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فیسبوک یاور یزدان پرست مادرقحبه
فیسبوک نازی شمس پتیاره

تابستان  /98درز کردن شمه ای از مادرقحبگی هایش
یاور یزدان پرست مادرقحبه و نازی شمس پتیاره
پس از بیانیه حزب مشروطه درباره یاور یزدان پرست مادرقحبه ،از اینکه پیش از آنکه دردسری درست کند حتی از
فیسبوکم حذفش کردم خوشحال شدم .تا اینکه چند روز پیش از یک حساب ناشناس توییتر منشن های بی موردی
دریافت کردم .خیلی زود تشخیص دادم که این کاربر ناشناس توییتر پیرزنی است در نروژ که با نام «نازی ش ».در
فیسبوک بود.

در نیمه دوم سال  91با توجه به خطر تحریمهای نفتی و بانکی من در پی ایجاد جرقه اولیه برای یک موج گسترده
اعتراضی بودم .به همین خاطر علیرغم رفتار معمولم که حتی در زندگی روزمره اجتماعی از ارتباط با افراد ناشناس
پرهیز میکنم ،در آن برهه حتی درخواستهای فیسبوکی ناشناس را هم تأیید میکردم .در آن مقطع شبها بعد از ساعت
 10که از آتلیه نقاشی ام به خانه برمیگشتم ،میدیدم گروههایی در فیسبوک ساخته شده و من را هم ناخواسته ملحق
کرده اند و مدام پیام دریافت میکنم .تقریباً همه اعضای این گروهها هم افراد بی کار و بی تحصیالتی بودند که با
سوءاستفاده از ناآرامی های  88قاچاقی خودشان را به کشورهای مختلف رسانده بودند و تقریباً همگی در پروسه
پناهندگی از بیکاری مدام در اینترنت پالس بودند .این پیرزن هم یکی از آنها بود.
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آنقدر شمار این گروهها زیاد بود که خارج شدن از آنها بی معنی بود .در نتیجه من بی آنکه خارج شوم در اغلب
آنها چیزی نمی نوشتم .در تک و توکی هم اگر از سر تفنن چیزی می نوشتم درباره بایرن مونیخ بود و بازی های
قدیمی آتاری.
با اینکه این پیر سگ را شناختم اما متوجه نشدم چرا به من منشن داده است؟ یا چرا اصالً توییت های من را دنبال
میکند؟ در فیسبوک هم هیچ ارتباطی با او نداشتم و مشارکت در چتباکس های گروهی که گاه و بیگاه ایجاد میشد
و توضیحش را دادم هم نیازی به بودن در لیست دوستان فیسبوکی افراد نبود .با این حال جوابی بهش دادم که هم
بفهمد شناختم اش و هم اینکه این کونده بازی ها را جدی نمیگیرم.

ارتباطش با یاور یزدان پرست مادرقحبه هم روشن شد .همانطور که توضیح دادم یاور یزدان پرست مادرقحبه در
تماسهایی که با من میگرفت با اشتیاق از السیدن های اینترنتی اش با پیرزنها میگفت که همیشه مایه سرزنش من بود.
مشخص شد که تماس این جفت مذبوح منحصر به یک الیک و کامنت فیسبوک نیست ،جدا از اینکه در توییتر هم
در ارتباط هستند ،روابطشان در حدی است که شماره واتساپ همدیگر را هم دارند! حال یاور یزدان پرست
مادرقحبه که خودش متأهل است چه کاری با این پیرزن لکاته می تواند داشته باشد که حتماً می بایست در تماس
واتساپی صورت بگیرد؟ از همه اینها مهمتر مشخص شد که منشن های پرت و پالیی که در توییتر مینویسد از
القائات همان یاور بی پدر است و حتی اطالعاتی را که از من آرشیو کرده است در اختیار این پیر پتیاره گذاشته
است!
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اولین نشانه بامزه ای که آشکار کرد که کاربر ناشناس توییتر همان پیرزن پتیاره است شناسه توییترش بود .همان
«نازی ش ».اما با دیکته متفاوت .از سال  2010این حساب توییتر را بدون عکس و نام ایجاد کرده و در همه این
مدت هیچ توییتی نزده و فقط چند منشن داده که دومین اش به همین یاور یزدان پرست مادرقحبه بوده است.

بیش از یکسال بعد از این منشن ،یکهو به من منشن میدهد! و این دوازدهمین منشنی است که در کل فعالیتش در
توییتر از سال  2010تا آن روز نوشته است .با توجه به منشن های پرت و پالیی که درباره خروج من می نوشت
متوجه شدم که آنهم از القائات همین یاور یزدان پرست مادرقحبه است و در فیسبوکش کامنتی پیدا کردم که
درست مربوط به یک ماه پس از آنست که از فیسبوکم حذفش کردم!

هم همانگونه که مفصل توضیح دادم خیلی مشتاق بود خودش را دوست من جا بزند ،در صورتیکه من این الدنگ را
نمیشناختم و درخواست فیسبوکی اش را هم نپذیرفته بودم .هم اشاره به موضوع خروج از کشور دارد ،و هم حدود
یک ماه بعد از تصمیم من برای دور کردن ذهنم از سیاست و تمرکز بیشتر بر هنر نوشته شده است.
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اولین منشن این پیرزن لکاته که من هم بالفاصله سرضرب شناسایی اش کردم.
مشخص شد که حرفش درباره خروج من از ایران از زبان همان یاور یزدان پرست بی پدر است .با توجه به اینکه
دلیلی برای چنین مادرقحبگی نسبت به خودم نمی دیدم و نیز میدانستم که چنین فرد بیماری بیگمان زیر بار غلطی
که کرده نمیرود و از سویی در دسترسم هم نیست که با اردنگی و پسگردنی شخصاً ادبش کنم،
در فیسبوک ناسزاهای سزاوارانه ای حواله اش کردم تا اگر رذالتی میکند دستکم خیالم راحت باشد که بی دلیل
نیست (تصویر مربوط به پست فیسبوک را در پایان ضمیمه کرده ام) .شخصاً تا حدی با بیماری روانی اش آشنا بودم،
اما با توجه به بیانیه ای که حزب مشروطه درباره اش منتشر کرده بود مشخص بود به صحبتهای خصوصی بی توجه
است و از رو نمیرود .ازسویی دلیلی هم برای مادرقحبگی اش نسبت به خودم نمیدیدم! از سویی معلوم نیست چه
حدی از مادرقحبگی به خرج داده که گوشه ای از آن درز کرده و من اتفاقی متوجه شده ام! در هر صورت نه میشود
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جلوی چنین مادرقحبه ای را گرفت و نه از این مادرقحبگی ها آسیبی به من و زندگی ام میرسد؛ پس یک دو جین
فحش خوارمادر حواله اش کردم که تا دم مرگ با انگیزه بیشتری این مسیر را ادامه دهد.

به اندازه کافی شاهد معتبر از میان کاربران قدیمی و معتبر درباره توضیحاتم وجود دارد.
در برابر این بدیهیات یاور یزدان پرست مادرقحبه تالش ناکامی کرد تا از این فضاحت قسر در رود و از قضا احمقانه
ترین راه را انتخاب کرد :اینکه یکی بودن هویت کاربر ناشناس توییتر با پیرزن فیسبوکی را منکر شود .احمق
نمیفهمد که اگر کلوخی به کون کثیفش نیست نیازی ندارد که هویت شخص دیگرای را منکر شود .برای این کار
هم احمقانه ترین روش را انتخاب کرد و گویا یک چت ساختگی احمقانه با کاربر ناشناس توییتر ترتیب داد تا به
خیال خود شواهدی مهیا کند که این کاربر توییتر همان پیرزن فیسبوک نیست و از مخاطبان قدیمی وبالگ من و
ساکن هلند بوده است! اتفاقاً این سند دیگری مبنی بر ارتباط مشکوک این جفت مذبوح است .چت ساختگی اشان
در واتساپ انجام شده است! چرا اینها شماره تلفن همدیگر را دارند؟ یاور یزدان پرست مشکوکی که معلوم نیست
چرا و چطور از ایران خارج شده و ساکن سوییس است با چه انگیزه ای شماره واتساپ پیرزن مشکوکی را دارد که
معلوم نیست چرا و چطور از ایران خارج و ساکن نروژ شده است؟ خواست به واسطه یک دوست این سیاه بازی را
به من منتقل کند که نخوانده حذفش کردم.
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بامزه اینجا بود که کشیده ای که در فیسبوک نواخته بودم خیلی زود در توییتر صدا کرد و کاربر توییتر لو داد که
همان پیرزن فیسبوکی است .جالب اینکه در توییتر به همان چیزی خندیده که در فیسبوک از ترس ریپورت کرده تا
حذف شود! گویا با یک اردنگی چنان ضربه ای به کون کثیف جفت مذبوحشان نواخته بودم که عقل ناقصشان از
همانجایشان بیرون پریده بود! هر چه گذشت روشن تر شد که فحش خوارمادر براستی سزاوار یاور یزدان پرست
الدنگ بوده است ،پس دست و دلبازی بیشتری به خرج دادم.
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تصویر سمت چپ :کامنتی که زیر پست خودم در فیسبوک برای آن پیرزن پتیاره نوشته بودم.
تصویر سمت راست :کاربر ناشناس توییتر لو داده که همان پیرزن فیسبوک است.
حکایت یاور یزدان پرست الدنگ حکایت زن هرزه ای است که همه شواهد و اسناد مربوط به رسوایی هایش را
انکار میکند .حتی اگر فیلم هرزگی هایش هم رو شود آخرسر ادعا میکند بیهوش بوده است و از خود اختیاری
نداشته است .از چنین شیاد رذلی نباید توقع داشت فضاحت هایش را بپذیرد ،چون ادامه زندگی اش هم بیرون از این
مسیر نیست .همین که بداند جز به چشم هرزه هرجایی نگاهش نمیکنند بس است .من از ابعاد گوه خوری های این
الدنگ بی خبر هستم و اگر با زرنگی هویت این کاربر ناشناس توییتر را هم شناسایی نمیکردم همین یک مورد را
هم متوجه نمیشدم ،اما از همین یک مورد میتوان به عمق مادرقحبگی بی پایانش پی برد .به هر حال روشن است که
اگر از این به بعد چنین مادرقحبگی هایی درباره من رخ دهد بیگمان از سوی همین تخم جن است.
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تصویر چت ساختگی این جفت مذبوح که با واسطه برایم فرستادند و نخوانده حذفش کردم.
البته اگر منصف باشیم باید کمی هم به این الدنگ حق بدهیم! یک کوتوله کچل خپل کونگشاد که نه تحصیالتی
دارد و نه تخصص یا سرمایه ای و مهمترین کار زندگی اش این بوده است که قاچاقی روانه سوییس شود و پیوسته
بابت ازدواج اشتباهش شکایت دارد ،چاره ای ندارد جز اینکه با چنین خفت هایی دستکم دل پیرزنهای تاریخ
مصرف گذشته را بدست بیاورد .ما هم که بخیل نیستیم ،مبارک جفتشان.

معلوم نیست این پیرزن پتیاره چرا بیرون از ایران با مشخصات ناقص و مبهم فیسبوک زده بود و چرا همیشه الی
ارتباطات کسانی هم سن و سال نوه هایش پالس بود که همگی به موضوعات سیاسی میپرداختند و معلوم نیست چرا
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در توییتر در همان حد ناقص فیسبوک هم خودش را معرفی نکرده و در عین حال اصرار داشته که ناشناس است اما
ناامن نیست و در عین حال گویا به ایران هم رفت و آمد دارد .یاور یزدان پرست مادرقحبه که متأهل هم هست با
پیرزنی با این حد از ابهام چه ارتباطی دارند؟

جالب اینکه من از همان اول میتوانستم کاربر ناشناس توییتر را بالک کنم .اما تا همین االن هم نکردم و نخواهم
کرد .ولی نمیدانم چرا با اینکه اینها مادرقحبگی به خرج داده اند هر دو در فیسبوک مرا بالک کردند! درصورتیکه
من فقط بطور مستقیم ناسزاهایی که سزاوارش بودند را نثارشان کردم .پیرزن پتیاره خیال کرده بود یواشکی منشنی
میدهد و تمام! شاید نهایت بالک شود! اما چنان اردنگی در کون کثیفش نواختم که در همین چند روز چند برابر
همه  9سال گذشته ای که اکانت توییتر داشته به من منشن داده است .هم هویتی که میکوشیده پنهان باشد لو رفته،
هم السیدن های اینترنتی اش با یاور یزدان پرست متأهل لو رفته ،هم اگر بخواهد اکانت توییتر جدیدی بسازد خیلی
زود لو میرود.
به این فکر میکنم که چه حسن تصادفی بود که من استثنائاً اتاق خبر منوتو را تماشا کردم و یک توییت درباره اش
زدم تا این موضوع برایم روشن شود و از خجالتش درآیم؛ اگرنه من در اوج فعالیتهای سیاسی ام هم هرگز اعتنایی
به برنامه های سیاسی آبدوغ خیاری رسانه های دوزاری بیرون از ایران نداشتم .بامزه اینست که این الدنگ مادرقحبه
از سالها پیش معلوم نیست چقدر تالش کرده و وقت صرف کرده که به خیال خام خودش درباره دسیسه چینی کند،
اما من بی هیچ زحمت و تالشی در یک آن متوجه شدم و کاری کردم که دیگر حتی پشیمانی هم برایش افاقه نکند.
البته یاور یزدان پرست الدنگ کونده پررو تر از آنست که زیر بار رود و با مادرقحبگی که تا اینجا به خرج داده باز
خواهد کوشید با دروغ دیگری خود را رسواتر کند .با چنین مادرقحبه ای جز به زبان فحش خوارمادر نمیشود حرفی
داشت ،اگرنه کار حزب مشروطه پس از بارها تذکر خصوصی به صدور بیاینه درباره اش نمی کشید؛ پس دست و
دلبازانه هرچه سزاوارش بود را نثارش کردم.
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بدینوسیله ناچارش کردم که تا دم مرگ مدام برای انتقام از ناسزاهایی که سزاوارانه نثارش کرده ام تالش کند و
جان بکند .آن پیرزن پتیاره هم ناچار شده هرگاه که اینترنت خانه سالمندان وصل باشد دم به دقیقه توییتر مرا چک
کند و زیر هر توییت یک منشن پرت و پال بنوسید .احتماالً آرزو میکند که بالک شود اما من ترجیح میدهم از
رنجی که میبرد لذت ببرم.

خنده دار اینجاست که من به کلی از فعالیتهای سیاسی فاصله گرفته ام ،تخریب فردی که آینده اش را خارج از
سیاست دنبال میکند براستی چه دلیل عقالنی میتواند داشته باشد؟ درضمن من اگر زمانی فعالیت سیاسی داشتم ،افراد
و محافل سیاسی مربوطه بطور مستقیم و بی واسطه از من شناخت کافی دارند و شناخت اشان – چه مثبت باشد و چه
منفی  -هرگز تحت تأثیر الدنگ مجهولی از قماش یاور یزدان پرست الدنگ قرار نخواهد گرفت .نهایت کسانی که
ممکن است تحت تأثیر چنین فرد مادرقحبه ای قرار گیرند ،پیرزنهای پتیاره بی کس و کاری هستند که بیشتر مایه بی
آبرویی خود الدنگش هستند تا من.
من یک آرتیست هستم که گهگاه نمایشگاهی از کارهایم برپا میکنم و بازکنندگان نمایشگاهم هم نه ایرانی هستند و
نه سیاسی! بنابراین از چنین پریشانگویی هایی هرگز نمیتوانم دغدغه مند باشم ،تنها از آنجا که دلیلی برای چنین
رذالتی نمیدیدم ،خواستم با نثار ناسزاهای سزاوارانه ای ،دستکم خیالم راحت باشد که اگر از این مادرقحبه رذالتی
سر میزند بی دلیل نیست و دستکم یک دو جین فحش آبدار از من نوش جان کرده که گوارایش باد.
10

لینک توضیحات بیشتر روی وبالگ

2019/8/7

فیسبوک یاور یزدان پرست مادرقحبه
فیسبوک نازی شمس پتیاره

تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار
که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند
برافزوده در تاریخ 2019/8/7
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پس از انتشار این مطلب همین امشب ایمیلی از یکی از خوانندگان مطلب دریافت کردم که حاوی قرینه دیگری
است مبنی بر اینکه اکانت توییتر ناشناس متعلق به همان پیرزن فیسبوکی است .من به شخصه نیازی به این حد از
کارآگاه بازی نمی دیدم؛ درضمن از آنجا که این پیرزن پتیار مرا در فیسبوک بالک کرده دسترسی به این پست که
مربوط به سال  2014هم هست ندارم ،اما از این دوست ناشناس سپاسگزار هستم .دستکم روشن است برای یک
ناظر بیرون از گود هم همه چیز به اندازه کافی مستند و مستدل است.
برافزوده در تاریخ 23/1/2020
چند روز پیش که برای تنظیم آخرین یادداشت وبالگم دنبال چند توییت قدیمی ام میگشتم متوجه شدم که کاربر
ناشناس توییتر اکانت خودش را حذف کرده است! من در فیسبوک به یاور یزدان پرست مادرقحبه فحش خوارمادر
دادم ولی یک اکانت ناشناس توییتر که از سال  2010ایجاده شده بود حذف شد! پیدا کنید پرتقال فروش را! این
هم دلیل دیگری است بر اینکه فحش خوارمادر راهکار درستی بوده که انتخاب کردم .معلوم نیست قرار بوده چه
مادرقحبگی هایی براه بیندازند که وقتی با اولین منشن شناسایی اشان کردم به چنین روزی افتادند .افرادی پرت و پال
و سرگردان که معلوم نیست ننه های پتیاره اشان در کدام جنده خانه اینها را زاییده اند .آمدند و گوه زیادی خوردند
و رکیک ترین فحشها را از من شنیدند و بعد هم کون کثیفشان را هم کشیدند و گم و گور شدند و هیچ زیانی هم به
زندگی من نرسید ،فقط وقت ارزشمندی از من را هدر دادند .من از مادرقحبگی ذاتی اینها ناراحتی ندارم اما از وقتی
که به ناچار صرف اردنگی زدن در کون کثیفشان کردم براستی متأسفم! البته گمان نمی برم که مادرقحبگی اشان به
پایان رسیده باشد و هزار کون نداده در خشتک اینهاست؛ ولی خواستم هم دستشان رو شود و هم هر گوهی
میخورند پشت سرم بخورند و دور و بر من آفتابی نشوند.
برافزوده در تاریخ 2020/6/27
پیرزن پتیاره نازی ش .هم اکانت مشکوک و ناشناس اش در توییتر را حذف کرده و هم در فیسبوک نامش را به
مهرناز ش .تغییر داده است .همانگونه که در تصویر مشخص است در نوار آدرس صفحه همچنان نام قبلی «نازی
ش ».درج شده اما در نام پروفایل به «مهرناز ش ».تغییر کرده است.
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در کامنتهای زیر مشخص است که تا پیش از این مادرقحبگی و لو رفتن روابط پنهانی اش با یاور یزدان پرست
مادرقحبه با همان نام نازی ش .در فیسبوک فعال بوده که بعد از این اردنگی که در کون کثیفش نواختم از ترس به
مهرناز ش .تغییر نام داده است.
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همچنین گویا خواهران لکاته اش در شیراز زندگی میکنند .از آنجایی که احتمال میدهم به شیوه دیگری بازهم به
پتیارگی اش ادامه دهد به ناچار مشخصات خواهرانش را هم منتشر میکنم تا اگر مادرقحبگی دیگری براه انداختند از
این طریق قابل پیگیری باشد .مطابق اطالعات فیسبوک کاربرانی با نامهای سمیرا شمس و سارا ش .با این پیرزن پتیاره
خواهر هستند.

در اینجا رابطه خواهری این سه لکاته مشخص است.

فیسبوک لکاته سمیرا شمس به همراه نوار آدرس
14
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فیسبوک لکاته سارا ش .به همراه نوار آدرس

راست :سمیرا شمس ،چپ :سارا ش .ک مطابق اطالعات فیسبوک خواهران لکاته پیرزن پتیاره نازی ش .هستند
برافزوده در تاریخ  22جوالی 2020
پیرزن پتیاره دوباره خودش را لو داد! باز به خیال خودش یک اکانت توییتر ناشناس ساخته و دوباره زیر و زبر متعفن
اش را زیر توییت من هوا کرده است.
15

لینک توضیحات بیشتر روی وبالگ

2019/8/7

فیسبوک یاور یزدان پرست مادرقحبه
فیسبوک نازی شمس پتیاره

باز از یک اکانت ناشناس که هیچ توییتی ندارد منشنی دریافت کردم که بطرز مضحکی مشخص است همان پیرزن
پتیاره است! اکانت از تاریخ آگوست  2019ایجاد شده ،درست همان تاریخی که اکانت قبلی اش را شناسایی
کردم و ناچار به حذفش شد و در اولین منشن یکهو زیر توییت من پالس شده است .جالب اینکه چه اینبار و چه در
ماجرای بار اول از منشن های این پتیاره نوتیفیکیشن به من نمیرسد و من اتفاقی متوجه میشوم.
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جالب اینکه مشخص است یاور یزدان پرست مادرقحبه هنوز با این پیرزن در الس و جلق اینترنتی است! با توجه به
اینکه یاور یزدان پرست مادرقحبه پس از این رسوایی من را در فیسبوک بالک کرده بود ،چندی پیش اکانت
فیسبوک دیگری ساختم و پیام زیر را فرستادم.

حال این پیرزن پتیاره از این پیام باخبر است و نیز مدعی است که آدرس من را دارد! مسلم است که یاور یزدان
پرست مادرقحبه در اختیارش گذاشته است.
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برافزوده در تاریخ  4آگوست 2020

این زن و شوهر  -یاور یزدان پرست مادرقحبه و زن لکاته اش نگار عدیمی  -بی هیچ تحصیالت و تخصصی ،در
حالیکه هرگز چه بسا تا پایان عمر ویزای نصف روزه سوییس را هم نمیتوانستند دریافت کنند ،کس و کون کثیف
اشان را هم کشیده اند و غیرقانونی در سوییس اطراق کرده اند! همه عمر فقط چریده و ریده ،ننه جنده اش هم دختر
کدخدا را برایش خواستگاری کرده و فردای عروسی شاباش های پاتختی را جمع کرده اند به قاچاقچی داده اند تا
راهی سوییس شوند .حال آنکه در همان سوییس جوانان ایرانی بسیاری با تالش و همت بسیار مراحل متعدد پذیرش
دانشگاه و ویزای دانشجویی را طی کرده اند و در آنجا هم در حال آموختن هستند .یا بسیار جوانان دیگری در داخل
ایران که هم تحصیالت دانشگاهی و تخصص شغلی دارند اما با این وجود به دالیل مختلف  -از جمله مسایل مالی -
امکان برنامه ریزی برای زندگی و تحصیل در سوییس را ندارند .برخی از جوانان هم بخاطر فعالیتهای سیاسی و
اجتماعی اشان حتی در همان ایران هم محروم از حق تحصیل در دانشگاه هستند.
حال اینجای کار جالب است که من با تحصیالت و تخصص مهندسی و اشتغال در حوزه صنعت ،از نظر هنری چنان
پشتکار به خرج دادم که سال  89از دانشگاه هنرهای کاربردی وین پذیرش گرفتم و یکسال برنامه ریزی کردم تا
سال  90با ارایه مدارک الزم به سفارت اتریش در تهران ویزای دانشجویی دریافت کنم و آخرسر در فرودگاه بی
هیچ حکم قضایی بخاطر کوششهای سیاسی ام ممنوع الخروج شدم! آنوقت این الدنگ و زن لکاته اش سر خر را
انداخته بودند و قاچاقی وارد سوییس شده بودند! بعد بجای کسانی مانند من به دروغ خودشان را سیاسی جا زده اند
تا پناهندگی بگیرند و ماندگار شوند .بعد پس از همه این بی مایگی ها درباره من گوه خوری هم کرده اند! من که تا
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روزی که ایران بودم سوابق مهندسی و هنری و سیاسی ام روشن است و پس از ورودم به اتریش هم ظرف چند ماه
نخستین نمایشگاهم را برگزار کردم و سوابق دانشگاهی و هنری ام روشن است! هر اندازه از مادرقحبگی این
حرامزاده ها بگویم کم است و چنین رذالتی را نمیتوان بی پاسخ گذاشت .پس کشیده دیگری نواختم که خیلی زود
صدا کرد.

چنین پیامی به برخی گروههای ایرانیان سوییس فرستادم که گویا خیلی زود خبر پیچیده است و گربه دزده حساب
کار خودش را کرده است .بی پدر خیال کرده بود با نیم وجب قد پشت اینترنت هر گوهی که بخواهد میتواند
بخورد و یک آب هم روش! با نیم وجب قد و یک کوهان کون سر و کله کیری اش پیدا شد و در فیسبوک
آنبالک کرد و پیام فرستاد .جالب انکه اردنگی که نثارش کرده ام انقدر مؤثر بوده که از عکس شیروخورشید در
آشپزخانه دست برداشته است .پفیوز بجای همه تحصیالتی که ندارد و سوابق سیاسی که ندارد در همان عکس نیم
سانتی فیسبوک شیرخورشید گذاشته بود! یک شیروخورشید روی کراوات ،یک پرچم بزرگ پشت سر! بی پدر در
آشپزخانه احساس سازمان ملل کرده بود .البته پیام چنین مادرقحبه ای را نمی خوانم ،در عوض همینجا پاسخش را
میدهم.
19
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پاسخ من به پیام ناخوانده یاور یزدان پرست مادرقحبه
بی پدر! یکبار بهت گفتم پیامی از امسال تو حرومزاده رو نمیخونم! آخه کسکش! فکر کردی چون خیلی مادرجنده
و کونده پررو هستی هر گوهی بخوری هیچ اتفاقی نمیفته؟ من مادرتو حتماً میگام .زن جنده ت رو دوقلو حامله
میکنم .اینکه کی و کجا و چه جوری ش رو نمیدونم و مهم هم نیست ،اما دست روزگار حتماً شرایطش رو فراهم
میکنه .راههای رسیدن به خدا زیاده! میخوای فایل صوتی با لهجه شیرین افغانستانی پخش کنم همه جا که وقتی
پناهندگیت تو سوییس پذیرفته نشده بود و رفتی آلمان درخواست پناهندگی دادی زن جنده ت با افغانهای
فرانکفورت چه دست گلی به آب داده بوده؟

البته شماها بی بته تر و بی آبروتر از این حرفها هستید .با آبرو بقیه بازی میکنی مادرجنده؟ آخه با چه نون کسکشی
بزرگ شدی تو؟ من هیچ عجله ای برای تالفی ندارم .همونطور که گوهی که پشت سر من سال  94خوردی سال
 98خودبخود فاش شد و قبلش هم از حزب مشروطه پسگردنی خورده بودی .این االن دستگرمی بود .تلگرام هست،
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اینستاگرام هست ،هر گردهمایی ایرانی ها میتونه یک موقعیت برای این تفریح ساده باشه .اونم نه فقط ایرانیان
سوییس ،ایرانیان لهستان ،پرتغال ،هرجا .اما من دلخوش به این مقدار نیستم .البته تا همینجاش هم چنان درس عبرتی
شدی که تو همه این مدت هیچکس جرأت نکرده گوهی که تو خوردی رو نشخوار کنه .آخه کونی! فکر کردی
میگم مشخصاتت رو به پلیس گزارش دادم قصه میگم؟ جایی تهدیدی برای من پیش بیاد مضنون اول تو و اون
پیرزن عفریته هستید.

پایان بندی و حسن ختام +18
من سالهای فعالیت سیاسی جدی داشتم و وبالگی نویسی کرده ام و در محافل گوناگون سیاسی شرکت کرده ام.
نقدهای تند و تیز و ادبیات گزنده ای هم درباره مواضع سیاسی خیلی ها  -و نه خود اشخاص  -طرح کرده ام و اگر
چنین کرده ام همواره بصورت مستقیم و رودررو بوده است که گهگاه مایه رنجش برخی هم شده است .اما علیرغم
همه اینها هیچکس درباره خروج من از ایران چنین گوهی نخورده است .عجیب اینکه فردی که من هیچ نمی
شناختمش و با دروغ و دغل درخواست دوستی و ارتباط فیسبوکی با من را داشت ،و در مدت ارتباط اصالً او را در
حدی نمیدیدم که نقد کنم و سرانجام هم بی هیچ مشکلی از فیسبوکم حذفش کردم چنین مادرقحبگی به خرج داده
است .از این به بعد هم روشن است اگر جایی از این دست کونده بازی ها صورت گیرد از گور همین مادرقحبه
برمیخیزد و دیگر نیازی به سند و مدرک هم ندارد .پرونده در همینجا برای من مختومه است و یاور یزدان پرست
مادرقحبه را سزاوار فحش خوارمادر میدانم .اینکه این الدنگ چرا چنین گوهی خورده و نیز کاربر ناشناس توییتر
کیست و چه ارتباطی با آن الدنگ داشته مطلقاً هیچ اهمیتی ندارد .مسئول شناسایی و معرفی آن کاربر ناشناس توییتر
و نیز توضیح ارتباطشان که هرگز قابل انکار نیست هم خود یاور یزدان پرست مادرقحبه است؛ با این حال من آن
پیرزن پتیاره را هم شناسایی کرده ام.
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بچه کونی! تو کی هستی درباره خروج من یا هر کس دیگه ای گوه خوری زیادی کنی مادرجنده؟ مادرتو گاییدم!
من سوراخ ننه جنده ت رو پیدا کردم کونی! من که درخواست فیسبوکی تو الدنگ رو هم تأیید نکردم و بعد کلی
خایه مالی کردی تا تأیید کنم دوست نزدیک تو بودم؟ من دوست نزدیک زن جندت بودم ،من بکن ننه جندت
بودم نه دوست نزدیک تو بچه کونی .گند ننه جنده ت دراومده که تو رو ریده زن جنده! معلوم نیست تو واسه چی
قاچاقی زدی بیرون و بعد با امثال من ارتباط گرفتی که خودتو سیاسی جا بزنی؟! مگه کاله برداری کرده بودی که
قاچاقی در رفتی؟ بعد گوه خوری من و امثال من رو میکنی کیر تو دهن؟ مگه کون داده بودی که میترسیدی
اعدامت کنند فرار کردی؟ مگه واسه زن جندت کسکشی میکردی که ترسیدی به جرم فحشا اعدامت کنند که فرار
کردی؟
تو ایران خرج زن و زندگیت رو از کجا درمی آوردی؟ خودت کون میدادی یا زن جندت کس میداده یا از جنده
خونه ننت وام میگرفتی بچه کونی؟ بعد هی با امثال من چت میکنی میگی آرشیو چت سیاسی درست کردی؟ آرشیو
ژتون ننه جندت رو درست کن کونده پدر .آخه خورده کیر ،تو با این نیم وجب قد چطور انقدر مادرجنده ای؟ با
این نیم وجب قد چطور جرأت کردی با شومبول عمو بازی کنی و درس عبرت دیگران بشی؟
کسکش آخه تو کی هستی که نیش بخوری؟ تو کیر امثال منو میخوری کونده پدر! دوست داشتی بری «خارج»
چهار تا عکس از الی تظاهرات  88گرفتی و زدی به جاده مالرو برسی «خارج»؟ حاال این همه سال «خارج» بودی
جز گوه خوری این و اون چه گوهی به سر خودت زدی مثالً که تو ایران نمیشد؟ بعد اونجا اینترنت مفت گیرت
اومد از بیکاری با من و امثال من تماس گرفتی و یهو احساس سیاسی بودن کردی کله کیری؟ آخه با کدوم پیشینه؟
با کدوم سواد؟ با کدوم تخصص؟
کلی جوون تو ایران با سوابق تحصیلی و شغلی ،زیر فشار وزارت اطالعات فعالیت سیاسی میکنن .یهو سر و کله
کیریت از کجا پیدا شده که با یه عکس شیروخورشید و چهار تا استاتوس پرت و پالی فیسبوکی با پیرزنهای
وامونده بالسی یابو برت داشته که سیاسی شدی کیر تو دهن؟ آخه تو کی هستی که درباره دیگران نظر بدی؟ انقدر
از کیر این و اون باال رفتی تا عاقبت یه جا پاشید رو سر و کله کیریت و زن جنده ت باید بیاد تمیز بلیسه.
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