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خالی از شوخی

مسعود ناصری
آتالنتا ،جورجیا

درباره نلسون ماندال

نلسون ماندال هم درگذشت .خاطره مبارزات
او برای آزادی و دموکراسی در تاریخ باقی خواهد
ماند .او پس از آزادی از زندان  ۲۷ساله خود به
جای خشم و انتقام با آنها که او را زندانی کرده
بودند بر سر میز مذاکره نشست ،آنها را بخشید
و مجبورشان کرد که سیستم حکومتی «آپارتاید»
جدایی سیاهان و سفیدها را لغو کنند؛ برعکس
رهبران سیاسی ما در ایران که بعد از آزادی از زندان
همه آنهایی را که مسبب زجر و ناهمواریهای
زندان شده بودند جلوی جوخه اعدام گذاشتند و
به آنها رحم نکردند و خودشان نوعی «آپارتاید»
مذهبی جدید اختراع کردند.
از او به عنوان «غول عدالت» یاد کردهاند و
ن که
او را بهترین انسان روی زمین نامیدهاند .با آ 
او «غول عدالت» بود و بهترین انسانها هیچ گاه
سعی نکرد مرجع تقلید کسی باشد و خودش را خدا
بخواند .او را با مادر تریسا ،زن مسیحی نیکوکاری
که در زمره قدیسان مسیحیان جهان قرار گرفته
بود ،مقایسه کردهاند و چقدر خوب بود که آن دو
با هم ازدواج میکردند و شاید تخم و ترکه جدیدی
برای نسل آینده بشر بر جای میگذاشتند.
نلسون ماندال انسان مهربانی بود .از این که
سفیدپوستان به کشورش آمده بودند و حکومت
میکردند ناراحت نبود .حتی در روزهای آخر
عمرش در سن  ۹۵سالگی به پرستارش گفت :از این
سفیدپوستان انگلیسی متشکرم که توانستم به ۹۵
سالگی برسم وگرنه در سن  ۲۵سالگی در تاریکی و
ناامنی آفریقا توسط یک شیر یا پلنگ خورده میشدم!
نلسون ماندال عاشق ورزش بوکس بود اما هیچ

گاه به صورت کسی مشت نکوبید .نام اصلی نلسون
ماندال« ،خولی ساسی ماندال» بود و همه میدانند
که او نه خل بود و نه نسبت فامیلی با «ساسی»
ن ایرانی خودمان داشت.
مانک 
یادش بخیر و روحش شاد...

ظریف به آفریقا نمیرود!

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی
گفت :محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری
اسالمی برای بزرگداشت و مراسم تشیع جنازه
نلسون ماندال رهبر فقید آفریقای جنوبی به این
کشور مسافرت نخواهد کرد.
این سخنگو گفت :آقای ظریف بسیار سرش
شلوغ مسائل کنفرانس ژنو است ولی اگر آفریقاییها
مراسم هفتم یا چهلم داشتند شاید میشد دیدار از
آفریقای جنوبی را در برنامههای دیدارهای جهانی
ایشان گنجاند.
این سخنگو گفت :آقای ظریف با آن که طرفدار
نلسون ماندال است اما چون مسافرت به آفریقای
جنوبی کمکی به مسائل تحریم و نرخ دالر نمیکند
ایشان فعال از دولت آن کشور معذرت خواهی کرده
است و گفته که در ایران برای روح آن مرحوم
صلوات ختم خواهد کرد .وی اضافه کرد :این
شایعات که ایشان به دلیل این که در آفریقای جنوبی
در مراسم ترحیم ماندال خورش قیمه نمیدهند
از سفر به آن کشور خودداری کرده است درست
نیست زیرا ایشان اصال خورش قیمه دوست ندارند!

هوای تهران و علم تقیه

صبح دیروز مدیر کل دفتر پاالیش آلودگی هوای
تهران در گفت و گو با خبرنگاران گفت :امروز هوای
تهران در شرایط «پاک» قرار دارد.
محمد رستگاری گفت :هموطنان میتوانند
بدون احساس خطر از خانه بیرون آمده و در کوچه
و خیابان به کار و فعالیت عادی مشغول شود.
کمی بعد او مورد اعتراض چند خبرنگار قرار
گرفت و آنها از این که او ماسک روی بینیاش را
درنیاورده بود و حرفهایش کامال و واضح شنیده

نمیشد و به گوش حضار نمیرسید از او خواستند
که حرفهایش را بلندتر و شمردهتر بیان کند تا
آنها بتوانند گزارش تهیه کنند.

رهبر معظم انقالب آیتاهلل خامنهای در دیدار
با رییس و اعضای شورایعالی انقالب فرهنگی
ط آفرین «ما میتوانیم»
تاکید فرمودند :امواج نشا 
را تقویت کنید.
وی گفت :مگر ما کجایمان کمتر از باراک اوباما
است که با یک شعار  Yes, we canخودش را
بعنوان قدرتمندترین مرد جهان تثبیت کرد؟!
ایشان اضافه کردند :اراده انقالبی ما میتواند در
عین حال که «نمیتوانیم» فریاد «ما میتوانیم»
سر دهیم و این فقط در صورتی است که ما بتوانیم
امواج نشاط را قدرتمندتر کنیم.
آیتاهلل خامنهای گفت :اگر در  ۲۰سال اخیر
بجای فرستادن امواج مخرب بر روی ماهواره مردم
«امواج نشاط آفرین»را ترویج کرده بودیم ،بجای این
که مردم به ریش ما بخندند و ضد پارازیت اختراع
کنند امروز خودشان داوطلبانه ماهوارهها را قطع
میکردند و فیلم دیدار من با شما را تماشا میکردند.

به گزارش خبرگزاری «فارس» حدود  ۲۷هزار
طلبه زن در ایران وجود دارند .این خبرگزاری
میگوید به غیر از طلبههای زن ایرانی بسیاری
از آنها طلبههای خارجی هستند که برای
فعالیتهای مذهبی به ایران مسافرت کردهاند.
سئوال اینجاست که وقتی مثل مور و ملخ
در ایران طلبه ریخته چرا باید از خارج طلبه وارد
کنیم؟ پس حمایت از تولیدات داخلی چه میشود؟
غیر از آن ،آیا بهتر نیست که به جای  ۲۷هزار
طلبه زن یک نفر مثال جنیفر لوپز را به ایران دعوت
میکردیم؟ پس حمایت از صنعت جهانگردی
کجا رفته؟

با یک گل بهار نمیشه!

از بزرگان

یاد احمدینژاد به خیـر

!YES, WE CAN

جدیدا در تهران پوسترهای اتوبانی (بیلبورد)
بزرگی نصب کردهاند که در تایید دستورهای رهبر
انقالب آیتاهلل خامنهای تبلیغ بچه بیشتر را به
عابران و رانندگان میرساند .آیتاهلل خامنهای از
مردم خواسته که چند سال آینده را به جای همت
مضاعف اقتصادی ،همت مضاعف هماغوشی
قلمداد کنند و تا آنجا که میتوانند بچه پس بیندازند
تا جمعیت کشور به مرز  ۱۷۰میلیونی خود برسد.
در این پوسترها تصویر دو خانواده سوار بر
دوچرخه نقش بسته ،یکی از دوچرخهها زن و
مردی و دوچرخه دیگر مرد و زنی را با چهار فرزند
نشان میدهد .روی پوستر کلمات «با یک گل بهار
نمیشه!» با حروف درشت نوشته شده است و زیر
آن ریزتر نوشتهاند :فرزند بیشتر ،زندگی شادتر!
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دنیای عجیب و غریبی داریم .در یک طرف،
مثال چین ،اگر بیشتر از یک بچه داشته باشی کلی
برایت دردسر درست میکنند و اگر مجبور به سقط
جنین نشوی احتماال از کلیه کمکهای دولتی
محرومخواهی ماند و کلی جریمه و مجازات نثارت
میکنند و در طرف دیگر ،مثال ایران ،قضیه برعکس
است .اصال چرا ما بچههای اضافی چین را که دولت
آنجا نمیخواهد برای ازدیاد جمعیت به کشورمان
نمیآوریم؟ این همه جنس چینی وارد میکنیم
چرا بچه وارد نکنیم؟ حاال بچه چشمهایش کشیده
است و کش شلوار دارد که چی؟ این همه دکتر
جراحی زیبایی در ایران داریم به چه درد میخورند؟
نمیتوانیم از این چش م بادامیها چیزی شبیه نژاد
ایرانی عربی خودمان بسازیم؟
اگر آیتاهلل خامنهای واقعا مرجع تقلید بسیاری
است چرا به ملتی که نان شب ندارند و به زور
خودشان را سیر میکنند و حال و رمق سکس ندارند
چون یا پارازیت روی ماهواره حس و میل آنها را
کشته و یا حال و حوصله جیغ و فریاد این همه بچه
را ندارند نمیگوید که چرا و چطور صاحب چهار یا
پنج فرزند شوند و خوشحال بمانند؟
به قول یکی از رفقا در ایران« :همه وجود ما پاییز
است و با هزار گل هم تبدیل به بهار نمیشود!»

ﺍﺷﺘﺮﺍﮎ ﻫﻔﺘﻪﻧﺎﻣﻪ »ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ«
One Year
)(52 Issues

300

USA
Canada
Europe
Iran & Middle East

* بکارت یک زن در رفتار و اخالق اوست نه
یک فعل و انفعال فیزیکی.
ـ آلبرت انیشتن قبل از کشف تئوری نسبیت
* ضریب خوشبختی یک ملت رابطه معکوس
با ضریب بدبختی آنها دارد.
ـ دکتر عباسی در جمع مراجع تقلید مشهد
* چرا کسی که مشروب میخورد باید از دولتش
شالق بخورد ،مگر او دولتمندانش را که تریاک
میکشند به شالق تهدید میکند و خماری آنها
را میپراند؟
ـ دکتر شریعتی بعد از خوردن آبجوی دوم
* به جز چند استثناء همه امراض حتی ایدز و
سرطان را میتوان با ایمان و توکل به خدا مداوا کرد.
ـ دکتر روایی در مراسم تشیع جنازه بیمارانش

از یکی از رفقا در تهران پرسیدم :نظرت درباره
«حقوق شهروندی» روحانی چیست؟
با خنده جواب داد :نه این که وضع حقوق
بشرشان عالی شده حاال میخواهند کسب و
کارشان را توسعه بدهند و شعبه بزنند!

حمله طلبهها به ایران

معموال بعد از این که یکی دو تا گیالس مشروب
میزنم یک حالت نوستالژی عجیب و غریبی به
من دست میدهد و دلم برای وطنم ایران تنگ
میشود .معموال به یاد ایام خوش و خوب قبل از
انقالب میافتم.
دیشب بعد از دو گیالس مشروب طبق معمول
همان حالت به من دست داد؛ البته با یک تحول
جدید .دلم به جای دوران زمان شاه برای دوران
محمود احمدینژاد تنگ شده بود! یادش بخیر
چقدر از دست این بابا خندیدیم و حال کردیم.
اصال درد این انقالب را این هشت سال بدون
احمدینژاد چگونه میتوانستیم تحمل کنیم؟ زمان
شاه به جای خود ولی توی این هشت سال حتی
یک لحظه لبخند از لب ما محو نشد .از هاله نور و

کانون دوستداران فرهنگ ایران
IRANIAN CULTURAL ASSOCIATION

James Madison High School, 2500 James Madison Drive, Vienna, VA 22181
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کاپشن سوراخ و قیمت گوجه فرنگی و هوالکاست
تا مدیریت جهانی و بشکه نفت و یارانهها و قیمت
دالر ،همه خاطرهانگیز بودند.
آنقدر حالت افسوس و غصه به من دست داد
که به سالمتی احمدینژاد برای اولین بار سومین
گیالس مشروب را باال انداختم!

داستانهای عشقی دیجیتال

شنیدیم که دوست قدیمی ما بعد از سالها
ازدواج دارد از شوهرش جدا میشود .وقتی
پرسیدیم مگر تو با شوهرت حال نمیکردی؟ جواب
داد :آواز دهل شنیدن از دور خوش است!
با آن که خودش و شوهرش اهل موسیقی و
مخصوصا دهل نیستند منظورش را فهمیدیم.
پرسیدیم :چطور شد که اینجوری شد؟ «فیس
بوک» بود؟
خندید و گفت :آره .از کجا فهمیدی؟
پرسیدیم :دوست پسر زمان دبیرستان بود؟
شوهر سابق ،معشوقه سالها پیش؟
گفت :نه! جدیده! خوشتیپ ،پولدار ،اهل صفا
و پارتی ،برعکس شوهرم!
پرسیدیم :حاال قراره چکار کنی؟
گفت :دارم میرم سوئد که پیش او باشم .قراره
ازدواج کنیم.
همینطور هم شد .بلیت هواپیما گرفت و رفت.
دو سه ماه ازش خبر نداشتیم .نه تلفن جواب داد و
نه ایمیل .غیبش زده بود .صفحه «فیس بوک»اش
هم اصال به روز نمیشد.
یک روز تلفن زنگ زد .خودش بود.
پرسیدیم :اینجایی؟ صدا خیلی واضح و بلنده...
گفت :آره برگشتم پیش شوهرم!
پرسیدیم :اهه! چطور شد؟
گفت :یارو توی سوئد واقعا احمق بود .از من
» من
ایراد گرفته که چرا عکس پروفایل «فیس بوک 
شبیه من نیست و آیا «فتو شاپ» شده؟
پرسیدیم :به همین سادگی زدی زیرش؟ به
خاطر یک عکس؟
خندید و گفت :من نزدم زیرش او زد زیرش .تازه
ﺩﻩ ﻛﺎﺭ
طرف رفته مسلمون شده و یک دختر بلوند سوئدی
html
گرفته و تازه جزو دوستان
.١٠٢٧١٨٨٦/wwصیغه
هم به عنوان
«فیس بوک»اش هم لیست نکرده.
Translate
پرسیدیم :صیغه؟ توی سوئد؟

ﺁﻣﺪ ﻫﺴﺘﻴﺪ  ,ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻛﺎﺭ  ,ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﺎﺭ.

گفت :آره به خدا...
پرسیدیم :حاال برنامه چیه؟
جواب داد :باید بسوزم و بسازم و یک پروفایل
جدید برای «فیس بوک»ام بسازم!

تظاهرات علیه خشونت
یا خشونت علیه تظاهرات؟

تظاهرات گسترده جهانی برای رفع خشونت
علیه زنان در اکثر کشورهای دنیا برگزار شد .میزان
شرکت زنان و همچنین بسیاری از مردان در این
تظاهرات بیسابقه بوده است .خبرگزاریهای معتبر
دنیا این تظاهرات را یکی از موفقترین اعتراضات
مدنی سالهای اخیر گزارش کرده و اظهار امیدواری
کردهاند که در اثر تظاهراتی مشابه خشونت مردان
علیه زنان کمی کاهش یابد.
هیچ کدام از این خبرگزاریها گزارشی در مورد
این که چند نفر از زنان شرکت کننده در تظاهرات
بعد از اختتام مراسم توسط شوهران خود به بهانه
این که شام آنها به موقع آماده نیست کتک
خوردهاند درج نکردهاند!

جوانی و پیـری

من هرگز به مرگ فکر نمیکنم؛ به مردن هم
همینطور .همین زندگی آنقدر مشغولم کرده که
فرصتی برای نگرانیهای دیگر نیست.

***

دکتر گفته صبحها باید بعد از بیدار شدن نرمش
سالم بمانم.

و تمرین کنم تا
دکتر خوبی نیست چون دستورالعمل باعث شد
چند بار قهوه داغ را حین باال و پایین پریدن روی
خودم ریختهام و پوستم از چند جا تاول زده است.
فکر میکنم نرمش و تمرین بعد از ظهرها منطقیتر
باشد .حداقل چای بعد از ظهر لباسهایم را مثل
قهوه کثیف و لکهدار نمیکند.

***

به من گفتهاند که آنطور زندگی کن و لذت
ببر که انگار هر روز آخرین روز زندگی توست .هیچ
دستورالعملی در مورد آخرین روز واقعی زندگیام
به من ندادهاند.

***

بزرگترین غصه من در مورد بازنشسته شدن این

Iranians, Vol. 18, No. 663, Friday, December 13, 2013
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است که دیگر تعطیالت و مرخصی با حقوق ندارم.

***

در سن پیری غذاها به اندازه زمان جوانی
خوشمزه نیستند .از دو حال خارج نیست یا پرزهای
زبان ما هم پیر شدهاند و طعم و مزه غذا را نمیفهمد
و یا آشپز خانه سالمندان غذا پختن بلد نیست.

***

در جوانی با رفقا بحث بر سر این بود که کدام
دیسکو ورودی کمتر دارد که آخر هفته برویم و
حال کنیم .در پیری بحث با رفقا بر سر این است
که کدام سوپر مارکت به سالمندان پنج درصد
تخفیف میدهد؟

جوک طالبانی

یک شهید طالبانی یک روز که داشت با رفقای
ایرانی خودش در یکی از قرارگاههای سپاه قدس
تریاک میکشید و حال میکرد مسابقه جوک گفتن
گذاشت .از جوکهای او کسی نخندید ولی وقتی
بچههای قدسی دو سه تا جوک ترکی و لری و رشتی
و شیرازی گفتند یارو از شدت خنده «منفجر» شد!
توضیح :از این جوک فقط زمانی که طرز فکر
طالبانی داشته باشید لذت خواهید برد!

تاریخچه کفش

نوشتهای برای استندآپ کمدی

دیشب داشتم توی اینترنت تاریخچه کفش
را میخواندم .لطفا نگویید :مگر بیکاری که توی
اینترنت با این همه سایتهای جالب و حتی
غیراخالقی رفتی تاریخچه کفش را میخوانی .چرا
که نه؟ خیلی هم حال کردم و لذت بردم!
تاریخچه جالبی بود و کلی چیز یاد گرفتم .اصال
میتونستم یک فروشنده کفش حرفهای بشم.
کسی نمیداند که انسان تا چه زمانی برهنه
راه میرفته و تمام روز با این همه سنگهای تیز
و شاخههای درختان و خاربوتهها که روی زمین
ریخته مرتب به زمین و زمان فحش میداده که
چرا یک جفت کفش ندارد .مشخص است که در
یک زمان بخصوص کسی به فکر اختراع کفش
افتاد چون باستانشناسان هیچ اسکلت زمان عصر
حجری را که روی پایش آثار زخم و جراحت باشد
پیدا نکردهاند و حتی چند مورد میخچه روی این
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روحانی :خواهر مواظب باش پدرخونده سرش نیاری؛ خیلی خطرناکه!

اسکلتهای قدیمی یافتهاند که نشان میدهد آنها
کفش میپوشیدهاند .البته در زمان عصر حجر انواع
مختلف کفش مثل کفش برای راهپیمایی ،کفش
برای ورزش ،کفش برای مهمانی وجود نداشت.
کفشها شکل دمپایی امروز ما بودند .اولین بار در
زمان مغولها کفشهای نوکتیز و پاشنه بلند به
دنیا عرضه شد .دلیل این که چرا مغولها کفشهای
نوکتیز و پاشنه بلند را اختراع کردند مشخص
نیست اما میتوان تصور کرد که چون مغولها
قدشان کوتاهتر از بقیه مخصوصا ایرانیهای آریایی
بود به پاشنه بلند کفش روی آوردند تا احساس
حقارت نکنند .علت نوکتیزی کفش هم میتواند
این باشد که از این کفشها در جنگها بعنوان
اسلحه استفاده میشده است و مغولها با نوک
تیز کفش خود به ساق پا و باسن و بقیه جاهای
دشمن میکوبیدهاند.
کفش پاشنه بلند در قرون وسطی به عنوان یک
سمبل اشرافیت معروفتر و محبوبتر شد .با آن
که کفش پاشنه بلند پوشیدنش بسیار سخت است
اما چون صاحب کفش پاشنه بلند پز و افاده میداد
که من مثل شما کارگرها نیستم که تمام روز سرپا
بایستم و کار کنم و برای چند ساعت مهمانی رفتن
میتوانم روی این پاشنههای بلند راه بروم ،کفش
پاشنه بلند محبوبتر و معروفتر شد.
از همان زمان اختالفات طبقاتی بین پابرهنهها
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(فقرا) ،آنهایی که کفشهای تخت میپوشیدند
(طبقه متوسط) و آنهایی که کفش پاشنه بلند
میپوشیدند (طبقه متمول و اشرافی) آغاز گردید.
میگویند کفش نوکتیز تاریخچهاش به زمان
عالءالدین و چراغ جادو برمیگردد .عالءالدین یک
فقیر پابرهنه بود اما غول که از چراغ جادو بیرون
آمد کفشهای گیوهای نوکتیز میپوشید .غول
چراغ جادو احتماال از نظر مد و پوشاک چندین
هزار سال از عالءالدین جلوتر بود .بعدا ایرانیها
کفشهای این غول چراغ جادو را در مینیاتورها و
نقاشیهای خود آوردند .زنهای حرمسراهای ایران
و عرب از این کفشها میپوشیدند.
تاریخچه کفش اطالعات دقیقی در مورد این که
چرا امروز یک پوتین چرمی مردانه (که پوست نصف
یک گاو و یا گوسفند صرف ساخت این جفت کفش
شده) قیمتش یک چهارم کفش نوکتیز پاشنه بلند
زنانه است (که چند سانتی متر پوست حیوان بیشتر
صرف ساختن آن نشده است) ارائه نکرده است.
همچنین این تاریخچه که توسط چندین محقق
و دانشمند اروپایی تهیه شده در مورد این که از چه
زمان پوشیدن چکمه و پوتین در جوامع اسالمی تازه
انقالبی برای مردان سکسی و اروتیک و تحریکآمیز
شده است و خواب دولتهای اسالمی را آشفته
کرده توضیحاتی ندا دهاند...
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TEL: (202) 355-9915
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with ofﬁces located at Maryland (Baltimore, Gaithersburg
& Silver Spring), Virginia (Alexandria) & Washington DC

حسن حبیب
Hassan Habib

Expert in All Phases of Mortgage Banking

مشاور و دوست همیشگی شما برای دریافت هر نوع وام ملكی
Interest rates are
still historically low
making now a great
time to Purchase or
Refinance
Licensed in VA, MD & DC
NMLS# 207112

Cell: (703) 587-3339
hhabib@weichertfinancial.com

5/5 ARM, 15 Year Fix at 80% LTV; Loans up to $4,000,000
30 Year Fix at 80% LTV; Loans up to $2,000,000
30 Year, 20 Year & 15 Year Fix at 90% LTV; Loans up to $850,000; NO MI
7/1 ARM, 10/1 ARM at 65%; Interest Only

1 3 1 3 D o l l e y M a d i s o n B l v d , M c L e a n , VA 2 2 1 0 1

