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خالی از شوخی

مسعود ناصری
آتالنتا ،جورجیا

به جای تفسیر سیاسی هفته

ماجرای سوریه

هنوز هم کسی نمیداند این بمبهای شیمایی
سوریه را چه کسی زده که هزار و  ۴۰۰نفر آدم بیگناه
کشته و افلیج و مریض شدهاند .مقامات ایرانی که
فاجعه هولوکاست را کتمان میکنند بدون شک
میگویند اصال چنین اتفاقی نیفتاده است.
وقتی که عکسها و ویدیوی مردم بیگناه سوریه
را که باد کردهاند و از دهانشان کف سفید بیرون
آمده به آنها نشان میدهی میگویند اینها
هنرپیشههای اسراییلی هالیوود هستند که برای
این کار استخدام شدهاند.
کارشناسان میگویند اگر در آسانسور باشی و از
خودت بادی رها کنی با توجه به تعداد سرنشینان یا
مسافران آسانسور شانس شناسایی فاعل این عمل
سخت خواهد بود اما اگر در زیر کنترل  ۲۴ساعته
ماهوارههای جاسوسی و هواپیماهای آواکس باشی
نمیتوانی کار خودت را کتمان کنی و باالخره روزی
گیر خواهی افتاد.
من هم نمیتوانم به درستی قضاوت کنم که
این حمله شیمایی به مردم بیگناه سوریه توسط چه
کسی انجام شده است .فقط خدا و بازرسان امور
جنایات شیمایی عرش الهی او میدانند که روی
کره زمین چه اتفاقی افتاده است.
شاید این جوک میتوانست قضاوت مرا کمی
صریحتر و دقیقتر کند اما هنوز هم مطمئن نیستم.
میگویند مردی که به سفر رفته بود در مراجعت
با همسایه خود روبرو شد .همسایه گفت :رفیق،
وقتی که نبودی مرد غریبهای آمد و با زن تو رابطه

جنسی برقرار کرد.
مرد پرسید :بگو چه اتفاقی افتاد؟
همسایه گفت :خانم تو در را باز کرد .آنها
با هم سالم و احوالپرسی کردند و همدیگر را
بوسیدند و بعد خانم تو دست آن مرد را گرفت و
به اتاق خواب برد.
مرد پرسید :بعدش چه شد؟
همسایه جواب داد :خانم تو لخت شد و آن
مرد هم همینطور.
مرد پرسید :بعدش؟
همسایه جواب داد :یک موسیقی آرام گذاشتند
و با هم لخت رقصیدند!
مرد پرسید :دیگه چی؟
همسایه جواب داد :این قسمتش را ندیدم چون
هم بیتربیتی بود و هم چراغ را خاموش کردند.
مرد با عصبانیت فریاد کشید :مرتیکه احمق،
اگر چیزی را با چشم خودت ندیدی چرا به ناموس
مردم تهمت میزنی؟!

شناگر و فعال سیاسی

چند روز قبل خانم دایانا ناواد ،فعال سیاسی ـ
روزنامهنگار ،توانست برای اولین بار در تاریخ مسافت
 ۸۰کیلومتری بین کوبا و آمریکا را در آبهای مملو
از کوسههای خطرناک در عرض کمتر از  ۴۸ساعت
شنا کند .این خانم آمریکایی ۶۴ساله بدون استفاده
از قفسهای ضد حمله کوسه توانست خود را سالم
اما خسته به سواحل فلوریدا برساند .او یک رکورد
جهانی بر جای گذاشته است.
بسیاری از مردم دنیا به غیر از این که از شنای
ماراتن این خانم برای صلح و دوستی شوکه و
هیجان زده شدهاند نمیدانند چرا در طول این
سفر خطرناک در اقیانوس هیچ کوسهای به او
حمله نکرده است؟
آنها میپرسند :آیا او نظر کرده مقدسین
مسیحی بوده یا نظر کرده امام زمان؟
خانم ناواد گفته است :هیچ کدام از این تبلیغات
مذهبی در کار نبود فقط مایوی خودم را با چاپ
رنگی عکس محمود احمدینژاد درست کردم و

کوسهها با دیدن من فریادکشان از هر سویی فرار
میکردند و به من نزدیک نمیشدند.

تارنماهای بیحجابی

یک کارشناس فضای مجازی در ایران گفت:
اشاعه بیحجابی در فضای مجازی جرم است! او
گفت :با متخلفین برخورد قانونی خواهیم کرد.
روحاهلل مومننصب که از اسمش معلوم است با
سایتهای غیراخالقی به تعریف جمهوری اسالمی و
سایتهای خفن یا با حال به تعریف جوانهای ایرانی
حال نمیکند ،گفت :طبق قانون جرایم یارانهای
ماده بیست و یکم اگر کسی از برادران حتی با
سایت کلیکخور باال عکسهای غیراخالقی اشاعه
کند ماموران انتظامی همان کاری را با او میکنند
که با دختران در آن سایتها میکنند!

باز هم از سوریه

خودمونیم آقا ،این آمریکا چقدر پررو شده؟ حاال
که چی بشار االسد زده هزار و  ۴۰۰نفر (به گفته
«کیهان» تهران و هاشمی رفسنجانی  ۱۴۰نفر) را با
بمب شیمیایی ناکار و مریض کرده و کشته است؟
که چی؟ مردم خودش بودند به ما توی آمریکا چه
ربطی دارد؟ مردم ما که نبودهاند.
این گازهای شیمیایی چه خطری برای آمریکا
دارد؟ یعنی باد میتواند اثر این بمبهای شیمیایی
را دو هزار مایل به سوی سواحل آمریکا برساند؟
حاال این هزار و  ۴۰۰نفر چه رقم مهمی است؟
کشور  ۲۲میلیونی با این هزار و  ۴۰۰کشته از
جایش تکان نمیخورد .اگر این بمبهای شیمیایی
 ۲۰میلیون را کشته بود میشد بحث راه انداخت
که وقت آن رسیده که مردم دنیا کمی به فکر این
کشتارها باشند .تازه این به این معنی است که
آمریکاییها سرباز نفرستند و رژیم دیکتاتور بشار
االسد را که  ۸۰درصد مردم سوریه موافق آن هستند
را عوض کنند و دموکراسی بیاورند؟
باید از شوروی یاد گرفت که اگر حتی چهار
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بیلیون مردم دنیا تلف شوند و به دست دولتهای
خودشان کشته شوند حق «وتو» دارد و در سازمان
ملل به آمریکا و عوامل آن عالمت بیالخ میدهد و
میگوید یک بیلیون دیگر که زنده ماندهاند را عشق
است .چرا باید به مریضی که مرض قند دارد یک
جعبه شیرینی و شکالت داد؟ مریضی که به هر
حال مردنی است...

یاد قدیمها بخیـر

االن یک ماه است که حسن روحانی بر سر کار
آمده و حتی یکبار هم از دست کارها و حرفهای
او نخندیدهایم .یاد احمدینژاد به خیر که در عرض
هشت سال ریاست جمهوریاش هر روز بر لبمان
خنده و لبخند جاری بود.

توضیـح بفرمایید

دیشب وقتی که خواستم سایت روزنامه
«کیهان» را باز کنم و بخوانم دیدم که بعد از
کلیک کردن من سایت «کیهان العربیه» باال آمد
نه «کیهان» فارسی.
آیا روزنام ه «کیهان» قرار است از این به بعد
در کشور سوریه چاپ و منتشر گردد؟ لطفا توضیح
دهید.

یکی از نامههای خوانندگان «کیهان» به ستون نامه
خوانندگان

از آیتاهلل فاکر چه خبر؟

دیشب یکهو یاد این آیتاهلل فاکر افتادم که
در اوج جوانی یعنی در سن  ۵۰و چند سالگی به
عرش الهی پیوست و جوکهای مربوط به خودش
را که چند سال مینوشتیم کوفت ما کرد .او که
میگویند در مشهد زندگی میکرد در اوج انقالب
از امام خمینی ـ وقتی که در پاریس بود ـ چند
کارت پستال دریافت کرد که نوشته بود من اینجا
هستم و تو آنجا! او به عشق پاریس به انقالب
اسالمی پیوست.

علت مرگ آیتاهلل فاکر هیچوقت مشخص
نشد .مامور اداره آگاهی مسئول رسیدگی به مرگ
او همان کسی بود که قتل پسر خمینی را بررسی
میکرد.
شایعهسازان میگویند علت مرگ او دو چیز
میتوانست باشد .یکی این که او از هیجان به ثمر
رسیدن انقالب اسالمی در ایران سکته کرده است
و دومی این که بعد از این که فهمیده با این نام
خانوادگی خندهدار هیچگاه نمیتواند گرین کارت
آمریکا را بگیرد افسردگی روحی پیدا کرده و دق
مرگ شده است!
هرچه باشد دلمان برای این فاکر همیشه تنگ
خواهد بود!

افکار عمیق سیاسی

پیش از همه این اتفاقات جدید در دنیا ،همه
آنهایی که در جریان اعتراضات و شورشهای
سالهای  ۸۰در ایران داشتند از نیروهای انتظامی
دولت خود در خیابانها کتک میخوردند و
گفته بودند «اوباما! کجایی؟» و یا «تو بامایی؟»
یکباره ضد جنگ و مدافع کشور سوریه شدهاند و
میپرسند :چرا باید دخالت کنی؟ آیا مرگ خوب
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است برای همسایه؟ تکلیف این بیچاره اوباما را
روشن کنید...

تبریک و تشکر

جناب آقای حسن روحانی رییس جمهور
منتخب مردم ایران
بدین وسیله از زحمات شما و همکاران در مورد
اخراج و برکناری رییس دانشگاه عالمه طباطبایی
که از مبتکرین طرح جدایی زنان و مردان و به
عبارتی تفکیک جنسیتی آکادمیک بود تشکر و
قدردانی مینماییم.
در انقالب اسالمی ما جایی برای روسای  gayو
همجنسگرا و ترویج و تشویق این نوع روابط نیست.
موفق و موید باشید.

گروهی از کارکنان انجمن اسالمی دانشگاه عالمه
طباطبایی

مسابقه

از اوضاع اینطور برمیآید که حسن روحانی
برعکس این که روزنامه «کیهان» میگوید زیاد
هم با اصولگرایان و مخصوصا مقام رهبری میانه
خوشی ندارد .این را میتوان از کارکرد یک ماه اخیر
او و نحوه انتخاب وزیران خودش دریافت .انگار که
حسن روحانی دارد با علی خامنهای شطرنج بازی
میکند و هر دو سعی دارند نفر دیگر را کیش و
مات کنند .حسن روحانی مرتب وزیر میگذارد و
آقا هم مرتب سرباز اضافه میکند .معلوم نیست چه
کسی قرار است مسابقه را ببرد .آنچه مشخص است
بازنده اصلی باز هم مردم خواهند بود.

باز هم از شجاعت یک شناگر

خانم دایانا ناواد که ظرف حدود  ۵۰ساعت
فاصله بین سواحل کوبا و سواحل فلوریدای آمریکا
را شنا کرد تا مبلغ دوستی و صلح باشد صحیح
و سالم اما خسته و کوفته به آغوش استقبال
کنندگان خود در آمریکا فرو رفت .او بدون استفاده
از قفسهای فلزی که کوسهها را دور نگه میدارند
به این مسافرت پرمخاطره تن داده بود.
ببینید این مسیحیان چقدر شیک و تمیز کار
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وقتی که صبحها بنزش را استارت میزد همه در
و همسایهها از سر و صدای انفجارهای لوله اگزوز
ماشینش از خواب میپریدند .به نظر میآمد که
خودش از ماشین راضی است چون هر روز آن را
میشست و با حوله برق میانداخت .این ماشین بنز
دلیل دیگری بود که در ایرانی بودن او شک نکنیم.
زنش در شستن ماشین به او کمک میکرد .شلوار
سیاهی میپوشید و با مانتوی قرمز تند و روسری
آبی سرمهای به کمک حاج آقا میآمد تا اتومبیل
جدید خود را در آمریکا برق بیندازند.
همسایه دیوار به دیوارش جورج و خانمش
سوزان به من گفتند که آیا از آمدن این هموطن
خود خوشحال هستم یا نه؟ در جواب چیزی نداشتم
بگویم و لبخند زنان میگفتم :کاش امضاء دوم گرین
کارت او را من میکردم.
دیروز لب استخر مجموعه بودم و روی صندلی
کنار استخر زیر آفتاب دراز کشیده بودم و کتاب
ایران بین دو انقالب را برای دومین بار میخواندم.
از زیر عینک آفتابیام دیدم که حاج آقا با یک مایوی
بلند مشکی از راه رسید و حوله برق المع خودش
را روی زمین پهن کرد و روی آن نشست .در فاصله
چند متری من بود ولی اصال عکسالعملی به صورت
سالم و احوالپرسی نشان ندادم.
چند دقیقه به اطرافش نگاه کرد و با کرمی که به
وضوح مارک ساخت ایرانی آن را میدیدم و برای نرم
کردن پوست بود و نه ضد آفتاب شروع به مالیدن
آن به تن پشمالوی خودش کرد.
در همین زمان دختر همسایه چهار خانه آن
طرفتر که حدود  ۲۵یا  ۳۰سال دارد از راه رسید و
در صندلی نزدیک او خودش را ولو کرد .مایوی دو
تیکه پوشیده بود و موهای بلند طالییاش از باالی
صندلی به روی زمین ریخته شده بود.
حاج آقا خودش را کمی تکان داد .حسابی
دستپاچه شده بود .داشتم او را مطالعه میکردم.
حدود ده دقیقه چیزی اتفاق نیفتاد ولی بعد از دقیقه
دهم حاج آقا کمی از خود عکسالعمل نشان داد.
از چند متری صدای او را میشنیدم.
به دختر همسایه گفت«ِ :هلو!»
«ِهلو!»
دختر همسایه لبخندی زد و گفت :
حاج آقا با لهجه عجیب و غریب انگلیسی گفت:
«آی ام فرام دیس کامپلکس!»
دخترک خندید و جوابی نداد .حاج آقا گفت:
«یو آری وری بیوتیفول».

میکنند و اصال از دردسر و زحمت برای ترویج و
تبلیغهدفخودنمیترسند.برعکساینمسلمانان
تنبل دو آتشه انقالبی که به جای زحمت شنا کردن
 ۵۰ساعته در آبهای خطرناک اقیانوس میخواهند
خودشان را در عرض چند ثانیه منفجر کنند تا حرف
خودشان را زده باشند!

حقایق تاریخی

اگر وقتی که شیطان از طریق مار به حوا
میگفت «آیا سیب میل داری؟» حوا در جواب به
شیطان میگفت «نه مرسی! همین االن آدم به
من یک موز داد که بخورم و سیر هستم و سیب
میل ندارم» ،االن همه ما در بهشت مانده بودیم!

خواب جنیفر لوپز

با عرض پوزش از خوانندگان که خوابهای من
با حضور جنیفر لوپز را دنبال میکنند ،دیشب به
علت بیخوابی شدید نتوانستم بخوابم و نتیجتا او
به خواب من نیامد.
امیدوارم در شماره آینده جبران کنم!

همسایه جدید ما!

چند وقت پیشها ،یعنی دقیقا وسطهای ماه
جوالی امسال ،سر و کله همسایه جدید پیدا شد
که به مجموعه مسکونی ما نقل مکان کرده است .از
چند کیلومتری میتوانستی حدس بزنی ایرانی است.
با لباس شبیه پیژاما و نیمه اسپورت بیرون میآمد و
همیشه دمپاییهای پالستیکی ساخت ایران پایش
بود .ریشش همیشه نیمه تراشیده بود .آنچه بیشتر
ایرانی بودنش را ثابت میکرد زل زدن و نگاه کردن
کنجکاوانه به همه همسایهها بود مخصوصا اجناس
لطیف و به ویژه خانمهای موطالیی .بعدا از طریق
یک همسایه آمریکایی دیوار به دیوار آنها فهمیدیم
که در قرعهکشی گرین کارت برنده شده و عطای
انقالب اسالمی را به لقایش بخشیده و به سرزمین
شیطان بزرگ کوچ کردهاست.
جلوی خانهاش از همان اول یک مرسدس بنز
قدیمی ولی براق و خوش منظره که معلوم بود از
ل دست دوم خریده پارک کرد.
داللهای اتومبی 
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دخترک خندید .حاج آقا گفت« :یو هو
هازبند؟»
دخترک جواب داد.NO :
حاج آقا خودش را کمی جلو کشید و گفت:
«یو الیک صیغه؟»
دخترک با صورت پر از عالمت سئوال پرسید:
?sigheh
حاج آقا گفت« :یس! یس!»
دختر که با شنیدن حرف «غ» فکر میکرد که
با کلمهای فرانسوی درگیر است پرسید:
?is this a french cheese

حاج آقا جواب داد« :یس! یس! آی الیک فرنچ
کیس!»
دختر خندید و گفت cheese :و کمی خودش
را عقب کشید.
حاج آقا کمی نزدیکتر شد و گفت« :مای وایف
شاپینگ تو دی .یو الیک تو کام تو مای آپارتمان؟»
دخترک که انگار دوزاریاش افتاده بود ناگهان از
جای خودش پرید و با صدای بلند فریاد کشید:
dirty old man

همه مردم دور استخر توجهشان جلب شده

بود .حاج آقا بلند شد که اوضاع را درست کند
ولی دخترک از دست او در رفت .هنوز هم جیغ
میکشید.
حاج آقا به او نزدیک شد تا او را به نحوی ساکت
کند .دخترک با عصبانیت به او حمل ه کرد و به سوی
آبهای استخر هلش داد.
از زیر عینک آفتابیام داشتم تمام این فیلم
کمدی را تماشا میکردم و از خنده نمیتوانستم
خودم را کنترل کنم.
وقتی که زن حاج آقا با آن مانتو و روسری و
بقیه حجاب اسالمی که رنگها اصال با هم تطابق
نداشتند از راه رسید سراسیمه فریاد کشید :دکتر؟
دکتر؟ چی شده؟
حاج آقا سرش از زیر آب استخر بیرون آمد و
فریاد کشید :بیا منو بکش بیرون ،شنا بلد نیستم.
حاج خانم چند لحظه بر و بر به شوهرش نگاه کرد
و گفت« :مگر نگفتی نجات غریق بودی وقتی آمدی
خواستگاری من؟»
حاج آقا همانطور که باال و پایین میپرید و
از دهانش قلوپ و قلوپ آب بیرون میزد ،فریاد
کشید« :ولمون کن بابا! تقیه کردم»...
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BonyadeDamavand@yahoo.com
www.DamavandCulturalFoundation.org
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