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خالی از شوخی

مسعود ناصری
آتالنتا ،جورجیا

روحانی و ظریف

حسن روحانی در سفر به نیویورک برای شرکت
در اجالس ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل
مرتب در کنار جواد ظریف وزیر امور خارجهاش بود
و از او دور نمیشد .هر دو آنها در یک هتل اتاق
داشتند و شبها در البی هتل جمع میشدند و به
بحث و گفت و گوی دوستانه میپرداختند.
خبرنگار ما میگوید در البی این هتل بودم و
شنیدم که حسن روحانی به ظریف میگوید :جواد،
فکرشو کردی که اگر هنوز قبل از انقالب بود من و
تو میتوانستیم بزنیم بیرون و با هم عرقی بخوریم
ولی حاال مجبوریم اینجا بنشینیم و با هم چای
قندپهلو بخوریم؟!

تعویق حکم اعدام

خبردار شدیم حکم اعدام ریحانه جباری که
مورد اعتراض کمیته بینالمللی علیه اعدام و سایر
سازمانهای حقوق بشر قرار گرفته بود فعال به تعویق
افتاده است .ریحانه جباری از مدافعان حقوق زنان
و آزادی در ایران بوده که به خاطر فعالیتهایش به
زندان افتاده است.
مادر ریحانه جباری ،خانم شعله پاکروان ،به
خبرنگاران گفت :از وزارت اطالعات زنگ زدند و
گفتند :مادر جان ،مژده ،چون آقای روحانی هنوز
در آمریکا هستند و در سازمان ملل جلسه دارند
اعدام دخترت به بعد موکول شده و بعد از این که
ایشان به ایران برگشتند باز تقاضای حبس ابد ایشان

را رسیدگی خواهیم کرد و انشااهلل دخترتان زنده
خواهد ماند! البته این منوط به نتیجه مذاکرات
رییس جمهور با کشورهای دیگر است.
مادر ریحانه گفت :کاش آقای روحانی برای
همیشه در نیویورک میماند!

نسبت فامیلی با کره خر

یکی از این آیتاهللهای مراجع تقلید آمده بود
به «صدا و سیما»ی جمهوری اسالمی و به اتفاق
مجری برنامه سعی بر بررسی و حل مشکالت فقهی
مملکت داشتند .در این برنامه آیتاهلل فالنی در
مورد مشکل این که کسی بچهاش بجای شیر مادر
شیر االغ بنوشد صحبت میکرد و نتیجهگیری کرد
که اگر این نوزاد از شیر االغ استفاده کرده پس با
کره خر او محرم میشود و خواهر یا برادری آنها
محرز است .شوخی نمیکنم! این ویدیو کلیپ را
میتوانید در اینترنت با کلمه کلیدی «االغ» یا «کره
خر» جستجو کنید و بالفاصله تصویر این آیتاهلل
ظاهر خواهد شد و میتوانید آن را تماشا کنید!
بحث این آیتاهلل با مجری برنامه که احتماال
قبل از شروع برنامه ساندویچ مغز خر خورده بوده
تا حاضر به تولید چنین برنامه تلویزیونی شود این
بود که آیا این طفل در کودکی و نوجوانی میتواند
از کره خر که برادر یا خواهر شیری و شرعی اوست
سواری بگیرد یا نه!؟
مجسم کنید اگر روزی قوانین شریعت در
آمریکا پیاده شود و مشکل شیردادن نوزاد مطرح
شود احتماال نیمی از کودکان آمریکایی که شیر
گاو را بجای شیر مادر خور دهاند نمیتوانند کابوی
و گاوچران باشند و روی آنها باال و پایین بپرند!

روحانی در نیـویورک

امسال هم تظاهرات بزرگی جلوی مقرر سازمان
ملل در نیویورک به رسم هر ساله برگزار شد و گروه
کثیری در این تظاهرات که «نه به روحانی» نام
داشت شرکت کردند.

حسن روحانی که انتظار چنین اعتراض و
تظاهراتی را داشت و مانند شاه در سال  ۵۶از
پرتاب گوجه فرنگی به طرف خودش در تعجب
نبود یکی از تظاهرکنندگان را از میان جمعیت به
چالش کشید .حسن روحانی قبال وزارت اطالعات
جمهوری اسالمی را مدیریت و رهبری میکرده و
احتماال تمام تظاهرکنندگان این جمع در نیویورک
را میشناخته است .او بعد از این که یقه یکی
از تظاهرکنندگان جوان جمعیت را چسبید از او
سئوال کرد :جوجه! فکر میکنی من از تو ریغو
میترسم یا از بنیامین نتانیاهو که فردا قرار است
نطق کند و بعد از این که پته مرا روی آب انداخت
هرچی فحش خواهر و مادر است نثار من کند؟
برو بگذار باد بیاد!

ادوکلنهای انقالبی!

اعالم شد که به زودی دو ادوکلن جدید مردانه
ساخت کشور کوبا به بازارهای جهانی عرضه خواهد
شد .اسانس این ادوکلنها را کشور فرانسه ساخته و
این دو ادوکلن قرار است یکی به نام «ارنستو» نام
کوچک چهگوارا و دیگری بنام «هوگو» نام کوچک
ن اول
هوگو چاوز رهبر فقید ونزوئال باشد! ادوکل 
قرار است به یاد هوگو چاوز بویی از گلهای معطر
داشته باشد و ادوکلن دوم قرار است کمی مردانهتر
و زمختتر برای چهگوارا از گلهای وحشی و عصاره
سبزیجات کوهی خودرو تهیه شود.
اقدام به فروش این عطرها و ادوکلنها آیا
به علت این است که زنان کوبایی به مردان آنجا
اعتراض کردهاند که بوی تند سیگار برگ کوبایی
میدهند؟ این درست نیست چون زنان هم در
آنجا از این سیگارها میکشند و شکایتی ندارند و
نمیخواهند مردانشان بجای بوی تنباکو بوی خوش
ادوکلن بدهند .باور کنید در کوبایی که مردمشان
نان شب ندارند بوی خوب دادن در آخر لیست
آرزوهای آنهاست.
قیمت این ادوکلنها هنوز تعیین نشده اما
مسلما هیچ کوبایی که ماهی  ۲۰تا  ۳۰دالر درآمد

دارد و دستش بطرف کمکهای دولتش دراز است
نخواهد توانست قطرهای از این ادوکلنها را بخرد.
مشتری این ادوکلنها واقعا چه کسانی هستند؟
جواب ساده است :خوشنشینان غربی که پولشان
از پارو باال میرود ولی یقهشان را برای کارگران،
کشاورزان و مستضعفین دنیای کمونیست و
سوسیالیست پاره میکنند و مرتب به امپریالیستها
و کاپیتالیستها بد و بیراه میگویند.
دنیا بازاری است بزرگ و بگذاریم اینها هم از
این ادوکلنهای انقالبی بخرند .نکته مثبت قضیه
این ادوکلنها این است که باالخره روزی رسید که
عطر و ادوکلنی درست شد که بتواند مغزهایی را که
بوی زیاد خوشی ندارند قابل تحمل کند.

بخش معما و سرگرمی

آیا میتوانید حدس بزنید کسی که این حرفها
را بعد از بازگشت از مسافرت ساالنه تابستانی به
کشورش به دیگران میزند اهل کدام کشور است؟
* خوب بود ،بد نبود ،گذشت!
* هر سه هفتهای که آنجا بودم مریض شدم و
توی خانه ماندم.
* تمام مدت در خانه ماندم چون هوای بیرون
قابل تنفس نبود!
* مهمونیبازیهایش خوب بود! بقیهاش باشد
برای بحثهای بعدی!
* کلهام از قیمتها سوت میکشید!
* هرجا رفتم رفقا بهترین مشروب و بهترین
قرص و مواد را تعارف میکردند!
* همه امیدم این بود که روز پروازم برسد و
برگردم!
* عشق من این بود که موقع برگشتن وسط
آسمان توی هواپیما روسریام را بردارم!
* من نمیدونم مردم چطور با این حقوقها
پورشه و بنز سوار میشوند؟!
* اگر بخاطر پدر و مادر پیرم نبود هرگز به این
مسافرت نمیرفتم!
* عجب جایی شده ،همه دروغگو و متقلب
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و گرگ و روباه!
جوابهای خود را برای خودتان نگه دارید
چون با همان سئوال اول متوجه شدید که این
کشور کدام است!

خیار پرژن یا پرشین!

من وقتی در سوپر مارکت یا فارمرزمارکت
شهرمان به قسمت خیارها میرسم بیاختیار تمام
موهای بدنم سیخ میشود .نه این که خیار مرا
هیجان زده کند! بلکه این خیار ایرانی یا Persian
 Cucumberاین احساس را به من میدهد.
آنچنان احساس غروری به من دست میدهد که
انگار سرود ملی مرا دارند مینوازند! یک خیار پوست
نازک قلمی و سبز با تخم کم و بوی مطبوع! آن
کسی که تخم این خیار را یواشکی به آمریکا آورد
و در آمریکا این خیار را عمل آورد شیر مادرش
حاللش و دمش گرم!
وقتی در سوپر مارکتی میبینیم که بجای خیار
پرشین باالی جعبه نوشتهاند مینی خیار (یعنی خیار
ریز) فورا به مدیر آنجا شکایت میکنم و از آنها
میخواهم که از نام واقعی این خیار استفاده کنند.
برای من قضیه درست مثل فرق اسم خلیج
فارس و خلیج عربی است و حسابی بهم بر میخورد.
حتی یکبار مدیر قسمت میوه و سبزی سوپر مارکت
را با یک خیار نیم متری کلفت آمریکایی که نه
بو دارد و نه مزه تهدید کردم و با آن خیار به او
حملهور شدم.
با وضع امروز ایران و مشکالت سیاسی ما
اینجا در آمریکا بندرت احساس افتخار میکنیم و
به غیر از این که هرچند گاهی دانشمند و دکتر و
مهندس سازمان «ناسا» که اهل ایران هستند در
اخبار میآیند و ما از شادی باال و پایین میپریم ،به
جرات میتوانم بگویم که این «خیار پرشین» نقش
مهمتری از وزارت امور خارجه ما در آمریکا داشته
است .حتی مطمئنم که جمع همه فعالیتهای
اپوزیسیونهای هموطن مقیم آمریکا به اندازه
پیروزی این خیار کوچولوی قلمی در جامعه آمریکا
انعکاس نداشته است!
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اخبار سینمایی

با من از دریا بگو

فیلم «با من از دریا بگو» ساخته رضا عالمهزاده
کارگردان معروف ایرانی ،که موضوع آن درباره
مسائل ایران ،زندانیان سیاسی و کشتار جمعی
از فعاالن در سال  ۶۷است از استقبال خوبی در
سرتاسر جهان برخوردار شده است.
موسیقی فیلم که توسط اسفندیار منفردزاده
ساخته شده نوعی تداعی از فیلم قیصر را به بیننده
منتقل میکند .در فیلم قیصر به خواهر او تجاوز
میکنند و او و برادرش فرمان برای انتقام به سراغ
شخصیتهای منفی فیلم میروند و همه آنها را
میکشند .فیلم «با من از دریا بگو» برعکس فیلم
قیصر از مستندگویی استفاده کرده و از قتل و
خونریزی در آن خبری نیست.
عالمهزاده به خبرنگاران سینمایی گفت :ایده
فیلم «با من از دریاچه بگو» ابتدا با یک پروژه
کوچک شروع شد و به «با من از دریا بگو» رسید.
او گفت :امیدوارم همه ایرانیان در این فیلم و
فیلم بعدی من «با من از اقیانوس بگو» شرکت
جمعی چه از لحاظ بیننده و چه تهیه کننده داشته
باشند تا ما بتوانیم از کسانی که گورستان خاوران
را ایجاد کردند یک حمام خون براه بیندازیم و
حق آنها را کف دستشان بگذاریم .وی گفت:
موسیقی منفردزاده انسان را بیاختیار به هوس
انتقام میاندازد.

افکار عمیق

آیا میدانستید اگر حوا بجای خوردن سیب
ممنوعه ،موز آدم را که با اجازه خدا از درخت کنده
بود میخورد امروز همه ما در بهشت بودیم و نگران
رفتن به جهنم نبودیم؟

اخبار کتاب

پنجمین نمایشگاه کتاب «دفاع مقدس»
هفته قبل در باغ موزه دفاع مقدس تهران برپا
شد .مراسم افتتاحیه این نمایشگاه توام با مارش
نظامی و آهنگهای نظامی ـ مذهبی بود .حسن
فیروزآبادی که به علت فشار مردم در اثر خواندن

چند کتاب چند کیلویی وزن کم کرده در این مراسم
حضور داشت.
حسن فیروزآبادی رییس ستاد کل نیروهای
مسلح جمهوری اسالمی (به غیر از نیروهای مسلح
در سوریه و عراق میباشد) و در کنار محمدرضا
نقدی رییس سازمان بسیج مستضعفین ظاهر
گردید.
این نمایشگاه کتاب بیشتر توسط طرفداران
«ادبیات مکتبی» یعنی آنهایی که بجای مدرسه
و دانشگاه به مکتب و کالس قرآن رفته بودند مورد
استقبال قرار گرفت!

درد دل یک مهاجر

تقصیر خودمان است که کشورمان را دادیم
دست یک مشت آخوند بیسواد و خرافهپرست که
مغزشان به اندازه چوبهای کشتی نوح پوسیده
است .آن هم ماهایی که اهل کتاب و تحصیل کرده
و به اصطالح روشنفکر بودیم .چشممان کور که ما
باید امروز در غرب در رستورانها ظرفشویی کنیم
و آنها در کشورمان پولشویی!

خواست خدا

ادعای مذهبیها و این که میخواهند ثابت
کنند همه چیز خواست خداست زیاد هم حرف
بیربط و بیمنطق نیست .اگر منطقیتر و صلحجوتر
باشیم میبینیم که بسیاری از اتفاقات حتی اتفاقات
به خواست خدا میتواند واقعا خواست خدا باشد.
مثال یک کشتی حامل دویست سیصد نفر پناهنده
فراری از سوریه و لیبی قبل از رسیدن به ایتالیا
در دریا غرق میشود .این واقعا میتواند خواست
خدا باشد .این مهاجر بدبخت بدون تکلم کلمهای
ایتالیایی باید به سرزمین جدید بیاید و از نقطه صفر
کار و کوشش و تقال کند که لقمه نانی دربیاورد.
خدا خواست مشکل او را کم کند و او را غرق کرد.
مثال در شهر بم کرمان نشستهای و داری نماز
میخوانی و ناگهان زلزله میآید و سقف و دیوار
تواما بر سر تو فرو میریزد .این میتواند خواست
خدا باشد چون فردا شمای دانشجوی غیرممتاز
یک امتحان سخت دارید و یک ذره از سئواالت
را هم بلد نیستی جواب بدهی .خدا کار شما را
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ساده میکند.
یا شما سوار هواپیمای مالزی میشوید و با
پاسپورت جعلی از ایران فرار میکنید .موهایتان را
طالیی میکنید تا اهل یک کشور اروپایی باشید.
بعد هواپیمای شما که احتماال توسط دزدان دریایی
سومالی دزدیده نشده است یکهو غیبش میزند.
این اتفاق احتماال خواست خدا بوده چون او دلش
برای شما که رنگ موی طالییتان بعد از چند روز
به رنگ سیاه واقعی تبدیل میشود و مچ شما را
میگیرند و شما را از آن کشور بیرون میاندازند
میسوزد و نمیخواهد آینده مهاجرتی شما خراب
شود .ببینید خدا تا کجا فکرش را کرده است؟
ت او احترام
باید کمی هم به خدا و خواس 
بگذاریم چون هرچه باشد او از ما عاقلتر است و
منطقیتر به همه چیز نگاه میکند...

آتش خشک و تر را
میسوزاند!

اینجور که از اخبار برمیآید مقررات مهاجرت و
ویزا و پناهندگی روز به روز در آمریکا و کانادا و به
ویژه در اروپا سختتر و سختتر میشود .کشورهای
غربی با ترس از این که این مسلمانهای جهادگرا
و تروریست افراطی از لطف و مهربانی آنها سوء
استفاده کنند هر روز تعداد قبولی مهاجرین را کم
میکنند و رسیدگی به پرونده درخواست ویزا و گرین
کارت و پناهندگی را طوالنیتر میکنند تا طرف
شاید منصرف شود و در کشورش بماند.
دلم به حال این بیچارههای مکزیکی میسوزد
که اصال بویی از اسالم نبردهاند اما بخاطر سبزه
بودن و پشمالو بودنشان مورد سوء ظن و فیلترینگ
شدید اداره مهاجرت آمریکا قرار گرفتهاند .بیخود
نیست که این بیچارهها بیخیال ویزای قانونی شده
و شبانه از در و دیوار به سوی این کشور سرازیر و
بطور غیرقانونی وارد میشوند!

داستان کوتاه

مورچه

مدتی بود که خانه ما حسابی مورچه زده بود
و از در و دیوار و مخصوصا از جاهای مرطوب مثل

شستشوی فرشهای نفیس و ارزشمند با روش ارگانیک

قالی همچون فیلتری است که تمام ذرات آالینده را به خود جذب میکند .قالی میتواند
عامل مهمی در کاهش آلودگی هوای داخل خانه باشد در صورتی که آن را سالی یکبار
به طریق درست و با استفاده از مواد غیرشیمیایی و سیستم آب تصفیهشده بشویید.
فرش ابریشم در خارج از ایران تا به حال فقط با استفاده از مواد شیمیایی شسته شده
و یا بصورت روشویی با کف صابون تمیز شده است ،این امر باعث میشود تمام امالح
آلوده و گرد و خاک درون فرش تهنشین شده و عالوه بر ایجاد مشکالت سالمتی برای
ساکنان منزل ،تار و پود فرش را خشک نموده و موجب ترکخوردگی آن شود.
«راویتا راگز» تنها شرکت در آمریکا است که فنآوری هنری و علمی ایتالیایی را با صنعت
قالیشویی ایرانی ترکیب نموده تا فرشهای شما را به بهترین و سالمترین نوع ممکن به
صورت ارگانیک پاکیزه نماید تا این سرمایه گرانبهای شما جاودانه بماند.
با سرویس حمل و نقل در محدوده منطقه واشنگتن بزرگ
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ـ غصه نخور محمود خان ،دوباره میآیی سر کار و میتونی هشت سال دیگه مملکت را
بگردانی! رهبر گفته که ریال هنوز جای سقوط داره!

قسمت ظرفشویی آشپزخانه مورچههای ریز بیرون
میریختند .اگر یک تکه نان روی زمین میافتاد دو
سه ساعت بعد یک صف طوالنی سیاه رنگ مورچه
توی آشپزخانه به راه میافتاد و هزاران مورچه توی
سر و کله هم میزدند که به جلوی صف بروند.
منظرهاش مثل تماشای لشکر در حال پیشروی
گروه دیوانه اسالمی «داعش» از یک هواپیمای
بمبافکن آمریکایی بود!
حاال هی برو قوطی اسپری مورچهکش بخر! از
باال بهشون حمله میکردم و در عرض دو سه دقیقه
لنگ همه به هوا میرفت و میمردند؛ کامال شبیه
حمله آمریکاییها از باال به همین گروه «داعش»
در عراق .ولی مگر از رو میرفتند! انگار که همه
شهادتطلب بودند و کلی ذخیره داشتند.
صبح روز بعد که میآمدیم به آشپزخانه
میدیدیم یک قسمت بزرگ پیشخوان آشپزخانه
به اندازه یک دایره به شعاع نیم متر سیاه است.
درست مثل این که مراسم سینهزنی عاشورا را از
آسمان با هلیکوپتر تماشا کنی!
به توصیه زنم دست از پهلوان بازی خاص
ایرانی خودم برداشتم و به شرکتی که مسئول

کنترل مورچه و سوسک و موش (که نمیدانم
خدا چرا آنها را خلق کرده!) زنگ زدم و تقاضای
کمک کردم.
روز بعد جوانکی از راه رسید و بعد از بررسی
مشکل چند تله پالستیکی کوچک در اطراف خانه
و توالت و آشپزخانه گذاشت.
با خنده از جوانک پرسیدم :با این یک ذره سم
میخواهی این لشکر عظیم مورچهها را بکشی؟
جواب داد :این سم برای همه آنها نیست
بلکه برای این است که ذرهای از آن را برای هدیه
به مورچه ملکه در النه خود برسانند که معموال
وظیفه مورچههاست و این سم ملکه را از پای
درمیآورد و تمام اجتماع آنها از هم میپاشد و
همه فراری میشوند.
با لبخندی پرسیدم :پس سیاستمداران ما باید
یاد بگیرند که بجای کشتن مورچهها به سراغ حذف
ملکه بروند چون هم سریعتر است و هم ک م خرجتر!
جوانک که از این آمریکاییهای ساده و دهاتی
بود چند ثانیه هاج و واج مرا نگاه کرد و گفت :من
سیاست نمیدونم! پول سرویس را نقد میدهید
یا با کردیت کارت؟

