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ــاز شــده   ایــن روزهــا دولــت عزیــز خعلــی دســت و دلب
و بنــدۀ حقیــر کــه از بازنشســتگان آســیب دیــده و ترکیــده 
ــذ  ــرای اخ ــار ب ــر ب ــه ه ــن ک ــتم، از ای ــده هس ــام ش و تم
حقــوق بــه ضریــح عابــر بانــک مراجعــه می کنــم، چنــد 
صــد هــزار تومانــی، اضافــه بــر پرداخــت قبلــی، مبالغــی 
را در حســاب خــودم می یابــم، بســی مشــعوف و ممنــون 

ــوم.  ــکور می ش و مش
مایــۀ علــو درجــات  پول هــا،  ایــن  إن شــالله کــه    
ــد  ــا، چن ــک در دنی ــود و در ازای ی ــدگان ش ــت کنن پرداخ
صــد هــزاری در آخــرت گیرشــان بیایــد و غــم نبینــی ننــه! 

ــا!  ــا باب و ایض
ــی از  ــدن آیات ــد و خوان ــف و تمجی ــی تعری ــد از کل   بع
ــک  ــی قلقل ــده و ه ــن مان ــی در ذه ــد، پرسش ــرآن مجی ق
ــرون کشــد.  ــا خــود را از ایــن ذهــن آشــفته بی می دهــد ت
البتــه بنــدۀ حقیــر و گــم گشــته در مســیر کــه بــرای 
خــوردن نــدارم جــز نــان و پنیــر، دقیقــا عالــم و متوجهــم 
ــت  ــت معیش ــود وضعی ــرای بهب ــرام، ب ــیولین گ ــه مس ک
ــند.    ــت می کش ــذه زحم ــاس چق ــوام الن ــا ع ــدۀ م پوکی
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ــی  ــه اله ــز ک ــیوالن عزی ــن  مس ــم، ای ــده می دان ــی بن یعن
ــوع  ــی الطل ــح عل ــض، از صب ــت مری ــچ وخ ــوند هی نش
ــح از  ــرآن و صــات صب ــی از ق کــه محــض تــاوت آیات
ــن  ــه م ــور ب ــن ط ــوند، همی ــدار می ش ــین بی ــواب نوش خ
عاجــز بدبخــت بی نــوا فکــر می کننــد تــا وختــی دوبــاره 
ــو  ــه پهل ــو ب ــذه پهل ــد و اینق ــاز می گردن ــواب ب ــه رختخ ب
ــا  ــد ت ــا می زنن در فکــر و خیــاالت کابــوس وار دســت و پ

ــرد.  ــان بب خوابش
  اما هر چه می کنم این سئوال مرا رها نمی کند. 

ــم  ــد درک کنی ــر واضــح اســت کــه مــا ملــت بای ــه پ  البت
کــه دولــت عزیــز و ارجمنــد چنــد ده ســالی هســت کــه 
در نبــردی بی امــان بــا اســتکبار جهانــی دســت بــه یخــه 
اســت و اســتکبار وختــی دیــد ایــادی جیره خــوارش 
نتوانســتند بــا خــود نظــام هیــچ غلطــی بکننــدف خــودش 
ــور و از  ــات ک ــم و تبلیغ ــا تحری ــد و ب ــه کار ش ــت ب دس
ایــن جــور چیزهــا، بــه جــاِن نظــام مقدســمان افتــاد. لــذا 
ــا انتقــادات پــوچ و بی هــوا،  ــوا، نبایــد ب بنــدۀ عاجــز بی ن
کاری بکنــم کــه آب بــه آســیاب دشــمن بریــزم و خــدای 

نکــرده، ناخواســته در معــرض القائاتــش قــرار بگیــرم. 

 بــا ایــن حــال، همــان گونــه کــه مســیوالن زخمــت کــش 
ــان  ــرد بی ام ــه نب ــد ده ــن چن ــول ای ــتند، در ط گاه هس آ
ــد  ــوارش، هرچن ــادی جیره خ ــی و ای ــتکبار جهان ــا اس ب
ــد،  ــا خــود نظــام هیــچ غلطــی بکن اســتکبار نتوانســت ب
ــیب  ــر آس ــن قش ــوز م ــه دک و پ ــورش، ب ــات ک ــا ضرب ام
پذیرفتــۀ بی نــوای ترکیــده وارد آمــده اســت. شــاید اول از 
همــه بایــد از اســتکبار جهانــی پرســید: »مرتیکــه چپــول، 
ــری  ــونه گی ــوب نش ــی، خ ــوای بزن ــه می خ ــی ک اول فک
کــن، بعــد بــزن، تــا نزنــی فــک مــن بدبخــت بی فــک را 

ایــن طــور لــه و لــورده کنــی.«
ــازنده،  ــادات س ــه انتق ــی ک ــورت، از آن جای ــر ص   در ه
ــیب  ــار آس ــا اقش ــی م ــی و مذهب ــۀ مل ــی از وظیف بخش
ــیوالن  ــه مس ــاید ب ــا ش ــت، ت ــده اس ــدۀ ترکی ــدۀ پوکی دی
ــاری  ــان ی ــر زخمتش ــاق و پ ــت ش ــیر خدم ــز در مس عزی
رســان باشــد، بــه خــودم جــرات می دهــم و ایــن پرســش 
را مطــرح می کنــم و خــدا خــدا می کنــم کــه مبــادا 
رســانه های معانــد، از انتقــادات بنــده، سوءاســتفاده 
کــرده و آســیاب بی آبشــان، بــا آب مــن بچرخــد. إن 

ــاءالله!  ش

  و اما سئوال: 
 »ورداشــتی چنــد صــد هــزار تومــن ریختــی تــوو 
ــا شــق القمــر کــردی؟ بعــد هــر  حســاب مــن کــه مث
ــی  ــردی، می کن ــرون ک ــا گ ــار ال پهن ــه، چه ــی جنس چ
تــوو پاچــه ام؟ خیــال کــردی قــاق گیــر آوردی، یــا خیــال 
ــدارم  ــا ن ــت و پ ــت دس ــی انگش ــدازۀ کاف ــه ان ــردی ب ک
ــا  ــر شــده؟ ت ــد براب ــم، هــر جنســی چن کــه حســاب کن
همیــن پــس پــری روز یــک دبــه ماســت رو می خریــدم 
25 هــزار تومــن، حــاال شــده 70 هــزار تومــن! حقــوق 
مــن ده درصــد زیــاد شــده، بعــد جنــس را چهــار برابــر 
می کنــی؟ اگــه خیــال کــردی بــا بــز طرفــی، بــز خودتــی 

ــادت!«  ــد و آب و ج
  البتــه امیــدوارم، در رعایــت ادب و خــودداری از لحــن 
تنــدی کــه دشــمن کینــه تــوز، آن را دســت بگیــرد و دل 
مســیوالن عزیــز را کــه از گل نازک تــر اســت، بشــکاند، 
ــات و  ــت مماش ــر، نهای ــراپا تخصی ــر س ــدۀ حقی ــن بن ای

عنایــات را کــرده باشــد. 
بندۀ سراپا تخصیر 
شلغم آقا
بازنشستۀ عمرا پا شده
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مانصرالدیــن کــه آیــا طرح هایــی بــرای مقابلــه بــا ایــن اخبار داخله
ســوداگران بــازار مســکن داریــن، یــا نــع گفــت: »بعلــه 
کــه داریــم! خــود بنــده تــا حــاال چنــد بــار نگاهــی بــه 
ــکافت.«   ــود، می ش ــنگ ب ــر س ــه اگ ــم ک ــا انداخت آن ه
خبرنــگار مــا پرســید: »می توانیــد آن نــگاه را بیندازیــد 
ــه  ــا نگاهــش را ب ــم رئیســی ت ــم؟« ســید ابراهی ــا ببینی ت
ــاش  ــا زودی چش ــگار م ــت، خبرن ــا انداخ ــگار م خبرن
ــدم از  ــن! آب ش ــت: »ده نک ــن و گف ــت زمی رو انداخ

ــت!«  خجال
 رئیس جمهــوری آن گاه افــزود: »ایــن نــگاه را ندیــدی!« 
آن گاه عمامــه را بــه دســت گرفــت و با چشــمان اشــکبار 
ــه  ــا توجــه ب ــه! ب ــر گری ــت زد زی ــگاه کــرد. کل جمعی ن
ــاب رئیس جمهــوری  ــودن جن ــن نگاه هــا و مصمــم ب ای
بــه اســتفاده از آن در برابــر ســوداگران مســکن، احتمــال 
ــازار را  ــید و ب ــد کش ــت خواهن ــره خجال ــوی، باخ ق

متاطــم نخواهنــد کــرد. 
ــه  ــرد ک ــدواری ک ــراز امی ــوری اب ــان، رئیس جمه  در پای
ــازار  ــوداگران ب ــد و س ــه کن ــردن افاق ــگاه ک ــرز ن ــن ط ای
ــد  ــه خــود نیامدن ــا اگــر ب ــد، ام ــه خــود بیاین مســکن ب
ــا  ــورم آن ه ــن مجب ــرد و م ــه ک ــش نمی ش ــه کاری »دیگ
را بــه خــدا بســپارم کــه بعــدش دیگــه صحــرای محشــر 
و جهنــدم و ایــن جــور چیزهــا..! پــس بهتــر اســت بــا 
ــر  ــود دردس ــرای خ ــد و ب ــن کنن ــا، تمکی ــن نگاه ه همی

ــازند.«   نس

 ناز و نوز مجیدی و استخدام ریاضیدان  
ــی از  ــه جدای ــدی ب ــاد مجی ــل فره ــام تمای ــی اع  در پ
اســتقال، ایــن باشــگاه بــرای اســتخدام، تعــدادی 

گهــی داد.  ــه، آ ریاضیــدان نخب
ــن  ــن، ای ــی مانصرالدی ــزاری فکاه ــزارش خبرگ ــه گ  ب
ــاب  ــد حس ــی، بای ــر ریاض ــه ب ــه اضاف ــان ک ریاضیدان
ــتخدام  ــرای اس ــد ب ــد، بای ــوب باش ــم خ ــان ه و کتابش
ســرمربی خارجــی بــه مســیوالن باشــگاه کمــک کننــد. 
چــون پیــش از آن، تنهــا دو منطــق بــر اســتخدام بازیکــن 
ــق  ــتقال و عش ــه اس ــق ب ــود: »عش ــم ب ــان حاک و مربی

ــواداران!«  ه
ــوی  ــۀ جل ــیول بوف ــا از مس ــگار م ــاره، خبرن ــن ب  در ای
ــن  ــه می خوای ــدان دیگ ــرد: »ریاضی ــئوال ک ــگاه س باش

ــی کار؟«  چ
 او پاســخ داد: »ببیــن، قلبنــا بازیکــن و ســرمربی بایــد به 
عشــق تیــم و هوادارهــا می اومــد باشــگاه و بعــدش هــم 
باشــگاه بــه عشــق خــودش و هوادارهــا حــق و حقوقــش 

را هاپولــی می کــرد تــا ایــن کــه ایــن مــادر...« 
 خبرنگار ما تشر زد: »فوش نده!« 

ــه... دارم  ــدادم ک ــوش ن ــخ داد: »ف ــه پاس ــیول بوف  مس
ــه  ــد ک ــتراماچونی اوم ــده، اس ــادر آمرزی ــن م ــم ای می گ
نــه عشــق بــه اســتقال داشــت و نه عشــق بــه هــوادار...
فقــط عشــق بــه پــول کــورش کــرده بــود. هــر کــی می آد 
اســتقال بایــد عاشــق باشــه... عاشــق! خــود مــن چــرا 

ایــن بوفــه زدم؟ بــه عشــق اســتقال!« 
ــواد  ــدان می خ ــاال ریاضی ــید: »ح ــا پرس ــگار م  خبرن

ــه؟«  ــی کار کن چ
ــا  ــه ت ــاب کن ــاب کت ــاد حس ــت: »بی ــه گف ــیول بوف  مس
ــوان  ــه می خ ــی ک ــدر نامردهای ــن پ ــه ای ــذه ب ــه چق ببین
از اســتقال پــول دربیــارن و هیــچ عشــقی نــدارن، 
می بــاس پــول بــده، تــا بعــدا زرتــی نــرن ضــد اســتقال 

ــن!«  ــه کن ــی تلک ــن و کل ــکایت کن ش
 خبرنــگار مــا در پایــان پرســید: »می شــه از ایــن 
ــه عشــِق مــن هــوادار اســتقال، یکــی  تی تاب هــات، ب

ــدی؟«  ــن ب ــه م ــی ب مفتک
مسیول بوفه گفت: »برو رد کارت، خدا ِبده!« 

 یونان: خیال کردیم نفتکش فوشه!
 وزیــر امورخارجــۀ یونــان اعــام کــرد: علــت بازداشــت 

ــش  ــم نفتک ــال کردی ــه خی ــود ک ــن ب ــی ای ــش ایران نفتک
فوشــه!

ــن  ــن، ای ــی مانصرالدی ــزاری فکاه ــزارش خبرگ ــه گ  ب
ــن  ــران در آت ــفیر ای ــا س ــو ب ــی در گفتگ ــیول یونان مس
خاظرنشــان کــرد: »متاســفانه، مــا بودجــه موجــۀ خوبی 
ــای  ــن کارگره ــی از همی ــدیم یک ــور ش ــم، مجب نداری
ــه!  ــر ترجم ــش س ــم و بذاریم ــتخدام کنی ــی را اس ایران
خــب! بعــد ایــن بابــا کــه مــال پاییــن شــهر تهرونــه، بــه 
ــوش  ــوان ف ــت می خ ــر وق ــا ه ــه ایرانی ه ــت ک ــا گف م

ــا...«  ــل ج ــش، مث ــدازن ته ــش می ن ــه ک ــدن، ی ب
ســفیر ایــران بــا ســرفه، ســخن او را قطــع کــرد و گفــت: 

ــو بگــی!«  »نمی خــواد حــاال اون
 وزیــر امورخارجــه یونــان ادامــه داد: »بعلــه! ایــن جوری 
ــم... حــاال هــم  ــا نفتکشــتونو توقیــف کردی شــد کــه م
خعلــی پشــیمونیم و اون کارگــره را هــم بــه پاییــن شــهر 

تهــران تبعیــد کردیــم.« 
ــش!  ــه جاک ــرد: »آخ ــد ک ــخ تاکی ــران در پاس ــفیر ای  س
نفتکــش چــه ربطــی بــه جاکــش و غیــره و ذلــک داره...
خــود شــما یونانی هــا آخــر اســمتون، کلــی فــوش 
ــم  ــرات نمی کن ــن ج ــه م ــن علت ــه همی ــی داره... ب فارس
ــر  ــا گی ــه م ــاال ب ــم. ح ــوت کن ــران دع ــه ته ــماها را ب ش

ــش داره؟« ــون ک ــر فوش هام ــه آخ ــم ک دادی

 رئیس جمهوری: دولت اجازه نمی دهد، 
خودشان اجازه می دهند! 

ــه  ــرا ب ــت عم ــرد: دول ــام ک ــی اع ــم رئیس ــید ابراهی  س
ــکن را  ــازار مس ــه ب ــد ک ــازه ده ــکن اج ــوداگران مس س
متاطــم کننــد، امــا مشــکل ایــن جاســت کــه خودشــان 

ــد.  ــازه می دهن اج
مانصرالدیــن،  فکاهــی  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
»مــا  کــرد:  تاکیــد  بــاره  ایــن  در  رئیس جمهــوری 
ــدا  ــوداگران از خ ــن س ــه ای ــیم ک ــازه داده باش ــرا اج عم
ــد،  ــم کنن ــور متاط ــن ط ــکن را ای ــازار مس ــر، ب بی خب
امــا پدرســوخته ها، خودشــان بــه خودشــان اجــازه 
می دهنــد و مــا هــم مانده ایــم، متحیــر!  هــر چــه 
بــا زبــان خــوش بــه آن هــا می گوییــم کــه نکنیــد، 
متاطــم نکنیــد! پدرســوخته ها، ده نکنیــد! مگــر گــوش 

می دهنــد؟« 
 او در پاســخ بــه پرســش خبرنــگار خبرگــزاری فکاهــی 

 وزیر آموزش و پرورش: ما دیگه خیلی مصمم 
هستیم! 

ــای  ــه دولت ه ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــوری، ب ــف ن  یوس
ــدازۀ  ــه ان ــان ب ــدی معلم ــرح رتبه بن ــرای ط ــی در اج قبل
ــی  ــه خیل ــا دیگ ــرد: »م ــد ک ــد، تاکی ــم نبودن ــا مصم م

ــم!« مصممی
ــر  ــن، وزی ــه گــزارش خبرگــزاری فکاهــی مانصرالدی  ب
آمــوزش و پــرورش، بــا انتقــاد از دولت هــای قبلــی کــه 
در طــرح ده ســالۀ رتبه بنــدی معلمــان، بــه انــدازۀ دولــت 
ــن  ــه ای ــرد ک ــان ک ــد، خاطرنش ــم نبودن ــیزدهم مصم س

دولــت حــاال دیگــر خیلــی مصمــم اســت. 
 او در پاســخ بــه پرســش خبرنــگار مــا در ایــن بــاره کــه 
ــت در اجــرای  ــودن دول ــی مصمــم ب ــه خیل ــا توجــه ب ب
ــه زودی  ــرح ب ــن ط ــا ای ــان، آی ــدی معلم ــرح رتبه بن ط
ــذه  ــه اینق ــه دیگ ــرد: »ن ــد ک ــد، تاکی ــد ش ــرا خواه اج

ــم!«  مصم
 وی در ادامــه افــزود: »اگــر مــا اینقــذه مصمــم شــویم 
کــه طــرح اجــرا شــود، دولت هــای بعــدی چــه خاکــی 
ــم  ــا ه ــه آن ه ــم ک ــازه دهی ــد اج ــد؟ بای ــر کنن ــه س ب
مصمم تــر شــوند، تــا ایــن رونــد مصمــم شــدن همیــن 
جــور ادامــه یابــد. مثــا در طــول چهــل ســال گذشــته، 
ــک  ــردم، در ی ــتی م ــرایط معیش ــود ش ــا در بهب دولت ه
رونــد فزاینــده، هــی مصمم تــر شــدند و حــاال بــه 
ــده  ــم ش ــی مصم ــه خیل ــا دیگ ــت م ــدا، دول ــف خ لط
ــی  ــد. وقت ــود یاب ــردم بهب ــت م ــع معیش ــا وض ــه حتم ک
مــا اینقــذه مصمــم باشــیم، دولت هــای بعــدی چقــذه 

ــود؟«  ــد ب ــم خواهن مصم
 خبرنــگار مــا گفــت: » خــو چــه فایــده؟ وضــع مــردم 
کــه خــوب نشــده... هــر روز بدتــر از دیــروز!« جنــاب 
وزیــر پاســخ داد: »ایــن دیگــه تقصیــر مــا نیســت. مــا در 
میــزان مصمــم بــودن، بــه انــدازۀ کافــی مصمــم بودیــم. 
ــه کــه مــا چقــذه  ــرخ تورمــه کــه نیــگا نمی کن مقصــر ن
مصممیــم، بعــد همــون مقــدار، یختــه کمتــر بــره بــاال. 
ــد  ــم، بع ــذه مصممی ــا چق ــه م ــگا می کن ــردار، نی الک

نامــرد یهوکــی صــد برابــر بــاال مــی ره.« 
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ــب   ــان مکت ــه »مالی ــده، ب ــادی بســیار تلخــی دارد. از یــک ســو، نگاهــی گزن ــژاد، دســتمایه ای اســت کــه لحــن انتق ــر االغ خرن دکت
ــر  ــون را پ ــو و تلویزی ــد و رادی ــر می کنن ــه ای اظهارنظ ــر زمین ــف، در ه ــای مختل ــناس حوزه ه ــوت کارش ــه در کس ــه ای« دارد ک نرفت
کرده انــد و از ســوی دیگــر »اشــرف مخلوقــات بــودن« انســان را بــه ســخره می گیــرد. انســانی کــه بازیچــۀ افــکار و عقایــد مختلــف 
ــودن اســت.  ــا گناهــش االغ ب ــه و متفکــری اســت کــه تنه ــژاد، موجــود فرزان ــر االغ خرن ــب می خــورد. دکت ــی فری ــه راحت اســت و ب

ــد. ــا می فهم ــی از آدم ه ــر از خیل ــد بهت هرچن

- چینیه!گفتگو با دکتر االغ خرنژاد
• آهان! 

- خب حاال چرا مذاکرات شکست خورد؟ 
• مهمتریــن دلیلــش تغییــر ترکیــب زمینــه و دلیــل 
ــط  ــۀ رواب ــازی در عرص ــن ب ــر زمی ــش، تغیی ــاز مهم ب

 ! لمللــه بین ا
ــت  ــم دوس ــا ه ــه ب ــته دیگ ــای گذش ــی قدرت ه - یعن

ــتند.  نیس
ــا حــاال دیگــه واســه هــم  ــودن. ام ــع  هــم نب • اون موق
ــم  ــیه ه ــادر... روس ــوار و م ــش خ ــت درآوردن و فح ک
ــن  ــال کردی ــه، خی ــی بگ ــرف اروپای ــه ط ــواد ب می خ
ــن در  ــون رو بذاری ــذارم پات ــرا ب ــت؟ عم ــن جوریاس ای

خاورمیانــۀ شــمالی...
-  یعنی ایران، عراق، سوریه و... دیگه کجا؟ 

• مکرون در لبنان چه غلطی کرد؟ 
- دو تا پیرزن و یه دختر جوون را بغل کرد! 

• پس فهمیدی چرا کتش را گرفته بود، دستش! 
ــه  ــن  مصاحب ــن، ای ــی نکنی ــدا، بی ادب ــرا خ ــتاد ت - اس

ــه.  ــاپ بش ــد چ بای
• گفتم کتش دستش بود، نگفتم که ...

• بلــه! بلــه! اشــتباه از مــن بــود. دیگــه نمی خــواد بیشــتر 
ــه عــاوه یــک،  توضیــح بدیــن... خــب! ترکیــب ســه ب
آمریــکا، فرانســه و انگلیــس، بــه ســرکردگی اســرائیل... 
ــه نظــر شــما چقــدر در شکســت  ــب ســم، ب ــن ترکی ای

مذاکــرات تاثیــر داشــت؟ 
ــه  ــه ک ــال این ــرائیل دنب ــه اس ــت ک ــا سال هاس • اص
ــره کــه حــاال  ــه دســت بگی افســار ایــن ســه کشــور را ب

ــه.  ــل گرفت کام
- یعنی ایران باید بره با اسرائیل مذاکره کنه؟ 

• نــه خیــر! ایــران بایــد بــره در برابــر اســرائیل صــورت 
بندگــی روی زمیــن بــذاره و اســرائیل پــا روی صورتــش 

بــذاره. بــاز هــم معلــوم نیســت، مشــکل حــل بشــه. 
ــرات  ــه رســیدن مذاک ــه نتیج ــتان چطــور؟ ب - عربس
ــا  ــه ی ــل کن ــکل را ح ــه مش ــتان نمی تون ــران و عربس ای

ــه! ــش کن ــی تلطیف کم
• بارالهــا، پــروردگارا، مــن چــه گناهــی مرتکــب شــدم 

کــه گیــر ایــن زبــون نفهــم...
ــه  ــن ک ــن بگی ــدم، می خوای ــه ش ــتاد! متوج ــه اس - بعل

ــت.  ــم نیس ــازورات ه ــزو ق ــتان ج عربس

• قازورات؟ 
ــره  ــرا مذاک ــس چ ــه! پ ــدم دیگ ــال، فهمی ــتاد! بی خی - اس
می کــردن؟ ایــن ترکیــب کــه از همــون اولــش معلــوم بــود 

ــه؟ ــت می کش ــه شکس ب
• آدم دورۀ جدیــد همیــن جوریــه... واســه مــادر بــه 
ــا  ــه. قدیم ــور کن ــی ج ــل اخاق ــد دالی ــش، بای حرومی
ــی دادن،  ــادر م ــوار و م ــش خ ــا فح ــودن. دو ت ــت ب راح
بعــد تــق جــدا می شــدن. امــا حــاال جــوری جــدا 
می شــن کــه مــردم گیــج می شــن، کــدوم یکــی صاحــب 
حقــه... چــون جفتشــون خیلــی بــا کاس، پدرســوختگی 

 . می کنــن
ــد  ــدگان ارجمن ــون! و از شــما خوانن ــی ممن - اســتاد خیل

ــا شــمارۀ بعــد خــدا نگهــدار! هــم متشــکرم... ت - در ایــن شــماره هــم خدمــت جنــاب دکتــر االغ خرنژاد، 
اســتاد ارشــد مســائل اســتراتژیک رســیدیم. اســتاد چــه 
خبــر از گفتگوهــای هســته ای؟ هــی گفتــن یختــه دیگــه 

مونــده، بــاز هــم یختــه دیگــه... بعــد... 
• جر خورد..!

- بعله؟ 
• گفتــم جــر خــورد! چــون هــی کشــیدن، آخــرش جــر 

خــورد...
- نباید می کشیدن؟ 

• گفتگــو در عرصــۀ روابــط بین الملــل، مثــل کــش 
تنبــون می مونه...نبایــد کــش بــدن، وگرنــه پــاره می شــه. 

- استاد نمی شه، کاریش کرد؟ 
• چرا باید گره بزنن!

- استاد نمی شه یه کم جدی باشین؟ 
• چرا؟ 

ــت  ــدی صحب ــوع ج ــک موض ــارۀ ی ــم درب ــون داری - چ
می کنیــم. 

• کدوم موضوع..؟ 
- موضوع مذاکرات هسته ای پنج به عاوه یک...

ــت.  ــک نیس ــاوۀ ی ــه ع ــج ب ــرات، پن ــن مذاک • اوال ای
بلکــه شــیش بــه عــاوه یــک... دوم، ایــن موضــوع 
اصــا جــدی نیســت. یــه جــوک نــاف بــه پاییــن، از ایــن 

ــک... ــون ی ــر هم ــه خاط ــره... ب ــرات جدی ت مذاک
- یعنی به خاطر ایران؟ 

ــن  ــرات بی ــن مذاک ــرائیل... ای ــر اس ــه خاط ــر ب ــه خی • ن
شــش کشــور و اســرائیل جریــان داره... بــه همیــن دلیلــه 

ــه! ــه نمی رس ــه نتیج ــت ب ــچ وخ ــه هی ک

- اسرائیل این وسط چی کاره است؟ 
• صاحب عزاست. بقیه زیر علمش سینه می زنن! 
- خب یه عده ای هم زیر علم ایران سینه می زنن. 

اقتضــا  طــور  ایــن  منافعشــون  نمی زنــن.  ســینه   •
می کنــه. پــس بــا ایــن تفاصیــل، بهتــره یــه ترکیــب 
فوتبالــی بچینیــم. ســه بــه عــاوه یــک، ایــن طــرف زمین 

ــن!  ــرف زمی ــک، آن ط ــاوه ی ــه ع و دوی ب
- می شه بیشتر توضیح بدین؟ 

• ســه بــه عــاوۀ یــک، یعنــی آمریــکا، فرانســه و 
انگلیــس، بــه عــاوه اســرائیل و در طــرف مقابــل، چیــن 

ــران...  ــاوه ای ــه ع ــیه ب و روس
- چرا اولش پیروز شد و چرا االن شکست خورد؟ 

• اگــه بشــه گفــت پیــروزی، بــه ایــن ســبب بــود کــه پنج 
ــوان.  ــی می خ ــران چ ــه از ای ــتن ک ــور می دونس ــا کش ت
آمریــکا، انگلیــس و فرانســه، امتیازاتــی از ایــران گرفتــن 
و روســیه و چیــن هــم امتیازاتــی دیگــر و معاملــه جــوش 

خــورد. 
- استاد چین و روسیه هم از ایران امتیاز گرفتن؟ 

• نــه خیــر! ایــران یــه خال لــب داشــت، بــه ایــن قلنبگی! 
بعــد این هــا عاشــق خــال لــب ایران شــده بــودن. 

- استاد ترا خدا جدی باشین! 
• دارم دربــارۀ یــه موضــوع جــوک حــرف می زنــم! چیــن 
ــد  ــیه تعه ــن. روس ــاز گرفت ــه امتی ــل از هم ــیه، قب وروس
گرفــت کــه ایــران غلــط می کنــه دنبــال بمــب اتــم باشــه 

ــیه... ــی از روس ــای نظام ــفاهی خرید ه ــد ش و تعه
- چین چی گرفت؟ 

• شورتی که پاته مال کجاست؟ 
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گپ و گفت

- شنیدی رئیس جمهوری چی گفته؟ 
ــه  ــه. مگ ــز می گ ــا چی ــزار ت ــر روز داره ه ــه ه ــن ک • ای
مــن دارم کلکســیون  حرف هــای رئیس جمهــوری رو 

ــه؟  ــی گفت ــاال چ ــم؟ ح ــع می کن جم
- دولت در اقتصاد حامی و ناظر است. 

• خداییش همین رو گفته؟ 
- ها بله..! واسه چی گریه می کنی؟ 

• خــدا از ســر تقصیراتــم بگــذره... چقــذه بــه ایــن مــرد 
و دولتــش گمــون بــد بــردم. خــدا منــو ببخــش! 

- مگه چه گمونی برده بودی؟ 
• گمــون می کــردم وظیفــۀ دولــت، اصــاح اقتصــاده... 

نگــو فقــط قــرار بــوده حامــی باشــه و ناظــر! 
- ما رو گرفتی؟ 

• مگه من برقم؟ 
- خو این گریه داره؟ 

• گریــه نــداره؟ طفلــک فقــط می بایــس حمایــت 
داشــتیم.  ازش  توقع هــا  چــه  نظــارت...  و  می کــرده 
- همــون حمایــت و نظارتــش کــو؟ خــو حمایــت کــرده 

کــه وضــع اقتصــاد هــر روز ، بدتــر از دیــروزه! 
• پــس می گــی چــی کار کنــه؟ اول اصاحــش بکنیــن، 
ــه. هــم  ــت و نظــارت بکن ــا حمای ــن دســتش ت بعــد بدی

اصــاح کنــه، هــم حمایــت کنــه و هــم نظــارت... 
نترکیــن شــوما ملــت! دو تــا رای چســکی دادیــن، بــا ایــن 

همــه توقــع؟ 
- بــه خــدا دلــم می خــواد جفــت پــا بــرم تــوو اون 

ــه؟  ــاح کن ــد اص ــی بای ــاال ک ــت... ح حلق
ــت  ــی درس ــتی، مقام ــه پس ــن ی ــم؟ بری ــه می دون • چ
کنیــن کــه اقتصــاد رو اصــاح کنــه. کار ایــن بابــا، فقــط 

ــاص!  ــارت... خ ــه و نظ حمایت
- عجــب گرفتــاری شــدیما... حــاال کــی رو بیاریــم کــه 

اصــاح کنــه. 
• همیــن قاســمو خودمــون هــم خوبه هــا... بــد اصــاح 

نمی کنــه... 
- اوال اون کارش سلمونیه...
• سلمونی کارش اصاحه...

- اون اصــاح بــا ایــن اصــاح فــرق داره... تــازه قاســمو 
ــاش  ــای پاه ــه. ج ــهال می کن ــه، اس ــاح نمی کن ــه اص ک

ــده...  ــل مون ــۀ قب ــونه هات، از دفع رو ش
•  بیــا! همیــن یــه کارمــون مونــده بــود کــه بگردیــم تــوی 

کــوی و بــرزن دنبــال یکــی کــه اصــاح اقتصــاد بکنــه! 
- بــه هــر حــال، زودی بایــد یکــی رو پیــدا کنیــم. وگرنــه، 
ــادی رو  ــراب اقتص ــع خ ــن وض ــی ای ــی ه ــای رئیس آق
ــن  ــه همی ــه ک ــارت می کن ــد نظ ــه و بع ــت می کن حمای

ــه.  وضــع ادامــه پیــدا کن
• ببیــن! خــو ایــن هــم یــه جــور اســهال نیســت؟ بریــم 
ــی  ــر ک ــع ه ــون... وض ــموی خودم ــن قاس ــال همی دنب
بــد بشــه، هــوای مــا رو کــه داره. ناســامتی بچــۀ محــل 

ــه. خودمون
- بریــم دیگــه! چــی کار کنیــم؟ کســی کــه اصــاح بلــد 
نیســت. همــه اســهال می کنــن. بــه قــول تــو اگــه قاســمو 
ــای  ــور باب ــه. گ ــاح می ش ــو اص ــن و ت ــع م ــاد، وض بی

بقیــه!  

1011



1213 1213



1415

نامۀهای جنجالی

ــان نامــه ای  ــه نقــل از آن ــرای بررســی مواضــع واقعــِی شــخصیت ها و سیاســتمداران کشــورها ب ــود کــه ب ــی ب  درگذشــتۀ ســبک زیبای
ــتمدار،  ــالن سیاس ــه ف ــد ک ــاور می کردن ــادی ب ــردم ع ــی م ــد. گاه ــر می کردن ــا منتش ــیدۀ آن ه  اتوکش

ِ
ــع ــای مواض ــه ج ــتند و ب می نوش

چنیــن نامــه ای نوشــته اســت و علــت اصلــی ایــن بــاور عمــوم آن بــود کــه مفــاد نامــه، بــه مواضــع شــناخته شــدۀ او بیشــتر از ســخنان 
شــیک و فریبنــده اش شــباهت داشــت.

 گاهــی هــم نویســنده آماتــور بــود و بــه شــدت تحــت تاثیــر تصــور خــودش از دیگــران و محصــوالت بی ربــط و ضعیفــی را می آفریــد. 
نامــۀ چالــی چاپلیــن بــه دختــرش، نمونــۀ بــارز ایــن گونــه آثــار اســت کــه در اصــل، در تهــران و بــه دســت یــک ایرانــی مســلمان نوشــته 

شــده بــود و ســبب شــد خیلی هــا خیــال کننــد کــه چالی چاپلیــن مســلمان شــده اســت.
 مــن تــا بــه حــال ندیــده ام کــه کســی ایــن ســبک را وارد طنــز کــرده باشــد و اگــر کســی باشــد تعجبــی نمی کنــم، چــون ایــن ســبک، 

زمینــۀ بســیار مناســبی بــرای طنــز دارد.
ــر اپوزیســیون نامــه بنویســد، چــه  ــرای رهب ــر انگلســتان بخواهــد ب ــا هــم تصــور کنیــم کــه اگرنخســت وزی ــه، بیاییــد ب  در ایــن هفت

خواهــد نوشــت؟

 اول هــر نامــه ای بایــد ســام کــرد. امــا خواننــدۀ نامــۀ 
ــتارمر«  ــر اس ــر کی ی ــو »س ــه ت ــن ب ــه م ــه بفهم ــن اگ م
نمی دونــم  کــرده ام،  ســام  کارگــر  حــزب  تحفــۀ 
حاضــرم  مــن  کــه  کنــه  درک  می خــواد  چطــوری 
خرخــرۀ تــو و اون »جرمــی کوربیــن« پــر افــاده را زیــر 

ــوم.  ــام بج دندون
 بــاز هــم بــه جرمــی کــه اقــا واســه مــن ادای 
روشــنفکری در مــی آورد و باخــره، یــه جورایــی شــبیه 
ــا اون دک  ــو ب ــود. ت ــر ب ــزب کارگ ــکل ح ــب و هی قال
ــتی، از  ــودت گذاش ــه روی خ ــر« ک ــب »س ــز و لق و پ
ــد  ــو االن بای ــری... ت ــه کار، محافظه کارت ــن محافظ م

ــی.  ــه باش ــودان ملک آج
 بعــد از کلــی بدبختــی، یــه بــار رفتــم پارتــی خودمونی، 
ــاد  ــرزم ی ــد خدانیام ــه از ج ــم زدم ک ــکن ه ــا بش دو ت
گرفتــه بــودم و مثــل ارثیــۀ خانوادگــی برامــون مونــده... 

ببیــن چــه خشــتکی از مــن پرچــم کردیــن! 
ــر دادن،  ــو گی ــی ت ــه پارت ــن ب ــن گفت ــه م ــه ب ــش ک  اول
عیــن خــر هــر هــر خندیــدم و گفتــم ببیــن حــزب کارگر 
بــه چــه فاکتــی رســیده... بعــدش دیــدم نــه خیــر! داره 
ــه  ــوزه ک ــن عج ــازه ای ــره. ت ــاال می گی ــور ب ــن ج همی
ــاد ســالگی بختــک شــدنش را جشــن  داره جشــن هفت
می گیــره، جلــوی نوچه هــاش بــرام خــط و نشــون 
می کشــه و در عیــن حــال وانمــود می کنــه اصــا 

ــداره.  ــا ن ــن کاره ــه ای کاری ب
 ســی بــار گفتــم ببخشــین! غلــط کــردم! تــا ایــن اواخــر 
ــه ایــن  کــه گفتــم: گــه خــوردم! مگــه افاقــه می کنــه؟ ب
ــتش  ــم دوس ــل داری ــه ُب ــا، ی ــه ایرونی ه ــن بچ ــول ای ق

داریــم. 
 از من ُبل می گیری پدرسوخته!؟ 

ــه  ــازه ب ــم، ت ــازه کن ــس ت ــه نف ــی، یخت ــوو پارت ــم ت  رفت
نــزدم؟ همــۀ شــرکت  مــن می گــی چــرا ماســک 
ــی  ــدا تومن ــن خ ــا واکس ــار ت ــه چه ــا، از دم، س کننده ه
ــزر کــم از  ــودن، اون هــم وقتــی قیمــت فای ــزر زده ب فای
ــاج ملکــه نداشــت. مــردم داشــتن از  قیمــت المــاس ت
ــت  ــن نخس ــه! م ــدن... بعل ــتار می ش ــنی کش بی واکس
وزیــر انگلســتانم تــا چشــمت درآد! پــول فایــزرم را هــم 
ــن هــم بیاخــش!  ــری دادن، ای از بودجــۀ نخســت وزی
ــن  ــه دار! واســه م ــوای بگــی چــی؟ بچــه مای  می خ
شــدی طرفــدار طبقــۀ کارگــر؟ خــود تــو و اون جرمــی 
شــخصیتون،  جیــب  از  مــادر،  و  بی پــدر  کوربیــن 
ــن  ــه م ــا مگ ــن. ام ــزر خریدی ــن و فای ــول دادی ــی پ کل
ــتک  ــی زدم، خش ــی دادم و م ــول م ــه پ ــتم؟ اگ می تونس
منــو پرچــم می کردیــن! جاســوس فرســتاده بودیــن 
جلــوی خانــۀ شــمارۀ ده تــا ببینیــن دکتــری، پرســتاری، 
جعبــه بــه دســت وارد خونــۀ مــن بدبخــت می شــن یــا 

نــع! 

ــر  ــادا دکت ــه مب ــن ک ــرس ای ــودم، از ت ــورده ب ــرما خ  س
بیــاد تــوو خونــه، کلــی دم نــوش خــوردم کــه نصفــش 
ــش  ــدم یکی ــم فهمی ــدش ه ــورد. بع ــه دردم نمی خ ب
ــداره.   ــه ســرماخوردگی ن ــه، ربطــی ب مــال ســقط جنین
ــو،  ــر ش ــت وزی ــا نخس ــن بی ــن گفت ــه م ــه ب ــش ک  اول
حتــی بــه اون جیمــز کامــرون احمــق گفتــم، یــه مدتــی 
بشــینیم کنــار، تــا اون جرمــی روش عن فکــر بیــاد 
ــتوکرات های  ــه اون اریس ــم، مگ ــا بخندی ــه، م ــد بزن گن
احمــق بــه جــا مونــده از عصــر ویکتوریایــی کــه مثــل 
ملکــۀ ویکتوریــا آروغ می زنــن، بــه خرجشــون رفــت؟ 
ــه  ــس! ی ــن بوری ــردن: »ببی ــه ک ــن توصی ــه م ــط ب  فق
مدتــی بــرو قاطــی مــردم، خــل بــازی دربیــار تــا همــه 
ببینــن تــو چهــرۀ مردمــی هســتی.« بعــد یکی دیگشــون 
ــه  ــا تخت می گــه: »نگــران نباشــین! ایــن خــودش ســه ت
کــم داره! نیــازی نیســت ادا دربیــاره!« بعــد همشــون بــا 
ــر  ــرافی، ه ــای اش ــیاه از دود پیپ ه ــای س اون دندون ه
هــر عیــن خــر می خندیــدن! مــن هــم مثــل بــز ایســتاده 

ــردم.  ــگا می ک ــودم و نی ب
ــا  ــش م ــه ری ــن ب ــه داری ــمائین ک ــن ش ــاال ای ــا! ح  بی
ــا  ــای کرون ــه درد و ب ــن! اگ ــرش را بک ــن! فک می خندی
لنــدن و  و کشــتار دســته جمعــی در خیابون هــای 
ــادام  ــن م ــن، عی ــما و م ــن ش ــه ت ــاد ب ــتر می افت منچس
تــرزا بــه بیمارســتان های شــهر ســر مــی زدم و ســر هــر 
مــاه، خــودم را مــی زدم بــه مریضــی کــه بــه خاطــر ســر 
زدن هــای مکــرر، مــن هــم کرونــا گرفتــم. ایــن خــوب 
نبــود!؟ ای خــاک بــر ســر اون پیرمردهــای هاف هافــوی 
ــاف  ــه ن ــت ب ــون دس ــاال همش ــه ح ــه... ک ــار ملک درب
ایســتادن تــا اون دندون هــای کرم خــورده رو نشــون 
ملکــه بــدن و هفتــاد ســالگی روزی را کــه عیــن بختــک 

ــن مملکــت تبریــک بگــن! ــاد روی ســینۀ ای افت
 بعــد مــن بدبخــت، بایــد حتــی بــه توالت هــای شــهر 
ــوو دارن  ــتن اون ت ــه نشس ــانی ک ــا از کس ــم ت ــر بزن س
می رینــن، عذرخواهــی کنــم... و اون هــا در جــواب برام 
ــارش  ــه کــه مــن گرفت ــت ابدی ــن چــه لعن بگــوزن... ای
ــرا  ــری؟ چ ــو نمی گی ــون من ــرا ج ــدا! چ ــدم...ای خ ش
ــدم  ــه ج ــه را ک ــتانبولی های دیوون ــا از اون اس ــد ت چن
ــم  ــن ه ــا م ــتی ت ــرام نمی فرس ــردن، ب ــو ک را چاقو چاق
ــم!؟  ــاص بش ــورده خ ــای کرم خ ــن دندون ه ــر ای از ش
 آره بخنــد، بچــه خوشــگل! »ســر« هــم کــه هســتی! من 
کــی ام؟ بــاال بــرم، پاییــن بیــام، آخــرش پســر یــه شــمع 

ــتان  ــردم انگلس ــتار م ــل کش ــتانبولی! عام ــروش اس ف
در فاجعــۀ کرونــا... شــما هــم البــد اگــه نخســت 
ــه  ــید ب ــا می شاش ــردی، کرون ــخ می ک ــودی، پ ــر ب وزی

ــودش!  خ
 باخــره بــا هــزار منــت! بعــد از ایــن کــه کلــی آبــروی 
ــیدن  ــو بخش ــردن، من ــادم را ب ــد و آب ــن و ج ــتۀ م نداش
و اجــازه دادن بــه کارم ادامــه بــدم. امــا مــن کــه 
ــما  ــم، ش ــوا کن ــم ه ــل ه ــه فی ــردا اگ ــم، از ف می دون
ــت رو  ــن بدبخ ــن م ــی رفت ــس، پارت ــای ناجن کارگری ه
ــتن،  ــی خواس ــذرم را م ــکی ع ــن... کاش ــم می کنی عل
ــر و  ــودم و همس ــش، خ ــات دب ــه تعطی ــم ی ــی رفت م

می کردیــم.  حــال  و  عشــق  بچه هــام، 
ــه  ــن ب ــری، ت ــت وزی ــرای نخس ــه ب ــری ک ــد از عم  بع
هــر گــه کاری زدم و جلــوی اون عجــوزۀ هاف هافــو 
دوال راســت شــدم، حــاال دلــم پســت تــو را می خــواد. 
ــر در ســایه! چقــذه قشــنگ! فقــط حــرف  نخســت وزی
می زنــی، قــرار هــم نیســت کاری کنــی. می گــردی 
کــوال  ببینــی تــوو تنبونــم چــه ککــی هســت تــا ازش درآ

ــازی...  بس
 باشــه! ایــن هــم ســهم مــا... فقــط بــذار تــا انتخابــات 
ــو و  ــم و ت ــن می دون ــه، م ــروز بش ــت پی ــدی، حزب بع
اون جرمــی ناقــا! چنــان خشــتکی ازتــون پرچــم کنــم 
ــره  ــه ک ــذه می ش ــت، چق ــن ماس ــه م ــن از ی ــا بفهمی ت

ــت.  گرف
دشمن ابدی تو
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اخبار خارجه

 طالبان: تولید قره قروت به جای تریاک 
ــه  ــروه هرگون ــن گ ــر ای ــه رهب ــرد ک ــام ک ــان اع  طالب
کشــت خشــخاش را حــرام اعــام کــرده و بــه جــای آن، 

ــود.  ــته ش ــبز کاش گل س
 بــه گــزارش خبرگــزاری فکاهــی مانصرالدیــن، طالبــان 
در بخشــنامه ای تاکیــد کــرده اســت کــه هرکــس از 
ــه  ــرد، ب ــاک را بب ــا تری ــخاش ی ــم خش ــس اس ــن پ ای

زندان هــای طوالنــی محکــوم خواهــد شــد. 
 خبرنــگار مــا از پشــت کامپیوتــر گــزارش می دهــد 
کــه ماکامبیــز آخونــد، ســخنگوی وزارتخانــۀ گل ســبز 
ــاک ســابق،  ــۀ خشــخاش و تری ــروت، وزارتخان ــره ق و ق
ــور  ــه منظ ــتان ب ــامی افغانس ــت اس ــرد: »دول ــد ک تاکی
مقابلــه بــا قاچــاق افیــون و مبــارزه بــا کشــت خشــخاش 
و تولیــد تریــاک، بــا صــدور بخشــنامه ای هرگونه کشــت 
خشــخاش را در ایــن کشــور ممنــوع و کشــت گل ســبز 

را در همــان مــزارع اجبــاری کــرد.« 
ــاره  ــن ب ــا در ای ــگار م ــش خبرن ــه پرس ــخ ب او در پاس
کــه چگونــه کشــاورزان بایــد ظــرف چنــد روز، کشــت 
ــبز  ــای آن، گل س ــه ج ــد و ب ــع کنن ــخاش را جم خش
ــر  ــد، ضمــن گذاشــتن تیغــۀ چاقــوی جیبیــش زی بکارن
ــادی  ــه، زی ــه بزمج ــت: »بچ ــا گف ــگار م ــوی خبرن گل

می کنــی!«  فضولــی 
ــه، در  ــر مجل ــا دفت ــی ب ــی تلفن ــا در تماس ــگار م  خبرن
ــن  ــت: »م ــته گف ــی آهس ــد، خیل ــه می لرزی ــی ک حال
ــه!« ــد خشخاش ــم جدی ــبز اس ــتم گل س ــه می دونس چ

 
 صعود ناگهانی سهام آواراگن اوکراینی در 

بورس وال استریت
 در پــی اعــام کمــک 35 میلیــارد دالری اتحادیــۀ 
ــی،  ــرش آوارگان اوکراین ــرای پذی ــتان، ب ــه لهس ــا ب اروپ
ســهام ایــن آوارگان در بــورس وال  اســتریت، بــه شــکل 

ــت.  ــاال رف ــی ب ناگهان
 بــه گــزارش خبرگــزاری فکاهــی مانصرالدیــن، در 
حالــی کــه آوارگان دیگــر مناطــق جهــان، بــرای خریــدن 
ــری  ــار کس ــه« دچ ــا نال ــردن ب ــودا ک ــور س ــه منظ »آه ب

بــورس  اوکراینــی در  آوارگان  بودجــه هســتند، ســهام 
وال اســتریت، ســاعت بــه ســاعت بــاال مــی رود و اکنــون 
ــی و  ــرکت های بی پ ــهام ش ــتن س ــر گذاش ــت س ــا پش ب
ــه  ــرار گرفت ــال داچ ال ق ــر روی ــت س ــل، پش ــان موبی اگس
ــی،  ــرکت های نفت ــی از ش ــه بعض ــی ک ــا جای ــت، ت اس
عاقمنــد  و  شــده اند  نفــت  بــازار  ســهام  بی خیــال 

خریــدن ســهام آوارگان اوکرایــن شــده اند.
 یکــی از کارشناســان نفتــی در ایــن بــاره، از افزایــش 
درخواســت آوارگان اوکراینــی بــرای ویــزای آمریــکا خبــر 
داد و گفــت: »خیــال نکنیــد اون هــا از شــدت در بــه دری 
ــوان  ــی خ ــا م ــر! این ه ــه خی ــکا... ن ــرن آمری ــوان ب می خ
ــک  ــا از نزدی ــتریت ت ــخصا وال اس ــورک و مش ــرن نیوی ب
کنتــرل سهامشــون رو بــه دســت بگیــرن. مبــادا کاه 

ــره.«  ــون ب سرش
 او در پاســخ بــه پرســش خبرنــگار مــا دربارۀ ارزش ســهام 
ــو گــورت کجــا  آوارگان ایرانــی گفــت: »ایــش! نکبــت! ت

بــود کــه کفــن داشــته باشــی. ســهام هــم می خــواد!« 

 اکخ سفید: انتقاد بایدن از عربستان، اختالل 
حافظه

 ســخنگوی کاخ ســفید، همــون جیگــر شــیرکاکائوییه کــه 
تــازه اومــده، علــت انتقــاد بایــدن از عربســتان ســعودی و 
شــخص محمــد بــن ســلمان را ناشــی از اختــال موقــت 

در حافظــۀ رئیس جمهــوری اعــام کــرد. 
ــن  ــن، کاری ــی مانصرالدی ــزاری فکاه ــزارش خبرگ ــه گ  ب
ژان پی یــر در ایــن بــاره گفــت: »بــا کمــال پــوزش، 
ــه کــه  ــرم مدتی سیســتم حافظــۀ ریاســت جمهــوری محت
ــات  ــاعتی ش ــد دو س ــه. بای ــتارت می ش ــار ری اس ــر ب ه
داون کنیــم تــا برگــرده ســرجاش! بــه همیــن ســبب، وســط 
ایــن اختــال، ناگهــان آقــای جــو بایــدن شــروع بــه انتقــاد 
ــن  ــد ب ــم محم ــون اس ــرد و چ ــعودی ک ــتان س از عربس
ســلمان، ولیعهــد محتــرم ایــن کشــور را بلــد نبــود، هــی 
ــر  ــی آورد. ه ــش در م ــی از دهان ــِژ اره برق ــژ قی ــدای قی ص
کاری کردیــم کــه جلــوش را بگیریــم، اصــا نشــد. مــن 
ــازه کارم و نمی دونــم ایــن موقع هــا بایــد چــی  هــم کــه ت
ــم. هــی بی خــودی دکمــۀ شــات داون را مــی زدم.  کار کن
تــا ایــن کــه جنیفــر جــون، ســخنگو قبلیــه کــه اومــده بــود 
رخــت و لحافــش را جمــع کنــه، بــره رد کارش، بــدو بــدو 
اومــد و ســیم رئیس جمهــوری رو از بــرق کشــید... شــکر 
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خــدا! باخــره، ایــن زنیکــه بــه یــه دردی خــورد!« 
 او در پاســخ بــه پرســش خبرنــگار مــا کــه »حــاال 
ــا  ــار ت ــد ب می خوایــن چــه خاکــی ســرتون کنیــن« )چن
حــاال، بــه ایــن بچــه الت گفتــم، مثــل آدم حــرف بزنــه( 
ــل  ــه مث ــردبیرت گفت ــار س ــد ب ــت! چن ــخ داد: »نکب پاس
آدم حــرف بــزن! مــن جنیفــر نیســتما... همیــن جــا ســه 
دســت قهوه ییــت می کنــم. تــازه بــه اون ســردبیر ***ت 
بگــو، جیگــر شــیرکاکائوی جــد و آبادتــه! مگــه خــودت 
خــوار مــادر نــداری!؟« )مــن کــه هنــوز ننوشــته بــودم. 

ــد؟( از کجــا فهمی
 خبرنــگار خبرگــزاری ژاپــن تعظیــم کــرد و پرســید: 

»حــاال می خواهیــد چــه کار کنیــد؟« 
ــک 

ُ
ــۀ ت ــن از لهج ــذه م ــون! اینق ــت: »ج ــن گف  کاری

ــاره  ــزم! دوب ــی عزی ــا خوشــم مــی آد! هیچ ــی این ه زبون
ــده  ــر اوم ــدا، بی خط ــکر خ ــم و ش ــه اش رو ریختی برنام
بــاال... اولیــن پیامــش ایــن بــود کــه می خواهــم دربــارۀ 
ــتان  ــده و عربس ــاالت متح ــازندۀ ای ــوب و س ــط خ رواب
ســعودی، بــا محمــد بــن ســلمان ولیعهــد محتــرم 
ــن  ــد ب ــم. مم ــو کن ــدار و گفتگ ــعودی دی ــتان س عربس
ســلمانش رو هــم گفــت، بــدون قیــژ قیــژ! ظاهــرا خطــر 

ــده...«  ــع ش رف

 کره شمالی: ممنوعیت ابتال به کرونا 
ــا اســتناد   دولــت کــرۀ شــمالی، بــا صــدور بیانیــه ای، ب
بــه فرمــان رهبــر بــزرگ، رســما ابتــا بــه هرگونــه بیماری 
ــوز  ــه ای، حتــی گونه هایــی را کــه هن ــا، از هــر گون کرون

جهــش نکــرده، ممنــوع اعــام کــرد.  
ــق  ــن، طب ــی مانصرالدی ــزاری فکاه ــزارش خبرگ ــه گ  ب
ــود  ــبق می ش ــا س ــف بم ــان عط ــن فرم ــه، ای ــن بیانی ای
)عطــف بمــا ســبق دیگــه چیــه؟ بــه مــن چــه کــه بهــت 
بگــم، خــو بــزن تــوو گــوگل خــودت ببیــن یعنــی چــه! 
دهــه! لیــوان آب رو هــم مــا می بــاس بدیــم دستشــون!(
ــانی  ــت: »کس ــده اس ــد ش ــه تاکی ــن بیانی ــان ای  در پای
ــا جــان خــود را از  ــه بیمــاری کرون ــا ب ــر ابت ــر اث کــه ب
دســت داده انــد، در اصــل بنــا بــه فرمــان رهبــر بــزرگ، 
ــان  ــه را خودم ــده اند و بقی ــدام ش ــا اع ــت کرون ــه دس ب
اعــدام خواهیــم کــرد. در پایــان ایــن بیانیــه، از همکاری 
ــر  ــر رهب ــال ام ــا و امتث ــاری کرون ــازندۀ بیم ــوب و س خ
ــد  ــم بل ــال ه ــه امتث ــت.« )ی ــده اس ــکر ش ــزرگ تش ب

ــم؟( ــاس بگ ــن می ب ــم م ــی؟ اون ه ــی چ ــتی یعن نیس
 

 دیگه نمی شه مثل گذشته! 
 نخست وزیر فناند گفت: روابط ما با روسیه عمرا دیگه 

مثل قدیما بشه!
ــنا  ــن، س ــی مانصرالدی ــزاری فکاه ــزارش خبرگ ــه گ  ب
ماریــن بعــد از گفتــن ایــن ســخن تاکیــد کــرد: »پوتیــن 
همــه چــی رو خــراب کــرد. همــه چیزهــای خــوب رو! 

ــه.«  ــا نمی ش ــل قدیم ــت مث ــچ وق ــه هی دیگ
ــا  ــه قدیم ــید: »مگ ــن پرس ــم ماری ــا از خان ــگار م  خبرن

ــود؟« ــوری ب چط
 لبــان خانــم ماریــن لرزیــد. بغــض گلویــش را گرفــت 
و در همــان حــال گفــت: »قدیمــا، همــه چــی قشــنگ 
بــود. تپه هــای ســبزتا چشــم کار مــی کــرد در مرزهــای 
ــط  ــنگی از اون وس ــون قش ــود. خیاب ــیه ب ــد و روس فنان
می گذشــت کــه هــر روز صبــح یــک ماشــین کوچولــوی 
خوشــگل ادارۀ پســت ازش عبــور می کــرد. اون دور 
ــد  ــادی رو دی ــزرگ ب ــیاب های ب ــد آس ــت ها، می ش دس
ــا،  ــا، گل ه ــد... پروانه ه ــق دور می چرخیدن ــه در اف ک

پرنده هــا... 
 خبرنــگار مــا بــه خانــوم ماریــن گفــت: »خانــوم جــون، 
ــتچیه  ــت پس ــون پ ــی، کارت ــو داری می گ ــه ت ــی ک اون
ــا  ــوو بچگیــت می دیــدی. گذشــتۀ روابــط شــما ب کــه ت
روســیه، اگــه بدتــر از حــاال نبــود، خیلــی وحشــتناک تر 
از حــاال بــود. بــرو خــدا را شــکر کــن! اینقــذه خــواب و 

خیــال نبــاف!« 
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ترك دون بازی و بامبول مگر آسان است؟
در گذشتن ز سر پول مگر آسان است؟

دست برداشتن از منصب واال و مقام
آخر ای آدم معقول، مگر آسان است؟

این چنین پا مکن ای دوست، به کفش حضرات
حمله امروز به هر غول مگر آسان است؟
مرد بی زور، چه با این همه خر زور کند؟
جنگ با رستم و هرکول مگر آسان است؟

گر از آنان شنوی پرت و پا، عیب مکن
یك سخنرانی معقول مگر آسان است؟

می دهی پند که از رشوه خوری دست کشیم
ترك این عادت مقبول مگر آسان است؟

می کنی توصیه تا توصیه بازی نکنیم
ترك این شیوه معقول مگر آسان است؟
صاحب عقل و خرد بودن و بازی کردن

رل دیوانه چو بهلول مگر آسان است؟
در مقامی که درستی و صداقت نخرند
کار بی حقه و بامبول مگر آسان است؟

ابوالقاسم حالت

 گل در بر و می در کف و معشوق به کام است
من مانده ام این جا که حال است، حرام است؟

با این که به فتوای دل اشکال ندارد
گریار پسندید ترا کار تمام است

در مذهب ما باده حال است، ولی حیف
در مذهب اسام همین باده حرام است

شد قافیه تکرار ولی مسئله ی نیست
چون شاعر این بیت طرفدار نظام است

این ماه شب چاردهم در شب مهتاب
یا این که نه، همسایه ما در لب بام است.

در مجلس اگر جای خودت را نشناسی
این جا است که مفهوم قعود تو قیام است

پرسید طبیبم که پس از رفتن یارت
وضع تو اعم از بد و از خوب کدام است

از این که چه آمد به سرم هیچ نگفتم
گفتم دل من سوخت، نفهمید کجام است

 ناصر فیض
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