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 گزارشی از شهر تو کیستی که مه نیستم
 

که خدایان اولمپ در یک   باشید میدانید این جا شهر تو کیستی که مه نیستم میباشد..شما اگر با میتالوژیی یونان آشنا
دفعتاً  یک سیب طالیی آورد و خواست خدایان را به جنگ بیندازد.  او خشم گرفت و عروسی اَریس را خبر نکردند.

خدایان برای تصاحب آن سیب طالیی مدتی با هم جنگیدند وباالخره بدین فیصله رسیدند که   بزم خدایان افگند.  در
سیب باید به زیباترین زن خدا تعلق بگیرد..سه زن خدا یعنی آتنا،هلن وافرودیت هرسه موافقه کردند که سیب را به  

به دیدار پاریس پسر پریام پادشاه تروا که پدِر خودرا دست یکی از خدایان که بالهایش در پایش بود بدهند وبا او  
نمیشناخت وبه چوپانی افتاده بود بروند وهرکه را او زیباترین زن خدا تشخیص کرد سیب طالیی مال اوباشد.رفتند 
وپاریس افرودیت را زیباترین زن خدا تشخیص کرد وسیب را به افرودیت داد.این قصه را درهمین جا داشته باشید  

 .بقیهٔ ماجرا را من خود برای تان تعریف کنمتا 
ودماغ هارا پُر از بوی   افرودیت با آن سیب طالیی که قابل خوردن نبود وفقط مانند دستنبو در دست گرفته میشد

بیشتر از یک بار بویش میکرد عاشق ثروت پرستی وجاه وجالل میشد وهرچه داشت   و آنکه وطال میکرد  ثروت
 .برای الههٔ ثروت ومکنت می فروخت

  افرودیت که خدای عشق ومستی بود وبه ثروت ومکنت عالقه نداشت مدتی در آن باال با سیب طالیی بازی کرد و 
 .ناگاه سیب از دستش افتاد

دیدند که عده   که مه نیستم. بیچاره مردم شهر با چشمان از حیرت باز مانده می  سیب در کجا افتاد؟ در شهر تو کیستی
می دیدند که برخی ها  سرگرم جنگ استند .مردم عادی نمیدانستند که جنگ اینان بر سر چیست اما در شهر شان ای

نداشت. امریکا که کسی از راز سیب طالیی خبر   وعده ای بیگناه را میکشتند. از بم های چسپکی استفاده میکردند
آمده بود تا انتقام یک حادثهٔ تروریستی را که بر ضدش شده بود از اینان بگیرد زیرا امریکا می پنداشت که رهبر  

تا گوشمال شان بدهد ولی   طراحان این بم گذاری در شهر تو کیستی که مه نیستم پنهان شده بود به جنگ اینان آمد
کشندگان  یکشند با خود گفت:اینان که خود همدیگر را میکشند که دیگر برایوقتی دید که اینان همدیگر خود را م

هاصلح   گروه  از  یکی  کندبا  تشدید  را  اینان  جنگ  اینکه  وبرای  ورفت  گرفت  خود  راه  نیست  نیازی  بیرونی 
سیب  امریکا رفت واز مذاکرات میان گروهی صحبت کرد این جا درشهر تو کیستی که مه نیستم که کردورفت.وقتی

طالیی افتاده از دسِت افرودیت را بوییده بودند به تپ وتالش افتادند. از دوکانداِر سرکوچه گرفته تا مالی مسجد همه  
سپهساالران نظامی شدند وچون اینان کاری به مردم وخواسِت مردم نداشتند وارگ را مرکز قدرت می پنداشتند همه 

را تهدید ها کردند که سیب طالیی قدرت ومکنت را به رضای صف ها آراستند وبه سوی ارگ شتافتند وارگ نشینان  
خاطر تسلیم کند که اگر چنین نکنددمار از روزگارش می برآرند. اکنون گروهی در دوحه نشسته اند وبا تسبیح های  
صد دانه یی روز می شمارند تا که به سیب طالیی قدرت برسند اما آنها که در شهر تو کیستی که مه نیستم تشریف 
دارند تهدید به جنگ های تازه میکنند.سرنوشت مردم در این میان چه میشود واز جنگ های تازه چه میکشند خدا 

 .میداند
 سیب طالیی قدرت که افرودیت اینجا فرو افگنده است به کدام دست خواهد افتاد معلوم نیست. مردم به حکومت تازهٔ 

ه نسبت به همدیگر حکم جن وبسم هللا را پیدا کرده اند دور هم گرد  بسته اند که او گروه های جنگی را ک امریکا امید
اصطالح همه شمول تیار کنند اما یا امریکا رهبران سر زمین تو کیستی که مه نیستم   خواهد آورد که یک حکومت به

الرحمانی پیدا بگذار اینان همدیگر را کشته بروند باالخره امیر عبد را نمی شناسدویا بسیار خوب می شناسد ومیگوید
به دست بیارد.آن جا در آن باال افرودیت سر   خواهد شد که همه را بر سِر جای شان بنشاند وسیب طالیی قدرت را

تو کیستی که مه نیستم آن  بر زانوی غم نهاده است که اگر سیب طالیی قدرت به دست اینان بیفتد وهمه رهبران شهر
 .یی تلم تلم ضایع خواهد شد وبه درد هیچ کس نخواهد خوردرا میان خود تقسیم کنند آن سیب زیبای طال

 برمنگهم 2021مارچ2گزارش من به پایان رسید آینده را تنها خدا میداند.
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