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وقتی برگه ماموریت خود را مبنی بر مراجعه به نمایشگاه 
دستاوردهای چهل ساله انقالب در ایران دیدم ابتدا تعجب 
کردم! چون حوزه فعالیت من ادبیات و فرهنگ کهن ایران 
باس��تان است و از علم و فناوری سررشته ای ندارم! ابتدا 
فکر کردم بر اثر تش��ابه اسمی اش��تباهی رخ داده است. 
اما اطاعت امر را بر خویش��تن خویش واجب دانس��ته به 
نمایش��گاه سر زدم و تازه متوجه شدم که چرا باید کسی 
با تخصص من از این نمایش��گاه دیدن می کرد تا بتواند 
اغراض نهفته در پس این صحن��ه آرایی های خطرناک 
را برای جهانیان افش��اکند. لذا در ادامه، گزارش چیزهای 
عمدتاً به درد نخور حتی گاه منافی اصول عقل و منطق 

که در این نمایشگاه بود را خدمتتان ارسال می نمایم:

1( سلول های بنیادین ■
دانش��مندان ایرانی کلی وقت ارزش��مند خ��ود را هدر 
داده اند تا سلول بنیادین تولید کنند. آن هم در حالی که 
شاعران از دیرباز می گفتند بنیاد بر باد است! قدیمی ها 
وقتی یک چیزی می گفتند پشتش هزار هزار حکمت 
ب��ود آقا! تازه افتخار هم می کنند که رتبه دوم جهان در 

این عرصه بیهوده و بی فایده هستند، یاللعجب!

2( نانوتکنولوژی ■
از آن جایی که اینها معموال با هر چیز نو و جدیدی مشکل 
دارند و حتی دیده شده ترانه سرایان آبدوغی پاپ را به دلیل 
عدم اس��تفاده از اوزان عروضی و بی معنی بودن، مسخره 
می کنند و به اش��عار پر مغزشان می خندند، آمده اند یک 
تکنولوژی درست کرده اند به نام غیر نو یا نانو که هر چیز 
ت��ازه و نویی را به حالت کهنه آن تبدیل می کنند و با این 
کارها روز به روز از جهان مدرن عقب می افتند و خودشان 
هم حواسش��ان نیست. ظاهراً چندکشور دیگر هم از اینها 

یادگرفته و آنها هم خودشان حواسشان نیست.

4( زیست فناوری ■
ش��نیده اید که می گویند حافظ در قرن هشتم هجری 
می زیس��ت؟ این ها آمده اند برای همین »می زیست« 
فناوری درست کرده اند که به دقت تشخیص بدهد چه 
کس��ی در چه قرنی می زیسته! واقعاً دارند پول ملت را 
هدر می دهند، لبنان و س��وریه کم بود، زیست فناوری 
هم اضافه ش��د! می دانید با این هزینه ها می شود چند 

نفر را به آنتالیا و پاتایا برد تا عشق و حال کنند؟

4( چرخه کامل سوخت هسته ای ■
چرخه کامل س��وخت واقعاً چیز بسیار مهمی است که 
می تواند انسان را به سعادت و سرمنزل مقصود برساند. 
اما مش��کل اینجاس��ت که در این نمایشگاه می گویند 
اولین بار در دوره چهل ساله انقالب اسالمی به چرخه 
کامل سوخت رس��یده اند. در حالی که مولوی در قرن 

ششم گفته:
بیت: حاصل عمرم س��ه س��خن بیش نیست/ خام بدم 

پخته شدم سوختم
و در همان قرن شش��م، به چرخه کامل سوخت دست 
یافته بوده است. حال آن که این ها برداشته اند با وارد 
کردن کلمه »هسته« سامانه »نورمگ« را دور زده اند و 

این چرخه را به نام خود ثبت کرده اند.

5( ساخت و پرتاب ماهواره ■
در فرهنگ اصیل ایرانی همواره رسم داشتند معشوق را 
از جنبه زیبایی و سپیدرویی و اینها به ماه تشبیه کنند. 
اما متاس��فانه در کمال تعج��ب می بینیم که اینها چه 
اندازه با این موضوع مشکل دارند و این بسته زبان های 
ماه رو را پرتاب می کنند و کسی از سرنوشتشان اطالع 
دقیقی ندارد که الزم است سازمانهای حقوق بشری و 
انجمن ه��ای حمایت از حق��وق زن و بنیادهای فروش 

دموکراس��ی، به این مس��اله ورود کرده، ش��دیدترین 
تحریم ه��ای ممکن را علیه این عمل منافی انس��انیت 

از خود نشان دهند!

6( تولید انبوه موشک های دوربرد و نقطه زن ■
موشک ها در فرهنگ فولکلور مردم ایران نماد موجوداتی 
بودند که نمی توانس��تند به مدرسه بروند و از این بابت 
غصه می خوردند. ح��اال این ها می خواهند با تولید این 
موجودات در ابعاد بس��یار بزرگ و وسیع، فرهنگ گریز 
از مدرس��ه را بین جوانان دانش��جو و دانش جوی ایران 
گس��ترش دهند. قباًل هم با رد سند 2030 نشان دادند 
که تا چه اندازه با سوادآموزی مشکل دارند و می خواهند 
بچه های مردم را بی س��واد نگ��ه دارند. این نکته را باید 
یونسکو هر چه سریعتر در نقشه های خودش قراربدهد.

7( طراحی و ساخت پهپادهای فوق سبک ■
همانط��ور که می دانید »په« در زب��ان طبری میانه، به 
معنی پود اس��ت و چقدر زیبا شاعر سال ها پیش گفت 
»بافته بس شعله زر تار و پودش باد« آری! این کهن ایران 
عزیز ماس��ت که حاال تار و پ��ودش را با باد دوخته اند و 
بنیادش را بر باد گذاشته اند و به این موضوع افتخار هم 
می کنند و برایش نمایشگاه هم می زنند و غرفه مستقل 
ه��م دارد! باور کنید گرچه ش��کالتهای روی میز غرفه 
خوشمزه بودند اما از این دست دستاوردهای پوچ و قلب 
آریایی آتش زن، در این نمایشگاه بسیار بود اما گریه بر 
میراث نامداران دیرین بیش از این امان نداد که به شرح 
آنچه بر س��رزمینم گذشته قلم زنم. لطفاً حق ماموریت 
بنده را هر چه سریعتر به همان حساب همیشگی واریز 

فرمایید.

امین شفیعی

گزارشی از نمایشگاه دستاوردهای چهل سالگی انقالب اسالمی ایران

پرتاب زبان بسته ها به فضا
داوود افرازی ■

هم خارج داخلی و هم داخل خارج!از این همه اُرد الکی گشته مشخصفکت شده هرز و شده ای عامل خارجاز بس شده ای حل، تو درون دل خارج

داخِل خارج

مینا گودرزی ■

تا کور شود هر آنکه نتواند دیدما پشت همیم تا ابد، باقالی!با دیدن اتحاد ملت ترکیدهر کس که درون فتنه ها می لولید

باقالی

مینا گودرزی ■
تقلب؟! آن هم از مارلون براندو؟!کمی خالقیت از خویش در کنفرستادی طرف را، بُّدو بّدودلت می خواست باشی بولد، یکهو

دوم سیمرغ 

فهیمه  انوری ■

چون 
دوستش 

داشتم

زاویه را باز کنی�د
نگاهی به آزادی و هیجان در رژیم شاهنشاهی

ضمیمه هفتگی طنز راه راه

“نه غزه، نه لبنان، جونمی جون! ولنتاین!”کنار خرس قرمز، پست سیاسی زده:“نه کارون نه کرخه! عشق فقط ِسن و راین!”جوون آریایی، شده شبونه آنالین:

ولنتاریایی!

فهیمه انوری ■

بیست و دوی بهمنی دگر برپا شد

یک گاف جدید در تَِزت پیدا شد

گفتی که چهل سال شکستیم ولی

فعال که توییتر تو هم از ما شد!

فعاًل که...

زهرا آراسته نیا ■

یک ذره برای ما نمی آرد گوشتممنون جناب دولتم که کاًلبیماری العالج می بارد گوشتنه آهن و نه پروتئین دارد گوشت

دولت العالج

زهرا آراسته نیا ■

فقط رفتن به دانشگاه عشق استبده پول و بگیر آن مدرکت راو کسب علم در بنگاه، عشق استفرو رفتن به قعر چاه، عشق است

رشته پولی

مینا گودرزی ■

منفورتر شدی فقط، ای خاک بر سرت!در طول سالهای حیات مشعشعتپیش سران کفر فقط می رود خرت بادش دگر درآمده آن چرخ پنچرت

نشست ورشو

مینا گودرزی ■

تروریست عزیز بی گناهم 
دیگه تکرار نمی شه اشتباهم 

مقصر آمر دیوانه بوده
با توکاری نداره هیچ کی، ماهم

»آشنا«مالی

ناهید رفیعی ■

+قربان ب��ه ما اطالع دادن که ت��و ایران انقالب 
شده، رژیم چنج کردن ایرانی ها!

-چقدر چنج کردن؟ 
+خیلی!

-چقدر خیلی؟ 
+آنقدری که دارن مارو بیرون می کنن!

-عیب نداره، نگران نباش��ید، یک س��ال بیشتر 
دوام نمیارن.

8 سال و اندی بعد
+قربان اون رژیمه بود که چنج شده بود؛ 

جنگ رو با مقاومت پیروز شدن!
-چقدر پیروز شدن؟ 

+خیلی!
-چقدر خیلی؟ 

+آنقدری که قراره از صدام خسارت بگیرن!
-عی��ب نداره بیش��تر از پنج س��ال دوام نمیارن 

نگران نباشید.

باز هم 8 سال و خرده ای بعد
+قرب��ان اون رژیمه بود که چنج ش��ده بود، بعد 
جنگ رو هم پیروز ش��ده بود، بعد گفته بودین 
بیشتر از پنج سال نمیتونه مقاومت کنه... اومده 
تو لبنان و کش��ورهای دیگه منطقه، پا انداخته 
رو پا،  بچه هاش��ون هم دارن موشک و ماهواره 

می سازن!
-پوشک چطور؟ 

نه قربان اونو هنوز نتونستن بسازن.
-خب خیالتون راحت!اگر نتونن پوش��ک بسازن 

یعنی نهایتاً دو سال دیگه هستن.

14 سال بعد
+قرب��ان اون رژیمه بود که چنج ش��ده بود، بعد 
جن��گ رو هم پیروز ش��ده بود، بعد موش��ک و 
ماهواره س��اخته بود ولی پوش��ک نتونسته بود 
بسازه، بعد گفته بودین دو سال بیشتر نیست، 

-خب؟ 
فض��ا،  فرس��تاده  رو  ماهواره ه��اش  +قرب��ان 
موشک هاش رو هم داده دست بچه هاش میگن 

می خوان پرت کنن تو اون منطقه ما!
-عی��ب نداره بذار پرت کنه، عوضش دیگه چهل 
س��الگیش رو نمیبینه و ما کریسمس 20۱۹ رو 

اونجا جشن می گیریم.

کریسمس 2019
+قرب��ان اون رژیمه بود که چنج ش��ده بود، بعد 
جن��گ رو هم برده بود، بعد موش��ک و ماهواره 
س��اخته بود بعد تستش��ون کرده بود و همشون 
س��الم بودن، بعد گفته بودین کریسمس 20۱۹ 

اونجاییم یادتونه؟ 
-آره چطور؟ 

+هیچی خواستم بگم کریسمس 20۱۹ گذشت 
دیگه برنامه تون رو بذارین واسه 30۱۹!

بذار 3019
فائزه قربانی

پدرجدِ ولنتاین

سمیرا قره  داغی

6 سنت جهانی مغفول در ایران که از شدت بی توجهی دارند عقده ای می شوند

در  کلیسایی  در  والنتین«  »پدْر  مرحوم  نسبتا خالقانه   حرکت 
حومه رم، طوری در کشور باستانی مان جّدی گرفته می شود که 
»بابا بیخیالِ« نوادگان آن خدابیامرز را هم درآورده است. ما در 
این بسته، چند سنت جذاب دیگر به هموطنان معرفی می کنیم تا 
تفاوتی بین آداب و رسوم گذاشته نشود و هیچ کدام عقده ای نشوند:

»جشن میمون ها در تایلند« که یک مراسم بخوربخور برای نامبردگان 
است و کلی بهشان می چسبد. در صورت محدودیت در یافتن میمون، 
می توان از سگ، گربه، یوز و سایر جانداران بومی استفاده کرد که 

فرهنگ غنی پارسی نیز همزمان تقویت شود.

»گریه یک ماهه عروس ها در چین« که به جهت گریه شبانه روزی 
عروس خانم ها به خاطر »چرا مامانت اونجوری نگام کرد« یا »منظور 
خاله ا ت از اون تیکه اش، من بودم« خودش تقریبا در ایران برگزار 

می شود، یک کمی طوالنی تر!

»پرکردن دندان عروس و داماد در جزایر بالی«؛ قطعا جّدی 
نگرفتن این سنت در ایران، زیر سر مافیای بیمه های 
تکمیلی است و سبب شده زوجین با دندان های 
درب و داغان به خانه بخت بروند و رویشان 
روی هم  در  آآآآآ  نشود یک 

بگویند و بنیان های خانواده این جور متزلزل شده است. این 
یوسف سالمی هم معلوم نیست سرش کجا گرم است...

»سوراخ کردن زبان در هند« که البته ولش کنید! همچین آداب 
و رسومی باعث محدودیت مان در کل کل و زبان درازی می شود و 

شدنی نیست.

»شکستن مقداری کاسه بشقاب قبل از مراسم عروسی در آلمان« 
این کشور رفاه زده بدبخت اینجوری سرمایه اش را تلف می کند. ما 
البته خودمان همزمان با ولنتاین، »اگه خرس و خوک و شکالت 
یادش رفت، هرچی شکستنی دم دستته شوت کن توی صورتش 
همچین  نداریم.  آلمانی ها  سنت  به  نیازی  و  داریم  شه«  آدم 

غرب زده  ندیدبدید هم نیستیم.

»ال کوالخو در اسپانیا«؛ این جوری است که مردان با 
پرش از روی چند نوزاِد چیده شده در کنار هم، 

به  را  شلوارشان  فاق  و  خود  توانمندی های 
جایش  واقعا  و  می رسانند  عموم  اطالع 

خیلی خالی است.

واکنش بعضی فیلم اولی های 
جشنواره فجر به  دریافتی های 

زندگی 

فروغ زال 

وقت دریافت کارنامه پنجم 
دبستان 

مادرش را می فرستد /نمره های خوبی 
کس��ب ک��رده / م��ادرش را برمی گرداند/ 
خودش کارنامه اش را دریافت می کند چون 

نمره ها را  دوست داشته 
وقت دریافت گواهینامه 

ش��خصا می رود تحویل بگی��رد/ قبول 
نشده است / نوک مدادش را به نشانه اعتراض 
به قوانین رانندگی می ش��کند و به خودش 
ق��ول می دهد ک��ه وقتی به اولی��ن تابلوی 
سبقت ممنوع رسید، کمر بندش را باز کند

وقت دریافت نتیجه کنکور 
ب��ه کافی نت  می رود / چش��مهایش را 
می بندد و به رفیقش می گوید:» تو چشماتو 
نیمه باز نگه دار اگ��ه رتبه ام خوب بود بگو 
خودم چش��مامو ب��از کنم / اگ��ه رتبه ا م بد 
بود نتیجه رو به نش��ونه اعت��راض دریافت 

نمی کنیم تا سازمان سنجش بسوزه.« 
وقت دریافت کارت پایان خدمت 
این بخش از زندگی مخدوش، تا خورده 

و ناواضح  است 

وقت دریافت یارانه 

نمی رود / دریافت نمی کند/ به کارتش می ریزند و خرید اینترنتی 

انجام می دهد 

وقت دریافت فایل بلوتوث 

گوشی را به دست  کارگرش می دهد/ اگرفایل ارسالی را دوست 

داشت، گوشی را از دستش می گیرد و خودش دریافت می کند

سحر فتحی

هوای ِقر و قیقاج

امیر معظمی

بیایید به حکومت سلطنتی از یک زاویه باز نگاه کنیم، هر 
چه زاویه بازتر باش��د بالطبع چیزهای بیشتری هم می بینیم 
حتی آن سوراخ-سنبه ها را... از همین زاویه متوجه می شوید 
که حکومت سلطنتی چقدر باحال است و حاال که چهل سال 
از آن دوران می گذرد، عده ای از همان پسمانده های سلطنت 
همه اش می گویند از این شنبه دیگر می آییم و همه آن رفاه و 
آزادی و هیجان را برمی گردانیم. همانطور که زاویه دید خود را 
حفظ کرده اید به چند مورد از آن رفاه، آزادی و هیجان توجه 

کنید، شاید که... بگذریم!
موروثی بودن سلطنت: صاحب سلطنت که در آن دوران 
به آن محمدرضا شاه می گفتند از هر وسیله ای برای شاد کردن 
دل مردم استفاده می کرد. یکی از آن وسایل شاد کننده زاییدن 
بودن، البته از نظر شاه هر زاییدنی هم شادی نداشت، او معتقد 
بود که باید پسر باشد تا  سلطنت را حفظ کند. بنابراین روزی 
که ملکه تصمیم گرفت پسر بزاید، شاه کل مملکت را یه لنگه 
پا نگه داشت تا پسر به دنیا بیاید و بعد از زاییدن هم کلی توپ 
در کرد تا مردم لنگه دیگر پا را نیز از زمین بردارند و از اینکه 

خداروشکر بی صاحاب نمانده اند، جشن و پایکوبی راه بیندازند. 
در حقیقت شادی مردم در گرو زاییدن و زاییده شدن خالصه 

می شد.
دموکراس�ی: مردم در آن دوران نمی دانس��تند دموکراس��ی 
خوردنی اس��ت یا پوشیدنی و ش��اه مملکت که خودش هم 
نمی دانس��ت، با خودش گفت چه کاری است حاال؟! و یکه و 
تنها بدون اینکه مردم را به زحمت بیندازد، شخصاً بار سنگین 
دموکراس��ی را به دوش کشید. اصالً شاه راضی نمی شد مردم 
شناسنامه به دس��ت در صف های طوالنی که امروز می بینید 
پای صندوق رأی گش��نه و تش��نه سرپا بایستند. این دغدغه 
شاه به جایی رسید که حتی همه حزب های موجود را تعطیل 
کرد و حزب رستاخیز را راه اندازی نمود. این حزب اینگونه بود 
که خودش��ان کاندیدا می شدند، خودشان انتخاب می کردند، 
خودشان رأی می دادند، خودشان انتخاب می شدند، خودشان 
خوشحال هم می ش��دند از رأیی که آورده اند، حتی خودشان 
می ریختن��د در خیابان و بعضاً خودش��ان س��اندویچ هم گاز 

می زدند.

مسافرت خارج از کشور: شاهنشاه روحیه حساسی داشت و اصاًل 
طاقت دیدن مشکالت مردم را نداشت. او وقتی می دید پول نفت 
کفاف زندگی خودش را هم نمی دهد چه برس��د به مردم، همه 
خاندان س��لطنت را یکجا جمع می کرد و یک سفر آن سر دنیا 
می رفت تا بادی به کله اش بخورد و فکری کند! مردم هم از اینکه 
صاحبشان در کشور نیست یک چند صباحی با خیال راحت با 
عرق گیر و پیژامه - از این راه راه ها -  پایشان را دراز می کردند و 

آبگوشت می زدند با ترشی، حتی پیاز هم می خوردند.
آزادی: ش��اه که از همان ابتدای حکومت به فکر آزادی مردم 
به وی��ژه زنان بود از هیچ تالش��ی در این زمینه فروگذار نکرد 
و انصافاً هم به همه زنان به یک چشم نگاه می کرد. به همین 
دلیل طرح ممنوعیت حجاب را صادر کرد تا خواهران ایرانی اش 
در رودربایس��تی پدر و برادر خود نمانند و همه از آزادی بطور 
مساوی بهره مند شوند. شاه حتی پا را فراتر گذاشت و مخلوطی 
از تمدن، آزادی و حقوق بش��ر را اُورت زیر دس��ت و پای زنان 
ریخ��ت و با اعطای برهنگی در فیلم ه��ا و کاباره ها و... به آنها، 

مرزهای حقوق نابرابر زن و مرد را در هم درنوردید.

پس��رم ی��اد بگیر ای��ن همه دع��وا نکنی
 شیش��ه را نش��کنی و ولوله ب��ر پا نکنی
 نروی س��مت خالف و نزنی حرف گزاف

 دس��ت در جیب من و در کت بابا نکنی 
من که بیرون روم از خانه، اگر زنگ زدند 
در به روی کس��ی ای جّز جگ��ر! وا نکنی

ت��وی مهمان��ی اگر می��وه ب��رات آوردند 
موزه��ا را هم��ه در معده  خ��ود جا نکنی
ت��وی دایرکِت عم��و و زن عمویت نروی
دوس��تی ب��ا پس��ِر عم��ه پریس��ا نکنی
راستی هرچه که گفته است به تو زن دایی ا ت 
ِزر زده! گ��وش ب��ه آن خرس هیوال نکنی
آخر برج فقط ش��ام و ناهار اش��کنه است
هوس گوش��ت، پل��و، مرغ مس��ما نکنی

 پس��رم! آش پُر از س��یر برای��ت پختم... 
توی دانشکده رفتی به کسی »هااا« نکنی

ب��از ش��د روز ولنتاین پس��ر! خر نش��وی
ب��ا پلن��گان هوس گش��تن صح��را نکنی
ش��یر پر چربی خ��ود را نکنم بر تو حالل
گر که یک دختر »ژن خوب« تو پیدا نکنی
ب��ه ه��وای قر و قیق��اج زن پ��ر فیس ات 
م��ادرت را ز س��ر زندگ��ی ات وا نکن��ی
پاچه  هرچه رییس اس��ت بخ��اران مادر!
وس��ط صحبتش��ان ه��ی بله ام��ا نکنی
س��مت پاس��تور و بهارس��تان یا سعدآباد
ه��وس س��لفی، یه��و ب��ا فِدری��کا نکنی
با کسی توی وین چونکه نشستی سر میز
پای ه��ر برگه ندانس��ته تو امض��ا نکنی
ت��وی توچال حواس��ت به هوایش باش��د
زی��پ آن گرمک��ن ات را عس��لم! وا نکنی 
ادب از بی ادب��ان ی��اد بگی��ر ای پس��رم!
هرچ��ه کردن��د عزی��زم آره واال نکن��ی


