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فحش های مجالس زنانه          

آقامون برامـــون خریده: دلت بســـوزه 
شوهرم پولداره.

انشاال چرخش واستون بچرخه: بترکه الهی ماشینت.
انشـــاال یک خونه بـــزرگ خدا بهتون بـــده: خیلی آلونکت 

کوچیکه بدبخت.
تو عکسش قدش بلندتر بودها: کوتوله.

چطوره لباسم؟ تازه خریدمش: چشت در آد.
چی بگـــم واال: خروارها فحش و غیبت در مورد شـــخصی که 

سوال شده دارم.
چه پیرهن قشـــنگی داری که همه اش میپوشیش: بدبخِت 

بی لباس! تو لباس نداری همه اش تکراری میپوشی
چه حرفها: از ادات کتمان. برای زمانی که میخواهی بزنی زیر 

تمام غیبت ها و فحش هایی که دادی.
عزیزم: از ادات رقابت های زنانه. برای وقت هایی که می خواهید 

بشورید بذارید کنار استفاده می شود. 
 ما که بخیل نیســـتیم. خدا زیادش کنه: دارم از حســـادت 

می میرم.
ماشـــااله. خدا بده شانس: لیاقت هیچ کدوم از داشته هایت را نداری، ای 

تازه به دوران رسیده غربتی.
محض خاطر جمعی می پرسم: از ادات آماده سازی برای ریختن پته روی آب
وقت آرایشگاه می خوای برات معرفی کنم؟: خیلی زشت شدی ایکبیری

واا)بدون مد الف(: امکان نداره.
واااااا )با مد الف(: عالمت تعجب با چاشنی حسادت

واح واح واح: خیلی از کارش عصبانیم
واخ واخ واخ:عالمت چندش نسبت به طرف مقابل با چاشنی کبر و تبختر
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محمدحسین علیان

بخش چهارم

در بوفـــه دانشـــگاه 
لـــم داده بودم روی 
صندلی و با گوشه کارت دانشجویی 
دندان هایم را خـــالل می کردم که 
تلوزیون خبر تصویـــب تحریم های 
جدید آمریکا علیه ایران را پخش کرد 
و بـــه دنبال آن هم مصاحبه ی آقای 
عراقچی را کـــه گفت: "نقض برجام 
صورت گرفته ولـــی با نقض فاحش 

فاصله داریم."
بعد از آن بود که هر یک از دانشجو ها 
از زاویه نگاه خودش شروع به تحلیل 

این خبر کردند.

کیـــان دانشـــجوی تـــرم ۶ پرورش 
علف های هرز: ای بابا بازم که رابطه 
ما و آمریکا داره شکرآب میشه، آخرش 
هم انقدر این یانکی ها رو عصبانی 

میکنن که من نتونم اپالی بشم! 
مینـــا دانشـــجوی ترم ۸ فلســـفه: 
احســـنت، نظر منم همینه، اصوال 
وضعیت فاحش وقتی اتفاق میفته 
که به هیچ طریقی نشه یک موردی 
رو جمعش کرد، حتی با سفســـطه. 
پس تا وقتی توجیه هست، وضعیت 

فاحش نیست! مثال من خودم دو ترم 
مشروط شـــدم ولی مشروط فاحش 
نبوده چون معدلم ۱۰ شـــده بود و 
۹ نمره با مشـــروطی فاحش فاصله 

داشتم!
 ســـتاره دانشـــجوی ترم ۲ اقتصاد: 
آمریـــکا بـــا وضع این همـــه تحریم 
پی درپی بیشتر از این که به جسم و 
روح برجام ضربه بزنه داره به خودش 
ضربه میزنه چون وقتی عرضه تحریم 
انقدر باال بـــره، و از اون  ور تقاضای 
تحریم هم که طبیعتا کم هســـت، 
پـــس در نتیجه ارج و قرب تحریم ها 
به شدت کم میشه و خاصیتش رو هم 
از دست میده و اصال به همین خاطر 
هست که نقض فاحش اتفاق نمیفته!
ســـینا دانشـــجوی ترم یک تاریخ: 
مـــن ابتدا باید جزوه هـــام در مورد 
قراردادهایـــی که در طـــول تاریخ، 
خصوصا دوره قاجاریه مابین ایران و 
دیگر کشورها منعقد شده رو مطالعه 
بکنم و بعد از مقایســـه، در خصوص 
مبحث تحریم-ها و نقض مکرر و این 
که فاحش هســـت یا نه اظهار نظر 

کنم.

رابطه پیاز، ماهواره و سیمرغ! 

باب فضیلت واردات

گلستان بعدی          
بازرگانی را شـــنیدم 
که صد و پنجاه شتر 
داشت و صد و بیست سی تا نوکر. شبی 
در جزیـــره کیش مرا بـــه هتل خویش 
دعوت کرد. همه شب نیارمید از چرت 
و پرت گفتـــن که فالن انبارم تا خرخره 
پر است و فالن کار و بارم چنان است و 
این قباله ی فالن قبرستان است و فالن 
وام را فالن کس ضامن. گاه گفتی هوای 
اروپا دارم که هوایش خوش اســـت، باز 
گفتی نه که امنیت آنجا اخیرا مشـــوش 

است.
فی الجملـــه از این چرندیات ابریشـــمی 
همی بافت. باری گفت: بعدیا! ســـفری 
دیگرم در پیش است که اگر ویزا جور شود 
و بروم بقیت عمر خویش یک پاساژ دارم 
همان جا خواهـــم ماند. گفتم: آن کدام 
است که ان شـــاءا... زودتر کرده شود. 
گفت: خاک کشـــاورزی خواهم بردن به 
چین که شـــنیدم عظیم قیمتی دارد و از 
آن جا کاســـه ی چینی وارد کنم و بعد از 
ترکیه شـــلوار ترک بیـــاورم و بعد از آن از 
هند فوالد هندی و اگـــر داعش بگذارد 
از حلب آبگینه و ســـپس بـــرد یمانی که 
نمی دانم چیســـت هم از یمن وارد کنم 
و اگر این ها بشـــود سرانجام ترک تجارت 
می کنم و در همان پاساژه یک لقمه نان 
و ماست گیر می آورم و می خورم. گفتم: 
خوش می کنی ولی سر به رأی من بگذار 
و البالی این همه جنسی که می آوری آن 
چیـــزی را که من هم می خواهم وارد کن 
که هم ســـود دنیوی دارد و هم اخروی. 
بازرگان دســـتی به ســـبیلش کشـــید و 
کمربندش را سفتید و گفت: حتما، شما 
فقط لب تر کنید، چه وارد کنم؟ رفتم در 

نمی دانم که این تومان چقدر اصل و نسب داردگوشش آهسته گفتم: آدم.
ولیکن این ریال اکنون ژنی خوب از عرب دارد

بگو:»َحوِّل لنا پواًل به مقدار کمی اَْحَسنْ«
که این تحویل پول ما دعایی مستحب دارد
نپرس اصال برای ما چه آشی می پزند اینها

فقط میدانم از آشش که روغن یک وجب دارد
همه عمر و جوانی را من از پولم طلب کارم

فقط یک صفر بی ارزش ریال از من طلب دارد
تو هی صفر از تهش کم کن، بگو »سودش چه شد آخر؟«

زمانیکه پدر در خانه اش شش تا عزب دارد
شدم سرویس؟ میفهمی؟و ما ادراک ما السرویس؟

در این حد از نفهمیدن ،خداوندا عجب دارد
خیالت اینکه تومان میکند شهزاده مردم را؟

ندارد سود تا این بانک دزدانی جلب دارد

تحویل به تومان

شعر

دو بیت خبر

افزایش واردات در سال جاری

فهیمه انوری

سنگ پا و قرص چربی سوز وارد میکنیم
ُشرتک و شلوار مامان دوز وارد میکنیم

تا نماند جنس ُبنجل روی دست خارجی
ما ُمد دیروز را امروز وارد می کنیم

قسمت دومبوفه

حاال همین حجاب اگه یه رسم غربی بود یه عده دور خودشون 
هفت الیه ایزوگام می پیچیدن میومدن تو خیابون!

ناصر جوادی 

مهدی پیرهادی

تاکســـی  رادیوی 
روشن بود: "پایگاه 
ملی فضایی امام خمینـــی )ره( با پرتاب 
آزمایشـــی ماهواره بر سیمرغ به فضا بطور 
رسمی افتتاح شد". راننده تاکسی گفت: 
"من شـــنیدم دولت به ســـفارش سازمان 
تاکســـیرانی این ماهواره رو پرتاب کرده تا 
این آژانس هـــای اینترنتی رو از این طریق 
دچار اختالل کنه؛ باال غیرتا دمشون گرم". 
بغل دستیم که داشت کانال "ترفندهای 
هـــک وای فـــای" رو چک می کـــرد پرید 
وســـط حرفش و گفت: "ولی من شنیدم 
این ماهواره قراره نقـــش یه مودم رو برای 
شبکه وای فای سراسری بازی کنه.از بس 
آدمای بی فرهنگ وای فای همســـایه ها 
رو هـــک کردن، دولت خودش دســـت به 
کار شـــده برای حل این معضل". اومدم 
بگم داســـتان این چیزا نیست که گوینده 
رادیو گفت: "ماهواره بر سیمرغ که به فضا 

پرتاب شد، قادر است ماهواره هایی تا وزن 
۲۵۰ کیلو را در مدار ۵۰۰ کیلومتری زمین 
قرار دهـــد". نفر جلویی گفت: "همزمانی 
این پرتاب با گرانی پیاز بی دلیل و حکمت 
نیســـت. به نظرم با این کارشون میخوان 
مزارع پیاز رو کنترل کنن تا معلوم بشـــه 

عیب کار کجاست."
مسافری که پشـــت راننده نشسته بود و 
داشت اینستاگرام امیر جعفری رو چک 
می کرد گفت:"اینا چه تفکرات عوامانه ای 
هست که شماها دارید؟ یه کم مطالعه هم 
بد نیســـت". خوشحال شدم که باالخره 
یه نفر آدم منطقی تو این تاکسی هست 
تا اینکه ادامـــه داد:"تو این ماهواره برها 
آدمیزاد هســـت. دولت یه پول هنگفتی 
از بچه پولدارها می گیره می فرستدشون 
فضا برای تفریح.اونا هم اونجا سلفیشون 
رو میگیرن و بعد از اینکه بستنی شون رو 

هم خوردن بر می گردن پایین."

یه دانشـــجو از سر جلسه امتحان بلندشد 
نگفت: "این رو میوفتم"، مرد!

فروغ زال

_ رشته ات چیه؟
_ حقوق خوندم.

_ این حقوقای مارو چرا هر برج دیر می ریزن؟

زهرا جمالی

روزی مریدی نزد 
پیـــر رفت و صدا 
زد: ای پیر! پیر که روزنامه میخواند 
گفـــت: بگو مرید گفت: ای پیر! پیر 
گفت: بله؟ مرید گفت: ای پیر! پیر 
گفت: پیر و زهر مار، پیر و اگزوز تانک 
مرکاوا، پیر و سرشیر گاو اسرائیلی، 
جان بکن! خجالت نمیکشی؟ من 
مثال پیر اورشلیم و حومه هستم، مرا 

سِر کار میگذاری؟
مرید لختی )به فتح الم( درنگ کرد، 
بعد که بـــه خود آمد، گفت چه چیز 

می خواندید ای پیر؟ پیر گفت:هاآرتز! 
مرید گفت: ای پیر! زشت نباشد در 
ســـن و سال شما اینگونه دهان دره 
کـــردن و بادگلـــو دادن؟ پیر گفت 

نادان! هاآرتز اسم روزنامه است!
مرید در حالیکـــه پِس گردن خود را 
می مالید گفت: ای پیر عرضی دارم، 
در مسجداالقصی قدم می زدم، یک 
هـــو دیدم گردنم می ســـوزد، پیگیر 
شدم، گفتند حواســـت نبوده پس 
گردنی خورده ای، باورم نشد، تقاضای 

ویدیو چک کردم تا مسجل گردید.
پیر جویا شـــد: درد هم دارد؟ گفت: 
بلی. پیر، ضمادی بیرون آورد و گفت 
بیا گردنت را ببینم. شـــروع کرد به 

ماالندن ضماد بر روی موضع.
مرید گفت: قـــدری پایین تر، آها، 
قدری بیشـــتر، خرده ای چپ، حاال 
راســـت، پایین تر، که ناگاه پیر صدا 
برآورد مردک، پس گردنی خورده ای 
یا کِف دســـِت بودای شائولینی!؟ 
موضعی از مالش فروگذار نکردی؛ 
سدر و کافور ضماد کنی بحق اسحاق 
رابین. و از خشـــم، خودش نیز پس 
گردنِی آبـــداری حوالت کرد، مرید 
برگشـــت که "هه ته تـــه" پیر، کف 

گرگی ای نیز نثارش کرد!
مرید دستی بر پیش و دستی بر پس، 

ناله زنان در افق پهن شد.

شاهرخ بایرامی

در حاشیه پس گردنی جانانه جوان فلسطینی به سرباز اسرائیلی

پِس گردنی درمانی!

ظهور فالگیرهای مجازی

مهدی پیرهادی

عجب دارم من از رفتار مردم
برون زد از سرم هم شاخ هم دم

بگفتا فالگیری در تلگرام
ْت بده فالْت بگیروم آقو دسِّ

پس گردنی جوان فلسطینی 
به سرباز اسرائیلی

سیدمحمد صفایی

بی شک گاهی بزن برو می چسبد
تصویر تو با چک ِ یهو می چسبد

این دست که دست مردمی مظلوم است
چون خورد پِس گردن تو، می چسبد

مصرف باالی نمک بین ایرانیان

فهیمه انوری

ما عاشق کشک و دوغ شور و پفکیم
چاق و شکمو، ولی پی سیکس پکیم

هرچند فشار خونمان باال رفت
               علت افت فشار و نوسانات برق در مناطق اطراف دانشگاهاما عوضش جماعتی بانمکیم

ژن برتر_دماغ برتر
حمـــدا... کریمی نماینده 
بیجـــار در حرکتی عجیب 
دمـــاغ مأمور حراســـت فـــرودگاه را له کرد. 

واکنش افراد مختلف به این خبر:
قاضی پور: یار تمرینی خواستی خودم هستم.
حـــداد عادل: باید دید اگـــر از یک نماینده 
مجلس چیزی بپرسیم#این_سوال_اســـت_

یا_تهمت؟!

مادری خطاب به فرزند خردسالش: عزیزم 
می خوابی یا بگم حمدا... کریمی بیاد؟

رئیس مجلس: جلسه بعدی مجلس نمایندگان 
با کاله و دستکش بوکس حاضر شوند. 

حمدا... کریمی: باور کنید اشـــتباه شده. 
احتمااًل دسته بازی دست قاضی پور بوده.

وزیر اطالعات: بیارید جاشـــو ببوســـیم 
بشه. خوب 

زهرا مردی

فیفا فوتبال ایران را به دلیل همنام 
بودن برخی از تیم های باشگاهی اش 
۸۰ هـــزار دالر جریمه کـــرد. خبرنگار ما به ســـراغ یک 
پیشکسوت فوتبال رفته و نظر او را در این رابطه جویا شده. 

_ سالم آقای پیروانی! 
+ ســـالمی چو بوی خوش آشنایی. خیلی از شما ِتشکر 

می کنم. او ضربه هم پنارت بود.
_ لطفـــًا نظرتون رو راجع به جریمه ی ۸۰ هزار دالری فیفا 

بفرمایید؟
+ من فکر می کنم باید واگذار کنیم برا مردم، خودشـــون 

قضاوت کنند. دستشـــونم درد نکنه. البت من گفتم 
قباًل بجای »برق نوین شـــیراز« بزارن »نوین شیراز 
کاکوو« خیلی هم بهتره. موافقت نشـــد. شـــاعر 
می فرماید: "من از بیگانگان هرگز ننالم که با من 
هر چه کرد آن آشنا کرد"  دست شاعر هم درد نکنه 

خوب شاعری کرده.
+ االن با این وضعیت پیشـــنهاد شما 

چیه؟

_ البت من کی باشـــم پیشنهاد بدم. این تیما اسماشون 
شبیه بوده اما خداوکیل خداوکیل ناموسًا تیم برق شیراز 
خیلی زحمت کشـــیده بودن. اینا بازیکن نداشتن سرباز 
آوردن، چنتاشـــون اصاًل تیم ندیده بودن، چنتاشـــون 
اصاًل زمین و توپ ندیده بودن. چنتای دیگرشـــونم اصاًل 
همدیگرو ندیده بودن! اما خیلی زحمت کشـــیده بودن. 

دستشونم درد نکنه.
+ چه توصیه ای دارید؟

_ البت من کی باشم توصیه کنم اما توصیه ام رو انگلیسی 
به رئیس فیفا میگم.

_ Mr Jiyani!
 Between us and between God، we  
don’t have money. but children 
played good. They have not seen 
the grass field before. I kiss their 
hands one by one. so Bezaate ma 
that’s it. Daste shoma ham 
dard nakone.

کلک نوستالژیک
مینا خانم: ژیالجون از سوسن جون 

خبر نداری؟
ژیال خانم: نه... از وقتی خودش رو توی خونه حبس کرده 

هیچ کس ازش خبر نداره!
مینا خانم: وا... چرا حبس کرده؟

ژیال خانم: مگه خبر نداری؟ آخه عکس های عروســـیش 
رو یـــه از خدا بی خبر توی تلگـــرام پخش کرده. آبروش 

رفته دیگه...
مینا خانم: وای... خدا مرگم بده... عکســـهاش خیلی 

خاک بر سری بوده؟
ژیالخانم: نه بابا... میگه توی این عکس ها خوب نیفتادم، 
دماغـــم رو از نیمرخ گرفتن خیلی بـــزرگ به نظر میاد. 

ضایعس!
مینا خانم: خدا ازشـــون نگـــذره... عوضش قراره برخی 

سرورهای تحلیل محتوای تلگرام به ایران منتقل بشن.
ژیال خانم: خوب که چی؟!

مینا خانم:این یعنی دیگه هر کسی نمیتونه هر مطلب ضد 
اخالقی و برهم زننده افکار عمومی رو در تلگرام منتشـــر 

کنه و راست راست بگرده و کانالش فیلتر نشه
ژیال خانم: خیلی ساده ای دختر.

مینا خانم: چطور مگه؟!
ژیال خانم: تلگرام اعالم کرده مشترکین، نگران محتوای 
کانالهاشـــون نباشند چون که در صورت حذف کانال از 
طرف ایران، دیتاها  در ســـرور اصلی موجوده و میتونن با 

خیال راحت اذهان عمومی را تشویش کنن
مینا خانم: این که عمال یعنی ایران هیچکارس!!

ژیال خانم: چه عرض کنم خانمی! یادش به خیر، دوران 
رهنمایی وقتی میکرو بازی می کردیم بچه فامیلی داشتیم 
که خیلی نق میزد و نمی گذاشت بازی کنیم، ما هم برای 
ساکت کردنش دسته خرابه رو بهش دادیم و اون هم کلی 
ذوق می کرد که داره بازی میکنه. تازه از طرف ما هم کلی 

به خاطر بازی خوبش تشویق می شد.

احسان مالیی

 » برق نوین شیراز« 
یا » نوین شیراز کاکوو «

زهرا جمالی

آقا ما یه روز سر یه نمره به استاد گفتیم: 
"دارم برات"!

اتفاقا همون روز ماشین این بزرگوار هم 
پنچر شد...

هیچی دیگه، تو آشـــناهاتون شـــاگرد 
ساندویچی الزم ندارین؟

اندازه شیش ترم حسابداری هم بلدم.

ابراهیم کاظمی

حسین اسماعیلی

قاب دانشجویی

افشار جابری

ناصر جوادی

   کامران یاری
 بهروز فیروزی

ی 
لو

ی ع
ضو

ت ر
دا

سا
ه 

طم
 فا

 


