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      اعظم محمدی
اینک که راویان اخبار و ناقالن آثار و طوطیان 
شیرین گفتار هم تلگرام رو پاک کردن، تلگرام 
آن اپلیکیشن پرطرفدار، آن دورف زاده  نارستگار، 
بسیار ، وسیله   کانال های  و  دارنده  سوپر گروه 
عذاب عمه و شوهرعمه بیکار، برهم زننده امنیت 
اقشار، سارق االطالعات و مکان االمید االشرار و 
رئیس جمهور  پُز  ابزار  بی مقدار،  فیلترشوی  آن 
خسته ولی امیدوار از زندگی مردم چشم انتظار 
شریف،  ملت  آن  عموم  بر  بربسته،   رخت 
داخل  موجود  وضع  را  اعصاب شان  کرده  که 
و  ردیف  در صحنه حاضران خیلی  آن  و  قیف 

آخِر گرامانه 

 امین شفیعی

رفته باال دوباره نرخ دالر
همه جا پر شده است از بیکار
وضع تولید داخلی است نزار

یک دو جاسوس نیز کرده فرار
این وسط یک گروه نایس برند

همه دلواپس تلگرامند

گر که هستی مدیر یا فراش
در اداره به جای کار و تالش 
جهت پیشرفت وضع معاش
یک ابر شاخ در تلگرام باش
عکس بگذار در اینستاگرام
در تلگرام ِسند کن پیغام

جای طبخ کته و دمپختک
برو هی پشت هم بزن هشتگ

کودکت گشنه است؟ خوب به درک!
راه حل هست نیشگون و کتک!

گور بابای بچه و باباش!
در تلگرام خود برو خوش باش!

هم می و جام را خدا آورد
هم دل آرام را خدا آورد!

چون که برجام را خدا آورد
پس تلگرام را خدا آورد!

پس به دولت برو بزن تلفن
و تلگرام را مطالبه کن!

دمپختک و هشتگ

مزاج ما به مزاج شما نمی خوره، خدافظ!

 زهرا آراسته نیا

ای نخبه  در رقص و قِر و بدمستیچون یوز!
فعال محیط زیست گویا هستی
حاال که خبر رسیده تو جاسوسی

 چون یوز چرا ز دست قانون جستی؟

پاسخ سازمان محیط زیست به نامه استعفای کاوه مدنی از دور 

   محسن انصاری نژاد

     نرگس داشادیان

جنابعالی در 6 ماهی که عهده دار مسوولیت 
عماًل  بودید،  حفامز  سازمان  پوشش  در  نفوذ 
علمی  پشتوانه  به  توجه  با  که  دادید  نشان 
کم نظیر، پشتکار ستودنی در دور  زدن  دیگران، 
راه  ایجاد  در  ابتکار  و  خالقیت  مردمی،   رفتار 
در روها و فرار به هنگام مشکالت، چگونه می توان 
در راستای خدمت به مردم و کشور بدون هیچ 
نبود  بیهوده  گرم.  دمت  بود.  گونه چشمداشتی 
که در سی سالگی در بیش از چند قرن اخیر در 
تمام دانشگاه های غرب  استاد  مقام  جوان ترین 
به  بودن  ممنوع الخروج  وجود  با  توانستید  اروپا 
طرز محیرالعقولی بار خود را ببندید)اینجا برایش 

شکلک چشمک کشیده!(.
شما با روحیه مثبت و انگیزه باال پذیرای افکار 
مسموم مردم و دلواپسان بودید و هیچوقت از یاد 
تیر  رفت)قلب  نخواهید  سازمان  خدوم  پرسنل 

خورده به همراه دو قطره خون از دهلیز چپ( .
من مطمئن هستم امثال کاوه مدنی ها سال های 
آتی با توجه به توانمندی ها و  شایستگی های شان 
در هر کجای این گیتی که  باشند به انگلیس و 
برادران سواری خواهند داد و از این کمک دریغ 

نخواهند کرد.
خواهیم  سربلندی تان  و  موفقیت  آرزوی  در 

ماند.)بغض(

به ریال!
بیچاره شود دالر قطعاً امسال

با همت این دولت خوب و خوشحال
ِمن بعد به احترام پول ملی

اعالم کنید شغل را هم به ریال!

 مصطفی صاحبی

بازیگران اندک سخیف و آن کاسبان  حتی آن 
محنت کشیده از خرید کاالی خارجی، کارگران 
زحمتکش داخلی، آن پدر شرمنده از نبود یک 
پرس غذای حاضری و آن دانشجوی دانشگاه های 
قلقلی،  و  راه  راه  و  زنان خانه دار ساده  صنعتی، 
خیلی سریع بدون ذره ای معطلی، با کوچ بهنگام 
از تلگرام به پیام رسان داخلی با اینترنت مجانی و 
حافظ امنیت اخالقی،  بساط عیش دشمنان ایران 
اسالمی، مهد فرهنگ و تمدن آریایی را برهم زده 
و پرچم مام وطن را برافراشته سازند. خیر ببینین 

شادیاتون جبران کنیم.

رئیس دول�ت: اگر مدیري ادب 
الزم را به خرج نداد، غاصب است.

- رئی��س جمه��ور ه��م مدی��ر 
محسوب میشه؟!

ابتکار: دولت جلوي ناامیدکردن 
جامعه مي ایستد.

- شما چرا با این حالتون؟!

ب��رای  ای��ران  اق��دام  ظری�ف: 
آمریکایی ها بس��یار ناخوش��ایند 

خواهد بود.
- لطفاً قبلش بگید ما چشمامون 

رو ببندیم!

عباس گودرزی: باید مشخص 
شود سفرهای خارجی نمایندگان 

چه گره ای از مردم باز می کند.
- نماینده ها هم مردمن دیگه!

محمد پنجعلی: هیچکس دنبال 
حل فساد در فوتبال نیست.

- چون همه دنبال در آوردن پول 
از فوتبال هستن!

وزیر اقتصاد: اجازه خروج ارز از 
کشور را نخواهیم داد.

- فحش گذاشتن کسی ارز خارج 
کنه، اینقدر سختگیر!

وزیر نیرو: باید با کم آبی سازگار 
شویم.

- همونجوری که با آلودگی هوا و 
خاک سازگار شدیم!

 امیر معظمی

من که ناخن و لب و موی سرم مصنوعی است
هرچه دارم بر تن و دور و برم مصنوعی است

گونه و لپ ها، کمان ابروان و خنده ام
بینی و یک چند جای دیگرم مصنوعی است

من در این بی شوهری، همسر نمی خواهم دگر
کودکم »پو« گشته است و شوهرم مصنوعی است

مادرم فریاد زد؛ اینقدر آرایش نکن
خوشگلی ذاتی ست، اینها دخترم مصنوعی است
عشق من با طعنه ای پرسید هستی اهل چین؟
هرچه داری ای نگار تک پرم! مصنوعی است

ناگهان ماموری آمد تا دهد بیهوده گیر
گفتمش مویی که دارم خواهرم مصنوعی است
خواست ارشادم کند با فحش در پوزش زدم
داد کردم تا نگوید حنجرم مصنوعی است
دست او بشکستم و فیلمی گرفتم یکهویی
صحنه های گریه  دردآورم مصنوعی است

حمله کردند عده ای بر گشت و مامورش ولی
فیلم آن بانوی شیک و محترم مصنوعی است

شوهر مصنوعی!

      بهزاد توفیق فر

در »رسوایي« صرفه جویي کنید
و  است  سوئد  در  که  نوبل  آکادمي 
را  غیره  و  ادبیات  نوبل  برندگان  سال  هر 
انتخاب مي کند، پس از وقوع یک رسوایي 
چند  شد  مجبور  دیگر،  جنسي  بزرگ 
بروند  کند  استعفا  را  خود  اعضاي  از  تن 
بدهند  نوبل  خودشان  رسوایي  همان   به 
ذلیل ُمرده ها! چندي پیش هم در بي بي سي 
و سازمان ملل و یونیسف و چندین جاي 
اتفاق  جنسي  بزرگ  رسوایي های  دیگر، 
هم  خبرها  در  اتفاقاً  که  بودند  انداخته 
آمده بودند. حاال که کشورهاي اروپایي و 
آمریکایي و نهادهاي فعال در آنها همه اش 
رسوایي به بار مي آورند، پیشنهاد مي کنیم 
»رسوایي«،  مصرف  در  صرفه جویي  براي 
عوض  »کار«  با  را  رسوایي  تعریف  بیایند 
کنند و خالص! یعني خیال همه خانواده ها 
و پدرومادرها راحت باشد که اینها دارند آنجا 
رسوایي مي کنند و اگر یکدفعه یکي، کاري 
غیر از رسوایي انجام داد، آن را به عنوان 
رسوایي بزرگ در خبرها بیاورند و به اشد 

مجازات تکذیب کنند!

از ِکي خسته بوده؟
درست وقتي رئیس دولت تدبیروامید 
به علت خستگي زیاد! تعداد شاغالن فضاي 
دوربین  گفت،  بیشتر  ده  برابر!  را  مجازي 
بي شناسنامه دلواپس، قیافه متعجب وزیر 
رقم  داشت  که  داد  نشان  را  ارتباطات 
2میلیون را توي لُپش چپ و راست مي کرد. 
شاهدان عیني از رؤیت دو ُقلمبگي روي سر 
البته وزیر گفت که  وي نیز خبر داده اند. 
رئیس دولت خسته بوده و 200 هزارتا را 

2میلیون گفته است، اشتباهي!
همه 85 میلیون نفر جمعیت ایران هم 
في الفور قبول کردند و َچشم َچشم گویان، 
پَس پَسکي از کادر خارج شدند. فقط این 
سوال باقي مي ماند که رئیس دولت تدبیر 
و امید دقیقاً از چه تاریخي خسته بوده اند؟!

گوني ات پس کو؟
خبر  عدد   3 گذشت  که  هفته اي  در 
بود که توي آن پول بود. یکي دستگیري 
جایش  با  را  خودپردازها  که  سارقاني 
مي دزدیدند و معلوم شد به دلیل توقع زیاد 
اینکه:»شوهر  اثبات  و  بوده  همسران شان 
اینکه  دومین  نیست!«.  خودپرداز  که 
طارمي، 100هزاردالري که باید به حساب 
را حواله داده، ولي  پرسپولیس مي ریخت 
هنوز نریخته به حساب. که باید گفت:»ُخب 
مي ریزه بابا!«. اما سومي! اینکه آقاي حسن 
با گوني دالر  این مدت  روحاني گفته در 
مي آوردیم داخل کشور! بنده شخصاً هرچه 
جست وجو کردم، بانکي که اسمش »گوني« 
باشد پیدا نکردم حتي در جزایر سائوتومه و 
پرنسیب! اما با مراجعه به سنگ نبشته ها 
متوجه شدم که گوني همان »سوئیفت« 
است که تا حاال ِهي مي گفتند باز شده و 

دلواپس ها هم ِهي مي گفتند پس کو؟!

اسم رمز
     علیرضا تائبی پور

یک روز قبل
است.  جدی  بسیار  ژنرال  دارم.  استرس  خیلی 
است.  محرمانه  بسیار  اطالعات  این  می گوید: 
جاسوس های ما در سراسر دنیا و بخصوص در 
ایران و سوریه تالش زیادی برای به دست آوردن 
این اطالعات انجام دادند. اسم رمز رابط شما ر.ا.ز 
رازی  دارو،  به  عالقه اش  خاطر  به  ما  که  است 

صداش می کنیم.
بسیار  اطالعات  رازی  با  اینترنتی  تماس  از  پس 
خوبی به دست می آورم. اکنون زمان ضربه نهایی 
است. »بزرگ ترین پایگاه نظامی ایران در سوریه« 

این تیتر فرداست...

امروز
به خاطر زیاده روی دیشب با سردرد بیدار شدم. 

زنگ  تلفنم  دوباره  بی پاسخ! عجیبه،  تماس   45
می خورد.

- به خاطر این آبروریزی که کردی می فرستمت 
روی اقیانوس خدمت کنی....

از ترس تلفن را قطع می کنم. با لرز در اینترنت 
به  مربوط  اطالعات  لعنتی!  می کنم.  جست وجو 
پایگاه نظامی نبوده و فقط یه فرودگاه ساده تو ایران 
 بوده. می خواهم به رازی زنگ بزنم که تلفن زنگ 

می زند. خودش است. بدون سالم می توپد:
کنی  کارت  به  کارت  ما  برای  بود  قرار  -داداش 
که نکردی، دادم برات فوتوشاپ کردن، پولشم از 
 جیب دادم. یه کاری نکن برم تو سروش کانال بزنم 

علیه تون... بوق بوق بوق
و تلفن را قطع می کند. شماره اش مال همین دو 

کوچه پایین تر است...

attack لوت به عربستان!
     علیرضا تائبی پور

 We پیغامگیر!  روی   You are سالم،   -
فقط بعد از شنیدن صدای بوِق SMS واریز به 

حساب، گوشی رو جواب میدیم!
+ الو حاجی ترامپ! به ما حمله شده! لماذا گوشی 
رو برنمی داری؟ اآلن فی نصف اللیل من از کجا 

برات ُفلوس بیارم، اَی ِخدااا! فرستادم، اومد؟
+ بوووق، wait کن ببینم، آره OK شد! فقط 

حق شب کاری رو هم send کنی تمومه!
- یا اباه! واریز شد، اقول حمله شده به ما ...

+ بوووق، thank you خیلی ماچ، اینم رسید! 

now میتونی go کنی که مام بخوابیم...
- الرجل! اقول به ما حمله شده االن ما را َقَتلوا! 

شیرت   go to bed شما  نیست،  چیزی   +
 !daddy بود  کجا   attack میشه!  خشک 
نمیزنه!   attack ننه خودش به  تروریست که 
 money خورده که منبع donkey مگه مغز
خودشو قطع کنه! اینم که شنیدی just یه پهپاد 
بود که نیروهای خودیتون زدن... االن از سوراخ 
! good night ،که منم رفتم get out موش
- جداً؟ نحن که معدمون اومد تو دهنمون! بریم 

که ترس آدمو گشنه میکنه!


