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بفرما ژِن بوداده  
مرغوب!

بهزاد توفیق فر ■
َچَمن بني س��رد، دومين نفري بود ك��ه بعد از آن 
دادوبيداد كذايي آمد س��راغم. وقتي كه داش��ت از 
سرويس بهداش��تي فرنگي بيرون مي آمد و طبق 
معمول دس��ت هايش را با پشت شلوارش خشك 
مي ك��رد، برخورد به من كه جلوي تابلوي اعالنات، 
تيتر »مادرتحريم ها عليه ايران« را سبك – سنگين 

مي كردم... خوب درنيامده از آب!
بني س��رد: بنده را مي فرمايي��د؟!!... آه��ان! مادر را 
مي فرماييد درواقع! به جاِن عزيزتان من از همان اوِل 
اول هم گفتم كه مادر خيلي مهم است! ايضاً! پدر! 
اين ژن الكردار آنهاست كه از اين خون به آن خون 
مي رود و ه��زار كار مي كند. درگوش خوِدمن بارها 
گفته فالن زمين گران مي شود يا كدام كاال قراراست 
كمياب ش��ود! حتي يكبار ي��ك ژِِن بونداده به من 
گفت:»َچَمن جان! بپر چندتا مازاراتي و پورش��ه رو 
بذار روي دوتا كشتي شكر و سه تا كشتي الستيك 
خودرو وردار بيار كه ُسفره پَهِن از َدَهن مي اُفته«. نه 
اينكه فقط به من بگه ها! به اون خواهرمون هم گفته 
بود برو چندتا دونه كانتينر بلوزودامن از تركيه بيار 

بزار خونه لواسون. 
از پاپي پنهون نيس��ت، از شما چه پنهون، اين ژن 
بون��داده ارادت داره به ژن هاي بوداده  مرغوب مثل 
من! خيلي هم ناقالس��ت! يكب��ار به جاِي من يك 
قرارداد بزرگ نفتي را امضاكرده بود پدرسوخته! بعد 
هم مبلغي براي شيريني بچه ها گرفته بود كه من 
خوش��م نيامد البته. شما هم از من مي شنوي، اين 
ِشفت و ُشل ها را بريز بيرون به جايش چندتا ژن دار 

مرغوب بياور و خالص! 
دستش را كه براي گفتن »خالص« باال آورده بود، 
تا مچ توي گوش��ش فرو كرد و ادام��ه داد: باز اين 
ژن بون��داده داره ِي چيزي درباره مرغ و تخم مرغ و 

گوشت و لبنيات و برنج و اينا ميگه...

بی وطن امروز

محمدرضا شهبازی ■
تا پيش از اين تصور می شد در نسبت با يك قرارداد يا 
تعهد كال دو جور برخورد وجود دارد: پايبندی و نقض. 
يعنی شما يا به يك قرارداد پايبند هستيد يا آنكه آن را 

شنبه

حبیب اهلل کاسه ساز به آغوش رحمت الهی رفت

• زهرا آراسته نیا
چون »هور در آتش« شد و مست و رها رفت

»پروانه ای در مه« شد و از پيش ما رفت
شد راوی احساس »اخراجی« ترين ها
ديگر »حبيب« ماجرای جبهه ها رفت

 

یکشنبه

      پسرعارف: ژن مرغوب باعث پولدارشدنم شده

• فهیمه انوری
عزيزم! قلب من! ای پانكراسم!

پسر جان قشنگ و های كالسم!
تو مثل دايی ات بی عرضه بودی

ژنت اصالح شد با اسكناسم

دو شنبه

اولین نشست طنز انقالب اسالمي برگزارشد

• زهرا آراسته نیا
از خنده به قلب شهر، داغی بايد...

تاريك شده فكر، چراغی بايد...
حاال كه نطنز را ز ما دزديدند
با طنز فقط از او سراغی بايد...

سه شنبه

الریجانی: وزیر بهداشت چشم سیاسیون را عمل 
کرده، درست نمي بینند

• محمدرضا شکیبایی
كشف كرده رئيس مجلس ما

جمله ای را كه عين زيبايی است
معضالت عديده  كشور

علتش مشكالت بينايی است!

چهار شنبه

رکورد شاخص فساد اقتصادی در این دولت 
شکسته شد

• قاسم احمدي
 تو دولت افتخار هستی 
 باالتر از انتظار هستی 

 در بخش فساد اقتصادی 
 ممنون كه ركورددار هستی!

تومانیه
سیدمحمد حسیني ■

واحد پولی ما، تومان شده
ده برابر جنس ها ارزان شده

»درد مارا نيست درمان الغياث«
درد ازما بهتران، درمان شده!

رفته باال ماليات قبض ها
كل قبض آب، آبونمان شده

رد شدند از بس همه از روی»كود«
اصالً اين روكود، اوتوبان شده

ماجرای طرح های دولتی
داستان قيچی و روبان شده

گرچه »شيطان« بود، قبالً كدخدا
چند وقتی هست او انسان شده
داشت اين برجام، تا ديروز، روح
روح آن بيچاره، سرگردان شده
جمله ی »تحريم ها تمديد شد«
باز هم تيتر يك كيهان شده

كاسب تحريم هم در اين ميان
تازگی ها ديده ام رقصان شده
نعمت برجام ازسوی خداست

حيف! اين نعمت كمی ُكفران شده
نقض هم كردند باكی نيست، چون
فوق فوقش، چاله ای سيمان شده

ُگنده گویی!
از باال رفتن آمپر دغدغه های عراقچی تا  
نظر جواد خیابانی درباره حرف های نوبخت

رضا عیوضی ■
عراقچی: خواه��ان آزادی ايرانيان 

دستگير شده هستيم
- همين كه از اظهار نظر درباره 
اَرنج تيم های فوتبال رسيد به 

اين نقطه، خوبه!

م��ا  هم��ه  ح��اال  ظري��ف: 
را  برج��ام  كمبوده��ای 

می دانيم
- دلواپ��س كی ب��ودی تو 

عمويی؟

فائزه هاش��می: س��هم خواهی از 
روحانی اشكالی ندارد

- اگ��ه روحانی س��همتونو نداد 
بريزيد تو خيابونا

نعم��ت زاده: برگردان��دن اميد به 
فعاالن اقتصادی، ماندگارترين 

اقدامم در 4سال اخير بود
- يه جوری اميد رو برگردوند 

كه جاش زخم شده! 

نوبخت: هرگونه نقض برجام، قطعاً 
نقض برجام است.

- ج��واد خيابانی: كس��ی كه 
اين حرف رو ميزنه قطعا داره 

صحبت می كنه!

نقض خرکی برجام!
نقض می كنيد. بعد از برجام مشخص شد كه نخير! 
يك روح و متنی هم وجود دارد. همين يكی دو روز 
پيش آقای عراقچی پای يك چيز ديگر را هم وسط 
كشيدند و آن نقض و نقض فاحش بود! يعنی گفتند 
اگرچه برجام نقض شده اما نقض فاحش نشده! در 
همين راستا انواع نقض هايی كه برجام با آن روبه رو 

شده يا می تواند بشود را با هم می شماريم:
نقض معمولی برجام: يعنی همين كاری كه آمريكا از 

زمان تصويب برجام دارد می كند.
نقض الكی برجام: يعنی آمريكا برجام 
را نقض نمی كند بلكه دلواپس ها 
به دروغ می گويند دارد 

نقض می كند.

نقض مفتكی برجام: يعنی آمريكا بدون اينكه هيچ 
هزينه ای برايش داشته باشد برجام را نقض می كند.

نقض نامردی برجام: يعنی در حالی كه ما همه 
تعهداتمان را انجام داديم و تا جايی كه جا داشته بتن 

ريخته ايم، آمريكا برجام را نقض می كند.
نقض سگ خور برجام: يعنی ما كه با شعار »تحريم ها 
بر نمی گردد« و... رای مان را آورديم و دولت دوم مان 
هم هست،  حاال ديگر آمريكا می خواهد برجام را 

نقض بكند،  بكند،  سگ خور!
نقض خركی برجام: يعنی آمريكا پشت سر هم و 
به صورت وحشيانه هی تحريم تصويب كند و هی 

برجام را نقض كند.
نقض بالوجه برجام: يعنی در حالی كه ناموساً برجام را 
نبايد نقض كنند و قرار بود امضای كری تضمين باشد، 

آمريكابرجام را نقض كند.
نقض قايمكی برجام: يعنی اينكه آمريكا عالوه بر 
اين تحريم هايی كه همه دارند می بينند، 
و  بدواند  موش  هم  پرده  پشت 
نگذارد بانك ها با ايران مبادالت 

تجاری داشته باشند.
نقض خداوكيلی برجام: يعنی ديگر 
آمريكا يك جور برجام را نقض كند كه حتی 

آقای عراقچی هم نتواند ماله بكشد.
نقض بيست دقيقه ای برجام: يعنی آمريكا در 
تقدير از تصويب بيست دقيقه ای برجام توسط 
آقای الريجانی، آن را بيست دقيقه يكبار نقض 

كند.

ژنوسیموس

فاطمه سادات محمودیان ■

ژن راتور يا ژن كاذب:  
ژن  های بي ارزش؛ نس��خه ای آزمايشی كه هر چهار سال 
يكبار كش��ف مي ش��وند. به آنها ژن دانش��جو نيز گفته 

می شود.

ژنده يا گور ژن:  
ژن  های آسيب پذير؛ در اثر تبادل پروتئينی نابرابر متولد 
مي ش��وند و اغلب در اليه  خيلي پايي��ن به حيات خود 

ادامه مي دهند. 

ابرژن يا ژن های اوريجينال: 
ژن  های خوب؛ جايگاه  ش��ان ژنو است. اين ژن  ها فقط با 
هم گروهی های خود تركيب ش��ده و در شكل خالص، به 

نسل های بعد منتقل می شوند.

ُكالژن يا ژن  های كالهبردار:  
ژن های باالدس��تی؛ ژن هايی كه به ژنوس ها متصل شده 
و تحت كنترل ابر ژن ها هس��تند. اين ژن ها فعاليت های 
پروتئين افزايی انجام می دهن��د و تنها با آزمايش فيش 

حقوقي شناخته مي شوند.

بی ژن يا ژنرال: 
ژن های پتروشيمی؛ اين ژن ها عالقه مند به هيدروكربن ها 
ب��وده و با آنها پيوند پايدار برقرار می كنند. اغلب كنترل 

تمامی هيدروكربن ها را به انحصار خود در می آورند.

هالوژن يا ژن های خنگ:
كارويژه اين ژن ها، فحاش��ي، كف گرگي و توليد صداهاي 
بي ربط اس��ت. پيون��د بيولوژيك آنها ب��ا ُكالژن ها، ايجاد 
نابينايي موضع��ي و در نهايت آنتي ژن داخلي را به دنبال 

دارد. 

فتوژن يا ژن های عملی: 
ژن های جيگر؛ با ديده ش��دن متولد مي ش��وند. فعاليت 
خاصی انج��ام نمی دهند و برای بقا به رنگ بنفش نياز 

دارند.

محمد رضا رضایی ■
+ دفتر رياست جمهوری، بفرمايين!

- پست من تو دولت دوازدهم چيه؟
+ ببخشيد، شما؟!

- ماندانا!
+ !!!!؟

- س��تادای ش��ما كه اص��اًل پول نداش��تن، 
س��تادای بغلی هم ش��لوغ بود، من از جيب 

خودم دوتا الك بنفش خريدم.
+ صبح ساعت 7،  ناشتا بياين آزمايشگاه آشنا

-  ب��ه ج��ون پِت��ي م��ن دوروزه ك��ه پ��اك... 
ب��وق  ب��وق     ب��وق

***
+ دفتر رياست جمهوری، بفرمايين؟

- س��الم. برای معاون اولی به من فكر نكنيد! فقط 
وزيرارشاد...

+ شما!!؟
- من همون ش��اعر دو بيت كه می كنه به عبارتی 

چهار مصرع، هستم ديگه!
+ آهان! همون »نكن با دم شير بازي بازي« ؟

- اوهومم...
+ از جات تكون نخ��ور االن ميام ي وزارتي بهت 

نشون ميدم كه...
- بوق بوق بوق

استکان برجام!

علي سلیمیان ■
از جام، دو استكان نداديد هنوز! 
عكس العملی نشان نداديد هنوز

صدبار به جسم و روح برجام زدند  
خود را اصالً تكان نداديد هنوز! 
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نگاهی به انواع نقض های برجام

ژن وامانده آقازاده ها!
قاسم احمدي ■

مرد و زن، پير و جوان مديون آقازاده ها
رشد علمِی جهان مرهون آقازاده ها 

بس كه باال رفته اند از بركت ژن های خوب
تك تك ايرانيان مادون آقازاده ها 

می كند كار زاكربرگ و هزاران بيل گيتس
تا ترشح می شود هورمون آقازاده ها

بی تخصص هركجا كرده ست استخدام شان 
فرق دارد با همه، قانون آقازاده ها

صاحب سبك اند حتی در عروسی های شان
می شود ُمد حركت موزون آقازاده ها

دم زده راننده تاكسی محل از نخبگی
خورده گويا بر تنش صابون آقازاده ها

اِشي آقا گفت در حال خماری با خودش:
رفته باال مشرف افيون آقازاده ها

اينچنين باشد كنون، ای وای وقتی كه رود
ذره ای ترياك، در توتون آقازاده ها

الغرض خيلی توهم آفريده پشت هم
آن ژن وامانده  در خون آقازاده ها

سهم مارو پس بده!
دو تلفن مشکوك به ریاست جمهوري

مازیار بیژنی

نگاهي به کهن ترین دایره.. المعارف ژن

شاهرخ بایرامی ■
در مقابل سالن مجموعه ورزشی، در خدمت 
يكی از اعضای خانواده كشتی گيران عزيز 
هستيم. خانم! درخصوص سطح مسابقات 

بفرماييد.
 - ما كال خانوادگی در همه سطوح فعاليت 
می كنيم، سطح شيبدار، سطح ناهموار، كوه، 
جنگل، زياد كاری با اينكه چه سطحی باشه 

نداريم.
احس��نت به اي��ن غيرت، خ��ب اهميت 
اين مس��ابقات در كسب سهميه المپيك 
هس��ت، وضعي��ت رو چط��ور ارزياب��ی 

می كنيد؟ 
- س��هميه حق ماس، بايد بدون تعارف و 
رودربايستی و بدون خجالت )روسری اش 
را جلوتر می كشد( دنبال سهم مون باشيم. 
ه��ر كی زحمت كش��يده)به النگوهايش 
نگاه می كند(، االن بايد تو قدرت هم سهم 

داشته باشه! اصال ما از اولم عاشق قدرت 
بوديم!

ب��ه ق��درت و زحم��ت اش��اره كردي��ن، 
به نظرتون كش��تی گيران ما از نظر قدرت 

بدنی در مقابل حريفان چطورند؟ 
- من آقاداداش خودم هيكل داره آه )بازو 
می گيرد( پيجامه و زيرپيرهنم كه ميپوشه 
معلومه خيلی بدِن زش��ت و چغری داره 
ول��ی چون غي��ر از زور به تحصيالت هم 
اهمي��ت می دي��م، االن غيرحضوری تو 
دانشگاه خودمون داره دوتا دكترا ميخونه!

چرا غيرحضوری؟ 
- بعضی وقت ها يه سری به زندان ميزنه.

برادرتون كشتی گير تيم سازمان زندان ها 
هستن يا از طرف دانشگاه شركت كردن؟

- زندانيه! )با دس��ت به دوربين عدد دو را 
نش��ان می دهد و با پرسيدِن »كی پخش 

ميشه؟«دور می شود(.

سهم خواهِی چغرهاِی بد بدن!

چیزی نشده
عارفه نصیری ■

افسرده مباش دوست، چيزی نشده
انداخته تازه پوست، چيزی نشده
تصويِب جديد، مادر تحريم است
مادر به فدای اوست، چيزی نشده

ابوالفضل سلیمانی


