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اشکبوس طالبی

هویت فردی در برابر
 هویت اجتماعی

 فقط دو موضوع 
باقی مانده!

علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی 
ایران، به خبرنگاران گفت: بعد از ماه ها مذاکره با 
غرب بیشتر مسائل مورد اختالف را حل کرده ایم 
و فقط دو موضوع باقی مانده است. او گفت: از 20 
سئوال آژانس بین المللی انرژی اتمی به ۱8 سئوال 
جواب داده ایم که به حساب ما نمره قبولی است. 
وی افزود: دو موضوع باقی مانده که بر سر آن 
اختالف داریم یکی این است که »چاشنی های 
که  این  دیگری  و  کنیم  حذف  را  انفجاری« 

»تحریم ها« برداشته شوند!

اخبار ورزشی و ادبی
دیشب نمی دانم چرا یکهو دلم برای مسابقات 
فوتبال جام جهانی برزیل تابستان تنگ شد. فیلم 
شکست تیم برزیل را در مقابل آلمان دیدم و در 
وقت  هافتایم دو سه بار گریه کردم. فیلم ضبط شده 

بود و دو سه بار هم قبال دیده بودم.
در پایان مسابقه آنقدر وضع روحی ام خراب 
شده بود که مجبور شدم به پزشک روان شناس 
خودم زنگ بزنم؛ آن هم ساعت دوازده و نیم شب! 
خوبی اش این است که برای این که روحیه مریض 
خراب نشود پزشکان روان شناس در هر ساعت 
شبانه روز تلفن آدم را جواب می دهند و از پرخاش 

و عصبانیت خودداری می کنند.

به من گفت: برات یک نسخه می پیچم فردا 
بروی از داروخانه بگیری. قرص برزیلی جدید ضد 
افسردگی است. اگر نخواستی قرص را بخوری روزی 
دو بار ویدئوی رقص شکیرا و جنیفر لوپز را تماشا 

کن و دوباره به من زنگ بزن!

تقاضا از مردم جهان
از  تا  چند  خدا  به  را  تو  جهان!  مردم  ای 
این  رپ  موسیقی  شده  منتشر  آلبوم های  این 
مسلمان های جوان کشورهای غربی را بخرید چون 
با  اگر نخرید آن ها احساس شکست می کنند و 
رفتن به عراق و سوریه و لیبی به گروه های افراطی 
نظیر »داعش« ملحق می شوند و کلی مساله ساز 
دقیقه  چند  کنید.  قضاوت  خودتان  می شوند. 
شنیدن یک موسیقی بد و ضایع رپ بهتر است 
یا رفتن به آسمان توسط بمب های این گروه های 

انتحاری اسالم گرا؟

ملی ـ مذهبی
ـ  از بدی های ملی  یکی  و  از خوبی ها  یکی 
مذهبی بودن این است که مجبور شوی به دوست 
دخترت زنگ بزنی و بگوئی که برای تحقق اهداف 
افزایش تولید مثل مجبور  ولی فقیه در جهت 
شده ای دو سه تا دوست دختر و صیغه جور کنی 
و او جواب بدهد که: احساسات تو را کامال درک 
می کنم و می فهمم... من خودم هم صیغه پنج 

نفر شده ام...

شغل عالی
خودم  نوجوان  یا  ایجر  تین  بچه  از  دیشب 
می خواهی  بزرگ شدی  وقتی  پسرم،  پرسیدم: 

چکاره شوی؟
جواب داد: عضو هیات مذاکره کننده فلسطین.
پرسیدم: چرا؟ این همه شغل در دنیا هست 

چرا این شغل؟
با لبخندی به لب جواب داد: باید شغل خوبی 
باشد. لباس تمیز و شیک و آخرین مدل، اتومبیل 
و بهترین محافظ و راننده شخصی، در تمام دنیا 
مسافرت مجانی، غذا و هتل مجانی، و تازه غیر از 

همه این ها هیچ کاری هم انجام نمی دهی.
چقدر به این پسرم افتخار می کنم.

پوزش از خوانندگان
به علت این که برخی از مطالب این شماره 
بیشتر مورد توجه و یا به اصطالح خوراک خوانندگان 
را  این شماره  است، چند مطلب  آینده  شماره 
از  وسیله  بدین  و  کردیم  موکول  آتی  به شماره 
خوانندگان این شماره نشریه پوزش می طلبیم و 
امیدواریم که مطالب مورد عالقه خود را در شماره 

آینده دنبال کنند.

آگهی تجاری

کالس های آموزشی
ـ آیا شما از افسردگی و به قول معروف دیپرشن 

رنج می برید؟
ـ آیا در زندگی شکست خورده اید و کامال از 

اوضاع خود ناامید هستید؟
ـ آیا بیشتر از ده جلسه پای سخنان امام جمعه 

مسجد خود نشسته اید؟
ـ آیا بجای شنیدن موسیقی و رقصیدن صدای 

ناله و ضجه و غزاداری را ترجیح می دهید؟
ـ آیا به تازگی میل زیادی به شهادت و جهاد 

پیدا کرده اید؟
ـ آیا به تازگی میل زیادی به کشتن مردم بی گناه 

و ناشناس پیدا کرده اید؟
ـ آیا آلبوم آهنگ های رپ شما را کسی نخریده 

و از مردم جهان عصبانی هستید؟
می کنید  فکر  و  دارید  جنسی  ناتوانی  آیا  ـ 
با رفتن به جهان باقی قوه مردانگی خود را باز 

خواهید یافت؟

جوک هفته
آیت اهلل مکارم شیرازی در خطبه آخر خود گفت: اینترنت پرسرعت در ایران دشمن اسالم است!

ـ آیا ترجیح می دهید بجای زیارت قبور امامان 
رزمنده  گروه های  به  و  بروید  عراق  و  به سوریه 

اسالمی بپیوندید؟
ـ آیا مشکل ویزای اقامت دارید؟

بالعوض  ماهانه  حقوق  می کنید  فکر  آیا  ـ 
کشورهای غربی برای شما کافی نیست؟

ـ آیا دوست دختر بلوند غربی شما به علت این 
که هر روز دوش نمی گیرید و فقط وضو می گیرید 
فقط یک چهارم بدن خود را تمیز می کنید شما را 

ترک کرده است؟
اگر شما در وضعیت و شرایط باال هستید برای 

نجات خود و خانواده خود در کالس های »ضد 
تندگرائی« و »ضد رادیکالیسم« موسسه ما شرکت 
کنید و با یک هزینه کم ثبت نام جان خود و جان 
هزاران نفر را نجات داده و به دین پر از صلح و 

صفای اسالم برگردید!
همین امروز با ما تماس بگیرید.

ویروس ایبوال
دانشمندان و محققان پزشکی که روی ویروس 
مرض جدید »ایبوال« کار می کنند اعالم کردند که 
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شوخی عکسی

حاج آقا، باالخره چک شهرام جزایری رسید آن هم درست هم زمان با این نشست خبری!

با ۴ مطب  در شهرهای رستون، لیزبرگ، لندزداون و فیرفکس

Michael Reza Banihashemi MD, 
FACC, RPVI

Diplomate, American College of Cardiology
703.481.9191

Office Locations: 
RESTON • LEESBURG • LANSDOWNE • FAIRFAX

متخصص قلب و عروق

 دکتر رضا بنی هاشمی

Preventative, Consultative, 
Diagnostic & Interventional Cardiology

www.cardiaccarepc.com

 پزش
برگزیده مجله 
«واشینگتونین»

دکتر کامران اخوان صراف
متخصص دردهای حاد و مزمن

کمر درد
گردن درد

آرتروز
سردرد و میگرن

دردهای مفصلی یا موضعی
مانند شانه، زانو و ران

سیاتیک
اعصاب مچ دست
نوروپاتی دیابت

Now Open 
Olney, Maryland

Kamran A. Saraf, M.D.
Board Certified Anesthesiology & Pain Management

اکثر بیمه های درمانی پذیرفته می شود

این ویروس هم احتماال مانند ویروس مرض »اچ. 
آی. وی« یا »ایدز« در اثر مقاربت انسان با میمون 

و شامپانزه و گوریل به وجود آمده است.
و  میمون  در  مردم  از  بعضی  نمی دانم  من 
شامپانزه و گوریل چه زیبائی و جذابیتی می بینند 
که حشری شده و جذب آن ها می شوند؛ آن هم 

گوریل نره خر به آن گندگی!
تو را بخدا برای حفظ جان ابناء بشر دست از 
سر این حیوانات بدبخت بردارید و در کار تئوری 

داروین دخالت نکنید.

بخش ادبیات

 شوخی با شعر کیـوان 
شاه بداغی

آی مردم
به گمانم که غلط آمده ایم

راه را برگردیم
جاده از نور خدا، خاموش است

ماشین رسول ها در جاده چپ کرده اند
در اینجا همه جا ویرانی است

هر چند که مهندسش ایرانی است
هزاران مسافر در صف

بی توشه
بی مقصد

دلگیر از سفر
همه در انتظار، با دیگران

ولی تنهایند
قطره ای عشق با کسی نیست

اما کوله بارشان از اشک مشک است
جاده تو را خواند و رفتی

جاده ای رو به سقوط
آسمانش دلگیر و ابرهایش بی باران

در کنار بالل منقلی فروش کنار جاده
از کس دیگری کتاب آسمانی خریدی

هیچ کس شاخه گلی به کسی هدیه نکرد
حتی اگر روز تولدش بود

کسی از جنس دعا حرف نزد
کسی از جنس دعا حرف نزد...

دعا کاالئی بود که به آن تحریم خورده بود

کار دل عشق به زیبائی است
و ما عاشق زشتی شدیم و دروغ

زیبائی چون دیوی بود که در چادر حجابت آمد
راه را برگردیم

احتماال به غلط آمده ایم
حق چون راننده ای بی احتیاط

جلوی ما پیچید
و ما از این جاده تاریک

آویزان پرتگاه شدیم
حاال اگر برگردیم

راه بازگشت را چگونه بیابیم؟
جاده از هر دو سو تاریک و خاموش است...

داستان های کوتاه

به سبک پائلو کووا
وقتی چشمم به سئوال آخر امتحان رسید 
فکر کردم استاد ما شوخی می کند. بعد از آن 
همه سئواالت سخت ریاضی و فیزیک سئوال آمده 
بود: آیا اسم این زن نظافتچی که سالن امتحان و 
کافه تریا را هر روز تمیز می کند می دانید؟ خنده 
ام گرفت. اسمش را می دانستم. اسمش فاطمه 
بود و برای دو سه ماهی دوست دخترم شده بود. 
فهمیدم که استادم تمایالت چپی دارد. نوشتم 

اسمش فاطمه است؛ از طبقه محروم کارگر.
استاد به من نمره 20 داد و زیرش نوشت: 

ای ناقال!

***
ساعت دو بعد از نصفه شب یک زن مسن سیاه 
پوست آمریکائی در کنار یک بزرگراه در زیر باران 
شدید ایستاده بود. ماشینش خراب شده بود. او 
دستش را باال برد و جوان سفید پوست برای کمک 
به او توقف کرد. این جوان خانم مسن سیاه پوست 
را سوار ماشین خود کرد و به خانه خودش برد. 
صبح که شد برای آن خانم تاکسی گرفت و او را 

به خانه خودش فرستاد.
یک ماه بعد شرکت حویل بسته آمریکا یک 
جعبه بزرگ را برای آن جوان سفید پوست آورد. 
وقتی آن را باز کرد یک تلویزیون دید. در جعبه 
یادداشتی هم بود که در آن نوشته شده بود: از 
کمک تو تشکر می کنم. تو فرشته ای هستی که 

به کمک من آمدی. ولی چون دهه ۱۹60 است و 
تنش های زیادی بین سیاه پوستان و سفید پوستان 
آمریکا وجود دارد نتوانستم یک تلویزیون رنگی برای 
شما بخرم و چون رابطه با زن شوهردار غیرفانونی 
است ریموت کنترل تلویزیون را از جعبه در آوردم و 
نگهداشتم تا شاید رابطه من و شما ادامه پیدا کند.

***
در زمان قدیم پادشاهی سنگ بزرگی را در یک 
جاده اصلی قرار داد. سپس در گوشه ای قایم شد 
تا ببیند چه کسی آن را از روی جاده و مسیر مردم 
بر می دارد. بازرگانان و ثروتمندان از راه رسیدند 
و سنگ را دور زدند و رفتند. آن ها به دولت بد و 
بیراه گفتند که چرا شهرداری سلطان از جاده ها 

مراقبت نمی کند و سنگ ها را بر نمی دارد.
بعد یک مرد روستائی با بار سبزیجات به سنگ 
رسید. بارش را زمین گذاشت و با کوشش و تالش 
زیاد سنگ را کناری زد تا هم خودش و هم مردم 
بتوانند عبور کنند. وقتی او رفت بار سبزیجاتش را 
بردارد کیسه های پر از طال در کنار آن ها پیدا کرد 
و یادداشتی از سلطان. در یادداشت نوشته شده 
بود: این سکه های طال را بردار و برو و دیگر از این 
جاده عبور نکن. قرار بود تحقیق و مطالعه ما دو 
سه ماهی طول بکشد اما تو با خراب کردن کار ما 

حال و وزیر روابط عمومی ما را گرفتی.

***
مردی نزد کشیش کلیسا آمد و گفت: پدر 

مقدس، من گناه کرده ام.
کشیش گفت: همه ما گناه می کنیم چون 

فرزندان خدا هستیم!
مرد سرش را از روی تعجب خاراند و گفت: 

فکر می کنم گناه من بزرگ است.
حریم  به  آیا  گفت:  دستپاچگی  با  کشیش 

راهبه های این کلیسا تجاوز کرده ای؟
مرد جواب داد: خیر!

کشیش آرام شد و پرسید: پس چه کرده ای؟
مرد گفت: با مرد دیگری همخوابه شده ام.

کشیش خواست با صلیب بر سر مرد بکوبد ولی 
جلو خودش را گرفت و گفت: برو به صندوق صدقه 
گناهان مبلغی واریز کن و از جلو چشم من گم شو!
فردا مرد دیگری آمد با همان داستان گناه 

آلود. او هم صدقه اش را داد و رفت.
روز بعد نفر دیگری ادعا کرد که همان کار را 

کرده است. او هم صدقه ای داد و رفت.
روز چهارم مردی از راه رسید و با عصبانیت و 

پرخاش نزد کشیش رفت.
کشیش پرسید: تو هم با مردی خوابیده ای؟
مرد جواب داد: آری، ولی من همان مردی 

هستم که آن ها با من گناه کرده اند.
کشیش دلش سوخت و گفت: تو نباید صدقه 

گناه بدهی اما برو از جلو من گم شو!
فکر  اما  مقدس،  پدر  متشکرم  گفت:  مرد 

نمی کنید نصف صدقه ها را باید به من بدهید؟

سطح معلومات
یک بسیجی حزب  اللهی بعد از شام نشسته 
بود و داشت تسبیح می انداخت و تلویزیون تماشا 
می کرد. بچه اش پرسید: بابا مخترع تلفن کی بود؟

جواب داد: نمی دونم.
بچه پرسید: تئوری داروین منظورش چیه؟

جواب داد: نمی دونم.
مادر بچه که داشت ظرف می شست سر بچه 

داد زد و گفت که اینقدر از بابات سئوال نکن!
بسیجی در جواب گفت: بذار سئوال کند شاید 

سطح معلوماتش بره باال!

نیـروی کار عظیم
نیروی کارگری  بزرگترین  آیا می دانستید که 

دنیا کدام است؟
این نیروی کارگری زنبورها هستند. حدود یک 
و نیم بیلیون زنبور روز و شب مشغول کار هستند 

تا عسل تولید کنند و بشر مصرف کند.
این یک و نیم بیلیون زنبور حقوق و مزایا و 
مرخصی ندارند و هیچ جنبش کارگری تاکنون 
از حقوق آن ها دفاع نکرده و برای آن ها اعتصاب 

تشکیل نداده است.


