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کاریکاتــور انقــاب اســامی ســومین محفــل طنــز  باشــگاه طنــز و 
کــرد. دوتــای قبلــی در حســینیه هنــر  خــود را در دیمــاه برگــزار 
گذشــته درس  کــه از  برگــزار شــده بودنــد. ایــن بــار خواســتیم 
کســی مجبــور نباشــد بــه خاطــر نبــود فضــا  گرفتــه باشــیم و دیگــر 
کنــد. بــه همیــن خاطــر  و صندلــی، ایســتاده مراســم را تماشــا 
کردیــم. در  ســینما فلســطین را بــرای برگــزاری نطنــز3 انتخــاب 
گرفتــه و  کــه 175 نفــر ظرفیــت دارد را در نظــر  ابتــدا ســالن ســه 
ــا  ــم. ت ــرده بودی ک ــاده  گر آم ــا ــداد تماش ــن تع ــرای ای ــان را ب خودم
صبــح روز برگــزاری هــم آمادگــی خــود را بــرای ایــن تعــداد حفــظ 
کــرده بودیــم تــا اینکــه خبــر رســید ســالن یــک را بــرای مــا در نظــر 
گرفته انــد. ســالنی بــا 500نفــر ظرفیــت! آمادگی مــان می خواســت 

ــم. کردی کنترلــش  از خــود بــی خــود شــود امــا 
کــه مراســم در ســالن  کردیــم  حقیقتــا بعــد از برگــزاری خــدا را شــکر 
گذشــته رو بــه رو  175 نفــره برگــزار نشــد وگرنــه بــاز بایــد بــا تجربــه 

می شــدیم و ایــن بــار تعــداد بیشــتری را ایســتاده می دیدیــم.
کمــی فتنــه داخــل آن  کــه  مراســم 9 دی برگــزار شــد و طبیعــی بــود 
بریزیــم. ســینما هــم یکــی از موضوعــات محفــل بــود. البتــه تــا روز 
کــه دو ســه روز مانــده بــه مراســم افتــاد،  قبــل از مراســم! اتفاقاتــی 
کــه دیدیــم قضیــه داغ  برنامــه مــا را هــم تحــت الشــعاع قــرار داد. مــا 
کــه از دهن نیفتد! کردیم  اســت کمــی پیــاز داغ فتنــه اش را بیشــتر 
ثابــت  پــای  کلیــپ  و  طنــز  موســیقی  اســتندآپ،  نثــر،  شــعر، 
ــا اســتندآپی از  محفل هــا شــده اند. البتــه علــی ســلیمانی هــم ب

مهمــان مــا بــود.
از  مختصــر  بیوگرافــی  یــک  اینکــه  بــر  عــاوه  کتابچــه  ایــن  در 
طنزپردازهــا می خوانیــد، بــا برنامه هــای اجــرا شــده هم احســاس  

کرد.   نزدیکی بیشتری را تجربه خواهید 

مقدمه
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محمدحسین مهدویان

 1369 مــرداد  دهــم  محمدحســین 
طــی  بــا  همزمــان  وی  شــد.  متولــد 
هــم  شــعر  تعلیــم  بــه  رشــد،  مراحــل 
کــه  نکشــید  طولــی  و  گمــارد  همــت 
کــه نــه، یــک چیزهایــی  متوجــه شــد 
عبــاس  دارد!  خــودش  وجــود  در 
او  مــراد  و  پیــر  کســوت  در  احمــدی 
شــبانه روز برایــش انــرژی نهــاد تــا بــا 
مخ زنــی، وی را از تحصیــل در مقطــع 
دکتــری رشــته علــوم قــرآن و حدیــث 
منصــرف و بــه یادگیــری الفبــای طنــز 
ــد و باالخــره موفــق شــد! ترغیــب نمای
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کمی فتنه گر شوی گل پسر بکوش  ای 
بلکه سهامدار حقوق بشر شوی

گر باد اغتشاش کّله تو هست ا در 
کّله خر شوی باید شبیه فتنه گران، 

کّله خر شدی هر قدر هم -عزیز دلم- 
قانع نشو، تاش بکن بیشتر شوی

مفتی بده همیشه سواری به این و آن
تا بر مقام مفت خوری، مفتخر شوی

کهریزک البته شاید تو را برند به 
کن اهل خطر شوی در این مسیر سعی 

که سبز تر اما همیشه سبز بمان تا 
از جلبکان حاشیه های خزر شوی

گاو گاو باش،  که فقط  َتکرار میکنم 
گاو نر شوی البته ماده باش، نری 

چون ما فقط به نیت دوشیدن آمدیم
که از لندن آمدیم با این امید بود 

که هر چیز مال ماست ما چیز می کنیم 
پست و مقام و پول و ِژن و میز مال ماست

سبزی برای ماست فقط، پس از این به بعد
گشنیز مال ماست ریحان و شنبلیله و 

که این همه سال است دائما یارانه ای 
توی حسابتان شده واریز مال ماست

که ندارد عزیز من اصا من و شما 
کنید مال شما نیز مال ماست باور 

که بحث بر سر آراء ملت است هرجا 
فوری شده است شاخک ما تیز، مال ماست

پیروزی نهایی هشتاد و هشت هم
خیلی تمیز و شیک و دل انگیز مال ماست

هم رای مردمان لرستان برای ما
کل رای مردم تبریز مال ماست هم 

که هنوز غرق خیال و توهمیم ما 
گرفتن آراء مردمیم دنبال پس 

که دور دولت مشتی حسن شده حاال 
به به چقدر مملکت ما خفن شده

هرگونه اختاس و رکود و تورمی
کن شده از بیخ توی دولت او ریشه 

کلید و تدابیر خوشگلش این دولت و 
حال مشکات بزرگ وطن شده
آزادی بیان همه جا موج می زند

البته شیخ، صاحب دسِت بزن شده

مال ماست



10

کاما از برکت عوائد برجام، 
تهران شبیه منطقه منهتن شده

کچری مایه دارها ُاملت شده است ال
که نهصد تومن شده غ  هر دانه تخم مر

که شیخ توی امورش موفق است از بس 
این بیت زیر، ورد لب مرد و زن شده
گیر دولتت کن حسن از  ما را خاص 

زاییده  ایم زیر تدابیر دولتت

حاال بیا به فتنه مرده نفس بده
افسار عقل را به هوا و هوس بده

بنشین و هی به بال و پر ما قفس بده
اصا به ما همه لقب خار و خس بده

کن یا این همه توهم خود را تمام 
که بیا و رای مرا نیز پس بده یا 

کودتا نکن خنگ خدا علیه خودت 
کار را نکن محمود، جان مادرت این 

برای تماشا کد QR را اسکن کنید. 
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علی سلیمانی

شــد.  متولــد  تهــران  1350در   ســال 
از  نمایــش  کارشناســی  مــدرک  او 
دانشــگاه آزاد دارد و بازیگــری و طــراح 
کــرده  دکــور بــودن را خیلــی زیــاد تجربــه 
در  ســعی  خیلــی  ســلیمانی  اســت. 
کاراتــه بــا فوتبــال داشــته  پیونــد دادن 
آمــده.  و در هــر دو رشــته عرقــش در 
ــراع  ــائولین را اخت ــال ش ــا فوتب بعضی ه
او  مانــدگار  کارهــای  از  می داننــد.  او 
می تــوان بــه بــازی در ســریال وضعیــت 
فیلــم  مشــترک  کارگردانــی  و  ســفید 

کــرد. اشــاره  اشــنوگل  ســینمایی 
انقــاب  طنــز  شــب  ســومین  در  او 
خاطــرات  از  اســتندآپی  بــا  اســامی 

گفــت.  60 دهــه 

برای تماشای استندآپ او کد زیر را 
اسکن کنید
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علی زکریائی

کامــا غیــر مذهبــی  او در یــک خانــواده 
دیــده بــه جهــان نمی گشــود! پرســتار 
بــه صــورت آویــزان نگهــش داشــت و 
ــا همــان ضربــه اول باالخــره نــه فقــط  ب
گشــود! هــزار  کا بــه جهــان  کــه  دیــده 
گولــه نمــک  ماشــاال از همــان بچگــی 
کــه  بــود. هفــده هجــده ســال اســت 
صــدا  کار  مســتقیم  غیــر  و  مســتقیم 
انجــام می دهــد. اعتقــاد دارد خــدا هــم 
اولیــن بــار بــا صــدا بــا پیغمبــرش حــرف 
زده اســت! پــس صــدا بهتــر اســت! ولــی 
حــال  در  دارد.  هــم  را  تصویــر  هــوای 
کارگردانی میکند. برنامه ســازی  حاضر 
تدریــس  می نویســد.  طنــز  می کنــد. 
می کنــد. انتقــاد زیــاد می کنــد. در رادیــو 
بــود االن نیســتنش! در تلویزیــون هــم 
کــه  کــه خــب ایــن  بــود االن نیســتنش! 
نیســتنش بــه نقــد یــا بی جنبگــی برخی 

آقایــان مســئول مرتبــط نیســت!
اجــرا و بازیگــری طنــز را دوســت دارد. 
اجــرا و بازیگــری طنــز هــم او را بســیار 
دوســت دارد. بــه قــول خــودش رپیجی 
تعریــف  یعنــی  اســت!  اللهــی  قــرت  و 
جدیــدی از بســیجی و حــزب اللهــی.

او مجــری شــب طنــز انقــاب اســامی 
اســت و در نطنــز3 قطعــه  موســیقی هم 
کردکــه شــعر این قطعــه را در ادامه  اجــرا 
می خوانیــد و می توانیــد خــود ترانــه را 
کد QR بشــنوید. شــعر  کــردن  بــا اســکن 
رجایــی  ملیحــه  را خانــم  ایــن قطعــه 

ســروده اســت.
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کی بوده و باشی تو ساغی و تو یاغی 
کوه خیالت در آنی متاشی شد 

وای از سخن چیز تو و شیخ سبک سر
تو فتنه این فتنه این حجره حاشیه تراشی

که هر بار حرفی نزن ای مخزن اشرار 
هی فتنه و آشوب به آفاق نپاشی

که دستت نرسید تا به ریاست هرگز تو 
قانون سر جاش است چه باشی چه نباشی

آنم چو نهم سر با عفت و دختر
به رای همه ما لگد میزدید آخر
که ارامش ما را نخراشی هشدار 

که توی صندوقا جاشی هی زور زدی تا 
که رییس جمهور ما شی هی زور زدی تا 

فکرم نمیکردی زمانی تو نباشی
سطل آشغال شهر شد از این غم متاشی

گر زد بخود از دست تو تبریز لرستان
تا همسر توست همسر توست دکتر خاق حواشی

که روی جلبک سبز است گلهای بنفشی 
تکرار غلط بوده و بیهوده تاشی

کلیدم نرسد سوی تو سودی از دست 
که تو دعوت نباشی اندوه ندارند 

چون نیستی اصا تو براشان چو داداشی

ساقی یاغی

برای شنیدن صوت این شعر کد QR را 
اسکن کنید.
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رضا احسان پور

دهــم مــرداد 1364 در اصفهــان بــه دنیــا 
آمــد. او هــر چــه بزرگتــر می شــد، درســش 
کــه  هــم بهتــر می شــد. و اینگونــه بــود 
گرفــت وارد رشــته مهندســی  تصمیــم 
شــود. چنــد ترمــی در دانشــگاه صنعتــی 
اصفهــان مهندســی شــیمی خوانــد. امــا 
کنتــرل فرآینــد و عملیــات  بعــد از مدتــی 
واحــد را رهــا کــرد و وارد عملیات طنز شــد 

ــت. ــا پیوس ــع ادبیاتی ه ــه جم و ب
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خسته ایم از شعار تکراری
اندکی هم شعور میخواهیم

بعد از این جای طوطی حراف
عاملی مرده شور میخواهیم

گل و بلبل کل اخبارمان 
گل و بلبل گل و بلبل تر از 

خر شدن در مرام مان چون نیست
کور می خواهیم کر چشم  گوش 

با وجود تمام زیباییش
با واقعیت بزک شود زشت است

تلخ باشد ولی حقیقت را
ساده و لخت و عور می خواهیم

تا مگر با بخارتر بشود
صندلی هایشان و ما فیها

خالدون روی میز آقایان
 دستگاه بو خور می خواهیم

کی و مردمی بودی  که خا ای 
حال از بچه های باالیی
گوشی گایه ها  ما برای 

غیر از اهل قبور می خواهیم

نه فقط تحت امرتان هستیم
بلکه ما تحت تحت تان هستیم
قرعه فال معنی اش این نیست

منصبی جز ستور می خواهیم

بسمان است تو سری خوردن
مرگ بر مثل پاپتی مردن

زهرمان می دهید هم آن را
توی جام بلور می خواهیم

گوهر یعنی  آه از این مرز پر 
یک وجب هم به ما نمی ماسد؟

مسکن مهر شد نشد هر چه
گور می خواهیم مسکنی غیر 

تا توانی دلی به دست آور
دل شکستن هنر نمی باشد

کم داریم کفاف  ما به قدر 
از شما جز قصور می خواهیم

کنید می آییم که لب تر  ما 
که در صحنه ایم یک عمری ما 

گاهی گرفتمان  گیر و   وقت 
از شما هم حضور می خواهیم

خادم ملتید یا ثروت؟
عامل وحدتید یا وحشت؟

خواهشی سخت و غیر ممکن نیست
زندگی با غرور می خواهیم

قرعه فال
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هیچکس فکر جان مردم هست؟
یا به فکر روان مردم هست؟

احدی جز خدا از آن باال
فکر سود و زیان مردم هست؟

شده حتی به قدر یک قوطی
فکر جا و مکان مردم هست؟

که امروزه کرده  فکر به این 
زندگی در توان مردم هست؟

گاهی ز روی بیکاری گاه 
کار جوان مردم هست؟ فکر 

در خوشی های شرعی اش فکر
غصه بیکران مردم هست؟

پشت آن میز شکل تخت روان
کمان مردم هست؟ فکر قد 
انتخابات ها شعار این است

شغل یارانه خانه مردم هست

که رد شد خر از پل آرا تا 
چیزی اصا از آن مردم هست؟
هست ها می شوند از دم نیست

جز عدم در جهان مردم هست؟

کی از رجال سیاسی خا
یک نفر درمیان مردم هست؟

ک آقایان گرد و خا یا فقط 
دائما در مزان مردم هست؟

ال به الی خطابه ها دیگر
جمله ای از زبان مردم هست؟

که می گفتند یا از نفتها 
قطره ای الی نان مردم هست؟

گرفته ام انگار دست باال 
نانی اصا دهان مردم هست؟

مانده ام چند سال دیگر هم
ردی از دودمان مردم هست؟

بگذریم از نبودن و بودن
اینکه امن و امان مردم هست

اینکه اصا ستاره بختی
کهکشان مردم هست داخل 

اینکه مانند فیلم ها جشنی
آخر استان مردم هست

کن خنده توی عکس را ول 
خنده ای بر لبان مردم هست؟

قد کمان

برای تماشای این استندآپ کد QR را 
اسکن کنید.
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محمدحسین علیان

پایــه ده حــوزه  محمدحســین طلبــه 
ارشــد  کارشناســی  و  قــم  علمیــه 
شــعر  بچگــی  از  اســت.  تشــیع  تاریــخ 
نــوع  از  بخصــوص  می گفتــه  زیــاد 
بــه  ورود  بــا  او  بــازی اش!  مســخره 
ــرد  ــعر را جــدی می گی ــوزه علمیــه ش ح
ــر  ــه جدی ت ــر چ ــودش ه ــه خ گفت ــه  و ب
کمتــر  شــعر می گفتــه شــعر جــدی اش 

بیشــتر. طنــزش  و  می شــده 
بــه همــه قالبهــا زده و همــه را  نوکــی 
کــرده، از شــعر بــه داســتان، از  امتحــان 
ــه نثــر و... .بعــد هــم ســراغ  داســتان ب
موضوعــات رفتــه و چرخــی در آنهــا زده 

و بــه طنــز دینــی رســیده اســت.
در  عضویــت  از  بعــد  هــم  آخــر  در 
باشــگاه طنــز انقــاب، دبیــری هفتــه 
طنــز  نشــریه  اولیــن  شبســتان،  نامــه 
اســت.  بــوده  دار  عهــده  بــه  را  دینــی 
کتابچــه طنــِز نمــاز در نوبــت  او چنــد 

دارد. چــاپ 
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بسم اهلل القاسم الجبار، خالق االشخور و الکفتار
ولحمــد هلل الــذی جعــل وســعتنا فی العرض، شــهرتنا فــی القرض 

و پارگینــا فــی الدرز
قــوم  صالــح  خلــف  الســعود،  آل  امپراتورتــوری  علــی  الســام  و 
بــود.   الیهــود, اصــا چــی چــی  ولــد حــرام االســرائیل  الثمــود، 
 العالمــون بالعلــم الجاهلیــت، و المومنــون بالکفــر و التکفیــر. و 
الیکــون هــذا اال بکمــک المموشــک المکشکشــین و مشــارکة 
قــِة الُمتمّلقیــن و قهقــُه اهلل و َضَحکاتــه علیــه.

َ
المشــرکین و ُجَعّل

و نحــن مــن آل الســعود، صاحــب القلــب التقلبــی، معــدٌة معدن، 
کــه روده. و نحــن بــه معنــی الواقعــی  حلقــوٌم فروغــون. روده هــم 

الکلمــه زبــون.
والســام علــی الریــِش الــی نــاف، شــیخ العــاف، ابواالنحــراف، 
گاف، الحــراج  50%آف، االبوبکــر البغــدادی، موجــود  پــدر علــم 
الزیــادی، پــی اچ دی التفکــرات الحــادی. و رحمــت الترامــپ و 

شــفقاته علیــه.
و الســام علــی اصحابــه و دولتــه، بچتنــا الشــیطون التهتغــاری. 
کــه فــی البیــت صــداش  عروســک االنفجــاری. مبــارٌز ِانِتحــاری، 
میزننــد :انــت حــاری؟ و هــو الداعــش قتلــه یســیر، عقلــه یــه ســیر.
یبعبعون)بع بع میکنند( فی المرتع الیواس آ. و یچرچرون فی النهار 

و یترتــرون فــی الشــام. و یپت متون )مصدر پتامــت( فی الریاض.
کــوال،  الکوکا االمتیــاز  صاحــب  کــوال،  الدرا مّلــت  علــی  الســام  و 
گــوال.  و هــو  گــوال آ گــوال،  مــن بقایــای آدم خــواران آ عشــیره الگا
اســرائیل الذین ســکت القائلون لنفرتهم و هلک الناس لنکبتهم 

ــه علیــه. ــان برکات ــار و ن ــم. و شــربت الن ــاس لعمته و فحــش الن
و الســام علــی الترامــپ و الســام علــی وزیــره و زیــره و روِیــه و 

عمــه اش. ارواح  هّمــه اش 
یــا ترامــپ! یــا مــن هــو َصاحــه فــی ِســاحه، و فــی ذراتــه مضــرات 

و فــی نفراتــه تنفــرات.
یا من هو، یا هو من. حالت سوم ندارد. و هذا همان این همانی.

کان االیــران صاحــب االفســران الجنــگ  ــا ترامــپ! إن  ــی! ی ــا رّب ی
النــرم،  فنحــن صاحــب االفســران النــرم الجنــگ! الداعــش الــذی 
تصویــره فــی الرســانه فرمانــده الُمهین)قدرتمنــد( و فــی المعرکــه 
ســودابه الَمهیــن؛  فبحــق الداعــش احفــظ الداعــش و فــإذا جــاء 
االزالــه ذهــب الداعــش الــی الزبالــه. و هــب لــی صبــرُت علــی الزباله 

کیــف َاصِبــُر علــی االزالــه. و 

مناجات محمد بن سلمان

برای شنیدن صوت این متن کد QR را 
اسکن کنید.
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امیر معظمی گودرزی

اســفند73  روزهــای  آخریــن  در  امیــر 
کــه مــادرش  ،در بروجــرد، در روزهایــی 
یکهــو  میکــرد  تکانــی  خانــه  داشــت 
گشــود. از چهــارده  بــه جهــان  دیــده 
رفیــق  حافــظ  خواجــه  بــا  ســالگی 
ــود شــیراز اورا  شــده و هــوای خــواب آل
ــا 22ســالگی شــعر عاشــقانه  گرفــت. ت ا 
گفــت، تــا بلکــه مــادرش برایــش  مــی 
آســتین بــاال بزنــد. تقریبــا یــک ســال 
کــه متاهــل شــده بــرای همیــن  اســت 

آورده! بــه شــعر طنــز روی 
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به میدان آمده جمعی برای آب و نان خود
کمان خود کرده آماده عدو تیر و  از آن ور 

گرچه قشر مستضعف برای حفظ جان خود ا
گذارد در دهان خود کند یک شعر آماده 

گویا در آرامش یکی اخبار می گوید ولی 
حیاتی مثل سابق از در و دیوار می گوید

گردنش زنجیر استکبار یکی انداخته بر 
و آن یک هست در دستش دوتا تصویر استکبار

کرده ست در میدان االغ پیر استکبار کمین 
کبر می شود تکبیر استکبار گهی اهلل ا

بی بی سی آمده از مردمی بیزار می گوید
حیاتی مثل سابق از در و دیوار می گوید

گرانی های پی در پی نشان از فتنه ای دارد
گندم های ملک ری نشان از فتنه ای دارد چو 
شلوغی های هفت دی نشان از فتنه ای دارد

طرفداری وی او ای نشان از فتنه ای دارد
ببین دشمن چگونه واضح و تبدار می گوید

حیاتی مثل سابق از در و دیوار می گوید

کندن نمی خواهم که جان  خداوندا بکش من را 
ببین آقای روحانی دگر مسکن نمی خواهم

نه ماشین و نه یارانه نه دیگر زن ...نمی خواهم
فقط یک تکه نانی بود آن هم من نمی خواهم

دلم تنگ است و شعری از غم بسیار می گوید
حیاتی مثل سابق از در و دیوار می گوید

ببین از آن طرف جمعیتی اوباش می آید
گر، بی خانمان، فحاش می آید گروهی فتنه 

یکی در پرده و آن دیگری هم فاش می آید
برای خوردن یک دیزی بزپاش می آید؟
شعار سبزپوشان را چه با اصرار می گوید
حیاتی مثل سابق از در و دیوار می گوید

شده سرمایه داری این زمان آقای مستضعف
نشسته بچه یارو به مسند جای مستضعف

در آمد جان آقازاده ها بابای مستضعف
بود در راه این نهضت همیشه پای مستضعف

کار می گوید کم  کابینه ای  کند فریاد و از 
حیاتی مثل سابق از در و دیوار می گوید

دوباره داد خواهم زد نبرد انقابی را
تسامح می کند بیچاره فرد انقابی را

نیندازد ز پا این فتنه مرد انقابی را
روایت می کند این شعر، درد انقابی را

حیاتی مثل سابق از در و دیوار می گوید
حیاتی مثل سابق از در و دیوار می گوید

در و دیوار

برای شنیدن صوت این شعر کد QR را 
اسکن کنید.



21

ملیحه رجایی

روز  دقیقــه  و29   23 ســاعت  رأس 
احمــدی  عبــاس   1393 بهمــن   29
کــرد و ســتود. آن زمــان  کشــف  وی را 
عبــاس احمــدی او را بــه خاطــر شــعری 
تــا  کــه  او خواســت  از  و  کــرد  تشــویق 
ایــن  هــم  وی  بخندانــد.  می توانــد 
ــعر  کار ش ــه  ــرد و ب ک ــوش  گ ــت را  نصیح
گفتــن و خندانــدن مشــغول شــد. وی 
کــه طنــز را بــه طــور جــد از مــاه انقــاب 
گرفــت  کــرد انقــاب دســتش را  شــروع 
کــرد و اینگونــه  و روانــه باشــگاه طنــزش 
کــه در ایــن محفــل رویــت شــد. شــد 
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کردند گاهی مقاومت  گاه 
کردند اشتباهی مقاومت 

 توی هر حزب و دسته و باند و
کردند  هر جناحی مقاومت 
برخیاالت و آرزوهای شیک

کردند واهی مقاومت 
گاهی گاه بسیار جدی و 

کردند با فکاهی مقاومت 
»رهبری« اقتصاد را می گفت

کردند تا بخواهی مقاومت 

گرم اقدامیم در تاشیم و 
غوطه ور در بهشت برجامیم

کردند خوب و عادی مقاومت 
کردند اجتهادی مقاومت 

دوستی با رکود بستند و
کردند کسادی مقاومت  بر 

کنفرانس، هی اخبار هی بنر، 
کردند هی نمادی مقاومت 

گرام و در توییتر در اینستا
کردند هم ستادی مقاومت 

گرم اقدامیم در تاشیم و 
غوطه ور در بهشت برجامیم

کردند نازنازان مقاومت 
کردند دلنوازان مقاومت 

شد جدا نادر از زنش سیمین
کردند فیلمسازان مقاومت 

دوستان دالور سیما
کردند سرفرازان مقاومت 

و سلبریتیان رعیت دوست
کردند  جانگدازان مقاومت 

کن، فروشنده سینما، باجه، 
کردند باندبازان مقاومت 

گرم اقدامیم در تاشیم و 
غوطه ور در بهشت برجامیم

کردند تاتی تاتی مقاومت 
کردند کنتراتی مقاومت 

نفت را خام خام لمباندند
کردند صادراتی مقاومت 

کرم پودر و... خط چشم و رژ و 
کردند وارداتی مقاومت 

دولت و ملت آنَقَدر جورند
کردند قاطی پاتی مقاومت 

که توی زندانند عده ای هم 
کردند تلپاتی مقاومت 

کیو باال ژنشان خوب و آی 
کردند همه ذاتی مقاومت 

گرم اقدامیم در تاشیم و 
غوطه ور در بهشت برجامیم

در تالشیم و گرم اقدامیم
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برای شنیدن صوت این شعر کد QR را 
اسکن کنید.

کردند التماسی مقاومت 
کردند دیپلماسی مقاومت 

که دلخوش به offها بودیم ما 
کردند اختاسی مقاومت 

 با حقوقی به قدر ِان میلیون
کردند تا پاپاسی مقاومت 

هر وزیری صفای خود را داشت
کردند اختصاصی مقاومت 
عاشق شعرهای ما هستند

کردند هی حماسی مقاومت 
رهبری حرف اقتصادی زد

کردند هی سیاسی مقاومت 

گرم اقدامیم در تاشیم و 
غوطه ور در بهشت برجامیم

کردیم؟! کذایی مقاومت  ما 
کردیم نه! خدایی! مقاومت 

در پرادو، نه! بلکه در اتوبوس
کردیم سرپایی مقاومت 
که می آمد ریزگرد سمج 

کردیم ما هوایی مقاومت 
فهم مان قدر دولتی ها نیست

کردیم روستایی مقاومت 
قهوه خور می شوند شهری ها

کردیم روی چایی مقاومت 
که چیزی نبود ای عااقا این 

کردیم با مشایی مقاومت 

گرم اقدامیم در تاشیم و 
غوطه ور در بهشت برجامیم

کردیم با نداری مقاومت 
کردیم زار و خواری مقاومت 

دولت خبره می گرفت از ما
کردیم هی سواری، مقاومت 

می خورند و همیشه می باشند
کردیم متواری مقاومت 

سرمان خلوت است و چون هم نیست
کردیم کاری مقاومت  هیچ 
که می آورد دولت قبل هم 
کردیم بدبیاری، مقاومت 

که رکودی نیست البته حال 
کردیم افتخاری مقاومت 

گرم اقدامیم در تاشیم و 
غوطه ور در بهشت برجامیم
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ناهید رفیعی

25شــهریور ســال 1348 در مشــهد، بــا 
ــا  ــه دنی ــا حــرم، ب کوچــه ب ــه یــک  فاصل
آمــد. از بزرگتریــن آرزوهایــش ایــن بــود 
کــه یــک هفتــه دیــر تــر بــه دنیــا مــی آمــد 
ــر  ــا مجبــور نمــی شــد یــک ســال زودت ت
تاریــخ  تهــران  در  بــرود!  مدرســه  بــه 
محافــل  در   72 ســال  از  و  خوانــده 
حــوزه  شــعر  محفــل  جملــه  از  شــعر، 

کــرده. هنــری شــرکت 
برنامــه  یــک  بــرای  نویســندگی 
رادیویــی در رادیــو شــیراز و نویســندگی 
کیهــان  انتشــارات  روز  زن  مجلــه  در 
وی  دارد.  اش  کاری  کارنامــه  در  را 
همچنیــن از برگزیــدگان چهاردهمیــن 
همایــش ادبــی ســوختگان وصــل بــا 
موضــوع شــهدای مدافــع حــرم بــود.
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آهاي آقا منم، من باشمایم
غریبه نیستم من! آشنایم

که شعار سبز مي داد هموني 
من بیچاره یك ال قبایم

که مي گفت تکرار خوبه هموني 
نمي مونم دیگه بیکار، خوبه

که مي گفت اوضاع ردیفه هموني 
کاروبار، خوبه تو باشي وضع 

کرده بودي که بنفشش  هموني 
کرده بودي رو آب جوب، نقشش 

تو شبهاي شلوغ انتخابات
کرده بودي مثه روزنامه پخشش 

حاال برگشتم امروز تو خیابون
یه آش داغ آوردم براتون

مي خوام واسم بگي، تدبیر اینه؟
گردون خ  گرده خدائیش چر چقد 

نه تیپ ویکلي پروار دارم
نه صدتا پوشه آمار دارم

نه آتیش مي زنم بانك هاي شهرو
کار دارم نه با سطل زباله 

آهاي آقاي ویا تو لویزون
نشستي پشت میز، ریلکس و میزون

بذار فریادمو دنیا بفهمه 
پشیمونم، پشیمونم، پشیمون

صدامو مي شنوي از مشهد و قم 
گم نمي شه این صداها بعد از این 

مي خوام من داده هامو پس بگیرم
منم من، خشم این روزاي مردم

گوشت بمونه مي گم اینو توي 
غم من این روزا سوداي نونه

گوشم دخترم با بغض مي گه تو 
بابایي سفره مون نامهربونه

با شمایم!
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فتنه الیه به الیه سبز و بنفش
فتنه مثل پیاز مي ماند

فتنه باباي مسجد بوق است
گاهي نماز مي خواند فتنه 

فتنه مثل زنان آبستن
هي ویارش به ترشي و شوري است

گاهي هواي خون دارد گاه 
گنجي و نوري است گاه دلتنگ 

فصل فتنه همیشه ثابت نیست
شاید اصا تناسبي باشد
جدول ارتباط او با فصل

گمانم تناوبي باشد به 

فتنه سوداي دکتري دارد
دائما توي سلف دانشگاست

تزش آماده ارائه شده
در خصوص طبایع خرها

نوع سبزش تداعي جلبك
با بنفشش، زرشك همرنگ است

که روح تنازعي دارد بس 
بین سبز و بنفش هم جنگ است

فتنه هشتاد تا پدر دارد
که مي شناسي تو! مادرش را 

سگ زرد و شغال یادت رفت؟!
گیج و بي حواسي تو!!! چقدر 

فتنه

برای شنیدن صوت این شعر کد QR را 
اسکن کنید.
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سید حمید علیزاده

دنیــا  بــه   71 خــرداد   1 در  بــود  قــرار  او 
بــا  بنابرایــن  رفــت!  یــادش  امــا  بیایــد 
یــک مــاه تاخیــر در 1 تیرمــاه متولد شــد.
شانســی  را  تحصیلــی  مقاطــع  ســید 
گذرانــد تــا اینکــه در دانشــگاه  شانســی 
او  شــد.  عــرب  ادبیــات  رشــته  وارد 
گذشــت یــک تــرم فهمیــد چــه  پــس از 
کاری  امــا چــون دیگــر  کــرده  خبطــی 
ازش ســاخته نبــود و بــا توجــه بــه اصــل 
لــذت وارد دنیــای طنزنویســی شــد.

ــه  ــز را ب ــر طن او پــس از اینکــه عرصــه نث
کشــید، قصــد داشــت همیــن  ابتــذال 
کار را بــا نظــم هــم انجــام دهــد. امــا بــا 
ممانعــت و مخالفــت شــاعران طنــز رو 
بــه رو شــد. پــس بــه ناچــار راهــی دیــار 

کمدین هــا شــد. اســتندآپ 
بــه  تــا  کوشــیده اند  بســیاری  افــراد 
کــه در »خــود نمکــدان  او بفهماننــد 
اســت  آشــکار  گمراهــی  در  پنــداری« 

مانده انــد! کام  نــا همگــی  ولــی 
و  بــوده  بیخیــال  موجــودی  کا  او 
کمتــر از ماهــی اســت. در  حافظــه اش 
ــه  کینــه ب زندگــی اش فقــط از یــک نفــر 
دل دارد و آن هــم آرســن ونگــر اســت!
از  اســتندآپی،  بــا  حمیــد  ســید 
گفــت. بــرای دیدن  اغتشاشــات مشــهد 
کنیــد. کــد زیــر را اســکن  اســتندآپ او 
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یاسر پناهی فکور

متولــد دی مــاه 1363 در شــهرری، و از 
کن شــهریار تهران است.  10 ســالگی ســا

متاهــل و دارای دو فرزنــد دختــر.
در دانشــگاه ژنتیــک خوانــده اســت، امــا 
فعالیتهــای فرهنگــی دارد. او موســس 
ــا  ــی تقریب ــه غیردولت ــک مدرس ــر ی و مدی
اســامی در باغســتان شــهریار اســت. از 
کودکــی یکــی از ســرگرمی هایش مشــاعره 
بــا پــدر بــوده و پــدرش بــرای مناســبتهای 

گفتــه اســت. انقابــی شــعر هــم 
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در کاسه چه مقدار مگر حوصله دارند؟
آرام ولی در دلشان ولوله دارند

تنها به کنار تن هم سلسله دارند
هم وحشت و ترس از زدن زلزله دارند

هم اینکه غم گشنگی عائله دارند
مردم گله دارند

گر گوشت مرغان بشود نادر و نایاب
شاید بتوان از غمش آورد کمی تاب

بیدارم و یا دیده ام این را وسط خواب؟
من رعیتم و تخم فانی شده ارباب

دیر است مدیرا به فغان همه بشتاب
خالی شده بشقاب

هر وقت زدم داد ز درد شکم و نان
گفتند شدی ضد ولی دشمن ایران
از فتنه بری هستم و همواره گریزان
در راه ولی و وطنم عرضه کنم جان

گور پدر هر که به فتنه شده بنیان
لعنت به دوچندان

نادر و نایاب

برای شنیدن صوت این شعر کد QR را 
اسکن کنید.
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محمدرضا شکیبایی زارع

ــال  ــاه س ــرم تیرم گ ــای  ــی از روزه در یک
در  آمــد.  دنیــا  بــه  تهــران  در  1375و  
کــه نامــش را  همــان چنــد روز اول بــود 
کــه  کــه  گذاشــتند و از آنجــا  محمدرضــا 
معلــوم بــود آدم صبــوری اســت، نــام 
گذاشــتند  خانوادگــی اش را شــکیبایی 
)البتــه بیــش از ربــط داشــتن بــه صبــر، 
نــام خانوادگــی اش بــه تصمیــم جــد 
بــه  مرحومــش بســتگی دارد(. وقتــی 
کــرد  گریــه مــی  دنیــا آمــد آنچنــان بلنــد 
کردنــد قــرار اســت الاقــل  کــه همــه فکــر 
روزهــا  بــازار  و  هــا  مغــازه  تبلیغاتچــی 
شــود. امــا دســت روزگار او را بــه وادی 

ــرد. ک طنــز و طنــازی پــرت 
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گوشه اینجا مرا می خواستند مردم هر 
کسی، تنها مرا می خواستند نه به همراه 

قیطریه، زعفرانیه، همه تجریشیان
خوش به حالم مردم باال مرا می خواستند

آتش سطل زباله شاهد این حرف بود
با تمدن های این دنیا می خواستند

پادشاه مرده ایران به همراه زنش
باورش سخت است خب، اما مرا می خواستند

هم بنی صدر عزیز و هم ملک شاه رفیق
همرهان ملک USA مرا می خواستند

که بعدش مرده هایی زنده شد ختم ها رفتم 
زین سبب استاد عرفان ها مرا می خواستند

چون صدای روزهای بهتر فردا شدم
از همه رادیو ها »فردا« مرا می خواستند

ساندویچی رفته ای را دیدمش شد بازداشت
کنار خوردن پیتزا مرا می خواستند چون 

کشورم تحریم شد بعد از نه دی، ظاهراً
دولت آزاد آمریکا مرا می خواستند

ساندویچی

برای شنیدن صوت این شعر کد QR را 
اسکن کنید.
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محمد اسدی

خانــواده ای  در  1372و  ســال  در  وی 
آمــد.  دنیــا  بــه  مذهبــی  و  متوســط 
در  مشــاهیر  همــه  کــه  آنجایــی  از 
بــه  مذهبــی  و  متوســط  خانــواده ای 
آدم  گرفــت  تصمیــم  می آینــد،  دنیــا 
مهمــی شــود. از همیــن رو، صبــح تــا 
گوچیــک بــازی می کــرد تــا  گل  شــب، 
از  پــس  شــود.  معروفــی  فوتبالیســت 
از  شــفیع  بهــرام  آقــای  بــرداری  پــرده 
مافیــای فوتبــال، در برنامــه هیجــان 
تصمیــم  مــردم«،  و  »ورزش  انگیــز 
ــی خیــال فوتبــال شــود. او در  گرفــت ب
گرفــت یــک دانشــمند  ادامــه تصمیــم 
کنــد.  مهــم شــود و چیــزی را اختــراع 
شــد.  تیزهوشــان  مدرســه  وارد  فلــذا 
او پــس از تحقیقــات فــراوان، متوجــه 
کا  و  تلفــن  آب،  گاز،  بــرق،  کــه  شــد 
صــادر  قبــض  برایــش  کــه  هرچیــزی 
می شــود، قبــا اختــراع شــده اســت.
تحصیــات  پیمــودن  حــال  در  وی 
که  دانشــگاهی در رشــته معمــاری بــود 
ــا باشــگاه طنــز انقــاب آشــنا  گهــان ب نا
شــد. اشــک در چشــمانش حلقــه زد 
و همــه خاطــرات دوران زندگــی اش – 
حتــی بهــرام شــفیع- پیــش چشــمش 
جایــی  همــان  اینجــا  فهمیــد  و  آمــد 
دنبالــش  بچگــی  از  کــه  اســت  بــوده 
بــوده اســت. او در جشــنواره های طنــز 
کســب  دکتــر ســام و قمپــز، موفــق بــه 
ــوز ورود  ــت مج ــومی و دریاف ــوان س عن

ــت! ــده اس ــان ش ــگ قهرمان ــه لی ب
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ح، بــاالی ســرم نشســته اســت و هــی  کلــه ظهــر اســت. مامــان فــر
ــرات  ــد: »شــاهزاده مــن! اعلــی حضــرت! پاشــو مامــان ب می گوی
ــی  کــرده.« هنــوز خوابــم می آیــد. ول غ عســلی درســت  تخــم مــر

غ عســلی دوســت دارم. بلنــد می شــوم. تخــم مــر
کمــی برایــم  ح می گویــد  کــه می خــورم مامــان فــر تخــم مرغــم را 
جلــو  را  ســینه ام  می ایســتم.  صندلــی  روی  کــن.  بــازی  شــاه 
پهلــوی!  رضــا  »مــن!  می گویــم:  بلنــد  صــدای  بــا  و  می دهــم 
شاهنشــاه ایــران! بــه زودی در تهــران خواهــم بــود.« همســایه 
بغلــی بــا مشــت بــه دیــوار می کوبــد. صدایــم را پاییــن مــی آورم. 
»مــردم ایــران! انتظارهــا بــه پایــان می رســد.« صــدای زنــگ در 
کنیــد!« مامــان  می آیــد. می گویــم »نگهبــان هــا! درهــا را بــاز 
ــد زیــر خنــده. مــن هــم می خنــدم و مــی روم  ح، پخــی می زن فــر

کنــم. ــاز  در را ب
هوشــنگ خــان اســت. می گویــد ایــران شــلوغ شــده اســت و 
همــه خواهــان بازگشــت شاهنشــاه هســتند. فیلمــی را نشــانم 
کــه نــه، 80 هــزار نفــر  کــه در آن 80 میلیــون نفــر ایرانــی  می دهــد 
کــه شــعار مــی دادنــد:  کــه نــه، ولــی ناموســا 80 نفــری بودنــد  هــم 
ــزرگ افتــادم. غــرور تمــام  ــاد پدرب »رضــا شــاه! روحــت شــاد!« ی

ــرد. ــرا می گی ــودم را ف وج
کنــم. پــول  ــرای ایــران تهیــه  می خواهــم یــک بلیــط هواپیمــا ب
ح، پــول دســتی طلــب می کنــم. نمی دهــد.  نــدارم. از مامــان فــر
می گویــم قــرض! می گویــد نــدارم. مــی روم ســر چمــدان بابــا. 
کــه  بــردارم  می خواهــم  مانــده.  باقــی  گیــر  عــرق  یــک  فقــط 
مامــان جلویــم را می گیــرد. بغــض می کنــد و می گویــد: »بــوی 

ــو مــی ده.«  ــر بغــل بابات زی
کــه خــودش بــرود یــک  بــه هوشــنگ خــان دســتور می دهــم 
نطــق  و  می نشــینم  هــم  خــودم  بخــرد.  برایــم  ایــران  بلیــط 

می نویســم: را  پادشــاهی ام 
» ملت شریف ایران!

غ هــا چنــد برابر  مــن شــما را نجــات خواهــم داد. بــا ورود مــن، مر
کــه خروس هــا  گذاشــت. اصــا دســتور می دهــم  تخــم خواهنــد 
کفــاف نــداد خــودم، دســت  گــر  غ بگذارنــد. اصــا ا هــم تخــم مــر
کــه  غ دارد  کار خواهــم شــد. جمشــیدخان هــم یــک مــر بــه 

ــذارد.« ــا تخــم می گ روزی ســه ت
جمشــید خــان از راه می رســد. فیلــم دیگــری نشــانم می دهــد. 
مــردم می گوینــد: »مــرگ بــر دیکتاتــور« مرتیکه هــا مــا را مســخره 
کوچــه  کودکــی در  کرده انــد. روح پدربــزرگ بــه عــذاب می افتــد. 

در تنــور می انــدازد.

شاهزاده من
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مینا گودرزی

خانوادگــی اش  نــام  و  مینــا  نامــش 
گــودرزی  بروجردی هــا،  کثــر  ا ماننــد 
از  روز  دهمیــن  در  وی  اســت. 
دهمیــن مــاه ســال یکهــزار و ســیصد 
از  و  شــده  متولــد  و شــش  شــصت  و 
کودکــی ســودای شــاعر شــدن  همــان 
را در ســر می پرورانــده اســت. او یــک 
ســال پیــش، تاالپــی می افتــد وســط 
شــاعران باشــگاه طنــز انقــاب و تنــد 
و  می گیــرد  یــاد  چیــز  آنهــا  از  تنــد  و 
گفتــن  باالخــره یــک روز موفــق بــه شــعر 
کــردن  می شــود. نامبــرده قصــد طــی 
دارد،  را  ترقــی  پله هــای  یکــی  دوتــا 
زمیــن  کــه  کنیــد  دعــا  برایــش  فقــط 

نخــورد...
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کن در ابتدا عقاید پر پر اضافه 
کن ُمشتی شعار بی در و پیکر اضافه 

از این وفور نعمت اجناس خارجی
کن دستان پشت پرده از آن ور اضافه 

چون سد راه بوده همیشه زیادی اش
کن کمتر اضافه  عقل و نوار حافظه 

آهنگ نظم جامعه آهنگ بیخودی ست
کن یک ریتم فالش سکسکه آور اضافه 

در راه آرمانی آشوب فرت و فرت
کن کوچه و معبر اضافه  کمپین سد 

یک دسته »سبزی« غلط انداز و بی اثر
کن چیزی شبیه برگ چغندر اضافه 

آتش برای پختن این آش الزم است
کن سطل زباله، تایر پنچر اضافه 

گند فسادش بلند شد که بوی  وقتی 
کن کمی عصاره بو بر اضافه  فورا 

ایضا برای تندی و تیزی مزه اش
کن از پشت سر تو تیغه خنجر اضافه 

کار شر کسب و  رونق بده به ُقل ُقِل این 
کن بی حد، بدون قاعده شر خر اضافه 

بعد از زمان پخته شدن، آش فتنه را
کن کاسه سیاست لب َپر اضافه  در 

حاال برای مبحث تزیین روی آن
کن کشکِی نو بر اضافه  هی نطق های 

تا وا شود زبان دراز منافقین
کن کفتر اضافه  یک شانه تخم تازه 

البته قبل خوردن این آش دیر هضم
کن داروی ضد نفخ در آخر اضافه 

طرز تهیه ی آش فتنه

برای شنیدن صوت این شعر کد QR را 
اسکن کنید.
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امین شفیعی

را  خــود  و  اســت   66 مــاه  آذر  متولــد 
اصالتــی  چــون  میدانــد!  ایــران  اهــل 
بوشــهری، پــدری آبادانــی، و مــادری 
ک اســت و  بروجــردی دارد. متولــد ارا
در شــیراز بــزرگ شــده و در شــهر قــم 
گزیــده یــا برعکــس! ســکنی و همســر 
کودکــی بــه وی روی  شــعر از عنفــوان 
اینکــه  تــا  و وی در وی شــتافت  آورد 
اخیــرا متوجــه شــد نمــک درونــش را 
می توانــد بــه طنــز بگمــارد. لــذا ســابقه 

طنــز ایشــان ایــز لودینــگ...
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خبری دارم از منابع زرد
گروهی مرفه بی درد از 

برسد تا به دست فرد به فرد
آی مردان خسته خونسرد!

کرد! چه نشستید؟ خلق شورش 

کسی از امید دل برداشت نه 
نه به َتکرار اعتراضی داشت

که تخم لق می کاشت کس  یا به آن 
که خدا آورد یا به برجام 

کرد چه نشستید خلق شورش 

درصد ما چهارتا باشد!
معده مان هم خوش اشتها باشد

هر چه پول است سهم ما باشد
چند سوراخ نیز وقت نبرد

کرد! چه نشستید؟ خلق شورش 

که تجمعی بشود کجا  هر 
یکی از ما به سوی آن بدود
و دو سه تا شعار هم بدهد

می رود توی لیست دست آورد
کرد! چه نشستید؟ خلق شورش 

گر چه محدودیم حد نداریم ا
وسط آش ماست مشهودیم

کا چهل نفر بودیم گر چه 
بیشماریم بی برو برگرد

کرد! چه نشستید؟ خلق شورش 

همه چی باب طبع رفت به پیش
گشت صادر فیش که  خبر آمد 

می کشیدیم جوج را در نیش
کلمان ولی یخ سرد! ریخت بر 

که 9 دی شد چه نشستید 

مرفه درد

 QR برای شنیدن صوت این شعر یا شعر کد
را اسکن کنید.
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سیدمحمد صفایی نویسی

نویــس،  روســتای  در   1349 ســال 
بــه  قــم  اســتان  توابــع  از  روســتایی 
از  و  دارد  دیپلــم  فــوق  آمــد.  دنیــا 
ســال 1384وارد عرصــه شــاعری شــد. 
در  بــود.  آئینــی  آغازینــش  شــعرهای 
طنــز  ســروده  و  رباعــی  چنــد  گذشــته 
بــا  آشــنایی  از  بعــد  او  داشــته اســت. 
انقــاب  کاریکاتــور  و  طنــز  باشــگاه 
اســامی، ســرودن اشــعار طنــز را خیلــی 

کــرد. آغــاز  جــدی 
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رفته بودم سینما، از بس زنم اصرار داشت
که با اهل هنر دیدار داشت گویا  بینوا 

کنار ما نشست کچري آمد  یك جوان ال
الي انگشتان خود از بخت بد سیگار داشت

دود آن را سمت مردم می فرستاد و سپس
کردار داشت با همه قصد نزاع و حمله، ال

ارتباط بین مغز و پوششش اینگونه بود
انتلکتوآل بود و تیپ ناهنجار داشت

کمر کوبی تا  گوش و غرق خال  حلقه ای در 
خشتکش تا زیر زانو، ظاهرا شلوار داشت

speaker گوشش هدفنی اندازه چند توی 
گردنبند هم زنجیر نه! افسار داشت جای 

از دهانش دائمًا الفاظ زشتی می پرید
کشدار داشت فحش هایی غالبًا بی پرده و 

راستی از حسن او یک نکته، او از آنگوال
چندتایی جایزه، هم سطح با اسکار داشت

کجاست در تعجب مانده بودم این هنرخر از 
یا بدنبال چه چیزست و چه در پندار داشت

که در مغزش به جای اندکی عقل و شعور او 
نقشه از فرهنگ و رنگ و پوشش اغیار داشت

کرده، دود شد که دود  گفتم اینجا هرکسی 
گر یک ذره هم آزار داشت دیده است آزار ا

تا نداده دودمانت را به باد این دودها
که حرفم جنبه  هشدار داشت  کن  کاری  فکر 

مي دوید این سو و آن سو چشمهایش بی امان
کار داشت گویا عمه ام را  زیر لب غرید 

کنارش دختری با افتخار گهان آمد  نا
بود فیلمی زنده خود، از بس ادا اطوار داشت

همسرم مثل آباژور پیش چشمانم نشست
که مرتب برلب استغفار داشت می شنیدم 

که از آن شب تا به حال بی خیال سینما من 
کانال چار داشت می نشینم پای هر چرتی 

سینما

برای شنیدن صوت این شعر کد QR را 
اسکن کنید.
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