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دیوانه حافظ

آنان که نبــــــاید

صب
«از صبا رپس هک ما را همه شب ات دم ح»
چش
خواب رد م و هب لب چایی و رس رد گوشی است

همانطــور کــه میدانیــد
جایــزه صلــح نوبــل ،حاصل
ســرکوفتزدنهای نفــس
لوامه آقای آلفرد نوبل است.
امیرحسنمحمدپور او که بعد از آتش زدن ترکیب
نیتروگلیســیرین با چند ماده
شــیمیایی دیگر ،با شــعف و تعجب گفت« :عــه ترکید!»؛
اختراع خود را برای استفاده در حفاری و جادهسازی به نام
دینامیت در ادارهثبت اختراعاتشــهر ســوری انگلستان
ثبت کــرد .اما هنــوز مهر گواهــی ثبت اختــراع دینامیت
خشک نشده بود دید که از این ماده در جنگهای مختلف
و برای کشت و کشتار استفاده شد! اینجا بود که نوبل عالوه
برگفتن«نامردامناینوواســهآدمکشــتننساختم!باهم
دوستباشید»؛دچارعذابوجدانشدووصیتکردیک
پنجماموالشرابرایتقدیرازکسانیکهدرراستایگسترش
صلح و دوســتی تــاش میکننــد ،اختصــاص دهند .پس
اینگونهشدکهجایزهصلحنوبل،فرزندناخلفآلفردنوبل،
بهدنیاآمد.اینکهچرااینفرزندناخلفبوده؛برمیگرددبه
کســانی که با پارتی بازی و چرب کردن سبیل داوران ،برنده
اینجایزهشدهاند.مابرایشماچهارنفرازداغانتریناین
برندگانرامعرفیمیکنیمتاخودتانقضاوتکنید.

شوخی با تیتر
روزنامهها
پیامروشنمجلسبهتیماقتصادیدولت
المپا رو خاموش کنید.
افزایش درآمد ،کاهش تورم و آرامش در بازار
باهاشون جمله بسازم؟
توافقبیسابقهدشمنان
خیلی عجیبه! حتی امضای کری هم نداشتند!
رابطهمعکوسمدیریتغربگرایانوقیمتنفت
خیلی پیچیده شــد .بذارید براتون ســادهش کنم .میگه هرچی
بیشترایناکمترمدیریتکنند،قیمتکماونبیشتربیشترمیشه.
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ماســک سه الیه معمولی :دمتان گرم! شما مثل خودمان هستید.
شپشهای جیبتان هم سروسامان گرفتهاند ولی خودتان هنوز نه.
قبل از هر عید کلی استوری میگذارید که تو رو خدا پیامک تبریک
تکــراری نفرســتید ولی آخرش نــود هزار تــا پیامک تبریک تکــراری دریافت
ی که از بغلدستیتان در اتوبوس میپرسید قضیه فالنی چی
میکنید .درحال 
بوده ،علیهاش سه تا پست میگذارید .موقعی که میخواهید به صحبتی در
چت پایان بدهید ،از ایموجی گل و قلب استفاده میکنید و اگر طرف مقابل
ایــن حربــه را اســتفاده کرد ،شــما پیامش را الیــک میکنید .هنــوز هم گاهی
از لهجــه بــررهای اســتفاده میکنید .اگر خیلــی فرهیخته باشــید ،در جوانی و
نوجوانی صفحات تله تکست را دنبال میکردهاید.

از این صلحپر از کینش...
مازیار بیژنی

شــبی از شبهای زمستان،
پیــر در غــار تنهایــی خــود
به زیــر کرســی خزیــده بود
و از خــوردن چــای گــرم و
محمدرضا رضایی بیســکوییت لــذت میبــرد
کــه ناگهــان مریــدان وی
نعرهزنان وارد شــدند .پیر کــه به این رفتارهای مریدان
عادت داشــت ،هیچ نگفت و فقط تماشــا کرد تا ببیند
مریدان کی ســر عقل میآیند و خاموش میشوند .پیر
هرچه منتظر ماند مریدان بیشــتر نعره زدند و مریدان
نیز که خونسردی پیر را میدیدند ،بیشتر تحریک شده
و بیشــتر نعــره میزدنــد .از یــک جایی به بعــد صدای
مریــدان گرفــت و باالجبــار خامــوش شــدند .پیــر کــه
خیلــی خــودش را کنترل کــرده بود ،از جای برخاســت
و بــا عصایش تک تــک مریدان را آنقــدر زد که صدای
گرفتهشان دوباره باز شد.
مریــدی گفــت« :چــرا میزنی؟ شــاید دلیلــی برای
اینهمــه کولیبازی داشــتیم ».پیر گفــت« :اول بارتان
که نیســت!» مرید گفــت« :ای پیر! اینبار فرق میکند.
خبر آمده که قرار اســت مسیح علینژاد هم کاندیدای
دریافت جایز ه صلح نوبل شــود .این نعره ندارد؟ من
از شما میپرسم».
مریــدان منتظر بودنــد که پیر هم نعــره بزند ،لکن
پیــر نظارهگــر مریدان بــود و هیــچ نگفت .مریــدان که
واکنشــی ندیدنــد ،بانــگ برآوردند کــه« :ای پیــر از چه
روی خموشــی؟ یه نعرهای ،جیغی ،چیــزی بزن ».پیر
گفت« :کمخــردان! جایز ه صلح نوبل تــا اآلن به کدام
آدم درســت و حسابی رسیده که این دومیاش باشد؟
پیش از این هم بســیاری از دشــمنان صلح این جایزه
را گرفتهاند .حاال این خبر ارزشــش را داشت که اینگونه
شــب تعطیلم را خــراب کنید؟» مریــدان کمی به فکر
فــرو رفتند و با خود اندیشــیدند که پیر راســت میگوید
و آنهــا هم چیزی از بقیه کــم ندارند .پس نعرهزنان به
سمت کمیت ه نوبل شتافتند تا بهپاس یکدهه اذیت و
آزار پیــر ،خــود را کاندیدای صلح نوبل کننــد .در راه نیز
جامــه دریدند و بر ســر چــوب کردند تا شــاید بهعنوان
«مخالــف جامــ ه اجباری» شانسشــان بــرای دریافت
جایز ه صلح نوبل افزایش یابد.

نامزدهایجایزه
صلح نوبل در یک قاب

سیدمحمدجواد طاهری
صامره حبیبی

بخش سوم

مــا کــه خودمــان دانشــمندان هســتیم ،طــی
تحقیقــات فراوان علمی و مشــاهدات میدانی به
نتایــج جالبی دربــاره ارتباط شــخصیت افراد با
ماسکی که اســتفاده میکنند ،رســیدهایم .نتایج
این تحقیقات فوق علمی و آزمایشهای سخت
محدثه مطهری
و مشــاهدات دقیــق را ســخاوتمندانه و بــه دور از
مسخرهبازیهای مقالهنویسی و اینها با شما درمیان میگذاریم.

 -3ëëمیخائیل گورباچف
کمترازیکماهبعدازاینکهگورباچفجایزهصلحنوبلسال 1990رابهخاطر«نقش
ویژه اش در روند صلح در جهان و همینطور به خاطر روند صلحآمیز و موفق اتحاد
دوبــاره دو آلمــان» گرفت ،در حمایت از کودتاچیهای ارتش شــوروی علیه کشــور
لیتوانیهمهاستقاللطلبانلیتوانیاییراباخاککشورشانبهتوبرهکشید!
خوش انصاف حتی اهل ظاهرســازی هم نبود و نگذاشــت حتی خبر جایــزه گرفتنش روی تلکس
خبرگزاریها برود! وی همان زمان در جواب خبرنگاری که پرســید« :آقای گورباچف ،شــایعه شده
شما جایزه صلح نوبل رو گرفتید .تأیید میکنید؟» گفت« :به همین کله کچلم قسم که خودم بودم.
به امید حق علیه باطل میریم که جایزه جنگ نوبل رو هم بگیریم ».بعد درحالی که با جایزه صلح
نوبل رو به جلو اشاره میکرد فریاد کشید« :بزنید شتک شونو پتک کنین!»

 -1ëëتئودور روزولت
بــدون شــک و بــه گــواه اولیــن دینامیتــی که آلفــرد نوبــل منفجــر کرد،
داغانتریــن و ناشایســتترین کســی کــه جایــزه صلــح نوبــل را بــه خانــه
بــرده ،همیــن تئودور روزولت اســت که اصالً معلوم نشــد چطوری و با چه
توطئهای رئیس جمهور شد! روزولت از همان اول چماق را از روبهرو بسته
بود و در سخنرانیهایش همیشه تأکید میکرد که نرم سخن میگوید اما یک چماق همیشه
در دستش دارد.
بــا همــان چماق بود که بیــن ســالهای  1905و  1906همزمان طرف روســیه و ژاپن را که
در جنگ بودند گرفت و به همین خاطر نامزد دریافت جایزه صلح نوبل شــد .وی برخالف
باراک اوباما ،زمانی که از نامزدی خودش مطلع شد با صدای رسا گفت« :آره! منو میگه!»

در انتظار وام ازدواج

( )1کت فراگ :کت دنبالهدار دولبه انگلیسی
( )2سجل :شناسنامه
( )3آجیل آچار :آجیل زعفرانی ،آبلیمویی گلپردار

شخصیتشناسی ماسکی

 -4ëëباراک اوباما
هنــوز چنــد ماهی از رئیس جمهور شــدن اوباما نگذشــته بود کــه کمیته جایزه
نوبل اعالم کرد جایزه صلح نوبل سال  2009را به وی اعطا خواهد کرد .اوباما
کــه با شــنیدن این خبــر ســاندویچ هــاتداگاش را نجویده قــورت داد ،از جو
بایدن که معاون اولش بود پرسید« :منو میگه؟»
در واقع داوران نوبل انتظار داشــتند اوباما در دوران ریاســت جمهوری پیش رویش «تالشهای
بینظیــرش در جهــت تقویت دیپلماســی جهانــی و همکاری میــان ملتها» را بــه رخ همگان
بکشــد تــا ثابت شــود کــه وی بحق نامزد این جایــزه بوده .اما نــه تنها چنین کاری نکــرد ،بلکه تا
توانســت پهپاد بود که روانه مناطق مختلف دنیا برای جنگ افروزی میکرد .دســت آخر هم در
نامهای به کمیته نوبل نوشت« :من همه تالشمو کردم!»

 -2ëëیاسر عرفات
وی که از اینجا مانده و از آنجا رانده بود همواره از ســمت غربیها مورد
مؤاخــذه قــرار میگرفت ،اما یکهو مورد تقدیر آنها قــرار گرفت! جالبتر از
آن اینکــه عرفات به خاطر مبارزه علیه رژیم صهیونیســتی مورد ســرزنش
غــرب بود ،ولی جایزه صلح نوبل را بهصورت مشــترک با اســحاق رابین و
شیمون پرز که نخستوزیر و وزیر امورخارجه رژیم صهیونیستی بودند دریافت کرد!
تناقض را دارید؟ حتی خود یاســر عرفات هم که مورد اتهام همکاری با صهیونیســتها
و رفتــاری دوگانــه بوده در خواب هــم نمیدید که با دو نفر از بیرحمترین و ســنگدلترین
قاتالن تاریخ همگروه شود .نقل است وی بعد از گرفتن این جایزه در مورد احساسش گفته:
«اگه فوتبال بود میگفتم تو گروه مرگ افتادم!»

حکایتپیرومریدان

یارانهنقدیعلیهفاصلهطبقاتی
فیلمی اکشن با بازی جمشید هاشمپور ،بهزودی در سینماهای
سراسر کشور

در بــاغ
آن اوایــل ،شــاهزادهها مجبــور بودنــد ِ
قلهــک و ولنجــک را بــه روی رؤســای ادارات
و اهالــی حرمســرا و ســفرای خارجــه بــاز کننــد
تــا بلکــه مشــمول ورود بــه مجلــس شــوند ،اما
بهزاد توفیق فر منتظرالوکالههایــی کــه از کــت فِــراگ( )1و کاله
ســیلندری ،ایضاً بــاغ و عمارت محــروم بودند،
بایــد ضمــن خارج کــردن پولهــای داخل متــکا و چال شــده ،مبــادرت به
فــروش چهارپایــان یا محصوالت ســردرختی یا غیــره میکردند تــا بتوانند
از پــس نمکگیرکــردن رعایا بربیایند و وقــت برگزاری «تــور دقیقه نودی»
بازدید از صندوق رأی ،چهارتا ِسجل( )2بیشتر کاسب شوند.
در همــان اوایــل ،بــه جــای ســلبریتیها و اینفلوئنســرها ،هوچیهــا و کاله
مخملیهــا بیرون میریختند و هر گروهشــان ،با تیغیــدن کدخدا و زمیندار
و چوبــدار ،دور و َبــر او راه میافتادنــد و غوغــای وی را میکردنــد و بــا زور،
ســجل مــردم را میگرفتنــد .بعد هم در ســتاد بغلــی ،ناهــار میخوردند و
سطل آشغالهایش را میشکستند و میرفتند تا انتخابات بعدی .بعدتر،
رضاقلدر که شــاه شد ،بســاط آنها را جمع کرد و بساط خودش را پهن کرد.
هرکس میخواست وکیل شود باید وی را میدید وگرنه میتوانست وکالت
ش بنویسد! این شعر  ،پس از پایان انتخابات دوره ششم،
را پشت گوش چپ 
در هفتهنامه توفیق 25 ،اردیبهشت  1305منتشر شده است:
برادر از َجبینات نـور تموم شد
بزن بر سینه و سر ،سور تموم شد
گذشت آن «های و هوی» انتخابات
گذشت آن شورش و آن انقالبات
شدیم آسوده از فکر و خیاالت
تموم شد موسم گشت خرابات
بساط منقل و وافــور تموم شد
بزن بر سینه و سر ،سور تموم شد
گذشت آن دعوت و آن میـهمانی
گذشت آن دوستیهای زبانی
گذشت هوچیگری و شارالتانی
بگویم از برایت گـر ندانی
که آن پولهای جورواجور تموم شد
بزن بر سینه و سر ،سور تموم شد
ِسزد ما هوچیان گرد هم آییم
سخن از کار و بار خود ُسراییم
حساب دخل و خرج خود نماییم
دگر در فکر یک کاری برآییم
که آجیل آچار( )3و شور تموم شد
بزن بر سینه و سر ،سور تموم شد
تموم شد موقع آرا فروشی
رسیده حالیا وقت خموشی
ِزمن بشنو اگر دارای هوشی
کنون باید که در کاری بکوشی
ِز لیـدرها دگر دستـور تموم شد
بزن بر سینه و سر ،سور تموم شد
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چه شود باز برم نام تو را
بخورم کاش شبی شام تو را
به خداوند اسیرش هستم
هرکسی پهن کند دام تو را
دم بختان به کجا روی آرند
سرپرستی بکن ایتام تو را
میروم پشت در هر بانکی
که ببندم به خود احرام تو را
همه شرط و شروطش با من
میکند پاره که برجام تو را؟
باید از بانک بپرسی که چرا
این چنین تلخ کند کام تو را
ازدواجم شده کابوس همه
چه کنم این همه آالم تو را
زندگی منتظر ماست ولی
بدهد بانک اگر وام تو را

اشرافیت؛
مدلی برای همه فصول!

بیانیه مریم رجوی در اعتراض به پیشنهاد
نامزدی مسیح علینژاد برای جایزه صلح نوبل

صلحبانان جهان

ای خلــق جهــان! من یکــی از الیقترین
افــراد بــرای کســب جایزه نوبل هســتم.
اما حق مرا خوردهاند ،یک پارچ آب هم
رویش .نمونهاش همین دخترک تازه از
مرضیه ربیعی
کشــور گریخته .بیش از  40سال است که
همه زندگیام را در این راه گذاشــتهام و
فروغهــای جاویدان برای صلح در ایران روشــن کــردهام .اما آنقدر
به ما ظلم شــد که حتی تا چند ســال پیش یک گروهک تروریســتی
بودیم .حتی گروه هم نه!
مگــر مــن از آن دخترک گیسبریده چــه کم دارم که از راه نرســیده
نامزد شــده و من بعد از ســالها مبارزه هنوز نام مســعود گوربهگور
شده را یدک میکشم و نتوانستم نامزد شوم؟ البته مسیح بداند که
این دوران نامزدی شــیرین است ،ولی شیرینی آن آمیزهای است از
تلخی و شوری ،فرجامش بیمزگی است .حاال که فکر میکنم شاید
ته مزهای از گســی هم داشــته باشــد .البتــه هر یک از ایــن مزهها در
صورتی محقق خواهد شــد که تا قبل از این به خاطر کرونا بویایی و
چشاییات را از دست نداده باشی.
در آخــر بــه منظور احقاق حقــوق حقه خود ،از همه هــواداران خود
خواســتاریم در نشست بعدی شــورای مقاومت ایران حاضر شده و
یکصدا فریاد برآورید :ما اعتراض داریم ،نوبل نیاز داریم.

