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جوابیه ای بر شعر آقای اسماعیل امینی
ای بی خبر ز علت نقد مدام ما

سیدمحمد حسینی
هرچند شد به کام شما انسجام ما
افکند لرزه بر دل دشمن پیام ما

شیخ ابتدا ز رای حالل و حرام گفت
حاال شده ست گفته او، اتهام ما؟
از دولتش تخلف بسیار دیده ایم
ای بی خبر ز علت نقد مدام ما

تخریب و تهمت است تمام تالش شیخ
کتمان عیب او، عمل مستدام ما
با آن تخلفات، به ما ظلم کرده اید
خواهد گرفت دست خدا، انتقام ما

شد در ستادهای شما هتک، ساحِت
شمس الشموس، قبله هفتم امام ما

بعد از شکست، فتنه گری شیوه شماست
تمکین پس از شکست، ولی شد مرام ما

ثبت است بر جریده تاریخ انقالب
همگام با تمردتان، التزام ما

دلخوش به وعده دغل دشمنان ُشدید
از عهد سست تان شده عاصی نظام ما

شک نیست، هست عاقبت از آِن متقین
تقدیر حق، زده ست ظفر را به نام ما

یا رب به قلِب پُر ز غِم نایِب ولی
هر صبح و شام هدیه بیاور سالم ما

گرگ و گاز
حسن لملیکی زاده

بدجور به ریش مملکت خندیدند
از باغ چه خوب هرچه می شد چیدند

تا مثل خروس در جدل افتادیم
چون گرگ به گازهایمان  گازیدند

الهام نظامجو
ای لوله که گاز باتو در جریان است
در ترکیه مفت و کمتر از ارزان است
یک راست اگرچه می روی از پیشم

این ره که تومی روی به ترکستان است

نکته های بی تربیتی
علی سلیمیان رها

این نامه که جمله اید از آن سردرگم
امضا شده در قالب یک رفراندوم
از محتویات آن همه با خبرند 

غیر از رهبر، شورا، مجلس، مردم!

مصطفی صاحبی
این قصه  بیست - سی اگر حیثیتی است

چون حاوی ماجرا و ماموریتی است 
آن مجری بیست و سی پریشب لو داد
»آموزش نکته های بی تربیتی« است!

ترکمان گاز
محمد یاسین اسدی

دولت نو آمده با ترکمان گاز آمده
یک وزیر با حیا با فحش و آواز آمده
یک وزیر دیگری با دختر مظلوم خود

بیست سی را در بغل با لک لک و غاز آمده
یک عزیز دیگری از نسل جاسوساِن پاک

در اتاق آشنا دنبال یک راز آمده
شد طبیعت شاد از این دولت و از آن جهت

ریز گرد خوشگلی در شهر اهواز آمده
تا شبیه عصر قاجاری شود کشور بهار 
عصر قاجاری دگر با ترکمان گاز آمده

تصادف قطار
ملیحه خوشحال

درهای همیشه بسته را دریابید
جمعیت پا شکسته را دریابید

در شهر شماسالمتی یک رویاست
لطفا دوقطار خسته را دریابید

پخش ربنا
 در صدر مطالبات زنان!

محمداسدی

س��یدمحمودرضوی-  اعت��راض  پ��ی  در 
تهیه کنن��ده س��ینما- ب��ه ع��دم واکن��ش 
س��رکارخانم موالوردی – معاونت امور زنان 
ریاست جمهوری- نسبت به فیلم ویالیی ها 
– فیلمی با موضوع همسران رزمندگان دفاع 
مق��دس- روابط عمومی معاون��ت امور زنان 
ریاست جمهوری برنامه زمانی یک روز کاری 
خانم موالوردی را منتش��ر ک��رد تا همگان 

بدانند ایشان چقدر سرشان شلوغ است:
ساعت 9:30 صبح

با جمعی از دختران دانش��جو در دفتر کارم 
جلس��ه دارم. یک دستگاه پلی اتیلن ساز 20 
کاره اخت��راع کرده اند ک��ه هزینه صنعتی 
س��ازی هر کدام می ش��ود 900 هزارتومان. 

بهشان قول مساعدت می دهم.
ساعت 10:30 صبح

ماش��ین منتظر اس��ت. یک س��اعت دیگر 
در پاس��تور، جلس��ه هیات دول��ت داریم. 
پای ماش��ین، پیرزنی را می بینم. می گویم 
مادرج��ان از برنامه های صداوس��یما راضی 
هستی؟ می گوید: »خداروشکر. فقط بگویید 
قرآن و دعا بیش��تر پخش کنند.« مثل روز 
روش��ن اس��ت که مطالبه اصلی بانوان ما، 

پخش ربنای شجریان در صداوسیما است.
ساعت 11 و 20 دقیقه صبح

جلس��ه با 20 دقیقه تاخیر شروع می شود. 
اول جلسه مصوب می شود که در ماه رمضان 
جلسات با یک ساعت تاخیر و از ساعت 12 
شروع شود. برخی اعتراض می کنند که گرم 

است. 
 وزی��ر صنع��ت خب��ر از واردات دس��تگاه 
پل��ی اتیلن س��از 19 کاره به قیمت هرکدام 
1 میلی��ون می دهد. چقدر این اس��م برایم 

آشناست.
نوبت من می شود. از مطالبات زنان می گویم. 
نخست پخش ربنا و دوم همون همیشگی. 
رئیس جمهور می گوی��د منظورتان حضور 
زنان در ورزش��گاه اس��ت دیگ��ر؟ می گویم 
بله. می گوی��د خبرهای خوب��ی برایم دارد. 

خوشحال می شوم.
ساعت 2 بعد از ظهر

ی��ک فیلم برایم آوردند به ن��ام ویالیی ها. با 
موضوع زنان رزمن��دگان. کارگردانش یک 
خانم بود ولی نه تهمینه میالنی بود نه پوران 

درخشنده، اینها دیگر از کجا می آیند؟
فیلمش کمی خشونت طلبانه بود. جاییش 
هم نمی گفت که همدیگر را قضاوت نکنیم. 
ولی قول دادم یک پس��ت توی اینستاگرام 

بگذارم.
 ساعت 4 و ربع بعدازظهر

رئیس جمهور زنگ می زند و می گوید یادت 
هس��ت گفتم برای حضور زنان در ورزشگاه 
خبرهای خوشی دارم؟ می گویم بله. می گوید 
بزن شبکه 3. می زنم. مستند است. می گویم 
مستند است. می گوید شبکه 3 ایران. می زنم. 
فوتبال است. می گویم فوتبال است. می گوید 
راست باال را نگاه کن. نگاه می کنم. تلویزیون 
یک بچه چهارس��اله را در بین تماش��اگران 
نش��ان می دهد. می گویم خ��ب؟ می گوید 
دختر اس��ت دیگر. می گویم پس��ر اس��ت. 
می گوی��د انگش��تانش الک دارد. می گویم 
کلش همین؟ می گوید اصالحات، تدریجی 

است. لبخند می زنم.
ساعت 4 و ربع بعدازظهر

باتری ساعتم خراب شده. یک ساعت است 
که روی 4 و ربع مانده. 

ساعت 6 بعدازظهر
رئیس جمه��ور توی گ��روه هی��ات دولت 
می گوید که درباره ربنا خبرهای خوشی دارد. 

ساعت یک ربع مانده به افطار بعدازظهر
رئیس جمهور توی گ��روه می گوید ربنا هم 
اکنون پخش می شود. شبکه های مختلف 
را باال و پایین می کنم. می گویم نه. می گوید 
چرا. تا االن هم هزار تا الیک خورده! می گویم 
همان ماجرای اصالحات تدریجی است و این 

حرفا؟ لبخند می زند.
هوا تاریک شده بعد از ظهر

ساعتم به کلی خراب شده. 
بوق سگ بعد از ظهر

دیگر وقتش شده برای فیلم ویالیی ها یک 
پس��ت بگذارم. می نویسم یک فیلم خوب از 
بانوی کارگردان سرکار خانم ... عه... اسمش 
چی بود؟ ولش کن یادم نمی آید. به جایش 
عکسی از مهناز افشار می گذارم و می نویسم: 
به پاس حضور درخش��ان ایش��ان در نهنگ 

عنبر2 خصوصا اونجاش که می گن ...

مهدی پیرهادی
راست و دروغش با خودشان، به ما چه که برویم دنبال 
اثبات حرف دیگران! اصال کی جرات دارد دنبال اثبات 
راس��ت یا دروغ ب��ودن این حرف ها ب��رود، ما که آنجا 
نبودیم. من از شب قبلش به دلم افتاده بود که اتفاقی 
در راه است. خواب پشه کباب کردن دیده بودم. صبح 
که اینترنت را روش��ن کردم در تلگرام نوش��ته بود که 
در تهران بمب ترکیده. با خودم گفتم حتما کپس��ول 
گازی ترکیده و تهرانی های حساس فکر کرده اند بمب 
اس��ت. اما وقتی چرخی در تلگرام زدم، خواب از سرم 
پرید. راستش برای اولین بار دلم برای تهرانی ها سوخت. 
بیچاره ها دس��تی دستی شهرشان در حال محو شدن 

بود.
یکی از کانال ها نوشته بود مجلس در حال خراب شدن 
اس��ت و داعش هم در خروجی را بس��ته تا نماینده ها 
زیر آوار بمانند. یاد نماینده شهرمان افتادم. حقش بود! 
تا او باش��د که با ش��ام و وعده دادن رای جمع نکند. 
کانالی هم از راه افتادن یک الیه س��ه س��انتی از خون 
در مترو نوشته بود. خودم هم عکس چند حمام خون 
دیدم که با جمعیتی که تهران دارد دروغ بودنش بعید 
به نظر می رس��د. جایی هم نوشته بود ورزشگاه آزادی 
هم از خون لبریز شده. تصاویری که دوربین عنکبوتی 

ورزش��گاه ضبط کرده، موج��ودات عجیب و غریبی را 
نشان می دهد که من احتمال می دهم همان ها باعث 

کسل شدن فوتبال ما شده اند، شرشان کم! 
 عکسی هم از پل طبیعت که پر از جمعیت بود دیدم. 
بیچاره ها آنجا پناه گرفته بودند. کی فکرش را می کرد 
یک پل تفریحی تبدیل به پناهگاه شود؟! اما یک عکس 
بد جور حالم را گرفت و مو به تنم س��یخ کرد، عکسی 
از قله دماوند بدون برف بود که زیرش نوشته بود خون 
و س��ه تا نقطه. االن می فهمم این خ��ون الکردار چه 
گرمایی دارد، حتی برف های قله دماوند را هم آب کرده 

است؛ ما ایرانی ها هم که خون گرم!
خود من وقتی به پس��رخاله ام زن��گ زدم، گفت که از 
جایی که زندگی می کند فقط برج میالد دیده می شود. 
خوب این یعنی کل تهران را در خون غرق کرده اند که 

فقط برج میالدش دیده می شود دیگر!
اینها را در کانال هایی که می گویند مدیرانشان در خارج 
هستند دیدم و گرنه صاحب کانال های داخلی همه باید 
منقرض ش��ده باشند. یکی از کانال ها که خیلی وقت 
اس��ت آمده اس��ت، از مردم خواسته بود که از ماجرا و 
انفجارها برایش فیلم بفرستند. این کانال هم تا ساعت 
یک بعدازظهر صدای شلیک ها را می گذاشت. اما برای 
رعایت ح��ال مخاطبانش از خون ها و جنازه ها چیزی 

نگذاشت. دمشان گرم آدم های باشعوری هستند. بعد 
از س��اعت یک، دیگری فیلمی نگذاش��ت صدایی هم 
نگذاشت. طبیعی بود چون دیگر کسی نمانده بود که 
برایشان فیلم بفرستد. من حدس می زنم از آنجایی که 
داعش به اندازه کل مردم تهران گلوله نداش��ته، بقیه 
مردم را در حمام های خون انداخته تا خودش��ان غرق 

شوند.  االن دو ساعتی است که گوگل مپ را چک 
می کنم تا قرمز ب��ودن تهران را در آن ببینم 

اما فک��ر کنم گوگلی ها ه��م هنوز جرات 
نکرده اند از آسمان تهران عکس بگیرند. 

تلویزیون هم مرتب فیلم های قدیمی 
و مصاحبه های��ی ک��ه از قبل ضبط 

شده را پخش میکند. این هم کار 
داعش اس��ت. تلویزیون را هم 
گرفته و می خواهد شرایط را 
عادی نش��ان دهد و بعد بی 
خبر به بقیه جاها حمله کند.

خالصه اینکه من همیش��ه از 
کانال ها و رس��انه های آن ور 
آبی ممنون بوده ام که حقایق 
را آنطور که هست به ما نشان 

می دهند!

روایتی از یک حادثه تروریستی

حمله افسانه ای
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برگی از خاطرات یک مسؤول ترکیه ای

قرار و مدار دوستی بیژن
بیژن اوغلو آمد یک گزارشی داد از واردات بی رویه گاز از ایران. گفتم بیژن چته کاهدون که از خودته. 

گفت آقا ماللی نیست، همش مفت مفته!
گفتم شوخی نکن. گفت بخدا!

گفتم از ِکی تا حاال؟ گفت از وقتی ایرانسل اومده! یک پس گردنی که خورد گفت از وقتی با امارات 
ارزون حساب کردن آقا. ما با اون ها »قرارداد دوستی« داریم و این خالف فضای رفاقتی محسوب 
می شد. امارات مفت ببره، ما پولی؟ االن هم بچه ها را فرستاده ایم الهه روی پروژه  انتقال مالکیت 

جزایر ایرانی به ترکیه کار کنند که بزودی خبر های خوبش را تسلیم خواهم کرد.
گفتم آخه بین ایران و ترکیه که جزیره نداریم. گفت خدا بزرگه! بین ایران و امارات، ایران و عمان، 

ایران و عربستان که داریم. انگلیس را نگاه کنید، توی آمریکای التین هم جزیره دارد.
چایی اش را که خورد راهش را کشید رفت.

لنگ ظهر شده بود، بچه ها هنوز خواب بودند. پشت میز ساده  کارم نشستم. دیدم دست و دلم 
به کار نمی رود. نامه زدم به تمام والیان دور و نزدیک که پا بشوید بروید هر چی روستا و قبیله 

البه الی کوه های آرارات از چشم ما غافل افتاده را لوله ای چیزی بکشید که گازدار شوند.
رفتند. لختی بعد آمدند گفتند که تعدادی هم قبیله آن وسط ها کشف شد که هنوز زیر 
آفتاب توی تشت حمام می کردند، مشکل گاز آنها هم حل شد. گفتم عه؟ گفتند جان 

عزیزت. سرعت شان بد نبود. پسندیدم.
ناهار را حس��ابی خوردم. س��ر میز همگی با هم بودیم. پسرها شکلک در می آوردند. 

مادرشان جعبه دستمال کاغذی را پرت کرد، ساکت شدند.
پس از ناهار باز دیدم ای بابا چرا دست و دلم به کار نمی رود؟ پس این استرس فرداهای 

دوردست امپراتوری عثمانی چرا ولم نمی کند؟ یاد اشغال مرزهای خاکی مان به جهت 
صادرات تانک و مخالفین مسلح افتادم که امکان هرگونه صادرات غیر جنگی 

را تعلیق کرده.
گفتم بچه های »ستاد احیای صادرات« را بیاورند. 

آمدند نشستند. گفتم: بچه های ستاد احیای 
صادرات! االن نصف مرزهای ما به خاطر 
جنگ اشغال شده، حاال چی کار کنیم 
یعنی؟ گفتند بی خیال... گاز وارد 

ش��ده از ایران اضاف��ه آمده، ما 
داریم ذخیره اش می کنیم که 
پ��س از تخلیه  کامل میادین 
نف��ت و گاز ای��ران، به قیمت 
»اصل��ی« بازار به خودش��ان 
ص��ادر کنی��م. که با حس��اب  
وکت��اب ما می ش��ود س��ومین 

صنعت ترکیه پس از »گردش��گری« 
و »ص��ادرات مع��ارض« ب��ه کش��ورهای 

دروهمساده!
برق از سه فازم پرید! خیالم حداقل برای چهارده ماه از بابت کودتا 
راح��ت خواهد بود. آخر ش��ب بود. تیک تاک س��اعت حرف های 

فلسفی به مخ آدم می خطوراند. ولی خسته بودم. همه را دعوت به 
ساده زیستی و دوری از تجمالت کردم. گفتم جمیله دوتا چایی 

بیاورد...

سبیل که کوچک شد
مهدی وفایی

آه جد بزرگ! به همان سبیل های 
س��اطوری ات قس��م دیگر زمانه 
ع��وض ش��ده اس��ت. رعیت 
آنق��در پر رو ش��ده اند که می 
آیند چش��م در چش��م ما از ما 

س��وال می کنند. حاال سوال بماند، 
دیگ��ر مثل قدیم نمی ش��ود با ترکه 
به جانشان بیفتی. چه می گویم پدر 
ب��زرگ؟ ترکه کجا ب��ود؟ حتی دیگر 
فح��ش هم نمی ش��ود داد. آن از چند 

وقت پیش که یک بیش��عور ساده به آن 
فرماندار گفتم، این هم از این مردک جعلق 
خبرنگار که یک م��زدور نثارش کردم. اصال 
میرجالد خان بزرگ تفاوت حساب مالی تو 
و رعیتت چقدر بود؟ من حتم دارم این یارو 
نمی توانست صفرهای حسابم را بشمارد. البته 
تقصیر خودمان است. سبیل ها که کوچک 

شد ابهت ها هم می رود.

تکمیل  زنجیره تولید  ارزش
 با دکمه قابلمه ای!

بر اساس آمار گمرک، در یک ماهه نخست سال 96، قریب به 22 تن! پیراهن مردانه و پسرانه وارد کشور 
شده و بیشترین میزان واردات نیز از کشورهای ترکیه و آلمان بوده است.

     این گزارش در حالی منتشر می شود که همگی می دانیم، در ماه نخست سال یا همان فروردین، 
به جهت مصادف بودن با تعطیالت نوروز و نو نوار شدن ملت، این حجم از واردات قدری غیر منطقی 

به نظر می رسد.
تقریبا بر کسی پوشیده نیست که فروردین ماهِ هر سال، عموما تا چند روز بعد از روز طبیعت تعطیل 
است، الباقی روزهایش هم که مردم در حالت بازیابی تنظیمات، به حالت قبل از نوروز هستند. یعنی 
80 درصد از خود پرس��نل اداره گمرک هنوز از تعطیالت سر کار نیامده اند، آن 20 درصد هم 

آبدارچی و باغبان و ... هستند!
حال س��وال اینجاست که این بندگان خدا چگونه رس��یده اند این رکورد از 
واردات را رقم بزنند؟ واهلل دس��ت مری��زاد دارد.  دم عیدی هم که دیگر 
خداروش��کر م��ردم از هر قش��ر و طبقه ای برای خ��ود لباس نو تهیه 
می کنن��د و آنهایی هم که توان تهیه کردن ندارند، بس��یار بعید 
به نظر می رسد که در ادامه فروردین، قصد و توان خریدن 
لباس هاِی مارِک ترک و آلمانی را داشته باشند. یعنی 
این حرکت اقتصادی، در کل، با نظام عرضه و تقاضا 
کار چندانی ندارد! واردکنندگان محترم، بیشتر 
دلی وارد می کنند، ط��رف طبع لطیفی دارد و 
مثال واردات انجام می دهد که مبادا ترک بردارد 
چینی نازک تنهایی اش. بدنیست در پی انتشار 
این آمار، قدری هم به بررسی حواشی و اظهار 

نظر مسؤولین در مورد آن بپردازیم.
رئیس اتحادیه واردکنندگان پوشاک ترک اصل، 
در حالی که به رئیس اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک 
مردانه به جز جوراب، اشاره می کرد پسر پاشو دو تا چایی 
ب��رای آقا بریز! به خبرنگار ما گفت: حمایت از تولید ملی 
الویت اول ما... که ناگهان چای در گلویش پرید و سرفه 
بقدری امانش را برید که نتوانست حرفش را ادامه دهد. 
وی در همان حال سرفه، چند سند مربوط به واردات 

اقالم مختلف را هم امضا کرد.
رئی��س اتحادیه چتربازان نیز که ای��ن روزها قدری 
فربه تر از قبل به نظر می رس��د، با پوش��یدن پنجاه و 
هش��ت دست پیراهن مردانه آلمانی، همزمان با تالش 
برای قرار دادن پیراهنش در ش��لوار و انتقاد از واردات بی 
رویه لباس، نفس��ی گرفت. وی سپس در خصوص ایجاد 
فضای رقابتی آزاد و مشکالت صنفی خود نظیر گرمازدگی 

در فصل تابستان! هم نظراتی را مطرح کرد.
تعدادی از فع��االن عرصه اقتصاد هم به طرح تکمیل زنجیره 
تولید ارزش لباس مردانه، با واردات لباس زیر، کراوات و دکمه  

قابلمه ای اشاره کردند.

 کاریکاتوری از کارلوس لتوف اهل برزیل که پس
 از حوادث تروریستی هفته گذشته تهران کشیده

شده است

در لبیک به خواس��ته رهبر انق��الب در دیدار 
شنبه شب با ش��عرا که گفتند ماجرای رقص 
شمشیر و دیدار رئیس جمهور آمریکا با پادشاه 

عربستان ظرفیت هجو شدن دارد:

حسن لملیکی زاده
رقصیدن تو ببین چه حالت دارد

رفتار تو نشات از جهالت دارد
شمشیر به دست مستی و می خندی

ای شیخ قرش نده خجالت دارد!

زهرا آراسته نیا
شمشیر به دست مستی و می خندی

با گرگ دوباره بستی و می خندی
دوشید تمام هستیت را اما

چون گاو فقط نشستی و می خندی

ویژه نامه هفتگی طنز راه راه
دوشنبه ها بخوانید
کاری از باشگاه طنز انقالب اسالمی

باتشکر از : بهزاد توفیق فر، محمدجواد  ■
طاهری و عباس گودرزی

شاهرخ  بایرامی

سمیرا قره داغی


