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 کاشــکی بشــه کــه بــرم بــا ایــن مســیولین گرامــی دیــدار 
کنــم و از ایــن همــه لطفــی کــه بــه مــا کــردن کلــی تشــکر 

و تعــارف و از ایــن جــور چیزهــا، تیکــه پــاره کنــم. 
 می پرسین واسه چی؟ 

 واسه چی، یعنی چی چی؟ 
 یــه مدتیــه کــه بــا بســتن اینســتاگرام و واتــس آپ و 
ــا،  ــف م ــی، تکلی ــی و چین ــی روس ــبکه اجتماع ــی ش حت
کلهــم اجمعیــن یکســره شــده و مــا دیگــه هــوچ مشــکلی 

ــم.  نداری
 می پرسین واسه چی؟ 

 واسه چی، هی می پرسین واسه چی؟ 
 قبلنــدا خیلــی مشــکل داشــتیم. مثــا می خواســتیم 
ــود.  ــر نب ــم، فیلت ــت می رفتی ــو راح ــتاگرام، خ ــم اینس بری
فیس بــوک،  بریــم  کــه  می گرفــت  ویرمــون  بعــدش 
حــاال دو ســاعت، بــرو وصــل شــو بــه وی پــی ان، 
ــع  ــاس قط ــس آپ، می ب ــری وات ــتی ب ــدش می خواس بع
ــاره هــی قطــع، هــی  ــا بــری واتــس آپ، دوب می کــردی ت

ــل..! ــی وص ــع، ه ــی قط ــل، ه وص

دو کلوم حرف جیز

 خو این جوری نمی شه که... 
ــا  ــتن و م ــم بس ــا ه ــه را ب ــدا، هم ــکر خ ــاال ش ــا ح  ام
ــی ان و  ــم روی وی پ ــح، می زنی ــات صب ــون ص از هم
ــۀ  ــم هم ــه؛ ه ــل می ش ــن ح ــم اجمعی ــکلمون، کله مش
نیمــه  شــبکه های  هــم  بــاز،  اجتماعــی  شــبکه های 
اجتماعــی بــاز و هــم شــبکه های شــهرنویی و خــاک بــر 

ــگ و واز..!  ــور ولن ــن ج ــه همی ــری... هم س
 عــده ای از دوســتان و ســروران، پیشــنهاد داده بــودن کــه 

اصــا فیلترینــگ برداشــته بشــه... 
 استخفرواال..!

 فیلترینگ رو بردارن؟ 
 ها..!

ــی،  ــداری؟ مگــه نمی دون  از خــدا نمی ترســی؟ ایمــون ن
بــدون فیلترینــگ، رفتــن بــه شــبکه های خــاک بــر ســری 
ــز رد  ــای عزی ــی ان آقازاده ه ــد از وی پ ــه؟ اول بای حرام
ــا ایــن شــبکه ها حــال بشــه. ایــن طفلکی هــای  بشــی ت
ــم بــود یــا مشــهد، ایــن 

ُ
بی چــاره کــه کل عشقشــون یــا ق

ــر خــود همــواره  ــا را ب ــه اون ور دنی ــج ســفر ســنگین ب رن
کــردن، واســه چــی؟ 

 هی باز می پرسن، چی چی واسه چی؟ 
 واســه همیــن دیگــه! ایــن طفلکی هــا، رفتــن اون ور دنیــا 
تــا وی پــی ان حــال برفســن ایــن طــرف تــا ملــت وصــل 
ــروم  ــری ح ــر س ــاک ب ــبکه های خ ــه ش ــن ب ــن و رفت بش
نشــه، یــه وخ! می پرســه وی پــی ان حــال دیگــه چنــه؟ 
 خــو چطــو وختــی بــرا فاطــی دافــه، یــه جــور ورد 
می خونــی، یهــو حــال می شــه، وی پــی ان حــال 
هــم از همیــن جــور کارهــا می کنــه. مثــا وســط همــون 
ــی  ــک نفس ــته: »انکحت ــش، نوش ــر و یک ــگ و صف کدین
علــی مهــر معلــوم!« خــو شــما هــم کــه دیگــه راضــی... 
ــت  ــا الزم نیس ــان!« حتم ــی: »آه ــت بگ ــوو دل ــه ت کافی
بگــی: »قبلــت و رضیــت!« حــاال اگــه هــم گفتــی، 

ثوابــش بیشــتر می شــه. 
 امــا وی  پی  ان هــای اون وری، اون وســط کدینگ نوشــته؛ 
ــی..!  ــای ناراض ــور باب ــی، گ ــم راض ــارو ه ــی، ی ــو راض ت
ایــن طوریــه کــه می شــه حــروم! چــرا؟ چــون اون وســط 

واســطه را هــم بایــد راضــی کــرد تــا حــال بشــه. 

ــوز  ــه هن ــه ک ــت و اون این ــو هس ــکل هن ــک مش ــا ی  ام
ــدن.  ــر نش ــوز فیلت ــه هن ــتن ک ــبکه ها هس ــری ش ــک س ی
پیشــنهاد ایــن فقیــر حقیــر ســراپا تخصیــر اینــه کــه همــۀ 
شــبکه ها و ســایت ها و وب الگ هــا و غیــره و ذلــک، 
ــر بشــه! چــون مــا یهوکــی، ســالی،  ــا هــم، فیلت همــه ب
ــدس  ــایت های مق ــم س ــا بری ــت ت ــون گرف ــی ویرم ماه
ــم  ــا را ه ــم. این ه ــع کنی ــد قط ــاز بای ــی، اووخ ب داخل
زخمــت بکشــین فیلتــر کنیــن، تــا مــا بــاز مجبــور نشــیم 

ــم.  ــع کنی ــال را قط ــی ان ح وی پ
ــت  ــن زخم ــردوم داری ــت و م ــن مل ــه ای ــذه واس  اینق
ــرمنده...  ــدم ش ــدا مون ــه خ ــه ب ــن والل ــه م ــین ک می کش
ــه  ــه این ــداره. واس ــی ن ــا تموم ــه کاره ــم ک ــه کن ــا چ ام
ــه شــما زخمــت مــی دم و پیشــنهادهای  کــه مــن هــی ب

ــی دم.  ــدد م متع
امضاِی االحقِر الجانِی الگنگستر

شلغم آقا 
مقام مستطاب سردبیری    
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دعوا بر سر وابستگی به »کدام« بیاگنهاخبار داخله محروسه
بیگانــگان  بــه  اغتشاشــگران،  وابســتگی  هرچنــد   
خارجــی و خارجیــان بیگانــه، بــرای همــه محــرز شــده، 
ــط  ــه مرتب ــدام بیگان ــه ک ــا ب ــه دقیق ــاره ک ــن ب ــا در ای ام

ــت.  ــده اس ــگان ش ــن بیگان ــوا بی ــث دع ــد، باع بودن
 بــه گــزارش خبرگــزاری فکاهــی مالنصرالدیــن، وزارت 
امــور خارجــۀ آمریــکا بــا صــدور بیانیــه ای اعــالم کــرد: 
»معترضــان در ایــران، کلهــم اجمعیــن بــه آمریــکا 

ــد.« وابســته بودن
 ایــن بیانیــه بــا اعتــراض شــدید اســرائیل رو بــه رو شــده 

. ست ا
 موســاد بــا صــدور بیانیــه ای ضمــن اعتــراض شــدید بــه 
ادعــای آمریــکا نوشــت: »بــه خــدا ایــن نــون خــوردن 
ــما  ــاش را ش ــد ادع ــم و بع ــا بدی ــش رو م ــداره! پول ن

ــن؟« بکنی
ــخ  ــکا پاس ــۀ آمری ــور خارج ــخنگوی وزارت ام ــاز س  ب
داد: »اگــه ایــن نــون خــوردن نداشــت، ایــن گوشــت و 
ــترهای  ــراه ش ــدن هم ــوه، از چری ــن ت ــه رو ت ــت ک پوس
صحــرای نقــب درســت شــده..؟ می گــم بی چــاره 
شــترها دارن از گشــنگی تلــف می شــن..!« بعــدش 

ــد!  هــم هــر هــر هــر خندی
 در پــی ایــن دعواهــا، بــاز همــون یــارو نماینــدۀ مجلس 
گفــت: »چقــذه گفتــم شناســنامۀ دی ان ام درســت 

ــود.«  ــا ب ــن موقع ه ــرا همی ــن، ب کنی

اگه اگز گرفته بودم، حاال برده بودیم!
ــن  ــه، ضم ــی اروگوئ ــم مل ــن تی ــوارز، بازیک ــس س  لوئی
ــک  ــرای »تکنی ــه ب ــی ک ــدید از محدودیت های ــاد ش انتق
ــه در  ــرد ک ــد ک ــد، تاکی ــال کرده ان ــش« اعم گاز گرفتن
بــازی بــا تیــم ایــران، اگــر گذاشــته بودنــد »دو، ســه تــا 
گاز آبــدار از لنبــر بازیکنــان ایرانــی بگیــرد، حــاال نتیجــه 

ــرد.«  ــرق می ک ــازی ف ب
 بــه گــزارش خبرگــزاری فکاهــی مالنصرالدین، ســوارز، 
در ادامــه بــا تاســف و افســوس افــزود کــه هنــوز وقتــی 
ــد،  ــی می افت ــان ایران ــر و راســتۀ بازیکن ــاد گوشــت  لنب ی
ــد کــرد: »هــر  از شــدِت حســرت، آه می کشــد. او تاکی
ــن  ــدا قدغ ــو! اکی ــک گاز کوچول ــط ی ــم: فق ــی گفت چ
کردنــد کــه حــق نــداری حتــی یــه نیشــکون بگیــری... 
اگــه نــه گاز و نــه نیشــکون، هیــچ کــدام مجــاز نیســت، 

ــم؟«  ــوری ببری اووخ چط
بیاینــۀ  صــدور  بــا  ایــران،  فوتبــال  فدراســیون   
چخــه..!«  تعالــی،  »بســمه  نوشــت:  شــدید الحنی 

صدور شناسنامۀ دی ان ای » سید 
اسماعیل« برای شناسایی معترضان

 در پــی تاکیــد مســئولین بــرای تشــخیص مــردم از 
معترضــان و اغتشاشــگران، پیشــنهادات متنوعــی مطــرح 
تــا  شــده اســت؛ از صــدور شناســنامۀ دی ان ای، 

اســتفاده از کارشناســان »ســید اســماعیل«. 
ــن، یکــی  ــه گــزارش خبرگــزاری فکاهــی مالنصرالدی  ب
ــا  ــرد: »م ــد ک ــاره تاکی ــن ب ــان« در ای از »خودکارشناس
می تونیــم بــا صــدور شناســنامۀ دی ان ای بــرای کل 
ــگران را از  ــی، اغتشاش ــن مواقع ــران، در چنی ــردم ای م
ــا از  ــزاری م ــگار خبرگ ــم.«  خبرن ــخیص دهی ــردم تش م
ــال می خــواد چــی  او پرســید: »شناســنامۀ دی ان ای مث
امــا  نمی دونــم!  »واللــه  داد:  پاســخ  او  کنــه؟«  کار 
ــرای تشــخیص، آزمایــش دی ان ای مــی دن!«  شــنیدم ب
خبرنــگار مــا تاکیــد کــرد: »نــه خیــر! ربطــی نــداره.« او 

ــور؟«  ــت: »دی ان ام چط ــاز گف ب
 یکــی دیگــر از خودکارشناســان، پیشــنهاد کــرد؛ از 
ــی کــه شناســایی مــردم از اغتشاشــگران بســیار  آن جای
ــازار ســید  ــدۀ ب ــد از کارشناســان زب ســخت اســت، بای
ــایی  ــا، در شناس ــون آن ه ــتفاده کرد...چ ــماعیل اس اس

ــتادند!«  ــه اس ــی عتیق ــو و حت ــه از ن ــاس کهن اجن
 خبرنــگار مــا پرســید: »قبــل از ایــن کــه نماینــده بشــی، 
ــودی؟« او  ــازار ســید اســماعیل ب ــاس ب کارشــناس اجن
ــر! اون جــا کارشــناس هــل دادِن  ــه خی ــد کــرد: »ن تاکی

ــودم..!«  گاری ب

 اقامت دائم سفیر انلگیس در وزارت خارجه 
 وزارت امــور خارجــۀ جمهــوری اســالمی ایــران، طــی 
بیانیــه ای اعــالم کــرد، بــه منظــور تســهیل رفــت و آمــد 
ــز و  ــه وزارت امــور خارجــه، یــک می ســفیر انگلیــس ب
صندلــی، بــه همــراه یــک پــارچ آب، بــه منظــور اقامــت 

دائــم، در وزارت امورخارجــه اختصــاص داده شــد. 
 بــه گــزارش خبرگــزاری فکاهــی مالنصرالدیــن، از 
ــا  ــراه ب ــح، هم ــاعت 8 صب ــر روز س ــه ه ــی ک آن جای
حضــور کارمنــدان وزارتخانــه، ســفیر انگلیــس احضــار 
می شــود، از ایــن پــس، ســفیر بایــد کارت بزنــد و 
بــرود یــک راســت پشــت میــز خــود بنشــیند و هــی آب 
ــر  ــد از ظه ــاعت دوی بع ــود. س ــار ش ــا احض ــورد ت بخ

ــه اش!   ــرود خان ــد ب ــم می توان ه
 بــه دنبال درخواســت ســفیر انگلیس، بــرای برخورداری 
ــۀ ارزاق،  ــی و دفترچ ــن اجتماع ــۀ تامی ــۀ بیم از دفترچ
ــه ای اعــالم کــرد  ــا صــدور بیانی وزارت امــور خارجــه ب
کــه ایــن تمهیــدات، بــه منظــور جلوگیــری از گیــر کردِن 
ســفیر انگلیــس در ترافیــک صبحگاهــی تهــران، هنــگام 
احضــار اســت و بــه معنی اســتخدام رســمی نیســت. او 
حداکثــر می توانــد از ســرویس کارکنــان اســتفاده کنــد. 
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ــب   ــان مکت ــه »مای 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

تــوو گلــو! گفتگو با دکتر االغ خرنژاد
- اســتاد، بعــد هزینه هــای ایــن لشکرکشــی رو می خــواد 

کــی بــده؟ 
ــه  ــده... ب ــدا ش ــو پی ــلمان در باک ــن س ــد ب ــه محم • ی

اســِم...
- البد الهام علییف! 

• ناقــال! ایــن روزهــا عقلــت کار افتــاده... نکنــه بــه 
می زنــی؟  ناخونــک  مــن  یونجه هــای 

- آخه استاد، آدمیزاد جماعت یونجه می خوره؟ 
در  شــیک  بســته بندی های  در  کــه  این هایــی  پــس   •

فروشــگاه زنجیــره ای می فروشــن، چیــه؟ 
- راستش بله استاد! این دفعه زنم یه بسته خرید... 

ــزاد  ــز آدمی ــه مغ ــه! وگرن ــال همین ــو! م ــس بگ ــا، پ • ه
جماعــت عمــرا ایــن قــذه کار کنــه..! 

ــتاد..!  ــاال اس ــاب! ح ــرد رو طن ــن ک ــا رو په ــت م - شس
ــور؟  ــی چط ــلمان اصل ــن س ــد ب محم

• چنــد وقــت پیــش، یــه هیــات از طــرف اردوغــان رفــت 
ریــاض... کامــال معلــوم بــود کــه چــی می خــواد!

- بعــد اســتاد بــه نظرتــون، محمــد بــن ســلمان دســت بــه 
ــه؟  ــب می ش جی

ــای  ــه ج ــی آد! البت ــدش م ــی ب ــه خیل ــران ک ــه از ای • والل
ــوزه...  ــوز می س ــن هن ــوریه و یم ــش در س ــق های قبلی فس
ــمال  ــان از ش ــن اردوغ ــود همی ــرار ب ــم ق ــوریه ه ــوو س ت
حملــه کنــه و عربســتان و اردن از جنــوب..! بعــد تــا 
ــان  ــا اردوغ ــه تنه ــوریه، ن ــه س ــید ب ــکر کش ــیه لش روس
ــه  ــوری و ب ــه پالوده خ ــاد ب ــیه افت ــا روس ــه ب ــرش ک زد زی

ــر داد...  ــم گی ــتان ه عربس
- حاال امیدشون به چیه؟ 

ــدی  ــه! دی ــی خودمون ــای داخل ــه احمق ه ــون ب • امیدش
ــه  ــی واس ــه  آش ــاد، چ ــت ارش ــرای گش ــک ماج ــه از ی ک
ــۀ  ــه هزین ــتن ک ــا هس ــن احمق ه ــا ای ــن! ت ــت پخت مملک
ــا و  ــه اردوغان ه ــه ک ــی ذارن، البت ــت م ــنگین روی دس س

بــن ســلمان ها طمــع می کنــن. 
- فکر می کنین جنگ بشه؟ 

ــه،  ــار یونج ــن ب ــق ای ــه عش ــه ب ــن ک ــل م ــان، مث • اردوغ
ــا  ــرای کودت ــبکاره... در ماج ــم، کاس ــه می کن ــا مصاحب ب
ــم  ــادش ه ــع اقتص ــه. وض ــاش خالی ــر پ ــه زی ــد ک فهمی
ــینه زنی  ــزاداری و س ــق ع ــا عش ــت. ایرانی ه ــی نیس تعریف
تعریفــی  داخــل  در  اوضــاع حکومتشــون هــم  دارن. 

 - در ایــن شــماره هــم خدمــت کارشــناس مســلم 
ــا از  ــیدیم، ت ــژاد رس ــر االغ خرن ــاب دکت ــتراتژی، جن اس
رهنمودهــای ارزنــدۀ ایشــون بهره منــد بشــیم. مقدمتــا...

• مقدمتا، یونجۀ اوکراینی آوردی؟ 
ــی؟  ــه یونجــۀ اوکراین ــن ب ــر دادی - اســتاد! شــما چــرا گی

ــه داره...  ــم یونج ــا ه ــت م ــب، مملک خ
ــا  ــم ت ــم داری ــل ه ــه! تحلی ــا یونج ــم ت ــه داری • یونج
ــای  ــون تحلیل ه ــدی، از هم ــی ب ــۀ وطن ــل..! یونج تحلی
ــدا و  ــد ص ــم ق ــدم و نی ــتراتژی ق ــور اس ــان ام کارشناس
ــی  ــالی خارج ــرد اع ــۀ ف ــی دم. یونج ــت م ــیما تحویل س

ــی دم.  ــت م ــی تحویل ــی ان ان ــل س ــدی، تحلی ب
- شــکر خــدا، تــا زلنســکی بــر ســر کاره، یونجــۀ 
اوکراینــی هــم هســت... امــا، بــا مــا بــه از ایــن بــاش کــه 

ــتاد!  ــی، اس ــق جهان ــا خل ب
ــا تــو ایــن طوریــم! خلــق جهــان از کجــا  • مــن فقــط ب
خــر دیــدن کــه حــرف می زنــه؟ حــاال بنــال ببینــم چــی 

می خــوای؟ 
- استاد! اردوغان چرا این جوریه..؟

• چه جوریه؟ 
- هیچــی! ســر مرزهــای ایــران و ارمنســتان، شــلوغ کــرده 
ــه راه  ــم ِبل ــه و جی ــه و ِبل ــه و  ال ــرف کن ــواد تص و می خ

ــه..!  اینداخت
ــدر  ــوزه پ ــی داد! بس ــقیه! ای داد و ب ــق و عاش ــال عش • م
عشــق و عاشــقی! من هــم ایــن درد رو کشــیدم. روزگاری 

عاشــق خــر ســفید همســایه بــودم... 
- عشق چی؟ عشق این زِن قلنبه اش؟ 

• اون کــه روزی صــد بــار، آرزوی مرگــش رو می کنــه... 
کــی عاشــق ایــن مــادر فــوالدزره می شــه؟ 

- پس چی؟ 

• عشق الهام علییف!
ــام  ــا اله ــین ها، ب ــاِم باکونش ــن! اله ــوتی ندی ــتاد، س - اس

ــرده..!  ــا م ــام این ه ــرق داره. اله ــا ف م
ــه  ــتراتژیک نمی دون ــد اس ــناس ارش ــا..! کارش ــه باب • ن

ــرده؟  ــف م ــام علیی ــه اله ک
ــن  ــازی و از ای ــی همجنس ب ــتاد؟ یعن ــی اس ــس چ - پ

ــا..!  ــور چیزه ج
• تو چقذه فکرت خرابه، بچه! 

- استاد روشنگری بفرمایین!
ــروت  ــه ث ــق ب ــف، عش ــام علیی ــه اله ــوزان ب ــق س • عش
ــی  ــش یعن ــه هدف ــیدن ب ــرای رس ــان، ب ــه! اردوغ و قدرت
قــدرت، یعنــی بشــه ســلطان ســلیمان قانونــی، بــه ثــروت 
ــینه  ــک ورش س ــه ی ــه ک ــاد ترکی ــرم داره. اقتص ــاز مب نی
ــن  ــا ای ــه. ب ــه می کن ــم گری ــه اش ه ــه ور دیگ ــه، ی می زن

پول هــا کــه نمی شــه امپراطــوری راه اینداخــت..! 
- ای زرشــک! بعــد یعنــی پیــش خــودش خیــال می کنــه 

کــه مــی رم تنگــه زور رو مــی گیــرم و ... 
ــاغ  ــه زور و قره ب ــوان، تنگ ــه نخج ــوزان ب ــیر طراب • مس
ــو..!  ــود باک ــا خ ــم، ت ــه می زن ــش الین ــان ش ــه اتوب را ی
ــان!  ــب اردوغ ــب طی ــطان رج ــم الس ــم می ش ــدش ه بع

- خب اگه ایران قاطی کرد و جنگ شد، چی؟ 
• اون وخ می شــه شــوالیۀ ناتــو و از همیــن االن آویــزون 

دنبــالن اســرائیل شــده... 
- چنــد وقــت پیــش، وزیــر امــور خارجــه اش را فرســتاد 

اســرائیل... 
 • همزمــان هــم اعــالم می کــرد کــه مــا از حــق فلســطین 
نمی گذریــم. بعــد ســی صــد و ســی های اســرائیلی 
حامــل ســالح های آمریکایــی عــازم باکــو شــدند. البــد 
از یونــان بــه اســرائیل، از اســرائیل بــه باکــو... هلــو بــره 
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نیســت. پــس ایــن حکومــت بــدش نمــی آد، یــه 
جنــگ راه بنــدازه و ایــن وضــع را رفــع و رجــوع کنــه. 
ــش  ــد و آرام ــه لبخن ــا ی ــه ب ــول! کاری ک ــق معم - طب
ــا  ــد میلیارده ــاال بای ــه، ح ــاق نیفت ــال اتف ــد اص می ش

ــا درســت بشــه.  خرجــش کــرد ت
ــزار  ــالله ه ــن ماش ــم نداری ــه ک ــم دیوون ــما، ه • ش
ــواد..!  ــت بخ ــا دل ــاه ت ــنگ و چ ــم س ــالله و ه ماش
بعــد حــاال بایــد لشــکر بــه لشــکر عاقــل بیــان و ایــن 
ــن..!  ــرون بکش ــون بی ــاِه بی عقلی هات ــنگ ها را از چ س

- استاد باید چه کار کرد؟ 
• هیچــی! یونجــۀ منــو بــده بخــورم، تــو هــم بــرو رد 

کارت..! 
- استاد، منظورم دربارۀ اردوغانه..! 

ــت،  ــم اره اس ــرد؟ حک ــه ک ــد چ ــان بای ــا اردوغ • ب
ــاره   ــوو پ ــش ت ــه، ببری ــاره می کن ــی پ ــش بکش بیرون

می کنــه. بایــد نشســت و نگاهــش کــرد. 
- اما استاد، جنگ چی؟ 

ــاره..!  ــا موزم ــه، ام ــته احمق ــه! درس ــگ نمی کن • جن
ــن!  ــن زرنگ ــال می کن ــه خی ــا ک ــن احمق ه از ای

- مگه صدام غیر از این بود؟ 
ــه  ــود ک ــودش ب ــل از خ ــدام قب ــه ص ــه ی ــب اگ • خ
همچــی اشــتباهی نمی کــرد. تــازه، صــدام الت چاقــو 
ــی  ــه زمان ــت. ی ــرخونه اس ــم س ــن معل ــود، ای ــش ب ک
ــذارن  ــود، دوزار ب ــن و اون ب ــت ای ــه دس ــمش ب چش
ــذری  ــه ن ــه ک ــران این ــدی ای ــط ب ــتش. فق ــف دس ک
ــا چهــار  ــن کــه می شــه ب ــال می کن مــی ده و همــه خی
ــول  ــرده، پ ــرد و کار نک ــر ک ــا را خ ــوز، ایرانی ه ــا لغ ت

ــت.  ــی نیس ــه پول ــه دیگ ــم ک ــاال ه ــت. ح گرف
ــارۀ  ــتم درب ــذره، می خواس ــت می گ ــف داره وق - حی

مســعود بارزانــی هــم از شــما ســئواالتی را بپرســم. 
• چــی؟ مســعود بارزانــی!؟ یونجــه را رد کــن بیــاد! از 

کــی تــا حــاال صفــر هــم رفتــه قاطــی اعــداد... 
- خب استاد، اگه با اعداد جمع بشه چی؟ 

ــوی  ــن جل ــی دوه... رفت ــداد م ــت اع ــط پش ــن فق • ای
ــدرش  ــه پ ــن داره و ن ــه ای ــر می خــواد کــه ن اعــداد هن
ــورم...  ــو بخ ــذار یونجه م ــرو رد کارت... ب ــت! ب داش
ــم  ــد ه ــدگان ارجمن ــما خوانن ــب! از ش ــی خ - خیل
خداحافظــی می کنــم. خــدا عاقبــت همــه را ختــم بــه 

خیــر کنــه! 
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گپ و گفت

ــرح  ــه ط ــه ک ــا گفت ــه ایرن ــر کار ب ــاون وزی ــنیدی مع - ش
ــم؟  ــتان راه اینداختی نخلس

• ایرنا دیگه چنه؟ 
- ایرنا، همین خبرگزاری جمهوری اسالمیه دیگه...

• آهــان! حــاال می خــوان بــدن مــا براشــون نخــل 
بکاریــم؟ 

- نــع بابــا..! این هــا نخل هــای مــا را نخشــکونن، نخــل 
ــتن پیشکش! کاش
• خو پس چی؟ 

- می خــوان طــرح راه بنــدازن، محــض قشــنگی اســمش 
ــتن نخلستان...  را گذاش

• حاال این طرح چنه؟ 
ــه  ــرن، ی ــاه بب ــیش م ــا ش ــه ت ــا را س ــوان بی کاره - می خ
جاهایــی، کار یادشــون بــدن و بعــد برفســتن تــوو بــازار 

کار... 
• سه تا شیش ماه کار یاد بگیرن، کار کجا بود؟ 

- چه می دونم والله!؟ 
• من که دو سال رفتم فوق دیپلم تاسیسات گرفتم. 

ــتم  ــرب دارم، نشس ــات ع ــانس ادبی ــه لیس ــم ک ــن ه - م
ــرم!  ــره رو می گی ــه خضی ــای نن ــه غلط ه ــوو خون ت

ــزار! هــم دری  ــره ن ــه خضی ــن نن ــه ســر ای ــا، ســر ب • باب

ــن  ــال م ــه دنب ــم راه می افت ــی آد، ه ــودت م ــر خ وری گی
ــه...  ــد می ش ــو بلن ــور ت ــه از گ ــی آتیش ــر چ ــه ه ک

- خــو راســت می گــه دیگــه... تــو کک بــه تنبونــم 
اینداختــی کــه بیــا بریــم درس بخونیــم. مــن کــه داشــتم 
از جبــل  لنــج کار می کــردم، جنــس می آوردیــم  رو 
علــی، پولــش هــم خــوب بــود... ایــن درس خوندنمــون 
چــی بــود، دیگــه؟ حــاال چهــار تــا شــعر نــزار قبانــی هــم 

ــارم؟  ــون از کجــا بی ــول گوشــت و ن ــد باشــم، پ بل
• خــو ایــن معــاون کــه گفتــه اینقــذه قــراره کار زیــاد بشــه 
ــه  ــیش ماه ــا ش ــه ت ــا را دورۀ س ــورن جوون ه ــه مجب ک

ببــرن، تــا کار بــازار لنــگ نمونــه... 
- بابــا تــو چقــذه ســاده ای! دارن طــرح مــی ذارن تــا ایــن 
ــه  ــه تیک ــم ی ــرش ه ــن، آخ ــغ بزن ــی تی ــا را کل بدبخت ه

کاغــذ بــدن دستشــون، بگــن ایــن یعنــی مــدرک!
• بعد این مدرک کجاها می ُبره؟ 

- هر جای ما را برید، مال اون ها را هم می ُبره! 
• بی تربیت! دارم می گم کجاها به درد می خوره..؟ 

- جاهایی که آب نباشه..! 
• البــد ننــه خضیــره، ایــن بی تربیتــی تــو را هــم از چشــم 

مــن بدبخــت می بینــه؟ 
- خــو البتــه کــه کار تــوه! مــن قبــل از ایــن کــه بــرم دنبــال 

درس، کجــا اینقــذه بی تربیــت بــودم؟ 
• اصــال تو اســتاد ســخن بــودی، ســعدی از روی دســت 
ــنتی و  ــود، س ــم و عب ــا جاس ــد ب ــرد... الب ــب ک ــو تقل ت
ــودی  ــن، همــون جــا ب ــج قاطــی می کردی ــی رو لن صنعت

کــه اســتاد اخــالق شــدی... 
- هــی زر مفــت می زنــه! خواســتم بگــم بریــم بــرای ایــن 
معــاون کالنتــر نامــه بنویســیم کــه بابــا ایــن چــه کاریــه؟ 
ــم،  ــالی درس خوندی ــار س ــه، چه ــون س ــه خودم ــا ک م

اولــش بــه مــا کار بــده... 
• این نامه به دردش نمی خوره...

- چرا؟ 
• چــون اون جــا تهرونــه، تهــرون هــم همیشــه آب 

هســت. 
- خفــه بابــا..! از خــودم یــاد می گیــره، بــه خــودم 

   . زه می نــدا
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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،  ــان 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.
 در ایــن هفتــه، بیاییــد بــا هــم تصــور کنیــم کــه اگــر چارلــز ســوم پادشــاه جدیــد انگلســتان، بخواهــد بــرای  ملکــه الیزابــت، ملکــۀ 

متوفــی نامــه بنویســد، چــه خواهــد نوشــت؟
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ــف  ــاعت دوی نص ــون! االن س ــی ج ــرت، مام  علیاحض
ــره.  ــم نمی ب ــی خواب ــدت خوش حال ــن از ش ــبه و م ش
می ترســم بخوابــم و بعــد کــه بیــدار بشــم، ببینــم 
ــیدنم،  ــاس پوش ــوع لب ــه ن ــده ای و داری ب ــوز زن ــو هن ت
ــر  ــم و کلــی کارهــای دیگــه ام گی ــم، حــرف زدن خوابیدن

ــی دی.  م
ــه  ــش ک ــد روز پی ــن چن ــا همی ــن ت ــن! م ــرش رو بک  فک
ــه  ــودم؛ ی ــا ب ــودی، کهنســال ترین کــودک دنی ــده ب ــو زن ت

ــاله!  ــودک 74 س ک
ــا را  ــت دادی و م ــره رضای ــالگی، بالخ ــن 96 س  در س
در غــم و انــدوه مرگــت گذاشــتی و تشــریفت رو بــردی. 
البتــه طبــق اســتاندارد خــودت، جــوون مــرگ شــدی... 
مــن کم کــم احســاس می کــردم کــه زودتــر از تــو 
می میــرم و تــو مــی آی ســر جنــازه ام و پشــت جنــازۀ مــن 
ــه  ــی دی... ب ــوه م ــوگوار جل ــودت رو س ــی ری و خ راه م
خــدا ایــن اتفــاق اگــه می افتــاد، تــو بیشــتر از غــم اجــرا 
ــا  ــار ســوگوار می شــدی ت نشــدن رســم و رســومات درب

مــرگ مــن!  
ــه  ــو فقــط ی ــر از آدم هــای ولخــرج، ت ــای پ ــوو ایــن دنی ت
زن غیــر از خــودت بــه مــن نشــون بــده کــه چهارصــد تــا 
کیــف دســتی داره کــه بــرای همــۀ اون هــا رســم و رســوم 
درســت کــرده. دلــم می خــواد یــه آتیــش بــزرگ درســت 
کنــم و همــۀ ایــن کیف هــا را بریــزم اون تــوو تــا جزغالــه 

بشــن. امــا مگــه می شــه؟ اوال کــه ارثیــۀ مــادر محبوبمــه 
و بعــدش، خــودت خــوب می دونــی هــر کــدوم از ایــن 
ــون  ــم بعضیاش ــر می کن ــی ارزن. فک ــدر م ــا چق کیف ه
رو از پوســت آخریــن گونــۀ یــه حیــوون منقــرض شــده 

دوختــن. 
ــق  ــو ح ــارۀ ت ــا درب ــه! ام ــرگ حق ــه م ــن ک ــت گفت راس
نبــود. چــون بایــد بــه زور تــو را می ذاشــتن تــوو گــور... 
ــی  ــت کتب ــد رضای ــل بای ــدی، عزرائی ــده می مون ــه زن اگ

ــت.  ــم می گرف ــودت رو ه خ
 آخه چرا مامی! 

 فکــرش رو بکــن کــه مــن نتونــم مثــل تــو رکــورد بزنــم. 
مثــال شــیش مــاه دیگــه یــا حداکثــر چهــار ســال دیگــه 
بمیــرم. ایــن روزهــا کاتریــن، زن پســرم ویلیــام، بــا چنان 
ــه  ــه مطمئن ــگار ک ــه، ان ــگاه می کن ــن ن ــه م ــدی ب لبخن
ــه زودی،  ــه و ب ــو می بین ــه من ــال هاییه ک ــن س ــن آخری ای
خــودش می شــه ملکــۀ مملکــت... فکــرش رو بکــن کــه 
تاریــخ انگلســتان، پــس از مــرگ ویلیــام دوبــاره تکــرار 
ــم  ــن مطمئن ــن اول..! م ــه کاتری ــا ملک ــم ب ــه. اون ه بش
کــه اگــه ایــن کاتریــن موزمــار، ملکــۀ انگلســتان بشــه، 
حتمــا رکــورد تــو رو می شــکونه. البتــه مــا ملکــه ای بــه 
ــت  ــون بدبخ ــن آرگ ــتیم. اون کاتری ــن نداش ــم کاتری اس
هــم کــه گیــر جــد عیاشــم هنــری هشــتم افتــاد و 

آخــرش، چلــه نشــین شــد. 

 امــا ایــن یکــی کاتریــن، عمــرا ایــن جــوری باشــه. عیــن 
ــم  ــم هاش ه ــت اون چش ــه. پش ــد می زن ــط لبخن ــو فق ت

فقــط یــک طمــع هســت؛ ملکــه کاتریــن اول! 
ــازۀ  ــم. تشــییع جن  چــه مراســم باشــکوهی واســت گرفت
باشــکوِه ملکــۀ مقتــدر انگلســتان و حومــه! امــا عــده ای 
فکــر می کنــن کــه ایــن تشــییع جنــازۀ خــود بریتانیــا بــود. 
چــون اســکاتلندی ها، ایــن روزهــا، آرزوی بازگشــت بــه 
قبــل از 1707 را دارن. مــن هــم کاریزمــای تــو را نــدارم. 
شــاید سرنوشــت شــوم مــن ایــن باشــه کــه در دوران مــن، 
ــخ  ــِر تاری ــر س ــاک ب ــن خ ــه و م ــه بش ــتان تجزی انگلس

انگلســتان بشــم. 
ــن  ــی و م ــده بمون ــو زن ــه ت ــود ک ــر ب ــاید بهت ــس، ش  پ

جوونمــرگ بشــم. 
 شــاید هــم لعنــت ابــدی دیانــا روی پیشــونی مــن حــک 
ــن  ــارۀ م ــترآدموس درب ــن نوس ــه می گ ــه. آخ ــده باش ش
ــه ای،  ــای کین ــن دیان ــرده... از ای ــی ک ــی پیش بین همچ
ــرگردون  ــد اون روح س ــه و بع ــم بکن ــه نفرین ــی آد ک بر م
ــش  ــوو زندگی ــذه ت ــه. اینق ــن راه بیفت ــال م ــش دنب عیاش
عشــق و حــال کــرده کــه فکــر نمی کنــم اگــه بهشــت هــم 
ــه.  ــه عشــق و حــال کن ــام حیاتــش بتون ــره، بیشــتر از ای ب
ــه  ــم مجدلی ــیح، مری ــای مس ــای عیس ــوی چش ــازه جل ت

ــا...  ــه دیان هــم بایــد راهبــه بشــه، چــه برســه ب
ــه  ــو واس ــم! ت ــم جهن ــت می ری ــک راس ــه ی ــو ک ــن و ت  م
ایــن کــه ملکــۀ انگلســتان بــودی و مــن، واســه ایــن کــه 
ــن،  ــای انگلیک ــتاندارد کلیس ــق اس ــودم. طب ــو ب ــۀ ت بچ
ــرش رو  ــن. فک ــم می ش ــی جهن ــه راه ــلمون ها هم مس
ــم،  ــوو جهن ــم کلیســای انگلیکــن، نشســته ت بکــن؛ زعی
دو رتــا دورش هــم مســلمون. البتــه تــوی ناقــال، در ایــام 
ــی هــم  ــط خوب ــودی و رواب ــرده ب ــرش رو ک ــت فک حیات
ــم  ــوو جهن ــا ت ــم اون ج ــک کن ــتی. ف ــلمونا داش ــا مس ب
هــم بــرای خــودت، دم و دســتگاهی راه می نــدازی و یــه 

ــی.  ــا می ش ــم اون ه ــی زعی جورای
 مامی! 

 از اتحادیــه خــارج شــدی و بعــد، تــو و رفقــا، اتحادیــه 
ــا  ــو داره ب ــراغ ت ــم در ف ــیه ه ــوندی. روس ــه کش ــه گ را ب
ــم  ــط می تونی ــم فق ــا ه ــه. م ــی می زن ــا رو پای ــۀ م هم
محکــوم کنیــم. غیــر از محکومیــت هــم فقــط می تونیــم 
بغــض خودمــون رو قــورت بدیــم و در گوشــۀ گنجه هــا، 
جایــی کــه ماهواره هــای روســی و آمریکایــی مــا را دیــد 

نزنــن، گریــه کنیــم. تــازه ایــن زلنســکی، پــدر ســوخته، 
از مــا کمــک می خــواد تــا 20 درصــد کشــورش رو کــه 
روس هــا بــاال کشــیدن پــس بگیــره. بــه خــدا قســم، ایــن 
ــا رو در  ــتعمرۀ م ــه مس ــی نمی تون ــش، حت ــن ل ــرۀ ت پس
جبــل الطــارق اداره کنــه. همیــن 80 درصــد اوکرایــن از 
ســر پــدر جــدش هــم زیادتــره... تــو دیگــه نیســتی و مــن 
نمی دونــم از کــی بایــد بپرســم کــه ایــن بچــۀ تــن لــش 

را از کجــا پیــدا کردیــن و حوالــۀ شــیکم مــا کردیــن؟ 
ــم!  ــن حرف هــای زشــت بزن ــد از ای  اوه مامــی! مــن نبای
خــالف پروتکل هــای درباریــه... نمی دونــم چــرا از 
ــدم.  ــش ب ــواد فح ــم می خ ــش دل ــردی، هم ــو م ــی ت وقت
ــه پاییــن..! فکــرش رو بکــن؛ تــوو ســن  اون هــم نــاف ب
ــا  ــم. ام ــم بکن ــی می تون ــر غلط ــره ه ــالگی، بالخ 74 س

چــه غلطــی؟
ــه  ــمون ب ــه ریس ــرت، ی ــل قب ــم از داخ ــاس می کن  احس
مــن بســته شــده و هــر طــرف مــی رم احســاس می کنــم 
ــراره  ــه ق ــم ک ــدش ه ــی... بع ــگا می کن ــو نی ــو داری من ت
بمیــره، بــرم پیــش تــو! زکــی! چــه سرنوشــت قشــنگی..! 
ــم؟  ــی می نویس ــرای ک ــه دارم ب ــن! نام ــش ک ــال ول  اص
ــد  ــدای بلن ــا ص ــور ب ــن ج ــم؟ همی ــتش کن ــا پس کج
بــا خــودم حــرف می زنــم؛ حتمــا تــو می شــنوی... 
می فهمــی الیزابــت، تــو حتمــا داری منــو می بینــی! 
ــن طــور  ــال مــن ای حتمــا داری صدامــو می شــنوی... اق

ــردی!                                                                                   ــم ک ــور حالی ــن ط ــم. ای ــر می کن فک
پسرت
ریچارد سوم
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اخبار خارجه

اینترنت کنگره آمریاک، از مخابرات ایران تامین 
می شود

ــت: در  ــان گف ــت خودم ــۀ مملک ــور خارج ــر ام  وزی
جریــان شــلوغ پلوغی هــای کنگــرۀ امریــکا، بعــد 

انتخاباتشــون، اینترنــت قطــع شــد. 
 بــه گــزارش خبرگــزاری فکاهــی مالنصرالدیــن، در 
ــی از  ــر یک ــان، نظ ــر عبداللهی ــر امی ــخنان اخی ــارۀ س ب
کارشناســان را پرســیدیم. او پاســخ داد: »مــن چــه 

می دونــم!« 
 خبرنــگار مــا تاکیــد کــرد: »خــو نکبــت! وختــی 
ــا  ــت م ــه، وخ ــی آی مصاحب ــی م ــه چ ــی واس نمی دون

می گیــری..؟«  رو 
 عــوض اون یکــی، یــه بــی کار دیگــه رو خفــت کردیــم. 
ــه  ــی می گ ــان چ ــر عبداللهی ــن امی ــا ای ــیدیم: »باب پرس

واســه خــودش؟«
 اون کارشناســه که فقط اســمش کارشــناس اســتراتژیکه 
ــا  ــگار م ــه خبرن ــاره ب ــن ب ــداره، در ای ــم ن ــال اس و اص
ــکا،  ــرۀ آمری ــه کنگ ــه ک ــت می کن ــن ثاب ــت: »همی گف

ــه...«  ــون گرفت ــرات خودم ــش را از مخاب ــط اینترنت خ
 خبرنگار ما پرسید: »از کجا فهمیدی؟« 

 اون آقــا کارشــناس اســتراتژیک زاده پاســخ داد: »خــب 
واســه ایــن کــه اینترنــت آمریــکا عمــرا قطــع بشــه. فقــط 
ــر  ــا فیلت ــن، ی ــش می کن ــه قطع ــلوغ می ش ــا ش ــه ت ایران

ــا...«  ــور کاره ــن ج ــن و از ای می کن
 تــا خبرنــگار مــا بــره آبدارخونــه، چکشــی چیــزی پیــدا 
کنــه، بزنــه تــوو ســِر کارشناســه، یــارو در رفتــه بــود. بــا 

کمــال تاســف! 

غالت اوکراین، راهی برای مقابله با کمبود 
سوخت

 حــاال کــه در لهســتان، بــه ســبب قطع شــدن گاز روســیه، 
بــرای تامیــن گرمــا، زبالــه می ســوزانند، راهــی بــه ذهــن 
سیاســاتمداران اروپایــی رســیده تــا بــرای مقابلــه بــا 
ســرمای زمســتان، در ایــن بــی گازی، بــرای تامیــن گرمــا، 

از غــالت صادراتــی اوکرایــن اســتفاده کننــد.  
ــن  ــن، در ای ــه گــزارش خبرگــزاری فکاهــی مالنصرالدی  ب
ــن  ــن کارشــناس ها کــه عی ــاره، رفــت ســراغ یکــی از ای ب
ــه  ــرای هم ــواب ب ــی ج ــتینش کل ــی« در آس ــای »ووپ آق
ــی آدم  ــا! وخت ــن باب ــت: »ببی ــاروه گف ــی داره... اون ی چ
ــه  ــوخت ب ــا س ــوزونه ت ــهری را بس ــای ش ــه زباله ه می تون
دســت بیــاره، هــر انســان هــم خــودش یــه کــوره داره کــه 
زبالــه می ســوزونه، یعنــی غــذا می ســوزونه و گرمــا 

درســت می کنــه...« 
 خبرنــگار مــا از ایــن آقــای ووپــی پرســید: »جــل الخالق، 

ایــن کــوره دیگــه چیــه؟ چــی می ســوزونه؟« 
ــن  ــوره همی ــت: »ک ــه گف ــای ووپی ــبیه آق ــه ش ــه ک  آقاه
ــا  ــوزونن و گرم ــذا بس ــن غ ــه می تون ــت ک ــکم آدم هاس ش
بیــرون بــدن! ســوخت روســی کــه نیســت، امــا نخــود و 

ــت.«  ــه هس ــی ک ــای اوکراین لوبی
ه، کثافــت! حالــم 

َ
 خبرنــگار مــا در پایــان تاکیــد کــرد: »ا

بــه هــم خــورد!« 
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 اقلیم کردستان عراق، به یکی از 
قدرت های موشکی منطقه تبدیل می شود!

ــتیک و  ــتیک و بی الس ــک بالس ــا موش ــود ده ه ــا وج  ب
کــش تنبانــی کــه اکنــون در کردســتان وجــود دارد، ایــن 
اقلیــم، اکنــون یکــی از قدرت هــای موشــکی در منطقــه 

اســت. 
 بــه گــزارش خبرگــزاری فکاهــی مالنصرالدیــن، در پــی 
شــلیک ده هــا فرونــد موشــک بــه خــاک اقلیم کردســتان 
عــراق، از جملــه در اطــراف اربیــل، یکــی از مســیوالن 
ــان  ــل در می ــام اربی ــه ن ــد ک ــتار آن ش ــم خواس ــن اقلی ای

دارنــدگان بیشــترین موشــک در منطقــه ثبــت شــود. 
ــرده  ــش ب ــت نام ــا خواس ــرا از م ــه چ ــاره ک ــن ب او در ای

ــد!«  ــم بخندن ــم به ــرد: »می ترس ــد ک ــود، تاکی نش
وی دربــاره تبدیــل اقلیــم بــه قــدرت موشــکی بــه 
خبرنــگار مــا گفــت: »مگــه ایــن طــور نیســت کــه هــر 
ــکی  ــدرت موش ــه، ق ــته باش ــاد داش ــک زی ــس موش ک
ــی موشــک  ــم االن کل ــا ه ــب م ــه؟ خ ــوب می ش محس

ــاده...«  ــک افت ــب، موش ــه وج ــب ب ــم. وج داری
خبرنــگار مــا بــه او گفــت: »ترشــی نخــوردن هــم تاثیــر 
خوبــی در نیــل بــه اهدافتــون داره... عــی کنیــن ترشــی 

ــن!«  ــرش می کنی ــی ت ــن! یهوک نخوری

 طنز، اما واقعی: سکس پارتی در برابر یورش 
هسته ای 

 اوکراینی هــا، در پاســخ بــه احتمــال »انفجــار هســته ای« 
قصــد برگــزاری ســکس پارتی دارنــد. 

 بــه گــزارش خبرگــزاری روســِی آرتــی، در میان شــایعات 
ــه  ــورش هســته ای روســیه ب ــارۀ احتمــال ی ــده، درب فزاین
ــوان  ــه فراخ ــی ب ــزار اوکراین ــتر از 15 ه ــن، بیش اوکرای
ــی، در  ــته جمع ــی دس ــکس پارت ــزاری س ــِی برگ تلگرام
ــام  ــا انج ــیه ب ــوری روس ــت رئیس جمه ــورِت موافق ص

ــد.   ــت دادن ــن، پاســخ مثب ــه اوکرای ــورش هســته ای ب ی
 یکــی از زنــان برگزارکننــدۀ ایــن فراخــوان در ایــن 
ــال  ــر دنب ــرایط، بش ــن ش ــی در بدتری ــت: »حت ــاره گف ب
ــرای ایجــاد  ــن طــرح، ب چیزهــای خــوب می گــردد و ای
شــده  پیشــنهاد  اوکراینی هــا  میــان  در  خوش بینــی 

ــت.«  اس
ــتیم  ــا خواس ــت: »م ــدگان گف ــر از برگزارکنن ــی دیگ  یک
اعــالم کنیــم، هــر قــدر هــم بخواهیــد مــا را بترســانید، 

ــه چیــز متفاوتــی تبدیــل خواهیــم شــد!«  مــا ب
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گفته اند در خط ایران ایر ما، موشی آمد مانع پرواز شد 
خلبان را چون خبر آمد، بگفت تا همه درهای بسته باز شد

گفت آن رانندۀ بی ادعا، موش گر باشد در این طیاره ام
در میان راه یغما می کند، هم من و هم مردم بی چاره ام 

از همین این جا که بر روی زمین، در امانیم و چنین شاد و امین 
باید از این موش موذی شد رها، نه بر اوج آسمان، روی زمین 

عده ای گفتند ای مرد عزیز، موش هم مخلوق یزدان است، چو ما 
در سفر آید، شما را باک نیست، گر نشیند گوشه ای بی  ادعا 

خلبان سر را تکان داد و بگفت: »موش این جانور کوچک و ریز
گر نشیند بی صدا، ما را چه باک، بی هیاهو و بدون جست و خیز؟

لیک این موجود خوار و پست و ریز، چون بر اوج آسمان پرواز کرد 
آن بزرگی را به خود بیند، در اوج، همچو شاهینی که بالش باز کرد
جست و خیزی می کند به چپ و راست، در میان خلق بلوا می کند

حس شیدایی در او گل می کند، حس پستی را ز سر وا می کند«  
داستان موش و آن طایره هم داستان ملت مظلوم ماست 

موش ها را خود بها دادیم و این، از حکایت های بس مغموم ماست. 

اشعر الشعرای یخته دل
حیدر سهیلی اصفهانی )صخره(
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