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 آقای رادوان

 
در  دارید،  کردن  اعتراف  به  اصراری  چه  شما  نمیدانم  من  رادوان؟  آقای  شمایید 
حقیقت بیشتر اعترافات شما نقض قوانین مدنی و اجتماعی است، عبور از چراغ قرمز 
یا انداختن زباله در جاده خارج از شهر اعتراف نمی خواهد. بهتر است با طرح این 

جرایم کوچک، وقت کلیسا، من و مهمتر از همه وقت خدا را نگیرید.
گفتم پدر روحانی، این بار موضوع مهمی است،  من با یک زن جوان  بیرون رفتم، 
پدر روحانی از اینکه این دفعه مسئله ای مهم مطرح شده خوشحال شد. پرسید خب، 
دیگر چه کردید؟ گفتم ما به یک رستوران رفتیم.  -خب . ناهار خوردیم . - خب  - 
بعد هردو به خانه برگشتیم. - آقای رادوان کجای این موضوع آنقدر اهمیت دارد که 
ما وقت خداوند را بگیریم، فهرست بلند گناهان شما، نزد باریتعالی پشیزی ارزش 
ندارد. بیرون از اینجا هزاران نفر منتظرند بیایند و اعترافهای مهم بکنند،  انسانهای 

مومن ومعتقد. آنوقت شما در مورد مسائل پیش پا افتاده وقت مرا می گیرید.
 گفتم پدر فقط یک فرصت، یک فرصت دیگر به من بدهیــد. او بزرگوارانه قبول 
کرد و گفت، فقط یک فرصت. گفتم می خواهم نام فامیلم را به شما بگویم. - مگر 
شما آقای رادوان نیستید؟ چرا ولی رادوان نام کوچک من است، فامیل من کاراجیچ 

است. رادوان کاراجیچ معروف به جالد سربرنیتسا.                
سکوتی سنگین حکمفرما شد، می توانستم صدای قلب کشیش را بشنوم، فهمیدم 
توان حرف زدن ندارد. من اعتراف کردم و سبکبال از کلیسا بیرون آمدم،  حاال تمام 
باری که در این مدت بدوش می کشیدم روی دوش پدر روحانی است. نمی دانم تا 
کی می تواند تحمل کند  احتمالن روزی توانش را از دست میدهد و نزد دیگری 
اعتراف می کند. آنروز مرا بازداشت می کنند، ولی به هر حال این قسمتی از سختی 

شغل اوست. 
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آنـها



10

آنها برای همه چیز عسل تجویز می کنند

آنها برای همه چیز عسل تجویز می کنند برای درد، برای زخم، 
برای امراض روانی حتی برای برون رفت از بحران های اجتماعی 
و سیاسی. مثلن وقتی می خواهند به جنگ با دشمن پایان دهند 
نیت  تا حسن  فرستند  می  مقابل  برای طرف  بزرگی عسل  ظرف 

خود را نشان دهند. منطقه سبالن را می گویم.
میدهند  انجام  هندوانه  با  را  کارها  این  همه ی  آباد  شریف  در  اما 
و  هندوانه  هندوانه،  پوست  آب  هندوانه،  از  ها  بیماری  برای  آنها 
نیت  حسن  دادن  نشان  برای  و  کنند  می  استفاده  هندوانه  تخم 
با نرخ برابری هندوانه  بار هندوانه می فرستند، همه ی معامالت 

سنجیده می شود.  
درارومیه اما همه مشکالت با انگور و شراب و سرکه حل می شود و 
به بیماران شراب می دهند، چه گرمی اش کرده باشد چه سردی.

در نقاطی از کشورمان نمک درمانی میکنند و نمک حالل همه ی 
مشکالت است، اما در یزد همه این کارها با کشک انجام می شود، 
یزد دارد، کشک  اقتصاد  و  تاریخ، فرهنگ  کشک نقش مهمی در 
و خیار نیز از غذاهای مهم این دیار است، زنان باردار ویار کشک 
دارند و بچه ها به جای تیله، با کشک بازی میکنند، حضورکشک به 
ادبیات هم راه پیداکرده، در یزد به آدم متملق، می گویند کشمال.
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نفر اول: مرتیکه صدو پنجاه میلیارد تومنو برباد داد. 
 نفر دوم:  آدم خودشونه  آقا .                                                    

 نفر سوم: مرحوم فنی زاده .                 
 نفر چهارم: بلــه . 

 نفر پنجم:خدا جای حق نشسته.

- دختره پونزه سالشه اومده تو خیابون.                         
- آدمای خودشوننا، یه موقع گول نخورین .                             

- مرحوم طالقانی .                                       
- نه آقا.                   

- باالخره یه روزی 

پنج پیرمرد جلوی پیشخوان کافه نشسته بودند،  پشت به من، 
فقط صدایشان را می شنیدم . آنها در این سالهای ورود به دهه 
نهم زندگی به مرتبه ای از تجربه و کمال رسیده اند که نیازی 
ندارند با هم زیادحرف بزنند. نشانه ها و سنبل ها کار را برایشان 
درباره  آنها  بودم  آنجا  آن  که  ساعتی  سه  در  کند.  می  آسان 
کردند  نظر  تبادل  ا ی    ومنطقه  جهانی  مهم  موضوع  چندین 
یکیشان  هم  ربع  یک  هر  کلمه.  و  انرژی  مصرف  کمترین  با 
گفتگوی  ساعت  سه  زیرحاصل  متن  رفت.  می  دستشویی  به 

آنهاست. شما نیز با سرعت کم بخوانید.

پنج فنجان
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نفر اول: مردک دومیلیارد پول نفتو . 
 نفر دوم: مگه میشه؟ حتمن از باالست  

 نفر سوم: مرحوم بازرگان. 
 نفر چهارم: عجب. 

 نفر پنجم: دیدید که آخرش چی شد؟

- پسره جوون رعنا معتاد.
- اینا همه اش برنامه اس.  

- مرحوم قوام . 
- حیف.  

- خدا رحمتش کنه 

- بشکه نفت شده 25 دالر
- یازده نفر فراماسون هستن. 

- مرحوم مصدق  . 
 - نه جانم . 

- مرد شریفی بود

-دیشب تیم چیز با چیز،  تماشا کردین؟ 
- نتایج از قبل تعین شده است آقا.

-گل مرحوم بهزادی روی پاس مرحوم شاهرخی به مرحوم حجازی
 - بله 

 - مردای بزرگی بودن اون وقتا



15

حاال وقت رفتنه، وقت رفتن آنها نه،  وقت رفتن من. گفتگوها 
هنوز ادامه دارد.   

- هشتصدمیلیون ماشین زیر پای بچه 
- گفتم برنامه اس، میخوان مردموحرص بدن. 

- مرحوم رجایی. 
- نه. 

– خدابیامرز

-این یارومرتیکه عوضی ترامپ.  
– اونجام همینه. 

- مرحوم دکتر یزدی . 
– ایشون در قید حیاتن. 

– بلـه ، ماشاال خیلی هم سرحال.

..............................................................
...........................................

......................
.....

.........................
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میرنا میرکوویچ و یانس یاکوبسن

میرنا میرکوویچ و یانس یاکوبسن از هم جدا شدند. علت جدایی, 
اقتصاد بود و زناشویی و البته نقش اقتصاد کم رنگ تر.

میرنا به مشاور امورجنسی گفته که هیچوقت از هم آغوشی و 
خوابیدن با ینس لذت نبرده است. علت این امر شوخی های 

بیمزه, ابتدایی و سطح پایین ینسن بوده آنهم درست در لحظاتی 
که  تصور می کرده بیشترین لذت را خواهد برد .میرنا معتقد است 
امر جنسی, امری جدی است. او با لودگی های یانسن مالفه را به 

دور خود می پیچیده از تخت پایین می آمده , در گوشه ای کز 
می کرده و سیگار می کشیده .

 اما یانسن هم استدالل های خودش را دارد, تصویر او از رابطه 
جنسی, رهایی است و لذت , حتی رهایی از لباس زیر, در ضمن 

به فانتزی در سکس اعتقاد دارد. یانسن می گوید تعیین چها 
چوب و قانون برای رابطه جنسی احمقانه و مضحک است. 

میرنا و یانسن در زندگی روزمره خالف زندگی زناشویی عمل می 
کنند ، میرنا که دختری از بالکان است,  شوخ و بذله گو است با 

روابط عمومی بسیار خوب. و یانسن از اروپای شمالی، آدمی است 
جدی و منظم. 

مشاور روانی و امور جنسی, نتوانست  کاری برای این مورد انجام 
دهد , فقط حرف های دو طرف را شنید و پولش را گرفت. 

 میرنا و یانسن یکدیگر را احمق پنداشتند و حاال به دنبال آدم 
هایی هستند که احمق نباشند.
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 نیوشا امینی و حاج اسماعیل

حاج اسماعیل فرشچیان پنجاه و هفت ساله، تاجر قماش، و 
نیوشا امینی شانزده ساله، دانش آموز در اتاقی نشسته بودند 
که نارنجکی به داخل پرتاب شد. نیوشا گفت: چی شد؟ این 

چیه؟ حاج اسماعیل جواب داد، نارنجکه دختـرم، دو سه ثانیه 
دیگه منفجر میشه.  -حاال چی کار کنیم؟ - اینجور مواقع ها 
بهتره یکی از جمع خودشو بندازه رو نارنجک تا همه کشته 

نشن. - االن که ما دونفر بیشتر نیستیم. - خب یک نفر بمیره 
بهتره تا دونفر بمیرن. نیوشا با ترس پرسید: حاال یعنی کی 

باید خودشو بندازه رو نارنجک؟ - ببین دخترم من زندگیمو 
کردم، کارامو کردم، بچه هام ماشاال سرو سامون گرفتن ولی تو 

هنوز اول جوونیته، هزار تا آرزو داری.  -یعنی شما خودتونو 
میندازین رو نارنجک؟ - خب معلومــه، هم ثواب داره هم 
اینکه دیگه خستـه شدم، بدم نمیاد برم رفقای قدیمی که 
خدا رحمتشون کنه رو ببینم .  -ولی زیاد فرصت نداریم 

گفتین دو سه ثانیه دیگه منفجر میشه .  -آره،  عجله نکن، 
قبلش دوست دارم وصیت کنم. اینجام که کسی نیس، قلم و 
کاغذم که نداریم واسه همینه برا تو وصیت می کنم و یاعلی 

مدد. به حاج خانم بگو کارخونه رو تعطیل کنن..
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