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اينكه دليل نمی شود!

شــاید  حــاال  مي شناســند.  همــه  را  دکتــر 
خیلي هــا  امــا  باشــد،  اغــراق  کمــي  »همــه« 
اســمش  نشناســند،  هــم  گــر  ا مي شناســند. 
دارنــد  دوســت  حداقــل  یــا  شــنیده اند  را 
کــه دکتــر در اغلــب  اســمش را بشــنوند، چــرا 
گــوش  بــه  نامشــان  حتــي  کــه  رشــته هایي 
بشــریت نرســیده، نظــر دارد. پیــش از شــروع 
کــه  کوتاهــی بــا او داشــتیم  گفتگــوی  مصاحبــه، 

می خوانیــد: ادامــه  در  را  آن 

  چی شده آقای دکتر؟ چرا گریه می کنید؟ �
 چــی می خواســتی بشــه؟ یــک هواپیمــای پژوهشــگر 

آمریکایــی تــوی اقیانــوس هنــد فرودکــرده!

  منظورتــون همین پهپاد جاسوســِی گلوبال هاوک  �
هست؟

یــه  یــا  بــوده  تجسســی  آقــا!  بــود  کجــا   جاسوســی 
چیــزی. همچیــن 

  تــوی آب هــای ایران هم افتــاده ظاهرًا نــه اقیانوس  �
هند!

کم اینورتر و اونورتر چه فرقی می کنه؟  حاال یه 

  اونکه فرود نکرده! در حال جاسوسی بوده که سپاه  �
با موشک زده، افتاده.

کــه نشــون  کجــا بــود؟ اینهــا  کــه ســپاه موشــکش   اواًل 
ــورل ِدراو! ک ــًا  ــا نهایت میــدن همــه فتوشــاِپ ی

  رییس جمهور آمریکا خودش گفته که موشک... �
که مأخوذ به حیاست این آدم!  از بس 

كالم، درباره پهپاد و پژوهش پیش از مصاحبه با دكتر فرح ديبا

امین شفیعی

كی
َ
نشونات َمل

فاخــر  نشــان  اعطــای  از  پــس 
کــه خدماتی  بندجــوراب بــه فــردی 
نظامــی،  سیاســی،  زمینــه  در 
ملکــه  بــه  خدمــت  و  اقتصــادی 
کــه  افــرادی  ســایر  داشــته اند، 
نشــان های ســلطنتی ســال 2019 
را دریافــت کرده انــد رونمایی شــد.

اعطای نشان کیسه ی آبی 
ملکه به سازمان ملل.

درخــور،  اقدامــی  در  ملــل  ســازمان 

جنــگ عربســتان و یمــن را محکــوم کرد. 
امــا خــود ملکــه نیــز انتظــار آن را نداشــت 
کنــد!  کــه ایــن ســازمان یمــن را محکــوم 
بــه ســبب ایــن توانمنــدی در   صــرف 
بــه  حمــام  نشــان  ببــره،  بشــوره  فعــل 

ســازمان ملــل متحــد اعطــا شــد.

اعطای نشان دندان سگ ملکه 
به بن سلمان

کشــتار بی رویــه و خــارج از عــرف مــردم 
مکــدر  را  ملکــه  خاطــر  چــه  گــر  ا یمــن 
تــا خدمــات  باعــث نشــد  امــا  ســاخت 

زهرا خاکباز

را  ایــن جنــگ  در  بــن ســلمان  ارزنــده 
نادیــده بگیــرد و وی را شایســته دریافــت 

نشــان دانســت. ایــن 

اعطای نشان بندتنبان ملکه به 
اسحق رابین نتانیاهو

در  تورقوزآبــاد  اندیشــمندانه  تئــوری 
رقابتــی ســخت نســبت بــه موشــک های 
بندتنبانی تریــن  برگزیــده  فوتوشــاپی 
فاخــر  نشــان  و  شــد  ســال  اســتدالل 
نتانیاهــو  جنــاب  بــه  ملکــه  بندتنبــان 

گردیــد. اعطــا 

چه كسانی نشان های سلطنتی را دریافت كردند؟

  آخه ترامپ... �
کجا؟  نادونی تا

  پس آمریکا... �
ک بر سر من!  خا

  کی... �
که روسیه زده باشه اصاًل...  بعید نیست 

  اتفاقــًا یک هواپیمای جاسوســی با سرنشــین هم  �
نزدیکش بوده

 آهان! حتمًا روس بوده؟!

  نه دکتر! اونم هواپیمای جاسوسی آمریکایی بوده  �
منتها با سرنشین.

کار پژوهشــی می کــرده، اونــا   دیــدی مادرُمــرده داشــته 
هــم دانشــمنداش بــودن...

  کار پژوهشی؟! �
 آره دیگــه! مثــاًل بــرای حفــظ نســل یوزپلنــگ ایرانــی 

تــوی دریــای عمــان!

  یوزپلنگ توی دریا آقای دکتر؟!! �
نســل  بزاریــم  بایــد  اســت  دریــا  چــون  مگــه؟   چیــه 
یوزپلنگــش منقــرض بشــه؟ پــس بــه شــما جوونــا چــی 

یــاد میــدن تــوی دانشــگاه؟

  آخه آقای دکتر دریا که... �
 بســه بســه! مــا قــد شــما بودیــم پامونــو جلــوی بزرگتــر 

نمی کردیــم! دراز 

  چه ربطی داشت آقای دکتر؟ �
که ما قدرشناس نیستیم!  می دونی ربطش اینه 

بهنام بانی!
پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند
پیرزن هم با تولد شادمانی می کند!

کیک من دارد نود شمع و سه تا هم فشفشه
کیک من این روزها آتش فشانی می کند!

هر چه می خواهم که خاموشش کنم این کیک را
فوت من اظهار عجز و ناتوانی می کند!

آنکه گفته عاشق ایران و ایرانی است هم
آمده در جشن من خشتک درانی می کند!

دارم از دنیا عروسان قشنگی حیف که
این یکی بر آن یکی جفتک پرانی می کند!

کل دنیا مهربان هستند با من منتهی
چون به ایران می رسم نامهربانی می کند!

کرده ایران با دهان ما همانی را که آن_
_تکه های آخر قوطی رانی می کند!

خیس گشته پوشکم از ترس موشک هایشان
قدرت آن ها مرا دارد روانی می کند!

گرچه قصد دوستی داریم در ظاهر ولی
هر که دارد دشمنی، با ما تبانی می کند!

کشور من مثل امریکای احمق نیست چون
حیله ها و دشمنی ها را نهانی می کند!

این ترامپ ساده هی باال و پایین می پرد
مثل آن کاری که هی بهنام بانی می کند!

هر کسی هم نامه ای از سوی آن ها می برد
خیط گشته، نامه را آنجا که دانی می کند!
عمر من هم آخرش روزی به پایان می رسد

حق تعالی شادمانی را جهانی می کند!

که چیستان است: آن چیست 
جام دارد اما فینال حذفی نیست.

یک طرفه است اما عشق نیست.
گوشی در جیب جا می شود اما 

 جی ال ایکس نیست.
بی ثمر است اما سرو نیست.

جا دارد اما یخچال فریزر امرسان نیست.
گالبی دارد اما درخت نیست.

ج دارد اما عضو هیات دولت نیست. بر
نوزاد دارد اما عمه فریده نیست.

شش تاست اما تاس نیست،

تازه شش تا هم نیست و یکی  است!
معنــی دقیــق »تــو آخــرش هیچــی نمی شــی« اســت 

امــا جملــه ی بابــام بــه مــن نیســت! 
راهنمایی: 

با ضرب المثل زیر قرابت معنایی دارد:
»آفتابه لگن هفت دست، شام و ناهار هیچی« 

1- لگن
2- ناهار

3-  آفتابه
4- برجام 

بهزاد توفیق فر

  دقیقًا قدِر چی رو باید شناس باشیم االن؟ �
 چــه بدونــم! پاَشــم یــه نامــه ای چیــزی بنویســم بــه 

کــه جایــزه رو نــدن بــه مهنــاز... ســفارت هلنــد 

 جایزه چی؟ �
پشــگل  ِمســی...  ُبــِز  گاوطالیــی...  بدونــم!   چــه 

قهــوه ای...

  شما خوبین دکتر؟ �
 ِا ِا ِا... نه یه توئیتی... نه پستی... نه ابراز تأسفی...

  که چرا آمریکا داشته جاسوسی مارو می کرده؟ �
نکنیــد،  محکــوم  رو  ســپاه  گــر  ا بگــه  نیســت   یکــی 
گرین کارت تــون رو تمدیــد  فــرداروز، دهــات ننــه مــن 

خرابــه ی... یــا  می کنــه 

  معلوم نیست کی به اینا گواهینامه میده دکتر!! �
 باز اون هفده نفر نامه نوشتن به سازمان ملل...

  میگن ما زاییدیم... �
گفت چهل ساِل...  یا اون یکی 

  بوق هم زیاد می زنن دکتر... �
 میگم خودم باید برم اونجا... 

  به سالمتی، چند وقت... �
دربــاره  بایــد  اومــد  کــه  نخست وزیرشــون  ایــن   یــا 

. . . تضمیــن

  آِب... �
گذاشــتن روی میز  گوشــی ســاختن ُبــردن   همیــن آبه! 

رییس جمهــور آمریکا!

  بابت بمب اتمی... �

اعطای نشان پوشک مصرف 
شده ملکه به دونالد ترامپ

در  کننــده  خیــره  عملکــرد  واســطه  بــه 
تهدیــد و حملــه بــه ایــران، بــه خصــوص 
ضــرب شســت حیــرت انگیــز ایشــان در 
فقره ســقوط پهپاد فوق پیشــرفته گلوبال 
هاوک، سینه ستبر دونالد ترامپ شایسته 
ملکــه  شــده  مصــرف  پوشــک  نشــان 

شــناخته شــد.

تــو  عجیــب!  ژاپنی هــا،  ایــن  قدرشناســن   عجیــب 
آخ!  نمیــاد...  یــادت  نمــی ده  قــد  ســن ات 

  چی شد دکتر؟ �
 وقتش...

  االن دکتر؟ اینجا؟ �
#من_هم_پهپــادم...  هشــتگ  بــا  بزنــم  توئیــت   یــه 

حســاب؟! شــماره  یــا  راحت تــره  کارت  شــماره 

کاریکاتوریست:

محمدحسین بناکاران

کاریکاتوریست:

سید محمدجواد طاهری

ســوم تیــر 1287 محمدعلی شــاه در حالــی 
تخــت  از روی  را  پهلــوی چــپ همایونــی 
کــه هنــوز آثــار قولنــج ناشــی از بــه  کــرد  بلنــد 
تــوپ بســتن مجلــس در دنده هــا و ســتون 

فقراتــش مشــهود بــود.
کــه بــه خــارش نواحــی شــکم ادامــه  درحالــی 
و با خمیازه لوزه المعده همایونی را نمایش 
ــه ســمت پنجــره رفــت. تصمیــم  مــی داد، ب
کــه دهانــش بــاز اســت یــک  گرفــت حــاال 
چیــزی بگویــد که حیف نشــود. فلــذا گفت: 
کشــتن.  ایــن هــوا جــان می دهــد بــرای آدم 
وی بــرای اینکــه ســناریوی جــذاب بــه تــوپ 
بســتن مجلــس را تکمیل کند تــا هیچ کس 
در  را  مشــروطه  کلمــه  اســتعمال   جــرأت 
کلمه  محضر همایونی نداشــته باشــد، این 
اضافــه  بی تربیتــی  واژگان  فهرســت  بــه  را 
کــه بــه تقاضای شــکمش  نمــود و همانطــور 
مــی داد،  پاســخ  شــدن  خاریــده  جهــت 

گرفــت یکــی دو تــا مشــروطه خــواه  تصمیــم 
را بفرســتد پیــش بقیــه مشــروطه خواه هــا تــا 
کار دســت آن یکــی بقیه هــا بیایــد. حســاب 
حــاال نــه اینکــه محمدعلی شــاه از مشــروطه 
بــدش بیایدهــا؛ نــه! فقــط یکــم چندشــش 
میــرزا  شــد  آن  بــر  کــه  بــود  ایــن  می شــد. 
ملــک  و  صوراســرافیل  جهانگیرخــان 
المتکلمیــن و یکــی دو نفــر دیگــر را بزنــد نفلــه 

کنــد.
کســی وفــا  القصــه؛ ایــن میــز و مقام هــا بــه 
نمی کنــد، یــک پســر بچــه 12 ســاله را آوردنــد 

ــش. ــتند جای گذاش
اینجــوری  بچه هــا  کــه  موقع هــا  آن  البتــه 
سوســول طور بــار نمی آمدنــد. از همــان بــدو 
تولــد یــک فرونــد ســیبیل چخماقــی پشــت 
لبشــان بــود و تارهــای صوتی شــان بــه قرتــی 
بودنــد  مــردی  نداشــت.  اعتقــادی  بــازی 
از اولــش. البتــه فرهنــگ و پوشــش و ایــن 

چیزهــا هــم بی تأثیــر نبــود...
ــی  ــلوار راحت ــن ش ــر ای گ ــال ا مث
کوتاه هــا آن موقع هــا هم  فــاق 

کــه هیــچ،  مــد بــود، احمدشــاه 
نهایتــا  هــم  اســکندرمقدونی 
محلــه  بندانــداز  از  می توانســت 

وقــت آرایشــگاه بگیــرد نــه اینکــه 
دوره بیفتــد تخــت جمشــید 

ــد. ــش بزن آت
در آن زمــان حتــی زنــان ســر 

»ابروی کی پرپشت تره...من 
مــن مــن مــن« رقابــت جــدی 
داشــتند چــه برســد بــه مــردان. 

ــع  ــاله آن موق ــر دوازده س ــذا پس فل
خیلی هم مناســب پادشــاهی بود 
گــر موچیــن اختراع نشــده  و شــاید ا
بــود، االن شــاهد مــردان بیشــتری 

در کوچــه و خیابــان بودیــم.

آدم کشتن!
محمدعلی شاه و مشروطه

چيستان؟!


