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ــوو  ــه کــه هــی می گــن فــان دانش آمــوزان، ت  چنــد وخت
فلــون شــهر مســموم شــدن. مــن کــه کلــی کیــف کــردم؟ 

چــرا؟ 
ــال و  ــتان عی ــه دس ــت ب ــردای بدبخ ــا م ــی م ــون وخت  چ
ــاال  ــت. ح ــون نیس ــن خیالت ــیم، عی ــموم می ش ــول مس عی
ــر  ــوم دخت ــن از حلق ــال م ــن و امث ــت م ــدای مظلومی ص
ــا چــی چــی می کشــیم.  ــن م ــا بفهمی ــد ت بچه هــا در اوم
 یــه عــده ای می گــن کــه کار، کار دشــمنه. یــه عــدۀ دیگــه 
ــک و  ــدار لچ ــه طرف ــدروه ک ــای تن ــن، کار جریان ه می گ

چادورن. 
ــا!  ــا ناکس ه ــده... ام ــو ش ــه چط ــی نمی دون ــس هیچک  پ
همتــون می دونیــن کــه جریــان مســمومیت مــن بدبخــت 

همیــن ســکینۀ ورپریــده اس. 
 ایــن وروجک هــا بعــد کــه بــزرگ می کنــن و شــوور 
ــن  ــت می زن ــه جنای ــت ب ــت دس ــی راح ــن، خیل می کن
ــورن و  ــون رو بخ ــت پختش ــاس دس ــون می ب و شووراش
کســی نیســت کــه تقــاص شوورهاشــونو ازشــون بگیــره. 
 حــاال دســت خــدا از آســتین کــی در اومــده؟ بنــده کــه 

دو کلوم حرف جیز

ــن  ــم، ورم می داری ــم باش ــم عال ــه ه ــتم. اگ ــم نیس عال
ــیدن و  ــون کش ــکنجه و ناخ ــدون و ش ــوو زن ــن ت می بری

ــی؟  ــه چ ــم ک امثاله
 که بنال پدرسوخته! از کی پول گرفتی... 

 مــن پــول گرفتــم؟ از کــی گرفتــم؟ اگــه کســی هســت کــه 
پولــم بــده، چــرا از قبــل نگفتین؟ 

 آهــای مــردوم! آیــا کســی هســت کــه پولــم بــده؟ همیــن 
ــد  ــرف ض ــا ح ــد ت ــرم چن ــن ب ــی م ــی؟ یعن ــوری مفت ج
جمبــوری اســامی بزنــم، کســی هســت کــه پولــم بــده؟ 
 شــوما را بــه حــق پنــج تــن! اگــه جایــی، کســی هســت، 
ــه، تنهــا خــوری  ــر و امــام گفت ــن کــه خــدا و پیغمب بگوی

حرومــه! 
 اما نظر بنده در این بارۀ مسمویت چیه؟ 

 از نظــر بنــده، مســمومیت، بــه دســت یــه شــوور اتفــاق 
ــه  ــه هم ــن ک ــی ای ــی؟ یعن ــی چ ــی چ ــت. یعن ــاده اس افت
مثــی احمدآقــای بدبخــت نیســت کــه هــی مســموم بشــه 
ــد  ــن، بلن ــه می ش ــا دیوون ــاد. بعضی ه ــداش در نی و ص

ــی آرن.  ــازی در م ــه ب ــن، دیوون می ش
 رفتــه ســر ســفرۀ زنــش، اون دســت پخــت رو خــورده و 

ــا دو قدمــی بهشــت زهــرا...  بعــدش  ــه ت ــه راســت رفت ی
کــه بــه حــق پنــج تــن و صفــای اولیــای خــدا، از حلقــوم 
مــرگ بیــرون اومــده، گفتــه مــن می دونــم و ایــن زن هــای 
بی پــدر و مــادر... حــاال کــه منــو مســموم می کنــن، مــن 

ــم.  ــون می کن ــم مسموش ه
 راســتش مــن ایــن حرف هــا را همیــن جــور اللــه بختکــی 

گفتــم، امــا بــد فکــری هم نیســت، هــا..! 
ــو  ــیمیایی... اسمش ــردل؟ ش ــود؟ خ ــی ب ــی چ  گازی چ
ــی از دســت  ــه جورای ــم می شــه ی ــا ببین ــن ت ــرام در بیاری ب

ــده خــاص شــد؟  ــن ســکینۀ ورپری ای

دیدیــن،  شــتر  نمی آریــن...  در  هــم  رو  صــداش   
ندیدیــن..! 

 فهمیدین؟ 
 وگرنــه مــن همــون احمدآقــای قاطــی پاتیــم کــه 

 . . . نیــن و می د
 مرخص! 

 ده برین دیگه..! 
نسخۀ علی البدل سر دبیر
احمد آقای قاطی پاتی
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اخبار داخله محروسه
 برنامۀ دولت برای افزایش گشنه  ها..!

 ســخنگوی دولــت، برنامه هــای دولــت را بــرای افزایــش 
نان خورهــای اضافــی و جمعیــت بــی کار و مســتمند در 

جامعــه اعــام کرد. 
ــه گــزارش خبرگــزاری فکاهــی مانصرالدیــن، یکــی   ب
از ســخنگویان بی جیــره و مواجــب دولــت تاکیــد کــرد 
کــه بــه ایــن شــکل، جمعیــت مملکــت چنــان افزایــش 
ــرای  ــغلی ب ــت ش ــاد فرص ــکان ایج ــه ام ــد ک ــی یاب م
ــه یکــی از  آن هــا غیــر ممکــن خواهــد شــد و دولــت ب
اهــداف اصلیــش بــرای افزایــش فقــر و فاقــه در جامعــه 

جامــۀ عمــل خواهــد پوشــانید. 
 او بــه خبرنــگار مــا گفــت: »تــا همیــن آالنــش، بیشــتر 
ــا  ــی کار هســتند. ب ــران ب ــت ای از چهــل درصــد جمعی
برنامــۀ افزایــش جمعیــت کشــور، ایــن امیــد وجــود دارد 
کــه جمعیــت بــی کار، بــه نصــف برســد کــه موفقیــت 

بزرگــی بــرای دولــت تنبــان خواهــد بــود.« 

 با مشاهده مسمومیت: الفرار..! 
ــرار  ــه ق ــی ک ــتور العمل ــی دس ــرورش ط ــوزش و پ  آم
اســت یکــی از معلمــان انشــاء مرقــوم بفرمایــد، امــا هنو 
ننوشــته، بــه آمــوزگاران عزیــز دســتور داد کــه با مشــاهدۀ 
ــادی از  ــرک زی ــمومیت، تح ــانه های مس ــتین نش نخس

ــد.  خودشــان نشــان بدهن
مانصرالدیــن،  فکاهــی  خبرگــزاری  گــزارش  بــه   
ــم  ــا معل ــو ب ــا در گفتگ ــاری« م ــدون غ ــگار »می خبرن
انشــاهه از او پرســید: »الشــی! واســه چــی بهــت 
ــت و  ــن دس ــی ای ــس، ه ــل بنوی ــتور العم ــن دس می گ

می کنــی؟«  دســت  اون 
ــی  ــداره، الش ــی ن ــو ربط ــه ت ــت: »ب ــاهه گف ــم انش  معل

ــی..!«  ــم خودت ه
 خبرنــگار مــا بــاز پرســید: »حــاال چی چــی می خــوای 

یسی؟«  بنو
ــم انشــاهههه پاســخ داد: »چــی بنویســیم؟ خــب   معل
ــون  ــا خودت ــا ب ــن روزه ــن ای ــعی کنی ــم س ــی نویس م
بچه هــا  کتاب هــای  از  و  نیاریــن  کتــاب  و  کیــف 
اســتفاده کنیــن و بــه محــض احســاس بــو، بــا ســرعت 
نــور از مدرســه فــرار کنیــن. دیگــه چــه کار کنــن، زبــون 

ــی دن؟«  ــوق م ــذه حق ــه چق ــته ها..؟ مگ بس
خبرنگار ما تاکید کرد: »دیدی گفتم الشی..!« 

 نتنیاهو: تقلب برسونین الشی ها
 شــنیده ها حاکــی از آن اســت کــه نخســت وزیــر 
اســرائیل، ایــن روزهــا هــی بــا مقام هــای ایرانــی تمــاس 

می گیــرد، امــا چیــزی نمی گویــد. 
مانصرالدیــن،  فکاهــی  خبرگــزاری  گــزارش  بــه   
ــدت  ــه ش ــا ب ــن روزه ــه ای ــرائیل ک ــر اس ــت وزی نخس
درگیــر اعتراضــات مردمــی اســت، در برخــورد بــا 
ایــن اعتراضــات مانــده متحیــر و کاســۀ چــه کنــم چــه 
ــماری از  ــال، ش ــن ح ــه... در عی ــت گرفت ــه دس ــم ب کن
مقام هــای ایرانــی بــا افتــادن شــماره ای بــا کــد اســرائیل 
ــی  ــده اند و ه ــتان ش ــی بیمارس ــان، راه روی موبایلش
پیــام می فرســتند کــه بــه خــدا بقرعــان، مــا بــا اســرائیل 

کاری نداریــم. 
ــۀ  ــرده و در خان ــرش ک ــادور س ــه چ ــا ک ــی از مقام ه یک
ــه  ــگار مــا گفــت: »ب ــه خبرن مادرزنــش پنهــان شــده، ب
ــمارۀ  ــه ش ــن یاروه ــم ای ــن نمی دون ــان م ــدا، بقرع خ

ــا آورده...«  ــو از کج من
خبرنگار ما از او پرسید: »حاال چی می گه؟« 

ــور  ــی بلغ ــه چیزهای ــم ی ــخ داد: »نمی دون ــیوله پاس مس
ــه...«  ــورت دادن ــم ق ــن بلغ ــه عی ــه ک می کن

خبرنــگار مــا گفــت: »داره عبــری حــرف می زنــه، 
می خــواد؟«  چــی  بی ســواد...نفهمیدی 

ــه  ــا ی ــه! ام ــه ن ــاش ک ــخ داد: »از حرف ه ــیوله پاس مس
ــۀ  ــوو ترجم ــتم ت ــی گذاش ــت، وخت ــرام نوش ــزی ب چی
گــوگل، فارســیش شــد ایــن کــه الشــی ها تقلــب 

برســونین..!« 
خبرنگار ما گفت: »ها از اون لحاظ..!« 

 رئیسی: وعده سر خرمن
 رئیس جمبــوری مملکــت اعــام کــرد: وعــدۀ ســاخت 
ســالی یــک میلیــون مســکن، تکلیفــی قانونــی اســت، 

امــا کــی داده، کــی گرفتــه..! 
ــن، یکــی  ــه گــزارش خبرگــزاری فکاهــی مانصرالدی  ب
از کارشناســان در ایــن بــاره گفــت: »رئیســی می خــواد 
ــاد  ــا زی ــد معهده ــن تعه ــن از ای ــن داداش! م ــه؛ ببی بگ
ــاش  ــده پ ــدی ب ــر تعه ــزاد ه ــت آدمی ــرار نیس ــم. ق داری

ــته..!«  واس
 خبرنــگار مــا پاســخ داد: »واه! چــه حرف هــا..! آدمیــزاد 

وختــی تعهــد مــی داده، می بــاس پــاش واســته..!« 
 یــاروه پاســخ داد: »ببینــم آبجــی! شــوما چطــوری 
نوشــتی  ورق  یــه  رو  کــردی؟  انتخــاب  رو  رئیســی 
ــته  ــت نوش ــه واس ــه ورق ــم رو ی ــب اون ه ــی..! خ رئیس
ــر..!« ــو بب ــرو حالش ــکن... ب ــد مس ــون واح ــک میلی ی
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ــب   ــان مکت ــه »مالی ــده، ب ــادی بســیار تلخــی دارد. از یــک ســو، نگاهــی گزن ــژاد، دســتمایه ای اســت کــه لحــن انتق ــر االغ خرن دکت
ــر  ــون را پ ــو و تلویزی ــد و رادی ــر می کنن ــه ای اظهارنظ ــر زمین ــف، در ه ــای مختل ــناس حوزه ه ــوت کارش ــه در کس ــه ای« دارد ک نرفت
کرده انــد و از ســوی دیگــر »اشــرف مخلوقــات بــودن« انســان را بــه ســخره می گیــرد. انســانی کــه بازیچــۀ افــکار و عقایــد مختلــف 
ــودن اســت.  ــا گناهــش االغ ب ــه و متفکــری اســت کــه تنه ــژاد، موجــود فرزان ــر االغ خرن ــب می خــورد. دکت ــی فری ــه راحت اســت و ب

ــد. ــا می فهم ــی از آدم ه ــر از خیل ــد بهت هرچن

- بلــه..! امــا از طــرف دیگــه، نتانیاهــو خطــاب بــه گفتگو با دکتر االغ خرنژاد
گروســی گفتــه کــه زدن تاسیســات هســته ای ایــران مجــاز 

ــت.  اس
ــه  ــن هم ــد ای ــی آد؟ بع ــرا نم ــه... چ ــاد بزن ــب بی • خ
ــازی و  ــوخته داره ب ــن پدرس ــده ای ــی نفهمی ــال هیچک س
ادا در مــی آره واســه خاطــر نخســت وزیریــش؟ چنــد تــا 

ــاال زده؟  ــا ح ــران را ت ــات ای تاسیس
- هیچی؟ 

• چند ساله داره می گه می خوام بزنم؟ 
- حسابش از دستم در رفته... 

• خب چرا می گفت و چرا حاال داره شلوغ می کنه؟ 
- نمی دونم..! 

ــو  ــش ت ــا... جواب ــوی انســان دو پ ــر ســر ت • ای خــاک ب
ــره...  ــی و حاض ــرائیل ح ــای اس خیابون ه

- تظاهرات اون جا؟ 
• پس چی؟ سر زا رفتن عمۀ من؟ 

- عمۀ شما سر زا رفتن؟ تسلیت می گم... 
ــای  ــته گل بی ــه دس ــا ی ــه ب ــت ک ــوری می زنم ــن ج • ببی

ــن...  ــۀ م ــتگاری عم خواس
- مگه من حرف بدی زدم..؟ 

• تــوی آدمیــزاد! چــرا ایــن قــدر ســاده ای؟ هــا؟ اصــا بــا 
ــه  ــا می تون ــارو اص ــن ی ــو داره، ای ــه نتانیاه ــخصیتی ک ش
ــا  ــه؟ ی ــب باش ــودی متعص ــا یه ــه، ی ــت باش ــن دوس وط
حتــی وفــادار بــه زنــش کــه ایــن قــذه اداش را در مــی آره؟ 
کــی اصــا رغبــت می کنــه اون کــدو حلوایــی را بغــل کنــه 
و ببوســه؟  کــه ایــن مــردک هــر بــار دوربیــن می بینــه ایــن 

ــه...  ــدش رو می کن کار چن
- علف باید به دهن بزی خوش بیاد..! 

• اون بدبخــت کــه علــف بــه دهنــش بایــد خــوش بیــاد، 
بــزه... نــه شــما آدم هــا کــه حتــی ضــرر و زیــان خودتــون 

ــن.  ــم نمی فهمی رو ه
- بعله استاد..! ممنون! 

• هــر کــی بــود، بعــده ایــن همــه رجــز خســته می شــد. 
نمی شــد؟ یــا مــی زد، یــا یــه خاکــی ســرش می ریخــت. 
ــد می شــه و  ــارو، ده ســال بیشــتره کــه هــر روز بلن ــن ی ای
می گــه ایــران... ایــران... ایــران! بعــد هــم تهدیــد می کنــه 
و مشــتی خبــر الکــی مــی ده کــه داریــم تمریــن می کنیــم 
و  بــدون سرنشــین می فرســته  یــه هواپیمــای  بعــد  و 
می زننــش یــا یــه مشــت بدبخــت را اجیــر می کنــه 

ــه  ــه؛ هم ــتراتژی و حوم ــزرگ اس ــتاد ب ــر اس ــام ب - س
ــم..!  ــور فه ــه ج ــوی و هم ــور گ ج

• گــه خــوردی! اومــدی ایــن جــا دربــارۀ سیاســت 
ــم..!  ــی می زن ــی... یعن ــرف بپرس ــت ح ــادی دول اقتص

- نه استاد..! چرا زود ترش می کنی... 
ــن  ــته ای... ببی ــت هس ــو وسیاس ــارۀ نتانیاه ــد درب • الب

می زنــم... الشــه ات بــره...
ــه اســتاد..! ســر جــدت  ــد می کنــی... ن - چــه زود تهدی

قســم، دربــارۀ ایــن چیزهــا نیســت. 
• پس چی..!؟ 

- دربارۀ مسمومیت دانش آموزان...
• نمی دونم..! 

- حتی حدسی... گمانی...
ــم  ــه ات رو ه ــتۀ یونج ــرو رد کارت، پش ــم! ب • نمی دون

ــرو...  ــردار ب ب
ــش  ــه... خواه ــه نمی ش ــور ک ــن ج ــه... ای ــتاد! آخ - اس

می کنــم! 
•  خب نمی دونم! از کجا بدونم چی شده؟ 

- دربارۀ یه موضوع دیگه صحبت کنیم...
• چی؟ 

- اسرائیل بد جور شلوغ شده... 
ــواب  ــئوال ج ــه س ــن دیگ ــرا... ای ــه چ ــب معلوم • خ

ــداره!  ن
- خب چرا استاد..! 

• ببیــن! مگــه می شــه یــه عمــری بــه مــردم دروغ گفــت. 
ــا  ــا خره ــم م ــدی از فه ــره درص ــا باخ ــزادن، ام آدمی
ــۀ  ــبیه و هم ــال کاس ــارو در ح ــه ی ــن ک را دارن. می دون

ــه.  ــم بازی ــاش ه کاره
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ــده را  ــارج ش ــته ای از دور خ ــناد هس ــراش اس ــه ب ک
بفرســتن و بعــد یــه نمایــش تلویزیونــی راه می نــدازه. 
ــت  ــۀ نخس ــرای ادام ــن آدم ب ــه ای ــن ک ــی نفهمیدی یعن
ــرا  ــا عم ــی آره... اص ــازی و ادا در م ــش داره ب وزیری
بتونــه ایــران را رو نقشــه پیــدا کنــه... تنهــا هدفــی کــه 
ــن  ــا همی ــم ب ــار ه ــر ب ــه و ه ــت وزیریش داره، نخس

کلــک بهــش رســیده. 
- استاد! اصا به این موضوع فکر هم... 

• چی گفتی؟ چی کار نکردی؟ 
- اســتاد ببخشــید! حواســم نبــود کــه آدمیــزاد هســتم و 

آدمیــزاد نمی تونــه فکــر کنــه. 
• آفریــن، پســر خــوب..! آدمیــزاد فاقــد قــوای عقانیه. 

صــاح و مصلحتــش رو درســت برعکــس می فهمــه. 
- مگــه نتانیاهــو آدم نیســت؟ پــس چــرا اون ایــن همــه 

نقشــۀ عاقانــه داره بــازی می کنــه؟ 
ــا  ــا یــه مشــت نفهــم ســر و کار داره. اگــه ب • چــون ب
ــد  ــی در ح ــه حت ــت ک ــر و کار داش ــل س ــتی عاق مش
ــن  ــا ای ــع اون و م ــاال وض ــتن، ح ــل داش ــودش عق خ

ــود.  طــور نب
- خــب بــاز جــای شــکرش باقیــه کــه مــردم اســرائیل 

فهمیــدن... 
• ایــن آدم نقشــش تمــوم شــده... بایــد بــره! امــا چــه 
کنــم کــه هر کــس کــه بایــد بــره، اصــرار داره بمونــه... 

ایــن وضــع شــما آدم هاســت. 
- بــا تشــکر از شــما اســتاد گرامــی و خواننــدگان 
ارجمنــد کــه وقتــون رو بــه مــا دادیــن. مــن بــرم تــا یــه 

ــداده...   ــه مــن ن ــر دیگــه ب گی
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ــی  ــی چ ــی فرهنگ ــورای عال ــر ش ــود، دبی ــنیدی عب - ش
ــن؟  گفت

• نــه کا..! مــن اصــن نمی دونــوم اینــی کــه گفتــی 
کجــان... 

- خو من هم نمی دونوم... 
• خــو ننــه مــرده، بــی کاری، دو ســاعت مــخ مــا رو کار 

گرفتــی؟ 
ــن  ــه ای ــی ک ــه این ــم ک ــو داروم می پرس ــن از ت ــو م - خ

ــه...  ــش چن ــه معنی ــارو ه گفت ی
• خو چی گفته..! 

ــوزۀ  ــی، در ح ــتگاه های حاکمیت ــۀ دس ــه هم ــه ک - گفت
نومایــش خانگــی، بــا ســاترا همــراه باشــند... تــازه 
ــا  ــن حــرف رو در خاتمــۀ جشــنوارۀ رصت ــه ای نوشــتن ک

ــه...  گفت
ــاروه  ــن ی ــرف رو همی ــه ح ــن هم ــق! ای ــل الخال • ج

ــه... گفت
- ها والله..! 

ــوری  ــد ج ــه نبای ــه؛ آخ ــش بگ ــت بش ــی نیس ــو یک • خ
ــن...  ــا آدم بفهم ــار ت ــی چه بگ

- البد آدم هاش فهمیدن...
• مگــه مــا آدمشــیم؟ خــو بــره تــوو همــون اتاقشــون بــه 

آدم هــاش بگــه...
ــی  ــم این های ــن بفهمی ــرچی بک ــه س ــم، ی ــاال جاس - ح

کــه ایــن یــاروه گفتــه یعنــی چــی... 
ــر  ــون بگی ــاترا هم ــته؛ س ــا نوش ــن ج ــه ای ــور ک • ای ج
ــور  ــریال و ای ج ــم و س ــرای فیل ــیما ب ــدا و س ــد ص ببن

ــاس.  چیزه
- یعنی سانسور..! 

• ها دیگه... با مخلفاتش..! 
- یعنــی یــارو گفتــه هــر چــی ســاختین، صــدا و ســیما 

ــه...  ــش نمی ش ــه پخ ــده، وگرن ــوز ب ــد مج بای
ــی  ــت. از اول ــدی نیس ــز جدی ــه چی ــن ک ــو کا، ای • خ
ــم  ــا ه ــود. دورۀ اون قبلی ه ــی ب ــدن هم ــا اوم ــه این ه ک

ــود.  ــی ب هم

ــا کاس  ــو ب ــته ای ط ــت داش ــا دوس ــن باب ــاال ای - ح
ــه..!  بگ

ــا کاس شــده، امــا عوضــش  • ای روزهــا همــه چــی ب
ــه...  ــزاد نمی فهم ــده... آدمی ــم ش ــخت ه س

- قدیمــا بهتــر نبــود؟ همــی جــور راســت حســینی 
ــا  ــن؛ ای طــو بگیــن، ای طــو هــم بنویســین... ی می گفت

ــری..!  ــا ه ــوری، ی ای ج
بهتــر  آدمیــزاد جماعــت  ای جــور،  واللــه..!  هــا   •

 ! . . می فهمــن
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گپ و گفت
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نامۀهای جنجالی

ــان نامــه ای  ــه نقــل از آن ــرای بررســی مواضــع واقعــِی شــخصیت ها و سیاســتمداران کشــورها ب ــود کــه ب ــی ب  درگذشــتۀ ســبک زیبای
ــتمدار،  ــالن سیاس ــه ف ــد ک ــاور می کردن ــادی ب ــردم ع ــی م ــد. گاه ــر می کردن ــا منتش ــیدۀ آن ه  اتوکش

ِ
ــع ــای مواض ــه ج ــتند و ب می نوش

چنیــن نامــه ای نوشــته اســت و علــت اصلــی ایــن بــاور عمــوم آن بــود کــه مفــاد نامــه، بــه مواضــع شــناخته شــدۀ او بیشــتر از ســخنان 
شــیک و فریبنــده اش شــباهت داشــت.

 گاهــی هــم نویســنده آماتــور بــود و بــه شــدت تحــت تاثیــر تصــور خــودش از دیگــران، محصــوالت بی ربــط و ضعیفــی می آفریــد. 
نامــۀ چالــی چاپلیــن بــه دختــرش، نمونــۀ بــارز ایــن گونــه آثــار اســت کــه در اصــل، در تهــران و بــه دســت یــک ایرانــی مســلمان نوشــته 

شــده بــود و ســبب شــد خیلی هــا خیــال کننــد کــه چاپلیــن مســلمان شــده اســت.
 مــن تــا بــه حــال ندیــده ام کــه کســی ایــن ســبک را وارد طنــز کــرده باشــد و اگــر کســی باشــد تعجبــی نمی کنــم، چــون ایــن ســبک، 

زمینــۀ بســیار مناســبی بــرای طنــز دارد.
 در ایــن هفتــه، بیاییــد بــا هــم تصــور کنیــم کــه اگرروحانــی رئیس جمهــوری قبلــی، بخواهــد بــرای رئیســی رئیس جمهــوری فعلــی 

نامــه بنویســد، چــه خواهــد نوشــت؟
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 ســام بــر همتــای فعلــی بنــده که حســابی در مشــکات 
غلــت می زنــد.
 احوال شما..!؟ 

ــم  ــابی حال ــید، حس ــا باش ــا جوی ــواالت م ــر از اح  اگ
ــا  ــد ت ــز چن ــال! ج ــار عی ــال، کن ــق و ح ــه... عش خوب
جلســۀ الکــی مجمــع تشــخیص، عمــرا پســت و مقامــی 
را قبــول کنــم. بعــد هــم بــا عیــاالت متحــده، همیشــه بــه 

ــفر... س
 یــادم مــی آد؛ وقتــی در دورۀ قبلــی از مــن شکســت 
خــوردی خیلــی حالــت بــد شــد. خیلی دوســت داشــتی 
کــه رئیس جمهــوری بشــی. فکــر می کــردی چقــذه 

خــوب می شــه اگــه رئیس جمهــور بشــی. 
 خب حاال شدی. چه حالی می ده؟ 

 جــون تــو، خیلــی بهــم گیــر نــدادی؟ نگفتــی روحانــی 
ــود،  ــو ب ــت ت ــت دس ــه مملک ــت. اگ ــد نیس ــی بل هیچ
ــکن را  ــکات مس ــردی و مش ــت می ک ــاد را درس اقتص
ــم   ــب بس ــی خ ــک... خیل ــره و ذل ــردی و غی ــل می ک ح
ــت  ــرا درس ــو، چ ــت ت ــاده دس ــت افت ــه، االن مملک الل

؟  نمی کنــی
 دالر رســیده بــه افــاک..! بــی کاری رســیده بــه افــاک! 
مــردم بدبخــت شــدن و تــو فقــط بلــدی ادا در بیــاری و 
هــی بگــی ایــن شــهر و اون شــهر ظرفیــت دارن و بایــد 

فعــال بشــن. 

 خــب حــاال کــی بایــد فعــال کنــه؟ نکنــه تــو..! هــا هــا 
هــا هــا...

 ببیــن! تــوو بعضــی از بزرگتریــن گندهــای تاریخــی ایــن 
مملکــت، اســم تــو اون بــاال می درخشــه و بعــد ادعــای 

تــو چیــه؟ اینــه کــه هــر کاری ازت بــر مــی آد. 
 چرا؟ 

ــوده  ــی ب ــدی زدی، کس ــر گن ــاده! ه ــی س ــون خیل  چ
ــم و  ــدی زدی ــر گن ــاال ه ــا ح ــه. ام ــونی کن ــه الپوش ک
می زنیــم، داره پــای خودمــون نوشــته می شــه. مــن هــم 
ــا یکــی داشــتم کــه حــاال دیگــه نیســت.  ــو قبلن ــل ت مث
 می بینــی بــرادر! همیشــه نمی شــه بــی  ســر و صــدا و بــا 
ــه  ــی ک ــاال می بین ــرد. ح ــش ب ــا را پی الف و دروغ، کاره
بایــد کلــی خواســته را بــرآورده کنی کــه بعضــا صاحبش 
ــو نوشــته می شــه.  ــای ت ــه پ ــا ب را هــم نمی شناســی، ام

 با مزه است، نه؟ 
 نمی خــوام دروغگــو باشــم. راســتش خیلــی حــال 
حلیــم  تــا  می بینــم.  رو  تــو  وضــع  ایــن  می کنــم 
ــم  ــد ه ــم! بع ــون، حلی ــی آخ ج ــی، زودی می گ می بین
ــا  ــا ه ــووش... ه ــی ت ــیرجه می زن ــه، ش ــا و عمام ــا عب ب

ــا...  ه
 قبلنــا می گفتــن، آش نخــورده و دهــن ســوخته... حــاال 
ــم نخــورده و همــه جــا ســوخته... هــا  ــد بگــن حلی بای

هــا هــا..! 

 شــاید کســی نیســت کــه بهــت بگــه چــه خوابــی بــرات 
ــق  ــی عاش ــه خیل ــن ک ــه ای ــم. ن ــن می گ ــا م ــدن، ام دی
ــت  ــی نیس ــا کس ــن روزه ــه! ای ــدم، ن ــت ش ــش و چال چ
کــه واســه خاطــر چــش و چــال تــو یــا هــر کــس دیگــه، 
ــه  ــن ک ــه ای ــط واس ــدازه. فق ــر بن ــه خط ــودش رو ب خ
ــروی  ــه آب ــد ب ــل، بای ــی آدم عاق ــه وقت های ــی، ی بفهم

ــده.  ــتراحت ب ــودش اس خ
ــی؟  ــازی می کن ــودت ب ــروی خ ــا آب ــرا ب ــم چ  نمی دون
یعنــی از 67 تــا حــاال، چیــزی بــه آی کیــوی تــو 
ندیــدی چطــور، هــم  موقــع  اون  نشــده..؟  اضافــه 
رئیس جمهــوری و هــم نخســت وزیــر وقــت، خودشــون 
ــن  ــود، م ــی ب ــود، ک ــی ب ــن ک ــیدن و گفت ــار کش رو کن

ــودم؟  نب
 اما تو کجا بودی؟ 

 درست اون وسط..! 
 حــاال هــم بحــران دالر، بحــران تحریــم و کلــی بحــران 

ریــز و درشــته و تــو بــه جــای ایــن کــه بــری گوشــۀ حوزۀ 
ــال اوقــات فراغتــی  ــه بشــینی و وانمــود کنــی؛ دنب علمی
بــرای تعمــق در علــوم دینیــه بــودی و حــاال پیــدا کــردی، 

دقیقــا چــه کار کــردی؟ 
 شیرجه زدی وسط دیگ حلیم..! دقیقا طبق معمول! 

 بلــد هــم نیســتی کــه اوضــاع را جمــع کنــی. از تــرس 
ایــن کــه مبــادا بــه اســم دیگری نوشــته بشــه، حاضــر هم 
ــا  ــا همیــن فرمــون ب نیســتی از کســی کمــک بگیــری. ب
ــی  ــار کاری می کن ــان باجی هــا، هــر ب ــه خ ــۀ خال توصی

ــی...  ــی می زن ــته، رو پای ــروی نداش ــا آب و ب
 نچ نچ نچ!

 ابرام جون! داری با خودت رو پایی می زنی عزیزم! 
 مــن کــه دارم حــال می کنــم. مــن هــم مثــل تــو آبــروی 
زیــادی نــدارم، امــا همیــن یختــه آبــرو رو گذاشــتم تــو 

شیشــه دوا و کلــی مواظبشــم کــه تــه نکشــه. 
 هی... ای داد و بی داد! 

 ابــرام جــون یــادت مــی آد؟ بشــکه بشــکه آبــرو داشــتیم. 
صــد کیلــو صــد کیلــو آتیــش زدیــم. حــاال مــن ده مثقال 

ــو هیچی..!  دارم و ت
 می بینــی بــرادر! مــن هــم مثــل تــو، شــیرجه روی خوبــی 
بــودم »تــوو دیــگ حلیــم«. یکــی نبــود بهــم بگــه؛ آخــه 
احمــق، امــورات دفتــر را دادی بــه بــرادر دزدت؟ دیــزی 
ــون  ــه، ج ــو نباش ــون ت ــه؟ ج ــت گرب ــپارن دس رو می س
ــوو  ــون ت ــوام ج ــه می خ ــت ک ــدر زن ــدی پ ــم اله عل
جونــش نباشــه )خخخخــخ( بعضــی اطاعــات رو 
پنج شــنبه بــه پنج شــنبه در اختیــارم می ذاشــتن. مــن 
هــم یــه بــار ســوتی دادم و راســتش رو گفتــم کــه خــودم 

ــدم.  ــنبه فهمی ــن پنج ش همی
 نگن داش ابرام! نکن برادر..! 

ــی... از  ــرف نزن ــر ح ــاد بگی ــا ی ــتی، اق ــن کاره نیس  ای
ــد را  ــه کار بل ــه ای هم ــا آدم حرف ــار ت ــردا، چه ــن ف همی
ــودت  ــرن، خ ــت بگی ــه دس ــاد رو ب ــورات اقتص ــذار ام ب
ــزن!  ــرف ن ــی ح ــا می تون ــن؛ ت ــک کار بک ــط ی ــم فق ه
از مــن بــه تــو نصیحــت؛ خواهــی پنــد گیــری، خواهــی 

مــال...  
                                                                                                                                           
امضا: حسنی 
عشق تو 
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اخبار خارجه

 تایوان آماده باش از روز ازل 
 وزیــر دفــاع تایــوان اعــام کــرد کــه بــا اطاعاتــی کــه 
ــه  در دســت داریــم، هــر آن ممکــن اســت کــه چیــن ب

مــا حملــه کنــد. 
ــن  ــن، ای ــی مانصرالدی ــزاری فکاه ــزارش خبرگ ــه گ  ب
ــا در  ــگار م ــش خبرن ــه پرس ــخ ب ــی در پاس ــام تایوان مق
ــما  ــت ش ــه دس ــی ب ــات ک ــن اطاع ــه ای ــاره ک ــن ب ای
رســید، گفــت: »وختــی ایــن اطاعــات بــه مــا رســید، 

ــودم.«  ــده ب ــا نیوم ــه دنی ــوز ب ــن هن م
 او همچنیــن در پاســخ بــه »زکــی« خبرنــگار مــا 
گفــت: »همینــه دیگــه! هفتــاد ســالی از ایــن اطاعــات 
ــا اومدیــم، ننــۀ  ــه دنی ــو مــا وختــی ب می گــذره. جــون ت
مــن نصــف نگاهــش بــه مــن بــود، نصــف نگاهــش بــه 

ــی آن.«  ــی  م ــا ک ــره چینی ه ــه باخ ــمون ک آس
کــه  جــوری  ایــن  »داداش  گفــت:  مــا  خبرنــگار   
نمی شــه، برنامــه ای نداریــن بــرای ایــن کــه ایــن وضــع 

ــه.«  ــوم بش تم
ــاد  ــرح هفت ــن ط ــت: »بهتری ــوان گف ــاع تای ــر دف وزی
ســالی هســت کــه داده شــده، امــا آمریــکا زیــر بــارش 

ــی ره...«  نم
 خبرنگار ما پرسید: »این طرح چی چی هست؟« 

ــی  ــه همگ ــن ک ــرد: »ای ــد ک ــوان تاکی ــاع تای ــر دف  وزی
بریــم تســلیم بشــیم و مــث مقام هــای ایرانــی کــه 
اصول گــرا  یهوکــی  بعــد  اصاح طلبنــد،  یهوکــی 
ــلطنت طلبی دارن،  ــه س ــم ب ــی ه ــم  نگاه ــن و نی می ش
مــا هــم بریــم کمونیســت بشــیم، هــم خودمــون و هــم 

ــم.«  ــت کنی ــا را راح دنی

 طالبان: سفارتخانه هایتان را پس گرفتیم. 
 ســخنگوی طالبــان اعــام کــرد: پــس از کلــی اقدامــات 
ــی  را از  ــه، باخــره توانســتیم ســفارتخانه های اروپای قهری

ــم و آمــادۀ بازگشــایی اســت.  ربتی هــا پــس بگیری
ُ

غ
 به گــزارش خبرگــزاری فکاهــی مانصرالدین، ســخنگوی 
طالبــان خاطرنشــان کــرد کــه متاســفانه، متاســفانه و 
بــاز هــم متاســفانه! عــده ای از بــرادران، دســت روی 
ــه  ــلنگ تخت ــا ش ــد و اون ج ــته بودن ــفارتخانه ها گذاش س
ــر  ــد. ه ــم نبودن ــه ه ــه تخلی ــر ب ــد و حاض ــه بودن انداخت
چــه بــر اســاس موعظــۀ حســنه پیــش رفتیــم و حتــی بــه 
مجالــس مذهبــی کــه اون جــا برگــزار می کردنــد آخونــد 
ــردم  ــوال م ــب ام ــودن غص ــرام ب ــارۀ ح ــا درب ــتادیم ت فرس
ســخنرانی مذهبــی کننــد، بــراداران گــوش نکردنــد. ایــن 
شــد کــه عــده ای از بــرادران دیگــر را فرســتادیم کــه بــا پس 
ــد.  ــس بگیرن ــفارتخانه ها را پ ــن س ــی، ای ــی و تیپای گردن
ــفارتخانه های  ــد و س ــا برگردن ــه اروپی ه ــمندم ک خواهش
خــود را بازگشــایی کننــد که بســیار »پیســه« الزم هســتیم. 
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  زلنسکی آزادیت مبارک! 
ــا  ــرای ره ــکا ب ــرد: آمری ــام ک ــی اع ــی آمریکای  مقام
کــردن زلنســکی و دار و دســته اش منتظــر شکســت 

ــت.  ــن اس ــش اوکرای ارت
ــه  ــن، ب ــی مانصرالدی ــزاری فکاه ــزارش خبرگ ــه گ  ب
ــام  نقــل از خبرگــزاری مهــر، داگاس مک گریگــور، مق
ســابق در پنتاگــون تاکیــد کــرد: آمریــکا بافاصلــه پــس 
از شکســت ارتــش اوکرایــن، زلنســکی و دار و دســته اش 

را رهــا خواهــد کــرد. 
 بنابــر ایــن ادعــا، بــرای ایــن کــه زلنســکی از شــغل پــر 
ــد اول  ــود، بای ــاص ش ــوری خ ــت جمه ــر ریاس دردس
شکســت بخــورد. طبــق گزارش هــای واصلــه، زلنســکی 
ــد  ــه امی ــن می کند، ب ــمع روش ــا ش ــه در کلیس ــر هفت ه
شکســت ارتــش کشــورش... واللــه بقرعــان بــه انجیــل 

جــون بــه ســر شــده بچــه! 

  رئیس ستاد ارتش آمریاک قهر کرد 
 در پــی احضــار ســفیران آمریــکا در ترکیــه و چنــد جــای 
ــتاد  ــس س ــی، رئی ــارک میل ــدار م ــبب دی ــه س ــر، ب دیگ
ارتــش آمریــکا از مناطــق کردنشــین ســوریه، ایــن مقــام 

ــکا قهــر کــرد.  لشــکری آمری
 بــه گــزارش خبرگــزاری فکاهــی مانصرالدیــن، او 
ــی  ــه چ ــه »واس ــا ک ــگار م ــش خبرن ــه پرس ــخ ب در پاس
رفتــی قهــر« اعــام کــرد: »آخــه! مــن بی چــاره را 
ــا  ــد ت ــرم از چن ــوریه ب ــای س ــط بیابون ه ــتادن وس فرس
ــم و زودی  ــم رفت ــن ه ــم. م ــادت کن ــش عی هفت تیر ک
برگشــتم. حــاال کــه رســیدم همــه دارنــد اعتــراض 
ــت؛  ــی گف ــه کس ــی. ن ــی رفت ــه چ ــه واس ــد ک می کنن
عیبــه، زشــته، بذاریــن دعوتــش کنیــم چنــد شــب دیگــه 
ــتش  ــی... راس ــی رفت ــه چ ــن واس ــه می گ ــه. هم بمون

ــد.«  ــدم اوم ــی ب خیل
ــه مــرده!  ــه او گفــت: » آخــه نن ــگار مــا خطــاب ب خبرن
ــی  ــد ناراحت ــردی، بع ــوت ک ــودت رو دع ــودت، خ خ
ــط  ــردن وس ــن نک ــز په ــرش قرم ــرات ف ــی ب ــه چ واس

مــردم؟«  بیابون هــای 
 مــارک میلــی، بــه خبرنــگار مــا خاطرنشــان کــرد: 
ــو هــم قهــرم!«  ــا ت »حــاال کــه ایــن طــوری شــد، مــا ب

 خبرنگار ما تاکید کرد: »به درک..!« 
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ما همه رقصنده، مطرب هم دالر

ین رقص گشته ناگوار  حال ما ز

 قیمت اجناس چون جوش و خروش یک االغ

                      این االغ مست، هر دم می زند جفتک به تاق

یز پیش و پس، راهی نمانده بهر تسلیم و گر

 رقص می باید از این بخت پلید قلچماق

ما همه رقصنده، مطرب هم دالر

ین رقص گشته ناگوار  حال ما ز

یال ما شده همچون گدای پاپتی  این ر

 گیوه اش پاره، کتش پاره، ندارد خشتکی

 خشتکش دوزند هر روز و شب و لیل و نهار

 آخرش خشتک شده نقل سهام دولتی

ما همه رقصنده، مطرب هم دالر

ین رقص گشته ناگوار  حال ما ز

 این دالر ناکس و خصم پلید نابکار

 آمده تا روز ما را بکند چون شام تار

 گر نباشد این سالح دشمن بی دادگر

یال ما بود صد پله بهتر از دالر  هم ر

ما همه رقصنده، مطرب هم دالر

ین رقص گشته ناگوار  حال ما ز

خوشگل الحکایات
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