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خالی از شوخی

مسعود ناصری
آتالنتا ،جورجیا

سه درخواست از رییس
جمهور جدید

رییس دفتر رهبر «معظم» انقالب تصریح
کرد که هدایت ،حمایت و دعا ،سه درخواست از
رییس جمهور منتخب حسن روحانی میباشد.
حجتاالسالم محمد محمدی گلپایگانی در
همایش بزرگ علما و روحانیون گیالن این مطلب
را عنوان کرد.
دفتر موقت حسن روحانی در جواب این
حجتاالسالم نوشته :بحمداهلل که هدایت دست
مقام معظم است و به ما مربوط نمیباشد .در مورد
حمایت مسلما کمکهای ما به «حزباهلل» و بشار
االسد قطع نخواهد شد و کما فی السابق ادامه
خواهد داشت .آنچه برای من حقیر باقی میماند
دعاست که به روی چشم!

روحانی و دوران
انتظار ملت

تمام شاخصهای اقتصادی ،سیاسی و
اجتماعی در ایران بعد از اعالم پیروزی حسن
روحانی در حال باال رفتن هستند .بازار سهام و
دالر و سوددهی شرکتها در وضع بسیار عالی
بسر میبرند .روحیه مردم کمی بهتر شده است.
از آنجا که پیشبینی میشود بعد از آمدن حسن
روحانی و گرفتن سکان کشتی در حال غرق رژیم
جمهوری اسالمی اوضاع به زمان سابق برمیگردد

و نخود هشت هزار تومانی و دالر چهار هزار تومانی
و خیار دو هزار تومانی در انتظار ملت ایران است،
آیا بهتر نیست که حسن روحانی در انتظار روز
قسم خوردن بماند و چهار سال بعد مقام خود را
تحویل بگیرد؟
به قول آمریکاییها بعضی وقتها  foreplayاز
خود  sexبهتر است!

اطالعیه

دفتر موقت انتقال قدرت جناب دکتر حسن
روحانی رییس جمهور منتخب ایران اسالمی به
اطالع کلیه هموطنان عزیز میرساند که به مناسبت
تقارن ماه رمضان با روز آغاز ریاست جمهوری
ایشان در سایه دعاهای ایشان قرار است کلیه ایام
روزهداران ایران از بامداد روز مراسم تحلیف تا پایان
ماه مبارک رمضان به جای یک روز دو روز حساب
بشود .طبیعی است که میزان فطریه امت مسلمان
در اثر این محاسبه مضاعف تغییری نخواهد داشت.
دفتر روابط عمومی و تبلیغات اسالمی

در مصر چه خبر است؟
()۱

محمد مرسی کارش زار است .من از اول هم به
این آدم اعتماد نداشتم .حدس میزنم اصال هویت
او هم قالبی بود .فکر میکنم اسمش محمد مصری
بود و برای گول زدن مردم آن را به محمد مرسی
عوض کرده است .او هم مانند مالهای ایران سیبی
را که از درخت افتاده بود قبل از دیگران قاپ زد و پا
به فرار گذاشت .غافل از این که داستان دزدی سیب
انقالب ایران به صورت کتاب و جزوه چاپ شده و
مردم مصر فهمیدهاند که میوه درخت انقالبشان را
کس دیگری دارد میخورد نه خودشان.

()۲

محمد مرسی کارش خراب است .فقط بعد از
یک سال مردم مصر فهمیدند که این برادر دارد
کالغ را به جای االغ به مردم قالب میکند و ممه
آن جامعه سکوالر را که قول داده بود لولو برده

است .مردم مصر مثل مردم ایران  ۳۵سال صبر
نکردند تا این دوزاری کج و کوله انقالب اسالمی توی
تلفن عمومی آنها گیر کند .مردم مصر فهمیدند
که باید زود بجنبند تا بهار عربی آنها به زمستان
اسالمی تبدیل نشود.

()۳

عزل محمد مرسی را ۱۴میلیون مصری معترض
در میدان تحریر ممکن کردند و چهار میلیون
طرفدار او نتوانستند کاری صورت دهند .اگر پنج
میلیون معترض به خیابان آمده و علیه آن چهار
میلیون بودند میشد گفت مسابقه فوتبالی است
 ۱۱نفره در مقابل  ۱۰نفر اما آن  ۹میلیون اضافه
کار را خراب کرد .ارتش مصر برعکس ارتش ایران
«داوری که پپسی گرفته» نبود و واقعا این مسابقه
را عادالنه و حرفهای داوری کرد و به نفع آن ۱۴
میلیون رای داد.

()۴

محمد مرسی تا آخرین لحظات قبل از محاصره
خانگیاش قسم میخورد که نمیخواهد مصر
را مثل ایران اسالمی کند و به دست «اخوان
المسلمین» بسپارد ،قسم میخورد که قصد
اسالمیزه کردن مصر را ندارد و اصال با «حزباهلل»
و «حماس» حال نمیکند و با قدس و سپاه سر
و سری ندارد.
وضعیت مرسی مثل وضعیت مردی است که
زنش متوجه خیانت او شده و او کتمانمیکند.
مردی که زن مو سیاه دارد اما چند تار موی بلوند
روی پیراهن و کت او پیدا کردهاند.

()۵

حاال که جنگ بین طرفداران محمد مرسی
و مخالفان سکوالر ناسیونالیست او باال گرفته و
ممکن است به جنگ داخلی هم بکشد چرا نمیآیند
و یک رفراندم ملی سرتاسری بگذارند؟ درست مثل
ایران خودمان ،از مردم بپرسند :جمهوری اسالمی
نه یا چرا نه؟ و بگذارند مردم تصمیم بگیرند.
میدان تحریر مصر هم جزو بناهای تاریخی این
کشور درآمده است .کسی در دنیا نیست که نام
این میدان را نشنیده باشد (برعکس میدان آزادی
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ما در ایران)
چرا نمیآیند این میدان را مرکز اعتراضات و
تظاهرات مردم دنیا علیه حکومتهایی که مردم
نمیخواهند اعالم کنند؟ یعنی هر کسی در دنیا
اعتراضی دارد مثل حج الواجب برود به میدان تحریر
و چادر بزند و فریاد بکشد.
ما کاری به  ۱۴میلیون معترض به حکومت
«یواش یواش اسالمی» محمد مرسی نداریم و به
آن چهار میلیون طرفدار او هم کاری نداریم .آیا
میدانید اگر  ۱۸میلیون معترض ایرانی به میدان
تحریر بریزند چه میشود؟ آن  ۱۴میلیون و هم آن
چهار میلیون را با لگد و مشت بیرون میاندازند و
یا با آن  ۱۴میلیون نفر  ۳۲میلیون خواهند شد.

()۷

محمد مرسی مانند صاحب آن چلوکبابی بود
که یک سال به مردم به جای گوشت گوسفند و گاو
گوشت اسب و االغ میداد و صدایش را درنمیآورد.
او میگفت بوی گوشت سوخته کبابی به نوع حیوان
مربوط نمیشود.
ظرف یک سال چهار میلیون مشتری جمع کرد
که از غذایش تعریف میکردند و  ۱۴میلیون مشتری
دیگر فهمیدند که این گوشت گوشت همیشگی
نیست چون هر وقت آن را میخورند اسهال
میگیرند و حالت تهوع به آنها دست میدهد.

()۸

در آخرین لحظات خبر آمد که طرفداران برادران
اسالمی «اخوان المسلمین» مصر بدون کسب
اجازه به تظاهرات بزرگی در مقرر حصر خانگی
محمد مرسی که در پادگان ویژه گارد ریاست
جمهوری مصر است دست زدهاند .آنها به تقلید
از ایرانیها که از دیوار سفارتها باال میروند از دیوار
این پادگان باال رفتهاند و با بمبهای دستساز
(کوکتل مولوتف) به نیروهای دولتی حمله کردهاند.
در این جریان حدود  ۵۰نفر کشته و  ۳۰۰نفر
زخمی شدهاند .به غیر از «کیهان» تهران که فورا
همه کشتهها و زخمیها را به «موساد» و آمریکا
مربوط کرده است خبرگزاریهای معتبر چگونگی
و علت این حادثه را به تحقیقات بعدی مقامات
مصری موکول کردهاند.
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کشتار مردم به هر شکل و صورت و به هر دلیلی
غلط است .نمیتوان توجیه جمهوری اسالمی را
در این کشتار جمعی قبول کرد .همان توجیهی
که میگوید :اگر تروریست بودی و کشته شدی
که حقت بود و اگر تروریست نبودی در راه خدا
شهید ش دهای!

خبرهای اقتصادی

دالر رقابتی و اقتصاد خرکی!

بانک مرکزی ایران در یک اقدام احمقانه و
بیسابقه نرخ ارز مرجع دالر آمریکا را از هزار و ۲۲۶
تومان به دو هزار و  ۴۷۷تومان افزایش داد! آیا شما
هیچ کشوری را در دنیا ،به غیر از کشور کور و کچل
زیمبابوه ،میشناسید که نرخ ارزهای خارجیاش
چنین تغییر کند؟ در کشورهای متمدن و هوشمند
غربی چند سنت باال یا پایین کردن نرخ ارز تعادل
چرخ اقتصادی آنها را بهم میریزد و سر و صدای
میلیونها نفر که بر روی یک نرخ ثابت برنامهریزی
و سرمایهگذاری کردهاند درمیآید.
معاون سابق بانک مرکزی ،که اگر آدم حسابی
بود و عقلی داشت معاون سابق نمیبود ،میگوید:
با افزایش نرخ ارز مرجع به دو هزار و  ۴۷۷تومان
قیمت دالر در بازار آزاد کاهش مییابد!
در عرض چند سال اخیر هیچ وقت دیدهاید که
پیشبینیهای بانک مرکزی یا رییس و معاون فعلی
و حتی رییس و معاونهای اسبق آن درست در
آمده باشد؟ همین بانک مرکزی نبود که میگفت
ما نمیگذاریم قیمت دالر باال برود و آنقدر ذخیره
ارزی داریم که به بازار تزریق کنیم؟
آیا نقشه دولت این نیست که با افزایش قیمت
دالر با صرافان و قاچاقچیان ارز رقابت کند و خودش
پولهای ریالی را به جیب بزند؟ آیا این بانک مرکزی
است یا صرافی؟
این رییس سابق میگوید وقتی که قیمت دالر
اینقدر باال باشد میزان تقاضا کمتر خواهد شد و
در نتیجه نرخ پایین خواهد آمد! اگر این تئوری من
درآوردی درست باشد پس چرا نرخ دالر را روی ۱۰
هزار تومان تثبیت نکردید که تقاضا به صفر برسد

کانون دوستداران فرهنگ ایران
IRANIAN CULTURAL ASSOCIATION

James Madison High School, 2500 James Madison Drive, Vienna, VA 22181
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و قیمت دالر در ایران منفی هم بشود؟
بیچاره ملت ایران که آه کشان باید در صفهای
خرید ارز بایستند و برای هزینه پزشکی و معامله
تجاری و صادرات و واردات و یا فرستادن پول برای
تحصیل فرزندانشان اسیر حماقت این دکترهای
اقتصاد «بزن به طاق طویله» باشند!
در کشوری که شعار اقتصادی آن «اقتصاد
مال خر است» باشد چیزی بیشتر از این خبرهای
خندهآور نمیتوان انتظار داشت.

در دنیای حیـوانات

هزارپا رفت به کفاشی و گفت :آقا ،این تبلیغات
شما درست است که میگوید یک جفت کفش بخر،
یک جفت بعدی را نصف قیمت ببر؟
فروشنده جواب داد :بله! درست است.
هزارپا گفت :میشه لطفا به من ۵۰۰جفت کفش
بدهید امتحان کنم؟

***

روزی کبوتر صلح سفیدی را دیدم که داشت با
صابون کالغ سیاهی را میشست و آن صابون را
کالغ سیاه دزدیده بود...

***

کسی که کلمه چسفیل را برای ذرت بو داده
انتخاب کرده واقعا از قوه تخیل خارقالعادهای
برخوردار بوده است.

***

چوپانی را میشناسم که شبها خوابش نمیبرد
و به خاطر نوع شغلش قادر نبود به خاطر خوبآلود
بودن گوسفندانش را بشمارد .همیشه سگ گلهاش
را صدا میکرد تا گوسفندان را برای او بشمارد و
از صدای واق واق سگ هرگز نتوانست بخوابد.

***

اگر گربه عاشق چربی گوشت است و سگ
استخوان دوست دارد پس چرا کلسترول گربه باال
نیست و سگ با خوردن این همه کلسیم فقط هفت
سال عمر میکند؟

***

اگر روزی در رستورانی مرغ سوخاری خوردید و
دیدید زیادی زیر دندان شما سر و صدا و قرچ قرچ
میکند مطمئن باشید به جای مرغ معمولی جوجه
تیغی را سرخ کرده و به شما فروختهاند.
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***

نمیدانم این مورچهها که میگویند همیشه
مشغول تقال و کوشش و کار کردن هستند برای
تعطیالت به کجای دنیا مسافرت میکنند؟

***

این حشرهای که اسمش کفشدوز است واقعا
چه نوع کفشی را میدوزد؟ کفش ورنی ،کتانی
یا چرمی؟ او بعد از دوختن این کفشها چکار
میکند؟ آنها را میفروشد و به دیگران میدهد؟
چرا با این همه کفشدوز ما این همه حشره داریم
که پابرهنه راه میروند؟

***

آیا شما مگسی را دیدهاید که فضله کند ،یعنی
توالت برود؟ با این همه فضوالت و کثافتهایی که
این مگسها میخورند چطور است که آنها اثری از
خوردن خود باقی نمیگذارند؟ آیا سیستم گوارشی
آنها برعکس است؟ پس این غذایی که آنها تولید
میکنند به کجا میرود؟

***

فکر میکنم اگر در کشور هزارپایان انقالب
اسالمی شود هزارپایان مونث کارشان سخت
میشود که رعایت حجاب کنند چون باید ۵۰۰
جفت جوراب کلفت سیاه بخرند تا هزارپایان مرد
آنها را دید نزنند.

***

پروانه تنها حیوانی است که بهشت و جهنم
دنیای باقی را قبول نکرده و آنها را در زندگی
جاری خود قرار داده است .او میتواند کرم باشد و
یا پروانهای زیبا و آزاد...

***

ن و برجهای
با این همه خانهسازی و آپارتما 
مرتفع ،این اصطالح «شتری است که در خانه همه
میخوابد» کمی مسخره و خندهدار شده است .از
خود شترها بپرسید که چقدر کارشان سخت شده
و وقت ندارند سر خودشان را بخارانند.

این هم شد زندگی؟
مباحث روانشناسی

توصیه من به افرادی که از زندگی خودشان
راضی نیستند و روزی  ۴۰بار زیر لب میگویند:

«این هم شد زندگی؟» این است که یک لحظه
چشمانشان را ببندند و تجسم کنند که زندگی
آنها اگر ویروس و میکرب بودند چگونه میبود.
امروز اگر احساس حقارت و کوچکی میکنید،
فکر کنید اگر یک میکرب و ویروس که فقط آنها
را میتوان زیر میکروسکوپ قوی دید بودید چه
میگفتید؟
اگر فکر میکنید آیندهای در انتظار شما نیست،
فکر کنید اگر ویروس و میکرب بودید چه میگفتید؟
میکرب و ویروس چه آیندهای دارند؟ مگر مرگ
و کشتار و انهدام...
اگر فکر میکنید زندگی شما یکنواخت است به
زندگی میکرب و ویروس فکر کنید .آیا فکر میکنید
آنها هر شب مهمانی و پارتی دارند؟ آیا آنها صبح
زود برای رفتن به سر کار با شوق و ذوق از تختخواب
خود بیرون میآیند؟ زندگی در بدن شخصی دیگر
ن هم کسی که دوستش نداری ،چه لذتی دارد؟
آ
اگر فکر میکنید محرومیت عشق و کمبود
محبت دارید به ویروسها و میکربها فکر کنید.
چه کسی آنها را دوست دارد؟ آیا دوست دارید
تمام دانشمندان ،دکترها ،پرستاران و محققین دنیا
روز و شب همه انرژی خود را برای از بین بردن
شما صرف کنند؟
پس ساکت باشید و از زندگی خود لذت ببرید
و نگویید« :این هم شد زندگی؟»

ماه امساک و مشقت؟

معاون حقوقی معاونت سرمایه انسانی رییس
جمهور (چه عنوان شغلی بامزهای) ساعت کار
ادارات را در طول ماه رمضان اعالم کرد.
عبدالعلی تاجی گفت :براساس تصویب دولت
ساعت شروع کار در ادارات  ۹صبح و پایان ساعت
اداری  ۲و  ۳۰دقیقه بعد از ظهر خواهد بود.
ما که نفهمیدیم در ماهی که بردباری و صبر
مسلمانان آزمایش میشود و این ماه را ماه مشقت
و امساک نامیدهاند باید ساعات اداری کوتاهتر شود
یا بلندتر؟ آیا این دو ساعت و نیم ک م کاری را که
کارمندان دولت از بیتالمال مسلمین کش رفتهاند
به میزان فطری ه آنها در پایان ماه اضافه خواهد کرد
و یا مالخور میشود؟
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احمدینژاد به رییس جمهور جدید ونزوئال :من بیکار شدم .میشه معاون تو بشم؟

خداحافظ محمود
نمایشنامه در یک پرده

پرده باال میرود .صحنه داخل یک خانه
معمولی در جنوب شهر تهران است .دکوراسیون
خیلی جوادی است؛ یک دست مبل لویی شانزدهم
با یک قالی زنجان و دو سه تا میز کوچک و چند
تابلو مخلوطی از مناظر شهر کاراکاس ،ونزوئال،
عکس امام علی ،چند تابلوی صنایع دستی ارزان
قیمت و پوستر بزرگ علی خامنهای .همه عکسها
و تابلوها خیلی باال روی دیوار نصب شدهاند که
بیسلیقگی و جواد بودن صاحبخانه را ثابت میکند.
احمدینژاد از طرف راست صحنه وارد میشود.
(صدای دست زدن و تشویق تماشاگران سالن)
احمدینژاد جلوی همه تعظیم میکند و به
همه عالمت «هایل هیتلر» میدهد و برای همه
بوسه میفرستد .ناگهان یکی از تماشاگران فریاد
میکشد :دکتر خراب کردی!
احمدینژاد به تماشاگران خیره میشود و
ناگهان زیر سیگاری روی میز را برمیدارد و به
طرف آن شخص معترض پرتاب میکند .صدای آخ
تماشاگر به هوا میرود.

آنگاه احمدینژاد روی مبل مینشیند و روزنامه
«کیهان» را باز میکند و مشغول خواندن میشود.
احمدینژاد رو به تماشاگران :این حسین آقا
واقعا گل کاشته! دهن آمریکا و انگلیس را با این
اخبار و مقالهها سرویس کرده.
خانم احمدینژاد از طرف چپ صحنه وارد
میشود .کسی دست نمیزند .چادر سیاه و بلندی
پوشیده .با یک دستش سینی چایی حمل میکند
و با دست دیگرش چادرش را روی صورتش نگه
میدارد .فقط چشمانش معلوم است.
احمدینژاد :خانم ،چایی حاضر شد .دمت
گرم! حاال این حجاب را توی خونه ول کن .ما که
به هم محرم هستیم.
زن احمدینژاد :دکتر ،ممکنه برامون دوربین
مخفی گذاشته باشند.
احمدینژاد میخندد :نه بابا! دیگه اینقدر
خیاالتی نباش .اطالعات با من کاری نداره.
زن احمدینژاد به دیوار نگاه میکند و متعجب
و میخکوب به احمدینژاد خیره میشود .روی دیوار
بر روی پوستر رهبر معظم که با دست کج و کوله به
تماشاگران سالم میفرستد پر از دارت با نیزههای
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دو جامﻌه؛ یکی انسانی...

بقیه اﺯ صفحه ۱۵

ممکن است به چنین کارهایی دست بزنند ،و نه
مردمی که شاهد صحنه فجیع اعدام متهم به قتلی
هستند از خود میپرسند که چه باعث شده است
تا در نظام اسالمی آمار قتل و جنایت به صورت
تصاعدی باال رود و همچنان رو به افزایش باشد.
نه از خیل عظیم اصالحطلبان صدایی بلند میشود
که «کشتن و کشتار بس است» و نه از روحانیانی
که خود را «آمر به معروف و ناهی از منکر» میدانند
سخنی در باب این که کشتن انسانی بیگناه «هم
چون کشتن همه انسانها» است و نمیتوان
هر کس را که از روی احتیاج به خرید و فروش
مادهای دست زد «مفسد فی االرض» دانست (با
روحانیانی که خود به خاطر سخنی یا نظری فتوای
قتل میدهند حرفی نیست) و نه از رییس جمهور
منتخب که چنان با حرارت از بازگرداندن کرامت
و منزلت انسان سخن گفته نشانی از اعتراض به
تعداد عظیم انسانهایی که در آستانه جلوس او
به صورت قربانی تقدیمش میکنند.
شاملو گفته بود «هراس من از مردن در
سرزمینی است که در آن مزد گورکن از بهای
آزادی بیشتر است» ،و اینجا سخن از تفاوت دو
جامعه است که یکی برای جان انسانی کمترین
ارزشی قایل نیست و جامعه دیگری برای این که
انسانی (تا این درجه منفور نیز) از شکنجه و آزار
در امان باشد تا حد بسیار زیادی مایه میگذارد.
بر این دو جامعه چه نامی میتوان گذاشت؟ من
که همانند میلیونها ایرانی دیگر با زدن به آب و
آتش از جامعه اول فرار کردهام و به جامعه دوم
پناه آوردهام ،بهرغم این که در اینجا نیز شاهد
بیعدالتیهایی بودهام ،و در عین این که پس از
 4۰سال زندگی در اینجا هنوز با فکر ایران هر شب
به خواب میروم و صبح بیدار میشوم ،به وضوح
زندگی در این جامعه دوم را انسانیتر یافتهام ـ
احساسی که بدون تردید میلیونها ایرانی دیگر نیز
در آن با من مشترکند (و به همین دلیل در خارج
ماندهاند) .در هر صورت ،من خوش دارم که این
جامعه و وطن دوم خود را یک جامعه «انسانی»
بنامم .ولی ماندهام که آن جامعه دیگر را که «در
آن مزد گورکن از بهای جان آدمی بیشتر است»
چه بنامم :جمهوری اسالمی؟
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خالی از شوخی
بقیه اﺯ صفحه ۳۳

کوچک زدن به هدف است.
زن احمدینژاد به آرامی نیزهها را درمیآورد و
در سینی خالی چایی میگذارد.
زن احمدینژاد :دکتر ،این کار درستی نیست
که میکنی .برامون حرف در میارن.
احمدینژاد :مثال چه حرفی؟ بیشتر از این
حرفهایی که میزنند؟ باید یکجوری عقدههایم
را خالی کنم.
زن احمدینژاد :نمیدونم .ولی اگر آقا بفهمه...
احمدینژاد :چی میشه؟
زن احمدینژاد :هیچی ،یک کیلو واجبی
میریزن توی حلق من و تو.
احمدینژاد :ولمون کن بابا .اصال حوصله قیافه
این بابا را ندارم .کاش میتونستم پوسترش را پاره
کنم و بریزم دور.
زن احمدینژاد :اوا ،خاک عالم! این لکههای
زرد روی پوستر آقا چیه؟
احمدینژاد :نیزه کم آوردم یکی از کوفته
برنجیهای شما را پرت کردم به طرفش.
زن احمدینژاد :اینقدر عصبانی شده بودی؟
احمدینژاد :آره .هم از آقا و هم کوفتههای شما
که مزه آب میداد.
زن احمدینژاد :میخواهد اعتراض کند که
زنگ در به صدا در میآید .زن به طرف در میرود
و آن را باز میکند.
زن احمدینژاد :سالم اسی خان .چه عجب
از این طرفها؟!
اسفندیار رحیممشایی وارد صحنه میشود.
صدای سوت بلبلی چند تماشاچی.
احمدینژاد :خانم ...چادرت ...چادرت...
زن احمدینژاد هاج و واج به شوهرش نگاه
میکند و بعد یادش میافتد که چادر ندارد و به
سرعت از صحنه بیرون میرود.
مشایی کنار احمدینژاد مینشیند و به او
خیره میشود.
مشایی :دکتر ،خراب کردیم .روحانی قاپید
و رفت.
احمدینژاد :تقصیر خودته .با این حرفهای
امام زمان و بهار میآید...
مشایی :خودت توی سازمان ملل شروع کردی.

همه کاسه کوزهها را سر من خراب نکن .میدونی
که من کاندیدای خوبی بودم.
احمدینژاد :میگفتن قیافهات شده مثل
«مستر بین» انگلیسی
مشایی :از اون یارو دزد دریایی که بهتر بودم.
احمدینژاد :آقا رو میگویی؟
مشایی میخندد :جوک نگو .فالحیان دماغ
گنده زشت را میگویم .فقط دو میلیون خرج اصالح
ریشم توی دوره رقابتها شد که رای زنها را بگیرم.
احمدینژاد :پولت حرام شد .به هر حال اون
ممه را لولو برد .حاال میخواهی چکار کنی؟
مشایی :برای همین آمدم .یا یک کتاب در مورد
دوران طالیی هشت ساله تو قراره بنویسم و یا یک
کالس ارتباط از طریق «ذن» و «یوگا» با امام زمان
به راه بیندازم .تو چه فکر میکنی؟
احمدینژاد :کتاب را ول کن .من هم شدم
مثل جورج بوش که مثل موش از کاخ سفید
بیرونش انداختند .این «ذن» و «یوگا» بد نیست
ولی مواظب این طالبان و «القاعده» باش که
چند هزار نفرشان را خودمان پناه دادیم .اینها با
بوداییها خیلی بد هستند .مجسمه را ندیدی چکار
کردند؟ فرستادنش روی هوا.
مشایی و احمدینژاد هر دو میزنند زیر خنده.
زن احمدینژاد وارد میشود و یک سینی چایی
در دست دارد .به طرف مشایی میرود.
زن احمدینژاد :بفرمایید چایی اسی خان...
لبخندی صورت مشایی را باز میکند و سرش را
پایین میاندازد و به زمین خیره میشود.
مشایی :دست شما درد نکنه حاج خانم!
احمدینژاد :خانم! ...خانم!
زن احمدینژاد :بله دکتر؟
احمدینژاد :چادر ...چادرتون بازه...
زن احمدینژاد :خاک عالم .حواسم پرت شد.
انگار که امام زمان زده شدهام.
مشایی :خیلی از خانمها این را به من میگویند.
احمدینژاد :مشایی ،واقعا فکر میکردی امام
زمان توی دوره من میآید روی کره زمین؟
مشایی :همه نشانهها درست بود .فکر میکردم
بیایند.
احمدینژاد :ظلم و ستم که زمان شاه بیشتر
بود .چرا تو دوران شاه نیامد؟
مشایی :ظلم و ستم به اندازه کافی نبود.
احمدینژاد :دوره هشت ساله من که خیلی

مساعد آمدن امام بود ،مگر نه؟
مشایی و احمدینژاد هر دو میزنند زیر خنده.
یکهو برق سالن قطع میشود و همه چیز در
تاریکی فرو میرود.
صدای مشایی :آمریکا حمله کرد؟
احمدینژاد :کاش حمله میکرد که این رژیم
محکمتر بشه .احتماال این همسایه بغلی که
میگویند برادرزاده شهرام جزایری است باز از برق
خونه ما دزدیده و وصل کرده به کولر خونهشان.
زن احمدینژاد :اسی خان یک قند بذارم
دهنتون .چایی را شیرین بخورید.
فریاد احمدینژاد :خانم ...خانم...
زن احمدینژاد :چیه دکتر؟ چرا داد میزنی؟
احمدینژاد :چادرت ...چادرت یادت نره...
الش باز نباشه...
برق برمیگردد و پرده میافتد و صدای کف زدن
تماشاگران و سوت بلبلی آنها گوش را کر میکند.
به خاطر برگشتن برق یک نفر از تماشاگران
صلوات بلند میفرستد .صدای احمدینژاد از پشت
پرده :خفه شو!

مﮕس

اﺯ مﺠموعه قصههای بعد اﺯ نیمه شﺐ

آمدم پرده کرکره را ببندم دیدم یک مگس سیاه و
درشت نشسته روی یکی از پرههای پرده کرکره .وقتی
نﺦ پرده کرکره را کشیدم پرواز کرد و رفت روی میز
کارم نشست .رفتم سراغ میزم .مگس اونجا نشسته
بود و از جایش تکان نمیخورد .چند ثانیه به او خیره
شدم .بعد خجالت کشیدم .آیا با خیره شدن به یک
مگس میتوان او را مجبور به خروج از اتاق کرد؟
دستم را به سرم کشیدم .معموال با حرکت
ناگهانی دست مگسها میترسند و فرار میکنند.
مگس از جایش تکان نخورد .کمی نزدیکتر شدم.
به من خیره شده بود .با دستهایش با پاهایش ور
میرفت .انگار که داشت ویلن سل میزد اما صدایی
درنمیآمد .در سکوت کامل اتاق دو سه دقیقه به
هم خیره شدیم .زیر لب گفتم :وسط چله زمستون
و مگس؟ ناگهان صدایی شنیدم .از مگس میآمد:
نه این که رفتار شما با ما در تابستان خوب است؟
باورم نمیشد.
به مگس خیره شدم .چه جالب! حرف میزد.
پرسیدم :تو حرف میزنی؟
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گفت :آره .چطور مگه؟
گفتم :میدونی اگر توی یک سیرک کار بگیری
چقدر پول درمیاری؟
خندید و گفت :بعد با پولم چکار کنم؟ ببرم
بانک؟
خندیدم ...خیلی بامزه بود .هم میتوانست در
سیرک کار کند و هم کمدین معروفی بشود .سیگاری
روشن کردم و همانطور که به او خیره شده بودم
دود سیگار را به طرف او فوت کردم .چند سرفه
کوتاه کرد و کمی جابجا شد.
پرسید :چرا سیگار میکشی؟ میدونی برات ضرر
داره ...مریﺾ میشی...
گفتم :از کسی که تمام روز داره آشغال و کثافت
میخوره و احتماال کلی مرض داره بعیده که این
حرف را بزنه...
خندید و گفت :میدونی من چند سال عمر
دارم؟
به او خیره شدم و سعی کردم سن او را حدس
بزنم .کار سختی بود.
جواب دادم 1۵ :سال؟  ۲۰سال؟
خندید و گفت ۸۵ :سالم است.
بیاختیار دود سیگارم را به طرف او فرستادم.
حسابی حسود سن و سال او شده بودم .دوباره سرفه
کرد .یک جرعه از لیوان ویسکیام باال کشیدم و بعد
با یکجور شیطنت یک نی پالستیکی پیدا کردم و دو
سه قطره از مشروب لیوانم را روی او ریختم .هنوز
هم از جایش تکان نمیخورد و از من نمیترسید.
کمی دور خودش چرخید ...باال پرید و نشست و
دوباره به من نگاه کرد.
سبیلهای کوچکش تکان میخورد .انگار که
چند قطره مشروب بر روی او اثر گذاشته بود .بال
و پایین میپرید و به چپ و راست تکان میخورد.
انگار که دارد میرقصد...
وقتی چند دقیقه بعد به تراس پشت خانه رفته
بودم تا سیگار بکشم دیدم که روی نرده تراس نشسته
و به من زل زده است .نمیدانم چطور خودش را به
آنجا رسانده بود .یک جرعه دیگر از لیوان ویسکیام
باال کشیدم و به صورت سمج و پر روی او نگاه کردم.
پرسیدم :چی میخواهی که دنبال من آمدی؟
ملتمسانه نگاهم کرد و گفت :میشه دوباره یک
پک سیگار را به طرف من فوت کنی ،با ویسکی
خیلی میچسبه!
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