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مسعود ناصری
massoudnasseri@comcast.net

خالی از شوخی

روز اخبار در پرسه
ایران جمهور رییس احمدینژاد محمود سفر
به گفتهچند روزنامهداخلی لبنانپایان گرفت. به
احمدی نژاد از  لبنان استقبال مراسم  دولتی
و کشاند خیابانها به بیروت در را نفر هزار صدها
اسالمی پیشبینیهای دولت بیشتر از جمعیت

بود. ایران
ده از بیشتر میگویند که احمدینژاد محمود
«کیهان» به (و ندارد محبوبیت ایران در درصد
از  یکی به ۹۰ درصد) بگوید که گفتهاند تهران
اینجا که من مثل این خبرنگاران لبنانی گفت:

هستم! از کشور خودم محبوبتر
ویسپسازخبرنگارپرسید:شمااینجارییس

ندارید؟ الزم جمهور
را اگر کمکها بود: داده هم جواب خبرنگار

قطعنکنیدچرا!

***
که جمهوری اسالمیایراندرصدد گفتهشده
حمله هایبیشتربهاحساساتمیهنیمردماست
تابتوانداحساساتمذهبیراجایگزینآنهانماید.
در چند که را گفته می گوید این که همان کسی
بجای سرود پاسداران ارتش، و سپاه مراسم رژه
عنوان با سرودی پرگهر»، مرز ای ایران، «ای
است. بیحصر»خواندهشده ایمرز «ایاسالم،
ایرانچقدر اینتئوریسینهایجمهوریاسالمی
(درستمثلاین آدمهایلوسوبیادبی هستند.
امامجمعهنیویورکیکهمیخواهدبغلخرابه های
عوض  را شعر حاال بزند!) مسجد سپتامبر ۱۱
میدزدید؟ را آهنگ چرا ولی چیزی یک کردهاید
کمی حالیتان نیست، مولف و حقوق رایت کپی
ببینید مردباشیدوآهنگراهمخودتانبسازیدتا

کرد؟ خواهند زمزمه را آن نفر چند

***
دروزارتارشاد سیدمحمدحسینیگفت:ما
و نظرات امام به سینما و موسیقی در مورد باید
حسینی محمد سید آقای کنیم. رجوع رهبری
رهبر میگویند: و امام وقتی نداد که توضیح
موسیقی حرام است! سینما حرام است! جریان
میتوان چگونه را ایشان نظرات به کردن رجوع
توضیح داد؟اصالایشانمیتوانندتوضیحبدهند
آقا این از قبلتعیینشده چیز وقتیهمه چرا که
ایشان شغل و ارشاد کار میکند وزارت در هنوز

چیست؟

***
نطقی در آلمان صدراعظم مرکل خانم آنجال
در مهاجران مساله به  پیش  روز چند آتشین
نتوانستهایم ما متاسفانه کردوگفت: آلماناشاره
و خودمان سیستم و خودمان در را مهاجران
ایده زیبایزندگی و فرهنگخودمان جذبکنیم
گراییده پوچی به خارجیان کنار در مسالمتآمیز
اظهاراتخانممرکلبدنبال که گفتهشده است.

کتابی آلمانیبوده که نوشتههای اینسیاستمدار
نوشته و آلمان خارجی مهاجرین با در ضدیت
پیشرفت عدم که کرده اشاره تلویحا آن متن در
این کشور مسلمانها به علت مهاجرت آلمان به
و عدم رقابت و عقبافتادگی و فقر است که بوده
و تبلیغ کرده اند را ترویج برای زندگی بهتر تالش
استفاده کردن زندگی برای دولتی کمک های از و

بردهاند.
اینگونه مرکل  خانم سخنان از  بسیاری
هیتلروار که آرزو دارد که وی کردهاند برداشت
کورههای را در کشور خارجیان مسلمانان و همه
خالص آنها شر از و بکشد آتش به آدمسوزی
گروه هایسیاسیرادیکال گفته اند برخی از شود.
سوزاندن از غیرمستقیم مرکل خانم آنجال که
نازی آلمان آدمسوزی کورههای در یهودیان
آنها که میکند آرزو و میکند پوزشخواهی

آلمانمیشدند. مهاجرینجدید

***
خود گفت: آخر نطق در محمود احمدینژاد
به که اراده کنیم ما وقتی که یکجوری بشه باید
را کهکشان همه اصال برویم... بتوانیم! مریخ

اینپایین! بیاوریم
دکترهای با سیاسی مفسرین از بسیاری
روانشناسهمعقیده شدهاندکه احمدی نژادواقعا
ازدست بعد از انتخاباتقالبی کشورش عقلشرا
تا حاال که کسی برای میگویند آنها داده است.
فرستاده فقطیککرموالکپشتوموشبه فضا
خالی بندیفقطاز یکمغز اینهمه گندهگوییو
بیمار وذهنپریشانبرمیآیدوخالیبندی مطلق

است! سیاسی تقیه نوعی و

***
با هنوز ایران گفت: اتمی آژانس سخنگوی
اجازه نمیدهد و دارد چالش سر بازرسیها بر ما
اتمی مراکز از بسیاری وارد ما نمایندگان که

شوند. کشور
اداره میکنند؟ کسانی چه را آژانس اتمی این
معشوقه یا خانه بروی شب هر که فرض کنیم
نکند. را باز در بزنی و طرف در دخترت و دوست
بشکنی در را بزنی؟ صبح در تا چکار کنی؟ باید

یا این و بگیری؟ مرد دیگر یک با را مچ طرف و
و دیگر سراغش را برای همیشه ترک کنی طرف
معشوقه صورت به اسیدپاشی (قسمت نروی؟
اهل من که بخاطر این را عمدا دختر دوست و

خشونتنیستمحذفکردیم)

***
خود نطق آخر در خامنهای آیتاهللا در ایران
یک پیچ در گفت: «ایامتمسلمان،کشورشما
ما  که ۳۰ ساله حرکته! حال در تاریخی خطرناک
خطرناک نقاط به میکنیم، طی را پیچ این داریم
الکن کردیم. عبور آن از و رسیدیم خطرخیز و

تمامنشده!»
است که چقدر بزرگ پیچ کسی نمی داند این
شاید  است؟ کشیده طول آن۳۰ سال از گذشتن
خودش دور و دارد نیست رانندگی بلد طرف هم
میچرخدوملترا بهسرگیجهو استفراغانداخته
بگیرند از او را فرمان هرچه می خواهند و است

کن نیست! ول

***
محموداحمدینژاد درسفر استانیاخیرخود
به امور جهان که باید اداره این بر قصد مجددا

از افراد هیچکدام تاکیدکرد. دستاو سپردهشود
نکرد جرات کننده استقبال جمعیت در حاضر
راهی آیا برای تحقق این رویا بهتر نیست بپرسد:
سازمان در کشورها نمایندگان اول که کنیم پیدا
و کنند گوش ایران جمهور رییس نطق به ملل
مدیریتجهان در مورد بعد ترکنکنند و سالنرا

کنیم؟ صحبت آن ها با

اسالمی اتومبیلهای
به که اعالم کرد ایران معادن و صنایع وزیر
همکاری با اسالمی ساخت خودروهای زودی
وی گردید. خواهد آغاز ترکیه همسایه کشور
نحوه و اتومبیل درباره این نوع زیادی جزییات
این که شده گفته نکرد. ارایه کشور دو همکاری
فردی به و منحصر مشخصات جالب خودروها
صنعتاتومبیلسازیسابقه تاکنوندر که دارند
اتومبیل مثالهنگامسوارشدن به است. نداشته
که میآید جلوی داشبورد اتومبیل در از صدایی
روی شوید و وارد پا کدام با ابتدا شما میگوید به
استارت اتومبیلوقتیکه این بنشینید. صندلی
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 بقیه در صفحه ۵۵   

شوخی عکسی

جور درمیاد عمامه ام با خیلی پوزه بند این عیالم میگه: ـ

اهل اگر آیه قرآنمی خواند. برایشما زدهمیشود
نخرید را اتومبیل این هستید موسیقی شنیدن
سانسوری دستگاه دارای ماشین رادیوی چون
پخشنمیکند. را شاد آهنگهایتندو استکه
حق رانندگی سعودی عربستان در که زنان آن با
سازندگاناین خودروپیشبینیهاییدر ندارنداما
به کردهاند. راننده هم مونث بودن احتمال مورد
حجاب اتومبیل این زن راننده اگر که ترتیب این
شده و قفل سیستم هیدرولیک نکند را رعایت

برود! جا دنده ماشین نمیگذارد
اسالمی این خودروی این مورد در آخر نکته
باشد حالل بنزین باید فقط آن سوخت که است

کرد! رانندگی روشن و را نمیتوان آن وگرنه

استثنایی اکتبر
میالدی  ۲۰۱۰ سال اکتبر یعنی امسال اکبتر
این در است. فردی به منحصر و جالب بسیار ماه
روز پنج و شنبه جمعه، پنج روز روز پنج اکتبر

یکشنبه داریم.
اتفاقمیافتد.  این حالت هر۸۲۳ سالیکبار
سال هر این که برای زندانیان زندان اوین البته

نمی کند! فرقی سال ۸۲۳ هر یا و بیفتد اتفاق

قدیمی داستانهای
سعدی اجازه با

گویندحاکمی بوددرحوالیبالدتیسفون.بسا
ازعدالتونظامتوشرافتوعبادتزبانزدخاص
به نشسته ای تازیان گفتند که چه را بود. او عام و
در و پشته کرده کشته از شهر رسیدهاند؛ دروازه
کار آنها همانا پرسید: آمدهاند. بر جستجوی تو
منچیست؟گفتند:همیخواهندکهدستاز با
بپیوندیم به کیشو آیین آنها برداریم و دینخود
باشد نیکوتر آن دین اگر نگردیم. گفت: مقتول تا

داریم؟ باکی چه
سخن و درآمدند حاکم سرای به تازیان باری،
راندند.هرچهگفتند حاکمرا خوشنیامدومغلوب
نگردید.گفت: آنچهدارمگفتارورفتار وپندارنیک
است وآنچهمیگوییدافزایشدگرگونهنیست. چه

خود بمانم. کیش بر نکوتر که

گردیدند حیله بدنبال و کردند شور تازیان
افزوندارد دینما گفتند: بفروشند. تامطاعخود

ندادند. خبری را تو و
عیار تمام هستی و مرد اگر

توانیکنیاختیار. همسرانبیشمار
باشی شاه توانی و حاکمی اکنون

باشی. ماه صد دختر مثل به همخوابه
گفته عالی چه  بفرمود: و خندید  حاکم
نیست. کار این جرات مرا لیک شما! دین است
پیکار مرا جرات و دلدار همسر با صد حرمسرایم

نیست!

داستان کوتاهترین
عشقی جهان

جهان عشقی داستان کوتاهترین میگویند
با من پرسید آیا مردی از زنی که روزی این است
دوی هر و نه! داد: جواب زن و می کنی؟ ازدواج
خود زندگی آن پس از کامیابی شادی و با آنها

دادند. ادامه را
مردی که: است این عشقی کوتاهتر داستان
سئوالی نکرد و و از او هیچ گذشت از کنار زنی

طبیعتا هیچجوابیهم نگرفت!

وطنی تکنولوژی
برقی وسایل بیشتر که  خواندم جایی در
غربی هستند و کشورهای ساخت در ایران که
به میشوند مجهز ساخته و تولید در چین البته
تلفن صفحه هاینمایشگرفارسیشدهاند.مثال با
 text برای انگلیسی از حروف نباید دیگر دستی
فرستادناستفاده کردومیتوان حروففارسیزد.
نوشتههای رویصفحه تنظیم تلویزیون بهفارسی
بانک خودکار ماشین از را خود پول بود. خواهند
تشکر شما گویندهایبا زبانفارسیاز و میگیرید
دکمههای خود لباسشویی ماشین روی میکند.
داغ بزن توش... بچرخ... یواشتر... آبسرد تند
قرار غیره و وخیس اشکن... نگهدار داغبشور...
نجسی. رفع و دفع دکمه داشت و البته خواهد
کوچک صفحه و ماکروویو مثال بر سر نمیدانم

اینجا من خواهد آمد؟ مایکروویو چه آن نمایشگر
روی سوت میزندو گرمکردنغذا بعد از آمریکا در
از میشود: ظاهر جمله این آن نمایشگر صفحه
مایکروویو آیا خندهدار نیستکه غذایتلذتببر!
و سوت زدن از بعد امروز اسالمی البته و ایرانی
بگوید: شده گرم غذایت که این باره در هشدار

است؟ را دادی؟ غذایت حالل زکاتش
امیدوارممایکروویوهای ایرانیتوسطبرادرانو
نشودکه خواهرانخیلیمذهبیسیاسیساخته
بگویند: زدن سوت بعد از غذا و کردن گرم از بعد
که بچه های وقتی بشه کوفتت این غذا الهی
سرد ساندویچ باید چادرهایشان توی فلسطینی
اینقدر تکنولوژی آنها فکر نمیکنم بزنند! سق
پیشرفتکندکهاینهمهجملهراتوییکصفحه

جایبدهند! کوچکنمایشگر

خلقت نقد
باهوشوخالقاست پسچرا اینقدر اگر خدا
شامپو حنا و و سدر بوته کتیرا و درخت بجای

نکرد؟ درست

با زنم من گوهای گفت و
میخوام برم یک بده پول گفت: زنم آمد و

جفتکفشبخرم.
گفتم: چقدر؟

دالر. ۲۰۰ حدود گفت:
اداره کارمندهای نصف که میدونی گفتم:
است نوبت ممکن کردهاند و بزودی را اخراج ما
لنگه  یک  فعال دالر ۱۰۰ با نمیشه بشود. من

کفشبخری؟
حدسبزنیدچهچیزیبهطرفمنپروازکرد؟

لنگه کفش! یک زدید! درست حدس
***

زنمآمدو خیلیرومانتیکوارپرسید: بزرگترین
چیست؟ دنیا این در تو لذت

عشقبازی تو با این که شب معلومه. گفتم:
قورمه که شبهایی او از یکی مخصوصا کنم؛

باشی. کرده درست شام برای سبزی

***

صادق و تو با همیشه چون گفتم: به زنم
دارم. اعتراف یک بودهام روراست

من به اواخواهری و نکنه خاک عالم! گفت:
نگفتهای؟

روم آشنا چت در نفر یک با اما بابا! گفتم: نه
میزنیم. خشکه شب الس هر که شدم

و اواخواهر بودی راستی پس راستی گفت:
مننگفتی؟ به

یعنی دختر است، طرف زن بابا! گفتم: نه
است... یعنی خیلی جوان است...

می زنی؟ گپ باهاش چی برای گفت:
وسیاست اهلشعر گفتم:خیلیروشنفکره!

و... هنر و
هم دیدهای؟ رو عکس طرف گفت:

آره! گفتم:
من سینههای اندازه به سینههاش گفت:

هست؟
نارگیل! مقابل در زالزالک مثل نه! گفتم:

دوست جور هر عزیزم... نداره اشکالی گفت:
راحته! خیالم من داری.

***

تو یک میگن که دوستات و پرسید: زنم آمد
درسته؟ معتادجنسیهستی،

منظورتچیه؟ گفتم:
مثل تو  برای که سکس این یعنی گفت: 

مخدره. مواد
که میدونی خودت ولی  درسته. گفتم:
home grown حال میکنم چون  با فقط من

مرغوبتره!

انتظار
فیلمنامه برای کوتاه داستان

روی را عرق خیسی بود. کرده عرق حسابی
حس لبهایش باالی چروکش و از پر پیشانی
گرمایبدنش و مانتویسیاهش به چادر میکرد.
به یواش یواش که آفتاب داشت آن با میافزود.
گرم هنوز حسابی  هوا نزدیک میشد، غروب 
مرداد و طاقتفرسای روزهای گرم آن از بود.

بود. تهران
نه حدود و آنجا بود آمده هشت ساعت از

فرهنگ ایران کانون دوستداران
 IRANIAN CULTURAL ASSOCIATION

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

و اجتماعی خبـرهای سیاسی
۴۵ صفحه از بقیه
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و اتمام  تذکار آخرین ـ آتش فرو نشاندن ۱ ـ
حجت.

قرن  فیلسوف چینی ـ  الزم و واجب ـ ۲
اساس  بر اخالقی  طریقه ای موجد که و ۶  ۵

صمیمیتشد.
باردار  ذره ـ برق نیروی تشخیص دستگاه ۳ـ 

قرن  اول نیمه نویسندگان و شاعران از ۱ ـ
البلدان». «عجایب کتاب صاحب و چهارم

نامموش  میوههایصیفیـجانوریبه ۲ -از
و لب شدن کج موجب که بیماری نوعی ـ خرما

می شود. دهان
شیر ـ  فرآورده های از ـ کشتی فنون ۳ ـ از

همان میراب است.
بانوان  هرگز از چیز دارد ـ و هر کس هر ۴ ـ
فراموشی. کنندهـ  برطرف و ـ بردارنده نپرسید!

انعقاد  ویتامین ـ شدن رها ـ سماق آش ۵ـ 
خون.

در آن واکنش زنجیرهای  دستگاهی که ۶ ـ
از کاری ـ شکافت انجام میگیرد قابل ماده یک

بیاراده. و ناامید و مایوس آدمهای
قورباغهمازندرانیـپهلوانـازخبرگزاریها  ۷ـ 

اتکا. سطح بر جسم فشار میزان ـ
شوروی  کمونیستدر نخستیندولتمرد ۸ـ 

سیاه. زاج ـ تحسین حرف ـ آتش زبانه ـ سابق
میگویند  کسی سرزنش و تحقیر مقام در ۹ـ 
ـ خاک و آب قاطع ـ مخلوط دلیل و حجت ـ

اثر آب.
مادر  و کودک بهداشت جهانی سازمان ۱۰ ـ

عیان. آشکار و ـ
نازک  پارچه ابریشمی ـ نوعی هادی فلز ۱۱ـ 

شود! لپی نکند خدا ـ
شده  پاک کرده ـ بیوه زن و زن مرده مرد ۱۲ـ 
از کوچکتر جانوری است نوشیدنیـ  خطکش ـ

بلند. موی با گربه
اختصاری  آوردن ـ قاطر ـ اسم بچه ۱۳ ـ

ایران. نیرویانتظامی
پافشاری  ـ  شکوفایی فصل ـ  هوو ـ  ۱۴

کردن.
کهکشفکرد  انگلیسیمعاصر دانشمند ۱۵ـ 

هلیوم است. همان اتم اشعه آلفا

ـهمیشگی.
عمو  تصدیق ـ اروپایی رودی ـ عرب پدر ۴ ـ

است. پولی واحد ـ سام
دوره  ـ جنوبی جنگهای انفصال ژنرال ۵ ـ

تواتر. و فرکانس ـ فلکی اجسام سیر
چنگ  به ـ ایران دستی صنایع جمله از ۶ ـ

است. کافی ـ ستاندن آوردن،
دوران  ـ سرگردان به در و در ـ سر پشت ۷ـ 

بیماری. از پس
لحظه  یک تبریز ـ من چهار کش ـ شتر ۸ ـ

چپ. طرف ـ
رو  نگیرد تا خانم عروس ـ عمامه ـ  ۹

قلعه. ـ دیوار نمیگشاید
نشخوارگر  ـ قصه و افسانه ـ شامهنواز ۱۰ ـ

بیابانپیما.
ـ صد  روزگار جهان و داشتن ـ ۱۱ ـ توجه

مربع. متر
الفبای موسیقی ـ  ـ و چنگال ۱۲ ـ ناخن

یک دوم چیزی. وسیله صید ماهیـ 
سریالی  ـ پیرامون ـ بیگمان و بیشبهه ۱۳ـ 

در آن نمایش شاهد که  پلیسی  و تلویزیونی
تلویزیونبودیم.

روش. و راه مشتقات نفتـ  از ـ ۱۴
ـ دستافزار  آثار منظوممختاریغزنوی از ۱۵ـ 

باشی. سالخ

ساعتمیشدکه رویپلهکوچک آجرینشستهو
منتظرخبریبود.هر خبریهم بودفرقینمی کرد.

کند. خوشحالش بود کافی خبر یک فقط
امروز صبحجلویزنداناوینجمعیتزیاد نبود
بیشتر  جمعیت یواش ساعت۱۲ یواش از بعد ولی
از او ندیده بود و را پسرش که شد. چهار روز بود
راهپیمایی خیابان توی بود رفته نداشت. خبری
سبز از روبان گفته بودند. یک چون دوستانش
خانه از بود و گرفته مادرش وسایل خیاطی جعبه
مچش میبست دور محکم را آن حالی که در

بود. زده بیرون
ورودیزندانخیلیفاصلهداشتند. در با مردم
و میبردند به عقب را مرتب ملت نگهبان چند
آن قدم نمی گذاشتند آنها نزدیک شوند. چند
پوشیده بودند سیاه همه که خانواده طرفتر یک
پنیر نان و و چای داشتند و کرده پهن سفرهای را
ناهار او به که همانهاییبودند اینها میخوردند.
و پیاز نان و کوبیده گوشت مقداری تعارف کردند؛

یخ. از پر خنک دوغ لیوان یک با
نمیکرد ولی بعد گرسنگی تمام روز احساس
چقدر فهمید کوبیده گوشت و نان خوردن از

گرسنه اشبوده.
رویخود احساس ناگهان سنگینیسایهایرا
از که دید را زندان نگهبان و برد باال را سرش کرد.
میکند. نگهبان نگاه نشسته رویپله که به او باال
شبهنظامی اش و یونیفورم بود بدقیافه ای و زشت
بود و دستش در باتوم یک میکرد. گریه او به تن

میکوبید. دیگرش دست کف به را آن
مادر اینجا پرسید: عصبانی لحن نگهبان به

چهمیخواهی؟
پسرم آمده ام. داد: دنبال جواب

اینجاست؟ میدونی کجا از نگهبانپرسید:
صد و کالنتری و دادسرا رفتم داد: جواب 
اینجاست. احتماال او که گفتند همه جایدیگه و
سر مرا همه و ندارم خبری او از است روز چهار
پسر کس نیست. هیچ به کس میدوانند. هیچ
رفقاش با خیابان توی بود رفته نکرده. کاری من
اینچیزها نیست. مناهلسیاستو بگرده. پسر
میتونی مادرت، جان به را تو خدا، به ترا کار سر

خبری بیاری؟ برام اون تو از
و کرد گوش  را  او نگهبان همه حرفهای
باتومبهکفدستدیگرشکوبیدوگفت: با دوباره
را بچهات جلوی میخواستی مادر، خودته تقصیر
شورش کنه. دولت خیابان علیه توی بگیری نره
روزها این نیست. مهم نکرده یا کرده کاری حاال
بالیی سرش هم اگر میسوزند. هم با خشک و تر
بایدکتک بیاورندشایدحقشبوده. اینسوسول ها

شوند. تا آدم بخورند
بزند نگهبان سیلی به گوش با میخواست
مرد نگاهیعمیقبه گرفت. ولیجلویخودشرا
نداره، مملکت صاحب این و گفت: کرد نگهبان
من و به نداره، پسر مرا گرفتهاند و کتاب حساب
نمیگویندکجاست. اینقانونه؟ بهمننمیگویند
که مملکت از این حیف بوده؟ واقعا چه جرمش

افتاد. شماها دست
شد. او نزدیک او به خشمناک مرد نگهبان
عکس نگهبان مرد تا کرد باز کمی را چادرش
بودند گفته او به ببیند. را خامنهای کوچک
مزاحمتش نشوند تا باشد داشته را همراه عکس
بودند چون گفته هم درست نزنند. کتکت او را و
رفت. عقب یک قدم عکس با دیدن نگهبان مرد
و قدم زنان کرد پنهان سرش پشت باتوم خود را

شد. دور او از
ماشین یک که میشد تاریک داشت هوا
کرد پارک زندان بیرون جمعیت نزدیک قدیمی
که خانواده ای بچه های آمد. بیرون آن از مردی و
از زنان فریاد سفره انداخته بودند و بودند او کنار
هجوم و ماشینش مرد آن طرف و به پریدند جای

آقا مهدی آمده... آقا فریاد میکشیدند: بردند.
آمده... مهدی

عقب ماشینش را صندوق و مرد لبخندی زد
که شیشههای بعددستانشرا ثانیه و چند کرد باز
بردوفریاد کشید: نوشابهالیانگشتانشبودبههوا

و خنک... تگری فانتا کوکا... پپسی...
همانطور کهشیشههاینوشابهالیانگشتانش
را نوشابه ها آمد. جمعیت طرف به بودند آویزان
نوشابه مادر... گفت: و داد تکان او صورت جلوی

داری؟ خنکهها؟ میل
حسکردلبهایشکه خشکبودندخشکتر
کیفش رفت. به داخل شدند. بیاختیار دستش
چنده؟ پرسید: آقا نداشت. تومان بیشتر سیصد

تومان. داد: دویست جواب مرد
پولتاکسی صدتومانبرایشبیشتر نمیماند.
دویست بیاورد. طاقت نتوانست بیاورد؟ کجا از را
گذاشت. مرد دست در کف کرد و مچاله را تومان
با میکرد. چکه یخ آب بیرونش از نارنجی نوشابه
ناگهان سه جرعه از شیشه نوشید. دو تمام ولع
صدای همهمهجمعیتبلند شد.درزندانباز شده
را به عجله چادرش با آمدند. تعدادی بیرون بود و
زندان جلوی سرباالیی سوی و به کشید سرش
به بودند جوان همه که نفر بیست حدود شتافت.
سینه از داشت قلبش میآمدند. جمعیت طرف

میزد. بیرون
میزدند پر پر پرنده دو مانند که چشمانش با
پیدا کند. را پسرش کرد تا نگاه راست چپ و به
راه آویزان  شانههای با بود. آنجا بود. خودش 
او رساند. به را خودش چطوری میرفت. نفهمید
صورت نهادش برآمد. از آه او رسید جلوی وقتی
بود. یکی از چشمانش کبودی پر از زخم و پسرش
گنده چاک یک پیراهن او کرده بود. باد و قرمز

بود. کثیف و ژولیده موهایش داشت.
لبخندی زد؛ لبخندی دید را او وقتی پسرش
و بویید را او و را بغل کرد پسرش شیرین. و تلخ
بوسید.نمی توانستجلویگریهخودشرابگیرد.با
پسر کرد. لمس را زیر چشم او زخم انگشتانش سر
اوهماشکدرچشمانش عقبکشید. صورتشرا

حلقه زده بود.
خوردی؟ کردند؟ کتک مادر چکارت پرسید:

بده... مرگم خدا کردند؟ اذیتت
ترکید. بغضش بعد و کرد مکث لحظهای پسر
زنجیر زدند. مرا  خیلی بود. وحشتناک  گفت:
هم را موبایلم و برداشتند و کردند پاره را طالیم
را ساعتم دادند، فحش من به خیلی گرفتند.

دزدیدند. هم
پسرش انداخت وگفت: دور کمر زندستش را
نامرد ها را. بفرسته این به جهنم علی حق خدا به
آقا آمدند جلوتر که گریه میکرد. هنوز پسر
را نوشابههایش فروش پول دارد که دید را مهدی
جیب توی را پول دید را آنها که وقتی میشمارد.
یا دنبال دارید پرسید: ماشین و شلوارش گذاشت

تاکسیمیگردید؟
۱۰۰ تومان دارم.  جواب داد: فقط

کبودی پسر و زخم از پر صورت آقای مهدی
است. عشق هم را صد تومان گفت: و کرد نگاه را

بفرماییدباال.
هنوز پسر توی اتوبان بودند. بعد ساعت نیم
آه و کرد بیرون نگاه پنجره به او از میکرد. گریه
و کرد باز را چادرش الی کشید. و عمیقی سرد
بادقتمنگنههای آورد. در قابعکسخامنهایرا
کشید. در بیرون عکس را کرد و باز را پشت قاب
داخل ماشین به که خیابانها چراغ کم سوی نور
را عکس کرد. پسرش صورت به نگاهی بود افتاده
دندانهایش حس کرد مچاله کرد. دستانش در
این که از و بعد کرد باز را قفل شده اند... عکس
بعد و پاره کرد وسط از را آن صوفش کرد و صاف

ریزتر. و ریزتر بعد و پهنا از
کرد. مچاله دستش  در را عکس  تکههای
پاره هایکاغذ عکس تکه بازکرد. شیشه ماشینرا
تایر صدها ماشینبههر زیر کفاتوبان ریخت و بر

سویی پراکنده شد.

بیرونی و این بحرانهای درونی با که رژیمی
در را بتوان آن که است آن از است نحیفتر روبرو
آزادی اجتماعی» و سياسی «ميكربهای برابر
رژیم کرد. واکسینه بشر حقوق و دموکراسی و
از بیش و داده دست از را خود طبیعی مصونیت
آسیبپذیر ميكربها این برابر در دیگر زمان هر

است. شده
از که شد تزریق نظامی به سبز» «جنبش
بیروندرمعرضسهمگینترین از و درونپوسیده
است. گرفته سیاسیو اجتماعی قرار بحرانهای

را به آن بلکه نکرده، واکسینه را رژیم این جنبش
همین هم امر است. نشانه کرده تضعیف شدت
بیرونی بحرانهایدرونیو بعد به آنهنگام از که
اگر این نشده است. کمتر شده و رژیم بیشتر
نداشت نشده بود خامنهاینیاز شدیدتر بحرانها
شاید اینظاهرسازیهای تبلیغاتی بهقمبرودتا با
از خود را رژیم و خود مذهبی بتواند مشروعیت
که است نگران همچنین او دهد. نجات بحران
بخش در پیش، اجتماعی و بحرانهای سیاسی
«جنبش کند.  دور را از رژیم روحانیت از بزرگتری
انجام را به رژیم فاسد پیکره به حمله اولیه سبز»
به «میکرب ها» راه برای رخنه اکنون و رسانده،

است. شده باز پیکره این

ُکشنده واکسن

اقتصادی نظر از را مردم بربایند، کشور پزشکان
حکومتی در جای خود و سیاه بنشانند خاک به
امانزندگیکنند. امن و است در جاودانه گویا که
زندگی ناامنی نیست. ماندنی اما شد شدنی این
میشود. اصولگرا منتقل حکومت شهروندان به
اصولگرا به جان چیست و نمیدانیم کیست که
جز نبوده پهلوانی و یلی هرگز که مجلس و افتاده
مچاله دارد کلی به میکرده اجرا فرمان که آنگاه
ساخت خودشان دست اساسی میشود. قانون
بهتعهدهایبینالمللیکهامضای قبولندارند. را
آناستپایبندنیستند.میشودباور خودشانزیر

قبول دارند؟ را که خدا کرد
است؟ حکومتی چه این

«روز» اینترنتی پایگاه از برگرفته

است؟ حکومتی چه این که نتیجه گرفت پایان در و شمرد را بر مذکور
عثمانی، درست و ایران میان خصومت دیرپای
صنعتی دچار تحوالت اروپا زمانهایی که در
می رفت، اجازه نداد ترقی و به تجدد و رو شده
عبور که نزدیکترینمسیر از ایرانیانبتوانند که
داشته و دسترسی به اروپا بود عثمانی از کشور

شوند. برخوردار تحوالت این از
پارسادوست درباره منوچهر سخنرانی دکتر
صفوی عصر در عثمانی و ایران اختالفات
دقیقی تازه و نکات و جزییات با ذکر همراه
مجلس در مورد توجه حاضران سخت که بود

گرفت. قرار
در کتاب نه تاکنون پارسادوست دکتر از
زمینهتاریخ،ازجملهکتابهای«ریشهاختالفات
عراق»، «شاه ایران و عراق»، «جنگ ایران و
«شاه دوم»، اسماعیل «شاه اول»، اسماعیل
همچنین است. وی یافته و... انتشار عباس»

مقاالتیدرنشریاتتحقیقیوفرهنگی،ازجمله
درباره نیز کردهوچندینمقاله منتشر «بخارا»،
ایرانیکا» «دانشنامه برای مختلف موضوعات
شرح حال کامل از آن ها یکی نوشته است که
نصراهللافلسفیبعنواننخستینکسیکهبهتاریخ

میباشد. پرداخته، صفوی دوره
بعد تاریخ» که «عصرهای جلسه اخیر در
جمع شد برگزار گذشته یکشنبه روز ظهر از
دانشگاهیان، فرهنگیان، از بزرگی نسبتا
دستاندرکارانرسانه هایجمعیونیزشاعران،
نویسندگانوعالقهمندانبهمباحث فرهنگیو
داشتند و پسازشنیدن سخنان تاریخی حضور
دکترپارسادوستبهطرحپرسش هاییپرداختند

شد. داده پاسخ آنها به وی سوی از که
پرسش بخش و سخنرانی میان فاصله در
عصرانهای با مجلس در حاضران از پاسخ و
دلچسببههمراهچایوشیرینی،خوراکیهای
نیز خاتمه در و شد پذیرایی تنقالت و مختلف
خبرهایفرهنگیمنطقهتوسطافرادمختلفبه

شد. رسانده حاضران اطالع

... منوچهر دکتر سخنرانی
۵۲ صفحه از بقیه

که است گفته واکنش در چین دولت و گذاشته
کرد. خواهد تحقیق باره این در

خارجه وزارت امور ژائوکشو، سخنگوی ما
بر این چین هفته گفته سه شنبه این چین، روز
قطعنامههای همه کشورها باید که است اعتقاد
شکلی به را اسالمی جمهوری ملل علیه سازمان

کنند. اجرا جدی» و دقیق «جامع،
است: «چین در یککنفرانسخبریگفته او
وبرآوردهکردنتعهداتبینالمللی هموارهدراجرا
زمینه این مثبت در مشارکتی بوده و صادق خود

داشته است.»
آیا که این سئوال به پاسخ او در حال این با
فنآوری انتقال در چینی بانک های یا شرکتها
نه یا داشتهاند دست اسالمی جمهوری به اتمی
بیانیه چین در مورد موضع «من است: گفته

کرده ام.» ارائه جامعی خیلی
مقام یک از  نقل به پست»، «واشنگتن 
نشود، فاش نامش خواسته که آمریکایی ارشد
وزارت امور ویژه مشاور آینهورن، رابرت نوشته که
اتمی، تسلیحات امور کنترل در آمریکا خارجه
مهمی» «فهرست پکن به سفر با گذشته ماه

واشنگتن که چینی بانکهای و شرکتها از
تهران استتحریم هایسازمانمللعلیه معتقد
کشور این در اختیار مقامهای کردهاند نقض را

است. گذاشته
اوباما دولت پست» «واشنگتن  نوشته به
شرکتها این به  چین دولت نمی کند  گمان
فعالیت حال این داده باشد، با اجازهای چنین
نوسازی و انرژی بخش در چینی شرکتهای
کننده نگران آنقدر اسالمی جمهوری تسلیحاتی
پکن را و واشنگتن روابط است ممکن است که

دچار مشکل کند.
نمایندگان برخی است افزوده روزنامه این
شی فنگ، با اخیر خود مالقات در آمریکا کنگره
معاون سفیرچین در واشنگتن،به او گفتهاند تنها
موضوعیکهمیتوانددمکرات هاوجمهوریخواهان

است». با ایران کند «تعامل چین متحد را


