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اکسپرس ایران به صورت اخبار
نبود به مهمی ایران خبر زیاد در این هفته،
و آمد اعتیادکمیپایینتر و اینکهسنفحشا جز
آژانس رفت. باالتر برنج و مرغ آن قیمت ازای در
و ببینم کن باز گفت: مشتت را ایران به اتمی
کرد را باز مشتش یکی آن لب بر با لبخندی ایران
دوجبهه دولتجمهوریاسالمی در نشانداد! و
کنترلخساراتزلزلهتبریزوکنترلنرخدالرآمریکا

را باخت. دو جنگ و هر مشغول جنگیدن بود

***
«گربه مقابم هم برنده باز مرتضوی سعید

خود باقی ماند. در جای و مرتضی علی» شد

***
اسالمی ساندیسخوران رژیم مثبتها و بچه

مسلمانان «سفارت بقیه از عقب نیفتادن برای
را «بیگناهی مسلمانان» دنیا، فیلم آتش زن»
بیرون در و خوندند مسلمانان بیداری به اهانت
سفارتسوییسدفترحافظ منافعآمریکاتظاهرات
کردند.فیلمآبکی«بیگناهیمسلمانان»ازشبکه
ایران در که  شده پخش «یوتیوب» اینترنتی 
مسدودمی باشدوهیچ کدام ازتظاهراتکنندگان

ندیدهاند. را آن ایرانی

***
اجباری مدارس در چادر پوشیدن زنجان در
به امر به مشغول آخوند یک سمنان در اما شد
بدحجابکتک مفصلی خورد دو دختر معروف از

شد. گرفته زنجانی دختران انتقام و

***
امسال کنکور در که کرد اعالم وزارت علوم
درصد  پسران ۴۰  و درصد  ۶۰ دختران قبولی

است. بوده
قانونی باید زنان سنگسار گفت: ارشاد وزارت
شودتا تعداد قبولشدگانزنومرد یکسان گردد.
کرد تایید هم مجلس چادری نمایندگان از یکی
تعدد زوجات از میتواند زنان گفت: سنگسار و

مردانجلوگیریکند.

***
و کالهبرداری میزان گفت: مسکن وزیر
۵۰ درصد  اخیر ده سال در اسناد ملکی جعل
نمی کردیم فکر گفت: وی است. داشته افزایش
سر باعت درد اینقدر تقیه اسالمی ترویج و تبلیغ

بشود. ما

***
سانسور برای «صدا و سیما» عملکرد از آقا
جمهور رییس مصری محمد حرف های تحریف و
غیرمتعهد کشورهای کنفرانس در سوریه جدید
آقا کرد. تقاضای توبیخ مسئوالن را و کرد انتقاد
که خواست «کیهان» روزنامه به نامهای طی
مورد این در او را شریعتمداری حرفهای حسین

نکند. چاپ صفحات از هیچکدام در

***
مصادف علت  به امسال  شهریور  ماه  در

و ماه رمضان با ماه این روزهای بعضی از شدن
سران بینالمللی کنفرانس خاطر به همچنین
هفتهکال۱۷  تعطیلیآخر و کشورهایغیرمتعهد
و لق تق و بسته و تعطیل ایران در چیز روز همه
ساالنه کنفرانس پنج اگر که شده پیشبینی بود.
تعداد تقلید مراجع و شود برگزار ایران در مشابه
کننددرطول درطول بیشتر تعطیالت مذهبیرا
و  کار باید فقط ۶۵ روز ایران مردم ۳۶۵ روز سال

باشند. فعالیتداشته
دولت ارزی ذخیره گفت: مرک بانک رییس
ذخیره ارزی اگر نگفت وی است. بسیار خوب
کجا به  قیمتش  دالر  وقت  آن بود بد دولت

میرسید؟!

چه؟ من ارز به کنترل
شورای مجلس در ایران اقتصاد وزیر حسینی
نمایندگان سئواالت به و یافت حضور اسالمی
و بیسابقه شدن گران ارزی و انفجار علت درباره

داد. جواب دالر تاریخی
نیست! مربوط من ارز به کنترل گفت: وی

پرسیده نمایندگان که از جواب یکی در وی
کسی مربوط است؟ به چه بود: پس

وزیر چه میدانم؟ بروید یقه داد: من جواب
بگیرید! را اطالعات وزیر یقه یا بگیرید! را ارشاد

قضیه ارز ربطی این اصال من به حال هر به
ندارد!

فضول آخوند زدن کتک
کوچک شهمیرزاد شهر در شده که گزارش
از معمم روحانی یک سمنان استان در واقع
گویا است. خورده مفصلی کتک دختر دو دست
اینروحانیهنگام رفتن به مسجد برایاقامهنماز
جماعت دودختر راکهدرحالگذر بودندو حجاب
و برای تمرین میبیند و سفتی نداشتند محکم
از یکی به منکر»، و نهی از معروف به «امر کردن

بپوشان!» را خودت «خانم می گوید: دخترها

میکشد: فریاد عصبانیت با جواب در دختر
دختر دو با روحانی گویا این ببند!» چشماتو «تو
بعد کمی و شده و بحث جر مشغول کمحجاب
راه به دعوایمفصلی بینآن ها و کار باالمیگیرد
لگد و مشت با سپس مذکور دختر دو میافتد.
میتوانستند که تا آنجا افتاده و آخونده جان به

زدهاند. کتک را او
جوجه (یعنی حجتاالسالم این آخوند که
مشت زیر در دارد نام بهشتی علی سید آیتاهللا)
ولگد دخترهایبدحجابمهرههایکمرش آسیب
و شکسته نقطه چند از گویا کله اش و می بیند

است. شده مجروح
بیخود که آیت اهللاها جوجه این به توصیه یک
برای که است این میکنند فضولی مردم کار در
سرویس از حتما منکر» از نهی و معروف به «امر
و کند استفاده کمک عنوان به انتظامی نیروی
زنان و دختران با رودرویی از قبل نبودند آنان اگر
کالههای و ایمنی کمربند از حتما کمحجاب

استفاده کنند! محافظ سر

گرانیها ادامه
بیداد میکند. همچنان ایران تورم در نرخ
قیمت تهران در ما مخصوص خبرگزاری گفته به
و ارزاق عمومیو پوشاکو انواع سرویسها خواربار

است. قبل شده سال برابر نیم یک و دقیقا
نیست بد شد سرویسها نرخ تورم از صحبت
حتی به جایزه و نیم برابری یک بدانید که گرانی
یک از جایزه و این هم رسیده رشدی سلمان سر
افزایش پانصدهزار دالدر میلیون بهیک میلیونو

است! یافته

تبریک و تسلیت
ریشوهای توسط لیبی در آمریکا سفیر قتل
همه به را کشور این افراطی مسلمان خشمگین
کرده عرض تبریک اسالمی ایران مثبت های بچه
آزادیخواهان بههمه را مرگاو همینراستا در و

تسلیت عرض عربی» «بهار بچه های ویژه دنیا به
مینمایم.

جهانی اسالمی بهاری انجمن جشنهای

بزرگان افکار
است ملتی من درد نیست. تنهایی من درد
قناعت کهکمبوداجناسونبودنارزاقعمومیرا
مینامد،مزغلیو کلهشقیرا شجاعتمیخواند،
از ساندیس جرعهای بیکاری را با و و دروغ تنبلی
را ملیاش نفت سهم میکند، فراموش دولتی
صلح ملی می گیرد، یارانه با سفته و اقساط به
تبلیغمیکند، دنیا با عالمت بیالخدر اسالمی را
و است بسته و شوروی چین  به او استقالل
زندان آزادی زندانیان وثیقه نرخ روز با آزادیاش

اوینتعیینمی شود.
و هزار دو دالر خرید از بعد شریعتی دکتر

تومانی ۶۰۰

مرغ گرانی حاشیه در
قضایا بقیه و

اولینبوتیک گوشتمرغ درتهران افتتاحشد.
برج در باالی شیک که این بوتیک قصابی بسیار
مارکهای با گوشت مرغ گرفته است قرار میالد
از خرید برای باید خریداران و می فروشد خارجی
اینبوتیک تقاضایوقتمالقاتکتبیبهصاحبان
سپاه عضویت کارت و یا بفرستند بوتیک این

دهند. نشان پاسداران

***
درایرانامروزدیگرمثلقدیمهادرخواستگاری
دکتر داماد این که و درآمد شغل و نوع دختران
بهترین وکیلمطرحنیست. یا مهندسو استیا
صاحبان یا و هستند قصابها خواستگارها

کارخانهجوجهکشی...

***
آلو» فیلمجدیدمرجانهساتراپیبهنام«مرغبا
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 بقیه در صفحه ۳۷   

تهران! پلیس به یارانهای کمکهای از بعد جدید جریمه قبض

شوخی عکسی

طریق زنده از ما» را بصورت تلویزیون «ایران
www.iranematv.com اینترنتی سایت
 160 کانال یا www.Glwiz.com و یا
در سراسر جهان تماشا کنید GL BOX در

و تکرار  آمریکا شرق وقت نیم به ۱۲ و ساعت از زنده: (پخش
است) روی همین سایتها قابل دیدن ساعت ۲۴ تا برنامهها

Tel: (202) 241 - 7141 
info@iranematv.com

روزهای برنامههای دیدن برای
میتوانید تلویزیون این  گذشته
سایت در آن بایگانی صفحه  به

فرمائید: مراجعه زیر
www.iranematv.com

مجری و مدیر عاصمی، شهره
ما» برنامههای تلویزیون «ایران

شد. ممنوعالنمایش ایران در
در فیلم این گفت: خبرنگاران به ارشاد وزیر
و طغیان باعث است ممکن مرغ گرانی زمان
و سکسی عنوانی بسیار شود چون مردم شورش
کنندگاننام اگر تهیه وی گفت: دهنپرکندارد.
نمایش در دهند تغییر آلو» «خورشت به را فیلم

آنمشکلینخواهیمداشت.

***
باالخره پرسید: دانشجویان کالس از استاد

مرغ؟ تخم بود یا مرغ اول
یکی ازدانشجویاندخترضدبسیجیبلند شد

بگیم؟ ما استاد گفت: و
بگو! گفت: استاد

دختر گفت: بستگیداردکهقیمت کدام یکی
رفته! باالتر اول

***
می شناسم میهن پرست و روشنفکر مرغ یک
«مثقال اینترنتی سایت  به  سری روز هر که
شده بیشتر او تا ببیند ارزش میزند داتکام»

دالر آمریکا! یا

***
مرغ «چرا طنزهای طویلها و بحر سبک به
گذشت؟ جاده از مرغ  گذشت؟: چرا  جاده از
میخواستند او که صف توی مردم دست چون از
بوسه و ماچ و برایش بمالند و کنند دستمالی را

بود. شده خسته امان آمده و به بفرستند

***
انقالب عربی»  «بهار عنوان با عربها 
ایرانیان با عنوان ما و انداختند راه خودشان را به
را میکنیم! همین کار آخر پاییز» داریم «جوجه

بسوزد! دلشان تا

***
تحریمهای اونفالنفالنشدهایکهمیگوید
همین من که کجاست نداشته اثر ما روی غرب
بزنم، تند سس گاز بگیرم، بالاش را را رانش االن
کبابکنمو جیگرش بکنم،سینه اشرا پرهایش را

به سیخ بکشم؟ را
قسمتیازسخناناعتراضییکهموطنایرانی

تهران. مرغ منجمد وارداتی دولتی در صف در

***
مشکل مرغ میکنید مالحظه همان طور که

معمول باز طبق و شده اسالمی جمهوری بزرگ
همه نیست و خروسها از حرفی و هیچ خبر هم

نشستهاند... خانه در

***
تومان هزار را درسته  مرغ  یک زمان یک
دالر بود. وقتی تومان هزار هم دالر و میخریدیم
بلکه نشد تومان مرغ دو هزار شد تومان هزار دو
فروشندگان مرغ گفتندکه تومانشد. چهار هزار
مرغ نرخ که گفتند هستند. غیردولتی و مستقل
آزادمربوطمیشود.وقتیگفتند: بهنوساناتبازار
آزادی،جمهوریاسالمی،مردداشتند استقالل،
میکردند... استفراغ مرغ سوپ و میآوردند باال

سوریه آتشبازی در
بهگفته چندناظربینالمللیوچندین سازمان
در قبل چند روز ایران سپاه پاسداران جاسوسی
نزدیکی شهر «صفیرا» در شرقشهر حلب سوریه
آزمایشچندیننوعسالحشیمیاییزده دست به
انجام شده است. اینآزمایشبه صورت مخفیانه
در جمع سوریه در پاسداران سپاه است. نماینده
خبرنگاران گفت: اینادعااصالدرستنیستوما
برادران همه و نداریم سوریه در پاسدار سپاه اصال
متبرکه قبور فقط برای زیارت کشور این در ما
نظامی! فعالیتهای نه و هستند آنجا در امامان
سازمانهای ادعای ضمنا  کرد اضافه وی
بمبهای آزمایش اصال است و غلط جاسوسی
اگر حاال ندارد. وجود خارجی سوریه شیمیاییدر
چهارشنبه جشن تمرین برای برادران از نفر چند
شیمیایی مواد و فشفشه و ترقه مقداری سوری
استفادهکرده اندنباید آن راآزمایشبمبشیمیایی

خواند.

روح اهللا! روح
و اصولگرا روحانی یزدی، مصباح تقی محمد
تندرویجمهوریاسالمیدرمصاحبهایبا نشریه
«دانشجو»گفت: روحامامخمینی درمقاممعظم

است! کرده حلول رهبری
و تعریف و تمجید ساعت چندین از بعد
مصباح رهبری، معظم مقام درباره چاپلوسی

اکنون روح و بود روحاهللا امام خود گفت: یزدی
بعد به این از است بهتر پس شده دمیده آقا در او
«روح اهللاخامنهای» خطابکنیم رهبریرا مقام
وجود از برابر دو مسلمان خواهران و برادران تا

معنویببرند! ایشاناستفاده

تبریک
و نماینده رهبر الشیری شدن سعید کشته
بههمهمردم مخالف سازمان «القاعده»دریمنرا
قوانینشرعی وروشنفکراناینکشور تبریکگفته
ما نباشد. آنها شادیآفرین این که امیدواریم و

هستیم! شما شریک شادی در
اسالم سیاسی توسعه با مبارزه انجمن

حاشیه جش در زنم با من گوهای گفت و
تولدش

چه است. نزدیک تولدت گفتم: زنم به
پیری؟ احساس داری؟ احساسی

الماس انگشتر یک  برام اگر  داد: جواب
دوباره متولد که بدهی انگار هدیه من و به بخری

شدهام!
چی؟ نخرم اگر و گفتم:

دنیا در این تولدت از که کاری می کنم گفت:
پشیمانبشوی!

***
بهزنمگفتم:چطورهکهبرایپارتیتولدتیک

عربی بکند؟ رقص که کنیم رقاصه استخدام
تو! کادوی تولد میشه این که گفت:

گفتم:رقصعربیهمیشهمهمانیرابهجنب
میاندازد. جوش و

الزمنکرده.من ترجیحمیدهمکهیک گفت:
بکند! ایرانی من رقص و برای بیاید جوان مرد

***
دوست چه کادویی تولدت گفتم: برای زنم به

داری بهت بدم؟
سن که من اینه برای بهترین کادو گفت:

نگویی! کس هیچ به را من واقعی

***
اینشمعهای بهزنمگفتم: برگشتمبهخانهو
گذاشت. تولدت کلی خرج روی دست من کیک
خیلی که شمع شمعها؟ پرسید: تعجب با

است. ارزان
به گفتم را تعدادشمعها اینکه از بعد گفتم:
منگفتندکهطبق مقرراتدولتی وایمنیفقطبه
بخرمکه یک را اینهمهشمع این شرطمیتوانم

بفروشند! من به هم آتشنشانی کپسول

***
ولی نمیگویم شوخی به را این گفتم: زنم به

رفته. یادم را تو واقعی سن
آلزایمری نوع تنها این داد: جواب خنده با
اصال من و پیری گرفتهای سن توی که است

ناراحت نیستم!

***
به تولدت برای داری دوست گفتم: زنم به
با و بروی فرانسوی  گرانقیمت رستوران  یک
جشن را شامپاین تولدت شراب یا گیالس یک

بگیری؟
آره! آره! داد: جواب هیجان با

کن  حال برو بگیر و را دالر ۱۰۰ این گفتم:
جام اروپاست فوتبال نهایی امشب مسابقه چون

کنم. مزاحمت تماشا می خواهم بدون و

***
کادویی چه تولدت برای گفتم: زنم به

میخواهی؟
جراحی عمل که بده پول خرده یک گفت:
و پوست و دماغ بشوم. جوانتر و بکنم زیبایی

و... شکم
غیرقانونی کار این که شنیدهام رفقا از گفتم:

است!
گفت: غیرقانونی؟منظورت چیه؟

را گفتم:میگویندکهاگرعقربهکیلومترشمار
میافتی! زندان چندین سال به کنی دستکاری

با پشه من گوهای گفت و

کوتاه داستان
روی صندلیبنشینم رفتمپشتحیاط خانه
سرمای پاییز بود و آخرهای سیگاری دود کنم. و
زمستان بفهمینفهمیتویهواموجمیزد. دوسه
شدن بلند که بودم نزده بیشتر سیگارم از پک تا
مرا توجه پشه یک ویز ویز صدای شدن بلندتر و
ژاپنی در مجاهد خلبانان مثل درست جلب کرد.
تمام سرعت داشت با پشه دوم یک جهانی جنگ

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

                  

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

703-817-1651 کانون: اطالعات تلفن
E-mail:info@kanooneiranian.org          www.kanooneiranian.org

مهر) ۱۰) اکتبر ۱ دوشنبه

مهر) ۳) سپتامبر ۲۴ دوشنبه

ایران سیاسی تاریخ از خالصهای
زندی بهرام سخنران:

ورشکستگی  دچار آمریکا اقتصاد  چرا
چیست؟ آن حل راه و شد

(John Perkins) پرکینز جان سخنران:

می شود برگزار انگلیسی زبان به سخنرانی این
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افقی

شماره این جدول

قبل شماره جدول حل

عمودی

۱۵ صفحه از بقیه

۳۳ صفحه از بقیه

۳۱ صفحه از بقیه
خالی از شوخی

قبل شماره سودکو حل

شماره این دکو سو جدول
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ی اوی

انگلیسی  اخالق سرشناس فیلسوف ـ ۱
که و حقیقتگرایی دو حقیقت کتاب نویسنده

اخیرا فوت کرد.
الغری ـ  حمام سبزیهای خوراکی ـ از ـ ۲

گیاهی. داروهای از

فیلمیباهنرمندیگریگوریپککهاسکار  ۱ـ 
حساب. سیاهه و نازک مقوای ـ گرفت

برگه  ـ شیرینی و بالهاـ  نوعی آسیابها ـ ۲
مقواییدعوتنامه!

سینهآویز افتخارآفرینـ   ۳ـ  فصلشکوفاییـ 
ژاپن. شهرهای از

ـ ضمیر جمعـ   دنیا ینگی طالق در شهر ـ ۴
تزویر. و دورویی ـ چارهاندیشی

است ـ  واحد پولی مراکز استانی ـ ۵ ـ از
حیوانات. پروفسور

اصل و  ـ عاجز بدبخت و بنیاد ـ و ۶ ـ پایه
مایهچیزی.

غذا  به میل مقفعـ  عبداهللا بن ایرانی ـ نام ۷
آسمان. ـ داشتن

بازیگوش!  روی موسیقیـ  زشت آالت از ـ ۸
فرنگی. اسامی از ـ

برادر  ـ زاغی کالغ ـ حرف سه و یک حرف ـ ۹
شد. کشته وی دستور به که کمبوجیه

مهتر و سرپرستـ  پیشبند زنانه  چند تا ۱۰ـ 
حرف. تکرار یک ـ

ناقص. و ـ کوتاه گرم ـ نیم چربی اثر ـ ۱۱
کالم  تکیه ـ ماده خر ـ چاپار اسب ـ ۱۲

جنگ. ـ درویش
بشقاب ـ  نوعی ـ نیل رود روی ۱۳ ـ سدی

و قبیح. زشت
کاشف  اتریشی گیاهشناس و کشیش ۱۴ ـ
ایرانـرییس استانیدر قوانینتوارثدرگیاهانـ

جنایتکار «کا. گ. ب» در زمان استالین.
امام  از ـ کتابی گرانبها زیور و زینت ۱۵ ـ

محمدغزالی.

داود  کتاب ـ چیز بین دو اختالف و فرق ـ ۳
و تربیت یافته. خوش رفتار پیامبرـ 

سوار  حرفی ـ جنوب ماهی کوسه ـ آتش ۴ـ 
خودشـ  خاندان. بر

و پولدار  خاطر خرماـ  آسوده و شیره انگور ۵ـ 
و ناتوان. سست ـ

رنج و  ـ رسیده مقصود به و ۶ ـ بهرهمند
مکان. و ـ ظرف زمان کشیدن سختی

که. زمانی تا ـ گوشهها ـ خشم آوای ـ ۷
بحث  و جر بایرـ  منازعه و زمینخشک و ۸ـ 

زردآلو. انواع از ـ
ـ سرزمینافراسیاب  درویشازدنیا گذشته ۹ـ 

بلیغ. و بلند ـ
بزرگ  تهران شرقی شهرهای از ـ سیلی ۱۰ـ 

آب. زنده به ـ
دیوار قلعه  ـ مذهبی مقدس از شهرهای ۱۱ـ 

است. کافی ـ
ـ  پیشدادیان  از بعد  پادشاهان  لقب ـ   ۱۲
آیین ـ الشخور ـ میرسد یکی از دوتایش بهتر

خداپرستی.

ـ  بیرونق  ـ شهربانی سابق سرگرد ـ   ۱۳
ثروتمندان.

دردمند ـ  و بیمار ـ آراستگی و ۱۴ ـ نظم
اندازه. از افزون

هندسی. اشکال از ـ ۱۵

بقای و حفظ باعث همیشه اسالم تاریخ طول
است.) بوده شیعه

اما مینامید، سنگر را مسجد خمینی
درهدایت «ساواک»متوجهمساجد و نقشآنها
نقشبسیج کننده بر مساجدعالوه انقالبنبود.
اطالعات تبادل و هماهنگی برای مرکزی مردم،
به مسجد تدریج به بودند. مردم میان در اخبار و
کانونمبارزه ومرکزفرماندهیتبدیل شد.درهمه
انقالبها،رسانههانقشبزرگیایفاکردهاند،امادر

مسجد بود. عهده بر نقش این انقالب ایران،
کنترل تحت را  دانشگاهها کوشید  ثابتی
میان «ساواک» در اعمال از نفرت درآورد، اما
طبقهتحصیلکردهودانشجویاندانشگاههابیشتر
دانشجویان و دانشگاهی جامعه بود. مشهود
قرار قهرآمیز برخوردهای معرض در همواره
کارکناندانشگاهها، و اساتید مدیریتو داشتند.
«مقام که میکردند مطالبه را دانشگاهها آزادی
اما نمیداد. رضایت آن به اصال امنیتی»
در محیطهای شریعتی دکتر و و مفتح مطهری،
تاثیرگذاری گروه حوصله، با توانستند دانشگاهی
از محیطهای و کارآمد جوانان را، نیروی عظیم از
جریان در کنند. انقالب صحنه دانشگاهی وارد
دانشگاهیاننقشقابل توجهی تحرکاتانقالبی،

درمخالفتبا حکومتبرعهدهگرفتند ودرپیروزی
داشتند. درخور سهمی هم انقالب

ثابتیدر رودخانهایشنا می کردکهخود پرویز
و و ذهنی فکری توانمندیهای او بلد نبود. شنا
برتر را نخبه ای خود اما تخیل نداشت و اندیشه
و دستگیری با می کرد، تصور او می پنداشت،
بهسکوتوادار را آنها زندانناراضیان، شکنجهو
میکند.وهنوزهمبراینعقیدهپایمی فشاردکه

بود. آن ویرانگری در جامعه تسکین راه

برد علمیه حوزههای متن به را سیاست ثابتی پرویز چگونه

پرههای دستهایم مثل با صورتم میآمد. طرف به
یکجوریپشه کمعصر نور در یکپنکهسعیکرد
عصبانیت با بهمنحمله نکند. ازخوددورکنم تا را
سیگار حالت فحش گفتم: مادر تو... این هم به و
کوفتمانکرد.صدایویزویز پشهمحو کشیدنما را
مشغول صندلی و دوباره روی زدم لبخندی شد.
گلدانتوجهم رویبرگگیاه کشیدنسیگارشدم.
غرغر بود. همانپشه بهحرکتجانوریجلبشد.
از سرد فصل این توی احمق پشه این گفتم: کنان

میخواد! چی  من من جون
تابستونها که این نه گفت: صدایی ناگهان
که انگار کردم. پشه نگاه خوبه! به ما با رفتارتون
تکان حرفها  این هنگام گفتن  دهانش داشت
حرف که پشهای گفتم: جلالخالق!  میخورد.
آمد: چرا در به صدا دوباره بودم. پشه بزند ندیده
تعجب اینقدر می زند حرف طوطی یک شما وقتی
را زدن حرف گفتم: چطور خندیدم و نمی کنید؟

گرفتی؟ یاد
همه و  افتادم گیر مدرسه  یک توی گفت: 
توی که نبود چاره بستند. برایمدتها را پنجرهها
کنم. گوش معلم حرفهای به درس کالسهای
حالت گرفتم.هنوز در را یاد شما زبان بود که آنجا
چند روز آمد: پشه دوباره بهصدا در تعجب بودمکه
بیرون آمدهام. و کرده فرار مدرسه از آن که است

نخورده ام. خون تابستان تمام

خون؟ چرا حاال پرسیدم:
پشهها برایما کنم،معتادشدم. گفت:چهکار
انسانهاوجود ندارد. امکانات ترکاعتیادمثلشما
ممکنهبگذارییکنیشکوچولوبهگردنیاصورتت
الزم خون سوزن یک سر امروز فقط برای بزنم؟
باش! خیال به همین برو و گفتم: خندیدم دارم.

پرسید: این نگران حالتی با ولی چیزی نگفت
دستت؟ توی چیه

می گویی؟ سیگار را گفتم:
دستت. یکی اون توی گفت:

و کردم باز را بعد روزنامه است. روزنامه گفتم:
به روزنامهخیرهشد. چندثانیهمکث نشانشدادم.
کردو چیزینگفت.بعداز حدود۳۰ ثانیهگفت:تیتر 
و خونریزی در خون عجب را خواندم. همه اخبار

کشتار است. و کشت جا همه شده. دنیا برپا
گفتم: ناراحت شدی؟

افتاد. آب دهنم نه گفت:
میان دستانم بستم و لوله کردم و در روزنامه را
انار آب خونهات یخچال توی گفت: پشه فشردم.

داری؟
انار؟ آب گفتم:

خودت به که میشود وقتها بعضی گفت:
خون داری انار  آب جای به که کنی  تلقین

مینوشی!
شدی؟ چطور شد که تو خونخوار پرسیدم:

توی دو حال خارجنیست. یا از و گفت: خندید
زدهام پر زیاد خشکهمذهبی ها و دیکتاتورها دربار
است که گذاشتند پدر و مادرم این که تقصیر یا و
۱۸ سال  از کمتر وقتی که دراکوال را من فیلم های

کنم. تماشا داشتم
هم جوک تو گفت: و خندید جالب! چه گفتم:
طبیعتم اقتضای من حسابی مرد نیست؟ حالیت
مرا اینجوریخلق کردهکه همهعمر ایناست. خدا

باشم. مردم مکیدن خوب دنبال به
عضو یک یا یک بازاری ایرانی و مثل گفتم:

استریت»؟ «وال
حرفها این و سیاست اهل من داد: جواب
انار آب و درباره نکن را عوض موضوع نیستم.

صحبتکن.
میخوری؟ زرشک آب ندارم. انار آب گفتم:

می کنم. ترش نه! گفت:
ویز ویزش صدای میکنی؟ چکار گفتم: پس
و خوب آدم به نظر ببخش. گفت: مرا و شد بلند
به حالی واقعا مرا گردنت این هستی اما مهربانی

کرده... حالی
داشتباز هممثلآنخلبان هایژاپنی بهسویم

میرفت. گردنم طرف به و میآمد
را روزنامه دست راستم دست چپم و سیگار
روزنامه دستپاچگی با حال همان و در کردم قاطی
یک مرا در روزنامه سیگار کردم. حمله طرف او به
پشه فضای بال و گوشت بوی کشید. آتش ثانیه به

پر کرد. را خانه حیاط پشت

تاریخی حقایق

بشر نسل آفرینش
و حوا مالقاتآدم آشناییو حدودیکسالاز
آدم پرسید:پس از میگذشتکه روزیناگهانحوا

بیایی؟ خواستگاری من به قرار است کی تو
تو که کی؟ خواستگاریاز آدم خندیدوگفت:
جمع چشمانش در اشک حوا نداری! مادر و پدر

مادر؟ و بیپدر میگویی من به تو گفت: و شد
منظورم نبود. این منظورم بابا نه گفت: آدم
گریه سر حوا نداری. کاری و کس تو که این بود
بی سر من که میگویی من به تو پس گفت: و داد

هستم؟ پا و
گفت: نداشت را  حوا گریه تحمل  که آدم
و نکن! گریه بسیار خوب... فقط خوب! بسیار
بدبختیهای و بشر نسل آفرینش آغاز بود این

تاریخ... دیگر

بخش فولکلوریک به
روز شده

را دخترتان  آوردیم، پنیر و نان پدر داماد:
بردیم.

دختر ارزونیتون، پنیر و نان عروس: پدر
نمیدیمبهتون.

بردیم. را دخترتان آوردیم، بنز ماشین ـ
نمیدیم دختر ارزونیتون، بنز ماشین ـ

بهتون.
بردیم. را دخترتان آوردیم، کیش آپارتمان ـ

نمیدیم دختر ارزونیتون، کیش آپارتمان ـ
بهتون.

را دخترتان آوردیم، خارج مقیم داماد ـ
بردیم.

نمیدیم دختر دامادمقیمخارجارزونیتون، ـ
بهتون.

بردیم. رو دخترتون آوردیم، دوبی برج ـ
نمیدیم دختر ارزونیتون، دوبی برجی ـ

بهتون.
بردیم. رو دخترتون آوردیم، تازه مرغ ـ

بهتون می دیم دختر ما، ارزونی تازه مرغ ـ
بفرما.

انشااهللا! است مبارک داماد: پدر
عروس مادر بیارید، تازه تخممرغ عروس: پدر

ارزونیتون! هم

ایران، کرهشمالی وچین)صورت بهرهبرکشور در
مجازاتهای به که میشود تلقی جرایمی پذیرد،
و طویلالمدت حبس های اعدام، چون سنگینی

تبعیدمیانجامد. یا
از همینتفاوتهااستکهمفاهیممتفاوتیرا
تفاوتهاییکه می آورد. موضوعاتمشترکپدید
دموکراسی حقیقی به را امروز انسان آشکارا نیاز
جای به تامل گرا فکری نظام از برخورداری و
از بیش امروز، در حاکم تحکمگرای نظامهای
سالهاست نیازی که نمایش میگذارد. به پیش
هزینه آنها تحقق برای  متحده  ایاالت مردم

پرداختمیکنند.
توهین که آن ضمن روزها این تا دارد جا
داریم قبول را آن ها چه ـ کسی هر باورهای به
ـ نیست طبعمان را مقبول آنهایی حتی چه و

محکومکنیم.
مثل که متحده ایاالت فراموش نکنیم مردم
عشق می ورزند کشورشان ملی به پرچم ما همه
وطنپرستی آنها یکایک پی و رگ در میتوان و
همسایگی آنها که در عنوان کسانی به دید و را
که بگوییم آنها شاخه گلی به تقدیم با هستیم
حال در شما دموکراسی و میزبانی پناه در ما
جهانی و خود کشور برای بهتر آیندهای ترسیم
مشترک آرزوی آن برای صلح پر آینده که هستیم

همهماست.

قرآن سوزی... از


