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خالی از شوخی

مسعود ناصری
آتالنتا ،جورجیا

انتخابات ،انتخابات

انتخابات امسال ایران قرار است خیلی داغ
باشد .اینقدر قرار است داغ باشد که هنوز هیچ نشده
مذاکرات اتمی ایران با گروه «پنج بعالوه یک» کامال
سرد شده و نتیجهای نداشته است .ایران میگوید
بعد از انتخابات بر سر مسائل هستهای بحث
میکنیم و غرب میگوید برای ما فرقی نمیکند و
اگر حتی آن میمونی که از مسافرت فضایی شما
برگشت به ما قول بدهد که بمب نمیسازید ما قبول
داریم و کاری میکنیم که خانم کاترین اشتون هم
این حرف را به اتحادیه اروپا بفروشد .ایران میگوید
میمون خودتی!
در ایران همه چیز آماده است .بسیجیها
از ساندیس اشباع شدهاند .لباس شخصیها
لباسهای خود را از خشکشویی جماران تحویل
گرفتهاند .نیروی انتظامی باتومهای برقی خود را
برای شارژ شدن به برق زدهاند و خواهران زینب
زیر لباسهای سیاه و بلند خود باتومهای چوبی
غیربرقی خود را با روغن زیتون برق میاندازند.
حتی سپاه هم قرار است یکی دو ماهی دست
از چاپیدن پول مردم ایران دست بردارد و بر روی
انتخابات و انتصابات رهبر فقیه تمرکز کند.
جنبش سبز هم زنده است و آماده که بیاید
و از همه آنهایی که درباره آمادگی آنها در باال
گفتیم کتک بخورد و چهار سال دیگر با حقارت و
سرافکندگی و احساس پوچی زندگی را سر کند و
به چهار سال بعد فکر کند و دوباره به صحنه بیاید.
یک رییس جمهور که ادعای مدیریت جهانی
میکند اما قرار است همه کابینهاش را تا قبل از

انتخابات بیرون کند در مقابل دو رییس جمهور
سابق و چند نفر دیگر که اجازه شرکت نداشتهاند،
قرار گرفتهاند.
مردم نمیدانند که به محمود افغان و گروه او
رای بدهند یا به شاه سلطان حسین.
بسیاری در خانه خواهند ماند و ماهوارههای
لوس آنجلسی را تماشا خواهند کرد که میگویند
ای مردم ،رای ندهید .وقتی آنها ماهواره تماشا
میکنند بسیج و سپاه و لباس شخصیها و
خواهران زینب با شناسنامههای افغانی گونی
گونی رای به صندوقها میریزند و به تحریمها
میخندند...

نذر بدون اجازه شوهر

به گفته خبرگزاری حوزه ،آیتاهلل خامنهای
فتوایی در مورد این سئوال که آیا «نذر کردن یا عهد
کردن زن که امری شخصی است و به حقوق شوهر
ضرری نمیزند بدون اجازه شوهر جایز و صحیح
است؟» پاسخ داده است که زن حق نذر کردن از
اموال شخصی خود که در حقیقت متعلق به شوهر
است را ندارد و اقدامی باطل است!
قابل توجه خانمهایی که در حرم حضرت
معصومه و امام رضا و امامزادههای متفرقه کشور
نذر میکنند که روزی تام کروز و لئوناردو دوکاپریو
از آمریکا بیاید وآنها را با خود به آنجا ببرد!
خانمها ،وقت خودتان را بیخود تلف نکنید
چون نذر شما اگر مقلد آقای خامنهای هستید به
جایی نخواهد رسید و بهتر است اول از شوهرتان
اجازه بگیرید و بعد نذر کنید! و دعا کنید که
شوهرتان این دو تا هنرپیشه را دوست داشته
باشید...

خاتمی یا احمدینژاد؟

این روزها بحث آمدن محمد خاتمی رییس
جمهور سابق به صحنه سیاست و کاندیدا شدن برای
ریاست جمهوری دوره جدید بسیار داغ شده است.

بسیاری میگویند اوضاع زمان خاتمی بد بود
ولی بدتر نبود .بعضی دیگر میگویند اوضاع امروز با
رژیم احمدینژاد بهتر است چون بدتر بودن اوضاع
باعث فروپاشی رژیم میشود و این بهتر است.
به هر حال میتوان اینگونه بحثها را در یک
داستان کوتاه به شرح زیر خالصه کرد تا کسانی
که سیاست اسالمی را نمیفهمند و نمیشناسند
روشنتر به قضایا نگاه کنند:
فرض کنید که مجبورید با دختری که از قبل
برایتان تعیین شده و بسیار بداخالق و زشت و
بدقواره است ازدواج کنید .اوضاع زمان خاتمی
اینگونه است که این دختر را در مراسم خواستگاری
از فاصله دور و کامال پوشیده و با حجاب کامل
میبینید اما در زمان احمدینژاد او لخت و عور
بیرون میآید و میتوانید در حالی که او به شما
چای تعارف میکند ،هیکل بد و صورت زشت او
را از نزدیک تماشا کنید! در هر دو صورت سر شما
کاله رفته است.

نکتههای اتمی و غیـراتمی

مردمان ایران امروز به دو گروه تقسیم شدهاند.
یک گروه آنهایی هستند که میخواهند مثل
آن دختری که احمدینژاد گفته بود در زیرزمین
خانهشان راکتور اتمی بسازند .گروه دوم آنهایی
هستند که اهل صلح و صفا هستند و میخواهند
دستگاههای تقطیر آب برای درست کردن عرق

خانگی و یا گوشتکوب برقی برای له کردن دانههای
انگور درست کنند...

«اطالعات» و «کیـهان»!

آیتاهلل موسوی بجنوردی یکی از شاگردان
روحاهلل خمینی گفت :در شروع انقالب با امام توافق
داشتیم که چون مردم از وزارت اطالعات شاه یعنی
«ساواک» خاطره بدی دارند این وزارتخانه را حذف
کنیم .ایشان هم توافق داشتند چون میگفتند چون
«کیهان» را داریم به «اطالعات» نیازی نیست!
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طنزهای دو بار مصرف

شنیدم قرار است امسال در ایران انتخابات
ریاست جمهوری برگزار شود.
ـ آخ جون! حاال میتوانم تمام طنزهای هشت
سال اخیرم را که درباره احمدینژاد نوشته بودم
دوبارهنویسی کنم و فقط اسم رییس جمهور جدید
را به جای احمدینژاد بگذارم!

ماشین زمان در ایران
ساخته شد!

خبرگزاری «فارس» گزارش داد که به گفته علی
رازقی سرپرست مرکز هدایت راهبردی مخترعان و
مبتکران کشور «ماشین زمان» در ایران ساخته
شده است.
این دستگاه به گفته علی رازقی یک کیس
کامپیوتر است که میتواند تمام اطالعات افراد
را برای پنج تا هشت سال آینده پیشبینی کند.
وی میگوید دقت این کامپیوتر یا ماشین زمان
 ۹۸درصد است .وی در جواب یکی از خبرنگاران که
پرسیده بود چرا فقط پنج تا هشت سال؟ ماشین
زمان باید صد سال آینده را پیشبینی کند ،گفت:
قیمت این دستگاه حدود  ۵۰۰هزار تومان است و
برای همین بیشتر از پنج تا هشت سال را نمیتواند
پیشبینی کند!
او در جواب خبرنگار دیگری که پرسید« :آیا
این ماشین زمان میتواند به آینده برود و نرخ دالر
را به ما بگوید؟» گفت :آن دو درصدی که گفتم
همین قضیه دالر در ایران بود که فکر نمیکنم
هیچ ماشینی در دنیا بتواند آن را پیشبینی کند!

وصیتنامه بشار االسد

گویا بشار االسد وصیتنامه خود را نوشته و به
دست رییس ارتش خود سپرده است .میگویند
این وصیتنامه را او در عرض یک ماه اخیر تنظیم
کرده است .جالب این است که او در قسمتی از
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وصیتنامه خود ذکر کرده« :اگر من مردم و مادرم
به تشیع جنازهام آمد سعی کنید احمدینژاد را از
او دور کنید تا ماچش نکند».
این عربها حتی بعد از مرگ هم غیرتی
هستند!

«فیس بوک» پارسی

هومر آبرامیان ،یکی از مدافعین سرسخت زنده
نگه داشتن زبان پارسی و عربزدایی از آن ،در
اعالمیه آخر خود به دوستداران برنامههای تلویزیونی
و اینترنتی خود گفت که از این به بعد آنها به جای
واژه بیگانه «فیس بوک» باید از واژه پارسی «چهره
دیوان» و یا «سیمانامه» استفاده کنند!
او میگوید به جای الیک زدن «گفتار
نیک» بگذارید و به جای کامنت از واژه «سخن
دامنگستر» بهرهمند شوید!

مرگ بانوی آهنین

خبر یافتیم که مارگارت تاچر ،نخست وزیر سابق
انگلستان ،در سن  ۸۷سالگی در لندن درگذشته
است .مارگارت تاچر اولین نخست وزیر زن این
کشور بود و حدود  ۱۱سال در پست خود باقی
ماند .او را به عنوان «بانوی آهنین» میشناسند.
علت مرگ خانم تاچر حمله قلبی اعالم شده
ک خورده دهن لق خبر باال
است .گویا یک شیر پا 
رفتن ایرانیان از دیوار سفارت انگلیس را که مدتها

کانون دوستداران فرهنگ ایران
IRANIAN CULTURAL ASSOCIATION

James Madison High School, 2500 James Madison Drive, Vienna, VA 22181
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از خانم تاچر پنهان کرده بودند به او داده بود و
ایشان درجا سکته کردند!

افکار عمیق

چرا مردم ایران وقتی داستانهای امام حسین
را میشنوند اینقدر گری ه و زاری میکنند اما وقتی
دالر هزار تومانی به چهار هزار تومان میرسد به
جای گریه میزنند زیر خنده؟

یارانه

تعریف جدید یارانه توسط دوستان و دانشجویان
دانشکده پزشکی ایران:
شیاف دولتی برای تسکین درد یبوست مردمی
با عوارض جانبی کاهش بینایی!

شستن پای بزهکاران جوان

پاپ فرانسیس رهبر جدید کاتولیکهای جهان
در یک حرکت بیسابقه طی مراسمی پای بزهکاران
جوان ایتالیایی را با آب مقدس کلیسای واتیکان
شست و در حین شستن پایشان برای آنها دعا
خواند و به چشمان آنها خیره شد.
بسیاری این حرکت سبمولیک پاپ اعظم را
درک نکردهاند .گروهی میگویند او میخواسته
بگوید که مسیحیان به جای قطع پای بزهکاران
با اره و چاقو و ساطور پای آنها را با آب مقدس
میشویند و از گناه آنها میگذرند و آنها را به راه
راست هدایت میکنند .برخی دیگر میگویند پاپ
اعظم از لمس کردن پای جوانان مانند بعضی از
کشیشان بچهباز کلیسای کاتولیک لذت میبرد.
هرچه باشد به هر حال کار این آقای فرانسیس
قشنگ است و بسیار پرارزش .میدانید صورتحساب
آب مقدس کلیساهای کاتولیک ایتالیا در سال
چقدر است؟

خواب جنیفر لوپز

من اصال به تعدد زوجات سیستم اسالمی ایران
اعتقاد ندارم و نداشتهام .اما بعد از سالها مکالمه
تلفنی با رفقای خود در ایران که مرتب پز داشتن

صیغه و ازدواج موقت خودشان را میدهند یواش
یواش به قضیه دو زنه بودن توجه پیدا کردهام .مخ
مرا زدهاند .مثال االن مدتی است که به جای این
که فقط جنیفر لوپز را خواب ببینم ،خواب او را با
در خواب دیدن شکیرا مخلوط کردهام! یعنی این که
یک چشمم جنیفر را خواب میبیند و چشم دیگرم
که معموال چشم چپ است شکیرا را!
بدبختی این خوابهای مضاعف که در نتیجه
تبلیغات چند همسری دوستان عایدم شده این
است که صبحها با پلک زدنهای مرتب و عصبی
از خواب بیدار میشوم و عیال فکر میکند این پلک
زدنها نوعی اشاره و سمبل خواستن او است و...
به نظرم همان یک زن داشتن خیلی بهتر است
و زحمت کمتری دارد...

آموزش

دوستی از ایران میگفت که همه دارند
بچههایشان را به کالس شنا میفرستند که شنا یاد
بگیرند و یا آنها را در کالسهای آموزش سوارکاری
میگذارند .بعضیها هم کالس خلبانی میروند.
پرسیدم :چرا؟ چطور اینقدر اهل ورزش
شدهاند؟
گفت :پیشبینی شده که مملکت دارد میرود
زیر آب و یا ممکن است اسراییل و آمریکا همه را
بفرستند به هوا .پس شنا کردن و خلبانی کلی
کمک میکند.
پرسیدم :سوارکاری برای چی؟
گفت :برای این که مملکت خر تو خره!

تفسیـر آهنگ «کویر»
گوگوش

چون موضوع گوگوش و برنامه آکادمی گوگوش
این روزها بسیار داغ است تصمیم گرفتیم یکی از
شعرهای قدیمی گوگوش که بر روی آهنگ معروف
«کویر» او قرار گرفته را موشکافی کنیم و ضمن
بررسی معانی استعاری آن این شعر را بهروز کرده
و یا به قول بچهها  updateکنیم .معنی شعر در
پرانتز آمده است.
میون یه دشت لخت ،زیر خورشید کویر
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مونده یک مرداب پیر ،توی دست خاک اسیر
منم اون مرداب پیر ،از همه دنیا جدام
داغ خورشید به تنم ،زنجیز زمین به پام
(خب ،مشخص است که این داستان یک
مرداب است که درست مثل زاینده رود خودمان
در زیر آفتاب کویر به دشت لخت و برهوت تبدیل
شده است).
من همونم که یه روز ،میخواستم دریا بشم
میخواستم بزرگترین ،دریای دنیا بشم.
(مالحظه میفرمایید که این کویر مثل بسیاری
از مردم ایران در رویاهای واهی به سر میبرد .آیا
شما مردابی را میشناسید که دریا شود؛ آن هم
بزرگترین دریای جهان؟)
آرزو داشتم برم ،تا به دریا برسم
شبو آتیش بزنم ،تا به فردا برسم
(یک شعار توخالی که در این آرزو هست این
است که اگر شب را آتیش بزنی آب مرداب کمتر و
کمتر میشود نه بیشتر .این شب است که باعث
میشود کویر کمی خنکتر شود).
اولش چشمه بودم ،زیر آسمان پیر
اما از بخت سیاه ،راهم افتاد به کویر
چشم من اونجا بود ،پشت اون کوه بلند
اما دست سرنوشت ،سر رام یه چاله کند
(اینجا بحث کامال سیاسی است .احتماال به
یکی از انقالبیون قبل از سال  ۵۷اشاره میکند که
سر چشمه فکرهای سیاسیاش به حوزههای علمیه
و محافل زیرزمینی اسالمیستها افتاد و به جای
رفتن به پشت اون کوه بلند (البرز) یعنی روسیه
کمونیستی مجبور به ائتالف با طرفداران شریعتی
و رجوی شد و به راه دیگر افتاد)
توی چاله افتادم ،خاک منو زندونی کرد
آسمون هم نبارید ،اونم سرگردونی کرد
(مشخص است که این شخص به زندان افتاد
و منظور از خاک احتماال «ساواک» است .بعد هم
آسمان نبارید یعنی انقالب نشد و هم سرگردون و
حیرون و آویزون ماندیم).
خورشید از اون باالها ،زمینم از این پایین
هی بخارم میکنن ،زندگیم شده همین
(خورشید سمبل گذشت زمان و کهولت سن
این شخص انقالبی است و زمین یعنی واقعیت
موجود در ایران آن روز .مشخص است که این
شخص امیدش را دارد از دست میدهد)
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چاوز :محمود ،مرا از باال خواستهاند .دوست داری با من بیایی اون باال؟

با چشام مردنمو ،دارم اینجا میبینم
سرنوشتم همینه ،من اسیر زمینم
(احتماال انقالب سال  ۵۷اتفاق افتاده و این
شخص از آنچه که میبیند دارد زجر میکشد اما
چون نمیتواند از کشور خارج شود و اسیر زمین
یعنی کشور خودش شده ،یعنی «ممنوعالخروج»
شده ،قبول میکند که این سرنوشت اوست)
هیچی باقی نیست ازم ،قطرههای آخره
خاک تشنه همینم ،داره همهاش میبره
(مشخص است که امالک این شخص انقالبی
مصادره شده است و تا قطره آخر دارایی او را
بردهاند .منظور از خاک تشنه یعنی «ساواک»
جدید است که تشنه پول و مال مردم شده است)
خشک میشم ...تموم میشم
فردا که خورشید میاد
شن جامو پر میکنه
که میاره دست باد
(این قسمت شعر بسیار مهم است چون مرداب
نه تنها دریا نشده ،آن هم بزرگترین دریای جهان،
بلکه دارد خشک میشود و خورشیدی که سمبل
ب کویرها است کار را خرابتر
آزادی و پیروزی بر ش 
میکند .کامال مشخص است که انقالب اسالمی

ایران جا افتاده و همه انقالبیهای قبل از انقالب
دارند مثل میوه خشک شده از درخت میافتند
و حسرت شبهای کویر را میخورند .باید پرسید
چرا مردابی که گذرش به کویر افتاده باید در رویای
دریا شدن باشد؟
دریاچه کافی نبود؟ آیا این مردابی در سواحل
فلوریدای آمریکاست یا مردابی در حاشیه کویر
لوت؟ چرا این مرداب گول کسانی را میخورد
که میگفتند سرچشمه هستند و او را سیراب
میکنند؟
چشمش کور .حال بگذار شن جایش را پر
ن هم شنهایی که
کند تا از این خوابها نبیند .آ 
باد میآورد و مشخص نیست این باد قهر طبیعی
دنیاست و یا سمبل وزش اعمال نفوذ خارجیان
یعنی انگلیسیها و آمریکاییها)...

نکته سیاسی

این که در این مساله درماندهایم که بگوییم همه
بدبختیهای امروز ایران به خاطر تحریمها است یا
وجود احمدینژاد مثل این است که بر سر این که
اول مرغ بود یا تخم مرغ بحث کنیم...

