
  Friday 02 May 2008 برابر با 1387 ارديبھشت ماه 13آدينه، 

  آقای رئيس جمھور، جايی که رفتم در دارفور نبود

  ريرکبيام خبرنامه

  انينجف رضايعل

  ! کن باز رو چشمھات جمھور، سيرئی ا

  

 متبرکتانی قدمھا پشت نکبت، و فقر و باشد گذشته شخوی استانی سفرھا دوارميام

  .…بربندد رخت نيسرزم نيا از

 مهيکر دولت تبرکی بو چون.…ديا دهيند ھرگز شما مطمئنم که رفتميی جا به امروز

  .…زين عدالتی بو..…شدی نم استشمام آنجا تان

 بودن از و.…کرد شرمسارم خود بودن از که دميدی زيچ جاده، کنار در امروز

  .…شما

 اگر البته…کردندی می زندگ ونيکام نريکانت داخل جاده، کنار که دميد رای ا خانواده

 اسمش شما نامه لغت در

  .…باشدی زندگ

  

 فرزندان، و مادر و پدر

 کردندی می زندگيی جا

ی ابر وی آبی سقف که

  .…داشت

 مثل.…مطلق نکبت در

 عنکبوت کهيی ھا طعمه



 دام به منتظر اريبس ولع با و ديمکی م را انخونش قطرات نيآخر ادياعت و فقر

  …بود خانواده سال و سن کمی ھا طعمه انداختن

 در و ديتابی نمی ابر سردی روزھا در که بود انصافی ب ديخورش نور چراغشان

 کنار دنيخواب از را سردی شبھای گرما و…کردی م ھ]کشان تابستانی گرم

  .…گرفتندی م شانيبزھا

 و.…بودنددش سوزانده تر آنطرف متر چند و بود مرده شيپ زرو چند شان گوساله

  …بودند کرده چال آشپزحانه کنار را شانيخرگوشھا ازی کي

  .…!جمھور سييری آقا

ی خيتار شھر از لومتريک ۵۵.…نبود مباوهيز و کنگو و دارفور در رفتم، کهيی جا

 نيا مادری اھ کارخانه وی صنعتی شھرھای لومتريک چند در و داشت فاصله اصفھان

  .…بود نيسرزم

  

  .…است دوری ليخ اورانين و سعدآباد از دانمی م البته



  .…اما

  .…!جمھور سييری آقا

 برنامه افتضاح، نيا دری حت کهی گناھی ب کودکان و دهيکش رنج مادر معتاد، پدر

  .…بودندی رانيا بودند، چسبانده واريد به را شانی درس

  

 ھمانانيم نھايا.. …!معدوم منفور شاه بازمانده نه و ليياسرا و کايآمر توطئه نه

 که کندی م فکری جھان آنقدر کهی دولت.…ندياس]م مهيفخ دولت سفره شده رانده

  ..…بردی م اد ياز را ملتش

  .…!جمھور سييری آقا

 سرزنش سکوتش خاطر به که خدا از غيدر…شودی م م]مت نگونهيا که اس]م فيح

 و ريشی ھا کاسه خرماھا، و.…افتادمی عل اد يدميد که را نھايا راستش…گرددی م

 آنقدر امروز کهيی تنھای چاھھا ادي.…گذشتی م و گذاشتی م کهيی نمکھا و نان

  !ستين شانيا با دل درد ليم را فهيخل که دھدی م نفتی بو

  ..…!ديباش نکرده فراموش کاش



 عاطفه از.…خورد بھم حالم انصاف، از.…شد چندشم عدالت کلمه از لحظه آن در

  .…کردم شرم

  ..…عدالت؟ سھام از خبر چهی راست

  .…!شوند؟ی می سرشمار ھم نھايا

  .…!جمھور سييری آقا

ی زيچ نھايا…ترند بدبخت ديزنی م نهيس به را سنگشان کهی انينيفلسط از نھايا

  ..…باشد کرده اشغالی کس که ندارند

 سفره سر بود قرار کهی نفت پول ازی اثر چيھ کردم، بو را شان نداشته سفره ھرچه

  .…نبود ديايب ھا

  .…!جمھور سييری آقا

 نيسرزم نيا از وجب ک ياندازه بهی حت کودکان نيا چرا که خورمی م افسوس

  .…!ندارند سھمی مربع لومتريک ١۵٩و۶۴٨.١

 و ونيکام معاملهی بنگاھھا خانمان،ی ب خانواده نيا کنار.…!ميبگو رفت ادمی يراست

 شان معامله ھر پورسانت کهی کسان…بود وانفرا نيسنگی نھايماش

 نگران..…دارند اديز دادن اجارهی برا ھا خانه نيا از البته و.…ستيونيليم

 را شب توانندی م ديا کرده دعوت ستنيز به که رای نفر ونيليم ١٢٠ آن…!دينباش

  .…کنند سر ھا غولهيب نيا در

  .…!جمھور سييری آقا

 ازی برای زيچ چون…است ستادهيا مھايتحر برابر در ما ملت…دييگوی م راست

  .…ھست آوردن بدستی برای اريبسی س]حھا عوض در.…ندارد دادن دست

 



  .…!جمھور سييری آقا

 تنگ وقتتان دانمی م

ی نم مزاحم اديز.…است

 سوال ک يفقط.…شوم

 ايآ نکهيا آن و داشتم

ی ا ھسته روگاهين برق

 منطقه نيا به بوشھر

  رسد؟ی م

 نهخا نيا کودک چون

ی فانوسی بو از گفتی م

 نورش ريز شبھا که

  .…رديگی م سردرد خواندی م درس

  .…جمھور سييری آقا

…….  

…….  

…….  

  

  

 

 


