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کاریکاتورهای بامعنی
کاریکاتوریست های  کشتار  حادثه  دنبال  به 
ابدو« هزاران کاریکاتوریست در  نشریه »شارلی 
سرتاسر دنیا کاریکاتورهایی در نکوهش قتل این 
هنرمندان که در راه آزادی بیان و عقیده کشته 
شدند، کشیدند. یکی از این کاریکاتورها که قرار 
است در مجله معتبر »نیویورکر« چاپ شود تصویر 
برج ایفل است که در پایین آن خون قرمز ریخته 
اما نوک برج ایفل به شکل مداد یا قلمی با مغز قلم 

قرمز در آمده است.
این کاریکاتور را هم می توان برای اوضاع ایران 
اقتباس کرد. بجای برج ایفل می شود از برج میالد 
استفاده کرد اما چون در ایران روزنامه نگاران و 
کاریکاتوریست ها را این طور وحشیانه نمی کشند و 
فقط آن ها را ممنوع القلم و ممنوع الخروج می کنند 
)از کشتن بدتر است( می توان رنگ قرمز خون 
در پایین برج میالد را کمی سرخابی تر کشید و یا 

حتی صورتی.

من هم شارلی هستم
باخبر شدیم که به دنبال توقیف روزنامه »مردم 
امروز« به علت چاپ عکس جورج کلونی هنرپیشه 
آمریکایی با نوشته درشت »من هم شارلی هستم«، 
گروه های طرفدار آزادی بیان در ایران یک کمپین 

جدید »من شارلی هستم« براه انداخته اند. 
این کمپین قرار است از سوی کمپین »یک 
میلیون امضاء« و کمپین »هپی« )گروه طرفدار 

آهنگ happy و ویدیوی آن( حمایت و تقویت شود. 
این کمپین فعال زیرزمینی است و قرار است بیشتر 
از ۱2 امضاء به یاد ۱2 کاریکارتوریست فرانسوی جمع 

نکند. کیفیت مهم است نه کمیت!

فقط در ایران
کامیون  پشت  که  است  ایران  در  فقط  این 
می نویسند »یا علی«، »یا حسین«، »یا ابوالفضل« 
هایده  و  حمیرا  عکس  راننده  اتاق  داخل  ولی 
از  تریاک  بار کامیون  و مهستی نصب می شود! 
کردن  از خالی  بعد  کامیون  و  است  افغانستان 
محموله یک مشت ریش و پشمی را سوار می کند 
تا به مراسم جشن روز قدس یا سوگواری رحلت 

امام ببرد!

سئوال ریاضی ـ عقیدتی
اگر دولت اسالمی ایران میزان عیدی کارمندان 
را برای امسال 6۰۰ هزار تومان بخشنامه کند، تعیین 
کنید قیمت آجیل و شیرینی و ماهی نوروز امسال 

چند درصد قرار است باال برود؟

همسریابی وزارت ورزش
وزارت  در  جوانان  امور  سازماندهی  معاون 
ورزش اعالم کرد که این وزارتخانه در پاسخ به 
نیازهای ورزشکاران یک سایت جدید همسریابی 
به راه خواهد انداخت تا با سایت هایی که به بهانه 
همسریابی ازدواج های موقتی یک ساعته به راه 

انداخته اند رقابت کند.
وی در جواب خبرنگاری که پرسیده بود: آیا 
همسران آینده ورزشکاران مرد باید حتما خودشان 

ورزشکار باشند؟ گفت: نه لزوما! 
خبرنگار پرسید: پس عکس والیبالیست های 
روی شن های ساحل با مایوی دو تیکه قرار است 
کوفت ما شود؟  و معاون سازماندهی جواب داد: 

احتماال، مگر این که اهل ازدواج های دو ساعته 
باشید!

در ستایش االغ
آقا، این االغ واقعا چه حیوان خوب و نجیبی 
است و چقدر در فرهنگ فارسی ما کاربرد پیدا 
کرده است. اگر این االغ نبود کلمات مهمی چون: 
خرپول، خرزور، کله خر، خر کردن، خرمست، 
خرکار،  خر خوردن،  مغز  خر،  تو  خر  خرغلت، 
خرشانس، خرزرنگ، را در زبان امروز نداشتیم. به 
عبارت ساده این االغ بیشتر از اعضای فرهنگستان 
لغات ایران به فرهنگ و زبان ما خدمت کرده و هیچ 

کس قدر او را ندانسته است.

در جواب  کشف های علمی
این  از  معمول  ایمیلی طبق  رفقای  از  یکی 
ایمیل های »چند دانستنی مفید« فرستاده  بود 
که به علم و بهداشت و سالمت مربوط می شد. 
برای شوخی با او چند تا از این حقایق علمی و 
جالب را توضیح و جواب داده ام و با شما هم در 

میان می گذارم.
چند دانستنی مفید و جالب:

* آیا می دانستید که هیچ کاغذی بیشتر از هفت 
بار از وسط تا نمی شود؟

ـ پس برای همین است که کاغذی که تا کرده 
و الی در آشپزخانه گذاشته ایم که باز بماند کاری 
صورت نمی دهد. باید هشت بار تا می زدیم! یعنی 

علمی عمل نکردیم!
* میزان سوخت کالری در هنگام خواب بیشتر 

از تماشای تلویزیون است.
ـ فکر نمی کنم، مگر این که عیال در ضمن 

خواب من حرف بزند یا تلویزیون تماشا کند! 
جهت  در  که  است  سیاره ای  تنها  زهره   *

عقربه های ساعت می گردد.
ـ پس مردم این سیاره هر روز سرگیجه دارند! 

چه سیاره لوسی!
* سیب بیشتر از کافئین در بیدار کردن شما 

موثر است.
ـ من فکر می کردم ساعت شماطه ای در بیدار 
کردن من موثر است! اصال چطوره صبح ها بجای 

قهوه یک لیوان آب سیب بخورم!
* اولین صاحب کمپانی سیگار مالبرو بر اثر 

سرطان ریه مرد.
ـ برای این که نامردی می کرد و یواشکی سیگار 

وینستون می کشید!
نفس  خود  مقعد  طریق  از  پشت ها  * الک 

می کشند!
ـ من بعضی از نمایندگان مجلس کشورم را 
می شناسم که با آنجایشان حرف می زنند. البته  باید 

در هر دو مورد به این ها نگفت دمت گرم!
* لئونارد داوینچی می توانست با یک دست خود 

بنویسد و با دست دیگرش نقاشی کند.
ـ این که چیزی نیست، اگر می تونست با یک 
دست مشروب بخورد و با دست دیگرش سیگار 

بکشد کارش درست بود!

* گربه تنها حیوان خانگی است که نام او در 
انجیل نیامده است.

ـ احتماال تصور کرده اند که در جریان نجات با 
کشتی نوح غرق شده است!

* نقاشی تابلوی مونالیزای داوینچی ده سال 
به طول انجامید.

ـ بیچاره مونالیزا که تمام آرواره هایش بعد از ده 
سال با لبخند قفل شده بود!

خبری از »اسکار« امسال
فیلم یک دختر ایرانی به نام تلخون حمزوی قرار 
است  با عنوان »پروانه« بعنوان یکی از نامزدهای 
فیلم کوتاه در این جشنواره به نمایش در آید و با 

فیلم های کوتاه دیگر رقابت کند.
خبرنگار سینمایی ما در تماس تلفنی با مادر این 
هنرمند از او پرسید: خانم تبریک عرض می کنم، 
چطور شد که دختر شما به سوییس رفت و مقیم 
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شوخی عکسی

حسن روحانی: به خدا کلید دارم ولی توی خونه جا گذاشتم!

ک و مستغالت «متروپل» موسسه امال
ک آماده   با بیش از ٢٨ سال تجربه و برخورداری از تیمی مجهز از مشاوران امال

خدمت به شما در زمینه خرید و فروش ساختمان های مسکونی و تجاری است. 
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آنجا شد؟ 
همیشه  دخترم  داد:  جواب  حمزوی  خانم 
شکالت و پنیر سوییسی دوست داشت و بعد از 
این که فیلم »اشک ها و لبخندها« را از ماهواره 
دید گفت دوست دارد به سوییس برود. هرچه به او 
گفتیم که این فیلم در سوییس اتفاق نیفتاده و در 
اتریش بوده قبول نکرد تا موقعی که به آنجا رسید 
و فهمید که اشتباه می کرده و حرف من و پدرش 

درست بوده است اما دیر شده بود.
وی در جواب خبرنگار ما که پرسیده بود: این 
او گذاشتید چون  اسم تلخون را چطوری روی 
کمی با اسم های متعارف و معمولی فرق می کند؟ 
گفت: من دوست داشتم اسمش را پونه یا ریحان 
و ریحانه می گذاشتم ولی چون پدرش تلخون را 
بیشتر از سبزیجات دیگر دوست داشت اسمش را 

تلخون گذاشتیم.

فرانسه زخمی است...
دولت فرانسه اعالم کرد که بعد از حوادث 
را  خود  حفاظتی  سیاست های  پاریس  خونین 
افزایش داده و کلیه خارجیانی که از کشورهای 
مسلمان یا تازه مسلمان یا مسلمان زده وارد این 
کشور می شوند باید خود را برای این قوانین جدید 

آماده نمایند. 
یکی از مقررات جدید این است که زنان نباید 
پاسپورت  برای عکس  و صورت  پوشش سر  از 
خود استفاده کنند و هنگام ورود باید آن ها را 
در آورند تا ماموران بتوانند مسافر را صد در صد 

شناسایی کنند. 
با آن که این قانون به مذاق برخی از مذهبی های 
دو آتشه مسلمان خوش نیامده اما فرانسه پایش را 
در یک کفش کرده و می گوید اگر شما می خواهید 
در فرانسه زندگی کنید با پوشش و غذا و آداب و 
رسوم ما نباید مشکلی داشته باشید و باید فرهنگ 

ما را قبول کنید.
من فکر می کنم این ایده خوبی است تا برخی 
از این تروریست های مسلمان را از کشورهای غربی 
دور کنند. فکر می کنم بد نباشد که برای امتحان 
کردن این مهاجران و مسافران آن ها را مجبور 
کنند که چند ورق ژامبون خوک را با یکی دو 

گیالس شراب و شامپاین بخورند و بعد پاسپورت 
آن ها را برای ورود مهر بزنند! اگر هم قبول نکردند 
می توانند به کشورشان برگردند و صبر کنند تا 
آینده که قوانین شریعت در فرانسه پیاده شده و 
همه ماموران فرودگاه مسلمان هستند برگردند...

بخش ادبیات

کشتار هنرمند
این خون خشک نخواهد شد

این خون
چکه چکه در دوازده قطره

از سقف بلند تفکر بشر
بر روی کتاب باز تاریخ فرود می آید

و روی کاغذ کاهی فرسوده اش پخش می شود
نقش کرمی می شود که پروانه خواهد شد

و از الی کتاب پرواز خواهد کرد...
ناقوس ها را به صدا در آورید

از گلدسته  مسجدها اذان بگویید
به جای خم شدن جلوی یک دیوار سنگی بلند

دستمال سفیدی بردارید
چفیه یا عمامه

ردای سرخی
کاله سیاهی

یا هرچه که می تواند این قطره های خون را 
به خود بکشد

و خشک کند...
تا فرزندان ما هرگز آن را در کتاب تاریخ خود 

نبینند...

حمله به میـهمانی در مشهد
روزنامه های ایران گزارش کردند که نیروهای 
بسیج با حمله به یک مهمانی یا جشن شبانه ۸۴ 
نفر را بازداشت و تحویل مقامات قضایی دادند. 
این واقعه در شهر کوچک سلمان در نواحی مشهد 

رخ داده است.
گویا در این مهمانی ۴۹ مرد و ۳۵ زن مشغول 
رقص و پایکوبی بوده اند. در محل این گردهمایی 
پنج بطری نوشیدنی الکلی و سه دست ورق پاسور 

ضبط شده است!

که  گرم  سلمان  مردم  دم  گفت  باید  اوال 
توانسته اند در این شهر کوچک چنین جمعیت 
زیادی را برای پارتی دور هم جمع کنند! دوم این 
که این چه مهمانی بوده که برای این همه مهمان 
فقط پنج بطری مشروب گذاشته اند؟! سوم این که 
۴۹ مرد و ۳۵ زن چه پارتی لوسی بوده چون پارتی 
ایرانی وقتی تعداد مردانش بیشتر از زن ها باشد وقت 
تلف کردن است. چهارم و آخر این که آیا نمی شد دو 
سه بطر مشروب دیگر هم می خریدند و دم بسیج 
محله را می دیدند که مزاحم نشود؟ آقا بلد نیستی 

پارتی بدی پارتی نده!

حکایت های ایرانی
زنگ زدیم به اورژانس گفتیم: آقا آب هم دستت 
هست بگذار زمین آمبوالنس بفرست این همسایه 
طبقه باالی ما مثل این که داره سکته می کنه ؛ 

حمله قلبی داره... 
پرسید: چطور مگه؟

گفتم: نفس نفس می زنه و صدای جیغ زنش 
هم بلنده! حالش خیلی خرابه.

آدرس را پرسید و بعد از گرفتن آدرس خندید 
و گفت: آقای حسینی را می گویید؟ داره برنامه 
زنده از ماهواره تماشا می کنه و جنیفر لوپز داره 
می رقصه. نه سکته در کار است و نه حمله قلبی. 

هیجان زده شده. 
گفتم: پس چرا زنش جیغ می کشه؟

خندید و گفت: از روی حسودی! مثل اون 
نمی تونه برقصه!

***
زنگ زدم به شرکت لوله  بازکنی که روز قبل 
را  تلفن  که  خانمی  به  بود.  فرستاده  تبلیغات 
جواب داد گفتم: دلم گرفته! متخصص بفرستید 

بازش کنه!
فقط  ما  متاسفانه  گفت:  و  خندید  طرف 
فاضالب هستیم  لوله های  کردن  باز  متخصص 

نه دل!
گفتم: سه روزه توالت نرفتم به فاضالب مربوط 

میشه؟
دختره خندید و گفت: نه آقا، این ها اشکال دل 

و روده است، کار ما نیست.

دل و روده به کنار، ولی طرف عجب جیگری 
بود! چه صدای سکسی داشت...

***
زنگ زدم به »صدا و سیما«، قسمت روابط 

عمومی تماشاگران و بینندگان.
گفتم: دستتون درد نکنه، برنامه دیشب شما 

بسیار عالی بود. لذت بردیم.
جواب داد: آقا، عوضی گرفتی! شماره اشتباهه! 

و گوشی را گذاشت!
خودشون هم می دونن...

***
یکی از آن مهمانی های خفن گذاشتیم و ۴۰ نفر 
را دعوت کردیم. ساعت ۱۱ شب بود و فقط شش 

نفر آمده بودند.
از رفیقم پرسیدم: چرا کسی نیومد؟

گفت:  بهشون حال دادی؟
گفتم: آره. علف از باغ های شمرون، حشیش 
از افغانستان، کلی هم دختر و زن مطلقه داف... 
غذا هم که توپ توپه! به بوفه های الس وگاس 

میگه زکی!
پرسید: مشروب چی داشتی؟

جواب دادم: ودکای خانگی، شراب ارمنی، 
آبجوی آلمانی و ترکی، کنیاک روسی.

خندید و گفت: کنیاک روسی؟ کنیاک باید 
فرانسوی باشه. احتماال برای همین کسی نیومده!

***
دم این رفیق ما گرم... یک برنامه کامپیوتری 
شبیه »جی پی اس« آمریکا ساخته که در ایام قتل 
و سوگواری آدرس همه خانه هایی که قیمه پلو و 
شله  زرد نذری می دهند را به موبایلت می فرسته.

آنقدر دقیق است که وقتی می رسی به محل 
هم قیمه و پلو گرم است و هم شله زرد جا افتاده 

و سفت است. خدا اموات همه را بیامرزد!

***
یک عالمت سئوال گذاشتم توی »فیس بوک« 
تا االن هفت هزار و خرده ای »الیک« و »کامنت« 
داشتم و دو هزار نفر می خواهند با من دوست 
شوند. چقدر هم کامنت های روشنفکرانه گذاشتند 
که نصف آن ها را نفهمیدم. سه تا دوست دختر هم 

پیدا کردم که تازه آمده بودند به »فیس بوک«.
هفته آینده یک عالمت تعجب می گذارم شاید 

شش تا دوست دختر پیدا کنم.


