که ناشی از نبوغ جبلی " داهیانه"را هم سیاست های " آل
 !میان خشت افتاده اند" علی گویان"

از روزی که نفت در "باز هم خدا پدر و مادر آلای خاتمی را بیامرزد که دست کم در مواردی منصؾ است؛ در مورد درآمد نفت گفته؛ 
 450شده که حدالل  (کرده باشد" نوبر"اگر درآمدی " ملت"کور شود ) ایران کشؾ شد تا اینجا هزار میلیارد دالر نصیب این ملت

یا این که اگر امثال موسوی و کروبی . در حالی که مملکت از همیشه ویران تر است" میلیارد دالرش، در این پنج شش سال اخیر بوده
مردم جهان حك دارند شبهه پیدا کنند که "باشند، " حصر و محدودیت"و همسرانشان به جرم ضد انمالب و وابستگی به دشمن در 

تضمین کننده ی "از دموکراسی و " عالمانه"آلای تاج زاده معتمدند که نمد آلای خاتمی دفاعی ..". حاصل انمالب، فساد و انحراؾ بوده
لرار داده اند و از جاده " مورد بی مهری"جنبش سبز، ناسپاسانه خاتمی را " رادیکال"بوده، و بخش های " حموق و کرامت انسان ها

احترام به خواست ملت و پذیرش "، یعنی "گذشت و بخشش"پس دعوت مردم مصیبت کشیده به . خارج شده اند" انصاؾ و ادب"ی 
ست، "بازی"، بخشی از "حمالت هتاکانه"انگار کسی نداند که ! ی التدارگرایان آشفته اند"حمالت هتاکانه"و از "! حموق اساسی مردم

، به درستی معتمدند که در حاکمیت "معدودی انگشت شمار"بسیاری، و نه "! به تب راضی شوند"تا مردم " به مرگ گرفتن"یعنی 
نزدیک دانست، مشاهده نشده، و نمی " به منافع ملی و خواست مردم"که بتوان آن را " هیچ عنصر ملی و سرزمینی"جمهوری اسالمی 

را بازی " معترضان"و " دگراندیشان"ولتی آلای جنتی سفاکانه از اعدام افراد، تشکر می کند، ولتی آلای خامنه ای با گستاخی، . شود
" مرگ بر دیکتاتور"؟ در تمامی جنبش سبز، جز در چند شعار "خیرخواهی"کدام نشان از ... و خائن می نامد، و" دشمن"خورده ی 

هیچ جا آرزوی اعدام و حذؾ فیزیکی، ولو خشن ترین عوامل کلیدی حاکمیت نظیر سعید مرتضوی، جنتی، شریعتمداری، مصباح و 
هم فراتر بود، که گفت؛ فکر " واسالو هاول"رشد مردمی که با حاکمیت تمساح ها طرؾ اند، از لد و باالی . ؼیره، شنیده نشده

 .  به دادگاه برده شود، همه ی ما محکوم خواهیم شد" گذشته"اگر . محاکمات انمالبی و محکوم کردن سران رژیم گذشته را کنار بگذارید

هویت و . "نیست" ترکیبی از طیؾ های رادیکال و معتدل و محافظه کار"برخالؾ نظر آلای تاج زاده، ساختار هر جنبش لزومن 
سوای این که چنین تعریفی ! ی آن جنبش تعیین نمی کند"همواره مواضع رهبران و سخنگویان شناخته شده"را هم " تشخص هر جنبش

تا مسافتی " تعیین کنندگی رهبر"با این همه در جنبش هایی با ساختار مستبدانه هم، . از جنبش، مجرد و دارای ریختی مستبدانه است
در درون . داشت" تؽییر"، که کم و بیش تمامی این جنبش میل به "بخش هایی از جنبش سبز"به گمان من نه . از راه، کاربرد دارد

در رهبری جنبش اما کسانی هستند . نداند" مفید"و " ممکن"که تؽییر نظام را  (چه وسیع و چه بسیط)جنبش سبز، طیفی وجود ندارد 
که با مشاهده ی میلیون ها مردمی که بصورت خودجوش به خیابان ها ریختند، شریک وحشت رژیم شدند و برای تعدیل خواسته ها و 

برای برداشتن گام های اساسی جهت " ظرفیت های الزم"مصادره ی کل جنبش، تالش کردند به مردم بباورانند که ساختار جمهوری از 
در " اجرای بی تنازل لانون اساسی. "بود" رای من کجاست؟"شعار مردم ابتدا . تامین حموق ملت و تحمك دموکراسی برخوردار است

در " تحول"وجود داشته باشد، همانا " ناممکن"اگر امری . تضاد با نفس چنین شعاری ست، و لزومن کسی را به خیابان نمی کشاند
با همه ی سبعیتی که حکومت . آرام و نه لهرآمیز بود" تؽییر"ویژگی جنبش سبز، تمایل همه به . چارچوب این لانون اساسی ست

 . بخرج داد، در هیچ کجای ولایع دو سال اخیر، جز حرکاتی در ممام دفاع، خشونتی از جانب مردم بروز داده نشد



کسی که بی لداره و . اما توصیفی مجرد و بعضن تحمیرآمیز است" متواضعانه. "بود" منطمی"و " مسالمت جو"جنبش سبز، جنبشی 
مفاهیمی . نمی کند بلکه بزرگواری و رشد فکری نشان می دهد" تواضع"چماق به عدالتخواهی در ممابل لدرت خشن و درنده برخاسته، 

. بهانه جو و بی منطك" لدرت طلبان"شدن شعارهای جنبش، تهمتی ست از سوی " رادیکالیزه. "لابل درک نیست" درندگان"که برای 
" واکنش هیستریک و عصبیت آلود التدار گرایان"شد، هنوز هم تا توجیه " رادیکال"اگر اما به فرض محال، بپذیریم که برخی شعارها 

شروط اعالم شده از سوی آلای خاتمی باید بر ملت سنگین باشد که در ممابل توهین و افترا و برخوردهای وحشیانه، . راه درازی مانده
این یک نتیجه گیری مجرد است که بگوییم تامین شرایط پیشنهادی آلای . دعوت شده اند" گذشت"به ... زندان و شکنجه و تجاوز و

کلنگ هتاکی و بدزبانی این نظام را، بنیانگذارش در همان گام اول ! التدارگرایان است" پایان یافتن لدرت بالمنازع"خاتمی به منزله ی 
از آنجا هتاکی و بدزبانی بخشی از ذات این نظام شد، تا "! من توی دهن این دولت می زنم"در بهشت زهرا بر زمین زد، ولتی که گفت؛ 

در اندیشه ی انتمام نبوده اند، و " معترضان"آلای خاتمی هم می داند که . آنجا که امروز خودی ها هم از مزایای آن بی نصیب نماندند
و اوضاع نابسامان التصادی و اجتماعی، و مماومت " آینده ی کشور"دؼدؼه ی آنان . نداشته اند" سودای ممام"و " داعیه ی لدرت"

بنگریم، آن  (کدام منظر؟)اگر به سخنان خاتمی از این منظر"نمی فهمم از کجا می توان به این نتیجه رسید که . در برابر زورگویی ست
 ! ؟ کلنگ از آسمان افتاد و نشکست، وگرنه من همان خاکم که هستم"را هوشمندانه و سیاستمدارانه ارزیابی می کنیم

ناصر از. نیز، تشابهی انتزاعی ست" لیام مردمی مصر"مثال   هم، محبوب مصریان و 1967 تا پس از جنگ 1954 سوای آن که عبدال
" در لیام ملت مصر"با وجودی که مرکب اخبار رسانه ها در مورد ولایع اخیر مصر، هنوز خشک نشده، گفتن از این که . اعراب بود

جنبش مردمی مصر به کمک عوامل سرسپرده ی داخلی و وابستگان . و محاکمه شنیده نشد، یک تحریؾ آشکار است" انتمام"شعار 
" عافیت طلبانه"دست دوم رژیم سابك، از میانه ی راه منحرؾ شد و هنوز چند سالی زود است تا در مورد ولایع مصر، به نتیجه ای 

برای آلای خاتمی، تمام صؽرا کبراهای " تمدیرنامه"در این . آمده، چندان هم مبارک باشد" مبارک"روشن نیست آنچه بجای . برسیم
ما حتی در دوران ریاست جمهوری، خاتمی را "نامرتبط و انتزاعی، تنها برای رسیدن به نتیجه گیری انتهایی کنار هم چیده شده اند؛ 

انتظار "و بعد هم هشدار و نصیحت که؛ . و از این لبیل..." بیشتر در هیات یک متفکر و شخصیت فرهنگی دیده ایم تا یک سیاستمدار
خاتمی مورد احترام و "چرا که در این صورت " این که خاتمی از این دیدگاه اصولی و راهبردی دست بشوید، انتظار درستی نیست

شارل . هم تاریخ مصرؾ دارد" متفکر "آلای تاجزاده؛گیرم که چنین هم باشد، هر سیاستمدار یا به زعم "! دوست داشتنی نخواهد بود
... فرانسه در دوران جنگ دوم، با سالم و صلوات به ریاست جمهوری انتخاب شد و" آبروی از دست رفته ی"دوگل مظهر بازگرداندن 

 ... یک دهه بعد، فرانسه یکپارچه فریاد زد؛ تشکر آلای ژنرال، دیگر زمان بازنشستگی ست

، چند تایی  برودجلوی دوربین ها" 35انتخابات "آخرین صحنه ی  لحظه ای که از پیامدهای این فرمایشات، یکی هم این که از حاال تا
. زندانی که به همین منظور دستگیر شده اند، آزاد می شوند تا مردم پشت هیابانگ رژیم و رسانه ها، زندانیان اصلی را فراموش کنند

روؼن ریخته را ولؾ امامزاده "از تهاجم مصون بمانند، یعنی " دانه درشت ها"می شوند تا " لربانی"دو سه مهره ی فرعی هم 
ده "، شصتاد تا "ساس پنس"آلای رفسنجانی که با چندین جلد خاطرات جعلی نشان داده که در فیلم کردن خالیك و ایجاد "! کردن
را در جیب جلیمه اش می گذارد، طبك معمول میان دعوا، نرخ هم تعیین کرده و همان گونه که در به اصطالح مصاحبه ی " نمکی

و این که " معلومات فمهی ایشان"و " امام و همه ی ما به ایشان"اخیرشان در مورد آلای منتظری، سه صفحه ی تمام در مورد ارادت 
استاد ما بودند و ؼیره سخن گفته تا در انتها بطور ضمنی اشاره کند که آلای منتظری ساده لوحی بود با دهانی گشاد، اینجا هم طبك 

 50 تا را" حمایت مردمی"و کسب " دشمن"، فتیله ی مدت مبارزه ی خود و یارانشان با "خاطرات"روش جعل و تحریؾ تاریخ در 
می " مبارزه ی شکمی"، یکی هم این که در شکم مادر هم با استبداد شاهی و دشمن "روحانیت"خوب، از کرامات ! سال باال کشیده اند

 !کرده است

یه با . سه ساله ریخته و بعضن تمرین شده است، یکی یکی جلوی دوربین می روند باری، پالن هایی که در طول این دو صحنه های اول
ایان خاتمی و رفسنجانی، همراه یکی دو صحنه "نظام"فریادهای واسالما، وارژیما، وانظاما از سوی سیاهی لشگرهای  ، علیه سخنان آل

ی خارجی از لبیل دعوای لوه های ممننه و اجرائیه که در آن تالش می شود آبروی نداشته ی رییس جمهور و رهبر و دیگر نمش های 
های طرؾ را می "نیکی"می کنند و " دفاع"می گویند و سه چهار تن " بد"حفظ شود؛ یکی دو تن " زرگری"اصلی، با دعواهای 

" پر نشاط"، بازی "گزینش"می رسیم؛ جار و جنجال بر سر هیات های " داخلی"کم کم به صحنه های "! وسترن اسپاگتی"شمارند؛ 
و بالعکس، تفسیرهای پر " اصالح طلب"شورای نگهبان، لهر و آشتی بر سر تایید یا رد صالحیت ها، و بازی چند اصولگرا در نمش 

حول و حوش این که جرگه ی التدارگرایان ترک برداشته و وسط اصالح طلبان شکاؾ افتاده، عدم توافك بر " ناظران آگاه"طمطراق 
سر نمایندگان اصولگرا و ؼیره، درست مثل فیلم های فردین و رضا بیک ایمانوردی؛ پنجاه متر کاباره و رلص و آواز، پنجاه متر زد و 

، پنجاه متر دیزی و گوشت کوبی و چهچه "فیلمفارسی"خورد و مشت کوبیدن آرتیسته در هوا، و معلك زدن های الکی کتک خورهای 
 حجت )  "سخن گوی خارجی تحول طلبان"تبلیؽات توسط " پخش"و ؼیره، و " گنج لارون نمیخوام، مال فراوون نمیخوام"ی ایرج؛ 

و باالخره در لحظه ای که جماعت لانع شده اند که کار جمهوری اسالمی تمام است، در یک صحنه ی پر  (بی بی سیاالسالم 
ابتدا سر مماله ی کیهان، سپس خطبه های نماز جمعه و ! ، صدور یک حکم حکومتی، و بازی وارد فاز تازه ای می شود"آنتریک"

ی دیگر "فتنه"مان از یک "عدالتخواه"، جمهوری "دشمن"باالخره نایب امام در یک سخن رانی، اظهار می دارند که به کوری چشم 
هم جان به سالمت به در برد، و باز هم دسایس آمریکا و اسرائیل با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان رسوا شد، چند جوان که برای 

" کوهنورد"را بر آب می اندازند، چند جاسوس که در پوشش " دشمن"دیدار خانواده به ایران سفر کرده اند، در همان فرودگاه، پته ی 
از مرز عراق، پایگاه بسیج سیستان و بلوچستان را رصد می کرده اند، دستگیر می شوند و جاسوسانی که در زیر آبهای خلیج همیشه 

اما صحنه ی ... دولت فخیمه، به کشورشان باز گردانده می شوند و" مهرورزی"فارس، با مایو دستگیر شده اند، با کت و شلوار 



" تدریجی"ست، که با تظاهرات و تبلیؽات، توام است، و متعالب آن سکانس های شمارش آراء و اعالم "روز رای گیری"خارجی 
، "اتفاق"از ... دارند، و" نام"؛ کی جلوست، کی عمب است، و حدس های چند ماهه که اشاره به دو سه "دروغ"و بررسی آمار ! نتیجه

نامی که از چند ماه پیش می آفریند، و " شگفتی "("هرباره"بخوان )، ایران دوباره "مفسران"ناگهان، در میان بهت مجریان و 
انداخته شده، با سالم و صلوات از جعبه های شامورتی بیرون می آید، نامی که از همین حاال در کیسه ی مارگیری معرکه " ترشی"

و " پر نشاط"با این همه رژیم به سیاهی لشگر پای صندوق های رای نیازمند است؛ . گیران جمهوری، پخته و حاضر و آماده است
، تا به جهان بگوید که مردم تا ولتی همه شان دستگیر و زندانی و شکنجه نشوند و به همه شان تجاوز نشود، "دموکرات منشانه"

 ...! و" می بخشند"پشتیبانی می کنند و مصیبت های وارده را هم " نظام"لاطعانه از 

بته در ماه های آینده فضای سیاسی کشور،  و " گاندی"می شود که بازجو حسین شریعتمداری هم نمش " گشاد"که نه، " باز"ال
نتیجه ی انتخابات هم پیش از آؼاز شمارش آراء، با تبریک و تهنیت از یک سو، و اعتراض و شکوه از . را بازی می کند" ماندال"

در صندوق های پست گم می شوند و میزان فروش موفمیت " نامه به خدا"شکایت ها بصورت . سوی دیگر، به اطالع ملت می رسد
خواهند بود، جملگی می دانند که به هیچ  (در سیمای جمهوری)، بینندگان که شاهد صؾ دراز رای دهندگان "35انتخابات "آمیز فیلم 

و جمهوری با اعتماد به دستگاه تبلیؽاتی اش، که به زودی همه ی آنچه . شورای نگهبان رای نداده اند" نمایندگان منتخب"کدام از 
می شود " 36 انتخابات"پیش روی ملت رخ داده، در چند مصاحبه و تکرار تحریؾ، از یادها خواهد رفت، سرگرم نوشتن سناریوی 

 تا  به صحنه می آید،"مرمساالری دینی" ظاهری فریبنده و کلی گویی های همیشگی در اثبات با نامی تازه، واحمدی نژادی دیگر، ... و
 ... تا چهار سال دیگر و. ..کند" ترمیم"گذشته را  (بخوان کثافت کاری های)" اشتباهات"آؼاز کند، و " سر نو"همه چیز را از 

در فاصله ی میان این فیلم ها، مراسم بزرگداشت سی و پنجمین و سی و ششمین و پنجاهمین و صدمین سالگرد پر شکوه انمالب 
در  "، در برهوت،"امید "درختتک و ما هم چنان زیر ... اسالمی هم می آید، برگزار می شود، و در انتظار امام زمان سپری می شود

حس نامیمونی در یکی از گوش های من زمزمه می کند ..."... دوره می کنیم، شب را و روز را، و هنوز را "می مانیم و " انتظار گودو
ایان موسوی و کروبی هم با واسطه گی افرادی نظیر آلای خاتمی و مورد نظر آنان  تؽییرات صورت گرفته تا نظام، برخی... که؛ حصر آل

نظیر )یا احتمالن مفهومی که برای این کار اختراع خواهد شد " اعتکاؾ"و یا " انصراؾ"یا " توبه"کند، در جایی به اسم " ترمیم"را 
شد، پس به " انجام"می خواستید، با آرامش " مردم"و " شما" آنچه به خیر، ختم می شود؛ (و ؼیره" حصر"، "انحراؾ"، "فتنه"

. برای حفظ آبروی ظاهری، دست به هر حمه بازی می زند" نظام"این !  نه خانی آمده، نه خانی رفته!نیازی نبود" فتنه"اعتراض و 
هم در چند پرده " دشمن"و " ؼرب"حاال که مطالبات توده های جنبش سبز هم به تاق نسیان سپرده شده، ساخت و پاخت با آمریکا و 

، هر پشتک و وارویی مجاز است، حتی به "حفظ نظام"تا همه یاد بگیریم که برای ... آخوندی، سر و سامان می گیرد و" بمال بازی"
و " نظام" را هم می شود زیر سوال برد، تا آبروی" توحید"اصول دین را هم می شود تعطیل کرد، یا به لول زیدی " سید"لول 

انمالب، سی سال پیش بود، و جنگ، بیست سال است که تمام شده، ... شود" حفظ"و چه و چه " مردمساالری دینی"و " حکومت عدل"
 !لربتن الی هللا! ما اما هم چنان در جبهه ها کشته می دهیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 کتابخانه

 

 متفکرین ذهنپیوسته نوشته شده؛ مساله ای که " کتابخانه"و " لهوه خانه"رساله ی حاضر در جهت کشؾ تاریخی چگونگی اختراع 
، انسان تاریخی-  و عملی و علمییج تجربینتااز آخرین  تا نهایت دلت بعمل آمده در نوشتن این رساله .را به خود مشؽول داشته است

  !استفاده شودو دلت یت امانت نهادر سی، دیرینه شناسی، بیولوژی و مردم شناسی اسالمی، و  جامعه شناسی،، روانشناسیشنا

محبه فی ممامات العالی" خود ارزشمنددر اثر  مسلمان که از سوی مادر ایرانی بود، فیلسوؾ" ابوالعالء معری" در دو مورد " الشیوخ ال
هوکا"از  می  نیم سوخته امروزی که لوله ای دراز داشته و بر سرش هیزم" نگاری" اشاره به وسیله ای ست شبیه کهنام می برد " ال

، به این پدیده ی تاریخی "سروانتس "،(مور)دانشمند مراکشی اثر " دن کیشوت" در تنها،  تا دوران معاصر از ابولعالءپس. گذاشته اند
یه ی مسلمان، دن کیخوته هنگام که اشاره شده، آن  خدمتکارش سرگرم استعمال " المانچا"، در لصر فرماندار محلی مهمان استشوال

هوکا"کلمه ی همین  که تحریؾ شده ی است" للیان" ین بار  در دوران معاصر، مسالهپیگیری این با  اما .در زبان التین است" ال اول
 که از مادر، "سوسور"به شاگرد فرانسوی اش  انگلیسی فیلسوؾ" هابس"هنگامی بصورت جدی برای اندیشمندان مطرح شد که 

  !"خانه چای خوردیم- مادر لهوه" گفت، مسلمان زاده بود،

،  ؼارنشینی که بشر از همان دوره ینماندهتردیدی بالی  تمریبن صورت گرفته،" صاحب نظران"امروزه توسط وسیعی که با تحمیمات 
بعدها برای .  بود که به فکر اختراع روزنامه افتادخانهدر لهوه . پیش از آن که در فکر ساختن خانه باشد، لهوه خانه را اختراع کرد

بعد از کرد و باالخره در هزاره ی ششم تعبیه " کتابخانه"محلی به نام  ، در پستوی لهوه خانهنکند،این که اخبار لدیمی را فراموش 
نام نهاد، که به معنای تعطیلی و " جمعه" بشر با اختراع للیان و زن، هزاره ی هفتم را .خلك شدند" زن"و " للیان"و " چای"خلمت، 

را " جمعه"خدمت می کرد، " موساد"که در سازمانی جاسوسی بنام " دانیل دفو"بعدها نویسنده ی خدانشناسی به نام . استراحت است
هم به خدمت استثمار پیر  (استراحت)" جمعه"در آورد و از آنجا " رابینسون کرزوئه"به هیات پیش خدمت ارباب استعمارگری به نام 

 به همین .ندآمد پیش از سیاست و خالل دندان بوجود ،اینها همه زمانی درازباری،  !جایگزین آن گردید" شنبه"انگلیس گرفته شد و 
 همین سند بنابر. ، از سوی مردمان بی اعتنا به سیاست و روزنامه، اختراع شد"مگر ما خالل دندانیم"دلیل هم اصطالح معروؾ 

.  اعتماد و اعتباری نیستبه نظریات فیلسوفان و سیاستمداران پیش از این تاریخ، چندانروشن، 

ین دو "سخن"و " گفتگو"یخ به معنای تار این دیدار تاریخی بی . کردند  یکدیگر را ماللات" انسان"، باید زمانی آؼاز شده باشد که اول
کودکی " کیومرث"از خدایان نیفتاده بود و  کبریت هنوز به فکر دزدیدن" پرومته"زمانی که . تردید به میلیون ها سال پیش باز می گردد

. راه می رفت" کون خیزک"هنوز  که نبودبیش 

ین برخورد   در نواحی ای دره  اتفاق افتاده باشد که آنها سر راه خود برای شکار، وسطیطور باید این" انسان"دو از روی لرائن، اول
نهرین که اکثریت مردمانش مسلمان بودند،  و مدفون بود،ساحل زیر شن های هنوز جایی " آینه"آن زمان .  یکدیگر برخوردندبه بین ال

 و در  بیایدبه دنیا" ارشمیدس " حرامزاده ای به نامبا دوست پسرش آشنا بشود، بعد" ارشمیدس"تا مادر آینده ی مانده بود ها لرن 
 نشده بود وسوسههم هنوز " پاندورا"زن ناشزه و فاسده ای به نام . کندکشؾ ساحل، آینه را کناره ی اثنای یکی از ولگردی هایش در 

یه به همین دالیل آن دو . برسد" من"به " فروید"را باز کند و چند هزار سالی مانده بود تا ی معروؾ جعبه آن  در تا که موجود اول
از همین رو ابتدا از دیدن یکدیگر .  نداشتند"انسان"هیچ شناختی، نه فیزیکی و نه روانی، از ناگهان وسط دره به یکدیگر برخوردند، 

" جنگ "، و نفرت و دشمنی سبب اختراعدشمنی آن دو شدسبب ترس ناشی از عدم شناخت، . شدندجا خوردند و سپس دچار وحشت 
. و کاملن اسالمی ست" الکتروخونی"گردید که پدیده ای 

با فنون پیشرفته  عدم آشنایی  دلیلبهاز آنجا که هزاران سال تا اختراع شمشیر و سیخونک توسط دمحم نامی از اهالی حجاز، مانده بود و 
یهدو آن ی جنگ،  تخم از روز ششم . دادندمی  و سپس با پا به یکدیگر حواله ،دستانگشت وسطی با چند روزی ، ابتدا مسلمان اول

چون از این هم نتیجه ی .  هم افتادندجان با دست خالی به ، ظهر روز دهممرغ گندیده و گوجه فرنگی بهم پرتاب کردند و دست آخر
" بیچاره"هنوز بسیار مانده بود تا اورانیوم )  استراحت، از سنگ و چوب و استخوان،هنگامبدرد بخوری به دست نیامد، ناچار شب ها 

این دلیمن به سیزده هزار و نهصد و هشتاد روز . فرو کنند یکدیگر یآنجا به اینجا و ، درست کردند تا در طول روزسالح (ؼنی شود
به بهترین دینامیت ساز سال را، اختراع کرد، و کلیمی فکر جایزه دادن باز می گردد که " آلفرد نوبل"پیش از تولد آن کلیمی نابکار، 

. داد" کوکتل"، بعلت توفیك در مهاجرت از سرزمین های اشؽالی به فنالند، مهمانی "مولوتؾ"دیگری به نام 

مخترع این کلمه .  وجود آیدبه   حدود سه هزاره گذشته باشد تا انسان باالخره از جنگیدن خسته شود و نیاز به صلحدراز،ید زمانی با
در درازای جنگ، انسان ها با خلك باری، . ، فرزند نامشروع نجاری به نام یوسؾ، از فرزندان یعموب کنعانی بود"مسایا"گدایی به نام 

روانی  آن که انسان ها با راز و رمز ازکه پس از شواهد چنین بر می آید . زاده شد" دیگری"و خوی یکدیگر آشنا شدند و نیاز به 
" رختخواب"و " تخته نرد"، "عشك" اختراع شد و کم کم (ورق)"پاسور"و  مهربانی بعد. یکدیگر آشنا شدند، ابتدا نگاه ها حرؾ زدند

. زدند" سور" و انسان ها بهم اختراع شد" زبان "، ها به گفتگو بدل شدنداشارهکشؾ گردید، 



 آسمانی عشك را و بسیار پیش از آن که خدایان زمینی. اتفاق افتاده باشد" المپ"به خدایان مهاجرت دراز پیش از  زمانی ین همه بایدا
 .کردند و بشکلی مخفی زندگی می ، آسمان، بدون برق و آبدرآن زمان خدایان در ویالهای خود . بیاشوبند و جنگی دوباره آؼاز شود

از حجاز، مردی دیرزمانی از خلك شتر نگذشته بود که شبی .  زبان، بار دیگر زندگی بشر کسالت بار شداختراعاز پس  سال هزار
به از ؼاری را زنی جماعتی دستار به سر، چندی بعد . به دنیا آمد" تجارت"و با مادر خود ازدواج کرد   و سکه های طال،محض تفنن

در " پاندورا"اما پیش از آن که . به دنیا آمدند" دروغ"و " سیاست" و بردند،" کهؾ"شخصی خود به نام به ؼار گروگان گرفتند و 
 طرفی ؼیر از ؼارهای بیمکان لرار شد مذاکرات در .  انسان ها به فکر مذاکره افتادند، جنگی دوباره در گیرد و،جعبه را باز کند

ی که پیش از آن جنگیده بودند، دیدار و اکه مذاکره کنندگان در همان دره بود طبیعی  کاملن . برگزار شود،مذاکره کنندگانشخصی 
. اختراع شده باشدکنار رود دجله، " لبنان"، در دره ای به نام همانجاباید همان زمان و " لهوه خانه. "گفتگو کنند

 جنگ و دشمنی خاکستر، و بر روی "ماری جوانا"و " رلص شکم" همراه با ،"صلح"و " ارتباط" نیاز بشر به دنبال خانه به لهوهپس 
ین عشاق. ساخته شد  و عناصری مانند  هنر آفریده شد، نشست"خشم" جای "خنده" در لهوه خانه دیدار کردند و همانجا بود که ،اول

انسان ها در لهوه خانه از گذشته .  تازه شددوستان لهوه خانه محل دیدار دوستان لدیمی و یافتن. اختراع شدند" للملک"و " نی لبک"
ساختند،  موسیمی  ی یکریگر پرسیدند، تاریخ را و زندگی را تعریؾ کردند، شعر و لصه گفتند،خانوادهو تاریخ یکدیگر باخبر شدند، از 
شدند و از چیک و پوک همدیگر سر " نزدیک"باالخره آنمدر بهم و ، رلصیدند، ؼیبت و ولنگاری کردند نماشی کردند، از عشك سرودند

در " نیاز"در پرانتز باید اشاره کرد که ریشه ی این بیماری به کلمه ی ! به وجود آمد" ایدز"کشید و " دخول"در آوردند که کار به 
زبان فارسی باز می گردد که توسط فنیمی ها به جنوب اروپا برده شد و در راه، الفش در اثر سهل انگاری به آب افتاد و یک کلیمی 

تبدیل شد که در زبان انگلوساکسون های " نیدز"بجای آن نصب کرد و به " دال"را نمی شناخت، یک " الؾ"انگیسی ساکن ونیز، که 
در طول هزاران سال کثرت استعمال توسط انگلیسی های استعمارگر در لاره ی " نیدز"اما . بکار می رفت" نیاز"بعدی به مفهوم 

 . تبدیل شد و همانجا ماند" ایدز"آفریما، به 

 ی همنشینی و تمدن بشر هم در همین لهوه نطفه می رسد بنظرشدند، " آزاد"سوای همه ی بالها که در کنار للیان، و توسط پاندورا 
یه؛ که  برخی از دانشمندان معتمدند .خانه بسته شده باشد  رانده یاننیز هنگامی که از بهشت آسمانی خدا" حوا "و" آدم"دو مسلمان اول

، ضمن در کردن خستگی "اداره ی اتباع بیگانه" در یکی از همین لهوه خانه ها، دور از چشم خودشدند، سر راه " پناهنده"و به زمین 
  ! باشندکردهند، برنامه ریزی شو" اینتگره"در فساد زمین ی آینده ی خود و این که چگونه برا راه،

 به نام های  مسلمانبرادر، تایید کرده اند که مشاجره ی میان دو  دوره روی استخوان های به دست آمده از آناز شناسان باستان
یکی از همین لهوه خانه ها پیش روی ، ه یکی از آنها انجامیدشدن و به کشته  بوده اند،"نسل دوم مهاجرین"که از " لابیل"و " هابیل"

نهرین لرار داشتهصورت گرفته است این را هم باید اضافه کنیم که اؼلب ولایع مهم آن زمان، از جمله . ، که در ناحیه ای به نام بین ال
 (العازر)به دنیا آمدن یکصد و بیست و چهار هزار پیامبر، پریدن از روی آتش، رفتن به معراج، پرواز پس از مرگ، خروج الزاروس 

 شناسان معتمدند که این نزاع انسان .از لبر، و خیلی دروغ های شاخدار دیگر، در این ناحیه ی حاصلخیز، کشت و درو شده است
" خالفکار"و " بیکاره" ها تحمل نسل دوم مهاجرین انسانآؼاز شد اما چون ای در حوالی بابل بعدی ابتدا در لهوه خانه بشر، تاریخی 

یرون برا بیاشوبد، آن دو برادر را از لهوه خانه  زمین  به جنایت بیانجامد و امنیت و آرامشمشاجره  کار کهآنرا نداشتند، پیش از 
ین جنایتعنوانین والعه به ا. انداخته اند ین جنگ یا نزاع  اول ین خشونت، و به روایتی اول ثبت شده هم بشر معاصر در تاریخ ، یا اول

دفاع " نفر یا بیشتر را به حساب هزارانللمداد شود و کشتن " جنایت "، یکی دو نفرکشتنسنت بر این شد که هم از همان زمان . است
. بگذارندو از این لبیل، " یسمترورمبارزه با "و بعدها " از آزادی و تمدن

یان ابتدا کمر به خدمت خدا . شاید سه هزار سال بعد بود که سر و کله ی خدایان آسمانی روی زمین پیدا شدوالعه،از این مدتی بعد 
روز که مردان سر کار بودند، خدایان در طی در . بنظر نمی رسیدندضی ا چندان ر،زنانی بستند که از روابط جنسی با مردانشان

"  خدا -انسان" ای از حرامزادگان تازهکم کم نسل  .شکستندمی " تخمه" و می کردند" اختالط"دراز می کشیدند و " انسان"رختخواب 
، تمریبن ؼیر "حرامزادگان"، به گونه ای که چهار راه ها در چنبره ی ترافیک پیچیده ی به صورت رسوا کننده ای رو به ازدیاد گذاشت

 دیسکوتک را در ،"اورفه"، و خدایان از سوء استفاده ی زنان و ناسپاسی مردان به خشم آیندتا شد امر سبب ین ا. لابل عبور شدند
 می بردند و نزدیکی های "دیسکو"شوهرانشان می ربودند و به بستر  از زنان را ، خدایان،برخی شب هاپس  از آن .بنا نهادالمپ 
 ، روزها تا ظهر می خوابیدندشبانه بی خوابی های از همان زمان زنان ثروتمند به دلیل.  را به خانه هایشان باز می گرداندندآنها ،صبح

 مورد توجه خدایان نبودند و هیچ ولتبه عهده ی زنان فمیر گذاشته شد که خرید خانه  وو شست و شو، رفت و روب، پخت و پز 
دین خود شبیه  (برخالؾ فرزندان اؼنیاء) همین امر سبب شد تا فرزندان فمرا . خود آبستن می شدندشوهرانهمیشه از  بسیار به وال

"!  فمرا خودشان، کارهایشان را انجام می دهند"از آن زمان این ضرب المثل متداول شد که . باشند

که زنی از مردش تماضای لوازم آرایش روزی  تا ،پنهان ماندثروتمندان  از چشم هامدت شیطنت شبانه ی خدایان با همسران، داستان 
 که زنان را در زیر زمین افتادند از همانجا مردان به آنچه در ؼیابشان در خانه می گذشت، مشکوک شدند و به این فکر. کرد" ایو"

نر "، و آؼاز دوران جدیدی به نام "ماده ساالری"این درست پایان دوران . زنجیر کنند، کنار انبار مواد ؼذایی و تنور نان، خانه
برای خوردن و آن دوران به دست آمده، مردان تنها جهانگردان  ای که از روزانهبه استناد برخی از یادداشت های . ست" ساالری

یرزمین زاز آنجا که در هیچ کتاب تاریخ یا سفرنامه ای به آنچه در . می زدندها سر به زیرزمین کارهای جزئی دیگر، برخی خوابیدن و 
 به ها،"مرد"، هم زمان با یس، روزنامه نگار یا جهانگردینوکه پای هیچ تاریخ پیداست اشاره ای نشده، یا نمی گذشته، ها می گذشته، 



یا " بازار سیاه" از همان زمان معمول شد که خدایان، و بالطبع مردان مجرد نیز، جنس مورد نظر را از .استها نرسیده خانه زیرزمین 
.  تهیه کنند" بازار آزاد"به اصطالح التصاد دانان 

هه ها با. ، اختالالتی در مناسبات خدایان به وجود آمدآسمان و مرد در زنبرابری حموق زمزمه ی  با زنان و  یالتتشک تاسیس ال
یه شان را در همبستری با خدایان"خودکفایی"رسیدن به برخی  " تالچه باال" از دست دادند و به اصطالح امروزی ها  نرها، شوق اول

" همجنس گرایی"خدایان نر که ؼرورشان اجازه نمی داد برای یک سوراخ نالابل، تحمیر شوند، کم کم به خودکفایی رسیدند و . گذاشتند
 و" زئوس"معظم " رهبر"تا این که روزی . کردمی یاد نسل خدایان را به سختی تهدید ازداین مساله . در محفل خدایان شیوع یافت

رییس شورای مصلحت نظام المپ، پای منمل، شور و مشورت کردند، و در نتیجه " تیرزیاس"با " هادس"رییس شورای نگبهان 
تازه، یکی هم آن " فمه"عوارض جانبی تدوین از . شدتدوین و تصویب " تخم گیری"و عمل لماح یا لوانین مربوط به پذیرش پناهنده 

.   و تسهیل زندگی آنان تهیه می شد همه جا در توجیه اعمال خدایانبود که از آن پس لوانین،

این شد که . یان پیشمدم بودندخدادر این زمینه هم . یافت، اعمال خالؾ لانون نیز رواج المپدر " لانونگذاری" آؼاز دوره ی با
بته . ببرد" تروا"بدزدد و با خود به " منالس"را از زیر زمین " هلن "تارا وسوسه کردند " پاریس"، "آفرودیته"به کمک " اریس" ال

، ترجیح وابسته بودبه آراء مردم از آنجا که وجودشان سخت لدرت داشته اند خود به هر کاری که مایلند، الدام کنند اما  همیشه خدایان
 درگیر نشوند تا به هامستمیم در کارمی دادند همه چیز را بصورت ظاهری و در طی برگزاری انتخابات فرمایشی انجام دهند، و خود 

ست که هزاران "ریا"و " مذهب"برخی معتمدند این عمل خدایان همانا مبداء پیدایش .  نگرددشان لطمه ای وارد"  سیاسیوجهه ی"
هام ،"ماکیاول"و بعدها " ارسطو"دانشمندان مسلمانی نظیر سال بعد،  . گرفتند از آن ال

 که برخالؾ اعتماد رایج، استالزم به توضیح .  به جنگ بزرگ دوم انجامید،با دزدیده شدن هلن" انسان- زن"یان به خدای، کشش بار
سراسر  در این الوام ساکت و سربزیر،. ها یا یهودیان ممصر بوده اند کلیمی ثابت کند در این مسالهتا هیچ سند تاریخی به دست نیامده 

ا یا مثل ،تاریخ اسحاق "و " بن گوریون"نظیر فیلسوفانی چون  و یا ،سرگرم کسب و تجارت بوده اند" انگلس"و " مارکس"یان آل
  کلیمیان ودخالتریشه ی این تهمت تاریخی در مورد . کرده اند" اشؽال"و " ترور"ی عمر خود را ولؾ فلسفه ، تمامی "رابین

که هرجا آشوب و عادت داشتند مسلمانان از همان زمان . گردددر شعله ور کردن آتش جنگ دوم، به دوره ی افالطون باز می یهودیان 
در " امام"معروؾ به " دمحم ؼزالی. " انگلیسی ها یا یهودیان انگلیسی می دانسته اندها،جنگی برپا می شد، گناه را متوجه یهودی 

هشفه" ی رساله  بررسی چونی و چندی این . اندبوده انگلیسی  از طرؾ پدرمعتمد است که یهودیان و کلیمیان آلمانی نیز،" کشؾ ال
. پرداختخواهد به آن ، مفصلن ی دیگرجا و این للم در ،مساله در حوصله ی این ممال نیست

 تجاوز نمی کرد، در دست طرفداران صلح که تعدادشان از انگشتان. بالی ماند پیشین  لهوه خانه به همان صورتدوم، دوران جنگ در
ا متوسل می شدندحشیش به آنجا گرد می آمدند و در حالی که  روزی که .  سفید نماشی می کردندکبوتر، روی دیوارها و ماری جوان

بردند، ها را به پستوی لهوه خانه " عشك"و " لصه"، "موسیمی"، "شعر"نماند، طرفداران صلح، بالی دیگر کبوتر سفیدی در جهان 
بستند تا از دستبرد  بزرگی  گذاشتند، روی آن را با پوشال و تنباکو پوشاندند، در جعبه ها را با لفل هایجداگانهآنها را در جعبه های 

ی لهوه خانه پنهان کردند و برای آن که کسی به رازشان پی نبرد، پستوی پستو محفوظ بماند و جعبه ها را در دیوانگانسیاستمداران و 
" خانه"و " آب"، (وسیله ای برای جوشاندن آب)" ِکتری"واژه ی کتابخانه از ترکیب سه جزء ! نامیدند" کتابخانه "رالهوه خانه 

از آن زمان کسانی که از این راز باخبر بودند، نیمه . اند" آبدارخانه"، هر دو از ریشه ی التینی "لهوه خانه"تشکیل شده، و با واژه ی 
. رفتندها می  پستوی لهوه خانه  های نمدی به پا می کردند و برای دیدن هنر و عشك، پاورچین بهکفششب ها 

 ساختن کتابخانه هایی از نوع جدید در به، طرفداران صلح، سکس و ادبیاتآراء  و سرمایه داران برای جلب سیاستمداران ها بعد سال
یه سرمادر اینجا هم ائتالؾ  .به این شکل کتابخانه از پستوی لهوه خانه ها خارج شد و علنی گشت. پرداختند" بازار آزاد"یا مالء عام 
یی استفاده کردند که داخل آنها پر از کاؼذ مموا  را کرد و بجای آن جعبه های نفیس لدیمی، از لوطی های کوچکد کار خو،و سیاست

هام از کلمه ی  ، "تریاک"، "عشك"در این جعبه های مموایی به جای . نامیدند" کتاب"، این جعبه های مموایی را "کتابخانه"بود و با ال
برخی از دانشمندان زیست ! دارند و نه خاصیت" بو"شد که نه  می استفاده" طرح"و " کلمه"از چیزهایی به اسم " آزادی"و " کباب"

یه، بعدن در شکل گسترده ی کتابخانه، به شعب داخلی تخصصی از لبیل "کتابخانه"شناس بر این عمیده اند که اجزاء متشکل  های اول
. این گفته چندان سندیت لابل اعتمادی ندارد. و ؼیره تمسیم شدند" خانه ی عفاؾ"، "شیره کش خانه"

هنوز به روشنی معلوم . شد  تعداد آنها در اطراؾ جهان افزوده بری تازه کم کم بزرگ و بزرگ تر شدند و هر روزهاکتابخانه باری، 
ین بار بر سر در یکی   این کتابخانه های تازه، تابلویی نصب کرد که روی آن نوشته شده ازنیست چه کسی و از چه تاریخی برای اول

ی لهوه خانه ها پستوبه تدریج اما کم و بیش بر همه روشن است که انگیزه ی این ابتکار آن بوده که مردم "! فرستندهایستگاه "بود؛ 
یمی به لد مردی بظاهر متین و آرام را به جرم تجاوز به یک کتاب ،"ناصره"در شهر بعد چندی  .کنندو محتوای جعبه ها را فراموش 

است و در لرن گذشته به علت تعریؾ " کارل گوستاو یونگ"همسایه ی ما که یک یهودی به نام . به چهارمیخ کشیدند" مجدلیه"نام 
 به سراغ اجدادش می رود و از ،تبعید شده بود، معتمد است که انسان شب ها در خواب" سوییس "بهخواب هایش در مالء عام، مدتی 

 به خواب که برای اجدادی پرور،شاید به همین دلیل در بعضی از مناطك دیکتاتور . ی می کندالگوبردار کارهای زشت و ناشایست آنها
در جزایر دموکرات نشین، در صورتی که ثابت شود . کرده اندنوه و نتیجه هاشان می آیند، مجازاتی در حد مرگ توام با شکنجه، تعیین 

از تخم آویزان می کنند و  محلی خواب مادر بزرگش را دیده، ابتدا او را در روزنامه های، ستاره چهار  یا یک لاتل،یک سیاستمدار لاتل



بی آزارند،  نسبتن که موجوداتی" سبزها"از تخم یهودی االصل، ی دانشمند ناخیر. سپس با حموق و مزایای مکفی بازنشسته می شود
.  گرداندبی نیاز" خاطره"و " خواب" می شود لادر است انسان را از گفتهاستخراج کرده که " ال اس دی"به نام ماده ای 

طبك . خواهد شد" کانال های ماهواره ای"و مدرن به نام  همه جای زمین پر از کتابخانه های تازه ، پایان این هزارهدر می شود گفته
 نوشته می شود، پنجاه میلیون کتاب  شناسان، در آن زمان روزانه دویست میلیارد نخ سیگار تولید می گردد، شانزدهستارهپیش بینی 
. می آیند و پنج کتاب لصه خوانده می شود به دنیا طفل می آید، بیست و چهار" بازار آزاد"تفنگ به 

نوشته کره ی زمین  شمالی  مسلمان نواحیسرخ پوستان" نیزه ای" به سه هزاره ی اول تاریخ که به زبان متعلك سنگ نوشته ای در
 مسافرخانه ای ،"ایستگاه فرستنده "هربه دست آمده، چنین پیش بینی شده که زمانی در طبمه ی فولانی " تاسمانی" دره ی درشده و 
.   گردند خانواده آسودهو از رنج کار و داشتن خانه  هامی شود تا انسانتعبیه 
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مناجات 

 

 بارالها به آن که دادی، چه ندادی؟ به آن که ندادی، چه دادی؟ 

هی پول و کار، آن دارد که با تو کار ندارد .   و تو با آن کار نداری که پول و کار ندارد،ال

. آن که یار دارد، یاری تو نمی طلبد و آن که یاری تو می طلبد، بی یار، دست به تنبان می ماند! خداوندگارا

آن که در اندیشه ی آن جهان است، در این جهان پشیزی ندارد و آن که در این جهان چیزها دارد، آن جهان را به پشم خویش ! بارالها
. نمی انگارد

ان جوی عمل و معرفت عنایت فرما و به ما ناداران صبر و چند مثمال اورانیوم ؼنی شده! خداوندا . به دارای

ا کاری کن تا فکر . چه فتنه هاست زیر عبا که شود ولیحان جهان را از نعمت عبا محروم بفرما تا بر همگان آشکار! بارالها خدای
. دگردگریان حیران و رهبران عریان شود، و ملت 

تماس و دعای ما بی اعتنا مانده ای، از موسسه ی ملی جؽرافیا یاد ! خداوندگارا با وجودی که در این همه سال و با این همه وبال، به ال
 ! روزمره مان رهانیدتبدیل کرد و ما را از بخش اعظم مشکالت" خلیج فارس"را به " خلیج عربی"بگیر که با چند درخواست نالابل، 

اصلن کاری کن . خلیج فارس ببندند، آن را کوچیک فرما تا در جیب همه ی ما جا بگیرد بر سر پیش از آن که یک چفیه عگال! بارالها
به امید روزی که هر ایرانی در آپارتمان خود در الصا نماط دنیا، یک خلیج فارس . کنیم" اسکن"که بشود از رویش کپی بگیریم یا 

. داشته باشد

بارالها چه می شد اگر نام بحر خزر را هم بحر فارس می نهادی تا ولتی تکه تکه ی امتیازات و انحصاراتش از اعوان و انصار 
. پیشکش می شد، ؼیرت ما ناسیونالیست های ایرانی به جوش می آمد و دادخواستی هم در این زمینه می نوشتیم" پوتین"جمهوری به 

داد و جوب  افؽانستان بگردان، همان گونه که شاه سابك امتیاز سدش را به " فارس"خداوندگارا نام رود هیرمند را هم به چیزی شبیه 
.  اندو سیستان و بلوچستان را یکسره خشک چرخانید باریکه ای هم که مانده بود، اسدهللا علم به طرؾ مزارع زعفرانش

پروردگارا این زعفران صادراتی را به کام وارد کنندگان خارجی کوفت فرما که به لیمت گرسنگی بلوچ ها و نابودی سیستان و 
.  تمام شد" انبار ؼله ی ایران"بلوچستان، 

تمام فک و ! بارالها از روزی که هیرمند خشکید، رستم در ایوان نشسته و عزا گرفته که حاال بر ساحل کدام رود با اسفندیار دیدار کند
. فامیلش هم از زابل مهاجرت کرده اند و رستم مانده و ال و اوضاعش در خرابه ای به نام زابل

خداوندگارا این همه سال همه چیز ما عربی بوده؛ خط مان عربی، بیشتر واژه های زبانمان عربی، نمازمان عربی، روزه مان عربی، 
ام تعطیلمان عربی، پیؽمبر و  کلی کتاب و رساله و کوفت و ماشرامان به عربی، اسم هامان عربی، رسم هامان عربی، اعیاد و ای

یای امورمان از بیخ عرب، آن چهارتا و نصفی ویژگی های فارسی هم که داشتیم، آخوندها در این سال ها ... امامانمان عرب، اول
. ، این آخری را از ؼارت خودی و بیگانه محفوظ بفرما"فارس"یک خلیج مانده و کلمه ی . خوردند و نفتی هم به رویش

، "فارس"خداوندگارا نیمی از ؼیرت جؽرافیایی ما را بگیر و یک جو ؼیرت مردمی به ما عطا کن تا برای لربانی شدن انسان ها در 
، برای تورم در "فارس"که روز به روز بر جمعیتشان افزوده می شود، برای سه میلیون جوان بیکار در " فارس"برای معتادان 

که روز به روز " فارس"که بی دلیل دستگیر و شکنجه می شوند، برای وضعیت زنان " فارس"، برای زندانیان بی شمار در "فارس"
، برای وضع نکبت بار "فارس"، برای وضع کارگران در "فارس"شان محدودتر می شود، برای اوضاع اشک آور کودکان "حموق"

، فراوانی فساد و رشوه "فارس"، برای بیماران مبتال به ایدز در "فارس"، برای آموزش و پرورش اسفبار "فارس"کشاورزان در 
" فارس"، برای رواج لتل های زنجیره ای و محفلی در "فارس"در ... خواری و لاچاق و دزدی و خودکشی و لتل و جنایت و اعتیاد و

و انواع دیگر لاتالن مسلمان که یواشکی تبرئه می شوند، برای این همه توهین و تحمیر که نصیب ملیت ها و عماید مختلؾ در 
. می شود، فکری بفرما" فارس"

خداوندا نمی دانیم چرا نوبت ما که شد پیر و بازنشسته شدی و کار جهان را به یک مشت دزد و دؼل و حمه باز و متظاهر و زاهد 
! طوری پیش برود ناچاریم در انتخابات آینده به شیطان رای بدهیم این. سپردی



بارالها اگر اهل حك و حسابی، باالؼیرتن یک ده میلیون دالر خشکه به ما عطا کن تا بند و بساط را ورداریم و بریم یک جای دیگر پهن 
.  اینجا صرؾ نمی کنه، به علی. کنیم

ا کم کم داره صبح میشه و خبری از اجابت یکی از این همه دعا نیست اگر هیچ کدوم از اینها که خواستیم برات ممدور نیست، . خدای
می دانم که از این همه خواهش، . دست کم یک پاره سنگی چیزی بزن تو مالج ما تا از شر این دنیایی که درست کرده ای خالص بشویم

پس یک ساعتی می روم بیرون تا یک بار هم شده . فمط همین آخری را شنیدی و حاال و یک دله ست که سمؾ روی سرم خراب شود
. در عمرت به آرزویت نرسی و بفهمی ما چه می کشیم

بخش انتهایی 

االهی تو دوستان را به دشمنان می نمایی، درویشان را ؼم و اندوه دهی، بیمار کنی و خود بیمارستان کنی، درمانده کنی و خود درمان 
کنی، از خاک، آدم کنی و با وی چندان احسان کنی، سعادتش بر سر دیوان کنی و به فردوس او را مهمان کنی، مجلسش روضه ی 
رضوان کنی، ناخوردن گندم با وی پیمان کنی و خوردن آن در عالم ؼیب پنهان کنی، آن گاه او را زندان کنی و سال ها گریان کنی، 

 ...جباری تو کار جباران کنی

.  االهی اگر کاسنی تلخ است، از بوستان است و اگر عبدهللا مجرم است، از دوستان است

... االهی مکش این چراغ افروخته را و مسوز این دل سوخته را و مدر این پرده ی دوخته را

 ، تو بیختی، و این دو جنس مخالؾ را با هم، تو ریختی و گرد عصیان بر فرق ابلیس،در دامن آدم (برگزیده شدن)االهی گوهر اصطفا 
.  تو انگیختی،تو آمیختی، از روی ادب اگر بد کردیم بر ما مگیر که گرد فتنه

. االهی تو آفریدی ما را رایگان، و روزی دادی ما را رایگان، بیامرز ما را رایگان که تو خدایی و نه بازارگان

ا این نشان لربت است یا محض رستاخیز، که  االهی گاه می گویی فرود آی، گاه می گویی بگریز، گاه فرمایی بیا، گاه گویی پرهیز، خدای
. هرگز بشارت ندیدم تهدید آمیز

. االهی فرمایی که بجوی و می ترسانی که بگریز، می نمایی که بخواه و می گویی بپرهیز

. ابتدا می ترسیدم که مرا بگیری به بالی خویش، اکنون می ترسم که مرا بفریبی به عطای خویش... االهی 

ما را تو بهشت اگر به طاعت بخشی            آن بیع بود، لطؾ و عطای تو کجاست؟  

( ! می زیست بختش یار بود که هزار سال پیش از جمهوری ما.  از خواجه عبدهللا انصاری ست"بخش انتهایی"مشؽول الذمه باشم )
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!  بیست سوالی

 

آلای خاتمی، صبح امروز هنگام دادن رای فرموده اند؛  

اگر ... ترین انتخابات را برگزار كردیم و  به لطؾ خداوند سالم، به صندوقی خواندن و انداختن رأی، از نظر رأیگیری از نظر رأ"
 وزارت ...است  سالمی انتخابات پس انتخابات،. كنیم می اعالم لانونی وجود داشته باشد از طریك تخلفی  در روند انتخاباتیموارد

  می  بر اصل انتخاباتیتؤثیر آن تخلؾ ها دارند و مجهز هستند كه اگر کاملن آمادگی ها  دستگاه ی نگهبان و همهیاطالعات، شورا
  ..."! با آن برخورد كنند گذارد

 من از این شایعه.  می شودو به شدت تكذیب.. .این دروغ استاصلن ":  گفتند  انتخاب بازرسان وزارت كشور هم یدر مورد نحوه
 می کنند  خودشان عمل ی نگهبان طبك وظیفهی، نادرست است، وزارت كشور و شورا مسائلی که گفته می شوداین. ها متؤسفمی ساز

 "!تحمك پیدا نكرده است خالفی و امر

لای خاتمی آنچه را که فریب مردم و دادن نسبت دروغ به آ: "حجت االسالم بی بی سی در تفسیر سخنان آلای خاتمی اظهار می دارند
نامزدهای خاص و ایجاد فضای تهدید و ارعاب در جامعه به منظور تاثیرگذاری بر رای آزادانه مردم  مراجع تملید در مورد حمایت از

 ...." محکوم کرد،خوانده

ا چنان کن سرانجام کار تو خشنود باشی و ما  !  گور بابای بمیه هم کرده- رستگار (من)خدای

شرکت کرده بود؛  " بیست سوالی"در زمان شاه سابك جاهلی در مسابمه ی 

پرسید؛ انسانه؟ 

بله 

 حضرت دمحمه؟

 !نخیر

 چارده معصومو اینا که نیستن؟

 !نخیر

 شاهنشاه آریامتر نیست؟

 !نخیر

 خود شومایی؟

 ! سوال4این شد ! نخیر

 چاکرته؟

 !خیر

 ! جایزه را رد کن بیاد! خوب، بمیه که تخمتن داداش

 1384 تیر 3ه جمع

 



 "خر پشته"

 

 وارد طبمه ، با شاه كلیدرفته اند و خواسته اندپشت بام بیمارستان میالد به همراه فرد دیگری به  یعبادشیرین خانم کیهان می نویسد؛ 
طبمه ی یازدهم بیمارستان میالد، گویا جایی ست که آلای اکبر گنجی بستری شده و خانم عبادی وکیل آلای . شوندب (بیمارستان)یازدهم 

 یبدآموزی تله ویزیونی سبب فیلم هاحاال چرا وکیل، خواسته از طریك پشت بام بیمارستان به موکلش تماس بگیرد؟ ظاهرن . گنجی ست
  !می شود

تصمیم می دوستان ایشان از  ی عده ای، منتظری آلا"حصر"از گویا پس  . لصه ی مشابهی در شهر لم اتفاق می افتد ،چند سال پیش
ا منتظرگیرند  در حیاط گویا كه ، "محصور" با آیت هللا ، بامی باالی"خر پشته"طریك و از بروند به پشت بام ی از طریك منزل احمد آل

 و مسدود می زنند جوش ،را با ورق آهن" خر پشته"سربازان گمنام امام زمان خروجی  !بگیرند" تماس" ه اند،زدمی لدم  منزل خود
ا منتظری ، ناودان پشت بام خانه چند ماه بعد زمستان می شود و در اثر بارش برؾ و باران. می کنند آب،  و می شود مسدود یاحمد آل

. و ناودان را باز كنندبروند به پشت بام مجبور می شوند . می شودبه داخل اتاق ها سرازیر نشد می کند و منزل  گلی سمؾ كاهکم کم از 
اما . به ممامات شهر لم مراجعه می کنند" خرپشته"خانواده برای باز کردن . ، این کار ممدور نیست"خرپشته"با وجود بسته بودن اما 

ا منتظر!معذور اند" خرپشته"از باز کردن " ممامات"  رفع مانع ی و تماضای خاتمی، رییس جمهور می نویسد به آلای نامه ای احمد آل
ا!می کند ... كشور و نظامی برد تا با حضور سران سه لوه، فرماندهانی عالی امنیت ملی می موضوع را به شورارییس جمهور  ی آل

ا" خر پشته"درباره فن پلمپ  چند جوازی برای  می گیرندتصمیم شورای امنیت ملی .  شودیتصمیم گیردر لم،  ی احمد منتظریمنزل آل
ا منتظری ... ی برسد وبه تنفیذ رهبری شورای امنیت ملی هم باید مصوبه ! بدهند" خرپشته"  باز کردنروز و مسیر عکس تا احمدآل

 .طی می شود

اگر داستان باال رفتن خانم شیرین عبادی از پشت بام بیمارستان میالد را از للم نماینده ی رهبر در روزنامه ی کیهان خوانده اید، می 
ا منتظری"توانید در مورد داستان  هم که از زبان آلای سعید حجاریان تعریؾ شده، با کمی تخیل " ناودان پشت بام خانه ی احمدآل

ا"مثلن متن نامه ای که . نزدیک به والعیت، فکر کنید و ناودان به رییس جمهور نظام نوشته، چگونه " خرپشته"در مورد " احمدآل
رفته، مثلن دفتر رییس جمهور یا خود ایشان " شورای عالی امنیت ملی"این نامه همراه با گزارش رییس جمهور نظام، به ! بوده است

بعد هم سران سه لوه ی نظام و فرماندهان عالی نظامی ! ارجاع شود" شورای عالی امنیت ملی"زیر نامه ی کذا چه نوشته اند؛ به 
ا " خرپشته"نظام، در مورد " شورای امنیت ملی"کشور را تصور کنید که در جلسه ی فوق العاده ی  و ناودان بام خانه ی احمدآل

" جواز"بعد تصمیم نهایی شورای عالی امنیت ملی نظام، در مورد صدور ! منتظری در لم، مذاکره می کنند، البد پشت درهای بسته
! شده" تنفیذ"شهر لم نوشته شده، و توسط رهبر نظام " ممامات"و مرمت ناودان، که طی نامه ای به " خرپشته"مولت برای باز کردن 

نامه احتمالن در همان زمستان به لم نرسیده، حاال باالخره ... و همین طور نامه و مجوز را دنبال کنید تا برسید به بنای مربوطه در لم 
! آن ناودان مرمت شده، یا نشده

انی که به جرم فعالیت علیه این نظام، اعدام  انی فکر کن که برای این نظام شهید شده اند، یا به فوج فوج جوان حاال به فوج فوج جوان
انی که بخاطر سیاست های این نظام، گرفتار بیکاری و اعتیاد و تن فروشی و ؼیره شده اند یا به سال . شده اند، یا به فوج فوج جوان

های بی شمار عمر انسان هایی فکر کن که در سیاهچال های این نظام، تلؾ شده، و می شوند، و به زندانیان سیاسی این نظام فکر کن، 
، سال هایی از عمر عزیزشان در زندان "نظام"این " فعالیت علیه"وبالگ نویسان و ؼیره که بجرم ... از امیرانتظام ها تا سلطانی ها و 

های این نظام، به هدر رفته، یا به نظایر خانم زهرا کاظمی، که به جرم عکاسی از بازداشتگاه این نظام، جان خودشان را از دست داده 
فکر کن، به مشکالت عدیده و ابتدایی التصادی و اجتماعی  و آموزشی که گریبانگیر " نظام"به وضعیت زنان و کودکان در آن ! اند

بر او حکومت می کند، هفتاد میلیون اسیری که حیران و پریشان و سرگردان، شاهدند که سران این نظام در " نظام"ملتی ست که این 
ا منتظری فکر می کنند، و این که چگونه مرمت شود مبادا به بدنه ی نظام،  شورای امنیت ملی، چطور به راهکار مشکل ناودان احمدآل

! لطمه ای وارد شود

، حامی صلح در منطمه از طریك ؼنی کردن "لدرت منطمه"و می توانی به رویاهای سردمداران این نظام هم فکر کنی، بزرگ ترین 
و به آمال و آرزوهای آنهایی ... اورانیوم و افتخار به دانشمندان هسته ای، رهبری جهان و راهکارهای مشکالت جهانی و چه و چه 

 !  و تا آنجا که دل و روده ات به درد آید، بخند... بیاندیش که خود را پشتیبان این نظام می دانند،
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خانه در جهنم 

 

 ، راضی باشدر منزل خارج شود و شوهرش به این کااز زنی که خود را بیاراید و خوشبو کند و هر"روی آن پارچه ی زرد، نوشته؛ 
"!   شوهرش خانه ای در دوزخ بنا خواهد کردای بر می دارد،خداوند برای هر لدمی که زن بر

!  فاعتبروا یا اولی االبصار

را ساخته، حتی یک لحظه هم به ابعاد این پروژه ی عظیمی که در ذهن بیمارش بنا " خبر"یا " حدیث"مؽز عالمه ی دانشمندی که این 
مثلن این که زن یا مرد، چه اعمالی باید انجام دهند تا خانه هاشان در جهنم ساخته نشود، یا خراب شود، یا در ممابل ! کرده، نیاندیشیده

گیرم تمامی تاریخ را فراموش کنیم، کافی ست با یک حساب سرانگشتی، پیدا کنید تعداد خانه هایی ... خانه ای در بهشت تدارک ببینند و
حتی اگر تخفیؾ هم بدهیم، و به جای خانه، آپارتمان بگذاریم، ! ، در جهنم ساخته شده اند"اسالم عزیز" سال بعد از 1400که در همین 

این را هم باید اضافه کرد که با گرانی وحشتناک خانه در این . ، آن هم در جهنم، به شکل حیرت آوری رواج دارد"برج سازی"لاعدتن 
!  در آن دنیا چه بر و بیایی دارند (به زعم اسالم عزیز)" دیوث"دنیا، این حضرات 

ین سوالی که پیش می آید، این است که آدم ها لرار است به جهنم بروند، تا بسوزند، جز بزنند، سیخ و میخ داغ به اینجا و آنجایشان  اول
و سوزان، چه نیازی به خانه دارند؟ یعنی اصلن در " داغ"فرو برود، و مار و افعی و اژدها و ؼیره، این بدبخت ها در آن وانفسای 

بنا کردن است؟ در عین حال، این جهنم باید جای وحشتناک " خانه"چه جای ... چنین جایی که آتش از هر طرؾ زبانه می کشد و 
، تا همین پیش پای شما، صاحب چندین آسمانخراش "براد پیت"فکرش را بکنید، تنها یک . بزرگ و دنگالی باشد، با این همه آپارتمان

کرده، از منزل خارج شده و چندین هزار " خوشبو"، "آراسته"چند بار خود را " آنجلینا جولی"کافی ست فکر کنید این خانم ! شده است
را " نیکول کیدمن"برای چند سالی که نمش شوهر خانم " تام کروز"برداشته که شوهر بی ؼیرتش هم به آن راضی بوده؟ یا " لدم"

و نمی " برابری"گیرم ! روی این حساب، البد جاهای خوش آب و هوای جهنم را هم از سال ها پیش اشؽال کرده اند! بازی می کرده
راضی می شود همسایه ی مرد کون نشوری  (شوهر سابك سوفیالورن)" کارلوپونتی"دانم چه و چه هم در جهنم برلرار باشد، آلای 

نالابل، از ترس آیت هللا حسنی و خاتمی و " یک لدم"از منزل خارج شده، و بعداز " خوشبو"و " آراسته"باشد که زنش تنها یک بار 
هداء و صؽرا بندانداز و رهبر و ، منصرؾ شده است؟ و شوهر بدبختش "تحریک"فوری به خانه برگشته و بکل از لوندی و ... علم ال

 در جهنم، تنها صاحب یک آپارتمان بی در و درمون شده؟

خانه "حتی اگر از ! مشکل دیگر صنعت خانه سازی در جنهم است و وضعیت اشتؽال و نهاربازار بنایی و عمله گی و بساز  و بفروش
یه و" های پیش ساخته " لدم"از ولتی که یک زن ! فکرش را بکنید... هم استفاده بشود، این همه کارگر و این همه مالت و مواد اول

الزم است  تا میزان لدم ها و خانه ها را با ... اول را بر می دارد، چمدر منشی و حسابرس و حمال و کامیون و راننده و جراثمال و
ت اسالمی" نماند، و خدای ناکرده در حین محاسبه ی خانه ها،  (خانه)ی از علیامخدره بی اجر "لدم"یعنی ! در نظر بگیرند" عدال
مرد " رختخواب"ها، سر و کارش به "لدم"حاال اگر یکی از این علیا مخدرات، ضمن برداشتن . ی فراموش شود و از للم بیافتد"لدم"



" دراز" لدم نالابل برداشته باشد، تا لحظه ای که 20دیگری بیافتد، حتی اگر در همسایگی باشد، یعنی زن تا رختخواب مربوطه، تنها 
بدبینانه هم که نگاه کنیم، همین آلای !  واحد مسکونی به شوهر خانم بدهکار است19می شود، دستگاه باریتعالی زود هم که بجنبد 

و خانم جولی هم خدا می داند تا آن مولع، اگر زن این حضرت بالی مانده باشد، چند ! ، تا سی سال دیگر لصد مردن ندارد"براد پیت"
برداشتن، چند برابر " لدم"بهررو، خانم جولی زن هرکس دیگر هم که باشد، از طریك )کرده است؟ " کسب"آپارتمان به اسم براد پیت 

... (است" کاسب"هنرپیشگی 

ها در کدام کامپیوتر ثبت می شود؟ و چگونه به (خانه)مشکل بعدی این است که اسناد مالکیت و آدرس و مشخصات این آپارتمان 
صاحبش ابالغ می شود؟ باالخره این حضرت براد پیت ولتی وارد جهنم می شود، از کجا بداند چند تا آپارتمان دارد؟ به کی باید مراجعه 

تکلیؾ اینها چه می شود؟ ... کند؟ کلیدها دست کیست، یعنی فمط برای حمل دسته کلیدش، چند کامیون الزم دارد

های بانوان بی حجاب ؼیر مسلمان، شامل طرح هدفمندی "لدم"یعنی ! ها شامل این پروژه نمی شوند"ؼیر مسلمان"زیدی می گفت؛ 
اسالمی به دور است، چون ؼیر مسلمان های بی خانه در جهنم، با آن " عدالت"نمی شود؟ سوای آن که از " خانه سازی در جهنم"

، پذیرفتنی "بیت خداوندگار"وحشتناک، از طرؾ " تبعیض"باشند؟ تازه شم، این " کارتن خواب"همه خطر آتش سوزی که نمی توانند 
از طرؾ دیگر، گیرم هر مسلمان صاحب خانه ای، ! رویگردان شوند" اسالم عزیز"چون اولن سبب می شود آدم های فهمیده از . نیست

فکرش را بکن، تنها به دلیل زیادی تماضا و کمبود ... های ختنه نشده اجاره بدهد"نامسلمان"هر آپارتمانش را به پنج شش نفر این 
...!  می گذارد، و باز هم تورم و تولید ناخالص ملی منفی و" جهنم"عرضه، میزان اجاره سر به 

آمدی ابرویش را "همه ی اینها یک طرؾ، آویزان کردن همین تکه پارچه، وسط میدان انمالب اصفهان، مصداق ضرب المثل معروؾ؛ 
خواسته اند زنان را مطیع و سر به راه کنند، چه دردسر بزرگی برای دستگاه . می شود" درست کنی، زدی چشمش را هم کور کردی

هام، در سراسر زندگی، هیچی هم که . کرده اند" چاق"باریتعالی  هر زنی، هر چمدر هم که مطیع و مومن باشد، مثلن همسر آلای ال
نباشد، یکی دو باری از دست مردش کالفه می شود، نه؟ اگر از روی بدخواهی هم شده باشد، دستی به سر و رویش بکشد، آرایشی و 

نالابل، چند آپارتمان نملی مرتب و " لدم"بعد هم با یکی دو ... او را جلب کند و" رضایت"دروؼی هم به شوهر بگوید تا ... عطری و
، به هوس چنین گناه کبیره ای نمی افتاد، که هیچ، "پارچه"شدن این " آویزان"در حالی که لبل از ... کند و" کاسبی"تمیز برای مردش 

هام"با هزار درد بی درمان آلای  !   کوفتی هم نمی افتاد" لدم"هم می ساخت، و هرگز بفکر یک " ال

اثیه ی این آپارتمان  است، یا چه؟ چون هزار " مبله"یعنی بایستی معلوم شود این خانه ها ! هاست(خانه)مشکل بعدی تکلیؾ اسباب و اث
تا آپارتمان کون لختی هم که در جهنم داشته باشی، ولتی یک صندلی کوفتی نداشته باشد، به چه درد می خورد؟ در جهنمی که برخالؾ 
بهشت، نه جوی شیر و عسل هست و نه فروشگاه و مرکز خرید و از این لبیل بند و بساط، آن هم در میان آتش و در آن درجه حرارت 
باال که ابدن نمی شود وسایل فلزی بکار برد، وسایل چوبی هم که با وجود خطر آتش سوزی تکلیفش معلوم است، باید وسایلی از آلیاژ 

وسایل "یعنی باید لوانین و ممرراتی باشد، یا به عبارتی نوعی از تخلفات آیینی برای کسب ... مخصوص باشد، و بیمه ی اجباری 
مثلن اگر زنی در خانه ی شوهر، به دوست پسر دوران مدرسه اش فکر کند، یک دست مبل استیل به خانه ی مربوطه در جهنم "! خانه

....  و! یا اگر زنی به تماضای شوهرش، چند ثانیه دیر جواب دهد، یک ماشین رختشویی به خانه اضافه می شود. اضافه می شود

 24اطاعت و حمالی  )اگر لدم خوب بر دارند ! ی هستند ها"ساید بای ساید"، عجب موجودات "اسالم عزیز"خودمانیم این خانم ها در 
ا"به نفع شوهرشان است، لدم ناخوب هم که بردارند، باز برای  (ساعته حاال نمی شد دستگاه خداوندی خانه . خانه تدارک می بینند" آل

عطا می کرد؟ دست کم در جهنم هم شده، امتیازی به خانم ها می داد خدا را خوش می آید یک نفر زحمت " صاحب لدم"را به خود 
بردارد، پاداشش را به دیگری بدهند؟  " لدم"بکشد، چند 

هام هم بهشتی ست؟ آنهایی . ن.بعد هم، گیرم دویست هزار آخوند به جهنم نمی روند، بمیه چی؟ آلای ا چه؟ او هم بهشتی ست؟ آلای ال
که بهشتی نیستند و بنا هم نیست خانمشان خانه ای در جهنم برایشان تدارک دیده باشد، ولتی وارد جهنم می شوند، بی خانه چه خاکی 

اگر لرار است در جهنم ... جهنمی این همه خانه داشته باشد و " دیوث"بسرشان بریزند؟ خدا را خوش می آید یک آدم بی ؼیرت و 
این همه خانه می ... آتشین به فالن جایمان فرو کنند و مار و عمرب و اژدها و ؼیره تکه پاره مان کنند و" توپوز"بسوزیم و هر لحظه 

خواهیم، چه کنیم؟ با حساب دو دوتا چهارتا، هر دیوث جهنمی باید یک معامالت ملکی هم داشته باشد که به حساب خانه هایش برسد، 
حتی اگر جک و جانور و کوره های آدمسوزی و ؼیره در جهنم، شب ها تعطیل باشند، مشتریان آش و الش که نمی توانند . اجاره بدهد

با آن همه آتش . به خانه بروند، باید یک راست به بیمارستان بروند، پانسمان کنند تا فردا با روحیه ی بهتری برای شکنجه آماده باشند
و تازیانه و شکنجه و بال که به پس و پیش آدم وارد می شود، اگر هنگام شب وسط خشتک اژدهای هفت سر یا در رختخواب مار 

ؼاشیه از حال نرفته باشیم، با چه شولی به خانه برویم؟ باالخره در جهنم که حوری و ؼلمان نیست که آدم شوق به خانه رفتن داشته 
چرا این همه بودجه و نیروی دستگاه خداوندی ! باشد، هان؟ با همه ی این اوصاؾ، یک خانه برای هفت پشت یک جهنمی کافی ست

 !باید حیؾ و میل بشود؟ و بعد، این همه خانه بی سرنشین و خالی، با وجود این همه آدم بی خانه

انگلیسی ها یک جوک لدیمی در مورد ایرلندی های آبجو خور دارند، می گوید؛ یک ایرلندی به یک چراغ جادو رسید، زد و شکست و 
ایرلندی فکری کرد و گفت؛ یک لیوان پر از آبجو می خواهم . ؼول جادو آزاد شد و به ایرلندی گفت؛ سه آرزویت را بگو تا برآورده کنم



ایرلندی مدت . ؼول هم فوری لیوان را به دستش داد و گفت دو آرزوی دیگر مانده. که هرچه بنوشم، چیزی از سرش خالی نشود
! ؼول هم عجله داشت، ایرلندی گفت؛ دو تا لیوان دیگر هم از همین نوع بده. درازی فکر کرد و آرزوی دیگری به ذهنش نرسید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



! بی سیر یا با سیر

 

تا اینجای مطلب هیچ امر ؼیر طبیعی در جمهوری رخ . آلای علی اشتری را به جرم جاسوسی محاکمه و به اعدام محکوم کرده اند
نزده باشد، بالموه یک جاسوس " نظام"هرکس تا ولتی حرفی علیه . باشد، طبیعی ست" جاسوس"در آن جزیره اگر یک نفر . نداده

در دیوان بلخ جمهوری، این هم طبیعی ست که ما محاکمه را نمی بینیم، و همه چیز را از لول . است، ولتی زد، بالفعل می شود
یک چیز اما در این پرونده، یک پایش می ...! و" اعترافیده"می شنویم؛ مثلن این که جاسوس مربوطه داوطلبانه " محاکمه کنندگان"

اگر آلای علی اشتری یک دختر چهارده پانزده ساله ی خوشگل مامانی بود، ! بوده" فریب خورده"لنگد، این که جاسوس مربوطه 
در مورد کسانی " کچل"واژه ی )ولی آخر با این پیشانی بلند که تا مؽز سرش رفته . هم طبیعی ست" فریب خوردگی"خوب، می گفتیم 

خالصه این که این منار در هیچ ... و با این بینی درشت و (!مثل من که هنوز چند تار مو روی سرشون هست، واژه ی مناسبی نیست
، بخصوص ولتی "معامله"و برو و بیا و " بده و بستان"یک مرد چهل و سه ساله بعد از سه سال ! جای هیچ گنجشگی نمی گنجد

خورده " فریب"، چطوری می توانسته "از نظر هوشی در مراتب لابل توجهی لرار داشته"تاکید کرده که آلای اشتری " ممام امنیتی"
باشد؟ ما که تا به حال، خدا وکیلی با موساد برخورد نکرده ایم ولی از روی یه حساب سرانگشتی هم شده، این موساد باید دچار کمبود 

که همه جا پالسند، می ترسم  (بالموه)با این همه جاسوس اسرائیلی ! مرد شده باشد که آلای اشتری را با این شکل و شمایل بلند کند
و " کله ای"خب، ؼیر از شباهت های ! ما را فریب بدهند" ِؼلمان"و " حوری"اگر خدای ناکرده به بهشت هم برویم، در هیات 

چه ضمانتی هست که جاسوسان موساد ما را با این آلای ! است" هموزن"، اسم کوچکمان هم یکی ست، فامیلمان هم "دماؼی"
اشتباه نگیرند؟ گیرم بعد که کارشان تمام شد، فهمیدند اشتباه کرده اند و معذرت هم خواستند، ؼرامت هم دادند، ولی اینها که " هوشمند"

نمی شود، می شود؟   " ناموس"دیگر برای ما 

اتی"این آلای اشتری در  لدیم )"! در داخل کشور مشتریان خاص خودم را داشتم"که ما به گوش خودمان نشنیده ایم، گفته که " اعتراف
کاش آلای اشتری ! بوده اند" مماصد فروش من افراد و مراجع"بعد هم اضافه کرده که  ("!تک پرون"ها به این گونه افراد می گفتند؛ 
، "پالیزدار"بود، تا فرصت می بود لبل از دستگیری آلای " اعترافیده"و " محاکمانده"و " دستگیرانده"زودتر جنبیده بود و خودش را 

" مراجع"ندیده؟ بعید نیست آلای اشتری بخواهد " مراجع عالیمدر"و " آیات عظام"از ایشان بپرسیم نام آلای اشتری را در پرونده ی 
به " جذب سازمان یا نهادهای رسمی یا دولتی"آلای اشتری تاکید کرده که . (آلوده)" کرده"کند، همان طور که خیلی ها را " آلوده"را 

ست " اهل بخیه"می شود تا اندازه ای حدس زد که ! بحساب می آید" یک مزیت"عنوان مشتری، در مواجهه با مشتری های خارجی، 
باشد، سطحش خیلی باالتر است تا " سارکوزی"چون پر واضح است که اگر مشتری آلای . اطالعات کافی دارد" بازار کار"و در مورد 

برخوردار " هوش باال"ما که مثل آلای اشتری از ! کار می کرده" با ماهواره ی ثریا"بعد هم گفته که . مثلن رییس شورای مصلحت
ماهواره ی ثریا یعنی با آخرین دستاوردهای تکنولوژی مشتری تور می کرده یا چه؟ شاید هم ! نیستیم، نفهمیدیم که منظورش چه بوده

! ی"لوند"یی و "فریبا"اسم رمز است برای " ماهواره ی ثریا"

ای به آلای اشتری داده اند که "آلوده"چیزهای  (اسامی جاسوسان اسرائیلی)"تونی"و " شارل"و " ژاک"بهر حال، معلوم شده که 
! خساراتی وارد کرده" آلودگی"جمهوری، این " ممام امنیتی"بوده اند، داده و به لول " نظامی"اش که " مشتریان داخلی"ایشان هم به 

گرفته اند، سوزاکی یا سفلیسی بوده اند، و آلای اشتری در " تماس"البد جاسوسان اسرائیلی که در سوئیس با این آلای اشتری 
شدن، مدتی " افشاء"هم از ترس " آیات عظام"و " سران نظامی"البد ... را منتمل کرده و " آلودگی"با مشتریان داخلی، این " تماس"



خوب، آدم . کرده اند" آلوده"را با خود حمل می کرده اند و به این طرؾ و آن طرؾ می مالیده اند و خالصه خیلی ها را " آلودگی"این 
یک مسلمان از یک جاسوس " آلودگی"آما . مرضی بگیرد، می رود دکتر و سر و ته لضیه را هم می آورد" لگوری"اگر ممبول از یک 

به این وسیله به هم وطنان عزیز هشدار می دهیم که تا اطالعیه ی بعدی آلای ! ، سرشکستگی دارد(ماهواره ی ثریا؟)اسرائیلی 
!   با کسی دست ندهند. نون. با مسوولین جمهوری اکیدن خودداری کنند، و مثل آلای الؾ" تماس"برادعی، از هر گونه 

در ضمن ". طبعن به جلب مشتریان بیشتر فکر می کردم"بودم و " فروشنده"هایش گفته که من یک "اعترافیده"باری، آلای اشتری در 
خوب، از لدیم هم گفته اند که فساد، ناشی از فمر و . گرفتار شده ام" موساد"هم داشتم و نفهمیدم به دام " مشکالت مالی"گفته که 

پول برای خرید ... "شده گفته که چند للم ناچیز پنجاه هزار دالر و" اعترافیده"این آلای اشتری هم تا آنجا که ! مشکالت التصادی ست
بته همیشه به عهده ی )" هزینه ی ایاب و ذهاب"و " یک جاسوئیچی"خانه ای که خریده بوده و " لسط"و پرداخت " سوؼات که ال

بته بعید نیست، . گرفته( یا ماهواره ی ثریا" )موساد"هم از این " لپ تاپ"و چیزهای دیگر از جمله  (!ست" مشتری" بمیه ی موارد ال
! می گویند" لپ تاپ"خیال می کنم موساد، آلای اشتری را روی زانوشان نشانده اند، از همین جهت به آن " لپ تاپ"اما در مورد 

گرفتار "هستند که با چند میلیارد ثروت و شش کیلو عمامه هم " جزیره"وگرنه بسیار شنیده و خوانده ایم که دزدان پولداری در آن 
؟ بعد هم "جا سوئیچی"پس مشکالت التصادی می تواند یکی از عوامل فساد و انحراؾ باشد، اما فریب، آن هم با یک . شده اند" موساد

ی را "پروژه های بیشتر"تا بتواند " مشکالت مالی نخواهی داشت"جاسوسان اسرائیلی به آلای اشتری گفته اند که از این ببعد 
هم "می گویند؛ " جاکشی"البد تازگی ها به . ما که از این همه اصطالح معمول در جمهوری، سر در نمی آوریم. کند" هماهنگ"

بعد هم با این لولی که داده اند که دیگر مشکالت مالی نخواهد داشت، معلوم می شود به اصطالح الت و لوت ها، آلای اشتری ". آهنگی
بر همه ی خارج "! من سال ها به ارگان های نظام خدمت کرده ام"که؛ " اعترافیده"چون در جای دیگری هم ! بوده اند" نشانده"را 

"! ارگان"می گویند؛ " چیز"چون در خیلی از زبان های فرنگی به ! چیست" ارگان"رفته ها روشن و واضح است که منظور از 
می " یه چیزی ش"بوده و به لول لدیمی ها " ارگان باز"شدن توسط  موساد، " فریفته"بنابراین معلوم می شود آلای اشتری پیش از 

.  شده

ها هشدار داده که مرالب "سازمان"و " مردم"است که به کلیه ی " ممام امنیتی"اما جالب ترین بخش خبر، لسمت آخر صحبت های 
، کسی اجازه ندارد "حضرات"چون در آن جمهوری جز خود ! کیست" مردم"نفهمیدیم منظور از ! هاشان باشند" تماس"و " معامالت"

. چند ولت پیش فاش کرد، ده بیست نفر بیشتر نیستند" پالیزدار"بزند؟ این حضرات هم که طبك لیستی که مرحوم " معامله"دست به 
، "رهبری"، یا در یکی از افطاری های مخصوص "دعای کمیل"خب، خدایی ش می شد این هشدار را در یکی از جلسات خصوصی 

شاید هم ممام امنیتی خواسته وانمود کند که در جمهوری، نخ . ، یواشکی در گوش این چند نفر می گفتند"بیضه ی اسالم"برای حفظ 
های اسالم اند و "بیضه"های جمهوری و "ارگان"حافظ " ریموت کنترل"ها در دست مردم است و آیات عظام، فمط با "معامله"همه 

حاکم است، شاید " بیضه ساالری"یعنی یک جورایی خواسته است بگوید که در آن جزیره ! نیست" بند"شخصن دستشان به معامله ای 
هستند، نیازی به " بیضه ساالری"بهرحال، ولتی جهانیان هر روز و در هر زمینه ای شاهد آشکار این "! مردمساالری بیضوی"هم 

.   سه وعده بوق و کرنا در روز نیست

. ، سر چهار راه کالج سابك شد و پرسید؛ آراداواس، لطفن سیصد گرم کالباس بده"آرداواس"مشتری وارد مؽازه ی ساندویچ فروشی 
آرداواس هم سیصد گرم . آرداواس پرسید؛ بی سیر میخوای یا با سیر؟ مشتری که فکرش را نکرده بود، همین طوری گفت؛ با سیر

با تعجب . مشتری، طبك عادت ایرانی ها، هنوز از مؽازه بیرون نیامده، تکه ای کالباس در دهنش گذاشت. کالباس کشید و تحویل داد
پس چرا پرسیدی؟ آرداواس هم ! آرداواس هم خونسرد جواب داد؛ آخه با سیر ناداشتیم! این که بی سیره! برگشت و گفت؛ آرداواس

 !خونسرد گفت؛ باعضی ها میگن چرا نمی پرسی

 

 

 

 

 

 

 

 



لوطی حلبی 

 

روزهایی که سر شوق بود، با کتاب " ن"آلای . ، عالله مردی بود شاعر"ن"در سال های هفتم و هشتم دبیرستان، معلم فارسی ما آلای 
بداهه می گفت و ساعت ادبیات را به یللری تللری می گذراند. و دفترچه کاری نداشت نیمی از مسیر من و . حرؾ ها و نمل هایی فی ال

اؼلب او را در راه مدرسه، پیاده یا سوار دوچرخه . مشترک بود" ن"برخی دیگر از شاگردان، از خانه به مدرسه و بالعکس، با مسیر 
از آنجا که من همیشه ی خدا، با کالمی از جهان والعی به در می شدم و با کاروان تخیل، به سفر زمین و زمان می رفتم و از . می دیدیم

!  صدا می کرد" هپروتی"او هم به همین دلیل مرا . خوشم می آمد" ن"مجلس و معرکه دور می افتادم، از این ساعات سرشولی آلای 

. به روال معمول، لگدی به لوطی زدیم. برخوردیم" لوطی حلبی"یکی از روزها که با مصطفی به مدرسه می رفتیم، پیش پایمان به یک 
تا این که دوتایی سر لوز افتادیم که این لوطی حلبی را با شوت کردن تا دم ... اما باز هم سر راهمان افتاد، پس لگدی دیگر، و باز هم

ولتی وارد کالس شد، طبك معمول روزهای خوش  به . هم تکه ای از راه را پشت سر ما می آمده" ن"نگو که . در مدرسه ببریم
با ممدمه ای " ن"آلای . همه خوشحال شدیم که امروز از سوال و جواب و مشك و درس، خبری نیست. احوالی، لبخندی بلب داشت

گفت؛ بعله، گاه در عالم نوجوانی و جهالت بر سر عمیده ای پای می فشاریم، بی آن که بدانیم این ! کوتاه، رفت سر موضوع اصلی
سر راهمان سبز می شود و ما هم که همیشه " لوطی حلبی"مثلن یک . پافشاری به چه لیمتی تمام می شود و به کجا می کشاندمان

دنبال بهانه ایم تا عرض اندام کنیم، تصمیم می گیریم به این لوطی حلبی ثابت کنیم که لدرتمندیم و می توانیم سرنوشتش را دگرگون 
؟ بؽل دستی با آرنج به پهلوی من زد "هپروتی"بله آلای . کنیم و او را با خفت، به جایی که ما تعیین می کنیم و دوست داریم، بکشانیم

ا ! و من هم گفتم؛ بله آل

به ما فکر نمی کرده، اصلن فکری نداشته که بکند، ما سعی می کنیم ابتدا شخصیتی لجباز و مخالؾ خوان و " لوطی حلبی"اما چون 
مثلن چون لوطی حلبی کج و گول، با هر لگد به . از این لوطی حلبی بسازیم تا رفتار خودمان را توجیه کرده باشیم.. دشمن و خبیث و

می کند و " مخالفت"می کند، با خواست ما " لجبازی"جایی که ما تصور می کنیم، نمی افتد، فحش و بد و بیراه نثارش می کنیم که دارد 
با این همه راهمان را کج می کنیم تا با . یعنی لوطی حلبی را لدرتمند نشان می دهیم، تا لدرت خودمان را گنده کرده باشیم. از این لبیل

با لر و لند و بد و بیراه نشان می دهیم که ! کنیم و به مسیر خودمان برش گردانیم" آدم"مخالؾ خوان را " لجباز"لگدی دیگر این 
گاهی هم لوطی حلبی . ما هم التدارمان را به لوطی حلبی دیکته می کنیم. لوطی حلبی حرامزاده اصرار دارد به جهتی خالؾ میل ما بؽلتد

چون پایمان در چاله چوله نمی رود، ناچار دوال می . وانمود می کنیم که عمدن خواسته از چنگ ما رها شود. در چاله چوله ای می افتد
بعد هم با دست های لجن مالی و پر از کثافت، کرکری هم می خوانیم که؛ خیال . شویم و لوطی حلبی را با دست از چاله بیرون می کشیم

باز در مسیر می اندازیمش و با لگد به راه راست هدایتش می کنیم که؛ ُمردی و موندی، می ... مادرت را فالن می کنم و! کردی، ننه ان
باالخره هم با این زیکزاک رفتن ها و دوال راست شدن ها و روحیه خراب کردن ها و انرژی ! به جایی که می خواهم می کشمت! برمت

نگاهی . آن ولت رضایت خاطری به ما دست می دهد. باالخره لوطی حلبی را به جایی که می خواهیم، می کشانیم... صرؾ کردن ها و
به این سو و آن سو می اندازیم تا ببینیم کسی یا کسانی شاهد این پیروزی بزرگ ما بر لوطی حلبی بوده اند؟ و اگر نه، خودمان داستان 

اینطور نیست ! دادم که در تواریخ بنویسند" لوطی حلبی جهانخوار"را با آب و تاب برای این و آن تعریؾ می کنیم که بعله، درسی به 
!  ؟ بؽل دستی با آرنج به پهلوی من زد و من هم گفتم؛ بله آلا"هپروتی"آلای 

مثلن این که در این زیکزاک زدن ها مسیر ده دلیمه ای . اما والعیت این است که در این زورآزمایی، خیلی مسایل را در نظر نگرفته ایم
یا در این لگد پرانی ها و دوال راست شدن ها، نه تنها انرژی زیادی . خانه تا مدرسه را در بیست دلیمه و گاهی بیشتر طی کرده ایم

کلی ولت و انرژی از . مصرؾ کرده ایم تا خودمان را به لوطی حلبی ثابت کنیم، بلکه از نظر جسمی و روحی هم کلی ساب رفته ایم
کفش هایمان هم بیش از یک بار رفت و برگشت به . این هم یک خرج اضافی. دست داده ایم، و الجرم زودتر گرسنه مان می شود

شاید بگویید آن رضایت خاطری . این هم یک خرج اضافی دیگر. مدرسه، سابیده و کهنه می شود، چه بسا که کهنه بوده، و پاره بشود
همین که التدارمان را . مان بیارزد"ؼیره"که در انتها به ما دست می دهد، به این هدر دادن انرژی و ولت و پول و پاره شدن کفش و 

اما این لذت زهرمارمان می شود اگر ! به لوطی حلبی حرامزاده ثابت کرده ایم و حرفمان را به کرسی نشانده ایم، کاری ست کارستان
مثلن بمال سر کوچه که نگران طبك میوه و سبزی ست، بد و ! مثلن بدانیم که در کسب این افتخار، هیچ کس با ما هم عمیده نیست

گاهی . یا شیشه بر که نگران شیشه هایش است، فحشی می دهد و تشری می زند. بیراهی نثار پدر و مادر و معلم و مدرسه مان می کند
رهگذرانی هم هستند که عبوری ناظر . لوطی حلبی به پر و پای رهگذران می خورد و آنها هم خشمگین، بد و بیراهی به ما می گویند

این رفتار مایند و پیش خود دل بر احوال ما می سوزانند که این بچه دیوانه است، یا چه؟ یا پدر و مادرمان اگر بفهمند، شاید بخاطر 
... پاره کردن کفش و بازیگوشی، کتکی هم نوش جان کنیم، دیر وارد مدرسه و کالس می شویم و از معلم هم گنده و کلفت می شنویم و

! نیستم" ن"ولی انگاری دیگر در کالس آلای ! ؟ من به کفش هایم نگاهی می کنم و می گویم؛ بله آلا"هپروتی"اینطور نیست آلای 

ادامه می داد؛ در مورد خم شدن هایمان برای بیرون کشیدن لوطی حلبی از گودال، در مورد کثیؾ شدن دستمان، در مورد " ن"آلای 
؛ خب، حاال که ما برای نشان دادن اراده مان، از لوطی حلبی ...گرد و خاکی که در کوچه راه انداخته بودیم و بد و بیراه عابرین

شاید این لوطی حلبی ! شخصیتی ساخته ایم، بیایید این تخیل را ادامه بدهیم و ببینیم این شخصیت دست ساخته ی ما چطور فکر می کند



. در همان جای اول هم که بود، لبول داشت که ما به اندازه ی کافی لدرتمندیم و می توانیم او را با لگد به جایی که می خواهیم بکشانیم
در این صورت ما این همه انرژی و ولت و مخارج را صرؾ کرده ایم تا چیزی را به لوطی حلبی ثابت کنیم که از همان اول لبول 

برای لوطی حلبی چه فرلی می کند کجا باشد؟ همان جای اول هم که بود، مثل این است که در جای آخر باشد، بله؟ اما لصه ی . داشته
لوطی حلبی آنجا بیشتر دردناک می شود که لحظه ای از جهان خود به در آییم و ذره ای از این همه هوش و زرنگی را که برای خود 

آخر ما که با لوطی حلبی حرؾ می زنیم، فحشش می دهیم و لگدش می زنیم و برایش تعیین تکلیؾ . لائلیم، به طرؾ ممابل هم بدهیم
دست کم ذره ای هم شخصیت برایش لایل شویم که پس این لوطی حلبی هم برای خود جهانی دارد، کمی هوش، کمی فکر، ... می کنیم

کمی درک، تا بتواند حرؾ ها و فحش های ما را بشنود، یا بفهمد، هان؟ انصاؾ هم نیست در این مبارزه که خود بنا گذاشته ایم، همه ی 
در این صورت چه افتخاری دارد که یک تکه حلبی بی شعور را سر جایش بنشانیم؟ پس بهتر است از ! امتیازها را به خودمان بدهیم

شاید این لوطی حلبی در تمام ساعاتی که در جای . چشم دیگران هم به جهان نگاه کنیم و مثلن خودمان را جای لوطی حلبی بگذاریم
بله؟ از آنجا که مطمئن بود که ! خود افتاده بود، آرزو می کرده کسی پیدا شود و او را بردارد و به جایی که ما او را برده ایم، برساند

این یک آرزوی محال است که کسی دوال شود و این لوطی خالی را بردارد و بجای انداختن در جوی آب، چند کیلومتر آنطرؾ تر ببرد، 
شاید هم . پس ساعت ها با حسرت به این آرزوی محال فکر کرده، بله؟ درست مثل کسی که دعا می کند بلیتش صد میلیون برنده شود

لوطی حلبی به ممصد دورتری فکر می کرده و حاال، جایی که ما رهایش کرده ایم، امیدوار نشسته تا یک آدم خودپسند دیگری پیدا شود 
و بمیه ی مسیر، تا ممصد نهایی را با صرؾ ولت و انرژی و کفش و روزگارش، کمک کند تا لوطی حلبی به ممصد برسد، بله؟ مثلن 

در این صورت کی ! خوب! فکر کنید لوطی حلبی می خواسته به وصال نامزدش، لوطی حلبی دیگری که در جای دیگری افتاده، برسد
 بازی خورده است؟ لوطی حلبی یا ما؟ 

کالس که تمام شد، یواشکی به داالن خزیدم و خود را به کوچه رساندم و . در نیمه ی دوم ساعت، بی صبرانه منتظر زنگ تفریح بودم
تا چندین متر این طرؾ و آن طرؾ را هم نگاه کردم، هیچ اثری از ! آنجا نبود! لوطی حلبی نامرد! جلوی در مدرسه دنبالش گشتم

آدم خر دیگری را سر کار گذاشته و در راه رسیدن به ممصد ... تمام روز فکر می کردم لوطی حلبی مادر. نبود" لوطی حلبی جهانخوار"
  !چه بسا که به ممصد هم رسیده و دارد از نامزدش لب می گیرد و به ریش هرچه آدم خر است، می خندد! است
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! ای بخارا، شادزی

 

ساکن بؽداد می زبان  عرب گویندگانبه عنوان مرکز علم و ادب و هنر، گاه باعث حسادت و هجو بخارا شهر ی نوشته اند که آوازه 
 ابو عبدهللا ، عهد خویشبزرگبا همان عالله یی که شاعر فارسی گوی "نصربن احمد سامانی شاید به همین دلیل هم امیر . شده

از جمله شاعری  . از اکرام و نواخت فوق العاده دریػ نداشت،ی همگودر حك شاعران عربی " را مورد نوازش لرار می داده،" رودکی
از گذشته ی ادبی "عبدالحسین زرین کوب، )ه، بسیار می نواخته است در نظم عربی شاعری پر مایه بودرا که ابوالحسن مرادی به نام 
ساخته بودند که  (امیر نصر) از زر برای وی گرانبها (تنگ شراب، آفتابه) گویند ابریمی"بدیع الزمان فروزانفر می نویسد؛ . ("ایران

 گفتند ابوالحسن .گوینده اش پرسید (نام) از ، مدح وی بود بر ابریك خوانددرچون آن لطعه را که . بود (شده)شعری عربی بر آن نمش 
سخن و سخنوران، ص )! ، از ما سزاوارتر استبفرمود تا آن ابریك را نزد وی فرستادند که گوینده ی آن ابیات بدین ابریك. ستمرادی 

21) 

ابوالحسن خان مرادی شاعر، مدیحه ای در وصؾ لد و باالی متوسط امیر نصربن سامانی گفته و آن را به هزار امید، ! فکرش را بکن
برای خوش خدمتی، شعر شاعر را روی آفتابه ی طالی امیر حک کرده اند تا " دستمالچی"دور و بری های . به خدمت امیر فرستاده

بوده و بیشتر " یبس"حاال چرا روی آفتابه ی امیر؟ می شود حدس هایی زد؛ مثلن این که امیر ! مثلن به امیر خوش خدمتی کرده باشند
اتش در  بته آفتابه هم تنها . هیچ جا مناسب تر از آنجا نبوده" بعرض مبارک رساندن"به همین دلیل برای ! می گذشته" زایشگاه"اول و ال

بودن مزاج امیر با خبر بوده و شعری در وصؾ " یبس"شاید هم شاعر از . شیئ موجود در آن محل کذا، درست پیش روی امیر بوده
بته به . روی آفتابه می خورده" کندن"سروده که تنها به درد " معده و روده ی مبارک" چه می دانیم، چون نه شعر را دیده ایم که ال

ولی چرا امیر که از شعر خوشش آمده، آفتابه را به . امیر ثبت شده" شکم روش"زبان عربی بوده و نه در جایی از تاریخ، وصفی از 
شاعر هدیه کرده؟  

بارگاه امیر نصربن احمد سامانی : صحنه ی اول

در همین لحظه چشمش به آفتابه ی طالی . کند" تولید مثل"نشسته و دارد زور می زند تا " زایشگاه"حضرت امیر نصربن سامانی در 
ناگهان خم می شود تا نوشته را بخواند، همین خم شدن باعث فشار روی . متوجه شعری روی آفتابه می شود. پیش رویش می افتد

دنبال اسم شاعر می . این امر سبب مسرت خاطر امیر می شود! می شود" فارغ"عضالت شکم امیر می شود و حضرت در لحظه، 
امیر از همانجا یکی از خدمه را صدا می زند و امر می کند . ، نام شاعر را روی آفتابه ننوشته اند"دستمالچی"گردد، اما این بی ذولان 

را پیدا می کند " آفتابه"آن بنده ی خدا هم سراسیمه به خدمت وزیر و وکیل می رود تا باالخره نام شاعر . تا برود و نام شاعر را بپرسد
امیر دل آسوده ی فارغ بال، آفتابه را به خدمتکار می دهد که این . و فوری به خدمت امیر می رسد و نام را به سمع مبارک می رساند

" ما"در حك " ملینی"را به خانه ی ابوالحسن مرادی شاعر برسان و بگو؛ این آفتابه شایسته ی شاعری ست که چنین شعر زیبا و 
! گفته است

ولی ظاهرن حساب این را نکرده بوده که با . والعیت این است که امیر خواسته آفتابه ی طال را به عنوان پاداش آن شعر، به شاعر بدهد
یعنی امیر نصربن احمد سامانی که آفتابه ندارد، امیری ست که شعر . بخشیدن آفتابه، شعر مورد عالله اش را هم از دست می دهد

پس . می شود و الجرم باید مدت طوالنی تری سر لگن بنشیند" تورم"امیر سامانی، بار دیگر دچار " مزاج"پس . را هم ندارد" مرادی"
پس ریشه ی همه . می تواند چه عوالبی برای مملکت داشته باشد" یک امیر بی آفتابه"می بینید که . کارهای مملکت هم معوق می ماند

امیر، " بی آفتابگی"بنابراین پیروان امیر، حتمن برای رفع تورم، و معضل . امیر بوده" اجابت مزاج"ی مشکالت مملکت بخارا، در 
. پس مشکل امیر، و الجرم مشکل مملکت بخارا حل شدنی ست. دستوراتی صادر می کنند، از نوع طال یا نمره یا الماس نشان، یا هرچه

...    اما 

.  منزل مرادی شاعر: صحنه ی دوم

آفتابه که برای شاعر نان و آب . ابوالحسن مرادی نشسته، آفتابه ی طال را پیش رویش گذاشته، دست زیر چانه زده و دارد فکر می کند
شاعر پول می خواهد تا اجاره ی خانه اش را بدهد، لند و شکر و چای تهیه کند، و آن ولت لب باؼچه بنشیند و پای گل ها و ! نمی شود

حاال که امکانات فراهم نیست، شاعر چه کند؟ یعنی می گویید ابوالحسن ! البد برای آفتابه های بعدی. بوته ها و این چیزها، شعر بگوید
شاید بهتر . مرادی برود بازار، آفتابه ی طال را با شعر خودش بر روی آن، به پول تبدیل کند؟ در همان بازار از تخم آویزانش می کنند

. باشد آفتابه را آب کند و طالی خالص را بفروشد؟ در این صورت هم هدیه ی امیر را بر باد داده، هم سرش را و هم شعر خودش را
حاال شاعر چه خاکی بسرش . این است که ابوالحسن کلی فحش ناموسی به کسانی می دهد که شعر را روی آفتابه ی امیر، حک کرده اند

تنها راه حل ممکن این . بریزد؟ آفتابه را بگذارد سر طالچه و با شکم گرسنه نگاهش کند؟ در این صورت همه به ریش شاعر می خندند
است که ابوالحسن خان، با شکم گرسنه و سفره ی خالی، در حالی که اجاره ی خانه اش هم عمب افتاده، روزی یکی دو بار با هدیه ی 

حتی اگر ابوالحسن شاعر هم مثل امیر . یعنی همان کاری که امیر می کرده است! بگیرد" طهارت"طالی امیر نصر بن احمد سامانی، 



پس شاعری با معده ی خالی، آفتابه می خواهد چه کند؛ . پس بدهد" نم"باشد، برخالؾ امیر، چیزی در دل و روده اش نیست تا " یبس"
!  شکم خالی و آفتابه ی طال! آن هم از نوع طالیی اش

و گشایش در کارها می شود، حال آن که همان آفتابه، برای شاعر " بسط"مالحظه می کنید که یک آفتابه ی طال در خدمت امیر، باعث 
هیچ " مؽز"با این همه باید گفت فکر حک کردن شعر روی آفتابه هم از ابتکاراتی ست که به . امور منتهی می شود" لبض"بیچاره به 

هم از مواهب " ماتحت مبارک"لسم می خورند، خواسته اند " بسر مبارک"البد بر خالؾ معمول که . ملیت دیگری خطور نمی کند
! است" سر مبارک"پر محتواتر و فعال تر از " ماتحت مبارک"روزگار، بی نصیب نماند، چون در مورد امیر، 

مثال هم زده اند؛ بینی گنده ی کلئوپاترا که از . گفته اند که در تاریخ بشریت خیلی چیزهای کوچک سبب شده تا مسیر تاریخ عوض شود
تاریخساز شده، هم در مورد امیر و مملکت، و هم در مورد مردمانی نظیر " آفتابه"اینجا هم یک . از آن خوشش می آمد" آنتونی"اتفاق 

اما اگر موضوع به عکس می شد و با دوال شدن امیر، همان چند میلی متری هم که بعد از ساعت ها بیرون زده بود، ! ابوالحسن مرادی
یه باز می گشت حاال خر بیار و . البد بجای آن که آفتابه ی طال را به شاعر هدیه بدهد، به آنجای نه بدترش فرو می کردند. به جای اول

پس ابوالحسن خان باید کلی هم شکرگزار روزگار باشد، که اگر هیچ ندارد، ! شاعری گرسنه با آفتابه ی طالیی در ماتحت. بالاال بار کن
، که بهررو داشتنش بهتر از "امید"مثل . یک آفتابه ی طال دارد که می تواند روزی، در جایی بفروشد و پولش را به زخمی بزند

! نداشتنش است

بته پنجاه درصد حرؾ ایشان . به ظرؾ شراب می گویند" ابریك"خواننده ای خواسته است مرا به راه راست هدایت کند، نوشته  ال
در زندگی امیران یا شاهان یا ! می شود" شمشیر"معنی سومش هم . و الخ" ابریك می مرا شکستی ربی"صحیح است؛ خیام فرماید؛ 

رهبران و ؼیره، آنمدر کارهای عجیب و ؼریبی اتفاق می افتد که استفاده ی شمشیر یا کوزه ی شراب بجای آفتابه، چندان دور از ذهن 
طناران و للم به دستان هم اجازه دارند ! باالخره هر امیر یا رهبری باید به مریدانش نشان دهد که بیخودی به این ممام نرسیده. نیست

می آورد، " تشویش اذهان عمومی"ضرری هم ندارد، نه . برای یک بار هم شده، محض خنده، جای آفتابه را با کوزه ی شراب پر کنند
ما هم لرار نداریم بابت این حرؾ ها از . محسوب می شود" محاربه با خدا"اختالل ایجاد می کند، و نه " امنیت بالد اسالمی"و نه در 

!  بروید هرچمدر دلتان می خواهد تظاهرات بکنید، پرچم آتش بزنید یا از دیوار سفارت باال بروید. هیچ شاعر و امیری معذرت بخواهیم
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عاشمان انتظار 

 

ؼیر  ارسال کننده ی ئی میل ها، به راستی برخی اسامی. می کنند" ارشاد"، مدت هاست مرا با ئی میل (یاهو )"انتظار"گروهی به نام 
 جمکران داشته ارتباطی با چاهاینها هم فکرش را نمی کردم ... و" بیژن"یا " بهرام"، "ماندانا"مثلن، یا " کتایون! "ندا"انتظار"لابل 
" عاشمان انتظار"این " ارشادیات"خالصه شده ی ! ...فرزند گیو، نواده ی گودرز ویا بیژن ! کتایون دخت لیصر، مادر اسفندیار! باشند

 از لرار زیر است؛ 

جبارین ماسم ال  (. داخل پرانتزها از من استاشاره های) بسم هللا ال

" ع"ممدمات خریداری و تحویل نرجس، مادر بزرگوار امام زمان 

امام بطور دلیك و : و همسایه ی آنان در سامرا می گوید و فرزندش امام عسگری بشیر بن سلیمان از دوستداران حضرت امام هادی
خادم و فرستاده . یک شب پاسی از شب گذشته بود که ناگهان در زدند... و کامل مسائل خرید و فروش بردگان را به من آموخته بودند

تو از فرزندان انصاری و از معتمدان اهل ! ای بشیر: امام فرمود. رفتم، وارد شدم و نشستم.  گفت امام مرا بحضور طلبیده،موالیم بود
امام نامه ای به خط رومی نوشت، مهر کرد و با کیسه ای . من تو را از رازی با خبر می کنم و برای خریدن کنیزی می فرستم. بیت

لایك های کنیزان و اسیران می .  دینار به دستم داد و فرمود به بؽداد بروم و صبح فالن روز کنار پل فرات حاضر شوم220حاوی 
کنیز . کنیزی با لباسی از حریر کلفت را به خریداران عرضه می کند. در میان برده فروشان، شخصی به نام عمر بن یزید هست. رسند

ای وای، پرده ی : "در پشت پرده نازکی نشسته و به زبان رومی فریاد می زند! اجازه نمی دهد کسی از مشتری ها به او دست بزند
او را به سیصد دینار : " عمر بن یزید می گوید به.عفت و حیای کنیز توجه یکی از خریداران را به خود جلب می کند"! عفتم دریده شد

اگر زندگی و پادشاهی سلیمان را هم : "کنیز به زبان عربی می گوید" می خرم، چرا که شدت عفاؾ او رؼبت مرا به سوی او زیاد کرده
شتاب " کنیز پاسخ می دهد؛ ! برده فروش می گوید؛ چاره چیست؟ باید تو را بفروشم"! داشته باشی، هیچ میل و رؼبتی به تو ندارم

. در این هنگام نزد عمر بن یزید برو و بگو نامه ای به زبان رومی داری"! باید خریداری پیدا شود که للب من به او آرام گیرد .مکن
!  بگو من وکیلم تا این کنیز را خریداری کنم. آن را به کنیز خود نشان بدهد

ولتی نامه را به آن کنیز دادم، به شدت گریست و به . بشیر بن سلیمان گوید؛ آنچه موالیم دستور داده بود را، مو به مو انجام دادم
پول ها را  . کشتعمربن یزید گفت؛ مرا به صاحب این نامه بفروش و سوگند یاد کرد اگر او را به صاحب نامه نفروشد، خود را خواهد

امت خود در بؽداد بردم. دادم و کنیز را راضی و خندان تحویل گرفتم نامه را می بوسید . دیدم نرجس آرام و لرار ندارد. او را به محل ال
 ، فرزند لیصر"یشوعا"دختر " ملیکه"گفتم؛ تو که صاحبش را نمی شناسی؟ نرجس خاتون گفت؛ من . و روی چشمانش می گذاشت

خواست مرا به " لیصر"سیزده ساله بودم که جدّم . می رسد (جانشین عیسی)مادرم دختر حواریون است و نسلش به شمعون . هستم
صلیب ها اطراؾ آن . دستور داد تختی بر چهل پایه استوار کردند. لصر خود را از هر جهت آراست.  همسری برادر زاده اش در آورد

برادر . سیصد نفر از راهبان و هفتصد نفر از مسئوالن بلند پایه و چهار هزار نفر از فرماندهان لشکر را در لصر ِگرد آورد. آویختند
در این هنگام ناگهان وضع دگرگون شد، . اسمؾ ها انجیل ها را گشودند و آماده اجرای صیؽه ی عمد گردیدند. زاده اش بر تخت نشست

تخت سموط کرد و برادر زاده جدّم بیهوش افتاد و جان . صلیب ها از باالی تخت به زمین افتادند و پایه های تخت شروع به لرزیدن کرد
! ما را از این کار نحس که نشانه ی زوال مسیحیت است، معاؾ فرما! رئیس کشیش ها به جدّم گفت؛ ای فرمانروا. سپرد

جدم لیصر، این رخداد را شدیداً به فال بد گرفت و برای جبران آن دستور داد تخت را بر پایه هایش استوار سازند، صلیب ها را در جای 
برادر زاده ی . بار دیگر مجلس آماده شد. خود نصب کنند و گفت برادر این بیچاره را حاضر کنید تا این دختر را به ازدواج او در آورم

کشیش ها آماده ی اجرای صیؽه عمد شدند که ناگاه حوادث بار دیگر تکرار شد و او نیز به سرنوشت . دیگر جدم بر تخت نشست
گفت؛ شب آن روز در " ملیکه. "پس از این رخداد مردم پراکنده شدند، جدّم ناراحت و ؼمگین به حرمسرا برگشت. برادرش گرفتار شد

در همان محلی که آن تخت با شکوه لرار داشت، منبری از نور نصب کرده اند که در بلندی با . خواب دیدم که لصر جدّم را آراسته اند
 دمحم همراه در این هنگام حضرت. حضرت مسیح، شمعون و تعدادی از حواریون در آن جا گرد آمده بودند. آسمان رلابت می کرد

. حضرت مسیح به استمبال آن حضرت شتافت، او را در آؼوش کشید. و فرزندانش وارد لصر شدند و دامادش حضرت علیجانشین 
ملیکه را برای این فرزندم خواستگاری ، دخترش- جانشین توشمعون، آمده ام تا از ! ای روح خدا: "حضرت دمحم به عیسی فرمودند

"! کنم

شرافت و : حضرت مسیح نگاهی به شمعون انداخت و فرمود. صاحب این نامه اشاره کرد آن گاه پیامبر اکرم به امام حسن عسگری
با پذیرش شمعون، حضرت دمحم بر فراز ! پذیرفتم: شمعون پاسخ داد! نسل خویش را با نسل آل دمحم پیوند زن. بزرگی به تو روی آورده

حضرت مسیح و حضرت علی و حواریون گواهان این ازدواج . منبر رفت، صیؽه عمد را جاری کرد و مرا به ازدواج فرزندش در آورد
چهارده روز پس از آن که پیامبر اسالم . این راز را در سینه پنهان کردم .ترسیدم اگر خوابم را برای جدم بازگو کنم کشته شوم. بودند

مرا به ازدواج امام حسن عسگری درآورد، بار دیگر در خواب دیدم که حضرت زهرا، بهترین بانوی جهان، همراه حضرت مریم و هزار 
این بانو سرور زنان جهان و مادر شوهر تو : حضرت مریم با اشاره به حضرت فاطمه به من فرمود. حوری بهشتی، به دیدار من آمدند



به دامان فاطمه چنگ زدم و گریه کنان، از این که امام حسن عسگری از دیدار و ماللات با من خودداری می کند، ِگله و شکایت . است
اگر خواهان خشنودی خدا و حضرت . تا ولتی بر دین مسیحیت هستی، فرزندم به دیدار تو نخواهد آمد: حضرت فاطمه فرمود. کردم

هنگامی که شهادتین بر . اشهد ان ال اله اال هللا و اشهد ان دمحماً رسول هللا: عیسی هستی و شوق دیدار امام حسن عسگری را داری، بگو
من . اکنون منتظر دیدار فرزندم باش: زبان جاری کردم، حضرت فاطمه مرا در آؼوش گرفت، به سینه چسباند، دلداری ام داد و فرمود

. تمام وجودم را شوق و انتظار دیدار امام حسن عسگری فرا گرفته بود. از خواب بیدار شدم. او را به سوی تو خواهم فرستاد

! زبان به شکوه و شکایت گشودم که ای محبوب من. یک شب پس از آنکه مسلمان شدم، در خواب امام حسن عسگری را زیارت کردم
دلیل دوری : فرمود. پس از آن که مرا اسیر عشك و محبت خود کردی، به من ستم روا داشتی و دیدار روی ماهت را از من دریػ کردی

اکنون که اسالم آوردی، هر شب به دیدارت خواهم آمد، تا ولتی که خداوند متعال ما را در بیداری به . من از تو چیزی جز شرک تو نبود
نرجس حاتون ادامه می دهد که عشك و عالله به ابو . از آن شب تا کنون شبی بر من نگذشته که او به دیدار من نیاید. یکدیگر برساند

مداوای . جسمم رو به ضعؾ نهاد و به شدت رنجور و بیمار شدم. دمحم لحظه به لحظه در دلم زیادتر شد و خورد و خواب نداشتم
خواسته ای ! هنگامی که جدّم از بهبود و شفای من ناامید شد، گفت ای نور چشمم. پزشکان و داروهای آنان در من هیچ اثری نبخشید

اگر از شکنجه اسیران مسلمان صرؾ نظر . درهای فرج و گشایش در من بسته شده! ای پدر مهربانم: داری تا برایت آماده سازم؟ گفتم
من هم تظاهر . جدم به درخواست من ترتیب اثر داد. کنی و آزادشان کنی، امیدوارم حضرت مسیح و مادرش به من سالمتی عنایت کنند

 . دلجویی نمودپدر بزرگم شادمان شد و برای همین، اسیران مسلمانان را احترام کرد و از آنان. به بهبودی نمودم و کمی ؼذا خوردم
بشیر بن سلیمان از نرجس می پرسد با این که تو نواده ی لیصر روم هستی، چگونه وارد اسیران جنگی و کنیزان شدی؟ نرجس خاتون 
پاسخ داد؛ یک شب امام حسن عسگری در خواب به من فرمود جدت به زودی سپاهی را روانه جنگ با مسلمانان خواهد کرد و خود نیز 

تا این که پیش لراوالن سپاه  من نیز چنان کردم،! تو هم با لباس کنیزان به صورت ناشناس به آنان ملحك شو. همراه آنان خواهد رفت
. اکنون جز تو هیچ کس نمی داند که من دختر لیصر روم هستم. اسالم به ما دست یافتند و من نیز به اسارت مسلمانان درآمدم

بشیر از این که یکزن رومی به زبان عربی مسلط است، تعجب کرد و پرسید؛ شگفتا که تو اهل فرنگی و به زبان عربی به خوبی سخن 
. نرجس خاتون پاسخ فرمود؛ جدم می خواست آداب و رسوم ملت های دیگر را فرا گیرم و مرا به این کار تشویك می کرد! می گویی 

بشیر . مترجمی را که به هر دو زبان عربی و فرنگی مسلط بود، مامور کرد هر صبح و شب نزد من آید و زبان عربی را به من بیاموزد
دیدی خداوند چگونه عزت : تا چشم امام به نرجس خاتون افتاد به او فرمود. ادامه می دهد که ولتی به سامرا رسیدیم، نزد موالیم رفتیم

چه بگویم که تو خود از من آگاه ! ای فرزند رسول خدا: و اهل بیتش و ذلت نصرانیت را نشانت داد؟ او پاسخ داد اسالم و شرافت دمحم
ده هزار دینار را بیشتر دوست داری یا مژده ای را که در آن شرافت همیشگی ست؟ . دوست دارم تو را عزیز بدارم: فرمود امام! تری

بشارت باد بر تو به فرزندی که مالک شرق و ؼرب دنیا می شود و زمین را : امام فرمود. مژده را دوست تر دارم: نرجس خاتون گفت
این فرزند چه کسی خواهد بود؟ سپس امام  پدر: نرجس خاتون گفت. از عدل و داد پر می کند، همان گونه که از ظلم و ستم پر شده است

آن گاه امام به . حکیمه شادمان شد و مدتی نرجس خاتون را در آؼوش گرفت. حکیمه را صدا زدند و به او گفتند؛ این همان است هادی
ای دختر رسول خدا، او را با خود به منزل ببر و واجبات و مستحبات را به او بیاموز، زیرا او همسر ابو دمحم برادرت : حکیمه فرمود

 ...خواهد شد، الخ

   ***

هرچه برده و کنیز است، برای از سوی دیگر و ،  محسوب می شوندهرچه شاهزاده و امیرزاده است، متعفن و منحرؾ سو از یک
مادر شش امام از دوازده امام، کنیز و . نژادی و خانوادگی، به این لیصر و آن شاه و این امپراطور منتسب می شوند" اصالت"توجیه 

. لمب می گیرند" بیگم"و " بی بی"برده بوده اند، اما با یک خواب یا در مدتی کوتاه، عالم به تمام علوم می شوند و معلم و مدرس، و 
. از آب در آیدهم نوه ی لیصر " امام زمان" تا این یکی پس از شهربانو، مادر زین العابدین که دختر یزدگرد بوده، دخت لیصر می شود

 نیست؟ مگر امامان دیگر چه چیزی کمتر از امام  و شاهزادهدختر لیصرهمسرشان یا مادرشان امامان دیگر چه گناهی کرده اند که 
ندارند، چه می " شاهدخت"معلوم نیست تکلیؾ احترام و شخصیت امامان دیگر که مادری ... حسن عسگری داشتند؟ یا خود پیؽمبر؟ و

   !ه استهندی بود اصلن  کهیسیزدهم. شود

به شکلی " خرید و فروش بردگان را"چگونگی می کنند، طوری که و برده معامالت کنیز بازار بعد هم، امام را متخصص بورس و 
این ؟ به بؽداد بفرستدکنیزک را برای خرید  بشیر  تافرستدمی چرا امام وسط شب خادم ! می آموزدهم به بشیر بن سلیمان " دلیك"

 ،چند خانه آنطرؾ ترممکن بوده در ند؟ ه اند، از احوال همسایه شان خبر داشته اشان بود فرزندآنجایامامی که در وسط شب نگران 
بوده، " انصار و از معتمدان اهل بیت از فرزندان" و این بشیر، چون !دیگراتفالات  خیلی یا دزدی بشود، وکسی به کسی تجاوز کند؟ 

عرب بخاطر آن در بؽداد، دنبال این برده دار و برده فروش برود و صبر کند تا تمام روز ؟ چرا باید  استبوده" داللی محبت"شؽلش 
 220 و این همه داستان اتفاق بیفتد، تا باالخره بشیر برود جلو و ،شود و سیصد دینار لیمت بگذارد" تحریک"دختر لیصر " عفت"

! یمه ی عمربن یزید را می گرفت و می گفت کنیزک را به من بفروش، و تمام اول هماننمی شد را بدهد و کار را تمام کند؟ امام دینار 
 هاه دارپس این برد دینار را به سیصد دینار آن عرب ترجیح داده؟ 220مومنی بوده که شیعه و  هم مسلمان (عمربن یزید) البد برده دار

و  می زنند، توی دهن برده"، (ساخته" سلحشور"مثلن در داستان یوسؾ که کارگردان بزرگ، ) در فیلم ها و داستان ها،که ما 
ین ! ، کافر اند" کنندخودشان لیمت تعیین می" چرا . کنیزی ست در تاریخ، که برای برده دار، تکلیؾ تعیین می کندو آخرین این اول

حاال گیریم کنیزک دختر یا چه؟ تا ثابت شود که کنیز بوده، اما عفیؾ بوده؟  ؟"ای وای، پرده ی عفتم دریده شد"کنیزک باید فریاد بزند؛ 



به زبان های زنده ی دنیا آشنایی داشته، بشیر و برده دار و عرب خریدار از کجا این همه زبان  معلم سر خانه داشته و لیصر بوده و
 (نرجس بعدی)" ملیکه"نمی شد می گفته، می فهمیده اند؟ ... می دانسته اند که هرچه کنیزک به رومی و عربی و فارسی و ترکی و

 خجالت نمی کشند با ناموس امام این طوری "عاشمان انتظار"؟ این "من زن این یکی نمی شوم"بگوید بجای این فریادها و زاری ها، 
امت "را بر می دارد و ، و مادر آینده ی امام زمان آینده ی امامهمسر بازی می کنند؟ این بشیر طهارت نگرفته برای چه  به محل ال

خواب هایش را برای بشیر شمعون می رسد و  ، فرزند لیصر هستم و نسلم به"یشوعا"می برد؟ تا برایش لصه بگوید که؛ دختر " خود
نمی تواند ، حتی اگر صحابه و خود جبرئیل هم باشد، بشیرآن زمان  که در  داننداینمدر تاریخ نمی" عاشمان انتظار"ؼیره؟ تعریؾ کند و 

امتش ببرد؟ همین   هم اگر این کار را می کرد، بشیر را در عربستان سعودی سه شمه می کردند و به سه امروززنی را به محل ال
کنیزک را یک راست از بازار برده فروشان در بؽداد، به سامره صحابه ی بی خبر، ساده تر نبود این .  آویزان می کردند ی شهردروازه

" پاسی از شب رفته" مگر یادش رفته که امام آنمدر دستپاچه بودند که ؟ می کردبرد و این همه داستان را در راه تعریؾمی نزد امام 
  همسایه را صدا می زنند که تا دیر نشده بدو برو بؽداد و ؼیره؟

  این لشگر،...را که سیزده ساله است، در حضور چهار هزار فرمانده ی لشکر به برادر زاده اش بدهد و" ملیکه"لیصر می خواهد 
 باید لاتل  دمحم یا خود خدا امام عسگری یا حضرت علی یا حضرت،سپاه پاسداران بوده که چهار هزار فرمانده داشته؟ پس به این ترتیب

امام  شوهر نکند و برای باشند که دو تا برادر زاده ی لیصر را با کلی میهمان و فرمانده به آن وضع فجیع می کشند تا دختر لیصر
لیصر را در جنگ با مسلمانان شکست می دادید تا از همان ابتدا این داستان پیچیده، بهتر نبود بجای ! رزرو بماندعسگری حسن 

عروسی و این همه دنگ و فنگ و خرج و لتل و خون و تدارک از شر  و دخترش اسیر مسلمانان شود و راحت به دست امام برسد؟
تازه این لیصر عجب مردکه ی بی ؼیرتی بوده که ! سیاهی لشکر و اینها هم راحت شوید؟ لیصر هم لهر نمی کرد برود به حرمسرایش

 عجلهچرا همه در این لصه این همه برای عروسی  !کند همان شب می خواسته باالی نعش یک برادر زاده، برادر زاده ی دیگر را داماد
؟ بعدهم، چرا باید جد جد جد کسی پیش جد جد جد دیگری برود و نبیره اش را برای نبیره ی خود خواستگاری کند؟ یعنی پدر داشته اند

و مادر این ملیکه آدم نبودند؟ شما برای این که این لصه ی دور و دراز را ببافید و به مردم بچپانید، پای حضرت دمحم و حضرت عیسی 
حضور  در را ملیکهکنید؟ شما که " سه مهره"را " خواستگاری"زابرا کرده اید، تا مثلن و حضرت مریم و حضرت فاطمه را هم 
و " بوش"هم از شر را حضرت مریم می گذاشتید، ما در دهان لدم آنطرؾ تر، اشهد هم چند حضرت لاطمه مسلمان کرده اید، یک 

آسمانی خود در می آورد، اما به دیدار " عمد"با این همه مکافات، دختری را به بعد هم، امام . کردیدهرچه مسیحی است، خالص می 
مسلمان نشده عمدش کردند؟ چطور امام به دیدار این دختر مشرک عمد ؟ چرا  نمی روند، چون دختر مسیحی ستخود" عمدی"دختر 

در حضور حضرت مریم بگویند و  می روند؟ (حضرت فاطمه) "بهترین بانوی جهان"و  (علی)پیامبر و جانشینش کرده نمی روند، اما 
 ناراضی ،هستندمسیحی  و حضرت مریم که خدا و حضرت عیسی از تو ناراضی اند که مسیحی هستی؟ چرا خدا از حضرت عیسی

؟ اگر این ملیکه تشهد را پیش از خطبه ی عمد و به دست پیامبر می خواند، دیگر در داستان شما هم مجبور نبود هر شب خواب نیست
چرا بعد از این همه نسل، هنوز هم حضرت رسول و حضرت عیسی باید معامله را جوش بدهند؟ اصلن ... ببیند که حضرت نمی آیند و

در و بی   دیزی،این درست که دنیای خواب هم مثل ؟ و این همه سیاهی لشگر داردچرا خواب های این ملکیه اینمدر شلوغ پلوغ است
و هر اتفالی را می توان " دید" و بی نیاز از سند و مدرک و تاریخ و شاهد، هرکه و هرچه را در هرجا می شود ،استدروازه 

حیای گربه کجا رفته؟ مگر لرار نیست در اسالم همه چیز ساده و فمیرانه باشد؟ مگر همه جا ننوشته اند و نمی باالخره  ولی ،"افتاداند"
و بعد، دینی که معتمد است حضرت ! گویند که ازدواج علی با فاطمه فمیرانه و ساده برگزار شده؟ عین عمد دختر رییس جمهور خودمان

بیتش و ذلت نصرانیت  و اهل دیدی خداوند عزت اسالم و شرافت دمحم: "مسیح را خدا به پیؽمبری مبعوث کرده، چطور امامش می گوید
اگر نصرانیت ذلیل است، چرا امام اینمدر برنامه می چیند و نمشه می کشد تا این دختر نصرانی را بخرد و به عمد ". را نشانت داد؟

 هم ناچار نبودند این همه اراجیؾ بهم ببافند تا "عاشمان انتظار" در این صورت. خود در آورد؟ خب، یک دختر مسلمان می گرفتفرزند 
 بعد هم، این نرجس خاتون داستان شما چمدر خنگ است که در ممابل ! پاره نشدهاز یک برده، دختر لیصری بسازند که پرده ی عفتش

 ؟ یعنی نرجس خاتون بعد از این همه شیدایی و شوق و ذوق"پدراین فرزند چه کسی خواهد بود"مژده ای که امام می دهد، می پرسد؛ 
 و این همه برو و بیا و اتفالات چسبناک در خواب، هنوز هم نمی داند شوهرش کیست؟ برای دیدار شوهر آینده، 

بیمار و نحیؾ شود تا به خواهش او، اسیران مسلمان آزاد شوند؟ بعد هم، لیصری که اسرای مسلمان " ملیکه"حاال چه لزومی داشت 
، همه چیز از پیش معلوم است، (نرجس خاتون آینده)حاال که در خواب ملیکه . را آزاد می کند، چرا دوباره به جنگ مسلمانان می رود

چرا این برده را از همانجا نزد امام نمی آورند، تا از این . و این که مسلمانان پیروز خواهند شد و ملیکه را به اسارت می گیرند و ؼیره
همه دردسر برده و برده داری و بازار بؽداد و عمربن یزید برده دار و این همه مکافات، خالص شویم؟  این ملیکه پیش از اشهد هم 

اصلن انتخاب اسم برده . به خواستگاری او آمده اند" چانشین و پسر عمش، علی"مسلمان شیعه بوده چون تعریؾ می کند که پیامبر با 
تازه این خواستگاری و عمد بر منبر نور و شوهر . داشته باشند" بد"باید اسامی " بد"هم نشان می دهد که آدم های  (عمربن یزید)دار 

تازه دختری که ! ، به امام حرام است"دختر با عفت"و شاهزاده و " دخت لیصر"کردن ملیکه، همه در خواب بوده، و در بیداری این 
هم در اینجا حرام است، پس چرا پدرش را به خودکشی تهدید " خودکشی"این همه از اسالم و شیعه می دانسته، باید می دانسته که 

، آن هم پدر امام زمان شایسته ی امامکه   ؼیره،و" برده"و " معامله"و " کنیز"و " خریداری"کرده؟ با آن همه کلمات سخیؾ نظیر 
. در این لصه ی دست ساخته رخ می دهد که دور از شان امام و رسول است" بی ناموسی"نیست، خیلی اتفالات 

. در زمان شاه سابك می گفتیم اگر به این ساواکی ها دو برابر حموق بدهند و بگویند علیه شاه تبلیػ کنید، به این خوبی عمل نمی کردند
با مثل این داستان دنباله دار . ، بهتر از هر دشمنی عمل می کنند معوجشانبا این تبلیؽات کج واست که " انتظاریون"حاال حکایت این 

! ..."گوشه ای از زندگانی پر از شرافت و عظمت پیشوایان ما"عنوان پر طمطراق 
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حزب فراگیر 

 

 !، لاسمبزنممیخوام یه حزب سیاسی 

چی میگی؟ برای کی؟ 

!  برای کی؟ برای همه

خب این همه حزب و دسته هست، چرا دکون تازه باز می کنی؟ 

.. باشه و دموکراتیک باید یک حزب فراگیر . هر کی سرش تو یه آخوری بنده! اینا به درد نمیخورن

... یعنی!  و دموکراتیکاوهوم، فراگیر

.. آره دیگه، کاملن دموکراتیک و مردمی که همه توش جا بگیرن 

! یعنی مثلن سعید مرتضوی هم میتونه عضو بشه

باز شروع کردی لاسم؟  

مگه نمیگی فراگیر؟ 

... خوب، برای مردم، نه برای لاتل ها که دستشون تا آرنج تو خون مردمه و 

مسعود رجوی چی؟ میتونه عضو بشه؟ ! اوهوم

تو چرا چسبیدی به سعید و مسعود؟ . دارم جدی صحبت می کنم. لاسم دست از لودگی وردار

...  بابا تو میگی فراگیر، برای همه، خوب 

... اینها گذشته و آینده شون معلومه. نیستند" همه"ولی اینا که 

ا میتونن؟  سلطنت طلب ها و مشروطه چیا چی؟ اون

 ......

خواهان در جزایر لناری؟  کارگران کمونیست ایرانی در پاریس؟ مذهبیون دموکرات در لوس آنجلس؟ ملیون ایرانی در دوبی؟ جمهوری
توده ای های ممیم آمریکا؟ چپ، راست، میانه، نیم کش وسط، همه؟ 

 .....

چرا الل شدی؟ 

ا ! صبح اول صبحی گذاشتیمون سر کار هااا

.. فراگیر؟ یک حزب بابا مگه تو نمیگی 

هست ؟ اند؟ یه آدم درست و حسابی تو اینا " همه"اینا که تو داری میشماری 

وارد کنی؟ " آدم"یعنی میخوای از جای دیگه 



است که یه رهبر سیاسی درست و حسابی کم دارن ... منظورم از همه، اون

در نظر داری کیا تو این حزب باشن؟ . پس اینجوری؟ خوب باشه، از اونطرفی شروع می کنم! اوهوم

.. یکیش خود تو . مردم دیگه، مردم عادی

کی این پمپ بنزین را بچرخونه؟ کی خرجیمو میده؟ ! خدا پدرتو بیامرزه

.  بابا حزب که لرار نیست شؽل آدم باشه

خب، باالخره فعالیت الزمه، ولت میخواد دیگه، نه؟ 

... بذار اول درست بشه. اون با من، یه کاریش می کنیم

خب، ؼیر از من دیگه کیو در نظر گرفتی؟ 

! خودم

 ......

و  ... ال

جانم؟ 

چی شد؟ چرا خفه شدی؟ 

... خوب تا اینجا که شد دو تا . چیزی نیست، آب دهنم پرید بیخ گلوم

مصطفی یادته؟ 

کودوم مصطفی؟ همون تصادفیه؟ 

تصادفیه کدومه؟ 

... مصطفی چلوکبابی . همون که چونه ش یه وری بود، یه دستش هم لخت بود دیگه

. آدم خیلی با حالیه. ره، خودشهآ

چطور؟  

... میشه در هر زمینه ای باهاش کنار اومد . ساکت و بی نظره

... ولی حزبت داره مردونه میشه، فکرشو کردی؟ باید یه چند تا فمینیستم دور و برش بچینی تا جنست جور باشه، میدونی که ! اوهوم

... خوب، شهین هم که حتمن هست 

تازه، شهین شب که می آییم خونه، ... شهین؟ من و بچه ها جرات نداریم اسم بوشو جلوش بیاریم، چه برسه به احمدی نژاد و اینا! زکی
... از خستگی لنگ و پاچه ش هواست، نا نداره بگوزه 

. تو حزب هم کسی از شهین انتظار گوزیدن نداره

باالخره این اعضاء باید یه گهی بخورن دیگه، نه؟ 

. .. باید سعی کنی این زبون لمتو درست کنی. یکی از مشکالتمون همین التی حرؾ زدنه! ببین! آهان



! هنوز حزب درست نکرده، فرمون صادر می کنی، دبیرکل! به

. کسی که تو حزبه، باید مرتب و اساسی صحبت کنه. فرمون نیست

خوب با شهین میشیم چارتا، دیگه؟ . اوهوم

م. یه چیزی بگم. وای لاسم چشات راست ! عین خیار پاییزه اصفاهان! چه هیکلی. این همسایه ی بؽلی، یه دختر داره، اوووووو
.  سه زبون زنده ی دنیا را هم مث بلبل حرؾ می زنه. وامیسه، به علی

هم تو حزبت عضو کنی؟ " بلبل"پس میخوای 

... گفت با کمال میل حاضره منشی بشه. همین دو سه روز پیش باهاش صحبت کردم. مسخره گی را بذار کنار

آره؟ حتمن منشی دبیر کل، نه؟ 

... پس منشی کی، خره؟ معلوم میشه اصلن حزب مزب سرت نمیشه ها 

دیگه؟ تکلیؾ دبیر کل و منشی حزب دموکراتیکت که از همین حاال روشن شده، خب، 

باالخره نعشمون افتاده باشه، ده بیست تایی جمع و . کلی گردن کلفت تو فک و فامیل داریم. بابا تو جوش اونو نزن، بر و بچه ها هستن
.. جور می کنیم 

ده بیست تا؟ 

! برای اولش خوبه

چی؟ " مردم... "آخه، اینا که همه ش رفما و آشناهاتن 

...  کیه؟ همین جماعت که امسال بهشون انگشت کنی، سال دیگه میگن اوخیش" مردم"منظورت از 

اینجوری باشه از حزب میندازیمت بیرون، یه ! لبل از این که کرکره را بکشی باال، باید این حرؾ زدنت را درست کنی ها! هی هی ببین
... دبیرکل دیگه انتخاب می کنیم

از همون . چارتا بی ؼرض و ؼیر وابسته مث من و تو باید علم را بلند کنند تا بمیه راه بیفتن دنبالشون... آخه تو یه چیزایی میگی که 
این اشؽاال کی اند؟ سر سال، الش این رژیمو میندازیم ! اول می زنیم دهن هرچی اپوزیسیون موپوزیسیونه سرویس می کنیم، به جان تو

...  تو زباله دونی تاریخ 

...   من برم یه دو چوق کاسبی کنم و کرکره را می کشی باال،بلند می کنی" َعلَمتو"تا داری . یه مشتری اومد! هی هی، ببین منو
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ای در نزد عشایر " فوق هسته"اوج فن آوری 

 

! تولید پوشکاستکبار جهانی و این لوله مشت محکمی است بر دهان                          

 

، بلکه مانعی نداردنه تنها  ،جیش کردن در حیاط یا معابر و کوچه و خیابانهم، در عشایر و روستا و حتی در بسیاری نماط در شهرها 
در انتهای لوله ای که به چومبول بچه " سانتریفیوژ" یا پس فلسفه ی آویزان کردن آن سطل حلبی. مساله ای عادی و روزمره است

 (!لابل توجه آژانس هسته ای) ؟ باشدبعدی" ؼنی کردن"و این آالت و ادوات برای حفظ مواد تولیدی ؟ فکر نمی کنی وصل است، چیست

 فکر نمی کنی بچه را دانشمندان جمهوری جای ناؾ بچه لرار گرفته؟و تمریبن  ،اینمدر باال" چومبول بچه"چرا ! به ابتدای لوله دلت کن
درست کرده اند و در طی پروسه، کمی نور دیده و چومبول مربوطه چند سانتی متری باالتر، بیرون زده؟ هیش بعید " سلول پایه"از 

 آیا این! دست جاسوسان اسرائیلی دخالت داشته، تا به نوعی چوب الی چرخ فن آوری پزشکی ما بگذارند" نوردیدگی"نیست در این 
 را  بچهدامن پیراهنبچه است یا دست استکبار جهانی ست که خود به این درشتی که از الی پارچه زده بیرون، دست های دست های 

 ؟نمایش جهانی بگذاردرا به " ؼنی سازی"پروسه ی تا زده باال 

فرزند ابراهیم که  همان چرا اسماعیل؟حاال ؟  استاسماعیلبچه نام یعنی  ! کنتوجهان شده، که باالی سر طفل آویز" اسماعیل"به نام 
بته سر بزنگاه بشود"لربانی"لرار بود   اما به روایت استکبار جهانی !آمدبهشت  ازداوطلب شهادت " گوسفند"یک ، بجایش ؟ و ال

داستان است، یعنی " سامی"، روایت اسالمی و "اسماعیل"پس ! ، آن یکی فرزند ابراهیم بود که می بایست لربانی می شد"اسحاق"
لهی"یا " حمسی"؟ یا "صهیونیستی"، و "خاورمیانه ای"، "منطمه ای" یا چه؟ یعنی در آن جمهوری یک شاش خالی هم با " حزب ال

این همه اگر و مگر و شکنجه همراه است؟ این همه نبوغ و ابتکار در مرالبت از جیش کردن یک بچه؟ آن هم در میان برهوت که حتی 
خود خدا هم پروایی از جیش کردن بر سر خلك هللا و زندگی شان ندارد، و اصولن در هیچ خانه ای دستشویی درست و درمونی هم 

چون دومی را سی سال است که ممامات جمهوری، از باال تا ! ظاهرن شاشیدن در آن جمهوری بیشتر از ریدن مساله است! وجود ندارد
.   پایین، بی دؼدؼه ی خاطر انجام داده اند، بی لوله و سانتریفیوژ و ؼیره

ش یک "حك مسلم"به دست آوردن  در راه آدمگفت چرا بچه ی بدبخت را اینجوری شکنجه کرده اند؟ فکر می کنم  (آگاه؟)ناظری 
 ! دیگربشر مجموعه ای ست از همین فداکاری ها" پیش رفت" تاریخ .اید تحمل کندب سختی هایی را هم

هی من بمیرم برای این بچه! چمدر دردناکه: ناظر دیگری گفت !..  روزم را خراب کردی!فاجعه است. چشام داره می سوزه از درد. ال
کمتر رخ می " موحشی"و " هولناک" و زشت، بسیار استثنایی ست و چنین اتفالات ناهنجار این رفتارهای  مادر جامعه یباید گفت؛ 

مسایل ملت های دیگر، مثلن کانادایی ها، انگلیسی ها، آلمانی ها، و فجایعی که بر سرشان می به بد نباشد گاهی ولت ها اما شاید دهد، 
 ! خودش همه ی کارها را درست کند، بحك پنج تن آل اباخدا !مان بدهدها کمتر آزار"استثناء"تا این آید هم فکر کنیم 

.  هزار بدبختی بوده باشند و فرصت رسیدن به طفلشان را نداشته اند گرفتار است پدر و مادر این طفل در آن روز بخصوص،ممکن
 بز و گوسفند و مرغ و جوجه و شستن و ، سرگرمزن هم در خانه. .. وکاری روزمزدخرید و دنبال و ، مرد دنبال کار. یر است دیگرعشا

طفل هم دو سه سال دیگر بزرگ . باالخره یک روز که هزار روز نمی شود. دیگرکوفت و ماشرای  و هزار پختنروفتن و دوشیدن و 
می مماماتی  به ،بزرگ می شود. کرده بودند تخت لاپویش  و مادر، روی ننوپدرمی شود و فراموش می کند روزگاری به دلیل گرفتاری 



 سینما و هنرمند، یا  کارگردان"ده نمکی"، یا اصلن می شود "سعید مرتضوی"یا " حاجی بخشی"یا " حسین هللا کرم "شودرسد، می 
 و شاید هم لبل از بیست و سه چهار سالگی عملش برسد"! عادل"حداد شاید هم چه می دانم کروبی، شاید هم پرزیدنت خاتمی بشود، یا 

چه ...  یا سحرخیز یا"زرافشان"یا " دیناروند"بشود و دیگری سر در بیاورد ید هم که نه، از کوچه ی شابشود، " دانشمند اتمی"برود 
 ! خودش همه ی کارها را درست کند، بحك پنج تن آل اباخدا. کندمی  بهر حال به شکلی به ملت و وطنش خدمت می دانیم؟

 همه ی دیگر اما در سرزمین های !شکنجه" بی"یا " با"اش این است که در سرزمین ما طفل بهررو بزرگ می شود، " خوبیُحسن"
می شوند از هفتاد میلیون جمعیتش کم و بیش با همین شکنجه ها بزرگ  میلیون ۶۵جزیره ای مثلن در . را ندارند این شانس اطفال

که می رسند، آنها هم . ، بیست تایشان به سنین شش و هفت سالگی هم نمی رسند(طبك آمار رسمی) از هر صد طفل (!بشونداگر )
یاری شان کند که به مدرسه بروند، همان سال اول یا سمؾ مدرسه روی سرشان اگر و مگر دیگر مدرسه ندارند یا اگر شانس و هزار 

و مدرسه می برد و به  با معلم  یا بخاری لکنته اش آتش می گیرد و همه شان جزؼاله می شوند، یا سیل همه راشود،خراب می 
 یا مادر، زن پدر یا شوهر مادر، جان می دهند و عالبت بخیر می پدرمی ریزد، یا زیر لگد و شالق و چماق و شکنجه ی " گاوخونی"

 لاچاق و دختر، در کار شانس تر باشند، توسط پدر و مادر بی پول گرسنه، فروخته می شوند؛ پسر به بازار خوش اگر کمی هم !شوند
شوند و چند روزی نان و پنیر و سبزی سفره " عالبت بخیر" تا  می شوند پنجاه شصت ساله فروختهی مردینه یا ده سالگی به صیؽه 
دینشان به راه باشد  خودش همه ی کارها را درست کند، خدا ! شاید هم نه، به عروسی جمعی به شیخ نشین ها صادر می شوند.ی وال

 ! بحك پنج تن آل ابا

سیاستمدار و فاحشه و مال و  می رسند، اگر معتاد و دزد و لاچالچی و باالترکه به سنین باالتر تا بیست سالگی و هم   عده آنباری،
 خیلی .در همان جزیره عده ای از همین جوان ها، زن و مرد، در زندان اند.  دام هزار بالی دیگر گرفتار می شونددرکالهبردار نشوند، 

عمر تلؾ می کند تا شاید در سیاهچال ها  و دیگران هم، دارند. بود، در زندان مرد، یعنی مردانده شد" دمحمی" یکی که نامش مثلهاشان 
 و از رنج زندگی  نصیبشان شود شرایین یا چیزی شبیه به اینهاتصلب یا نمی دانم ، پوکی استخوانروزی سکته ی للبی یا تنگی نفس

همین . است" مؽز انسان" هایش که خوراکشان  شانهباالی کوهی در آن جزیره، دیوی هست آدمخوار، با چند اژدها بر. ندشوخالص 
  دژخیم گرفتارنداالن روزی چند زن و چند معلم و راننده ی شرکت واحد و نمی دانم که و کدام بدبخت دیگر در آن جزیره، در چنگال این

 !  خودش همه ی کارها را درست کند، بحك پنج تن آل اباخدا. و معلوم نیست سرنوشتشان به کجا می کشد

 به خاک می مثل برگ درختان پاییزی زرد می شود وبه شکلی ،  طبیعیمرگنرسیده به سن می شوند و " میل"حیؾ و هم درصدی 
بته هستند، بوده اند، مثل سعیدی سیرجانی نامی، یا. شوند له می ی دژخیمان سیاست پیشه و زیر دست و پاافتند  احمد چند تایی هم ال

تنمیه ی  و دیگری با  با چند بطر نجسی یکیتا و ؼیره که به هزار دنگ و فنگ، خود را به سنین شصت و چند رسانده اند میرعالیی
   ! خودش همه ی کارها را درست کند، بحك پنج تن آل اباخدا". آمرزیده"و ،بشوند" یاحیرحر " تبدیل به ،پتاسیمکپسول 

ی هزار بار شکر کنیم که گرفتاری هایمان در روز، باید  کنیمولتی وضع خودمان را با دیگران در سرزمین های دیگر ممایسهبهررو، 
باالخره زندگی .  اندکرده لوله کشی "سانتریفیوژ"به  تخته بندش کرده اند و چومبولش را ننوحد و حدود همین طفل معصوم است که به 

فن "مولع به او بخوراند و برای پس دادنش هم که  به مادر این طفل هم حواسش هست که. جز خوردن و پس دادن نیستچیزی که 
 بهتر های مزاحم و ندیدن صحنه های دلخراش،"صدا" شر ازبرای رها شدن . هم بی خیال بمیه اش .های الزم را بکار برده" آوری
" مصیبت"فرستاده، برای " مازیار"این نوال خانم یک نوار از خواننده ای به اسم . موسیمی گوش کنمو بنشینم  در اتاق را ببندماست 

 :امروز ما روضه ی مناسبی ست

این همه اون دستاتو، باال و پایین نکن 

لب بچه ماهی رو، با لالب خونین نکن، ماهیگیر، 

اشک این بچه ماهی، توی آبها ناپیداست 

فریاد اون توی آب، یه فریاد بی صداست 

بذار تا بچگی را، بذاره اون پشت سر 

بتونه عاشك بشه، ولتی میشه بزرگ تر، ماهیگیر، 

ببین بازی کردنش، پر از شوق موندنه 

زندگی را خواستنو، مرگو از خود روندنه 

خونه ی او رودخونه س، دریا براش یه رویاست 



بزرگ ترین آرزوش، رسیدن به دریاست 

تابیدن آفتابو، تو پولکاش دوست داره 

دنیا براش لشنگه، ولتی بارون میباره، ماهیگیر، 

 

  ! خودش همه ی کارها را درست کند، بحك پنج تن آل اباخدا
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! میون کالمتون، لورمه سبزی

 

" کامی"به . ظهر خانه ی احمد بودم. باالخره دیروز مرحله ی نهایی طی شد و وظیفه ی سنگین داوری از دوش من برداشته شد
اصرار کردم بیا، ولی همان طور که هفته ی پیش از پس احمد برنیامدم که به خانه ی کامی بیاید، این یکی هم افتاده بود روی دنده ی 

!  این پسره، پاک رید به رفالت چندین ساله ی ما و اه نگفت! ولش کن! لجبازی که نه جانم

سفره ای با کلی تدارکات و مخلفات و چه و چه، چنان رنگین که آدم را پاک . مادر احمد هم مثل مادر کامی، سنگ تمام گذاشته بود
از ساعت یازده و نیم که وارد شدم و سالم و علیک و تعارفات معموله گذشت، تا یک بعدازظهر که نهار . گرفتار رودربایستی می کرد

ت، بحث داغ لورمه سبزی ادامه داشت . دادند، و تا سه که بیرون آمدم، تمام ولت، از هال تا آشپزخانه و گاهی تا توال

 بود،  گوشتش ریز.چطوری بگم، لوبیاش وارفته بود.  بود پیدا لیافه شاز.  لورمه سبزی نیساین می دونستم،  بچشمپیش از این که- 
بابا دیگه عالم ! من دست پخت مادر کامی را چند بار چشیده ام. حالم بهم خورد، جون علی. انگار گوشت چرخ کرده توش ریخته بودن

!   حاال هی هم اصرار می کنه؛ بخور تا بفهمی لورمه سبزی یعنی چی. و دنیا میدونن لورمه سبزی را چطور درست کنند

اصلن تو چشاش معلوم بود که به عمرش یه همچی لورمه سبزی . نشست تا ته بشمابشم پاک کرد! دوروغ میگه به جون علی- 
من دیگه بعد از این همه سال، احمد را مثل کؾ ! این لورمه سبزی نیس! منتها برای این که از رو نره، هی می گفت؛ نوچ. نخورده

جالبیش اینه که یه آش شله للمکار بیخود گذاشته جلوی من و میخواد به زور به اسم . چاخان می کنه مث ریگ. دستم می شناسم
حاال میری . دست کم اگر چهار جا لورمه سبزی خورده بود، می دید که مردم به چی میگن لورمه سبزی! لورمه سبزی به ما بچپونه

! اون چیزی که من یه لاشك خوردم، لورمه علؾ بود، نه لورمه سبزی. می خوری، میفهمی چی میگم

احمد می گوید؛ بابا دیگه تو را که می شناسیم که حرؾ بیخود نمی . بگذارید رفالتمان سر جایش بماند. می گویم داوری، بی داوری
می گویم؛ خوب ! می گویم؛ حتی اگر یک روز گفتم لورمه سبزی مادر کامی بهتر است؟ می خندد؛ گذاشتیمون وسط ها، جون علی. زنی

می گویم؛ حتی اگه رای به لورمه سبزی . کامی می گوید؛ هر چی بگی از همین حاال چشم بسته لبول دارم. پس حك با منه که نمی پذیرم
از همان اولش هم معلوم بود که نظر من، هرچه . دردسرت ندهم! مادر احمد بدم؟ می خنده؛ اونم لبول داریم، اما خدا از ته دلت بپرسه

اصلن داوری چیه؟ ظهر . ولی مادرها را واسطه کردند که؛ بابا یک روز به خودتان بد بگذرانید. باشد، مورد لبول یکی از طرفین نیست
اما هر دو هم لورمه . هر دو هم گفتند؛ باشه. می گویم؛ به شرطی که لورمه سبزی درست نکنید! جمعه را بیایید اینجا، دور هم باشیم

! سبزی درست کردند

اگه ادعا نمی کرد که همه ی دنیا لورمه سبزی را ! می پرسم؛ اصلن چرا کار به اینجا کشید؟ احمد روی مبل جابجا می شود؛ ببین
پاشو . بدیش اینه که یه سر تو مردم نمیگرده ببینه لورمه سبزی چیه. همونطور که مامانش درست می کنه، درست بکنن، مهم نبود

لبول دارم که اصول و موادش یکیه، ولی بسته به اینه که . کرده تو یه کفش که هرکی ؼیر از این درست کنه، لورمه سبزی نیس
روزی هم که منو دعوت کرد، برای این که حالش گرفته نشه، نشستم سر سفره، مزه مزه ای هم . چطوری این مواد را بعمل بیاری

اومدم خونه به مامانم گفتم یه ! بعدم به مامانش گفتم؛ دستتون درد نکنه خانم. یعنی تو نمیری اصلن نذاشتم بفهمن که من نخوردم. کردم
فمط برای این که بفهمه داره اشتباه می کنه و به هر آش شله ! لورمه سبزی درست کن، تا به این کامی حالی کنم دنیا دست کیه

یک رفتاری کرد، به جون تو که از . حاال من که رفیمش بودم، ولی هرجا این حرفو بزنه بهش می خندن. للمکاری نگه، لورمه سبزی
. مامانم خجالت کشیدم

ا! میدونین-  خیلی ها سبزی . شما که لورمه سبزی نخورده نیستین، الحمدهلل. حال و حوصله میخواد. لورمه سبزی کار می بره، علی آل
اسمشم هست که . و شنبلیله و لیمو عمانی و گوشت و لوبیا را با آب میریزن تو دیگ و اجاق را روشن می کنن و میرن پی کارشون

مادرمم هست، مادر . ما خونوادتن تو پختن ؼذا وسواسی هستیم. کسی هم که شناس نداره که لربونتون برم. لورمه سبزی پخته ن
اینو دیگه . مثلن من عمرن لوبیا چش بلبلی تو لورمه سبزی نمیریزم. یه بشماب سالم بده. این بشماب لبش پریده، مادر. بزرگم هم بود

منتی که سرش ندارم، پسرمه، ولی اونروز حواسم نبود، شنبلیله ها یه کم . هر هالویی میدونه که لوبیای لورمه سبزی، باید چیتی باشه
دردسرتون ندم، حاال شمام این وسط ... ماهی تابه را دمر کردم توی سطل اشؽال و تابه را تمیز شستم و خشک کردم و دوباره. سوخت

ایی که شما باشین. گیر افتادین ...  آل

من برای این که پیاز تو خورش . خوب، گوشت باید همه جاش سرخ بشه. گوشتو میذارن تو ماهی تابه و یه للش میدن و تموم- ... 
لورمه سبزی، لورمه سبزیه ! به کامی هم گفتم زیادی لفتش نده، مادر. نباشه، رنده ش می کنم، همینمدر که بوی زهم گوشتو بگیره

خب، من عمرن لورمه سبزی را با گوشت یخ زده درست . حاال یه کم باال پایین چه فرلی می کنه؟ شاید گوشتشون یخ زده بوده. دیگه
سبزی باید . مثلن سبزی را با ساله میریزن توش. خیلی ها به این چیزا اهمیت نمیدن. چه معلوم که اینا گوشت خره یا سگ. نمی کنم

 نمیتوننهمه که خب، . سبزی فریز شده که مزه آب دهن سگ میده. حسابی پاک شده بشه، فمط برگش باشه، اونم تازه، نه فریز شده
 ... اصلن کی این روزها حال و حوصله اش را داره. باشنچیهمه مرالب 



ا باالخره کار . مادر احمد لبخندی می زند، دستش را در هوا می گرداند؛ بعد یه عمری خونه داری، دیگه این چیزا را از حفظیم، علی آل
بابام خدا بیامرز، . استعداد ما در حد همین دیگ و دیگبره. اداره جاتی که نیستیم یه پامون تو خونه باشه یکیش بیرون. ما همینه دیگه

داداش محمودم هر ولت میاد اینجا میگه؛ یه دله از این . شونزده سالم بوده اومدم خونه ی شوهر تا حاال. نذاشت درسو ادامه بدم
.  و می خنده... آشپزخونه را میگه. دفترت بیا بیرون

. اشتیمبودم، لورمه سبزی د کوچیک ، خیلییادمه یه روز.  هم همین طور بودمادرم. کار هر کسی نیست. میخواداستعداد اینم باالخره - 
ایون نظر کرده که کارش حرؾ نداشت ها حاال را ول کن، اینا آبروی اسالمو . یه سید اوالد پیؽمبر بود، نور از لبرش بباره، از اون آل

هرجا میذاشت، کوفتم که . دستش حرؾ نداشت. می نشست" باستیون"سید نظر پاکی بود، دوتا خونه اونطرؾ تر از ما تو . برده ن
لودگی نکن ! به جایی تو هم دس گذاشت؟ میگه؛ گمشو! کامی میپرسه؛ مامان... داشتی، نیم ساعت بعد، انگار نه انگار که مریض بودی

ا کامی میگه؛ از بس دست کشیده بوده، از حفظ بوده، بنده ی . دست که می کشید، اصلن نگاه نمی کرد، سید اوالد پیؽمبر. جلو علی آل
ا! خدا میخنده؛ آخه این . گوش به حرؾ های کامی ندین. می گویم؛ خانم شما حرفتان را بزنید. میگه؛ خجالت بکش جلو علی آل

می گویم؛ خوب، کامی ؼرض داره، سید که نعوذباهلل نداشته، داشته؟ می گوید؛ حاال اگرم داشته، به ! پدرسوخته از رو ؼرض میگه
سید بیچاره با شیکم گرسنه از تو . آره، چی می گفتم؟ آره. کامی می گوید؛ حاال لورمه سبزی را بگو، مامان. خودش مربوطه و خدا

بعدشم، . خوب شنبلیله ی تازه را که سرخ می کنی، بوی عطر میده دیگه. کوچه رد می شده، بوی لورمه سبزی میخوره به مشامش
هی لربون جدش برم، وایستاده بود کنار در، سرش . رفتیم در را واکردیم، دیدیم سیده. دیدیم در می زنن. لیمو عمانی و اینام هست ال

ا، فرمایشی داشتین؟ گفت؛ دستتون درد نکنه خواهر. زیر بود و عرق میریخت مثل چی به هرچی خواستم ! مامانم گفت؛ بفرمایین آل
. بوش محله را ورداشته. از اون لورمه سبزی تون بدین مزه کنملاشك  در خونه را می زنم و میگم یه گفتم. روی خودم نیاورم، نشد

  .  سید اوالد پیؽمبر گناه داره! مادر لبش را گاز می گیرد؛ نگو، مادر! کامی زیر لب میگه؛ کارد

یک ظرؾ هم سبزی خوردن تازه با نان و سیر ترشی و هفت بیجار و  گذاشته و آب و نوشابه و  رابرنج را آورده و ساالداحمد مادر 
یکی ... تربچه های تر و تمیز نملی که چهار شکاؾ وسط هر کدام خورده و پیازچه و تکه های پنیر لیموان و چند تکه مؽز گردوی تازه

ا اگه بدونی . دو بار بشماب سبزی خوردن را روی میز اینور آنور می کند تا همه خوب متوجه ی بشماب سبزی بشوند احمد می گوید؛ آل
.  ی باالیی بدهدسته از اون .صبحی سر این سبزی خوردن، چه آبرویی از ما برده؟ هی لر می زنه که اینا چیه یه مشت علؾ پیر شده

! مادرش در آشپزخانه از سر کیؾ می خندد و با چشم و ابرو به من اشاره می کند؛ آبروی تو به چار پر سبزی بنده؟ مردم برات، ننه
بابا پس این احمد که طالتش تاق شده، می گوید؛ . خب، پول بیشتر میدم که جنس خوب بگیرم، نه علؾ های مونده ی یه هفته پیش را

 ! که با دست به دست کردن، تیرش به هدؾ خورده، می گوید؛ دو دلیمه صبر کن، یه کم جا بیفتهمادرو  ه؟برنج، خورش ندار

لورمه سبزی که دیگه علوم اجتماعی . کامی می گوید؛ برو بابا دلت خوشه. می گویم؛ باید با ذهن باز سراغ لورمه سبزی دیگران رفت
مادر احمد با تعجب می پرسه؛ . عالم و دنیا لورمه سبزی درست می کنن، مگه از اینا در اومده؟ اصلن یه چیکه روؼن توش نبود. نیس

احمد می گوید؛ . خودش و احمد لاه لاه می خندند... حتمن با فسنجون اشتباه کرده! روؼن؟ توی لورمه سبزی؟ به حك چیزهای نشنیده
ولتی هم از روی . هر گند و گهی را که نمیشه به اسم لورمه سبزی خورد. ذهن باز کدومه؟ چشم باز میخواد! دست وردار دایی

... دلسوزی میخوای یادشون بدی، واسه ی خودشون یه پا متخصص تؽذیه میشن

دوست داشتنی اند، اما هنوز هم مثل بچه ها سر هر چیز، جر و منجر راه می . احمد و کامی را سال هاست می شناسم. دردسرت ندهم
من هر دو لورمه سبزی را خوردم و سعی کردم در عالم دوستی، وسط کار را . خوب، بین خودمان باشد. اندازند و منم منم می کنند

هیاهوی بسیار برای "یعنی اینجوری بگویم؛ . اما بینی و بین هللا هر دو لورمه سبزی، افتض بود. بگیرم که نه سیخ بسوزد، نه کباب
اما دیدم ! چند بار خواستم به مادرم بگم یه لورمه سبزی درست کنه، دعوتشون کنم و روی هر چهار نفر را حسابی کم کنم ها"! هیچ

لهانه شان تعصب دارند که حتی لورمه سبزی مادر مرا هم لبول نمی کنند. بی فایده س   !اینا اونمدر روی حرؾ و نظریات اب
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" جوزان"دزدان 

 

به کدخدا شکایت کرد، . هر روز صبح که به باغ سر می زد، می دید سردرختی ها را برده اند. باغ میوه داشت" جوزان"مش ممد در 
باز هم هر . به این در زد، به آن در زد، حتی به جن گیر و رمال هم متوسل شد، ولی بی فایده بود، دزد میوه ها پیدا نشد. فایده ای نکرد

یک شب که از بیچارگی خوابش نبرد، زودتر از معمول به طرؾ باغ راه . روز صبح که به باغ می آمد، کلی سردرختی ها را برده بودند
گفت ثوابی کرده باشد، زیر تابوت را گرفت تا . در تاریک و روشن صبح، دید چند نفری تابوتی بر دوش، بطرؾ لبرستان می روند. افتاد

پارچه . خستگی و بیخوابی باعث شد که تابوت از شانه اش لؽزید و از شانه ی دیگران هم، و افتاد. چند لدمی برود و فاتحه ای بخواند
و تابوت مانده بود که بمیه ی عزاداران فرار " مرده"مش ممد مات این ! ی روی تابوت کنار رفت و زمین را هلو و گالبی پر کرد

. کردند

" جوزان"حاکم نامه ای به کدخدا نوشت که فورن دزدان . مشد ممد از همان جا یک راست به شهر آمد و شکایت به حاکم اصفهان برد
این روزها فصل خرمن است و ! کدخدا نوشت؛ لربان خاکپای مبارکت گردم. را دستگیر کن و برای مکافات به دارالحکومه بفرست

.  انشاء هللا بعداز درو، خدمت می رسیم. مسافرت دسته جمعی ما باعث تعطیل کارها می شود

این مزخرفات چیه نوشته ای؟ کی شما را به شهر دعوت کرده؟ نوشتم ! حاکم نامه ی کدخدا را که خواند، عصبانی شد و نوشت؛ مردکه
. دزدان را بفرست

در جوزان . شما نوشته بودی دزدان جوزان را بفرست. ما را ببخشید، سواد درست و حسابی که نداریم. کدخدا نوشت؛ لربان وجودت
لیج است و گوشه ی مسجد افتاده ولی باالخره او هم سر سفره ی . فمط مشد ابرام خادم مسجد دزد نیست که او هم از دست و از پا اف

ا" این است که خدمتت عریضه کردیم که اگر صبر کنی، انشاء هللا بعد از فصل خرمن، همه گی به پای بوسی ! روزی می خورد" آل
.  خدمت می رسیم
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"! آزادی"تفسیر ملوکانه از 

 

: دیدار سلطان صاحبمران از امپراطوری پروس" در- ان"

امپراطور هم بعد آمد پایین، می نشستیم، بر می خاستیم، حرؾ می زدیم، صاحب منصب ها همه راه . آمدیم پایین توی اطاق نشستیم"
می رفتند، می نشستند، آزادی بود، یکی ایستاده بود، کونش را به امپراطور کرده، سیگار می کشید، یکی نشسته بود، کونش را به ما 

( 220سفر سوم فرنگ، ص  در روزنامه ی خاطرات ناصرالدین شاه)..." هر کدام یک حالت آزادی داشتند. کرده بود

!  دارد" حالت آزادی"هرکس کونش به شما یا به امپراطور باشد، :      نتایج اخاللی

. خواه ترین ملل روی زمین اند"آزادی"                      ملت لزوین 

! تان برزنت بکشید"آزادی"                      هنگام عبور از لزوین، روی 

، نام های زیر را مطابك سلیمه ی سلطان صاحبمران تؽییر دهید؛ "آزادی"برای تمرین خاللیت و با توجه به تفسیر ملوکانه از 

"! آزادی"                     خیابان 

"! آزادی"                      میدان 

"! آزادی"                      مجسمه ی 

 (استفاده کنید" پرسپولیس"می توانید بجای کلمه ی استمالل، از )! ، استمالل، جمهوری اسالمی"آزادی                      "

ترجمه کنید؛ " زبان ملوکانه"برای تمرین بیشتر، جمالت زیر را به 

. به دنیا می آید" آزاد"                     هر انسانی 

. دنیاست" آزاد"                     ایاالت متحده بزرگ ترین کشور 

. اش را از دست داد"آزادی"در نیویورک " هاله"                     به دلیل محدودیت های مسافرتی دولت آمریکا، دکتر 

ایان بیشتر به    .خانم ها متمایل هستند" آزادی"                     بعضی آل

.  ، چه جنایت ها که به نام تو مرتکب نمی شوند"آزادی"                     ای 
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! بچه سمو

 

هر بار ما بچه ها به . بسیاری از تکیه کالم ها و ضرب المثل هایش، جا و بیجا در مسیر عمر، در گوشم زنگ زده اند! یاد مادر بخیر
لیجی، بیماری و استؽفرهللا واتوب ! می خندیدیم، لب پایینش را به دندان می فشرد و می گفت؛ نخند ننه... حرکات و رفتار دیوانه ای، اف

یه .   میادهاخدا نکرده سرت. ال

پسر )" بچه سمو"که چون پدرش آب فروش بوده، افؽان ها او را " حبیب هللا کلکانی"در تاریخ معاصر افؽانستان امیری هست به نام 
این امیر بی سواد که زاییده و بزرگ شده ی اطراؾ کابل بوده، به روایت تاریخ افؽانستان، زمانی که بخاطر دزدی در . می نامند (سما

بچه سمو که خود . پادشاه ولت افؽانستان بجنگد" امان هللا خان" در زندان انگلیسی ها بود، همه جور یاری اش کردند تا علیه ،پیشاور
از کابل گریخت و بچه " امان هللا خان"مردم را فریفت، گردش را گرفتند،  (بخوان خریتش)اسالم می دانست، سادگی اش " ؼازی"را 

منتها امان هللا . ، امان هللا خان و بچه سمو هر دو زورمدار بودند"مایل هروی"از اتفاق روزگار و به روایت آلای ! شد" امیر"سمو 
 مدرن کند و بچه سمو لصد داشت به زور، مردم را ،خان می خواست جامعه ی افؽانستان را به سبک آتاتورک و رضاخان، به زور

را باید از زبان شیرین خود افؽانی ها شنید که " بچه سمو"لصه ها و لطیفه های مربوط به . مسلمان نگهدارد و مثلن حافظ اسالم باشد
زمانی که در کابل پای صحبت دوستان افؽانی به این لصه ها و لطیفه ...  ماه حکومتش، چه حرؾ ها زده و چه کارها کرده9در طول 

 !ها گوش می دادم و می خندیدم، به عالبتش نمی اندیشیدم

ایدی "در دهه ی شصت و هفتاد لرن بیستم، شخصی به نام .  تاریخ افؽانستان است1930 تا 1928بچه سمو متعلك به سال های 
داستان های او هم کم و بیش، . ، به روایتی آشپز سابك سربازان بریتانیایی، در اوگاندا کودتا کرد و خود را رییس جمهور خواند"امین

لطیفه هایی که . های خودشان را داشته اند"بچه سمو"در همین تاریخ معاصر، بسیاری از ملت ها، بطور نسبی . جهان را می خنداند
، همکار "تام. "، جانشین ریچارد نیکسون می ساختند، هم گاه خیلی خنده دار بود"جرالد فورد"آمریکایی ها در دهه ی هفتاد، در مورد 

! اگر آدامس بجود، نمی تواند از پله ها باال برود. نمی تواند دو کار را همزمان انجام دهد" جرالد"، می گفت؛  منآن سال هایآمریکایی 
بته آمریکایی ها  !  دارندرا هم (پسر)"جورج بوش"ال

تحت عنوان رییس جمهور و " بچه سمو"های ملل خندیدیم، این شد که خداوند تبارک و تعاال یک مشت "بچه سمو"باری، ما به همه ی 
یه، نخند "  .کابینه و رهبر و کلی نماینده ی مجلس و امامان جمعه و آیت هللا و ؼیره به ما عطا کرد تا عبرت بگیریم استؽفرهللا واتوب ال

... لیبیایی و" معمر لذافی"اوگاندایی و یک " ایدی امین"ی افؽانی و یک "بچه سمو"اگر روزگاری یک ! و آمد! " میادهاننه، سر تو هم
باعث خنده ی جهان می شدند، ما به خود مؽروران گرفتار یک طویله خر شدیم تا جهان برای تمامی لرن، یک لحظه از خنده آرامش 

ی روز دوشنبه چیست؟ می گویند از ایران "مه مه لرزه"همسایه می پرسد؛ این داستان . شده ایم مایه ی تفریح جماعت. نداشته باشد
داده، " جماعت"یک امام جمعه در حالی که به یک دستش تفنگ بوده، با دست دیگرش مه مه هایش را نشان . گفتم؛ آره. می آید

! هفتاد میلیون زخمیکلی کشته، و با تعجب نگاهم کرد و با تردید پرسید؛ ضایعات انسانی هم داشته؟ گفتم آره، ! ناگهان زلزله شده است

 * فمر کشاندهای که سی سال است ملتی را به نکبت و"موگابه"ها به زیمبابوه رفته، به دعوت "بچه سمو"دو روز پیش، یکی از این 
به زبان دیگر لرار است تا . آخر لرار است ما با آمریکا مخالفت که نه، لج و لجبازی کنیم. تباط های ما با دنیا هم مایه ی خنده استار

کنیم که کارشان این است که از حمالت دولت ها استفاده کنند " هزینه"به رژیم هایی " دهن کجی"دینار آخر ثروت و حیثیتمان را برای 
این است که بجای نشستن بر سر میز مذاکره و لدرتمندانه احماق حك کردن، مشت در هوا می کوبیم و حنجره پاره . و ملت ها را بچاپند

چون کافی ست رفتار و گفتار ما را . رفتاری که مطابك میل دزدان بین المللی ست. می کنیم و با زبان چارواداری با دنیا حرؾ می زنیم
رابرت "حاال هم دراز کردن دست دوستی بطرؾ فاسدی به نام . بر سر چوب کنند و به حساب جیب خودمان، در جهان رسوایمان کنند

" هوگو چاوز"در حیاط خلوت آمریکا، با مدعیان سوسیالیسم در آمریکای جنوبی، نظیر " نفوذ"همان گونه که به بهانه ی "! موگابه
آمریکا و شرکاء هم جز این چیزی نمی خواهند؛ . رژیم هایی که تنها وجه مشترکشان با ما، مخالفت کور با آمریکاست. رفالت می کنیم

. این که ما خودمان خودمان را هو کنیم

و بالعکس، و به زیمبابوه نیز در همین جهت ونزوئال سفرهای رفت و برگشت و پر هزینه ی سران جمهوری به برزیل و بالعکس، به 
اینها اعضاء ؼیر دائمی این دوره ی شورای امنیت اند و ما که پیوسته فریاد می زنیم که تحریم ها هیچ گردی به دامن کبریای ما  .است

این همه هزینه می کنیم تا یکی دو رای منفی به لطع نامه ... نمی نشاند، تحریم ها خوب است و سبب می شود که ما خودکفا شویم، و
در دوره های پیش هم این هزینه های بیهوده را پرداخته ایم تا لطع نامه ای علیه . داده شود و ما فریاد بزنیم آمریکا منزوی شده است

در این . در آخر هم همه شان علیه ما به لطع نامه ی شورای امنیت رای دادند... رفتیم هند، رفتیم چین و ماچین، و. ما صادر نشود
. همین طور برزیل. دوره هم ترکیه درگیر اخاللی و سیاسی با آمریکا و ناتو است، و اگر رای مثبت ندهد، به احتمالی ممتنع خواهد داد

پس بعید نیست که از همین حاال رای . می ماند آلای رابرت موگابه که نیمی از دولت باضافه ی نخست وزیرش، مخالؾ او هستند
زیمبابوه، گفته " مهمان عالیمدر"نخست وزیر موگابه در مورد . مثبتشان به لطع نامه ی شورای امنیت علیه ایران را حاضر کرده باشند

در ممابل اظهار نظر موگابه مبنی بر این . است که دعوت از احمدی نژاد، موضع گیری علیه دو ملت صلح خواه زیمبابوه و ایران است



دعوت از احمدی "، حزب مخالؾ آلای موگابه در زیمبابوه گفته است؛ (2) روابط التصادی ست که دعوت از احمدی نژاد برای بهبود
  !"نژاد برای بهبود بخشیدن به التصاد، مثل دعوت از پشه برای درمان ماالریاست

مرد بلند باالیی بود که یک دست کت و شلوار مشکی می پوشید، یک کاله پهلوی بسر می گذاشت، ده دوازده تا کراوات روی هم می 
به خانه ی هر پولداری هم که . بست و در تمام کوچه پس کوچه های اصفهان راه می رفت، فریاد می کشید و به پولدارها فحش می داد

ما بچه ها با شیندن صدای آلای اخاللی، از خانه به در می شدیم و . بود" آلای اخاللی"نامش . می رسید، چند لگدی به در خانه می زد
گاهی هم در خانه ای را نشانش می دادیم و می گفتیم؛ . تا چند کوچه دنبالش می رفتیم و با فحش ها و لگد زدن هایش، تفریح می کردیم

هر بار که ... آلای اخاللی هم برای این که دلمان نشکند، لگدی حواله ی در خانه می کرد و". آلای اخاللی، این حجی هم پولدارس"
فحشی می دهد، یا مشتی حواله می کند، یا حنجره پاره " بچه سمو"یک ... یا یک وزیر یا یک امام جمعه یا" رییس جمهور"یا " رهبر"

خیال می کنم رهبر و رییس جمهور و امامان مولت و دائم جمعه و .  را می شنوم که به کوچه ی ما رسیدهصدای آلای اخاللی.. می کند
همه جا حرؾ هایشان را  رادیوها و تله ویزیون ها و روزنامه ها، انگاری خوش خوشانشان می شود که... شنبه و نمایندگان مجلس و

  جوانی.اینها که پای روضه شان کسی گریه نمی کرد، حاال مزخرفاتشان در خبرگزاری های جهان منعکس می شود. تکرار می کنند
  ... آخر حیوانات زودتر از انسان ها زلزله را می فهمند.  نوشته بود؛ شما را بخدا یک بار این احمدی نژاد را جدی بگیرید،وبالگ نویس

 

رودزیای جنوبی در جنوب آفریما، مستعمره ی انگلیسی ها بود و طبك لانون همان ها از لرن نوزدهم، تنها اللیت سفید پوست اجازه ی  *

 به نخست وزیری منصوب 1960 ، یک انگلیسی نژاد پرست، که در اواسط دهه ی"یان اسمیت"تا آن که . اداره و رهبری اش را داشت
را " نژادپرست"ی "رودزیا"همین سبب شد که پیر استعمار، ناگهان طرفدار برابری شد و . کرد (از دولت انگلیس)شد، اعالم استمالل 

بود که " رابرت موگابه"یکی از رهبران جنبش مردمی، همین آلای .  توسط مردم سموط کرد1979در " یان اسمیت"رژیم . تحریم کرد
، "زیمبابوه"هم شد " رودزیا. "ها را عوض کرد" نام"اما انمالب در آنجا هم فمط . داد" انمالبی"خودمان، خیلی وعده های " سید"مثل 

هر . البته آنجا هم انتخابات هست، اما صندوق هایشان مثل مال ما معجزه می کند. شد" مادام العمر"موگابه هم مثل رهبر انمالب،  "رهبر"
 .آشغالی تویش بیاندازید، یک رییس جمهور مشخص بیرون می دهد

جمهوری اسالمی که لدرت تولید بنزین مصرف داخلی خودش را هم ندارد و پاالیشگاه هایش به دلیل کهنگی و خسارت های جنگی، تنها 
و خیلی لول های دیگر و مخارج ! شصت تا هفتاد درصد توان تولیدشان، کارایی دارند، لول داده که پاالیشگاه زیمبابوه را تعمیر کند

یازده سال است لطر دارد از حوزه ی مشترک گاز جنوب، بصورت یک جانبه بهره برداری می کند و ما که لرارداد با ده ها . دیگر
شرکت بین المللی برای آغاز بهره برداری از این منبع گاز مشترک با لطر را از دست داده ایم، پیوسته بلوف می زنیم که منتظر خارجی 

رژیم برای این که بگوید نیازی به شرکت های خارجی ندارد، هر روز یک واحد بزرگ التصادی . ها نمی مانیم، خودمان شروع می کنیم
یا دمحم مصطفی یا علی مرتضی، یعنی در اصل به سپاه پاسداران تمدیم " خاتم االنبیاء"را در یک منالصه ی ساختگی به موسساتی نظیر 

چهار تا . اما سپاه هم از پس راه اندازی هیچ پروژه ای بر نمی آید، چون نه وسیله اش را دارد، و نه توان علمی اش را... می کند
این طوری ثروت ملی دارد هزینه ی لجبازی یک مشت کودک عمب افتاده می . شدیم" فاز دوم"ساختمان هوا می کنند و می گویند وارد 

 .شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 



فرامرز پیالرام کیه؟ 

 

یک هفته بعد از انمالب، . کیست؟ نماش بوده یا مجسمه ساز یا جاسوس؟ گویا تاریخ هنر درس می داده" فرامرز پیالرام"این آلای 
! آن ولت آلای پیالرام را محاکمه می کنند. است" ضد انمالب"ناگهان چند تن از شاگردان آلای پیالرام، خوابنما می شوند که استادشان 

با توجه به این ولایع، هر آدمی از خودش می پرسد؛ چند نفر مثل آلای فرامرز پیالرام ! بعد هم کارهایش را پیش رویش آتش می زنند
همان ها که حك دارند زندگی ! ضد انمالب اند؟ یا بوده اند؟ و پاسخ این است، که بر مبنای این محاسبه، نود در صد مردم ضد انمالب اند

خسته افتاده ام و دنبال چیزی !... خوشمان نمی آید" ما"کنند، نظرشان را در مورد هر چیز بگویند، همان ها که کارهایی می کنند که 
مشد : فمط بگو! نیچه نه"از چند کتابی که از والیت رسیده، یکی را بر می دارم؛ . می گردم که بخوانم تا پلک هایم سنگین شوند

این آلای کالنتری نماش نیست؟ به گمانم که در آن سال ها، چند کاری "! پرویز کالنتری"مولؾ کتاب شخصی ست به اسم "! اسماعیل
... در مورد همکارانش نوشته؛ نماشان، هنرمندان، نویسندگان! از او دیده باشم، یا اشتباه می کنم؟ بهررو نمی دانستم نویسنده هم هست

مشد اسماعیل را از سال های ! ؟ این دیگر چه عنوانی ست که آلای کالنتری برای کتابش انتخاب کرده"مشد اسماعیل"؟ و "نیچه"اما 
مشد اسماعیل را همه از بزهایش می . همان ولت ها که سرایدار کارگاه های هنر دانشکده ی هنرهای زیبا بود. دانشکده می شناسم

دیده " خانه ی هنرمندان"یش را هم در "چشم خدا! "سال هاست که بزهای مشد اسماعیل دارند در پارک جمشیدیه می چرند. شناختند
حتمن در یکی از کوچه ! شاید مشد اسماعیل همسایه ی نیچه بوده. البد پرویز کالنتری در کتابش راجع به مشد اسماعیل هم نوشته! ام

. می گشته که اتفالی مشداسماعیل را می بیند" نیچه"و البد یک روز هم کسی در آن کوچه دنبال "! سیداسماعیل"های بازارچه ی 
 "!مشد اسماعیل: فمط بگو! نیچه نه"

! دیده باشم" تاالر لندریز"بگمانم یک بار هم تصادفی کارهای این آلای پیالرام را در . پرویز کالنتری در مورد فرامرز پیالرام هم نوشته
. به گمانم خودش را هم دیدم، مرد خوش لیافه ای بود. یکی از شاگردانش، دختری چشم آبی، می گفت عاشك آلای فرامرز پیالرام است

دختر چشم آبی از رفتار آرام و . و شاید خیلی از دختران دیگر کالس، عاشك فرامرز پیالرام بودند" چشم آبی"می شد فهمید چرا آن 
یک هفته بعد از انمالب، چند تا از شاگردان پسر کالس آلای پیالرام، او را در یکی از . دانش وسیع فرامرز پیالرام، تعریؾ ها می کرد

ایان چه می گویند! کالس های دانشکده محاکمه می کنند آلای پیالرام در این دادگاه ! آلای پیالرام هم حتمن ماتش برده بوده که این آل
آلای کالنتری که بیمار نیست، البد . اینها را پرویز کالنتری نوشته! عجیب و ؼریب، محکوم می شود و از دانشگاه اخراجش می کنند

آلای کالنتری این را هم نوشته که فرامرز پیالرام، چهار سال بعد، جایی در شمال داشته رانندگی می کرده که . چیزی بوده که نوشته
ولتی مردم جمع می شوند، آلای پیالرام پشت فرمان اتومبیلش تمام . سرش روی فرمان اتومبیل می افتد و بوق می زند. سکته می کند

ا چهار سال لبل، ضد انمالب بوده. کرده بوده، رفته بوده است این طوری شده که ! البد هیچ کدام از این مردم هم نمی دانسته اند این آل
اول چند دانشجوی پسر محاکمه اش می . آلای فرامرز پیالرام که نماش و هنرمند بوده و تاریخ هنر هم درس می داده، فوت می کند

البد چهار سال هم بیکار و سرگردان و پریشان بوده و یک روز هم در شمال سکته می ... کنند، بعد هم از دانشگاه اخراج می شود و
همانجا که ما همه هستیم، راه می رویم، فکر می کنیم، و اصلن به این فکر نیستیم که فرامرز پیالرام در چند لدمی . وسط خیابان. کند

چون فرامرز پیالرام ضد انمالب، چهار سال کاری نداشته، حتمن پولی هم نداشته، چون نماشی حرام بوده، هنرمند . مان سکته کرده
البد یکی از بدشانسی های آلای پیالرام، خوش تیپی اش بوده که سبب می شده دخترها از او خوششان بیاید، و . بودن حرؾ مفتی بوده

این طوری می شود که فرامرز پیالرام ضد انمالب از آب در می آید و سکته می کند، بوق می زند و می ... پسرها به او حسادت کنند و
 ! میرد

اصلن خود . لاضی و دادگاهیم. بدی دیگر آلای پیالرام این بوده که نمی دانسته ما مردم، همه مان هم لانون گزاریم، هم مجری لانونیم
دار می زنیم و خودمان هم کفن و دفن می کنیم و دست . محکوم می کنیم. لانون در دست های ماست، محاکمه می کنیم. ایم"لانون"

من، شما، . شاید هم از این دادگاه به دادگاه بعدی، مدام دیگران را محاکمه می کنیم. هایمان را می شوییم و می رویم دنبال کار و زندگی
شاگردهای آلای فرامرز پیالرام، همه ی آنها که در خیابان دور اتومبیل پیالرام ایستاده ایم یا از کنارش رد می شویم، تمام آنها که مثل 

چون دختران . من فرامرز پیالرام را نمی شناسند اما از روی سادگی و بی هیچ ؼرض و مرضی از فرامرز پیالرام خوششان نمی آید
برای همین هم محاکمه اش می کنیم، آثارش را آتش می زنیم، از دانشگاه . از فرامرز پیالرام خوششان می آید" چشم آبی"خوشگل 

اخراجش می کنیم تا برود شمال سکته کند، بوق بزند و بمیرد، و ما پس از مرگش هم او را لضاوت می کنیم، در حالی که هم چنان در 
بی آن که به ماشین هایی که بوق می زنند، به راننده هایی که روی فرمان اتومبیلشان سکته می کنند، . خیابان های زندگی راه می رویم

آدم ها را . است، از روی برداشت شخصی مان از لانون" لضاوت"کار ما توجه به امثال آلای پیالرام نیست، کار ما . توجه داشته باشیم
 !زندگی ست دیگر. آنها هم پشت فرمان سکته می کنند، می میرند تا ما را فراموش کنند. محکوم می کنیم، و بعد فراموش می کنیم

در یک . نیچه و مشداسماعیل و پرویز کالنتری را توی لفسه می گذارم، چراغ را خاموش می کنم و سرم را به بالش تکیه می دهم
"! مرگ بر پیالرام"بعضی ها پیراهنی به تن دارند که رویش نوشته؛ . خیلی ها صورت ندارند. خیابان، میان جمعیتی بسیار گیر افتاده ام

بته که می شناسم می . همه می شناسندش. از یکی شان می پرسم؛ شما آلای پیالرام را می شناسید؟ می گوید؛ همان ضد انمالبه؟ ال
ا همه می گویند! پرسم شما چطور فهمیدید آلای فرامرز پیالرام ضد انمالب است؟ می گوید؛ بههه مردم که . صدا و سیما هم گفته. آل

می پرسم؛ نظر خود آلای پیالرام چیست؟ خودش چه می گوید؟ می گوید؛ هرچه می . حتمن یک چیزی هست که می گویند. مرض ندارند



بؽل دستی اش می گوید؛ . حرؾ یک ضد انمالب به چه درد می خورد؟ می گویم شاید اشتباهی رخ داده باشد. مهم نیست. خواهد بگوید
 دیگر کجایش اشتباه شده؟. مگر نشنیدید، صدا و سیما هم گفته

یعنی همه شان ضد انمالب اند؟ پس ضد . کنار خیابان می ایستم و فکر می کنم؛ این روزها خیلی ها برای رفع بیکاری نماشی می کنند
برای همین هم دخترها . چون آنها هم که نماشی نمی کنند، باالخره گاهی مورد توجه دخترها لرار می گیرند. انمالب باید زیاد شده باشد

این را می دانم که . پس باید اینها را محاکمه کرد، اخراج کرد. این نماش ها باعث شده اند که بازار من کساد شود! به من توجه ندارند
باید محاکمه و اخراج . نماشان زیادی هستند که من دوستشان ندارم، اصلن تمام کسانی که من دوستشان ندارم، باید ضد انمالب باشند

مهم این است که من از آنها خوشم نمی . بوق می زنند یا نمی زنند! دیگر به من مربوط نیست که به شمال می روند یا جنوب. شوند
 . بیخود نبوده که محاکمه اش کرده اند! از دست این آلای فرامرز پیالرام. خوابم نمی برد! آید

 !بدبختی بعدی تا این بدبختیی فاصله ؛ هفتچیه؟ گ خوشبختیپرسیده اند؛ از چارلی چاپلین معروؾ است که 
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! کشفیات بورانی

 

چند ثانیه ای گذشت تا خواب از سرم !  روی شیشه می کشندپشت پنجره ی من و ناخن اند گربه های محل جمع شده تمام فکر کردمبتدا ا
، آبشار نیاگارا با زاویه ی چهل و پنج درجه، به در و  باران که نه.ن با این خشم و ؼضب و به این تندی و تیزی ندیده بودمابار. دبپر

 خواب کجا با این سر و صدای باد و بوران،خب، .  بشکنندشیشه هامی کوبید، طوری که فکر کردم االن و یک دلیمه است که پنجره 
و شهر را می  ساختمان که باد و بوران در و پنجره و بالکن و با فنجانی لهوه و چپمی تازه، در حالی !و و نیم صبحپیدا می شد، حتی د

"! آلا"چشمم افتاد به رساله ی .  بیایدخواب دوباره بسراؼم بلکه تا عبیدی، ایرجی، چیزی پیدا کنم،کشیدم شست، نگاهی روی لفسه 
. ..، خمینیو گفتم یا خواجه را بستم نشستم روی کاناپه، چشم ها. آنهای دیگرو گلستان بهتر از عبید و ایرج و 

بته نه با این فارسی لشنگ) ...اگر مردی به اشتباه ترتیب خروس خانه را داد" یک به هم هنوز ،  باشداگر تخیلت چهار موتوره هم. (ال
 لوات با باره یالبد جایی در!  بیافتی تا به فکر لوات با خروس پیمان نیاز داریانحراؾ دماؼی تکمیل و یک اختالل روحی پر و

می فرماید؛ این خروس، . ندفهرست ندار است که  بدی این رساله ها این! اندنوشته" آدابی"سوسک هم لورباؼه و عنکبوت و 
 زنای بیلیاردی محسوب میگاییده شده، نوعی اند، پس خوردن خروس "محرم" خانه البد چون اهل!  استحرام خانه خوردنش به اهل

! ام استنطرؾ هم حرآمی فرماید؛ گوشت این خروس به همسایه ی این طرؾ و  !به خروس، و از خروس به اهل منزلفاعل  از شود؛
می ؟ همین طور که این مسایل ؼامض بشری را  کندخروس کون دریده ی سر بریده ی شکم پاره را تناولاند تو همسایه چرا نمی

 انگار این جماعت ذکور در اسالم، کار.  می آیدهم جلوی چشممبرگشته خروس بخت آن ، گاهی بصورت فالش بک، لیافه ی خوانم
. می گردندمتحرک سوراخ  یک  دنبال چیزشان در دستشان است و بیست و چهار ساعت.ندارنددیگری 

این خروس چیست؟ اگر تفاوت همسایه ی اولی و دومی !  است حالل به بعد،طرؾ ترآن می فرماید؛ گوشت این خروس به دو همسایه 
خوردنش به  هم بازیعنی اگر مسلمان با خروس دو همسایه آن طرؾ تر لوات کند، ؟  باشد چهطرؾ ترآن فلک زده مال دو همسایه 

طرؾ تر و آن  همسایه ی بؽلی و دو همسایه  اگر؟ حاالامفاعل، حر یعنی ؟ اما برای دو همسایه این طرؾ تر، استصاحب خروس حالل
 مسافر فلک زده وارد این شهر اگر یک ، نه؟د؟ خوردن خروس در این شهر احتیاط دار چهاینکاره باشندمسلمان بعدی و بعدی هم 

 که همه ی خروس های شهر اینکاره اند؟ فکر نکنم این رساله به انگلیسی انداز کجا بدتکلیفش چیست؟ ، بشود و گرسنه هم باشد
 ! هم سوال می کردند" خروس بازی"انشجویان دانشگاه کلمبیا در مورد وگرنه د!  باشدترجمه شده

همه هم بی حجاب و . نمانات باغ وحش تهرانگران حیونه، من خروس نیستم، ولی .  بجانماین باد و بوران، دلهره افتادهدر وسط شب، 
. جای نگرانی نیستچندان شده باشند، " اینکاره"ت فلک زده از دم ناا این که حیو!، مثل شمپانزه گاهی هم فریبا،پوشش اسالمی
نسخه یک ،  باغ وحشورودی البد با هر بلیت! که یکی یکی را به جرم اشاعه ی فساد و فحشاء، سنگسار کنندآن است ترسم بیشتر از 

ا"از رساله ی  را که کنار هم بگذاری، فمهی لوانین !  استچمدر ضعیؾ و حمیر. در اسالم گرفت" مرد"دلم برای ! استهم ضمیمه " آل
ناخن الک یک با . ، همه مرد اند، مردانی که چیزشان توی چشمشان است، یا وسط پیشانی شان"اسالم عزیز"بنظر می رسد شهروندان 

اند، چه خاکی پا برهنه همه زن ها پس این شهروندان در آفریما، که  ...یا چند تار مو، تحریک می شوند و ،پایا مچ دست ، یک زده
 !بماند" بیرون "دتنها عضو زن که اجازه دار! اما نه، با چشم زن  شوندکون خروس تحریک میبا که انی ؟ مردبسرشان می کنند

بی "در جمهوری مردان،  ، وعشوه و فتنه و بال بودهمبنا و منبع والعیات، تخیالت و چشم زن، در ادبیات و  است هزاران سال
..  .! ماندنش بال مانع" بیرون"است و " خاصیت

بیخود نیست که این مومنان مذکر را به هزار سوراخ رنگارنگ و متنوع در بهشت، وعده ی پاداش می دهند، وعده هایی که در بهشت 
 که ساعتی با حوریّه صحبت ، روجه از حوران می دهند و چهار زن از آدمیانهفتاد مومنی را هر"هم، گرد جماع و لوات می چرخند؛ 

" ساعتی خلوت با خود"با وجود هفتاد حوری و چهار زن، هنوز هم به )  خلوت می کندخود و ساعتی با زن دنیا و ساعتی با داردمی 
 نهری وجود دارد که بهشتدر . یندرو نار پستان می دختراننهرهای بهشتی در کناره " یا (157، ص8ج  بحاراالنوار،) (!نیازمند است

 یک ازآن هراز جماع با " یا (۱۹۶ص ،۸جبحاراالنوار، ). .. وانددر دو طرفش دختران باکره سفید روی و سفید پوش نشسته 
بشتابید ) . باشند و برایشان میسّر نشده باشدداشته  لذّت صد مرد را می یابد که هریک چهل سال خواهش مجامعت و آمیزش،حوریان

با این )ی بکند، بر روی او یا بر پشت او حورمإمن متحیّر می باشد که نظر به کدام اندام " یا (205، ح 8بحاراالنوار،ج ) (ای تشنگان
مرد هم نه، " اسالم عزیز"این شهروندان ...  یا (205، ح 8 جبحاراالنوار، ). ..(!حوری هم نظر دارد" پشت"همه وعده، هم چنان به 
البد این همه وعده داده اند و با تاکید، از آنها نام برده اند تا مگر بز و خروس و کفتار و جوجه تیؽی در ! تنها یک آلت تناسلی اند

 !  آمین یا رب العالمین. بهشت، از دست مرد مسلمان در امان بمانند

از بدو ورود، یکی از این مجانین با تعظیم و تکریم پیش آمد که لربان، . لطیفه ای هست که شاهی یک روز از تیمارستانی دیدن می کرد
ولتی شاه به اتاق اول رسید، باز مرد پیش آمد که لربان، جدی عرض می . من دیوانه نیستم، لطؾ بفرمایید، دستور بدهید مرا آزاد کنند

شاه به بازدید ادامه داد اما مرد، در هر . شاه به رییس تیمارستان نگاه کرد و رییس چشمکی زد... کنم، من سالم هستم، دستور بدهید 
تا این که باالخره شاه کالفه شد و به بؽل دستی اش گفت؛ اسم . اتاق و راهرو، سر راه شاه سبز می شد و تماضایش را تکرار می کرد



ا را بنویس تا ترتیب آزادی اش را بدهیم در پایان بازدید، ولتی شاه لصد داشت سوار اتومبیل شود که برود، یکی انگشتی به . این آل
با حیرت نگاه کرد که این چه کاری ست، مردک دیوانه؟ مرد گفت؛ . شاه با عصبانیت برگشت، دید همان مرد است. ماتحت شاه رسانید

. لربان می خواستم یادآوری کنم، مبادا ارادتمند را فراموش کنید
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! ای ایران

 

ین عکس العمل هر آدمی لاه لاه خنده . گریه است- گناه من نیست اگر خبرها کمدی تراژیک اند و اول

- گناه من نیست اگر آپارتمان ها فسملی اند و دو طرفش دو همسایه و باال و پایینش دو همسایه ی دیگر زندگی می کنند و لاه لاه خنده
! گریه ها از دیوارها می گذرند و به گوش همسایه ها می رسند

گناه من نیست اگر اتاق خواب ننه بابام در نود و بولی سال پیش، در شهری در ایران بوده، و آنها هم به عملشان نمی رسیده رختخواب 
!  تولید کنند" مایکل"یا " میشل"شان را به پاریس یا لندن یا کپنهاگ منتمل کنند تا بجای علی یا دمحم، "خاک بر سری"

به خیال آن که این خاورمیانه ای " مهربان"این است که با خواندن برخی خبرها، ناچارم آب لهوه را زیادتر کنم چرا که همسایه های 
بیچاره مشکلی دارد یا عملش پارسنگ بر می دارد، برای احوال پرسی به در می کوبند، و من باید سر فرصت توضیح بدهم که علت این 

بلکه خواندن برخی خبرها هر انسان ! به دنیا آمده ام" ساوه"و " لم"یا " رفسنجان"یا  " خامنه"آن نیست که در سمنان یا " بی تابی"
می اندازه، چه رسد به تروریست های احساساتی " گریه خند"متمدن فهمیده ی اروپایی خاک بر سری را هم به همین شدت به 

! خاورمیانه ای

؟ تا "حالت خوب است"دیشب هم، همسایه ی دست راستی نگران از این که مبادا تنهایی و ؼربت به سرم زده باشد، به در کوفته که 
از هفت بعد از ظهر به )" ممررات منع عبور و مرور در بهشت زهرا"لهوه اش را هورت می کشیده، عنوان خبر را برایش خواندم؛ 

آن هیکل نود کیلویی چنان به ارتعاش درآمد ... چند ثانیه ای بر و بر نگاهم کرده و بعد. کجاست" بهشت زهرا"و توضیح دادم که ! (بعد
که ترسیدم هر لحظه دوتایی مان با فنجان های لهوه و مبل و میز و همه، یک طبمه نزول کنیم و مستمیم روی سر همسایه ی پایینی 

توضیح بدهد، لهوه ی " سورن"جور مرا بکشد و لضیه را برای " ماریانه"تا . برای همین هم صدای زنگ در بلند شد. هوار شویم
...  دیگری می ریزم و

در عین حال شرمم می آمد برای این بی خبران متمدن بدبخت، توضیح بدهم که جایی که مرگ و عزا و گریه و زاری جای شادی و 
ها اتفاق می "گورستان"نیست، و اؼلب اتفالات زندگی، حتی لرار و مدار دختر پسرها در " عبور و مروری"زندگی نشسته، در شهر 

حتی ... و" گلستان شهدا"، "روضه ی رضوان"زهرا، " بهشت"، انگار که پارکی، گردشگاهی؛ "رنگین"افتد، که همه شان با اسامی 
حاج خانم می گوید؛ نگو ننه، . لبر آن بیچاره ای که در زنده بودنش حسرت یک بوته گل در اتالش داشته، پوشیده از گل و گالیول است

می پرسم تو لبرستون، مادر؟  ! اونمدر با صفا درستش کرده ن که آدم دلش وا میشه... درخت و آب و فواره و گل و گیاه،

یا ... می کنند یا اسکیت بازی می کنند یا جشن و پایکوبی دارند و" تظاهرات"می گویم نه خیال کنید مرده ها " سورن"و " ماریانه"به 
زنده ها از زور گرسنگی و گرانی به مرده خوری افتاده اند، یا گرسنه ها برای خرما و حلوا به لبرستان هجوم می برند، یا کسی مرده 

دارند، یا چون " تظاهر"و " تجمع"اپوزیسیون در لبرستان جلسه تشکیل می دهد، یا مخالفان بر سر لبر شهیدانشان ... می دزدد یا
، یا "کارگران شرکت واحد"وزارت کشور به انجمن ها و کانون ها و اتحادیه ها اجازه ی تشکیل جلسه نمی دهد، جلسات سالیانه ی 

که اتفالن هیچ کدام این اتفالات در )تشکیل می شود، " بهشت زهرا"در " کانون نویسندگان"، یا تجمع "کتاب سال"مراسم توزیع جوایز 
ندارند، مردگان رفت و آمد " عبور و مرور"خیال نکنید در جزیره ای که زندگان اجازه ی ! (لبرستان در آن والیت، دور از ذهن نیست

از هر طرؾ که نگاه کنی، تنها در یک جزیره ! در لبرستان از همین رو تدوین شده است، نه" ممررات منع عبور و مرور"می کنند و 
، می تواند مکانی برای شکایت از روزگار، جایی برای دق دل خالی کردن، و نفس کشیدن و نفس "گورستان"در این جهان پهناور، 

"! گریه کن، سرزمین محبوب من! "بود" آزاد"تا دیروز، می شد تا اندازه ای در گورستان ! تازه کردن باشد

معروؾ است که در زمان شاه سابك، یک نفر هر روز، با عبور از سه راه شاه، به آجانی که سر چهارراه ایستاده بود، پنج تومان 
تا این که باالخره یک . آجان اصرار داشت بداند علت این هدیه چیست، و مرد استدعا می کرد که علتش را نپرس. دستخوش می داد

هرچه مرد اصرار کرد که نپرس، آجان خشمگین فریاد زد که . روز آجان مربوطه از کوره در رفت و گفت تا دلیلش را نگویی، نمی گیرم
مرد بیچاره به زبان آمد که سرکار، همین لدر که شما یک باتوم نیم متری به پر شالت آویزان است، . نه، تا علتش را نگویی، نمی گیرم

! و می توانی بهر شکلی که مایلی، در فالن خواهر و مادر من فرو کنی، و نمی کنی، روزی پنج تومان دستخوش دارد
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حك کشی در اسکار 

 

همه ی ما کم و بیش فیلمی را دیده ایم و می ! در اهدای جوایز بین المللی مانند همین اسکار، گاه شاهد حك کشی های آشکاری هستیم 
شناسیم که از همه ی فیلم های برنده، شایسته تر بود تا جوایز اسکار را درو کند، اما در تمامی مراسم، از نامزد کردن فیلم ها تا شب 

! اختتامیه، نامی هم از این فیلم سراسر حادثه، برده نشد

 لد و باال و سن و به.  استایستادهاز بمیه ی فیلم ها باالتر  گردنی سر و، ها"بخش"در همه ی " ی شهرام جزایریروزگارروزی، "
  حتی در فیلمی که چند سال لبل،"!ی نهائی دادگاه، از دست مؤموران گریخترأدر آستانه ی صدور ! " کنیدجوان نگاهبازیگر سال این 

سخنگوی " علیرضا جمشیدی"آلای ! ، چنین صحنه ی هیجان انگیزی وجود نداشت مرد"جسم سختیک اثر برخورد با بر "لهرمانش 
 می برده اند، اظهار ناراحتی روحی خود را همراه (شهرام جون) هنگامی که مؤموران او"گفته؛ در مورد این صحنه از فیلم لوه لضائیه 

و سپس در محل هیات کارشناسی به  (یک ملودرام جاندار و اثرگذار)  به خانه اش برود دهندمی کند و از مؤموران می خواهد اجازه
 و باطبی نخوردند؟ زرافشانچرا یکی شان به تور گنجی و " مامورین دلرحم"این !  است"نپیوسته" که  لحظهتا ایناما . "بپیونددآنها 

 او فرزندکه پدر و مادر و همسر و  فرار شهرام جزایری از پیش برنامه ریزی شده بوده، چرا "می گوید؛آلای جمشیدی چند لحظه بعد 
وضعیت خانه ی  از ! همه جانبه در مورد زندگی و شخصیت لهرمان فیلم"اطالعات")  از ایران خارج شده بودند،از چند روز پیش

اختیارش گذاشته  در  افرادی نیز برای فرار او حدود یک میلیارد تومان پول!( اما بی خبرنداز خودشآرسن لوپن کاملن خبر دارند، 
جای عاشورا در تاریخ شیعه  ذی الجوشن داده بودند، شمرخمس این پول را به حتی اگر ! ماموران" دلرحمی"علت این هم ) "بودند

 سوال اینجاست که این پول، چگونه (.اش بکوبدبه سر و سینه مجبور نبود این همه سال خالی می ماند، و ملت همیشه در صحنه هم 
فراری دوره ی چی؟ )!  بودند"دوره دیده"محافظ ماموران که ند ه اگفتاین را هم  شهرام جون در زندان لرار گرفته است؟" در اختیار"

  !(هستندیک مدرک کارشناسی ارشد هم پس شایسته ی ؟ "شهرام جون"دادن 

 بعضی ها !یب کردند تکذ"بکلی" برخی ها اظهارات را اگرچههست؟  یادتان  از صدا و سیمای الریجانی پنج سال پیشراجلسات دادگاه 
امام فمه در جلسه ی درس  یک روز. سنی بود" بهلول. "یمکرد" امور خیریه"هم گفتند هدیه گرفتن جرم نیست، ما پول را صرؾ 

می گوید؛ برای " صادقفمه "؟ گفت؛  کاری ستپرسیدند این چه. دزدید و به فمرا می دادمی ، خرما چون خارج شد. صادق شرکت کرد
این یک میلیارد هم البد !  ثواب به حساب من۹ یکی در، بهیکی ش .  و برای بخشش، ده ثواب،دزدی یک گناه به حسابت می نویسند

کل نیروی ی ؟ فرمانده " دادندفرار کرد یا فراری اش"نوشته؛ " کیهان"آلای ! شود می روی چهارتای لبلی، صرؾ امور خیریه
 اینها که تا یک  بودند؟"کارتون خواب"پس ) "مؤمورانی که شهرام جزایری از دست آنها گریخته، پلیس نبوده اند"؛ هانتظامی اعالم کرد

شهرام جزایری در اختیار " اطالعات و امنیت تهران گفته؛ پلیسسرتیپ دمحمرضا علیپور، رئیس  (!بودند" دوره دیده"ساعت پیش 
؟ البد هزینه ی فیلم می شد، چی می شد" وارد"اگر ) " اطالعات و امنیت تهران تا کنون وارد عمل نشدهپلیسسازمان زندان ها بوده و 
شهرام جزایری ی به پرونده  رسیدگی گفته؛ دادسرای تهران در مراحل (!سعید مامانیههمون ) دادستان تهران (سر به دو میلیارد می زد

جلوی دوربین نبوده، بلکه " دادستانی"یعنی  (پس البد سندیکای کفاشان شهرام جزایری را محاکمه می کرده)! "هیچ نمشی نداشته
لباس و بهترین افکت های بهترین برای اسکار تا اینجا تکلیؾ  !، جزو دستیاران کارگردان یا از عوامل صحنه بوده استپشت دوربین

 ! صحنه روشن شد

 سریع، بدون ،به طور لاطع" هم هیاتی سه نفره را مؤمور کرده تا اگر کسی در این ارتباط مرتکب لصوری شده لضائیهرئیس لوه 
ت و به دور از هرگونه جوسازی گفته " لتل های زنجیره ای"ظریفی در مورد . به او اعالم کنندروز  ۱۵ تا "اؼماض، در کمال عدال

 هایی برای یافتن آلای جزائری به دست آمده"سرنخ" هم گفته؛ لضائیهسخنگوی لوه !  می رسدبود، پیگیری این پرونده ها به خود خدا
هیچ "اما ممامات پلیس گفته اند؛  (!، عیب و ایرادی پیدا کند" ی اسالمبیضه"بعید نیست   نکشند، چونها را بی هوا"نخ"امید است )

این . نیاز داریم" سر طناب"، در این مورد به "سر نخ"اصلن چه نیازی به  . این به اون در!"ی وجود نداردجزائرسرنخی از شهرام 
حیؾ " و "جعل اسناد"، " رشوهپرداخت"، "اخالل در نظام صادراتی"، "اخالل در نظام التصادی" پنج سال پیش به اتهام جونشهرام 

اما با اعتراض او، دیوان .  سال زندان محکوم شد۲۷و به  (!بوده "رهبر"خوب یکباره بگویید )  مجرم شناخته شد"و میل اموال دولتی
 تمام شد و لرار وثیمه امسال دی ماه ۲۶ "بررسی مجدد"این . به دادگاه دیگری فرستاد" بررسی مجدد"  را برایپروندهعالی کشور 

اما . (...یک صدم وثیمه را بصورت نمد، بیعانه داده و ! به این می گویند مؽز التصادی) ای به ارزش یکصد میلیارد تومان صادر شد
را بپردازند " وثیمه"یعنی متهم و شرکاء پذیرفته بودند )  را موکول به مشخص شدن میزان دارایی های شهرام جون کردلرارلاضی این 

را می برده اند که اموالش را در شهرام جون  پریروز هم (شهرام جون سوخته" ناراحتی روحی"البد دلش برای .  لاضی جر زدهاما
استکان نعلبکی ها و منمل و رعایت شود، و در ؼیاب شهرام جون، " عدل اسالمی"چون خواسته اند ! بزنند تخمین حضور خودش

اصل اساسی جمهوری در )" چانه زنی"الزم بوده خود شهرام جون هم باشد تا با .  تر از ارزش اصلی، لیمت نزنندپایینش را انبر
کجا بوده؟ چون شهرام  شهرام جون" اموال"این ! اوپس. ( برساندسمؾ یکصد میلیارد تومانلیمت دیگ و دیگبرش را تا  ،(!سیاست

شاید هم ! بپیوندد" دوره دیده"، به مامورین "دیدار"می کند، و لول می دهد پس از " دلتنگی"جون در راه، برای دیدار خانواده اظهار 
، در "بیت رهبری"خانواده، تحت حمایت و سرپرستی " سرپرست"یا به دلیل گرفتاری ! خانواده در این مدت ساکن هتل متلی بوده اند

!  دارد " ساس پنس"مالحظه می کنید که فیلم مورد نظر ما چمدر .... اسکان داده شده بودند، یا " خیریه"یکی از موسسات 



 میلیارد تومان از بانک ها پول ۴ کنند، لهرمان مامی دستگیر به جرم جاسوسی ، "رویای آمریکایی"به دلیل  را هاآدم در نظامی که 
بانكی کشور تسهیالت ارزی ی  شبکه ازیک میلیارد دالر  بیش از.  مشاور کمیسیون التصادی مجلس هم بوده! و رشوه دادهگرفته

ی خوبی التصاد وضعیت ۱۳۷۵سال کسی که تا ! اتفاق افتاده" صادرات و واردات" طول پنج سال فعالیت در اینها همه ...دریافت کرده
به حبس ابد  !( پیدا کنند"حسابی "کارو بروند یک  خجالت بکشند  استدندانپزشکان وطنی بهتر) ندهانداشته و دندانپزشکی می خو
 . بزند" خانواده"، رفته سری به "برآورد اموال"محکوم شده، و حاال در راه 

در "گفت که؛  را هم  این(به چه؟" کمک") . استبه برخی نمایندگان مجلس داده" کمک" گفت این مبالػ را به عنوان جونشهرام 
بلکه نیت ) " با نیت و لصد اخالل نبودهگرفته،کارهای التصادی و تجاری شركت هایی كه تحت كنترل من بوده، اگر هم اشتباهی صورت 

 بوده "و آشنایی دوستی رابطه ی مبالؽی كه به مسوولین داده ام بدون هیچ چشمداشت، صرفن بر مبنای" گفت؛ هم بعد .(داشته" خیر"
بر منکرش ) "دانممن خودم را خادم موثك نظام می "بعد هم گفت؛ . (بوده اند" مسوول"همه شان " دوست و آشنا"روشن نشد چرا )

 بعد هم بی دریػ اسامی را ردیؾ کرد، از نماینده و رییس مجلس گرفته (انی استوار است"خادم"ی، بر ستون چنین "نظام"چنین ! لعنت
بی " ) نیم میلیارد از موبایل و تلویزیون گرفته تا... و فرزند حجت االسالم دری نجؾ آبادی و فرزند آیت هللا ممتدایی ورهبرتا برادر 

اگر با آلای جزایری سابمه ی " و گفت؛ کردهرگونه ارتباط با شهرام جون را تکذیب ، انتخابی مدیر روزنامه  (داده" چشمداشت
بعد هم گفت؛ مبلؽی  ( نیستند؟"مرد"آلای جزایری، هیچ کدامشان " دوستان"پس این ) "کردمدوستی داشتم، مردانه از ایشان دفاع می 

ا را دوست دارم ولی ایشان ما  (در اینجا شهرام جون به گریه افتاد) فرستادم (رهبرمسوول دفتر ) هم خدمت آیت هللا دمحم گلپایگانی من آل
و معصوم است و " پاک"است که " ممام معظم"پس تنها . "شدمرا لابل ندانستند، چن را پس فرستادند و دو هفته بعد هم دستگیر 

ام ممام رهبری از مردم و مسووالن خواستند  (! ی اوریجینال برای بهترین فیلم نامهاسکار)! را گزارش داده" رشوه"  دردر همان ای
 با سرمایه گذاری  کشوراز نظر علمی ثابت شده که گسترش فساد در یک"بعد هم گفتند؛ ! ممابل برخی جنجال آفرینی ها هوشیار باشند

  !(، نظیر الدامات شهرام جون، گسترش پیدا کند، فساد کم تر می شود"سرمایه گذاری"؛ هرچه "علمی"تفسیر ) "نسبت عکس دارد

؛  گفته ( مکملاسکار بهترین بازیگر)  متهم ردیؾ دوم(!) صادرات ایرانضمانتشخصی به اسم حسین کربالیی مدیر عامل صندوق 
 حمولدان با امور بازرگانی در مجلس نمش داشته و حتی با استفاده از رابطه با یکی از  مرتبطآلای جزایری در تصویب برخی لوانین

در تصویب لانون و تشویك " شورای نگهبان"از )! شورای نگهبان را هم بگیرد ی های عضو شورای نگهبان، توانسته تاییدیه
برای امور " گفت؛ (آلای کربالیی)  میلیونی هم که از شهرام جون گرفته۴۰۰مورددر و  (کمال تشکر را داریم" سرمایه گذاری علمی"

روزها شیخ کروبی  همان (.در آن نظام، در سایه می ماندند" خیر"اگر شهرام جزایری دستگیر نمی شد، این همه آدم ) "خیریه گرفتم
 خود را به نمایندگان پول" سرریز"گفت؛ شهرام جزایری  (برای مصارؾ خیریهاین یکی هم )  شهرام جون پول گرفته بودازهم که 

  !"دریافت کرده اند، معرفی شوند ایشان  باید افرادی که بیشترین مبالػ را از،مجلس می داده
 یوسفیان نایب رییس کمیسیون حمولی و هللارا هم روشن کرده باشیم، به فرمایشات عزت " بهترین فیلم" که تکلیؾ اسکار آنی برااما 

 من این را نمی.  در حد یک سرباز و مامور نیروی انتظامی نیست سادگی هاینافرار شهرام جزایری به :  کنیدلضایی مجلس توجه
 بعد هم اضافه کرد؛ !" آب شودلطرهیریم که متهم پشت چراغ لرمز فرار کند، به خانه برود، لباس عوض کند و بعد مثل یک بپذتوانم 

 دهد؛ مسروق فرار می پرسد؛ ممکن است شما فرار کنید؟ و ایشان پاسخ می یریجزاجالب است که یک خبرنگار دو هفته لبل از آلای "
پرتمال "بابا این شهرام جون فیلسوؾ هم بوده، ولی حاال که فرار کرده، باید پیدا کنیم ) !کند ، این سارق است که فرار مینمی کند
از سخنان گهربار آلای نایب رییس کمیسیون حمولی و (. باید از دستگاه لضایی نظام پرسید بر سر آن خبرنگار چه آمد؟. (را" فروش

نبوده، وگرنه " مسروق سارق شده"ی "خانه"ی حامل شهرام جون، "دوره دیده"لضایی مجلس روشن می شود که ممصد کاروان 
  "!  مثل یک لطره آب شود"درآید و " سارق مسروق"شهرام جون سر چهار راه پیاده نمی شد برود خانه و لباس عوض کند و در هیات 

حاال هم .  سالگی شروع کرده۲۴یعنی از . بوده" مشاور"و " بازرگان"پنج سال هم .  سالش بود۲۹شهرام جون هنگام دستگیری، 
بتهاگر .  سالش باشد۳۴باید  ! باشدنکرده  را جراحی پالستیک اینجا اونجاش" مادونا"مثل نگرفته باشد و " صؽر سن" در این مدت ال

 با یک هاله نور، به ریاست جمهوری کرده بود، شاید هم" امور خیریه" صرؾ رانفت اینجا نیمی از درآمد اگر دستگیر نشده بود تا 
هپل هپو شد، و   یا رسید،شهردار سابك تهران، بدون یک سندرجوع کنید به سیصد میلیاردی که در زمان تصدی ). رسیده بود

 ".دزد نگرفته، پادشاس"از لدیم گفته اند؛ . ( رفت رییس جمهور شد،مثل بچه ی آدمفرار نکرد بلکه " سارق"

 دارد تا" چشم اسفندیار"یک ، "نظام"از آن " محفلی"هر . می رسد" بیت رهبری"به " هنرییک عمر خدمات "یک اسکار هم برای 
...!  کردبمجردی که رویش را زیاد

 1386فروردین 

، مشؽول تهیه ی "شیخ نشین"شایع شده که پس از بازگشت از یک ! یک سال و نیم است، سر و صدایی از شهرام جزایری نیست
( 87آبان )! است" 2روزی، روزگاری شهرام جزایری "

 میلیارد نالابل، به 4، شهرام جون با (امیرمنصور آریا)، و پرونده ی سیصد میلیاردی (باند فاطمی) میلیاردی بیمه 50بعد از پرونده ی 
 ( 90اسفند )! مفتخر شد" آفتابه دزد"لمب 



بیالن سال 

 

از اخبار و لضایای داخلی دور افتاده ای، روزنامه . نگرانی های تو در مورد حال و روز ما بی مورد است، عزیزم! ببین منو ملک جون
. ها و صدا و سیمای دشمن هم زیادی در مورد اوضاع ما دروغ و دلنگ ردیؾ می کنند، همین ها باعث شده تا سر دلت فشار بیاید

ای داشتیم که تا "هسته"در تمام سال گذشته یک مشکل . عرض کنم به خدمتت که اینجا آب از آب تکان نخورده، همه چیز آرام است
، بحال ما صادر کند" کاؼذپاره"این یارو شورای امنیت هم خودش را جر و واجر کند و هی . ما می ماند" حك مسلم"خود جهنم هم 

هی!تاثیری نداره، بس به حرؾ را چسبیده اند " هسته ".شان هم نیست"هسته"به ، مشکالت هسته ای  اینجا روسا به حول و لوه ی ال
و  (پایش بیفتد چیزهای دیگر بر وزن خون هم می دهیم)خودمان خون خواهیم داد " حك مسلم"در راه . و سنگر را خالی نمی گذارند

بته این مساله برای حکومت مشکالت!  می آفرینیم"حماسه" ای از در و دیوار "هسته"مثلن االن دانشمند . جنبی هم داشته کوچولوی ال
و " تمطیر"و " تخمیر"به " فن آوری شیمی آلی"لبلنا خانواده ها در زیرزمین لرع و انبیك داشتند و بر طبك . مملکت باال می رود

های انگور و خرما و چوب کشمش گوشه "هسته. " و دارد،هم داشت" فضوالتی"خوب، این گونه فعالیت ها . مشؽول بودند" تعریك"
تا . را کشؾ کردند" انرژی"تا این که بچه ها بزرگ شدند و کم کم از طریك این هسته ها . ی زیرزمین ها انبار می شد و دردسر داشت

 و سر پا می کند" راکتور"چند روز دیگر هر خانواده از بابت انرژی خودکفا می شود و همانجا در زیرزمین، کنار لرع و انبیك، یک 
!  می کنند" ؼنی"می گویند مرحله ی بعدی این فن آوری این است که فمرا را هم . "ؼنی سازی"مشؽول می شود به 

یعنی آرام . درست کند.." اسکورت و ماشین و راننده و برو و بیا"مشکل بعدی حکومت این است که برای این دانشمندان هسته ای 
جوانان ما که در فن آوری پزشکی به "لرار شده " فرمان حکومتی"این است که طی یک . آرام داریم دچار کمبود نیروی کار می شویم

چشمش را بسازند، کبد "یعنی . تولید کنند کارگر و راننده و اینا را کشؾ کرده اند، یکی دو میلیون" سلول پایه"و " اوج رسیده اند
بته "! تا مثل اولش کار کند"کنند " نصب"دل و روده و ؼیره، بعد ..." بسازند، و فعلن علما گفته اند دستگاه تولید مثل را طوری ال
را تدوین و " سلول پایه"کار نکند تا حوزه، ابتدا رساله ای در مورد احکام صیؽه و طهارت و ؼیره در مورد " مثل اولش"بسازند که 

 . اسالم را بخطر بیاندازد" سلول پایه"کند، مبادا " در"

انگار این دشمن بی پدر در . ش را می انداخت"آخرین تیر ترکش"مدام . دشمن هم که می دانی، در سال گذشته هم چنان فعال بود
" آخرین تیر ترکش دشمن"یکی از آخرین !  و باز تمام نمی شود می کند"در"هی . دارد" آخرین تیر"ترکشش فمط چند هزارتایی 

هی این یکی هم به سوراخ نمی خورد"معظم"اختالؾ بین مسلمان ها بود که  ما تا به حال خیال می کردیم .  گفتند؛ به حول و لوه ی ال
این شد ! اما رهبر در نطك روز عید ؼدیر گفتند، اصلن اختالفی بین مسلمان ها نیست. شروع شده" ؼدیر"اختالؾ مسلمان ها از روز 
تا صبح با ؟ خوانده ای" مرد و مرکب"در  را که "اخوان "داستان شطرنج بازی. نداشته ایم" سوراخ"که تازه فهمیدیم ما از ازل 

که پرتاب " آخرین تیر ترکش"هم بعد از این همه دشمن ! ندارد" شاه"شطرنج بازی می کرد، تازه صبح فهمید که طرؾ اصلن " مرگ"
سراغ زن ها و یک عده ه رفت ،بر نمی آید که از مردهای این مملکت کاری هبعد هم فهمید. نداریم" سوالخ"کرده، تازه فهمیده که ما 

هی چند روز مانده به هزن ها تربیت کردمیان " انمالب نارنجی"جاسوس و مامور   ،گرفتیم" روز زن" که آنها را هم به حول و لوه ی ال
را هم که شنیدی، گرفتیم و به مام میهن " شهرام جون. "دشمن هم به سوالخ نداشته مان اصابت نکرد" آخرین تیر ترکش"یکی و این 

" بین خودمون"ها لرار شده "شهرام"حاال ! کند" خیریه" و صرؾ امور برگرداندیم، با خیال راحت که دیگر کسی میلیارد میلیارد ندزدد
ما معمولن کوچولوها را دستگیر می کنیم تا بزرگ ترها . است" تیک- پولی" یک جور ،دو سه هزار میلیارد که عددی نیست! بمانند

بعد هم، تفنگداران دریایی انگلیسی می خواستند زیرآبی تا جماران بروند، به جرم . فرصت داشته باشند خودشان را جمع و جور کنند
ورود ؼیر لانونی به مرزهای آبی عراق، گرفتیمشان و در حالی که خانواده هایشان سر سفره ی هفت سین بودند، نوروز را 

بگو شما که از ماهواره و ناو و هواپیما،  (با آن چشم های چپشان) آخر تو به این انگلیسی های جاسوس مادرزاد! زهرمارشان کردیم
ای و تعداد "هسته"از زمین و آب و هوا، باال و پایین، پایگاه ها و تعداد پاسداران و عملکرد سپاه لدس و روسا و تعداد سایت های 

! آن هم با پانزده تفنگدار؟ تازه یکیشون هم زنهزیر آبی،  جاسوسی  چیست؟ این کارهای عار و ننگمی کنید،" رصد"آفتابه های ما را 
 ! یعنی میکنه به چهارده تا و نصفی

در حالی که دشمن سر و مر و گنده دارد آرام آرام از هر . اشکال تو ملک جان، این است که کارنامه ی جمهوری را ندیده و نخوانده ای
طرؾ می تپاند، آن هم تا دسته، ما در روزنامه ها و صدا و سیمای وطنی روزی سه سه بار، به نه بار، خشتک دشمن را پشت و رو 

  !"آهسته بگوزید، سمؾ ترک دارد"می کنیم و می اندازیم آفتاب، طوری که عوامل دشمن روی دیوار مستراح های عمومی نوشته اند؛ 

یزه"آخر این دشمن در . ههم بیکار نماندامت اما . این از حکومت و همه جا " کاخ سفید"و " داونینگ استریت "۱۰و شماره ی " ال
هرچه در تاریخ این بیست و هفت هشت ساله ی . دور هم نشسته اند و کارشان این است که از ما نمطه ضعؾ بگیرند و سر چوب کنند

های ما هر روز وسط معابر، باالی "مهرورزی"از بلوچستان تا کردستان و خوزستان، . ما می گردند، دست بزی به دستشان نمی افتد
بین زنان و " سهام عدالت"سر مردم به یک جرتمیل آویزان می شود، و رفتارمان با زن های وحشی مساوات طلب و ریخت و پاش 

و در عوض چالو کش " فرهیختگان خودفروخته"دیدند زندان هامان پر است از ... و" یارانه ها"کارگران و معلمان و سرشکن کردن 
ها و لداره بندهامان یکی بعد از دیگری فیلمساز و هنرمند و نویسنده می شوند، نه سنگساری، نه اعدامی، نه هم جنس بازی، نه 



، آنجا هم همه چیز پاک و مرتب "پهلوی"رفتند عمب تر، سراغ این است که . دروؼی، نه دلنگی، خالصه مو الی درز کارمان نمی رود
دنبال نمطه " عمب عمب"خالصه ... بود، رفتند عمب تر سراغ لاجار، دیدند عین کون مال پاک و طهارت گرفته، هر چیز بجای خود است

آن هم به روایت یک اجنبی که . این بود که دستور دادند فیلمی بسازند و مثلن ما را بی آبرو کنند. ضعؾ گشتند تا رسیدند به خشایارشا
از خودمان که نپرسیدند تا مثل فیلم هایمان در مورد جنگ ایران و عراق، منصفانه . بوده، یا هر کوفتی، چه میدونم" هرودت"اسمش 

، بخشنده، مهربان، "رامبو"بجان عزیزیت این بسیجی ها و سپاهی های ما عین خود حضرت )! همه چیز را نشانشان بدهیم، که
هیچی، دستور از خود کاخ سفید صادر  (...اونولت این عرالی های شیره ای بدبخت خونخوار. بزرگوار، چی بگم برات، دلت کباب میشه

  ...شد فیلمی بسازند و جیش کنند مثلن به تاریخ و تمدن درخشان ما

بته بیکار ننشستیم متوسط سنشان کمتر از "ما که " فن آوران دانشمند" و بیست و سه بار پایمان را از خط بیرون گذاشتیم و ،ما هم ال
آخر فکرش را بکن ! کاری کردند، کارستان" ارتش سایپری" دردسرت ندهم، با ...سایت درست کردند و بمب گوگلی و"  سال است23

!  نشان دادهدر حالی که خیمه و خرگاه خشایارشا پر از طراحان مد و لباس و ؼیره بوده، دشمن بی پدر در فیلمش، شاه ما را کون لختی
تو که تاریخ ما را فوت آبی، ملک جان؛ هرجا رفته ایم و سوزانده ایم و ویران کرده ایم و از کشته پشته ساخته ایم و چشم در آورده ایم 

آنولت آن وحشی های پا برهنه و کون برهنه، در عوض محبت های ما آمده . و کله منار کرده ایم، لصدمان متمدن کردن وحشی ها بوده
دردسرت ندهم، بار دیگر مشت محکمی به دهان این آمریکای جهانخوار زدیم و ... اند تمام تمدن ما را به خاک و خون کشیده اند و

، در خرابه های پاسارگاد و استخر و سد 300همه شان زرد کردند، حاال هم تهیه کننده و کارگردان فیلم . گفتیم باید معذرت بخواهد
  ! دنبال خشایارشا می گردند که معذرت بخواهند،سیوند

یا اصلن یادشان رفته بود " بنگال"یا " مکزیک"گفته بودند، " خلیج"در سال گذشته چند نفری مست یا خواب آلود، بعد از کلمه ی 
این بود که محممین دانشمند ما در صدا و سیمای جمهوری اسالمی لوس آنجلس باز دست به کار شدند و کتاب و سند رو . چیزی بگویند

خالصه چنان خایه های جهان را جفت کردیم که همه تا زنده اند، . است" خلیج همیشه فارس"کردند که در جهان یک خلیج هست، آنهم 
!  این هم از این"! خلیج همیشه فارس"روزی یک دور تسبیح بگویند؛ 

پولی می رسد و به لول راه یافتگان به مجلس، . کردشروع نفت را کار را بیامرزد که " ویلیام ناکس دارسی"خدا پدر و مادر این 
" مصارؾ خیریه"هر کس به فراخور پست و ممامش، چیزی از این پول توی جیبش می آید و اینجا و آنجا در ! هست" تنخواه گردانی"

ا  !طهارت می گیرند" ویستا" حاال طوری شده که طلبه های حوزه هم هر کدام یک کامپیوتر دارند و با ویندوز !مصرؾ می کند  حاج آل
تا وسط های ... ، تسبیح می گرداند و امریه صادر می کند؛ دو میلیون بده آنجا، یک میلیارد بده اینجا، و"دخل"هم نشسته است پشت 

 الحمدهلل، ،نیست در کار سند مندی هماز بس فراوونی هست، "! حساب ذخیره"سال که تنخواه گردان ته می کشد و می رویم سراغ 
چند کیلو روؼن و برنج و حبوبات بگیر و بیاور که مشتری دست خالی از دکان . برنامه و التصاد و این حرؾ ها هم که مال خر است

برنج و گوجه و . تا دشمن هست، هر کاسه کوزه ای را می شود سر دشمن شکست. بیرون نرود، به گرانی و ارزانی اش هم فکر نکن
اصلن مشتری ؼلط می کند از خودش چیزی . خیار هم نبود، مهم نیست، برای لواشک آلو یارانه می گذاریم تا مردم راضی باشند

دست کم از روی . حاال گوجه هم نبود، به درک. بپوشد چی بخورد و چی بخواهد و چی که. ما خودمان مشتری تعیین می کنیم. بخواهد
می شود فهمید که پنج برابر در آمد مملکت، خرج کارخانجات و کشاورزی و بهبود وضع " سفرهای استانی"نطك ها و دستورها در 

را دراز می کنیم، تا هم خرده حساب ها را با رلبا حل و " امیر منصور"یا " شهرام جون"گاهی هم یکی دو نفر مثل . معیشت مردم شده
به کوری دشمن گاز هم به هند . گاه بلخ، مرتب و منظم است"داد"گستری مان عین "داد"فصل کرده باشیم و هم نشان بدهیم که دستگاه 

بته فعلن عوامل دشمن . و چین و ماچین صادر می کنیم اما وضع ! شده" واو"گاز را جایی در لوله ها گره زده اند، طوری که " الؾ"ال
 همین چند ولت پیش رییس جمهور به سران دشمن گفت؛ ما تا ده سال !همه چیز توپ توپ. روبراه است و جای هیچ نگرانی نیست
یکی از . دستگیر کردند" شیشکی"بعد از جلسه هم چندین نفر از حضار را به جرم بستن . دیگر در ردیؾ لدرت های بزرگ جهانیم

دروازه " یادت که هست، شاه سابك هم ما را تا دم !"نونش نداره اشکنه، گوزش درختو میشکنه"خودفروختگان وطنی هم گفته بود؛ 
 ولتی سر حساب شدیم !بیاندازدجاده ی فرعی به آنجا بود که فهمیدیم عوامل دشمن دم گاریچی را دیده بودند تا ما را . برد" های تمدن

...  حاال هم! رسیده بودیم" دروازه های توحش"که دیر بود و به جای دروازه های تمدن، به 

بگذار . شما هم این حرؾ ها را آنجا در والیت ؼربت برای در و همسایه ها تعریؾ نکن. خالصه جای هیچ نگرانی نیست، ملک جان
!  دیگر این که اینجا همه سالمت اند، چون نه کار دیگری دارند و نه چاره ی دیگری!"سورپریزشان کنیم"
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! فن بدل کاری ممامات

 

این سیل که میگن مناطك جنوب شرلی ایران را گرفته، چمدر تخریب کرده؟ خسارت جانی هم داشته؟ - خبرنگار

 .در چند روز اخیر به دلیل باران های زیاد، آب آمده بود باال، که بحمدهللا رفت پایین- استاندار

 گفته میشه که مثلن در چاه بهار و مناطك اطراؾ، آب، خونه های مردم را گرفته؟- س

در چاه بهار که نخیر، ولی در برخی مناطك آب به خونه ها رخنه کرده بود که مامورین بخشی از آن را تخلیه کردند و در حال تخلیه - ج
 .ی بمیه هم هستند

 مردم چی؟ گفته میشه هزاران نفر از شهرها و روستاها فرار کرده اند؟- س

 .نخیر، تمریبن نود در صد مردم برگشته اند، اون ده در صد هم در حال برگشتن هستند- ج

 االن وضع آب و هوا در مناطك مذکور چطوره؟- س

 .تا چند ساعت پیش باران شدیدی می آمد، که بحمدهللا االن داره متولؾ میشه- ج

 یعنی خسارتی وارد نکرده؟- س

 .خسارت که خوب، سیله دیگه، آب تا سه متر باال اومده بود، که حاال دوباره داره به سطح لبلی بر می گرده- ج

 شما خودتون االن در کدوم محل هستید و میزان خسارت در اونجا چمدر است؟- س

 .من خودم االن در بندرعباس هستم که میزان خسارت چندان زیاد نبوده و ماموران دارند جبران می کنند- ج

 یعنی دارند خونه ها را دوباره می سازند؟- س

 .نخیر، به زودی شروع می کنند (می خنده)- ج

 پس بنظر شما باد و طوفان و سیل، از منطمه دور شده؟- س

 . بله، فعلن در بندرعباس کم شده و به زودی در مناطك دیگر تا چاه بهار هم به تدریج وضع به صورت عادی بر می گرده- ج

 .گفته میشه میزان تخریب طوری بوده که بسیاری از جاده ها در منطمه بسته شده و امکان کمک رسانی را ؼیر ممکن کرده- س

 .نخیر، وسایل کمک رسانی در راهند و به زودی می رسند- ج

 پس مامورین بدون وسایل کمک رسانی، االن چه کمک هایی به مردم شهر و روستا می دهند و چگونه؟- س

 بله؟- ج

 عرض کردم ولتی وسایل کمک رسانی هنوز نرسیده، مامورین چگونه به مردم شهرها و روستاها کمک می کنند؟- س

 . خوب مامورین که منتظر وسایل نمی مانند، اونها همه جا به مردم کمک می کنند تا وسایل برسند- ج

! ، با دروؼی روی دروغ لبلی ماله بکشید"انشاء هللا"منکر شوید، و با یک " نه"والعیت را با یک : توضیح سیاسی
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! ارتباط شلوار و کراوات با شمیمه

 

طبك یک ابالغ رسمی از سوی وزیر محترم ارشاد به کلیه ی آرایشگاه های سراسر کشور، از آرایشگران امت اسالمی خواسته شده تا 
با موارد تخلؾ شدیدن برخورد خواهد شد و ممکن است آرایشگاه برای . کردن کسانی که کراوات زده اند، خودداری کنند" اصالح"از 

مراء اسالمی برگزار شد، گرفته . مدتی تعطیل گردد این تصمیم به دنبال تظاهرات عظیمی که پس از نماز جمعه این هفته در سراسر ام ال
مرگ بر "، "مرگ بر آمریکا"جمعیت کثیری در شهرهای مختلؾ در ممابل آرایشگاه ها به تظاهرات پرداخته اند و با فریادهای . شده

! شده اند" کروات"خواستار اخراج سفیر ... و" اسرائیل

در جریان جنگ . ها از اولش هم دشمن اسالم بودند"کروات"به خبرنگار ما گفت؛ این " حاجی بخشی"یکی از تظاهر کنندگان به نام 
در مورد رابطه ی کراوات با " حسین هللا کرم"یکی دیگر از تظاهر کنندگان به نام . های یوگسالوی سابك هم کلی مسلمان ها را کشتند

است و اگر توجه " جهت دار"گفت؛ اولن اشکال کراوات اینه که سر تیزش که شبیه برخی از عالئم راهنمایی و رانندگی ست، " اصالح"
ارتباط دارند و به " خارج"ها عوامل دشمن صهیونیستی اند که با "کراواتی! "ای ست"هسته"کرده باشید، اشاره اش به طرؾ مواضع 

طلبان مطابمت دارد که با " اصالح"این امر با موضع ! را بمباران کند" حك مسلم ما"این وسیله به استکبار جهانی عالمت می دهند که 
" زاویه"دارای " نظام"طلبان که در آرایشگاه ها موضع گرفته اند، نسبت به " اصالح"تمام . است" زاویه"دارای " نظام"خواست های 
نبود نام " شایك"که " عشرت"یکی دیگر از تظاهر کنندگان به نام ! را در کراوات به خوبی نشان داده اند" زاویه"هستند و این 

، به ویژه "تشویش اذهان عمومی"اشاره دارد که باعث " مواضعی"فامیلش ذکر شود، به خبرنگار ما گفت؛ که انتهایی کراوات به 
. دارند" زاویه"طلبان به شمول آرایشگاه ها، و کرواتی ها هر دو با اسالم " اصالح"اصلن . بانوان می شود

اؼلب تظاهر کنندگان معتمد بودند که ". ی اصالحات، نابود باید گردد"هسته"سلمانی جاسوسی، این "تظاهرکنندگان فریاد می زدند؛ 
ولی اگر کسی مرض ندارد، چرا با کراوات به سلمانی . بهرحال در جمهوری، کراوات هم مثل خیلی چیزهای دیگر به شمیمه ربط دارد

" سلمانی"بشود، چون بوش هم با کراوات به سلمانی می رود، و  (دشمن)" بوش"ها کاری می کنند که باعث شادی "کروات"می رود؟ 
. اینها در جهت دشمن لسم خورده ی اسالم عمل می کنند! طلبان است" اصالح"مرکز تجمع 

شده بود، پوست هندوانه ای را بر سر چوبی " تشویش اذهان عمومی"شخصی که شلوارش پایین افتاده بود و ماتحت لختش باعث 
همان طور که پوست هندوانه را می . گفتند؛ برادر، شلوارت را باال بکش مایه ی آبروریزی ست. کرده بود و باالی سرش می چرخانید

! چرخاند، گفت؛ ولت ندارم

اما خالصه ی آخرین خبرهای امروز؛ عمر خیام که سه سال پیش در ارتباط با یک شبکه ی تروریستی دستگیر شده بود، در جریان 
ماعده"بازپرسی اعتراؾ کرد که با شبکه ی  ...  در ارتباط بوده است و" ال

ایرانی بوده که پدیده های " زاویه دار"یک شاعر، فیلسوؾ و ریاضی دان " عمر خیام"سالیان دراز، عده ای تصور می کردند 
عمر خیام پس از دستگیری گفت . در فرهنگ فارسی وارد کرده" دشمنان اسالم"و ؼیره را به کمک " نوش"و " میکده"و " شراب"

" دیسکوتک"که یک مسلمان والعی ست و برای تبرئه ی خود از چند لرن تهمت ایرانیان، تصمیم داشته به کمک دوستانش در یک 
یک دادگاه انگلیسی امروز پس از سه سال، حکم نهایی در مورد عمر خیام و یارانش را . در لندن بمب گذاری کند (میکده ی استکباری)

جمعی از دانشجویان بسیجی در ممابل دادگاه مزبور تجمع کردند و . صادر و آنها را به جرم تروریست بودن، به حبس ابد محکوم کرد
، از تونی بللر خواستند تا سفیر پاکستان را از آفریمای "این خیام بدلی، لاضی انگلیسی، اعدام باید گردند"در حالی که فریاد می زدند؛ 

  .ارتباط دارند" شمیمه"چون همه شان با ! جنوبی اخراج کند
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 لیگ برترمذاکرات ایران و آمریکا، بز سیاه و 

 

 بودم که مانده . می کندشروع را"  حجابیبد"ی اعالم کرد که از روز اول اردی بهشت، مبارزه با جمهور فروردین ماه امسال، پلیس در
در همسایگی اش در خیابان منیریه، دکتری بود !  یادش بخیر عمو حسن؟کرد، تاریخ تعیین "بد حجابی" با برای مبارزهچطور می شود 

عمو تابلو را به همه نشان می داد، دستش را "! پزشک امراض داخلی، با تعیین ولت لبلی"که روی تابلوی سر در مطبش نوشته بود؛ 
و  جمهوری می شاید! من هفته ی آینده دل درد می گیرم، لطفن یک ولت به من بدهید! آلای دکتر! در گوشش می گذاشت و می گفت؛ ال

از اسم و   نمی کند،سرشکه روسری است " یالرو"خانم آخر نامزد پیشرو، !  کندرا از انتخابات فرانسه منحرؾخواهد حواس زن ها 
  ! ندیده ایمکم" بد حجاب " های از این سوسیالیست! استفامیلش هم پیداست که سلطنت طلب

!( بؽداددر سطح دو سفیر در ) میان آمریکا و ایران "روانی" و "جؽرافیایی" و "تاریخی" و "بی نظیر" و "مهم"زمان با مذاکرات  هم
از لهوه خانه های سراسر کشور جمع  للیان ها باید  اعالم شد که تمامناگهان بود،" داور"در حالی که نوری مالکی نخست وزیر عراق 

و پذیرش مرموز  به سرداری علی دایی در میان حیرت و سکوت "سایپا"که تیم  رسید به مشامواضح تر  ولتی توطئهبوی ! شود
 خانم" پرسپولیس"در فرانسه، فیلم شد، در حالی که هم زمان جام لیگ برتر ی  برنده ،"استمالل "و" پرسپولیس"طرفداران 

  !می شودیزه ی ویژه ی هیات داوران جای برنده " ساتراپی"

 دکتر . بزندحرؾ" ؼنی سازی"؛ هیچ احدی در این مملکت نباید راجع به  بود یک شهرستان گفتهدر هاله در یک سخن رانی .ن. ی الاآ
گفته؛ آمریکا همین دیروز " هاله"دکتر  .وگرنه حاال هیچ کس باهاش حرؾ نمی زد! لاسم ؼنی چه شانسی آورد که سال ها پیش مرد

یکی در نامه ای که بوش به ! به یاد داریمدوبارش را ) . تماضای مذاکره کرده و من رد کرده اممااز  (نه یکی کم نه یکی زیاد) چهل بار
 سیمای جمهوری با احمدی و در صدا  است یکی هم ولتی بوش گفت حاضر!کرد  نوشت و او را به اسالم ناب دمحمی دعوتنژاداحمدی 

! ( کندنژاد مناظره

ین دور مذاکرات عظیم در  عراق را در یران و آمریکا در عراق، سفیر آمریکا گفت که ایران باید کمک تسلیحاتی به شورشیانا پایان اول
ای کاظمی گفت که مذاکرات.  کندمتولؾ  کسی با آلای مصاحبه اما درست در وسط . بوده و ما باز هم مذاکره می کنیم"ثمربخش "آما ال

 عراق" استمالل" علت مذاکره ی ما با آمریکا تنها مساله ی کرد؛ کاظمی پشت تریبون، درگوشی صحبت کرد و بعد، آلای کاظمی اضافه
خانمی سرفه می کرد، التی از فرصت استفاده کرد و انگشتی به خانم ! در عراق هم شعبه باز کرده" استمالل" گفتیم شاید تیم !است

استمالل "حاال حکایت ! شوهرش دید، گفت؛ چرا همچین می کنی، مردکه؟ الته گفت؛ میخوام بادش در بره، راه گلوش باز بشه. رساند
! است" عراق

 در لیگ برتر جدول انتخابات فرانسه و رابطه ی همه ی اینها با تیم های صدربدحجابی و   تاریخی،و مذاکراتمیان للیان رابطه در 
 داستان از این ! شد حل مامشکلو فرستاد، از اصفهان   کارتونی یک داستان،"امید" که امروز صبح ، متحیر مانده بودیمفوتبال ایران

من ده ! ؛ پدر می گوید و رودکشیش میپیش پدر بچه فوری . یدآ که در یک لبیله ی آفریمایی، یک بچه ی سفید به دنیا می  استلرار
. توییآنهم سفیدپوست هست، ، تنها یک ینجاامده؟ در شعاع دویست کیلومتری آ بچه ی سیاه دارم، چرا این یازدهمی سفید از آب در تا

خیلی چیزها هست که باید . داد و هوار کنی نیست الزمهیچ ! ؛ ببیننگاهی به دور و بر کرد و گفتپدر ممدس ! زودباش توضیح بده
همه ی بزها ! ینبب؛ گفتو اشاره کرد  ،ندیدمی چرکلیسا بعد به بزهایی که دور و بر .  نکنیمسوالهمین طوری لبول کنیم و در موردش 

مرد سیاه . ی طبیعت را باید پذیرفت و حرفی نزدکارها خیلی !آمدهدر از آب  "سیاه"چرا این یکی  داند نمیهم کسی . سفید اند اال یکی
 مورد درتو هم م به کسی چیزی نگویم، لول می دهی سفیدی در مورد بچه اگر من . کاملن شیرفهم شدموضوع  !؛ پدرکرد و گفتفکری 
  ! خاموش بمانیبز سیاه

  مامور ساده لوح نیرویمی گویند یک!  و للیان و اینها حرؾ زد"بدحجابی" و مبارزه با "ؼنی سازی" به راجعچرا نباید تازه فهمیدیم 
اش و دزدها و لاچالچیانتظامی   روز اول خرداد شروع از ،اینا و اینا ها و دروؼگوها و شارالتان ها و همین که فهمیده مبارزه با اوب

هنوز کسی نگفته راجع به تیمور )ریاست جمهوری تیمور لنگ در کاخ جلوی روز اول خرداد، یک راست رفته زود ، صبح  شودمی
 !  به این خیال که زودتر از بمیه ی همکارانش، سر ماموریت حاضر بشود ایستادهو همانجا  (!لنگ حرؾ نزنیم
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لباس فاخر امپراطور 

  

ا برادعی چی گفته، گناهیکهاونی ! ین رییسبب  متن گزارش خبر داره، ازاما اونی ام که .  ندره متن گزارش را نخونده و نمیدونه آل
ا ! بزنه شکوفه اگه با حرفای شوما، یه درخت انار در ماتحتش  ندرهگناهی گفته؛ ایران داره گزارش هایی را که هژده بیست برادعی آل

بته. ساله نداده، یکی یکی میده اون نمشه  (اینو داش برادعی میگه) مثلن ایران گفته. ، ولی علی الحساب داره خرد خرد میدهتکمیل نه ال
دانشمند یارو سانتریوفیوژا را از این  ما ولتی یعنی. تو بساط ما پیدا شده، مطابك فرمایش ما نبوده" ناؼافل" بمب اتمی که ساختی 

هسته ای تولید کونیم، " صلح آمیز"انرژی " یواشکی"هامون "زیر زمین"یدیم تا تو خر "بازار سیاه"تو " لانونی"اتمی پاکستانی 
 پهنا دوال جنس های هسته ای را با چراغ سبز استکبار جهانی،گفتیم گاس این دانشمند پاکستانی که ... یدیم این کاؼذام اونجاست و ایناد

ابرادعی ... ی جنس و فرستاده طرفای ما و ایناروگذاشته " تخفیؾ"هم بابت  هه رو سوخته، این نمشهواسه ما ، دلش  انداختهبه ما آل
، و اینا" باروری"پیدا نکرده اما در مورد عملیات ، رو دامن جمهوری اینم گفته که آژانس تا اینجا لکه مکه ای از تولید سالح اتمی

ا)خالصه این که ما ... یناای ما شده و "سرزده"خیلی چیزهارو از ما لایم کرده، مانع بازرسی های  بگیم  میخی نمی تونیم (یعنی اون
را متولؾ " باروری"امیدواریم نباشه و جهت حسن نیت، عملیات . ، که بوده، یا هست، درس نمیدونیمنیس اتمی جمهوری دنبال سالح

ا برادعی  کلوم،ملخص رییس؟   حالیته...کنه و اینا خب ... گفته جمهوری تازه شروع کرده راجع به لدیما یه چیزایی بگه و اینا آل
...  بوده و اینا" مثبت" برادعی  باید یه تیکه از اون سنگ پای معروؾ را درسته لورت داده باشه تا ادعا کنه گزارشآدم! رییس

می کونمو مافیای  افشا  در مبارازات انتخاباتی گفتی نفت را سر سفره ی مردم می برمو دزدای التصادی راشوما"! رییس" شم تازه
ولی چیزی در مورد ...  سیراب شیردون نمیخورمو و اینا و کونمو،نفتی را از هم می پاشمو خونه می سازمو تورم را یه رلمی می 

ایی رنگفتی " هسته" یعنی اینجوری . بسته را هم مردم، بلکه راه روده ی هکه گفتی، نه فمط عمل نکردرو ییس، گفتی؟ حاال تموم اون
از اون ...  از سر سفره ی مردم ورداشتی و بنزین را جیره بندی کردی و ایناهمهمون یه چیکه نفت . واست بگم؛ از بد هم بدتر شده

، حرؾ شنفن به این چیزا که مردم می بینند و می راجعچرا شوما خب، . طرفم گرونی، چاک پیزی مردمو تا پشت یمه شون دروئده
. ی وسط گذر و خالی بندی می کنی که چی؟ بعدم میگی هرکی نفس بکشه، خائنه، جاسوسهواساد؟ "هسته"نمیزنی که چسبیدی به 

یش فرما اگه طبك بعدشم، ؟... بده و جاسوسی کنه و ایناراپورت پس چی مونده که کسی ،عمل می کونی" شفاؾ" شوما که میگی خوب
س و اینا و اینا، پس این "خودفروخته" شورای امنیت س و"کاؼذ پاره"و لطع نامه ها " حرؾ مفته"شوما، این تحریمای التصادی 

  تا جون از نامه ی بعدی واسه ی چیته، رییس؟ بذار اونمدر لطع نامه صادر کونند  از لطع جلوگیریبرای الدرم بلدرم همه لال ممال و
  کنه؟د، هان؟ به حال شوما که فرلی نمی کنه رییس، می آدَدَر دودوِر عنابی شون در 

دو نفر ...  ایناو *"لباس های تازه ی امپراطور" اسم به یه لصه داره *"هانس کریستین اندرسن"یامرز ما، حضرت خدابین همشهری ا
  که فمطبعد هم میگن لباسه اونمدر تَکه . و به لیمت باال میندازند به امپراطوردوزند  می  باز، یه لباس نامرئی واسه ی امپراطورحمه

چون لباسی ) پوشهامپراطور هم لباسه را می پوشه، یعنی در اصل نمی . بینندمیتونن  ( حالل زاده ها؛ندموخوبه زبون ) حسابی آدمای
 خودش، نه عمله و اکره اش و نه، داری منو رییس؟ حاال گذر کلی هم باد به ؼبؽبش میندازه و کون لختی میاد وسط ،(نبوده که بپوشه

 تا که کسی ببینه، داری منو؟ اینه که همه به به و چه چه می کنند نبوده بگه کو لباس؟ یعنی لباسی نمیکنه نه مردم، هیشکی جرات
هم آویزون، دلنگ و دولونگ چومبولشم  می زنه و لدموسط گذر  با ابهت  امپراطور حضرت ملخص کلوم،!ایم"حالل زاده"بگن 

؟ تا این که باالخره یه بچه ی  رییس میزده که فاخرترین لباس دنیا را پوشیده، گوشت با منههمتازه لبخند . چه شپا و ه به پردمیخور
، تخم حروم، ؼش ؼش میخنده و میگه؛    !هم پیداستچومبولش  این که چیزی نپوشیده، اِ

خدا . باشه، ناکسا یکی دوتا نیسن که" حرومزاده"ی هابچه نالوطی بگو حواسش چار دنگی جمع " مرتضوی"به این ! ین منو رییسبب
   ! هیش بعید نیس یه روز امپراطور را هو کنند که خالی بنده و چومبولش پیداس!به دور، هفتاد میلیونن

*  Hans Christian Andersen (1805-1875)  / The Emperor's New Clothes(1837)  
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هیات اُبناء 

 

یعنی چیزی حدود سه میلیارد ابنه ای ! اند" جماعت فواحش"و " هیات ابناء" جزو شانبا این حساب، از هر هفت نفر در دنیا، شش نفر
روی زمین  مسلمان یک میلیاردحدود  که تمامی  ستتازه این به شرطی! چه گلستانی! و در همین حدود هم فاحشه روی زمین پالس اند

!   کرده باشند" دخول"با بسم هللا 

ین لدم افتادن میان کرده؟ و " دخول"با بسم هللا حضرت ابوی رحمت هللا علیه، نم امثلن خود بنده از کجا بد!  است دیگرسوال در اول
اگرچه ما کس و کون که کنتر و کیلومتر شمار ندارد تا شماره بیاندازد، بله؟ ؟ حمیر نرساندهانگشتی به ولد الزنا ن اشیطخشت، 

همین . دفاع کردیم خودمان ها مثل شیر از بکارت  جزیره بیرون کشیدیم و در ؼربت هم سالآناز " آکبند"را دست نخورده و ناموسمان 
 هم که معلوم بود "نابسم هللا"آن تخم . داریم و ما را فرستاد سراغ متخصص" پروستات"حدس زد که مشکل  دکترمان چارسال پیارساال

،  بجنبیمخود به دلیرانه ی ما، انگشت وسطی ش را کاپوت کشید و تاو " ممدس "با وجود مماومتست، "انگشتی"از آن ولدالزناهای 
 همان لحظه مشکالت  اگرچه بعدش اطمینان داد که مشکل پروستات نداریم، اما خیال می کنم از!کرد" انگشتمالی"را " حك مسلم ما"

، نیروی جاذبه ی مرموزی تمام ارکان  می شویمرد" انگشتی"چون از آن ببعد، هر ولت از جلوی کلینیک دکتر ! دیگری پیدا کردیم
از مان " بسیجی "وجود بخوانیم تا "وان یکاد"و " ایة الکرسی"هی  و مجبوریم جذب می کندکلینیک،  به داخل (از پایین)وجود ما را 

!  وسواس شیطان در امان بماند

ن بوده که در لباس دکتر ااین خود شیط می کنیم ، همه ش خیالرا رویت کرده ایمکه این فتوای مال اسماعیل سبزواری یروز از د
 ! خودآگاهمان اسباب کشی کند ما به سطحمؽز  از سطح ناخودآگاه ،"تمایل به انگشت" انگشت به ما کرده و باعث شده که ،متخصص

به دلیل سرطان پروستات تحت عمل جراحی  لرار است "رژیم صهیونیستی"، نخست وزیر "ایهود المرت"ندم اکه خوهم هفته ی پیش 
اعتماد باکره گی مبارک این سنت در مورد سوراخ هایشان به نم صهیونیست ها اد ؛ نمیبرایش نوشتم"  نامههمدرد"یک ، در دلرار گیر

دفعه ی " اگر حتی!  با شما همدردی نکنم، عمیمنکه در مورد مراسم آزمایش دکتر متخصص شود دارند یا نه، ولی این مانع نمی
تان !    نباشد" اول



که هر شب فرض کنیم " سرانگشتی" و با یک حساب گیرم که با تخفیؾ کلی،. ولی خدایی ش، این شیطان هم عجب ارنعوتی ست ها
که طبك آمار زاد و ولد در جهان، بسیار باالتر از این )می شود بچه ختم  تولید  در الصا نماط دنیا، به،صدهزار زوج" دخول"عملیات 

 و هر روز به صد  کند"دخول" در یک شب به صد هزار ناموس بی بسم هللا اندتو  خب، این موجودی که می.(...حرؾ هاست، ولی 
شبیه تمریبن  یلیافه اداشته باشد و " سپیدی گونزالس "(Speady Gonzales)سرعتی معادل ، باید  برساندانگشت" بِِچه"هزار 

بته ، "جوجه تیؽی مرطوب"  ۲   و۱شهاب " تیػ، انگشت هایی دارد به شکل آلت و به بلندی و کاربرد جای  که بدر ابعادی بزرگ ترال
یا تا " سیدنی"در " انگشت"یا رساندن " دخول" چون باالخره از عملیات !که بردشان گاه تا شش هزار کیلومتر می رسد" ۳  و استرال
با این ! را به حضرت شیطان مدیون است" سرعت ما فوق نور"در ایسلند، کلی راه است، نه؟ با این حساب، بشر کشؾ " ریکیاویک"

!  رفت و برگشت های هر شبه ی شیطان، آدم نگران می شود نکند با اجرام آسمانی تصادؾ کند

 هم می زند؟ "انگشت"رضایت نمی دهد که " دخول"چرا به همان ؟  کندحاال این ولدالزنا با این همه گرفتاری، چرا دو کار یه کار نمی
 ! یه چیزیش میشه ها هم ناخود شیطمعلوم می شود حجت االسالم سبزواری،  جان  دور از(!البد سواد درست و حسابی هم ندارد)

با ذکر اسم خدا، کمی مکروهیت " ناشایست" سوای این که شروع یک کار داریم؛و اخالفش یه سوال روانشناختی هم از مال سبزواری 
مان  ، تمرکزباشد" بسم هللا" حواسمان جمع گفتن ، دخولدر لحظات حساسذهنی می دهد، اما اگر بهررو، با این مشکل کنار بیاییم، و 

در همین فکر و خیال ها بودم که … را گم کنیم و سر از جای دیگر درآوریم و مکافات های دیگر؟ " سوراخ دعا" مثلن ؟دریز بهم نمی
 کردم؛" تصادؾ"به این صفحه ی اینترنتی 

 

ی خدایی را "بنده"شان که هر "علمی"، با این زبان چرب و نرم و مهربانانه و روش های "مومنین"پاری ولت ها آدم فکر می کند این 
و دخول آن حضرت دارند؟   " انگشت شیطان"، و ترساندن خلك هللا از "مساله"به آسانی متماعد می کند، چه نیازی به این همه 
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ناموس تاریخی ما 

 

امت بشکل نگران کننده ای دچار " ؼیرت"، باعث شده که ؼده ی "هسته"ظاهرن کمبود بنزین و گوشت و گوجه فرنگی و پروتئین و 
معذرت بخواهد، ناگهان در روزنامه ای در " خلیج همیشه فارس"خواستیم تا از " موسسه ی جؽرافیا"بعد از آن که از . بشود" تورم"

دنیا، جایی که روی نمشه ی جؽرافیا به زور ذره بین هم مشکل می شود پیدایش کرد، چشم ؼیرتمان به کاریکاتورهای حضرت  سوی آن
ما جنبید، سفارت آتش زدیم تا " ؼیرت"دمحم افتاد و در حالی که نهصد میلیون مسلمان در بالد دیگر سرشان به کار خودشان بند بود، 

ی نداشته به شمیمه ربطهمه باید از ما معذرت بخواهند، حتی اگر در فرهنگ ما )نخست وزیر آن مملکت ذره بینی معذرت بخواهد 
، از هالیوود می خواستیم تا از ملت 300 تا چند روز پیش هم که از بابت نیمه لخت نشان دادن ماتحت خشایارشا در فیلم. (باشد

جالب این که دولت فخیمه به دار و ندار خشایارشا و هفت هزار پشت و پسله اش، آب بسته اما ؼیرتش از . ما عذر بخواهد" تاریخی"
ا در یک فیلم کارتونی، تحریک شده ی خلك است که یک روز با کارتون یک "ؼیرت رژیم ساخته"با مزه تر اما این، ! کون نیمه لخت آل

ایمان . سوسک، در آذربایجان به نمطه ی جوش می رسد و حاال هم با کتابی که یک نویسنده پنج سال پیش نوشته، للملک شده است
یعنی پنج سال آزگار است زن . * را نخوانده اند" یعموب یادعلی"لرستان این کتاب و این داستان " مردم"بیاورید که هیچ یک از آحاد 
بی " این ما" ؼیرت"با مرد دیگری می خوابد و لصه دست به دست می گردد اما " یعموب یادعلی"شوهرداری در یک لصه ی 

  باشد،ما حامله شده" ؼیبت ؼیرت"خوب، اگر این زن در ؼفلت ؼیرتی یا !  استدر جاهای دیگر سرگرم بودهرا ندیده، چون " ناموسی
یاد !  دوبل کرده استرژیم ساخته ی ما را دچار تورم" ؼیرت"حاال یک حرامزاده ی چهار ساله هم روی دامن لکه دارش نشسته و 

 !و لس علیهذا... ؛ بر سر در کاروانسرایی  وایرج میرزا

که در این هوای خوش زیر نگاه هیز خورشید، دارد  (بخوان ؼیرت امت دانمارک)روی پر و پاچه ها و سینه های عریان " اصالن"
ا یاد لطیفه ! می گویم؛ ربطی به منظره ی روبرو ندارد! باربکیو می شود، نگاهی می چرخاند و با لبخند می پرسد؛ به چی می خندی آل

داستان پیچیده است، تو بکارت مشؽول باش که اگر زحمت تعریؾ لصه را هم به خود بدهم، فهمش برای . ی خنده داری هم نیفتاده ام
!  را تماشا کنم" ساحل"برو سایه نکن، بگذار . توی مسلمان بوسنیایی لابل هضم نیست

زن ها باید تا مچ پا و دستشان را ! اسالمی معجونی ست شبیه آش شله للمکاری که یک آشپز مرد پخته باشد- زبان و فرهنگ فارسی
ا"انگار . تحریک شود" آلا"هم بپوشانند، مبادا  بالنسبت یک پارچه آلت تناسلی خر است که با چهار پر موی خانم که از روسری " آل

اینجا به ؼیرت مرد بر می خورد "! کرد" اما در زبان فارسی می گویند؛ مرد به زن تجاوز  !بیرون افتاده، لامت بیافرازد و عرعر کند
ا زن . می شود" فاعلی"این است که فعل به نفع مرد، . که زنی که تا همین چند لحظه پیش باعث تحریکش می شد، به او تجاوز کند آل

من "سال ها پیش، زنی فرنگی به مردی اشاره کرد و گفت؛ ! انگار که کوپن بنزین گرفته باشد، یا یک بسته سیگار! است" گرفته"
ا را داده ام بته نه به این بی نمکی، بلکه از واژه ی ) "ترتیب این آل مانده بودم بعد، حیرت زده تا نیم ساعت . (!استفاده کرد" fuck"ال

" دوطرفه"حك دارد به شرؾ این عمل متبرک شود، در زبان انگلیسی " مرد"است و تنها " یکطرفه"این واژه که در فارسی ! که عجبا
شهامتش را تحسین نمی کنیم بلکه یک دیپلم افتخاری در " !I fucked him once "چون اگر زنی ایرانی بگوید؛ ! می شود

.  فاحشگی به او اهداء می کنیم

ؼیرت خلك "باالخره این رابطه دو طرؾ دارد، نه؟ خوب، . *"خوابیده"یا " رفته"المصه، زنی شوهردار در لصه ای با یک مرد دیگر 
بؽلش بخوابد؟ اگر زنی با مرد دیگر " برود"همین طوری دراز کشیده بوده تا زن " آلا"چه می گوید؟ یعنی " مردکه"در مورد آن " ها
اما آن مرد چه؟ البد آن بدبخت مظلوم باید برود از زن شکایت .  تبدیل به جنده می شود با سرعت ماورای نور،"بخوابد"یا " برود"

ا"کند، نه؟ یا دیه بگیرد؟ یا چه؟ این  ی شیر برنج که موی زن، کله پاچه ی زن، حتی صدای زن تحریکش می کند، حاال که زن با او "آل
...    ی جمهوری در موردش چه حکم می کنند؟"احکام ؼیرت خلك ها"تکلیفش چیست؟ در رساله ی " خوابیده"یا " رفته"

اهه  ؟ این خلك فارس  چه می شودبود، تکلیؾ" فارس"و زن از خلك " کرد"یا " ترک"بود یا " لر"سوال بعدی این است که اگر آل
و ترک ها  تیموریان ؼیرت میرت یخدو؟ این همه زن فارس که در همه ی تاریخ و ادبیات ما توسط یونانی ها و عرب ها و مؽول ها و

!  زاییده ی یک عرب از نسل لریش بوده؟ بابا فارس جماعت" سیده"یا " سید"تکلیفشان چه می شود؟ مگر نه این که ... و کردها و
حواستان را ! خلیج به آن گل و گشادی پیش کش. بر باد رفته ی تاریخی تان بچرخانید" ناموس"تان را به طرؾ "ؼیرت"سر لوله ی 

همین امروز و در همین خلیج همیشه فارس، عمال جمهوری ! می رودرفته، و بکنید که یک تاریخ است بر باد " یه گله جا"جمع این 
بفرستد و امضاء جمع " پتیشن" نیست کسی. شان به ساکنین عرب نژاد شیخ نشین ها می فروشند"ملیت"دارند دخترها را بی توجه به 

  جمهوری که کاریکاتوریست  کند؟ خاطرات زنان در زندان های جمهوری را خوانده اید؟ خوانده اید که عمال لوه ی لضائیه ی
، با زنان و دختران زندانی چه کرده، و  محکوم می کنند و نویسنده ی داستانی را به یک سال زندان می چسبانندرا به دیوار" سوسک"

چه می کنند؟     

خوب، از روزی که این دو . از کجا شروع شده؟ عمب عمب که برویم، می رسیم به بابا آدم و ننه حوا" ناموس"به راستی لصه ی این 
! یعنی دو تا شازده پسر. حضرت از بهشت خدا رانده شدند، تا آنجا که احادیث روایت می کنند، یک هابیل و یک لابیل تولید کرده اند

خوب، ! می ماند یک لابیل و یک بابا آدم و یک ننه حوا. ، برادرش لابیل، ذبح کرد"تولید"هابیل را هم که لبل از رسیدن به مرحله ی 



کشی می کنند، از "اسباب"این هفت میلیارد خلك های مختلؾ که امروز روی زمین وول می خورند و مدام به رختخواب های یکدیگر 
را کشؾ " سلول پایه"همان مولع هم " جوان های ما"گذاشته، یا " تخم"کجا و چطوری تولید شده اند؟ نعوذ باهلل نفرمایید حضرت آدم 

این .  باشدهم شده بوده "ممنوع الدخول"حاال گیرم لابیل ..."! للب ساخته اند، و کلیه ساخته اند و"کرده بودند و هی در زیر زمین ها 
 ساعت هم که مشؽول بوده باشد، چیز دیگری جز خواهر و برادر که نمی توانسته تولید کند، می توانسته؟ پس این ۲۲ بابا آدم روزی

ی که به برادرش تجاوز کرده "خواهر"، یا توسط (یا دراز کشیده ایم ) ها از ابتدای تاریخ تا اینجا که من و شما ایستاده ایم"خلك"همه 
لابیل هم با " برادر"، ؼیر از این است؟ باالخره ("!به زور" گیرم ) تولید شده اند، یا وسیله ی مادری که وارد رختخواب پسرش شده

ممنوع "حتمن چند باری زنجیر پاره کرده و ممررات . نخورده" داروی نظافت"سعید امامی که " برادر"توجه به سابمه اش، مثل 
پسرعموها و دخترعموها و " فاز"ی را شکسته، نه؟ دفتر ازدواج و طاللی هم که نبوده، بوده؟ پس یعنی تا زنجیره ی تولید به "الدخول

" بی ناموسی"دارند، ممادیری ... شرعی و عرفی و حکومتی و" مجوز"بچه های دایی و خاله و عمه برسد که برای تجاوز به همدیگر 
، خالؾ عرض می کنم؟ کدام یک از خلك ها باید  رخ داده"نامبارک"، کلی اتفالات "خط لرمز ؼیرت خلك ها"اتفاق افتاده، نه؟ یعنی تا 

و بی عفتی کیست، بابا خلك هللا؟  " بی ؼیرتی"جوابگو باشد؟ مسوول این همه 

فرد اعالی دانمارکی پیش رویشان است، لبخند " ماء الشعیر"زن و مرد جوان سوئدی که سر میز کناری نشسته اند و یکی یک لیوان 
نگاهمان که در هم می افتد، دختر می پرسد؛ ! البد خیال می کنند یا مستم یا دیوانه، یا هردوانه، چون خارجی ام. به لب نگاهم می کنند

چه جوابی بدهم که هم کوتاه باشد و هم جامع؟ می گویم؛ . یاد خاطره ی خوشی افتاده بودی؟ تاریخ را که نمی توانم برایش تعریؾ کنم
ین حمه"؛  گفته؟ چه گفتهمی پرسد؛ ! افتاده بودم" ولتر"نه، یاد جمله ای از  ین کشیش، اول ین با که بود بازی اول  ماللات احمك اول

! و بروم تا ؼیرت خلك سوئد به جوش نیامده" بدم"صورت حساب مرا بیار، ! اصالن جان! نهضت هم چنان ادامه دارد... و"! کرد

" می رفت که مومنین رسیدند/ ایمان و امان به سرعت باد "

و سال گذشته برنده ی جایزه ی بنیاد گلشیری شده، به دلیل این که در داستانش یک زن  (که خود از خلك لر است)آلای یعموب یادعلی   *

 که گاهی کرد می شوند، گاهی الت و لوت های وزارت ارشادهمان )، مورد اعتراض خلك لر"می رود"لر شوهر دار با یک مرد دیگر 
لرار ( بخوان شکنجه)ابتدا در زندان یاسوج مورد بازپرسی . لرار گرفته که به آنها توهین شده (...آذری، گاهی مسلمان ضد انگلیسی و

. منتمل شده و باالخره هم به یک سال زندان محکوم شده است (اوین)گرفته، بعد گویا به تهران 
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ستاره ها را می بینی؟ 

 

وسط های . شب چادری زدند و زیرش خوابیدند. صحرانوردی رفته بودند" واتسون"معاونش  و ، کارآگاه انگلیسی،"هولمزشرلوک "
نگاهی کرد و " واتسون"؟ ، چه می بینیباال را نگاه کن واتسون را بیدار کرد و گفت؛. افتاد آسمان شب هولمز بیدار شد و چشمش به

 ! گفت؛ میلیون ها ستاره

 پرسید؛ خب، چه نتیجه ای می گیری؟ " هولمز"

از .  و ما چمدر در این دنیا حمیریم استکرد و گفت؛ واال، از نظر روحانی نتیجه می گیرم که خداوند بزرگفیلسوفانه نگاهی " واتسون"
ل تابستان باشدلحاظ ستاره شناسی هم نتیجه می گیرم که زهره در برج مشتری ست، پس باید از لحاظ فیزیکی هم نتیجه می گیرم .  اوای

! لربان، چیست نظر شما ... باشداز نصؾ شب ، پس باید ساعت حدود سه بعد استکه چون مریخ در محاذات لطب

ین و مهم ترین نتیجه ! احمك به تمام معنایی یک که تو است گفت؛ نظر من این" شرلوک هولمز" که چادر ما را این است چون اول
 !دزدیده اند

 و می فهمید که می دیدواتسن هم مثل شرلوک  اگه مثل اون فکر کنه؟هم تولع داره واتسن  شرلوک من نمیدونم چرا: نظر یک خواننده
...  از زندگی لذت می بره،بدون اینکه نبود چادر ناراحتش کنه! اینجوریهواتسن  خب !شرلوک نابؽه نبوددیگه 

 با کون لخت منظره ی برؾ را پایین کشیده اند،تنبون آدمو رندان  یعنی در حالی که . اینجوری هم میشه نگا کرد!آره خوب: نویسنده
 "باال" . باشه نداشته"پایین"پس بهتره کاری به !  بکنه، برای فاطی تنبون نمیشه تکه تکه همش را چون خود! چهچه بزنهتماشا کنه و

.  کاری که ما ملت یه تاریخه داریم می کنیم"! واتسن بازی" به این میگن ! کنهکیؾاز کون  و تماشا کنهرا 
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! حاال حکایت ماست

 

با یک گاری دستی که رویش گل و . یادش بخیر، اق رضا، جوان هم محله ای ما، جوانی از طایفه ی بختیاری، ساده دل و خوش للب
اشکال این جوان رعنا که . هم گاری دستی و هم آق رضا را همه ی اهل محل دوست داشتند. گیاه نماشی کرده بود، دستفروشی می کرد

یک روز جاهل بی پدر و مادری که . (چاخان می کرد)" لورت می مالید"بر و بازویی هم داشت، این بود که به لول اصفهانی ها زیادی 
این نشانه ی لدرت بین الت ها و گردن . از محله ی دیگر به محله ی ما آمد" رو کم کنی"ظاهرن خرده حسابی با آق رضا داشت، برای 

کلفت ها بود که با هرکس خورده حسابی داشتند، در محله ی خودش حسابش را می رسیدند تا به این وسیله گربه را دم حجله کشته 
آن روز هم این جاهل بیگانه، به بهانه ای چرش را به آق ! مثلن" رو کم کنی"باشند، و شیر را دم خانه اش گوشمالی بدهند، نوعی 

ما بچه ها که نه از سابمه ی کینه خبر داشتیم و نه از علت دعوا، . رضا بند کرد و استخوان های آق رضا را حسابی مشت و مال داد
همین لدر دیدیم که دک و پوز آق رضا به چشم بر هم زدنی، خونین و مالین شد و کؾ کوچه افتاد، و به زور خودش را پای دیوار کشید 

اشک در چشم همه مان جمع شده بود اما فحش از دهن آق رضا نمی افتاد و در حالی که مردم محل، جاهل بیگانه را از . تا تکیه بدهد
تا تو باشی دیگر ! خواستگاری کردم... منطمه دور می کردند، آق رضا می گفت؛ حاال برو تو محله تون تعریؾ کن که چه مادری ازت 

بعد هم رویش را به ما که در حین گریه، به ؼش ؼش خنده افتاده بودیم کرد و گفت؛ دیدین چطوری دک و دنده ش را ! روتو زیاد نکنی
! شب که خوابید، دیگر بلند نمیشه! مالوندم؟ حاال حالیش نیست

می گویند یک شیره ای الجونی و استخوانی، کنار پیاده رو نشسته بود، دید دو آجان، دو الت للچماق گردن کلفت را بسته اند و با خود 
پرید وسط الت ها و به آجان ها گفت؛ سرکار، می شود بفرمایید ما سه تا جاهل بزن بهادر را کجا می برید؟ . می برند

 

 

 

 

 
 



کاپشن یک میلیارد دالری 

 

از شدت و دوست و آشنا   بعد هم فک و فامیل. بارها شنیده ایم که شخصی گم شده، فالن روز از خانه بیرون رفته و دیگر برنگشته
یا شخصی آگهی داده که کیؾ پولش یا کیؾ اسنادش گم شده و به یابنده و ... نگرانی به کالنتری ها و بیمارستان ها مراجعه کرده اند و

گهگاه هم شده کسی کاله یا دستکش یا چتر یا بارانی اش را جایی جا گذاشته و بعدن هم ... بازگرداننده، فالن مبلػ مژدگانی خواهد داد و
کسانی هم هستند مثل خود ... بسیاری هم هستند که فمط یک آدرس را گم می کنند، یا شماره ی تلفنی را و. بکلی از خیرش گذشته است

برای همین هم به . را" شنبه"خرها هم معمولن روزهای هفته را گم می کنند، بخصوص ... من که سال هایی از عمرشان را گم می کنند
گاهی هم "... از خر می پرسی شنبه کی است؟"کسی که چیزی را از آدم بی اطالع و سر به هوایی می پرسد، اصطالحن می گویند؛ 

پیش می آید که آدم دوستی یا آشنایی را برای سال ها گم می کند، و یک روز هم که سر و کله ی آن دوست یا آشنا پیدا می شود، می 
 گویند؛ کجا گم و گور شده بودی؟

 مورد  سالی،و سن مثلن خود بنده، از یک. معمولن ولتی کسی چند بار چیزی را گم می کند، اطرافیان نسبت به او بی اعتماد می شوند
پدر و مادر بودم، به اندازه ی چند شاهی پول سیاه که کاسه ماستی یا چند لرص نانی بخرم، خالصه اعتمادی در حد " محدود"اعتماد 

دین متوجه شدند پولی که به دستم می دهند، هیچ ولت . رسیدن به دکان بمالی یا دکه ی نانوایی محل ندارد، " بمیه"از ولتی هم که وال
از آن ببعد اگر به اندازه ی لیمت ماست یا نان، پول خرد ...   یاچون یا در راه گم می شد، یا الت و لوت های محله از دستم می لاپیدند

داشتند، مرا می فرستادند، در ؼیر این صورت خودشان زحمت خرید را می کشیدند، چون بنظر می رسید که نه تنها جیب هایم سوراخ 
!   کرده اندهای محله هم همیشه سر راهم کمین"الت و لوت"است بلکه 

اشکال نوری این بود که با وجودی که . که کارش هم خوب بود! یادش بخیر، دمحم نوری یکی از بازیگران و گویندگان لدیمی رادیو بود
عذر هم می خواست و می گفت؛ به جان عزیزیت سر . یک فولکس واگن لدیمی داشت، ولی همیشه سر تمرین، نیم ساعتی دیر می آمد

اشکال . سه راه ژاله یک پیرزن بی هوا آمد جلوی ماشین و پر ما گرفت به چادرش و خالصه مکافاتی داشتیم تا از دستش رها شدیم
یک روز یکی از بچه . نوری این بود که یادش می رفت که دفعه پیش هم همین داستان پیرزن را به عنوان عذر دیر آمدن تعریؾ کرده

یک بار بزن این پیرزن مادرلحبه را بکش و خودت و ما و یک ملتی را از شرش ! ها که کفرش در آمده بود، گفت؛ بابا ممد جان
!  خالص کن

مدتی که از ریاست . باری، ما در این اواخر یک شهردار داشتیم که یک روز عماب شانس روی شانه اش نشست و رییس جمهور شد
بته "! گم شده"جمهوری اش گذشت، معلوم شد که در دوران شهرداری ایشان ممداری پول خرد، چیزی حدود سیصد میلیارد تومان  ال

اما سه ! نیستم که می گوید؛ اگر شهردار سابك این مبلػ را گم نکرده بود، رییس جمهور نمی شد" لاسم"من مثل دوست ولنگارمان 
سالی که از ریاست جمهوری این شهردار سابك گذشت، دیوان محاسبات اعالم کرد در سال اول ریاست جمهوری این حضرت، یک 

بته دیوان محاسبات هنوز در مورد این که در دو سال بعدی چمدر پول گم شده یا الت و لوت ! میلیارد دالر از حساب ذخیره گم شده ال
!  های محله از دست رییس جمهور لاپیده اند، چیزی نگفته

ظریفی می گفت در جیب های این . این رییس جمهور، کاپشن معروفی هم دارد که برخی ها معتمدند جیب هایش عیب و ایرادی دارد
ما شهروندان حیرانیم که رییس جمهور ما با این همه پول گم و گور شده، چرا هنوز یک دست ! گم می شود" شتر با بارش"کاپشن 

این پول باید پیدا "اما مساله ی مهم تر این است که از روزی که ریاست مجلس گفته که . لباس یا یک جفت کفش درست و حسابی ندارد
ما در فکریم که چطوری؟ آیا برای یافتن یک میلیارد دالر هم باید به کالنتری یا بیمارستان مراجعه کرد؟ یا باید آگهی و مژدگانی " شود

داد؟ یا چه؟ 

از چند روز پیش که ممام والیت گفتند که دولت نباید فمط به چند ماه آینده فکر کند، بلکه باید برای پنج سال آینده برنامه ریزی کند، 
. است، در مناسبات جمهوری هم متحیر مانده ایم" کشگ"آینده هم مثل بمیه ی انتخابات ها " انتخابات"ضمن این که معلوممان شد که 

تنها نتیجه ی اخاللی که می شود از این داستان گرفت، این است که اگر چیزی گم می کنی، سعی کن مثل بچه ی آدم یک چیز حسابی گم 
هر . وگرنه ممکن است سر و کارت با دادگاه و دادستانی و اینها بیافتد! کنی، چیزی باالتر از سیصد میلیارد تومان، یا یک میلیارد دالر

متاسفانه امثال شهرام جزایری مثل ما آنمدر هوشمند نیستند ! چه رلم گم شده باالتر باشد، احتمال رسیدن به ممامات باالتر بیشتر است
که از این گونه داستان ها عبرت بگیرند و خودشان را زیر یکی از این کاپشن های معروؾ پنهان کنند، یا چند تا عکس در مطبوعات 

 و  بیاورندبیاندازند که سر سفره نشسته اند و دارند نان و پنیر می خورند، یا وسط سالن یک کنفرانس بین المللی، کفش هایشان را در
امه ی بی توجه به بویی که مشام همه را آزار می دهد، به ، یا روی یک تکه فرش، یک بالش زیر سرشان بگذارند و با  بایستندنماز ال

!  کرده" خواستگاری"و مستضعفی که خواهر و مادر ملتی را " درویشی" تظاهر به امان از این. کاپشن و شلوار، بخوابند

امیدواریم طبك رسم جاری این سال ها، رییس جمهور فعلی ولتی بازنشسته شد، اگر بشود، خاطراتش را بنویسد و توضیح بدهد چگونه 
  یکی از این کاپشن ها هم نصیب ما  خداوند!داد" سهام عدالت"می شود یک ملیارد دالر گم کرد و سپس با گردن شك راه رفت و شعار 

 ! با یک مؽز و للب مناسب که در آن جا بگیردکند،



! مصادره شد" روز لدس"

 

در جواب خبرنگار که گفته؛  (لرار است روز یک شنبه پخش شود)در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ان بی سی   احمدی نژادآلای
از نیروهای انتظامی نیز در جریان این تعداد زیادی "اظهار داشته اند؛ " تعدادی از مردم در تظاهرات آرام در ایران کشته شده اند"

ها "لباس شخصی"گفته بودند نیروی انتظامی کاری به کار کسی نداشته و این " نظام"انگار برخی از سران "! درگیری ها کشته شدند
به لول آن نماینده ی مجلس نظام، چرا هیچ کجا نامی از این کشته ! بوده اند که با تظاهر کنندگان درگیر شده اند" بسیج مردمی"و 

  نیست، و نبوده؟ چرا برایشان مراسم تدفین و تشییع نگرفته اند؟ ("نیروی انتظامی"و حاال )شدگان بسیجی 

چرا این ! یا للعجب! است " این تظاهرات حاکی از آزادی مردم ایران در ابراز نظرات خود" آلای احمدی نزاد اظهار فرموده اند که؛ 
مردم ایران اجازه ندارند روزنامه داشته باشند تا نظراتشان را در روزنامه بیان کنند؟ چرا اجازه ندارند نظراتشان را در صدا و سیمای 

اظهار کنند؟ چرا اجازه ی برگزاری مراسم ختم عزیزانشان را ندارند؟ چرا آزادی انتخاب ندارند؟ چرا رایشان دزیده می شود؟ " ملی"
و در " اعتراض"نمی دهد؟ و چون به " اجازه"چرا برای بیان اظهار نظرشان مجبور اند به خیابان بیایند؟ و نظام برای همین هم 

می میرند؟ " سرخود"دستگیر، زندانی و شکنجه می شوند، و " آزادی"سکوت، به خیابان می آیند، در نهایت 

! گلی به جمال بی مثالت حاجی) "! تر از جسارت شرکت در انتخابات است جسارت پذیرفتن رای مردم مهم"  گفته؛احمدی نژادآلای 
ا سلطان را ایشان . (تو که الالیی بلدی، چرا خوابت نمی بره؟. باالخره بعد از نود و بولی یک حرؾ حسابی زدی " مشکوک"مرگ ندا آل

درست مثل بعضی . اند"حمیمت" ملت سی سال است منتظر این .بزودی روشن شود" حمیمت" که ه اندو ابراز امیدواری کرده اند خواند
را هم، اگر جایی شبیه بازداشتگاه کهریزک سر به نیست نکرده باشند، البد در ته چاه " حمیمت"احتمالن ! ها که منتظر امام زمان اند

!   ای بیش نباشد"وعده"هم، مثل ظهور امام زمان، " حمیمت"می ترسم روشن شدن تکلیؾ ! جمکران، زیر دست و پا مانده باشد

 نمی دانم" ، گفته اند؛"آیا انتخابات را دزدیده اید؟"که   مبنی بر این. سی. بی.ان  آلای احمدی نژاد در پاسخ به سواالت مکرر خبرنگار
طبیعی ست که هر فردی تالش می کند برای پیروزی از ابزارهای تبلیؽاتی "ایشان در جای دیگری فرموده اند؛ "!  چیستتانمنظور

ولی کسانی را می شناسیم که نه تنها از ابزارهای تبلیؽاتی . کدام است" موجود"ما نمی دانیم ؼرض از ". موجود استفاده کند
" استفاده"می کنند، و در عین حال اجازه نمی دهند دیگران از هیچ کدامش " استفاده"هم " ناموجود"، بلکه از ابزارهای "موجود"

دستگیر می " براندازی مخملی"می کنند و به خیابان می آیند، آنها را به جرم " استفاده"خودشان " آزادی"ولتی هم مردم از ! کنند
همین امروز و تا اینجا که سه بعدازظهر .. کنند، شکنجه می دهند، به آنها تجاوز می کنند، آنها را می سوزانند و به لتل می رسانند

فریاد ... گذاشته اند، که مردم در نماط مختلؾ تهران و شیراز و اصفهان و مشهد و" یوتیوب"است، دست کم ده بریده ی ویدئویی در 
و در حالی که بیشتر سایت ها و وبالگ ها و حتی خبرگزاری های بین المللی این بریده ...". دیکتاتور، این آخرین پیام است"می زنند؛ 

 نفر از تفرله افکنان که لصد ایجاد اختالل در صفوؾ به هم فشرده 500حدود "نوشته؛ " ایرنا"های فیلم را نشان می دهند، خبرگزاری 
ی ملت، در بولوار کشاورز تهران را داشتند، با مواجهه با جمعیت گسترده و با نشاط مردم روزه دار تهران، مجبور به تؽییر مسیر 

البد این هم یک طرح براندازی مخملی بوده که یک دانشگاه در آمریکا تهیه کرده و پولش را یک موسسه در هلند  ... ..."شدند
پرداخته و منافمینی چون دمحم خاتمی و کروبی و موسوی اجرا کنندگانش بوده اند که هر سه لبلن کلیمی بوده اند و مدتی در اسرائیل 

...  تعلیم دیده اند و

ا "نوشته اند که یک نفر از بمالی پرسیده؛  ریخته اند سرش و کتکش زده اند " لباس شخصی"ناگهان یک عده " داری؟" نخود سبز"آل
می " انمالب مخملی"آلای هادی خرسندی معتمد است که این شخص بعدن اعتراؾ کرده که بجای . و او را به محل نامعلومی برده اند

در کیفرخواست دادستان گفته شده که این یک برنامه ریزی حساب شده از یک طرح براندازی بوده که ! بکند" انمالب نخودی"خواسته 
سازمان جاسوسی ) 6توسط دانشگاه کالیفرنیا تهیه شده و سرپرستش هم منتظری معلوم الحال بوده که سال هاست عضو فعال ام آی 

جالب ! البد اسنادش هم در کشوی میز رییس جمهور، یا للم به مزد مشهور کیهان است... پول می گرفته و" سیا"ست و از (انگلیس ها
بته هیچ ولت رو نشده، اما هرچه آمار در مورد " سند"است که رییس جمهور مشنگ ما، برای همه ی صادرات دهانی خود  دارد که ال

 درصدی، و هرچه سند و مدرک در مورد حیؾ و میل میلیاردها در شهرداری و ریاست جمهوری و هرچه فیلم در 25تورم بیش از 
و ؼیره رو می کنند، رییس همه را " پول نفت سر سفره ی مردم"و " هاله ی نور در سازمان ملل"مورد سخنان گهربارشان در مورد 

"!  رییس جمهور بگوید"، بلکه آن است که "خود ببوید"آن نیست که " سند"انگار ! تکذیب می کند

حاال مانده ایم ببینیم آلای حسین شریعتمداری فردا صبح در کیهان در مورد تظاهرات امروز، بنویسد؛ این مردم برای آزادی لدس 
عده ی کمی هم در خیابان بوده ... است و" عالمت فلسطین"تظاهرات کرده بودند و رنگ سبز دستبندها و روسری ها و پارچه ها هم 

مشروعیت "وهللا دروغ چرا؟ سی سال است با چشم های خودمان ... ببرند و" زیر سوال"را " مشروعیت نظام"اند که می خواسته اند 
رفته، همانجا " سوال"را دیده ایم که هر روز در تاکسی و اتوبوس و بمالی و نانوایی و لهوه خانه و خیابان و هرجای دیگر زیر " نظام

ولی " اینها آبروی نظام را بردند"فرمودند " رهبر نظام"را گاییده، حتی خود " مشروعیت"مربوطه بارها این " سوال"خوابیده و 
باکره گی اش را از دست داده، و بکل از دست " مشروعیت نظام"بعضی ها اصلن به روی مبارک نمی آورند که مدت هاست دیگر 

"!    فریب خورده و رها شده! "رفته



را علیه اشؽال " روز لدس"چندین سال پیش امام راحل . چه می شود" روز لدس"مشکل ما فعلن این است که نمی دانیم تکلیؾ 
ولی ما امروز در تمام این بریده های ویدئویی از سراسر ایران . سرزمین های فلسطینی توسط دولت ؼاصب اسرائیل اختراع فرمودند

فکر می کنیم رهبر فعلی نظام باید یک روز دیگر را برای اشؽال "! نه ؼزه، نه لبنان، جانم فدای ایران"دیدیم، مردم فریاد می زدند 
 .  مصادره کردند" ایران"فعلی را به نفع " روز لدس"چون مردم . لدس تعیین کنند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



! کور خود و بینای دیگران

 

 همان روزها از دستگیری افرادی به نام .اتفاق افتاد، خالصه نمی شود 1378 تیرماه 18تنها به آنچه روز " والعه کوی دانشگاه"
بته بسیاری از دانشجویان هم دستگیر شدند" لباس شخصی ها"یا " گروه فشار" لباس "معلوم نشد . بسیار گفتند و نوشتند، و ال

های دستگیر شده چه کسانی بودند، و چه کسی پشت سر آنها ایستاده، اما با وجود تالش رژیم برای سرپوش گذاشتن بر "شخصی
از " امام زمان"یا " امام حسین" به نام عزت هللا ابراهیم نژادفجایع، همان روزها روشن شد که در شب حمله، یک دانشجو به نام 

پنجره ی خوابگاهش به فضا پرتابیده شده، چشم یک دانشجوی پزشکی به دلیل اصابت گلوله، تخلیه شد و دست و پای تعدادی از 
گروه "شورای امنیت ملی هم بالفاصله اعالم کرد که یک . شکسته" لباس شخصی"دانشجویان هم زیر مشت و لگد سوسمارهای 

 برکنار از سمت خودصادر کرده، دستور ورود نیروی انتظامی به کوی دانشگاه را کرده و ممامی که بررسی حادثه را مامور " تحمیك
که فرمانده ی نیروی " فرهاد نظری"که سرتیپ پاسدار " گفته شد. "هرگز اعالم نشد" گروه تحمیك ویژه"نتایج بررسی ... شده و

، فرمانده ی ولت نیروی انتظامی، در ممام و مولعیت خود ماند و بعدها در "سردار لطفیان"انتظامی تهران بزرگ بود، برکنار شده ولی 
!  خدمت کرد" نظام"دیگر هم به " ولایع"

از آنجا که دولت اصالح طلب بر سر کار بود و هنوز کسانی می توانستند در روزنامه ها چیزهایی بنویسند و به والعه و نتایج بررسی 
گفته . "گروه تحمیك و وعده ی محاکمه ی مسووالن حادثه، اشاره کنند، هر بار یک ممام لضائی ناچار می شد به پرسشی پاسخی بدهد

معمول رژیم، چند دانشجو یکی بعد از دیگری به " کند کاری"در طول ولت گذرانی و ! در جریان است" محاکمات"که " می شد
به جرم " احمد باطبی" و از این لبیل اتهامات معمول، به زندان های دراز مدت محکوم شدند؛ " براندازی"و " تحریک اذهان عمومی"

، و برادرش  سال زندان15اکبر دمحمی به اعدام و بعد به ،  سال زندان15به بعد  ابتدا به اعدام و  خونی،کردن یک پیراهنسر دست 
عده ای دیگر از ! شد و صورت مساله پاک شد" میرانده"و این یکی پیش از آزادی، .  سال زندان محکوم شدند13به منوچهر دمحمی، 

بالی، مهدی امینی زاده،دانشجویان؛  جواد رحیم پور، مهدی  حسین یکتا، علی رحمتی نژاد، امیر حسین باللی، مهران میر عبدال
برخی از . هم مدت درازی در بازداشت و زندان گذراندند... ، وحمید جعفری، احمد فرجی فخرزاده، آرمان رضاپور، رضا ندیمی فر،

 ...نمایندگان مجلس ششم هم گهگاه لری می زدند و تظاهر می کردند که دارند تالش هایی می کنند 

سط  ماه، در 8پس از  سرتیپ فرهاد نظری، سرهنگ جمشید  اعالم کرد که محاکمه ی لضایی نیروهای مسلحسازمان ، 1378اسفند اوا
مسووالن درجه دوم والعه، تشکیل شده و نتیجه؟ همه به یاد دارند که یکی دو تن خدابخشی، فرهاد ارجمندی و سروان رامین نظری، 

بمیه . محکوم شدند" دزدیدن ماشین ریش تراش یک دانشجو"های وحشتناکی نظیر "جنایت"مربوطه به فرماندهان و کادرهای از این 
 وکیل "محسن رهامی" تمریبن هم زمان با سالگرد والعه ی کوی دانشگاه، زمانی که ! شدند" آزاد"بودند و جملگی " بی گناه"هم 

که به  نفر لباس شخصی 16رییس دادگاه انمالب اعالم کرد که پرونده به زندان افتاده بود، " پیگیری" جرم  خود به،مدافع دانشجویان
این دادگاه که باید در تاریخ " شیرین" از جمله نتایج .تبرئه و آزاد شدند اتهامات وارده، ازشکایت دانشجویان دستگیر شده بودند، 

،  به دلیل سنگ پرانی و سردادن شعار علیه ماموران انتظامی (ممتول)" عزت هللا ابراهیم نژاد"لضایی جهان ثبت شود، این بود که 
بته به دلیل آن که سال پیش، در حمله به کوی دانشگاه میرانده شده بود، مجرم  اما از ! نشد صادر  تعمیبی برایشلرارشناخته شد که ال

کشته شده را هم تعیین کردند که اخطاری باشد به " ابراهیم نژاد"است، تکلیؾ " دلیك"آنجا که دستگاه لضایی رژیم والیت فمیه، کارش 
 ! ، اشتباهن به بهشت بفرستد"شهید"ابراهیم نژاد را به عنوان "دستگاه باریتعاال مبادا 

ام  از این که در رسیدگی به والعه دمحم خاتمی در یک سخنرانی در همدان ، رییس جمهور ولت، آلای (یک سال پس از حادثه)در همین ای
کوی دانشگاه، اظهار ناراحتی کرد و این را هم گفت که حمله به  (!یک اشتباه لپی)ی کوی دانشگاه، جای شاکیان و متهمان عوض شده 

کنید، به " پیگیری"را هم " والعه ی کوی دانشگاه"البد به این معنی که اگر ! لتل های زنجیره ای ستی  پیگیری پرونده نتیجه ی
نیروهای اصولگرا هم طبك سند و مدرک و شواهدی که ! را فراموش کنیم" پیگیری"پس بهتر است بکلی ! دیگری می رسید" نتایج"

" دشمن"از سوی اصالح طلبان و با پشتیبانی " والعه ی کوی دانشگاه"هیچ ولت منتشر و اعالم نمی شوند، پیوسته تاکید داشتند که 
این است که با توجه به ... صورت گرفته و گناه اصلی را به گردن مطبوعات اصالح طلب انداختند" براندازی نظام"در جهت 

در ریاست مجلس و وکالی دلسوز ملت نظیر " الریجانی"در لوه ی لضائیه، و یک " الریجانی"، و یک "دولت ؼاصب"های "پیگیری"
ایان باهنر، توکلی، و دستورات اکید رهبر در مورد  ولایع بعداز انتخابات اخیر، و با توجه به تئوری های ریاست جمهور " پیگیری"آل

بیست نفر از " فله ای"و محکومیت " گله ای"اخیر، و تشکیل دادگاه های " ولایع"و ممتولین دیگر " ندا"در مورد لتل " محبوب"
پرونده هم تشکیل نشده، به این وسیله از کلیه شهروندان تماضا می شود دست از " افراد خودسر"، در حالی که هنوز برای "شاکیان"
.  بردارند و خودشان معمول، خودشان را محکوم و اعدام کنند و بروند پی کار و زندگی شان" پیگیری"

بته 83 اردی بهشت 27 و 83 فروردین 26، 81 فروردین 16 در تاریخ هایرهبر " گهربار"سخنان بخش هایی از ظریفی،   را که ال
: نذری از این فرمایشات پخته که تمدیم می شود " آش"هیچ ربطی به ولایع بعداز انتخابات ندارند، کنار هم چیده و یک 

های  شود بر ملت کردند با زور و سرنیزه می لبل از اینها هم در طول تاریخ در دنیا و حتّی در زمان خود ما کسانی بودند که خیال می"
ل کاِر شوروی را دیده است؛ دنیا بعضی . های دیگر سوار شد و حکمرانی کرد خودشان یا ملت دنیا هیتلرها را دیده است، رهبراِن اوای



  "!های دیگر را هم این زمان و لبل از این زمان دیده است؛ اینها شکست خوردند از لدرت
از - ام جوانان و مردان را شنیده. کنند کشند و هیچ مالحظه نمی مرد و زنی را که دم تیؽشان بیاید، میهر ... دولت جعلی صهیونیست"

ها  خبرهایی که از داخل بازداشتگاه! اند که معلوم نیست کجاست به مناطمی برده... کنند و دستگیر می- سنین سیزده سال تا پنجاه سال
حتّی ... (!بدجنس ها) کنند دهد که اینها را شکنجه و آزار می بعضاً به بیرون درز کرده و در مطبوعات دنیا منعکس شده، خبر می

 وجود آورده و صدای دنیا را در آورده خالصه وضع عجیبی به... دهند ها را مورد تهاجم لرار می ها و داروخانه بیمارستان
 (ؼرض صهیونیست هاست) "!اند
آن ولت رإساى . ها پان نخواهد شد ها شد؛ و این داغ به این آسانی مریكاییآداغ ننگى بر پیشانى ... "ابو ؼریب"ماجراى زندان "

كند كه چه كسى مردم را  مگر فرق مى... گویند ما اطالع نداشتیم مى! شان این است گویند ما خبر نداشتیم؛ عذرخواهى مى... امریكایى
ها لبل این كار اتفاق افتاده و حاال آشكار شده؛ بنابراین  شود كه از مدت معلوم مى... شكنجه، شكنجه است! شكنجه كند؛ صدام یا شما؟

آمد و   مى سلول هاوانگهى، مگر صدام خودش به. باید خبر به اینها رسیده باشد و اگر نرسیده، این موضوع، خودش جرم دیگرى است
تازه همین آمریکایی های خاک بر سر، بعداز لو )"! كنند كردند، شما هم مؤمورینتان دارند مى كرد؟ صدام هم مؤمورینش مى شكنجه مى

 (!مشؽول شدند" کهریزک"، رفتند به کشور همسایه و در جایی به اسم "ابوؼریب"رفتن 
زنند، در  حل، توصیه می هایی که به عنوان تحلیل سیاسی، راه همه حرؾ. کنم من وجدان جهانی را به داوری و لضاوت دعوت می"

شود،  شود، کشته می ، دستگیر می می شودوالعیت این است که ملتی در خانه خود تحمیر. ممابل این والعیت، افسانه و موهوم است
حال وجدان جهانی . شود وسیله ؼاصبان همان سرزمین تهدید می شود، امنیِت جان و مال و مسکنش به جوانش از او گرفته می

؟ ما به هیچ چیز دیگری احتیاج نداریم؛ همین والعیت را ممابل خودشان  انسان ها چیستلضاوت کند؛ اینجا حك با کیست و وظیفه
 "بگذارند ببینند چه اتّفالی در حال ولوع است؟

بته تلویزیون. بیند ؛ اما امروز دنیا می می دهندنگذاشتند دنیا بفهمد که اینها چه فجایعی انجام... در اّوِل کار " ها لادر  ها و دوربین ال
؛ حمیمت خیلی بیشتر از اینها و  می دهندفمط بخشی از حمیمت؛ یک تصویر و شبحی از حمیمت را نشان. نیستند حمیمت را نشان دهند

- شود آنجاهایی که پخش می- شود که در دنیا پخش می فیلم های تله ویزیونی والعیت را از روی همین. تر از اینهاست خیلی تلخ
 ".لضاوت کنند

این است که یک مادر، جوان خودش را در ! کی حاضر است جوانش برود در یک والعه خونین و یک ساعت دیگر به لتل برسد"
اید؟ شما ببینید بر  ببینید شما بر سر این مادر چه آورده. فرستم گوید من این را می می. کند بوسد اما گریه نمی گیرد، می آؼوش می

فرستم  اگر صد جوان هم داشته باشم می می گوید اید که حاضر است به این نحو جوانش را به میدان بفرستد و سر این ملت چه آورده
. "اید ها را جلِو اینها بسته شما همه راه... که این گونه کشته شوند

 خود گرفتند و  پنجه یكشورى با آن فرهنگ عمیك و داراى سابمه، و ین ملت تاریخى و ؼیور و داراى هویت را ممهور كردند و در"
 "!پیش نیاید كنید، كنند؛ تولع دارند این ملت علیه آنها برنگردد و وضعى كه امروز مشاهده مى ها را به او مى انواع اهانت

 ها كرده كند، این كارى است كه خود امریكایى تردید ضربه وارد مى اگر دستش برسد، بى... بینید امروز جوان عرالى اگر شما مى"
، "جا تحرین شدند از فالن"كنند؛  جهت این و آن را متهم مى پرد، بى یى كه هى به این و آن مى مثل دیوانه. اند؛ تمصیر كسى نیست

وطن ین ملت را بگیرید، . كند ؛ نه، تحرین كسى نیست؛ این هویت ملت عراق است كه دارد بروز مى"جا دخالت كردند از فالن"
انید و  سربازتان را در كوچه و خیاباِن او راه بیندازید، به زن او بى حرمتى كنید، جوان او را جلوى چشم همه روى زمین دمرو بخواب

آورم این وضعیت را ببینم؛ چطور ین انسان با ایمان و با  م، طالت نمى انشسته اینجا كؾ پوتینتان را روى سر او بگذارید؛ من كه
ى ملت عراق  كننده ترین و پلیدترین تحرین كند؟ الزم نیست كسى تحرین كند؛ خود شما بزرگ ؼیرت عرالى این وضعیت را تحمل مى

 "ى او شدید؟ چرا دروغ گفتید؟ چرا وارد خانه. هستید
كسى مثل شیخ . كارشان به جایى رسیده است كه تحمل وجود ین پیرمرد روحانِى فلج را هم كه باید روى چرخ راهش ببرند، ندارند"

 بندند، مطبوعات را تولیؾ مى روزنامه مى. كنند این سیاست به جایى خواهد رسید خیال مى... توانند تحمل كنند احمد یاسین را نمى
 "!كنند؛ از اینجا بگیرید تا كشتار مردم

به : ورند آاسم دمكراسى مى. شود اینطورى ادامه داد كنند مى فهمند؛ خیال مى كنند مردم دنیا نمى كنند؛ خیال مى آنها اشتباه مى"
كنند، موفك هم  می اینها اشتباه... ساالرى نیست، مردم كشتارى است مردم! مردم مردمساالرِى بى! ساالرى ایم براى مردم عراق آمده

..."! نخواهند شد

در مورد وضعیت ایران است، اصرار دارد که خیر، اینها بیانات " دشمن"هرچمدر به این دوست عزیز، می گوییم که اینها بیانات 
ما، خدای ناکرده، هفت لرآن به میان، بیمار روانی ست که جنایت های خودش و نظامش را به پای " رهبر معظم"مگر ! است" رهبر"
فحش می داده، دستگیر می کند و به چوب می " شاه"بنویسد؟ در زمان شاه سابك، ساواک یک نفر را که به " دشمن"و " آمریکا"

نبود، من به پادشاه دانمارک فحش می " شاه خودمان"طرؾ زیر چوب و کابل، فریاد می کشیده و لسم می خورده که منظور من . بندند
بعد خم شد و از متهم پرسید پادشاه دانمارک چه ظلمی در حك تو . گفت دست نگهدارند (چه فرلی می کند)بازپرس یا شکنجه گر . دادم

کرده که به او ناسزا می گویی؟ بیچاره ناالن و گریان گفت واال می گویند خودش و فامیلش دزد اند، خیانتکار اند، مردم دانمارک را زیر 
تمام نشانی هایی  که می دهد، . بازپرس گفت؛ بزنید این مادرلحبه را... فشار و شکنجه و تازیانه گذاشته، به مردم دروغ می گوید و

 ... مال شاه خودمان است

 

 



جای اصؽرآلا خالی 

 

گاهی این سوال پیش می آید که چرا پس از حمله ی اعراب و شکست و سموط ساسانیان، این همه جنبش های مماومت در مخالفت با 
حال آن که در طول حمله ی مؽول و تیمور، هیچ حرکت و جنبش چشم گیری سر بر . اعراب و خالفت بؽداد علم طؽیان بر افراشتند

به گمان می خیلی ها به این سوال پاسخ داده اند، از جمله سید جواد . نیاورد و ایرانیان به سادگی تن به والعه سپردند و سازش کردند
. به توضیح چند تفاوت اساسی در این دو دوره ی تاریخ ایران پرداخته است " ی بر نظریه ی انحطاط ایرانایباچه د"طباطبایی در 

شخصن تصور می کنم اعراب در ممابل ساختار امپراطوری ساسانی به یک ایدئولوژی تازه مجهز بودند که با ساختار فرهنگی و 
پذیرش اسالم در ایران، نیاز به یک دگرگونی بنیادین در ساختار فکری ایرانیان داشت . اندیشگی ایرانیان در آن زمان بکلی متفاوت بود

مؽوالن اما پس از اسالم و پس از دوره ای تسلط ترکان بر نواحی مختلؾ ایران، لدم به این خطه . که الجرم به یک مماومت می انجامید
همان  (ؼزنویان، سلجولیان، خوارزمشاهیان)از آن ساختار فکری امپراطوری ساسانی چیزی نمانده بود، ضمن آن که ترکان . گذاشتند

امیرانی نظیر محمود ؼزنوی . گونه که طباطبائی می گوید، صرفن به لدرت می اندیشیدند و چیزی بیش از نوکران خلیفه در بؽداد نبودند
. و سلطان سنجر سلجولی می کشتند و خفه می کردند، اما حامل هیچ ایدئولوژی تازه ای نبودند پس هویت ایرانی را تهدید نمی کردند

آنها هم می کشتند، می سوزاندند و . مؽوالن نیز، پس از سرکوبی های ترکان وارد شدند، بی آن که پیام و حرؾ تازه ای داشته باشند
به همین دلیل هم نسل . تیموریان نیز کارشان سرکوب و فتح بود، نظام و ایدئولوژی نداشتند تا فرهنگ ایران را تهدید کند. می گذشتند

.  های بعدی چنگیز و تیمور، به راحتی اسالم پذیرفتند و گاه شیعه هم شدند

اند، و تا اندازه ای فارسی بلدند و به زبان مردم سخن می گویند، در " ایرانی"حکومت اسالمی معاصر، سوای آن که عناصرش بظاهر 
عین حال حرؾ حسابی برای گفتن ندارند و حامل هیچ ایده ی تازه و بنیادینی نیستند، این است که تمام تالششان برای رفع این 

! آمده اند" تؽییر"کمبودها، چسبیدن به برخی مسایل ظاهری از جمله لباس و حجاب و چه و چه است، تا به این وسیله بگویند برای 
ولتی می خوانی آلای صفار هرندی وزیر سابك فرهنگ و ارشاد آلای احمدی نژاد را هنگام سخن رانی در دانشگاه ها هو می کنند، 

آنها نه در تعیین وزیر علوم و رییس . پیش از هر چیز برای دانشجویانی که صفار هرندی برایشان سخن رانی می کند، دلت می گیرد
پیش از آن که از خودت بپرسی اصولن رژیمی که آلای ! دانشگاهشان نمشی دارند، نه در انتخاب استاد و مواد درسی و سخن ران

هرندی وزیر فرهنگش باشد که پیش از این هم وردست آلای حسین شریعتمداری، مثلن روزنامه نگار و سرمماله نویس بوده، چه 
بعد از چهار ! حرؾ گنده ای برای گفتن دارد، کافی ست چند سطر جلوتر بروی تا دستگیرت شود گل فرمایشات آلای سخنران چه بوده

ماه و نیمی که از انتخابات می گذرد، ولتی تمام مردم دنیا بارها کتک خوردن مردم را با زنجیر و باتوم و مشت و لگد وسط خیابان های 
ایران تماشا کرده اند، ولتی خبر دستگیری ها و شکنجه ها و تجاوزها دنیا را پر کرده، و خبر کشتار مردمی که دست به تظاهرات 

مسالمت آمیز زده اند به همه رسیده، و این فجایع، حتی از سوی عوامل رژیم، گیرم در ابعادی کم تر تایید شده، آنمدر فاجعه ننگین بوده 
که رهبر رژیم هم دستور تعطیلی یک بازداشتگاه را صادر کرده، مجلس و وکالی رژیم هم بر سر دعوا و زد و خورد و شکنجه و 

دستگیری و ؼیره حرؾ ها زده اند، در مجلس خبرگان اعتراض شده، شکل وحشیانه ی برخورد با مردم در حافظه ی دنیا نمش بسته، 
عکس ها و فیلم هایی از نظامی و پلیس و لباس شخصی هایی که مردم را می زنند و دستگیر می کنند را، همه دیده اند، توپ و تشر 

نظامی ها و خط و نشان کشیدن لصاب ها به گوش جهان رسیده، و همه می دانند که برای یک بازی فوتبال در استادیوم صدهزار 
بوده اند، یعنی برای هر دو تماشاگر یک لصاب لوطی به ورزشگاه فرستاده اند که ... نفری، یک سوم تماشاگران بسیجی و سپاهی و

خدا می داند به هر کدامشان چمدر مزد از کیسه ی خلیفه پرداخت شده، از یازدهم آبان تمام خیابان های دور و بر سفارت زیر کنترل 
ی آن طرؾ ها پیدا بشود یا تکه پارچه ی سبزی بر درختی یا در جوی آبی دیده شود، و مراسم رسمی "سبز"است تا مبادا پرنده ی 

رژیم در پیش روی سفارت را به گه بکشد، ئی میل ها و موبایل ها و چه و چه را کنترل می کنند که هر اتفالی هر جا می افتد، 
همان روزهای اول اعالم  (شورای نگهبان و وزارت کشورش)تازه خود رژیم ... چالوکشان و لداره بندان زودتر آنجا حاضر باشند و

کرده اند که تملباتی در برخی صندوق ها اتفاق افتاده که روی هم رفته شامل سه میلیون رای می شود، که در نتیجه ی انتخابات تاثیری 
...! ندارد و

ننگ ما، ننگ ما، "آن ولت، هنگامی که تمامی دانشجویان در سالن سخن رانی آلای وزیر از جا برخاسته اند و یکصدا فریاد می زنند؛ 
بزرگش را با فریاد، از بلندگو به گوش حضار " پیام"، آلای وزیر سابك هم چنان به صندلی چسبیده و سعی دارد "وزیر فرهنگ ما

آلای وزیر فرهنگ و ! تهیه کنند" پر محتوا"ی جمهوری هم برنامه ای "صدا و سیما"دوربین ها را هم گذاشته اند تا برای . برساند
حاال آن : ایشان فرموده اند!  میلیون نه بگویند؟25 میلیون می توانند به 13ارشاد اسالمی چه می گوید؟ ایشان می فرمایند؛ کجا 

اشی  صدهزار نفری که بعد از انتخابات اعتراض می کردند، چه شدند؟ چرا فمط سه هزار تا تظاهرات می کنند؟ این است که با وجود اوب
تا خود ... کم فرهنگ، نظیر صفار هرندی در پست وزارت، و ابلهانی مشابه در پست رییس جمهور و پست های دولتی و مجلس 

مطرح می " اصالح طلب"، سطح فکری و فرهنگی جامعه چنان نزول کرده که بدیهیاتی نظیر آنچه خاتمی و شرکاء به عنوان "معظم"
هی"کنند، در گوش مردم به  وگرنه در یک جامعه با آزادی های معمولی که حدالل حموق و احترام برای مردم وجود ! می ماند" کلمات ال

داشته باشد، مجموع سخنان خاتمی و کدیور و تاج زاده و تمامی اصالح طلبان، چه برد و ارزشی دارد؟  



ا سپور محله ی کودکی ما یک تکیه کالم داشت، که والعن آخرش بود ولتی کسی مطلبی را به صورت خیلی مضحکی ؼلط می . اصؽرآل
گفت، یا کاری را بشکل مسخره ای اشتباه انجام می داد، اصؽرسپور ابروهایش را باال می برد، لب پایینش را آویزان می کرد و آرام می 

 "!اینو دیگه نیمی شد درستش کرد، خیلی خره س"گفت؛ 

یارو ادامه . شیری سر راهش سبز می شود... کسی میان جنگل فریاد می زده که شیر می خوریم، ببر می خوریم، پلنگ می خوریم و
  !می دهد؛ بعضی ولت ها هم گه زیادى می خوریم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



جزی جون 

 

روابط نزدیک لزوین با اصفهان به دوران . افتادم" جزی جون" یاد ،لزویندوستی تازه یافته در چند ئی میل و تلفن اتفالی با طی 
این که لزوینی ها چه بر سر شاه اسماعیل آوردند که پایتخت را از لزوین به اصفهان منتمل کرد، باید از لزوینی . صفویه باز می گردد

با وجودی که لزوینی ها و اصفهانی !  چه می دانیمشاید هم دلبری اصفهانی ها باعث انتمال پایتخت شد،! ها پرسید، یا از شاه اسماعیل
شود، اما در تاریخ پانصد ساله ی بها یک خصلت مشترک تاریخی دارند که هر کجای دنیا بود، می توانست باعث یک دشمنی دیرینه 

چالو دسته اش "که گفته اند؛ ! اخیر ما جایی دیده نشده که یک لزوینی از اصفهانی ها خاطره ی ناخوش آیندی داشته باشد، و بالعکس
 "!را نمی برد

این که ریشه ی تاریخی آن خصلت شیرین مشترک، در کجاست، چندان روشن نیست اما به حساب تاریخی می شود اینطور استنباط کرد 
یاء امور دربار را که لزوینی و  بودند، با خود به " مورد اعتماد"که ولتی شاه اسماعیل به فکر انتمال پایتخت افتاد، جمعی از اول

اما چرا در فرهنگ عامه، لزوینی به این خصلت بارز مشهور شده و کمتر از ! بمیه اش را کم و بیش می شود حدس زد. اصفهان برد
. همدوره ی مدرسه ی ما درست باشد" جزی جون"اصفهانی سخن به میان آمده، شاید نظریه ی 

او می توانست با یک کلمه . طنزی، عجیب گزا و موجزبا  ،جزی زاده، که هر کجا هست، به سالمت باشد، رفیك بسیار ساده دلی بود
معلم و کالس را از خنده تعطیل کند و در عین حال با لبخند ساده دالنه ای به همه که از خنده کؾ کالس افتاده بودند، با تعجب نگاه کند 

از ساده دلی اش همین بس که به دنبال شنیدن جوک . صدا می کردیم" جزی جون"جزی زاده را ". مگه راست نیمیگم؟"و مدام بپرسد؛ 
داستان ! دو روز نشده، با سر و روی باندپیچی شده برگشت! های مشهور، یک بار هم بار سفر بست که یک هفته ای می روم رشت

می افتم، بی اختیار از " جزی جون"هنوز هم هر گاه یاد . این سفر کوتاه و پر ماجرا را باید از زبان ساده دالنه ی خودش می شنیدی
از همان زمان اصطالحی درست کرده بودیم که . بایستی گریه می کردیم" جزی جون"اگرچه بخاطر آن ساده دلی بر حال . خنده می ترکم

"! رفت رشت، زخمی برگشت"می گفتیم؛ 

به اندازه ی چهار )آنجا نوشته بود؛ ریش مرد اگر بلندتر از یک لبضه . عبید داستانی دارد از یک طلبه که داشت رساله ای می خواند
ریش . دنبال لیچی گشت، نیافت. طلبه ریشش را از زیر چانه مشت کرد، دید خیلی بلند تر است. باشد، دلیل حمالت است (انگشت بسته

. آتش به ریش افتاد و بسرعت باال رفت و صورت طلبه را هم سوزاند. گرفت ( لدیمسوز چراغ نفت)" المپا"اضافی را روی شعله ی 
"!  به تجربه ثابت شد"حجت االسالم در حاشیه ی رساله نوشت؛ 

در پاسخ این معما که چرا لزوینی ها به آن خصلت مبارک مشهور شده اند و حك اصفهانی ها پایمال شده، می " جزی جون"باری، 
اونوخت "بعد هم که همه می خندیدند، زیر لب اضافه می کرد؛ "! اما اصفانیا اهلی بده و بسون اند. آخه لزوینیا دستی بده ندارند"گفت؛ 

"! (خسیس)به ما میگن، ِکنِس 

می دانیم که ایل و تبار صفوی، جد اندر جد سنی بودند اما شاه . اما پرسشی که باعث این همه توضیحات شد، هنوز هم سر جایش مانده
با وصفی که در باال گذشت، بعد هم " اصفهان"به " لزوین"بعد هم انتمال پایتخت از . اسماعیل مذهب شیعه را مذهب رسمی ایران کرد

ین بار در تاریخ ما پیدا شد،  (در اروپا شهره ی شهر اند" لزوینیت"که خود در )که سر و کله ی انگلیس ها  " برادران شرلی"برای اول
داشته " عمب"به راستی کدام یک از این عوامل باعث شد تا ما از دوران صفویه به بعد، در همه ی زمینه ها رو به . و بمیه ی لضایا

باشیم؟ لزوینی ها؟ اصفهانی ها؟ انگلیس ها؟ یا هر چهار تا؟  
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گفتگوی دو نسل 

 

تعریؾ می کند با یک آلای ایرانی که خیلی برای مترلی نشان دادن سیمای جمهوری اسالمی احساس وظیفه می کند، به خانه " راوی"
. این جوان گویا در سوئد بزرگ شده و زبان فارسی را به سختی صحبت می کند.  ساله دارد16 که یک فرزند ،ی دوستی رفته بوده اند

 ساله که چند روز پیش به دیدار یک مسابمه ی ورزشی بانوان رفته بوده، لباس های پوشیده ی خانم های ایرانی بنظرش 16جوان 
ا  سوال می کرده راویعجیب و ؼریب آمده، در موردش از دوست " شك"در او " تنویر افکار عمومی"هم که حس مسوولیت ، و آن آل

راوی تعریؾ می کند هرچه سعی کرده . کند" ارشاد"و ؼیره، " حجاب"و " پوشش"جوان را در مورد  می کرده ، سعیشده بوده
نمی به راه راست هدایت نیمه سوئدی، نیمه ایرانی، " گمراه" جوان ، و، موفك نشده" راه نیفتد گندش تا بوی نزندلضیه را بهم"

 . ...شده

 

: باری، جوان می پرسد

بپوشند یا فمط ولتی از ایران بیرون می آیند، اینها را می  (هنگام ورزش)خانم های ایرانی در ایران هم مجبورند همین لباس ها را - 
 پوشند؟ 

!  ایران مجبور نیستند این لباس ها را بپوشند درجواب می دهد؛دوست راوی 

یعنی اونجا اشکالی نداره شما آنها را بدون این لباس ها ببینین؟ - 

من اینو گفتم؟ - 

. آره دیگه، گفتی مجبور نیستند این لباس ها را بپوشند- 

ایون اصلن اجازه ندارند ورزش کردن خانم ها را ببینند-  ! مجبور نیستند چون آل

ایون ورزش خانم ها را تماشا کنند؟ -  یعنی اینجا اشکالی نداره آل

ولی . مردها نگاه نکنند که نمی تونیم بگیم اینجا. چرا خوب، ولی می خواهیم خانم ها در مسابمات جهانی شرکت کنند و تشویك بشوند- 
! اونجا میتونیم

ایون؟ -  تماشای ورزش کردن خانم ها، اشکالش برای خانم هاست، یا برای آل



ایون-   .. بیشتر برای آل

پس چرا خانم ها را می فرستند اینجا ورزش کنند؟ - 

. که ما بخواهیم آنها را از مسابمات جهانی محروم کنیمآنمدر اشکال نداره - 

ایون ایرانی نباید ورزش کردن خانم های ایرانی را تماشا کنند؟ -  پس فمط ال

! احتمالن- 

. ولی اینجا که تماشا می کردند- 

کیا؟ - 

ایون ایرانی که آمده بودند تماشا، اعضاء سفارت جمهوری، -  . ی دیگهخیلی هاو آل

خوب اینها آمده اند تا تیم ایران را تشویك کنند - 

ایون برای چی میرن ورزشگاه؟ -  مگه تو ایران آل

... خوب، اونجا به اندازه ی کافی خانم هست که تیم را تشویك کند- 

ایون میتونن بروند تشویك کنند؟ -  یعنی اگر خانم ها به اندازه ی کافی نباشند، آل

! نه- 

ایون ایرونی در ایران-  !  اجازه ندارند خانم های ورزشکار ایرانی را تشویك کنند،پس یعنی فمط آل

ولش کن، ببینم، تو میخوای در آینده چکاره بشی؟ - 

میشه بگی اشکال دیدن ورزش خانم ها چیه؟ - 

! اشکال شرعی داره- 

شرعی چیه؟ - 

. یعنی دینی- 

چرا؟ - 

ایون با دیدن خانم های ورزشکار، ممکنه دچار اشکال بشوند-  . ببین اینجا ممکنه این مسایل عادی باشه، ولی در ایران آل

چه اشکالی؟ - 

. گناه بکنند- 

یعنی شما ممکنه با دیدن مامان من، به گناه بیافتی؟ - 

مگه مامانت ورزشکاره؟ - 

! آره، ایرونی هم هست- 

ای دیگه را میگم. ، نه..جدی؟ خوب-  . اون



کیا مثلن؟ - 

. کسانی که این لانون را گذاشته اند، گفته اند بعضی از مردها ممکنه به گناه بیافتند- 

یعنی برای این که بعضی مردها به گناه نیفتن، جلوی همه ی مردها را می گیرند؟ - 

. آره- 

ایون ولتی خانم های ورزشکار را در تله ویزیون می بینند، به گناه نمی افتند؟ آنجا که نزدیک تر و بهتر نشون میده-  .. آل

. ورزش خانوما از تله ویزیون پخش نمیشه- 

پس خانوم هایی که نمیتونند بروند ورزشگاه، چطوری ورزش خانم ها را تماشا می کنند - 

 . خوب، احتمالن تماشا نمی کنند- 

خانم ها هم کم کم عالله شون را به ورزش از دست می دهند . خب، اینجوری که برای ورزش خانم ها تبلیػ نمیشه- 

... نه، اینطوریام نیست- 

ایون نمی رفتم-  ... من اگه جای خانم ها بودم، برای اعتراض به دیدن ورزش آل

ایون را تماشا کنند؟ -  کی گفته که خانم ها می تونند بروند ورزش آل

نمی تونند؟ - 

! نه- 

چرا؟ - 

! مشکل شرعی داره- 

ایون را هم نشون نمیده؟  -  پس تله ویزیون، ورزش آل

! چرا، اون را نشون میده- 

ایون را از تله ویزیون تماشا کنند، چون هم بهتر نشون میده هم نزدیک تر-  . خب این که بدتره که خانم ها ورزش آل

حاال بگو ببینم بابات کجاست؟ - 

ایون را تماشا می -  ایون را تماشا کنند، چرا خانم های ایرونی ورزشکار که می ایند اینجا، ورزش آل اگه خانم ها نباید ورزش کردن آل
کنند؟ 

. چیزهایی هست که شاید خودش بد نباشه، ولی اشاعه ی اون بد است- 

اشاعه یعنی چی؟ - 

...  یعنی تبلیػ و ترویج و همگانی کردن- 

.  ولی دولت ها کلی پول خرج می کنند تا همه بیایند ورزش را تماشا کنند- 

. ورزش اشکالی نداره، ترویج بی بند و باری اشکال داره- 

مگه دیدن ورزش بی بند و باریه؟ - 



. ما اعتماد داریم که حجاب یک محدودیت نیست، یک مصونیت است. تمام این حرؾ ها مال اینه که تو دلیل حجاب را نفهمیده ای- 

این جمله ای که االن گفتی، یعنی چی؟ - 

 ! یعنی این که من ؼلط بکنم دیگه بیام خونه ی شما- 

  !داده ام" کشش"من فمط  . برای من فرستاد، بدون ذکر نام نویسنده،دوستیمایه ی اصلی این مطلب را طی چند خط، *   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ! یک، و دواتفاق ساده

 

 عنوان اعتراض به حکم به از شوهرش به دادگاه رفته بود، طالق برای که افؽانستان، (به فتح الم)یک زن از اهالی والیت لؽمان 
وکیل اتک، سخنگوی.  زدآتشدادگاه، همانجا خود را  ؛ این زن به خاطر مشکالت خانوادگی از  گفته لؽمان به بی بی سی والیعبدال

به گفته آلای .  دادنجات نگهبان دادگاه، از سوختن کامل زن جلوگیری کرد و او را از مرگ گفته آلای اتک. داشتشوهر خود شکایت 
آلای اتک . ی والی لؽمان وضع سالمتی او را خوب توصیؾ کردسخنگو . اتک، زن به بیمارستان منتمل شده و تحت درمان لرار دارد

 دادگاه مرافعه سرپرست لاضی نثار احمد، .  هنگام خاموش کردن آتش بدن زن، دچار سوختگی سطحی شدهدرگفت محافظ دادگاه هم 
لاضی می گوید این زن برلع .  به خودسوزی کردالدام ، اعالم کند رالؽمان، به بی بی سی گفت این زن لبل از آنکه دادگاه حکم خود

 این زن، پیش از ورود لؽمان،  او گفت؛ به دلیل نبودن پلیس زن در والیت. پنهان کرده بود (بنزین)یر برلع، پترول زپوشیده بود و در 
 محلی می گویند بدنبال خودسوزی این زن، لرار است ممامات . ساله است و دو فرزند دارد۲۵ او. به دادگاه، بازرسی بدنی نشده بود

ین بار در افؽانستان است که یک. ی بررسی این پرونده به لؽمان سفر کنندبراهیاتی از کابل و ننگرهار   در دادگاه خود را به زن این اول
 از والیت های دیگر افؽانستان، به ویژه از هرات در ؼرب دخترانپیش از این، موارد زیادی از خودسوزی زنان و . آتش می کشد

 ... افؽانستان گزارش شده 

 در والیت لؽمان گناه امری طالق کرده، این تماضا"  خانوادگیمشکالت" والیت لؽمان بخاطر در" زنیک " می دانیم که ما حاال خوب،
ین ا"ینجا یک گناه به حساب ا تا  پس! دادگاه رفتهبه" ی گرفتن طالق از شوهرشبرا "ه؛ید کردتاک سخنگوی والی لؽمانکه است البد، 

 "! زن

وکیل اتک "یت لَؽمان در افؽانستان، یک سخنگو دارد که نامش والین را هم می دانیم که والی ا  محافظ روایت سخنگو، به. است" عبدال
ین هم خطای اپس . شده" توصیؾ "خوبحال زن ولی !  جلوگیری کرده و دچار سوختگی سطحی شدهزن"  کاملسوختن"دادگاه از 

 !  که نگهبان دادگاه بخاطر او دچار سوختگی سطحی شده حالی حالش خوب است درکه" ین زنا"دیگر 

ساده، نبودن  اتفاق این  دادگاه مرافعه در والیت لؽمان، لاضی نثار احمد است که معتمد است علتسرپرستین را هم می دانیم که نام ا
 لؽمان والیت دردانسته  می چون است که آن" ین زنا" خطای سوم ،بهرحال! شاید هم یکی از علت ها. پلیس زن در والیت لؽمان است

 لرار" که  همین طور می دانیم! به دادگاه آمدهو کرده پنهانخود  ( پیچبمچهچادر، )زیر برلع  (بنزین) پترول ، نداردوجود زن پلیس
ین ا"مالحظه می کنید که .  این پرونده به لؽمان سفر کنند بررسیبرای (دیگر در افؽانستانوالیات ) از کابل و ننگرهار  هیاتی"است

 بخش آگاهی اما !یی ستزا دردسر" ین زنا"ی چهارم خطا!  وجود آوردهبه، و شریعت  برای دولت و ملت افؽانستان مشکالتیچه" زن
یگر افؽانستان گزارش شده، اما د والیت های در"  زیادی از خودسوزی زنان و دخترانموارد" که پیش از این استدهنده ی خبر این 

ین بار است که این  بته ممصر اصلی ! شده پیدا لؽماندادگاه  در" یماریب"این اول " این زن". این هم خطای پنجم. است" ین زنا"و ال
این زن لبل از آن که دادگاه حکم خود را اعالم "خطاهای بزرگ و کوچک دیگری هم دارد، مثلن این که سرپرست دادگاه لؽمان گفته 

یعنی دادگاه ! علت این خودسوزی در دادگاه نبوده (بوده" این زن"که بی تردید علیه )یعنی این که حکم ". کند، الدام به خودسوزی کرد
اما پیش از حکم؟ ! که به نفع زن باشد (!چه بسا بعد از خودسوزی زن، حکمش را عوض کرده باشد)ممکن بوده حکمی صادر کند 

 ...برده بوده، و بسیار گناهان کبیره ی دیگر" پترول"داشته، و با خودش " اخالل"معنی دیگرش این است که زن از ابتدا لصد 

شوهر، آنمدر جسارت بخرج " بدرفتاری"به دلیل  ساله که دو کودک هم دارد، و ۲۵ خطاکار" ین زنا "کهمانیم معطل  می  این همهبا
ین بار در کرده، و " تماضای طالق"داده که  ما می خواهیم این ! والیت لؽمان خودسوزی کرده، نامش چیستدادگاه یخ، در تاربرای اول

بته در  لؽمان،یختار در  راوالعه نام لاضی ...  کنیمثبت" زن" گناهان فهرست تاریخ افؽانستان، تاریخ جهان، تاریخ خودسوزی ها، و ال
یعنی ! ست"بی بی سی"تازه این خبر از !  نیستاما" ین زنا"نامی از ...  هست، و والی والیتمحکمه ی مرافعه هست، نام سخنگوی

 هست،نام فرزند ذکورش هم !  هستهم" ین زنا"در آنجا البد نام شوهر . یمنخواندشانس آوردیم که خبر را از یک روزنامه ی محلی 
 هم شده،  صحبت حتمن با اوهست، البد ،دچار سوختگی سطحی شده هم" این زن"بخاطر نجات  محافظ دادگاه بوده و که"  مردآن"نام 

خدا از سر تمصیراتش )! "ین زنا"یگر هم هست، اما دهای   خیلی نامحتمن!  باشدداشتهیتی شکا" ین زنا"چون ممکن است از 
   (!نگذرد

، سینما یا تیاتر یا نمایشگاه بین فروشگاهی در" ین زنا" تا اگر فردا روزی نبرد،" ین زنا"از  نامی  بی بی سی هم فکر کردهالبد
 یا یک ،یده شدد سران مملکتی  مهمانی افؽانستان یا جهان، یا دردر یا در یک مجمع والیتی ،اسکار سینمایی المللی، یا جشنواره ی

 و فک و و همکاران اداری  بلوار لؽمان لدم می زد، یا اصلن همسایه ها و هم محله ای ها و دوستاندرروز عصر با بچه هایش 
" ین زنا " فک و فامیل و خانواده ی این زن، بخصوص شوهرخوب، می دانید؟...  خبر را در سایت بی بی سی می خوانندکهفامیلش 

 بخاطر تشخیص بدهد، ولی خودش که می داند کیست، خدا را خوش نمی آید تواند هیچ کس نمی را" برلعزنی زیر "یرم گ،  دارندآبرو
  ! بشوند و بی آبروبدنامدیگر، " محترم"و دوست و آشناهای " این زن"شوهر  نالابل،ی خودسوزیک 



وکیل اتک، سخنگویکه  نکنیمفراموش   سالمتی شفاخانه بستری ست و وضعدر" ین زنا"لؽمان به بی بی سی گفته؛  والی  آلای عبدال
باز !  توصیؾ نمی شدخوب" او"یشتر نسوخته، وگرنه حال ب" زنین ا"البد چهل پنجاه درصدی از بدن !  خوب توصیؾ کردهرا" او"

 او را (احتمالن) هم" شوهرش "دارند،" نیم سوخته" می شود، بچه ها یک مادر مرخص" ین زنا" بالی ست که ولتی شکرشهم جای 
 و گناهانش به دادگاه خطاها بخاطرنیم سوخته " ین زنا"می توانند از ...  والیت لؽمان و مسوولینمالیم تر می زند، و محافظ دادگاه و

 مانده اش بازرسی خواهد  بالی چون حتمن پنجاه درصدنبرد، (ینبنز )خود پترول امیدواریم این بار با. مرافعه ی لؽمان شکایت کنند
  !شد

ا، ا  نپرداختن هدفمندی یارانه  این وانفسای بی گازی و بی برلی و سهمیه بندی ودر" ین زنا" والیت لؽمان کجاست؟ اصلن اصلنی ال
 هم شما ما چه؟ به بگیریم؟ را" زنین ا"درمان داریم، چه کنیم؟ بنشینیم عزای   کجا آورده؟ خودمان هزار درد بیاز اینها، بنزین ها و

 ؟ بی بی سی می خوانیبیکاری،

 1386 بهمن 11 شنبه پنج

 

! اتفاق ساده دو

از میان تمام ولایعی که اجازه یافتند در روزنامه های رسمی رژیم منتشر شوند، چگونگی توصیؾ دو والعه ی تراژیک و تکان دهنده، 
در عین حال چگونگی نشر خبر و ضد و نمیض گویی های رژیم و مسوالن مختلؾ در مورد . از همه ی آنهای دیگر جذاب تر است

.  والعه، نشان می دهد نظام با عر و تیز، چمدر بر ولایع و اتفالات مسلط است

ین خبر در مورد زنی ست که در کنار جاده ای مورد تجاوز شش نفر لرار گرفته و معروؾ به  داستانی ! است" حادثه ی لیامدشت"اول
به صورت حادثه را مجلس . که تا همانجا هم که اجازه داشته در روزنامه ها منتشر شود، به داستانی از هزار و یک شب می ماند

اش با فرمانده نیروی انتظامی و مسووالن امنیتی کشور، آینده در جلسه می خواهد کمیسیون امنیت ملی ند و محرمانه بررسی می ک
به فرهاد بشیری نماینده پاکدشت ماموریت رییس پارلمان رژیم علی الریجانی کار آنمدر باال می گیرد که آلای ... را بررسی کند وحادثه 

   اما شرح مختصر والعه پیش از ماستمالی آلای فرهاد بشیری؛.که گزارشی در مورد حادثه تهیه کنددهد می 
روز اشؽال سفارت، روز تظاهرات مردم، و روزی که صدها هزار نیروی انتظامی و سپاه و بسیج و ) سیزدهم آبانعصر  19ساعت 

می شود " مظنون"سه خودرو ، متوجه ی لیامدشتدر منطمه ی گشت انتظامی  (لباس شخصی و ؼیر شخصی خیابان ها را پر کرده اند
 افراد .در حال تجاوز به زن جوانی هستندنفر در داخل یکی از خودروها، شش به زودی معلوم می شود .  اندکه کنار جاده تولؾ کرده

 که در  ساله و متاهل است32 زنی  و باالخره معلوم می شود لربانی،تشکیل دادسرای امور جنایی تهرانبازداشت می شوند، پرونده در 
 آنجا دو نفر دیگر به آدم برده شده،به نمطه متروکه یی در حوالی لیامدشت شده، چهار جوان ربوده ، توسط منزلش در خاورانراه 

 نفر زنی را می ربایند بی آن که کسی با خبر شود، 4  . در داخل ماشین به زن تجاوز می کنندخیابان، و در کنار می شوندرباها ملحك 
گشت "در تمام این مدت گشت انتظامی چه می کرده؟ اصلن کار ... و بعد، کنار خیابان! و بعدن دو نفر دیگر به آنها می پیوندند

 چیست؟" انتظامی
در معرض تهدید است و ؼیره، شهروندان  امنیتو این که " اتفاق ناخوشایند"و " ابعاد حادثه"از زنجان ی جمشید انصاری نماینده 

 می پاکدشتی از نماینده  و آلای الریجانی رسمن هستند نمایندگان منتظر گزارش دادستانی لیامدشتو باالخره این که . سخن می گوید
و چرا " ؼیر رسمی"چرا )! دهد به نمایندگان ارائه "محرمانه"نتیجه را کند و بررسی " به صورت ؼیررسمی"را خواهد تا حادثه 

؟ اگر نیروی انتظامی و گشت و دادگستری و لوه ی لضائیه و دادستان و ؼیره ای هست، چرا کار به مجلس و گزارش ویژه "محرمانه"
 (کشیده شده؟" محرمانه"و 

باید توجه داشته باشیم که مسائلی از این دست در گذشته هم وجود داشت "می گوید؛ حسن سبحانی نیا نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی 
پس جای نگرانی نیست، از  "!به حدالل برسد"شود که چنین ولایعی اتخاذ " تدابیری"و خواسته " و ممکن است در آینده نیز رخ دهد

یعنی چه؟ یعنی ! برسد" حدالل"، یعنی آخرش نیست، تنها باید به "خواهیم داشت"نیست، و " نوبر"، یعنی "داشته ایم"این ولایع 
پیش "ش کرد؟ دستور بدهیم که فمط روزی یا شبی پنج تجاوز مجاز است؟ یعنی هدؾ، "کمتر"روزی ده تا؟ یا چه؟ چطوری می شود 

للمداد می شوند، " اضافه کاری"، یعنی تجاوزهایی که به عنوان "خبر"شدن است، شاید محدود شدن " محدود"نیست، ؼرض " گیری
"! ؼیر علیه السالمی"مثلن تنها به مخالفین رژیم می توان تجاوز کرد، به زن های ! نشان دادن این فجایع" محدود"بمانند؟ " محرمانه"

بته از رژیمی که خبر دارد فالن محمك در فالن موسسه ی دانشگاهی در آن سوی دنیا، برای بیگانه جاسوسی می کرده، و لصد اخالل  ال
با این همه سپاهی و نظامی و انتظامی و بسیج، و میلیاردها دالر وسایل شنود و کنترل و چه و چه، می ... در امنیت کشور داشته و

در هندوستان روزانه هزاران تجاوز می شود، پس ما باید شکرگزار باشیم که وسط ! برساند" حدالل"را در جامعه به " تجاوز"خواهد 
مراء اسالمی، در ساعات اول شب، زنی را از وسط خیابان می ربایند، و کنار جاده، شش نفری به زن تجاوز می  خشتک نظام، در ام ال

! می گذاریم، مثلن روزی ده تا، نه بیشتر" خط لرمز"ولی ! ریشه کن بشود" تجاوز"انتظار نداشته باشید . شود" کمتر"باید ! کنند



ش که از هاشمی و همسرروزنامه ها با جار و جنجال خبر می دهند که روح اله . اما خبر بعدی از این هم هیجان انگیزتر است
یکی دو . لتل مشکوک است، زمینه ی سیاسی دارد و چه و چه. طرفداران سرسخت و فعال آلای احمدی نژاد بوده، به لتل رسیده اند

و روز بعد می نویسند اولن ممتوالن ! بوده و اصلن جنبه ی سیاسی نداشته" خانوادگی"روز بعد گفته می شود حادثه یک مساله ی 
و همسرش که حامله است نبوده اند، بلکه ممتوالن مرتضی  (بسیج؟)فرمانده ی جنگ های نامنظم "روح هللا هاشمی فرزند ارشد 

. اندی نداشته و آنان فرزند گذشته  و تنها دو ماه از عمد وی و همسرش(برادر روح هللا هاشمی) فرزند دوم شهید هاشمی بودههاشمی، 
چرا  ، همدیگر را می شناخته اندلاتل و ممتول دهد که  نشان می، و ساعت و محل لتللتل" فجیعی شیوه "، جنایت پنجشنبه شبشواهد 

 پس پیش .توسط همسایگان شنیده شدههم، بحث طوالنی لبل از لتل  و شبانه بدون مماومت وارد منزل ممتول شده و صدای جر لاتل که
یعنی طرؾ دزد نبوده، چون در و پیکری را نشکسته، مدتی با صاحبخانه جر و بحث . از لتل، لاتل و ممتول مدتی جر و منجر داشته اند

به همین  . ، تنالضاتی وجود داشته(ممتول)برادرش خودرو ی در اظهارات برادر ممتول درباره روزنامه ای نوشته که ... می کرده و
یه ، به  پس از تحمیماتروح هللا را می دهد و دستور دستگیری ،بازپرس لتلدلیل هم  برای روح هللا  ،ممتولی درخواست خانواده  اول

  !شیر تو شیر عجیبی ست! هآزاد شدبرادرش، شرکت در مراسم خاکسپاری 

یعنی این همه نیروی . ای برای پیگیری جنایت تشکیل می دهد"کمیته ی ویژه"وزارت کشور . داستان اما به همین جا ختم نمی شود
انات، یا در دهی در سیستان و  انتظامی و بسیج و سپاه و ؼیره که با پس رفتن روسری یک دختر در روستای پس للعه از توابع اورام

... است، ناگهان تحریک می شوند، چه می کنند که دولت و مجلس و بیت رهبری و " مالرو"بلوچستان که تنها جاده ی ارتباطی اش 
تعیین می کنند و گزارش " کمیته ی ویژه"، پشت سر هم "حادثه ی لیامدشت"برای بررسی هر جنایت یا والعه ی مشکوکی شبیه 

و " مبهم"هم هنوز از نظر رژیم " کمیته ی ویژه"با وجود " ندا آلاسلطان"می خواهند؟ در حالی که صدها والعه نظیر لتل " محرمانه"
می داند و سند هم دارد که فالن پژوهشگر خارجی، در کشور بهمان، در سال " روشن"اما همین رژیم ! بنظر می رسد" مشکوک"

دارد، و سندش هم " خبر موثك"فالن، در لهوه خانه ی بهمدان، یک چای با پسر یک مخالؾ سابك که حاال فوت کرده، خورده، و 
، و "به سالمتی آزادی"که آن پژوهشگر هنگامی که استکان چایش را هورت می کشیده، به پسر آن مخالؾ سابك گفته " حاضر است"

و ؼیره، " برانداز"و " بداخالق"یک خبرنگار تخس و ! توطئه کرده بوده اند" براندازی مخملی نظام"این یعنی که این دو نفر در طرح 
ین ساعات بامداد شبی که به لتل "این که با توجه به کشؾ کرده و در روزنامه ای نوشته که  ممتول و همسرش لصد داشتند در اول

ولی پیش از آن که خبر ! تا اندازه ای معلوم می شود ،"جنایت خانوادگی" این  ی، انگیزه"اند، به خارج از کشور مسافرت کنند رسیده
یا روزنامه ای که این خبر را ! نمی دانیم بر سر این خبرنگار چه آمد! شده اند" نامعلوم"شود، خبرنگار و بمیه ی لضایا " معلوم"

نوشته، هنوز منتشر می شود؟  

از روی لرائن می شود داستان اصلی را تا اندازه ای حدس زد؛ مرتضی هاشمی ممتول، به احتمال زیاد با فعالیت های برادر بزرگش 
موافك نبوده، و اطالعات گرانبهایی هم علیه برادر و شاید هم پدر شهیدش و  (از طرفداران احمدی نژاد، و نظام؟)روح هللا هاشمی 

و شاید دیگران هم سعی می کنند او را  (روح هللا)ولتی تصمیم می گیرد به خارج سفر کند، اول اخوی بزرگ . خیلی های دیگر داشته
اما مرتضای بدبخت که باور نمی کرده برادرش دست روی او بلند ! البد می ترسیده اند در خارج چیزهایی بگوید که نباید! منصرؾ کنند

ا روح هللا می آید که اتمام حجت کند. کند، از سفر منصرؾ نمی شود ولی روح هللا خان . برادر هم در را روی او باز می کند. شب آخر آل
خالصه جر و منجر می شود و روح . گفته که تو فردا نمی روی، مرتضی هم گفته چرا، می روم، چون بلیت دارم و همه کارم را کرده ام

اما تازه عروس هم شاهد بوده، پس او هم به همراه . هللا که می بیند تا چند ساعت دیگر مرغ از لفس خواهد پرید، مرتضی را می کشد
امان از گوش و چشم و دست و للم آدم ... خواسته لضیه را به شکلی ماستمالی کند و اما" نظام! "می رود" سفر آخرت"تازه داماد، به 

.  نجس نشود، نمی گذارند" مشروعیتش"بماند و " پاکیزه"و " پاک"می خواهد " نظام"و هرچه این ! های فضول، که همه جا هستند

از بد شانسی ما، در خانه ی ما هم پیدایش . گفت بدبختی را می بینی؟ هرچه در این محل دزدی می شود، یک راست می آیند سراغ ما
  !  می کنند

 

 

 

 

 

 

 



! تظاهرات دشمن شکن

 

برخی از هم وطنان در ! دیروز بعداز ظهر، گویا از همه ی تله ویزیون های مجاز جمهوری، تظاهرات بصورت زنده پر و پخش می شده
حتی شبکه ی ! دیروز نبود" پر شکوه"امروز اما هیچ خبری از تظاهرات . الصا نماط دنیا بخش هایی از این فیلم ها را ضبط کرده اند

" عکس های روز"در بین ! ، نه یک خبر در این مورد دارد، و نه یک فیلم یا بریده ی ویدیویی(بی بی سی)"سیمای جمهوری در لندن"
!  هست" تظاهرات مردم بعد از نماز جمعه ی دیروز"با زیر نویس " لابل تامل"بی بی سی اما، یک عکس 

 

با مبالػ زیادی ! عکس است" دو"لابل تامل است، چون آماتوری چون من هم می تواند به آسانی تشخیص دهد که این دست کم 
چطور؟ عکس سه خانم جلویی، جداگانه برداشته شده، چرا که جهت نور و سایه ها، بکلی با صحنه ی "! فتوشاپ"در " روتوش"

به ویژه که زیر بؽل راست خانم طرؾ ! گرفته شده (داخلی)سیاهی لشگرها در پشت، متفاوت است و به احتمال لوی با نور مصنوعی 
و احتمالن پالکارد خمینی پشت بازوی چپ خانم طرؾ ! شده" سیاه"چپ عکس، و زیر بؽل چپ خانم طرؾ راست، به شکلی ابتدایی 

در زمینه ی سیاه لشکرها، تنها سر و کله ی یک زن، بصورت نصفه نیمه ! ، بعدن اضافه شده است"چیزی"راست، برای پوشاندن 
عکس سیاهی لشگرها، به دلیل دو تابلوی کتابفروشی . پیداست، که بکلی با شکل و شمایل و ظاهر سه خانم جلویی، متفاوت است

سابك و فعلی " رهبر"به تصاویر رنگی ! در پس پشت عکس، جایی ممابل در ورودی دانشگاه تهران گرفته شده (دانشجو و امیرکبیر)
بته تبلیػ سایت طراح عکس ها  (خط آرایی)" کالیگرافی"و  هم پایین برخی از تصاویر  (پالکاردها)عربی و فارسی آنها، چاپ نفیس و ال
ای را دارد، که احتمالن این "نماز جمعه"چهره ی آن آلای مو سفید ریشو در ردیؾ دوم، هویت یک ! به چشم می خورد" خوشرنگ"
نماز جمعه "چرا که چهره های دیگر، با گردن های کلفت و ؼبؽب آویزان، و بعضن ریش های تراشیده، نمی توانند ! بر خورده" وسط"

سه خانم جلویی را، با هیچ توجیهی نمی توان در اصحاب ! یکی شان در آن عمب ها با پیراهن سیاه، عینن رضازاده است. باشند" ای
، آن هم در روز "لچک لرمز"به شکل و رنگ و نحوه ی استفاده از روسری ها دلت کنید؟ بخصوص وسطی با ! جا زد" نماز جمعه"

خانم ها دلت  (بی الک)به ناخن های بلند و مانیکور شده ! یا خانم دست چپی با چتر خوشگل آفتابگیر لرمز رنگش! (دیروز)اول محرم 
بته  کنید، و لب هایی با رژ بی رنگ، یا کم رنگ شده شان، و زلؾ های پریشان مش زده که از روسری های مد روز بیرون افتاده، و ال

مثلن برنامه ریز و تدوین کننده های ناشی عکس، خواسته اند بگویند این جماعت به طبمه . خانم دست چپی (عمل کرده ی)بینی عملی 
یعنی اگر گشت انصار سردار رادان این طرؾ ها بودند، ! تعلك دارند، که هم چنان طرفدار نظام و بسیجی اند (پولدار و مرفه)ی باال 

اگر بهای سنگین ! پیش روی دوربین، بهای آزادی ست" ژست"نمی گرفتند؟ شاید هم گرفته اند، و این " بدحجابی"اینها را به جرم 
!  تری نپرداخته باشند

چاپ این عکس ها با این کیفیت، و البد صدها هزار کپی آن برای . در عین حال، همه جا به شدت از بکار بردن رنگ سبز، پرهیز شده
کسی عکسی از تظاهرات تبریز، مشهد، اصفهان، شیراز، شمال، جنوب، شرق، یا ... سراسر کشور، به یک هفته ای تدارکات نیاز دارد

!  شهرهای دیگر هم پیدا بشود" میلیونی"ؼرب دارد؟ باید از این نمونه پوسترها در تظاهرات های 



لهی و ذوب شده در والیت، به اندازه ی یک پانزدهم این سه خانم، خوشگل بوده باشند ! به یاد ندارم خانم های چادر چالچوری حزب ال
علتش آرایش است؟ خداوند، خودشان مرا ببخشند، اما خداوکیلی هرچه در گوشه و کنار این ذهن گور به گور شده ام می گردم، حتی 

فرض کنیم این خانم ها یکی یک میلیون گرفته باشند تا در محلی بسته یا ... یک نمونه در میان فک و فامیل خودم هم پیدا نمی کنم
و خیلی فرض هایی که ذهن های منحرؾ ضد " ... روی هم بیافتد"بهررو نامعلوم، عکسی بگیرند تا با عکس دیگری از جماعت مردم 

سوال من اما ! و ؼیره، نظیر مرا، پر کرده" دشمنان لسم خورده ی انمالب"انمالب و ضد والیت فمیه و سر سپردگان به ؼرب و شرق و 
شرکت کننده، باضافه ی این سه خانم مامانی در صفوؾ ممدم  (پایین تر نمی آیم چون صرؾ نمی کند)" هزاران"این است که تمام این 

انگار همه با یک ... جبهه ی حك علیه باطل، چرا هیچ کدامشان نه شعار می دهند، نه فریاد می زنند، و نه مشت گره کرده اند و نه
چه ... به لب های دختر خانم دست راستی توجه کنید! گونه، اصرار دارند لب هایشان را روی هم فشار بدهند" ضدانمالب"لجبازی 

...  است، یا بخاطر آؼاز دهه ی محرم و نزدیکی عاشورا عزادار اند؟" اجبار"علتش . اندوهی در چهره های همه دیده می شود

...  بیرون کشید" سوال"اگر با این ذهن کج و معوج و منحرؾ اینجا بنشینم و به این عکس نگاه کنم، تا فردا صبح هم می شود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



! دعای گربه کوره

 

ی کیهان امروز تهران می گوید؛ "خبرهای ویژه"خالصه ی خبر ستون ! خشم و عصبانیت، از حد و مرزی که گذشت، تنها می خنداند
از مراسم تشییع جنازه ی منتظری سوء استفاده کرده اند و  (!کروبی و موسوی)" سران فتنه"به دعوت لبلی " جماعت اندکی"
...   سر داده اند و" شعارهای ساختارشکنانه"

به این مفهوم که یعنی نظام، " ساختارشکنانه"کیهان نشینان پس از این همه سال، از این ترکیبات حال بهم زن، خسته نشده اند؛ 
علیه " اتهام"، نوعی "ساختارشکنانه"پس ! ساختاری دارد، ممدس، محترم، جاافتاده، و منطمی، که از سوی عموم پذیرفته شده

این اگر آن نیست که مردم باور دارند، چه باک؟ دست اندرکاران . للمداد می شود، و گناه و جرم به حساب می آید" مشروع"ساختاری 
اند، عادت دادن اذهان مردم به این مفاهیم، در تکرار " بی باور"نظام همواره در اندیشه ی کاشتن مفاهیمی از این دست در ذهن مردم 

ولتی میلیون ها شهروند در مالء عام، در تاکسی، اتوبوس، . آنهاست، تا کم کم با عادت به این تکرار، بخشی از باور اجتماعی بشود
ندارند، و اگر مالحظه ای هم هست، از بیم " ساختار"مؽازه، خیابان، همه جا، حتی در وبالگ هایشان پروایی از ناسزا گفتن به این 

است، همه ی رسانه ها، با تکرار این مفاهیم از دهان های متفاوت، و نمایش آنها بهر شکل " نظام"دریده شدن توسط سگان هار 
و " دشمن"همان گونه که با تکرار . ممکن، تالش می کنند آن را همان گونه که خود می خواهند، در اذهان مردم بکارند، و جا بیاندازند

گریز از "همان گونه که با زشت نامیدن مهاجرت، با تکرار . ، ذهن مردم را نسبت به جهان آشوبیده اند"ؼیر مسلمان"و " بیگانه"
آنچه را خود سبب شده اند، در ذهن مردمی که از روی ناچاری در آن سرزمین ... و" پناه بردن به بیگانه ی دشمن انمالب"، "میهن

می نویسند و می گویند، " نظام"مانده اند، به کراهت می آالیند تا هیچ کس به آنان که آزادانه در خارج از ایران از فساد و گندیدگی این 
انی که هم چنان به آب و آتش . ، دست کم آرزوی اکثریت نسل جوان است"رژیم"تمنای رهیدن از بند . باور نداشته باشد بسیار اند جوان

این آرزو، هم زمان با نفرتی که رژیم از ایرانیان ممیم خارج می پراکند، حمد و کینه ای می . می زنند تا بطریمی از آن جهنم بگریزند
. آفریند، تفرله میان دو گروه هم وطن که هر دو بخاطر میهن گرفتارشان، بخاطر نبود آزادی در سرزمین مادری شان، دل می سوزانند

همین جدایی میان ایرانیان داخل . با ایجاد این تفرله و ناباوری، آنها را در بن بست انتخاب می گذارند، تا مفاهیم رژیم ساخته را بپذیرند
می " صلح"برای حفظ لدرت، تدارک سالح هسته ای را ابتدا به صفت . و خارج، به بمای ماندن سفلگان در لدرت، یاری می رساند

می نامند، و پیوسته " انرژی صلح آمیز هسته ای"آرایند، و چون جهان هم چنان، عمل و سخن آنان را باور ندارند، کل حرکت را 
نمی " زور"از حموق خود نمی گذرند و تن به " مردم ایران"از حك مسلم خود یک لدم عمب نمی نشیند، " ملت"تکرار می کنند که 

پنهان می کنند، تا با تحریک احساسات میهنی و ؼرور ملی مردم، به نتیجه ای که " ملت"و " مردم"و نیات پلید خود را پشت ... دهند 
است، حتی ولتی از " مشروع"، هر کالم و حرکتی "حفظ نظام"آنها بارها به انحاء مختلؾ گفته اند که برای . می خواهند برسند

اند، و ایرانیان گریخته، سرسپرده و خودفروخته به " دشمن"ولتی همه ! اسرائیل اسلحه می خرند، آنها را با این فلسفه توجیه می کنند
اند، الجرم مشتی مفت خور چپاولگر که خود را خدمه ی خدا می شمارند، به عنوان دلسوزان میهن و انمالب، در باور مردم " استکبار"

تنها برای آن که این ناالیمان سفله و بیکاره، چند صباحی بیشتر از لبل ثروت ... جا می افتند، دروغ هایشان، والعیت جلوه می کند و
   . مردم بچرند و پروار شوند

رسانه های للم به مزد نظیر کیهان، تالش . ساختار رژیم؛ یعنی انکار شرایطی که میلیون ها انسان به ناچار در آن گرفتاراند" شکستن"
بنامند، و در توجیه آن هزاران دلیل بتراشند، که هیچ نیروی مخالفی اجازه ندارد آن دالیل و " ساختار"دارند شرایط طالت فرسا را 

. محکوم می شود" محاربه با خدا"و حتی " تشویش اذهان عمومی"و عامل " ساختار شکن"مشخصات را زیر سوال ببرد، چرا که به 
را " ساختار"آن که به ناچار در آن شرایط جهنمی بالی مانده، چه انتخابی دارد جز آن که تن در دهد و دست کم بصورت ظاهر این 

چنین ساختاری اما خالی از معناست، و تنها مشؽولیات ذهن کج و . بپذیرد، تا از مزاحمت مزدوران در اشکال مختلؾ، در امان می ماند
هم، تا همیشه و کامل به این " چند معلول ذهنی"ضمن آن که اطمینانی نیست که همین . معوج چند معلول فرهنگی و اجتماعی ست

با ساختار، می توانند بله بله گو و تحسین کننده ی " همراهی"و امتیازات " رانت"ایمان داشته باشند، چرا که تنها در پناه " ساختار"
، صد و هشتاد درجه چرخیده اند "ساختار سازان"در همین سی ساله شاهد بوده ایم که بسیاری از این . کژ و مژ بمانند" ساختار"این 

بود، از " والیت فمیه"او که خود از بنیان گذاران . آلای منتظری یک نمونه ی بارز در تایید این ادعاست. شده اند" ساختار شکن"و 
ین لربانیان همین ساختار شد و مستمیم و ؼیر مستمیم اعتراؾ کرد که والیت فمیه کار اشتباهی بوده با این همه هنوز هم معلوالنی . اول

معلوالنی که در . هستند که از همین کوزه ی شکسته آب می خورند، و در شرایطی جز این، لادر به برکشیدن گلیم خویش از آب، نیستند
 .  چیزی کمتر از امتیازات اکنونی شان، عین ماهی بر خاک می افتند، و جان می دهند

باری، پس از مراسم تشییع دیروز در لم، که عده ی زیادی در آن شرکت داشتند، حضرات، خانه ی منتظری را محاصره کردند و سعید 
در مسجد اعظم، به دلیل آن که سپاه و بسیج، مسجد را اشؽال کرده اند، برگزار  (دیشب)منتظری اعالم کرد که مراسم ختم امشب 

بدون حضور خانواده و مردم، مراسمی برگزار فرموده اند و همه ... خانه را محاصره کرده اند، مسجد را اشؽال کرده اند و. نخواهد شد
 دیشب مردم ...بهره گیری تبلیؽاتی از تشییع جنازه آیت هللا منتظری"کیهان می نویسد؛ پس از ... چیز را به نام خود مصادره کرده اند

اعظم این شهر که محل برگزاری مراسم ختم آلای منتظری بود، فرصت سوءاستفاده را از پیاده   با حضور در مسجد(مزدوران رژیم) لم
خونی که در رگ ماست، هدیه "، "این همه لشکر آمده، به عشك رهبر آمده"جمعیت انبوه با شعارهای؛ . نظام سران فتنه سلب کردند



اعالم کردند به سران فتنه اجازه نمی دهند حضور آنها در تشییع جنازه آیت ... ، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا و"به رهبر ماست
پس به زعم کیهان نشینان، مراسم تشییع یا  "!هللا منتظری که در پی پیام رهبر معظم انمالب صورت پذیرفته را به حساب خود بنویسند

  !بوده است" رهبر"ختم آلای منتظری، در اصل تظاهراتی در طرفداری 

من تنها پیام تسلیت مسخره ی ایشان را خواندم که در آن از خدا ! به مراسم ختم آلای منتظری را دیده اند" رهبری"البد کسانی دعوت 
ما بچه ها دیده بودیم ولتی مادر از دستمان کالفه می شود و دستش به جایی بند ! خواسته بودند گناهان آلای منتظری بخشوده شود

هرگاه که دستش می رسید و لنگه کفشی، چیزی به سر و رویمان می کوبید، ما هم که دستمان از انتمام کوتاه . نیست، نفرین می کند
... و از این لبیل " االهی دستتون به آتش جهنم بسوزه"بود، به همان سیاق و در نهایت سادگی کودکانه، مادر را نفرین می کردیم؛ 

از دعای گربه ی کور، سمؾ )"! از دعا گربه کوره، طالی خال پاین نیمیاد"مادر با اطمینان و خیال راحت دور می شد و می گفت؛ 
خبر ندارم عکس العمل خدایی که نفرین ما در حك مادر را نمی پذیرفت، در ممابل دعای رهبر متجاوزان و ! (مستراح خراب نمی شود

.  چیست... شکنجه گران و لاتالن

 

می زند و می نویسد؛ " پاتک"از نکات جالب گزارش کیهان، یکی هم آن است که در ممابل خبرهای رسانه ای در خارج از کشور، 
حذؾ پالکاردها و تصاویر بزرگ امام و "با   "انمالب با انتشار تصاویری از جمعیت تشییع کننده رسانه های بیگانه و سایت های ضد"

این که در این همه عکس و فیلم پخش شده، ... بگذارند" سران فتنه"همه چیز را به حساب " تالش کردند"در مراسم تشییع، " رهبری
شده اند، بعهده ی همان معلولین که بگویند، و للیلی که باور می " حذؾ پالکاردها و تصاویر بزرگ امام و رهبری"چگونه موفك به 

. کنند

امام و رهبری را در دست مردم دیده " بزرگ"یک سوال اما هست، این که چرا کیهانیان در مراسم تشییع آلای منتظری، عکس های 
اند، در حالی که آلای منتظری در این بیست و چند ساله، همه ی حرفش خالؾ رهبر و دار و دسته ی رژیم بوده، و از جمله مجازات 

امام و رهبری " بزرگ"این تصاویر و پالکاردهای " فن آوری"این که با کدام ! هایش، محدودیت رفت و آمد و زندان خانگی بوده است
از دست مردم حذؾ شده، یک مساله است، و مساله ی دیگر جااندازی تصاویر آلای منتظری و بعضن تصاویر موسوی و کروبی و 

و در بریده های ویدئویی، از زاویه های مختلؾ که امروز صبح در نت گذاشته ! پارچه های سبز در دست های مشایعت کنندگان است
آیا این فن آوری "! خامنه ای لاتله، والیتش باطله"یا "! اون که میگه عادله، دروغ میگه، لاتله"اند، همه جا جماعت فریاد می زنند؛ 

است؟ با دیدن این بریده های ویدئویی، " بیگانه"هم کار رسانه های " رهبر"حذؾ شعارهای کیهان گفته، و جاسازی شعارهایی علیه 
برگزار شود و شعارهایی مشابه علیه پاپ و کلیسا داده شود، چه اتفالاتی رخ خواهد داد؟ " واتیکان"فکر کردم اگر تظاهراتی مشابه در 

بی جهت نیست که خانواده ی آلای . تصور می کنم علت خشم کیهان نشینان را می شود از شیشه شکستن و سنگ انداختن درک کرد



بته جماعت ... و تخریب و آتش زدن و از این لبیل" وحوش"منتظری نگران از هجوم  از برگزاری مراسم منصرؾ شده اند، و ال
...   به خیابان ریخته اند و " خودسر"و " خودجوش"

گیرم که آب رفته به جو باز آید              با آبروی رفته چه خواهی کرد؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



!  اکثریت و اللیت

 

آیینه ی تمام نمای ملتی که ادعای " امروز، متن لابل تاملی دارد، بدون نام نویسنده، و با عنوان؛" فورواردی"های ئی میل یکی از 
 این عکس؛همراه با ! "سروری جهان را دارد

 

؛ در متن زیر این عکس، مطلبی کم و بیش با این مضمون آمده که

 آیینه ی تمام نمای مردم ماست، مردمی که نمی دانند پروفسور به چه کسی اطالق می شود و حتی نمی دانند چگونه نوشته ،این تابلو"
 .  بسازندلهرمان  دارند برای خود می شود اما باز هم با استفاده از عناوین استاد و دکتر و پروفسور سعی

دکتر استیفن هاوکینگ هم ترکیب . نخورده، به گوشمان ما چیزی به نام دکتر آلبرت اینشتین نداریم، استاد ولفگانگ موتزارت تا به حال
موتزارت را همه ی جهان با سمفونی های بی . اند می دانید چرا؟ چون اینها با این عناوین تعریؾ نشده. ی به نظر می رسد امسخره

 عنوانهستند و استیفن هاوکینگ هم نیازی به و ریاضی فیزیک  علوم آلبرت اینشتین و ایزاک نیوتن مترادؾ. نظیرش می شناسند
! دکتر محمود احمدی نژاد را داریم که همه کاره است! اما ما دکتر دمحم اصفهانی را داریم که خواننده است . پیش از اسمش ندارد"دکتر"

 و از همه مسخره تر اسم این خیابان است که من تا به حال نشنیده ...و! مهندس علی آبادی را داریم که در ورزش همه فن حریؾ است
خنده دارتر، حال و روز آن بدبختی ست که می خواهد به آدرس فک و فامیلش که ساکن این )!  حسابی(محمود) "پروفسور دکتر": بودم

پروفسور "یا مثلن اگر آب در این خیابان لطع بشود، ساکنین به شهرداری زنگ می زنند، تا بپرسند؛ آب ! خیابان هستند، نامه بفرستد
 (کی میاد؟" حسابی

مردم ما کاری به این که علی دایی با لیسانس متالورژی دانشگاه . برداریم، هیچ نیستند این افراد اگر این عناوین را از پشت اسم
 ندارند، فمط برایشان مهم است که علی دایی مهندس است، از کجا؟ از دانشگاه صنعتی ،شریؾ، چه گلی به سر صنعت این مملکت زده

در چنین مملکتی و با چنین مردمی اگر افرادی مثل علی کردان همه ی آبروی داشته و  !فوتبالیست الیمی است (البد)پس ! شریؾ
 همان ورق مهم ،من و شمابرای چون .  با مهر دانشگاه آکسفورد بگیرند، نباید تعجب کرد"ورق پاره"نداشته شان را می دهند تا یک 

آلای کردان بدون آن مدرک، . چون می داند کسی به شعورش توجهی ندارد! رو کردهما ی است و او هم میانبر زده و همان ورق را برا
بر " پند"کردان همراه با مدرک آکسفورد اما، هر ؼلط خنده داری هم بکند، به عنوان . اگر هر حرؾ حسابی هم بزند، کسی نمی پذیرد

 .دیوار می نویسیم

آن یکی حضرت  دیگری استاد است و آن یکی مهندس و. یکی دکتراین حاجی است و  یکی تشنگان این عناوین هم پایان ناپذیرند، آن
منشور حموق بشر بنیان گذاران  ترین مردم جهان، "فرهنگ "باهوش ترین مردم دنیا، با: که ما به خود می دهیمعناوینی و  ... آیت ا

ایده سفر هوایی متعلك به حضرت سلیمان است نه برادران :  گفتهین انصاریانحس  اخیرن یکی از دست اندرکاران جمهوری بنام…و
ین  شعار هم اساس " ین ور لر بدم یار گله داره، اون ور لر بدم یار گله دارها" البد ... با لالیچه حضرت سلیمان بودهپروازرایت؛ اول

ایستاده  در کجای کاروان علم و فرهنگ جهان  و دانشمندان،ها و اساتید اما این که ما دکترها و مهندس! است"  شرلی، نه ؼربینه"
" عناوین"در ردیؾ کردن !  می گوییم، چون کنتور ندارد تا شماره بیاندازد و یا دروغ می کنیم سکوتاشچیزی ست که یا درباره ایم، 

درست مثل نامه های ! تملبی، مسابمه هم می دهیم؛ پروفسور دکتر فالن، دارای فوق تخصص در جراحی چشم، پدر چشم پزشکی ایران



پروفسور "این لمب . داشت، که به سختی می شد دریافت منظور نویسنده چه بوده است" اضافه"لدیم، که آنمدر در ابتدا و انتهایش 
همین کافی ست . پروفسور که در والع از زبان فرانسه گرفته شده، به معنی معلم یا استاد)، که در نهایت یکی از آنها اضافی ست "دکتر

انگاری که هرچه دانشگاه . گاهی تاکید می کنیم که فالنی در سه دانشگاه تدریس می کند. تا بدانیم شخص مورد نظر درجه ی دکترا دارد
در جراحی چشم، به چه معناست؟ یعنی طرؾ متخصص جراحی " فوق تخصص"یا . بیشتر باشد، ارزش طرؾ باالتر می رود

و دارای فوق تخصص چشم پزشکی ست، باید همین اواخر دانشگاه را " پروفسور دکتر"و باالخره آن که . (!فوق چشم)ست؟ "ابرو"
در این صورت پروفسور دکتر ما چگونه می تواند . تمام کرده باشد، چرا که تا همین پنجاه سال پیش، در نهایت جراح تربیت می کردند

بسیار کهنه است، و هم درجه ی تخصص در چشم  (نه جراحی)چشم پزشکی ایران باشد، در حالی که هم تاریخ درمان چشم " پدر"
، آدم "مرحوم"چه افتخار اضافی می آورد، جز این که اگر آن " پدر"از سوی دیگر این لمب . پزشگی، رشته ای نسبتن جدید است

بسوزد که چنین پدری داشته، و گاه خوشحال هم باشیم که چه خوب " چشم پزشکی ایران"چندان دوست داشتنی هم نبوده، دلمان برای 
!   شد فیزیک یا ریاضی یا روزنامه نگاری یا هرچه ی دیگر در ایران، یتیم شد

آلای نخست وزیر، شما چرا برای ایجاد یک دولت استعماری و دست نشانده به  از وینستون چرچیل سوال می کندمی گویند خبرنگاری 
در ایرلند، که سال هاست با شما در جنگ و ستیز است، ، ، اما این کار را نمی توانید در بیخ گوش خودتان می روید الیانوس هندیآنسو

خبرنگار . که در ایرلند نداریم، برای انجام این کار به دو ابزار مهم احتیاج هست :انجام دهید؟ چرچیل بعد از اندکی تامل پاسخ می دهد
لیت خائناکثریت نادان و"!  چرچیل می گوید و این دو ابزار چیست؟می پرسد  نمی دانم این کالم از چرچیل هست، یا ساخته ی فکر !" ال

لیت"و چنین " اکثریت"این را هم نمی دانم که به راستی چنین . و ذهن هم وطنی ست اما بخشی از " خیانت. "ی وجود دارند، یا نه"ال
.  باید دید این وجه شخصیت، به چه لیمت، و در چه شرایطی ظهور می کند و به مرحله ی عمل می رسد. شخصیت هر انسانی ست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



برعکس نهند نام زنگی، کافور 

 

او .  است، نسبت به همکار سلؾ خود از هوش و ذکاوت کمتری برخوردار"سعید مرتضوی"آلای عباس جعفری دولت آبادی جانشین 
علی کروبی "ی فرزندش، علی کروبی به خامنه ای نوشته؛ گفته است؛ "شکنجه"واکنش به نامه ی فاطمه ی کروبی که در مورد در 

، وحشیانه مشت و لگد و فحش و ناسزا نثار شما می کند، یادتان سوسماریاز این ببعد، ولتی "! باید دستگیر شدن خود را اثبات کند
 معلوم شده اصلن می شوند،بازداشت، شکنجه و یا کشته آن که از بعد چون بسیاری ! از او بگیرید یک مفاسا حساب یا رسید باشد

   !چه تهمت ها که به دستگاه لضای جمهوری می زنند این دشمنان! نشده بوده اند" دستگیر"

های به عمل آمده از نیروی انتظامی، سپاه پاسداران و وزارت اطالعات،  از طریك استعالم"عباس جعفری دولت آبادی اظهار داشته 
 خودشان را شکنجه می کنند، از تن و . و دروؼگو هستندبی شرؾ ذاتن بعضی ها"! مطلع شده که علی کروبی اصلن بازداشت نشده

امام زمان آنها را شکنجه کرده اند، در حالی که گمنام یا مشهور بدن سیاه شده شان عکس می گیرند و مدعی می شوند که سربازان 
به حال  هم آدم در حالی که به شدت از دست علی کروبی و مادرش عصبانی می شود، دلش! دستگیر نشده بوده اند" از بیخ"اصلن 

 که آلای دمحم جواد  ندانیممی شود که ما تا همین دیروزسبب همین کارها ! می سوزدعباس جعفری دولت آبادی معصومیت و مظلومیت 
اما"همان که یک هفته ی پیش )الریجانی   در زبان شیرین !جمهوری اسالمی ست" حموق بشر"، رییس (خواند" کاکاسیا"را " اوب

و دومی می " خیلی خوش کس و کونه، لب خزینه هم میشینه"می گوید؛ یکی که هست " بی تربیتی"مشابه و دو ضرب المثل فارسی 
 نفر در 32به همراه جمهوری اسالمی " حموق بشر" ، سرپرستاین آلای الریجانی"! وامیسهخیلی خوش چسه، دم باد هم "فرماید؛ 

 هم پیشچند سال  ! کنفرانس حموق بشر سازمان ملل در ژنو شرکت کرده تا به دنیا بگوید حموق بشر در اروپا و آمریکا در خطر است
"!   برعکس نهند نام زنگی، کافور! "سعید مرتضوی به سرپرستی گروهی به کنفرانس حموق بشر در ژنو رفته بود

که از " جوان"شده، روزنامه ی می  علی کروبی ، منکر بازداشتحضرت عباس جعفری دولت آبادی دامت برکاتهدرست در زمانی که 
پس "! این بازداشت کوتاه بوده است: "نوشته" نیروهای امنیتی" بازداشت علی کروبی توسط ازسوی سپاه پاسداران منتشر می شود، 

یعنی بازداشتی که طی آن نه کتک می زنند، نه شکنجه " بازداشت کوتاه"اصولن  !، چندان هم عیب و ایرادی ندارد"بازداشت کوتاه"
، و بیخود می گوید که شکنجه شده بوده،" بازداشت کوتاه"پس آلای علی کروبی چون در . ؼیرهنه می کنند، و نه فحش می دهند و 

" اعدام"و " مدارا"و " رافت"هستید، شامل شکنجه و "  مدتبلند"تنها ولتی در بازداشت عزیز،  چرا که در اسالم باید این را ثابت کند
 ۲۲  عصر روزتازه  ،"مشابه"از دستگاه های امنیتی " استعالم"، با وجود آلای جعفری دولت آبادی! می شوید" کرامت انسانی"و 

پس در آن جزیره !  این موضوع را پیگیری کردهمطلع شده که فرزند آلای کروبی بازداشت شده و سریعن" از طریك رسانه ها"بهمن 
ین دادستان تاکید می کند که  به همین دلیل هم .ها خبردار می شود، بلکه تمریبن آخرین نفر است"بازداشت"از که  نیست کسی، اول

آنهایی که در تظاهرات دستگیر، یا کشته شده اند، یا زیر ماشین برده پس "! هیچ دستوری برای بازداشت علی کروبی صادر نشده"
کند، یا به بزیر ماشین از دادستان، " دستور"چون معمولن کسی اجازه ندارد خودش را بی  . شده اند، همه به دستور دادستان بوده

!   سند و مدرک به گردن دادستانی بیاندازد، آن هم بدونکند وبکند، یا با جسم سخت تصادؾ ب تجاوز شخود

 بهمن، اکثر افرادی که در آن روز توسط نیروی انتظامی ۲۲پیمایی روز  مردم در راه" پیروزی"که با توجه به می دهد دادستان ادامه 
، "دادگاه"در نمایش خاطر ند، به این ه ا که روزهای دیگر مثل روز عاشورا دستگیر شدآنهاییپس . بازداشت شده بودند، آزاد شده اند

 چون در راه پیمایی آن روزها، مردم ، شدندرفتند، و محاکمه" صحنه"و ؼیره به " محارب"و " برانداز"و " جاسوس"در نمش 
 می گوید؛ ، همان دادستان مربوطه، ایشان(!می شوند" پیروز"هنوز هم نمی دانیم مردم چگونه در راه پیمایی ) !نشده بودند" پیروز"
ن . بازداشت شده بودند، آزاد شده اند بهمن 22 که "اکثر افرادی" که ما و آلای دادستان بعدن شوند می " بازداشت"برخی ها یعنی اول

. نشده اند، بازداشت می شوند که حسابشان با کرام الکاتبین است" پیروز"برخی ها هم ولتی مردم در راه پیمایی ! خبرش را می خوانیم
مشکل اینجاست که .  آزاد می شوند"اکثرشان"که ، شده اند، دستگیر می شوند" پیروز "اما برخی ها روزی که مردم در راه پیمایی

چون ! ، آزاد شده؟ این خالؾ لانون است"کوتاه مدت"چرا بعد از بازداشت  که علی کروبی اصلن دستگیر نشده،  با وجودینمی دانیم
، مردم در (در هر حال سند و مدرکی رو نکرده که شده، یا نشده)روزی که ایشان بازداشت شده، یا نشده، یا کوتاه مدت بازداشت شده 

  بوده، و آزاد شده؟" کوتاه مدت"نشده بودند، پس اگر ایشان بازداشت شده، چرا " پیروز"راه پیمایی 

  فروردین آزاد نمی شوند، گفت؛۲۰ بهمن تا۲۲ دادستان در مورد اظهارات یکی از ممامات انتظامی که گفته بود؛ بازداشت شدگان
در ممابل عمل انجام شده لرار گرفته و ممکن است دستگیرشدگان رژیم ؛ تفسیرش می تواند این باشد که !"چنین تصمیمی گرفته نشده"

یعنی چه چنین "! سیاست دستگاه لضایی این چنین نیست" که می کندتاکید آلای دادستان اما .  نکندرا تا خیلی بعد از فروردین هم آزاد
که و آزاد می کنند،  می کنند،و شکنجه  دیگری دستگیرنهادهای اولن پس . کسی را به شرط آزاد شدن، دستگیر نمی کندیعنی نیست؟ 

سیاستش را از پیش تعیین نمی کند بلکه در طی زمان بازداشت، تصمیم می گیرد که " دستگاه لضایی"سیاست های دیگری دارند، ولی 
نشده، شکنجه می شود، و در دستگیر ، یا اصلن  یا احتمالن هرگز آزاد نمی شود، فروردین آزاد می شود20بعداز  فرد دستگیر شده

 بسته به این است که !افراد، وضع می شود " دستگیری"و خیلی از این لوانین که هنگام ! بدون رسید، آزاد می شود" کوتاه مدت"
شخص روز پیروزی مردم در راه پیمایی خود را دستگیر کند، یا توسط نیروی دیگری دستگیر نشود، یا کوتاه مدت دستگیر شود، و 



نشده بوده اند، و از این " پیروز"کتک خورده یا نخورده، بدون هیچ مدرک، آزاد شود، با وجودی که مردم در راه پیمایی آن روز، 
... لبیل

 "احمد شاملو" .نفهمیدنش پول می گیرد برای سخت است فهماندن چیزی به کسی که

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



هرودت و یونانیان 

 

هم ندارد، همه ی کسانی که در محدوده ی این مرزهای جؽرافیای ... ترک و کرد و بلوچ و فارس و.  هستیم"ساده دلی“ما ملت 
سیاسی، تحت نام ایرانی زندگی می کنند، و آنها که از زمان های دور، درون مرزهایی از این فراخ تر، اما با نام ایرانی بوده اند، همه، 

آنچه با فکر و نمشه ی . گیردنیست که با فکر لبلی انجام هم امری " اشتباه. "آدم ساده دل هم اشتباه زیاد می کند. هنوز هم ساده دل اند
" اشتباه"گیرم با روش و میزان دیگری همخوانی ندارد، . لبلی انجام می شود، عمیده است، برنامه است، روش زندگی ست یا هرچه

به همین دلیل هم گفته . بنامیم" نادرست"نداریم که ؼیر آن را " درست"به عبارت دیگر، ما در جهان یک . است" متفاوت"نیست بلکه 
، یعنی کارهایی می کند، یا حرؾ هایی می زند که رویش فکر نکرده، پس مطابك با روش و منطك زندگی "هر آدمی اشتباه می کند"اند 

هر انسان معتمد، یک لحظه یا یک روز یا زمانی پس از آن که دریافت . یعنی به آن گفتار یا رفتار، اعتماد راسخ ندارد. اش نیست
 که  ببخشیدبلکه. مطابك میل شما حرؾ نزدمچون این که مرا ببخشید  نه .رفتارش با اعتمادش همخوانی ندارد، معذرت می خواهد

بی شماری . ، بنظر من چندان درست نمی آید"خر یک تجربه را دو بار تکرار می کند"این که می گویند  ! مطابمت نداردرفتارم یا گفتارم
، "گول خوردیم"بعد هم می گوییم . از ما در طول زندگی مان یک تجربه را چندین و چند بار به عناوین و اشکال مختلؾ تکرار می کنیم

هایمان هم از روی ساده دلی ه هارت و پورت ها و هل من مبارز. هستیم" ساده دلی" می گویم ما ملت روهمین از ". اشتباه کردیم"یا 
: ست

 می برخی. (روال معمول در جمهوری آخوندها) خرج کرده" بی سند" و "بی محل"یک نفر به اسم آلای رحیمی مبالػ هنگفتی پول 
نبودیم، باور می کردیم که در نظام دزدان دروؼگو، یک نفر یا یک باند، مدتی میلیاردها دالر " ساده دل"اگر ما ! گویند اختالس کرده

 یک انسان مجازی به نام حجازی نبود که سال ها در مجلس و  چند سال پیش،هپل هوپول کنند و کسی هم نفهمد؟ یا نداند؟ مگر همین
پول پر و پخش کرده بود تا باالخره یک روز در کوزه افتاد؟ بعد هم چهار پنج هالو را دراز کردند که اینها پول  اینجا و آنجا دولت و

ین دریافت کننده ی وجه از آلای حجازی بود، یعنی پول گرفته بود تا لانون خاصی را تصویب . گرفته اند ولی شورای نگهبان که اول
باور می کنیم و به پر و پاچه ی کروبی می پیچیم؟ این همه را نیستیم که " ساده دل... "و بسیاری دیگر هم. کند، اصلن زیر اخیه نرفت

خدشه وارد " نظام"را که پول گرفته اند، لو نمی دهد مبادا به " دیگرانی" ساده دل است که ،کروبی هم مثل خاتمی یا هرکس دیگر
از این ساده دل تر نمی توان بود که بپنداریم اگر دزدی را لو بدهیم، کل نظام زیر . به اشخاص وابسته است" نظام"این یعنی ! نشود

   ... سوال می رود، حال آن که کل نظام، با طرد هر دزد، لابل باورتر می شود

یاس نادران"بعد هم شخصی به اسم . ها نگذرید"دانه درشت"اما یک عده ای در مجلس به لوه ی لضائیه نامه می نویسند که از  " ال
یاس خان" دانه درشت"اسم یکی از آن  در مجلس، به راستی دلشان برای  دوستانش و ها را می آورد و همه هم باور می کنیم که این ال

حکم "این است که ولتی . هپل هوپول شدن میلیاردها دالر از بیت المال سوخته و آلای رحیمی، معاون رییس جمهور را لو داده اند
مثلن   و صادر می شود که موضوع را ندیده بگیرید، همه باور می کنند که لصه همان است که این شیادان تعریؾ می کنند" حکومتی

بته گفتند که آلای رییس جمهور لسم خورده که .  می دهدرهبر با یک حکم، احمدی نژاد و معاونش را نجات، اما افشاگری می کنند ال
 را که مزد  شهریار، و چند میلیون نفرتا ما هم عکس گوگل و اتوبوس های ردیؾ شده از میدان آزادی. این پول صرؾ انتخابات شده

هزاران بسیجی را که پول می گیرند تا مردم را کتک بزنند، . می گیرند تا یک روز در سه چهار محل رای بدهند، فراموش می کنیم
فکر نمی کند که خرج انتخابات ل هم د یکی از این همه ساده! انتخابات خرج دارد. ها را فراموش می کنیم"ساندیس. "فراموش می کنیم

ا ما میلیاردها از جیب شما خرج کردیم که نباشد، این استدالل را می پذیرد" ساده دل" آدمی اگر. ملت برودکیسه ی نباید از   تا دار و آل
شود؟ اگر کسی ساده دل نباشد، به عمر می پذیرد که آخوند، که چهار " انتخاب"که شما نمی خواهید، دسته ی خودمان، یعنی همان 

رساله، یعنی حرؾ های مرده و خاک شده، را زیر و زبر کرده، و علمش از مسایل پایین تنه ای باالتر نمی رود، بر کرسی مجلس و 
دولت و لضا بنشیند، حکم کند، لانون تدوین کند و اصولن لادر باشد مملکتی را اداره کند؟ اگر ساده دل نباشیم، می پذیریم که مشتی 

..... روضه خوان مساله گو، بر ما ملت حاکم شوند؟ اگر ساده دل نبودیم

یاس نادران که بسیجی ست و معلوم نیست کجا در جنگ بوده که  " جانباز"نکته ی جالب دیگر این که هیچ کس به سوابك این آلای ال
بعد هم مجانی و بی کنکور وارد دانشگاه شده  (و اصلن مگر هر کس به جنگ رفته، باید ارث پدرش را از ملت بخواهد؟)هم شده 

  ... یا آلای الریجانی، یا ، رضاییشده، مثل آلای" خارج"و از آن طرؾ هم با دکترای التصاد  (خودش که نه، اسمش)

از پنج سال پیش که این آلای رییس جمهوری با الدرم بلدرم آمد که تروریست های التصادی را ال می کنیم و بل می کنیم، این آلای 
ما هم یادمان رفته که این آلای . رحیمی سرپرست تجسس و تفحص در موارد خالؾ های مالی و التصادی و رانت خواری و ؼیره بود

یاس نادران و بسیاری از آنها که ، همه شان از همان اول در مورد این مبارزه با فساد  نوشته اندآن نامه را به لوه ی لضاییه حاال ال
ها "زرت و پرت "تا معلوم نشده کسی محکوم است، اسمش را نبرید و از این لبیل که ، داد و بیداد راه انداخته بودند"بخو ببر"مالی و 

هم " ساده دل "همهکسی از این ...!  و ؼیره، که ولتی کسی از خودشان زیر سوال می رود، به یادشان می افتد "لانونمندی"در مورد 
را به جرم جاسوسی و براندازی نظام و اخالل در امنیت و محاربه با نظام و ؼیره می گیرند، هنوز " مخالؾ"نپرسید چطور ولتی یک 

هم فکر نمی کند چرا دولت از  یکی به بازداشتگاه نرسیده، اسم و رسم و فک و فامیلش را به جرثمیل صدا و سیما آویزان می کنند؟



یاس نادران شکایت می کند؟ چون در دعوا، دزدان با یک " رهبر"اصلن چرا . می آید که همه تریشنه سر یک کرباس اند گندش در ال
نوشته، " ساده دل" آدمی  در این چند روزه هر سایت و وبالگی را باز می کنی، این است کهحکم حکومتی، پرونده را بایگانی می کند؟

یاس نادران تبدیل می شود به لهرمان ملی که نام . رحیمی با یک حکم حکومتی از دستگیر شدن و محاکمه رها شد را افشاء " دزد"و ال
یاس نادران هم می کند و همه ی نظام را با  هیچ ساده دلی !کرده هم فکرش را نمی کند که اگر رحیمی دستگیر شود، چوب الی پشم ال

همه یادمان رفته که دشمنان آشکار رحیمی، کسانی هستند که اسمشان در فهرستی که آلای رحیمی به بیت . خود به لعر دره می کشد
در شهر هر  "(نه آلای رحیمی تنها را که) پس حکم حکومتی آمد تا.  بوده اند"تروریست های التصادی"جزو رهبری و به دولت داده، 

بته گرفتار که نمی شدند. را نجات دهد" آن که هست مثل آلای شریعتمداری که ولتی از او شکایت می کنند، می رود دادگاه و شاکیان . ال
 طرؾ از همان مماله اعدامی ،اش، بنویسد فالن روزنامه یا فالن کس علیه نظام است"روزی نامه"در همین که اما !  کندمحکوم میرا 

نیستند که با ارسال یک پیام تلفنی، حکم آن مدافعین نظام که مثل مخالفین .  باید برود وکیل بگیرد که جسدش روی زمین نماند،ست
.  افتندمی  چاله فرو انه دانه به، د"نظام" فساد، لنگ شود، لافله ی ه یاگر یکی از حلمه های این زنجیراین که خالصه  !اعدام بگیرند

تمامی بزرگ و کوچک  تا یادمان باشد که ما ملت این است که یادمان رفته اخبار این سی ساله را جمع کنیم،" ساده دلی"دلیل ساده تر 
 برای همین هم تا نام یکی شان بر مال می .آنمدر از این کثافتکاری ها کرده اند که ریش همه پیش همه گرو استنظام در این سال ها، 

 لب های همه، و ترازوی فرشته ی عدل هم، بهم دوخته می شود، و آن ولت. ها را می گویم"ناگفته"فوری تهدید می کند که شود، 
 که دولت ؼاصب و رییس جمهورشیک پنج سال است  !اتوبانی با هشت باند، با یک حکم حکومتی، به بن بستی حمیر تبدیل می شود

اما همه هم خوب می دانند که اگر خراشی به .  برکنند ریشه ی رفسنجانی را از بیخ سعی می کنندبا تمام لوادرگیر هزار آلودگی ست، 
اش نظام، از باال تا پایین در منجالب می ؼلتند همین چند ولت پیش، آلای . ترکیب حجت االسالم بریمانی وارد شود، تمامی اعاظم اوب

این بود که یزدی مریض شد و . من ناچارم اگر تکرار کنند، حرؾ های ناگفته را بگویم. بریمانی گفت خدا آلای یزدی را شفا بدهد
 سوراخدنبال یک پنج سال است کار رییس جمهور و دولتش ! داده شد" شفا"، و این طوری بستری شد و رفسنجانی رفت به عیادتش

 و فحش و بد و با وجود حکم جلب مهدی هاشمی،. وارد نشودلطمه ای " نظام"، به  که اگر انگشت کنندگردندمی هاشمی در خانواده ی 
مهدی "می داند پاشنه ی آشیل خانواده،  مصلحت، مار خورده ی افعی شده ای به نام شیخ" آیت هللا". بیراه به فائزه، اتفالی نیافتاده

برای ادامه ی  یا او را دستگیر کنند، سوراخ فامیل را برای سرکشی به شعبات دانشگاه آزاد،از آن که به همین دلیل پیش . است" جان
ازاده را می گیرد و نه ایشان ممنوع الخروج می شوند.فرستدمی تحصیل، به خارج  دو تا هالو لب رودخانه .  کسی هم نه پاسپورت ال

ولش کن، نمی تواند فرار کند، : کله پاچه می شستند، آب کله را می برد، یکی شان برای کله علؾ تکان می دهد، دومی می گوید
  !پاهایش توی دست من است

این روزها در و دیوار سایت و بالگ و ؼیره شان را با آن تزیین کرده اند، لضیه ی زلزله است که " نساده دال"داستان دیگری که 
ناگهان از سوی آلای رییس جمهور، تهران را تهدید کرده و پنج میلیون تهرانی باید خارج شوند و دانشگاه ها و دانشجویان باید به 

که دارد در جاده ی کرج به " حر ریاحی"یا " ابوالفضل"خارج از شهر منتمل شوند و تهدید آمریکا به بمباران اتمی و سپاه نمی دانم 
هم نمی پرسد اگر زلزله، تهران را تهدید می کند، چرا فمط پنج " ساده دل"یکی از این مردم ... سرعت برق و باد، پناهگاه می سازد و

و   !اند که باعث و بانی زلزله اند" بد حجاب"میلیون سکنه ی آن باید بروند؟ مگر بمیه آدم نیستند؟ البد این پنج میلیون زن های 
!  ... شده فهرست برای نجات از زلزله البد اسامی این پنج میلیون از همین حاال... دانشجویان و

 ،اما از آنجا که گاه پیش آمده که شخصی از روی سادگی. خالصه هرجای کار را که بگیری، به ساده دلی این ملت بیشتر پی می بری
 مرتکب این عاجزانه داریم که و رنگ های دیگر استدعای" سبز"یکی دانسته، از خواهران و برادران " خریت"را با " ساده دلی"

ساده "خسته شدند، از صفت " ملت" عبرت بگیرند و هرگاه از دست آن نویسنده ی یونانیاز داستان ما نشوند و مثل " اشتباهات"گونه 
آدمی که حواسش جمع بوده، پرسیده خوب، خود ". یونانیان دروؼگو هستند"؛  بوده جایی نوشتهگویا آن یونانی. استفاده کنند" دلی

 اما اگر یونانیان راستگو باشند، .پس یونانیان راستگو هستند. هم که یونانی ست، پس دروغ می گوید که یونانیان دروؼگویندنویسنده 
   ... هم راست گفته که یونانیان دروؼگو هستند؟ و الی لیامت نویسنده 

 

 

 

 

 

 

 



دو کشور، دو ملت 

 

اگر دولت اینمدر بد کار می کند ! اینها که از دولت انتماد می کنند، چشم هایشان را باز کنند"در زمان های لدیم، وزیر ارشادی گفته بود؛ 
 " که آنها می گویند، پس چرا مردم روز به روز این دولت را بیشتر دوست می دارند و طرفدار دولت می شوند؟

اینطوری معلوم می ! وهللا خدایی ش، اگر چشم های ما هم بسته بود، با خواندن این فرمایشات، همآهنگ با همه جای دیگرمان، باز شد
شود که ما در آن زمان ها، در آن جزیره، از هر چیزی دوتایش را داشته ایم، و از چیزهایی که خود به خود دوتا بوده اند، چهارتا 

از . داشته ایم که هر کدامشان چهار چشم و چهار گوش و چهارده سوراخ داشته اند" انسان"مثلن معلوم می شود دو جور . داشته ایم
چون حاال که . هم دو تا داشته ایم" آن"و دیگر اعضاء بگیر و برو باال، تا برسی به خود مملکت، انگار از " گوش"و " چشم"همین 

و " اوضاع"و یک " گوش"و یک " چشم" از برخی اظهار نظرها اینجوری معلوم می شود که انگاری همه ی ما از یک ،نگاه می کنیم
حرؾ نمی زنیم، نه؟  " مملکت"یک 

خود " مردم"ی ست که ما می شناسیم؟ یعنی این "مردم"گفته بوده، به نظر شما همان " وزیر ارشاد"ی که این "مردم"مثلن این 
خودمانیم و حالیمان نیست؟ از روی همین لیاس که پیش برویم، کم کم به نتایجی از این دست می رسیم که مثلن منظور آن وزیر ارشاد 

بوده؟ یا به سوراخ های دیگری توجه داشته؟  " چشم"والعن منظورش " چشمشان را باز کنند"از این که گفته؛ 

یک سکه ی پنج ریالی به ما  (یادش بخیر)در یکی از این عیدهای نوروز، عمو حسن ما  (و دالر نبود) آن زمان ها که تومن، تومن بود
ما که تا آن ولت سکه ی سوراخ ندیده بودیم، پشت و . سکه سوراخ بود! چیزی حدود پانزده هزار تومان امروز خودمان. عیدی داد

روی پنج ریالی را با دلت نگاه کردیم که این دیگر چه صیؽه ای ست؟ بابای ما که مرد ولنگاری بود، به عمو حسنمان گفت؛ یه وخ 
چون به اندازه ی دهشاهی . (چهار لایر و نیم)" چاره زار و دهشاهی س"این . مشؽول الذمه نباشی، خیال کونی پنزار عیدی داده ی یا

این . عموحسن هم که باالخره برادر همین بابای ما بود و از یک سفره نان و نمک خورده بودند، گفت؛ اشتباد همین جاس! سوالخه س
!  چون دهشای هم ُمزی سوالخ کردنش س (پنج لایر و نیم)پنزار و دهشاهی س 

!  دارد، اما آخر کار، دهشاهی هم بدهکاریم" سوالخ"از هر طرؾ که نگاه کنیم، همه چیز . حاال حکایت ماست

، در پند و "سیرالملوک"یا " سیاست نامه"خواجه نظام الملک، وزیر مشهور دو پادشاه سلجولی، کتابی دارد بسیار مشهور به نام 
دادن به جهان را از " پند و اندرز"زدن و "حرؾ"خداوند موهبت این ! اندرز و لضایا، در پنجاه فصل، یکی از یکی زیباتر و فصیح تر

اینجا هم . ندارد" به دیگران"ادبیات هیچ کشور پیش رفته ای هم به اندازه ی مال ما، اینمدر پند و اندرز . بزرگ دریػ نفرمایدامت ما 
می فرماید؛  " سیرالملوک"در جایی از  (خواجه خیلی چاق بوده)این دانشمند بزرگ ! جهان دهشاهی به ما بدهکار است

و آن که بندگی بندگان خواهد، به زبان و دل، رسم سیاست .  چون و چرا کنند،بندگان را نرسد که در کار خداوندان ملک و اولی االمر"
بنیاد : کردن عاصیان و لهر دشمنان ببایست دانست تا هیبت و حشمت او در چشم و دل های خالیك بگسترد، چه حکماء گفته اند

ملکداری به لهر و لطؾ باز بسته اند؛ چرا که هیچ بنده بندگی نکند مگر آن که به همه حالی بر جان و مال و ناموس خویش ایمن 
نواخت و  (او را)فرمان فرموده، به لطؾ، بایست  (ارباب)اما اگر بنده ای طریك چاکری بداند و همه آن کند یا اندیشد که خداوند . نباشد

".  از حطام این جهان بی نیازی داد، چه خدایگان خدای را، عزوجل، به منزله ی ظل است

بنده نباید . خالصه ی ترجمه اش این می شود که ارباب و امیر و حاکم، سایه ی خدا هستند، و هر ؼلطی که بخواهند، می تواند بکنند
در کار ملکداری فضولی نماید و باید پیوسته بر جان و مال و ناموس خود نامطمئن باشد، یعنی پیوسته هراسان و پریشان باشد تا رسم 

شبانه روز، " بنده"و خشم و زجر، چنان مهارت بخرج بدهند که دل " لهر"بر بزرگان واجب است که در . اطاعت و بندگی بجای آورد
بته فرموده اند . چون بید بلرزد یعنی چون )که به آن بنده که از خدایگان خود اطاعت محض کند،  (خواجه را عرض می کنم)بعد هم ال

بته! ، باید پاداش داد تا از مال دنیا بی نیاز شود، و البد بجای بع بع، واغ واغ نکند(گوسفند بع بع کند روی . بد فکری هم نیست ال
   !، خاله عممزی ما هم می توانست امیر و حاکم باشد"سیاست نامه"حساب 

این عنوان به هیچ شکلی در کت ما فرو نمی . بود" مدیر الیك"یکی از لمب های معمول برای وزراء و روسا در زمان شاه سابك، 
را گل شاخه به " مدیران الیك"تمام این " سر به زیر و فرمانبر"را تعطیل کنند، ملت " ساواک"چون فکر می کردیم اگر یک روز . رفت

ین  (! بعدیولی عصر)شاخه ی درخت های خیابان پهلوی  نمایشگاه جهانی کله پاچه از مدیران "از تخم آویزان می کنند و به عنوان اول
در دنیای دیگری سیر می کردند و هر روز از میزان رشد عالله و عشك مردم " مدیران الیك"اما آن . به جهان عرضه می دارند" الیك

البد آنها هم مثل وزیر ارشاد دوره ی سلجولیان، یک ایران دیگری برای خودشان در . نسبت به ذات الدس ملوکانه سخن ها می گفتند
ما هم باالخره باید یک جورایی نشان بدهیم که تخم و ترکه ی همان اجداد سر به زیر و مطیع و فرمانبردار هستیم دیگر، . نظر داشتند

!  ها محسوب شویم"خودی"را فراموش نکنیم تا از " حك با شماست! احسنت"مگر نه؟ باید 



می خورد و می خوابید، اصلن یک پا . احمد از بچگی عادت نداشت در خانه کاری بکند یا به لول مادر، دست به سیاه و سفید بزند
یک روز مادر از پنجره ی اتاق، پارچ آب را دراز کرد و به احمد که دم دستش، توی حیاط وول . مهمان بود و لج همه را در می آورد

خودش را فراموش کرده " احمدیت"احمد هم که انگار بکل خاصیت ! می خورد، گفت؛ خیر بیبینی، اینو از شیر آبش کون، بده به من
مادر که خودش هم از این . بود، در میان بهت و حیرت همه ی ما، پارچ آب را گرفت و رفت دم شیر آب، پر کرد و آورد داد دست مادر

اتفاق، چارچشمی حیران مانده بود، می خواست از این اطاعت تشکر کند و در عین حال آن همه نافرمانی را هم بی مزد نگذاشته باشد، 
پدر که سر تخت نشسته بود و زیر چشمی اوضاع را می پایید، ! همچی پسری خوبی، فمط تو کونی خر پیدا میشد! گفت؛ باریک هللا

!  گفت؛ پس عرعر کونیم از خودمون بیرون نرد

ظاهرن . بشود و حرؾ های شاخدار بزند" وزیر"حاال حکایت ماست و آن وزیر ارشاد دوره ی سلجولیان که در خواب هم نمی دید 
به التی در مثل که منالشه نیست، می گویند . آشنایان به او هم سفارش کرده بودند که در پست وزارت، حرؾ های گنده گنده بزند

. باش، باال باالها بنشین و حرؾ های گنده گنده بزن" سنگین"به او سفارش کردند که در خانه ی دختر . خواستگاری دختری می رفت
آنجا هم با مکافاتی خود و هاون را به شاخه ی . اده دل هم هاونی با خود برداشت و با هن و هن به خانه ی دختر رفتالت سبیچاره 

ی دیگری به یادش نیامد، "گنده"و " سنگین"، و البد بعدش هم کلمات "کرگدن"، "فیل"باالیی درخت رسانید و همانجا نشست و گفت؛ 
"...  ده نمکی"، "حاجی بخشی"، "رهبر"، "هللا کرم"، "مردمساالری دینی"، "انرژی هسته ای"ادامه داد 
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 ! حکمتی که مو الی درزش نمی رود
 

به امام گفت؛ دوست . ربیع حاجب گوید؛ روزی طبیبی هندی در مجلس منصور خلیفه، كتاب طب می خواند، امام صادق حضور داشت
. آنچه من می دانم از دانش تو بهتر است (لجباز بوده" امام"حضرت هم مثل ) ! از دانش خود به تو بیاموزم؟ حضرت فرمود؛ نهیدار

 را با گرمی، رطوبت را با خشکی و یطبیب پرسید؛ از طب چه می دانی؟ حضرت فرمود؛ من حرارت را با سردی و سرد (!و خودخواه)
شكم، خانه ی درد است و پرهیز، "خشکی را با رطوبت درمان می کنم و تندرستی را به خدا وا می گذارم و دستور پیامبر كه فرمود؛ 

حاال بگو من  (، راه به جایی می برد، دیگر نیازی به خدا و پیؽمبر نبود"درمان"اگر آن همه کلی گویی در مورد ).  ستیدرمان هر درد
بتّه من  : امام پرسیدند. ها پاسخ ده امام فرمود؛ پس به این پرسش. داناترم یا تو؟ طبیب گفت؛ ال

 چرا جمجمه ی سر، چند لطعه است؟ 
  آن است؟ ی سر باالیچرا مو

 چرا پیشانی مو ندارد؟ 
 چرا در پیشانی، خطوط و چین وجود دارد؟ 

  چشم است؟ یچرا ابرو باال
 چرا دو چشم، مانند بادام است؟ 

 چرا بینی میان چشم هاست؟ 
 چرا سوراخ بینی در زیر آن است؟ 

  دهان است؟ یچرا لب و سبیل باال
 چرا مردان ریش دارند؟ 

 چرا دندان پیشین، تیزتر و دندان آسیاب، پهن و دندان بادام شكن، بلند است؟ 
 چرا كؾ دست ها مو ندارد؟ 
 چرا ناخن و مو جان ندارند؟ 
 چرا للب مانند صنوبر است؟ 

  خود حركت می کند؟ یچرا شُش دو تّکه است و در جا
 خمیده است؟  (جگر)چرا کبد 

 چرا دو زانو به طرؾ پشت خم و تا می گردند؟
  پا میان تهی است؟ یچرا گام ها

باید چند سوال مهم از للم افتاده باشد؛ چرا دست ها باال و پاها رو به زمین است؟ چرا سر باال و ماتحت پایین است؟ چرا دهان باال و )
 (ممعد پایین است؟ و ؼیره

: امام فرمود .طبیب هندی گفت نمی دانم

   (!بوده" میان تهی"البد مال امام ).  بنابراین دیرتر می شکند. ـ جمجمه چون میان تهی است، از چند لطعه آفریده شده 
ـ چون از ریشه ی مو روؼن به مؽز می رسد و از سر موها كه سوراخ است، بخارها بیرون می رود و سرما و گرمایی كه به مؽز وارد 

می افتد و معلوم نیست بخار " روؼن سوزی"می آورد؟ پس کچل ها مؽزشان به " روؼن"ریشه ی مو از کجا  ).می شود، دفع می شود
 (!می شود" دفع"مؽزشان از کجا 

  (!پس به چشم گوریل ها روشنایی نمی رسد).  به چشم برسدییـ پیشانی مو ندارد، تا روشنا
لرار بود بخار ). ها نشود و انسان بتواند آن را پان كند ـ خط و چین پیشانی عرلی را که از سر می ریزد، نگه می دارد تا وارد چشم

  (ندارد، چه خاکی بسر می کنند؟" چین"حاال که روی پیشانی می ریزد، کودکان بیچاره که پیشانی شان ! مؽز از سر موها خارج شود
به " نور"اصلن چرا باید ! پس ابروها در کار پیشانی اخالل می کنند).  دو چشم اند تا نور به اندازه ی کافی به چشم برسدیـ ابروها باال

  (چشم برسد، یا نرسد؟

پس بینی کورها بی خاصیت است و بینی یک چشمی ها ).  تمسیم كندی را بین آنها به طور مساوییـ بینی بین دو چشم است تا روشنا
  (!نیمی از نور را احتکار می کند

اگر چهار گوش یا گرد بود، میل در آن به درستی وارد نمی شد و . ـ چشم ها شکل بادام هستند تا میل دوا در آن فرو برود و بیرون آید
ژاپنی ها . پس خدا چشم را آفرید تا بیمارش کند و در آن میل فرو کند).  آن نمی رسید و بیماری چشم، درمان نمی شدیدوا به همه جا

  (!بیشتر است" میل خورشان"و چینی ها 
اگر سوراخ بینی در باال بود، نه . ـ خداوند سوارخ بینی را در زیر آن آفرید تا فضوالت مؽز از آن پایین بیاید و بو از آن باال رود

نیستند، از این جهت فضوالت از آنها " زیر"چون سوراخ های چشم و گوش در . )می آمد و نه بوها دریافت می شد " پایین"فضوالت 
هی ست. خارج نمی شوند   (!پس آنچه از این سوراخ ها خارج می شود، ؼیر ال

پس خوراک و ). ـ سبیل باالی دهان است تا فضوالتی را که از مؽز پایین می آید، نگه دارد و خوران و آشامیدنی به آن آلوده نگردد
 (!آشامیدنی زنان و کودکان با فضوالت مؽز، آلوده می شود



" ریش"بهتر نبود خداوند ). آن است که مردان نیازی به پوشاندن سر نداشته باشند و مرد و زن از یکدیگر مشخص شوندی ـ ریش برا
را به زنان می داد تا نیاز به پوشاندن سر نداشته باشند؟ آخوندها با وجود ریش، چرا سر را می پوشانند؟ البد برای آن که مؽزشان نور 

 .(!نبیند
ـ دندان های پیشین را تیز آفرید تا گزیدن آسان گردد و دندان های آسیاب را برای خرد کردن ؼذا پهن آفرید، و دندان نیش را بلند آفرید 

را " بنا"را دارد که " ستون"حکم " بلندی"پس هر چیز ). آسیاب را مانند ستونی كه در بنا به كار می رود، استوار كندیتا دندان ها
   (!بنا باشد، نه چند متر آن طرؾ تر" زیر"لرار است " ستون"اما ! استوار نگه می دارد

کردن آفریده شده، و جاهای مودار " لمس"ست، برای "بی مو"پس هر جا ). ـ دو كؾ دست را بی مو آفرید تا لمس كردن آسان باشد
   (!کردن آفریده نشده" لمس"برای 

اصولن چرا خداوند تبارک و تعالی چیزی را ). ـ مو و ناخن را بی جان آفرید، چون اگر جان داشتند، بریدن آنها همراه با درد زیادی بود
 (داشته باشد، و این همه گرفتاری تولید کند؟" بریدن"که نیاز به " آفریند"می 

درست ).سر آن را باریک لرار داد تا وسط ریه ها در آید و از باد زدن ریه، خنن شود. ـ للب را مانند صنوبر ساخت، چون وارونه است
پس معلوم ! و خدا درخت را آفرید تا انسان باد و طوفان را بفهمد! رفت" راه"به همین دلیل که اگر پاها روی سر بود، نمی شد با آنها 

با این همه و جهت محکم کاری، ! جوش نیاورد" للب"و همین باد است که سبب می شود ! ، ریه ها هستند"باد"می شود منبع تولید 
  (!برای خنک شدن هر سر باریکی، آن را وسط ریه ها نگذارید

اول بود، بعد انسان خلك شد تا " بخار"پس ). ـ کبد را خمیده آفرید تا شکم را سنگین کند و آن را فشار دهد تا بخارهای آن بیرون رود
بهتر نبود خداوند یک دستگاه تهویه ی تلمبه دار . ، که این همه دردسر روی دست خدا گذاشته"بخار"امان از این . را دفع کند" بخار"

  (در شکم می آفرید تا بخارها را سریع تر و آسان تر دفع کند؟
ما ).  اگر چنین نبود، در راه رفتن می افتاد.ـ خم شدن زانو را در طرؾ عمب لرار داد تا انسان به جهت پیش روی خود راه رود

اما شتر که خم زانویش به طرؾ جلوست، تملب می کند و . می روند، و نمی افتند" عمب"خودمان خیلی ها را می شناسیم که به جهت 
  (به جهت پیش روی خود راه می رود، و باز هم نمی افتد؟

 زمین لرار می گرفت، مانند سنگ آسیاب ی آن، میان باریک ساخت، برای آنكه اگر همه ی پا بر رویـ پا را از سمت زیر و دو سو
  (نکند" سنگینی"کاش خدا بجای این همه حکمت و دردسر، بیماران را شفا می داد تا سایه شان بر سر خلك خدا، ). سنگین می شد

ربیع حاجب فراموش کرده بنویسد که طبیب هندی از شگفتی علم امام، در ماتحتش )؟ یاینها را از كجا آموخته ا:  گفتیطبیب هند
. امام فرمود؛ از پدرانم و ایشان از پیامبر و او از جبرئیل و او از پروردگار (اسفناج سبز شد و گفت؛ یا امام، ما را سر کار گذاشته ای؟

 .تو داناترین مردم روزگاری: و گفت (!اختراع می شود" نتیجه"ها برای رسیدن به همین "لصه"معمولن این )طبیب، مسلمان شد 
همان اول دو بامبی می زدید توی سر این طبیب هندی، مسلمان می شد، نیازی هم به بافتن این همه جفنگیات نبود تا طبیب هندی توی )

پیزی "طبیب هندی هم مثل همه ی ! دیگر، داناترین مردم روزگار است" امام"اعتراؾ کند که؛ امام صادق یا هر " سیما"دوربین 
این جاده یک طرفه است، مسلمان هم . روی می آورند" اسالم عزیز"، ناچار به "دردسر"دیگر دنیا، برای رهایی از هرگونه " فراخان

 . (!تا راه بازگشتی نباشد" می برند"که شدی 

 !خالصه شده از ماهنامه ی موعود

http://mouood.org/content/view/10626/3/ 
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 !گذاشته نشود" ربیع حاجب"افاضات داخل پرانتزها از من است، اشتباهن به حساب - 
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دنیای موش ها 

 

اگرچه جماعت رهبران و دست اندرکاران جمهوری، همه در اوهام کودکانه شان ؼرق اند و سخت عاللمندند رویاهایشان را در 
طوری که . بسته بندی کنند، برخی شان اما به راستی دچار معلولیت مؽزی و آسیب های روانی خطرناک اند" دروغ"کاؼذهای رنگی 

و امثالهم بر می خوری، " نمدی"و " رادان"یا " حسینیان"یا " محسنی اژه ای"یا " حسین شریعتمداری"ولتی به موجوداتی به اسم 
همین مصاحبه . دلت به راستی از ترحم به درد می آید که این موجود باید همین االن در بیمارستان بستری شود و فکری به حالش بکنند

.. صانعی عددی نیست و"ی تله ویزیونی اخیر شریعتمداری، سوای دروغ های بیمارگونه و بی شرمی های مافوق تصور، می گوید؛ 
انگار این مزخرفات تکان دهنده آنمدر برای همه ...". اینها برای آن که مطرح شوند عده ای را دور و بر خانه شان جمع می کنند و

بود، که امثال شما جرات " نظام"شده که خبرنگار هم نمی پرسد همین آلای صانعی تا چند سال پیش، یکی از مهره های " معمولی"
را دستگیر نمی کنید تا پته ی آلای صانعی و " هوچی"و اصلن چرا چند نفر از این جماعت . نداشتید بگویید باالی چشمش ابروست

...". مردم پشتیبان این رژیم اند و ما هر ساله انتخابات داریم و"کروبی و امثالهم روی آب بیافتد؟ بعد هم یک مشت الطائالت که؛ 
بته به به چه / خود گوزی و خود خندی ... "ولتی خودتان رای می نویسید و در صندوق می ریزید، و خود می شمارید و! خوب، ال

عددی  (ایران)بعد می گوید؛ اینها که در اینجا ... می توانید ماهی یا هفته ای یک انتخابات داشته باشید، چه فرلی می کند؟"! هنرمندی
اینجا هم خیلی ها هستند "می گوید؛ ! شان می کنند"بزرگ"پناهنده می شوند و آنجا جایزه می گیرند و " دشمن"نیستند، می روند به 

خیلی ها انتمادهای تندی می کنند و هیچ کس هم کارشان ندارد . روزنامه ها را بخوانید! اند و دارند راست راست می گردند"مخالؾ"که 
آدم با دهان باز و چشم های ورللمبیده توی صورت کثیؾ این موجود نگاه می کند و می ماند که هیچ بیمار بی آبرویی می تواند ...". و

طوری هم می ... روبروی مردم بنشیند و به این صراحت دروغ بگوید؟ می گوید؛ این خانم آشتیانی شوهرش را به شکل فجیعی کشته
خیلی کشورها اعدام دارند، در . می گوید؛ باید اعدام شود! خانم آشتیانی می سوزد" شهید"گوید که آدم والعن دلش به حال شوهر 

انگار . که صؽرا و کبرایش اصلن ربطی به هم ندارند" توجیه آخوندی"به این می گویند؛ ... بسیاری از ایاالت آمریکا هم اعدام هست و
" نظام"انگار که هرکس در لدرت است، ! مخالؾ بودند" نظام"که بگویی چنگیز و هیتلر و استالین هم همه را می کشتند، چون با 

کشته، باید " فجیعی"، شوهرش را به شکل "لاتلین حرفه ای"پس این خانم هم که به لول این ! است، و هرکس مخالؾ است، خطاکار
مثل این که در یک مسابمه ی اتومبیل رانی، جلوی یکی از اتومبیل ها را بگیری و راننده را به جرم سرعت ؼیر مجاز، ... اعدام شود
!  جریمه کنی

بکنیم، التصاد فرانسه " اخم"دیگر که گویا وزیر التصاد جمهوری یا چیزی شبیه به این است، گفته ما " مؽز معیوب"یک مخبط 
های "موجی"هم که عضو دائمی مجلس شورای اسالمی ست، و خودش جزو همین " نادران"موجودی به اسم ! ورشکسته می شود

ا  در صورتی که "می گوید؛  (نمدی)" سرداری"نمی کند تا ما شاهد سموط التصاد فرانسه باشیم؟ یا " اخم"معلول است، گفته چرا این آل
ترازو و کیلومتر شمار و "! ما اتفالن سال هاست منتظر چنین الدامی از سوی اسرائیل هستیم. اسرائیل حمله کند، از نمشه پاک می شود

"!  بیله دیگ، بیله چؽندر! "کنتور هم که ندارد تا شماره بیاندازد، دروغ هرچه بزرگ تر، باورش آسان تر

پیش از این که به معالجه . را راضی کند" علیامخدره"دیگر نمی تواند  شده و "ناتوان"سلطان جنگل روزی دریافت که می گویند 
بیت "باید بروند دستور داد همه به سراغ حیوانات دیگر برود، " جنگلملکه ی "  ،بپردازد، از ترس این که مبادا در طول مدت ناتوانی

آسوده شد، لبض را بیاورند " ناتوانی" تا ولتی خاطر مبارک سلطان از شان را تحویل بدهند و لبض بگیرندجنسی " آلت"و ، "رهبری
هایشان را تحویل "چیز"و مراجعه کردند دارالحکومه طوعن و کرهن، یکی یکی به حیوانات هم . را تحویل بگیرند" عین جنس"و 

، از خاطر مبارک ملوکانه رفع  پس از مدتی!خودشبی نظامی برای " نظام"، یک جنگل است دیگر.  منزلدادند و لبض گرفتند و رفتند
ا فیله . پس بگیرندرا شان "چیز"بیاورند و را همه می توانند لبضشان ؛ نگرانی شد و اعالم کردند در فکر این که امشب بعد از مدتی آل

ا موشه" چیزش"بی خیال می رفت دلی از عزا در می آورد، داشت  " بیت رهبری" رلصان و سرود خوانان بطرؾ را پس بگیرد، دید آل
ا . به خنده گفت؛ ای بابا، مورچه چیه که کله پاچه ش باشه. می رود مگر مال تو چمدر هست که از پس گرفتنش این همه خوشحالی؟ آل

ا خره را دزدیده ام! به کسی نگو!  شیشموشه گفت؛  !لبض آل

! با دزدیدن لبض آلاخره، می خواهند دنیا را حامله کنند" موشان"این جماعت 

 

 

 

 

 



!  چیزی که نیست

 

و تا آنجا که می شود تشخیص داد، ! گونهمیزیک پشت ای در امام جمعه از کله ی گنده در نگاه اول به این عکس، چه می بینیم؟ یک 
بته پرچم مربوطهها روی میز، "دوللو"عکسی از  ، لابی هم هست از یک طراحی، به احتمالی از مولوی یا حافظ، چون مطمئن نمی و ال

این ! و اینها همه در پشت و روی چیزی که شبیه به میز است! تواند از سعدی و فردوسی و چه می دانم عارؾ و عبید و اینها باشد
ا  برای شنیدن گوش، طرؾ، تا آنجا که می شود تشخیص داد، چهار نفر روی پتویی با پتوهایی با مالفه نشسته اند، چهار زانو و سراپ

کافی ست به سخن رانی های مشابه . چه می گوید، اما می شود حدس زد" حضرت"اگرچه نمی دانیم ..  در پشت سنگرفرمایشات امام
پس بی . ، و بمیه ی اعوان و انصار جمهوری"معظم"دارد، نظیر خطبه های نماز جمعه، سخن رانی ها یا سخن پراکنی های " صدا"که 

  .تردید، حرؾ حسابی نیست

از صدر اسالم بوده؟ آن هم میزی بدون ؟  ؼربی ست؟ میز چطوربرای چیست؟ صندلی طاؼوتی و فرنگی وهمه در یک عکس، این پس 
و مگر این حضرات، هنگام روضه خوانی روی منبر نمی نشینند، آن باال، مسلط به همه؟ چرا صندلی با منبر متفاوت است؟ ؟ صندلی

ها و عکس دیواره ای ست با ضخامت بیست سی سانتی متر، تا رویش، . نیست" میز"این میز اما . البد آن یکی میراث پیؽمبر است
پرچم را هم می شد در . مثل همه جای دیگر! عکس ها را اما می شد روی دیوار زد. پرچم و تلفن و برخی چیزهای دیگر، لرار گیرد

" میز"میز، از هیچ نگاهی چون .  نمی شود چیزی نوشت اماگیرم امام سواد داشته باشد، روی این میز. .. وسه گوش اتاق گذاشت
امام بواسیر دارد و نمی تواند روی صندلی بنشیند، به احتمالی  البد .کرده" بزخو"به سنگری می ماند که حضرت پشت آن نیست، بلکه 

یا احتمالن بواسیر ! از پشت دیواره هویداست" عورت"است، اگرچه کله ی بزرگ " ستر عورت"این دیواره ی چوبی هم بیشتر جهت 
، تازه چه معلوم که امام مربوطه، اگر دست و پا و شکم و زیر شتهامام اثر گذا" نحوه ی نشستن"آنمدر بزرگ است که بر مربوطه 

  !شکم سالمی داشته باشد، پشت این دیواره ی چوبی به نام میز، در چه کاری ست

، برای چیزی که "زینت"، یک "تملب"است، یک " تظاهر"این مجموعه یک ... نه این یک میز است، و نه آن یک دیدار است و ! نه
می دهد، کوچک ترین عالله ای می " نشان"اگر آن حضرت در پشت سنگر، به آنچه ! این عکس بخش بزرگی از فرهنگ ماست! نیست

وجود داشت، تصویرشان رو " رهبر"های "دوللو"همان گونه که اگر کوچک ترین عالله ای به آن ! داشت، چنین عکسی وجود نداشت
" تظاهر"یا آن پتوهای مالفه شده، یا آن . ی حضرات"عرفان"به دوربین نبود، همان گونه که آن طرح در لاب، مثلن تمثیلی از اعتماد 

اینها به شکلی که . و خیلی چیزهای دیگر... به دلت و گوش سپردن به فرمایشاتی که در خلوت، سبب خنده ی این شنوندگان می شود 
، یا به نماز ایستادن در میانه ی جلسه؛ تظاهر به "حضرت"می بینیم، هستند، چون باید عکسی گرفته شود، نظیر نا و پنیر خوردن آن 

ایمانی " وجود"عکس یعنی ! اتفالی نمی افتد" هیچ"یعنی " دارد کاری صورت می گیرد"عکس می گوید . ذکر خدا، یعنی ؼفلت از خدا
و مجموعه ی همین عکس ساده، از آخوند در پشت میزی که میز نیست، تا تزیینات دیگر ! عالله ای که وجود ندارد" نشان"که نیست، 

به شمول آن چهار تن، تنها از نگاه التصادی چمدر برای ملت آب می خورد؟    



اخراج شاهان از کالس 

 

. را از کتب درسی مدارس جارو کنند" تاریخ پادشاهی"و " شاهان"دولت لالبی، جارو برداشته اند تا " آمیزش و درروش"جناب وزیر 
جمهوری اسالمی " آمیزش و درروش"اجازه ی وزیر اگرچه گناه از خودشان است که از ابتدا با . دلم به راستی برای پادشاهان سوخت

 وزیر محترم اگر مثل وزرای دیگر کابینه ی تملبی، !نمی کرد" اخراج"کرده، " وارد" همان که آنها را حاالوگرنه وارد تاریخ شدند، 
! آشنایی کامل دارند" اخراج از مدرسه " شان، با، دست کم به اعتبار تجربیات دانش آموزی باشندهیچ آگاهی تاریخی و علمی نداشته

است و به شدت تکذیبش کردند، مثل همه ی " شایعه"معلوم می شود چند ماه پیش هم که این مساله از لول کسی مطرح شد و گفتند 
  ! می زنندبه تنورزیادی پیش نیامد، آن ولت " مشکل"و اگر ". ورآید"نند تا می ک" چونه"خمیر را اول ، نظامحرؾ های دیگر دولت و 

 این است که؛ نخبگان و دانشمندان ایرانی در ساختن تاریخ، سهم بسیاری داشته اند اما تاریخ پر از و آلای وزیر" نظام"یکی از دالیل 
می  تاریخ چطور است ولتی نوبت به.  "شیره را خورد و گفت؛ شیرین است/ از کرامات شیخ ما این است "! عجبا. نام پادشاهان است

خودفروخته و همه نخبگان معلولین و سفلگان، " نظام"در  اما می شوند؟و همه کاره " تاریخ ساز"رسد، نخبگان و دانشمندان 
 و در زمان شما مردم ،تاریخ می ساختند" مردم"و جایشان در زندان است؟ در زمان پادشاهان محسوب می شوند جاسوس و برانداز 

هی"را " سلطنت" مگر نه این که پادشاهان هم ! چرا که مشروعیت شما از خداوند می آید!اند" خس و خاشاک" می " موهبت ال
هی می فرستاد"ودیعه" پادشاهان را به عنوان  سال2500 دکانی شده، هم عجبدستگاه باریتعالی دانستند؟ این  و حاال سی سال ، ی ال

.  این ملت می بنددبه ریش " ممدس"تولید می کند و به عنوان " آخوند"و " رهبر"است 

با این ! (گرفته اند" ؼرب زده"را از " زده"پسوند )! است" شاه زده"آموزشی رژیم فرموده اند؛ این تاریخ، " کارشناسان"برخی از 
از دوباره باید همه چیز را  ، با ظهور آخوندهاحاال  !"آخوند زده"حساب به تاریخ ما از دوران صفویه به این طرؾ هم می شود گفت؛ 

" عمامه گذاری"، و بجای تاجگذاری، باید از همان اول هم آخوند می زاییدیم! شروع کرده ایم" شاه"خطا بوده که با . اول شروع کنیم
از اسالم؟ تکلیؾ شاهان دوره ی اسالمی چه می شود؟ البد همه شان البد حاال تاریخ از حضرت آدم شروع می شود، یا چه؟ ! می کردیم
 و نارنجی و ؼیره" مخملی" و "نرم" انمالبات مشؽول لرون و در تمام این" مخل امنیت عمومی"و " برانداز" ساله 1400در این 
چون به والع ؼرض و مرض . ("امام ؼزالی"بخوان آخوندها نظیر ) ساخته اند" نخبگان"شاید تاریخ این چهارده لرن را هم ! بوده اند

آخر نه این که آخوندها در تمامی این لرون کاری به کار . دیگری نیست" چیز"جز آخوندها، " خبرگان"یا " نخبگان"این حضرات از 
در ابتدای ! ، سر همدیگر را زیر آب نمی کردند"شاهان"نداشته اند و هرکدامشان در نوکری و خدمت و خایه مالی همین " شاهان"

پدر و "اما حضرات که به همه چیز آن . (در والع مردم عکس ها را پاره کردند). انمالب، عکس شاه را از ابتدای کتاب ها برداشتند
باشد که این عکس ها را هم . ایراد می گرفتند، جای عکس های تر و تمیز شاه، یک مشت ریش و پشم و عمامه گذاشته اند" پسر

! پاره کنند" مردم"

جمهوری این است که؛ ذهن دانش آموزان پر از تاریخ تولد " آمیزش و درروش"مسوولین " روان شناختی"یا " کارشناسی"دلیل دیگر 
ین ذهن دانش آموزان  ا.حاال ؼاصبین و متملبین برای ذهن بیچاره ی دانش آموزان دلسوزی هم می کنند! حیرتا! و مرگ پادشاهان است

با پاک کردن .  که پادشاهان ، بد یا خوب، تاریخ این سرزمین اندسوال این است. این ذهن شماست که خالی ست. نیست که پر است
بهتر نیست ذهن دانش آموزان با تاریخ تولد تاریخ پادشاهان، می خواهید جایش چه تاریخی بگذارید؟ تاریخ مالیان؟ تاریخ جعلی تشیع؟ 

ان  تا تاریخ تولد و شرح زندگی شهید،و مرگ پادشاهان پر شود که دست کم چند نفری شان برای این ملک و این مردم دل سوزاندند
، و بابت مرگ نامعلومشان، نسل در نسل، طلبکار مردم این سرزمین بوده لالبی که هرکدامشان ده ها تجاوز و شکنجه در کارنامه دارند

که بابت سر زدن به جبهه، یا افتادن به زندان بابت مال مردم خوری، خود و خانواده و فامیلشان، تا " شهیدان زنده"درست مثل ! اند
 صدا کرده "یدهللا"را بی دست و ، "زلؾ علی"فته ایم به کچل گیک عمر تاریخی . چند پشت ارث و میراث از ملت طلبکاری می کنند 

 ، به آن "شاه شهید"، به ناصرالدین شاه هم که پنجاه سال مملکت را تا خرخره در لرض فروبرد و به کثافت کشید، می گوییم ایم
جعلی تولید کرده " خاطرات"که هنوز سی سال نگذشته، هر کدامشان شش من !  حاال هم البد نوبت آخوندهاست...و" شاه فمید"دیگری 

، فهرست دراز اسامی آخوندها و  هستیداگر به فکر ذهن دانش آموزانبه راستی . ، تاریخ را دگرگونه جلوه دهند"دروغ"اند تا با فشار 
" پادشاهان"لدیسین مرده و زنده را که کنار چهارده معصوم و اهل و عیال همه شان بگذاریم، با یک حساب سرانگشتی هم که باشد، 

" خامنه ای"و " خمینی"بهتر نیست دانش آموزان تاریخ تولد و مرگ پادشاهان را به ذهن بسپارند تا تولد و شرح زندگی . کم می آورند
های دیگر را باضافه تخم و ترکه شان؟  " خ"و 

" مردم"این !  عجب چاچول بازان حرفه ای هستند این عمله اکره ی جمهوری!"باید نمش مردم در تاریخ بیشتر دیده شود"فرموده اند؛ 
، و نیاز به می شوند" صؽیر"و " بنده"،  می رسندکه این همه در تاریخ پادشاهی مهم اند، چطور به جمهوری ترور و وحشت که

باری، پادشاهان و امرای ایرانی با ضبط گذرنامه شان توسط جمهوری اسالمی، ممنوع الخروج یا ممنوع  ؟دارند " ولی ولیح"و " لیم"
همان گونه که با وجود . مردم هم به اعتبار یک مشت آخوند طهارت نگرفته، تاریخ را کجکی نخواهند خواند. الدخول نخواهند شد

شد تا تاریخ را به نفع اسالم آخوندی تحریؾ کنند، نتیجه ای جز " انمالب فرهنگی"میلیاردها پولی که در طول سی سال گذشته خرج 
خنده دار این که "! ننگ ما، ننگ ما، رهبر الدنگ ما"این نداد که دانش آموزان دوره ی جمهوری اسالمی بزرگ که شدند، فریاد زدند؛ 



تاریخ دزدان  خواندن پنهانی با این همه تبلیػ علیه شاهان، اکثریت دانش آموزان دوره ی جمهوری در خارج از مدرسه و دانشگاه، به
.  مایل تر و راؼب تر شده اند تا دزدان دروؼگو و مزوری که زیر عبا و عمامه پنهان شده اند" شاه"و زورگویانی به نام 

توصیه ی من این است که اولن جمهوری بجای صدور کارنامه ی لبولی برای پادشاهان، بهتر است دستی به سر و روی ورله ی 
دومن به  .امتحانی خودش بکشد که پر از تملب است، و به تصحیح کارنامه ی خودش بپردازد که در پیشگاه ملت سخت رفوزه شده

فباء، یکی دو جمله ی درست و حسابی بسازد، " آموزش و پرورش"آلای وزیر  توصیه می کنم اگر دیپلم تملبی ندارد و می تواند از ال
صمد بهرنگی را بخواند، تا دست کم یاد بگیرد این گونه اظهار نظرها متعلك به ابلهانی ست که در " ماهی کوچولوی"برود داستان 

های بؽلی "دفترچه"گیرم شما پادشاهان و تاریخ ایران را از . همان برکه است" جهان"برکه ی خود مانده اند و جاهالنه تصور می کنند 
تان پاک کنید، این تاریخ، و همین طور تاریخ جنایات شما را، چه بخواهید، چه نخواهید، همه جا در داخل و خارج آن جزیره نوشته اند 

" دیو گر انگشتری دزدد، سلیمان کی شود؟". و می نویسند

از یکی از . ، و بنویسندرا بسازند" تاریخ"رسد تا هم می " مردم"نوبت روزگاری نه چندان دور، کوتاه است، " مردم"دست اگر امروز 
همین دانش آموزان دوران انمالب فرهنگی که طبك برنامه ریزی های شما می بایستی سر تا پا در والیت ذوب شده باشد، لطیفه ای 

افسر نگهبان یا لاضی . تازه شنیده ام؛ یک بسیجی یک نفر را کشان کشان به کالنتری یا کمیته یا دادگاه یا هر جهنم دره ی دیگر برد
افسر یا لاضی فکری کرد و ". هیچ گهی نمی توانی بخوری"دادگاه یا هر خر دیگری پرسید؛ این چه کرده؟ بسیجی گفت به من گفته؛ 

     ! ...  از نظر لانونی هیچ کاری نمی تواند بکند. گفت؛ تو برو بخور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



شؽالی که امام را خورد 

 

ایی که چند متر آنطرؾ تر روی مبل نشسته بود، پرسید؛ حالتان خوب است؟ گفتم بله. عنوان خبر را چند بار با حیرت خواندم گفت ... آل
گفتم تا لحظه ای . هم چنان پرسشگرانه نگاهم می کرد. با خنده گفتم چیزی شبیه به همین... راستش فکر کردم ناراحتی للبی دارید و

است، چند میلیون " دروغ"پیش خیال می کردم سه میلیارد دالر از خانه مان دزدیده اند، اما همین االن خواندم که رییس دزدها گفته 
چند ثانیه ای مبهوت ماند و ناگهان به لهمهه . خبر را که به فارسی بود، برایش توضیح دادم. با تعجب نگاهم می کرد! دالر بیشتر نبوده

همین لدر معلومم شد که ایشان اختالس . بحثمان گل انداخت و دیگر فرصتی نشد تا اصل فرمایشات ممام معظم رهبری را بخوانم. خندید
!  للمداد کرده اند" دروغ"سه میلیارد دالری را یک 

به دستاوردهای سی و چند ساله ی جمهوری فکر می کردم؛ یکی هم کشؾ عنصری . فکر به مساله تمام شب ذهنم را مشؽول کرده بود
معروؾ ! ، که نزد اعوان و انصار جمهوری به حد وفور یافت می شود"سنگ پای لزوین"به مراتب سخت تر و ؼیر لابل نفوذتر از 

سیاح از مترجم . هنگام ظهر بود، صدای اذان از مناره برخاست. است که سیاحی فرنگی با مترجمی سنی مذهب در شهر لم می گشت
سیاح کنجکاو خواست ترجمه ی عباراتی را که با صدای بلند از باالی مناره جار می زنند، در . پرسید چه خبر است؟ گفت اذان می گویند

اشهد ان دمحمن رسول "و جمله ی سوم " اشهد ان الاله الی هللا"و جمله ی دوم " هللا اکبر"مترجم جمله ی اول . دفتر یادداشتش بنویسد
سیاح کنجکاو با اصرار از او خواست . که رسید، ساکت شد" اشهد ان علی ان ولی هللا"را ترجمه کرد اما به جمله ی چهارم؛ " هللا

من چگونه یک دروغ را برای شما ترجمه . مترجم در ممابل پافشاری سیاح، به زبان آمد و گفت؛ آخر این جمله دروغ است. ادامه دهد
تویی که دروغ می گویی و ! کنم؟ سیاح که پاک از کوره در رفته بود، از روی منطك فرنگی خود مترجم را به باد ناسزا گرفت که مردک

افترا می زنی، وگرنه کدام ابلهی دروغ را باالی مناره جار می زند؟ 

 ".خ .ا"پس این آلای . دیشب تا همین امروز صبح فرمایشات این چند روزه ی یکایک مسووالن جمهوری را در ذهنم مرور می کردم
، رییس هیات مدیره ی تیم فوتبال "داماش"، چهل ساله، صاحب کارخانه های آب معدنی "آریا"امیر منصور خسروی معروؾ به )
معروؾ ) ایرانی بیمه ی پرونده  متهم ردیؾ اول نژاد و  احمدیآلایدمحمرضا رحیمی، معاون اول آلای با که می گویند  (...و" داماش"

با ... از سربازی به سرداری رسیده و (1390 تا 1385)، ارتباط نزدیک داشته، و در طی پنج سال ("باند خیابان فاطمی"به 
طرح توسعه ی شرکت "استانداران گیالن، لرستان، تهران، همدان و استان مرکزی روابط نزدیک داشته و گرداننده ی پروژه هایی نظیر 

، "سنگ شکن لوشان"، "پارکینگ طبماتی ماسوله"، "طرح توسعه ی کارخانه ی آهن و فوالد لوشان"، "شفاؾ شیمی پالست
کشت و صنعت "لرستان، " پروژه ی کارخانه ی شرکت صنایع ؼذایی گل گهر"در استان گیالن، " مجموعه ی ورزشی کوچصفهان"

پروژه ی کارخانه ی فرآوری الستیک شهرک "، "مجتمع ورزشی دورود"بروجرد، " کارخانه ی تولید سیلیکون"، "شیروان اشترانکوه
ا یک شخصیت کارتونی ست که از لصه های کودکان گرفته شده؟ پس وام گرفتن های پی در پی این ... و" صنعتی زاویه بوده، این آل

 اینها همه کشگ بوده؟... حضرت تا سمؾ سه میلیارد دالر و

دچار اختالل حواس بوده که ترکان، وزیر اسبك راه و ترابری  اکبر علیپس آلای 
گروهی از  و حتمن تواند کار یک نفر باشد نمیسه میلیارد دالر اختالس "گفته 

 اسفندیار رحیم؟ نامه ی آلای "دولتی به آنها کمک کرده اندی رتبه  مسئوالن باال
و شراکت ؼیر لانونی ." خ. ا"به آلای " تراورس" در مورد واگذاری شرکت مشایی

ایان حمید بمایی و ابراهیم عزیزی در تسهیل این گونه معامالت، و همکاری سردار  آل
همه اخبار ... لالیباؾ، شهردار تهران در یک فمره از این پرونده های مشهور و 

 جعلی ست؟ 

 نژاد را بی فساد تیم احمدی که دمحم دهمانی عضو هیؤت رئیسه مجلسحرؾ های آلای 
 بیشترین اینها که" و گفت؛ فساد در تاریخ جمهوری اسالمی دانست ترین سابمه

و در  "را مرتکب شده اندمفاسد   بیشترین،دادند شعارهای عدالت خواهی را سر
جواب آلای رییس جمهور که اتهام نزدیکان خود در اختالس را، رد کرد و 

اساس فایده  بی شعارهای دادن"متهم نمود، گفت؛ " دروغ پراکنی"را به " بدخواهان"
خود و توان   افشا شده و با مظلوم نمایی نمی،ندارد چرا که مدارک دال بر فساد

، یا آلای محمود احمدی بیؽش، " تبرئه کرداز مفاسد وحشتناک التصادیدوستان را 
همه چیز عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که فرمودند؛ نمی شود 

همیشه با آفتابه لگن چرا در این مملکت ...  و بیاندازیم" جریان انحرافی"را به گردن 
خیلی ها برای یک وام یک میلیون تومانی ... !دزدها برخورد شده نه با کشتی دزدها

ایان چرتکه هاشان نمص فنی داشته؟ "... برند می اما برخی بیت المال را به حراج دهند حیثیتشان را بر باد می پس این آل



ؼالمحسین ، یا  متهم اصلی اختالس سه میلیارد دالری بانک صادرات دستگیر شده که اعالم کردشمس الدین حسینی وزیر التصادآلای 
اختالس سه هزار میلیارد تومانی از بانک ی  نفر در ارتباط با پرونده ۱۹ تا اینجا  "؛محسنی اژه ای دادستان کل کشور که گفت

و نفهمیدیم دستگیر شده ها ممنوع الخروج شده اند یا دستگیر ) تعدادی از متهمان ممنوع الخروج شده اند... صادرات دستگیر شده اند
دستگیر نشده "شده اند یا " ممنوع المعامله"دستگیر شده ها ) بلوکه شده هایشان  و برخی ممنوع المعامله شده اند و حساب(!نشده ها

در فساد التصادی ی پرونده " بی سابمه ترین"اختالس سه هزار میلیارد تومانی را که رئیس سازمان بازرسی ، یا آلای پوردمحمی ("!ها
 و محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی و شمس الدین حسینی ...اختالس خبر داداین ی "ارتباطات پشت پرده"از جمهوری خواند و 

اینها همه  ".. به آنها ولت داده شود تا در باره این گزارش توضیح بدهند"که در مظان اتهام اند، و درخواست کرده اند وزیر التصاد 
چشم هایشان آلبالو گیالس می چیده و رلم را اشتباه خوانده اند؟ یا چه؟  

 مسعود،امیرمنصور، : های خواهر به نام 1 برادر و 4متشکل از  اصلی گروهی هسته پس همه ی این اطالعات، شایعه بوده که 
تن از مهره های سوخته ی نظام چند ... ه ولصاب بودلبلن " مه آفرید" هستند که مرداویج، مهرگان، مهین و مه آفرید امیر خسروی

ایان بهمنی    افتخاری-(مدیر عامل فوالد لوشان)بانکی و مالی کشور هم در این محفل راه داشته اند، رفمای دزد و شرکای لافله، نظیر آل
 بهزادی -(ها معاون سرمایه گذاری و طرح)  شجاعی-(معاون طرح و برنامه آریا) سیروس -(مدیر عامل شرکت پخش امیر منصور)
(- مدیر عامل معدن شکاؾ تهران) ؼالمی -(مدیر عامل سیمان خزر)اسپیتکار - (درفک رئیس هیات مدیره) عاشوری -(معاون حمولی)

مدیر عامل آب )رژیمند- (مدیر عامل میثاق)  موجودی-(مدیر عامل پی سنگ) تجلی -(مدیر عامل جهانگردی ستاره درخشان)کنعانی 
افتخاری   (-مدیر عامل نمونه منصور)نجیب (- مدیر عامل ایمن ترابر)نجیب - (باشگاه داماش مدیر عامل) عابدینی -(معدنی داماش

... همین طور بشمار تا برسی به خود خدا... و (مدیر عامل کیمه) دبیرچی -(مدیر عامل مارلیک)

! بسازند آلمانی ند بلند ترین تله کابین دنیا را با کمک یک شرکته اصدد بود رد "درفک"تاسیس شرکتی به نام که با افراد که این این 
 خرید نازلرستم آباد، ی ارتفاعات جنگل های هزاران ساله ، نابود کردن آب معدنی و فروختن آن به مردملصد خشکاندن چشمه های 

راه اندازی   ؛ برای پیشبرد اهداؾ خودرا داشته اند و...لنگرود خشکاندن مردابی معروؾ به کیاکالیه ز مردم، اهزاران هکتار زمین
 از خرید کارخانه های ورشکسته… و سمنان و لرستان و  در رودبار و اهواز...کارخانجات ماشین سازی و آب معدنی و فوالد و

 ،آلمانی های با شرکت...  وهای با ارزش گیالن هزاران هکتار از زمین تصاحب ، بدون طی مراحل لانونیسازمان خصوصی سازی
در ، و لرار بوده ندکرده اکشور خارج  ارز هنگفتی ازو از این راه   بسته اندخدمات و ایتالیایی، چینی و عربی لرارداد ورود کاال

  وبرودبه کانادا موفك شده و فرزندانش  مهرگان خسروی به همراه همسربگریزند، و تنها به خارج وخامت اوضاع، جملگی صورت 
در آمده؟ پس " جمهوری"خداوندگارا، این همه خبر از کجای ... بشوند ومریکا آو فرزندانش نیز ساکن  امیر خسروی و همسر مسعود
 ۳۸ شرکت تاسیس کرده، ۳۸ به جایی می رسد که  داشته یک گاوداری۸۰فردی که در دهه"گفته حرؾ مفت زده که احمد توکلی آلای 

یعنی همه ی این بریز و بپاش ها شامل چند میلیون دالر نالابل می ... " پروژه در حال اجرا نیز در اختیار گرفته۱۸ کارخانه دارد و
حمید رضا آلای شده؟ حاال چرا ممام معظم رهبری مامور ماله کشی روی این کثافتکاری چند میلیاردی شده اند؟ خدا پدر و مادر 

مهمی نیست و در همه جای دنیا اتفاق می ی مسئله "گفت این اختالس را، نمرده بیامرزد که کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس 
البد باید از بنیان گذار )...  شدهده هزار اشتؽالبانی ایجاد  خواند که "لهرمان صنعتی کشور"را  (.خ. آلای ا)اختالس کننده  و "افتد

روی این حساب رییس مافیا هم با این همه تولید ! هم که سبب اشتؽال چند میلیون لاتل چالوکش و چمالدار شده، تشکر کرد" بسیج"
 (اند؟" لهرمان"شؽل در سراسر دنیا، باید نشان لژیون دو نور التصادی بگیرد، نه؟ امثال هیتلر راحل چند سانتی متر 

آلای رییس جمهور که گفت؛ . دزدی را کشؾ کرده، دعوا هم دارند" اول"تازه، لوه ی لضائیه و لوه ی مجریه بر سر این که چه کسی 
" اول"کار دعوا بر سر این که کی ! "کنند  کارهای خالؾ می،یک گروهی به نام تاسیس بانک... خود بنده به بانک مرکزی گفتماصلن "

! "هر که کشؾ کرده خدا به او خیر دهد، اما باید آخر آن را دید "؛دمحمرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور گفتبوده به آنجا کشید که 
خط لرمز "گفته ولتی دولت که احمد توکلی یا آلای  (برسیم؟" آخرش"فرمایش ممام معظم بود، یا هنوز هم مانده تا به " آخرش"یعنی )

رضا فاطمی امین، ، یا آلای  .. "تا لوه لضائیه به اتهامات آنها رسیدگی نکند (و سبب می شود)برای همکاران خود لائل می شود 
کنندگان از عدم پرداخت تسهیالت   تولید، اکثرها  ماه از اجرای لانون هدفمندی یارانه۹ با گذشتکه گفته؛ رئیس ستاد تحول صنایع 

پس البد اینها همه .. . به چه کسانی پرداخت شده است، میلیارد تومان یارانه بخش تولید۷۷۰۰مندند و مشخص نیست  ای گالیه یارانه
از دارالمجانین فرار کرده اند، نه؟ 

" پاک ترین دولت تاریخ"در مورد اظهارات چند روز پیش آلای خباز چه بگوییم؟ در پاسخ فرمایش رییس جمهور که دولت خود را 
 این دولت پاک ترین دولت است، پس ،این اختالسوجود اگر با " گفت؛  عضو کمیسیون التصادی مجلس،دمحمرضا خبازنامید، آلای 

، یا آلای تابش رییس (!را هم نمی شود پیدا کرد" پرتمال فروش"در این شوربازار خر تو خر، ) "دولت ناپاک را چگونه باید شناخت؟
لیت مجلس که گفت؛ ها لدرت نمدشان را  های تخصصی از افراد متخصص تهی شود، ولتی رسانه دستگاهی ولتی  بدنه  "فراکسیون ال

از دست بدهند، ولتی منتمدان اجازه نمد دلسوزانه پیدا نكنند، ولتی مجلس نتواند كاركرد طبیعی خود در دفاع از حموق ملت را ایفا كند؛ 
های مهم رسیدگی كنند، انتظار ولوع چنین رویدادهایی بسیار  و حتی  ولتی مسووالن لضایی تحت فشار لرار گیرند و نتوانند به پرونده

  پس اینها همه مؽز خر خورده اند و پرت و پال گفته اند، هان؟... و" طبیعی است

و بلوکه از دستگیری متهم اصلی امنیتی مسئولین ، دولت مدعی ست نمی گذارند فساد التصادی را ریشه کن کنیمباری، در حالی که 
 روز یکشنبه با حضور برخی ممامات  می دهد و، مجلس کمیسیون ویژه تشکیلخبر می دهند "امیرمنصور آریا"اموال شرکت کردن 



لوه ی اخوی شیخ صادق در از  رییس لوه ی ممننه، علی الریجانیآلای  می گذارد و ( ساعته4 )دولتی و التصادی جلسه ی محرمانه
این اختالس با هدؾ ضربه زدن به التصاد ملی و اعتماد عمومی صورت گرفته و باید با جدیت رسیدگی "که   تشکر می کنندلضائیه

 ۱۰۰ بیش ازکه سه سال است مشؽول مکاتبه با رییس جمهور و وزراء هستیم و  می شودپوردمحمی مدعی و آلای . (احسنت)" شود
نشانگر حمایت دفتر ، گران در سه بانک عملکرد اختالسی ایم و مجموعه  جمهور داده ها به رئیس شکنی بانک نامه در مورد لانون

خواستیم به  ها و تخلفات مالی را افشا نکردیم چون نمی که موضوعات این لانون شکنیمی کند و تؤکید . رئیس جمهور از آنها است
اش را گرفت، و همه هنوز هم مالحظه " طهارت"که با یک خزینه آب هم نمی شود " نظام"گلی به جمال این ) ."نظام لطمه وارد کنیم"

لیت هم تایید می کند که بله؛  (این نظام را می کنند" آبروی"ی  شبیه به تخلؾ سه هزار میلیارد " و آلای تابش رییس فراکسیون ال
و اضافه  (!البد برای حفظ آبروی نظام)" ، ولی چون گفته اند سخنی نگوییم، از بیان آنها صرؾ نظر می کنیمتومانی باز هم وجود دارد

"! به عمیده بنده مطرح شدن این تخلؾ در شرایط فعلی كشور، انحراؾ افكار عمومی از بسیاری از ولایع پشت پرده است" می کند؛ 
است، وای به ولتی که " بیرون پرده"خدشه دار نشده؟ این که " اعتماد عمومی"ضربه ندیده و " التصاد ملی"یعنی هنوز هم ! حیرتا

!   بر مال شود" ولایع پشت پرده"

ای که در کمیسیون التصادی مجلس حضور دارم شاهد اختالسی  در چهار دورهدمحم خباز عضو کمیسیون التصادی مجلس گفت آلای 
شوک آور "، و این اختالس را  هزار میلیارد تومان ریشه در ضعؾ ما در نظارت دارد۳ .ام  میلیارد تومان نبوده۱۲۳تر از مبلػ  بزرگ

...! می نامند، یعنی که انشاء هللا بز است" دروغ"رهبر معظم مساله را از اصل ! و ناگهان هذا حبیب هللا... توصیؾ کرد" و باورنکردنی
بته در این دو روزه هرچه سعی کرده ام این خبر را در سایت ها پیدا کنم، تیرم به سنگ خورده و هیچ جا صحبتی از بیانات رهبر  من ال

وگرنه چه دلیلی دارد با . با این همه تردید ندارم که این خبر را در یکی از سایت های مهم خوانده ام. معظم در این مورد دیده نمی شود
 بفرمایند؛ ما برای یک میلیارد دالر اختالس، سند و 90این همه سند و اظهار نظر و مصاحبه، از جمله دیروز، مخبر کمیسیون اصل  

مبلؽی "معلوم می شود حك با آلای خباز بوده که گفته؛ ! اگر کسی مدعی ست بیشتر بوده، بیاید سند و مدرکش را رو کند. مدرک داریم
دشمنان "امان از دست این !   یعنی برخی مرغ ها از لفس پریده اند"در حدود هزار تا دو هزار میلیارد تومان آن از کشور خارج شده

را " لهرمان التصاد کشور"جلوه می دهند و " میلیاردی"که از کاه، کوه می سازند و یک دزدی ساده ی چند میلیون دالری را " نظام
... می نامند و" دزد"

شنونده گفت؛ امام نبوده و پیؽمبر بوده، بصره نبوده و کنعان ! یکی گفت شنیده ام در زمانی دور، شؽالی در بصره امامی را خورده
بیچاره گرگ ! ساخته اند" برادران"بیش نبوده که " دروؼی"بوده، شؽال نبوده و گرگ بوده، نخورده و فمط دریده، تازه تمامش هم 

 !یوسؾ ندریده ی دهن آلوده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



! کافی نت

 

دیروز همه را شاکی کرده . میخوان همه ی کارها به اسم خودشون تموم بشه! اینا دلشون برای مردم و مملکت نسوخته، حاج آلا"
تا ساعت ده صبح عالؾ بودیم تا باالخره سر و کله ی . اولش که انتظامات را خبر کردند، اومدند همه ی ما را انداختند بیرون. بودند

ا. با اخم و تخم به من میگه چرا بی اجازه در را باز کرده ای. آلای زواره ای پیدا شد . االن دو ساله که کلید دست منه! میگم حاج آل
ین نفر بوده ام که اومده ام، در را باز کرده ام، میز و صندلی ها را چیده ام، همه چیز را مرتب  خودتون شاهد بودین که من همیشه اول

دید حرفی نداره بزنه، گفت خب، از نظر امنیتی ما باید بدونیم کی میاد، کی میره، اگه آتیش . کرده ام، تا سر و کله ی بمیه پیدا شده
". از همین حرفا که دیگه نخش در اومده... سوزی بشه و

با دست آزادش اشاره می کنه که یعنی . نگاهی به من می کنه که منتظر، روبروی کامپیوتر نشسته ام. گوشی را میده اون دستش
بعد همان طور که صحبتش را ادامه میده، کم کم از کافی نت میره بیرون و بمیه ی مکالمه را در . الساعه تموم میشه، میام خدمتتون

ولی صداش کاملن واضح به گوش  میرسه؛  . راهرو ادامه میده

ا؟ همه ی باندشون را خبر کرده بودند" دست به دست می کردند ! اگه همه به فکر باند خودشون باشن، کی به فکر مردم باشه، حاج آل
من هم  تو این فرصت خانم نمازی و خانم مصلی پور و آلای احمد زاده را خبر کردم، گفتم هر طور شده . تا بمیه هم از راه برسند

میگم . حاال آلای سماکی رفته بیرون، نشسته دم در. بعداز یک ساعت تاخیر، باالخره جلسه تشکیل شد. خودشون را به جلسه برسونن
ا جلسه شروع شده، بفرمایین تو از این حرفا که ... لاطی خواهرها نمی شینم و. میگه من تو جلسه ای که خواهرها هستند، نمیام. آل

گفتم آلای سماکی، باالخره خواهرها هم عضوند، می فرمایین برن بیرون؟ هیچی، کلی خواهش و تمنا تا اومده تو، . دیگه نخش دراومده
ا نه نفر. منم هیچی بهش نگفتم. رفته یه گوشه ی اتاق ایستاده، نمیخواد رو صندلی بشینه ". حاال ما پنج نفریم و اون

میگم منم اینجا مشتری ام و اشاره می کنم به ! نگاهی به من می کنه و می پرسه کدوم روشنه. یه خانم تی تیش مامانی وارد میشه
جوان گوشی به . دختر خانم به راهرو میره و بلند به جوان میگه که یک کامپیوتر میخواد. جوانی که گوشی به دست، در راهرو ایستاده

میگه، یکی دو تا کلید روی کامپیوتر خودش می زنه و با دست آزادش، کامپیوتر " بله، بله"دست وارد میشه، همونطور که در گوشی 
به من نشون " یک دلیمه"لبخندی عذرخواهانه به من میزنه و انگشت سبابه اش را به نشانه ی. کناری را به دختر خانم نشون میده

میده و دوباره بر می گرده به راهرو؛  

حاال همه ی اینا یه طرؾ، بعد از این همه مکافات که همه شاکی شده اند، تازه آلای زواره ای شروع کرده که چون خواهرها در چند "
بعدشم همون حرؾ ها و برنامه هایی . جلسه ی لبلی نبوده اند، ناچارم توضیحاتی در مورد نحوه ی کار بدم که کاملن در جریان باشن

انگار نه انگار که این دو ساله این همه حرؾ زدیم و جلسه تشکیل داده ایم تا لانعشون . که از اول داشته اند را یکی یکی تکرار کرد
ا. کردیم که این برنامه ها توی دانشگاه نمیگیره ما در مورد این برنامه ها بارها صحبت کرده ! خانم مصلی پور اشاره کرد که حاج آل

گفت دانشگاه باید . نگذاشت خانم مصلی پور حرفش تموم بشه. شما هم بارها لبول کرده این که دانشگاه با حوزه فرق اساسی داره. ایم
دوباره . همین طور که گوشی را به گوشش چسبونده، نگاهی به داخل می کنه. چند لحظه ای ساکت میشه..." از حوزه ها پیروی کنه

ناگهان سرش را به طرؾ راهرو می چرخونه و ادامه میده؛ . لبخندی به من میزنه و اشاره می کنه که چند لحظه ی دیگه تموم میشه
ا" بنظر من، ما باید نیروهامون ! فمط میخوان باند خودشون را تمویت کنن. اینا دلشون برای هیچ کس و هیچی نسوخته! ببینید حاج آل

"!  اینطوری کار پیش نمیره. را جمع کنیم و اینا را از اکثریت بندازیم تا بتونیم برنامه های خودمون را پیش ببریم

ولی محل سی دی و دیسکت کامپیوتر . میخوام عکس هایم را از دوربین بکشم روی یک سی دی. نیم ساعتی میشه که اینجا نشسته ام
ناچار باید بنشینی که طرؾ بیاد و سی دی را در کامپیوتر خودش بگذارد تا ! انگار که دهن کامپیوترها را بسته باشن. را چسب زده اند
ا زواره ای که میخواد با باند بازی، برنامه های خودش را پیش ببره، به انتها . بی فایده است. کارت راه بیفتد تازه انتماد از حاج آل

دوربین و سی دی ! پیش بره" خودمون"تمویت بشود تا برنامه های " باند خودمون"حتمن باید نیم ساعت دیگه هم صبر کنم تا . رسیده
، یعنی که االن می کنه، باز هم با دست اشاره نه، همین طور که حرؾ می زمی رسمولتی دم در . میشمم توی کیفم و بلند رگذامی را 

پنج دلیمه ای ،  می رسمتوی هوای آزاد و پیاده رو که. میرم و بر می گردم میگم؛  و با ایما و اشاره ساعتم را نشون میدم.میاد
 همه به جهتی که آمده ام، اشاره ؟ نمیشه این دور و بر ها یک کافی نت پیدا؛پرسممی از این و اون سرازیری را آرام آرام پایین میرم و 

. می کنند
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تازه فیلم شروع شده بود که تك و . نمش اولش را بازی می کرد" دین مارتین"سال ها پیش، یک فیلم پلیسی دیدم که مرحوم با مزه ی 
در کمال آرامش روی تخت بزرگ دو نفره اش خوابیده " دینو"تولی شد و در و پنجره ای شکست و یک نفر وارد اتاق خوابی شد که 

دینو چشم هایش را باز کرد، نگاهی خونسردانه به مرد هفت تیر به دست انداخت، چیزی در حد این که؛ چه خبرته صبح اول . بود
مرد هفت تیر به دست که اهل شوخی بنظر نمی رسید، چیزی در این حدود گفت . صبحی؟ گفت و ؼلتی زد و دوباره چشم هایش را بست

دینو همان . حواست جمع باشه دست از پا خطا نکنی وگرنه سوراخ سوراخت می کنم. که؛ بجنب و فوری کلید و پرونده را بده به من
مرد هفت تیر به دست، خشمگین فریاد زد؛ تا سه می شمارم، ...! طور که چشم هایش بسته بود، زیر لب گفت؛ برو بابا حال نداری و

برو . دینو باز زیر لبی گفت؛ هیچ ؼلطی نمیتونی بکنی. اگر تکون نخوری، مؽزت را روی بالش نیمرو می کنم، یا چیزی شبیه به این
دینو زیر لبی گفت؛ ! اتفالی نیفتاد، با تردید گفت؛ دو. مرد لحظه ای صبر کرد! یک. بذار یه ساعت دیگه بخوابم، با خلك خوش بیدار شم

مرد که بدش نمی آمد به بهانه ای از شر شمردن عدد . تو نمیتونی منو بکشی، برو رد کارت، بگذار باد بیاد! خودتو خراب نکن بچه
خالص شود، فریاد کشید که؛ از کدام جهنمی اینمدر به خودت اعتماد داری که تو را نمی کشم؟ دینو همان طور که دراز کشیده " سه"

! را که اول فیلم نمی کشند" آرتیسته! "بود، زیر لب گفت؛ احمك

بته فیلم های زیادی به بازار آمد که از این هم  آرتیسته را اول می کشتند و تمام فیلم، فالش بک هایی بود . تر بود" پست مدرن"بعدها ال
آرتیسته در اول فیلم "اما در حرؾ دینو والعیتی لابل تامل نهفته بود؛ این که . به ماجراهایی که به کشته شدن آرتیسته ختم می شد

یکی هم این بود و هست که بی توجه به این . این اما یکی از بسیار لراردادهای هنوز هم موجود در دنیای سینماست". کشته نمی شود
که یک شمشیر، به درازای یک متر در سینه ی آرتیسته فرو برود، یا یک مسلسل، تمام خشاب سی و چند لشنگی اش را در شکم و دل 
و روده ی آرتیسته خالی کند، یا ماشینی، لطاری چیزی به آرتیسته بخورد و چنان پرتابش کند که تصور کنی هزار تکه شده، یا از لطار 

باری، آرتیسته همیشه ولت دارد تا پیش از مردن، اگر بمیرد، سه صفحه ی دیگر هم حرؾ بزند، وصیت کند، ... یا هواپیما پرت شود و
، به دوست پسر یا دخترش، "راه مرا ادامه بده"بخندد، اشک بریزد، سفارش بر و بچه ها را بکند، دست پسرکش را بگیرد و بگوید؛ 

یا نشانی نمشه ی سری یا آدرس رییس دزدها یا . بعد از من برو ازدواج کن! یا به همسرش بگوید؛ عزیزم، دوستت دارم، مرا ببخش
بته ما هم که تماشاچی هستیم، همراه . رهبر باند لاچالچی ها را بدهد، و خالصه خیلی کارها که گره از کار فروبسته ی فیلم بگشاید و ال

با دوست پسر یا دختر یا همکار آرتیسته که سرش را در دست یا دامن گرفته و مثل باران بهاری اشک می ریزد، اشک می ریزیم و با 
. آه، سینما را ترک می کنیم

اما بدا به حال نمش های دیگر، یا بیچاره سیاه لشکرها، که با یک حرکت شمشیر آرتیسته، دوتا دوتا به درک اسفل واصل می شوند، یا 
حتی با یک مشت آرتیسته که به گیجگاهشان می خورد، باید زرتی بیافتند و تمام، یا یک لطار فشنگ، صد و پنجاه تایشان را دراز می 

. گاه حتی پیش از افتادن هم مرده اند، باید لیدشان را بزنی. ندارند، افتادن همان و مردن همان" آه"و هیچ کدام هم فرصت یک ... کند و
.  انگار اصلن به دنیا آمده اند که زرتی بمیرند

 تا اینجا هشت سرباز دانمارکی 2001حاال دیگر می دانیم که از سال . فیلم نامه های زندگی والعی هم انگار همین جوری ها نوشته شده
عکس ها و اسامی و شرح و احواالت همه شان،  (به بمیه ملل عضو ناتو فعلن کار نداریم). در افؽانستان جان خود را از دست داده اند

را ننوشته اند " شهداء"اشکال اینجاست که اسامی لاتالن این . همه جا هست... در روزنامه و رادیو و تله ویزیون و کتاب و موزه و
جایی هم ننوشته یا نگفته اند که اینها لبل از  (ؼیر از دو تایشان که در دل شب به اشتباه، توسط سربازان انگلیسی کشته شده اند)
هیچ جا نامی از آن همه . کشته اند، و بر جسدشان شاشیده اند... شدن، چند نفر افؽانی را به نام طالبان و بن الدن و اشرار و" شهید"

ها در دفترچه ای، جایی "سیاهی لشکر"فکر می کنید دولت های فعلی افؽانستان و عراق، فهرستی از اسامی این . سیاهی لشکر نیست
اصلن بیخود به دنیا آمده بوده ! این رفتگان همه جزو لازورات و سیاه لشکرهای زندگی بوده اند، مگس! ثبت کرده باشند؟ فکر نکنم

بتواند داستانش را تا آخر تعریؾ کند، پیش از آن که بمیرد، یا نمیرد، تعریؾ کند که چگونه " آرتیسته"انگار که خلك شده بودند تا . اند
... پاک کرده است و ("تروریست"یا به لول خودشان )سطح کره ی خاکی را از لوث وجود چندین و چند مگس مزاحم 

که الشه شان بر زمین افتاده، خانواده ای، " مگس"از سینما که بیرون می آیم خودم را تسکین می دهم که باالخره هرکدام از این همه 
الی بیاویزند؟ دلم را به این  خویش و آشنایی، همسر و فرزندی داشته اند، دارند، البد، تا عکسشان را لاب کنند و به دیوار مخروبه ی ات

خوش می کنم که هر سیاهی لشکری هم باالخره لهرمان به خاک افتاده ی یکی دو سه نفر هست، گیرم گمنام، گمبوده، در حد یک 
همان که نویسنده و کارگردان و فیلمبردار و صدابردار و خبرنگار و تله . در هر فیلمی تنها یک آرتیست وجود دارد. حشره ی کوچک

حتی خود سیاهی لشکرها در خدمتش هستند تا پیش از مرگ، فرصت داشته باشد ... ویزیون و رادیو و روزنامه و مجله و تاریخ و 
سیاهی ... همه ی حرؾ هایش را بزند، وصیتش را بکند، همیشه یک دوربین یا یک للم هست تا آرتیسته را به تاریخ وصل کند، اما

...  لشگرها؟ 

این روزها دوربین های کوچک دستی زیادی هست . در آن فیلم بازی کرد" دین مارتین"بهر حال اوضاع کمی بهتر از آن سال هاست که 
را نشان می دهند، گاهی اما یکی شان، برای لحظه ای، صحنه ی " آرتیسته"که اگرچه اؼلبشان مثل دوربین اصلی ولایع دور و بر 



مرگ سیاهی لشکری را نشانه می رود، همین لدر که ببینیم دیگرانی هم هستند، بوده اند، در حد مگس هایی که می میرند، بی آه، بی 
وگرنه دلمان را به چی خوش نگه می داشتیم؟   ... وصیت، بی فرصت
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 451اخراجی ها 

 

... ساخت که فیلمساز ارزشمندی را که به مدیوم سینما آشناست، چند جایزه بین المللی برده و" اخراجی ها"در سرزمینی می شود فیلم 
در عوض به یک لداره بند عربده کش خالی بند، کلی سرمایه می دهند، ... دستگیر می کنند، ممنوع الکار و ممنوع الخروج می کنند و

همه ی اختیارات و امکانات را در اختیارش می گذارند تا فیلم بسازد، و با تمام توان در روزنامه و رسانه ی ملی برای کسی هورا می 
استخوان را پیش خر می ریزند و "در سرزمینی که ! رسید" اخراجی ها"گذشت و به " فمر و فحشاء"کشند که با چماق شروع کرد، از 

حرفه ای، " معترضین"بخاطر استفاده از این ضرب المثل، از انجمن حمایت حیوانات و کلیه ی ایراد بگیران و )" علؾ را پیش سگ
!  (معذرت می خواهم

ساخت که برخی از هنرمندان و بازیگرانش ولتی از امکانات محروم اند و کسی سراؼشان " اخراجی ها"در سرزمینی می شود فیلم 
از ... کنند و در فیلم یا تیاتری بازی نمی کنند که مورد تاییدشان نیست و" خودفروشی"می شوند و حاضر نیستند " مردمی"نمی رود، 

انتماد می کنند و در مصاحبه شان می گویند؛ هر سناریویی را " بخاطر دخترم، هرگز"بخاطر بازی در فیلم " فرزانه ی تاییدی"خانم 
" ننه لمر"از وکیل مدافع )دارند و با هر ننه لمری که اسم خودش را کارگردان بگذارد کار نخواهند کرد " انتخاب"لبول نمی کنند، 

کار من بازیگری "، اما چند میلیون که به آنها بدهند، حاضرند در هر فیلمی بازی کنند، و توجیهشان این است که؛ (معذرت می خواهم
مثل خیلی های دیگر عماید و ارزش هایشان به مصلحت روز، جابجا می شود، و حتی ممکن است در فیلم یا تیاتری خودشان را "! ست

! و دموکرات منشی بگذارند" انتماد از خود"هم مسخره کنند و به حساب 

ساخت که دوست پسر یک خانم بازیگر، ولتی دختر با تمام وجودش با او عشك بازی می کند، " اخراجی ها"در سرزمینی می شود فیلم 
از صحنه فیلم می گیرد، فیلم را بصورت سی دی پخش می کند، پنج میلیون نفر هم یکی چهار پنج هزار تومان می دهند، سی دی را از 

نزد ... بازار سیاه می خرند و خودشان و دوستان و آشنایانشان چندین بار تماشا می کنند، و شریک جرم آن جوان می شوند و بعد
دوست و آشنا عمل آن جوان را تمبیح می کنند و لسم می خورند که اگر یک میلیون هم به آنها بدهند، حاضر نیستند این فیلم بی 

از ). می کنند" آن کار دیگر"جایی که واعظان بر منبر و محراب، جلوه می فروشند و در خلوت ! را تماشا کنند" ضد زن"ناموسی و 
و " واعظان"و تمام کسانی که با نام مستعار، در هر سایت و وبالگی، دموکرات منشانه مدافع حموق " آن جوان"مدافعین حموق 

! (و از حافظ شیرازی هم، معذرت می خواهم... و خیلی کارهای دیگر، هستند" آن کار دیگر"و طرفداران " خلوتیان"

به نتیجه ی دلخواه " با لرم لرم"ساخت که رژیمش در ممابل احساسات تند مردم، کارها را " اخراجی ها"در سرزمینی می شود فیلم 
از )مثلن در حالی که مدافعان آزادی در داخل و خارج برای خانم سکینه ی آشتیانی محکوم به سنگسار، یمه می درانند . می رساند

رژیم هفته ای یک بار این خانم بی دفاع را به تله ویزیون می آورد تا در حالی که  (صمیمانه معذرت می خواهم" یمه"حامیان حموق 
داشته، و چطور چالو را در شکم شوهرش کرده و شش " نامشروع"رابطه ی  (نه یک نفر)اشک می ریزد، باعترافد که با چند نفر 

است، مزدور اسرائیل است و چه و چه، و استدعا دارد او را شصت و پنج بار سنگسار " برانداز"است، " سبز"دور چرخانده، و اصلن 
ات نمایشی چنان با فلفل و نمک و ادویه از شبکه های سراسری و ماهواره ای پخش می شود که حتی بینندگان ممیم ... کنند این اعتراف

، طرؾ دیگری هم "زنا"در این باصطالح عمل . خارج هم به صرافت نمی افتند بپرسند؛ آخر یک نفر که نمی تواند بؽل خودش بخوابد
سه "در مدتی که این ! آب شده" لحاؾ مال"باید باشد که هیچ جا نه اسمی از او هست و نه رسمی، انگاری در همان رختخواب و زیر 

ات خانم آشتیانی"تله ویزیونی " لایر جمع آمار رسمی با تایید مسوولین دادگستری ) نفر دیگر را 57پخش می شود، رژیم " اعتراف
یا به جرم همکاری با ( اعمالی که حرفه ی اصلی دست اندرکاران رژیم است)به جرم لاچاق و دزدی و جاکشی و اؼتشاش و  (جمهوری

رژیم که لطع می شود، دفاع از آزادی " حموق بشر"سه لایر و مصاحبه ی مسوولین . مجاهدین و سلطنت طلبان و ؼیره اعدام می کند
چه بسا که در مدتی که ما سرگرم خرید . حاال دو ماه است معلوم نیست بر سر خانم سکینه ی آشتیانی چه آمده! هم فراموش می شود

یزابت تایلور فاتحه می خوانده ایم، خانم آشتیانی هم شش بار سنگسار شده  نوروزی و تبریک و دید و بازدید بوده ایم، و برای خانم ال
.  باشد

... و ؼیره" ایران لیامت می شود"ها که اگر مویی از سر کروبی یا موسوی کم شود، "سبز"باری، در ممابل احساسات آتشین برخی 
ضد انمالب اند، ماه بعد می گویند خرابکار اند، ماه بعد می گویند ناآگاهانه گول دشمن را خورده " سران فتنه"سران رژیم اول می گویند 

اند، ماه بعد می گویند پرونده شان تکمیل شده، ماه بعد؛ به زودی دستگیر می شوند، ماه بعد؛ پرونده شان سنگین شده، ماه بعد؛ 
، شعار مرگ بر کروبی، مرگ بر موسوی، مرگ "هللا کرم"محارب اند، ماه بعد در پارلمان رژیم، عین وسط سبزه میدان به رهبری 

نمایندگان در ... های دیگر"چیز"و " رهبر"سر می دهند و در حالی که ظاهرن هم دادگستری هست و هم لوه ی لضائیه و هم ... بر
مجهز به همه  (!خودجوش)" لباس شخصی"را می کنند، هر روز و هر شب هم یک عده " سران فتنه"نمش دادستان، تماضای اعدام 

تظاهرات می کنند، " سران فتنه"از لبیل باتون و بمب آتش زا و کارد و چماق و هفت تیر و ؼیره، جلوی خانه ی " نظامی"ی وسایل 
ندارد و " اینها"است، کاری به کار " اؼتشاش گران"که مشؽول اعدام " مردمساالری دینی"فحش ناموسی می دهند و پلیس مدافع 

ؼیر "خدا نکند یک جوان )هم دلسوزانه سفارش می کند؛ این جوانان عزیز و مومن، لطفن فحش ندهند، خوب نیست، و ؼیره" رهبر"
محاصره می شود؛ ماه بعد کوچه " سران فتنه"ماه بعد خانه ی . (!فحش که نه، فمط کمی حرؾ بزند" ذوب شده در والیت"ؼیر " مومن



ایان و همسرانشان دستگیر نشده  و خیابانشان را گل می گیرند، ماه بعد، چراغ های خانه شان را یکی یکی روشن می کنند، یعنی که آل
سران "به دیدار پدر و مادر می برند و چند روز بعد در میان بهت همه، فرزندان " دیگر"اند، هفته ی بعد فرزندانشان را در خانه هایی 

در تمام این . سالم اند" به شدت"که تا دیروز نگران سالمتی پدر و مادر گمشده شان بودند، اعالم می کنند که پدر و مادرشان " فتنه
را " سران فتنه"، یک فیلم کمدی می سازد و "بیت المال"مدت، یک لداره بند به کمک عوامل حرفه ای و ؼیر حرفه ای و به یاری 

هم در نمش کروبی و موسوی، سنگ تمام می گذارند، پنج میلیون نفر هم فیلم را تماشا می کنند، " مردمی"بازیگران . مسخره می کند
فحش می دهند و ادعا می کنند اگر ده میلیون هم به آنها " اخراجی ها"اما به خانه که می روند، به رژیم و کارگردان .. می خندند و

در لوس آنجلس تکثیر می شود و " 3اخراجی ها "تا چند روز دیگر سی دی فیلم ... نخواهند رفت و" اخراجی ها"بدهند، به تماشای 
با آدم لرمساق نشنیده، با لرم لرم "یک ضرب المثل آخوندی می گوید؛ ! رکورد فروش آخرین سی دی مایکل جکسون را می شکند

در " سران فتنه"و به زودی ! (از طرفداران حموق بشر بخاطر استفاده از این ضرب المثل لدیمی جدن معذرت می خواهم)!" شروع کن
را خورده اند، و از سپور محله که یک " فریب دشمن"کرده اند، " اشتباه"خواهند گفت که " اعتراؾ تله ویزیونی"یک برنامه ی 

توبه می کنند، و هیچ جای ایران و خارج از ایران هم ... کاپشن دست دوم آمریکایی به تن داشته، یک نخ سیگار تعارؾ گرفته اند و
! که سهل است، آب از آب تکان نمی خورد" لیامت"

در هر کاری معمولن دو گروه شرکت دارند؛ . ساخت، که شتر سواری هم دوال دوال امکان دارد" اخراجی ها"در سرزمینی می شود فیلم 
مثلن در . گروهی که اسم و رسمشان، راست یا دروغ، اعالم می شود، و گروهی که از پشت پرده و بصورت ناشناس همکاری دارند

" مستعار"ساختن فیلم اخراجی ها عده ای که نامشان در تیتراژ فیلم آمده، به هیچ صورت نمی شده نامشان را مخفی نگه داشت یا نام 
ولتی هم از آنها بپرسی خوب، چرا به این فیلم کمک کردی؟ یک میلیون توجیه دارند؛ تو مطمئنی ده نمکی در لضیه . برایشان بکار برد

ی خوابگاه دانشجویان یا لضایای مشابه شرکت داشته؟ سند داری؟ اتفالن اگر این آدم را از نزدیک ببینی، چمدر مهربان است، چمدر با 
اصلن چه ... آورده اند، مگر کروبی فالن نکرد، مگر موسوی بهمان نکرد، مگر" در"برایش ... شعور است، چمدر فیلم سرش می شود

" مالیدن خود به لدرت"بلکه شیفته ی .. شاید هم نه پول حسابی گرفته باشند، نه وعده و وعیدی، نه ترس از رژیم و... فرق می کند
ایان ممیم نیویورک یا واشنگتن نیستند که در مهمانی های آلای مشائی شرکت می . اند، یا دالیلی از این هم سخیؾ تر مگر خانم ها و آل

در سمینار  (به همین ارزانی)های دیگر که بظاهر از دست رژیم فرار کرده اند اما با یک بلیت مجانی و خرج سفر "ممیم"کنند، یا 
...  مشائی در تهران شرکت می کنند و  سعی دارند اسم و رسمشان هم مخفی بماند

یا هر عمل مشابه، رژیم را یاری می کنند، حرفه ای هایی هستند که از نوشتن داستان و " اخراجی ها"اما گروه دوم که در ساختن 
سناریو و دیالوگ گرفته تا امورات فنی و مونتاژ و ؼیره، همه جا حضور داشته اند اما نامشان فاش نمی شود چرا که هم رژیم به آنها 

داریم که در طول تاریخ آن فرهنگ، " شخصیت"ما یک لطار ! نیاز دارد و هم خود این افراد به هر رژیمی نیاز دارند (در پشت پرده)
پوزش می " ؼیره"و " لافله"و " شریک"و " دزد"از مدافعان دموکرات منش حموق ).هم شریک دزد بوده اند و هم رفیك لافله

تا آنجا کشیده شده که برخی از مخالفین جمهوری حتی ولتی ممیم خارج از کشور اند، برای دفاع از حموق " پنهان کاری"این . (خواهم
البد از ترس رژیم های اسالمی آلمان، فرانسه، ! استفاده می کنند" تخلص"ها هم از اسم مستعار یا "حموق"زن و حموق بشر و بمیه ی 

! انگلیس، آمریکا و ؼیره

ساخت که رژیمش آنمدر حمیر و مضمحل شده که تمام امکانات رسانه ای اش را بسیج کرده تا " اخراجی ها"در سرزمینی می شود فیلم 
اما یک ! فروش کرده" جدایی نادر و سیمین"بیشتر از " اخراجی ها"به چهار جوان وبالگ نویس نشان دهد برخالؾ ادعای آنها، 

روزنامه نگار، دلسوزانه به چنین رژیمی سفارش می کند که بهتر است زندانی های سیاسی را آزاد کند و با مخالفین به مسامحه رفتار 
یا یک آلای دکتر مسلمان مدعی می شود که دست آلای خامنه ای در مسایل مالی پاک ! البد مشکل مردم با رژیم همین چیزهاست! کند

انگار که بگوییم صدام حسین هیچ ولت دو تومان پول خرد در  (!پاک است" رهبر"دکتر مربوطه مشخص نکرده کدام دست )است 
ایان . می نویسد خوشحال باشیم که ده نمکی چماق را زمین گذاشته و دوربین به دست گرفته" طناز"و یک ! جیبش نداشت البد اگر آل

مدر، احمدی نژاد، نمدی و حتی آلای رفسنجانی هم به خرج ... سعید مرتضوی، محسنی اژه ای، حسینیان، طائب، فالحیان، هللا کرم، ذوال
ی کمدی بسازند و مطالبات مردم را مسخره کنند، و جوایز جشنواره ی فیلم فرج را درو کنند، مشکل مردم "سه گانه"یک " بیت المال"

متوسل شده و تازگی ها بجای " فرهنگ"آخر جمهوری اسالمی هم به سبک مستعمره چی های سابك به سالح . با رژیم حل می شود
با پوزش از طرفداران )" نگاه به دست خاله کن، مثل خاله ؼربیله کن"، از رسانه ی سینما استفاده می کند؛ "چماق"رسانه ی 

، همان طور که جالدان و مزورین رژیم نظیر خلخالی، ریشهری، هاشمی (و ؼیره" چماق"و " ؼربیله"و " خاله"حموق " مستعار"
ماستمالی کنند، اذهان مردم را با تکرار " خاطرات منتظری"صادر می کنند تا " کتاب خاطرات"یکی بعد از دیگری، جلد پشت جلد، ... و

کار " اخراجی ها"گران دیکتاتور در هر لباس و مولعیتی ظاهر می شوند، ساختن فیلم "مشاطه"باری جایی که !... دروغ، بیاشوبند
و ؼیره صمیمانه معذرت می " خاطرات"و " مشاطه"و " دکتر"و " لافله"و " شریک"و " دزد"از مدافعین حموق )! مشکلی نیست

.  (خواهم

 سینمای 110همراه با گزارش تصویری صؾ طویل منتظران جلوی گیشه های )طبك آخرین ارلام پخش شده از سیمای جمهوری 
طبك یک . در آؼاز هفته ی دوم به مرز سیصد میلیون تومان رسیده" 3اخراجی ها "، میزان فروش (نمایش دهنده در سراسر کشور

اند، یا بالعکس، باضافه ی دو میلیون بسیجی و دو " جدایی نادر و سیمین"، همان تماشاگران "اخراجی ها"خبر موثك، تماشاگران 
، فیلم اخراجی ها را چهار بار در چهار سینمای مختلؾ، مجانی تماشا کرده اند 88میلیون سپاهی که به خرج رژیم و به سبک انتخابات 

و خانواده ی شهدا و یک میلیون نفر  (.باالخره بسیج و سپاه که فمط برای کتک زدن مردم نیست، به زنگ تفریح هم نیاز دارد)



برخی هاشان . برده شده اند" اخراجی ها"که مجانی و با اتوبوس های مخصوص به تماشای فیلم ...کل کشور و" حفاظت"کارمندان 
!  را هم دیده اند" جدایی نادر و سیمین"یواشکی 

دو کار متضاد انجام می دهند که " 451فارنهایت "ساخت که اؼلب آدم ها مثل لهرمان فیلم " اخراجی ها"در سرزمینی می شود فیلم 
که " حسن خان اعتمادالدوله! "حتمن یکی ش مخفی ست؛ وظیفه شناس ترین مامور سوزاندن کتاب، پنهانی کتاب می خواند، یا بالعکس

شاه " نوکر"ناصرالدین شاه بود، و خود را " روزنامه خوان"فرنگ رفته بود و زبان می دانست و یکی از نخبگان لاجار بود، روزها 
در سمت . بود و ناصرالدین شاه را مسخره می کرد" تجدد"شاه تعریؾ می کرد اما در خاطراتش طرفدار " ذکاوت ذاتی"می دانست، از 

ترجمه"ریاست  تالیؾ"و " دارال ین رییس " دارال دانشمندان را به ترجمه و تالیؾ کلی کتاب علمی و ادبی تشویك می کرد اما خود اول
ا"در اؼلب ما یک . رسمی سانسور تاریخ شاهنشاهی شد مدرنیته و "ی هدایت هست که سخت سنتی و مذهبی ست اما به "حاجی آل

! هم ادامه داد" 451اخراجی ها "ساخت و تا " اخراجی ها"در چنین سرزمینی می شود ! تظاهر می کند" تجدد

در اواخر دهه ی هشتاد، یک شاعر فلسطینی ممیم مناطك اشؽالی، برای دریافت یک جایزه و ایراد یک سخن رانی به لندن : حکایت
به اروپا بازگشت اما در کشورهای دموکرات هم . راه ندادند (در رام هللا)در بازگشت در فرودگاه تل آویو، او را به خانه اش . دعوت شد

پر . نوشت" شاعر ممیم فرودگاه ها"یک نویسنده ی دانمارکی مطلبی در شرح احوال این ! اجازه نیافت از فرودگاه، جلوتر برود
برخی از روشنفکران و نویسندگان و هنرمندان دانمارکی . از چاپ مطلب خودداری کرد (پولی تی کن)تیراژترین روزنامه ی دانمارک 

را  (روزنامه ی مشهور اسرائیلی)" اورشلیم پست"را تحریم کردند و در بیانیه ای نوشتند؛ ترجیح می دهند  (پولی تی کن)روزنامه 
چند ولت پیش مدیر مسوول آن . اما عده ای باز هم روزنامه را نخریدند"! تؽییر سیاست"سردبیر روزنامه عوض شد، یعنی . بخوانند

، بنزین "شل"نمی خواند، از پمپ بنزین های سابك " پولی تی کن"به روشنفکری که هم چنان روزنامه ی . زمان روزنامه فوت کرد
گفت؛ . به خنده گفتم اؼلب تحریم کنندگان سابك، حاال دیگر مساله را فراموش کرده اند... نمی خرد، و میوه ی اسرائیلی نمی خورد و

در ثانی، پدرهایی هستند که سال ها به دختر . های خودشان احترام لائل اند"ارزش"اینطورها هم نیست، کسانی را می شناسد که برای 
خودشان تجاوز می کنند، می گویی من هم همین کار را بکنم؟ امیدوارم خیال نکنی اینمدر احممم که فکر کنم با نخریدن من، آن روزنامه 

و بی میوه ی اسرائیلی هم زندگی ام " شل"، بی بنزین "پولی تی کن"هر کس خود می داند، من اما بی خواندن . ورشکست می شود
 ...چیزی کم ندارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"  نه میشد کندد، نه میشد بسد"

 

گشته   هم، بی توفیك، به دنبالشرا و زمان زمین. سه بیت از ؼزلی به لهجه ی اصفهانی در یادم مانده و بمیه اش بکل فراموشم شده
اینها را برای داوود تعریؾ می کنم که دلش برایم سوخته که سال هاست .  باشد" محجوبیمنوچهر" زنده یاد ازکل ؼزل فکر کنم . ام

میگه ؼزل کدومه؟ پاشو بریم، همه منتظر تو . تلویزیون ندارم، و کلی راه آمده که مرا به خانه اش ببرد تا یک فیلم ایرانی تماشا کنم
برای . داوود اما حرؾ خودش را می زند! آن هم برای تماشای فیلم ایرانی! منتظر من؟ یادم نمی آید به کسی لولی داده باشم. نشسته ن

انگار نه انگار، خنده ای می کند . خیلی آدم ها شب تا صبح که بنشینی و دلیل بیاوری که چرا نان تافتون را به سنگک ترجیح می دهی
، باز می "درک نکرده ای"انگار که هرگز نان سنگگ نخورده باشی، یا خورده ای و مزه اش را ! و می گوید؛ یک بار امتحان کن

گیرم که خوردی و گفتی نه، تافتون را ترجیح می ! بخور تا بفهمی حك با منه! تو نمی فهمی، نون سنگک بهترین نون دنیاست"گوید؛ 
!   دهی، می گوید؛ سلیمه نداری، دهاتی هستی، نان نمی شناسی و هزار عیب دیگر

و " خاکی کفی پادونم"و " دسی شوما را بوسیدم"از . سال ها فکر می کردم اصفهانی ها بیشتر از هر ایرانی دیگر، اهل تعارؾ اند
هی" ! انمدر پشت سر هم ردیؾ می کنند که الل می شوی... و" بالدون به جونم"و " چشمم به کفی پادون"بگیر تا " لربوندون برم ال

بته اؼلب هم مثل همین  هی: "، دو لدم انطرؾ تر، می گوید"اعظم خانم"ال این الدس خانوم بود که باش اختالط می ! آکله بیگیرد ال
دو سال پیش فهمیدم یزدی ها دست و پای هرچه اصفهانی ست، از پشت !... کردم؟ مرده شور ریختشا ببرد، چرا اینمد فیسو چس میاد؟

فهیمه خانم گفت؛ سری هم به خونواده ی ما بزنین، خوشحال . گفتم دو روزی می روم یزد، تا سری هم به سرخس بزنم. بسته اند
تا آمدم حال و احوال کنم، معلوم . گفت پسر خواهر فهمیه خانمم. نرسیده به یزد، یک جوون مودب و مرتبی امد هتل. گفتم بچشم. میشن

عین عنکبوت چسبیده بودم به دیوار؛ چنین لراری نداشتیم، ! شد تمام خانواده یک جا جمع اند و منتظر من که شام بروم خدمتشان
اممد ا با کیؾ دستی من نشسته بود عمب . آل کی این برنامه را گذاشته؟ حرؾ من تمام نشده، ماشین آژانس وسط حیاط هتل بود و ممدآل

پنج دلیمه بعد، یک بسته ی نیم کیلویی ِهل ! زبانم الل بشود، گفتم عجب بویی، عجب عطری. چای اول ِهل داشت! ماشین، منتظر
. مصرؾ یک سال ِهل تمام ایرانی های ممیم دانمارک، نیم کیلو نمی شود! مات مانده بودم"! هدیه ببرین دانمارک"گذاشتند روی میز که 

. اجازه بدین چای بره پایین. گفتم؛ چشم. چای به نصفه نرسیده بود که یک پرتمال و یک نارنگی پوست کندند و گفتند، پرتمال بخورین
یه . ترسیدم پرتمال را درسته بچپاند توی دهنم. خواهر فهیمه خانم پرتمال پوست کنده را برداشت و تا نزدیکی های دهان من آورد باال

پرتمالش هم خوب ... گفتم. هنوز پایین نرفته، گفتند نارنگی ش خوبه، بخورین. پر برداشتم، گذاشتم دهنم و بمیه را گذاشتم توی بشماب
ولی ! بود، ولی مگه دیگه جرات داشتم از چیزی تعریؾ کنم؟ گفتم حاالست که شیش کیلو پرتمال هم بدهند دستم؛ هدیه ببرین دانمارک

ولی لب از لب ... عجب نارنگی آبدار و خوش مزه ای. سکوت هم مانع نشد که نارنگی هم با همان تشریفات وارد معده ی من بشود
چای دوم وارد شده و نشده، خواهر فهمیه خانم در لوطی باللوا را باز کرد و با چنگال سه تا بریده ی باللوا را با هم برداشت . ورنداشتم

. خواستم بگذارم تو بشماب، برگشت که؛ د نه دیگه. و تا دو سانتی متری دهن من آورد که با دست روی هوا گرفتم؛ می خورم، بچشم
عین میمون یکی یک . خوب، باللوا خیلی دوست دارم، اما هنوز نارنگی و پرتمالم تموم نشده بود. با چای تون بخورین. نذارین زمین

پیش از این که کؾ اتاق درازم کنند . دوباره از جایش بلند شد. از ایشان اصرار که بخورین و از ما ابرام که چشم. گاز به همه زده بودم
دلم بود بپرسم از کجا گرفته اند، ولی . ولی عجب باللوایی. و باللواها را درسته بگذارند در معده ام، یه باللوا با یک للپ چای خوردم

!...  حرؾ در گلویم ماسید، و همراه باللوا دادم پایین

فردا هم خجالت می کشیدم . خواستگاری می کرد... آن شب تا صبح صدای معده م را می شنیدم که خواهر و مادر ما را. دردسرتان ندهم
گفت؛ خوب همینه . رویش هم دوغ آب علی. پرسید؛ چی خوردی؟ گفت لبو با بیسکویت. یارو به دکتر گفت؛ دلم درد می کنه. بروم دکتر

... گفت؛ آلای دکتر، فعلن که اون تو خوب با هم ساخته اند و خواهر و مادر ما را. اینا که با هم نمی سازند. دیگه

لهجه ی اصفهانی اگر  ).. اینجوری شروع می شود. ؼزل به لهجه ی اصفهانی، و زنده یاد منوچهر محجوبی! داشتم چی می گفتم؟ آهان
! ( بخواهید برایتان بخوانداصل اصفهانی یک از لطفن ،بلد نیستید

اید بجا خبسا  خبس جفاوفا، برا مردوم به ما یعنی  / ی یاری من جفا و وف

 خبس هوایخده بیا تو کوچه، نیمیچای،  /  ماس که هی به بونه یی سرما تو خونه ایچند

  خبسبابا برو بوگو به نند؛ این امروز / نند میگد که با این مرده را نرو؟گفتی 

هم " تفسیر"و " ترجمه"چند روز پیش، دوستی یک لطعه ی اصفهانی با صدا فرستاده، ؼزلی ست به لهجه ی اصفهانی که نیاز به 
!  دارد تا در والیات دیگر هم شیرفهم شود

 خودی ؼزل 



نه میشد کندد، نه میشد بسد / تو دری مچد، دلی من دسد 

 نه میشد خوردد، نه میشد نسد / *روزی عاشورا، عرلی جلفای

نه میشد بود کرد، نه میشد دس زد / تو گلی ؼمزه ی جلو چشمی دل 

شنیده س بودا، آ شده س مسد  / **دلی من گربه س، سنبلتیفم

ولی عشمی تو همه را پس زد / نیمیگم اصی نبودم عاشك 

تا به ما بلکی برسد هسد / برا من بسس که تو آلو شی 

بخوری من شم آرتی ال لثد / برا من بسس که گزی آرتی 

یا نیمه ی شعبون؟ چی چی س لصد؟ / کی می آی؟ نوروز؟ دو هزار و پنج؟ 

نه میشد کندد، نه میشد بسد / آ دلی سرتك مگه باور کرد؟ 

 :ترجمه و تفسیر

.  نه می شود کندت، نه می شود بست تو را!. تو در مسجدی، و دل من در دست توست

 .(رد کرد) در روز عاشورایی، نه می شود تو را خورد، نه می شود نگرفت *"جلفا"چون عرق 

 پیش چشم دل چون گل ؼمزه ای، نه می شود بویت کرد، نه می شود دستت زد

. بوی تو را شنیده و مست تو شده (دلم) من، **"سنبل الطیب"دل من چون گربه است، ای 

 (بی رنگ کرد)نمی گویم اصلن عاشك نبوده ام، اما عشك تو همه ی آنها را عمب راند 

برای من همین بس که تو آلو بشوی، تا مگر هسته ات به ما برسد 

 برای من همین بس که گز آردی بخوری تا من ارد الی لثه ات بشوم

 (چه فکر و نیتی داری؟)؟ یا نیمه ی شعبان؟ لصدت چیست؟ 2005کی می آیی؟ نوروز؟ سال 

، نه می شود کندت، نه می شود بست تو را (این همه را)مگر باور کرده  (لجباز)و دل سرتك 

!  که معمولن مسلمان ها مشروبات الکلی شان را پنهانی در آن محله می خوردند (!بود) جلفا محله ی ارامنه ی اصفهان است *

" ادرار آور"گیاهی ست طبی که جوشانده ی ریشه ی آن را برای رفع سرفه و سینه درد، می خوردند، در عین حال " سنبل الطیب "**
اند و چون می خورند، راه رفتن و نگاه و رفتارشان مثل آدم های مست می شود، " سنبل الطیب"گربه ها عاشك . هم هست" معرق"و 

در کودکی، سنبل الطیب های مادر را می دزدیدیم و در کوچه در تماشای گربه های مست، از خنده ؼش ! به راستی تماشایی و شیرین
. بازی می کرد و طرفدار حیوانات نشده بود" روژه وادیم"در فیلم های سکسی شوهرش " بریژیت باردو"آن ولت ها هنوز . می کردیم

 !، وجود داشت، اما دیده نمی شد"آخوند"هم چندان به گوش کسی نخورده بود، یعنی مثل " انجمن حمایت حیوانات"نام 

 1385بهمن 

 

 

 



! اثاث نظام

 

بی آن که . دیروز نماینده رهبر در شورای عالی امنیت ملی اعالم کرد که حضرت آیت هللا دستور تعطیلی بازداشتگاهی را صادر کرده اند
استانداردهای الزم برای حفظ حموق متهمین را "نامی از بازداشتگاه مورد نظر برده شود، توضیح دادند که؛ بازداشتگاه مزبور 

حساسیت "آلای جلیلی اضافه کرده اند که؛ رهبری در جریانات اخیر با . (!به لول آلای خاتمی هواکشش درست کار نمی کرده)"! نداشته
برخوردهای دستگاه ها با تحرکات "آلای جلیلی افزودند؛ "! دستورات اکید به مسئوالن صادر فرموده اند تا به کسی ظلم نشود" فراوان

مجرمانه باید صرفا در چارچوب لانون باشد و کسی حك ندارد به این بهانه حموق مشروع افراد را نادیده گرفته و یا این حموق را از 
 ". آنان سلب کند

در مورد بازداشتگاه تعطیل شده در کهریزک، از زبان آلای حنیؾ مزروعی بشنوید؛  اما 

براساس آنچه ما شنیده ایم حدود دو سه سوله در این . بازداشتگاه مستمیما تحت نظر اطالعات ناجا یا همان نیروی انتظامی است"
 بخشی از بازداشت شدگان اخیر، در این محل نگهداری، شکنجه ."وجود داردکانتینر  ۱۰ کانتینر یا۲۰ داخل هر سوله. منطمه لرار دارد

گفته می شود که در حوادث اخیر . به گفته ی آلای مزروعی، بازداشت شدگان را داخل کانتینرها نگه می دارند. و بازجویی می شده اند
آلای مزروعی جا ". نداردبیشتر از پنج نفر گنجایش در حالی که هر کانتینر . داده انددر هر کانتینر جای به زور  نفر را ۴۰ تا ۲۰بین

می فرمایند وضعیت بازداشتگاه " نماینده ی رهبر در شورای امنیت ملی"آن ولت ! مجاز می داندرا، دادن پنج نفر در یک کانتینر 
 نگاه  انسان در جایی که نگهداشتن سگ و گربه هم ممنوع است، انسان هایی که از۴۰ تا ۲۰چپاندن "! استانداردهای الزم را نداشته"

تنها محفظ هوایی "آلای مزروعی می گوید؛ ...  اند، جرمشان ثابت نشدهبوده" متهم"حتی اگر حمولی هیچ جرمی مرتکب نشده اند، و 
براساس گفته کسانی که آزاد شدند، نور مستمیم آفتاب به این کانتینرها می تابد و هوای "! "یک سوراخ کوچک است (کانتینر) اش

!  نفر در این بازداشتگاه زندانی بودند۴۰۰تا  ۳۰۰ در بیشترین حالت حدود"حنیؾ مزورعی می گوید . "داخل آن بسیار گرم می شود
 و هنوز هم نمی دانیم به راستی والعیت، این (!در فیلم ها ).این چیزی ست که ما در فیلم ها در مورد بازداشتگاه های نازی ها دیده ایم

 تیر را در آنجا لخت کرده، پس از اینکه آب فشار لوی روی آنها گرفته ۱۸ همه هولناک بوده است؟ گفته می شود بازداشت شدگان روز
 تاسیس شده و نیروی انتظامی برای نگهداری 1383 این بازداشتگاه لرون وسطایی از سال". اند، آنها را با شلنگ و کابل کتک زدند
در جنوب ؼربی " پاسارگاد"در بعضی از بازداشتگاه ها مانند "آلای مزروعی اضافه می کند؛ . دستگیرشدگان از آن استفاده می کرده

 "!تهران، حتی اسم بازداشت شدگان نیز ثبت نمی شود

بازداشتگاه از استاندارد برخوردار نبوده؟ چون فرزند آلای روح االمینی که مشاور آلای محسن تشخیص داده اند که  گهانچرا نااما 
 مسوول اعتراؾ گیری از "جواد آزاده" گفته می شود  !هاست، در این بازداشتگاه کشته شده"خودی" و از ،رضایی در انتخابات بوده

، از همسر سعید امامی متهم ردیؾ اول لتل های زنجیره "یوتیوپ"که در یک بریده ی ویدیویی در کسی همان ) !دستگیر شدگان بوده
 این روزها مامور مستمیم بازجویی از بهزاد نبوی، مصطفی تاج زاده، محسن امین زاده، عبدهللا رمضان زاده و  وای بازجویی می کرد،

همکار سعید امامی و حسین  یار و )"روح هللا حسینیان" همان زمان  (شمار دیگری از بازداشت شدگان پس از انتخابات است
اعالم کرد که سه مسئول پرونده ی لتل های زنجیره ای از شکنجه گران وزارت اطالعات اند و هر کس به آنها سپرده  (شریعتمداری

از اظهارات حسینیان و فالحیان وزیر اطالعات ولت رژیم، نمش مستمیم خامنه . شود، او را شکنجه می کنند و برایش پرونده می سازند
 به ویژه لتل یا خودکشی مشکوک سعید امامی که از دوران رفسنجانی تا خاتمی، نمش اساسی در ،لتل هاشکنجه ها و ای در این گونه 

.  است، روشناعتراؾ می کردخیلی مسایل را  و اگر زنده می ماند و به محاکمه کشیده می شد، به احتمالی  ،وزارت اطالعات داشت
لیت جواد و مسوباری،... !شوند" پاک"های زائد "مو" یعنی ممام رهبریت از  ،"آلت نظام"کشتاندند تا " واجبی"سعید امامی را با 

سعید .  به معنای شکنجه و توسل به هر روشی برای اعتراؾ گیری و پرونده سازی ست،آزاده در مورد دستگیرشدگان ولایع اخیر
ظاهرن جواد آزاده موظؾ است از ! هستند" اؼتشاشات"گفت که بازداشت شدگانی که تاکنون آزاد نشده اند، مسئول هم مرتضوی 

. عمل می کرده اند" انمالب مخملی"و " اتاق فکر اؼتشاشات"بازداشت شدگان اعتراؾ بگیرد که به عنوان 

 ۹ هیات نظارت بر مطبوعات اعالم کرده که؛ مطالب مندرج در صفحه"! صدای عدالت" تعطیل روزنامه ی ؛هستهم ی اخبر مسخره 
زیر سوال بردن اساس نظام جمهوری "و " اهانت آشکار به ساحت ممدس امام خمینی" این روزنامه ۸۸ مرداد ۴ مورخ ۲۲۲۹شماره 
سابمه ی  مثلن از روزنامه های با" صدای عدالت"روزنامه ! ...زیر سوال نرفت، امااساس نظام با بازداشتگاه کهریزک "! ست"اسالمی
مماله ای بوده درباره احمد ، "صدای عدالت"در روزنامه ی ،  بر مطبوعات  مطلب مورد اشاره ی هیات نظارت !بوده طلبان اصالح
می توانست در هنگامه ی یکه تازی خمینی،  (شاملو) چه کسی جز او: "که در بخشی از آن آمده (گویا به للم مسعود نمره کار) شاملو

کباب لناری، بر آتش سوسن و یاس، "حاکمیت اسالمی یعنی لاتل زیبایی و معصومیت را با کالمی ساحرانه این گونه نماشی کند؛ 
"!  روزگار ؼریبی است، نازنین

 علت لؽو امتیاز روزنامه از طرؾ  آشکاراگرچه چاپ همین مطلب، حتی به اشتباه هم که باشد، نشانه ی شهامتی ست ستودنی، اعالم
 رژیمی که ! "زیر سوال بردن اساس نظام جمهوری اسالمی! "هیات نظارت بر مطبوعات نیز، دلیل شهامتی از گونه ی دیگر است

شان با " اثاث " پیوسته هوار می کشند که هیچ جا به اندازه ی حکومت اسالمی آزادی نیست، پس از سی سال، هنوز همطرفدارانش

http://www.youtube.com/watch?v=KY62FvOf0XA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=KY62FvOf0XA&feature=related


بازداشتگاه لرون وسطایی تاسیس کنند، و در و  باید روزنامه تعطیل کنند، ، نظاماین" اثاث" برای حفظ ! می رودزیر سوالیک مماله 
 که بخاطر "خدا"، بیچاره خود "لانون"و " حك"و " اسالم "، بیچاره"آزادی" بیچاره .خیابان ها سگ هار به جان مردم بیاندازند

! نظام در این سال ها، کفگیر مشروعیتش به ته دیگ خورده " اثاث"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 *شطحیات

 

یشان است و ا" تخصص شرعی"جزو  (در زمینه ی صیؽه ی مولت) فرمایشات وزیر کشور  می گوید ی مصرفراعنهی دولت سخنگو
 ، بی جوراب پس باال یا پایین بودن روسری، کوتاه یا بلند بودن مانتو!  نیستاز وظایؾ دولت" شرعیات "پس .از وظایؾ دولت نیست

 پس این مسایل به پلیس و وزارت کشور و وزیر کشور که ! به دولت ربطی نداردست، که جزو مسایل شرعی ...بودن بانوان و
 می  مربوطایشان  وظایؾ شرعی دارند، پس این مسایل به(شیخ پوردمحمی سابك) اما چون ممام وزارت کشور.  ربطی ندارداند،" دولت"

 شکر خورده دولت فراعنه ی مصر، پس سخنگوی !و چون وزیر کشور جزو دولت است، پس این مسایل به دولت مربوط است. شود
.. .هست یعنی . جزو وظایؾ دولت نیستمولت گفته فرمایشات وزیر کشور در زمینه ی صیؽه ی که

  و اینها وظیفه ی دولت هست یا نیست؟ مملکت داری وظیفه یجنابتطهارت و ؼسل شرط و زیرپیراهنی و باالخره روسری و مانتو و 
چیز دیگری " اسباب کشی"افؽان ها به )"اسباب کشی" یا هر سه تا؟ باالخره مسایل مربوط به صیؽه یعنی کشور؟؟ دولت؟ وزیر کیست

؟    کیستجزو وظایؾ (!می گویند

هوشنگ که خدایش هفت بار بیامرزاد،  راوی ابوالمجد وراقاما  ابناء گلشیر از توابع صفاهان، در رساله ی ، ازمعروؾ به شیخ ابوال
:   فرماید"الگوسفند المفموده من الراعی"

یعنی خداوند این عمل را دوست دارند و ).  که تناسل، محبوب حك تعاالستنماندو هرکه حکمت آفرینش بشناسد، وی را هیچ شک " ... 
، تخم فرزند در پشت مردان و سینه ی  بیافریدو ایزد تعاال که رحم بیافرید و آلت مباشرت (!تماشا می کنند" اوزون"البد از سوراخ 

.."   بر هیچ عالل پوشیده نماند که ممصود از آن چیستکرد،زنان بیافرید و شهوت بر مرد و زن موکل 

بعد . البد به نویسنده آدرس عوضی داده اند.  استدو پرده پایین تربلکه  نیست زن، در سینه ی  گفته شده کهی"آن"ما کاری نداریم که 
، "آلت"در این " دولت"، پس چرا "شهوت بر مرد و زن موکل کرد"و " رحم آفرید"آفرید و " آلت مباشرت"هم، اگر حك تعاال 

؟   تخصص شرعی ندارند؟ یعنی حك تعالی به اندازه ی وزیر کشور می کند"دخالت"

 نباید که زنی دیگر را صورت کنند، به وهم یا ، طیبه ی خویش جماع کنندزنو چون با . و نگاه کردن بر عورت زن مکروه است"... 
و در ولت جماع،  (! شوداز روی دیوار اتاق خواب ها جمع آوریباید  و امثالهم "نیکی کریمی"، "جنیفر لوپز"عکس های پس ). خیال

، "جوک"برای دریافت سهمیه ی ).  و در ابتدا به حدیث و بازی و معانمت، دل زن خوش کندبگرداند،سنت است که مرد روی از لبله 
 مسجد محل به" دلخوشکنک"آالت و ادوات بهار آزادی و دیگر  سکه ی ، پر مرغ برای للملک کؾ پا،"عطر گوجی"، "یک لل دو لل"

 ..."باید در پیش صحبت، رسولی باشد.  چون ستورافتدکه در خبر است که مرد نباید بر زن  ( وزارت کشور مراجعه کنیدو شعبات
.  (!یعنی لبلن آلارسول را بفرستید منزل، تا زوجه را از آمدن متخصص شرع وزارت کشور، با خبر کند)

  ؛یتحکا

گفت؛ خر باژگونه ایستاده .  کون خر شد، گفتند باژگونه نشسته ایبهی پای راست در رکاب کرد و بر پشت خر نشست، رویش مرد
  (موالنا عبید). است

  ؛یتب

.  پدرم گفت؛ بارک هللا پسرم، بارک هللا پسرم/ پستانش در آورد، گذاشت دهان پدرم  / یند مرا چو زاد مادرمگو

 .محفوظ است (و وزیر کشور) ها"لابله"و " پستان داران"، "پستان شناسان"برای باال حك اظهار نظر تخصصی در مورد شعر 

  .گویند" شطحیات"ی را شاعرهر جفنگیات سکسی و خارج از مرز شرعی و عرفی * 
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! جمهوری سوررئالیست ها

 

 فیلم در کارنامه 30 سال فیلمسازی و 45 سالگی، پس از 74ساخت و در " شبح آزادی"فیلمی به نام  (1)، لوییس بونوئل 1974در 
، گروهی 1979پنج سال بعد در . اش، هنوز هم با طنزی سیاه، میلیون ها بیننده را بظاهر خنداند و در باطن در اندوهی عمیك فرو برد

بنا نهادند که زمامدارانش در طول سی سال، هر ساعت مردم را تا حد گریستن، " جمهوری سوررئالیستی"در ناکجا آبادی نزدیک، یک 
به گمان من بنیان گزاران آن جمهوری کذا، از همان ابتدا تحت تاثیر آثار . اندوهگین کردند اما در باطن همه را به حد مرگ، خنداندند

معمول در آن جمهوری، بتوان ادعا کرد که لوئیس " تئوری های توطئه"بوده اند و چه بسا بر مبنای " شبح آزادی"بونوئل، به ویژه 
، با بنیادگزاران آن سر و سری داشته و دستی از (1983)بونوئل راحل، که تا چهار پنج سال پس از تاسیس آن جمهوری زنده بود 

!  سال دیر شده است27، "مرگ بر بونوئل"اما برای گفتن ! ، در تاسیس آن جمهوری سوررئالیسیتی داشته است"پشت"

ایی که نگران سالمتی خویش است و برای معاینه نزد پزشک می رود، به دلیل سرعت بسیار باال، "شبح آزادی"در صحنه ای از  ، آل
ولتی پلیس می گوید شما با این رانندگی جان بسیاری را بخطر می اندازید، راننده با لیافه ای حك بجانب . توسط پلیس متولؾ می شود

پزشک، ! پلیس راننده را جریمه می کند و خود برای زدن چند گیالس به بار می رود! می گوید ولت دکتر دارم و ممکن است دیر برسم
اما . نتایج معاینات بیمار را یکی یکی بررسی می کند، عکس های رادیوگرافی را تماشا می کند و می گوید شما از من هم سالم ترید

ولتی بیمار از شدت شوک وارده، مات نگاهش می کند، پزشک پاکت سیگارش را پیش روی مرد ! سیگار نکشید چون سرطان دارید
می گیرد و می پرسد؛ سیگار؟ 

تالش برای "، "الدام علیه امنیت کشور"، "لاچاق"در حالی که گروه گروه مخالفین در جمهوری سوررئالیستی به اتهام های واهی 
و ؼیره با جراثمال، چند روزی میان زمین و هوا معلك می مانند، مسوولین جمهوری سوررئالیستی از نمض حموق " سرنگونی نظام

و دادستان لاتل و جانی رژیم را به عنوان نماینده ی . بشر در کشورهایی نظیر فرانسه، انگلیس و کانادا به سازمان ملل شکایت می کنند
همین که عده ای در ! حموق بشر جمهوری سوررئالیستی به کنفرانس حموق بشر به ژنو می فرستند، و آنجا هم پذیرفته می شود

آزاده "کشورهای جهان آزاد و پیش روی دفتر سازمان ملل در ژنو، تظاهرات اعتراضی راه می اندازند که خجالت بکشید، مسوولین 
و مسوولین جمهوری سوررئالیستی می گویند اگرچه ! کنفرانس حموق بشر سازمان ملل می گویند، از موضوع خبر نداشته اند" ی

بوده، " دشمن"کرده، البد کار " ارسال"است، اما معلوم نیست چه کسی ایشان را به ژنو " معصومین"دادستان ما هم مثل همه مان از 
! وگرنه هیچ کس در دنیا به اندازه ی ما طرفدار آزادی و حموق بشر نیست

برگزار می کند، برای سالمت " مانور لدرت"پلیس جمهوری سوررئالیستی که ماهی یک بار، به بهانه ی حفظ امنیت شهروندان 
. می نامد" دشمن"، مردم را زیر خودروهای پلیس له می کند و رییس پلیس، فیلم های پخش شده ی این حادثه را جعلی و کار "نظام"

و تماشاگران ! دو دلیمه بعد می گوید چند خودروی پلیس را چند روز پیش دزدیده اند، بعید نیست اینها همان خودروهای دزدی باشد
با این همه پلیسی که دزدیده شدن خودروهایش را چند ! متحیر می مانند که باالخره فیلم ها جعلی ست، یا خودروهای پلیس، دزدی ست

روز بعد اعالم می کند، نمی گوید چرا خودروهای دزدیده شده هم چنان با عالمت پلیس جمهوری سوررئالیستی، جلوی چشم نه یکی، 
پلیس هوشیار و بیدار جمهوری که مدعی ست ... نه دوتا، بلکه هزاران تظاهر کننده، مردم را زیر می گیرند و باز هم فرار می کنند و

تمام حرکات مشکوک را زیر نظر دارد، هرگاه در نمطه ای از جمهوری بمبی منفجر شود، یا افسران و درجه دارانش توسط عده ای به 
مدعی می شود که بانیان اصلی انفجار یا ترور یا خرابکاری را از اوان کودکی تحت نظر داشته و آنها را چند ... مسلسل بسته شوند یا

همیشه "پلیس ! دستگیر شده را اعدام می کند" اشباح"چند ساعت بعد از انفجار یا ترور هم، این ! دستگیر کرده" والعه"روز لبل از 
سیستان و بلوچستان، کردستان، )جمهوری سوررئالیستی نمی گوید چرا مسببین این خرابکاری ها همیشه در چند نمطه ی معین " بیدار

جراثمال پیدا نمی شود؟  ... اعدام می شوند؟ مگر در تهران یا اصفهان یا (..خوزستان، لرستان و

ایی ناشناس چند عکس به دختر بچه می . دختر کوچک خانواده با پرستارش به گردش رفته" شبح آزادی"در صحنه ای از  در پارک، آل
مادر از دیدن عکس ها شوکه می شود و پرستار بچه را . همین که دختر به خانه می رسد، عکس ها را به مادرش نشان می دهد. دهد

پدر و مادر مشؽول تماشای عکس ها می شوند و با . سرزنش می کند که چرا اجازه داده آن مرد، چنین عکس هایی به دخترش بدهد
عکس ها را می  (تماشاگران فیلم)باالخره ولتی ما ... دیدن برخی عکس ها، تحریک می شوند و زن، شوهرش را با شهوت می بوسد و

پدر عکس ها را به دخترش پس می دهد اما . بینم، چند کارت پستال از بناهای تاریخی شهرهای مختلؾ اروپا، عمدتن پاریس است
! باری، برای تنوع یا رفع بیکاری یا هرچه، پرستار را اخراج می کند

به دو لسمت زنانه و مردانه تمسیم شده اند و اگر زنی یا ... در جمهوری سوررئالیستی اتوبوس ها، کالس های مدارس و دانشگاه ها و
مردی، خدای ناکرده به لسمت جنس مخالؾ برود، اسالم به شدت بخطر می افتد اما در جاهای کوچک تر مانند تاکسی ها سه تا سه تا 

روزنامه ها و مجالت در باطن به دلیل برخی مخالؾ خوانی . جنس مختلط روی هم سوار می شوند، و هیچ ککی به تنبان اسالم نمی افتد
یک خانم بازیگر به . تولیؾ می شوند! نظیر عکس یک فوتبالیست با لباس ورزشی" منافی عفت"ها، و در ظاهر به دلیل عکس های 

دلیل آن که در یک جشنواره ی خارجی بدون روسری ظاهر شده، ممنوع التصویر می شود، اما یک چالوکش هوادار جمهوری، فیلم 
لهانه ی میلیاردی می سازد، جایزه می گیرد و  نمایندگان مجلس جمهوری طی یک جلسه ی چهار . می شود" هنرمند سال"های اب



در یک صحنه ی تیاتر، که شبیه موسیمی بوده، بحث و گفتگو می کنند، با روزنامه ها مصاحبه " مشکوک"ساعته در مورد یک صدای 
از )" تعامل"اما برای میلیاردها حیؾ و میل، دروغ و جعل خبر، با همدیگر ... وامسلمانا سر می دهند" صدا"و " سیما"می کنند، در 

... رشوه می گیرند و" مصارؾ خیریه"مسوولین جمهوری سورریالیستی میلیارد میلیارد، برای . می کنند ("معامله"ریشه ی 

، مرد شیک پوشی هنگام واکس زدن کفش هایش، از سگ زیبای واکسی تعریؾ می کند و شدیدن "شبح آزادی"در صحنه ای از 
می رود و از  ( طبمه32 )مرد مزد واکسی را می دهد و به عمارتی بلند ... متاسؾ است که برخی ها با سگشان بد رفتاری می کنند و

پلیس او را دستگیر می کند و . پنجره های طبمه ی سی ام با تفنگی دوربین دار، چندین نفر را در خیابان های اطراؾ به لتل می رساند
لاتل که در ! محکوم می شود" آزادی" ماه طول می کشد، مرد را در مورد لتل عمد، ممصر می شناسند، و به 14در محاکمه ای که 

جلسه ی نهایی دادگاه، با لباسی شیک و گرانمیمت حاضر شده، پس از لرائت حکم آزادی، سیگار به لب از محوطه ی دادگاه خارج می 
... عده ای او را دوره می کنند و از او امضاء می گیرند. شود

، به لتل، یا دست "آزاد"که در دادگاه های برخی کشورهای " سربازان گمنام امام زمان"ماموران امنیتی جمهوری سوررئالیستی به نام 
به جمهوری " دموکرات"داشتن در لتل عمد مخالفین جمهوری محکوم به زندان های دراز مدت شده اند، توسط رژیم های 

اما .. آنجا از این لاتلین به عنوان لهرمانان ملی استمبال می شود و به گردنشان گل می اندازند و. سوررئالیستی تحویل داده می شوند
می دهند جمهوری سوررئالیستی " احتمال"که همه شان صاحب سالح هسته ای هستند، بخاطر این که " آزاد"روسای همین دولت های 

در آن می " نمض حموق بشر"ممکن است تا پنج سال دیگر صاحب سالح هسته ای بشود، این جمهوری را تحت فشار می گذارند و از 
درست مانند . با جمهوری سوررئالیستی ادامه می دهند" نفت ارزان در ممابل جنس های بنجل گران"نالند ولی هم چنان به معامله ی 

مستر حسین "ها در روز عاشورا، که یک گروه در جلو با انگشت به سینه می زدند و می خواندند؛ "اوا خاک عالم"دسته ی عزاداری 
"! والعن جنایت کردند"، و گروه عمبی با انگشت بر سر می زدند و می خواندند؛ "را کشتند

در جمهوری سوررئالیستی کسانی به مسولیت های کالن گمارده می شوند که دست کم یک لتل عمد که همه به روشنی آفتاب از آن خبر 
دارند، در پرونده شان باشد، در حالی که مسوول مربوطه هم چنان مرگ ممتول را تکذیب می کند و یا مرگ تکذیب شده ی ممتول، یا 

بسیاری از مسوولین جمهوری سوررئالیستی، از جمله معاون رییس جمهور، . نسبت می دهد" دشمن"مرگ ممتول تکذیب شده را به 
خواننده ای هم پیدا ... ست"سیاسی"پرونده های اختالس های میلیاردی دارند اما رییس جمهور سوررئالیست می گوید این تهمت ها 

می کند، و بانوی هنرمندی خواب " افتخار"می شود که ایشان را عاشمانه در آؼوش می فشارد و به داشتن چنین رییس جمهوری 
!  محتلم می شود" خایه مالی"جمهوری سوررئالیستی را می بیند و از شدت " رهبر"

پدر و مادر به مدرسه می روند و مدیر . در صحنه ای از شبح آزادی به پدر و مادری خبر می دهند که دخترشان از مدرسه ناپدید شده
دین توضیح می دهد که ما سخت مرالب . بعد به اتفاق مدیر، سر کالس دختر می روند. را سرزنش می کنند در حالی که مدیر برای وال

بچه ها هستیم و متعجب است چرا چنین اتفالی برای دخترشان افتاده، دختر که سر کالس نشسته، نزد مادرش می آید و می گوید 
ناپدید "پدر و مادر به اتفاق فرزند . مادر می گوید؛ ساکت، برو سر جایت بنشین، حرؾ خانم مدیر را لطع نکن. مامان، من اینجا هستم

رییس پلیس، مشؽول پر کردن فورم مخصوص . به پلیس مراجعه می کنند و جریان را برای رییس پلیس تعریؾ می کنند" شده
وضعیت . "؟ نگاهی به صورت دختر می اندازد و می نویسد، سفید"نژاد. "می شود؛ نام؟ نام فامیل؟ سن؟ هشت سال و نیم" گمشدگان"

رنگ لباس و رنگ مو و چشم و ؼیره را هر بار با نگاه به دختر، در فورم وارد می کند، یک افسر را . ؟ می نویسد؛ مجرد"خانوادگی
افسر نگاهی به فورم می اندازد و می پرسد همین دختر . صدا می زند، فورم پر شده را به او می دهد و می گوید این دختر گم شده

افسر به سرتاپای دختر نگاه می کند و به دنبال ! است؟ رییس پلیس می گوید بله، خوب نگاهش کن که ظاهرش به یادت بماند
 ماه بعد که محاکمه ی لاتل حرفه ای به آخر می رسد و آزاد می شود، پلیس هم چنان در جستجوی 14. ماموریتش، خارج می شود

! دختر گم شده است

در جمهوری سوررئالیستی لاتالن و تروریست ها و خالفکاران یا لبل از عمل یا در حین عمل و یا بالفاصله پس از عمل دستگیر می 
برخی از ... می شوند و پس از چند سال در یکی از پست های حساس جمهوری، سر و کله شان پیدا می شود" ناپدید"شوند، یا اصلن 

اشی گری"و " تجاوز به عنؾ"و " لوات"مخالفین را به جرم  اعدام می کنند اما لوات کاران و متجاوزین والعی را در پست های " اوب
به دختری تجاوز می شود، نیمی از تنه اش را می سوزانند و جسدش را در بیابان های . می گمارند" بسیج مردمی"باال نظیر رییس 

در حالی که خانواده ی دختر در زیر زمینی مخفی، پشت درهای بسته، ختم گرفته اند و به سر و سینه می . اطراؾ شهر، رها می کنند
دختر می گوید متاسفانه به من تجاوز نشده، . کوبند، دختر را همراه با خانواده اش به تله ویزیون می آورند و با او مصاحبه می کنند

لاتلی در روز روشن وسط یک میدان یک نفر را با کارد به لتل می رساند، در حالی که مردم تماشا می کنند و ... نسوخته ام و نمرده ام
چون هنوز لتلی صورت نگرفته و ! بحث می کنند" هدفمندی یارانه ها"پلیس جمهوری سوررئالیستی هم گوشه ای ایستاده و درباره ی 

نائل می شود، و " لاتلیت"ولتی باالخره یکی کشته می شود و چالوکش مربوطه به ممام شریؾ ! معلوم نیست کی لاتل است، کی ممتول
این بار . به سالمتی به خانه می رود، دو روز بعد پلیس او را دستگیر می کند و چند روز بعد در همان محل لتل لبلی، به دار می زند

در صحنه ای دیگر در جمهوری سوررئالیستی، ... را تماشا می کنند که در نمش ممتول روی جراثمال بند بازی می کند" لاتلی"مردم 
تماشاگران فوتبال با چالوهای براق در دست، عکس یادگاری می گیرند، و یکی از مسووالن جمهوری سوررئالیستی می گوید جرم 

در جمهوری سورریالیستی شکنجه گران و !.. عکاسی که از تماشاگران چالو به دست عکس گرفته، از چالو به دستان بیشتر است
مرکز "ست، یکی شان رییس "ملی"یکی شان سردبیر روزنامه ی ... چالوکشان و لداره بندان و لاتالن اؼلب یا وکیل اند یا وزیر یا



ست و در یک مصاحبه ی تله ویزیونی که میلیون ها شهروند جمهوری سوررئالیستی تماشا می کنند، می گوید؛ بابا، "پژوهش اسالمی
! وهللا بخدا ما خودمان لاتل بوده ایم

در یک متل سر راه، به اتاق زنی تنها می آیند تا برای شفای پدر زن دعا  (کشیش)چهار راهب " شبح آزادی"در صحنه ی دیگری از 
محصل جوانی که از کودکی در هوس پرستار پیرش . بعد از دعا، پنج تایی سر میز می نشینند، مشروب می خورند و لمار می کنند. کنند

همه ی اینها از دیدن یک مرد بیمار جنسی ... بوده، او را به متل می آورد تا دور از چشم پدر و مادر مزاحم، از یکدیگر کام دل بگیرند
. که از شالق زدن زنی به ماتحت لختش، لذت می برد، مشمئز می شوند و وحشت زده از صحنه فرار می کنند

در جمهوری سوررئالیستی، آخوندی که رییس یک پاسگاه بسیج بوده، و به دختری تجاوز کرده و بعد پایین تنه ی دختر را سوزانده و 
جسدش را در بیابان رها کرده، سرپرست کل بسیج می شود و در یک سخن رانی می گوید؛ دشمنان عددی نیستند که بتوانند این 

معاون پلیس شهری در جمهوری سوررئالیستی را همراه با هفت زن لخت، ... این جمهوری امام زمان است و. جمهوری را براندازند
بعد از مدتی اعالم می شود زنان لخت، فاحشه بوده اند، و معاون سابك پلیس، در شهر دیگری رییس پلیس می . ؼافلگیر می کنند

لداره بندان جمهوری سوررئالیستی، یک روز بعد از نماز صبح، به خوابگاه دانشجویان حمله می کنند، دانشجویی را از طبمه ... شود
به بیرون پرتاب می کنند، بعد از مدتی رییس چالوکشان، فیلمساز می شود و از او به " بگیر یا اباعبدهللا"ی سوم خوابگاه با شعار 

اما دانشجویان . هم برای بازی در فیلم هایش سر و دست می شکنند" مردمی"، تمدیر به عمل می آید و هنرمندان "هنرمند سال"عنوان 
الدام برای "، "اخالل در امنیت کشور"کتک خورده و دست و پا شکسته، از بیمارستان یک راست به دادگاه برده می شوند، و به اتهام 

رییس جمهور سوررئالیست در ... و ؼیره محاکمه، و به ده ها سال زندان و محرومیت از تحصیل، محکوم می شوند" سرنگونی نظام
می گوید و این که چرا مردم را بخاطر یک روسری تحمیر می کنید، و در یک سخن رانی دیگر " کرامت انسانی"سخن رانی هایش از 

به جلسه ای در سازمان ملل می رود و در حالی که دنیا شاهد است که اؼلب نمایندگان ملل در . می خواند" خس و خاشاک"مردم را 
جلسه حاضر نشده اند یا هنگام صحبت ایشان جلسه را ترک می کنند، ادعا می کند که هنگام ورود به جلسه ی مربوطه، هاله ی نوری 

ولتی خبرنگاری می پرسد ... در ماتحتشان یخ بسته" ا ن"دور و برش را گرفته، آنچنان که حاضرین بر جایشان میخکوب شده اند و 
لبخند ملیح می زند و می گوید؛ خود من هم این مطلب را در .. شما گفته اید که در سازمان ملل هاله ی نوری گرد وجودتان را گرفته

خطاب می کند، و " یک دیکتاتور احمك کوچولو"در جلسه ای دیگر در دانشگاه کلمبیا، مسوول جلسه او را . روزنامه ها خوانده ام
رییس جمهور در پاسخ دانشجویی می گوید ما در مملکتمان همجنس باز نداریم و جهان را می خنداند، اما پس از بازگشت به جمهوری، 

... اظهار می دارد در آن جلسه امام زمان مرا یاری می کرد و جلسه تحت نظارت ایشان بود

، میهمانان و صاحبخانه شلوارها و دامن هایشان را باال می زنند، شرط هایشان را پایین می کشند و "شبح آزادی"در صحنه ای از 
ت فرنگی گرد میز ؼذا خوری چیده شده، می نشینند و مشؽول اختالط های سیاسی و محیط زیستی  روی صندلی هایی که به شکل توال

آن ولت یکی از . مادر می گوید؛ ساکت باش مادر، سر میز، جای این حرؾ ها نیست! بچه به مادرش می گوید؛ مامان گشنمه. می شوند
میهمانان برمی خیزد، شلوارش را باال می کشد، خودش را مرتب می کند و از پیشخدمت می پرسد، اتاق ؼذاخوری کجاست؟ پیشخدمت 

ت می رود، در را از پشت لفل می کند، ! به ته راهرو اشاره می کند؛ دست راست مرد در انتهای راهرو، به اتالکی به اندازه ی یک توال
! روی صندلی می نشیند و از محفظه ای ؼذا دریافت می کند و شروع به خوردن می کند

نمایشگاه کتاب برگزار می کنند و کتاب فروشی ها را آتش می " مصال"در جمهوری سوررئالیستی در دانشگاه، نماز می خوانند، در 
، به رفتار و گفتار رهبران جمهوری سوررئالیستی می خندند، آنها را مسخره می کنند، اظهار نظرهایشان را "آزاد"در دنیای ... زنند

اما کارشناسان رسانه های دنیای آزاد، مثل ... می خوانند و" دروؼگو"می نامند، آنها را ... و" شوخی"، "مسخره"، "بی معنی"
، هر روز این مزخرفات بی سر و ته و این دروغ های ناشیانه را از زوایای مختلؾ تجزیه و تحلیل سیاسی "حجت االسالم بی بی سی"

رهبران تازه به دوران رسیده ی جمهوری سوررئالیستی که خودشان هم باورشان نمی شود، از دیدن عکس های خودشان در . می کنند
رسانه های دنیای آزاد، ورجه وورجه می کنند، با دمشان گردو می شکنند، لند در دلشان آب می شود و از این که از حرؾ های مهمل 

شده، انگشت به ماتحت می مانند، از افتخار باد می کنند " استخراج"عجیب و ؼریب " معانی"و دروغ های بی سر و تهشان این همه 
در ... و باورشان می شود که چنین نوابؽی در دنیای سیاست، از زمان دایناسورها و دوران پارینه سنگی تا کنون، به دنیا نیامده بوده

جمهوری سوررئالیستی روزنامه ها و رسانه های آزاد تعطیل شده اند، و همه چیز در اختیار رژیم است، در عوض رسانه های دنیای 
...   در رلابت برای پخش خبرها و اظهار نظرهای مسخره ی سران رژیم سوررئالیستی در دنیا، با هم مسابمه می دهند" آزاد"

رهبر جمهوری سوررئالیستی انتخابات آشکارا متملبانه را، لانونی اعالم می کند و نامزدهایی که با تملب و دروغ، بازنده اعالم شده اند، 
تشخیص داده شده اند، به دلیل " صالح"با وجودی که توسط نهادهای رنگارنگ سوررئالیستی از میان صدها نامزد ریاست جمهوری، 

خوانده می " سران فتنه"بر مال کردن تملب و اعتراض به انتخابات لالبی، از لحظه ی اعتراض به بعد، توسط رهبر سوررئالیستی 
فردای انتخابات ..! می نامند" سران فتنه"آنها را " مردم"اما همین رهبر، چند ماه بعد می گوید؛ این مخالفان فریب خورده که . شوند

رای من "در جمهوری سوررئالیستی بیش از سه میلیون به خیابان می ریزند و ضمن اعتراض به تملب در انتخابات، فریاد می زنند؛ 
آن ولت رییس شورای نگهبان جمهوری سوررئالیستی بر سر نامزدهای معترض فریاد می زند؛ مگر نمی بینید مردم شما را ". کجاست

سردمداران جمهوری سوررئالیستی تمام رسانه ها را به انحصار خود در آورده اند ! بر نمی دارید" ولاحت"نمی خواهند، چرا دست از 
... و با هزینه ی هنگفتی از جیب ملت، انواع و السام فرستنده ی تله ویزیونی و رادیویی به زبان های عربی و انگلیسی و اسپانیولی و

تاسیس کرده اند و با دستمزدهای کالن، مزدورانی از ملیت های مختلؾ را استخدام کرده اند تا از این دستگاه تبلیؽاتی عظیم، در 



در داخل جمهوری نیز، یک راس سرباز نوکر مسلک هم . سراسر دنیا برای ایدئولوژی تابناکی که خود به آن عمل نمی کنند، تبلیػ کنند
نصب کرده اند و هر دروغ و جعل و مزخرفی که میلشان بکشد، از جمله پخش " سیمای جمهوری"به نام " رسانه ی ملی"در راس 

ات دروؼین و تحت شکنجه از زندانیان، به خورد مردم می دهند، مخالفین را طعن و لعن می کنند بی آن که یک نفر از این  اعتراف
پر و " صدا و سیمای جمهوری"اکثریت اجازه داشته باشد یک کلمه در دفاع خود علیه تهمت های رنگارنگی که هر روز و هر شب از 

آن ولت رییس مزدور این دستگاه تبلیؽاتی که نه از زبان و فرهنگ و هنر چیزی سر در می آورد و نه ... پخش می شود، بگوید و
نیست و " عادالنه"را می شناسد، به سرپرست سازمان ملل نامه می نویسد و شکایت می کند که پخش رسانه ای در دنیا " رسانه"

ماهواره های بین المللی اخبار و برنامه های خالؾ میل ما پخش می کنند و برای پخش برنامه های ما در دنیا، محدودیت لائل می 
این چه والیت است؟ این . دزدی نیمه شب میان گذر، مردم محله را با فریاد به تظلم می طلبید که؛ آی مسلمان ها، به دادم برسید. شوند

تازه زنش را هم خودخواهانه . مرد نه چیزی در خانه دارد که ارزش دزدیدن داشته باشد و نه دختری دارد که بشود به او تجاوز کرد
عادل، و (نا)از فضالی جمهوری سوررئالیستی نظیر استاد حداد . طوری در رختخواب بؽل کرده که هیچ کس نتواند با زنش بخوابد

! را از سر نو تعریؾ کنند" ولاحت"دایناسور شهیر، جنتی تماضا می کنیم برخی لؽات، از جمله 

ما . پلیس همه جا حضور دارد. در باغ وحش تظاهراتی برپا شده. ، صحنه ی آخر است"شبح آزادی"یکی از زیباترین صحنه های فیلم 
صدای . را در لفس هایشان مشاهده می کنیم که پریشان و عصبی به این طرؾ و آن طرؾ می روند... کرگدن و شیر و خرس و

رییس پلیس که معتمد است؛ جان افرادش "! مرگ بر آزادی"تظاهرات و برخی شعارها از جایی به گوش می رسد؛ فریاد می زنند؛ 
در حالی که صدای تظاهر کنندگان با صدای شلیک پیاپی تفنگ بهم آمیخته، ! ارزشمندتر از زرافه هاست، دستور شلیک می دهد

کله ی یک شتر مرغ را می بینیم که مات به این سو و آن سو، و به ما در دوربین، نگاه می کند، و باالخره هم آرام به راه " کلوزآپ"
... خود می رود، و محو می شود

حالشان بهم می خورد، و هر روز، " آزادی"و " دموکراسی"مسوولین جمهوری سوررئالیستی هر از گاه می گویند؛ مردم از شنیدن 
امه ی نماز،  هم با نگاه معصومانه ی شترمرؼی ام صحنه را تماشا می کنم و بعد، " من... "را به مسلخ می برند" آزادی"پیش از ال

نوشتم، یا در لطعه شعری روزها و هفته ها و ماه ها و " شبح آزادی"شاید هم مطلبی در تحسین فیلم ... آرام به راهم ادامه می دهم
سال های عمر بر باد رفته ی خانم نسرین ستوده یا خانم شیوا نظرآهاری، یا دیگر لهرمانان نامدار، یا میلیون ها لهرمان گمنام در لفس 

"! مرگ بر آزادی"!... "ؼم نان"اگر برؾ و سرما بگذارند و البد ! شاید... های جمهوری سوررئالیستی را ستایش کردم

   ***

فرانسوی، خالك آثاری به یاد ماندنی چون؛ - فیلمساز سوررئالیست اسپانیایی  (1)

،  Un Chien Andalou" سگ آندلسی"

،  Le Journal d’une femme de Chambre" یادداشت های روزانه ی خدمتکار"

،  Belle de jour" زیبای روز"

،  Tristana" تریستانا"

 ،  Le charme discret de la bourgeoisie" جذابیت های پنهان بورژاوزی"

 ، Le Fandtome de la Liberte"شبح آزادی"
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 اگر هستنیت خیری 

 

 ها و چه در داستان هایش، موجوداتی بی حمیت، نیمکت نشین و نك نمو هستند و نامه شخصیت های چخوؾ، چه در نمایش اکثر
 اند؛ خانواده ای دارند که مطابك ناخشنود اؼلب از آنچه هستند،. یوسته آسمان و زمین را بخاطر مصیبت های وارده نفرین می کنندپ

با این همه تمام عمر ...  عشك هایشان هم بیشتر به کسالت و مصیبت می انجامد وندارند،میلشان نیست، به کاری مشؽول اند که دوست 
 می کشند، حسرت کالؾ می کنند، اما حتی آه  همان خانه و با همان خانواده و همان شؽل سر می کنند، و هم چنان آرزو می بافند،در

بدهند، در همان سه وجب در سه وجبی هم که به دنیا آمده اند، از دنیا می  کیش را مگسی دستشان را تا بینی شان بلند نمی کنند تا
 استپانویچ در دو خانه در دو سوی استپان در داستان کوتاهی که نامش در خاطرم نمانده، دو دوست، بگو ایوان ایوانویچ، و. روند

ه  نیازی نیست کایوان، ماشا را دوست دارد اما چون ماشا آنجاست،.  بگو ماشا ایوانونادارد،ایوان زن جوانی . خیابانی زندگی می کنند
ید، ماشا شام تهیه می بیند، سماور را روشن می کند، چای می آ می ایوانویچ شب ها اؼلب استپانویچ به دیدار".  دارمدوستت"بگوید 

 اما شیفته ی استپان. ماشا هم خمیازه می کشد.  ودکا می نوشند و همان حرؾ های همیشگی را می زنندکنند،بازی می  مردها .ریزد
یک روز ماشا که از یک نواختی خانه ی .  آه می کشدوتعمیب می کند  مشتالش ماشا ایوانوناست، همه جای خانه، ماشا را با نگاه

 ماشا  و همان جا می ماند، می شود،، به خانه ی استپان استپانویچ می رود آن طرؾ خیابانبهایوان خسته شده، بیرون می آید، 
 استپانوا برایشان شام تهیه می بیند، چای درست ماشا حاال این ایوانویچ است که هرشب به خانه ی استپانویچ می رود و،. استپانونا

ماشا  از گاهی ایوان.  ودکا می نوشند و همان اختالط های همیشگی، و ماشا خمیازه می کشدکنند،تمام شب بازی می  مردها .می کند
 و حسرت ایوان را تماشا می کند، و دلش برای آه می پرسد، زندگی در خانه ی استپانویچ چطور است، و ماشا سری تکان می دهد، و

می کند و به خانه ی عبور خیابان را  عرض رود، از خانه خارج می شود، می سر اش حوصله یک روز ماشا. تنهایی ایوان می سوزد
ی تعریؾ می کند که سال بعد، یا چند راو .و این داستان تکرار می شود...  همانجا می ماند و باز می شود ماشا ایوانونارود،ایوان می 

 به  ماشا استپانونا در ایستگاه لطار می بیند، در حالی که ایوان ایوانویچ خود رادست سال بعد، یک روز استپان استپانویچ را دست در
بودیم، شب های لشنگی داشتیم،  خوبی دوستان دنبال آنها می کشد، و ملتمسانه به استپانویچ می گوید؛ ما با هم دوست بودیم،سختی 

می  خود راه اما استپان استپانویج بی اعتنا به.  که بگوید کیفم را، یا کفشم را پس بدهانگار. تو را به مریم باکره، زنم را به من پس بده
 و البد دلش هم می سوزد اما بنظر می رسد ماشا هم اندازد، تنها ماشا گاهی به ترحم سر می گرداند، نگاهی به ایوان ایوانویچ می. رود

تنها ایوان و استپان نیستند که بی آن که خود خواسته باشند، اراده ی  !را از دست داده است رفتن به آن سمت خیابان دیگر اشتیاق
برای جستجوی یک زندگی . است" گنجشگ روزی"ماشا هم به اندازه ی آنها بی حمیت است، . انتخاب در دستانشان جابجا می شود

نیاز هست، که " بلند نظری"بزرگ تر از جهان دو سوی این خیابان، و رسیدن به چیزی ورای حمارت های ایوان و استپان، به مثمالی 
   !   کند" عبور"هم ایوان و استپان از او دریػ داشته اند، و هم او، خود را شایسته ی آن ندیده تا در طلبش از این خیابان 

انتخاب شود؟ این  چیزی چه  که از چند سال پیش، همه برایش تدارک دیده اند، لرار است،"انتخابات" من این است که در این سوال
 معاون و منشی و رییس دفتر می دهد، دولت و رییس جمهور و وزرا نصب خود وزیر عوض می کند، دستور عزل و که"  معظمرهبر"

 انتظامات و گشت و چماق و پلیس  و مجلس و لوه ی لضائیه می ترساند، اخطار می دهد، سپاه و ارتش و بسیچ ونگهبانرا با شورای 
ا تحت فرمان اوست، امور خارجی و رابطه و مذاکره به نظر دارد، و هیات دولتی  (بخوان وزیر)دارد، ششصد و پنجاه مشاور  بستگی آل

 و دانشگاه و موسسه و سازمان نهاددر هر .  می کنندطواؾ" یت رهبریب"گرد ،  سایه، که همه دستمال به دستدرمبسوط و گسترده 
بلندگوهای .  که شپش به ریش، در مورد مسایل ریز و درشت مملکت اظهار نظر می کننددارد" ینده ی رهبرنما"و تشکیالتی هم یک 

ا" همه زیر بلیت هرچه،  از صدا و سیما و ائمه ی جمعه و شنبه و یک شنبه گرفته تا روزنامه و کتاب ونظام، شورای امنیت، . ست"آل
ا "مشت در" هسته "و" پوسته"سربازان گمنام امام زمان،   و خیلی چیزهای دیگر که همه می دانند، پس رییس جمهور برای ست،"آل

یر ز" گوشه و کنار جهان، در" یرهبر"یندگان نما  انتخاب می کنند؟ برای این که برود مامان چاوز را بؽل کند؟ خوب، این کار را کهچه
 کدام رییس ؟"ییس جمهورر" انجام می دهند، چه نیازی به "تفاوت فرهنگی"، و به نام یی به بهترین شکلشهوا زمینی و و" آبی

ا را عوض کند، چکاره است؟ وگرنه ،"تدارکاتچی" بخرج داد که گفت  حیا"سید خندان"جمهور؟   رییس جمهور جز این که لگن آل
 بز"پس یعنی انتخاب . شودییس جمهور و دولت فخیمه شکسته می ر" سر" و کاسه و کوزه اش ست" یرهبریت ب "ریدمان از 

یگر؟ برای خالی کردن لگن، د یا دکتر هاله، یا خرده ریزهای ،"خاتمی" یا باشد،" هاشمی" خوب، چه فرلی می کند که این بز، ؟"طلیعه
  دارد؟  ندارد،" اصالح" لگن نیازی به هم،" اصول"از نگاه . اند"  حکومتیحکم" تابع ،"اصولگرا "و"  طلباصالح"

یم، مواظبیم، مهندسی مرالب سر ولت باید برگزار شود، ست،"یجد"یین اخطار و هشدار می دهند که پا آن که همه هم از باال تا جالب
 مشتیک .  می شود"انتخاب "دارد" چیزی"مردم خیال کنند به راستی  تا می کنیم، لانون باید رعایت شود، و از این بازار گرمی ها

، سال هاست به اعتبار لبیله و طایفه از این پست به  پیدا نمی شود" ی خاکستریماده " عمب افتاده هم که میان دو گوششان یک مثمال
 دمحمی یا آخوند فالحیان با آخوندیعنی امثال . دارند"  های کالن مدیریتپست"اند که سابمه ی شده  مدعی حاال آن پست جابجا شده اند، و

آخر .  نیست"اصالح"رسیده اند، پس دیگر حاجتی به  (کچل= جمع کل)" یریت کالنمد "سوابك درشت دسیسه و لتل و حمه بازی، به 
  (!می برند" جمهوری"در ان )را به سلمانی می برد؟ " کچل"کدام ابلهی 



 تا چند کهاگر زدن توی سر احمدی نژاد . یک استنزد" یناو" های وطنی حرجی نیست، که  چی این بازار رنگرزی، به روزنومهدر
 ی ضمنی یافته، آنها هم محکم تر می زنند تا اجازه ولت پیش توهین به ممدسات و مشوب کردن اذهان عمومی محسوب می شد، حاال

 است خارج تعجبم اما از روزنومه چی های وطنی در.  نیست، به در بگویند تا دیوار هم بشنود چیزدر آن جهنم که هیچ چیز دلیل هیچ
 می روند؟ گیریم بازی سیاست فن و اصولی دارد، ولی مگر راه  چرا از داخلی ها دست به عصاتر،"یناو"که با وجود مصونیت از 

شد؟ یا مثل  میدان وارد" حجاب"ید ممررات و فرهنگ و زبان حریؾ را پذیرفت؟ و با روسری و بابرای ورود به بازی سیاست، 
" خاله"، نگاه کرد و مثل (بی بی سیحجت االسالم ) از کشور رج خادر" طلبانیبون اصالح تر" دست به" یسیوناپوز"منورالفکرهای 

بی بی سی اگر می ی چسباند؟ افتخار" یت هللاآ"یله کرد و به ماتحت هر گدا گودویی یک ؼرب"  للملفظ " الت و لوت های حکومتی با
هدی، آیت هللا ده نمکی، آیت هللا کوفت، آیت هللا ماشرا، خوب، یک عمر بی بی  گوید یا می نویسد آیت هللا احمد خاتمی، آیت هللا علم ال

 من و شما چرا؟ ! بشود" با با سی"هیچ ولت هم لصد ندارد ! سی بوده، و اهل معامله و ؼیره

یس و تحسین هایی باشد که تمدعلت علم شدنش را باید مدیون !  گرفتهلمب" جادوگر "و"  گیرجن " سال است این آلای مشایی چهار
 به راستی خیال کرده بود در کهآن کوتوله هم . شد"  مسجددر" آنمدر که طرؾ کردند،"  هالهدکتر" شرکاء از همان ابتدا نثار و" معظم"

 را بر می چیند و فساد بساط ی ممدس کادو پیچ شده اند تا انمالب را نجات دهند، گفت که"هاله" و ایشان در شده" انمالب"آن والیت 
 را "نظام " ولتی اما وارد معرکه شد، دید هر جای. امام زمان را وادار می کند نزول اجالل کنند و جهان را اداره کنند و چه و چه ها

ی هم لبیله اش هم وزرا است، وصل" یت رهبریب"، و سر تمام بدمستی ها به ای به آسمان می رود "طایفه"فؽان خالکوبی می کند، 
 داد، سر" یافشاگر"ست، ندای ا شهر هم" علی آباد" می دهند، خیال کرد گزارش می گیرند، و به همان جا هم فرمان" یت رهبریب"از 

 تؾ سر باالست، مشایی را دراز کردند و ،" ی هزارهمعجزه"یراه گفتن به بحضرات که دیدند بد و ... وزیر برکنار کرد، چموشی کرد و
" منحرؾ" که ما می گفتیم، ولی مسحور جن گیر و جادوگر شده، است" پخ "همان"  هالهدکتر" یعنی که ساختند،" یان انحرافیجر"

 حرؾ تا" شتر "،"یلؾ"ید بگوید با کرده حاال امر بر خود آلای مشایی هم مشتبه شده و خیال... ، باکره گی اش از دست رفته وشده
 ! های گنده گنده زده باشد

بحران  دچار  به دلیل سوء مدیریت احمدی نژاد و توابع نیست، که کل نظام از بامداد حضورشزنند، اما برخالؾ آنچه جار می بحران
ایان را سنگین می  بند آید و لباده ها به هر بادی به هوا برود، و خیلی کرد، بوده و تحریم ها سبب شده تا پول نفت که لباده ی آل

یرون می ریخت، در ورشکستگی ب هیاهویی که در این سی و چند ساله از دهان گَنده ی این مدعیان رستگاری.  شود عیان تر"چیزها"
با این همه در کارنامه ی این جماعت خناسان یک نمره ی لبولی که . کشانده ینابود  فرهنگ و تاریخ و التصاد ملتی را به،"نظام"

آنها در تمام . پلشتی ظاهری و باطنی ست و آنچه این دزدان زاهدنما آفریده اند، زشتی.  جهنم به نیش بردارد، پیدا نمی کنیَمِلکحتی 
 در آتش کینه و از بامداد ورود این کوتاه لدان، سه نسل یک ملت.  را باز گذاشته اندپاندورااین سی و چند سال دراز و سیاه، جعبه ی 

پیچ، دست از سر خاک ممدس آن جزیره  کهنه حتی روزی که آخرین بازمانده ی این کله های. و نفرت سوخته و نابود شدهحسد 
را، چوب پر به دست، از نکبت کارتونک های  و فرهنگ  تا تمامی زوایای این خاکرودبردارند، عمر عزیز دو نسل دیگر به هدر می 

یمور هم چنین نکبتی به تاگر به نسبت زمان ممایسه کنیم، نه گمانم که یورش چنگیز و . پاک کند، و فریب شیادی دروغ و ریا و
این جماعت لوادان اما لرن ها در آبشخور این فرهنگ و این . بودند" بیگانه"سوؼات، به این ملت هدیه کرده باشد، که آنان مشتی 

 .   چریده اند و پروار شده اندملت

 نوبت به صورت به تا"  بسته اندصؾ "زیباکالم،  (پاری ولت ها) در والیت به لول دکتر شدگانی، حاال دیگر لاطبه ی ذوب بار
 مشؽول" ییشو دست" جملگی به ،"یوس پیالتپونت" با تاسی بر ،"انتخابات" سر باال بیاندازند و در آستانه ی تؾ"  ی هزارهمعجزه"

  هرکه هر ناسزایی به دکتر هاله و توابع حواله می کند،،" شوییدست"ین ا که در است"  معظمرهبر"از این تراژیک تر روزگار . اند
ا"به ریش مستمیم  فکرش را بکن با این سفلگان . یش از همه شکر خوردندب" سوم ی هزاره ی معجزه"که در تایید این  می چسبد "آل

ا"، بعد از خود  بالی مانده"یرهبر"که ته بساط  همه یک پا خروشچؾ می شوند تا کثافت !  ترافیکی ستچه" ییشو دست" این در" آل
" ساواک" نوشتند که با همان گونه که تمام وزراء و وکالء آریامهری، در دفترچه ی خاطراتشان.  خود بشویندتنهای استالین را از 

 !   درآوردهحرؾ" دشمن" کدام ساواک؟ چه شکنجه ای؟ که ساواکی ها هم که اصلن منکر شدند،.  داشته اندمشکل

پذیرفته ایم به  سی و چند سالی ست ،حاال همو ، ماندیم"  شاهوفناماشا"در لباس دراز  مردمی که دورانی .ین روزگار ما ملت استا
 عادت ؼاز یک، مثل هر مفتخور دیگر، به حرؾ های صد تا "استپان آخوند"و " ایوان شاه" .بسنده کنیم"  آخوندوفناماشا"کسوت 

 و برایم هورا اند" موافك"که با من آنها یعنی در آن لاموس، " مردم! )" می افتند" مردمماشا " رختخوابشان که سرد شد، یاد .دارند
 اطالع ثانوی یعنی که از تملب گریزی نیست، پس تا ! نیایند خیابانبه" مردم"آن عارؾ اصالح طلب هم گفت؛ اگر تملب شد . (!کشندمی 

در  ؟سبک آخوندها به" یآزاد"؟ تمرین مردم ساالری دینیین جنمولک بازی برای چیست؟ بازی اپس ! دیبمان"  آخوندوفناماشا"همه 
 خود را گفت از مال خود پاره ای گوشت بستان و طعامی بساز تا ؼالم بزرگی "؛  دلخوش باشیمموالنا عبیداین صورت به داستانک 

 ؼالم سپرد و گفت بدین گوشت بهخواجه بخورد و گوشت .  و پیش آوردبساخت" یانیبر"ؼالم شاد شد و .  کنمآزاد بخورم و تو را
خواجه زهرمار کرد و گوشت را که مضمحل شده بود، به .  و پیش آوردبساخت  ؼالم. نخودآبی مزعفر بساز تا بخورم و تو را آزاد کنم

 من هم چنان ؼالم خواجه،ؼالم گفت ای . ین گوشت بفروش و روؼن بستان و طعامی بساز تا بخورم و تو را آزاد کنماؼالم داد و گفت 
 "! ین گوشت پاره را آزاد کناهر آینه نیت خیری در خاطر داری، به خاطر خدا . تو می مانم

 



 "! تانی ستداسه"

 

 هم ابزارش .(!یعنی سید) یا نمال محسوب می شد که اؼلب لبایی به تن داشت و شال سبزی بر گردن گو نوعی لصه ،" دارپرده"
از راه می رسید، پیش روی تکیه، سر در ...  میخ طویله وچند ، و(منتشا)عبارت بود از یک پرده ی لوله شده، یک چوب بلند یا عصا 

 و شروع می کرد زد یا سر بازار و گذر، پرده را باز می کرد، به دیوار می کوبید، دستی به هم می مسجد،لبرستان یا در پیشخوان یک 
 عناصر"! بی بُعدنماشی " یعنی ،" خانهلهوه"شده بود، به سبک نماشی  نماشی  چند شکل و شمایل،"پرده"روی ... به بازار گرمی و

 به عبارتی عاری از ارزش های والع گرایی ندارند، این گونه نماشی نسبت به یکدیگر و نسبت به کل زمینه و موضوع، تناسب چندانی
شده  کشیده "یشنما"بطور کلی چهره های اصلی برای ...  به تمامی دیده می شودصورتش اند؛ مثلن شخصیتی که پشتش به ماست،

، به تمامی دیده  هم و اندام دو لهرمان رو در رو و در حال جنگ یا گفتگوصورت، حتی  نیستند" رخسه"یا " نیمرخ"اند، و هیچ کدام 
این . همخوانی ندارند...  وصورت  ها و مولعیت ها نیز، تناسبی رعایت نشده، به این معنی که دست و پا و اندام واندازهدر . می شود
 مانند حضور ،"بزمی"یا ...  مانند جنگ رستم با دیو سپید،"رزمی "بود؛" نوع" سه شاملیا روی پرده، عمدتن "  خانهلهوه"نماشی 

 مانند کشته شدن عباس یا علی اکبر در روز ،"مذهبی"و ... (اصفهانتاالر چهل ستون )سفرای فرنگی در بزم شاه عباس دوم 
 داشت، بصورت سیاهی لشکر، جایی در وجودلهرمانان لصه معمولن در مرکز پرده نماشی شده بودند و بمیه، اگر بمیه ای ... عاشورا

 ...کناره های پرده لرار داشتند

مثلن میان . نداشتند از شخصیت های اصلی روایت بود، معمولن تفاوت چندانی با هم (ابسترکت)یری مجرد تصاو که" پرده"یر تصاو
 حضرت عباس هم توفیر چندانی نداشتند مگر در رنگ لباس و یا و یزید رستم و سهراب یا اسفندیار، چندان فرلی نبود، همان گونه که

یا چهره ی " یو سپیدد "تنها در تصویر برخی شخصیت ها نظیر .  شده بود و از این لبیلنمش" امام"هاله ی نوری که گرد سر 
در نماشی روی پرده دو نوع شخصیت، بارز و ؼالب .  ترسناک باشندمثلنشخصیت های منفی نظیر شمر، تالش شده بود تا زشت و 

آنچه بیشتر سبب تمایز شمایل ... نظیر امام، رستم و (مثبت)" مظلوم"و دیگری ... شامل دیو و جن و شمر و (منفی)" شمی"بود؛ یکی 
 بردن از یکی از شخصیت ها، ناملصه گو هنگام . بود"  دارپرده " ی نمال یا منمبت خوان و بطور کلی اشارهها از هم می شد، کالم و 

 ولت تماشاگران در می یافتند که این یکی افراسیاب است، آن یکی رستم آن .با دست یا با عصا به تصویری روی پرده اشاره می کرد
از آن پس .  می شدند"شخصیت"ی دارا به این ترتیب شمایل های یک بُعدی پرده، در ذهن تماشاگران...  یا علی اکبر یاحرملهیا شمر یا 

کافی ...  به اشاره ی نمال، کمتر می شد تا جایی که دیگر نام سهراب یا رستم، امام یا شمر، وتماشاگران تا انتهای روایت، پیوسته نیاز
 ... بود تا نگاه تماشاگران خود به خود به شکل مورد نظر کشیده شود

اجازه بدهید چیزی که عیان است، چه حاجت به بیان است؟ . فهمم می " سیاسیتفسیر" سیاسی دارم و نه فهم متهم کرده اند که نه مرا
 و ؼیر حاکمان هم در نمش جامعه شناس  تعبیر سیاست شناسان ریش و پشم دار، مشتی احمك بر جهان حاکم اند،بهدر زمانه ای که اما 

 نظراتش را همنادانی چون من به جهان بی خط کش صادر می کنند،  " فتوا"پیوسته " همه دان"و فیلم شناس و مردم شناس و 
 های جمعی در مورد ولایع جاری در ایران، بی رسانه مثلن این که به گمان من کار مفسرین خبری .بصورت پرسش و معما مطرح کند

یر پرده تصاوتا امروز، شباهت تام به  (1357)  شخصیت های جمهوری اسالمی هم از ابتدای کارکهشباهت به کار پرده دار نیست چرا 
ی، ؼیر والعی و ؼلوآمیز اند، و انگاری همه برای بُعد تک اینجا هم نمش های اصلی؛ یک شکل،. داشته اند (نماشی لهوه خانه)ای 

ایان رفسنجانی،"!  رختمام" رو به تماشاگر، و اند؛شده  نماشی "یشنما" بمیه ...  ای، جنتی، مصباح وخامنه بجز چند تایی نظیر آل
بته تعداد نمش های اصلی در . رگ سیاهی لشبصورتنمش فرعی دارند؛ یک شکل اما در گوشه کنار پرده و  ی جمهوری "پرده "ال

 نمل اعمال شمر، هرگز به تصویر هنگام که پرده دار، ی هم بود، مثلن این تفاوت عمده ی دیگر!استنمال ی "پرده"یش تر از باسالمی 
 اما مفسرین ولایع. همان بود که هفته ی پیش یا ماه پیش هم رستم بود همیشه امام حسین اشاره نمی کرد، یا رستم پرده دار،

آلای رفسنجانی، .  می دهند تؽییر ویژه در رسانه های خارج از ایران، پیوسته ویژگی نماشی های جمهوری اسالمی رابه، جمهوری
 هم" امیر کبیر "و"  طلباصالح" حتی و" سازنده "،"تکنوکرات "،"میانه رو "،"لیبرال "،" گرااصول"بسته به داستان و مولعیت، 

 وزیر خارجه ی فعلی، مثلن! لبلی اشاره می کنند" بی ریش" هم به همان شمایل هنوز" ینمفسر " عنوان اما، با این همهشود،می 
 در  وزارت خارجه پریده، به دلیل آن که در دوره ی آلای خاتمی نماینده ی ایرانبه" ی هسته ایانرژ"آلای صالحی که از دم و دستگاه 

انگار که خاتمی و مشابهاتش، در انتخاب این یا آن، )  می آیدبحساب" معتدل"یا " میانه رو" بین المللی بوده، بنظر مفسری آژانس
جل !  ی آلای احمدی نژاد للمداد می شودتندروانه سیاست در" یلتعد" و حضورش در کابینه ی فعلی به مفهوم (!نمشی داشته باشند

 هم نشان داده، تجربهسی سال است همه می گویند، و . بشوند"  گیجهگه" می شود تماشاگران دچار سبب"  تفاسیر"این گونه ! الخالك
بنابراین حضور این یا آن . یک نفر گرفته می شود زیر بلیت  و، خاصیکه تصمیمات در جمهوری، در هر زمینه ای توسط گروه

 به زبان خودمانی معنا و مفهوم بخصوصی ندارد، دارد؟ (چه فرق می کند؟) خارجی یا داخلی  در سیاستولرم  یا،شخص سرد، گرم
 کند، نتیجه بهرحال کشته شدن اشاره" کاووس" به ،" افراسیاب"چه تفاوت می کند اگر پرده دار، بجای ...".  همان خر استخر"

ی جمهوری اسالمی، هم رستم "باسمه"روی پرده اما گشتاسب، هرگز بر رستم پیروز نمی شود، در حالی که در نماشی .  استسهراب
مثل جریان انتخابات سال گذشته که دو لدم مانده به پیروزی، رستم شمشیر را .  استترخیلی پیزری ست و هم گشتاسب خیلی ولیح 

 ،" افراسیابنوکر" معرفی کرد و رستم را رستم  کرد و ایستاد به رجز خوانی، و گشتاسب هم ولاحت را تا آنجا کشانید که خود راؼالؾ
 ! یبی ستؼرشیر تو شیر . و از این لبیل



، گفت؛  ریاست جمهوریبه (پدر)یسنده ی همیشه معترض آمریکایی، در یک مصاحبه ی کوتاه، پس از انتخاب بوشنو"  می لرنورمن"
 68مصاحبه گر می گوید؛ ولی .  می کند فکر(و دار و دسته اش) به منفعت خود (گیرم در بعدی حمیرتر)آلای بوش هم مثل خانم تاچر 

  سوء تفاهم به سراغ کسی می روند و بعد، هنگام پذیرشبا؛ مردم معمولن  می گوید" می لر! "درصد مردم به آلای بوش رای داده اند
 چیز زیباست، ما ملت بزرگی هستیم، همه هشت سال به ما گفت (ریگان)للدری . می شوند (تعارض) دچار واکنش های عصبی والعیت،

" کمی"یش و آسا" کمی"، امنیت" کمی"به  (همسر مرده) که مثل یک بیوه  رسیده ایمو حاال به جایی... ؼمی نداریم و از این لبیل
 در جمهوری اسالمی هم، بسیاری تنها به فکر باال کشیدن ما" بیوه گی"در دوران ... (الجرم به بوش رای می دهیم) نیاز داریم سکوت

ی یک روز سگدو زدن در چند خیابان زیر برا  یک موتورسیکلت و دویست هزار تومان،"یسساند"یک ساندویچ، کمی .  اندخودگلیم 
 چرخاندن و عربده کشیدن، و احیانن تجاوز به زنی که مدت هاست آرزویش را داشته هواچتر امنیتی پلیس، زنجیر و چوب و چالو در 

خیلی از افسران گارد شاهنشاهی هم از . های روی پرده را دارد نماشی حکم همان... یا" ییس جمهورر"یا " رهبر"برای اینها ...  واند
ولتی !  تردوآتشهیش گذاشتند و رییس کمیته ی محل شدند، از خود خمینی و شعبان بی مخ هم مسلمان تر و ر 1357 بهمن 23صبح 

 امثالاز ... یم؛ اگر من لرارداد را امضاء نمی کردم، دیگری می کردبود"  فعلآلت"ید ما همه بگو" تمی زاده"ی چون آلای "دانشمند"
ایان   اینها به اندازه ی  خرده الت هایی از این لبیل، چه انتظاری می رود؟ تازهو" حسینیان "،"ینمد "،" نمکیده "،" زادهکوچک"آل

 و پشت سر کرد" ترک" عمامه و عبا را بکل که ی بود"متجدد " چند تومان پول، مسلمان اند، آلای تمی زاده ی و" یسساند"یک 
 ! نماز ایستادبه" یکتاتورد"

 به حك" همین هم و اتفالن بیماری جامعه ی معاصر آمریکا. ست"  درست بینیخود" بیماری دچار" راست"می گوید؛ جناح می لر 
 ماندنشاید این هم از نتایج دور . شده"  صحیح پنداریخود"بیماری  دچار هم "چپ"جناح نزد ما، که  آنجاست بدی لضیه. ست"جانبی

" کمی" آلای خامنه ای نامه می نویسد؛ لطفن به" یک اسبكچر "شاید به همین علت یک .  حضور دژخیم استبه" عادت"از لدرت و 
ی مشابه، دلیمن چه نوشته شده، مهم این هابه راستی هم مهم نیست بدانیم در این نامه و نامه !  کنید یا چیزی شبیه به ایناعدام کمتر

 و هم چنان گرفتار تب شده،" استحاله" دچار ،"گشاد"به درازای یک منحنی ... یس یا لندن یاپار در" یسیوناپوز"است که بدانیم 
ا "نوشتن. ست" صحیح پنداریخود" یاست کشتارگاه، که لطفن چند ر  آلای خامنه ای، در حکم نامه ای ست بهبه"  این کارها بد استآل

 خنده دار است، و کشتارگاه، مالیم تر به گلوی مردم بکشید، جز این است؟ چرا نامه به رییس ،"خلك"به احترام چالویتان را ساعتی 
 مفسر صاحب نامی نوشته؛ دیکتاتورهای منطمه دارند جارو می شود؟ نامه به رهبر جمهوری اسالمی یک الدام سیاسی محسوب می

یم، چرا باید از سوسمار کشتنمی فهمم اگر ما ده سوسمار را در برکه ای "! ی اسالمی عبرت نمی گیرندجمهور رهبران"شوند و 
آلای می لر در ... ! هیچ گیاه خواری انتظار ندارد گاو، شاخش نزند ی ما را نگیرد؟پاچهیرد و بگ" عبرت"یازدهمی انتظار داشته باشیم 

  که پر از (نیویورک)مثل این هوای بیرون . نمی دانیم به چه چیز عمیده مندیم راستی مورد جامعه ی آمریکای معاصر می گوید؛ ما به
 یکچر"یسیون ما هم در جریان تحول از اپوزخیال می کنم ! معجونی از همه چیز (دود چیست؟ هوای بیرون پر از چیست؟).  استدود
 !(بؽیر از سرمشك گیری از بی بی سی)  و دموکرات، کم کم یادش رفته به چه چیز عمیده داردمتمدن"  سیاسیمبارز "تا" خلك

 سرزمینمان آوار فرهنگ و مردم وسر ، و چرا در ممابل فاجعه و مصیبتی که بر  نیستیم"یکچر" این نیست که چرا ما دیگر ؼرض
انه ... ، شمشیر نمی کشیم، لهر انمالبی نمی کنیم، فریاد نمی زنیمشده دیگر بیست و . حاال دیگر از عمر ما هم سی سال دیگر گذشته. آل

 و با مشت های گره کرده به جنگ آسیاب های  کنیماشباع"  بر آنمرگ "،" بر اینمرگ"ها را از فریادهای  خیابان چند ساله نیستیم که
 این نماشی به" عادت"ولی بنظر می رسد ...  آنمدر عمیك شده که یک آرامش نسبی می دهدحاال به لول آلای می لر؛ خشم. بادی برویم

ییس ر" آن یکی است،" رهبر"کم کم باورمان شده این یکی ! شویم کشیده "یطتفر" به ،"افراط"های روی پرده سبب شده که از 
نه به آن روز که .  که از آنطرؾ می افتیم می رویمولتی لرار است مرالب باشیم از این طرؾ بام نیافتیم، آنمدر عمب عمب"... جمهور

؛ ( دموکراسی موازیناز ما "یلتاو"مطابك ) نه به حاال که از جناب گرگ تماضا می کنیم وبه گرگ ها فحش چارواداری می دادیم 
 .  یتان را تیز نکنید، و از این لبیلها و لطفن چند روزی دندان ،"تعامل"بفرمایید سر میز مذاکره و 

 به فکر براندازی ما"یانیه داده که ب" مشارکت" جایی کشیده که چند روز پیش حزب به" پرده"ی این ها نماشی به" عادت "کار
 تجاوز می روند وسط خیابان، کتک می خورند، دستگیر می شوند، شکنجه می شوند، مورد کاره،پس این مردم یک ! حیرتا..."! نیستیم

 مگر خر بؽل ننه شان خوابیده؟ یعنی تمام نشود؟لرار می گیرند، کشته می شوند، زیر ماشین پلیس می روند، که چه؟ که رژیم عوض 
ی دعوا ین که احمدی نژاد که همه را می خنداند، برود و خاتمی بیاید که تنها خودش می خندد؟ااین مصیبت ها را تحمل می کنند برای 

 اما چون می دهند" جر"یکدیگر را روز  هر اصولگرا و اصالح طلب در جمهوری اسالمی، به دعوای مزمن زن و شوهری می ماند که
 و سند"فریاد می زند که ده ها  (اصولگرا)شوهر !  می کنند"یآبرودار"، پیوسته  می دانند"نامحرم "و" ؼریبه "مردم را همسایه های
 سند، یکی از این همه  بؽل آمریکا و انگلیس و اسرائیل خوابیده اما یک بار هم برای رضای خدازنش که دارد" مدرک ؼیر لابل انکار

 را بگویم ها"ناگفته"، مجبور می شوم  چنین کنیاگر"!  میگما"هم بیست سال است، هی می گوید؛  (اصالح طلب)زن . را رو نکرده
... فراتر نمی رود" خط لرمز"از این  ("حفظ نظام"بخوان )" آبروی شوهر" اما بخاطر !ی کنم هاافشاگراگر چنان کنی، ناچارم ! ها

 اگر وارد خانه شوی، فریاد می گفتزنی سر بام نشسته بود، به مردی که بی خیال از کوچه رد می شد، لطیفه ای هست که می گوید؛ 
مرد هم لگدی زد و در . زن فریاد زد اگر در را بشکنی، هوار می کشم.  شودخانهمرد که بفکر این لضیه نبود، تالش کرد وارد . زنم

مرد روی بام ...  روی بام بیاییاگرزن گفت؛ . مرد وارد راه پله شد.  فریاد زد اگر از راه پله بیایی باال، جیػ می کشمزن. راشکست
زن ... کرد... اگر تجاوز کنی.. لختش کرد... اگر لختم کنی... بؽلش کرد...  کنیبؽلماگر ... مرد دست زد... اگر دست به من بزنی... رفت
 (!که جوک های ضد زن می سازند" شوونیست"لعنت به این مردهای )...!  حاال اگر ول کنی، هوار می کشمگفت،



 از این هم پیش تر یخ، از دستمال به دستان فرصت طلب خالی نبوده، ما اما در افراط و تفریط،تار و اطراؾ هیچ دیکتاتوری در دور
 کاه به آخور دیکتاتور می ریزند، در عوض عده آگاهانه... ؛ عده ای لمپن لدرت طلب با وکالت و وزارت و چماق و ساندیس ورفته ایم

 عمب می روند که ناآگاهانه نمش مشاور بی جیره و مواجب عمب، آنمدر (یی نگفته باشم"ناسزا"تا " نخبه"نمی نویسم ) ای فهمیده
 ،" نوبت سیدعلی ستفردا"؛  می شوند که"انمالب"شان مرتکب عده ای پای کامپیوتر... ، عده ای بازی می کنندکفتاران جمهوری را

یکی را " ینا" اکثریت ملت هم که نه و... عده ای... ، عده ای می کنندعده ای دانشمند هم مثل من نظرات مشعشعانه صادر... یاعده 
 "! تونس تونس، ما نتونسیمچرا" و متحیر مانده که؛ ماتیکی را، " آن"می فهمد، نه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



نامه 

" کارل والنتیاین"با التباسی ملیح از 

 

سالم 

هیچ فکر کرده ای ولتی نامه نمی نویسی، نمی شود فهمید که تو نامه نمی نویسی، چون . مدت های مدید است که نامه ای ننوشته ای
. نمی توانی بنویسی، یا اصلن نمی خواهی بنویسی

بارها شده که از شدت عصبانیت از دست کسانی که نامه . تکلیؾ آدم در ممابل دوستانی که نامه نمی نویسند، هیچ ولت روشن نیست
" ننوشتن"کسی که عادت به نامه نوشتن دارد اما، ولتی نامه نمی نویسد دچار بحران . نمی نویسند، یک هفته هیچ نامه ای ننوشته ام

اما چون هفته ی لبل نامه ای . این است که از ترس نداشتن نامه، از هفته ی بعد دوباره شروع می کنم به نامه نوشتن. می شود
با این همه هنوز هم . آن ولت دوباره یک هفته لهر می کنم و نامه ای نمی نویسم. ننوشته ام، هفته ی بعد هم نامه ای دریافت نمی کنم

اما نامه ننوشتن شما باعث می شود که بیست و شش هفته ی دیگر سال را دچار بحران . بیست و شش هفته از سال را نامه می نویسم
مثلن با دیدن پستچی از پشت پنجره یا در خیابان، یا رد شدن از کنار اداره ی پست و دیدن آن بوق کج شده ی . روانی ننوشتن باشم

نامه . یاد نامه های ننوشته می افتم، یا نامه هایی که نوشته ام و هنوز نفرستاده ام. دچار کابوس می شوم... زرد بر زمینه ی سرخ 
. نامه هایی که دیگران به من نوشته اند یا ننوشته اند، فرستاده اند یا نفرستاده اند. هایی که فرستاده ام و احتمالن هنوز نرسیده اند

"! حدسیات پستی"خالصه کابوس های 

آن ولت اداره ی . اؼلب این موارد گوشه ی پارکی می نشینم و نامه های ننوشته یا نفرستاده یا نرسیده ی دیگران را حدس می زنم
پست، پستچی یا مسببین دیگر را لعن و نفرین می کنم که این نوشته ها یا نانوشته های فرستاده شده، یا فرستاده نشده را به من 

. آنها عادت دارند سرزده وارد شوند. خوب، فاجعه و مصیبت که در نمی زنند... نرسانده اند 

ولت هایی که دستم به هیچ جا بند نیست، ناچار در همان پارک لعنتی می نشینم و برای آنهایی که نامه نمی نویسند، یا ننوشته اند، یا 
اما با این همه ولتی که صرؾ فکر کردن به . نوشته اند و پست نکرده اند، بهانه هایی می تراشم که چرا نامه هایشان به من نرسیده

آن ولت دچار این عذاب وجدان لعنتی می . نامه های نوشته نشده، فرستاده نشده، یا نرسیده می کنم، هنوز هم نامه ای در دستم نیست
شوم که در مدت زمانی که در این پارک لعنتی نشسته ام و فکر کرده ام، می توانستم به چند نفر نامه بنویسم و بپرسم چرا نامه ننوشته 

. اند

حتی نوشته بود که نامه ای هم از تو داشته که نوشته . در نامه ای نوشته بود که چرا مدت هاست نامه ای ننوشته" ع"چند ولت پیش 
من از کجا بدانم باالخره نامه . ولی این مشکل مرا حل نمی کند. بوده ای؛ مدت هاست برای هیچ کس، از جمله من نامه ای ننوشته ای

ین . ای می نویسی یا نه؟ این جور نامه نوشتن حتی مشکل تو را هم که نامه نمی نویسی، حل نمی کند ولتی نامه ای نمی رسد، اول
اما بسیاری هستند مثل تو، که می . فکری که به سراغ آدم می آید این است که اگر نامه ای دریافت شده بود، البد جوابی هم می آمد

آن ولت منی که نامه نوشته ام باید بنشینم و حدس بزنم که نظر یا . توانند نامه دریافت کنند و با وجدان آسوده نامه ای هم ننویسند
خوب، والعن راضی هستی . عکس العمل فالنی در مورد فالن یا بهمان مطلبی که من در نامه ام نوشته ام، چیست و چگونه بوده

دیگران پاسخ ها و عکس العمل های تو را حدس بزنند؟ فکر نمی کنی اینجوری اشتباه فهمی پیش می آید؟ ولتی کسی برای همه می 
آن ولت احتمالش زیاد است که پاسخ ! نویسد، نمی داند برای چه کسی چی نوشته یا چی را برای کی نوشته، یا اصلن نوشته یا ننوشته

آدم . چیز خوبی نیست... مطلبی را که برای یکی نوشته، بجای دیگری حدس بزند و نظرات اولی را به حساب دومی بگذارد و الخ 
این است که گاهی روی همان نیمکتی که نشسته ام . پریشان می شود که بجای دیگری فهمیده بشود، یا دیگری بجای آدم فهمیده بشود

آن ولت به دیگرانی فکر می کنم که مثل من نامه ای دریافت نمی کنند و در پارکی می نشینند . آرزو می کنم من هم نامه ای نمی نوشتم
با این که نمی دانم کی هستند و کجا . دلم برایشان می سوزد. و به نامه های ننوشته و نرسیده ی خودشان و دیگران فکر می کنند

گاهی هم . هستند ولی گاهی شده که برای بعضی شان که همه ی امیدشان به دریافت یک نامه است، از روی همدردی گریه هم کرده ام
ولی با وجودی که درد مشخص و آشنایی را به روشنی در چهره های نا مشخص و . فکر کرده ام برای همه شان نامه بنویسم

این است که برای تسکین دردهای آنهایی که آدرسشان را . ناآشنایشان حس می کنم، اما آدرسشان را ندارم تا نامه ای برایشان بنویسم
. متاسفانه همیشه آدرس آنهایی را داریم که نامه نمی نویسند. ندارم، باز هم به آنهای که آدرسشان را دارم، نامه می نویسم

. گاهی از شدت ؼیظ به این فکر افتاده ام که برای تنبیه آنهایی که نامه نمی نویسند، دیگر نامه ای ننویسم تا درد بی نامگی را بفهمند
یا اگر دوست ندارند برای من نامه بنویسند، دست کم . چون اگر بود، نامه می نوشتند تا نامه دریافت کنند. شاید هم برایشان مهم نباشد

آخر کسانی هستند که فکر می کنند بی آن که . در نامه ای می نوشتند که نامه ی مرا دریافت کرده اند و مثلن از این بابت خوشحال اند
.  برای من نامه ای بنویسند، پیوسته برایشان خواهم نوشت



اگر یک روز آنهایی که نامه می . گروهی که نامه می نویسند و گروهی که نامه دریافت می کنند. فکر می کنم در دنیا دو گروه آدم هست
بته شاید عذاب وجدان . نویسند، دیگر ننویسند، چه خواهد شد؟ آن ولت پستچی ها مجبورند تنها صورتحساب ها را به ممصد برسانند ال

چون ولتی نامه ننویسی . در عوض برای آنهایی که نامه می نویسند، دنیا جهنم می شود. آنهایی که نامه نمی نویسند هم کمتر شود
. دیگر امیدی هم بالی نمی ماند

دو . آخر این روزها تمام نامه ها کوتاه و شبیه به هم شده اند. دیروز برای چند دلیمه از این که نامه ای دریافت نمی کنم، خوشحال بودم
یک سطر بعدی حاکی از این است که با وجود ننوشتن نامه، . سطر اول همه ی نامه ها صحبت از عذاب وجدان ننوشتن نامه است

بته امضاء )تنها تفاوت موجود در نامه ها، سطر سوم است "! عشك میان ما هم چنان و با همان حدت و شدت سابك روان است" و ال
اگرچه من به دلیل بی حوصلگی و تنبلی نامه : "سطر سوم برخی نامه ها خواهشی ست همراه طلب بخشایش، که. (که جای خود دارد

و در برخی دیگر سطر سوم وعده ای ست به آینده که نامه ی مفصلی خواهند ". نمی نویسم اما تو منتظر نباش و هم چنان بنویس
... نوشت 

دیشب فکر کردم شاید بهترین راه حل این است که شرکتی عام المنفعه، نامه هایی با متن های متفاوت چاپ کند و مثل کارت پستال های 
: مثلن شبیه به این. آماده در سوپرمارکت ها بفروشد

سالم عزیزم 

. با عشك...     و از این لبیل .. دلم برایت تنگ شده، . بعدن برایت مفصلن خواهم نوشت. از دریافت نامه ات خوشحالم

: یا

. اما مگر زندگی و گرفتاری هایش می گذارند. سالم، مدتی ست دنبال فرصتی می گشته ام که بنشینم و چیزی از سر للب برایت بنویسم
.... و از این لبیل ... 

: یا

.... باور کن از کسالت روزمره گی، دستم به للم نمی رود 

: یا

ؼیره .... را در خیابان دیدم و آدرس تو را گرفتم و .... دیروز . عزیزم، چند ولت است کتابچه ی آدرس هایم گم شده

: یا

دوست مهربان و گرامی  

نداشته ای، چه / من خبری نداشته ام / در این یک سال و نیمی که از تو . مرا می بخشی که پاسخ به نامه ات اینمدر به تاخیر افتاد
عمرش را ... و/ دایی بچه ها / مادر خانم / یک دوست بسیار عزیز / برادر / خواهر / مادر / اولش که پدر . گرفتاری ها که نداشته ام

مادر / یک مزاحم / یک دوست لدیمی / برادر / خواهر / مادر / بعد هم پدر . مدت ها دست و دلم به هیچ کاری نمی رفت. داد به شما
/ آنها که رفتند پسر کوچیکه / آن . هوار شدند روی سرمان/ با یک مشت فک و فامیل مهمان ما بودند .... و/ مادر شوهرم / خانم 

امون / خانم / دختر وسطیه  ...  دیگر دکتری نبود که . چه مرگشه/ دکترها هم نمی فهمیدند چشه . مدتی مریض شد/ ... آل

شاید هم بهتر باشد خود من چنین نامه هایی . فکر می کنم اینجور نامه های از پیش نوشته شده مشتری های فراوانی خواهند داشت
بنویسم و برای دوستانی که نامه نمی نویسند، پست کنم تا هر ولت الزم شد مطابك با شرایطشان، یکی را انتخاب کنند و برای خودم 

اگرچه این روزها همه ی نامه های رسیده کم و بیش . عیبش این است که نمی دانم هرکدامتان چه متن یا متن هایی الزم دارید. بفرستند
دالیل نامه ننوشتن از شمال آمریکا تا جنوب الیانوسیه، با وجود تفاوت عظیم آب و هوا و نوع کار و زندگی و ... دارای یک مضمون اند

. تفاوت ساعات شبانه روز، خیلی شبیه به هم اند

بته بهتر است در مورد گذشته و این که نامه  فکر نمی کنی برای جلوگیری از این همه مشکل، نوشتن یک نامه ضرورت داشته باشد؟ ال
این را هم ننویس که در آینده نامه خواهی نوشت، چون جز این که عذاب انتظار مرا زیاد کند، نتیجه ی . ننوشته ای، چیزی ننویسی

اگرچه . مثلن اگر بنویسی که در آینده نامه ای نخواهی نوشت، آن ولت من هم دلیلی ندارم تا دیگر نامه ای به تو بنویسم. دیگری ندارد
!  این طوری زندگی کشنده تر می شود... 



......   پس 

 ...  تا نامه ی بعدی 
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حرؾ تو حرؾ  

 (غزل).زن ها جز بدنشان چیزی ندارند

 

 گوشش را ببنده و  واینم هست که آدم پاری ولتا دلش میخواد چش. یه جورایی حك به جانب شوماست!  خانومؼزل چی بگم وهللا
باالخره ما هم زاییده گاییده ی همین ! بگی، تؾ سرباالسچی گاسم بیشتر واسه ی اینه که هر. به روی مبارک نیارهبعضی چیزا رو 

دایی یا اصلن برادر یکی  پسرعمو، یا پسرعمه یاپسرخاله س یکی ، بزنیسر و تهش را که . یبه نیستنؼر این مردا هم که ، نه؟خاکیم
 این ! آدم خودش خوار و خفیؾ میشه؟"زن ها فمط یه بدن اند" بگه اینجا بذاره،؟ چطوری میشه آدم نه ورداره، نه هان،  آدمهتنی خود

بالنسبت شوما که  و بابا بزرگای ما پشت در پشت، ها باباخان؛به لول هرمز . حرفا که مال حاال و یه دله پیش نیست که، لربونت
ا بوده، دست مردا بودههمیشه  دیگه، للم بودهخب، این طوری . زن را یه سوراخ می دیده نمیشنفی،  ، یعنی همه چی تو دست اون

 این ثانیه، یه کله هم روی این سوراخ هست، میشه؟ از حاال نمیشه که یه روز صبح سر از بالش ورداری و بگی؛ !شایدم تو تنبونشون
! خندند به تنشون می ارزه، هیچی هم که تو روت نگن، ته دلشون به ریش نداشته ات می سرشونوهللا یه بُر از همین آدمایی که 

بیخود .  دست کمش برا مردای ما سخته!سبز بشه" سوراخ"، ناؼافلی یه کله مث لارچ روی این این همه لرنباورش سخته که بعد از 
   میگم؟ نه، تو دونی و حضرت عباس، بیجا میگم؟

 اند، سیاها را  نژادپرستبوی لورمه سبزی می داد، به آمریکایا فحش می دادیم کهمثلن اون زمونا که ما یه الؾ بچه بودیم و کله مون 
آبجی مونا .  زن یه سیاه بشه؟ خب، راستیاتش فکرشو نکرده بودیم تیه روز یه آدم بیکار، پرسید؛ حاضری آبجی. لبول ندارن و اینا

 یعنی بس به . که مالیات نداره، آدما می زنن دیگه حاالم نمل ما جماعته، حرؾ؟بدیمش دست یه سیاه می شد چطوری! دوست داشتیم
کله " بدن"لبول کنی که این که یه خانوم حسابی هستی، اگه شومام از یه طرفم ولی خب، ! شده اند" فمینیست"حرؾ، حاال خیلیا یه پا 

ایون به َحَرجی روش نیست، دیگه ا که آل ایون باید فکرشون را عوض کنند؟ خب اون ،  نزائیده اندنیست، هست؟ یعنی شوما میگی آل
..." آزاده خانوم "، یه چیزای می نویسند مث  و بخوان طرؾ ما را بگیرننسابیده اند، نُشسته اند، نروفته اند، خیلی که حالیشون باشه

،  خودمونه یه چیکه شم تمصیرخداوکیلی باس لبول کرد که! بگوشتی با ادویه ی روشنفکرانهآیه روضه .. . چی چی با چه میدونم دکتر
  لبول نداری؟

نتاین"بود به گمونم، الدس خانوم دعواش میومد که این  پیارساال چارسالهمین  روز "مگه ما خودمون .  شما چیه افتاده تو دهن"وال
پیدا " اسفندارمذ" اند از تو کتابای جد و باخاجه شون حرؾ در بیارن، یه گرفتهنداریم؟ بعد هم مث خیلی ها که این روزها یاد " عشك
 ما خودمون همه چی داشته لرارهمی بینی سر علی؟ نیست که ! داشته ایم" روز عشك"ند که ما خودمون ه ا و فیل هوا کرداندکرده 
تهش باد بیرون کشیده ای،  اجدادت یر یه بار نفتالین و تنباکو، از صندولخونه ی زدلم بود به الدس بگم؛ این اسفندارمذی که از! باشیم
گنده . بزرگامون چوپون بوده اند و رعیت بابا خب رودرواسی که نداریم، باباها و. بوده" بارداری"این َمِلک نگهبان !  خواهرمیده،

 و جو  شیر بوده، ماست بوده، گندم و. هاشون چارتا بز و بزؼاله داشته ان و یکی دو تا گاو و یه تیکه هم زمین، که بکارند و بخورند
بارداری هم، مث هر کوفت و ماشرای اونولتا   .می داده اند" بار"خارخاسک بوده، هرچه که بوده، همین زمین و گاو و بز بوده که 

می " بار"زن هم حکم همون گاو و گوساله و زمین را داشته، خب .  نگهبانی می کردهمردمخودش را داشته که تو اعتمادای  ملک دیگه
هه ی اسفندارمذ هم کهداده،  این  نه حرؾ، تو اعتمادای مردم، بهحاال بس! بوده، خب این یکی را هم می پاییده" بارداری" نگهبان  ال

 ،مثلنو سالطون  مور و ملخ و شپش و وبا  ازاعتماد مردم بوده که مثلن بارداری را از بالیا حفظ کنند،.  ها نگهبان بوده باشهوالعنکه 
مردم هم می رفته اند . آناهیتا مثلنهر کدوم مسجد و محرابی هم داشته اند، هم  نگهبانااین . تا تخم و ترکه شون سالم بمونه و اینا

 ببره و خودشها را با "باردار" اونجا خوابش نبره، سیل بیاد ، اسفندارمذ را میگم، می کرده اند که مثلن این نگهبانه نیازاونجا و نذر و
!  اینا

ی افسانه هامونه تو  داره، مومن مسجد ندیده؟ اصلن کدوم عشك؟ گنده ترین عشما توی طایفه ی ما، عشك به ربطی  بگو این چهخب،
. نیگا کن دیگه.  ؼزل خانوم شوما خودت صاحب کماالتی، خب". رودابه"و " زال"یکیش همین ! کمتر بوده" مانع"و " منع"که مثلن 

رودابه از یه طرؾ، زال هم از یه . ، صد دل عاشك هم میشننهندیده و نچشیده، یه دل . شنفناینا همو می بینند، یعنی نمی بینند، می 
یکی از طایفه ی عروس میگه؛ پسره زاغ "! ضحاکه"خبر که می افته تو دهن مردم، یکی از طرؾ دوماد میگه؛ دختره از پشت . طرؾ

دردسرت ! بابای دختره هم میگه؛ این پسره، بچه ی مرؼه. ؛ دختره هرزه س میگهیکی از دور و بری های دوماد. و سفید و بدترکیبه
 و بال، ما برای همدیگه اال  اون دوتا هم که پاشونو می کنند تو یه کفش که. ندم، هر کی یه چیزی میگه بلکی این وصلت سر نگیره

داری منو؟ شاه باس می . لبول می کنه که این وصلت سر بگیره" شاه"زمین و زمون را می ریزند به هم، تا باالخره . ساخته شدیم
.  پهلوون بوده، رودابه که بال نسبت شوما که میشنفی، تو این مملکت هیچ خری نبوده" زال"گیرم حاال "! آره"گفته 

 بوده که حیوونکی دختره، از گندهاونمد  که دختره میاد تو خونه ی دوماد و یه شیکم میزاد، اونم چه شیکمی، بچه همین دردسرت ندم،
همین که اسم .  بچه که چه عرض کنم، خرچه را از پهلوی دختره می کشه بیرونوتا باالخره مرؼه میاد . دو ماهگی نمیتونسته راه بره

می ین رودابه خانم یگه جایی اسمی ازد تو بگی . میره پشت پرده .کنده میشه، دختره میره تو کوزه" بارداری" و لال  میذارندبچه را



 و دعوا، سر و کله ی این رودابه خانم هم الی دست و پای  جنگمگه مرگ و میری باشه، یا پسرش بخواد بره. برند، اصلن و ابدن
.   اشک، پیدا میشه، و باز، میره همونجا که عرب نی میندازه، اگه بندازهلطرهمردها، به اندازه ی چار 

 زور بچپونندش تو  بههمون یه شب پیداش میشه که! مثلن" تهمینه"شوما نیگا کن، . یکی اینطوری بوده ها همین  خیال کنینه
سودابه هم یه جور دیگه، .  امون خدا و میره وردست باباشبهش را زمین میذاره، سهراب رها میشه "بار"همین که . رختخواب رستم

 می که  اما همین.  تیکه پاره می کنه و تو روی باباش وامیسه، شازده س و هشتش یازده سکاووس،تا ولتی خودشو برای عشك 
کدوم عشك؟ .  دیگه پاک فاسد و گندیده س کهبعد هم که عاشك سیاووش میشه،. چپونندش تو خوابگاه کاووس، سودابه دیدی، ندیدی

ا"اونه که " عشك" خب، ! ش شده"ارباب"آشپزخونه و حرمو ول کرده، رفته عاشك پسر " ضعیفه "ناؼافل!  کنهمهر و مومش "آل
یی می کنه و سر چاه بیژن نگهبانی گداگنبد و بارگاه باباشو ول می کنه و شب و روز . یا اون یکی منیژه! پتیاره زنیکه ی ؼلط کرده

ابیژن میشه، دیگه شازده بی شازدهخونههمین که ؼائله می خوابه و دختره وارد . میده جایی ازش کنیز مطبخی هم اگه بود، .  ی آل
 همه شون همون.  و تمامحضرات،کدومشونو که بگیری، آخرش میرسی پشت پرده ی حرمسرای  سر و ته هر... ، نه؟بردناسمی می 

داشته ایم، روزش را هم " عشك"نیست که خیلی  . ایم داشته"روز عشك"اونولت میگن ما خودمون . گم و گور میشنپشت و پسال 
!  وهللا اگه بخت ما بخت بود، دست خر واسه ی خودش درخت بودمی بینی سر علی؟! تعیین کرده اند

توی . یی راستم میگنجوراخب، یه . به الدس خانوم گفت؛ میشه؟ حرؾ بزنی میگن زدی ذوق مردمو کور کردی نمیشه  اینا را کهخوب
هرکی دنبال یک سنگ و کلوخی می گرده تا برای خودش و فک و  اند، کرده این برهوت بی شناسنامه ای که واسه ی ما جماعت درست

هم ولتی سیب " آدم"آدم پاری ولتا میگه این چیزی که از مردم میگیری، چیزی هم داری جاش بذاری؟ . کنهدرست " سه جلد"فامیلش 
!... بی صاب مونده شیره جلوی بگیا گندم یا هرچه را خورد و چشاش واشد، دو تا برگ دم دستش بود که 

"! هسته" یده بهچسبمردمو ول کرده به امون خدا، " حك های مسلم" برم ماخلك هللا ش عیب داره، همه ی لربونشین حاجی هم که ا
و اینا خوش " خشایارشا"و " خلیج همیشه فارس"و " اسپندارمذ"اگه دلشون به ... خب یه مشت آدم بی گاز و بی برق و بی نون و

 گل بگیره، مردمو   دور از جون شوما، آدم مریض که نیست ُهک ُهک راه بیفته، بره دم سوراخ امیدکنند؟نباشه، به چه امیدی زندگی 
بابا خلك هللا، یه دستگیره پیدا !  با یه باد از هم می پاشهکه  هان؟ از اون طرفم آدم زورش میاد در و همسایه دلشون به ابر خوش باشه

حاال اگه . حمم دارند.  کنیممیگن کو دستگیره؟ سراغ داری، بده دستمونو بهش بند!  زپرتو، از جا کنده نشهگوز ممدحسنکنین که به یه 
ناس، اسنفدارمذ خودتی، خشایارشا تویی، یا بگی ایها  هفت لرآن به میون، امام خودتی، هنوز حرؾ از دهنت در نیومده،  استؽفرهلل،ال

از آدمی که از ناله ی مرغ تا شیون جؽد، برای یه لممه نون و یه للپ زندگی، هزار . حمم دارند. ی گردنت طناب می بافندبراهمه شون 
کدوم پا؟ اینه که آدم بهتره ُحناق بگیره و ". ت واساروی پای خود"خنده ش میگیره اگه بگی ،  بینه و می شنفهجور تحمیر و تکفیر می

.  بی ؼیرتی به تنش بماله و تماشا کنه پیه ...روشو بگردونه

 و دلسرد از زمین و خسته  همه دلگیر و. گاهی هم باید لی لی به الالی مردم گذاشت! ین خودمون بمونه، ؼزل خانومبینی که میگم، ا
را خورده اند و " شرم"دمای حاجی هم که چشم و رو ندارند، آ!  نکناضاؾ اگه باری از دوششون ور نمیداری، چیزی بهش... آسمون،

یه للم سرخاب سفیداب و چکمه را چش ندارند ریخته باشند، و عمده  که جنسشون رو از کینه و حسادت انگار! لی کرده اندرا " آبرو"
!  پناه به خدا از این همه نظر تنگی.  زن جماعت ببینند پای بههم

خیلی هام نشسته . جورؼرض این بود که بگم می فهمم شوما چی میگی، ولی خب، حرؾ بزنی یه جور، نزنی یه .  میادحرؾ تو حرؾ
ینه که آدم گاهی که تنهاست، به خودش میگه؛ به توچه زنیکه؟  ا.اند تا بلکی خدا خودش یه جوری حك مظلومو از هرچی ظالمه بگیره

ا"به اندازه ی خودش می فهمه، نه؟ گاسم حك با  هر کی .بخور و شکر خدا کننون و ماستو   که  معلومباشه، چمیدونیم؟ از کجا" اون
 شاخه و تیر می انداخته به دل و بار مردم سر، که می نشسته "اروس"خودش یه چیزیش می شده، مث اون یارو " اسپندارمذ"همین 

"! ...  بمای انواع"تا تحریک بشوند، برای 

  !یرهنگگرم کن، برم یه سری به لابلمه بزنم، برنجم ته با یه چیزی  خودتوسر یه دله . چایی ت سرد شدلربونت، 
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گهی لپ لپ، گهی دانه دانه 

 

حضور پر لدرت شیخ . روبراه کنند" بانشاط"ظاهرن این بار هم مالیان موفك شدند با ترفندهای آخوندی، انتخاباتی به اصطالح خود 
معادل )" بزرگ اصولگرایان"خدا برکت دهد، سی چهل تایی داوطلب از  و" اسفندیار بهار"رلابت با آخرین لحظه، در بهرمانی در 

با شعارهای " تکثیر انواع"یعنی ! تر اند" اصالح طلب"هم که همه شان از آلای خاتمی جک و جانورانی . ("بزرگ ارتشتاران"
روش تکثیر و تولید انبوه، . بکاهند فرو ،"جمهوری"و بوی تعفن وضع فالکت بار " مخالؾ"تا از حدت و شدت ایرادهای " منتمدانه"

شبیه انتمادات آلای علی مطهری و . یخ بزند" مخالفت"های مشابه، تا بخار مطالبات فروکش کند و "جنس"نوعی انباشت بازار از 
، شارالتان هایی در نمش منجیان آزادی و شکوفایی التصادی و ؼیره، که همه هم مثل آن "مردم"دلسوزی های آلای احمد توکلی برای 

وار به "هاله"ند، خود فروختانی مردم فروش، مالیانی مکتب ندیده که هنرشان صدور نظرات  داری، دکترا در التصاد"التصاد"معلوِل 
این ! ، یا بالعکسبشود، آب سر باال می رود" عدالتخواه"و " مردمی"ولتی آلای احمدی نژاد . جهان، از روی تشک های خیس است

نم " ، و یک از ترفندهای رژیم آخوندی ست که با سرریز کردن داوطلبان ریز و درشت و رنگارنگ، خاک در چشم مردم بپاشدهم 
 .ی تازه به خلك هللا، بچپانند "توپوز"ی تازه، از میان گرد و خاک برآورند، و چمالی ترشی انداخته را چون "کرده

 (تظاهری نمایشی) "!مردم به شعارها توجه کنند، بعضی برای جلب آرا شعارهایی می دهند که از اختیاراتشان بیرون است"خامنه ای؛ 

هوا کرده اند، روزگار آن سرزمین و آن مردم، به کجا می رود؟ نوستراداموس پیش " انتخابات"اما در سایه ی مخوؾ فیلی که به نام 
بینی کرده که صبح بیست و پنجم خرداد یکهزار و سیصد و نود و دوی شمسی، شورای نگهبان و وزارت کشور و هیات برگزاری 

 و به کوری چشم ،"بزد راست بر چشم اسفندیار"اعالم می کنند که شیخ بهرمانی " همه با هم"انتصابات در جمهوری اسالمی، 
با اکثریت لاطع آراء ، بی هیچ تملب و شائبه ای ، (!بخوان فرادسته ای، فراخانوادگی، یعنی کشگ)" فراجناحی"یک دولت ، "دشمنان"
گذشته و از بازرسان آژانس بین " حك مسلم"اعالم می کند که از " رهبر معظم. "تشکیل می شود ( میلیون27رکورد تازه باالی )

یعنی )هم " سیاه لشگر" عده ای .المللی انرژی تماضا می شود به ایران بیایند و نیروگاه ها و سایت های هسته ای را مهر و موم کنند
مردمساالری "بمال بازی )فیل هوا می کنند " سیاست تازه"اینسو و آنسو، در مخالفت با  ("!مانع اصالحات"یعنی ! جناح مخالؾ

به تاسی از یکدیگر " لطع نامه دانشان درآمده"شورای امنیت سازمان ملل و آمریکا و اروپا و کشورهای استکباری هم که  ("!دینی
گیر کرده، یکی بعد از " تنگه ی هرمز"و مشتری های نفت، که نفتکش هایشان در ترافیک . ها را در بخاری می اندازند"کاؼذ پاره"

، دالر هفت تومانی نمد، تحویل متصدی پمپ می "باؼت آباد انگوری"دیگری در اسکله های ایران پهلو می گیرند، و در میان فریادهای 
یک شبه به یاری امام ... پاالیشگاه های نفت و گاز و پتروشیمی و پمپ ها و اسکله ها و. دهند، و نفت بشکه ای صد دالر می برند

در همان یک هفته ی پایانی خردادماه، دولت بدهی دویست میلیاردی اش به بانک های داخلی، و بخش . می شوند" نوسازی"زمان 
 میلیارد ارز و طال و پول نمد ذخیره 430 عده ی معدودی هم که. خصوصی بدهی هفتاد میلیاردی اش به بانک ها را نمدن می پردازند

می گذارند و صبح روز بعد، چرخ تورم پنجاه درصد به باال، " فراجناحی"کرده اند، داوطلبانه تا شاهی آخر مالشان را در اختیار دولت 
  !ناگهان پنچر می شود

اگر بخواهد شرایطی بوجود بیاید که بین من و رهبری حالت ...، وارد عرصه نخواهم شد(خامنه ای)من بدون موافمت ایشان "رفسنجانی؛ 

 (یک فریب تازه از فریبکاری لدیمی. یک دروغ بزرگ دیگر) ".نزاع و اختالف بوجود آید همه ما ضرر خواهیم کرد

هم زمان آلای پوتین هم لرارداد سهم پنجاه درصدی ایران از بحر خزر را که یک طرفه امضاء کرده، می فرستد، بنابراین صدراعظم 
دستور می دهد تمام ماشین های چاپ اسکناس را پیش از پایان خرداد، به لسمت عمیك بحر خزر که سهم ایران است، " فراجناحی"

آمریکای التین و . بریزند تا آبش یک متر باال بیاید و ماهی های خاویار، بتوانند رلص کنان خیابان های شهرهای ساحلی را طی کنند
هم کشتی کشتی برنج و روؼن و میوه و اؼذیه و اشربه ی مجانی به بنادر ایران ... لبنان و اسرائیل و چین و هند و آفریمای جنوبی و

.  می فرستند و اجناس با لیمت کم به نفع بیکاران سابك، در اختیار امت حزب هللا لرار می گیرد

 (دروغ به ساده دالنی که دل به شیادانی از گونه ی دیگر سپرده اند) ".بهترین گزینه در شرایط فعلی آلای هاشمی است"خاتمی؛ 

ی شوند، اسد کنار می رود، حماس با عباس هم آؼوش می شوند، حزب هللا لبنان دکانش را تخته می کند، نتن ذوب متحریم ها یک شبه 
در مکه ماللات می کنند، شیخ  (نخواست نامش فاش شود)با میانجی گری شاهزاده سعودی " فرادسته ای" ریاست جمهوری یاهو و

میلیاردها دالر بابت بهره برداری یک طرفه از منابع زیرزمینی مشترک ... نشین های خلیج، کویت و عراق و ترکمنستان و آذربایجان و
میلیاردها دالر ... هشتصد هزار ایرانی ممیم امارات، صد هزار ممیم ترکیه، هفتاد هزار ممیم مالزی و. با ایران، خسارت می پردازند

 کارخانه هایی که در این سی ساله یکی یکی خوابیده اند، یک شبه بیدار می !سرمایه شان را، گونی گونی به ایران باز می گردانند
شوند، زمین های بایر، به شمول کویر لوت، گیاه باال می آورند و گندم و جو و ذرت و سویا و ؼیره تا باالی مرز خودکفایی می 

ه کرد بجایی رسیده بودند، مانند اصحاب موتلفه که بازار را لبضه" بازندگی"و " سازندگی"های تمام کسانی که به یمن دولت ... رویند
بودن، یک شبه " خودی"به یمن آلای محصولی که امثال ، یا "نماینده ی دائمی رژیم در مجلس اسالمی"آلای توکلی امثال ند، یا ا

 25رسیدند، از صبح روز " سرداری"از سربازی به " عظما"مبارک " یک دست"با اشاره ی میلیاردر شدند، یا امثال جعفری ها که 



 آخوند مصلحی وزیر اطالعات خودکشی می کند، والیتی ترک !، و خانه نشین می شوندخرداد، جملگی استعفا می دهند، استؽفار می کنند
می کند، لالی باؾ از شهرداری استعفا می دهد، و چون زندانیان آزاد شده اند و اوین به موزه تبدیل شده، ریاست افتخاری " والیت"

می شود و " تکثیر"، کرباسچی  و مجاهدین می شودفائزه ی هاشمی وزیر اعاده ی حیثیت و تمشیت امور بهائیان. می پذیرندموزه را 
.   آفرینند می"حماسه" و فضای سبز درست می کنند،، سازند می  "برج"منصوب می شوند، و  همه ی شهرها یشهردارکپی هایش به 

اطالعات دلیمی داریم که این آلا ... ' من گفتم، من بیانیه دادم' می داند و می گوید ۸۸کسی که خود را پیشگوی حوادث "حیدر مصلحی؛ 

 ("بمال بازی"یک هنرپیشه ی دست دوم دیگر، در ادامه ی )! "در فتنه دست داشته

هفتاد طلبه که از حوزه های علمیه و دانشگاه امام صادق .  در لانون اساسی می شود"اساسی"مجلس موسسان مشؽول بازبینی 
و در زمینه  بجای سازمان برنامه و بودجه، از زمین می رویند دکترای التصاد بین الملل گرفته اند، جهت بهبود التصاد و برنامه ریزی،

های عمرانی و صنعتی و کشاورزی و ؼیره، پیشنهاد صادر می کنند، سرمایه داران بین المللی برای سرمایه گذاری در این طرح های 
نبوغ آمیز، در رلابت تنگاتنگ، بی چشمداشت یک لایر بهره، یا تضمین ثبات، میلیاردها دالر برای گردش چرخ های التصادی 

 سرمایه گذاری می کنند، مردم چنان به نظام امیدوار و مطمئن می شوند که ترافیک تهران به چشم بر هم زدنی برطرؾ می ،جمهوری
در بخش صنایع فوالد، مس، آلومینیوم، . ، کارخانجات اتومبیل سازی روی خط تولید می افتند می شوندشود، جاده ها تعمیر و امن

پتروشیمی و سدهای بزرگ و زیربناهای توسعه ای، ساخت آزاد راه ها یا راه آهن های تندرو، صدها کارگاه متوسط و بزرگ عمرانی 
که تعطیل شده بودند، بکار می افتند و هزاران نفر از الشار تحصیل کرده که به عنوان مهندس و تکنیسین و کارگر متخصص، 

میزان بدهی وزارتخانه های ذیربط مثل وزارت نیرو و راه و ترابری به پیمانکاران . مسافرکشی می کردند، مشؽول به کار می شوند
صدر "همه چیز به شکل . وضع ارز و کاالهای اساسی مصرفی در لیمت های ده سال پیش، تثبیت می شود. ممروض، پرداخت می شود

مردم "و از سراسر جهان برای دیدن این ... می کنند " بردباری"و " صبر"به مردم توصیه ی " بزرگان"روبراه می شود و " اسالم
، توریست وار به جمهوری سرازیر می شوند، و همسایه ها صؾ می "معادالت بین المللی را بهم ریخته"نوظهور که همه ی " ساالری

... بپیوندند" ایاالت متحده ی مردمساالری دینی"بندند تا به 

 *".به مراتب بازتر و آزادتر است (رفسنجانی)جامعه ایران امروز از دوران ریاست جمهوری او : " نماینده مجلس۱۵۰

دانشجویان خلع ستاره می شوند، تبعیض میان زن و مرد برداشته می شود، دیگر کسی بخاطر این که بابا بزرگش در جنگ بوده، یا 
دایی اش شهید شده، بی کنکور و کالس، صاحب مدرک دکترا و کارشناسی نمی شود، صبح اول مهر، دانش آموزان سراسر کشور، اعم 

به هزاران مدرسه ی نوساز وارد می شوند بی آن که پدر مادرها از ترکیدن بخاری و ... از کلیمی و مسیحی و بهایی و مسلمان و
آموزش برای کودکان خیابانی و کودکان کار، مجانی و اجباری می شود، معلمان بازپرسی و تفتیش . فروریختن سمؾ، نگران باشند

 از فعالیت در "برادران لاچالچی"بیمارستان های مجهز بنا می شود و معتادان به رایگان ترک داده می شوند و . عمیده نمی شوند
سرداران سپاه و بسیج، از امتیازات استثنایی در .  دست می کشند و به پادگان ها می روند، از شرق به ؼرب،تریاک و هروئینبزرگراه 

پیران و بازنشستگان از دارو و . وکیل و وزیر ارث جد و آباء شان را از مردم نمی خواهند.  مانندفسخ و فجور و فساد، محروم می
...  داللی مولوؾ می شود و همه به کارهای تولیدی مشؽول می شوند،. درمان مجانی برخوردار می شوند

".   کرده امآبرو و اعتبارم را به دست می گیرم و وارد میدانی می شوم که سال ها لبل تجربه"هاشمی؛ 

و در آن شرایط رهبری را تنها ...  موضعی که باید در برابر فتنه می گرفت، نگرفت۸۸هاشمی در ناآرامی های سال "علی اکبر والیتی، 

  (ادامه ی دعوای زرگری برای فریب مردم) . "نمی گذاریم آنها که با رهبری نظام زاویه دارند، امور کشور را به دست گیرند... گذاشت

در میان جار و جنجال بازسازی و سازندگی، بعد از مراسم آرام شب چهارشنبه سوری که سرداران سابك رادان، نمدی، احمدی ... و
با لباس سرخ و صورتی سیاه، دایره زنگی به دست، در خیابان ها می رلصند، ولتی هر ایرانی بر سر سفره ی هفت ... ممدم، جعفری و

دید و بازدید و آجیل و شیرینی و میوه ی فراوان و ؼیره، در هیابانگ جشن و " حماسی"سینش یک بشکه نفت دارد، و در شوربازار 
ام نوروز   خرداد یکهزار و سیصد و نود 24، مردم یک والعه ی بسیار کوچک را که عصر جمعه 1393پایکوبی و خرید و روبوسی ای

خرداد  24 عصر سال ها بعد، در گوشه ی صفحه ای از تاریخ معاصر خواهند نوشت؛. و دو شمسی اتفاق افتاده، بکلی از یاد می برند
بودند، رهبر " ذخیره"، ولتی شورای نگهبان و وزارت کشور هنوز سرگرم شمارش آراء از پیش نوشته شده در صندوق های 92

، ترشی انداخته شده بود، یک نوکر "نظام" که سال ها در پسله ی معظم بر صفحه ی سیمای جمهوری ظاهر شدند و به موجودی گمنام
ا"بی جیره و مواجب  شرکت کرده بودند، به سفارش آلای " بانشاط"بعد از خبر صدا و سیما، آنها که در انتخابات . تبریک گفتند، "آل

، همه متماعد شده بودند که "بهرمانی"به نام " آب زیر کاهی"انتخابات زیر نظر " مهندسی"چون طبك به خیابان نرفتند، " عارؾ"
احتمالن شبیه همان کلماتی که هر ). چیزهایی گفتند که وزارت ارشاد اجازه ی چاپش را نمی دهدبرخی ها هم و . رایشان شمرده شده

روز بعد هم روزنامه ها نوشتند شیخ بهرمانی با ششصد هزار . (روز در تاکسی و اتوبوس و خیابان و فروشگاه و ؼیره می شنوید
بی آن که کسی رگ و بندش را در حمام زده " امیرکبیر ثانی. "ندشکست خورد و اسفندیار بهار، با چهارصد و پنجاه هزار رای، رای،

شد، برجای " تاسیس"به یاری او که " دکانی"شیخ که خوب می دانست . باشد، در آخرین کالم گفت؛ ما آمدیم درست کنیم، نگذاشتند
 . نخواهد شد" ایران"خود خدا هم ویرانه ای که به دست ، ...مانده، گیرم به ازای ویرانی یک ملت، یک فرهنگ، یک سرزمین و

از تمام لتل ها و جنایت های سی و چند ساله، با طعن و لعن آنها که مورد نفرت مردم بودند، به مظلومی تاریخی تبدیل شد، و " خواجه"



 "مظلومیت نظام"به اسوه ی  (از سر تا ماتحت نظام)به یاری جمالت مخالفان و موافمان ظاهری ، و  شدبا دو حرکت و سه جمله تطهیر
کرد، بیرون نشد، که انگشت ورم کرده  (حلمه ی آهنی در)نمی دانم کدام عارفی بوده، که روزی در جمع، انگشت در زفرین . تبدیل شد

دیگر روز، شیخ همان جا نشسته بود، چشمش . انگشت از زفرین به در کردند (یا روؼن)جماعت به یاری شیخ آمدند، با صابون . بود
جماعت پرسیدند با آن رنج که بر شما . بر زفرین افتاد، انگشت در آن کرد، نتوانست بدر کند که انگشت ورم کرده و سیاه شده بود

! رفت، چرا باز زفرین آزمودی؟ شیخ گفت پنداشتم به سبب فرو شدن انگشت، زفرین فراخ شده باشد

.  می افتدگدایی ، به ضجه ی از هم گسیختهپنجه هایی با  فریاد انمالبی می کشد، روز دیگر با مشت گره کردهیک روز که  آن

! ، دروغ و آخوند را از این سرزمین دور بدارد"پنبه دانه"، "رویا"، خداوند

غالمعلی حداد عادل، روح هللا حسینیان، دمحم اسماعیل کوثری، مهدی کوچک زاده، مرتضی آلاتهرانی، ..از جمله :  نماینده مجلس۱۵۰ *

 (مجموعه ای از سفلگان گردنه زن) ...."حمید رسایی و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  و من خراب کجاکجا کار صالح

 

خدایان نامیرا، و  جایی میان بارگاه حشمت ابدی  جایی ست میان آسمان و زمین، میان جهان اساطیری و دنیای والعیت،حماسهدنیای 
انی نیمه خدا کلبه های حمیر انسان های میرا، دنیای جهان حماسه، جهان . که پا بر زمین و سر در آسمان دارند نیمه انسان – پهلوان

 در والعیت زندگی کاربردی اما" حماسی"ساز و کار . ی شیرین است، سرگرمی زمان فراغ، و شاید تسکینی برای خوابهاافسانه 
ی خیال در ها"مرز" اؼراق، و شکستن و" ییگو گزافه" و حماسه سرشار از است،" اندازه "و" تعمل"چرا که والعیت، دنیای . ندارد

اما جایی برای گزافه  والعیت تراِژیک زندگی در.  دنیای حماسه هر گمبوده ای رجز می خواند و گزافه می گویددر! ست"بی اندازگی"
البد برای !  با لدم های حماسی طی کنیمرا" والعیت" پس کوچه های کوچهاگرچه در جزیره ی ما، عادت بر آن است که . گویی نیست

خیال سیر می کنیم، همه  بی پایی بر زمین، در آسمان ما پهلوانان آن جزیره،.  و صورت و دست و بالمان همیشه زخمی ستسرهمین 
 و اسفندیار را شب اول رمضان آؼاز می کرد، و رستم عباس نمل رستم و سهراب یا مرشد .عیارانی پیچیده در توسل و توکل و انتظار

با ! یا بیست و یکم رمضان، جماعت پای نمل مرشد، چند برابر شب های پیش بود شب نوزدهم .لصه را تا شب های لتل، کش می داد
شولی داشتند . بود" تزکیه ی نفس" لصه، برای ی که اؼلب، داستان را از بر بودند، حضورشان در مجلس سوگ فرو افتادن یالنوجود

.  می شد آبیاری"یکتراژ لذت "های پنهانشان از این زخم . های خود باشند ناکامی " کردننو " وتا بار دیگر شاهد شهادت پهلوانان، 
بر چشم اسفندیار بنشیند، مردم به نذر، و به امید آن که امشب اسفندیار  چوب گز شب لتل، پیش از آن که پهلوی سهراب دریده شود، یا

 که میان پهلوانان صلحی برلرار بودآرزویشان همه این .  نشوند، از مرغ و خروس گرفته تا گوسفند، لربانی می کردندکشتهیا سهراب 
جوی خونی که شب های نمل، در پیاده روی . باشد برای دل های رنج دیده شان تسالیی شود تا ناکامی گشتاسب و افراسیاب و کاووس،

 رستم ها و سهراب ها متجلی وجود  ی لهوه خانه جاری می شد، خون دل مردم آرزومندی بود که امیال سرکوفته شان را درروپیش 
دل از کاووس ها و گشتاسب های زمانه  داد پهلوانان،" جمع" حماسه با روند می دیدند تا دست کم اگر نه در والعیت زندگی، در

 !بستانند

لول می دهد تا پول نفت را  پهلوانی پیزری در والعیت جزیره ی ما هم،.  هر یلی رو در روی حریؾ، رجز می خواندحماسه، جهان در
ی دنیای حماسه، در روزمره گی زندگی ما، به کار آن کس می ماند که می هاگزافه گویی ها و رجزخوانی . سر سفره های مردم بیاورد

می گوییم؛ فکرش  با خود یا بؽل دستی مان به زمزمه همه می خندیم اما میان خنده،.  ای ماست و آب دریا، دوغ بسازدکاسهخواست با 
 پول نفت سر سفره ها نیآمد، که پشت رسوایی آن پهلوان پیزری به خاک تنهاهشت سال گذشت، نه "!  بشه، چی میشهاگه"را بکن 

انی ریمو ادعا می کنند که تورم را در کوتاه مدت به. شدذلت مالیده  عابری دستی ! تورم صفر درجه؟!  سفر می رساننداین بار اما پهلوان
 یاهو نتنولتی !  هم نمی شناسیرا" انار"لبوفروش گفت؛ معلوم می شود "! یانار عجب"به لبوهای بساط لبوفروش کشید و گفت؛ 

 از دفاع" اگر اسرائیل حمله کند، من برای نوشت؛ایران را به جنگ تهدید کرد، جوانی ساکن ینگی دنیا، در صفحه ی فیس بوکش 
" یکال" را با ؼرور، پهلوان" یدتهد "و" جنببد"در گوشه و کنار جهان  حماسه "یالن"ِعرق میهنی ! گردم ایران بر می به" وطن
 !زیر خاک پنهان کرد عین گربه فانتوم هایش راموشک ها و  ها،"یکال" همین ترسالبد نتن یاهو از ! کردند

پهلوان "!  میل داریدچه" به این است که شما بسته. حاصل دو باضافه ی دو، همه چیز می شود، اما چهار نمی شود حماسی  دنیایدر
پهلوان بهرمانی .  چرت نیم ساعته، چهار میلیون رای از حریؾ عمب می افتدبعدازکروبی پیش از چرت، یک میلیون رای پیش است، و 

یشمندان این همه را می دانند، و می نویسند، و آن اند مفسران و تحلیل گران و...  خدا شکایت می برد وبه"  انتخاباتیتملب"از 
 شعارهای با"  هالهدکتر" می نویسند، برسند،" یگرد"به نتیجه ای می کنند " میل" می خوانند اما ولتی "کودتا "را" انتخابات"

 کبرایش در جهت شرکت در انتخابات صؽرا رای دادن دارد، به" میل"آن که ! ی آورد و بر پهلوان بهرمانی پیروز شدراپوپولیستی 
در دنیای .  می داند رای ندارد، حك را به روشنی آفتاب، بجانب خودبه" میل" که آن. است، و هرکه جز این فکر کند، ابلهی بیش نیست

 است  مبارک پهلواننیست، همه چیز بسته به خاطرو دلیل و برهان  صؽرا کبرا چیدن و حساب و کتاب  سند و مدرک ونیازی بهحماسه 
 در" دموکراتیسم سکوالر"را حمل بر گستردگی  (1")عکدمی "در" ارمیا"یک اندیشمند، برنده شدن خانم . دارد" میل"که به کدام سو 

هر دو هم برای . (3) وطنان می کندهم "عدم رواداری " برحملو اندیشمند دیگری روند این انتخاب را  (2)بین هم وطنان می داند 
یگری د.  دنیای مجازی استناد می کننددر" مردم" جنجال و گفتگو و بحث و" یدشد" به عکس العمل های ،" مطلوببه مصادره"

 کشتار  انسان سرکوب شده را، در تشییع جنازه ی مردی که در دهه ی اول جمهوری، حکم برنفرفریادهای یخ بسته در گلوی هزاران 
 و است،" انتصابات"یام ا" مجاز" و اندازه ی حد صدها آزادی خواه داد، و لعن و نفرین شهری را برای خود خرید، فریادهایی که در

 اصالح "و"  سبزجنبش" پس انداز ی ست تا از حلموم بجان آمدگان سرریز شود، به حسابا"بهانه" به دنبال تشکلبی نظم و بی 
، نه در  می کشید ی ساده، که اگر جنبش سبزی می بود، هنگام زندانی کردن رهبرانش فریادمحاسبهیز می کند، بی یک وار" طلبان

"!  علیحب معاویه بود، نه بؽض" از ،"نظام " بر و خروجشبود" سیاه "باشد" سبز"تشییع جنازه ی مردی که بیش تر از آن که 
 به خود" داد" بزرگ نمایی می کنند، تا را" جبار" جمله اش علیه همان می بندند، و تنها چشم" سید جالل"مردم بر صدها حکم خالؾ 

  را با رجزخوانی ها و کرکری هایش اندازه می گیرند، حتی ولتی در انتهایپهلوان جهان حماسه، در.  ستانده باشند،"تابو"زبان 
 .    عمل می کندکه" آن" که می گوید، نه است" آن"، دستان پهلوان خالی بماند، در ذهن ما آمرزیده است، چون پهلوان میدان

 ز ایران ببرم پی طوس را  /  یزم از گاه، کاووس رابرانگ



  از آفتاببگذارمسر نیزه / یرم سر تخت افراسیاب بگ

نباید به گیتی کسی تاجور / چو رستم پدر باشد و من پسر 

 جلوه می کنند و متفاوت را می کشند، به اعتبار رجزخوانی هاشان،" انتخابات جمهوری"که گاری  اسبی "هشت" همه ی رو همین از
ا" می دهند، و جلوه" مشروع "را" یافت کردهدر"آراء از پیش  چون هر . ندارم و به تاکید می گوید؛ من به هیچ کدام نظر چندباره" آل

ا"بچه مکتبی هم می داند که کافی ست  برنده .  ببازد تا آن اسب با تمام ید و بیضایش، به خر در گل وامانده ایکند، اسبی اشاره به" آل
 !گذشته، هزینه می برد" انتخابات"ی رهبری، مثل "یابو"شدن 

یب امام نا"یا " یه ی خداسا "است،" یدهبرگز"،  می گذرد" خانهفت"، به تنهایی از  می راند"تک "، می رود"تک" حماسه لهرمان
 پیرو ،" والیتعاشك" یا باشد"  نثارجان" در سایه ی او بچرد؛ که" گله"، مگر در هیات  نمی شناسد"جمع"اشتراک و . است" زمان

 از نگاه لدرت، از نگاه اند؛" منفرد" حماسی همه لهرمان جهان همین رو، در از".  حکومتیحکم"یا " ی ملوکانهرا"ی چرابی چون و 
 را به کار" چندیچونی و  "برسد،" گردون چرخ"اگر دست لهرمان حماسه به .  تجربه و دانایی، همه چیز می دانندنگاهدانش، از 

" نو"یی ها"طرح" بر بالش، زده و نشسته بر تشک، تکیه  می شکافد" را سمؾفلک"لهرمان حماسی .  کردخواهد" شیرفهم"روزگار 
 به دنیا بزرگ" اسباب"لهرمان حماسی اساسن با .  می زند" بزرگی، تکیه بر جای بزرگاناسباب"لهرمان حماسی بی .  می اندازددر

 در کوتاه مدت در کیسه می را" بیکاری " چیست،جهان با" تعامل" از پر لنداق می داند می افتد،" خشت"میان " علی گویان "می آید،
برز، تا آن سوی ارس پرواز می...  می کند ومهارکند و تورم را یک ساله   موشک های ما تل کند، در دنیای حماسه تیر آرش از فراز ال

فوارس لناوزی، و سندباد دنیای حماسه، دنیای. آویو و حیفا را با خاک یکسان می کنند  بحری ست، دنیای لصه های خواجه عمید ابوال
 آنجا امیرارسالن للعه ی سنگباران را می .، و طوفان های سهمناک، حماسه، جهان ترفندهای سمک عیار است مهیبگذر از دریاهای

 چون" یمبخواب آسوده"یم، برو" خواب شیرین" به  خیال خال لب فرخ لماباو فرخ لما را از چنگ فوالدزره ی دیو می رهاند تا ما گشاید 
، دنیای خواب های بهشتی و حوری و ؼلمان و اطعمه و  وعده و وعید و لؽز استدنیای حماسه دنیای اطاعت و. است" یدارب"پهلوان 

باغ های وطن، به  عسل از ویرانی در دنیای تراژیک اما گاوها از بی علفی می میرند، زنبورهای...  و شیر و عسلاشربه و جوی
. یدبرآ"  شیر و عسل" تشنه ی لطره ای آب گل آلود اند، باش تا نوبت ،"یندهزا" می برند، و بستر جوی های پناه"  سبز همسایهچمن"

 می "یزولها" سگ از ما می ترسد و دنیا در ممابل ما مثل" ؼرب"در دنیای حماسه حاصل دوی باضافه ی دو، پانزده هم می شود، 
 من است، و به چند"  چهارمارتش" که بدانیم این آن، صاحب ارتش چهارم دنیا می شویم بی  می رسیم" های تمدندروازه"ما به . شود

یک، نانمان هر روز حمیرتر و تراژ در حالی که در والعیت  می شویم" اول دنیاالتصاد" دنیای حماسه ما درچه کار گرسنگان می آید، 
 . گران تر، پولمان از کاؼذ دستشویی ارزان تر، و نفتمان بر آب های الیانوس ها، حراج می شود

ید بشود، و اگر نشد، اشتباه از ما نیست، که بامی رویم، می کشیم، جهان بکام ما می شود، . ی رخ نمی دهد"اشتباه "حماسه، دنیای در
،  نیست"تعمل "و" محاسبه" در جهان حماسه چون (!دیدید؟ ما که از اول گفته بودیم) ! در کار بوده خیریخواسته، البد چنین "یرتمد"

 توکل با! " بالی می ماند"لهرمان"لبول نکرد، " آسمان" اگر و،  می شود"شهید"، اگر خدا خواست،  می رود"مین" روی پهلوان
 عهده ی سرنوشت و آسمان نمی بهپس کافران که کار را .  اندکشک" محاسبات "و" معادالت "نخواهد،خدا اگر "! زانوی اشتر ببند

 جهان  لب پرتگاه اند، ولو حاکماند،" یماد" میان می روند، در حال نزع اند، ازگذارند، چرا روزگارشان بهتر از ماست؟ آنها به زودی 
را از این " امت" و خوانیم؟ می "دشمن" چرا را" مضمحل"پس این بیچارگان .  می شوند"جارو"با ظهور امام، همه . باشند

، ما برحمیم، آنها خطاکار اند، هرکس با ماست،  نیستند" مااز" چون ؟...های گناهکار خطاکار مفسد مضمحل، بیم می دهیم و"پیزری"
 ذخیره ی بهشت است، حسابطالهای ما در . ست"جهنمی" آن که با ما نیست، ولو روی طال ؼلت بزند،. باشد" اسد" ولو با خداست،

جایی که رجزخوانی و .  کافر در جهنم جلز و ولز می کنندمستکبرانولتی ما با هفت حوری و چهارده ؼلمان طالبازی می کنیم، این 
 است،" انحراؾ "و" فتنه "اصحاب از است،" دشمن"هرکه جز این بگوید، .  عدم موفمیت، گناه پهلوان نیستاست،گزافه گویی حاکم 

 !است "برانداز" و " انمالبضد"یا " خرابکار"

 می ،" در دهان خردمندزبان"! "حرؾ "ی همه ی معانی در لاموس های مختلؾ، یک معنای پنهان هم دارد، سوا" حماسی"ی، بار
می زند، " زر" می چرخد،  در دهان بی خرد، چون کنتور ندارد تا شماره بیاندازد، چرخ و فلک وار،اما" هنردر گنج صاحب کلید "شود 

. در گردش معاش یک جامعه، هر کس چیزی می گیرد، و چیزی می دهد"! خواب ؼفلت"واهی تولید می کند؛ الالیی برای " امید"و 
آخوند اما ورودی اش . دهد، نان تحویل می دهد، نجار چوب می گیرد، در و پنجره و میز و صندلی تحویل می  گیردنانوا آرد می

دیگر آخوند، موجودی حماسی ست، گزافه می گوید، الؾ می زند، وعده ی نسیه  به زبانی "!حرؾ" و خروجی اش است،" مصرؾ"
، و اسفندیار را  بنامی"خام" نمی شود سهراب را .در دنیای حماسه، رخصت نداری پهلوان را کمتر از گل خطاب کنی. (4 )دهدمی 

 وین و گستهم گرگ که راسنگی . حماسه یعنی نشستن بر بال خیال، گفتن از ناممکن. است" ممدس "حماسهپهلوان ".  طلبلدرت"
بیشه ی " یک تنه از سر چاه بیژن بر می دارد و به پهلوان نیستند با هم از جای بجنبانند، لادر... گرازه و رهام و زنگه ی شاوران و

، جنگ با دیو  زمین و هوا یعنی جنگ با اژدهای هفت سر، در بند کردن عجوزه ی جادو، تعمیب آکوان دیو درحماسه!  می اندازد"چین
 پدرش را نگیر تا دستم" یعنی ،"ی به ولتی که رهبر، اذن جهادم دهدوا" شده، حماسی یعنی ساخته" حرؾ"سپید، کشتن هیوالیی که با 

 (5)! الؾ به ؼریبی، و گوز به بازار مسگرها،"باد "کردن" بند"حماسی یعنی در . یعنی نشسته پارس کردن". را پیش چشمش بیاورم

  **** 



 هایادداشت 

ولتی .  مانده بودم بی خبر"گوگوشآکادمی " مطلب مورد نظر، از دو مارچ و خواندن 27چون سال هاست تله ویزیون ندارم، تا روز  (1)
 کاتولیک"یان برنامه، از انگلیسی آمریکایی ها مجر چون انگلیسی ست،"عکدمی" این برنامه را تماشا کردم، دریافتم که این ازچند بریده 

 !است" تر

 /http://www.iran-emrooz.net/index.php/politic/more/44674  حسین بالرزاده(2)

  https://www.tribunezamaneh.com/archives/18640مهرداد درویش پور   (3)

 هم.  با عمامه هایی به مراتب حجیم تر، اما نامرئیاند، "آخوندتر  "(مکالها)برخی بی عمامه ها .  معمم نیستلزومن" آخوند( "4)
 "! یتیوال" هم اند،" ییوال"

 از دماوند و سهند و سبالن تا کناره های عمان و هامون، با تیر و کهدر همدردی با میلیون ها آرش درمانده و گرسنه و بی دارو،  (5)
یافریند، و نمی دانند آلامهدی مدت هاست ب"  سیاسی و التصادیحماسه " به انتظار مهدی نشسته اند، تا از چاه برآید و زدهکمان های زنگ 

 سفت،" زمین"ید و حاال سال هاست روی بر" آسمان " را به پشیزی نخریدند، از  حماسی اشاز آن چاه حماسی بیرون آمده و چون مدرک
 استکبار" از زندگی راضی ست، دختر و پسرش در دانشگاه های فروشد، خوک و آبجو می گوشت" دشمن"صاحب کیوسک است، به 

 از آخوندی که او را به ، و گاه،خندداز ته دل می و  مرتکب می شود، "گناه" از پس "گناه" مدارج باالیی رسیده اند، و آلامهدی به" جهانی
 ! خیری می کندذکر..."  جاآن "گفتن کار اخراج کرده، با از" الحاد"جرم 
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