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تهران  پیشبینی زلزله در
همان طورکه شنیده ایدچهارزلزله متوالیچند
محالت اهالی حومه را لرزاند و تهران و پیش روز
به خیابانها وحشتزده را مرکز زلزله مختلف
ریشتری چهار چهار زمین لرزه این از بعد کشاند.
یابیشتربهگفته محققانو دانشمندانمتخصص
تهران است پنج زلزلهشدیددیگر قرار زلزله امور در
چند ابتدایی دوره در چون من بلرزاند. دوباره را
میتوانم حتی بودم رفته کالس زمینشناسی
پیشبینی را میآیند زلزله پنج این که روزهایی
ساخته کاری دولت از نمی کنم هم فکر و کنم
روز است قرار پیش بینیمن به زلزلهها این باشد.
چهارشنبهسوری  روز ۱۳ آبان، ۱۶ آذر، ۲۲ بهمن،
در من تخمین و به باشند سیزدهبدر آینده روز و

لرزید. خواهد حسابی ایران روزها این

نیستم مطمئن زیاد مارچ هشت روز مورد در
و داشت نخواهیم شدیدی زلزله احتماال ولی
Aftet Shock خواهد  یا شبیه «پس زلزله» بیشتر

بود.

و کوتاه خبر چند
ایران از خواندنی

(۱)
شهر شدید چند زلزله نسبتا قبل روز چند
اداره گفته به انداخت. لرزه به را حومه و تهران
زمینشناسیوتحقیقاتزلزله،قدرتاینزلزلهها
طی کشور وزارت است. بوده ریشتر چهار حدود
جمهوری سیما»ی از «صدا و که اعالمیه ای
نیروهای کار را زلزلهها این شد پخش اسالمی
و انگلیسو صهیونیستها ویژه آمریکا خارجیبه
ثانیه از روزنامه«کیهان»تهرانکه چند دانستو
تشکر بود کرده را عنوان زلزلهها این شروع از بعد
به همه خود در پایان اعالمیه وزارت کشور کرد.
استوار دلداریداد کههیچجاینگرانینیست، ما
آماده «جنبش» نوع با هر ایستادهایم و جا سر بر

مقابله هستیم!
(۲)

بهقراریچهاردستگاهعظیمتولیدپارازیتدر
به کار شدهاند. مشغول نقطه شهر تهران چهار

سخنگویادارهمخابراتبهخبرنگارانگفت:
نیستند. مالما

چهار این شده انجام تحقیقات اساس بر
تولیدپارازیتکه برایدفعامواجفرستاده دستگاه
گرفته کار ماهوارهای به رادیوییو تلویزیونیو شده
شدهاندمانند یکمایکروویوبزرگ عملمیکنند.
امواج پخش که می دهد نشان همین تحقیقات
باعث انواع سرطانوبیماریهای شدهایندکل ها

خونیشهروندانتهرانیشده اند.
آمریکا مایکروویو در اختراع سالهای اول در
عمومی مکانهای در دستگاهها این دارندگان
بودند موظف رستورانها و فروشی خواربار نظیر
بر که بزنند خود کسب محل جلوی در تابلویی

 Microwave In Use باشد شده نوشته آن روی
«مایکروویودرحال استفاده»تا کسانیکهازاشعه

نشوند. محل آن دارند وارد ترس مایکروویو
گفت نصب ایران جهانگردی اداره مدیر کل
تهرانپیشنهاد ورودیهایشهر چنینتابلوییدر

است! نرسیده تصویب به هنوز اما شده

(۳)
در کشور مراتع و دامداری سازمان رییس
اوج امسال در کرد که نهاد عنوان روزنامه این
برایگاو ها تنعلوفه فصلزمستانچندصدهزار
در کشورکسری اهلی دیگر چهارپایان االغها و و
دولت انتقاد از عملکرد داشت. او ضمن خواهیم
احمدینژاداضافهکردماسیستمتوزیعومدیریت
رده باالی از مسئوالن باید نداشتهایم و درستی
االغهایخودمانعلوفه وقتیکه مملکت پرسید
االغان لبنان برای علوفههای ما را چرا ندارند

میفرستند؟!
(۴)

بهگفتهچند مقامبسیارنزدیکبه مقامرهبری
بستهپیشنهادیازسوی هاشمیرفسنجانیبرای
رژیم فعلی مشکالت حل و بحران عبور دولت از

است. شده تسلیم خامنهای علی به
پیشنهادی بسته گفت: مقامات این از یکی
پیشنهادی بسته دو از بعد درست هاشمی آقای
آقا میکشد که مدتی طول رسید و و آژانس اروپا
این آقا کال گفت: او کند. باز را همه این بستهها
ازهرچهبستهو«پکیج»استحالشبههم روزها

میافتد! سکته و غش حالت به و میخورد

(۵)
جمهوری «مهر» خبرگزاری گزارش به
زنده را االغ یک استان فارس در مردی اسالمی

است! زده آتش
بدون  ظاهرا االغ  که سالهای ۵۳ کشاورز
فرط از بود شده او کاهوی مزرعه وارد صاحبی
را او حیوان روی این ریختن بنزین با عصبانیت
نکند. کارها این از دیگر تا می زند آتش زنده زنده
بعدا (که از این که از سوی شخصی بعد مرد این

به شده است) جزغاله االغ صاحب شد معلوم
که دادگاه جواب قاضی شد در کشیده دادگاه
پرسیده بود:مرد حسابیاینچه کاریبود کردی؟
اینکشاورز مگرخری؟گفت:خرشدم!کمیبعد
ضربه شالقمحکومشد وقرارشددرفقدان  به۵۰
ماه بهصاحباوسواری مرحومبرایمدت سه خر
هر و برگرداند برده و سر کار به او را روزانه و بدهد

کند! درست کاهو ساالد او برای شب

(۶)
از بسیاری مهم خبرگزاری چند از نقل به
دولتی چکهای سازمانهای در نیروهای بسیج
که گویا  کرده اند دریافت دولت از ۵۰۰ هزار تومانی
حوادث بعد کنترل آنها برای از برای قدردانی
چوب) و چماق با زدن مردم (کتک انتخابات از
بهضمیمهچکارسالی گفتهشدهکه است. بوده
خط کوچک به یادداشت یک این بسیجیان به

نکند! درد دستتان که: بوده احمدی نژاد

نماز آخرین از گزارشی
تهران جمعه

خطابه آخرین زاپاس تهران در جمعه امام
خرافات مربوط جهل و به مسایل که بیشتر خود
کشیدن خمیازه از را حضار که این برای میشد
ماه توسطآمریکا بمبارانهایکره بیرونبیاورد به
این از بعد او کرد. اشاره (برایکشفاحتمالیآب)
گفت: زنان فریاد جلب نمود را مدعوین توجه که
بمباران را چندینبار ماه پیش کره چندروز آمریکا
آمریکا) کرد.(صدایدسته جمعیحضار: مرگبر
او اسراییل) میدانیدچرا؟(صدای حضار: مرگبر
همان کردهاید؟ چرا قاطی گفت: عصبانی خیلی
مرگ حضار: (صدای است درست آمریکا بر مرگ
این برای داد: لحن آرامتری ادامه با وی آمریکا) بر
کهمعجزهشقالقمر رسولخدا راماستمالیکند
حضار: (صدای ببرد! بین از را آن آثار و مدارک و
گفت: کنان شوخی سپس او آمریکا) بر مرگ

آمریکا نیمه کرد و ازوسطدو حضرترسول ماه را
کند. بمباران را آنجا که آورده در را خودش پدر
دیگر کرات در دیگری معجزات حضرت آن اگر
انجام داده بود هم نپتون و اورانوس نظیر مریخ و
بمباران همه مشغول خونخوار آمریکای االن این
آمریکا... کهکشانمیشد(صدایحضار:مرگبر

( آمریکا... بر مرگ

خبری از کویت
خودداری با کویت در مجلس زن نماینده دو
اسالمی و پوشیدن پوششهای حجاب رعایت از
چالش به را کشور این اسالمگرای جنبش 

طلبیدهاند.
خانم روالدشتیوخانماصیلاالوادیهنگام
کنار را اسالمی خود حجاب به مجلس ورود 
نمایندگان اعتراض با بالفاصله و بودند گذاشته
خانم شدند. روبرو مجلس اصولگرای مسلمان
«دیلیتلگراف»، روزنامه مصاحبهایبا دشتیدر
پوشیدن به مجبور را ما انگلستان،گفت: چاپ

ایران است؟ اینجا مگر حجاب میکنند،
قدیم زمان در شده! دنیایی عجب خودمانیم
هم به چیزی اوضاع انقالب وقتی از قبل در ایران
و مقرراتی وجود قانون و بود تو خر خر ریخته و
به کارمیبردند نداشتاصطالح: «کویت شده» را
و دچار شدهایم کویتیها انتقام به آتش امروز و

ایران است؟» اینجا «مگر آنها میگویند

رهبران مرگ جشن
بهتر کمی و بهنود مسعود سبک به

آیت اهللا مرگ  شایعات  که بود  روز  چند
کنار و گوشه در  ترقه و توپ مثل  خامنه ای
ماهوارهای تلویزیونهای و اینترنت و روزنامهها
کرد اعالم روزنامه روسی میشدند. حتی منفجر
برایش پوتین احترام به و است کرده فوت او که

بودند. زده هم تسلیت آگهی
به را آیت اهللا که بودند گفته دیگر رسانههای
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 بقیه در صفحه ۳۳   

شده! گوشم سنگین که شنیدهام بلند باصدای دیکتاتور مرگ بر اینقدر بزن. حرف بلندتر خرده یک احمدی نژاد: دخترم

بالفاصله استراحت کندو آنجا در برده اند تا رامسر
برای را پزشک سه زنگ میزنند و او ورود از بعد

بستر او آوردهاند. باالی او وضع رسیدگی
همه تحمل این آیت اهللا احتماال میگفتند
فشار زیر و نداشته را رامسر خرمی و «سبزی»
خراب انتخابات حالش از حوادث بعد عصبی

است. شده
دارد کاسترو فیدل  که است  سال چهار
مرده بار کیم ایلرهبر کره شمالیرا سه میمیرد،
جای خودش سر انتظارها بر اعالم کرد هاند اما

باقی مانده است.
از مرگ رهبرشان باید راستی چرا مردم به

لحظهشمارینمایند؟ و شادیکنند
قنادان صنف مینویسند: ایران از رفقا وقتی
و «شیرینی پخش آماده که کرده اعالم تهران
پرانتز توی و هستند  مردم بین  در شکالت»
بایدخندید مینویسندببخشید«خرماوحلوا»آیا

کرد؟ گریه یا

خوکی آنفلوآنزای
اولین بار برای که گفتند اخبار دیشب در
بیماری به مبتال آریزونا  ایالت  در  خوک  یک
«آنفلوآنزای خوکی»گشتهاست.این خبریبسیار
شگفت انگیزاستچونمیکروباینبیماریفقط
مثل درست دارد. فعالیت قابلیت انسان بدن در
و یا گرفته مرغی آنفلوآنزای مرغی بگوییم این که

گرفته است! مرغان مرغی آبله
شایع اول گفت: خبرنگاران به خوک این
را بیماری خوک این خوردن گوشت که کردند
نیست. درست فهمیدند بعدا که میکند ایجاد
این چرا نمی دانم من مثال کرد: این خوک اضافه
به حتی لب که وقتی گرفتهام را بیماری مسری

نزده ام؟! انسان گوشت

افغانستان انتخابات
اخذ از  ماه چندین  گذشت از  بعد هنوز 
افغانستان جمهوری ریاست برای رایگیری
وضعیتبرندهقطعیروشننشدهاست.چندروز
پیشزیرفشارمعترضینبهنتیجهانتخاباتوچند

انتخابات بررسی و کنترل اداره جهانی، سازمان
اینکشورمجبورشدبهصورتنمونهبرداریمقدار
شماری کند. دوباره شده را اخذ آرای زیادی از
بایدبادست را سخنگویاینادارهگفت:چونآراء
سالی نتیجه یکیدو بشماریم ممکناستاعالم
حامد آراء بازشماری اول مراحل در بکشد. طول
عبداهللا عبداهللا خود رقیب از کمتری رای کرزای

است. داشته نفر) دو نه است نفر (یک
مجدد شمارش این نتیجه از که کرزای حامد
به چند خصوصی بهطور گویا نیست زیاد راضی
تقصیر همهاش  بود: گفته خود دفتر در  نفر
من به انتخابات از قبل روز که است احمدینژاد
میکنم فکر و گفت تبریک مرا پیروزی و زد زنگ
همه توجه و آورد او پرچم قرمز را باال این عمل
اضافه وی نمود. جلب احتمالی تقلبات به را
من برای دیگر که خواستهام احمدی نژاد از کرد:

تبریکنفرستد.

دزدی هویت
در روزها تبلیغات این و بهای وقت بیشترین
دزدی بیمه هایی برای فروش و روی عرضه آمریکا

میچرخد. (Idendity Theft) اشخاص هویت
دزدیهویتیعنیاینکهمشخصاتشخصی
سکیوریتی، سوسیال شماره کامل، اسم مانند
اعتباری کارت رانندگی و شماره تصدیق شماره
هویت دزدان دست به او آدرس همچنین و
قربانی این نام زیر بتوانند آنها و بیفتد خطاکار
دالر سر میلیونها و بکشند را باال او اعتبار و پول

بگذارند. بانکها کاله
برایچنددالری بیمه اینشرکتهایعرضه
اتفاقی چنین اگر که میکنند بیمه را شما ماه در
به نتوانستند اگر افتادجلویدزدانرا میگیرند و

میدهند. خسارت میلیون دالر یک شما
دیدنآخرینآگهیمربوط از بعد نمیدانمچرا
شاید افتادم. ایران یاد به هویت» «دزدی این به
دیدم مالیی را تلویزیون در دیشب که برای این
مسجدش جمعه نماز (در ایرانیان به داشت که
بیراه میداد و بد و فحش ایران) شهری در در
و ذلیل بودند و بدبخت ایرانیان میگفت که و
سالهاست نجاتدادند! را آنها و آمدند عربها

سادگی به اجباری اعراب زیر دین ایرانیان که
بهجای ایناستکه نرفتهاند وکلکجدیدمالها
چیزی ایرانیان از اعراب اسالمی فرهنگ ارتقای
جلوه بیارزش و آنها را ذلیل فرهنگ و بکاهند
اینیک«دزدیهویت»نیست؟ جالب دهند. آیا
اینکهبرعکسدزدان هویت آمریکاییکهکارشان
اینگونه میدهند قانونی انجام غیر و مخفیانه را
علنا را کارشان از آش کاسه داغتر ایرانی مالیان
میدهند. انجام دولت حفاظت و حمایت زیر و
هویت دزدی این برای میتوانستیم الاقل کاش
شرکت بیمه دریافت یک از کشورمان چندر غاز
ازروی غرورگذشتهتاریخیبلکه دلماننه کنیمتا

باشد... خوش مادیات روی از

اخبار ورزشی
مشتری بدون کشتی جام

کشتی مسابقات دوره اولین امسال بود قرار
برگزار استان مازندران موحد در و حبیبی جام
آن شرکت در دنیا سرتاسر و ورزشکاران شود
روزهای که برای مسابقات باشند. این داشته
در نظر آبان ماه در شهر قائم شهر هشتم هفتم و
بودبه علتنبودن شرکتکننده کافی گرفته شده
ملغیگردید.سخنگویتیمبرگزاریاینمسابقات
دعوتنامهفرستادیمو ۱۶ نفر  برای۲۰ کشور گفت:

دادند. منفی جواب آنها
را کشورها این انصراف علت کرد: اضافه وی
که این یا دارد: احتماال دو دلیل نمیدانیم ولی
این که و یا ترسیدهاند ما با رقابت این کشورها از
آدم دیگر را ما احمدینژاد آقای کارهای خاطر به

حسابنمیکنند.

چای دارچین سلمانی بدون
همه دوستان ایرانی آرایشگرم برای

میکند. اصالح زنم را سرم موهای معموال
ندارد.  را سلمانی پول دالر سه تا مو ارزش۱۵ دو
است موافق منطق من و این تئوری با هم زنم
در صرفهجویی با که این خاطر به بیشترش البته
پول می تواند او من موی و اصالح پول سلمانی

و  بسلفد راحتتر را خودش آرایشگر دالر ۱۵۰
احساس گناه نکند.

را اصالح کرد سرم که پیش آخر، ماه دفعه
مدتی ترکمونزد. دعوایمانشد.حسابیبهسرم
کله ام حاال باالی میگفتم که چون او به که بود
موی من سر به از قسمت عقب و خدا ندارم مو
دم اشارهمیکندکهموهایمرا زیاددادهشایددارد
نیامد. مزاقزنمخوشایند به اینزیاد اسبیکنم.
شایدحسودی اشمیشدکهدخترهایدبیرستانی
من که کنند فکر جلب شود و من به توجهشان
پرفسور یا یک و راک تند اهل موسیقی نفر یک
قیچی که بهانه کرد هستم. و کالج دانشگاه چپ
یک از ایران دوباره و بگویم مادرم شده خراب
برایمان قیچیمخصوصآرایشگرانمارکسینگر
حاوی بسته پست گفتم که وقتی کند. پست
مسلمان مرد یک آدرس به فلزی و تیز چیزهای
شده متوقف بالفاصله اف بیآی آمریکا توسط در
همینه گفت: و شد عصبانی میشوند کنترل و
نخواه! نمیخواهی بخواه میخواهی هست که
دیگه! همینه مجانی سلمانی کشید: فریاد بعد
کوفتت کارتم الهی اون کردیت بگم میخواستم

و چیزی نگفتم. گرفتم را ولی جلوی خود بشه
تبلیغاتی که برگه کلی همراه دیروز قضا دست بر
درصندوقپستیمیگذارندیککوپنپنجدالری
تخفیفبرایاینسلمانیشیکوپیکسرخیابان
هموجودداشت.موهایمحسابیبلندشدهبودند
مثل پولیده ژولیده قیافهام میآمد باد که وقتی و
مجلس نمایندگان و شهرستانی بسیجی های

جمهوریاسالمی میشد.
را زنم و سلمانی بروم به این گرفتم تصمیم
طالق موقتا سلمانی خانگی آرایشگر و عنوان به
سلمانی بد نبیند. داخل چشمتان روز بدهم.
بودند. اکثر پر غلغله بود.همهصندلیهایانتظار
موهای نیمه با خانم یک فقط و بودند آنها مرد
همه نمیدانم بود. نشسته گوشه ای در سوخته
و بود آمده کوپن برایشان امروز همین مردان این
اصالح سرشان سر زنشان با هم آنها که این یا

بود. شده دعواشان
بزرگ سلمانی این در خانم تا شش پنج
مسئول بودند. مشتریان سر اصالح مشغول 
بودقیچیبهدست آرایشگاهکهیکیازسلمانیها
اسم و پایینآورد ترسیدم. قیچی را آمد. بهطرفم
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سال ۲۴۵  که در بودا آیین کتاب مقدس ۱ـ 
باجناق ـ همان از میالد تنظیم شده است قبل

است. همریش و
شود ـ  ـ کاری که از پایه درست ۲ ـ خاندان

درسنویسندگی.
آمیختن  ـ آهک و خاکستر و آب مخلوط ۳ـ 

درونی بدن. از اعضای دیگرـ  چیز چیزی با
آفریقا  در کشوری کوچک بادگیرهاـ  شهر ۴ـ 

خادم. و پرستار ـ
در  واحدی هوا ـ جریان تعجب ـ حرف ۵ ـ

اندازهگیریمایعات.
عضو  ـ الغری رمیده ـ حمام و متنفر ـ ۶

رهرو.
چهره  غصه ـ و اندوه ـ رخسار چهره و ۷ ـ

مراقبت. و پرستاری ـ جایگاه شطرنج
پنهانی ـ  حیلههای ـ سفت و ۸ ـ خشک

دلجوییکردن.
باطل  ـ مساوی ـ آب اثر ـ شقایق ـ  ۹

کردن.
استاندار میگفتند  به زمانی سوم ـ نت ۱۰ ـ

ارتش. در افسری ـ
و دستها ـ عجایب سرزمین دختر ۱۱ـ

خاک. و آب مخلوط ـ همدستها
آدمهای زرنگروی طنابپهن میکنند! ۱۲ـ

معدن. سرشیرـ  قیماق یا ـ
حضرت  برادر ـ فارس استان در شهری ۱۳ـ 

ـ دشنام. موسی
ـ شامهنواز. جنگ ساز ـ و مرام عقیده ـ ۱۴

تصویر  ـ ایرانی موسیقی در دستگاهی ۱۵ ـ
طنزآمیز. و خندهدار

آثاری  با آمریکا معاصر نمایشنامهنویس ۱ ـ
به پسوندی  ـ هوس»  نام به «اتوبوسی  چون 

رنگ. و گونه معنی
ـ  ایران  دستی صنایع  از ـ  برابر در ـ   ۲

بزرگترینقاره.
قصد  ـ داد نان ـ آن که طول در واحدی ۳ـ 

آهنگ. و
ـ  ادات پرسش  از  ـ آبکش شده برنج  ـ   ۴
کاغذ و سفید مورد مصرف صنایع جامد جسمی

درویش. ـ تکیه کالم ابریشم و

نام  راکد به آب های کنار در نوعی رستنی ۵ـ 
انتشار  با آلمانیقرن۱۹ که وشاعر نویسنده ـ خزه
بزرگترین شعرای جرگه در مجموعه ترانههایش

آمد. در آلمانی
ـ سست و  برتر و ـ باالتر فاصله انداز حرف ـ ۶

پوست. دباغی ـ بیجان
ـ  ریاست  انواع  از ـ پابرجا و ـ محکم   ۷

جنگجویغیر نظامی.
قارهها. از ـ شده اهلی ـ مقوایی جعبه ـ ۸

کریم  شرقیـ  آذربایجان استان شهری در ۹ـ 
کشنده. بسیار است سمی ـ بخشنده و

بینیاز  ـ پهلوان ـ خودش بر سوار حرفی ۱۰ـ 
ملک رازی. ـ از آب شده

صدراعظم  سپس و بود برلین شهردار ۱۱ ـ
تهران. شرقی شمال در بخشی ـ شد آلمان

شهرستان  در قدیم به جمع ـ ضمیر ۱۲ ـ
پدران. نداـ  حرف میگفتندـ 

ـ  دندانساز  ـ ایران در استانی مرکز ـ   ۱۳
لباس. و جامه

مکالمات  ـ واحد واحدهای نظامی از ۱۴ ـ
تولید نیرو. کانی مواد از تلفنیـ 

بیهقی  ابوالفضل از کتابی ـ دریایی چراغ ۱۵ـ 
غزنوی. سالطین دبیر پنجم و سده تاریخ نویس

کامپیوتر توی از این که اسم مرا بعد پرسید: مرا
که است اول دفعه پرسید: زد پیشخوان جلوی
اینجا می آیید؟ احساس بدی کردم. انگارکه دختر
از اینبارهایاستریپتیز. یکی در باکرهایهستم
کردم و تا تخفیف را دالر پنج کوپن خجالت با
گفت: و کرد گذاشتم. اسم مرا وارد جیبم توی
بغل خالی جای صدات کنیم. یک تا بشین برو
کردم پیدا مغازه جلوی مبل روی چاق آقای یک
زدن مشغول ورق از مجله بود. پر نشستم. آنجا و
گذشت ساعت نیم شدم. جورواجور مجلههای
چون نبود بد  هم زیاد نکرد. مرا صدا اسم و
دوباره زنش هالیوود هنرپیشه فالن فهمیدم که
میشود چطور از او. فهمیدم نه ولی است حامله
گوشت گاو مزه جوری پخت که را گوشت خوک
فهمیدم نکنند. گناه احساس مسلمانان و بدهد
و استرالیایی گوسفند بد بوی میشود چطوری
یاد و سیر برطرف کرد. با برگ بو نیوزالندی را
پاک چیزی چه را با لباس لکه روی هر که گرفتم
با چه یائسگی مداوای عوارض بهترین کنم و
را اطالعات این امکانپذیر است. همه غذاهایی
انتظار عسلی قسمت میز روی مجله هایی که از

سلمانی بود یاد گرفتم.
مرا آرایشگاه کردند. مسئول صدایم باالخره
یک خانم گنده منده سیاهپوست با دست داد به
روی مرا هم او نارنجی. و بنفش دارکوبی موهای
افتاد. موهایم جان قیچی به با و نشاند صندلی
نپرسید من از اصال  میکرد. کار سریع  چقدر
چه مدلی میخواهم بزنم. چطوری و موهایم را
پدرمبهسلمانی میرفتیم با زمانبچگی وقتیکه
مدل اکثرا از توی کاتالوگ داشتم. انتخاب حق
انتخاب را دلون یا آلن پریسلی الویس موی
بود نشوم.هرچه زیاد دلخور میکردم.سعیکردم
جلوی مجلههای توی و نداشت زیادی موی سرم
از مغازهعکسیازهنرپیشههاینیمهکچلنبودتا
این مدلیرا انتخابکنم. نمیدانمچرا بینآنها
دوستداشتقسمت های اینقدر آرایشگر خانم
نمیکنم فکر بمالدودستمالیکند. مرا کچلسر
شاید  کرده بود. جوری تحریک یک او را من کله

من سر پوست با را چربش  دستهای داشت
یک  من میکرد. روی میز بغل صندلی خشک
فقطاستخوانهایش که مرغسوخاریبود جعبه
بودوحدسمیزنم همینخانمچاقآ نها مانده
برقی سشوار با داشت که وقتی بود. خورده را
نه بسته بودم. را چشمانم میزد را باد موهایم
گرم باد در این عصر سرد پاییز از این که خاطر به
بلکه چونیادجوانیهایمدر لذتمیبردم سشوار
تهران افتادم.آنزمان که باگیسهایبلند عیسی
مسیحی بهسلمانیمعروفکینگمیرفتم وصد

می دادم. سشوار و شامپو پول تومان
تق برس و تق با را رویاهایم خانم سلمانی
بعد ریخت هم میزد به پشت کلهام به که بلندی
تایید را او کار که قرار داد سرم پشت را آینهای

بود. نزده جالب زیاد کنم.
نه میگفتم:  و میبودم پررو تر کاش کمی
پولم و سرجایش بگذار را موهایم نیامده. خوشم
نداشتم. خودش پرروییها این از اما پس بده! را
چون خوب نزده را موهایم که زیاد کرد حس
گوشت روی یا موهای می خواهی سبیل پرسید:
با که جواب بدهم از این را اصالح کنم؟ قبل
ماشین افتاد بهجاناللههایگوشموهمهموهای
کرد. میخواستم محو و تراشید آنجا را اضافه

زنم نکن! بگویم:
وقتیگوشهایم راماچ میکند شکایتمی کند
ولی لمسمیکند کیویرا پرزهایمیوه دارد که
بعدجلویصندوقجلوی دقیقه دو بود. دیرشده
پول تخفیفم کوپن از استفاده بدون و بودم مغازه
توی راه افتادم. توی به راه خانه به طرف و دادم را
یکیاینکه مرا مشغولکرده بود. فکر ماشیندو
اصالح را سرم کنم که مجبور زنم را دوباره چطور
مادرم زنگ بزنم به موقع چه که و دوم این کند
سلمانی مخصوص آلمانی سینگر قیچی یک که

کند... پست ایران از برایم

افکار عمیـق
خدا میگویند مذهبیها که این نمیدانم
امتیاز است یا یک خوب ندارد یک امتیاز شریک
با کس را عشق و پرستش و عبادت همه بد؟ این

اشکالی دارد؟ چه کردن دیگری تقسیم

ايران... ز سوگواری منم

پيرس پرآگماتيسم بر شرحش در آپل اتو کارل
توضيح و هرمنوتيکی فهم ميان تقابل بازنموده،

ميان می برد. را از علمی
يداهللا  ترجمه دولت، اسطوره ارنستکاسيرر، ـ ۲
هرمس انتشارات  اول، چاپ تهران: موقن، 

صفحه۴۲۲. ۱۳۷۷سال،
است: کرده تاکيد اين بحث  ادامه  در کاسيرر
چيرگی بر آن، اسطوره و با ظلمت «پيش از نبرد
هيوالهای اما نمیکند. ظهور بشری فرهنگ
برای را آنها نشدند. نابود کامال اسطورهای
بر اينآنها بنا بردند. کار به ساختنجهان جديد
نيروهایبرتر جایماندهاند. اينجهانبر در هنوز
آنها را و گرفتهاند را اسطورهای جلو قدرتهای
نيروهای اين که وقتی تا ساختهاند. مطيع و رام
با هنری و اخالقی عقالنی، نيروهای يعنی برتر
مطيع و رام وجود دارند اسطوره خود توان همه

سستی برتر نيروهای اين که همين اما است.
انديشه برمیگرددو گيرندآشفتگیوآشوبدوباره
شکلهای همه بر و می کند خيزش اسطورهای
میشود.» چيره بشر اجتماعی و فرهنگی حيات

(صفحه۴۲۴)
از  گذار پديدارشناسی  کاسيرر، ارنست  ـ  ۳
«ديالکتيک در را دين  در انتزاعی و مشخص
به بنگريد است. کرده بررسی اسطورهای» آگاهی

زير: کتاب آخر فصل
سمبليک. صورتهای «فلسفه کاسيرر، ارنست
يداهللا ترجمه اسطوره ای»، انديشه دوم: جلد

سال۱۳۷۸. تهران هرمس، انتشارات موقن،
 N i e t z s c h e ,  M e n s c h l i c h e s , ـ   ۴
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شهر  «تهران، چهلتن، اميرحسین ـ  ۵
،۳۸۲ سال انتشارات نگاه، بیآسمان»، تهران،

بعد. و ۴۷ صفحه
بعد. و صفحه ۱۰۰ همانجا، ۶ـ 

صفحه ۱۱۶. همانجا، ۷ـ 

را... اسالمی رژيم چرا

قهرمانش، زبان از بوده که فردوسی نظر مورد
«فرانک»،جاریمیشود،آنجاکهاو،برایمعرفی

خودمیگويد:
دين پاک کای گفت بدو «فرانک

سوگواری ز ايرانزمين» منم
يا: و

زمين ايران مرز کز بشناس «تو
آبتين» او نام بد، مرد يکی

پساز فردوسی، يعنیقرنها اگرچه بعدها، و
برای نابودینام هايیچونايرانوپارسسعی شده
حکومتی تسلط که دورانهايی در حتی و است،
که زمانی در حتی و داشتهايم، را مذهبی شديدا
عقبماندهترينومتعصبترينحکومتیهمچون
که میبينيم باز هم تحمل کردهايم، را قاجاريه
سرزمين پارس و ايران جايگزين مفهوم «وطن»
نوعش (گاه هر از اسالمی هويت مقابل در و شده
چه حاال و است. گرفته قرار تشيع) گاه و تسنن
کال اسالمی و يکباره هويت ما که افتاده اتفاقی
معتدلترها! برخی تعريف به بنا يا است؟ شده
مدرنی دنيای در هم آن ايرانی!»؟ ـ «اسالمی
ضمن مذهبی) نوع مذهب (هر نام به چيزی که
داشتناحترامیبيشاز گذشتههاامریخصوصی
بهشمارمیآيد وهويتهرکسابتدا برانسانبودن
خاکی به و سپس است استوار بودن او جهانی و

میکند. زندگی آن در که
اکنون بر آنگاممیزنيم،هيچ درجهانیکهما
میکند مخالفت با دين کسی نه متمدنی انسان
اين باورها هر دوی که چرا با بیدينی کسی؛ نه و
از جمله و افراد اعتقادات شخصی در محدوده را
تجاوز اما میبيند. او دموکراتيک و بشری حقوق
زندگی نامدينيا هر عنوانديگریبه فردیبه هر
اجتماعی و شخصیو خصوصی مردمان و ستاندن
هيچ انسان نيز برای و شناسنامه آنها هويت

نيست. قبول متمدنی قابل و امروزی
زور اين راستا در و ايران در میفهمم که من
معتقد انسان اما يک دارد تجاوز وجود و اجبار و
زورگويان حرفهای نبايد ديگر که بشر حقوق به
آن و کند. اعمال يا و تاييد و تکرار را بيدادگران و
حرف که جنبشی میداند متعلق به را خود که
میتواند چگونه است  حقطلبی  نخستینش
هويت او برخالف که را انسانی ميليونها حق

ديده ام که کند؟ ضايع می دانند ايرانی خود را
هويت که اين گاهی برای اثبات حتی افراد اين
۱۳۵۸ و  سال همهپرسی بر است مسلمانی ما
در میکنند تکيه اسالمی» «جمهوری انتخاب
و اصولی غير رایگيری آن اگر حتی که حالی
اين يک روشمربوط را هم قبولکنيمباز شتابزده
بر انتخاب هويت. نه و بوده انتخاب حکومت به
حکومت نوع آن که است روشن اساس همين
يعنیجمهوریاسالمی، آنهمهپرسی، از برآمده
می تواند رایگيری ديگر يک و با راحتی به نيز

ديگریبشود. چيز
که عبادی خانم نظر خالف بر و من، به نظر
ايران مردم ميان در «دولت سکوالر میگويند:
«دولت که میکنم فکر من ندارد»، خريداری
سکوالر هممیتواندبينمردمايرانخريدار داشته
و خفقان و رعب فضای دليل به که چرا باشد»
و درست آمار هيچ سرزمينمان ما در سانسور
بتوانيم که نداريم مستندی گمانهزنی هيچ حتی
ايران مردم بيشترين که کنيم تعيين قاطعيت با

میخواهند. را چه
مردم «شعار»های حتی  مصلحانی وقتی
و درون حکومت، از شدن با ترس درگير از را،
میتوانيم چگونه ما میکنند کنترل ايران بيرون
ما میخواهند؟ بيشتر مردم را چيز چه بگوييم
در که «چيزی» بگوييم روی نمیتوانيم هيچ به
مردم رای به اگر که چرا ندارد. خريدار مردم بين
ارزش و يک انسان عنوان به هر فرد اهميت به و
نبود در نمیتوانيم، باشيم داشته باور او حقوق
قاطعيت بگوييم با سالم، همه پرسی آمار يا يک
به و دارند نظر چه زمينهای هر در ايران مردم که

خواستهشان اولويتمیدهند. کدام
خانم که ديدم وقتی آمد دردم حال عين در
«دانشگاه بخشیازصحبتهايشاندر عبادیدر
از دين جدايی  به جای «ما گفتهاند:  ناروپا» 
از طريق تفسير حکومت،الزم استکهپيشرفترا

آوريم». دست به قرآن درست
روز آستانه  در  را حرف اين که  آمد دردم 
و سياسی رهبر بزرگ، کورش گراميداشت
پانصدسالقبل و فرهنگیايرانزمينکه دو هزار
تبعيض محو نابرابری، حذف در را «پيشرفت»
اتحادوصلحبينملتها آزادیمذاهب، و نژادی،
متنکالسيکیدرباره تارک هر نامشبر میديد و
حقوقبشرنقشبسته است، زنیکهدرنخستين

خود از گرفتن جايزه نوبل، سخنرانیاش پس
در بلندی سخنرانی و میخواند کورش دختر را
ايرانی هويت پيشرفته اهميت فرهنگو ارتباطبا
را کشورش مردم پيشرفت و صالح اکنون داشت
میکند. جستجو قرآن از نوين تفسيری ارائه در

برای که ما است شده چه راستی اکنون به
جهانی بشر حقوق به نگاه جای به «پيشرفت»،
بهجای و متمدنانهترينروشپيشرفتاست، که
سراسر از مهر که خودمان فرهنگی نگاه به متون
دست بايد است، انباشته انساندوستی و صلح و
به که تفسيری ـ بشويم؟ قرآن تفسير دامان به
کتب مذهبی همه تفسير مثل که من البته نظر
است حتی اجتنابناپذير ضروری و و الزم ديگر،
وروشزندگیآدميان زمينی راه در زمانهایکه اما

تحميل احکام کتابهای و از اجتماعی شده و
برای جوامع ديگر گذشته، بر مذهبی آسمانی و

است. زيانباری و کهنه روش بشری رنگارنگ
زمين»، که ايران ز «سوگواری عنوان من، به
و سنگسار پا بريدنها دست و سال از سی جانم
شکنجه و کردنها آويزان منجنيق به و کردنها
به خيابان و کوچه در و شدنها تجاوز و شدن ها
اينسخن گداختهاست(حتیاگر گلولهبستنها
قرآن خود در اينها که بپذيرم را عبادی خانم
نيستوناشی ازتفسير غلط آناست)، اکنونآرزو
يکمی بيست و انسان قرن عنوان يک که به دارم
و تفسير هيچ که بدون حکومتی بدهم به را رايم
ترميمیاز«کتبمقدسه»پنجرههايشمستقيم
رسميت به آن را بهجهانیباز شودکه حقوق بشر

به می خواهد. همه يکسان برای و میشناسد
همينخاطر همهستکهبههيچکسی نمیگويم
حق اين نخواهد. يا بخواهد را چه و شعاری چه
که است آدمی فرد هر تمدنی و انسانی طبيعی،
خود را شعارش و مقصود و مقصد و روش و راه
بهشکلی منطقی(و بکوشدتا نهايتا تعيينکند و
با مورد آنها در ديگرانرا بکن نکنگفتنها) با نه
خود همداستانسازد.مطمئنهستمشعاری که
در اگر حتی مردم برنخاسته باشد، جان اعماق از
به باشد، داشته نخستينتظاهراتجايگاهیبرتر
شعاری را به خود جای و می بازد زمان رنگ مرور
از برآمده خواست های نمود و نماد که میدهد

تجربههایاجتماعیمردماناست.
اینترنتی نویسنده پایگاه برگرفته از

قبل صفحه از بقیه
جدیتر بهطور را میکنند، سرمایهگذاری ایران
خبر اعالم با نمایندگان، نامه انتشار کند. اعمال
نمایندگان بین هفته این چهارشنبه روز توافق
انرژی بینالمللی و آژانس روسیه فرانسه، آمریکا،

شده است. همزمان وین اتمی در
باراک از نامهخود قانونگذارانآمریکا،در گروه
گوها خواستهاند که همزمان با ادامهگفتو اوباما
برسربرنامههای اتمیتهران، تمهیدهایتحریمی
شکست روند در صورت تا نظر گیرد در دیگری را

شوند. گرفته کار به دیپلماسی،
کرک، و مارک دمکرات حزب کالین، از ران
مجلس نمایندگانآمریکا که عضو جمهوری خواه
باراک از هستند، نامه این اصلی کنندگان تدوین
تنبیه  مورد قانونسال۱۹۹۶ در خواستهاند اوباما
شرکتهاییکهدربخش انرژی ایرانسرمایهگذاری

کند. اعمال جدی به طور را میکنند،

۲۸ صفحه از بقیه


