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یعنی نشد یک بار ما 
توی این بوفه بشینیم 
و یک چیزی را تا آخر بدون دغدغه و 
پرت شدن حواس کوفت کنیم. امروز 
فقط چند لقمه تا رسیدن به این آرزو 

فاصله داشتم که...
اشکان دانشجوی ترم ۷ حقوق وارد 
بوفه شـــد و گفت: بچه های حقوق، 
بعد از این اگه تـــو آینده یکی اومد 
پیشتون و خواســـت وکالتش رو تو 
پرونده طالق به عهده بگیرین، بدون 
دشواری و عذاب وجدان آستین باال 
بزنین و هر جوری شده باعث طالق 
شون بشین! چون مشاور وزیر مسکن 
گفته »هر چهار طالق یک تقاضا در 

بازار مسکن ایجاد می  کنه!«
معین دانشـــجوی تـــرم ۵ معماری 
گفـــت: ایـــول، بـــا ایـــن وضعیت 
دوستی های مجازی  و ازدواج های 

خیابونی انشـــاءا... تا دوسال دیگه 
که من مهندس بشم کلی تقاضا برای 
بازار مســـکن ایجاد میشه و دغدغه 

بیکاری ندارم!
پروانه دانشـــجوی ترم ۴ آمار گفت: 
پس بـــه عبارتی با توجـــه به حدود 
۱۷۰ هزار طالقی که ساالنه صورت 
می گیره، در هر سال نزدیک ۴۲ هزار 
تقاضا در بازار مسکن توسط طالق 
ایجاد میشه که واقعا جا داره به عنوان 
یه کارآفرین نمونه ازش تقدیر کرد! 

پرستو دانشجوی مطالعات اجتماعی 
گفت: آره خیلی خوبه، فقط حیف که 
هرچی پیش میریم تمایل به ازدواج 
بین جوون ها کمتر میشه و متاسفانه 
این پایین اومدن آمار ازدواج باعث 
میشـــه در آینده شاهد طالق های 
کمتری بشـــیم! که خود این باعث 

رکود بازار مسکن هم میشه.

گذار از سنت به مدرنیته با ُگل! بازجویی فدرال آمریکا به دلیل ردپای 
یک ایرانی در معامله

به خاطر 
یک مشت دالر! 

در خبرها آمده بود 
که دولـــت فدرال 
آمریکا از شرکت آمازون به اتهام فروش ۳۰۰ 
دالر کاال به دست کم یک فرد مرتبط با ایران 

بازجویی کرد!
متن پیاده شده فیلم بازجویی از رئیس این 
شرکت را که »کامران نجف زاده« زیر چشمی 
از روی دســـت مامور ویژه این پرونده که در 
مترو بغل دستش نشسته بود، کپی برداری 
کرده و برای ما فرستاده، با هم مرور می کنیم:

چند ساله با تروریسم همکاری میکنی؟
تروریسم چیه؟ تو حوزه تجارت الکترونیک 

فعالیت میکنه.

سوال منو با سوال جواب نده مردک!
ببخشید ولی من واقعا نمیدونم تروریسم چیه؟

تروریســـم همون ایرانه که آزادی ســـربازای 
مظلـــوم مارو که رفته بـــودن خلیج فارس برا 

هواخوری، بیرحمانه سلب کرد!
بابا من از ایران به خاطر این سلب آزادی تو 
خلیج فارس متنفرم، هر چند هنوز نمیدونم 

سربازا چرا رفتن اونجا هوابخورن؟!

آره جـــون خودت! به خاطـــر همین تنفر هم 
هســـت که از عبارت »خلیج فارس« استفاده 

کردی؟
خلیج فارس رو که شما گفتی!

آهان..ببین! دوباره هم تکراری کردی! بعدم 
من داشتم تو رو امتحان می کردم.

من کاری به این خلیج... ندارم، میگم من 
باهاشون همکاری نکردم.

پس من بودم که به اون یارو که مرتبط با ایران 
بود، حدود ۳۰۰ دالر کاال فروختم؟؟

بعید میدونم این شخص تا حاال اسم ایران 
به گوشش خورده باشه. ما هم دیدیم ایرانی 
نیست، بهش دادیم دیگه. بعدم ۳۰۰ دالر 

که این همه گیس و گیس کشی نداره!

ما تو تحقیقاتمون متوجه شدیم که شوهرعمه 
فـــرد مذکور همســـایه ای در آلمان داره که با 
شـــخصی رفت و آمد میکنه که به قیافه اش 
میخوره ایرانی باشه، چون دیده شده که حلیم 

رو با نمک میخوره! اینم ارتباط!
خب من چیـــکار کنم؟ اگـــه قیافه اش رو 
ُمختونه، میخوایین از طریق »نت ُورک« َپک 
ویـــژه تغییر قیافه در عرض یک ماه رو براش 
بفرستم؟ یا اینکه کتاب الکترونیکی »روش 

صحیح حلیم خوری« رو بهش بفروشیم؟

الزم نکرده! فقط نوع رابطه ات با هر کدوم از 
افراد نامبرده رو بگو!

من نمیدونم در مـــورد چی حرف میزنین، 
فقـــط میدونم ما فابریکی با شـــوخی های 
بیمزه شوهر عمه مشکل داریم، حاال افرادی 
که تو دایره ارتباط با ایشـــون قرار میگیرن 
که جای خـــود دارن! هر چند به خوِد عمه 

ارادت ویژه داریم.

دیده شـــده شما به ورزش ُکشتی که مهدش 
ایران هست، عالقه زیادی داری!

واال من از مهد کودکـــش خبر ندارم، فقط با 
اونجاش که میگه: »خسته نباشی دالور، خدا 

قوت پهلوان« خیلی حال میکنم، همین!
متاســـفانه به دلیل اشـــتباهی سوار شدن 
مامـــور ویژه بازجویی و بیرون پریدن یهویی 
او، نجف زاده در میان سیل جمعیت کتلت 
شـــده و  از ادامه  متن بازجویی و سرنوشت 
رئیس شرکت آمازون و چه بسا خوِد نجف زاده 

خبری در دست نیست!
فقط لب تر کنید، چـــه وارد کنم؟ رفتم در 

گوشش آهسته گفتم: آدم.

با قدرت و عزم، همچنان مشت بزن 
از روی زمین به آسمان مشت بزن! 

در فدراسیون بوکس عمرت طی شد 
این آخر عمر هم بمان، مشت بزن! 

نوستراداموس پیش بینی کرد

هشتگ های ترامپ

قسمت سومبوفه

علی سلیمیان

یه ضرب المثل فارسی هست که میگه 
» تخم مرغ دزد عاقبت شـــترمرغ دزد 
میشه«. متأسفانه ضرب المثل های فارسی اینجورین. همون 
اولش اسپویل می کنن. همیشه از این و اون می شنیدم که 
عموم فقط با یه سیگار شروع کرده و آخرش رسیده به تریاک و 
باالخره غول مرحله آخر هروئین. اما من همیشه براش برادرزاده 
دغدغه مندی بودم. یادمه یه بار بچه بودم از کنار یه خونه ای 
رد می شـــدیم بوی آشنایی به مشامم خورد. به مادرم گفتم: 
مامان! بوی عمو میاد اینجا. هنوز جای تودهنی که مادرم با 

پشت دست بهم زد درد می کنه.  
امـــا در حال حاضـــر ما در مرحله گذار از ســـنت به مدرنیته 
هستیم. در همین راستا پسرعموی بنده در یک حرکت سنتی 
صنعتی پسندانه، برعکس پدرش همون اول زد تو کار شیشه و 
کریستال و این آخریا کارش به بلور و لیوان پافیلی هم کشیده 
شد. هیچ وقت ســـعی نکرد راه پدرش رو ادامه بده. از اولشم 
تابوشکنی کرد. شب عروسیش بجای اینکه تو جیب کتش ُگل 
بزاره، بین همه ُگل پخش می کرد. یادش بخیر چه شبی بود!  
پسر عموم خیلی آدم شادیه. از همه چی خنده اش می گیره 
المصب، حتی از َترَک دیوار. زنشم عاشق همین اخالق خوبشه. 

برداشـــته کل حیاط خونشـــون رو گل و بوته و علف کاشته. 
خودش میگه به محیط زیست اهمیت میده و به فکر آلودگی 
هواست. بعضی وقتا از تخم این گیاها به دوستاش هم میده. 
فقط یه مشکل کوچیک داره؛ میگه شبا که تو کوچه و خیابون 
راه میرم فکر می کنم »ماه« تو آســـمون داره تعقیبم می کنه؟! 

بنظرتون بهش بگم بره پیش یه روانپزشک؟ 

آداب همسایه داری
از  یکـــی  بـــوده،  تـــا 
سرگرمی های ما ایرانی ها 
این بوده که بگردیم و واژه های جدید فرهنگستان 
زبان و ادب فارسی را پیدا کنیم و موجبات شادی 
و سرورمان را فراهم کنیم. اوایل شاید برای اهالی 
ادب، این کاِر ما بی ادبی به حساب می آمد، اما 
بعدها به این نتیجه رســـیدند که چه توفیقی از 
این بهتر که خلقی را  بخندانند؟! و اینگونه بود 
که تصمیم گرفتند ســـایر خالیق را نیز مسرور 
و شـــادمان کنند. بـــرای همین چیزی نزدیک 
به ۱6 هزار واژه جدید را به فرهنگســـتان زبان 
تاجیکســـتان پیشنهاد دادند تا فرهنِگ به هم 

نخندیم، باهم بخندیم را همگانی کنند.
اما تاجیک ها که به زبان فارسی سخن می گفتند، 
به زبان روسی می نوشتند و کلی واژه فرانسوی 
و روسی و انگلیسی در مکالمات روزمره شان به 
کار می بردند، نگران آن یک کف دست فرهنگی 
بودند که برایشان مانده بود. آنها می ترسیدند 
بعدها فرهنگســـتان ما بیشتر سر شوخی را باز 
کنـــد و مثاًل بگوید از فـــردا به جای »کورداک« 
که نوعی غذای سنتی است، باید بگویید »پیاز 
گوشـــت«. درست مثل همان کاری که با پاستا 
)=خمیراک( یا الزانیا )=خمیر برگ( کرده بود!
یا از آنجا که شاید تاجیک ها نمی توانستند سرعت 
وزرش باد صبحگاهی )همان نسیم( را اندازه گیری 
کننـــد که اگر از نیم   متـــر برثانیه کمتر بود به آن 
»آرامه« بگویند، و البته خیلی سخت شان بود که 
به جای »چربی فراوری نشـــده ای که در هنگام 
طبخ غذا از بافت های پرچربی یا استخوان های 
گوســـفند یا گاو و نیز در هنگام کباب  کردن از 
گوشت خارج می شود« بگویند »اشک کباب«، 
لذا تصمیم گرفتند زیاد هم به همسایه غربی شان 
میدان ندهند. برای همین زدند زیر همه چیز و 
تمام ۱6 هزار واژه پیشنهادی ایران را رد کردند. 

همسایه داری هم خوب چیزیست!

امیرحسن محمدپور

شوهِر صاحب همه دلفین های 
بریتانیا بازنشسته شد

محمدرضا شهبازی

زهرا جمالی

فحش های محلی          

خیلـــی اجتماعیه: آنقدر آدم پر روییه که 
نگو

اهل بریز و بپاشه: اسراف کار ولخرج
پشت سر میت خوبیت نداره صحبت کنیم: خدا بیامرز خیلی 

آدم پست و پدرسوخته ای بود.
بالنسبت: جهت تلطیف کردن فحش ها به کار می رود.

توی دلش هیچی نیســـت: بی ادب وهتاک. کسی که انتظار 
شنیدن هر چیزی را از او می توان داشت.

جوون ساده: کم عقل
خانواده دوست: ۱- لوس ۲- متعصب

خیلیا همینم ندارند: خیلی بدبختی بدبخت. جمله ای ترسناک 
که معموال به بدترین حالت ممکن گفته می-شود.

سرش توی الک خودشه: یک آدم منزوی و مزخرف که نمیشه 
دو دقیقه باهاش تنها بود.

سرزبون دار: فضول، بی ادب و وراج
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محمدحسین علیان

بخش  پنجم

ای مشت زن خوب جهان ای ناطق
دل تنگ تو اند بوکسوران ای ناطق

حاال که تو بیست و هشت سال اینجایی
تا سی نشده نرو، بمان ای ناطق

حسن یاوری

گر چه در فدراسیون مشتش سر است
از ِکِلی، از تایسون هم بهتر است

دیگر این دنیا ندارد فرصتی
او به فکر بوکس روز محشر است

مهدی پیرهادی

کامنت استریپ

ترامـــپ وقتی 
رئیس دفترش 
در هواپیما کنارش نشســـته بود، او 
را با انتشـــار یک توئیت عزل کرد. 
یعنی حتی سرش را نچرخاند طرف 
او تـــا بگوید »هی یانکی! تو عزلی«؛ 
بلکه اول توییت زد! در همین حین 
نوستراداموس با دفتر آزادراه تماس 
گرفت و لیستی از توئیت های حتمی 

ترامپ در آینده را افشا کرد.

_ عـــده ای من رو مجبـــور می کنن 
اون #دکمه_قرمـــزه رو بزنم، من رو 
مجبور نکنید اون #دکمه_قرمزه رو 

بزنم. #گنگستر_
آمریکایی

_ شـــما هم اگر 
#بروکلی_ شام 

آبپـــز می خوردید 
رئیس جمهور می شـــدید.  

#دونالد_مک_دونالـــد 
#کو_زن_خوب

_ تویی که #پیرهن_
بـــا  تنتـــه  صورتـــی 

#موهای_روغنـــی، از 
برو  تلویزیـــون  جلوی 

کنار احمـــق کـــودن. #تلویزیون_
آمریکایی

_ #کریم قطعا مسلمان است و یک 
تروریست بالقوه. #کازینو_رویال

_ یکـــی یه لیـــوان #آب بده به من. 
#تنهاترین

_ فکر می کنم وقتشه اون #دکمه_
قرمزه رو بزنم. #بیداد_بیکاری

_ چینیا هزار ســـال پیـــش #دیوار 
کشـــیدن، یـــه درس تاریخـــی. 

#هممممممم
_ مالنیا شام چی داریم؟ #هرچی_

بود_بریزش_تو_سطل_آشغال
چند #کشوری که گفته _اون 

بودما، حق ندارن 
بیان تو پیج من. 
#مرسی_اَه
_یعنی خاک 
عالم بر سر  
بی شخصیت 
کارمندای کاخ 
سفید
 #سیفون 
#سیفون 
#سیفون

افشار جابری

جلســـه مشـــاوره خانواده امروز 
باحضور آقـــای دکتر برج کوب، 
دکترای عمران از واحد گاوخونی جنوب، عضو ارشـــد 

هیات مدیره شرکت مشاوران افالک! 
تینا ۳9 ساله: با سالم و تشکر از مشاوره های سازنده شما 
که کمک کرد تا بتونم در ســـن پایین و مناسب ازدواج 
کنم، من و همسرم تازه ازدواج کردیم و برای شروع، نیاز 

به مسکن داریم، لطفا راهنمایی بفرمایید؟
دکتـــر برج کوب: دختر گلم، اتفاقا خوب وقتی ســـوال 
کردی! یک آپارتمان ۴۳ متری ۱6 سال ساخت دارم، ۱۱ 
سالش رو برادر خودم نشسته، نماسنگ، کف سرامیک، 
طبقه ششم، آسانسور ندار ولی به جایش تو راه پله ها دوتا 
پاگرد باصفا داره! فقط برای مصرف کننده! 6۰ پیش، 

یک میلیون اجاره!
میثم 47 ســـاله: دکتر جان قول این مـــورد رو که به ما 

داده بودید؟
دکتر برج کوب: پسرم قرار بود خبر بدی، پیگیری نکردی، 

حاال اشکالی نداره، صبر کن ببینیم چی میشه! 
تینا ۳9 ســـاله: دکتر قیمت خیلی تنده، لطفا بیشـــتر 

راهنمایی بفرمایید!
دکتـــر برج کوب: اگر شـــوهرتون توانایی تامین همین 
خونه نقلی رو هم نـــداره، تجدید نظر کن دخترم! چرا 

راه دور بری؟ همین آقا میثم خودمون، مشکل جفتتونم 
حل میشه!

پویا 19 ســـاله ترم سه: استاد با ۲۰ تومن پیش و ۵۰۰ 
تومن اجاره مورد دانشجویی چی دارید؟

دکتر برج کوب: پسرم نداری یه ۵ تومن دیگه بذاری روش؟
تینا ۳9 ساله: استاد شیرینی خوردیم آخه! اونم با مشاوره 

سایت خودتون!
دکتر برج کوب: مشـــکلی نداره، آقا میثم هم عقد کرده، 
طالق بگیرید، »طبق آمار، به ازای هر ۴ طالق یک تقاضای 
مسکن وجود دارد« که در مقایسه با آمار ۴ تقاضا برای ۴ 

ازدواج خیلی بهتره! بیایید خودخواه نباشیم!
پویا 19 ساله ترم سه: استاد این رو که هفته پیشم گفتید. 

من هم ۵ تومن گذاشتم روش، دوباره اومدم!
دکتر برج کوب: دیر گذاشتی فرزندم!

میثم 47 ســـاله: دکتر، اگر تینا خانوم مشکلی نداشته 
باشند، پویا جان رو هم به فرزند خوندگی قبول کنیم که 
مشکل اونم حل شه! راستش تو این سن و سال حوصله 

ونگ ونگ بچه ندارم.
دکتر برج کوب: نظرت چیه دخترم؟

تینا ۳9 ساله: من تا حاال فقط سه تا ارشد خوندم، هنوز 
به اهداف تحصیلیم نرسیدم!

پویا 19 ساله ترم سه: قبول کن دیگه مامان!

شاهرخ بایرامی

مشکل مسکن دارید؟ طالق بگیرید! 

پادشاه سوازیلند چه کم از موگرینی دارد؟
و چرا در سلفی هیچ کسی رئیس جمهور لسوتو نیست!؟

مهدی نورمحمدی

نتیجه کنکـــور فقط اونجاش که »دکتر بعـــد از این بابام« تو بیوی 
اینستاگرام جای خودشو به »به خدمت میروم مادر کجایی...« میده.

ناصر جوادی 

بعـــد از اینکه 
اعمـــال حج را 
تمام کردند. رو به کعبه ایستادند. 
فرزندان و نوه ها را دعا کردند. از 
خدا برایشـــان عاقبت به خیری، 
ســـالمتی وزندگی پرخیروبرکت 

خواستند. 
پیامک های روز بعد اعضای خانواده:
بهنام)نوه بزرگ(: سالم آقاجون ، 
حجتون قبول باشه . گوشی همراهی 
که گفته بودم، اینجا خیلی گرونه. 
میگن اونجا ارزونش پیدا میشـــه. 

مدلش رو براتون می فرستم.
شـــهناز)دختر اول(: مادر جون 
ســـالم، زیارت قبول. اون ســـاری 
زرشـــکی که گفته بودم، می خوام 
عروســـی مهتـــاب بپوشـــم. فقط 
مادرجون، یـــه وقتی براتون زحمت 

نشه.
پگاه)نوه کوچک(:عزیزجون سالم . 
مادر بزرگ آرمیتا از حج برگشته بود، 
براش عروسک خرسی آورده بود. منم 

بزرگتر و رنگ صورتیشو میخوام.
ناهید)عروس خانواده(: مادر جون 
سالم! زیارتتون قبول باشه ، یه وقت 
به زحمت نیفتید چیزی برام بخرید! 
من و احمد به جز سالمتیتون، چیزی 
برامون مهم نیست . فقط میگن یه 
کفش طبی جدیدا درســـت کردند 
که خیلی برای ســـالمتی پا و کمر 
مناسبه.شما وآقاجون هم که پاتون 

-بمیرم- درد میکنه. 
احمد)تک پسر(:آقاجون سالم. 
زیارت قبول. یه انگشتر یاس کبود 
و ُدوریمـــن میخوام تا کلکســـیون 
انگشترام تکمیل بشه. قربونت بشم.
پـــگاه: مادرجون اگه صورتیشـــو 

نداشتند ، قرمزشم دوست دارم.
 بهنـــام: آقاجـــون مدل گوشـــی

Apple iPhone 7
خـــدا به آقاجـــان رحم کنـــد. تازه 
کمر دردش کمی خوب شـــده بود. 
دوست نداشت شرمنده همسایه ها 

هم بشود.

سیدجواد حاتمی

اجناسی که حاجیان حتما باید بخرند

بعضی اخبـــار در نـــگاه اول خیلی 
مهم هســـتند. بعد در نگاه دوم آدم 
خنده اش می گیرد. بعدتر در نگاه سوم شک می کنی که 
نکند واقعًا مهم بوده اند و ما متوجه اهمیتش نشـــدیم و 
الکی به آن خندیدیم؟ یکی از این خبرها این بود: »همسر 
ملکه بریتانیا از ســـمت خود استعفا داد«. البته این خبر 
ادامه هایی هـــم دارد که آنها را هم می خوانیم و با هم در 
ابعاد مختلفش کنکاش می کنیم تا خدای نکرده مدیون 
خانواده سلطنتی بریتانیا نشویم و الکی به آنها نخندیم:

)همه مطالبی که داخل گیومـــه آمده عینًا از پایگاه خبری 
دیلی اســـتار نقل شده است. نخند، جدی میگم، این تیکه 

طنز نیست بخدا!(
»همسر ملکه بریتانیا در 
سن 9۵ سالگی از 
سمت خود استعفا 
داد و 

شد«. یعنی بازنشسته 
االن ایشان دقیقا از چی 
استعفا داده اند؟ در انگلستان 
همسر ملکه بودن هم سمت و شغل 
حساب می شود؟ بعد االن که استعفا 
داده اند دیگر همسر ملکه نیستند؟ 
نکته بعد اینکه 9۵ سالشان بوده؟ 
دمشان هم گرم! بابا جوانگرایی هم 
حدی دارد!
از ســـلطنت طلبان و  »بســـیاری 
رســـانه های انگلیسی با انتشار 
اخبار کذب از احتمال درگذشت 
شـــاهزاده فیلیـــپ معروف به  
»دوک ادینبـــرا« خبر دادند. 
دوک؟ ایشـــان دوک بودند؟ 

یعنـــی در دوره و زمانـــه ای که مردم آیفون ۷ دستشـــان 
می گیرند و با پورشـــه می روند پای صندوق رای، هنوز در 
انگلســـتان دوک و دوک بازی هست؟ واال ما تا حاال فکر 
می کردیم این حرفها را رابین هود از خودش در آورده بود 
تا وجهه نظام حکومتی انگلستان را خراب کند و سکه ها 
را باال بکشد، وگرنه شان دموکراسی انگلیسی باالتر از این 
حرفهاست! راستی مگر اصال دوک یک چیزی نبود که به 

نخ و چرخ خیاطی و اینها ربط داشت؟ گیج شدیم بابا!
»مســـتخدم مخصوص ملکه در مصاحبه با دیلی استار 
از علت بازنشســـتگی همســـر ملکه پرده برداشت. وی 
گفت: مرگ دوستان، کهولت، بیماری و از دست دادن 
مراسم کریسمس باعث شد او نسبت به ادامه فعالیتهای 
حکومتی مردد شـــود.«من گفتم آدم در 9۵ ســـالگی 
الکی کناره گیری نمی کند ها! آن هم از شـــغل مهمی 
مثل همســـر ملکه انگلیس بودن. نگو بنده خدا مراسم 
کریسمس را از دست داده است! خدایی من هم باشم، 
ببینـــم آنطرف کاخ دارند می زننـــد و می خورند و کیف 
می کنند بعد من مجبورم اینطرف بنشینم زیر پتو شلغم 
بخورم، استعفا می دادم. ملکه هم برود به تنهایی همه 
دلفینهـــای بریتانیا و مراغابی های رودخانه تایمز را که 

صاحبشان است بچراند!
»شاهزاده گفته بود: احساس می کنم زمان آن فرا رسیده 
تا یک گام به عقب برگردم و از امور سلطنتی کناره گیری 
کنم.« راســـتش ما تا می گفتیم زشت نیست در قرن ۲۱ 
هنوز یک کشـــور به صورت پادشاهی اداره می شود و یک 
نفر به خاطر اینکه از شـــکم یکی دیگر درآمده می شـــود 
رئیس مملکت؟ می گفتند اینها همه اش تشریفاتی است و 
ملکه یک چیز الکی است و دموکراسی انگلستان رودست 
ندارد و... . بعد االن معلوم شد که همسر ملکه هم در امور 
ســـلطنتی دخالت دارد که؟ یعنی ملکه دیده به تنهایی 
نمی تواند یک چیز تشـــریفاتی باشد، به همسرش گفته 

بیا دو تایی با هم تشریفاتی باشیم؟
»این مســـتخدم که حدود یک دهه وظیفه سرو نوشیدنی 
برای ملکه و همسرش را دارد...«. من دیگر حرفی ندارم!

دو بیت خبر

اعالم لیست تمام سرچ های گوگل

فهیمه انوری

صد فحش رکیک هست حقَّت گوگل!
از دست رئیس کله شقَّت گوگل!

هر چیز بدی که سرچ کردم لو رفت
نفرین به تو و دهان َلقَّت گوگل!

گرما عامل گرانی مرغ

مهدی پیرهادی

هم وضع من و جیب پریشان و خراب است
هم حضرت خورشید سرش گرم عذاب است

گفتم که چرا مرغ گرانتر شده،فرمود:
 گرما زده این مرغ دگر جوجه کباب است

مصرف باالی ماده مخدر گل

عارفه نصیری

یک بار چرا؟؟مدام گل باید زد
مثل مسی و بکام گل باید زد
از دست گرانی و غم بیکاری

هیهات که صبح و شام گل باید زد

مردی که  پس از سه دهه بی خیال 

فدراسیون بوکس نمی شود!

سیده کوثر سعیدزاده ناصر جوادی

   محمد کارگر

سیدمهدی موسوی

   داود افرازی

گرانی مرغ


