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به اوباما براک نامه
احمدینژاد

نیمه که رفقا از توسط یکی را نامه این متن
ساعات میکند و برای «اف.بی.آی» کار وقت
پاسداران ایران کار مشاور سپاه به را بیکاری خود
و آوردیم دست داده است به اختصاص بودن
از ایران چاپ خارج رسانههای در برای اولین بار

میشود:
امیدوارمخودتوهمسر محمودخان.سالم.
نوشتن با باشید. سالمت و خوب (مادر بچهها)
با کشورتون ایننامه می خواهمراهیبرایمذاکره
پیداکنمچونهررشتهنخرادردنیامی کشیمیک
شرطهای است. وصل شما به جوری یک سرش

کردم. در دریافت مستقیم مذاکره برای شما را
در «سیا» سازمان رفتار از عذرخواهی مورد
شما  نفع را به بگویم اینکار ۱۹۵۰ باید سالهای
نمیگشت مصدق بر شاه اگر چون انجام دادند
دار می کشیدو من با عمامههایتانبه را همه شما
است بهتر را بنویسم. نبودم ایننامه مجبور امروز

کنید. تشکر از ما تقاضای عذرخواهی جای به
حرفینیستکهپس داراییهایشاه مورد در
مبلغ۸۰۰  به بهمنیکچکسفید امروز بدهیم.
و دادهاند آمریکا اقتصاد نجات برای دالر میلیارد
خجالت و از بزنم آبی زیر میلیونی میتوانم چند
وجه در را که چک بفرمایید بیایم. فقط در شما

چهکسیبنویسم؟
قرار است و کرده ایم حل را مشکل مجاهدین
سیبری به که همه را المالکی کمک کند نوری
شما علیه نتوانند و بزنند یخ سرما از تا بفرستیم

دهند. انجام کاری
از ما در مورد خروج سربازان شما درخواست
بررسیقرار خواهد عراقو افغانستانبزودی مورد
گرفت.ژنرالهایپنتاگوندرحالپیداکردنجای
بین فعال هستند و ارتش برای انتقال دیگری

دارند. اختالف هم با زیمباوه و تاجیکستان
کامال شما اتمی فعالیتهای ادامه مورد در
بمب اتمی صاحب تا میدهیم شما را به حق
درباره مردمتان به خود قول به بتوانید و شوید
باشید اگر مایل باشید. اسراییل پای بند حذف
از ارزانتر بسیار حتی  و  آماده بمبهای ما
علت به و را داریم شما کارخانههای سپاه مال
قیمت به نصف به حاضریم اقتصادی وضع بد
عهده ما به نصب و حمل هزینه شما بفروشیم.
دهید. انجام پرتاب آن را خودتان اما بود خواهد
همراه معموال کامل بروشور یک در دستورالعمل
خواهران و برادران تا  میشود  فرستاده بمب
بهتر کار پرتابموشکرا بخوانند و دانشمندشما
جایی هر را به آنها «حماس» و مثل دهند نجام

الکیپرتاب نکنند.
درموردمقنعهمیشل،همسربنده،بایدکمی
داشته باشیدچونکارکردنروی آنموضوع صبر
کمی سخت بودید کرده درخواست حجاب که

امیدوارم «کیهان» نمیرود. بار او زیر و است
باحجابکامل بزودیبتواند عکسهایاو را شما
اول صفحه در هیچگونه سئوالی بدون اسالمی

کند. چاپ خود
شده یک شما واقع پسند ما مورد اگر شرایط
که زیادی و الریجانی متکی از آقای غیر (به را نفر
میگیرند) ایرادهای بنیاسراییلی و میزنند چانه

واشنگتنبفرستید. به برایمذاکرهمستقیم
خبر قبل از بیایید خواستید هم خودتان اگر
مهمان اتاق در خانم شما و برای میشل تا دهید
کاخسفیدرویزمینرختخواببیندازدوازبیرون

دهد. سفارش غذای حالل
شما از جواب دریافت منتظر مشتاقانه،

هستم.
و دست برسانید دیگر آقایان و آقا به سالم مرا

ماچ کنید! من طرف از ایشان را
نهم چاکر دولت شما و مخلص
اوباما حسین باراک

ایران اخبار با شوخی
روانه  سابق «تحکیم وحدت» عضو * یک

شد. زندان
ـبهشگفتند حاالبروزندان«محکم» بشین

کن! «وحدت» همسلولیهات با و
برابر   ۷ ایران  در خانگی  گاز  قیمت  *

میشود.
بروندگازشان اینندارندکه ـحاالچارهایجز

بخرند! از خانه بیرون را
ایرانمیخواهیمکه  رژیم از * البرادعیگفت:

کند. علنی را خود هستهای برنامههای
این بسکه آورد در مو زبانش بدبخت این ـ

گفت! را
ترسکارگرانمعترض  از کار وزیر بازدید * لغو

کارخانه.
فرستاد! را کشور وزیر ترسش از ـ

پول  با غزه برای بازسازی خامنهای * دستور
ایرانیان.

اولنمیگذاشتغزهخرابشود نبوداز بهتر ـ

نشود؟ حرام مردم پول تا
مقدار  قبرس به ایران ارسالی کشتی * در

آمد. دست اسلحه به زیادی
بیاد؟ دست به مقداری تریاک میخواستی ـ
را داریم. دنیا انتخابات جنتی: سالمترین *

نزند! چشمتان آمریکا انشااهللا ـ
انقالب  صدور  بر احمدینژاد تاکید  *

اسالمی.
بهتر است! کنید فعالیت وارداتی روی گاز ـ

بسیج  کاشان عضو جمیعت چهارم از * یک
هستند.

هم دیگری کار مگر برهوت بیابان آن وسط ـ
کرد؟ پیدا میتوان

مهرآباد  فرودگاه در دیگر هواپیمای * یک
شد. سانحه دچار

امام توی خودشه میخواست بره تقصیر ـ
کرده باشد! تا نظر خمینی بشینه

نام  به تهران در خیابان یک نامگذاری  *
غزه.

آن اشتباها اسراییل نزنند تا تابلو امیدوارم ـ
نکند. بمباران را

استون» صد  «رولینگ مجله از سوی  *
انتخابشدند. برتر خواننده

تا نگذاشته آنها ایرانی ضد روحیه حتما ـ
بگذارند! لیست این در را شجریان

مردم  دولت: سخنگوی الهام غالمحسین *
را آزادی واقعی طعم احمدینژاد دولت در

چشیدند.
داشت!    مزه ای بد و تلخ طعم ـ  و چقدر

ارشاد وزارت اطالعیه
اسالمی

نشریاتیکه ضمن بهاطالعکلیه بدینوسیله
ایندهه بهعنوان از درجاخبار مربوطبهدههفجر
حروف اشتباه زیرکانه آنرا برده و نام زجر» «دهه
پوزشو از  خوانندگانخود و چینیعنواننموده

ادامه صورت در که میرساند خواستهاند معذرت
و قطع گردیده آنها کاغذ حرکات سهمیه این
وضع شدیدترین با آن ها ناشرین و مسئولین با

شد. خواهد برخورد
اداره روابط عمومی
فجر دهه جشنهای برگزاری سازمان
کشور وزیر برای رونوشت

جدید کاریکلماتورهای
زنگ  با به زور صبحها تنبلی بود. * خروس

میشد. بیدار خواب از شماطهای ساعت
* بهار درتشیعجنازه برگهایپاییزی شرکت 

آمده بود. زمستان نکرد اما
چکه  تابستان خشک ناودانهای غم * در

میریزم. اشک چکه
یک  خودش را نیفتد قفس در که * برای این

میزد. خرفت جا الکن و طوطی
فهمید  که بود مالقات بلبل بعد از جغد *

وجود دارد. موسیقی نت یک بیشتر از
ازبرفهایکوهها  * آبشارهنگامسقوطدردره

خداحافظیمیکند.
درختها  کنار  صندلی روی که  وقتی  *

میشنوم. را آن ها گریه صدای مینشینم،
نقرهای  ذرات رفتگری مانند سحرگاه * نور

می روبد. خیابانها از را مهتاب
* موشیبود که پنیردوستنداشت. با گربهای 

کرد. ازدواج نمیخورد موش که

آمریکای از خبر دو
التین

(۱)
ونزوئال، هفتهگذشتههوگوچاوز،رهبرکشور
جدید انقالب و خود رهبری ساگرد دهمین در
پی در مراسم این  در او کرد. شرکت  ونزوئال
رهبری برای مرا اگر گفت: ونزوئال مردم پیامی به
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دیدم! خودم نداد؛ رای بشه تصویب می خواستین شما که الیحهای نماینده به اون آقا، ـ

 بقیه در صفحه ۳۳   

Tysons Corner
8212 Old Courthouse Road    
Vienna, VA 22182
Emergency: 240-731-3768

طهماسبی ژیال دکتر
دندانپـزشک

Advanced General Dentistry from Columbia University

703-448-2349

Late evening and weekend appointments available

سالتجربه تدریسو دندانپزشکی بیش از۲۰
اکثربیمههاپذیرفتهمیشود

تخفیفویژهبرایبیمارانیکهبیمهندارند

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

اسفند)    و ۵ (۲۱ بهمن فوریه دوشنبه ۲۳ و ۹ فوریه دوشنبه

آموخت     درسهای که از آن باید و ۱۳۵۷ بهمن انقالب
                                          

بهمن) ۲۸) فوریه ۱۶ دوشنبه

ابریشم» «خواب سینمایی فیلم نمایش
۱۳۵۷ انقالب بهمن از کوتاهی فیلم با همراه

ویرجینیا ویینا، در نیبرز رستوران نمایش: محل

برنامه شروع نیم: و ۷ دوستان؛ ساعت دیدار و شیرینی و صرف چای ،۷ ترتیب برنامه: ساعت

703-817-1651 کانون: اطالعات تلفن
Eـmail:Kanooneiranian@hotmail.com   WWW.kanooneiranian.org

فوریه: ۹ دوشنبه سخنرانان
پارسابناب یونس
مشایخی مهرداد و

فوریه: ۲۳ دوشنبه سخنرانان
افشاری علی

امیرحسینی بهمن و

و سواحن جتاری وامهای مسکونی و مالی و در امور جتربه شما مشاور با
مناسبترین نرخ با عمر و بهداشت و اتومبیل، بیمههای حوادث، ناشی از

گرامی میباشد هموطنان خدمت شما در

مامقانی شهریار
  A. B. P. Insurance Agency

Residential & Commercial

متاس تلفن

703-906-5776
 smameghani@gmail.com

7202 Arlington Blvd., Suite 300, Falls Church, VA 22042

مادامالعمرکشورتانانتخابکنیدبزودیمیتوانیم
هم با را این سالگردها از چهلتای دیگر مانندکوبا
بعدمیلیون ها روز دفترهوگوچاوز جشنبگیریم!
متن همه که میکرد دریافت ونزوئال از مردم نامه

مرسی! نه بود: چنین و یکسان آنها
(۲)

در بستر که کوبا رهبر کاسترو تصویر فیدل
سریعی و بسیار مختصر به صورت می باشد مرگ
با کاسترو شد. ظاهر کشور این رسانههای در
اسکلت مانند خود و استخوانی صورت تکیده و
علم میگویند که آنها به گفت: خبرنگاران به
میکنم کوبا پیشرفت نداشته توصیه در پزشکی
آرزوی زودترحرفمرا قبولکنندوگرنه چه کههر

برد! خواهند دنیا آن به مرا مرگ
(۳)

درباره التین آمریکای از هم خبر دیگر یک
به که داشتم کلمبیایی سکسی خواننده شکیرا
و کنم را سانسور آن مجبور دوستانه زنم توصیه

نزنم! را حرفش

یک خاطرات از برگی
ایرانی فمینیست

قسمت شدم. در بیدار هشت صبح ساعت
در برادرهایم و پدر  بودم. خانه  پشت اندرون
هنوز خانه مردانه قسمت یعنی بیرونی قسمت

بودند. خواب
روی موهای ژولیده ونشستهام را به روسریام
بیرون زدم. در خیابان خانه کشیدمو به سرعت از
مخصوص جدید تاکسیهای این از یکی منتظر
سوار بالفاصله و بود خوب شانسم شدم. خانم ها
جلویگیشه رساند. بانکزنانهشهر به مرا شدم.
یادفیلم به مرا بوداززنهایچادری. پر صندوقدار
پنگوئنهای  قطبشمال انداختند وخندهام
منگنه از دور دید و مرا رییس بانک خنده گرفت.
به مننشانداد. احتماالمنظورش رویمیزشرا
روسریام را توی سرم میزند. آن با که این بود
یک از حقوقم، که چک نقد از بعد کردم و مرتب
آن خالهام و اسالمی بود لباسهای طرح شرکت
زدم. بیرون از بانک بود، جور کرده برایم را کار

تاکسیزنانهگیرمنیامدامااتوبوسبالفاصله رسید
چپباندم آن در را خودم خانمها مخصوص در از و

نشستم. صندلی روی و
رسیدم.  نمایشگاه به که بود ۱۰ صبح ساعت
تا دختر و خدا بهشدو فارغ شده بود دوستم تازه
که بیمارستان مسئول پارکینگ بود. داده دوقلو
که با مردی بود چلهای و چاق مسن و خانم
عیادت به و شود بیمارستان وارد میخواست
از مالقات بعد میکرد. بحث و جر بیماری برود
به دوستمدوبارهیکتاکسیزنانهگرفتموخودمرا

رساندم. سنگک نان خرید برای خانه نزدیک
بیدار خواب از برادرهایم و پدر حتما حاال تا
شدهبودندومنتظرنانصبحانهبودند.ایننانوایی
که مخصوص خانمهاستخیلی کوچه جدیدسر
از نمیتوانند که مردانی دست از حسابی و جالبه

بخرند هر قیمتی نان به آنجا
میخندم.

موقعیکهپدر وبرادرهایمداشتند درآشپزخانه
تلویزیون می خوردند مشغول تماشای صبحانه
کانالورزشزنها شدم. باید وقتکشیمی کردم
دوست زمان  با را ناهار تا ۱۲ بشود  ساعت تا
دبیرستانمدریکچلوکبابیجدیدمخصوصزنان
و رفتیم زنانه ناهار با هم به پارک از بعد بخورم.

استفاده کردیم. آزاد هوای از و گپ زدیم کلی
که وقتی بودیم. آنجا غروب نزدیک های تا
دراز تخت روی و رفتم اتاقم به برگشتم خانه به
روشنکردموبهخودم گفتم: کشیدم، تلویزیونرا
هر ندیدم. حالم از مرد اصال بود. خوبی چه روز

میخوره! هم به مرده چی

دنیا شغل بهترین
یک برای که کرد اعالم «حماس» امروز
موشک به پرتاب و است آماده ساله صلح یک
آقا کرد. خواهد متوقف بالفاصله را اسراییل
باحال کارمند «حماس» بودنچقدر خودمانیم،
تعطیلی ماه شش پیش وقت چند همین است!
خونههایشان توی رفتند صلح بهانه به و گرفتند
و بمب کار به یک ماه آمدند و بعد نشستند.
موشک فرستادنمشغولشدندودوبارهیک سال
اینکم کاری با میکنم منفکر مرخصیگرفتند.

برایشان از ایران «حماس» حقوقی که تنبلی و
هیچ است. میشود از سرشان هم زیاد فرستاده
ماه کسی برای یک به کسی چنین حقوقی کجا

نمیدهد! سال در کار

برای مناسب زمان
خودکشی

که ایرانی  دانشجوی  یک خودکشی  خبر 
خودشراازطبقهچهارمخوابگاهدانشگاهبهپایین
ناراحتمکرد. و حسابی آمده بود جا همه انداخته
با هم آن را کشته خودش که از این زیادی مقدار
نبود بهتر آیا گفتم خوردم. غصه فجیع وضع این
دردناک) بسیار (احتماال خودکشی این جای به
امضا میلیون یک کمپین یا میداد شبنامهای
میکرد شلوغ دانشگاه توی یا و میانداخت راه به
سادهتر و کمی او برای را خودکشیاش تا دولت
نماید. مقدار زیاد دیگری همناراحتشدم سریع تر
راحتنکرد و زودتر ایندانشجوخودشرا که چرا
چرت شنیدن و کنکور گذراندن دردسر همه این
جان را به حزب اللهی استادان از و تحقیر پرت و

کشت؟! را خودش بعد و خرید

شعرهای بخش
دیجیتالی سوسولی

ـ  مشیری فریدون اجازه ـ با
سرور گذشتم آن از باز شبی تو مهتاب بی

کلیک شدم همه تن
دنبالکانکشن گشتم خیره به

وجودم جام از شد لبریز شدن وصل شوق
بودم که بدبخت شده فیلتر آن شدم

جانم خانه سختافزار در
درخشید قدیم وصل یاد

خندید! من به مخابرات اداره
عطرصدفیلترینگپیچید...

گفتند آمد که به من یادم
کن! حذر سایت این از

کن... نظر به اخطار دولت چند لحظهای

وصلی عاشق اگر
کن! کشور سفر از این چندی

گفتم: حذر از وصل ندانم
بدونمعافیتنتوانم! سفر

اینترنت نشستم بام سر بر کبوتر گفتم: چون
نه شکستم زدند، نه رمیدم، من سنگ به

فرو ریخت مانیتور اشکی از
بگریخت زد و ناله تلخی شب مرغ

و شب آن سیاهش، صفحه ظلمت در شد
                           شب های دگر هم  

اینترنت عاشق از نهگرفتیسراغی
هم خبر آزرده عاشق از نهگرفتی
ضایع سرور آن از گذری نهکنی

کانکشن خیر از حالی چه به من اما تو بی
                                           گذشتم! 

سفید کاخ اطالعیه
به اطالع کلیهشهروندانایرانی این وسیله به
قول های میرساند که اینکشور خارج از داخلو

بشکه شامل وقت هیچ اوباما پرزیدنت انتخاباتی
متن با نامههایی که کسانی  از و نبوده نفت
آدرس این به ما چه شد؟» سفره نفت «بشکه
را نامهها این ارسال خواهشمندیم میفرستند

بالفاصلهمتوقفنمایند.
سفید کاخ عمومی روابط

زن خاطرات یک
غارنشین

اول: روز
تقویم هنوز است. روزی چه نمیدانم امروز
فصلهای سال مورد در حتی و درست نشده
شدم بیدار خواب از که صبح هستیم. گیج هم
سردردعجیبیداشتم.فکرمی کنمدوبارهاشتباه
فردا درختنارگیلخوابیده بودم. بودمو زیر کرده
تا زیرشبخوابم. تا کنم پیدا بایدیکدرختچنار
وقتیکهخورشید وسطآسمان رسیدهیچکاری
در آوردم. را از شپشهای سرم نداشتم. مقداری
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تلفن همراه  پدر را معاصر این دانشمند ۱ ـ
(موبایل)میشناسند.

آمدگی  آب، بر عربی ـ موج خیابان به ۲ ـ
یا پوست  از رشته هایی ـ زین جلوی و عقب 

گیاه. ساقه
مرغ و  و گوشت از مرکب غذای ۳ ـ نوعی
را خلقت روز آغاز فرق سر ـ حبوبات ـ و گندم

میگویند.
پدران. ـ واجب و بایا ـ هادی ـ ۴

نشریاتمعروف آلمانی  از زراعتـ کاری در ۵ـ 
متر مربع. صد ـ اثر آب ـ

بخشیاز شهرستان  آسیبـ و عیبو عار ۶ـ 
کاری. پنهان و پرده پوشی ـ اراک

گرفتار  و می دهند کشتیـ  لنگرگاه شهر ۷ـ 
ـ از پیامبران. میکنند

ناگهان خودمانی  ـ عربستان مذهبی در ۸ـ 
جا به جا شده. ـ

است ـ  پولی واحد ـ سیماب و ۹ ـ جیوه
گناهکار. نافرمانو

مژدهمسرتبخش  ـ آسوده خوشگذرانو ۱۰ـ 
خون. جوی ـ

بارگرانیاستبه  عزیزاننباشد، راه در اگر ۱۱ـ 
و پنجره در پیشانی باالی جمعـ  پسوند ـ دوش!

همه. بزرگ مادر ـ
هر  ـ همدم و همنشین ـ شده اهلی ۱۲ ـ

و عریان. برهنه ـ از کتاب فصل
رودی  ـ نقاش و صورتگر ـ دهلنواز ۱۳ ـ
سرچشمه الوند کوههای  از که  کشورمان در

میگیرد.
وسایل  از ـ محبت دوستی و ـ فرستادن ۱۴ـ 

ضبط صوت. الزم برای
و نویسنده ایتالیاییقرن ۱۵  سیاستمدار ۱۵ـ 
در سیاست  رندانهاش نظریات به دلیل ۱۶ که و

است. مشهور

دشیل  از کوتاه داستانهای مجموعه ـ  ۱
بیماریها. از ـ آمریکایی معاصر نویسنده هامت

به  جیوه از ترکیب کلر و مادهای سمی که ۲ـ 
نقل. و می آیدـ  حمل دست

بر  ـ زنانه تن پوش نوعی ـ داشتن ناپسند ۳ـ 
نشوند. شناخته تا میگذارند چهره

آرام  و مطیع آدم های به ـ یافتن عینیت ۴ـ 

میگویندـ  چاپلوسی.
نوعی  به ـ برابر و مساوی ـ افسانهگو ۵ ـ

پشهمیگویند.
ـ تخمماهیبه گویشگیالنیها  نیزهکوته ـ ۶

است. را غنیمت درویش تعجبـ  حرف ـ
است  گیاهی ـ کردن روشن ـ خارج ماه ۷ ـ

بو مادران. از نوع خوشبو
در  جزیرهای ـ سفر ارمغان و تحفه ـ  ۸
با انگلیس مستعمره و اطلس اقیانوس آبهای

مثلثیمشهور!
است  گیاهی ـ  مشکل هزار شهر  ابر ـ  ۹
گوسفند ـ ماست و دوغ برای معطر و صحرایی

جنگی.
جانشین  کوهیـ ادواتپرسشـشکار از ۱۰ـ 

سال. از ماهی ـ
فرنگی ـ  به صمیمی ـ توان و ۱۱ ـ طاقت

رسان. روزی
چنین  مفهوم و انکار به کردن حاشا ۱۲ ـ

معروف بود. ـ تفنگش جلوگیری نیستـ 
دینی  کتاب مخفف نام ییالقی ـ خانه ـ ۱۳

بیم. و ترس ـ زرتشت
ـ ساختمانی  پلیسو مامور حفاظت شهر ۱۴ـ 
سال۱۶۶۴ ساخته  در که فرانسه قلب در تاریخی

است. شده
که  سوسمار نوعی ـ عمل طرز و روش ۱۵ ـ

زندگیمیکند. آمریکا بیشتر

بشورم. خودم را و بروم رودخانه باید به فردا
دوم: روز

داشتم که وقتی دیدمش. دوباره امروز
و شده بود قایم درخت ها پشت آب تنی میکردم
ژولیده و بلند موهای میکرد. نگاه مرا یواشکی
اینجاست. تقریبا شکل مرداندیگر پرپشتیدارد.
کاش نمیآید. خوشم اصال خجالتی مردان از
توی گرز زد با که بودند اولم مثل معشوق همه
با من و برد غارش به کشان کشان مرا سرم و

عشقبازیکرد.
سوم: روز

نزدیک آمد و کنار گذاشت را خجالت باالخره
لهجه کردن. صحبت من با کرد شروع و ما غار
نمیفهمم. اصالحرفهایش را و خیلیبدیدارد
ما دهکده باالی کوه پشت از و باشد خارجی باید
دارد میمون یک باشد. با خودش آمده اینجا به
از و میپرد او کله به سر و است. بامزه خیلی که
از خودش میآورد. در عجیب صداهای خودش
میمونهمراهشپشمالوتر استولیبهنظرمیآید
کهاصالشپشنداشته باشد چونخودشرامانند
نمی آید. بدم از او دهکده نمیخاراند. مرداندیگر
نبود. الغر اینقدر بلندتر بود و کمی قدش کاش

چهارم: روز
بروم. بیرون بود که من با او مخالف مادرم
خانوادهای چه نیست طرف از معلوم میگفت
بروم کسی با میگفت که من باید مادرم است.
داشته باشد تمیز مستقلو از خودشیکغار که
شکار پوست حیوان یک برایم هر ماه بتواند و
خودش از چرا میپرسم او از وقتی شده بیاورد.
جواب نخواسته است، حیوان و پوست غار پدرم
وجود نداشت! امروز امکانات زمان میدهد: آن
چون نمیدهم. اهمیتی مادرم حرفهای به
او برای ندارد. اعتراضی و نمیزند حرفی پدرم
با و بنشیند او با ساعتها بتواند که مردی هر
کند بازی قل دو قل یک حیوانات استخوانهای

غنیمتاست.
پنجم: روز

غارمان در روز همه ندارم. زیادی کار امروز
چند تا حیوان می کردم. کمک و به مادرم بودم
کندیم و پوست بود کرده شکار دیروز بابا را که
اینجا یک چاقویدرست گوشتتشانرا در آوردیم.
کردنحیوانشکار پاره و نمی شود وحسابیپیدا
و سخت است خیلی سنگهای مثال تیز با شده

طولمیکشد.
برایهمسایه مان را گوشتها پدرممقداریاز
اثر در را پایش همسایه مرد برد. مجاور غار در
شکار به نمیتواند دست داده و از دایناسور حمله
االن درد دارد دندان این که بهانه زنش به برود.
کاریبرایتهیه و خوابیده غار در مدتهاستکه

انجام نمیدهد. غدا
ششم: روز

مرا دارد کسی کردم حس آب تنی موقع امروز
از پوشیدم و را دامنپوستی ام فورا تماشا میکند.
ابوناله این میگفت دخترها از یکی آمدم. در آنجا
میزند. دید را زن ها و دختر ها همه که است
شخص این و داده ایم ابو اسم میمونها به ما
فضولی و شکایت در حال همیشه چون هم را
ازش خیلی گذاشتهایم. اسم ابوناله است ناله و
پیرمرد هافهافویمنحرفکثیف! بدمانمیآید.
ولی باز دارد تا زن هفت هشت غارش خودش در
بهدنبالبقیهغارنشینهاست.میگویندوضعش
تیز سنگهای و حیوان پوست کلی و است توپ

کار برایش دهکده توی کلی دارد. خنجر و نیزه و
و سبزیمی آورند و میوه و برایششکار می کنند.
بهخودخدمتگزارانپسمیدهد را نصفآن ها او

کنند. کار دوباره برایش و باشند راضی تا
هفتم: روز

و کلهاش سر غیبت روز چند از باالخره بعد
و ببر قشنگ یوزپلنگ پوست سه تا دو پیدا شد.
آن او به میخواستکه با بود. وسمور برایم آورده
طرفکوهستان بروم. برای مادرم مقداریپوست
پدرم را پاهایشببندد. دور بودکه مار شیکآورده
همراضیکرد.هنوز نمیدانمبا اوچکارکنم؟روی
بود. بلند و طالیی بلوند از موهای شانه هایش پر
دیگری غارنشین زن با آیا که پرسیدم او از وقتی
کشتی شیر با یک داشتم نه و گفت: خندید بوده
فکر است. چسبیده من به موهایش و میگرفتم
که مرد دیگری دروغ میگوید اما به من میکنم

نکرده ام. پیدا بخواهد مرا
هشتم: روز

خدمتگزارانش از دسته یک با ابوناله امروز
نطق به کرد شروع گرفت. معرکه دهکده وسط
بیشتر را خودشان باید زنان که این درباره کردن
بر عالوه زنها که میخواست او بپوشانند.
با هم بدن خود را باالی قسمت خود پایین تنه
کنند پنهان درختان پوست  یا حیوان پوست
مردم همه نشوند. تحریک دهکده مردان تا
زن هایغارنشیندهانشانازتعجبباز مخصوصا
بههمه بزنمو فریاد خیلیمیخواستم بود. مانده
موقعآب تنی دیدمیزند را زن ها او همه بگویمکه
نخراشیده و نکره همه که آدمهایش ترس از ولی

نکردم. جرات بودند هیکل قوی و
نهم: روز

از بیرون و بیدارشدم خواب از که وقتی امروز
خشک ذرت های که دارد را دیدم مادرم رفتم غار
با را سینههایش میکوبد. سنگی ظرفی در را

پوشانده بود. پوست سمور
سال و سن این با تو پرسیدم: او از تعجب زده

کنی؟ تحریک را کسی میتوانی چگونه
که اما فهمید نیامد من خوشش حرف از

منظورمچیست.
دیدن از میتواند مردی  چطور پرسیدم:
بچههاست به دادن شیر برای که زن سینههای

تحریکشود؟
ذرتهای کوبیدن مشغول و نداد جوابی
آن ها به درازی مرتب و سنگ بلند با شد. خشک

عصبانی. گاهیبسیار و میکوبید
و برداشتم  را خشک هندوانه پوست یک 
پرسیدم: پس با خنده و  گذاشتم روی سرش
است ممکن چون بپوشانی را سرت که چطوره
هم تو بدون شپش و پشت پر از موهای ابوناله

تحریکشود.
وقتیکهدیدمیکقطره بازهمچیزینگفت.
ذرت ها روی در کاسه سنگی چشمانش از اشک
خود به حال را و او آمد خودم بدم از حرف افتاد

کردم. رها
دهم: روز

نوازش خیلی مرا بودم. او با تمام روز امروز
وسوسه مرا خودش حرفهای با کلی و کرد
مادر و با من بماند می خواست که همیشه کرد.
آنسوی به او با میخواستکه بچههایشبشوم.
زهر ما به را که ابوناله زندگی میگفت بروم. کوه
فرار کنند.این او دست از باید همه کرد و خواهد
به مینویسم؛ شاید مادرم برای آخر را قسمت

نبینم. را او دیگر شاید خداحافظی. عنوان
زندگی سوی کوه آن آمد در در آفتاب که فردا

کرد... خواهم شروع را جدیدی

رندان.شهروندانشمسافرانکاروانیرهخالی از شوخی جوالنگاه
حال ناکنده، از فهم کنده یا گمکرده، از گذشته

جهان.» کار در مانده درمانده،
میپرسید تکاندهنده. یکتشابه و تصویر دو
به من پاسخ است؟ ممکن چیزی چنین چگونه
می دانم که تنها نمیدانم. است: این این پرسش
میتوان در است که همان پرسشی این پرسش،
تحوالت ایران و رویدادها از بسیاری با ارتباط
با ارتباط در است: جمله آن از کرد. مطرح
چیزی چنین چگونه راستی به اسالمی. انقالب
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ایران» یک «برای اینترنتی پایگاه از برگرفته

زنده» فسیل «یک

و دارد مخالفان به زدن اتهام در تهران] [چاپ
آقای ـ که هم انقالب اوایل مذهبی محافل در
گفته داشتند ـ نزدیک رابطه آن با سازگارا هم
است اتهام زشت و در اسالم دروغ بله که میشد
دشمن اسالم! حق در اما نه است گناه کبیره و
دیگر دشمن هم فلسفه این در که میبینیم
اصول اخالقیدرحق انسان شناخته نمیشود تا

شود. مراعات او
اعالمیه  در ایران هم مشروطه  حزب ـ ۴
تنها نه ودیعی دکتر آقای مثل زمینه این در خود
کوچکترینگناهیبرایاسراییلقایلنیستبلکه

در غزه آنان را هم که به قول گناه «مصیبتی»
بهحساب«حماس»گذاشته یکسره اتفاقافتاده
شد مطلع پس از آن که جهان هم آن است،
برای بوده بهانهای «حماس» موشکاندازی که
به مصمم شش ماه قبل آماده و که از اسراییل
به غزهشده بود؛شش ماهیکه «حماس» حمله
هم موشک یک آتش بس مراعات خاطر به
گذاشتن احترام بدون اسراییل ولی نکرد شلیک
را نفر موشکی بیست حمله در چند آتشبس به
«حماس» که بپذیریم اگر حتی کشت. غزه در
از استفاده است، بوده مقصر ماجرا این در
مردم علیه اسراییل توسط  فسفری بمبهای
چه است مسلم جنگی یک جنایت که فلسطین

توجیهیدارد؟

آزمونی... غزه: کشتار

در غرب که آن توضیح شود. اقتصاد باید فدای
استفاده از و با ،Canon توپ، با ساخت باالخره
،خودگرایی،Canon،مسیر تکامل قانونابنسینا
«کانون» گرفت. (واژه قرار راه اقتصاد در تعالی و
حتیدرمطالعاتمذهبی مسیحیتنیزواردشده
به گاه علمی پرسشهای به مذهب پاسخگویی و
اقتصاددان جامعهشناسو دارد).ضمنا آناشاره
به کتابی (Quesney) کنه نام فرانسوا به فرانسوی
دهه چند که نوشت شود» اعمال «بگذارید نام
آزاد» «تجارت تحت عنوان مقوالت همان بعد
خط بطالن روی و شد چاپ آدام اسمیت توسط
اقتصاد، کالم، جان شد و کشیده مردم و ملت

عنوانگردید.
و آمد در این تفکر خدمت تکنولوژی در و علم

از تجارتهای بردهفروشی نیز
نابگشت.البته ناگفتهنماند کهطبقفرموده
کرد برده  نمیشد  را پاپ، مسیحیان حضرت 

به آمریکا که آفریقا غرب ممالک چون اکثر ولی
خام» این«ماده بر بنا نزدیک ترندمسلمانبودند

شد. تهیه منطقه این از
انسان، ملتها، تاریخ، این از آن که خالصه
ملت وجود آنسرزمینیکه در و ابزار تولیدشدند
و گوناگونامروزیو نداشت(طبقتعاریف متعدد
قدرتبود. کردکهفقطبرده ملتیظهور دیروزی)
درهمیناحوالدر مشرقتوپیا ابزارقدرتوجود
ابنسینا و قانون مدنی کانون، قانون ولی داشت
ساخته ملت و امت میخورد. خاک کتابخانه در
دشمن مینهای روی و بزنند سینه تا میشدند
میلیونها یک ولی و قیم و شاه رای رای بغلتند.

میکرد. خنثی را امت
ملت را، خدا نمایندگان سایه و سایه حق
ارج بودند، فکری آنان روی خط در مادامیکه
برای ملت نخبگان آراء از هیچگاه و میگذاشتند
بیان دیگر به نمیشد. استفاده اداره مملکت
حسابی هر خدا و رابط بین ملت عنوان به اینان
برایملتبازمیکردند.هیچگاه کهمیخواستند
انگاشت پادشاهی تاریخ طول در پادشاهی هیچ

نکرد تصحیح ـ میهن» را ـ شاه «خدا ناصحیح
قرار نداد. و شاه خدا از را قبل ملت میهن و و
آسمانی» «مقام در مقابل ملت شرایط این تحت
که تبلور آن خود باخته استوشکلنمیگیردزیرا
دو طرفه. خیلی و بیرونی است حرکتی درونی و
گونهای به غرب در را مقوله این نشوید. نگران
وجود نیز ملتی غرب در آزمون میکنیم. دیگر
مقاصد جنگ میرود برای اگر احیانا به و ندارد
Soldato از Soldi یعنی  واژه اصال اقتصادیاست  و
معنیاصلی پولالتین گرفته شده و و یا پولخرد
بیماهیتبودن برایپیبردنبه است. آنمزدور
تجربیات از که میکنم ارایه را مثالی مردم و ملت
و نزدیک است دوستان تجربیات و از شخصی
اختیار در را آن از نوعی نیز گرامی خواننده شما
در ایران آموزشی خود گذشته دارید: استادی از
در و شروعمی کند ازصفر دوم برایبار و میگذرد
دیار در این می شود. «ملت» از فرنگ جزیی دیار
بانک میگذارد در کلیهحقوق بازنشستگیخودرا
 Enron سهام به را او دارایی او اجازه با نیز بانک و
دره  قعر Enron به بعد سال دو می کند. منتقل
در استاد نیز بازنشستگی حقوق کلیه میافتد و

سفت بندها کمر سال چند می کند. سقوط دره
سهام در بازنشستگی حقوق و میشود بسته تر
سهام بازار بر قضا دست می رود و شرکت چند
نیز. چند سال او بازنشستگی و و پار میشود لت
و پژوهشی آموزشی ـ تالشهای آخرین دیگر،
او عملکرد تمامی دوباره و... معقول پسانداز
حال رویداد شرح این می شود. با صفر مساوی
جایگاه از عاری ملت، مردم، هزار صد چندین

است. مردمی
از  نفر چند روز چند Enron برای مورد در
و باالخره رفتند و آمدند شرکت باالی ردههای
مورد سرنگونی زنده کردند. در خود را حقوق
بیشاز رییس«والاستریت» با بورس سهام بازار
گرفت. کناره از کار شصت میلیون دالر ناز یکصد
رده و بسیار عمده سهامداران سوم نیز مورد در
و گرفتند را خود حق به «حقوق» شرکت باالی

«ملت» بینصیب و درمانده ماند.
سردمداران که دارد خاطر به عزیز خواننده
هواپیماهای با اتومبیل  سازنده  شرکتهای
و آمدند «مواخذه» جلسه به شرکت خصوصی
نوحه خواندند. خود اسفناک از وضع هم بعد

سینه آنها سر هم پشت «ملت» نمایندگان
زدند.

اتومبیل در فروش  که پذیرفت آیا میتوان 
درصدکمشود  یازده شرکتی به عظمتGM تنها
یعنی پرداختحقوقکارمندان، به وشرکتقادر
پذیرفت. اگر میتوان چرا، البته، ملت، نباشد؟
طریق از باشد خدمتاقتصاد در ملت، سیاست،
کارمندان، بازنشستگیو... درمانی، حذفبیمه
وحفظمنافعرهبرانمیتوانبهنتیجهرسید.بنا
بوددر بر این مالحظات،«ملت»عنصریخواهد
که مصرف؛ هرگونه خدمت در یا تولید و خدمت
بخواهیم آنرا درپروسهتاریخیخود تعریف کنیم.
فکری که خط دارم آرزو قلب صمیم از امیدوارم و
باشدودانشپژوهیپایگاهملتومردم مناشتباه
خدایی و همه وطنی «جهان از جز را به انسان و

کند. هدایت راست راه به مرا و شمرد بر او»

... و ملت، قوم امت،


