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دو کلوم حرف جیز

بــا ایــن حــال ،همــان گونــه کــه مســیوالن زخمــت کــش
آگاه هســتند ،در طــول ایــن چنــد دهــه نبــرد بیامــان
بــا اســتکبار جهانــی و ایــادی جیرهخــوارش ،هرچنــد
اســتکبار نتوانســت بــا خــود نظــام هیــچ غلطــی بکنــد،
امــا ضربــات کــورش ،بــه دک و پــوز مــن قشــر آســیب
پذیرفتــۀ بینــوای ترکیــده وارد آمــده اســت .شــاید اول از
همــه بایــد از اســتکبار جهانــی پرســید« :مرتیکــه چپــول،
اول فکــی کــه میخــوای بزنــی ،خــوب نشــونه گیــری
کــن ،بعــد بــزن ،تــا نزنــی فــک مــن بدبخــت بیفــک را
ایــن طــور لــه و لــورده کنــی».
در هــر صــورت ،از آن جایــی کــه انتقــادات ســازنده،
بخشــی از وظیفــۀ ملــی و مذهبــی مــا اقشــار آســیب
دیــدۀ پوکیــدۀ ترکیــده اســت ،تــا شــاید بــه مســیوالن
عزیــز در مســیر خدمــت شــاق و پــر زخمتشــان یــاری
رســان باشــد ،بــه خــودم جـرات میدهــم و ایــن پرســش
را مطــرح میکنــم و خــدا خــدا میکنــم کــه مبــادا
رســانههای معانــد ،از انتقــادات بنــده ،سوءاســتفاده
کــرده و آســیاب بیآبشــان ،بــا آب مــن بچرخــد .إن
شــاءالله!

ایــن روزهــا دولــت عزیــز خعلــی دســت و دلبــاز شــده
و بنــدۀ حقیــر کــه از بازنشســتگان آســیب دیــده و ترکیــده
و تمــام شــده هســتم ،از ایــن کــه هــر بــار بــرای اخــذ
حقــوق بــه ضریــح عابــر بانــک مراجعــه میکنــم ،چنــد
صــد هـزار تومانــی ،اضافــه بــر پرداخــت قبلــی ،مبالغــی
را در حســاب خــودم مییابــم ،بســی مشــعوف و ممنــون
و مشــکور میشــوم.
إن شــالله کــه ایــن پولهــا ،مایــۀ علــو درجــات
پرداخــت کننــدگان شــود و در ازای یــک در دنیــا ،چنــد
صــد هـزاری در آخــرت گیرشــان بیایــد و غــم نبینــی ننــه!
و ایضــا بابــا!
بعــد از کلــی تعریــف و تمجیــد و خوانــدن آیاتــی از
قــرآن مجیــد ،پرسشــی در ذهــن مانــده و هــی قلقلــک
میدهــد تــا خــود را از ایــن ذهــن آشــفته بیــرون کشــد.
البتــه بنــدۀ حقیــر و گــم گشــته در مســیر کــه بــرای
خــوردن نــدارم جــز نــان و پنیــر ،دقیقــا عالــم و متوجهــم
کــه مســیولین گــرام ،بــرای بهبــود وضعیــت معیشــت
پوکیــدۀ مــا عــوام النــاس چقــذه زحمــت میکشــند.
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و اما سئوال:
«ورداشــتی چنــد صــد هــزار تومــن ریختــی تــوو
حســاب مــن کــه مثــا شــق القمــر کــردی؟ بعــد هــر
چــی جنســه ،چهــار ال پهنــا گــرون کــردی ،میکنــی
تــوو پاچـهام؟ خیــال کــردی قــاق گیــر آوردی ،یــا خیــال
کــردی بــه انــدازۀ کافــی انگشــت دســت و پــا نــدارم
کــه حســاب کنــم ،هــر جنســی چنــد برابــر شــده؟ تــا
همیــن پــس پــری روز یــک دبــه ماســت رو میخریــدم
 25ه ـزار تومــن ،حــاال شــده  70ه ـزار تومــن! حقــوق
مــن ده درصــد زیــاد شــده ،بعــد جنــس را چهــار برابــر
میکنــی؟ اگــه خیــال کــردی بــا بــز طرفــی ،بــز خودتــی
و جــد و آبــادت!»
البتــه امیــدوارم ،در رعایــت ادب و خــودداری از لحــن
تنــدی کــه دشــمن کینــه تــوز ،آن را دســت بگیــرد و دل
مســیوالن عزیــز را کــه از گل نازکتــر اســت ،بشــکاند،
ایــن بنــدۀ حقیــر ســراپا تخصیــر ،نهایــت مماشــات و
عنایــات را کــرده باشــد.
بندۀ سراپا تخصیر
شلغم آقا
بازنشستۀ عمرا پا شده
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یعنــی بنــده میدانــم ،ایــن مســیوالن عزیــز کــه الهــی
نشــوند هیــچ وخــت مریــض ،از صبــح علــی الطلــوع
کــه محــض تــاوت آیاتــی از قــرآن و صــات صبــح از
خــواب نوشــین بیــدار میشــوند ،همیــن طــور بــه مــن
عاجــز بدبخــت بینــوا فکــر میکننــد تــا وختــی دوبــاره
بــه رختخــواب بــاز میگردنــد و اینقــذه پهلــو بــه پهلــو
در فکــر و خیــاالت کابــوسوار دســت و پــا میزننــد تــا
خوابشــان ببــرد.
اما هر چه میکنم این سئوال مرا رها نمیکند.
البتــه پــر واضــح اســت کــه مــا ملــت بایــد درک کنیــم
کــه دولــت عزیــز و ارجمنــد چنــد ده ســالی هســت کــه
در نبــردی بیامــان بــا اســتکبار جهانــی دســت بــه یخــه
اســت و اســتکبار وختــی دیــد ایــادی جیرهخــوارش
نتوانســتند بــا خــود نظــام هیــچ غلطــی بکننــدف خــودش
دســت بــه کار شــد و بــا تحریــم و تبلیغــات کــور و از
ـان نظــام مقدســمان افتــاد .لــذا
ایــن جــور چیزهــا ،بــه جـ ِ
بنــدۀ عاجــز بینــوا ،نبایــد بــا انتقــادات پــوچ و بیهــوا،
کاری بکنــم کــه آب بــه آســیاب دشــمن بریــزم و خــدای
نکــرده ،ناخواســته در معــرض القائاتــش ق ـرار بگیــرم.
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اخبار داخله

ناز و نوز مجیدی و استخدام ریاضیدان
در پــی اعــام تمایــل فرهــاد مجیــدی بــه جدایــی از
اســتقالل ،ایــن باشــگاه بــرای اســتخدام ،تعــدادی
ریاضیــدان نخبــه ،آگهــی داد.
بــه گــزارش خبرگــزاری فکاهــی مالنصرالدیــن ،ایــن
ریاضیدانــان کــه اضافــه بــر ریاضــی ،بایــد حســاب
و کتابشــان هــم خــوب باشــد ،بایــد بــرای اســتخدام
ســرمربی خارجــی بــه مســیوالن باشــگاه کمــک کننــد.
چــون پیــش از آن ،تنهــا دو منطــق بــر اســتخدام بازیکــن
و مربیــان حاکــم بــود« :عشــق بــه اســتقالل و عشــق
هــواداران!»
در ایــن بــاره ،خبرنــگار مــا از مســیول بوفــۀ جلــوی
باشــگاه ســئوال کــرد« :ریاضیــدان دیگــه میخوایــن
چــی کار؟»
او پاســخ داد« :ببیــن ،قلبنــا بازیکــن و ســرمربی بایــد به
عشــق تیــم و هوادارهــا میاومــد باشــگاه و بعــدش هــم
باشــگاه بــه عشــق خــودش و هوادارهــا حــق و حقوقــش
را هاپولــی میکــرد تــا ایــن کــه ایــن مــادر»...
خبرنگار ما تشر زد« :فوش نده!»
مســیول بوفــه پاســخ داد« :فــوش نــدادم کــه ...دارم
میگــم ایــن مــادر آمرزیــده ،اســتراماچونی اومــد کــه
نــه عشــق بــه اســتقالل داشــت و نه عشــق بــه هــوادار...
فقــط عشــق بــه پــول کــورش کــرده بــود .هــر کــی میآد
اســتقالل بایــد عاشــق باشــه ...عاشــق! خــود مــن چـرا
ایــن بوفــه زدم؟ بــه عشــق اســتقالل!»
خبرنــگار مــا پرســید« :حــاال ریاضیــدان میخــواد
چــی کار کنــه؟»
مســیول بوفــه گفــت« :بیــاد حســاب کتــاب کنــه تــا
ببینــه چقــذه بــه ایــن پــدر نامردهایــی کــه میخــوان
از اســتقالل پــول دربیــارن و هیــچ عشــقی نــدارن،
میبــاس پــول بــده ،تــا بعــدا زرتــی نــرن ضــد اســتقالل
شــکایت کنــن و کلــی تلکــه کنــن!»
خبرنــگار مــا در پایــان پرســید« :میشــه از ایــن
ـق مــن هــوادار اســتقالل ،یکــی
تیتابهــات ،بــه عشـ ِ
مفتکــی بــه مــن بــدی؟»
مسیول بوفه گفت« :برو رد کارت ،خدا ِبده!»

وزیر آموزش و پرورش :ما دیگه خیلی مصمم
هستیم!
یوســف نــوری ،بــا اشــاره بــه ایــن کــه دولتهــای
قبلــی در اج ـرای طــرح رتبهبنــدی معلمــان بــه انــدازۀ
مــا مصمــم نبودنــد ،تاکیــد کــرد« :مــا دیگــه خیلــی
مصممیــم!»
بــه گ ـزارش خبرگ ـزاری فکاهــی مالنصرالدیــن ،وزیــر
آمــوزش و پــرورش ،بــا انتقــاد از دولتهــای قبلــی کــه
در طــرح ده ســالۀ رتبهبنــدی معلمــان ،بــه انــدازۀ دولــت
ســیزدهم مصمــم نبودنــد ،خاطرنشــان کــرد کــه ایــن
دولــت حــاال دیگــر خیلــی مصمــم اســت.
او در پاســخ بــه پرســش خبرنــگار مــا در ایــن بــاره کــه
بــا توجــه بــه خیلــی مصمــم بــودن دولــت در اج ـرای
طــرح رتبهبنــدی معلمــان ،آیــا ایــن طــرح بــه زودی
اجــرا خواهــد شــد ،تاکیــد کــرد« :نــه دیگــه اینقــذه
مصمــم!»
وی در ادامــه افــزود« :اگــر مــا اینقــذه مصمــم شــویم
کــه طــرح اج ـرا شــود ،دولتهــای بعــدی چــه خاکــی
بــه ســر کننــد؟ بایــد اجــازه دهیــم کــه آنهــا هــم
مصممتــر شــوند ،تــا ایــن رونــد مصمــم شــدن همیــن
جــور ادامــه یابــد .مثــا در طــول چهــل ســال گذشــته،
دولتهــا در بهبــود شــرایط معیشــتی مــردم ،در یــک
رونــد فزاینــده ،هــی مصممتــر شــدند و حــاال بــه
لطــف خــدا ،دولــت مــا دیگــه خیلــی مصمــم شــده
کــه حتمــا وضــع معیشــت مــردم بهبــود یابــد .وقتــی
مــا اینقــذه مصمــم باشــیم ،دولتهــای بعــدی چقــذه
مصمــم خواهنــد بــود؟»
خبرنــگار مــا گفــت « :خــو چــه فایــده؟ وضــع مــردم
کــه خــوب نشــده ...هــر روز بدتــر از دیــروز!» جنــاب
وزیــر پاســخ داد« :ایــن دیگــه تقصیــر مــا نیســت .مــا در
میـزان مصمــم بــودن ،بــه انــدازۀ کافــی مصمــم بودیــم.
مقصــر نــرخ تورمــه کــه نیــگا نمیکنــه کــه مــا چقــذه
مصممیــم ،بعــد همــون مقــدار ،یختــه کمتــر بــره بــاال.
الکــردار ،نیــگا میکنــه مــا چقــذه مصممیــم ،بعــد
نامــرد یهوکــی صــد برابــر بــاال م ـیره».
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یونان :خیال کردیم نفتکش فوشه!
وزیــر امورخارجــۀ یونــان اعــام کــرد :علــت بازداشــت

مالنصرالدیــن کــه آیــا طرحهایــی بـرای مقابلــه بــا ایــن
ســوداگران بــازار مســکن داریــن ،یــا نــع گفــت« :بعلــه
کــه داریــم! خــود بنــده تــا حــاال چنــد بــار نگاهــی بــه
آنهــا انداختــم کــه اگــر ســنگ بــود ،میشــکافت».
خبرنــگار مــا پرســید« :میتوانیــد آن نــگاه را بیندازیــد
تــا ببینیــم؟» ســید ابراهیــم رئیســی تــا نگاهــش را بــه
خبرنــگار مــا انداخــت ،خبرنــگار مــا زودی چشــاش
رو انداخــت زمیــن و گفــت« :ده نکــن! آب شــدم از
خجالــت!»
رئیسجمهــوری آن گاه افــزود« :ایــن نــگاه را ندیــدی!»
آن گاه عمامــه را بــه دســت گرفــت و با چشــمان اشــکبار
نــگاه کــرد .کل جمعیــت زد زیــر گریــه! بــا توجــه بــه
ایــن نگاههــا و مصمــم بــودن جنــاب رئیسجمهــوری
بــه اســتفاده از آن در برابــر ســوداگران مســکن ،احتمــال
قــوی ،بالخــره خجالــت خواهنــد کشــید و بــازار را
متالطــم نخواهنــد کــرد.
در پایــان ،رئیسجمهــوری اب ـراز امیــدواری کــرد کــه
ایــن طــرز نــگاه کــردن افاقــه کنــد و ســوداگران بــازار
مســکن بــه خــود بیاینــد ،امــا اگــر بــه خــود نیامدنــد
«دیگــه کاریــش نمیشــه کــرد و مــن مجبــورم آنهــا
را بــه خــدا بســپارم کــه بعــدش دیگــه صحـرای محشــر
و جهنــدم و ایــن جــور چیزهــا !..پــس بهتــر اســت بــا
همیــن نگاههــا ،تمکیــن کننــد و بــرای خــود دردســر
نســازند».

نفتکــش ایرانــی ایــن بــود کــه خیــال کردیــم نفتکــش
فوشــه!
بــه گــزارش خبرگــزاری فکاهــی مالنصرالدیــن ،ایــن
مســیول یونانــی در گفتگــو بــا ســفیر ایــران در آتــن
خاظرنشــان کــرد« :متاســفانه ،مــا بودجــه موجــۀ خوبی
نداریــم ،مجبــور شــدیم یکــی از همیــن کارگرهــای
ایرانــی را اســتخدام کنیــم و بذاریمــش ســر ترجمــه!
خــب! بعــد ایــن بابــا کــه مــال پاییــن شــهر تهرونــه ،بــه
مــا گفــت کــه ایرانیهــا هــر وقــت میخــوان فــوش
بــدن ،یــه کــش مینــدازن تهــش ،مثــل جــا»...
ســفیر ایـران بــا ســرفه ،ســخن او را قطــع کــرد و گفــت:
«نمیخــواد حــاال اونــو بگــی!»
وزیــر امورخارجــه یونــان ادامــه داد« :بعلــه! ایــن جوری
شــد کــه مــا نفتکشــتونو توقیــف کردیــم ...حــاال هــم
خعلــی پشــیمونیم و اون کارگــره را هــم بــه پاییــن شــهر
تهـران تبعیــد کردیــم».
ســفیر ایــران در پاســخ تاکیــد کــرد« :آخــه جاکــش!
نفتکــش چــه ربطــی بــه جاکــش و غیــره و ذلــک داره...
خــود شــما یونانیهــا آخــر اســمتون ،کلــی فــوش
فارســی داره ...بــه همیــن علتــه مــن ج ـرات نمیکنــم
شــماها را بــه ته ـران دعــوت کنــم .حــاال بــه مــا گیــر
دادیــم کــه آخــر فوشهامــون کــش داره؟»
رئیسجمهوری :دولت اجازه نمیدهد،
خودشان اجازه میدهند!
ســید ابراهیــم رئیســی اعــام کــرد :دولــت عم ـرا بــه
ســوداگران مســکن اجــازه دهــد کــه بــازار مســکن را
متالطــم کننــد ،امــا مشــکل ایــن جاســت کــه خودشــان
اجــازه میدهنــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری فکاهــی مالنصرالدیــن،
رئیسجمهــوری در ایــن بــاره تاکیــد کــرد« :مــا
عمــرا اجــازه داده باشــیم کــه ایــن ســوداگران از خــدا
بیخبــر ،بــازار مســکن را ایــن طــور متالطــم کننــد،
امــا پدرســوختهها ،خودشــان بــه خودشــان اجــازه
میدهنــد و مــا هــم ماندهایــم ،متحیــر! هــر چــه
بــا زبــان خــوش بــه آنهــا میگوییــم کــه نکنیــد،
متالطــم نکنیــد! پدرســوختهها ،ده نکنیــد! مگــر گــوش
میدهنــد؟»
او در پاســخ بــه پرســش خبرنــگار خبرگ ـزاری فکاهــی
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گفتگو با دکتر االغ خرنژاد
دکتــر االغ خرن ـژاد ،دســتمایهای اســت کــه لحــن انتقــادی بســیار تلخــی دارد .از یــک ســو ،نگاهــی گزنــده ،بــه «مالیــان مکت ـ 
ب
نرفتــهای» دارد کــه در کســوت کارشــناس حوزههــای مختلــف ،در هــر زمینــهای اظهارنظــر میکننــد و رادیــو و تلویزیــون را پــر
کردهانــد و از ســوی دیگــر «اشــرف مخلوقــات بــودن» انســان را بــه ســخره میگیــرد .انســانی کــه بازیچــۀ افــکار و عقایــد مختلــف
اســت و بــه راحتــی فریــب میخــورد .دکتــر االغ خرن ـژاد ،موجــود فرزانــه و متفکــری اســت کــه تنهــا گناهــش االغ بــودن اســت.
هرچنــد بهتــر از خیلــی از آدمهــا میفهمــد.

 در ایــن شــماره هــم خدمــت جنــاب دکتــر االغ خرنژاد،اســتاد ارشــد مســائل اســتراتژیک رســیدیم .اســتاد چــه
خبــر از گفتگوهــای هســتهای؟ هــی گفتــن یختــه دیگــه
مونــده ،بــاز هــم یختــه دیگــه ...بعــد...
• جر خورد!..
 بعله؟• گفتــم جــر خــورد! چــون هــی کشــیدن ،آخــرش جــر
خــورد...
 نباید میکشیدن؟• گفتگــو در عرصــۀ روابــط بینالملــل ،مثــل کــش
تنبــون میمونه...نبایــد کــش بــدن ،وگرنــه پــاره میشــه.
 استاد نمیشه ،کاریش کرد؟• چرا باید گره بزنن!
 استاد نمیشه یه کم جدی باشین؟• چرا؟
 چــون داریــم دربــارۀ یــک موضــوع جــدی صحبــتمیکنیــم.
• کدوم موضوع..؟
 موضوع مذاکرات هستهای پنج به عالوه یک...• اوال ایــن مذاکــرات ،پنــج بــه عــاوۀ یــک نیســت.
بلکــه شــیش بــه عــاوه یــک ...دوم ،ایــن موضــوع
اصــا جــدی نیســت .یــه جــوک نــاف بــه پاییــن ،از ایــن
مذاکــرات جدیتــره ...بــه خاطــر همــون یــک...
 یعنی به خاطر ایران؟• نــه خیــر بــه خاطــر اس ـرائیل ...ایــن مذاک ـرات بیــن
شــش کشــور و اسـرائیل جریــان داره ...بــه همیــن دلیلــه
کــه هیــچ وخــت بــه نتیجــه نمیرســه!
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 اسرائیل این وسط چی کاره است؟• صاحب عزاست .بقیه زیر علمش سینه میزنن!
 خب یه عدهای هم زیر علم ایران سینه میزنن.• ســینه نمیزنــن .منافعشــون ایــن طــور اقتضــا
میکنــه .پــس بــا ایــن تفاصیــل ،بهتــره یــه ترکیــب
فوتبالــی بچینیــم .ســه بــه عــاوه یــک ،ایــن طــرف زمین
و دوی بــه عــاوه یــک ،آن طــرف زمیــن!
 میشه بیشتر توضیح بدین؟• ســه بــه عــاوۀ یــک ،یعنــی آمریــکا ،فرانســه و
انگلیــس ،بــه عــاوه اسـرائیل و در طــرف مقابــل ،چیــن
و روســیه بــه عــاوه ایــران...
 چرا اولش پیروز شد و چرا االن شکست خورد؟• اگــه بشــه گفــت پیــروزی ،بــه ایــن ســبب بــود کــه پنج
تــا کشــور میدونســتن کــه از ایــران چــی میخــوان.
آمریــکا ،انگلیــس و فرانســه ،امتیازاتــی از ای ـران گرفتــن
و روســیه و چیــن هــم امتیازاتــی دیگــر و معاملــه جــوش
خــورد.
 استاد چین و روسیه هم از ایران امتیاز گرفتن؟• نــه خیــر! ایـران یــه خال لــب داشــت ،بــه ایــن قلنبگی!
بعــد اینهــا عاشــق خــال لــب ایران شــده بــودن.
 استاد ترا خدا جدی باشین!• دارم دربــارۀ یــه موضــوع جــوک حــرف میزنــم! چیــن
وروســیه ،قبــل از همــه امتیــاز گرفتــن .روســیه تعهــد
گرفــت کــه ایـران غلــط میکنــه دنبــال بمــب اتــم باشــه
و تعهــد شــفاهی خریدهــای نظامــی از روســیه...
 چین چی گرفت؟• شورتی که پاته مال کجاست؟
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• قازورات؟
 اســتاد! بیخیــال ،فهمیــدم دیگــه! پــس چــرا مذاکــرهمیکــردن؟ ایــن ترکیــب کــه از همــون اولــش معلــوم بــود
بــه شکســت میکشــه؟
• آدم دورۀ جدیــد همیــن جوریــه ...واســه مــادر بــه
حرومیــش ،بایــد دالیــل اخالقــی جــور کنــه .قدیمــا
راحــت بــودن .دو تــا فحــش خــوار و مــادر مــیدادن،
بعــد تــق جــدا میشــدن .امــا حــاال جــوری جــدا
میشــن کــه مــردم گیــج میشــن ،کــدوم یکــی صاحــب
حقــه ...چــون جفتشــون خیلــی بــا کالس ،پدرســوختگی
میکنــن.
 اســتاد خیلــی ممنــون! و از شــما خواننــدگان ارجمنــدهــم متشــکرم ...تــا شــمارۀ بعــد خــدا نگهــدار!

 چینیه!• آهان!
 خب حاال چرا مذاکرات شکست خورد؟• مهمتریــن دلیلــش تغییــر ترکیــب زمینــه و دلیــل
بــاز مهمــش ،تغییــر زمیــن بــازی در عرصــۀ روابــط
بینا لمللــه !
 یعنــی قدرتهــای گذشــته دیگــه بــا هــم دوســتنیســتند.
• اون موق ـع هــم نبــودن .امــا حــاال دیگــه واســه هــم
کــت درآوردن و فحــش خــوار و مــادر ...روســیه هــم
میخــواد بــه طــرف اروپایــی بگــه ،خیــال کردیــن
ایــن جوریاســت؟ عمــرا بــذارم پاتــون رو بذاریــن در
خاورمیانــۀ شــمالی...
 یعنی ایران ،عراق ،سوریه و ...دیگه کجا؟• مکرون در لبنان چه غلطی کرد؟
 دو تا پیرزن و یه دختر جوون را بغل کرد!• پس فهمیدی چرا کتش را گرفته بود ،دستش!
 اســتاد تــرا خــدا ،بیادبــی نکنیــن ،ایــن مصاحبــهبایــد چــاپ بشــه.
• گفتم کتش دستش بود ،نگفتم که ...
• بلــه! بلــه! اشــتباه از مــن بــود .دیگــه نمیخــواد بیشــتر
توضیــح بدیــن ...خــب! ترکیــب ســه بــه عــاوه یــک،
آمریــکا ،فرانســه و انگلیــس ،بــه ســرکردگی اسـرائیل...
ایــن ترکیــب ســم ،بــه نظــر شــما چقــدر در شکســت
مذاک ـرات تاثیــر داشــت؟
• اصــا سالهاســت کــه اســرائیل دنبــال اینــه کــه
افســار ایــن ســه کشــور را بــه دســت بگیــره کــه حــاال
کامــل گرفتــه.
 یعنی ایران باید بره با اسرائیل مذاکره کنه؟• نــه خیــر! ای ـران بایــد بــره در برابــر اس ـرائیل صــورت
بندگــی روی زمیــن بــذاره و اسـرائیل پــا روی صورتــش
بــذاره .بــاز هــم معلــوم نیســت ،مشــکل حــل بشــه.
 عربســتان چطــور؟ بــه نتیجــه رســیدن مذاکــراتایــران و عربســتان نمیتونــه مشــکل را حــل کنــه یــا
کمــی تلطیفــش کنــه!
• بارالهــا ،پــروردگارا ،مــن چــه گناهــی مرتکــب شــدم
کــه گیــر ایــن زبــون نفهــم...
 بعلــه اســتاد! متوجــه شــدم ،میخوایــن بگیــن کــهعربســتان جــزو قــازورات هــم نیســت.
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اصــاح کنــه ،هــم حمایــت کنــه و هــم نظــارت...
نترکیــن شــوما ملــت! دو تــا رای چســکی دادیــن ،بــا ایــن
همــه توقــع؟
 بــه خــدا دلــم میخــواد جفــت پــا بــرم تــوو اونحلقــت ...حــاال کــی بایــد اصــاح کنــه؟
• چــه میدونــم؟ بریــن یــه پســتی ،مقامــی درســت
کنیــن کــه اقتصــاد رو اصــاح کنــه .کار ایــن بابــا ،فقــط
حمایتــه و نظــارت ...خــاص!
 عجــب گرفتــاری شــدیما ...حــاال کــی رو بیاریــم کــهاصــاح کنــه.
• همیــن قاســمو خودمــون هــم خوبههــا ...بــد اصــاح
نمیکنــه...
 اوال اون کارش سلمونیه...• سلمونی کارش اصالحه...
 اون اصــاح بــا ایــن اصــاح فــرق داره ...تــازه قاســموکــه اصــاح نمیکنــه ،اســهال میکنــه .جــای پاهــاش
رو شــونههات ،از دفعــۀ قبــل مونــده...
• بیــا! همیــن یــه کارمــون مونــده بــود کــه بگردیــم تــوی
کــوی و بــرزن دنبــال یکــی کــه اصــاح اقتصــاد بکنــه!
 بــه هــر حــال ،زودی بایــد یکــی رو پیــدا کنیــم .وگرنــه،آقــای رئیســی هــی ایــن وضــع خــراب اقتصــادی رو
حمایــت میکنــه و بعــد نظــارت میکنــه کــه همیــن
وضــع ادامــه پیــدا کنــه.
• ببیــن! خــو ایــن هــم یــه جــور اســهال نیســت؟ بریــم
دنبــال همیــن قاســموی خودمــون ...وضــع هــر کــی
بــد بشــه ،هــوای مــا رو کــه داره .ناســامتی بچــۀ محــل
خودمونــه.
 بریــم دیگــه! چــی کار کنیــم؟ کســی کــه اصــاح بلــدنیســت .همــه اســهال میکنــن .بــه قــول تــو اگــه قاســمو
بیــاد ،وضــع مــن و تــو اصــاح میشــه .گــور بابــای
بقیــه!

گپ و گفت
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 شنیدی رئیسجمهوری چی گفته؟• ایــن کــه هــر روز داره هــزار تــا چیــز میگــه .مگــه
مــن دارم کلکســیون حرفهــای رئیسجمهــوری رو
جمــع میکنــم؟ حــاال چــی گفتــه؟
 دولت در اقتصاد حامی و ناظر است.• خداییش همین رو گفته؟
 ها بله !..واسه چی گریه میکنی؟• خــدا از ســر تقصیراتــم بگــذره ...چقــذه بــه ایــن مــرد
و دولتــش گمــون بــد بــردم .خــدا منــو ببخــش!
 مگه چه گمونی برده بودی؟• گمــون میکــردم وظیفــۀ دولــت ،اصــاح اقتصــاده...
نگــو فقــط قـرار بــوده حامــی باشــه و ناظــر!
 ما رو گرفتی؟• مگه من برقم؟
 خو این گریه داره؟• گریــه نــداره؟ طفلــک فقــط میبایــس حمایــت
میکــرده و نظــارت ...چــه توقعهــا ازش داشــتیم.
 همــون حمایــت و نظارتــش کــو؟ خــو حمایــت کــردهکــه وضــع اقتصــاد هــر روز  ،بدتــر از دیــروزه!
• پــس میگــی چــی کار کنــه؟ اول اصالحــش بکنیــن،
بعــد بدیــن دســتش تــا حمایــت و نظــارت بکنــه .هــم
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نامۀهای جنجالی
درگذشــتۀ ســبک زیبایــی بــود کــه ب ـرای بررســی مواضــع واقعـ ِـی شــخصیتها و سیاســتمداران کشــورها بــه نقــل از آنــان نام ـهای
مینوشــتند و بــه جــای مواضــع اتوکشــیدۀ آنهــا منتشــر میکردنــد .گاهــی مــردم عــادی بــاور میکردنــد کــه فــان سیاســتمدار،
ِ
چنیــن نامـهای نوشــته اســت و علــت اصلــی ایــن بــاور عمــوم آن بــود کــه مفــاد نامــه ،بــه مواضــع شــناخته شــدۀ او بیشــتر از ســخنان
شــیک و فریبنــدهاش شــباهت داشــت.
گاهــی هــم نویســنده آماتــور بــود و بــه شــدت تحــت تاثیــر تصــور خــودش از دیگـران و محصــوالت بیربــط و ضعیفــی را میآفریــد.
نامــۀ چالــی چاپلیــن بــه دختــرش ،نمونــۀ بــارز ایــن گونــه آثــار اســت کــه در اصــل ،در تهـران و بــه دســت یــک ایرانــی مســلمان نوشــته
شــده بــود و ســبب شــد خیلیهــا خیــال کننــد کــه چالیچاپلیــن مســلمان شــده اســت.
مــن تــا بــه حــال ندیــدهام کــه کســی ایــن ســبک را وارد طنــز کــرده باشــد و اگــر کســی باشــد تعجبــی نمیکنــم ،چــون ایــن ســبک،
زمینــۀ بســیار مناســبی بـرای طنــز دارد.
در ایــن هفتــه ،بیاییــد بــا هــم تصــور کنیــم کــه اگرنخســت وزیــر انگلســتان بخواهــد ب ـرای رهبــر اپوزیســیون نامــه بنویســد ،چــه
خواهــد نوشــت؟
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اول هــر نامـهای بایــد ســام کــرد .امــا خواننــدۀ نامــۀ
مــن اگــه بفهمــه مــن بــه تــو «ســر کییــر اســتارمر»
تحفــۀ حــزب کارگــر ســام کــردهام ،نمیدونــم
چطــوری میخــواد درک کنــه کــه مــن حاضــرم
خرخــرۀ تــو و اون «جرمــی کوربیــن» پــر افــاده را زیــر
دندونــام بجــوم.
بــاز هــم بــه جرمــی کــه اقــا واســه مــن ادای
روشــنفکری در م ـیآورد و بالخــره ،یــه جورایــی شــبیه
قالــب و هیــکل حــزب کارگــر بــود .تــو بــا اون دک
و پــز و لقــب «ســر» کــه روی خــودت گذاشــتی ،از
مــن محافظــهکار ،محافظهکارتــری ...تــو االن بایــد
آجــودان ملکــه باشــی.
بعــد از کلــی بدبختــی ،یــه بــار رفتــم پارتــی خودمونی،
دو تــا بشــکن هــم زدم کــه از جــد خدانیامــرزم یــاد
گرفتــه بــودم و مثــل ارثیــۀ خانوادگــی برامــون مونــده...
ببیــن چــه خشــتکی از مــن پرچــم کردیــن!
اولــش کــه بــه مــن گفتــن بــه پارتــی تــو گیــر دادن،
عیــن خــر هــر هــر خندیــدم و گفتــم ببیــن حــزب کارگر
بــه چــه فالکتــی رســیده ...بعــدش دیــدم نــه خیــر! داره
همیــن جــور بــاال میگیــره .تــازه ایــن عجــوزه کــه
داره جشــن هفتــاد ســالگی بختــک شــدنش را جشــن
میگیــره ،جلــوی نوچههــاش بــرام خــط و نشــون
میکشــه و در عیــن حــال وانمــود میکنــه اصــا
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کاری بــه ایــن کارهــا نــداره.
ســی بــار گفتــم ببخشــین! غلــط کــردم! تــا ایــن اواخــر
کــه گفتــم :گــه خــوردم! مگــه افاقــه میکنــه؟ بــه ایــن
قــول ایــن بچــه ایرونیهــا ،یــه ُبــل داریــم دوســتش
داریــم.
از من ُبل میگیری پدرسوخته!؟
رفتــم تــوو پارتــی ،یختــه نفــس تــازه کنــم ،تــازه بــه
مــن میگــی چــرا ماســک نــزدم؟ همــۀ شــرکت
کنندههــا ،از دم ،ســه چهــار تــا واکســن خــدا تومنــی
فایــزر زده بــودن ،اون هــم وقتــی قیمــت فایــزر کــم از
قیمــت المــاس تــاج ملکــه نداشــت .مــردم داشــتن از
بیواکســنی کشــتار میشــدن ...بعلــه! مــن نخســت
وزیــر انگلســتانم تــا چشــمت درآد! پــول فایــزرم را هــم
از بودجــۀ نخســت وزیــری دادن ،ایــن هــم بیالخــش!
میخــوای بگــی چــی؟ بچــه مایــهدار! واســه مــن
شــدی طرفــدار طبقــۀ کارگــر؟ خــود تــو و اون جرمــی
کوربیــن بیپــدر و مــادر ،از جیــب شــخصیتون،
کلــی پــول دادیــن و فایــزر خریدیــن .امــا مگــه مــن
میتونســتم؟ اگــه پــول مــیدادم و مــیزدم ،خشــتک
منــو پرچــم میکردیــن! جاســوس فرســتاده بودیــن
جلــوی خانــۀ شــمارۀ ده تــا ببینیــن دکتــری ،پرســتاری،
جعبــه بــه دســت وارد خونــۀ مــن بدبخــت میشــن یــا
نــع!

ســرما خــورده بــودم ،از تــرس ایــن کــه مبــادا دکتــر
بیــاد تــوو خونــه ،کلــی دم نــوش خــوردم کــه نصفــش
بــه دردم نمیخــورد .بعــدش هــم فهمیــدم یکیــش
مــال ســقط جنینــه ،ربطــی بــه ســرماخوردگی نــداره.
اولــش کــه بــه مــن گفتــن بیــا نخســت وزیــر شــو،
حتــی بــه اون جیمــز کامــرون احمــق گفتــم ،یــه مدتــی
بشــینیم کنــار ،تــا اون جرمــی روشعنفکــر بیــاد
گنــد بزنــه ،مــا بخندیــم ،مگــه اون اریســتوکراتهای
احمــق بــه جــا مونــده از عصــر ویکتوریایــی کــه مثــل
ملکــۀ ویکتوریــا آروغ میزنــن ،بــه خرجشــون رفــت؟
فقــط بــه مــن توصیــه کــردن« :ببیــن بوریــس! یــه
مدتــی بــرو قاطــی مــردم ،خــل بــازی دربیــار تــا همــه
ببینــن تــو چهــرۀ مردمــی هســتی ».بعــد یکی دیگشــون
میگــه« :نگ ـران نباشــین! ایــن خــودش ســه تــا تختــه
کــم داره! نیــازی نیســت ادا دربیــاره!» بعــد همشــون بــا
اون دندونهــای ســیاه از دود پیپهــای اشــرافی ،هــر
هــر عیــن خــر میخندیــدن! مــن هــم مثــل بــز ایســتاده
بــودم و نیــگا میکــردم.
بیــا! حــاال ایــن شــمائین کــه داریــن بــه ریــش مــا
میخندیــن! فکــرش را بکــن! اگــه درد و بــای کرونــا
و کشــتار دســته جمعــی در خیابونهــای لنــدن و
منچســتر میافتــاد بــه تــن شــما و مــن ،عیــن مــادام
تــرزا بــه بیمارســتانهای شــهر ســر م ـیزدم و ســر هــر
مــاه ،خــودم را مـیزدم بــه مریضــی کــه بــه خاطــر ســر
زدنهــای مکــرر ،مــن هــم کرونــا گرفتــم .ایــن خــوب
نبــود!؟ ای خــاک بــر ســر اون پیرمردهــای هافهافــوی
دربــار ملکــه ...کــه حــاال همشــون دســت بــه نــاف
ایســتادن تــا اون دندونهــای کرمخــورده رو نشــون
ملکــه بــدن و هفتــاد ســالگی روزی را کــه عیــن بختــک
افتــاد روی ســینۀ ایــن مملکــت تبریــک بگــن!
بعــد مــن بدبخــت ،بایــد حتــی بــه توالتهــای شــهر
ســر بزنــم تــا از کســانی کــه نشســتن اون تــوو دارن
میرینــن ،عذرخواهــی کنــم ...و اونهــا در جــواب برام
بگــوزن ...ایــن چــه لعنــت ابدیــه کــه مــن گرفتــارش
شــدم...ای خــدا! چــرا جــون منــو نمیگیــری؟ چــرا
چنــد تــا از اون اســتانبولیهای دیوونــه را کــه جــدم
را چاقوچاقــو کــردن ،بــرام نمیفرســتی تــا مــن هــم
از شــر ایــن دندونهــای کرمخــورده خــاص بشــم!؟
آره بخنــد ،بچــه خوشــگل! «ســر» هــم کــه هســتی! من
کـیام؟ بــاال بــرم ،پاییــن بیــام ،آخــرش پســر یــه شــمع

فــروش اســتانبولی! عامــل کشــتار مــردم انگلســتان
در فاجعــۀ کرونــا ...شــما هــم البــد اگــه نخســت
وزیــر بــودی ،پــخ میکــردی ،کرونــا میشاشــید بــه
خــودش!
بالخــره بــا هـزار منــت! بعــد از ایــن کــه کلــی آبــروی
نداشــتۀ مــن و جــد و آبــادم را بــردن ،منــو بخشــیدن
و اجــازه دادن بــه کارم ادامــه بــدم .امــا مــن کــه
میدونــم ،از فــردا اگــه فیــل هــم هــوا کنــم ،شــما
کارگریهــای ناجنــس ،پارتــی رفتــن مــن بدبخــت رو
علــم میکنیــن ...کاشــکی عــذرم را مــی خواســتن،
مــی رفتــم یــه تعطیــات دبــش ،خــودم و همســر و
بچههــام ،عشــق و حــال میکردیــم.
بعــد از عمــری کــه بــرای نخســت وزیــری ،تــن بــه
هــر گــهکاری زدم و جلــوی اون عجــوزۀ هافهافــو
دوال راســت شــدم ،حــاال دلــم پســت تــو را میخــواد.
نخســت وزیــر در ســایه! چقــذه قشــنگ! فقــط حــرف
میزنــی ،قــرار هــم نیســت کاری کنــی .میگــردی
ببینــی تــوو تنبونــم چــه ککــی هســت تــا ازش درآ کــوال
بســازی...
باشــه! ایــن هــم ســهم مــا ...فقــط بــذار تــا انتخابــات
بعــدی ،حزبــت پیــروز بشــه ،مــن میدونــم و تــو و
اون جرمــی ناقــا! چنــان خشــتکی ازتــون پرچــم کنــم
تــا بفهمیــن از یــه مــن ماســت ،چقــذه میشــه کــره
گرفــت.
دشمن ابدی تو
بوریس
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بودجــه هســتند ،ســهام آوارگان اوکراینــی در بــورس
والاســتریت ،ســاعت بــه ســاعت بــاال م ـیرود و اکنــون
بــا پشــت ســر گذاشــتن ســهام شــرکتهای بیپــی و
اگســان موبیــل ،پشــت ســر رویــال داچ ال قــرار گرفتــه
اســت ،تــا جایــی کــه بعضــی از شــرکتهای نفتــی،
بیخیــال ســهام بــازار نفــت شــدهاند و عالقمنــد
خریــدن ســهام آوارگان اوکرایــن شــدهاند.
یکــی از کارشناســان نفتــی در ایــن بــاره ،از افزایــش
درخواســت آوارگان اوکراینــی ب ـرای وی ـزای آمریــکا خبــر
داد و گفــت« :خیــال نکنیــد اونهــا از شــدت در بــه دری
میخــوان بــرن آمریــکا ...نــه خیــر! اینهــا مــی خــوان
بــرن نیویــورک و مشــخصا وال اســتریت تــا از نزدیــک
کنتــرل سهامشــون رو بــه دســت بگیــرن .مبــادا کاله
سرشــون بــره».
او در پاســخ بــه پرســش خبرنــگار مــا دربارۀ ارزش ســهام
آوارگان ایرانــی گفــت« :ایــش! نکبــت! تــو گــورت کجــا
بــود کــه کفــن داشــته باشــی .ســهام هــم میخــواد!»

اخبار خارجه
طالبان :تولید قرهقروت به جای تریاک
طالبــان اعــام کــرد کــه رهبــر ایــن گــروه هرگونــه
کشــت خشــخاش را حـرام اعــام کــرده و بــه جــای آن،
گل ســبز کاشــته شــود.
بــه گـزارش خبرگـزاری فکاهــی مالنصرالدیــن ،طالبــان
در بخشــنامهای تاکیــد کــرده اســت کــه هرکــس از
ایــن پــس اســم خشــخاش یــا تریــاک را ببــرد ،بــه
زندانهــای طوالنــی محکــوم خواهــد شــد.
خبرنــگار مــا از پشــت کامپیوتــر گــزارش میدهــد
کــه مالکامبیــز آخونــد ،ســخنگوی وزارتخانــۀ گلســبز
و قــره قــروت ،وزارتخانــۀ خشــخاش و تریــاک ســابق،
تاکیــد کــرد« :دولــت اســامی افغانســتان بــه منظــور
مقابلــه بــا قاچــاق افیــون و مبــارزه بــا کشــت خشــخاش
و تولیــد تریــاک ،بــا صــدور بخشــنامهای هرگونه کشــت
خشــخاش را در ایــن کشــور ممنــوع و کشــت گل ســبز
را در همــان م ـزارع اجبــاری کــرد».
او در پاســخ بــه پرســش خبرنــگار مــا در ایــن بــاره
کــه چگونــه کشــاورزان بایــد ظــرف چنــد روز ،کشــت
خشــخاش را جمــع کننــد و بــه جــای آن ،گل ســبز
بکارنــد ،ضمــن گذاشــتن تیغــۀ چاقــوی جیبیــش زیــر
گلــوی خبرنــگار مــا گفــت« :بچــه بزمجــه ،زیــادی
فضولــی میکنــی!»
خبرنــگار مــا در تماســی تلفنــی بــا دفتــر مجلــه ،در
حالــی کــه میلرزیــد ،خیلــی آهســته گفــت« :مــن
چــه میدونســتم گل ســبز اســم جدیــد خشخاشــه!»

اکخ سفید :انتقاد بایدن از عربستان ،اختالل
حافظه
ســخنگوی کاخ ســفید ،همــون جیگــر شــیرکاکائوییه کــه
تــازه اومــده ،علــت انتقــاد بایــدن از عربســتان ســعودی و
شــخص محمــد بــن ســلمان را ناشــی از اختــال موقــت
در حافظــۀ رئیسجمهــوری اعــام کــرد.
بــه گ ـزارش خبرگ ـزاری فکاهــی مالنصرالدیــن ،کاریــن
ژان پییــر در ایــن بــاره گفــت« :بــا کمــال پــوزش،
سیســتم حافظــۀ ریاســت جمهــوری محتــرم مدتیــه کــه
هــر بــار ریاســتارت میشــه .بایــد دو ســاعتی شــات
داون کنیــم تــا برگــرده ســرجاش! بــه همیــن ســبب ،وســط
ایــن اختــال ،ناگهــان آقــای جــو بایــدن شــروع بــه انتقــاد
از عربســتان ســعودی کــرد و چــون اســم محمــد بــن
ســلمان ،ولیعهــد محتــرم ایــن کشــور را بلــد نبــود ،هــی
صــدای قیــژ قیـ ِـژ اره برقــی از دهانــش در م ـیآورد .هــر
کاری کردیــم کــه جلــوش را بگیریــم ،اصــا نشــد .مــن
هــم کــه تــازه کارم و نمیدونــم ایــن موقعهــا بایــد چــی
کار کنــم .هــی بیخــودی دکمــۀ شــات داون را م ـیزدم.
تــا ایــن کــه جنیفــر جــون ،ســخنگو قبلیــه کــه اومــده بــود
رخــت و لحافــش را جمــع کنــه ،بــره رد کارش ،بــدو بــدو
اومــد و ســیم رئیسجمهــوری رو از بــرق کشــید ...شــکر

صعود ناگهانی سهام آواراگن اوکراینی در
بورس والاستریت
در پــی اعــام کمــک  35میلیــارد دالری اتحادیــۀ
اروپــا بــه لهســتان ،بــرای پذیــرش آوارگان اوکراینــی،
ســهام ایــن آوارگان در بــورس وال اســتریت ،بــه شــکل
ناگهانــی بــاال رفــت.
بــه گــزارش خبرگــزاری فکاهــی مالنصرالدیــن ،در
حالــی کــه آوارگان دیگــر مناطــق جهــان ،بـرای خریــدن
«آه بــه منظــور ســودا کــردن بــا نالــه» دچــار کســری
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خــدا! بالخــره ،ایــن زنیکــه بــه یــه دردی خــورد!»
او در پاســخ بــه پرســش خبرنــگار مــا کــه «حــاال
میخوایــن چــه خاکــی ســرتون کنیــن» (چنــد بــار تــا
حــاال ،بــه ایــن بچــه الت گفتــم ،مثــل آدم حــرف بزنــه)
پاســخ داد« :نکبــت! چنــد بــار ســردبیرت گفتــه مثــل
آدم حــرف بــزن! مــن جنیفــر نیســتما ...همیــن جــا ســه
دســت قهوهییــت میکنــم .تــازه بــه اون ســردبیر ***ت
بگــو ،جیگــر شــیرکاکائوی جــد و آبادتــه! مگــه خــودت
خــوار مــادر نــداری!؟» (مــن کــه هنــوز ننوشــته بــودم.
از کجــا فهمیــد؟)
خبرنــگار خبرگــزاری ژاپــن تعظیــم کــرد و پرســید:
«حــاال میخواهیــد چــه کار کنیــد؟»
ُ
کاریــن گفــت« :جــون! اینقــذه مــن از لهجــۀ تــک
زبونــی اینهــا خوشــم م ـیآد! هیچــی عزیــزم! دوبــاره
برنام ـهاش رو ریختیــم و شــکر خــدا ،بیخطــر اومــده
بــاال ...اولیــن پیامــش ایــن بــود کــه میخواهــم دربــارۀ
روابــط خــوب و ســازندۀ ایــاالت متحــده و عربســتان
ســعودی ،بــا محمــد بــن ســلمان ولیعهــد محتــرم
عربســتان ســعودی دیــدار و گفتگــو کنــم .ممــد بــن
ســلمانش رو هــم گفــت ،بــدون قیــژ قیــژ! ظاهـرا خطــر
رفــع شــده»...

نیســتی یعنــی چــی؟ اون هــم مــن میبــاس بگــم؟)
دیگه نمیشه مثل گذشته!
نخست وزیر فنالند گفت :روابط ما با روسیه عمرا دیگه
مثل قدیما بشه!
بــه گــزارش خبرگــزاری فکاهــی مالنصرالدیــن ،ســنا
ماریــن بعــد از گفتــن ایــن ســخن تاکیــد کــرد« :پوتیــن
همــه چــی رو خ ـراب کــرد .همــه چیزهــای خــوب رو!
دیگــه هیــچ وقــت مثــل قدیمــا نمیشــه».
خبرنــگار مــا از خانــم ماریــن پرســید« :مگــه قدیمــا
چطــوری بــود؟»
لبــان خانــم ماریــن لرزیــد .بغــض گلویــش را گرفــت
و در همــان حــال گفــت« :قدیمــا ،همــه چــی قشــنگ
بــود .تپههــای ســبزتا چشــم کار مــی کــرد در مرزهــای
فنالنــد و روســیه بــود .خیابــون قشــنگی از اون وســط
میگذشــت کــه هــر روز صبــح یــک ماشــین کوچولــوی
خوشــگل ادارۀ پســت ازش عبــور میکــرد .اون دور
دســتها ،میشــد آســیابهای بــزرگ بــادی رو دیــد
کــه در افــق دور میچرخیدنــد ...پروانههــا ،گلهــا،
پرندههــا...
خبرنــگار مــا بــه خانــوم ماریــن گفــت« :خانــوم جــون،
اونــی کــه تــو داری میگــی ،کارتــون پــت پســتچیه
کــه تــوو بچگیــت میدیــدی .گذشــتۀ روابــط شــما بــا
روســیه ،اگــه بدتــر از حــاال نبــود ،خیلــی وحشــتناکتر
از حــاال بــود .بــرو خــدا را شــکر کــن! اینقــذه خــواب و
خیــال نبــاف!»

کره شمالی :ممنوعیت ابتال به کرونا
دولــت کــرۀ شــمالی ،بــا صــدور بیانی ـهای ،بــا اســتناد
بــه فرمــان رهبــر بــزرگ ،رســما ابتــا بــه هرگونــه بیماری
کرونــا ،از هــر گون ـهای ،حتــی گونههایــی را کــه هنــوز
جهــش نکــرده ،ممنــوع اعــام کــرد.
بــه گ ـزارش خبرگ ـزاری فکاهــی مالنصرالدیــن ،طبــق
ایــن بیانیــه ،ایــن فرمــان عطــف بمــا ســبق میشــود
(عطــف بمــا ســبق دیگــه چیــه؟ بــه مــن چــه کــه بهــت
بگــم ،خــو بــزن تــوو گــوگل خــودت ببیــن یعنــی چــه!
دهــه! لیــوان آب رو هــم مــا میبــاس بدیــم دستشــون!)
در پایــان ایــن بیانیــه تاکیــد شــده اســت« :کســانی
کــه بــر اثــر ابتــا بــه بیمــاری کرونــا جــان خــود را از
دســت دادهانــد ،در اصــل بنــا بــه فرمــان رهبــر بــزرگ،
بــه دســت کرونــا اعــدام شــدهاند و بقیــه را خودمــان
اعــدام خواهیــم کــرد .در پایــان ایــن بیانیــه ،از همکاری
خــوب و ســازندۀ بیمــاری کرونــا و امتثــال امــر رهبــر
بــزرگ تشــکر شــده اســت( ».یــه امتثــال هــم بلــد
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گل در بر و می در کف و معشوق به کام است
من ماندهام اینجا که حالل است ،حرام است؟
با این که به فتوای دل اشکال ندارد
گریار پسندید ترا کار تمام است
در مذهب ما باده حالل است ،ولی حیف
در مذهب اسالم همین باده حرام است
شد قافیه تکرار ولی مسئلهی نیست
چون شاعر این بیت طرفدار نظام است
این ماه شب چاردهم در شب مهتاب
یا این که نه ،همسایه ما در لب بام است.
در مجلس اگر جای خودت را نشناسی
این جا است که مفهوم قعود تو قیام است
پرسید طبیبم که پس از رفتن یارت
وضع تو اعم از بد و از خوب کدام است
از این که چه آمد به سرم هیچ نگفتم
گفتم دل من سوخت ،نفهمید کجام است

خوشگل الحکایات
ترك دون بازی و بامبول مگر آسان است؟
در گذشتن ز سر پول مگر آسان است؟
دست برداشتن از منصب واال و مقام
آخر ای آدم معقول ،مگر آسان است؟
اين چنين پا مكن ای دوست ،به كفش حضرات
حمله امروز به هر غول مگر آسان است؟
مرد بیزور ،چه با اين همه خر زور كند؟
جنگ با رستم و هركول مگر آسان است؟
گر از آنان شنوی پرت و پال ،عيب مكن
يك سخنرانی معقول مگر آسان است؟
میدهی پند كه از رشوهخوری دست كشيم
ترك اين عادت مقبول مگر آسان است؟
میكنی توصيه تا توصيه بازی نكنيم
ترك اين شيوه معقول مگر آسان است؟
صاحب عقل و خرد بودن و بازی كردن
رل ديوانه چو بهلول مگر آسان است؟
در مقامی كه درستی و صداقت نخرند
كار بیحقه و بامبول مگر آسان است؟
ابوالقاسم حالت

20

http://msn-agency.ir

20

http://mollanasroddin-magazine.ir

ناصر فیض

21

21

22

