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دفتر  پیغامگیر  تلفن  شده  پیاده   متن 
فرضی!  کشور  یک  جمهورِی  ریاست 

)هرگونه شباهت اسمی اتفاقی است!(
ریاست جمهوری  دفتر  با  شما  سالم!  با 
لطفا  گرفته اید!  تماس  خودتان  کشور 
رو  از دولت عدد یک! جهت  جهت تشکر 
کردن اسناد تخلف و دریافت حق السکوت 
عدد دو! جهت اعتراض به افزایش عوارض 
خروج عدد  ، در صورتی که اعتقاد 
در   !133 عدد  است  خودمان  کار  دارید 
صورت اعتراض به عدم ثبات نرخ ارز عدد 
یه جا  انتگرال  باالخره  )دیدین   
اعتراض  صورت  در  خورد!(.  به دردتون 
و  بعد(  دقیقه   27( بیکاری...  نرخ  به 
درصورتی که هنوز از رو نرفته اید 15 دقیقه 
به نیت دولت منتظر بمانید تا پیغام صوتی 

شما دریافت شود. 15 دقیقه بعد! بوق... 
دکتر  که  شنیدی  حتما  رئیس!  آقای   -

من کلید ندارم!

شریعتی )از اندیشمندان ایرانی( خطاب به 
شاگردش پروفسور حسابی)از دانشمندان 
ایرانی( گفته: یه پایان باز! بهتر از یه بازی 
سفر  تا   30-40 به  دلمون  ما  بی پایانه! 
عوض  هوایی  یه  که  بود  خوش  خارجی 
می کردیم، اونم با این وضع عوارض، فقط 
در  خارج!  بره  می تونه  واقعی  جادوگر  یه 

جریان باش که پشیمانم!
- دبیر روزنامه مهتابم! خواستم هماهنگ 
کنم ما فردا تیتر یلدا نمیریم! تف تو ریا! 

قطع نکنید یه وقت...
طوالنیه،  پیغامگیر  این  چقد  -جهانگیر! 
که  بزنم  رو  دولت  از  تشکر  شدم  مجبور 
بذار  گذاشتم!  جا  کلیدارو  شه!  وصل  زود 

زیر گلدون شب برمی دارم!
روزنامه  طنز  ضمیمه  بی قاموس،  -از 
قاموس تماس می گیرم! دایرکت رو چک 

کنین لطفاً!

- مسوول تشریفات وزارت خارجه هستم، 
نشست  برای  بدونم  می خواستم  قربان! 
فردا، همون چلوماهیچه با کباب دنده رو 

سفارش بدیم یا املت بزنیم؟؟
- آقا نگهدارین من میخوام پیاده شم. کی 
مشکیمم  لباس  میره  تا 1400؟؟  شما  با 
بدین!  اونم  بی زحمت  عقبه  صندوق  تو 

خداحافظ آقای رئیس جمهور، بای!
شمام  ولی  ندادم  رای  بهتون  من  آقا   -
حداقل چهارتا طرفدار درست و حسابی دور 
خودتون جمع می کردین. ما کلی دلمون 
رو صابون زدیم  رقیبای انتخاباتی مون رو 
سر بی برنامگی های دولت، مسخره کنیم، 
حاال مجبوریم دلداریشون بدیم! تو رو خدا 
دیگه این دلخوشی های کوچیک رو از ما 

نگیرین! 
- جهانگیر! کلیدارو که نذاشتی! اه حاال من 

چیکار کنم؟؟ بیب بیب بیب... 

 شاهرخ بایرامی

بادآينده، پاالينده 
و انواع بادافزار

هوپیولوژیس��ت دانش��مندان  دی��دگاه  از   ب��اد 
)tadbir-o-omid( نوع��ی پاالین��ده بوده و در 
بسیاری از موارد، به جاي سایر مواد شوینده و بَرنده 
قابل اس��تفاده است. در اینجا به چند نمونه از انواع 

آن اشاره مي کنیم.
 

)foot( :باد ِملو
این نوع باد بیش��تر مصارف خانگی داشته و جهت 
تمیز ک��ردن ُکپه خ��اک روی میز ی��ا ضدعفونی 
کردن لقمه غ��ذای توی جوی افت��اده، همچنین 
 درآوردن پلیس��ه آهن از چش��م دیگران اس��تفاده 

می شود. 

)velengar( :باد ِولو
ای��ن نوع باد، عامل پیدایش دختران دم بخت بوده 
که با ول��و کردن جزوه های دانش��جویان دختر در 
دانشگاه و جمع آوری آن توسط گروهی از پسراِن در 
کمین نشسته، باعث آشنایي و باقالي ات به چندَمن، 

مي شود.

)Aaarogh( :باد ِگلو
این باد از جمله پاالینده های شخصی است و کارکرد 
تصفیه معده را دارد. در دوران ش��یرخوارگی باعث 
خنده م��ادر، در دوران جوانی باعث خنده خواهر و 
برادر و در دوران پیری باعث خنده نوه ها و نتیجه ها 

شده و کالً شادی آفرین است.

)jelogir( :بادِجلو
این باد در س��طح کالن اس��تفاده ش��ده و کارکرد 
آلودگی زدایِی دو منظوره دارد که می تواند آلودگی 
را همزمان هم از  هوا و هم از پرونده واردات بنزین 

خارجي پاک کند.
این باد به قدری جلوی خرابکاری ها را می گیرد که 

مسووالن برای آمدنش فراخوان دعا مي دهند.

  فاطمه سادات محمودیان

   محمدامین میمندیان

شنبه
امروز جش��ن تولد دخترم اس��ت. از حاج آقا 
امروز را مرخصی گرفتم که خانه را برای یک 
جشن مفصل آماده کنم. قرار شد یک امروز را 
حاج آقا با ماشین خودشان بروند سرکار. آخر 
تزئین یک خانه هش��تصد متری کار یک نفر 
نیست. هرچه به خانم اصرار کردم که کارگر 
بگیریم، قبول نک��رد. گفت می خواهم خودم 

خانه را برای جشن تولد دخترم آماده کنم.

یکشنبه
امروز که رفتم دنبال ح��اج آقا، طفلک از در 
خانه ت��ا در محل کار یک کلم��ه هم حرف 
نزد. فکر کنم هنوز بابت کادوی جش��ن تولد 
دخترم ش��رمنده است. حق هم دارد. طفلک 
فقط توانس��ت یک لکس��وس ب��رای دخترم 
بخرد، آن وقت منی که راننده اویم یک زمین 
هزارمتری به دخترم هدیه دادم. خب! هرکس 
هم که باشد خجالت می کشد. خدا کند وضع 
مالی حاج آقا هم خوب شود. ای لعنت به این 

فاصله طبقاتی.

دوشنبه
امروز ح��اج آقا خیلی خوش��حال بود. وقتی 
داشتم از س��ر کار برش می گرداندم زنگ زد 
خانه اش و به حاج خانم گفت که برای ش��ام 
کل فامیل را دعوت کند رستوران گردان برج 
میالد. بعد هم یواشکی، طوری که من نشنوم 
به منزل گف��ت: از همین روزها دیگر مجبور 
نیس��تیم فق��ط کوبیده و برگ و شیش��لیک 
بخوریم. می توانیم غذاهای سلطنتی و اشرافی 

کشورهای دیگر را هم به منو اضافه کنیم.

شنبه چند ماه بعد
امش��ب دعوت بودیم به جشن ختنه سورون 
نوه حاج آقا در یکی از تاالر های بزرگ ش��هر. 
خیلی از کله گنده ها هم دعوت بودند. متناسب 
با مزاج هر میهمان چندین نوع غذا تهیه شده 
بود. حاج آقا به مناسبت این روز فرخنده یک 
معدن سنگ های قیمتی به نوه اش هدیه داد. 
خیال من هم راحت ش��د چ��ون حاال بدون 
خجالت کش��یدن از حاج آقا و خانواده ش��ان 
می توانم یک جشن مفصل برای ختنه سورون 
پس��ر خودم بگیرم. خدا رو ش��کر که باالخره 

حقوق نمایندگان مجلس افزایش یافت.

  محمدرضا رضایی

متن لورفته از پیغامگیر صوتی دولت یک کشور فرضی

   امین شفیعی

همدم روز و شبم جان جهانم تخم مرغ
ای تو ذرات تمام جسم و جانم تخم مرغ

نازنین با رنگ زردت از همه دل می بری
تازگی ها رفته ای با شاتو بریان می پری

میل داری قیمتت از مادرت افزون شود
بی تو از دانشجوان روح و روان بیرون شود

مديريت
تخم مرغی

   سیدمهدی موسوی

تذکره.. المکدر:  مصیبت نامه دهک های ژن معیوب و یارانه حذف شدگان

ادعیه مخصوص حل همه 
مشکالت تا 1400

به اهتمام: شیخ التدبیر حسن 
روحاني )دامت کلیده فعاله(

شامل: دعاي رفع آلودگي هوا، 
دعاي کاهش بیکاري، دعاي 

ساخت مسکن اجتماعي، دعاي 
رفع تحریم ها، حرز بستن دهان 

منتقدان و شونصدهزار ادعیه 
کارراه بنداز دیگر

چاپ: اول- 96/9/28
قطع: وزیری

شمارگان: 23500000

ناشر: آشنا

به سفارش سازمان حفاظت 
محیط زیست و دستیار ویژه 

ریاست جمهوري
قیمت: توافقي

معرفی کتاب

مگر ختنه سورون بدون هدیه می شد؟

خاطرات راننده يک خدمتگزار

درددل های يک خادم ملت
نامه سرگشاده نماینده اصالح طلبان مجلس به مردم

ح�ذف یاران�ه 34 میلی�ون نف�ر در  ■
بودجه 97 به پیشنهاد دولت

بی تو توی املتم باید چه چیزی بشکنم؟
گوجه را در ماهیتابه با چه چیزی هم زنم؟

بی تو کتلت یا کوکو یک اتفاق شفته است!
بی تو حتی الویه یک سیب زمینی پخته است!

رفته ای! دردت چه ها با قلب عاشق کرده است
میرزا قاسم هم از دوری تو دق کرده است

بی تو مرغانه، غذا نه! آرزو یا باور است!
کیک و ته چین بی تو از سوپ و خورش هم شل تر است

بی تو نه خاگینه ای، نه نیمرو، نه اشکنه
کاش هر چه زودتر نرخ تو ای جان بشکنه!

مردم عزیز ایران، با توجه به هجمه هایی که توس��ط برخ��ی بیگانگان و بدخواهان ایران، علیه افزایش 
حقوق نمایندگان خدوم ملت ایجاد شده، الزم دیدم با انتشار لیستی از مخارج یک نماینده، شما ملت 

شهیدپرور را از وضعیت اسفبار معیشتی این خدمتگزارتان آگاه کنم.
اج��اره خانه: کافی اس��ت از ه��ر بنگاهی که می خواهید در تهران س��وال کنید که اجاره دویس��ت - 
سیصدمتر خانه  نقلی مبله در یک محله فرومایه  شمال تهران، دارای نیم متر جکوزی که همیشه خدا 

هم آبش سرد است، چند می شود؟ خودتان بپرسید. من دیگر توضیح ندهم.
ماشین: خواهش می کنم از ملت ایران، فقط با یک سرچ ساده ببینند با این وضعیت گرانی و گمرک و 
نرخ ارز، قیمت یک تویوتا لندکروز اسقاطی مدل 2016،هشت دنده اتومات، با چنجر6خشابه، یخچال 

و سنسور پارک دوبل چند است؟ دیگر قیمت شیشه ضدگلوله و راننده و بادیگارد پیشکش.
اینستاگرام: ملت عزیز ایران قطعا درجریان مخارج سنگین جشن های تولد و یلدا و هالووین و... هستید 
و بخوبی درک می کنید که وقتی حقیر جشن تولد خیلی ساده دوسالگی پیج اینستاگرامم را بخواهم 
بگیرم چه خرجی روی دس��ت آدم می گذارد. تازه االن حقی��ر 20 کا فالوور هم ندارم، خدا به دادمان 

برسد وقتی اینها بشود 100کا، 500کا.
اینها را نگفتم که خدایی ناکرده منت بگذارم. تنها گفتم که مردم در جریان اوضاع قرار بگیرند تا خود 

قضاوت کنند که مردم بهترین قاضیانند.
باقی بقایتان

منم خدمتگزارتان

گفت وگوی�ي کوتاه با تنه�ا بانوي برگزیده 
مسابقات شعرطنز استان خراسان رضوي

از کی و چطور گرفتار طنز شدید؟
حدود 2سال پیش به طور اتفاقی، با عضویت در 
یک گروه شعر طنز. البته عالقه مند به شعرطنز 
بودم و گاهی با حضرت حافظ شوخی می کردم 
اما تا قبل از ورود به این گروه، خیلی جدی دنبال 

طنز نرفته بودم.

لطف مي کنید آدرس�ش را بگویید، من هم 
مي خواهم شاعر طنز بشوم؟

طن��ز باید توي وجودتان باش��د و ای��ن گروه یا 
گروه های مش��ابه، فقط جرق��ه اش را مي زند. ما 
مثل کوزت از چشمه آب آوردیم تا به این مرحله 

رسیدیم!

در خانواده تان طنزپرداز دیگري هم هست؟
نه، ولي خانواده شوخ طبعی هستیم.

البته اهالی خراسان، یک رگ شوخ طبعی و 
رک گویی دارند.

دقیقاً! من هم هردوي اینها را دارم.

آیا قصد دارید ترک کنید؟ 
قصد ت��رک که ندارم اما انگی��زه براي ترک هم 

ندارم!

چه مقامی کسب کردید و قبالً چه؟
رتبه برگزیده مس��ابقات استانی شعر طنز که به 
میزبانی شهرستان کاشمر برگزار شد و من تنها 

بانوی برگزیده جشنواره بودم.
قب��الً هم در دوره دانش��جویی، رتبه دوم ش��عر 
دانشجویی استان را به دست آوردم و چند رتبه 
اول و دوم در جشنواره شعرفجر، جشنواره شعر 

رضوی و مسابقات شعر دفاع مقدس.

کوتاه بفرمایید کی، چکاره و کجا هستید؟
ملیحه خوشحال، مشاور کنکور هستم  از فریمان، 

فارغ التحصیل مدیریت و برنامه ریزی آموزشی.

اگر ممکن است خوانندگان را به یک شعر 
طنز میهمان کنید.

بله! ممکن است.

خدا را شکر بیکاری دروغ است
شیوع درد و بیماری دروغ است

همه شادیم و در دل ها غمی نیست
همین تعداد سیگاری دروغ  است
آقا کی گفته ما معتاد داریم؟!؟

کراک و شیشه و ماری)جوانا( دروغ است
مقامی گفته از امنیت شهر:

یقیناً کودک آزاری دروغ است
هوا خوب و تنفس هست راحت

غبار و گرد و خاک، آری، دروغ است
ببین بکر است رود و کوه و جنگل
پس اخبار زمین خواری دروغ است

نبوده اختالس و رانت هرگز
اگر هم بوده آثاری! دروغ است
چراغ صنعت و تولید روشن

رکود صنعتی، باری دروغ است
نکن باور که هر چیزی شنیدی
همه فی نفسه آماری دروغ است

مثل کوزت، آب آورديم!

هوا کتک می خواهد

پنچر شده! بی بهانه جک می خواهد
باور بکنی یا نه، کمک می خواهد

کارش دگر از ناز و نوازش رد شد
آلودگی هوا کتک می خواهد

   مینا گودرزی

کار کدخدايی
حقوق اندک و این کدخدایي!؟
نخواه از من دگر کارخدایي!

مرا دریاب بیت المال! ُمردم
شدم در راه این خدمت، فدایي

   ناهید رفیعی

سیدمحمدجواد طاهری

پاول کنستانتین/ رومانی

 جعف�رزاده، نماین�ده اصالح طلب رش�ت در  ■
مجلس: حقوق مجلس )ماهی 5/5 میلیون تومان( 

برای نماینده ها فاجعه است!

گاو است و یا پری است این گوساله؟
گوساله  سامری است این گوساله

آنقدر گران است که من فکر کنم
تضمین شده کری است این گوساله

گوساله سامری
   امین شفیعی

مسعود ضیایی زردخشویی


