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  »زیچ «ی آقاکمی شونصد و هیانیب .۱
همـان اللـه،  لیسـب ی فنی بااخالص و درود بر محاربنی مظلوم و منافقنیسالم بر معاند. میالرح بسم

 را انداختنـد گـردن   و آندنـدی ملت کوبنهی را صاف به سدیزی خداجو که سنگ یها نمک به حرام
 دندی ملت را به آتش کشیها ر روز عاشورا مغازهو سالم بر آشوبگران عزادار که د. ها یشخص لباس

  .فطرت را ادامه دهند  که راه حرمله و آن پستیهستند دلسوزاند، یزیتا ثابت کنند بعد از 
مانـده مـردم را از   که اقـساط عقـبدیها حمله کردند، بدان ام  که به بانکییها ی درود بر نالوطو
 کـه ییها لقمه  نکردند و درود بر حرامغی دریتی جناچی راه مقدس از هنی خود بپردازند و در ابیج
 ی کـربال، وقتـبـانیغر  آتش زدند تا ملت بفهمد کـه در شـام یداشت  چشمچیه ی را بی عزادارمهیخ
 یکـیو آن ) سـواد ی بـخیشـ(جانـب   و آننجانـبیهمواره به ا!  بودیجور  را آتش زدند، چهها مهیخ

ملـت د، یـ ندههی و اطالعدیری بگیمان ه اگر شما اللک؟ ی که چشد یگفته م) مزدور اجانب(جانب 
 ی وقتـهـا نـامرد و ندیآ ی نمها ابانی باز ملت به خمی هم بدههی و ما اگر اطالعندیآ ی نمها ابانیبه خ

  .خواهان محاکمه ما هستندند، یآ ی مابانیهم که به خ
 موافق بودم یگرینظر د نظر موافق نبودم و با نی کوچک از جنبش سبز با ازی چکی به عنوان بنده

م، ی کنی براندازمی نتوانی قانون اساسنی که ما اگر در چارچوب همدمیشیاند ی منیو با خودم همچ
 اصـدر خـود ر  سـعهدیـ است که نظام بای در حالنی و اخورد ی می به چه دردی زندگنیپس اصال ا

 به معانـد، معانـد را بـه بـدذات،  راسیانگلس، ی را به انگلکایآمرکا، ی را به آمرلیباال ببرد و اسرائ
 یسـاز هی شـده، گوسـفند شـبیسـاز هیبدذات را به بزغاله گوساله، بزغاله گوساله را به گوسفند شب

درصـد را بـه  ۲۰ ومیـدرصـد، اوران ۲۰ ومی را به اورانشده ی غنومیاورانشده،  ی غنومیشده را به اوران
 را بـه عناصـر دلـسوز و عناصـر فیول مندلعناصر جدف، ی را به عناصر جدول مندلمیزیمنم، یزیمن

حرمـت   عـده در روز عاشـورا هتـککی حاال چون نکهی کند، نه الیدلسوز را به عناصر گازسوز تبد
 نهـای بـه ای رسـمیهـا گـو  از بلنـددی کرد و نبای کار فرهنگدی را بفرستد زندان، بلکه بانهایکردند، ا

  . بهتر استردی صورت بگیررسمی غیها  از بلندگوورالمقد ی کار حت نی بزغاله گوساله، بلکه ادیبگو
هـا   هـم بدترنـد و المـروتانی از چارپانهایافهمند،  ی که خر هستند و نمی که طبق قرآن، کسانچرا
 ی سـازماندهنی که به صورت خودجوش، توسط منافقی اجتماععی شبکه وسیریگ  با شکلتوانند یم
. گـر نگـذرد  فتنـهانی خـداجونیـ اراتیاز سـر تقـص بکنند که خـدا زی را متوجه چی خطراتشود یم

 کودکـان و ی بـراهـا لمی فـنیـ ادنیـ کـه اوال ددهد یدهنده عاشورا نشان م  تکانیها لمی فدهمشاه
 جـو انـصاف داشـت، کیـ ی اگر رسانه ملـای و ثانستی دارند درست نی قلبیها یماری که بیکسان
  . را نشان بدهدری تصاونی انکهی نه اکرد یپخش م» راز بقا« فضا فی تلطیبرا
 در زنـدان شـهرام خی ش-۱ که دی را آزاد کنیریالاقل شهرام جزاد، ی کردری را دستگی که کروبرمیگ

 به زنـدان انـداختن ی به جاکنم ی جور کند، و من فکر مقهی وثخی شی شهرام بتواند برا-۲غد، یرا نت
  . فکر کردیافزار  و سختییربنایبهتر است به امور ز، یکروب

 کـه در عاشـورا فتنـه کردنـد، گفـت ی االغی سخنران به خرهای که وقتمیگو ی به صراحت مندهب
 اصـال نیـ و ادنـدیخند ی بودنـد، مـییمـای از ملـت کـه در راهپیمی بخش عظدیبزغاله گوساله، نبا

 چون ایآ. طانیالش  عده گفت، حزبکیالله و به   عده گفت، حزبکی و سخنران به ستیدرست ن
  !م؟ی هستییکایما آمرکند،  ی متی حماا از مکایآمر
 از مـا کـای از آمرشتریـ بلی و اتفاقـا اسـرائکند ی متی هم از ما حمالی است که اسرائی در حالنی او

 بلکـه مـا میستیـ نییکـای مـا آمردهد ی و نشان مرساند ی ما را م تی اوج مظلومنی و اکند ی متیحما
 براندازان هستند که بـه مـا لطـف نی و امی نداری هم به براندازی و اعتقادمیدلسوزان نظام هست
 باشـم کـه بعـد از انتخابـات ییایـر ی مظلـوم و بـنی از منـافقیکی ندارم که ییدارند و من اصال ابا



 ۳

.  سران فتنه داردگری نسبت به من و دیشتری بیصفا، ی باره البته کروبنیاند و در ا بازداشت شده
 خوشـگل معنـا یلـیرا خ»  اشد مـن القتـلهلفتنا «هیه آ کمیاز قرآن هست BBC ریما معتقد به تفس

 چنـد راهکـار دارم کـه در حال یا یمن عل.  استیبند یجنبش سبز مخالف دروغ و موافق خال. کرد
  :دیآ ی مریز
لـذا .  شـدمزیچدم، ی ابطال شود، راستش چهارشنبه ملت را که ددی قبال گفته بودم انتخابات با-۱

 دیـ باهی ما را قبول داشته باشد و مجلس و قوه قضائدی اما دولت هم بامیما دولت را فعال قبول دار
  .میما هم هست.  به جان دولتفتندی بییدوتا
 نی ما را در انتخابات تـضمیروزی شود که از قبل پنی قانون شفاف تدوکی انتخابات ی برادی با-۲

  . باشدشتری بی کروبی باطله از آرای تعداد آرادی وقت نباچی قانون هنیدر ا. کند
سـوار،   اعم از خفاش شب، پلنگ روز، زرافه دم غروب، بزغاله گوساله، قاتل دوچرخـهانی زندان-۳

 یها مرده لی ذلنی بدهد که اگر انی تضمدی نظام بانی آزاد باشند و عالوه بر ادیبا…منافق، آشوبگر و
 ی شهروندحقوق تی رعا احترام و باتی زدند با آنها در نهاتیخداجو، بازهم دست به ارتکاب جنا

  .برخورد کند
 کردنـد و بیـنـشر اکاذ، ی اذهـان عمـومشی که به قصد تـشویا  شدهفی مطبوعات توقی آزاد-۴

  . ملت در روز چهارشنبه را پوشش دادندی که شعارهاییها بستن روزنامه
 نی محـارباتیـطلـب و اسـتفاده از تجرب  و عناصـر فرصـتنی شناختن حقوق منـافقتی به رسم-۵

 یهـا  تیری دادن بـه نـااهالن خـداجو و نامحرمـان عـزادار در مـددانیـو در اداره کشور و مخداج
  .یانیم

  |بدون نظر| یانی قدنی توسط حس۱۳:۴۴ساعت ۱۳۸۸ ی شده در چهارشنبه شانزدهم دنوشته

   است»ی رهبرتیب«ام   خانهستمی مستأجر نمن .۲
پـالک /  بود که پدرم را بـرد جبهـهیوسهمان اتوب/ ییمای که ما را آورد راهپیاتوبوس / چهارشنبه
وس ـــــالک اتوبــــپ / هـا یزریـ لنیـنـه از ا/  بـودهـا یمینه از آن قـد/  نبود۱۱ رانیا/ اتوبوس 

»BB-C068028H «و پالک پدرم در جبهه/ بود»AK-S022-91H « /اتوبوس نیمن با هم 
 نیبـاز هـم بـا همـ / دیعامسال / بوسه زدم بر خاک کرخه نور/ ن نور شدم و ی سرزمیرفتم راه/ 

 نی همـیپـدرم رو / شـوم ی پدرم م۱۲۵من هنوز هم سوار هوندا /  بروم جنوبخواهم یاتوبوس م
 یا  کالهــک هــسته۲۰۰/  آوردنیی تهــران پــایهــا ابــانی خنیموتــور ضــدانقالب را در همــ/ موتــور
 دیت رسـبـه شـهاد/  موتـورنی همـیرو/ پدر من! / اند  نشدهمن پدر ۱۲۵ هوندا فیحر/ لیاسرائ

 پـدر ۱۲۵ هونـدا کی الستریز/ »المحمره«و خرمشهر / شود» عبادان«اجازه نداد که آبادان / یول
 ۱۲۵ هونـدا یاز صدا/ گران  امروز هم فتنه/ شود ی خرد مکای آمریها هنوز هم دارد استخوان/ من

  .ترسند ی می انتظامیروی ضدشورش نیها نی ماشبتی از هشتریب/ »بابااکبر«
***  

تـاج و /  عـاج نداشـتکشیالسـت/ ضـدگلوله نبـود/ ییمای که ما را آورد راهپیاتوبوس/ بهچهارشن
/  نبودکیدرولیفرمانش ه/ رفت یاش خوب جا نم دنده/  نبودی دودشیها شهیش/ تخت نداشت 

اش کـت  راننده/  نبود که سقف متحرک داشته باشدBMW/  دو تا سوراخ داشت-یکیسقفش 
کـه قـبال /  بوددهیخر» تاناکورا«کاپشنش را از /  وصله داشتاش ی مشکراهنیپ/  نبودیو شلوار

/ آنجـال مارکـل کـت دامـن / پوشـد ی کت شلوار مـیبرلوسکن/  بوددهی آن را پوش»یلیادواردو آن«
/ کـنم یاعتراف مـ/ » Frence24« چشم یو من به کور/ گردد ی لخت مییها  وقتکی یسارکوز

 اش را نگـه »ینـ«/ و مـن چـون روزه بـودم /  دادسی که حکومـت بـه مـا سـاندکنم یو افتخار م



 ۴

/  نکـردمسیدرون سـاند/  راام یمن ن / یبشنو از ن/ در آن بدمم / اصغر یتا در روضه عل/ داشتم
/  بـودبی مـن آب سـسیساند/ و انتقام حرمله را گرفتم / کای آمرجمهور سیفرو کردم در چشم رئ
 کـای آمرجمهور سیرئ/  چشم ضدانقالبی کوربه/ کند رابیاش را س ماهه ۶دادم به رباب تا طفل

کـه مـردم گفتنـد عامـل دسـت / سواد یبا آن ب/ با سران فتنه است/ ستیاو با ما ن/ ستیبا ما ن
 ریاز ش/  دالر آب بخورد۱۰۰که /  الکل نداردی اسالمی جمهوریها سیساند! نتونیخانم کل/ موساد

سـران /  هـزار تومـانفروشـد ی را مشی تا۰۱/  تومان است که مش رجب۱۵۰/ تر است مادر حالل
/ آورد ی را درمـینیو اشـک کودکـان فلـسط/ آور اسـت اشک/  که گازشخورند یکوکاکوال م/ فتنه
/  عبدالله صـالح بـا سـران فتنـه اسـتیعل/  با مادی شهی شقاقیفتح/  با سران فتنه استاهوینتان

ام را بـا  مـن روزه/ م داد هـتـاپ یحکومت بـه مـا تـ/  کورلیچشم اسرائ/ حسن نصرالله با ماست
گوشت خـوک را / »بزغاله گوساله« گوشت یکه به جا/ خاک بر سر شما/  باز کردمتاپ ی تنیهم
/  رایبنازم انقـالب اسـالم/ کند یگوشت خوک، آدم را خرف م/ ندیگو یدانشمندان م/ دیخور یم

 کـایآمر/  غـربیایـ دنمـام کرده بـه تیکج دهن/  و اتوبوس۵۲۱ و هوندا تاپ ی و تسیکه با ساند
آن را بـاد کـرد و /  خـود را کـه خـوردسیسـاند/ برادر کوچـک مـن/ شود ی ما نمسی ساندفیحر

 ی جمهـورسی سـاندکیـمـن /  عقـب رفـتی متـر۲و مردک / اهوی چشم عکس نتانیترکاند جلو
، به عـشق خـوردن فالفـل/  اگریمن حت/ کنم ی عوض نملی و اسرائکای آمریایبا کل دن/  رایاسالم
 ی جمهـورسیسـاند/ سـر از لنـدن درآورم/ BBCشرف دارد که به عـشق / »حاج منصور«بروم 
نـه / انـد ی اسـالمی جمهوریها سیساند/ آب زمزم ما/ آب زمزم است/ ً شرابا طهوراستیاسالم
  . استکش عهی شیها ی دست سعودارشی که اختیا چشمه
***  

و / نـوار آهنگـران گذاشـته بـود/ شت نداونیزیتلو/ ییمای که ما را آورد راهپیاتوبوس/ چهارشنبه
دودش رفـت در /  را آتش زدنـدسی پرچم انگلیوقت/  دختران وطنمدمید/  انقالبابانیمن در خ

ــ/ دمیــالدن را در ســفارت عربــستان ند مــن دختــر بــن/ چــشم آقــازاده معــروف  در چهــارراه یول
 در سـفارت یجلـو/  بـود دراز کـردهییکاسه گـدا/  نبود اماری را که فقیا دم آقازادهید/ استانبول
و / در دجال بودن شما شک نـدارم/  است اما»ی خراساندیس« رهبرم کنم یمن ادعا نم/ ریروباه پ

/ انـد  داد کـه سـران فتنـه دررفتـهSMS به من یکی/ و امروز صبح/  استکیالبته که ظهور نزد
همـه /  دارد وABS ضدگلوله کـه ترمـزش نیبا ماش! / »الله خان احسان «یالیو/ اند شمال رفته

/ ها باشـد فروش که حواست به وطن/  زنگ زدمخان رزاکوچکیبه م! / کند یها را رد م چراغ قرمز
تـبش بـاال / دهیـمـردم را کـه د، یا چهارشـنبه/  را گرفتـهخینبض ش/ دکتر حشمت/  گفترزایم

 نهایا/  بار مواظب سرت باشنیا/  گفتمرزایبه م! /  کم شدهنش بدسیساند/  همیکیآن / رفته
 کـرده یا اش را پنجـره  است که حنجرهیا خواننده/ فروش وطن/  دارندیفروش  وطنیدر سر سودا

قوم /  ملتنی ایبرا/ دهد ی زغال سوخته میات بو »دود عود«!  چهچهجنابیعال/  غربیبه سو
 / نی مخملـیکتاتورهـاید/ تبر بردار! / می ابراهیهان ا/  نغمه بخوانددیحضرت داوود با/ طالوت

/ معلم کالس اول مـن/ شود یتر سرشان نم تر، بزرگ عالمت کوچک/ اند  بت ساختهی دموکراساز
/ گفـت ی مـن مـینیمعلم د! / خی شی باطله از رایآرا/ تر است و   بزرگ۳۱ از ۴۲ داده بود که ادی

/ دنـدی مـردم را دزدیرا/  بـه اسـم خـط امـام که هستند یکسان/ نحس / ستی نی عدد نحس۳۱
دهم محـرم ه، یسال بعد اول ژانو / داند یهوادار خود م/ آشوبگر عاشورا را/ که  است ینحس کس

 / ریوز  نخستیآن وقت هواداران آقا / شود ی هم عزا مها ی ارمندیع/ ی حتدیایمحرم که ب/ است
! یسیـ عیا/ زنند یکف مرتب م/ دی امام را بررکه س/ و به افتخار شمر/  در عاشورازنند یسوت م

بابانوئـل را / میامسال مجله تا/ ندیب ی را نم»ینیمروه شرب«/ سرش را در برف کرده و بابانوئل / 
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زود بـه / هـزار و چهارصـد سـال /  که عمر سعدفیح/ و نوبل را دادند به بابانوئل/ کرد مرد سال
 بودنـد کـه عکـسش ی هم، کساننجایا/  هم از او کرده بود یری تقدکی، »سفیونی« آمد و اال ایدن
للـه و  انا«/  مست بود و هیآقازاده معاو/ ستی ندیزینماز /  مننیستون د/  کار کنندیتون س۶/ را

 است کـه یآن نماز/  مننیستون د/ ) (!»ه الراجعونی الله و اناعلانا« را نوشت»  راجعونهیاناال
 ملجـم هـم و اال ابـن/  خـوردریـ تکی/  هر کلمه نمازیازا و به/ در ظهر عاشورا/  خوانددالشهدایس
 در اریـ یخـم ابـرو/ عبداللـه یدر نماز اب/ قطام بود/  نبودتیاش وال اما قبله/ خواند ی نماز مادیز
  !اریرژلب دختر اغ/ ملجم  ابننمازدر /  آمد و ادی

هـزار ۰۲ شـد مـهیجر/ اش کمربند نبسته بود راننده/ ییمای که ما را آورد راهپیاتوبوس/ چهارشنبه
 ندیب ی مبی آساش هیر/ دیکش ی م»نستونیو«/  بودگاری خاطر س هزار تومانش البته به۳۱/ تومان

کـشند،  یمـ» بهمـن« را کـه یی آنهـایچـرا کـس/ زنـد ی را آتش مییکایمحصول آمر/  در عوضیول
 بـا قـوه یمـن کـار/ را که محصول امـام بـود پـاره نکردنـد؟ »  بهمن۲۲«مگر / !کند؟ ی نممهیجر

مجبورند /  حفاظت از انقالبیکه به جا/ سوزد یه م محافظان سران فتنیدلم برا/  ندارمهیقضائ
 بـودن ی علعهیش/ استی کار دننیتر  سختنیا/ میسربسته بگو/  باشندسواد ی بخیمراقب جان ش
  .دوباره شر نشود/ رهنی پنیتا که ا/ ثمانو محافظت از ع

 مـن هـم بـه/  داده بودنـدیاش مرخـص بـه راننـده/ ییمای که ما را آورد راهپیاتوبوس/ چهارشنبه
/  پس قصهنیاز ا! /  دشمنیهان ا/ امتحان برادر کوچکم هم در مدرسه لغو شد/  دادندیمرخص
سـوار اتوبـوس / میکنـ ی استفاده مـاش یاز مرخص/ میخور یمان را م  نظامسیساند/  استنیهم
ان مـ ما همـه/ میستیا یدر برابرتان تمام قد م/  و میده ی شما شعار مهیعل/ ابانی خرو د/ میشو یم

خانـه فقـط / ی رهبـرتیـب/  اسـت»یرهبـر تیـب«ام  خانه/ ستمیمن مستأجر ن/ می هستیحکومت
 یمی سـاده و صـمانهی آشنیما به ا/ دی حرف نزنانهیناش/ کاشانه ما هم هست/ ستی ن»یعل دیس«

  . استیهمه حکومت/  مایها ییمایراهپ/  است»یعل« حاکم، یوقتتا / میکن یافتخار م
 چینوشابه و سـاندو/  بهمن۲۲/ گفت یاش م راننده/ ییمایه ما را آورد راهپ کیاتوبوس/ چهارشنبه

 دیـجـان با/ که جانش بـر کـف اسـت/ ی ملتنی چنیبرا/ مییآ ی بهمن هم م۲۲/ ما/ دهند یهم م
 »مینـدار«آنقـدر / مـا بـا رهبرمـان! /  هست؟یحرف/ رسد ی به مردمش می اسالمیجمهور/ داد
بـا /  کـهمیـآنقدر دوستش دار! /  هست؟یحرف/ میریگ ی را مشا هیچف/ می کنارادههر وقت / که
 یحرفـ/ میخـور ی هـم مـسیسـاند/ میـیآ ی و مـمیریـگ ی انقالب را مابانی خینشان/ اش  اشارهکی

/ نجـایما ا/  نزنندخیاز سرما / که اول سال نو/ به فکر مردمان خود باشند/ سران غرب! /هست؟
/ بـه مـا چـه کـه مـردم فرانـسه/ ی بر سرت سـارکوزخاک/ مان با رهبرمان گرم گرم است رابطه

 تیثیهمه ح/ ۱۲۵ و هوندا تاب ی و تی و نسینظام ما با ساند! / سر به تن تو نباشد؟/ خواهند یم
 یا  بمـب هـستهمیـ دارسیمـا تـا سـاند/  گرفتـهیرا بـه بـاز» ۵+۱+گـری دیهـا همه ابرقدرت«
 زیـآم  مـصارف صـلحیبـرا/  رایا ه هـستیانـرژ/  کـه مـا چـرایدیـحـاال د/  چـه کـار؟ میخواه یم
مـا / ستیـ نیآن زمـان حرفـ/ دی شدفی نظام ما را حرسی ساندین/ شما هر وقت / !م؟یخواه یم

  .زهی سراغ نمیرو یهم م
 تـا ۲/ ، یا  خامنـهمی به مـوالکنم ی ممشینوشته که تقد  دلنی ایبرا/ می رفت بگوادمی! / یراست
  ! هست؟یحرف/ تاب ی تکی/  گرفتمسیساند
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   چه گفتند؟گریکدیبه » فا« و »میم« .۳
 که ما به صـورت زنـده کنند ی دارند با هم اختالط منکیا  زوج جوان و باصفا هم۲، ی و فاطیمهد

  :میآور ی شما میوگو را برا  گفتنیمشروح ا
  علوم شد؟ می موسونیباالخره جانش: ف
  . معلم را گذاشتندیعل: م
  .میگو یفرهنگستان هنر را نم: ف
  ؟یپس چ: م
  . عبور کنندی از موسوخواهند ی سبزها مگنیم: ف
  من چقدر وقت دارم؟؟ ی چیعنی: م
  . کننددای پگری رهبر دکی جنبش سبز ی براخواهند ی می موسوی به جایعنی: ف
   هستند؟ی چه کسانی موسوینی جانشیها نهیحاال گز: م
  . بهترهیکی که از اون کنه ی داره ادعا میًفعال هر ک: ف
   هستم؟ها نهی گزیمن هم تو: م
  .بابا نه: ف
  ستم؟ی من مطرح نیعنی: م
  م،یریگ ی ملتی خورده تحوکیحاال ما . کنه ی تو را داخل آدم حساب نمیکس!  بابایا: ف

  . برت ندارههول
  ؟ی گفتیچ: م
  ! شد؟یچم، یکرد ی فکر میچ. کردم یت مداشتم با خودم صحب، یچیه: ف
  ! شدسر یً واقعا جنبش سبز، بیعنی: م
   آمده با دو سر؟ای بزغاله به دنکیدر هندوستان ، یدیشن: ف
  . گردن جنبش سبزی سرش را بگذارند روکیخب، : م
  ؟!شهی میحاال چ: ف
  .رمی بر عهده بگی جنبش را بعد از موسوی رهبرخواهم یمن م: م
رهبـر   بـشهدیاون با. آورد  ی از تو راشتری باطله که بی باشه آرایاون طوره؟ ی هر کیمگه هر ک: ف

  .جنبش
  شه؟ی میاصال جنبش، سرنداشته باشه، چ: م
  . دارهی سرمربکی ی فوتبالمیاالن هر ت. شه ی سرکه نمیب: ف
  . را برداش ی نبود، هر دو تا بازمی سر تی احمدزاده باالیاتفاقا ملوان وقت: م
   مانده؟می بدون تیالن کدام مربا: ف
  .کرانچار: م
  .ردی جنبش سبز را بر عهده بگتیهدااورند، یخب کرانچار را ب: ف
  !شود ی است، نمیکرانچار، خارج: م
  .کار نشد نداره: ف
  . معلم را بگذارند رهبر جنبش سبز یبه نظر من همان عل: م
 معلـم هـم ادامـه یدنـد، بـا همـان علـ معلم شـروع کری را با علیعبور از موسو؛ ستیبد هم ن: ف

  .بدهند
  .نماستی سکننده هی که تهمی هم دارگری معلم دی علکیالبته ما : م
  ؟یدی دوباره جوک برات ساختن، شنیراست. می دارادیما که البته معلم ز: ف
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  .نه: م
 رد یک با جت اسـیتو اومدکرده،  ی میریگی ماهابانی توهم زده بوده داشته تو بزی چی آقاگنیم: ف
  !یشد
  !دهیمهندس ترس.  عبور کنمزی چی از آقاخواستم یمن م: م
  ه؟یهات چ برنامه، ی فرقه بشنیتو اگه رهبر ا: ف
  .دهم ی هزار تومان م۷۰ماهانه  ، یبه هر سبز: م
  ؟یکن ی متیحما؟ ی چی گنابادشیاز دراو: ف
  .خب، آره: م
  .ص بشه انتخابات مشخی برگزارلهی فرقه سبز به وسسیچطوره رئ: ف
  .ارینه تو رو خدا، اسم انتخابات را ن: م
  ؟ی نفر، پنجم بش۴ن ی بیترس یم: ف
  ...ام مشخصه ه؟ من سابقهیها چ ن حرفیا: م
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  ی ملی آشتیشنهادی پبسته .۴
 غیـ البتـه اگـر تریـ حـوادث اخانیـدر جر. بـرد ی وقت نمـکیبرد،  ی وقت مکی یغیحاال هر تغ، یت

 امـا میرفتـ ی نمـی ملـی و آشـتی دنبال طـرح وحـدت ملـاهی سال س۱۰۰ بود، دهی ما بر»ی ملیدعوا«
 ما کند عمـل کـرد لـذا مـا دسـت بـه غیتن، ی مخملی کودتاهی در قضدیهمانطور که مستحضر هست

 یشنهادیـ بـسته پریـدر ز!  ببـردتیـم حکغیتد، ی کودتا نبرغی بلکه تمی و وحدت شدحهدامان مصال
  .شود ی ممیتقد

  مقدمه
انـداز   بـه اهـداف چـشملیـ توسعه کشور و نی براها تیاستفاده از همه ظرف، ی ملی ما از آشتمراد
 کـس چی افراد است و چون هـندهی که آشان ی راه مالک، نه سابقه افراد و نه حال فعلنیدر ا. است
 زیـن و سـارق مـسلح ی آن قاتـل فـراری همه افـراد حتـلیاز پتانس دیباست، ی افراد باخبر نیاز فردا

  .استفاده مطلوب کرد

  یشنهادی پاصول
 در جنگ نهروان، تعـداد ژهیبو.  شودتیثی از خوارج صدر اسالم اعاده حدی بای ملی در طرح آشت-۱
 ایـ  در سـپاه حـق بـودهی کـه فـرد مقتـول، سـربازمی کار ندارنی کشته شدند که ما حاال به ایادیز

 چـون ابـن ملجـم یی خـوارج خـداجونی از نفـردیها با  است رسانهیهیبد.  در لشکر باطلییخداجو
  . خارج شودی حالت بحراننی کرده و کمک کنند تا فضا از ایددارخو
 که یکسه، ی در تعزایآ.  آزاد شونددیحرمت کردند با  که در روز عاشورا هتکیی خداجونی محارب-۲

 نی محـاربنیـ باالخره ا!رود؟ ی به زندان مکند ی می به در، حرمله را باز و آن درینقش شمر و خول
 شـرعا وحرمـت کننـد   پول گرفته بودند تا روز عاشورا هتککای کشورند و از آمرنی همیها هم بچه

مطـرح » النـاس حـق« بحث باره نی به تعهداتش عمل کند و در ادی باردیگ ی پول میآدم اگر از کس
 دیـانـد، با پول گرفته، یرونیاگر آشوبگران عاشورا از دشمنان ب.  استیمهم یلیاست که موضوع خ

ن دبـه درآوردن یـ کار را نکنند، انیآتش بزنند و اگر ا،  یافتی را در قبال پول دری عزاداریها مهیخ
  .است
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 آشـوبگران خـداجو، چنـد نیـ دارنـد کـه ا»یسـوز مـهیخ«مردم ما اغلب خودشان مراسم ! یوانگه
 دیـهـا با حـرام بـه  نمـکنیـ را آتش زدند و کار ملت را راحت کردند، لذا از اها مهیساعت زودتر خ

  . خداجو برقرار شودیها شق  کلهنی حول محور همی شود و وحدت ملریتقد
 مراسـم ی بعد از برقـراریعنی.  است»یسرود مل «ی بسته، اجرانی ای محورهانیتر  از مهمیکی -۳
 خـداجو بـه همـراه مـن و یها مرده لی خالفکار و ذلزانیست عز الزم ای ملی و تحقق آشتکنان یآشت
 ستندی بافیبند هم رد دست، پشت  سگی و ممد قالپاق و اسی طرفنی سران فتنه و حضرات اگرید
دسـتمال « و »یچـ یهوهو چ« را بخوانند و همزمان »ی تو کشتمی برایب، ی آشتی آشتیآشت «سرودو 

  .خوانندرا هم ب» شده  درخت آلبالو گمریمن ز
 نیـ با اگری بگذارد که دقهی آزاد شده و نظام نزد خانواده آنها وثری اخعی وقاانی الزم است زندان-۴

  . نداشته باشدیپرستان موحد، کار  و بتمدار نیکفار دالله،  لیسب ی فنیمعاند
د  خـداجو در ابعـایهـا  بزغالهنی از ایسی آشوبگران عاشورا، تندتیثی اعاده حی خوب است برا-۵
  . شودگرانی نصب شود تا باعث عبرت دها ابانی از خیکی هوا درست و در نیا
 گنـاه ی کند و با قمه بـه جـان مـردم بـی و اخاذیبند  قدارهابانی خواست در خی اگر فرضا شرور-۶
 نـامبرده کـار ی هرگونـه برخـورد، روی بـه جـایشنهادیـ بـسته پنیـ ایالزم است در راستافتد، یب

 نامرد از انجـام اعمـال خـالف، یها  دسته از آدمکشنی اتی ندیاوال شا. کرد ی و بعد آشتیفرهنگ
 ی بـشناسد، بـاالخره در هـر نظـامتی حقوق خالفکاران را به رسمدی نظام باای نباشد، ثانیت بدین
 عربده بکشند، راه مردم را ببندند، خالف بکنند و اگر همه خـوب باشـند پـس اصـال دی عده باکی

 ی نـرم و کودتـای قبـال برانـدازدر  خـود راتیـ ظرفدیـثالثـا نظـام باشـود؟  یچرا زندان درست م
  . جنبه داشته باشنددی باال ببرد و مردم هم بانیمخمل
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   و تفحص از جنگ نهروانقی تحقتهی کملیتشک .۵
 حی بـه تـشرنی و مـاچنی فـارس، دمـشق، رم، چـیهـا رسـانه در مصاحبه با خبرنگـاران عمروعاص

ــجد ــد از جنــگ نهــروان پرداخــتنیدتری ــه گــزارش خبرنگــار صــدر اســالم .  مواضــع خــود بع ب
 نقاط در سخنان گری خداجو قبل از پاسخ به سواالت کاتبان عرب و دمرده لی ذلنی، ا»امروز وطن«

 و نی کـردن آشـوبگران جمـل، صـفیانبـا زنـد:  خوارج، گفتیها  به خانوادهتی ضمن تسلیکوتاه
عمروعاص بـه نقـض .  برخورد کردییربنای با مسائل به صورت زدی و باشود ی حل نمیزینهروان چ

 یهـا  مرا مامور کـرده تـا دربـاره کـشتههیمعاو: حقوق بشر در جنگ نهروان اشاره کرد و ادامه داد
 کـار خـود را آغـاز کـرده و نکیا  همتهی کمنی بدهم که الی تشکتفحص و قی تحقتهی کمکینهروان 

نظـر ملـت خواهـد  و  بـه سـمعهیـخوار معاو  پاچهیها ی توسط جارچندهی آن تا هفته آی مقدماتجینتا
 کـه در جنـگ نهـروان توسـط سـپاه کوفـه کـشته شـدند، ی هـزار نفـر۴: عمروعاص افـزود. دیرس

 انیـ بیآزاد:  کردحی تصریو.  داشتندینیآفر  قصد فتنهزیآم ت مسالمیها  بودند که از راهیآشوبگران
 نیـ کننـد و البتـه هـدف اشی را تشوی اذهان عمومی بتوانند براحتهی معاویها ی جارچنکهی ایعنی

 بـه کیـ عنـصر نزدنیـا!  در جامعـه اسـتی نقـادهیـ روحجیتروب، یها از نشر اکاذ نمک به حرام
 دانـست و البتـه اسریمار  وابسته به عیها  را کار رسانهفهطلبان کو  به آشوبهیکمک معاوه، یمعاو
  . کوفه اعانه فرستاده بودیخورها »لقمه کش «ی تنها براهی شد، معاویمدع
در :  کوفـه خوانـد و گفـتی اصلازی را ن»ی ملیآشت« از سخنان خود، یگری و عاص در بخش دعمر
  . استطانی آمدن از خر شنیی راه پانیبهتر، ی حساس کنونطیشرا
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عمـر و .  خبرنگـاران پاسـخ دادیهـا  است، در ادامه به پرسشرتیبص ی كه از خواص بعاص و عمر
 کـه یبـا خـوارج«:  بـوددهی پرسـیکـه از و» امروز وطن«عاص در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه 

 دسـت ی نظام اسالمهی و علروند ی هم نمی حرف منطقرباری کوفه و عراق را بر هم زدند و زتیامن
:  شـدی خـداجو خوانـد و مـدعی، خـوارج را مردمـ» کنـد؟  چکـاردیـحکومـت بازنند،  ی موببه آش
 از یکـی کوفـه هـم یهـا  بانـکدنی و آتش کشیکش عربده، یبند شتم مردم، سد معبر، قداره و ضرب
 اسـت، نی اگـر همچـایـآ«: دی از عمر و عـاص پرسـزی نهانیخبرنگار ک.  به خداستدنی رسیها راه

 مراسم که ی که عمرو عاص از مجر»ست؟ یدا ن به خدنی رسیها  از راهیکی خوارج هم هیجهاد عل
.  شـودیدگی خبرنگـار در پـشت سـالن کنفـرانس رسـنیـباجناق اشعث بـود خواسـت بـه مـشکل ا

 ی کـشورهاتی به حمایازیما ن: عاص سپس به پرسش خبرنگار روم باستان پاسخ داد و گفت و عمر
  .اند شده هم متذکر هی را جناب معاونی و امی ندارونانی مثل روم و یخارج
 کـامال هـا تیـ حمانیـانـد کـه ا  کـردهییهـا تیـ کشورها از مـا حمایالبته برخ:  و عاص افزودعمر

 نیـ از اBBC در جـواب سـوال خبرنگـار شـبکه یاسی کارشناس مسائل سنیا.  بوده استیتصادف
 نشان دادن یما البته برا:  تشکر کرد و گفت»هی بن امهیسم«  در کشتنژهیشبکه به خاطر نقش و

:  داشـتانیـعمروعـاص در ادامـه ب.  گردن حکومت كوفـهمی را انداختیداجو بودن خود قتل وخ
 یشنهادیـ بـسته پکیـ در خواستند ی که در جنگ نهروان، توسط سپاه کوفه کشته شدند میخوارج
عمروعـاص در پاسـخ بـه سـوال .  را مطرح کننـد کـه حکومـت کوفـه نگذاشـت»ی ملیآشت«طرح 

 ی صـبحگاهظی همراه با مه غلـی ابری دمشق را صاف تا کمیو هوا ، آبخبرنگار روزنامه اطالعات
شـهردار :  خبـر داد و گفـتنـدهی آی پرفشار ظـرف روزهـای جبهه هواکیخواند و از احتمال آمدن 

 بـه وجـود ی تنـدرو اختاللـیهـا غ تا اگر برف آمد، در حرکـت االدهیشی الزم را اندداتیدمشق تمه
 ی بـرف و بـارانچی شـن و ماسـه را کـرده، مـا هـهیـسال کـه فکـر تهام، ی و متاسفانه شهرداردیاین

 ی کـه بـه روسـتاهای درست است کـسانایآ: دی هم از عمروعاص پرسCNNخبرنگار !! میا نداشته
 خـود حکومـت ازانـد، نـه خـوارج كـه  اطراف کوفه حمله كرده و دست به شورش و اغتشاش زده

 کف مرتب بزنند و آنگاه رو به کی خبرنگار نیا یعمروعاص از حضار خواست برا! اند؟ کوفه بوده
  !؟یخواه ی نمیزیچ، یپول، یوام:  گفتی کرد و به وCNNخبرنگار 
  | نظر ۸| یانی قدنی توسط حس۱۷:۵۷ساعت ۱۳۸۸ ی شده در شنبه نوزدهم دنوشته

   استیك زندگیز یان غم انگی پامخملباف .۶
 هـانی کرمـسؤولیآشـنا و مد نـام و یمی قـدسندهیـنو، ی فـردنیرحسی امیمی صمیها  صحبتیپا

  ها بچه
 بـود و ری زاده کـو»یعتیشر«؛ اند  که از آن برخاستهبرند ی میا  اغلب شباهت به منطقهها سندهینو

 در طالقـان شهیـ ر»جـالل«یدادهایـ و داد و بادهـایفر.  رفـتریـفقر، پس به جنگ زر و زور و تزو
 یهـا دنیـ شـاخه بـه آن شـاخته پرنیـاز ا.  خشنییها  سرد و ناسازگار دارد و کوهییداشت که هوا

 و کـشد ی سرک مـیی و خم طالقان است که به هر ده و روستاچی پرپیها  رودخانهگر یاحمد تداع آل
 دنـج و یکنجـ؛  اسـتوشیـ هی شـبتی به غا»ماین«. رسد یبه آرامش نم. رسد ی نمییای درچیبه ه
 نـو در شـعر ی را هم با سـبکجیوشی  وشناسند ی متفاوت میها  بکر که پرندگانش را با چهچههییجا
.  برخاسـته اسـتی آرام، سرسـبز، بـاطراوت و کوهـستانیی امـا از جـا»ی فـردنیرحسیام«. اصرمع

 فتح آن آهـسته و ی که برایا  دارد به نام سبالن، قلهینیانگشتر سلسله جبال شمال غرب کشور، نگ
 هیشـبز، یـ از هرچشی بـیفـرد. مشناس ی می را از کودکی فردنیرحسیمن ام.  راه رفتدی باوستهیپ

 رو بـه ی درست مثل دامنه سبالن با متانت و بردبـاری فردی زندگبیش. زادگاه خود سبالن است
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 رمـسؤولیمد. ستیـ نصیکوشاسـت امـا حـر.  به قله عجله نـدارددنی رسی برایفرد. رود یباال م
خـود را بـه تحـرک وادارد،  از آنکه شیب؛ کند ی می که فوتبال بازسدینو یطور م  همانها بچه هانیک

 ی همبـازیدر روزگـار جـوان. دهـد ی گل قـرار مـتی را در موقعگری دکنانیچرخاند و باز یتوپ را م
. زدنـد ی صـدا مـ»رخـانیام« بود و هنوز جوان بود کـه دوسـتانش او را ی ملمی در رده تیکنانیباز
 او مـهی کـه در خسندهیـو ناری و چه بسچرخاند یقدمش ثابت است و قلم را م، یسندگی در نویفرد

 شدند و استعدادشان گل کرد، عجبا سندهینو، ی فردی که با استادی جوانانراژیت. دصاحب قلم شدن
 چـون ی روزگـار آزگـار، داشـتن آموزگـارنیـدر ا.  اسـتشتریـ بی فـردیهـا  کتـابراژی از تیکه حت

 ی اسـت، فـردانشـ لیـ موبایها به کوچک  که ارزش آدمیا در دوره.  استمتی غنکی »رخانیام«
 یفـردکنـد،  ی مـنیی تعشان نی ماشABSها را ترمز   آدمی که بزرگیا  زمانهرد.  نداردلیاصال موبا
 نـدارد امـا چـرخ نیصداست و ماش  خوشاش ی زنگ زندگی ندارد وللیاو موبا.  نداردنیاصال ماش

 اری بـساش  ین و از زندگاستی ناضتی اهل رسندهی نوی همه آقانیبا ا. دهی چرخشهی هماش یزندگ
ارزش »  معلمیعل« چون من، از شرکت در مراسم معارفهی با جوانمصاحبت او یبرا. برد یلذت م

اش را با من به بهانه   اما وعدهکند ی مادی یکی و نی به بلندی دارد و اگرچه از شاعر دامغانیشتریب
 ی امـا وقتـهاست چهب هانی کرمسؤولیهاست مد سال. اندازد ی نمقی به تعویا  جلسهچیشرکت در ه
تنهـا نشـستن ت، یری از مـدیفـرد. کشد یرجوع نم  را به رخ ارباب»جلسه«شد،  نبایدر اتاقش کس

 از ارزش یزیـ داشـته باشـد، چی اگـر در چهـره تبـسمدانـد ی و خـوب مـدانـد ی را نمـی صندلیرو
. ندستیـفـروش ن  اگر مـسلمان نباشـند، وطـنی حتی فردیها قهرمان کتاب. شود ی کم نمتشیریمد
 دیقهرمانان آثـارش، شـا. کند ی مردم کوچه و بازار انتخاب منیم را از هشیها مردان رمان، یفرد

عشق او به . کند ی که مرد با درد دست و پنجه نرم مدانند ی خوب میبلد نباشند کراوات ببندند ول
 دوسـت .ستیـ اهـل زد و بنـد نیفـرد. داستی سطر آثار او پ-اش به مردم در سطر  و عالقهرانیا

 از ی و زنـدگایـبـه دن. ستیـ نشیهـا  محصول جار و جنجالاش یزرگب.  کندی زندگاهویندارد با ه
 چی هـمیگـو یبه جرات م. دلداده مردم است. خورد ی دل را منی و نان همکند ی دلش نگاه مچهیدر
دارد و  در گـرو انقـالب زیـ نی امـا دلـیفرد.  به اندازه او مونس درد و رنج مردم نبودهیا سندهینو

کـامال مـستند ، ی مـن بـا فـردیوگو گفت.  او کردیتفاوت ی حمل بر بتوان یآرام بودنش را هرگز نم
  .شروع شد

 نیـا.  معلـم نـشدی مراسم معارفه علـی و زمان مصاحبه، قرباندیتان عمل کرد به وعده! رخانیام
  د؟ینیب یانتصاب را چگونه م

فرهنگـستان .  فرهنگستان هنر را نداشتتاسی ری نشستن بر کرساقتی وجاهت و لگری دیموسو«
ن فرهنگـستان را یـ کـه اداره ای اسـت و کـسی اسـالمی در جمهـوررگـذاری نهاد مهم و تاثکیهنر 

 ریـ باشـد و مـسؤول سـابق فرهنگـستان در مـسائل اخی از هر نظر چهره موجهدی باردیگ یبرعهده م
  .»شد ی عوض مدی فرد بانیوجاهت خود را از دست داد و ا

 ایـ از دست رفته است؟ و آری هم در حوادث اخی موسوی وجاهت فرهنگای که آپرسم ی مید فراز
 هـا بچـه هـانی مـسؤول کری نخواهد شـد؟ مـدری در فرهنگ تعباستیبه دخالت س، ییجا  جابهنیا
  :دهد ی پاسخ منگونهیا

هـم .  و فرهنگ با هم مجالست دارنـداستیس. ستی نی از وجاهت فرهنگی جدایاسیوجاهت س«
 از دل اسـتی مـا و اصـوال سیورز اسـتی ما مـشخص اسـت و هـم فرهنـگ سی فرهنگیها استیس

 محتوم بود کـه ی و امرداد ی زودتر رخ مدی باییجا  جابهنی ادیبه نظر من شا. دیآ ی مرونیفرهنگ ب
 باسـواد اسـت کـه فرهنـگ و اری بـسیانـسان، ی قبلـری مدنیاتفاقا جانش. حاال امروز رخ داده است

 ستی شاعر نکی فقط ی معلم دامغانیآقا. شناسد ی میرا به گفته دوست و دشمن به خوبخ ما یتار
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 انگـشت خی از تـاری نکـاتی دارد و روی جـذاباری بـسیها  شهی است که اندشمندی اندکیو در اصل 
 دارد و ی حالـت شـهودکیـ معلـم ی علـیکارهـا. دیـآ ی برنمـی مورخ عادکی که از پس گذارد یم
البتـه .  ممتـاز اسـتیا  هـم چهـرهیتیبـه لحـاظ شخـص.  هنرمندانه استلعادها فوق شیها شهیاند

. ستیـ نیـیاش اجرا  نـدارد و چهـرهاسـتی وجهـه ری که جناب دامغانندی بگویا ممکن است عده
 یا  داشـته و مـثال در دورهی فراوانیی اجرایها  معلم پستی آقانی فراموش کرد که سابق بر ادینبا
 ی در فرهنگستان، بـستگشانی اتی بود و من البته معتقدم موفقمایس و دا صیقی موسی شوراسیرئ
 دارم، شانیـ کـه از ای دارد که جناب معلـم انتخـاب خواهـد کـرد و بـا شـناختی به همکارانیادیز

  .»ستی نی نگرانی جاادیمعتقدم ز
 ایـ صـورت آنیـدر اداد،  ی حوادث بعد از انتخابات رخ نمـنی اصال ادی فرض کنمیگو ی می فردهب

  د؟یدانست ی پست منی ای برای را فرد مناسبیموسو
» فرهنگـستان هنـر «بیـ ترکی رورایـام، منتها من اخ  موضوع فکر نکردهنی به اادیمن راستش ز«
واژه تنـک و ران، یـ ای فرهنگـراثیـ منتقل کـردن میبرا به اعتقاد من واژه هنر . ام  فکر کردهادیز

 ی در نگـارگری و تا حـدودی عمدتا در معمارمان نیما در قالب هنر در گذشته سرزم.  استیکوچک
اغلـب ران، یـ ای غنـی فرهنگـراثی که عمده حرف ما در میدر حالم، ی گفتن داشتی براییها حرف

 در شتریـ را بیرانی امروز فرهنگ اای شده و دنانی باتیمستتر است و با زبان ادب» ادب«در قالب 
 از وزن شتریـ باری مـا بـسی امـا وزن ادبـستمیهنر نمن منکر .  تا در شکل هنرشناسد یقالب ادب م

 ایـآ.  تـا بـا هنـرمیـا  کـردهی ادب معرفـنی بـا همـشتری بای را در دنیرانیما فرهنگ ا.  ماستیهنر
 ما را اتی ادبنی همشتری استعمار هم بمینیب یو مرسد؟  ی ما ماتی ادبی ما به پای و نگارگریمعمار
 آثـار ی محتـواریی در تغی و سعشورند ی می حافظ و فردوسهیعل و ردیگ ی زبان ما را نشانه منیو هم

 و فرهنگ و هنـر مـا دی نخواهند دی بادها گزندنی بلند از ایها  قلهنی بزرگان دارند که خب، انیا
 نـام کـنم یاز گزند بـدخواهان آسـوده اسـت، لـذا مـن فکـر مـکرده،  خانه اتی در قلعه ادبیتا وقت

  .»تر است  نهاد برازندهنی ایفرهنگستان ادب و هنر برا
 ی امـا چنـددیسینو ی میجابی اشتریشما ب. تان عوض شده  است لحن قلمیچند وقت! ی فردجناب

  چرا؟کند،  ی و برائت مسدینو ی میتان سلب است قلم
 کـه گذشـت و سـخت ییدر روزها. دی هستقرار ی خانه شما در محاصره آتش است، شما هم بیوقت

 آتـش را دی که در دست داشتم بای آبقدار منیه آتش بود و من با اهم گذشت، خانه ما در محاصر
 از هـا یرانـی مـا ای زندگامی انیدر ا.  کنماهی گل و گیاری آن را صرف آبنکهینه اکردم،  یخاموش م
 یازهـای خطـرات، ننیـ و امی مواجـه شـدشی آزمـاکیـ خطر، بـا کی خارج شد و ما با یحالت عاد

من هـم قبـول دارم لحـن . خواهد ی مبالعمل مناس عکسد، ی جدیازهاین.  به همراه داشتیدیجد
هـا از مـن فاصـله   نوشـتهنیـ اانیـ دوستان در جریبرخ.  من استفهی وظنیقلمم عوض شده اما ا

 خانـه در ی را گفتم کـه وقتـ نیمن به آنها هم. دیا  شدهاستیگرفتند و انتقاد کردند که چرا وارد س
البتـه .  بودنـد و مـن از سـکوت آنهـاته من برآشفادیآنها از فر.  کرددی بایمحاصره آتش است، فکر

.  سـکوت نبـودی هرچـه بـود جـای کـرده باشـم ولـیینمـا  درشـتدی مثال است و شاکی من لیتمث
طـور کـه خـود   از موانع بلند عبور کند و آنتواند ی ما م  که گذشت نشان داد ملتییها حوادث ماه

فتنـه . دهنـد ی قدر، مدال نمفی با حرییاروی بدون رویشکار ورزچیبه ه.  بماندخی در تارخواهد یم
؛ دیـ مـردم پـشت فتنـه را بـه خـاک خواهنـد مالنی قلدر ملت ماست و من مطمئنم افیامروز، حر
 کی فتنه را نیاگر، ی منظر دکیمن از . که چند بار از پس فتنه برآمدند و شکستش دادند همچنان
 ریـ زنی چـرکیهـا  دمـلنی بود و ادهیامعه ما بود اما پوش فتنه در متن جنینطفه ا. دانم ینعمت م

 و فکر ختیها فرور  دمل سر باز کرد و چرکنیار، ی حوادث اخانیدر جر. آمد یها نم پوست به چشم
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 مقاومـت هـا یمـاری بنگونـهیتـر خواهـد شـد و در مقابـل ا اندام جامعه ما سالمن، ی بعد از اکنم یم
 سالمت انقالب الزم ی داشت اما برای سختیها ر تلخ و صحنه فتنه مظاهنیا.  خواهد کردیشتریب

  . ناراحت نشدمی شدم ولی اول عصبانیمن همان روزها.  هم ناراحت شددینبا. بود
  ست؟یتا چ۲ نی افرق

 البته با غلظـت تی عصبانی است ولیدی که مقدمه ناامرساند ی میآدم را به غم و اندوه، یناراحت
اگـر مـن .  پا بردارد و از گردنـه عبـور کنـدی تا مانع را از جلودارد یدرستش، آدم را به حرکت وام

 در حـال عبـور از گردنـه ا مـکـنم ی و مـن فکـر مـرسم ی نمدی جدیها  گردنه بمانم، به افقنی ایپا
  . و قله در دسترس استمیهست
  م؟یرس ی به قله میما ککشد؟  ی عبور چقدر طول منیا

 نیـمـن حـتم دارم از ا. کنـد یتـر مـ  ما، ادامه راه را همواررتی و بصمیا بخش اعظم راه را ما آمده
تر   باتجربهی پس ملتنیما از ا. مثل جنگ، مثل انقالب؛  خواهند کردادی یکیمقطع، اسالف ما به ن

 راه حـق، دچـار ایـ راه خـواص ی و در دوراهـمیشـو ی مـتباه کمتـر دسـتخوش اشـگـری که دمیا شده
.  بودی اسالمی جمهوریانداز فصل پوستر، یحوادث اخ.  شدمی گذشتگان نخواهیخی تاریدهایترد

ملـت مـا ر، ی اخیها در ماه.  نوشته بودمان ی برایگری دری کند اما خدا تقدیدشمن خواست برانداز
 اری امـر بـسنیـا. دیشیـ کـرد و اندلی سال، تحل۳۰ نی کل اازه سال انقالب، فکر کرد و اند۳۰اندازه 
هـشدار کننـد،  ی مـیشناسـ بیآسـکننـد،  ی مـلیـانـد، تحل  شدهدانیمردم االن وارد م.  استیمهم
 وقـت مـردم مـا تـا چیه. ستی نی دستاورد کمنیا.  جلوترندلومترهای خواص، کی و از برخدهند یم
  .اند  نبودهاری حد هوشنیا

مثل مقطع انقالب و زمان جنـگ مانـدگار خواهـد ، ی اسالمی جمهورخی مقطع از تارنی که ادیگفت
 جنـگ، اتیـتـر از ادب فـروغ  انقـالب هـم اگرچـه کـماتیـادبم، ی دفاع مقدس داراتیما ادب؛ شد

   مربوط به خودش را دارد؟اتی ادبیی دوره هم ارزش شکوفانی اایآ. باالخره هست
  .حتما.  ارزش را داردنیحتما ا
  . انقالبیانداز  دوره پوستاتیادب
  . بودساسدحی بایلی اسمش هم خی رویحت. دانم ی، نمیبا چه اسم الاح

 یهـا  از سـالحیکی، ی نبردنیاست و اصال در چن» جنگ نرم «ندیگو ی می برخی جناب فرداالن
 رخ داد و ی اتفـاقکیـ دوران جنـگ کـه اول ایـ برخالف اول انقالب یعنی.  استاتی ادبنیما هم
 نی مثـل همـی فرهنگـ  دوره، اصـوال مبـارزه جـز بـا سـالحنی درست شد، در ااتی ادبشیبعد برا

  .ستین ممکن اتیادب
 کـار را نیهمـ. ینـیب ی دسـت دشـمن نمـیا  و شما اسلحهستی خبر از جنگ زمخت نریدر فتنه اخ
 ماسـت، شهیذهن و اند؛ ستی خاک ما نکند ی که فتح می فتنه، دشمن سنگرنیدر ا. کند یسخت م

ا مـ.  باشـدتفـاوت ی حق ندارد بـکس چی است و به نظر من هتر دهیچی پیلی جنگ خنیا. دل ماست
هنـر در .  آمـدهایـابتر است و از قبـل، مـرده بـه دنن، ینش هنرمند خلوت. می ندارتفاوت یهنرمند ب

 که در صحنه هستند نه یمردم؛ دیآ ی مرونی مردم بی از دل زندگلی و هنر اصردیگ یصحنه شکل م
 یمرئ نـایاهویـ هنیـ اهیـ علدیـ باروهـایهمه ند، یآ ی مشی پی بزرگنی به ایا  حادثهیوقت. در پستو

 اسـت ی امـر محتـوماسـتیس. ی برائت از آن باشی که شما مدعستی نیزیچاست، یس. ج شودیبس
 اسـتیس.  از آن نـداردیری و گززیکه هنرمند چه بخواهد و چه نخواهد به سراغ او خواهد آمد و گر

 جـور، اگـر کیـاگر رضاخان حـاکم باشـد . دهد ی و به او دستور مکند ی می مشنیی فرهنگ تعیبرا
 ی در زنـدگاسـتیپـس س. گـری دی باشـد بـه شـکلی اسـالمی و اگر جمهـوریقی طرهق باشد بمصد

 مـا ایـانـد؟ آ  دوستان ساکت مـا متوجـه نـشدهی را بعضنیچگونه ا. دهد ی و حکم مکند یدخالت م
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 کار خودش را کرده باشد؟ پس رسـالت مـا استی سگری که دمی از هنرمندان استفاده کندی بایوقت
  ست؟یچ
  انیـهـا در جر  از همـانیانـد امـا برخـ  متعهـد قـبال هـم زدهیها سندهی شما را نویاه  حرفهیشب

  .اند  از انقالب نکردهی دفاعچی سکوت کرده و هریحوادث اخ
 کیـ انـسان، حـاال نـه کیـالعمـل   عکـسنیتـر یعـی گرگ به آغل گوسفندان حمله کرده، طبیوقت

 گرگ فردا سراغ آغل نیادهد؟  ی میی چه معناطی شرانیسکوت در ا.  استادی فردنیهنرمند، کش
 یمانیفـردا پـشم؟ ی خود کنـی را بهانه سکوت نابجای مشکالت شخصدیچرا با. شما هم خواهد آمد

 همـان طـرف یدر صحنه کربال، بم؟ ی هم داریطرف ی به اسم بیزیمگر ما چ.  نخواهد داشتیسود
 نیـا.  دوسـتان رای برخیطرف ی بکند ی نمور بایالبته کس.  نداشتی فرقچی بود و هدیزیطرف سپاه 

 دوستان خواهد کـرد و درون خودشـان خواهنـد نی را همانی زنیتر  دادن خود است و بزرگبیفر
 و چـرا می را خواهد گرفت که چـرا مـا اعـالم خطـر نکـردشان بانی گری نوع شرمندگکیشکست و 

  . خودش هستی و اال رمان و داستان و شعر سرجامی نزدادیفر
 انقالب مقتدر مـا را نـشان تیمظلوم»  عمار؟ نیا « ی با گفتن جمله پرمعنایر رهبشی پیچند
 مـا کجاسـت؟ رمـان مـا ینمای جنگ نرم، سـطیدر شرا! یاما گذشته از عمار، جناب فرد. دادند

  !ات؟ی ادبَنیَکجاست؟ ا
 یلـیت باشـد، خیـ آنکه شعر پژواک موقعیبرا.  داشتهییها العمل  البته در قالب شعر عکساتیادب

  .خواهد ی اما رمان و داستان، فرصت مستیمحتاج زمان ن
انـد   است که نان انقالب را خوردهیسندگانیمن مخاطبم نوخواهد؟  ی که فرصت نمسندهی نویول

 عنـوان پرطمطـراق نی کجا بودند؟ اانی نبود االن آقای اسالمیاگر جمهور. اند و االن سکوت کرده
 را بـه انقـالب شـان ی بدهخواهند ی کجا مزانی عزنی ا خودش را نشان بدهد؟دیکجا با» متعهد«
   االن کجا هستند؟می را دوست داری و رهبرمیتی ما سرباز والگفتند ی که منهای ا!دازند؟بپر

 ی بـه اقتـضاتوانـد ی از رمان و داسـتان هـم مـری غی در قالبسندهی اما نوخواهد یبله، رمان زمان م
 میـ اسـت کـه داریادیـ ما، نه رمان مـا کـه همـان فریب شاهکار ادیگاه. زمان حرف خود را بزند

 درخور شأن خـود نـشان یالعمل  عکسدی باری حوادث اخانی متعهد ما در جریها سندهینو. میکش یم
 ی است که انقالب چهـره کـرده، پـس چـرا از وجهـه و آبـرونیما را مگر جز ا.  که ندادنددادند یم

 و مـردم میما شـهره شـد، ی و امکانات چه نظامیسبا پول چه کم؟ ی نکنی اسالمیخود خرج جمهور
 نیـ همـه اتعـارف یبـم، ی نکـشادیـ و به وقـتش فرمی دفاع نکنتی اگر از وال!رند؟یگ ی مضااز ما ام

 جبهه نی ای که کجادی حرف بزند و بگودی ما باسندهیامروز نو. رندیگ یامضاها را مردم از ما پس م
 یلـیالبته سـران جنـگ نـرم خ. در پشت قلم خود پنهان شد در پناه هنر خود و دینبا.  استستادهیا

 از یا  از مـد افتـاده نـشان دهنـد و عـدهی را امـری و اجتمـاعیاسی موفق شدند بحث تعهد سبخو
 اسـت کـه در نیـ افیـنکته ظر.  شدندی تعهد را زدند و از آرمان، تهدی قی راحتنیدوستان، به هم

نـه . دیـآ ی بـه چـشم مـی پـوچی و در آثارشـان نـوع عرضه ندارندی برایقهرمانسندگان، یغرب، نو
  ... وستندی قهرمان نکی در قواره ی و نه سارکوزاوبامابوش، نه 

 از ی توانـست بـه برخـ ی خـود را بـه اسـم نـوآورسندگانی نوی غرب، سرگرداندیی بگودیخواه یم
   ما منتقل کند؟سندگانینو
 دوران تعهـد، گذشـته اسـت و کننـد یو فکر ماند   دام افتادهنی از دوستان ما در همیاریبس! قایدق

 محافـل نیـ ای انـشاه مـردم را بـی شـود و امـضادییـ تایمنتظرند آثارشان توسط محافل روشنفکر
 دیـ و ما هـم باکنند یآنها کار خودشان را م. کنند ی نمدیی وقت ما را تاچی محافل اما هنیا. فروختند

  .ستیو سکوت در مرام حنجره ن ستی چراغ ننییآ، یخاموش. میکار خودمان را بکن
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 یهـا  سـالیهـا  در مـصاحبهسندهیـ دوسـتان نونیـ امـا اغلـب ااورمی اسم بخواهم ی حاال نممن
. میدانـ ی که ما خود را به انقالب بـدهکار مـگفتند ی من میشگی پرسش همنیگذشته در جواب ا

  انقالب ادا کنند؟ خود را به نی دانی آقانی نبود که ای زمان مناسبری اخیها  حوادث ماهایآ
 نیـدر حـد حـرف نمانـد کـه مـا بـه ا! رنـدی هم بگدیرس!  کنندیبند قسطتوانند،  ی نمر هم اگکجای

  .می بدهکارهی فقتیانقالب و به خون شهدا و به وال
  ... دوستان بال و پر داد ونی آمد و به ای اسالمی داشتند، جمهورازی به انقالب ننهای که ایزمان
.  دعـوت انقـالب را رد کردنـدنهای کرد و فراخوان داد اما ادای پازی ننهایب به ااالن هم انقال! بله
 کـه در کـدام نـدی خـود را مـشخص کننـد و بگویمـش  فرصت بود که دوستان مـا خـطنی بهترنیا

 یچـه هـوا.  هـم بودنـدیپـیهمـه ت. میدی دی د۹اگر با مردمند که مردم را ما روز . اردوگاه هستند
   باشد؟رتری مردم، دلپذیونیلی عطر منیز ا که ایخواه ی میعطرم

 دوسـت نداشـت دوسـتانش را ی فردنیرحسی بود و معلوم بود امدهی رسی تلخی به جاوگو گفت
 ی شد، وقتشتری مصاحبه با سواالت من بنی ایها یاما تلخند، ی توده ملت ببانی از مری به غییجا

 کـار هـانی کنی در همی که روزگاردمیرس از سران فتنه پیکی درباره ها بچه هانی کرمسؤولیاز مد
  :کرد یم
 ریعنوان وز  هم بهشانیاهان، یهمزمان با آمدن من در ک.  استی خاتمیگمانم که منظور شما آقا«

.  بـودیبـاق) ره( امـامنـدهی به عنوان نماهانیشان در ک  حال سمتنیارشاد منصوب شدند و در ع
 از یکـی. آمدنـد ی مـهـانی شـد و کمتـر بـه کتـر نی در ارشاد سـنگی خاتمتیرفته مسؤول -البته رفته
.  بـودیرگـذاریباصفا و تاثن، یحضور دلنش.  بودی خاتمی با آقاداری دی من در زندگنیریخاطرات ش

 را بـه شانیـ کـه سرنوشـت، اکـردم ینه، من فکر نمـ. دی رسنجای که به ای خاتمی شرافت آقافیح
 کردنـد، همـان جمهـورش سی دوره رئـ۲دنـد و  دای راشانی که به ای بکشاند که همان مردمنجایا
 را بـه نفـع نظـام ی خاتمی فعلیها یریگ من موضع.  شعار مرگ بدهندشانی اهی علابانی در خردمم
 بـه یخاتم. زند ی به خودش ضربه مها یریگ  جهتنی با ای خاتمکنم ی فکر مشتری و البته بدانم ینم

دانـم،  ینمـ.  فرق کـردهیلی خ۶۰الن با دهه  اطیاعتقاد من نظام را دوست داشت، هرچند که شرا
 اگر در حال ی از اختالفات فراموش شود، اما خاتمیاری ساله باعث شده بود بس۸ وجود جنگ دیشا

 حـرف یا  و بـه گونـهکنـد ی رفتـار مـی بهمان گروه مشکل دارد، چـرا طـورایحاضر با فالن شخص 
 بـه ۶۰ ماندن اختالفات در دهـه یمخف لیمن به دل!  اصل نظام است؟ی که انگار مشکل وزند یم

 را نیـ حـال و روز دچـار شـود و نـه دلـم انیـ بـه ای کـه خـاتمکـردم ینه فکرش را مجنگ، خاطر 
 نیـا. دیـآ ی است که فقط به مذاق دشمن خوش مـیندی خواص، امر ناخوشادنی برنیا. خواهد یم
من باالخره بـا . شود ی مشتری ب هر روز دارد با مردم و با نظامی است که فاصله خاتمزیانگ  غمیلیخ

 آنکه پـشتش را ی داده، به جای سستی به جاهی تکیخاتم. سوزد ی مشی برایلی و دلم خدماو کار کر
 ندارنـد، بلکـه بـا ی بـه خـاتمیا انـد عالقـه  را گرفتـهی که امروز دور خاتمنهایا. به مردم گرم کند

 ی شد خـاتمفیح. کنند یسوءاستفاده م ی خاتمتیاند و دارند از شخص  ملت دشمننی و با اتیوال
  .» افتاد، من خبر ندارمشی اتفاق برانیو چرا ا
چرا مخملباف . دی داشتی و همکاریشما در گذشته با محسن مخملباف سابقه دوست! ی فردجناب

  عوض شد؟
 و پرخاشـگر بـود، حـاال هـم کدنـدهی و یآن زمان هم تند و عصب! اتفاقا مخملباف اصال عوض نشده

  . را دارداتیصوص خنیهم
  . انقالبهی ضدانقالب تند بود و االن علهی آن دوره علیول



 ۱۵

 بی بود که قبل از تهـذنیمشکل او ا.  محسن، تند بودن مالک است، نه انقالب و ضدانقالبیبرا
 گذاشت و اال االن هم محسن، همـان محـسن استی فرهنگ و سمی اخالق پا در گللینفس و تحص

فقـط مخاطـب داد و . گفت یآن زمان هم ناسزا مدهد،  یدارد فحش ماالن هم .  استیحوزه هنر
  . فرق کردهشیدادهایب
  . استی جالبخیتار؛ دیی آن روزها بگواز

، ی شـمالنی فلـسطابـانی خمیرفتـ» )ع(جواداالئمه«الله سلحشور از مسجد   به همراه فرج۵۸سال 
 کوچـک، یهـا تیـ فعالی بـه جـای انقالبـیهـا قرار بود در حوزه، بچه. ی و هنر اسالمشهیحوزه اند
 می رفتـنکهی ماه بعد از ا۲-۳ را مخملبافمن . می و آنجا عضو شدمیما رفت.  بکنندیتر  بزرگیکارها
  .دمیحوزه د
   هست؟ادتانی برخوردتان با مخملباف نینخست

 دسـت کیـ.  بـود در بغـل محـسنی خـانم آن موقـع بچـه قنـداقرای سـمنیـا. میجلسه قصه داشـت
 یدیجلـد سـف. که مجموعه داسـتان بـود» ننگ« به اسم ی دستش کتابکی بود، رایمخملباف، سم

مـا در حـوزه . بـا بچـه آمـده بـود جلـسه قـصه.  شـده بـودیهم داشت که وسطش با جـوهر مـشک
آن زمان ! میزود، حوصله هم نداشت؛ می را عوض کنای دنیها یریگ  را، جهتخی تارری مسمیخواست یم

  . در اوج بودییآرمانگرا
  ؟یدی مجدی در حوزه بودند؟ مجیان چه کسان زمآن

  . بعدا آمددینه مج
   بود؟رشکاکیم
  . بعدا آمدندنهایا
  ؟ی شجاعیدمهدیس

 که وارد حوزه ی روزنینخست.  که من خبر دارمیی هم در حوزه نماند، تا آنجایلیاو هم بعدا آمد و خ
؛  هـم بـودی رجبیعل. دیگو ی مفهی و لطکند ی کار میخسروجرد. کشد ی دارد تابلو میکی دمیشدم، د

البتـه .  رفتـهادمیـ شـان چند تا خانم هم بودند کـه اسـم. کرد ی میداشت نقاش، یپسر مرحوم دوان
 سی بـود کـه رئـیخانـه قطبـ، ی و هنر اسـالمشهی اند دفتر ما در حوزه.  چهره نشدندشان یها یلیخ

 نظـر سـازمان ریـ بـرود زدیـ گفتنـد حـوزه با۶۱در سـال .  دوران شاه بـودونیزی تلو-ویسازمان راد
 بـا یلـی خ»غاتیتبل«ت که واژه زمخژهی جدا شدند بونی از دوستان سر همیبعض. ی اسالمغاتیتبل

شـان حـق بـود و کـار حـوزه را دسـتخوش   منتقـد حـرفیها  بچهکنم ی و فکر مآمد یهنر جور درنم
 جدا شدن از یالبته بنامن .  زم آمدندیبعد هم آقا. کرد ی مغاتی سازمان تبلیا قهی سلیها تیریمد

در . می حوزه هم دوست شده بـودیها  که با بچهژهی خاطر داشتم بو حوزه را نداشتم و به حوزه تعلق
 بود که شـما تـا بـه حـال در عمرتـان نیها ا  از سوالیکی به ما دادند و یا  پرسشنامهکیآن مقطع 
  !!د؟یا گناه کرده

   نه؟ای دی گناه کرده بودحاال
 گنـاه نکـردم، گفتم یاگر م.  خودش گناه استنیام، ا  گناه کردهگفتم یاگر نمادم؟ د ی میچه جواب

جـا   و همـان!  سـوال از کجـا درآمـدهنیـمن مات و مبهـوت مانـده بـودم کـه ا.  هم دروغ استنیا
 کننـد تیری در حوزه مدخواستند ی منشی بنیها با ا  آدمنی و استی من نیاحساس کردم حوزه جا

 تیـ بود و حمازهای چنیسر ا  که مخملباف پشتنجاستیجالب ا! د نازک طبع عده هنرمنکی یرو
  .هانی گرفته آمدم کیمن با دل! خالصه. کرد یم
  ؟ی سالچه
  . را هم بلد نبودمهانیدفتر ک.  آمدمادهیپهان، یاز حوزه تا ک. ۶۱



 ۱۶

  هان؟ی کدی آمدیا  چه واسطهبا
 اسـت فی رفته و حنجایها از ا  بچههانیک ریصفت به من گفت سردب  رخیآقا؛ دوستانم آنجا بودند

 بـاز یفـضا. ی مجلـه را سـرپا نگهـداریتوان یتو م: صفت گفت رخ. که مجله به حال خود رها شود
بعد هـم در .  ماندگار شدمهانیک جالب بود و در یلی بسته حوزه خی با فضاسهی در مقامی براهانیک

 شـغل داشـته باشـند، منظورشـان مـن کیـ دیـ باکنند یجا کار م۲ که در یجلسه شورا گفتند کسان
  .آمد ی میمخملباف هم گاه.  را انتخاب کردمهانیو من هم ک! بودم
 هـم ی زمـانی که مخملباف حتشد ی احساس منیاد، ی به مخملباف نوشته بودری که اخیا  نامهدر

 آمـده بـود سـراغ بیبـدون تهـذ؛ دیـبـه خـاطر همـان کـه اشـاره کرد. که مثال خوب بود، بد بـود
  .استیس

 اسـت تـا ی سوژه خـوبی ندارد ولیتیاز نظر من هم خودش چندان اهم. ستی مهم نادی زمخملباف
 کیـ؛  بـوداش ی مشخـصه مخملبـاف، تنـدرونیتـر مهـم.  سرمـشق شـودها ی تندروها و افراطیبرا

 کـه می در حوزه داشتیکی کالس گرافکیعنوان نمونه ما  به.  اغماضرقابلی وحشتناک و غیتندرو
 حـوزه اطیـ از حدمیـ دکدفعـهیمن در دفتر کارم نشسته بـودم و .  جذب آن شده بودندانیدانشجو
 یهـا من در آن زمان مسؤول حوزه بودم و هر دوطرف، چه بچه. دیآ ی مدادی عربده و داد و بیصدا

 کـه از مـن داشـتند در دوره انتقـال، مـرا کردنـد ی شناختی حوزه رویها چه بچهغات، یسازمان تبل
بـه . زنـد ی مـکیـ رکیهـا  و حرفکند ی می محسن دارد فحاشدمی درونی بمدممن آ. مسؤول حوزه
 داد کـه ی پسری بد به دانشجویلی فحش خکیبعد ! چشمت روشن:  شده؟ گفتیچ: محسن گفتم

:  دارد؟ گفـتیچـه اشـکال: گفـتم. کـرد ی محترمانه صحبت میلی دختر، خی دانشجوکیداشت با 
مـن .  کارهـانجـوری ای جـاایـ من اسـت ی جاای نجایا: گفتبعد . ستی نها یباز ی قرتنی ایحوزه جا
بعـد هـم . زننـد ی دارند در حوزه هنرشان بـا هـم حـرف مـنهای است و ای کار هنریحوزه جا: گفتم

 آن پـسر دانـشجو یمـن هنـوز دلـم بـرا.  داشـتیا هیـ روحنی چنـکیـمخملبـاف . گذاشت، رفـت
  .ن دختر را آطور نیهم.  را خرد کردتشیمحسن، شخص. سوزد یم
  .سازد یرا م» سکس و فلسفه« مخملبافنی حاال همو

. خوانـد ی نمـاز نمـی ولـگفـت ی را مـنهـایهمه ا.  زن حق ندارد جورابش پاره باشدگفت یمحسن م
هـا   وقـتیلـیخ. خواند ی می هست که سرسرادمیخوب . آمد ی نماز، با اکراه مآمد ی هم که میگاه

  .خواند یکه اصال نماز نم
مـادرم .  مـا هـم بـودهی با پدر ما داشت، همسای رفاقتکی ی چند صباحنکهیالوه بر ا عمخملباف

 مـا گـذارد ی کـه نمـکـرد ی متی ما و از محسن شکا  خانهآمد ی که خانم مخملباف مکند ی مفیتعر
  . کندی زمخت زندگی در جادی مسلمان باگفت ی و ممی فرش بخوابیرو
 ی بود که مخملباف نـه کـودکنی از رفتارش به خاطر ای بخشلبتها.  داشتیرمتعارفی رفتار غیلیخ

 و مـشکالت یمشکالت خـانوادگ؛  مشکل داشتیلی خیدر همان بچگ. ی و نه جوانیکرد نه نوجوان
  . خودش قهرمان شدالی افتاد زندان و به خیسالگ۱۷بعد هم در سن . گرید

   برخوردش با مستخدم حوزه چه بود؟یماجرا
 هـم یها از قبل در حـوزه بودنـد و کـار  باغباننیا.  به باغبان داشتزای داشت و نیحوزه باغ بزرگ

 تا اتـاق داشـتند و بـا زن و بچـه ۲ گوشه حوزه کیبا خانواده هم بودند و در .  نداشتندیبه کار کس
 جاسوس هـستند نهایا؛ می کنرونی را بنهای ادی داد که ما باری روز مخملباف گکی. کردند ی میزندگ

و بر فـرض ؟ یزن ی می حرفنی همچی چه حسابیرو: من به محسن گفتم. نقالبندو ستون پنجم ضدا
هـا را كـه زدم   حـرفنیـ ماست؟ مگر مملکت قـانون نـدارد؟ مـن افهی وظنی اای باشد، آنیکه چن

.  نـهایـ رونیـ بمیزی را برنهای شود که الیتشک شورا دیبا:  روز بعد گفت۲.  کردینینش محسن عقب
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 ی را از حـوزه بـه طـرز بـدنهـایها خواند که شـورا قبـول کـرد ا  بچهنیخ ابعد هم رفت آنقدر در م
هـا   به گلی آوردند نه کسینه باغبان. بعد هم باغ حوزه شروع کرد به خشک شدن. رونیانداختند ب

.  حـوزهیهـا  درختـان و گـلیاریـ شده بـود آبرم دو ساعت کا-یکی ی روزتشیمن واقع. داد یآب م
 بـه مخملبـاف ی روز به شوخکیمن .  له کندشی پاریها را ز واطف آدم بود که عنیمحسن استاد ا

 آن موقـع تـازه راه رایسـم؟ یکنـ ی دعـوا مـیبا چه کس، ی نکندای را پی کسیاگر روز! محسن: گفتم
بلـه، .  کـنمهیـ تـا خـودم را تخلکـنم ی دعوا مـنقدریاکنم،  ی دعوا مرای سمنیبا ا: افتاده بود، گفت

  . نکردهیریی تغچی محسن همیگو ی من منیسرهم.  بودی آدمنیهمچ
  …االنگرفت،  ی زمان حال ضدانقالب را مآن

 کیـ خطرنـاک و تاراری بـسیا ندهی محسن، آی من براینیب شیپ. ردیگ یاالن دارد حال خودش را م
  .کند ی میمحسن االن دارد خودزن.  نخواهد داشتیاست و روزگار خوب

  ود؟ بیکد، یدی که مخملباف را دی بارنیآخر
  . جنگانی به پای منتهیها هفته
  کجا؟

 کـه مـا در یدی شـهنیآخـر. کرد ی میآنجا زندگ). ع( اواخر اطراف مسجد جواداالئمهنیآمده بود ا
.  بـودیبچـه بـاادب.  باسـواد و بااسـتعداد بـودیلـیحسن خ. بود» حسن جعفربگلو«م، یمسجد داشت

 ه بـیلیما خ. کرد یت که ما را سوار م هم داشی موتور فسقلکی.  حوزهآمد یمحسن با من و حسن م
مـا .  شده بود که مصادف شد با شـهادت حـسننمایمحسن تازه وارد کار س. می شده بودکیهم نزد
 سـر چهـارراه امـامزاده می کـه آمـدانیـ حاجی متـر۱۳از . میکـرد ی مـعیی حـسن را تـشکری پمیداشت

من از جماعت جدا شدم و . کند ی م دارد نگاهنطوری و همستادهی محسن سر چهارراه ادمیعبدالله، د
: گفـت. می بـرویـیآ ینم: گفتم! دمیفهم. دونم یآره م: گفت! ها  حسنهنیا:  محسن گفتمشی پتمرف

.  نان و نمک خـورده بـودی عمرکیحاال محسن با حسن . ها را ندارم  حرفنینه، من که با حسن ا
 روز آمـد در کیـبعـد هـم . دمقبلش شک داشتم اما آن روز مطمـئن شـ. دهی بردمیمن همانجا فهم

 یلـیعـالم خ:  اسـت؟ گفـتی چه جورنمایعالم س: به محسن گفتم. رونی بمی با موتور رفتوخانه ما 
 سـن یها آنقدر خـودش را معتـاد کـرده کـه حـال نـدارد بـرود رو  کارگرداننی از ایکی.  داردیبد
 بـد اسـت، نقدری اای دننیگر اا: من به او گفتم. نمای نظرش بود راجع به سنیا. ردی را بگاش زهیجا

 بـه رفـت ی هـم مـیگـری دیمحسن هـر جـا.  نداردنمای به سی ربطنیالبته ا؟ یکن ی چکار ماتو آنج
صـفت و   رخیمـن و مـصطف: می نفر بـود۵هان، ی کمی از حوزه آمدیما وقت. شد ی مدهی جا کشنیهم

سـاخته شـده بـه نـام  یلمـی در حـوزه فمیدیـبعـد مـا فهم. ی گرامـی و آقـای و محـسن پلنگـیتهران
 درسـت ثی مـا حـرف و حـدی برای کلهانی کمی زمان که ما از حوزه آمدهمانمحسن . »استعاذه«

مـا . می هـستیاللهـ  حـزبمی بودند که از حوزه رفتند و ما که در حوزه ماندبرالی لنهایکرده بود که ا
 بودنـد کـه دارنـد از  نفـر۵لم، یدر فـ؛  بودار اسـتنی ایلی خمیدیدم، یدیرا که د» استعاذه «لمیف

 طانی در وجودشـان النـه کـرده و از چنگـال شـطانیغافل از آنکـه شـکنند،  ی فرار مطانیدست ش
 را لمی فنی نفر ا۵ شما یمحسن برا:  به ما از قول مخملباف گفتیکیبعد .  ندارندیی رهاگونه چیه

. مله به خـودش افراد پشت کرد و از جیلیمحسن به خ.  است مخملبافی آدمنی همچکی! ساخته
 دوسـتان انیـ اسـت در می تراژدکیدر هر حال محسن . خودش بودبود،  ننمایمشکل مخملباف س
 دارد و از یا یرادبـی مستهجن و غاری فارغ از محتوا، نثر بسشیها االن هم نوشته. بعد از انقالب ما

رهبـر  آدم شـده نیـحـاال ا.  شـدهی محـسن تهـدهـد ی نـشان مـنهـایا.  سست استارینظر فرم بس
 گـری مـن معتقـدم مخملبـاف دنیـ اسـت و بعـد از ای زنـدگکیـز یـانگ  غمانی محسن پا)(!مبارزه

  . شدهی عرضه ندارد و تهی برای هنرچی بسازد چون از درون هلمی فتواند ینم
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   به چه معناست؟قای شدن دقی تهنیا
 چی آدم هـنیه ا کدهد ی محسن نشان می روزهانینثر ا.  کردهنهی را هزشیها محسن تمام اندوخته

.  آدم چـه خواهـد کـردنیـ غـرب بـا ادانم یمن نم.  خوردهگی به ته درشی ندارد و کفگیا معامله
 راهـش یی اصال جـاای بود و آهد کجا خوااش ی آدم تمام شد، مقصد بعدنی مصرف اخی که تاریوقت
  دهند؟ یم
  سوزد؟ ی مخملباف می شما هنوز دلتان براو

 جا بماند، انتقادش را بکنـد، حـرفش را نیهم. ه خودش باشد در خدمت جامعتوانست یمحسن م
 کنـد ی که به وطن خودش پـشت مـی نشان داده هنرمندخیتار.  خودش باشدنی در سرزمیبزند ول
 بعـد جـان ی ولـزنـد ی و پا مست دی مدتکی؛  پرتاب شودی که از آب به خشکماند ی میا یمثل ماه

 چهره شد که در ی شهره شد و زمانیمخملباف زمان. ندز یفعال مخملباف دارد دست و پا م. دهد یم
بله، من ناراحتم کـه . ساخت ی ملمی و فشد ی مرهی نگاه خودش به مشکالت خچهی بود و از دررانیا
 اسـت کـه بـه مـا ییهـا  شـبکهیرا شدن بی حد محسن، مجرایآ. نمیب ی محسن می روزها را برانیا

 را بـه ثمـن رانیـ ابیـ و نجزیـ کـه ملـت عزیکسان اند قهیو چقدر بدسل…!فیح…کنند؟ ی میفحاش
  .فروشند یبخس م
 شـد تـا از یبهانه خوبن، ی دلنشی ندانیا. دیآ ی اذان می صداهانی شده است و در موسسه کظهر
 کـه یاز کـسان. از جوانان مـسجد جواداالئمـه. یاز مردان آسمان؛ می کنادی رخانی دوستان امگرید

 از دوسـتان ی وقتـرخـانیبغـض کـرده بـود، ام.  سـفر کـردهارانیاز . خود را فقط به خدا فروختند
  :گفت یدش میشه

 که بعدها سرشـناس ییها چهره. می شروع کرد۵۵ را در مسجد جواداالئمه از سال مان تیما فعال«
 که ی دوستاننی بودند و همچنیاری نی و حسزاده ی سلحشور، بهزاد بهزادپور، اصغر نقانیشدند، آقا
 ی در مسجد، جهتاجمع م.  مشغولندیتیری مدی که در نظام، به کارهایتند و کسان هسسندهیاالن نو

 از هـزار شتریـ مسجد کوچک بنی انقالب، کتابخانه ایروزیبعد از پ.  با نهضت نداشتیجز همراه
 و اطیـبا احتساب محوطه حند، یای با هم به مسجد بخواستند ی منهاینفر عضو داشت که اگر همه ا

 بـای تقرهـا ه بـود کـه مـا بـه کمـک بچـی حاصل وقتـنیا. شدند یم در مسجد جا نمبام، باز ه پشت
کـوه ؛ می هـم داشـتی و هنـری ورزشـیهـا تیـما البته فعال. می کتابخانه گذاشته بودیروز برا شبانه

 شـدند شقدمیـهـا پ  جنگ شـد بچـهیوقت. مینوشت ی مشنامهی و نمامیکرد ی میفوتبال بازم، یرفت یم
 مـا در دوران یهـا ی شـد و چـون دوسـتادی زیلی مسجد خی تعداد شهدالی دلنی دفاع و به همیبرا

تنهـا عامـل ط، یدر آن شـرا. میدانست یها را م  رفاقتنی گرفته بود، ارزش اشهی ریسخت ستمشاه
 دوستان نی از ایادیما در جنگ تعداد ز.  مشترک بودیها  و آرمانی قویها زهیانگها،  ی دوستجادیا

 خـود شـما پدر چهره، نیتر  که شاخصمی به دست آوردمی بهتر است بگودی شاای میرا از دست داد
 و از میما امکـان نـدارد دور هـم جمـع شـو.  هستشانی اری ذکر خشهی بود و همیانی اکبر قددیشه

.  عاشوراسـتی نمـود آن هـم بعـدازظهرهانیتـر مهـم. دیـای نانیـ بـه می حرفـدمانیدوستان شـه
 نی آدم سـهمگیهـا بـرا  تحمـل آن سـاعتگری است و دی سختیلی عاشورا ساعات خیبعدازظهرها

 نیـ هـم از ایلـی و خرود یمـ) س(زهرا   سخت را به بهشتیها  ساعتنی دوستان ما اجمع. است
 نوشـته بـودم کـه همـان یی بـار جـاکیـمن . ندیآ ی از دوستان میادیتعداد ز. حرکت استقبال شد

زهـرا   و در بهـشتمیـدوسـت دار) س(زهـرا  شت تعداد در بهنیبه همم، یتعداد که ما االن هست
البته امـسال بـا حـوادث .  استدهی از جان ما آرمیا  ما و پاره کرهی از پیبخش ۲۶ قطعه ژهیبو) س(

  .تر شد  تهران، کام ما تلخیعاشورا
   درآمد؟ها بچه هانی شماره کنی هفته چندمنیا
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 شـماره نیآخـر[حفـظ کـنم  شـماره آخـرش را ی سـال سـن دارد، مـن چـه جـور۵۴ یا  مجلـهیوقت
  .۲۶۶۵؛ ]دارد ی برمزی می از رورمسؤولی را جناب مدها بچه هانیک

  د؟ی بودرمسؤولی و مدری شماره را شما سردبچند
  . بشماردخواهد ی مکاری بکی.  استادی زیلیخ. ۶۱از سال 

  .دی روزها در روزنامه هم مشغول هستنی او
 را هـم بـه مـن هـانی گـروه ادب و هنـر روزنامـه کیریدبها،  بچه هانی کی سالگ۵۱ و در ۸۵از سال 
  .دادند
 تداخل بـه نی همایو آد؟ ی بگذارها بچه هانی کی برای باعث نشده که وقت کمترتی مسؤولنیهم

   منجر نشده؟ها بچه هانیافت ک
 ی مـن وقـت کمتـری ولدهد ی به کارش ادامه میمجله به نظر من افت نکرده و بر همان روال قبل

 کـه ستیـ اسـت، بـسته نیز بـاوهی مجله شنی من در اتیری مدوهیش. گذارم ی مها بچه هانی کیبرا
 ی رومیکنـ ی مـی سعالمقدور ی و حتمیکن ی استفاده مروهای از همه نبایما تقر.  به شخص باشدیمتک
 هـست و ی رقابت خوبکی چاپ آثار ی براشهی همها بچه هانیدر ک. می خاص متمرکز نباشیها چهره

 هم یا سندهی هنرمند و نوچیه.  مشهور نباشداش سندهی ولو آنکه نوشود ی اثر چاپ منیمعموال بهتر
 همـه کـار نیـبـا ا. روز کنـد  و لذا مجبور است خودش را بـهستی نتی امنهی مجله در حاشنیدر ا

 دیـ دوش مـن گذاشـته و مـن بای و نـو رودیـ جدیها تیمسؤولهان، ی با وزن کیا کردن در روزنامه
 نـام ی در حـد بزرگـییهـا نم تـا گـروه ادب و هنـر روزنامـه حـرفی ببگری دی نگاهکیصحنه را با 

  . داشته باشدی اسالمیجمهور
 نی و خواندن امی داشتی بود که به آن دسترسییها  از معدود رسانهها بچه هانی ما، کی کودکزمان

 و یسندگیـ نو در عـالمشانیـ را دامـن زد و بـه رشـد اها سندهی از نویاری بسزهیمجله، ذوق و انگ
 خـود را یهـا  مـشوقنیتـر  از مهـمیکـی عرصـه نی از فعاالن ایاریبس.  کمک کردینگار روزنامه

 و یاسـی از نظـر سنکـهیفـارغ از اداننـد،  ی خود می و نوجوانی در عالم کودکها بچه هانی کالعهمط
 و در یا  رسـانهیوالی هنی است که در انیاما حاال احساس من ا.  باشندیا  در چه جبههیفرهنگ

مـن .  و تنهـا مانـده بیـ غریلی خها بچه هانی و ماهواره، کنترنتی هجوم اطالعات و در عصر انیا
 را ها بچه هانی تا کدمیکش یها را م شنبه  انتظار سهشهی همی هست که در دوره نوجوانادمی خوب

 و کـردم ی بخرم و البته قبل از خواندن، صـفحه وسـط مجلـه محبـوبم را بـاز مـیفروش از روزنامه
 مـن از ی بـراحـهی رانیـا. کردم ی صفا مها بچه هانی خاص و پر از احساس کاغذ کی با بویلحظات
 بـه مـن دسـت کی حس نوستالژکی زنم یها را م  حرفنی خوشبوتر بود و االن که ای هر گلرعط
  رقابـت،رمنـصفانهی غی فـضانیـ در اهـا بچه هانی تنها ماندن کی روزها دلم برانیمن ا. دهد یم
 اصـال ایـ مجلـه دارد و آنیـ نوجـوان امـروز هـم همـان حـس نـسل مـرا نـسبت بـه اایآ. سوزد یم
آمد،  ی به مشام نسل من خوش مها بچه هانی کی کاغذ کاهیبورسد؟  ی مدستش به ها بچه هانیک
  کند؟ ی استقبال محهی رانی و از ای کاغذ کاهنی نوجوان امروز هم از اایآ

آمـاده نکـرده د، یـ جدی زنـدگنیـ ای و اصـال خودمـان را بـرامیا شده یدی جدطیما امروز وارد شرا
 یایـ نـو کـه از دنیهـا دهی پدنیا.  بشود گفت همه مردمدی که خود ما و شاها بچه هانینه کم، یبود
 را هـا دهیـ پدنیـ مـا انکـهی ای کـرده و بـه جـاری وارد جامعه و خانه ما شده همه ما را غافلگیگرید
 نی معـیمـش  مـا خـطیهـا هـستند کـه دارنـد بـرا  و مـاهوارهی مجازیها  رسانهنیام، ی کنتیریمد
 آنهـا بـه میچـه نخـواهم، ی و ما چه بخـواهستی به ما نعلق متدی جدیای دنیها دهی پدنیا. کنند یم

 اسـت و مواجهـه یا ژهی دوران، دوران ونیا. کنند ی و همه وقت ما را صرف خود مندیآ یسراغ ما م
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مـن .  پررنـگ اسـتاریهـا و آمـوزش و پـرورش بـس  نقـش خـانوادهنجای ا.طلبد ی نو میبا آن نگاه
 امـا می حائل بکشواریدب، ی و غربی و بعضا عجعی بدیها دهی پدنیمان و ا  نوجوانانانی ممیگو ینم
 وقـت زیـ مکتوب نیها ی خواندنی که نوجوان و کودک ما برامی کنتیری مدیا  فضا را به گونهدیبا

 بـا ی و تطـابقستیـ متعلق بـه مـا نیلی هستند که خیامی نو، حامل پیها هدی پدنیبگذارد، چرا که ا
 اتیـ است اما در ادبارتباط ی و بگانهیبا آداب و رسوم ما بشد، فرهنگ ما ندارد و اگر مضر هم نبا

 مـا  ی کشور خودمان است که با زندگنی محصول همدی تولنیشتری ما خوشبختانه باتیما و در نشر
شـان   تا آخـر عمـر در ذهـننی ارندیگ ی را میزی چی که کودکان وقتدیدان یم.  داردیشتریتناسب ب
 ی منظر کار کـردن بـرانیاز ا.  پس گرفتای آن داده را پاک کرد توان ی می و به سختشود یحک م
 خـوب یلـی را خامیـآنهـا پمانـد،  ی و مـشـود ی نمختهی دور روجه چیترها به ه ها برخالف بزرگ بچه
 بـه پـدرها و مادرهـا کـه کـنم ی مهیمن توص. رندیگ ی به کار مشان یبهتر در زندگ یلی و خرندیگ یم

 شوند و نگذارنـد شقدمی پدیآنها با. ندازندی بینگاه میها را هم ن  بچهباحتما کتب و مجالت مرتبط 
 ۳ ایـ ۲هـا تنهـا   بچـههانی بود که کی روزکی.  خط بدهدشانیها  بچهی نو به زندگیها دهی پدامیپ
 ی گرفتــه بــود، امــا امــروز رقــابتیشیــ هــم در عرصــه رقابــت پونیــزی از تلویاشــت و حتــ دبیــرق
.  بلند شده اسـتها بچه هانی کلی از قبییها مجله» هل من ناصر «یندا شکل گرفته و رمنصفانهیغ
 از گذشته ذوق و هنر به شتری بیلی در ارائه مطالب، خدی و باکند یتر م  ما را البته سختفهی وظنیا

 یبـاز.  دارمدیـ تاک»یانـدک «نی ای و من رومی رقابت کنی فضا، اندکنی در امی تا بتوانمیخرج ده
 کند یرو م  روبهیتیهو ی با خطر بندهی اگر بدون قاعده باشد، ما را در آی مجازیها در فضا مدام بچه
  .می کنهی تهمانیها  و فطرت پاک بچهلی متناسب با ذائقه اصی خوراکمی دارفهیو ما وظ

  ها؟  بچههانی روز شما در کنیتر تلخ
شـنبه،   سـهی کـه مجلـه بـه جـاشی اسـت، اال چنـد وقـت پـنیری شـمی مجله برانی ایهمه روزها

مـا .  تلـخ بـودمی بـرایلـی خنی سال سابقه نداشت و ا۵۴ نی در طول اقی تعونیا. چهارشنبه درآمد
 بـه می را منتقل کرده بودهیریر تحی و حتمی مجله را درآوردری بمباران هم بدون تاخطی در شرایحت

 شهیـ در همـان روزگـار جنـگ هـم همهی پناهگاه بود، اما نشرهی شبینگیآن طرف موسسه که پارک
 ییهـا شـنبه تنهـا سـه. مان داغ بود  مطالبی ولمیخورد ی سرد می غذاامیما در آن ا. سروقت درآمد

  . استثنا بودکیتلخ،  روز و آن هاست بچه هانی کیها شنبه  نشده، سه  چهارشنبهوقت چیکه ه
  ها؟  بچههانی روز کنیتر نیریش
مـن در آن روز، خـودم، همکـارانم و .  گـوارا بـودیلی خمی برادمی مجله را دنی ای سالگ۵۰ که یروز

 جامعـه ی بـرانیـا.  بـودی سـختاری بـساری که فـتحش کـار بـسدمید ی میا  را در قلههانیموسسه ک
 در یا  سـاله شـدن مجلـه۵۰ ه بـدیـفرهنگ ما با. است یزدن  افتخار بزرگ و مثالکیمطبوعات ما 

  . دادهی ملیا ها جنبه  بچههانی و به کستی نی کمزی چنیا. حوزه کودکان به خود ببالد
  د؟ی ثبت کنرانی ماندگار در فرهنگ اراثی مکیعنوان   را بهها بچه هانی کدیخواه ی نمایآ
  .زارت ارشاد است چون ویکار نهاد.  استی فرهنگراثی مثل میی کار جانیا

 در نظـر یمی مجله قـدنی ای برایزیچ، ی»ادبودیتمبر  «نی کار نمادکی بد نبود به عنوان حداقل
  .گرفتند یم

 کیـ کـه عمـر افتـد ی مگر در چند کشور می اتفاقنی را بدانند، چنیا  مجلهنی قدر چندیمسؤوالن با
   برسد؟قرن می از نشیمجله به ب

   در جهان چندم است؟ها بچه هانی نظر سن و سال کاز
 در ارمنـستان کـه خـب در یکـی در هندوستان و یکیم، ی سال هم دار۶۰ به کی دو مجله نزد-یکی
 یا  در هـر حـوزهبـای و تقرداد ی بهـا مـاتیـ بـه ادبیلـی سابق خی که شورودیدان ی شما می دومنیا
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 قرن می نکی به نزدشان تی دو مجله هستند که فعال-یکیدر اروپا هم . مجالت با قدمت باال دارند
 نیتـر یمی جـزو قـدها بچه هانیک. می را بدانها بچه هانی قدر کدی بایلیما خ.  هستندها نیهم. دهیرس
 حـوادث، خـودش را روداری در حوزه کودکان است که تا زمان حال سرپا مانده و در گای دناتینشر

 ۵۰ مجلـه بـا نیا.  داردتیحما به ازی اما نها بچه هانیک. هحفظ کرده و همچنان مانده و خوب ماند
 هانی کیمی ما به خاطر چاپخانه قدیها ها و طرح عکس.  کاغذ چاپ شودنی با اگری ددیسال سن نبا

  .کند ی افت متشیفی درصد ک۳۰تا 
  ها؟ بچه هانی سرمقاله شما در کنیبهتر

 کـار را نی ا و عالقه هماقی و با اشتنوشتم ی مجله می سرمقاله براکی سال هر هفته ۲۰ کیمن نزد
 ی مناسـب مجموعـه خـوبنشی گزکی کنم و با یها را گردآور  سرمقالهنی اخواهد یدلم م. کردم یم

 نوشته شده کـه ی دارد به مسائل روز جامعه اما طوریها اغلب نگاه  سرمقالهنیا. اورمیاز آنها درب
  .ها قابل فهم باشد  بچهیبرا
 کودک نگاه کردن کی نگاه چهیمسائل را از در نیتر یاسیس.  هستادمی شما را یها  سرمقالهمن

 جنـگ و قطعنامـه و رحلـت انیـ دربـاره پایشـما حتـ.  اسـتیو بعد انتشار آن انصافا کار سـخت
 دینوشت ی مییها مقالهم، ی ما که آن روزها نوجوان بودی براها بچه هانیهم در ک) ره( حضرت امام

  . سن و سال من قابل فهم بودیاکه بر
 راحتم و اصال وسـواس نـدارم امـا االن بـا یلیخسم، ی بنوی روزنامه مطلبی برااهمخو ی میمن وقت

 که بـا لرزد یدستم مسم، ی سرمقاله بنوها بچه هانی کی براخواهم ی می تجربه فراوان باز هم وقتنیا
 بـه قـرن می از خودم جدا شـوم و نـدی و باسمی مقاله بنوی و با چه کلماتهیکدام آهنگ و از کدام زاو

  .سمی ساله مطلبم را بنو۱۰-۱۲ نوجوان کی اتیب برگردم و با همان ادبعق
  .ها سرمقاله ننوشته باشد  بچهی به اندازه شما براکس چی هدیشا

 و نـه رانیمخاطبـان مـن نوجوانـان بودنـد، نـه مـد.  نـشددهیـ بـود، دهـا بچه هانیمنتها چون در ک
مـن . گذارنـد ی نمـی وقتچیها ه  مجلهنی مطالعه ای هرگز براونیاسیمسؤوالن و متاسفانه اغلب س

دوسـتان و .  شودی توفانای درست کنم اما حداقل اجازه ندادم دروج متوانستم یها نم  بچههانیدر ک
هـا   امـا همـانکننـد یها با من بحـث مـ  در روزنامه تا ساعتمیها ادداشتیهمکاران من در برابر 

  . باالتر استاری آن مطالب بسی که بار ادبیرتدر صوخوانند،  ی نمها بچه هانی مرا در کیها نوشته
 و ی شخـصی آمد درباره زنـدگفمی و من حشد ی مکی نزدیانی پاقی به دقا»رخانیام« با وگو گفت

  :دی ندارلیچرا موبا! ی فردیآقا.  نپرسمیزی چها بچه هانی کرمسؤولی مدیها یژگیو
 و نی نه ماشـلیساعت دارم نه موبامن نه .  سراغش نرفتمگریها گرفتند و من د  داشتم، بچهیکی«

مـن . تـرم  راحتکنم ی احساس مینجوریمن ا. نها را بخرمی همه اتوانم ی هم مته هفکیدر عرض 
 کـه در بـرم یمـن لـذت مـ. شـود ی باعث بهتر فکر کـردن مـن مـیرو ادهیپ.  هستمیرو ادهیعاشق پ

. کـنم ی عـوض نمـزی چچیبا ه را رانی و مجالست با مردم اینیهمنش. نمینش یاتوبوس کنار مردم م
  .» و آننی اندی خوشای کنم، نه برای مثل خودم زندگخواهد یمن دلم م

نظرتـان دربـاره : پرسـم ی کارشناس و نـه طـرف مـصاحبه، مـکیعنوان  به، ی فردنیرحسیاز ام
  ست؟یچ» امروز وطن«
تان  به نسبت سن و نمیب ی انقالب مریشما را در مس.  استی کار لذتبخشمیتورق روزنامه شما برا«

 ی کـه اقتـضادیـکن ی می البته اشتباهاتیگاه. دیروز هست  و بهدی داری روزنامه خوبکنم یاحساس م
  .» استیدوران جوان

 یفروشـ  وطـننیـا. شـان را دوسـت دارنـد  هستند کـه وطـنی آثار شما عمدتا افرادیها قهرمان
  کند؟ یخواص شما را ناراحت نم
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کـدام . کنند ی و فرهنگ افتخار مخی تارنی و به ارانینباشند، به املت ما چه مسلمان باشند و چه «
 ی هـوش و ذکـاوتنی چنـیرا مثل ملت مـا دای دارد؟ کدام ملتی فرهنگنی گذشته و چننی چنیملت

 نیـ را بـه حـساب ازی نـاچتیـ اقلکی کار دیما نبا. ها را ملت ما انجام داده  انتخابنیاست، بهتر
چقـدر بدنـد .  مـرز و بومنـدنی و از هماری دنی من از همیها نوشتهقهرمانان . میسیملت بزرگ بنو

  ». شکنند ی چشم دشمن مشیپ مردم را نی و نمکدان اخورند ی ملت را منی که نان و نمک اییآنها
  : حرف شمانی آخرو

 لغو کردم و گفـتم مـن سی سفرم را به پاری به راحتشی هفته پیا نه، ولیم ین را بگویدانم ا ینم« 
 ینی دلنـشری آن اسـت چـه تـصوجمهـور سیرئـ، ی در حد و اندازه سارکوزی که آدمیکشور. میآ ینم
نم، ی را نبانی حاجی متر۱۳ و یراه آذر  مردم سهنی روز اکیمن اگر .  من داشته باشدی براتواند یم

 نـه رسـند ی مـانوسیـ کـه بـه اقمانند ی می رود خروشانکیمردم ما مثل . کنم ی میاحساس دلتنگ
 از خواص ما چـون یا  که عدهمینیب ی روزها منی و اشود ی که در برکه بماند، گنداب می آب.مرداب

 چـرخ ریـ همـت آنـم کـه زمغال: گفت.  ندارندادی حرکت و توان فریاند، نا  دل بستهایبه برکه دن
  .» استی مردم آزاده بودن افتخار بزرگنیو غالم ا؛  آزاد استردیز هر چه رنگ تعلق پذ/ کبود
  |ک نظر ی| یانی قدنی توسط حس۱۲:۱۲ساعت ۱۳۸۸ ی و دوم دستی شده در سه شنبه بهنوشت

   با عمر و عاصیس یب یه خبرنگار بی پرحاشیوگو گفت .۷
 دی شـهابـانی در خBBC یزپراکنیعمروعاص با حضور در دفتر بنگاه چ، ی به وقت محلروزی دعصر
.  شـبکه بـا محبـت و حوصـله پاسـخ دادنیـا خبرنگـار زیاالکباد به تمام سؤاالت نرم و ت  ًه اآلکل اخ

 سـؤال نیـ کـرد و در جـواب ایابیـ مهـم ارزیشیـالج  را از نظـر سـوقانهیعمروعاص منطقه خاورم
 انی ناراضیما برا:  بود، گفتدهی کاخ سبز دمشق پرسیها کی درباره تاکتی که از وBBC ارخبرنگ
، ی نظـام اسـالمیرخت بمانند و بـرا دی که موقع برداشت خرما همان باالمیا  فرستادهغامیکوفه پ

 دمـشق و خـوارج خـداجو انیـ ضمن رد کردن وجـود هرگونـه ارتبـاط میو. اورندیادا و اصول درب
 به یازی اطراف نی کوفه و روستاهایها ابانیمرج در خ و  هرججادی ایطرفداران ما برا:  کردحیتصر
 بـا انتقـاد یاسی کارشناس مسائل سنیا. کنند ی ندارند و کامال خودجوش عمل مهی معاویها هیانیب

هـا   روزنیـ کـه ایما حـوادث:  دوپهلو گفتی در اظهارنظرانیاز رفتار حکومت کوفه در قبال ناراض
 خـداجو یهـا مـرده لیـ ذلنیـ و هرچند با امیکن ی میریگی پتی را با جدافتد ی در کوفه اتفاق مددار
دهنده رابطـه   البته نشاننی که امیکن ی نمغی خودمان را از آنها درتی اما حمامی نداری ارتباطچیه

 خروج هعمروعاص تنها را. رساند ی را مهی معاوتیبلکه اوج مظلومست، یما با اغتشاشگران کوفه ن
 دست دی باینظام اسالم:  گفتBBC خواند و خطاب به خبرنگار »یمل  یآشت« را یاز بحران کنون

. د خواهـد کـردی را تـشدهـا می تحـری جامعـه جهـان بلوا باز بگـذارد واالجادی ایطلبان را برا آشوب
لخـت د، یـ کـم آوردیوقتـن، ی جنـگ صـفانیـچـرا در جر« پرسش کـه نیعمروعاص در پاسخ به ا

 خود را درآوردم که آن راهنی و پیمن تنها شلوار ل:  کرد و گفتبی، لخت شدن خود را تکذ»دیشد
 از عمروعاص کـه او یریدادن تصاو با نشان BBC جا خبرنگار نیدر ا.  حاجت بودی قضایهم برا

بـا فتوشـاپ ر، ی تـصاونیـا: خاطرنشان کردداد،  یرا در مواجهه با سپاه کوفه لخت مادرزاد نشان م
:  گفـتمـرده لی ذلنی دوباره خطاب به اBBCخبرنگار . فهمد ی می را هر عکاسنی شده و اتدرس

 در همـه بـالد منتـشر ری تـصاونیـ ایاند و از طرفـ  کردهدیی لخت شدن شما را تاینیاما شاهدان ع
 نیـ کـاخ سـبز گفـتم کـه ای روابـط عمـومنیـمن صدبار بـه ا: شده، و عمروعاص در جواب گفت

 کـه پـشت شیهـا ربرنامهی ما جمع کند و در ادامه به مدی دست و پایها را از جلو عکاس، مکاس
  ؟ی نصب کردتاپ  لپی را رو»نی تسعه و ثالثیستایو«اون ! عمه ننه: صحنه نشسته بود گفت
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  !شرمنده: ننه عمه
  .یباز کرد  سگدیزی نی ازونیتف تو اون صورتت که مارو آو: عمروعاص

  .دیشما ببخش: ننه عمه
 تـن مـا کـنن، یزیـچ، یبرگ، ی شورتهی کاخ، با فتوشاپ یبرو عکسارو بده روابط عموم: عمروعاص

  .تیبفرستن رو سا
شما چه پنهان که لخت شدن مـن در آن روز از :  کرد و گفتBBC عمروعاص رو به خبرنگار آنگاه

 دوستان نی از ای سرکیراستش .  عمه ننه نخواستم بگمنی ای نبود، من جلوحکمت یچندان هم ب
 لـذا بنـده بـا لخـت شـدن دیـ زدند که به افتـضاح انجامدیما در کوفه پروژه مردان با حجاب را کل

 ی منافع خود را فـدای که من گاهکنم یکر مبا خودم ف؛ الشعاع قرار دادم  را تحتیآن سوتاد، مادرز
همـواره بـه ). ادیـ از تـوش درمهیانی بهیادامه بدم !  شد هایا عجب جمله (کنم یمصالح جنبش م

 بـه ی و مـدنی اجتماععی وسیها شبکهم، یریخون بگ  خفههی که اگر من و معاوشد ی گفته منجانبیا
بـه صـراحت شـود،  ی جامعـه مربـوط مـنیـ ا فرد کوچککیآنچه به بنده به عنوان . افتد ی نمارک
 خـروج از ی بـرای شـناخته نـشود، راهـتی در کوفـه بـه رسـمی بحـران جـدکیـ تا وجود میگو یم

 جنگ نهروان هم مـن و ی براایآ؛  نظر موافق نبودمنیبنده با ا.  نخواهد شددایمشکالت و مسائل پ
  ...م؟یقصر مهیآن معاو

 طـور نیداره همـ، »هیـانیب «نیـ رو ول کنه، ا»ستایمستا، یو«بگو !  رفته؟ی عمه ننه کدوم گورنیا
  .پش كنهی تایكی! زهیر ی مطور نیالمصب داره هم!! ادی یم

  |بدون نظر | یانی قدنی توسط حس۱۲:۳۱ساعت ۱۳۸۸ ی و دوم دستی شده در سه شنبه بنوشته

  ۹۰ در برنامه ی ابوموسیرو انهیم .۸
در هفتـه گذشـته . می در خدمت شما هـستنکهی از امی خوشحالیلی خ یلیخ. به نام خدا: پور یفردوس

 ابتکـار عمـل دسـت ایـ االن آمی بـداننکهی ای افتاد و ما برااستی در صحنه سی مهماریاتفاقات بس
 میـا رده دعوت کی اشعری از جناب ابوموسمی شوزی رباره نی مقدار در اکی نه و ای افتاده روها انهیم

 و ونیـلی مکیـامـا در برنامـه هفتـه قبـل .  کـردمی موضـوع صـحبت خـواهنیـو مفصل راجع به ا
 کـه یزانـی همـه عزنی مخابرات ما از ببی دادند که چون پولش رفت در جSMS به ما یا خورده
SMSهزار؟۲۰۰ تا کیاز ! یجناب ابوموس. میکن ی میکش  دادند، قرعه   
  !؟ی هزار، چ۲۰۰ تا کیاز : ی اشعریابوموس
  .دی عدد را انتخاب کنکی هزار، ۲۰۰ تا کیاز : پور یفردوس
  .ونیلی م۳: ی اشعریابوموس
  . هزار۲۰۰ تا کیاز : پور یفردوس
  .کیهمان : ی اشعریابوموس
   هزار؟۴۰۰ هزار تا ۲۰۰، از ۵۳ آخرش ۰۹۱۲۶۳۹: پور یفردوس
! خـان عـادلم؟ ی صحبت کنـیرو انهی درباره مای ی جدول ضرب بپرسیما رو آورد: ی اشعریابوموس

  ... اماتی به بهانه حکمنجای ای آورد هم ما روشی پیسر
سـالم .  پشت خط هستندیاثی غیاالن آقا. میرس ی هم میرو انهیحاال البته به بحث م: پور یفردوس

  .یاثی غیآقا
  .ندهی بخشازدانیبه نام : یاثیغ

   هزار؟۶۰۰ هزار تا ۴۰۰از : پور یفردوس
  . هزار و پنجاه۵۰۰خب حاال ؛ میحاال بذار برس! یمشت: یاثیغ
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  .۷۸ آخرش ۰۹۴۴۴۲: پور یفردوس
 کارتش می داده؟ سSMS ی مرده چطورلی ذلنیا. ملجم است  شماره ابننکهیِا، ا: ی اشعریابوموس

  .رو که سوزونده بودن
 شـدند بـا ضـمانت LG KP199 لیـ دسـتگاه موباکیـچه جالب، ابن ملجـم برنـده : پور یفردوس
دربـاره ، یاثیـ غیامـا آقـا.  مراجعه کنند90TV.ir تی فردا به سادارندی ملجم بیاگر آقا. رانیگلد

االن شـما .  مطـرح شـدهادیـ زیاسـی در محافـل سثی روزها حرف و حدنیلخت شدن عمروعاص ا
  . مشخص شدهرهی عمروعاص مشغول اون کار بوده، با داریدر تصو. دینی را ببریتصو
  !پور ی فردوسی آقادینیبب: یاثیغ

  .شم یممنون مد، ی ببندنورندتوی گیاگر ممکنه صدا: پور یفردوس
 حرکت زننده لی به دلنیادی به عمروعاص کارت قرمز بدهد و او را از حضور در مدیداور با: یاثیغ

  . محروم کندی ورزشریو غ
  . تذکر بدهد، فوقش کارت زردکی دیبه نظر من داور فقط با: ی اشعریابوموس

 تیـ محرومفـایکت االن طبق مقررات ف حرنیا. نی هستییرو انهی کال آدم منکهیشما مثل ا: یاثیغ
  .کنه ی حرکات بشدت برخورد منی با افایداره و ف
 کـه دیـنی ببدیـ بود و شما بای اعتراض مدنکی عمروعاص کرد ی که آقایاما کار: ی اشعریابوموس

  . را مرتکب بشهیعی حرکت شننی کار کرده بودند که عمروعاص مجبور شد همچیه چیبق
 ی عکـس بـا شـورت ورزشـکیـ ی اشـعرنیاصال ا؟ ی ابوموسای هستم یرمن کارشناس داو: یاثیغ

  داره؟
 دیـهـا ابتکـار عمـل را با  حـرفنیـ ایبـه جـا؛  استی حرف شما مصداق بارز تندرونیا: یابوموس

 ویمواضـع مـن در آرشـ.  مـشهور هـستمیرو انـهی بـه مخیمن خودم در تار. رندی دست بگروها انهیم
  . كوفه موجود استی شهرداریسازمان موتورمتعلق به » کوفه امروز«روزنامه 
  . فوتبال کوفهونی فدراس  اسبقسی دکتر دودمان پشت خط هستند، رئیاالن آقا: پور یفردوس
  .یاثی و غی اشعری ابوموسانیتان آقا  برنامههمانانیبا سالم خدمت م: دودمان
 به کارت قرمـز اسـت  معتقدیاثی غیاالن آقاست؟ ی صحنه نظرتان چنیشما درباره ا: پور یفردوس

  .داند ی مسائل میبند  سرهمی و به نوعیکش رفت از بحران را ماله  تنها راه برونیو جناب اشعر
  .یکش  مالهنه ، یرو انهیمن گفتم م: یاشعر

  .زد یدست به آب نم  بدون اجازه من، کس چیدر دوره من ه: دودمان
  ست؟ی نیکتاتوری دنیا!  دودمانیآقا: پور یفردوس
غلـط کردنـد مـن را !  تـا افتخـار داشـتم۳ بـودم و ونی فدراسـسی سال رئـ۴ از شیمن ب: دودمان
  .برداشتند
  .یرو انهی میعنی نیا: یاشعر یابوموس
  ست؟ینظر شما درباره صحنه مذکور چ: پور یفردوس
  . بود که من را برداشتندنی انهایاشتباه ا: دودمان
 رو ری تـصونیـا. ۹۰ نی به بخش دوربـمیر یم. نمک ی می خداحافظیاثی غیاز شما و آقا: پور یفردوس

، مـا رو ۹۰ًواقعـا محبـت و لطـف شـما بـه برنامـه .  فرستادهمانی برا۹۰مندان برنامه   از عالقهیکی
  .شرمنده کرده

؛ مـن اوناهاشـم اسـت، » ۲۰۰۰ فـایف« که مربوط به ری تصونیدر ا! خان  عادلیآقا: یاشعر یابوموس
 ییفقـط در محورهـا؛ کـنم ی میرو انهیمن اونجا دارم م. ش کرده تنی که لباس و شورت مشکیاون

  .كنم یکه با فلش دوطرفه مشخص شده حركت م
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  یرو انهیم:  انشاموضوع .۹
 بـر خـواهم یدر دسـت گرفتـه و مـمن امروز قلم . االکباد ه  سالم و درود نثار خوارج خداجو و آکلبا

ً اسـت و کـال ی خـوبیلی خزی چیرو انهیبه نظر من م. سمی بنویرو انهی درباره مییانشاد، یصفحه سپ
 در انشا بهتـر چون؛ زنم ی مثال مکیمن .  دارندی باالترگاهیها جا  آدمگری با دسهی در مقاها رو انهیم

 که فهم مطلب نزد مخاطب شود ی باعث منی کند و الیاست آدم حرف خود را با آوردن مثال تکم
 اثبـات ی برای و مولوی چون سعدی بزرگیها سندهی شده که نودهی ما داتیًباالتر برود و کال در ادب

 بـه دیـ مثـال نباآوردنالبتـه . انـد  و اشاره پرداختـهلی کردن مخاطب، به تمث رفهمیحرف خود و ش
 بلنـد یها مثال.  جذاب باشدحال نی کوتاه و در عدیامثال ب.  باشد که خواننده را خسته کندیا گونه
 بـه دیـ مثـال بایاز طرفـ.  اشـکال اسـتی دارای و از نظر ادبخورد ی کشدار به درد نمیها لیو تمث

من خـودم از آن .  نکندی را در اذهان تداعقی گودرز و شقاتیموضوع انشا ربط داشته باشد و حکا
هـا  قـدر  آنی برخـی ولـزنـم ی نشاندن حرفم مثال میکرس به ی براشهی هستم که همییها دسته آدم
 باعـث نیـ کـه ازننـد ی مـی چکـشطـور نی ندارند و حرف خود را همـلی به استفاده از تمثیاعتقاد

نـه م، ی را باال ببرخاطب قدرت فهم مدی که ما بای در حالدیای بنیی قدرت درک مخاطب پاشود یم
 سندگانیـ نوانی منبارهیدر ارود؟  یمخاطب چگونه باال ماما قدرت فهم م، یاوری بنیی آن را پانکهیا

   معتقدندها یبرخ. اختالف وجود دارد
 بـه قـدرت فهـم مخاطـب احتـرام دی ما باندیگو ی مگری دیا  قدرت فهم مخاطب اما عدهی باباگور

 نگـرایدم، ی حرمت قائل نباشـگرانی دی هم احترام ما را نگه دارند و ما اگر براگرانی تا دمیبگذار
 آدم م و آن فرد هم از کجا معلـودارند ی را نگه مگری دیکی و حرمت دارند یهم حرمت ما را نگه نم

 را فیـ نکـات ظرنیـ اگـرانی در مواجهه بـا ددی ما نباای بود، آی باشد و بر فرض که آدم خوبیخوب
 بـان اسـت و اگـر خـوب باشـد بـه او  نفـر دروازهکیـاالن مـثال در ورزش فوتبـال م؟ ی کنـتیرعا
 بـه باشـد رو انهی و اگر مرزاپوری ممی ابراهندیگو ی و اگر خوب نباشد به او م»ایعقاب آس «ندیگو یم

 بـا ایعقـاب آسـ: دیـگو ی شاعر مـباره نی و در ارندی بگمیاش تصم  تا بعدا دربارهندیگو ی نمیچیاو ه
ورزش فوتبال به  در رو انهیم! و خب)  مرتبه۲( ماست، احمدرضا عابدزاده، میبان ت ماست، دروازه

 خـود در یهـا  را برعهـده دارد و مهاجمـان را بـا پـاسمی تی که کار بازسازندیگو ی میانیهافبک م
 دهنـد ی گل قـرار مـتی را در موقعفیها، مهاجم حر  هافبکیالبته برخ. دهد ی گل قرار متیموقع

؛ نوع است ۲و بر هافبک خداج. ندیگو ی خداجو میها ها، هافبک  هافبک نی به ااستیکه در عالم س
هافبـک ، ی بـازکیـالبتـه اگـر در . کنـد ی میمهاجم باز ۲ که پشت سر یی و خداجوی دفاعیخداجو

 فرصـت ضـدحمله بدهـد، فیـهـا را لـو بدهـد و بـه حر  خود، توپمی راه انداختن تیخداجو به جا
 اسـت می را رها کن، بلکه مقـصر سرپرسـت تـمی کن، تایح؛ ندی هافبک بگونی به ادیتماشاگران نبا

 و ده صنعت مس رفـسنجان زمی ترعاملی مدهی علییها  مقابل، حرفمیکه در مناظره با سرپرست ت
دسـت، قـبال   سـگی هست به اسم اسیکیمان  مثال ما در محل.  دقت کردیلی موارد خ نی در ادیبا

 دسـت  سـگ یخانم را داشت اما اس ی كبرهی علیقاچاق، فحاشب، ینشر اکاذت، یجنا، یسابقه دزد
 مناسبت بـه زنـدان نیزورگفته بود و او را مورد آزار قرار داده بود و به هم، ی آقاپسرکی به رایاخ

دسـت،   سـگی اسـتیـ بعـد از محکومی اسیچندتا از رفقا. به اعدام؟ یافتاده و محکوم شد به چ
  چنـدنیـا.  کننـدشهیـ پیرو انـهی پـسر خواسـتند منیـ انی خانه اون پسر جمع شدند و از والدیجلو

 جا گریمن چون د. دیآ ی مری کردند که مشروح آن در زمی تنظیا  درخواست خود را در نامههیهمسا
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 نیـشما ادامه مطلـب کـه نامـه ا.  منی بود انشانی و اکنم ی می از شما خداحافظجا نیهمم، یندار
  !دی و لذت ببردی به مادر و پدر اون پسره است را بخوانرو انهی میها هیهمسا
  منالرح رب بسم
   آقا  خانم و عباس  سالم خدمت اقدسبا
دسـت در   سـگی اسـی پـسر شـما بـرادیطور که مستحضر هـست  همانی برهه حساس کنوننی ادر
دست هم او را مورد لطف خـود   سگیاسکرد،  ی کار را نمنی شکلک درآورد و اگر پسر شما اابانیخ

 از مغـازه دیـ کـه در هنگـام خرهـا آقـامحمود اسـت  بحـراننیـ ای و البته مقصر اصـلداد یقرار نم
  یاالسـف اسـ مـع.  کـردادیـ)  هفـتمابـانی سـر خیبنگاه( از حاج اكبر ی نامناسبنحسن با لح مش
 محل است و نسبت به سـابق یها هی از سرمایکی ی که ویدست به اعدام محکوم شده در حال سگ
 بـاز یرو انـهی بـه میراهـ دیـ اعدام شود؟ ما بادی بهتر شده و اصال مگر چه کارکرده که بایلیهم خ
 اسـت و آن ی نـامردنیـدسـت مـورد ظلـم واقـع شـده و ا  سگی و االن اسباطلنه حق و نه م، یکن

 یلـیدست هم درست اسـت کـه خ  سگی بود و اسی نوع اعتراض مدنکیدست   سگ یحرکت اس
خـانم و   اقـدسی همه واجـب اسـت و شـما ای مفسد، براکیقالتاق است اما احترامش به عنوان 

 ی واال دفعـه بعـد اسـدی و بـه دسـت مـا بـسپارگرفتـههـا   ابتکـار عمـل را از تنـدرودیباس آقا باع
 را سرلوحه خـود قـرار یکش  مالهیباشد که همگ.  بالفطره سراغ خودتان خواهند آمدیها دست سگ

  .می کنی طیالیخ یداده، قانون را ب
  باتشکر
   خداجویها رو انهی از میجمع
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   جنبش سبزیها کیتاکت .۱۰
 در آن شرکت کرده بـود »همانیم-یمجر« که به عنوان یونیزی برنامه تلوکیدر » سازگارا «رایاخ
 ریـ بـه شـرح زهـا کیـ تاکتنیـا.  فرقه سبز را به آشوبگران خداجو ارائـه دادی راهکارهانیتر دیجد

  :است
تـان گـل   محبـوبمی کـه تـی و وقتـدیـ بروومی نشان دادن اعتراض خود به نظام، به استادیا بر-۱

  !دی کنیخورد شاد
  .دیی صابون با سنگ پا بشویتان را به جا  در حمام بدن-۲
   به مستراح رفته و پس از انجام کار واجب-۳
تـا فـشار ) دیه بسوز کنیداغ همچ داغ (دیی و خود را با آب داغ بشودینی بر عکس بنشیی دستشودر

  .کند گاز افت
 و دهی را چنـد مرتبـه کـشفونیسـم، یـ اسراف در مصرف آب و متضرر کردن رژیدر مستراح برا-۴
  .دیاوری مشکوک در بی جلوه دادن از خودتان صداهای عادیبرا
 شـد از شـما بـه ادیتان ز  پول برقی چون وقتدی خود را به برق بزنی درساعات اوج مصرف، اتو-۵

  . خواهد شدادی داشته باشد، تواند ی نظام مکی که ی مخالفاننیتر  تپلعنوان
 رقدینظ، یشماره تلفن همراه خود را همراه با مشخصات ظاهر، ی عمومیها یی پشت در دستشو-۶

قبل از مستراح رفتن از به همراه داشتن .  تا با شما در اسرع وقت تماس گرفته شوددیسیو وزن بنو
  .دیخودکار مطمئن شو
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 و قبـل از حرکـت مقـصدتان را دیـ خود را روشن کننی چراغ ماشابانیها هنگام تردد در خ  شب-۷
 دیـ کنی راننـدگی آنقـدر خرکـمیبه لج رژ، ی کوهستانی و در صورت تردد در محورهادیمشخص کن

  . منتقل شودنگی و به پارکفی توقتان نیماشس، یکه توسط گشت نامحسوس پل
. دیـ مـصرف توجـه نکنخی بـه عالمـت اسـتاندارد و تـارمیـاض به رژ کاال در اعتردی هنگام خر-۸
 دکتـر بـه ی بـه جـامی شد در اعالم انزجار از رژنیاگر همچد، یشو ی است که مسموم منی اتینها

  . که مخالف نظام باشدیدامپزشک، ی اما نه هر دامپزشکدیدامپزشک مراجعه کن
 دی شـابـاره نیـدر ا.  برابـر شـود۲گـرفتن  ی تا هنگام خالفـدی خود را پرداخت نکنمهی قبض جر-۹

 بیـ در جرود ی بلکـه پـولش مـستی نطور نی دولت، اما ابی در جرود ی که پولش مندی بگویا عده
  ی و رانندگییراهنما

  .دیتان راه برو  دستانی پا روی با فرقه سبز به جای در همراه-۱۰
  . ارائه خواهد شدی آتیها  راهکارها در شبادامه
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  سواد ی بخی به شنی سرگشاده مالنصرالدنامه .۱۱
 نـهی سـبقت را از مـن در زمی شـما گـورایـ اخدیـدان یطور که م همان. خی عرض سالم خدمت شبا

 یهـا  پلـهنهی زمنی و در اخندند ی مرا فراموش کرده و فقط به شما مگری و مردم ددیا  ربودهیفکاه
 از پـشت زیـ را نی کـه شـما دسـت زاکـانرود ی آن مـمی بوده و بـی برقی حضرتعالی ظاهرا برایترق
  .دیقاه بخند  قاهدی من و عبشی و به ردیببند

 نکردند که کردند، شما را در دارالعباده تنها نگذاشتند کـه تان رونی از شهر بنیدر قزو! خی شجناب
 کـه سـازند ی جـوک نمـتیـانـد، مـردم برا انـد کـه شـده  نـشدهی عاصـگذاشتند، محافظانت از تو

، یدهـ ی کـه مـیده ی خوراک نمBBCبه کند،  ی که مکند یدشمن از تو سوء استفاده نمسازند،  یم
 کی مرگ ندارند که دارند، در ی آرزوتیبراکنند،  ی که مکنند ی نمرونتی مردم بیرو ی که ماهرج

 مزخـرف تی ندارد که دارد، انـشای سوتتیها نوشته، ی که داری غلط نداری کلیا  صفحه۲ هیانیب
 کـه هـست، ستیـ دروغ نتیـادعاها، یسیـنو ی کـه مـیسیـنو ی که هست، غلط غلـوط نمـستین

 چـراغ ی بـخیشاعر رسالت به تو شـد، یگو ی که مدیگو ی نمخبر ی از همه جا بخی به تو شیعتمداریشر
سوادت مـرا ، ی که هستیستیبا صفا ندانند،  یکه م دانند ی نمسواد ینگفت که گفت، مردم تو را ب

 داد که نداد، تـو را ی که هست، مشاورت به تو راستی ننیی پاات ی هوشبینکشته که کشته، ضر
، یدیـ کـه کوبیدیـ نکوبواریـ زنـدان رفـتن، خـودت را بـه در و دی کـه آورد، بـرااوردیـ نریـگ ساده
 دشمن از ی که آمده، پاامدهی نرونی بات نیآست نرفت که رفت، دست استکبار از غمایات به  سابقه

 ی کـه آمـده، ادعـاامـدهی نرونیـ بتی عباری که هست، دم خروس از زستی نزانیپاچه شلوارت آو
 یبنـد جملـهخـورد،  ی کـه مـخـورد یجونـت نمـ  بـه درد ننـهتیسـندها، ی کـه کـردیتجاوز نکـرد

تقلـب ، یدیپرس ی که میدیپرس ی را نمماندهی ندارد که دارد، در مناظره وقت باقرادی اتیها هیانیب
 یی جورهـاکیـ نشد که شد، پی به کللی حرکت بعدا تبدنیهمرساندند،  ی که مرساندند یبهت نم
 نگفـت نی حـسایـ عدوک ی ملت حالت را نگرفت که گرفت، لعن علی د۹، ی که هستیستیشوت ن

کم نشده که شـده،  بدنت سیساند، یدی که گرخیدی نگرخیدی را که دتی جمعلیکه گفت، آن س
در ، ی کـه خوانـدی نخوانـددی از تو عبور نکردند کـه کردنـد، نـدا را شـهی حزب اعتماد ملیاعضا
 یریـدم پ، ی کـه هـستیستیـ ملـت نفـهیکـاراکتر لط، ی که خـوردی شکست نخوردی مخملیکودتا

ه  کـفتـادی سـبزها بـه سـرت نی فکـر رهبـریبعد از پروژه عبور از موسو، ی که گرفتیمعرکه نگرفت
 کننـد یدوست و دشمن باهات حال نم، ی که هستیستیتر ن  سران فتنه با حالگریافتاد، نسبت به د



 ۲۸

دسـت سند، ینو ی که مسندینو ی نمگرانی را دتیها هیانیب، ی که هستیستی نیکال مشتکنند،  یکه م
 یزنـ یتپق نم، یخوان ی که میخوان ی نوشته هم اشتباه نمی که هست، از روستیبه قلم خودت بدن

 به تو غضنفر اصالحات نگفت که انیحجار، ی که کردی نکردیدوست و دشمن را قاط، یزن یکه م
 کـه دیآ ی گوگوش نمیکن یاسمت را که در گوگل سرچ م، ی که زدیگفت، خودت را به خواب نزد

، ی کـه هـستیستیـ نی گنابـادشیـ کـه آورده، بـه فکـر دراواوردهیـ نرتیـ گ سـروش سـادهد، یآ یم
 حقوق هیانی االن ب)!آخه تو رو چه به حقوق بشر؟(ات نکرد که کرد،   بشر را در پاچهحقوق»یباق«

آشـوبگران ، ی هـستکه یستی نی ملی شده دنبال آشتنیحاال که همچ، ی که هستیستیبشر را از بر ن
 کـه ستندیـ کـه هـستند، رذل نستندیـ جماعـت، مـست ننی که هستند، استندیخداجو طرفدارت ن
 ات کتـهی دیاز همـان بچگـ، یدانـ ی کـه نمـشود ینوشته م» ز« با کدام یدان ی مهستند، تو رذل را

 که ینشد مردود ری نبود که بود، در امتحان اخی نبود که بود، خانم معلمت از دستت عاصفیضع
 کـه یستیـ ناراحـت نیستیـ نفر اول جنبش ننکهیاز ازند،  ی که مزند ی کف نمتی براکایآمر، یشد
 ی عصب، کالی که هستیستی نی موضوع عصباننی از ایدیغیوقت است که نتشهرام را چند ، یهست

 توبـهفرضـا اگـر گذارد،  ی که مگذارد ی و آن زود در تو اثر نمنی ایها حرف، ی که هستیستیمزاج ن
 که هست، منظور مـن ستی که هست، ناراحت نشو در مثل مناقشه نستی توبه گرگ مرگ نیکن

 نیـما هم با ا، یبخش ی که میبخش ی خودت ما را نمیود، تو به بزرگ نبود که بوزپلنگیاز گرگ، دبل
 مـانیما همه بـه تـو اکند،  ی که مکند یدشمن هم با تو حال نمم، یکن ی که ممیکن یاخالقت حال نم

 جملـه یمان برا  دلی ندههیانی هفته بکیم، ی که هستمیستی نتیها یعاشق سوتم، ی که دارمیندار
 را اتی و روااتی دادن، آی آخرت از ترس سوتهیانی بنیدر اشود،  ی که مشود ی تنگ نمتیها یبند
 کـه هـست، مـصداق ستی نفی ضعات ی عربی معمم هستنکهیبا ا، ی که کردی نکردی طیالیخ یب
 علمـا اخـتالف انی می تو جزو خواص هستنکهیاصال در ا، ی که هستیستی نرتیبص ی خواص برزبا
 کـه یستیـهـا سـرور ن  حرفنی که هست، با همه استی نییلوی نزد تو کرتی که هست، بصستین

 نیـام، یدهـ ی که مـمیده ی سران فتنه نمگری تو را به دی موکیما ، ی که هستیستیساالر ن، یهست
 کـه میدی تـو زحمـت نکـشیمـا بـرا، ی که هستیستی ما نهیتو سرما… که کردم،نکردم را مزاح یکی

سرت کـاله نرفـت کـه رفـت، ، ی که فروختیخت غرب نفروسی نظام را به سوسسیساندم، یدیکش
 گـرانی زن دارد دنبـال نـاموس دنکـهی بـا ای که هـست، سـارکوزستی طرفدارت نیاالن سارکوز

 کرده، تو را ساده فرض نکرده کـه کـرده، در حـوادث بعـد از ه نکرده کیزی که هست، آبرورستین
 کـه یآمـد ی نمـابـانیبـه خ، ی که بودیستون پنجم نبود، ی که دادیانتخابات به دشمن گرا نداد

 ی شـاکهی قضنی خدا محافظانت کتک نخوردند که خوردند، االن از ایها  تو بندهیبه جا، یآمد یم
 همـه هنـوز از مـردم دم نیـبـا اخورنـد،  ی کـه مـخورند یم که هستند، چوب لجاجت تورا نستندین
تنت اشـتباه نبـود کـه  رفنی که هست، قزوستی ننی قزوی مثل سنگ پاتیرو، یزن ی که میزن ینم

، ی کـه زدی نـزدنیشـان را زمـ  را بهت نگفته بودند کـه گفتـه بودنـد، حـرفنیبود، محافظانت ا
 کاشـت ی چشمت بادمجان نمریها ز  سنگد پا نداشت که داشت، اگر محافظانت نبودنکیمرغت 
 نفـر ۶گـر ا، ی کـه شـدی نفر پنجم نـشد۴ باطله کمتر نبود که بود، از ی از آراتیراکاشت،  یکه م

 یتنـدرو، ی کـه کـردی تقلـب را مطـرح نکـردیادعـا، یشد ی که میشد ی هفتم نمشدند ینامزد م
 یفتنه بعـدخواهند،  ی بکنند که مخواهند ی نمی خداجو ماستمالیروها انهیحاال م، ی که کردینکرد
کـال ست، یـ نیلـی است که خـدا وکی به تو کار آسانتی کردن حکمی که هست، حالستی نتیحکم
 کـه هـستند، ستندیـن» نااهالن و نامحرمـان« که هست، االن مصداق ستی کج نها ی بعضیزاردو

 و عـاص سـر عمـر مخش تاب نداشت که داشـت، ی نبود که بود، ابوموسیطلحه هم قبال آدم خوب
مـصداق بـارز آب م، یگـو ی که ممی بگودی نباخی شی را برانهای که گذاشت، من اگذاشت یکارش نم
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از خـواهم،  ی که مـخواهم ی باشد من معذرت نمنی اگر توهنی که هست، استین دنیدر هاون کوب
 هـم یزیـ چکیـحـاال بخشد،  ی من را ببخشد که نمدی باخیشطلبم،  ی که مطلبم ی نمتی حاللیکروب

 که نـداد، چـرا کـه داد ی به من می کروبدی هزار تومان هر ماه با۵۰البته م، ی که شدمیبدهکار نشد
 دادند که ندادند، دشمنان به او طمع نبستند که بستند، ی نشد، مردم به او را شد کهجمهور سیرئ

 ی موسـوز عـده اکیـ؛ انـد  بـستند کـه نبـستند، االن فرقـه سـبز چنـد دسـتهی قصه طرفنیاما از ا
 هـستند کـه هرچنـد آشـوبگر و گری عده دکی که هستند اما ستندی نیاند و در حال عبور از و خسته

 دسته هستند و کی با آنها نهای اندیگو ی میا عده؛ اند اند که بسته  نبستهروها انهیپستند اما دل به م
!  که هستستی نه کاسکیشان در   گره خورده و دستگریشان به همد اند و سرنوشت با هم بسته

در شـهر .  را از کفش من برداردشی پاخواهم ی مخی کارها ندارم فقط از شنی به ایو من البته کار
 حی توضـدیـ باشتری مقدار بکی است خیالبته چون طرف ما ش؛  حرف بس استکیست اگر کس ا

 صـالح عبداللـه ی بند، علیمرگ بر دو آدم خال«:  شعار قشنگنی با اکنم یام را ختم م من نامه؛ داد
:  جنـاب سـرهنگکیـ از دمی هفـت سـنگ شـنی جمله قـشنگ کـه هنگـام بـازنیو ا» ! بندیلیو م

  »!  بر سنگنی آهنخی نزن، نرود میالک!  فرسنگدیگو یسنگ، به فرسخ م پاره خیبرداشته عقل ش«
  | نظر ۴| یانی قدنی توسط حس۱۱:۳۱ساعت ۱۳۸۸ ی و سوم دستی شده در چهارشنبه بنوشته

  ۳ گرفت ۲۰ از یکروب .۱۲
!  نظام اعالم کـردهندهی مناظره با نمای خود را برای نوشته، آمادگرای که اخیا  در نامهسواد ی بخیش

 طـرف را تیـشده حکا؛  مناظره کندی که با کروبفرستادم یرا م»  باطلهیآرا« نظام بودم یامن ج
 یـی امالیهـا اش را از ترس غلـط  نامهنکهیجالب ا! گرفت ی سراغ کدخدا را مدادند یبه ده راه نم
 طور نی نکرده و هماتی و روااتی هم به آیا  اشارهچیالله نوشته و برخالف دفعات قبل ه بدون بسم

 تیـ از نظـر رعاهیـانی بنیـ اییالبته خود بـه خـدا).  غلطکی نیا. ( رفته سر اصل مطلبمیمستق
 کی ی روزد بدههیانی مرتب بطور نی اگر همخی است و شخی شی قبلیها  بهتر از نامهیاصول نگارش

 در نگارش عـدم اسـتفاده درسـت از عالئـم خی اشکال شنیتر االن مهم؛  بزرگ خواهد شدسندهینو
 در جـا کی).  غلط۲ نیا. ( کار داردی عالمت سوال و عالمت تعجب هنوز کلیرو؛  استیدسجاون

 ۳ن یـا. (سندیـنو ی زاد را جدا مـی آدمدیالخط جد  زاد را سرهم نوشته که االن در رسمیمتن، آدم
اللـه را الـه خبـر،  ی از همـه جـا بـخیکال ش. ی بهشتاله تی را نوشته آی بهشتالله تی آجا کیبعد ). تا
 تـا ملکـه سدی مرتبه بنو۱۰۰ الله ی از رودیبا؛  اشتباه را داشتهنی هم ای قبلیها هیانی و در بسدینو یم

 نیـ خدا ناظر بـر اکه ییگو«:  هم در پاراگراف اول نوشتهجا کی).  غلط چهارمنیا. (ذهنش شود
) ط پنجمغل(اضافه است و آهنگ جمله را خراب کرده » که« جمله، نیدر ا. »رفتارها نبوده است

امـا » . دیـ نکنتیعالم محضر خداست، در محضر خدا معص«: گفت یم) ره(ینی امام خمیو در ثان
 هی به سرمالیتبد بود ی وی که خدا ناظر بر کارهای در محضر خدا شهرام را تلکه کرد و در حالخیش

: ارم، نوشـته هم در پاراگراف چهجا کی). ۱۴ شده ۲۰ از خی تا، تا االن ش۶شد . ( شدلیبزرگ اسرائ
 بزغالــه و گوســاله انیــاســت و م» بزغالــه گوســاله« کــه درســتش ی، در حــال»بزغالــه و گوســاله«
 کرده و استفاده» پلمپ« از کلمههیانی بنی در اخیش).  هم از اشتباه هفتمنیا. ( گذاشت»و«دینبا
 اسـت ی کلمه خـارجکی پلمب ای و پلمب است، ثانستی هم گرفته، اوال پلمپ نگری دی نمره منف۲

 پلمـب شـد، بهتـر ی روزنامه اعتماد ملمیی آنکه بگویجا ، لذا مثال به»بستن «شود ی میکه در فارس
.  بـسته شـدیوم اذهان عمشی به قصد تشوبی نشر اکاذلی به دلی روزنامه اعتماد ملمییاست بگو

ن خـود را در  نـایا عـده«:  خود نوشتههیانی از بیی جاخیش).  تا۹سر جمع شد نجا، ی تا هم ا۲ تا، ۷(
. ننـدیب ینمـکنند،  ی است که شاطرها نان را در تنور درست می در حالنی و ا»نندیب یتنور بحران م
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البتـه … و تـافتون ونگک و سـمیـ داریبربر؛ می به نام بحران نداریبعد هم ما نان). گری غلط دکی(
 نیـپـشت بنـد ا خیشـ…میریـگ ی غلـط نمـخی را از شـنی عده در بحران است ما اکیچون حاال نان 

  :نوشته
 اصــالح و دربنــد کــردن تمــام یهــا انــد کــه بــا بــستن تمــام روزنــه  گمــاننیــ بــر ایا عــده، یآر…«

 لی به دلنجایدر ا! ( اصالحات نوشته باشد؟خی جمله را شنی اخورد ی میلیخدا وک؛ …»طلبان اصالح
 درالبتـه ).  داشـتهیراسـتاری و ویـی غلـط امال۱۵ تا االن خیش. شود ی کسر مخی نمره از ش۵تقلب، 

 ی را عمـدتا در جـاواسـطه ی عالمـت مفعـول بـیکروبـ، ی قبلـیهـا هیانی آخر، برخالف بهیانی بنیا
 در شانیـ رشـد اانگری که باوردهی از جمله استفاده کرده و مثل دفعات گذشته قبل از فعل نیمناسب

: ده از نامه خـود آوریی در جایکروب). میده ی مشانی نمره مثبت به ا۲ نجایما در ا. (نگارش است
 یادیـ زیکـال کروبـ؛ میریـگ ی نمره را پس م۲ جانب را سرهم نوشته، آن نیا(نجانبی ادگاهیاز د«

 ۸۴ یجمهـور اسـتی بـه انتخابـات رزیـ اتفاقـات و مظـالم مـردم ننیـ اشهیـر) سدیـنو یسر هم مـ
 یرحمـت بـه علـو باز صـد )  غلط۱۴تا االن ( است یادی ز»زین«در جمله باال کلمه . »گردد یبرم

 جمله به نی را با ااش هیانی بخیش. داند ی منژاد ی با احمدی را مناظره موسوای قضاشهی رکه یمطهر
اگـر ؛  غلـط وجـود داردنی چنـدیی جمله به تنهانیدر ا. » بهتر از مردمیو چه داور«…:  بردهانیپا

تـو را .  نکردند کـه کردنـدنروی بنیاز قزو.  نفر، پنجم نکردند که کردند۴مردم داورند که تو را از 
 ی اعتماد ملـیجلو.  تو شعار درست نکردند که کردندهیعل.  نکردند که کردندشان یها سوژه جوک

 یکارهـا.  نثارت نکردند که کردنـدییزهای چکی مطبوعات، شگاهیدر نما. تجمع نکردند که کردند
 نکردنـد ش را فرامـونینـصرالدبا وجود تـو مال.  بلوتوث نکردند که کردندگریکدی یبامزه تو را برا

 ات یمیگذشته از مـردم، دوسـتان قـد.  نکردند که کردندی معرفسواد ی بی د۹تو را در . که کردند
 نکردنـد یپسند تلقـ ات را دشمن مواضع.  تو را رها نکردند که کردندانیمی و رحی روحاندیمثل حم

 می ترسـتیبراات را  سابقه. دند ارسال نکردند که کرتی متنبه شدنت نامه به سویبرا. که کردند
 چاپ نکردنـد تی دومرتبه برای را که زمان امام نوشته بودیات به منتظر نامه. نکردند که کردند

 هـودهی تـو بیشان را بـرا وقت. شان را مسواک نکردند که کردند  تو دهانتی هدایبرا. که کردند
شـان را   اهداف شـومگانگانیب. د تالوت نکردند که کردننیاسیدر گوشت . تلف نکردند که کردند

 اری ی را به جااریاغ.  نکردند که کردندی غار معرفاری خود یتو را برا.  تو بار نکردند که کردندیرو
تو را بـه نفـع خـود مـصادره . دشمنان در تو طمع نکردند که کردند. به تو قالب نکردند که کردند

 کار تو نیبا ا.  که کردندردنداز تو آدم حساب نک شتری سران فتنه را بگریالبته د. نکردند که کردند
.  نکردنـد کـه کردنـدزیـ را به حساب سران فتنه وارکای آمریدالرها.  نکردند که کردندیرا عصبان

 تیـ تـو را حکایهـا دروغ.  نکردنـد کـه کردنـداهیات را س پرونده. آخرتت را تباه نکردند که کردند
 یهـا فرمـول.  نکردند کـه کردنـدفادها بودن تو سوء استاز باصف.  عثمان نکردند که کردندراهنیپ

حـس .  نقاط ضعفت انگولک نکردند که کردندیرو.  نکردند که کردندکتهیانقالب نرم را به تو د
لعـن و .  تو را شرمنده انقالب نکردند که کردندیریدم پ.  نکردند که کردندکی تو را تحریزودباور

بـا .  را رهـسپارت نکردنـد کـه کردنـدی سـارکوزنیآفر. دندات نکردند که کر  ملت را حوالهنینفر
حفاظـت از .  نکردنـد کـه کردنـدیسر مردانـت روسـر. ات نکردند که کردند کاسه ضدانقالب هم
 نقـش نکردنـد کـه تیـلـوح را برا  سـادهخیعاقبت ش.  نکردند که کردندی سرسرتیانقالب را برا

 رنـگ سـبز نکردنـد شقبر تن کاخ دم. دند مشق نکردند که کرتیرا برا» هخا «یها حرف. کردند
 آشـوب تـو را صـدا نکردنـد کـه یبـرا. سکه فتنه را به نامت ضرب نکردند که کردنـد. که کردند

  .تو را از جبهه حق به سپاه باطل ملحق نکردند که کردند. کردند



 ۳۱

د که دوست و دشمن از دستت دق نکردن. محق نکردند که کردند، یدو درصد را، یکی را با تنها تو
 سـواد یناخواسـته بـ.  حرف خود را در دهان تو فرو نکردند که کردندری اخهیانی بنیدر هم. کردند

.  حذف نکردند که کردنـدات هیانی را از بمیالرح الرحمن الله بسم.  نکردند که کردندانیبودنت را ع
من نکردند کـه  ریالتحر  تو را حقیها یسوت.  ستون سوژه درست نکردند که کردندنی من در ایبرا

 نکردنـد کـه یمـرا قـراردادف، ی اراجنی هممنیبه .  تو نکردند که کردندونیمرا تا ابد مد. کردند
 مختلف، بدون ذکر منبع، مطالبم را کار نکردند یها تیسا.  را رد نکردند که کردندام مهیب. کردند

 یوسط دعـوا. ردند نکردند که کی طیالیخ ی را بی خشک و خالیخواه  معذرتکی یحت. که کردند
در ضـمن …مرا از ادامه دادن منصرف نکردند که کردند.  نکردند که کردندنیینرخ تعخ، یمن و ش

 شرفتیـ پی قبلـیهـا هیـانی با باسیالبته در ق.  کسب نکردند که کردند۳ بهتر از ی عدد۲۰ از خیش
   من هست؟ات با گوش! خی شی هست، ایدواری امی جاکنم یمن باز فکر م؛ نکردند که کردند

   داد دستدی نبایپس به هر دست/  هستی که آدم روطانی شبسا یا
 پـست، اسـمش در خـاطرم کـهی بـود؟ مرتی کـارویـ که اغلب هست مـست و اون ی سارکوزژهیبو

  !هست
  | نظر ۲| یانی قدنی توسط حس۱۴:۵ساعت ۱۳۸۸ ی و پنجم دستی شده در جمعه بنوشته

  !د؟یا  از شهدا شما چند تا محافظ داشتهبعد .۱۳
  : سوال دارمکی من
کـه / هیو مادر سم! /  همه محافظ دارند؟نیا/ کنند ی نمی حفاظتچی که از انقالب هیچرا کسان/ 
  ! باشد؟داشته دی نبای محافظچیه/  جگر خوردهخون / انقالب ی همه برانیا

 ایـ و سـالم بـه دنحیصح/ »هیسم«خبر آورد که / »ماما «ی وقت»هی نجممارستانیب«در /  روزهاآن
 / کـرد ی مـهیواقعا داشت گر/  نبودهی آمدن سمایاشکش از شوق به دن/ دیمادر نخند/ آمده است
» سـمعک«کـه آن زمـان /  خودشیها  گوشنیبا هم/ ویاز راد/ شی پیقیآخر دقا / زد یضجه م
در /  پـنجی کـربالاتیتنها سالگرد عمل/  روزها نیپس ا / دیخبر شهادت همسرش را شن/ نداشت

کـه /  آمـدایـ به دنی در همان روزهیو سم/  خانم هم هستهیسالروز تولد سم/ ستین ۶۵زمستان 
هاسـت کـه  سال/ هیجشن تولد سم/ دیبه شهادت رس/ » شهادتیراه سه«در / » محمد«پدرش 

 مشت خـاک از کیپالک و ه، یبه صرف خرما، شمع، اشک، چف/ شود یبرگزار م/ در کنار مزار پدر
/ روزیـده، یسـم/ سر خاک پدر شـگون نـداردک، یخوردن ک/ دیوگ یمادرش م/  پاکنی سرزمکی

 نیـو بـا ا/  سال از خـدا عمـر گرفـت۲۳تنها  پدرش/  شد و اش ی سال زندگنیوچهارم ستیوارد ب
/ مـادرش/  بودهی جشن تولد سمروزیو د/  شدهدپاک نخوا/ هی از صورت سمیمیتیگرد / »غبار«

 ریـ گ»یسیـ انگلتی اشـرافدیبزرگراه شه «کیافکه در تر/ کارت دعوت فرستاد به همه مسووالن
و بـاز هـم /  بـودبانـهیغر/ » ۲۶قطعـه «در / هیباز هم جشن تولد سـم/ دیکرد و به دستشان نرس

 ارانیـو / خراب شـد/ » قصابردجوانم «ستگاهیو در ا/ دینرس» )س(بهشت زهرا«به / »مترو«
سـوار » دربـست« فقـط هـا یسو تاکـ/  نـداردBRT/ گلزار شهدا/ قال گذاشت/ بانهیچه غر/ را
حـرم امـام «از / و تـازه/  گرفـتهیـ و مـادرش کراهی هزار تومـان از سـم۷/ معرفت یب/ کنند یم
/  شـودی مـشتریـهزار تومان ب/ بروم) س(زهرا  اگر داخل بهشت: گفت/ هم جلوتر نرفت» )ره(

 نهی سیکه رو / و به عکس امام/ و گلوله خورد به قلبش/  تومان رفت شلمچه ۷۰با / اما محمدآقا
و /  عکس امام لختـه شـدیرو/  مقدار از خون محمد کیفقط / اما عکس امام پاره نشد / داشت

 ردهخودش انتخاب کـ/  راهینام سم/ ندی فرزندش را ببنیکه نخست/ دی شهنیچقدر آرزو داشت ا
مـا / انـد لیـ عده چطور هـزار فامکیخب / اند »دیهزار شه«خاندان / یمی کردیخانواده شه/ بود
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و /  بـا پـسر همـرزم پـدرش ازدواج کـرده هیسم/ ی راحتنیبه هم/ دی هزار شهمی عده هم دارکی
 در اش یـیو دا/ ی در والفجر مقدماتشی عمویکیآن /  در بدرشیعمو/ پدرش در مرصاد/ محسن
/  در قتلگـاه پـدرشدیـو د/ ماه عـسل بـه شـلمچه رفـته، یسم/ دندی به شهادت رسهار چیکربال

بـا /  اسـتدانی قـدمگاه شـهنجـایا/ سندی آنکه بنویبه جا/  پالکاردیو رو/ اند ردهپارک درست ک
/ ستیـ نیدنیآب، آشـام/ دییـ فرمای چمـن خـودداریاز نشـستن رو/ ؛ اند نوشته/ دیوضو وارد شو

 یو کـس/  حقـوق بـشر بـودهیانی بی از بندهایکی/ ها  کاش پرپر نکردن الله. / دیها را پرپر نکن گل
 یادگـاری نوبـل زهی برنده جایبرا/  کردیاریآن را آب/ و با خونش/ محمدآقا کاشت که ی درختیرو
 هیـو تک/ »شـلم«گفـت،  یبـه شـلمچه مـ/  را»ی شاهددیسع «دیخدا رحمت کند شه/ نوشت ینم

: گفـت ی مدیاستاد شه/ شلم نبود/ »ی مطهریعل«/  »!؟ی بودکجابرادر، شلم «:  بودنیکالمش ا
 ی فـردای باشند بـرایا رهیتا ذخ/  ماندند در تهرانها یبعض/ خواهد ی ماقتیل/ جهاد در راه خدا/ 

 که قـرار بـود اریچه بس! /  باشندیسردار جبهه فرهنگ/  وندیای بیبه باز/ تا در روز مبادا/ انقالب
/ یسـ یبـ ی گل زدن بـه بـیو به جا/  خوردندیاما باز/ ندیای بیبه باز/ »یی طالرهیذخ«عنوان  به

در /  راشیهـا  از دسـتیکـی/ بـان مـا  کـه دروازهیطیو در شـرا/  کردندی بازرا» غضنفر«نقش 
تـا /  کردنـدیتـوپ را درون دروازه خـود/ از دسـت داده بـود/ المقدس تی باتیمرحله اول عمل

و » اسـتقالل«فقـط در / رتیـغ ی بـکنیبـاز/  روزهانیا/ کنند ثابت »فایف«به /  راشان یطرف یب
 میو اخبـار تـ/ کننـد ی مـیکار  که کمیکنانیهستند باز/ هم » ب انقالمیت«در / ستی ن»یروزیپ«
ــد یمــ/ را ــا/ »م پــستیجــورزال« کــف دســت گذارن ــرایا  روزهــا عــدهنی ــال /  انقــالبی ب دنب
 سـر رقـم یول/ اند  کرده ن رابطه مذاکرهیدر هم/ » جورج سوروس«با / گردند ی م»یخارج یمرب«

/ خـورد یهـم باشـد بـه درد مـا نمـ» کـاپلو« اگر یحت/ ی خارجیمرب/ دندیبه توافق نرس/ قرارداد
و /  چـه کـرد؟ »دیجمـش تخـت«اسـکندر بـا ! /  آوردنـد؟»سیپرسـپول« چه بر سر ی خارجانیمرب

 نیـا/ نی منـافقنیـا/ ؛ رم سـوال داکیمن /  آوردند؟ چراغ ی بخیچه بر سر ش/ ی خارجیها رسانه
 چـه ی عبـاریـز/ امـسال/ ودنـد،  تهـران بنیدر هم/  سال گذشته همیعاشورا/ آشوبگران خداجو

 انقالب باز شـد؟ ابانی به خشان یپا/  کدام نامه سرگشاده یو از ورا/ شان دراز شد؟  زبان/ یکس
 یآقـا! / کنـد؟ یهـا را مطـرح نمـ  پرسـشنیـ در مناظره، اکس چیچرا ه/  غائله آغاز شد؟ نیو ا/ 

 را بر یو سر سبز امو/  است»سرخ«زبان من /  دعوت کنیمرا به رسانه مل/ یاگر مرد! یضرغام
تخـم «/ شـود ینمـ» لکنـت«دچـار ند، یب ی را منی دوربیوقت/ زبان من سرخ است و / دهد یباد م
 آن/ انـد پـت افتـاده بـه پـت/ ی سـوننی دوربـیکـه جلـو/ هـا عهیشـ  نـازکنی داد به ادیبا» کفتر
 اش نامـه تی وصـ است که پدرم درییها همان حرف/  در مناظره زد»نژاد یاحمد« که ییها حرف

مخـالف /  جام زهـر اسـتهیکه شب/ یضلع  مثلث سهنیبا ا / ریپدرم با زر و زور و تزو/ نوشته بود
نـه چـپ بـود و نـه /  نبـود، ینه، پدرم جناح! /  بود۱ به ۳عجبا که رقابت، / و آن زمان هم/ بود
» اللـه اح روحجنـ«در /  و رسـد یم» آدم«نسلش به / پدرم/  در جناح ذوالجناحیو نه حت/ استر

و از / تا تانک بخرد/ وام بالعوض نداد/ ونیلی م۲۲۰/  به اوکس چیه/  به جبهه رفتیو وقت/ بود
و بـا /  او را نداشـتیهـا و تـاب نالـه/ دیبوسـ ی امـام را مـیهـا نامـه/ پـدرم/ خودش دفـاع کنـد

گذاشتم / د زریتومان  پنجکی/ من فقط! / قطع ارتباط نکرد/ شان یتمداری به خاطر والشدوستان
 یو وقتـ/  خـودش شـکالت بخـردیبـرا/ مـشکی اند-کـه در قطـار تهـران / کف دسـت آن مـرد

/ زد یهنــوز در دســتان پــدرم بــرق مــ/  زردیتومــان  پــنجنیــا/  غــرق بــه خــونکــریبــا پ/ برگــشت
مـن هـم / دیـکم آورد/ و در مناظره/  در امانت انقالبدی کردانتیشما خ/ نی ایعنی یدار امانت

/ تقلـب رخ داد/ در دوم خـرداد/  انتخابـاتنیـ نـه در ایولـ/ تخابات تقلـب شـده در انمیگو یم
 امــا یآر / »ینی حــسدیســ«درود بــر ســه / راســتش را نگفــت» نــاطق« دروغ گفــت و »یخــاتم«
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/  داشـتغمبری در خانه پشهیر/ ی مدنجامعه / !؟ی نشستی خارجی مذاکره با مربیچرا پا! »دیس«
 از ییاما صـدا/  ماه فتنه۷/ نبود» مالک اشتر«راستش /  همو ناطق! /  جورج سوروس؟یالی وای

کـه / و ما را شرمنده کرد/  بارکیفقط /  بار به حرف آمدکی/  اما چرا»بافیقال«/ امدیناطق درن
بـه / ری بـا تـاخیو کلـ/ رید/  روزها نیا/ BRT/ دیرا شن» هل من ناصر« باالخره دیدر تونل توح

 زشیـ ردیـ تـا تونـل توحدیباشـ»  متـروتیوال «بانیپشت/ فت  گیامام ک/ رسد ی انقالب مدانیم
از /  تونـلنیـا/ نااهالن و نامحرمان افتتاح کنند/  را دی تونل توحدینگذار! بافی قالیآقا! / نکند؟

تـا نکنـد / خنده زد/  قبل از شهادتیلحظات/  پنجی که در کربالکند یعبور م/ هی خانه پدر سمریز
 کیآن / با شهردار تهران صاف کنم/  حساب انقالب راخواهم یممن /  شودفیها ضع  بچههیروح
 یبگو چقـدر مـ/ جناب شهردار/ شهدا را شرمنده کرد/ دی ماه از انقالب کرد۷ نیدر ا/  کهیدفاع
جنـاب /  حـالل، جـانش آزادانقـالبمهـر / کـنم یبا شما حـساب مـ/ رمیگ ی قرض میکیاز / شود

 ی آبکـیهـا  برنامـهنیـاز ا/  هم به تظاهر ندارمیا قهعال/ ستمی ن»ینی دوربیآقا«من ! / یضرغام
بچرخان طـرف حنجـره /  را مای صدا و سنی سر دوربی اگر مردیول/ خورد یحالم به هم م/ شما هم

سـکوت /  سـال۲۵/  جنـگازبعـد / ستمیـن) ع(یمن علـ! /  با چاه درددل کنم؟دیچرا من با/ من
اش  و برنامـه/  مـخ مـن اسـتیها رو  مناظرهنیا/  شودیصبرم دارد تمام م/  روزهانیو ا/ کردم

شـهدا کـه : /  سـوال دارمکیـمـن / سخن من هم درباره گذشته اسـت/ اتفاقا/ » رو به گذشته«
شهدا که  / !کنند؟ ی چکار م»یراه جمهور سه«در / مان را حفظ کردند، پس دشمنان پدر من خاک
بعـد از ! /  دست دشـمن افتـاد؟یک/ شهر من! /  چه خبر است؟نجایا/ مان را حفظ کردند،  خاک
/  کـرد؟ یپـست را خـال/  و دی را چسبی صندلیچه کس/  کند؟ یبان دهی قرار بود دیچه کس/ شهدا

نه / قهرمان بود، / »هیاسکله االم«در / دیو پدرش سع/  استدیکه خود فرزند شه/ هیهمسر سم
 مـدارا ریبه اس/ ی موسویوو مردان خداج/  شدریاس/ ی آبادنیکه در هم/ »ی الرماداردوگاه«در 

 نگرفتـه روسیـو/ تـانیها لیـاگر موبا/ بلوتوثش هست/ نبود) ع( ی علشان یچون مقتدا/ نکردند
 شیـ چـون ریولـ/ اسلحه دسـتش نبـود/ »محسن« من یجیدوست بس/ فرستم ی متانیبرا/ باشد

و /  در مرصــاد داشــتشهیــر/  اوشیــر/ نگــه نداشــتند/  در بــدنشیم ســالی جــاچیهــ/ داشــت
 ادیـ شـهدا را زریمـن تـصاو/  کنددای را پ»ی محمددیشه«/  پدرشکریهنوز نتوانسته پ» حصتف«
 چیهـ/ و در مجلـس/ تـر بودنـد مهربـان/ ی موسـوی مـردان خـداجویاز بعـض/ هـا یبعثـ/ ام دهید
مقـصر حادثـه ! /  داد؟دیچقـدر شـه/  مـاه۷ نیـدر ا/ جیکه بـس/  کندقیتا تحق/ ستی نیا تهیکم
مـشخص / یا  عـدهیبـرا/  هنوز منافق بودن سران فتنـهیول/ بارک استم/  شناخته شدزکیکهر

 هـم بـه بزرگـان یالکـ/ توطئه هم توهم است!! / / شاءالله که گربه است و اصال ان/ نشده است
 من عاشـورا بـود کـه در دجلـه قینه، قا/ ی تو کشتمیبا هم بر/ ی آشتیآشت/ دیتهمت نزن/ انقالب
کـه / مظلوم من هستم / ستی مظلوم ن»وی کاپرید«/ شوم ینم کیتانی تایمن سوار کشت/ گم شد

با دستان بـسته / که خسته  / اند جی بسیها مظلوم بچه / نمیب ی منیدست منافق/ اسلحه پدرم را 
 یو کـس / رسـند ی مـادتبـه شـه/  غـم و غـصه کیـو هزار و / دل شکسته  / بسته نهی پیشانیپ/ 

 مخابره یخبر/  شمای براخواهم یکه م/  هستمیا ار آزادهمن خبرنگ / کند یاخبارشان را مخابره نم
/ زننـد ی مـجیدر فهـم آن گـ/ یا که هنوز عده/ ری حوادث اخنیدر هم/ جی بسی از شهدایکی/ کنم

 یولـ/ جـان سـالم بـه در بـرد/ هـا یکه پـدرش از دسـت بعثـ/  شهادت بودیراه فرزند جانباز سه
 یبـه راسـت/ دیبه شهادت رس/ ی موسویخداجوتوسط مردان / یراه جمهور در سه/ نجایخودش ا

 چنـد نهیبر س/  بکشند؟ دیاز سر چند زن چادر با! / می شوحساب یکه ب/ می بدهدیما چند کشته با
 هلهله کنند؟ دیچند عاشورا با/ م؟ یری بمدیچند نفر از ما با/  فرو کنند؟ نهی کی چاقودیبا/ یجیبس
 شگاهیــآسا/  عثمــان اســتراهنیــاالن پ/ زکیــرکه/  پــاره شــود؟ دیــبا/ چنــد صــفحه از قــرآن/ 
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 راهنیفقط پ/ نندیب ی چمران را نمی خونراهنیپ / ندگانی نمایبرخ/ در مجلس/ ستیسالمندان ن
 کـه لبـاس یدیند! / یجانی الریآقا/ خوانند ی را م»وزیپارلمان ن«تنها اخبار /  ونندیب یعثمان را م

شاءالله که گربـه   اندییباز هم بگو/ انش افتادند؟ به ج/ با دشنه/از تنش درآوردند و /  رایجیبس
دربـاره سـران /  مجازات شـود ودی بازکیمقصر حادثه کهر/ّ بود عمل به مر قانون؟ نیا!! / است
 دیـ کـه هنـوز بایعنـی/ باشد، راستش، بـاالخره، ی درست ولنکهی خب، ایعنید، یاما نگاه کن/ فتنه

/ خی تو چقدر شـیا ساده/ مناظره کند»  باطلهیآرا«با / »رو به فردا «دیای بخیبگو ش/ مناظره کرد
 نـژاد یمقـصر احمـد/ ی مطهـریآقـا!! /  دادی رأیبه موسـو/ از تو» اطاعت «یبه جا/ جواد هم 

 بـود کـه ماما/ مقصر/ که انقالب کرد/ امام بود / مقصر/ ها را زد آن حرف/ نبود که در مناظره
/  راهیـ فقتیـکه وال/ امام بود/ مقصر/ خلع کرد/ نژاد ی بدتر از احمدیاتیبا ادب/ مقامش را قائم
از /  راریـطلحـه و زب/ یرو انـهی میکه به جا/ ابوتراب بود/ اصال مقصر / دانست ی مای انبتیوال

شـمع  / ی بعدظرهو در منا/ آهن گداخته به دستش نهاد/ »لیعق«و در مناظره با / خود طرد کرد
 دایـ پیآلـرژ/  مـنادیـنسبت به فر/ مای صدا و سیها روفونکیو االن م/  را خاموش کردالمال تیب

/ که همه خوابنـد/  نصفه شب۳البته ساعت / دهند ی پنج را نشان می کربالریتصو/ و / اند کرده
 دهـد ی نمـنشان مایس، یآر/  نکنددار حهی را جریاحساس کس/ »یباش ی حاجدیشه «دهی بریتا گلو

و چـه /  منجـر شـدیجی چگونـه بـه شـهادت پـنج بـس/زیـآم تظاهرات مـسالمت/  خرداد۳۰که در 
و اقـساط / نـدیب ی را مـی دولـت بـه شـهرداریبـده/ یبانک مرکـز/  روزهانیا/  رخ دادیا فاجعه
 گوشـزد شانیـبـه ا/ حـضرات بـه انقـالب را یبـده/ کـس چیاما هـ/ افتاده وام ازدواج مرا عقب
 در خی تـا خانـه شـهی و از کامرانهیفرمان تا هیاز زعفران/ اند و همه از انقالب طلبکار شده/ کند ینم
 تـا هیـ هم هـست؟ از زعفران»پلماتی دخیش«! / چقدر صف طلبکاران انقالب دراز شده/ اورانین

 روزهـا صـف طلبکـاران نیـا/  را حـساب کنـد نیـ مـن ای برایکی/  است لومتریچند ک / هیفرمان
/  سـرپل ذهـابیشـهدا/  صـراطدر پـل/ ایآن دن/  حساب کرد شود ی هم نملومتریانقالب را با ک

 و هیکـه از سـم/ الناس است  آن عوامیبرا/ الناس حق/  نظام را خواهند گرفتیها  استوانهیجلو
 یاکبـر گنجـ/  و بوش کوچک استانی نمرود، ابوسفیبرا/ حق الله/  دوبل گرفتهیکرا/ مادرش

/ االمـام حـق/ االنقـالب و امـا حـق/  در موتورخانـه جهـنم اسـتشیجـا/ بدون سوال و جـواب/ 
 نیالنـشیو/  جمارانری با پیکیو نزد/  شدن با امامهیکه به اسم همسا/  شماستیبرا/ الشهدا حق
/ کـرد یسکوت م/ از بس که قشنگ و دلرباست/  شما را داشتیالیاگر و/ مالک اشتر هم/ دیشد

/ در سـرکارو / آورد یکـم مـ/ و در مبارزه/ برد یخوابش م/ ناظرهو در م/ داد یو حق را به باطل م
 اگر نـاطق هـم سـکوت کـرده یحت/ زهی نی رویها  به طرف قرآنکرد یغش م/  و دیکش ی مازهیخم
من به خـاطر /  نداردیبستگ/ به جهت وزش باد/  بودنیتیوال/  استیباز قرآن ناطق، عل/ باشد
 نیزمـ/  از سـرداران شـمالیکـیو مـادر ! /  سکوت کنـدکه حاال/  دادم، یبه ناطق را/ تیروحان
فـروش  گـران/ یا عـده/ نجـای ایولـ/  کنـددایـنجـات پ/ یتا از مستأجر/  را فروختاش یکشاورز
 »هیـ فرمانیالیـو«در / من هـم/ کنند یخرج نم/  همتی در راه والیحت/  راشان یو آبرو/ اند شده
 یجیمـن بـس! / شـدم ی مداریب/ دی غائله خوابه کنیو هم! / شد ینطقم باز م/ ی د۹بعد از / بودم

دسـت /  جز صبر نداردیا و اسلحه/  استرتیبص/ جی بسیسالح سازمان/  کهدانم یاما م / مستین
شـما را بـا /  سـالحنیمـن بـا همـ/  جمـالت اسـتنیهمـ/ فشنگ مـن/ نه تفنگ/ من قلم است

مـن بـه فکـر / ام  را قلـم کـردهتان یپا/  قلمنیمن با هم/ ام خلع سالح کرده/ مایپ  قارهیها موشک
مـن زودتـر / دی عثمان ندوزراهنی پمیبرا/ من خودم لباس دارم/ ن ثارالله هستم جانبازاشگاهیآسا

/ دمیـکـه د/  بـردم، یبه بد بـودن خـشونت پـ/ یمن وقت/  که خشونت بد استدمیفهم/ از شما
 یزمـان/ مـن/  افتـادنی به زمادیو ص/  رفت نی می روینیو آو/ ناجوانمردانه کشتند/  رایالجورد
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 دیشـه/ دی نکنیینما لطفا مظلوم/ از خشونت حالم به هم خورد/ دمیر دبدون س/ که بدن همت را
/  ارونـد بـودیجیبـس/ مظلوم/ ام  خواندهادی زخیمن تار/ د؟ یده یپزش را شما م / میده یرا ما م
 قطـب نیتـر با ارزان/ االن. /  را نتوانستندادشیاما فر/ دندیحلقومش را بر/  نامردیها یکه بعث
 شان نیتر  گرانیول/ دهند ی مصیتشخ/ قطب جنوب را/ هت حرکت آب در ج/ یبه راحت/ نماها
!! انـد رو به قبله شـده/ دانی منی ایکدام سو/  خواص مایکه برخ/  مشخص کنندتوانند ینم/ هم
/  دوسـت داردراامـام /  مـایموال/ سرپا نگه داشته/  انقالب رامهیکه خ/  ماستیموال/ مرد/ 

/  نشدنیالنشیو/ امدی ناورانین/  بهانهنیاما به ا/ ن را دوست دارد جماراهینیحس/ نه باالشهر را
 خـود وسـفیمـا /  اسـت»یا خامنـه«/  اسـتهیکه هنوز هم با ما همـسا/ ینی صحابه خمنیبهتر
/ ستیـ کنعـان ننجـایا/ عقوبی تخس یها نه بچه/ می هستینیما فرزندان خوب خم/ میفروش ینم

 از یجـوان/ مـن/  دارد»هاشـم یکوچـه بنـ«/ شتریـب نـه،یو از مد/ تهران اسـت/ ستیکوفه هم ن
 ستمیـ نیمـن عـدد/ نمیرا بب» عباس«تا مگر / ام ستادهی کوچه انیسر ا/ ستمی نهاشم یجوانان بن
/  هـر صدناسـزایبـه ازا! جوانمردان! / دیسیبه حساب انقالب بنو/  را با من تان یدعوا/ که شما

 نیـا/ خـورد یفحشش را از دشمن مـ/ یجیبس/ دی تلنگر هم به دشمن بزنکی/ دیکن یکه بار من م
پـشت در / جی به بـسی فحاشیجا/ دهند یسر ساعت به ما م / BBC و CNNهر روز /  راهیسهم

و تا سـکه /  گذاشتهییچندتا/ اش یتالیجیاز نوع د / یدانیدر هر م / یکه شهردار/ مستراح است
 دنیـپر/ و نه رسالت شما/ م، یناسزاها هست نینه ما قابل ا / اندازد ی را راه نمکارت/ یاندازیرا ن

 نیـخـواص ا/ شـما/ دیـ سـکوت کندیباز نبا/ تان ناطق هم نباشد  اسم/  اگر یشما حت/ به ماست
مـا / میـا  گرفتـهیشیاز استاد پ/  است یاما چند/ می گرفتادیما از شما /  بودن رایتیوال/ دیانقالب
و /  سـال دارد۷۵که / » کاروردیشه«از مادر / یحتشما / دییآ ی آرام میادیز/ شما/ میا رفتهتند ن

 ابـانی آمـد خی د۹/  احـوال نیـبا همه ا/ دیرو یتر راه م آهسته/ و آرتروز دارد / کمرش قوز کرده
 تـان یهـا گـام/  به مصردنیو فقط به خاطر رس/ دی باشی خوبیها یاشتر مالک! / انیآقا/ انقالب 
ملک و امـالک / مالک/ تان باز نشود نطق/ دی هستیجمهور استی نامزد ریو تنها وقت/  ! تند نشود
نه نـامزد /  شهادت بودیدایکاند/ جلودار بود/ ِمالک نفسش بود / ِمالک اموالش نبود / نداشت

/  دل تـنگمنیـا/ هـا دارد غـصه/ … /گرفـت یخـط نمـ/ داد یخـط مـ/ خـط شـکن بـود/ استیر
 حیصحه، یسم/ خبر آورد/ » ماما «یکه وقت/  از آن روزهایا قصه/ می قصه بگوتان یبرا خواهم یم

» مـا مـا«! /  شده بوددیشه/ »محمد«پدرش /  دو ساعت قبلشدانست ینم/  آمده ایو سالم به دن
/ دانـست ی را نمـزهـای چنیـو ا/ زد یآمپول م/ کرد ی میپرستار/  بودمارستانیدر ب/  ساعت۲۴/ 

و انقـالب را / دیـخوان یروزنامـه مـ/ بی سیبه جا/ ناشتا/ شما هر روز ! / دیدانست یاما شما که م
 / »یمیمحمد کر «دی شهیوقت/  شما نوشتم که یو من در صفحه جنگ برا/ دیکن ی میشناس بیآس

! انیآقا/ »تا شهادتت، ی با والمیرهسپار«: پشت لباسش نوشته بود/  افتادنی زمیرو/ با صورت
/  قافلـه نیـآخـر ا/ خواهد کاشـت/ »ب جوانمرد قصاستگاهیا«در / شما را/  مترونیا/ دیباور کن
 تـوان ینمـ/  متـروتیری مـدنیـبـا ا/ دیـتان را عوض کن مرکب! / وبال داشت  عزم کربیناسالمت

ــ آدم بامــانیا/ دی رســنیالحــرم نی بــستگاهیــبــه ا/ کــربال رفــت و  از یکــی/ ضــدگلوله باشــد/ دی
مـن بـا شـما دعـوا / دتـان باشـ مراقب نفـس/ تان  جسمیکه به جا/ دیمامور کن/ تان را محافظان

از صـورت / یمیتیگرد /  حال و روز نیبا ا/  استیروزگار آزگار/  از روزگار استام هیگال/ ندارم
 تـا ۷االن / فـالن مـسؤول/ و مطمـئن هـستم /  را حـتم دارمنیـمـن ا/ پاک نخواهد شـد/ هیسم

/ کـس چیهـ/ دیـای برونیو اصال اگر تنها هم ب/ رساند ینم به انقالب یری خچیاما ه/ محافظ دارد
 یبرا/ »رو به فردا«شرکت در برنامه /  نخواهند داشتی کاریبا و/  هم»یانجمن پادشاه «یحت

/  راونیـزی تلونیسر دورب! ی ضرغامیآقا/ دهد ی نمیسبز  قرمهیکه سرشان بو/ از ما بهتران است
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/ کننـد یمـ نی حفاظتچی که از انقالب هیچرا کسان: /  سوال دارمکیمن / بچرخان طرف قلم من
 چیهـ/ خـون جگـر خـورده/  انقـالب ی همه بـرانیکه ا/ هیو مادر سم! /  همه محافظ دارند؟نیا

 چیهـ/ د؟ یده ی جواب محمد آقا را چه مایآن دن /  گری سوال دکی! /  داشته باشد؟دی نبایمحافظ
 بعـد /گـری سوال دکی/ دندی از سر همسرش کشادرزاده، چ  جمالابانی صبح عاشورا در خدیدان یم

 ستیـ نینـه، کـس/ …گری سوال دکی…/گری سوال دکی / !د؟یا شما چندتا محافظ داشته/ از شهدا
  !با من مناظره کند

***  
 فیـداستان هم تعر/ من شعر نگفتم/  بودتیواقع» دل نوشت «نیهرچه نوشتم، در ا / متاسفانه
از سـر مـادر /  کـه یو چـادر/ خراب شد/  جوانمرد قصابستگاهیدر ا / قایدق/  مترویحت/ نکردم
و /  پرتـاب کـردنیبـه زمـ/  راهی که مادر سـمیتیواقع/  بودتی واقعکیبراساس / دندی کشهیسم

 االن دارم خـون دل تیـ واقعکیـ براساس زیو من ن/ دشیشرمنده همسر شه/ امتیتا ق/ شما را
/  بـود»یدرباره ال « دروغ/  استی است که امروز روزگار آزگارتی واقعکیو براساس / خورم یم

  . راست نوشتمرزنی شنیمن درباره ا
  | نظر ۱۶| یانی قدنی توسط حس۱۱:۵۵ساعت ۱۳۸۸ ی و هفتم دستی بکشنبهی شده در نوشته

   در جشن تولد نداخانمسواد ی بخی شافاضات .۱۴
هـا  یگر، ظاهرا سالروز تولد نداست و قـرار اسـت بعـضیك روز دیدانم  یا چه می بهمن ۳ا ی ی د۲۹
  .میكن یم میرا تقد رند كه ما چند روز زودتر گزارش آنیشن تولد بگن مناسبت جیهم به
خاطر جشن تولد نداخانم دور هـم   که بهزی شب عزنیالبته در ا.  شما که عرض کنم، به نام خدابه

 ایـ، » رقصمون یکی دس، یهمگ«: به قول معروفم، ی کنی و شادمیبخندم، ی بگدیبام، یا جمع شده
 ستیـ اما به شما که عرض کنم، بـد نمیو خالصه خوش باش»  دسونم یکی رقص، یهمگ «نکهیا

راسـتش مـن !  جالبه واقعـایلیخ. ام، براتون حرف بزنم  کردهی که تازگی هم درباره کشفمهچند کل
 بودم، امـا از دهیالخ نفهم…»اند  مردهدای شهنی نکنالیخ«: گه ی را که میا هی اون آی معناوقت چیه

  . اونو کشف کنمصدقه سر جنبش سبز تونستم
  !]دوتاشو بگو، توروخدا: اصرار حضار[
نه بابـا ] نداخانم: حضار[ بود؟ ی دختره، اسمش چنی همشیکیبه شما که عرض کنم، !  خبیلیخ

آخـه .  کـردهیـ هـم گری رفت تو خـتمش، کلـنیرحسی که مگم ی رو مزی چنینه ا.  شدعیاون که ضا
تـوش .  واسـه مجـالس خـتم سـبزده یکه جون م به بازار اومده ی گالب مخصوصهی، ی تازگگن یم

خالصـه . آد یِ که خود شمرم باشه، اشکش درمـسوزونه ی چشمارو منی همچازه، المصبیاسانس پ
بـاور م، ی بوددهیاگه به چشم خودمون ند! الخالق  خانم، جلدهی بود؟ آهان سپی دختره اسمش چنیا
مهنـدس تـو خـتمش اون رن، یتم بگفکرشو بکن، طرف کشته بشه، دفن بشه، براش خ. میکرد ینم

 مخـصوص اعـال، ی بـا اون گالبـاکـردم ی مهی از مهندس گرشتری بودم، بهمنم اگ[ بکنه هیهمه گر
 خورده بـودم، گـالب بـه روتـون جاتی سبزتزایظهرش پن، یخب البته من عذر داشتم، فکر بد نکن

خالصـه ] نـرفتم خـتمنیبراآب، فلـذا بنـا بـه  دسرفتم ی مدی کردم، دم به ساعت بادای پیرو رونیب
 نیالـذ وال تحـسبن: گـه ی اسـت کـه مـهیـمصداق روشن اون آخانم،  دهی سپنی که اگفتم یداشتم م

 ی شـهدانیفکـر کـرد: شـه ی مـنیـ که ترجمه آزادش ارزقونی تهمی عندبًانایامواتن، بلکه اح…قتلوا
اش  نمونـهخـورن،  ی میپپرون تزایشون دارن پ ان، تو خونه اونا زنده! نایاند، فوت جنبش سبز ما مرده

 مهندس و چـه و چـه و ی و زارهی اون همه کشته شدن و دفن و ختم و گرد که بعخانم دهی سپنیهم



 ۳۷

ُچه، االن سر و مر و گنده پ نـه !] زرشـک: حـضار[خـوره؟  ی می خونه داره چیجونش تو  مامانشیُ
  !ی پپرونتزایبابا، گفتم که پ

 شـما بـا ایـآ؛  اسـت»رزقـونی عنـدربهم اءیبل اح«د، یخواند که یا هیقرائت سابق آ:  از حضاریکی[
  ]د؟ی را انشاء فرموددیاند، قرائت جد  دکتر سروش مطرح کردهی که آقایبند توجه به بسط تجربه

 نیـ ای ولـادیـخوشـم نم… سـروش و گوگـوش ویایـباز ی ترقـنی شما که عرض کنم البته من از ابه
 مهی ضـمًرایـبوط به جلد دوم همـون کتابـه کـه اخ که به شما که عرض کنم، عرض شد، مریقرائت
البتـه دور  (دهیبه چاپ رسـ! الفقها  حضرت شاذظی با تقرکیاالمسال هرمنوت  حجتالمسائل حیتوض

  ).نی مدرسجامعهاز چشم 
 ادمیـ زور زدم ی استرجاع را خواستم بخوانم، امـا هرچـهی بود که من آنجای شما که عرض کنم، ابه
اش،   راجع به خواهرزادهنیرحسی خطاب به متی تسلی آگههی یفتاد به باال چشمم اکهوی که ومدین
  : اومدادمی استرجاع هی آاریاخت ی بود که بنجایا
 هـم از همـون جلـد دوم بـود نیـاخ، یجنـاب شـ: همون نفـر از حـضار[ الراجعون هیعل  الله و انا انا
 دفه موقـع منـاظره نی باشه اادمی. م سر جاشه  ا  حال کردم که شکر خدا هنوز حافظهیلیخ] !گه؟ید
 بشوجواد، یسخت درآورد و ازم پرس  سختی المقدمات، سواال  از جامعی امتحان خبرگان اگه کسای

 ریـفکـر نکـنن هـالو گ…الله لمن حمـده سمع: دم یباز اگه ادامه داد، فورا جواب م. َ بِدمهی آنیبا هم
!  عبدالله صالح جلوشون نشـستهیخود عل کنن الیشون بلغور کنم که خ  واسهی عربنیهمچ. آوردن

  … موساد ویچ ی چدونم ینمسواد،  ی بخیش:  به من بگهی غلط بکنه کسگهید
  . ما زنده هستنی که شهداکنه ی نمونه ثابت م۲ نی به شما که عرض کنم اخالصه
  .ی گفتشو  یکیتو که فقط ! سواد ی بخیش: حضار

  ؟یکیچرا : سواد ی بخیش
  پس چند تا؟: حضار

  !دو تا: سواد ی بخیش
  چرا دو تا؟: حضار

  پس چند تا؟: سواد ی بخیش
  !یکی: حضار
 ی کـنیدیـحـاال فهم.  خـانمدهی هـم سـپیکـی نـدا خـانم، یکیگه، ی خدا، خب روشنه دو تا دیخنگا

  ن؟یدون ی و دو رو نمکی شما که فرق ایمن   !سواده؟ یب
  ]. مردهیراس اون که راسس، یآخه ندا خانم که زنده ن: حضار[

 خودش باشه دیمگه اون نبان؟ ی جشن تولد گرفتیها، اگه مرده، پس شما امشب واسه ک  نفلهخب
   شمعارو فوت کنه، تا صد سال زنده باشهادیتا ب
  .الخ…و

 معـروف ی و بـا هـم دعـانی رو به قبلـه دراز بکـشی و همگنی برداریباز  بهتره دس از مسخرهحاال
  ...نی خودتون و نداخانم تالوت کنیح بابا اروای شادی رو برا»وی تو ید  برثیهپ«

  پانوشت
 از شب همچنان ادامه داشت و اسباب ادخال سرور در دل کفار و ی تا پاسسواد ی بخیافاضات ش* 

 مراسم به روزنامه امـروز، الجـرم نی رساندن خبر ای را فراهم کرده بود که خبرنگار ما برانیمنافق
هـا،  تی و سـاهـا ی در صورت انعکـاس در خبرگـزارشانی ا خزعبالتیجلسه را ترک کرد، لذا الباق

  . درج خواهد شدنایع
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  | نظر ۸| یانی قدنی توسط حس۱۷:۳۴ساعت ۱۳۸۸ ی و هشتم دستی شده در دوشنبه بنوشته

  ! استدهیسرتا پا فاخ، یش .۱۵
در .  از طـرف نظـام منـاظره کنـدیا نـدهی خود را اعـالم کـرده تـا بـا نمای آمادگسواد ی بخی شرایخ
  : اشاره کردید به نکاتی باباره نیا
  .تر کرکر خنده کنند  مناظره بهتر است بعد از محرم و صفر پخش شود تا مردم راحتنی ا-۱
 انتخاب کنـد، ی مناظره با کروبی خود براندهیرا به عنوان نما»  باطلهیآرا« خوب است نظام، -۲

  :شود ی ارائه مییها  راهکارریدر ز را در مناظره شکست دهد؟ خی شتواند ی باطله چگونه میاما آرا
ــه مــی آرا-۱/۲ ــد ی باطل ــه شــتوان ــخی ب ــ بگوســواد ی ب ــستدی  درس ی خــط از رو۲ ی کــه اگــر توان
  ،ی بدون غلط بخوانییکتاب سال اول ابتدا» خانم کوکب«
  !یشو ی مجمهور سیرئ
 باطلـه یاآر.  سراغ حقـوق بـشررود ی مآورد  ی است که هرجا کم منی اخی شیها  از شگردیکی -۲/۲
 را بخوانـد و هیـانی بنیـ ایهـا  از بنـدیکـی کارشناس حقوق بشر بخواهد کـه فقـط نی از اتواند یم

  . بندکیفقط ؛  دهدحیدرباره آن توض
 نـداده ی رأی ستادش را ببرد که به موسـوی نفر از اعضاکی بخواهد نام خی باطله از شی آرا-۳/۲

  !باشد
 از درس کتــهی امتحـان دکیــ اصـالحات خی از شـانــدتو ی منـاظره مـنیــ نظـام در انـدهی نما-۴/۲
  !دی بگوخی شیگرفت، هر چ۱۰ از شتری نمره، ب۲۰ اگر از خی و شردی بگ»ییحسنک کجا«
 مـصراع از کی حافظ نه حاال بگو وانی از دتی بکی تقاضا کند که ی از وخی طرف مناظره ش-۵/۲

  . را از حفظ بخواند»بیالغ لسان«اشعار 
 سـند مـن ایـ«:  جملـه را پـشت سـر هـم تکـرار کنـدنیـبـار ا  ۶د، یـ بگوخی ش باطله بهی آرا-۶/۲

  »!السندله
 اسـت ی منحصر بـه فـردیها یژگی وی برخی دارایو.  گرفتدهی را نادخی خدمات شدی البته نبا-۳

  :مثل
، یاسـی سیهـا نظـر  اذعـان دارنـد و فـارغ از اخـتالفخی خصلت شنیهمه به ا؛  با صفا بودن-۱/۳

  .دانند ی طرف منی کشور از عهد بوق به ایاسی رجل سنی را باصفاترخیالقول ش متفق
خ، ی برجـسته شـیهـا یژگـی وگری مظلوم است و متأسفانه داری بسسواد ی بخیش؛  مظلوم بودن-۲/۳

 از قبــل نــژاد یمــثال افــراد ســتادش در منــاظره بــا احمــد.  را گرفتــهتیــ مظلومنیــ بــروز ایجلــو
 امـا از دهـد ی جوابش را مـنژاد ی را مطرح کند، احمد»ی عربجیخل« قصه خی که اگر شدانستند یم

 نـژاد ی موضـوع را مطـرح کنـد، از آن طـرف هـم احمـدنیـ اخی سوءاستفاده کردند تا شی ویسادگ
  . بدهندی به مهندس رأخی شی بخندند و به جاخی را بدهد و همه به شخیجواب ش

 منحـرف یاو برا؛  جالب استاریس دارد که در نوع خودش بی اصالحات در مناظره شگردخی ش-۴
االن مـن «: دیـگو ی و مـدام مـپرسد ی خود را مماندهی دم به ساعت وقت باقیکردن بحث از مجر
 چقـدر شانیا«، »من تا االن چقدر صحبت کردم«، »کال چقدر وقت مانده«، »چقدر وقت دارم؟ 

را جمـع و جـور  خانـه لی داشتم وسـاشبیجان شما، د»  من چقدر است؟ وقت«و » صحبت کرده
 را گذاشتم، المـصب ید یس.  افتادنژاد ی با احمدخی مناظره شید ی دفعه چشمم به سکی کردم یم
آدم دوسـت دارد لـپش را گـاز ! خی شـنیـ اسـت انیریکه چقدر ش  تا االن کجا بود؟ آخید ی سنیا
  !ردیبگ
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گـر فتنـه را یان د نداشـته باشـد، همـان سـری کارخی با شخواهم ی مهیقضائ  از قوهجا نی من هم-۵
 ستیـ باحـال ن!م؟ی ستون را پر کنـنی ایجور چهخ، یما بدون ش.  ما خوب استیمحاکمه کنند برا

 بهتـر نـشده کـه شیهـا هیـانی بی که هست، نمک ندارد که دارد، انـشاستیکه هست، خوشمزه ن
 کـه ندینـش ی کـه هـست، بـه دل آدم نمـستیـ مناظره نکرده کـه کـرده، باصـفا نستشده، درخوا

!  اسـت، خـب باشـدونیسیـحـاال اپوز… کـه هـستستیـدار ن  خنـدهشیهـا یکار نیریشند، ینش یم
مـن ؛ اسـتی دنونیسی اپوزنیتر تپلخ، یجان من، ش!  دارد؟ی تپلنی به ایمخالفا، ی دنیکجا؛ یوانگه
 چـه خی شـنیـ اصـال ا!د؟ی را محاکمه کنی گلنی آدم به استی نفیح؛ کنم ی باهاش حال میکه کل
 نظـام دروغ هیـعل. خـب بدهـددهـد،  ی مـهیـانیب!  اسـتدهیـسـرتا پـا فا! ام دارد؟ نظی برایضرر
اما حـاال دوتـا ند، یب ی نمی را کسنیاخنداند،  ی همه ما را منیچطور ا. دی ندارد، بگویبیعد، یگو یم

.  نعمـت اسـتدیـاش مز  اسـت کـه شـکرانهی نفـسخیشـ. انـد  کـردهم را علنیفحش داده، همه ا
 طـور نی و ما همی باطله تو حرف بزنیالله در مناظره با آرا شاء ما کم مباد و اناز سر ! خی شات هیسا

  .میبخند
  |بدون نظر | یانی قدنی توسط حس۱۲:۴۷ساعت ۱۳۸۸ ی ام دی شده در چهارشنبه سنوشته

  دی آی زودتر مینی خمامسال .۱۶
فردا «و /  استیهمه جا آفتاب / »ی در بهار آزادنکیا«/  گزارش دادیسازمان هواشناس/ شبید

کـه در آن / اال جـاده انقـالب/  کشور بـاز اسـتیها و همه جاده/ » صدالله به بار آرددیچو بهار آ
 انو از مـامور/ آلود اسـت جاده مه / یرتیبص یکوه ب از برف رشته/ ی بزرگنیچند بهمن افتاده به ا

از بـس / هـا نـده از رانیا عـده/  شمال به جنوبریدر مس/ ستی ساخته نیکار/ پرتالش اداره راه
/  نبودیکی بود یکی/  از تابلوها نوشته بودیکی یرو/ در جاده انقالب/  کردزشیکوه ر/ بوق زدند

 اطیـبـا احت/ دشـمنان مـشغول کارنـد/ جـاده لغزنـده اسـت/  نبـودیک چیه/  مهربونی از خداریغ
امـام  بـه دنیبهتـر از هرگـز نرسـ/ یجمهـور اسـتی به پست ردنی رسرید/ سبقت ممنوع/ دیرانب

/ دیستیـ نهیـفق تیـ والبانیاگر پـشت/  استهیفق یحداکثر سرعت مجاز، سرعت حرکت ول/ است
 جاده مطهـر بـه نیا/ دیبا وضو وارد شو/ دیبا دنده لج حرکت نکن/ دیالاقل کمربند دشمن را نبند

 نفس راهـت را نیکه تا آخر«/ »ی که جان دادیا به لحظه، ی به اسم آزادقسم«/ خون شهداست
خـودش در / ینیاالن خم/ دیآ یامسال امام زودتر م/ به دلم افتاده/ »دی شهی داد امی خواهادامه
و /  استBBC در شمال تهران هستند و دلشان با یا عده/ نجایاما ا/ نجایو دلش ا/  استسیپار

و بـه / کـنم ی مـنیتمـر/ را»  امـامی اینـیخم«سـرود  / »دانی شـهی شب اردر دل تا«من دارم 
مـا در ره اسـالم، « / »یی سـرور و خـدااریـاز د« / »یدی شـهنیتبار حس«تو از / میگو یالله م روح
 ادیـهـر چـه فر/ »اما امام ما گفت«/ »میما نوگل بهار«/  کردهالیاوباما خ/ »می خون بستمانیپ

 نبـود کـه در جـاده نیـرسـمش ا/ » مظهـر شـرفی مجاهـد، ایا«/ دی بکـشکـایبر سر آمر/ دیدار
 اسـت از خـون مـانیتیاز اشـک «/ ی زدهیـ کـه بـر آن تکی صـندلنیـا/ یکنـغائله برپا / انقالب

سـر «که /  استییها االن چه وقت پرپر کردن الله/ »مانیآمده موسم فتح و ا«/ » استدانیشه
خـود تـو «/ »ینوکر اجنبـ! بحر وطن«/ »ارددشمن ما منطق ضدبشر د«/  »!دان؟یزد ز خون شه

/ رانیـدر ا/ و بـا پـولش/ نوفـل لوشـاتو را بفروشـد/ هـدخوا ی مـیسارکوز/ »بگو، چه ثمر دارد؟ 
 خـط رویـمـا همـه پ«/  را گـوش دادم۹اخبار سـاعت / ی وقتشبید/ ندازدی راه بیانقالب مخمل

 را درآورده BBC یادا/ »وعـدهانجـز  «یو بـه جـا/  کرده بـودریی خبر تغتراژیو ت/  نبود»میرهبر
و بهمـن، / شـد ی نمـجـادی رخنـه ایفوف خـوددر ص/ میبرد یما اگر بر صف دشمنان حمله م/ بود

و در دهـه فجـر بـه / نه بهمن جاده چـالوس/ من عاشق بهمن انقالبم/ بست یجاده انقالب را نم
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 مـن انقـالب ی دبـستاناریـ/  روز استکیجشن تولد ما در / ام سن من با انقالب هم/ ام  آمدهایدن
و چـه /  شـدمی خـواهمان ی بهار زندگ سالنیو دوم  یوارد س/ گریچند روز د/ من و انقالب/ است
فقـط / ستمیـنـشناس ن من نمـک/ از آب و گل درآوردند/ آنها که من و انقالب را/ دندی کشیزجر
 بـود، نیـ اامـامحرف «و  / !اوران؟ی از نای/ »زدی کز خاوران خی بانگ آزادنیا«/  سوال دارمکی

/ ام  گرفتـهادیـ/  جـاده انقـالبنیم را در هیمن رانندگ/ »  است اسالم ندهیپاران، ی انیدر سرزم
 دیـ باسیپل/ شوماخر هم خالف کند/  چشم بسته حرکت کندتواند ینم/  همکیاما راننده فرمول 

 مـهیب«/ ستیـ نای آسـمهیب/  مننیماش! /  رشوه گرفته باشدنکهیمگر ا/ عمل کند» ّمر قانون«به 
و از /  شـددیدر جنـگ شـهو خـوب شـد کـه /  بـودتـهیو پدرم اول انقالب در کم/ است» انقالب

 زانیـپـالک پـدرم را آو/ ام  نگذاشـتهXعالمـت / نی ماشـنـهی آیمن جلو/ اوردی سر درنX تهیکم
 بـود خطـاب بـه یا نامه/  پدرمتنامهیوص/  گوشم استزهیآو/ هنوز هم/ اش تنامهیو وص/ ام کرده
که /  هماستارهاری ونیرتریاالن سختگ/ سرگشاده نبود/ و هم والسالم/ که هم سالم داشت/ امام
 غلـط کیـ/  بابـااکبرتنامهی از وصـتواننـد ینمـ/ آورنـد ی غلط درمکیهزار و / نوشت  دلنیاز هم
/  گـرفتمادیاز معلم سال اولم /  را کتهیمن د/  استادی زخی شیها در نامه/  غلوط-غلط / رندیبگ
و رفـت / درآوردبـال / »پـرواز انقـالب«و بـا / و پدرم عاشق امـام بـود! /  شارپنی جی از آقانه

/ می بـه آن خلبـان بگـوخـواهم یمن م/  ه بود »دیچی پقی عطر شقایبو« / شیمهرآباد که در فضا
/  تنـگ شـدهینـی خمیمـن دلـم بـرا/ اوردیو امام را زودتر ب/ ردیتر بگ امسال دست امام را محکم

 ی راه تـو اکـه راه مـا باشـدا«/ گفـت ی مـاهیپدرم بعد از جمعـه سـ/  افتاده به سرمالله روح یهوا
به طلق موتورش /  راینیعکس خم/ و قبل از انقالب/ » دست قهار خلق خدا بود«پدرم / »دیشه

 ینـیبـه خم/ گفـت یمـامور سـاواک مـ/ نـوش جـانش/ و چند بار از ساواک کتک خورد/ زده بود
 تـا می جنگـرانیـ ایهـا مـا بچـه«/ و گفت/ و پدرم به شاه فحش داد/ کنم یولت م/ یفحش بده

  /...» بلند است نهضت ادامه داردادمانیر فییرها
 ینـیخم/ »ور شـد آنکه بـر ظلـم شـب حملـه«/ گفت یو م/ مجنون بود/ یلیدر ره منزل ل/ پدرم…

/ االن زود اسـت/ کنم ی پدرم را چاپ متنامهیوص/  روزکیمن ! / بعدا آمدند» سران فتنه«/ بود
و / ب بهمن جاده انقالری زفتدی بترسم ی و م/اشتباه گرفته شود/ ها هیانیها و ب  نامهنی با اترسم یم
  .»آدم از قعر دوران آمد/ بهاران آمد / در زمستان « نشود که دهید
اول / ییایـ امـسال هـم کـه بدانـم یمـن مـ/ ایامسال زودتر ب/ » امامی اینی امام، خمی اینیخم«
 یرو ی مــبــاز هــم/ » آرزومنــدیهــا  تــودهنیالمتــ حبــل «یو بعــد ا/ یزنــ ی بــه مــا ســر مــیــیآ یمــ

انـد،   که قرآن گفت زندهییشهدا/ یخوان یفاتحه م/  راه انقالبی شهدایو برا)/ س(زهرا بهشت
 دیشه/ روند یراست راه م  که راستییها از زنده/ خواهند ی میا عده/ و امروز/ اند م اسالدانیشه

/ ینـی خمایـامـسال زودتـر ب/ شـنود ی را مـتیـ هل من ناصـر والی»ندا«گوش من فقط / بسازند
و /  تـو تنـگ شـدهیمن دلم برا/ ینی خمایب/ » با نثار تن خود گشودنددانیشه! مقدمت را اماما«
و / بـام رفتنـد پـشت/  معـدودیا  عـدهروزیـد! امامـا/  گفـت»فر ییمرتضا« که ی»اکبر الله «یبرا
 امـروز! / شـود یتر از آن است که وصـف مـ  بزرگکایآمر/  بودنیاش ا که ترجمه/ اکبر گفتند الله

و کـم مانـده /  شـدهادیـ زنیـهـا از د و البتـه قرائـت/ »میـاکبر بر زبان دار ما نغمه الله«! /اماما/
VOA که عکست را پاره کردنـد/ من از طرف آنها! اماما/ سدی بنوریتفس/  تو»ثیچهل حد« بر /

 یجا/  شدندی قلب»ستیا« بودند که دچار ییها »سمیا«/ آنچه در موزه رفت/ خواهم یمعذرت م
/ تو را مخالف حقوق بـشر بخوانـد/ CNN که یدیو نترس/ یشکن بود که بت/  در قلب ماستتو

بـه تـو جـام زهـر / مـن از طـرف آنهـا کـه/ »  زمستان بهاران آمـددر«که / با وجود تو بود! اماما
مـن بـا / نـدازیرا جلـو ب» پـرواز انقـالب«/ ایـامـسال زودتـر ب! امامـا/ خواهم یمعذرت م/ دادند
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/ یا الاقل به خاطر خامنـه/ ایامسال زودتر ب! اماما/  خواهم کردنیری کام تو را شو/ ام»رتیبص«
و بـه / اند  شدهکای آمربانی پشتیا  اما عدهنجایا/ درخشد ی مدیشچون خور/ یدعلی که سیمگر نگفت
/ زننـد ی از تو دم میا و عده/ دهند یشعار مرگ م/ هیفق تیو بر اصل وال/ اند  پشت کردهدیخورش
/  معـروفیدر همان صندل!  امامانیبنش/ تا مرا بکوبند/ زنند یو از همت حرف م/  را بکوبندتا او

 نیـی کـه تـو تعیدولتـ! / امامـا/ شـان بـزن  دهـانیتـو/  مایبانیو باز هم به پشت/ کنار مزار شهدا
ت به پـشتوانه سـفار/  ما را به انقالبی راخواهند یم/ اما امروز/  ما بودی رایبانیبه پشت/ یکرد
باز هـم ! اماما. عبور کنند/ از اسالم ناب/  از تویحت/ و در جاده انقالب/ رندی بگدهیناد/ سیانگل
 ویـغر«/ »یجـان  خـدا بـر قلـب کفـار گـرانریتو شمـش«/ می بخوانتیتا برا/ ای بزودترامسال / ایب

که تـو / »میزبان دار  روشنی رهبرینیما چون خم«! / اماما/ »یالتخف سر ده به گلبانگ مسلمان
 را نگـاه یا خامنـه/  شـودی تـو تنـگ مـیمـان بـرا دل/ و مـا هـر وقـت/  داردی رهبراقتی لیگفت
در سـنگر اسـالم «/ »می فرزند توفـانمی بحردهییزا«/ »می ما موج خروشاننددشمن بدا«/ میکن یم

سنگر به سنگر جان به کـف «/ »می چنگنیبازو به بازو صف به صف ما آهن«/ »میبگذشته از جان
  .»میه جنگآماد

 ینـی امـام، خمی اینـیخم«/ »ز ما تو را درود، ز ما تو را سالم«/ » گذشته ز جان در ره هدفیا«
  .» امامیا

  | نظر ۶| یانی قدنی توسط حس۱۲:۴۸ساعت ۱۳۸۸ ی ام دی شده در چهارشنبه سنوشته

  !ستی ما فتوشاپ نفیحر! سردار .۱۷
   همتمیابراه محمد  با حاجیینجوا

 و هـا یجی را انداخته گردن بسلیبا فتوشاپ قتل هاب.  جنون گرفته»رهیالجز« است، ی آزگارروزگار
 سـپاه بـه راهنیهمت گرچه پ. اند  کشتهها یشخص لباس»  مجنونرهیجز«را در » همت«: دیگو یم

بـدون م، یـ داددیهـزار شـه ۳۰۰ ها یجیما بس.  بودیجیبس.  بودیشخص  خودش لباسیتن داشت ول
 بـا فتوشـاپ تـان ی اما شما تعداد شـهدامی را هم حساب نکردی شوشتر ینورعل. اسری عمار همحاسب

 حساب نی را با ماشجی بسیشهدا. ام  را شمردهنی قطعه منافقیها من قبر. رسد ی نم۳۰هم به عدد 
 فقط مزار شهداست نیها در قبرستان، ا شب.  شما را با انگشتان دستیها  زد و کشتهنی تخمدیبا

مـن «: گذاشـته کـه» کامنت «می براییآموزگار دوره راهنما؛  استیزگارروزگار آ.  نداردترسکه 
. هیـ بودم در طالئیمن همرزم حاج. ی داریچه قلم خوب.  سال دومت بودم، دمت گرمیمعلم انشا

 کـه دختـر نمیـب یحاال دلم خون است مـ. خورد ی آب هم نمهیفق ی ولاذن یهمت ب. دلم خون است
  .»اند  کردهصادره را میباکر
 و کـردم ی شـروع مـ»نیقیالـشهداء و الـصد رب بسم« را با میمن همان زمان انشاها!  آقا معلمازهاج
 و رزمنـدگان دیهـزار شـه ۳۰۰معـصوم و امـام و   و چهـاردهامبریـ که نثار پروردگار و پیقدر سالم آن

 یاهـ هـا و خالـه  شـهدا و عمـهیها  مظلوم و مادران شهدا و پدران شهدا و بچهیها یجیاسالم و بس
  ...دادم ی را کش مکردم یشهدا م

من نـه علمـش را داشـتم نـه . ننوشته باشم»  ثروتایعلم بهتر است « خط درباره کی از شتری بتا
نه پسر همت کـه نـوه . سمی ننوی پسر همت مطلبهی معرفتش را دارم که علقدر نیثروتش را، اما ا

آن پـسر نـوح . دیـ نخواهنـد دیند از قلم من گززی همت ندهی همت و ندرهی همت، نبجهیهمت، نت
. شـود یالله خاندان شهادتش گم نم شاء  است و اندیپسر همت فرزند شه.  با بدان بنشستهبود ک

 خـود را ازیـ نی کـه نـازم را بخـرد ولـخـواهم ی را مـیکـیمـن خـود .  که بکوبمشستیاو آقازاده ن
 بـه تمـام جنـبش سـبز  رای سـر پـسر حـاجی موکیمن . خرم یفراموش کرده و ناز پسر همت را م
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البتـه حـساب هتاکـان بـا .  اوبامای جوانان معترض وطنم را به کل مملکت آقای موکی و دهم ینم
دم، ی را مـن کـشادیـفر. دی از زبان من شندیاعتراض را با. چه، من خود منتقدم. منتقدان جداست

رد بـه همـان  کـی کـه موسـوی ظلمنیتر بزرگ. در الک سکوت فرورفته بود» ناطق« که یآن زمان
 ی بـونـژاد ی از احمـدشتریـ امـام اسـت و بریوز  نخستنیرحسی مکردند یم بود که فکر یونیلیم ۱۳
 را فتنه »تیحکم« و مدارم تی دارم و والنیمن هم مثل شما درد د!  آموزگاریآقا. دهد ی مینیخم
 و در دازنـدنی پسر همـت تفرقـه بنی من و دنی دنی بخواهند ی منیباورم هست اما هتاک. دانم یم
. شناسـم ی جماعـت هتـاک را خـوب مـنیـمن ا.  ما بخندندشی به رهقهه ق»نیباالتر« با »اهوی«
 و مـن خـواب نـدیب یهـا خـواب بنـز مـ پسر ممد اتول شب.  رابطه ما را هک کنندخواهند ی منهایا

تـا دوسـت دختـر دارد کـه اسـم  ۵ناصـر قاچـاق، پـسرش .  را به جبهه بـرد»یخراز« که یاتوبوس
ام را   شناسـنامهخواسـت ی مـادر مـن اسـت کـه مـمنـا» فاطمه«. ستین» فاطمه «کدامشان چیه

 اسـت نـه در »یجیشهرک دوئ«خانه من هنوز هم در . »۵ یکربال« کند و مرا بفرستد یکار دست
کانـال « از ام دهیـ کـه مـن برگزیراهـ. ستیـ نمیشان مـستق  کج، صراطیها برج. ساز ی آتیها برج

 سـال نی همـیسـور  امـا چهارشـنبه»شـکل یموانع نون«، از »شلمچه«از . دگذر ی م»یپرورش ماه
 کـه ییهـا  کـرد و آن چـشمبـری نثار تمثال سردار خیا ترقه گذشته، پسر ممد اتول در اتوبان همت، 

 همـت شـده و یحـاال پـسر ممـد اتـول مـدع.  بود به خـون نشـستدهی سرمه کششیانگار خدا برا
 سنگ به دسـتان مید اعتراض، پسر همت را تقکی مصاحبه و کیما به صرف ! نه. یطرفدار باكر

 دانیشه. دی شهیها ها دارم از مصاحبت با خانواده ام، خاطره من به خاطر کار پرمخاطره. میکن ینم
 و انـد یـی همـه والشـان یها خانواده…آرا، چمران و جهانن، یالد نیز، یعلمدار، کارور، باقر، یرودیش

 همـه نیا.  نخواهد پختشان ی برایآشگ، ی دنیا. اند  سنگر گرفتهییهتاکان بد جا. یعاشق رهبر
 زیـ عز۲ نیـ و از ااورنـدیتا حرص مـرا درب، ی به پسر همت و دختر باکراند دهیاند، چسب را ول کرده

 سـراغ پـسر همـت یـی روزنامـه فـالن بـا چـه رودانم یمن نم.  ما  بسازند بر فرقی چماقخواهند یم
تـر  بـزرگد، یـاز پـدرش حم، ی دختـر بـاکرایـآ! کنـد ی را چاپ نمـید حاج خوتنامهی اما وصرود یم

 ی هستند؟ مگـر جنـگ را برادرکـش»الی قوم آتیسربازان وحش« که شهدا، دیمگر شما نگفت! است؟
 را فقط در ها یجیمگر عکس بس.  استنیآفر  که فرهنگ شهادت خشونتدیمگر ننوشتد؟ ینخواند

 ایـآم؟ یدیـ جنگمی کـرده که بعد از خرمـشهر، اشـتبادی نکردمگر ادعاد؟ یکن یحالت خواب چاپ نم
ــت و بــاکر ــتباهیهم ــهادت رســی اش ــ ا!انــد؟ دهی بــه ش ــر ۲ نی  بعــد از ی شــهدا۲ ســردار ه

 اگـر می مـرد در بـدر و مـن درد دارد بـرایکـی شـد و آن دی شهبریهمت در خ. اند »المقدس تیب«
د ی من نوادگان حرمله بایبه گلو. تکاسیدشمن من آمر. ها به شهادت برسم  بچه مزلفنیتوسط ا

 کـه بـا فتوشـاپ بـه جنـگ نظـام مـا یهتاکـان! ی گروهبان قنـدلیها نه بچهندازند، ی شعبه ب۳ ریت
 شیاز مردان با حجاب بـ!! دهند ی مSMS »می جنهیگز«اند و به   زدهمی جارویاند، از نبرد رو رفته
ستراح،  هر کس در مندیکم مانده بگو. اند  ابتذال کشاندهیاعتراض را به واد. ستی نی توقعنیاز ا
 فقـط هـا یبـاز  بچـهنیـمـا بـه ا.  طرفدار جنـبش سـبز اسـتنی را بکشد، افونی بار س۲ بار آه و ۳
 کـه تـا ی چنـد سـاعتنیـا.  نـشده، مقـدس اسـتمی تنظ»چینویساعت گر«وقت ما به ! میخند یم
تـر از  مـا بـزرگ. ستیرزه ما ن مبایجا»  ابتذالنیزم«.  که به بطالت بگذردفیمانده، ح» ظهور«
 دیسـ« عرصـه را بـر خواهد ی است و م»ویآو تل«دشمن من در . می که شما را دشمن خود بدانمیآن

 است نـه مجهـز یا دشمن من مسلح به کالهک هسته. ردی ظهور را بگی تنگ کند تا جلو»یخراسان
 من به مـن اجـازه رتیبص. تر از دعوا با پسر همت  مهمی دارم، حتیتر  مهمیمن کارها. SMSبه 
. من اهل صدم نـه نـود. است»  ظهورنهیگز« من به یرا.  بدهمSMS»  الفنهیگز« به دهد ینم

 به واری دهی دختر خاله همساای آنکهی و اخورد ی می منچستر با چلسی به درد گزارش بازپور یفردوس
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مانـه موسـاد را مـن در اوقـات فـراغتم گـزارش محر.  نـهایـ شـده ی فرگوسن، از سگش راضوارید
 را »یمهـد «خواهـد ی مـسمیـونیصه.  را لـو دادشی جاهـاکی داد و ی سوت»برمنیل« که خوانم یم

 یایـ از درخواهنـد ی مـنی افتاده و از دستان پست در امان است و هتاکلی ما به نی اما موسادیبربا
شمن من در اتـاق د.  و با فتوشاپ، خود را دشمن ما جا بزنندرندی اغتشاش بگیماهون، یلی م۱۳آن 
 ییره بـه جـا. کننـد ی مـیبـاز، یروم بـا دختـران فـرار  کـه در چـتی کساننه نشسته است، یضیب

 کـه هنـوز هـم در بهـشت دانـم ی و خـوب مـشناسـم ی خود را مـفیمن حر. نخواهند برد گمرهان
را خدا رحمت کند اما هنوز هـم از مـن » ندا«.  است»نیقطعه منافق« جا، نیتر خلوت) س(زهرا
 کیـاز . تر شـده  شلوغدیمزارش از امامزاده ز. پرسند ی مار» پالرک« مزار ینشان» ۲۶قطعه  «در

مـن در .  توطئـهیبـوب، ی فریبوابان، ی آسفالت خری قی قبر بوکیاز شود،  ی گالب بلند میمزار بو
 پـائولو یآقـا.  کـشتینـدا را آرش حجـاز. دی بود شـا»یدواگل«. دمی خون دسهیدست چپ ندا، ک

 یقاتـل از آب در آمـد و تـو خواسـت، »اگریمیک« مترجم !ات؟ یدوست  بود آن همه انساننیا! ویکوئل
 روم، متـرجم ی و مـالدانـست ی مـگریکـدی ی آدم را اعضایبن، یسعد. یاوری ما را در بی سعدیادا

 BBCکـردم،  ی من داشتم به ندا فکـر مـیبود و وقت» شمس«عاشق .  نبودBBCهمکار . نداشت
 را نیـا. شـوم ی نمـدیمن مفـت شـه. رندی بگدیا بها ستیونیجان مرا صه. ختیر ی م آبغورهشیبرا
 بـا فرشـته سـمت یی دعـواچی که در شانه چپ من نشسته، هیا فرشته.  بداند»لیحضرت عزرائ«

 انیـ در میگریداستان دست؟ یچپ و راست چ.  استی بگومگوها مباحث طلبگنیا.  نداردیراست
:  حـرف دارمکیـمـن . یا وه چپ است نه راست، نه سبز و نه قهاز نظر من پسر همت، نه. است

انـد  پدر و مادر همت هم، خانواده همتدانند؟  یخود همت را جزو خانواده همت نمها،  یچرا برخ
 او زیـ چکیـ همت، پسرش را به جنگ من فرستاده، تا تنامهی چاپ وصیها به جا  از روزنامهیکیو 

 همـت فاتحـه یمـن بـرا.  مـا بخنـددی بـه هـر دوینم و سارکوز من بار او کزی چکیبار من کند و 
 کـه در رتی دارد بـه رنـگ بـصیقلـم مـن جـوهر. سـوره منـافقونن، ی و در قطعه منافقخوانم یم

 نثـار ی کـه دختـر بـاکرستمیـ نییمن قابل ناسـزاها. شود یشناخت دوست و دشمن دچار اشتباه نم
  . کردها یشخص لباس
 یا عـدهشـوند،  ی دسـته مـ۳بعـد از جنـگ، مـردم : گفت یبود و م یشخص خود لباس، ی باکردیحم

.  تا دق کننـدخورند یدل م  عده هم آنقدر خونکی و گردند ی از انقالب برمیا عدهشوند،  یخسته م
 باشـد بـه پـسر یا  نامهدی نوشته شانیا.  روزها دق خواهم کردنی دسته سومم و همنیمن جزو هم

دوبـاره دشـنه بـردار، آن سـو همـه «! سـردار. بریشد با سردار خ بای نه، بهتر است درد دلایهمت 
 نجـایا.  دشمن قصد کرده مرا به جنگ فرزند تو بفرسـتدنجایدشمن تو صدام بود و ا. »اند ینهروان
 یهـا یجیبـس«نـد، یگو یبه ما م. کشد یاش را به رخ ما م سابقهم، یگذار ی دست می هر کسیما رو
بـا همـه « و من دهی را چشاش یپدر یل من از جنگ، فقط مزه بنس. ندیگو یراست م. »دهیند جنگ

 ییهـا  اما تـرکشدینسل من رنگ جنگ را به چشم ند. »ام یشانیباز به دنبال پرام،  یسروسامان یب
 و مـا را دهنـد ی نسل مـن اسـلحه مـیجیبا فتوشاپ به دست بس. زبان بود که خورد، از جنس زخم

!  را بـدرد؟هـا ستیونی صهنهی پرکنهی که جز سستیله من ن گلوفیح. کنند به کشتن ندا یمتهم م
 دکـه ی جلـوگذاشـتمت ی و مـآوردم ی مـرونیـ ب»هیطالئ«تو را با فتوشاپ از !  سردارشد یکاش م
 که با فتوشـاپ چـه یدید ی و میکاش بود. سندینو ی چه مجی بسهی که علی تا بخوانیفروش روزنامه

الـصاله   را تـارک»یعلـ«مگر با فتوشـاپ نبـود کـه . اند  را عوض کردهلی و قابلی هابیماهرانه جا
 از بری که سر تو در خنیزمان شما فتوشاپ نبود و هم! سردار. ملجم را تجسم عبادت خواندند و ابن

 کامنـت گذاشـته بـود کـه چـرا نـان می برایکی شبید.  هم وصل شدنترنتی امیبدنت جدا شد، س
ــ ــ هــم شــد حکانیــا. یخــور یشــهدا را م  کــه مــا را آورد یچهارشــنبه و اتوبوســ« و سی ســاندتی
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خـورم،  یام و دارم نان شـهدا را مـ  سفره شهدا نشستهیهاست که پا من سال ! آقاجان. »ییمایراهپ
من سر سـفره پـدر و . رود ی نمنیی من پایباگت است و از گلو» Frence 24«نان !  هست؟یحرف

 کـه داشـتم درد انقـالب را یمـن زمـان. سی کنار سفارت انگلخانه فرهمادرم بزرگ شدم، نه در س
 مـا   خانـه سـفره. سـاختند ی مـ»یجامعه مـدن« و با دودش، دندیکش ی مانیها قل آقازادهدم، یکش یم

بگـذارد » کامنـت «می بـرایعتی از قول شـریکی االن دیشا.  زمان جنگ استهیهنوز هم همان چف
: گفت ی را قبول دارم و دکتر میعتیشرمن . » کار کندنی دی و براورد را بخای نان دندیآدم با«: که
 نیخاطر هم و من به»  دوستانی به زکنند ی هستند که کلمات دشمن را نشخوار میخوارج کسان«

 یکلـ، یرا در گوگل هم که سرچ کن» خدا«اما االن . دانم ینم»  خداجویمردم«ها خوارج را  حرف
 نـوح ی کـشتی مـن خـدایخـدا. دان  کنار دست ناخدا نشستهیکشت ی که رودیآ یعکس زن لخت م

 آن ریـ از زی که همت و بـاکرکنم یوجو م  جستیمن خدا را در قرآن. »هالنجا ه نیسف «یخدا. است
 ی را بـازاسری نقش عمار هی تعزکیبعد از تو من در ! سردار. زهی نی که رفت رویرد شدند، نه قرآن

 را ی فـرق علـهیـخوارج در همان تعز در لباس یا  را نشان داد و عدهم فقط قطاونیزیکردم اما تلو
 هیـ کـه علیری شمـشنـدیگو ی گرفتند و افتادند بـه جـان مـا و حـاال مـی را جدهیشکافتند و بعد تعز

 ابـن ی ما آنقدر حقـوق شـهروندترسم یم!  سردارترسم یمن م.  بودیاعتراض مدندند، ی کشتیوال
 سـران فتنـه محـافظ یقـدر بـرا آنترسـم یمـ.  تنهـا بمانـد»یعلـ «هم که باز میری بگیملجم را جد

 قـانون نیدر چـارچوب همـ! سـردار.  نماند تا از انقالب محافظت کنـدیکس چی هگری که دمیبگذار
 روزهـا را نیـ ایدیـ و ندیدیاند و من خوشم آمد که تو چه بموقع پرکش دل ما را خون کرده، یاساس
بـا ! گـری اسـت دنیمـجنگ با فتوشـاپ ه. گذاشت» کامنت« در دی جواب سالم را هم بایکه حت
 و کـنم ی را تحمـل مـهـا هیـمن کنا. ندازندی مرا و پسر تو را به جان هم بخواهند ی فتوشاپ منیهم

  !؟» عمارنیا«: گفت ی که آقا میدینشن!  سرداریراست. کنم یاگر بخواهد باز صبر م» آقا«
 کامنـت می بـراییاآموزگار دوره راهنمـ.  و جنگ روزگارمی ما هستنیا.  در روزگار جنگیو تو رفت…

 نیـا! سـردار. » آب بخـورمها یجی بچه بسنی من حاضرم در پوتگفت یحاج همت م«: گذاشته که
 ی کسیبه جان پسرت، تا دو تا فحش نثار ما نکن.  نداردیداری خرگری شده و دیها االن شعار حرف
تحـه انقـالب را  فاخواهنـد ی که سـر مـزار نـدا مـمی طرفیا  ما با عدهنجایا. کشد ی هلهله نمتیبرا

و .  دادن و نامـه فرسـتادن داغ اسـتهیـانیاالن بـازار ب.  نوشـتنتنامهیگذشت دوره وصـ. بخوانند
شـان را از انقـالب، از  انـد امـا ارث  را به ضدانقالب ثابت کـردهشان یسران فتنه، عجبا که برادر

 صـف را کـه نیـ ا.می به انقالب بـدهکارشهی ما همیگفت ی که میتو ساده بود. خواهند یخون تو م
به مهنـدس هـم کـه . استثنائا با فتوشاپ درست نشده و صف طلبکاران از انقالب است، ینیب یم
 و همـه ستیـ نیآسـمان!  سـرداری کـسگـرید؟ ی کنی را به چه راضخیش، ی را بدهیجمهور استیر
 نیـی تعCNN را گـری دیا  عـدهی ملـتیـ است و امنBBC یا  ناموس عدهنجایا. اند  شدهرینگیزم
 یانیـگو نیآمـ. زد ی منی خون حسیبه سرخ. خون تو سبز نبود. ناموس من اما خون توست. کند یم

 سپاه بـود کـه راهنیسبز، رنگ پ.  سبز نبودکدامشان چیخون هن، ی و افتادند زمنی میکه رفتند رو
 تابوت ی است که روی اسالمی رنگ پرچم قشنگ جمهور۳ از یکیسبز، .  داشتینی عکس خمکی

. دی بـه شـهادت رسـالمقـدس تیـ پدرم بود کـه در بی»ازهرای «بند یشانیسبز، پ.  بودندهدیتو کش
بـا فتوشـاپ ه، یـعمروعـاص بـه عـشق معاو. کاخ دمشق، سبز نبـود. ست»آقا« انگشتر نیسبز، نگ

 بی گرفته بودند، فر»ی خوکیآنفلوآنزا« و خوارج چون داد ی من لجیسبزش کرده بود و رنگش بو
  .فتوشاپ را خوردند

.  داردیبا ما سـر ناسـازگار!  که سرداریروزگار.  و جنگ روزگارمی ما هستنی روزگار آزگار، انی ادر
 را در دامـن یی هستم که چـون تـویمن عاشق مادران. یمن نه با پسرتو دعوا دارم نه با دختر باکر
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 تیـالو ارث، دفـاع از می تقـسی به جاات تنامهیمن عاشق تو هستم که در وص. خود پرورش دادند
 یهـا  کامنـتمی بـراریـ امـا طلحـه و زبستمیـمـن عمـار ن! سـردار. ی کـردمی ترسـمـانی را براهیفق
 یهـا گلولـه. ام  تنهـا مانـدهنترنـتیدر خط مقدم ا، یاند و من در نبود تو و باکر  گذاشتهزیدآمیتهد

 را ات نامهتیوص.  مرا هک کنند  آرمانخواهند ی خداجو میاند و هکرها گوگل به جان قلم من افتاده
  .است»  شهادتیراه سه«  آنسوتر ازی وبالگ من کمینشان! بفرست سردار

  | نظر ۱۴| یانی قدنی توسط حس۲۱:۳۸ساعت ۱۳۸۸ ی ام دی شده در چهارشنبه سنوشته

  ونی کامپشت .۱۸
 مـن خـوش ریغـامگی پستمیـبـه س: جواب داد؛  بودریغامگی پیرو، ی عللی زنگ زدم به موباشبید

، ۲، حفـظ احتـرام سـران فتنـه عـدد ۱عـدد نژاد،  ی فتنه، گردن احمدریتن تقص انداخیبرا. دیآمد
، ۵، خوشـحال کـردن دشـمن عـدد ۴ آشوبگران عـدد یها  کاری رویکش ، ماله۳ عدد تیتکرار حکم

  .دی را فشار ده۷ در بحث عدد قی و ربط دادن گودرز به شقا۶ به مناظره عدد فتنهآوردن سران 
 کیـ مـا هرکـدام یاسی سیها تی که اگر شخصکردم ی فکر منیاشتم به اد، ی از تماس با علدیناام
  :دیبخوان؛ نوشتند ی مشان نی پشت ماشیا  داشتند، چه جملهونیکام
  عاقبت فرار از مدرسه؛  اصالحاتخی شـ
  بچه تهرون؛ بافی قالـ
  I love you MATIZ؛ ی مهاجرانـ
  شمی روز بزرگ مهیمنم ؛  سازگاراـ
  .عقب داشت  هم، دندهی زندگشکا یا؛ ی محمد خاتمـ
  امیتو برو من م؛ ی کرباسچـ
   شرمندمیی نوکرتم، سرباالینییسرپا؛ ی حسن روحانـ
  ی موتوریافت یآخر م، ی موتوریدیدوبار پر، ی موتوریدی پربار هی؛ مقدم  ی احمدـ
  ستی نتیسکوتم از رضا؛ ینور  ناطقـ
  Zoor nazan farsi neveshtam؛ یجانی الری علـ
  میی مایما هم ماکسه، ی هرکیحاال که هرک؛ انیکب کواـ
  ! من استچیساندوان، یژ؛  فائزهـ
   گذشتمی برخالف آرزوهایزندگ؛ یی محسن رضاـ
  ترسم ی از دوست می ولترسم یمن از دشمن نم؛ ی مطهری علـ
  ؟یدیولک، قطار ند؛ ی مرعشـ
   بخور، محتاج نامردان نباشنی ماشاتوریآب راد؛ یهرند  صفارـ
   شبیتنها؛ نینم یمیل سـ

  | نظر ۶| یانی قدنی توسط حس۱۲:۵۶ساعت ۱۳۸۸ بهمن کمی شده در پنجشنبه نوشته

  !ستمینه، من ن .۱۹
 یی دانـشجوجی سـازمان بـساسـتی از دوستان به من زنـگ زدنـد و انتـصابم را بـه ری عده اروزید
 را هـم ینکـات ؛ کردنـددیـ سـمت جدنیـ در اقیـ توفی آرزومی گفتند و از خداوند متعال بـراکیتبر

 مـن تیـ مجموعه ارائه دادند و من جمله سعه صـدر را راز موفقنی بهتر اتیری مدیدرباره چگونگ
از ؛  اسـتفاده کـنمیجی و نخبگان بـسی جامعه دانشگاهی هاتیدانستند و خواستند که از همه ظرف

حـول مثبـت  را بـا تیی دانـشجوجی سراج هم بهره برده و خالصه بسی سازمان آقای قبلریتجارب مد



 ۴۶

 سیـی ری گذاشتند که با چهار تا مطلـب شـدزی آمدی تهدی کامنت هامی هم برایعده ا. مواجه کنم
  !! پاچه خواریج، ایسازمان بس

 بـه شهیـ سـپاس گـذارم و خـود را هممانهی دوستان خوب و مخالفـان خـداجو صـمنی از همه ااوال
 چـشم گذاشـته، ی منت رودهیه د رابزانی همه عزی محتاج دانسته و مشورت هاگرانی دییراهنما

 را از ریـ حقنیـ کـنم ای دهم و از همـه عاجزانـه خـواهش مـی حرکت خود قرار منیآنرا نصب الع
 ی بگذارنـد و بـدون ذره اانیـ هم دارنـد آنـرا بـا مـا در می نفرموده، اگر انتقادم خود محروحینصا

 نیـمنـدم کـه چـرا قبـل از دادن ا گله نی من از مسئولایثان. ندی نماانی ها را ولو تلخ بتیترس واق
 را بـدون ی بزرگـنیـ اسـت کـه بـار بـه ای نامردیلی خگری دنیا! پست با خود من مشورت نکردند

 کـه ستمیـ نسندهیـنو؛  کـاره امی دانم چیمن االن خودم هم نم.  بگذارندآدم دوش ی رویهماهنگ
مجلـه .  کـنمی کنم که می کار نمرانی وطنم ایبرا.  کنمی کنم که میدر وطن امروز کار نم. هستم

 ی د۹در .  کـه هـستمستمیـ در صـحنه حاضـر نشهیـهم.  آورمی آورم که درمـی در نمیدفاع مقدس
 ی موسـویمـردان خـداجو.  شهادت نرفتم که رفـتمی تا پاریخ حوادث انیدر هم.  که آمدمامدمین
 که ستیراخ ن سویالی دو رکیاالن وسط سرم اندازه .  به مالجم ندادند که دادندی حال اساسکی

 بـه اسـتراحت هیپزشـکان مـرا توصـ.  شومی شوم که می شبها دچار سردرد مزمن نمیگاه. هست
سـردار جنـگ نـرم .  کـنمی کـنم کـه مـی نمر کایدر جبهه فرهنگ.  نکرده اند که کرده اندیطوالن

 ی همـه درد سـر مـن نمـنیبا ا؛  دوره نبوده ام که بوده امکی یدر هر روزنامه ا.  که هستمستمین
 را هـم دادنـد بـه ریـ خطتی مـسئولنیـعـدل ا!  نبود که بدهنـد؟یگری شغل را به کس دنیدانم ا
البتـه .  اسـتگـری دیکی. ستمی نن میانی قدنی حسنی اغمبری به پریثالثا به پ! چارهی بیانی قدنیحس

 مـورد تـشابه نیـ است منم اما در ایانی که قدینی حسنی هستم و اتفاقا بهتریانی قدنیمن هم حس
 نهـایا! توطئه شـده.  پست را دادندنی هم اسم ما ایکی همه آدم، آمدند و به نیرابعا ا.  شدهیاسم
 کدام شـان چی که هدیای بیانی قدنی کنم هزار تا حسی خواهند من اسمم را که در گوگل سرچ میم

ــایا! مــن نباشــم ــ از محبوبنه ــددهی مــن ترســتی ــمگــر از محبوب!  ان ــوعتی دند؟ ی نترســی قلعــه ن
 اسـتی گفته بودم که بـه جـز رنیخامسا من قبال هم به مسئول!  ترور شد؟ی چه جورریرکبیماصالا
 خبـر ی خدا بز اخی که شیدر زمانه ا.  کنمی قبول نمی و کشوری را اعم از لشکری پستچی هیجمهور

 یعنـی !؟یی دانـشجوجی سازمان بسسیی بوده، من بشوم ری جمهوراستیدو دوره نامزد انتخابات ر
 سـال ۱۰ دیـ اتفـاق بانیـ ارمیـ است؟ سادسا اگر قرار بود که با چهار تا مطلب پست بگنیحد من ا

 یبـد، یـو بگکیـ سمت را تبرنی انتخاب من به ای به بعد کسنیسابعا از ا.  افتاد نه االنی مشیپ
 ی کـافنیـ بـاره موضـع دو پهلـو اتخـاذ کنـد، انیـ هـم در ایهر کس.  خودش را نشان دادهیرتیبص
  . حرف بزنددی پوست کنده باصاف و. ستین
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