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شیوه نو با َکَمکی ابتکار
تا ببری سود از این کار و بار
جیب تو لبریز شود از دالر

خوب توجه بکن ای مایه دار
اِحَتَکَر یَحَتِکُر  اِِحتکار

هر چه که با پول سر و کار داشت
هر چه که دیدی تو خریدار داشت

عاشق و دلداده  بسیار داشت
مشتری  ثابت بازار داشت

منحصرش کن ببرش در حصار
اِحَتَکَر یَحَتِکُر  اِِحتکار

گوش به پند مِن استاد کن
دل زِ غم نان شب آزاد کن
خانه  فردای خود آباد کن

اهل و عیالت همه را شادکن

تا بخورد ارث تو را اِرثخوار
اِحَتَکَر یَحَتِکُر  اِِحتکار

روغن و چایی و دوا و کدو
 پوشک و پوشاک، برنج و لَبو
محض دل یار دوسه تا َهُوو
تا که نگویند به تو هی بَبو

پُر بکن انبار بَم و چابهار
اِحَتَکَر یَحَتِکُر  اِِحتکار

خودروی لوکس و دوسه خروار ریش
 کشتی و ویالی جدا توی کیش
هر چه که داری تو بخر باز بیش
گر چه بنوشی تو ز اطراف نیش

خوف به دل راه نده ای بِرار
اِحَتَکَر یَحَتِکُر  اِِحتکار

قسمت تو بوده سمن داشتن
هر چه که باشد قدغن داشتن
دلبر خوش تیپ و خفن داشتن

قد دوتا غار دهن داشتن

باهمه خوش باش در این روزگار
اِحَتَکَر یَحَتِکُر  اِِحتکار

لکن اگر عرصه به تو تنگ شد
معجزه شد دست کجت سنگ شد

پای گریز از همه سو لنگ شد
بر سر پول و پله ات جنگ شد

روسری و شال و رژ و الفرار
اِحَتَکَر یَحَتِکُر  اِِحتکار

جای تو امروز  ته گور باد
گور تو از کشور ما دور  باد
چشم وزغ گونه تو کور باد
زرت تو هر آینه قمصور باد

تا برود جسم تو باالی دار
اِحَتَکَر یَحَتِکُر  اِِحتکار

محمد صفایی

ت�و ِزرت 
َقمصر باد!

حاال كه بوی ماه مهر، ماه خرج و مدرسه 
همه جا را فراگرفته و دلبندان دهه ُفالن 
هم راهی مدرسه ش�ده اند، و از آنجا كه 
ای�ن ن�وگالن عرص�ه  دوروی�ي و َدغل 
در زندگیش�ان ج�ز »آقا امیر س�لطان« 
و »خانم ن�از بانو« چیزی نش�نیده اند و 
س�خت ترین عمل تربیتی اجراش�ده بر 
روی آنان حذف ش�دن آق�ا و خانم قبل 
از صدا زدنشان بوده، طبیعی است كه با 
دفتر فیلی و تراش شمشیرنشان و پاک 
كن نفتی و می�وه ای و كیف زی زی گولو 
نمیتوان آنها را راهی مدرسه كرد. پس به 

لیست زیر نیاز پیدا مي كنید:

1- كیفه�ای بال�دار: بعد از انقراض نس��لی 
که کتابهایش را با کش می بس��ت به نسلی 
رس��یدیم که کی��ف چ��رخ دارش را هم یک 
نفر باید حمل کند. بدون ش��ک اگر برای این 
ورژن جدی��د، کیف های بال��دار تهیه نکنید 
باید به س��وال های عمیق آنها پاس��خ دهید 
که چه کاریس��ت کتاب ها را هر روز به خانه 

برگردانیم؟

2- مدادهای اتوماتیک: درس��ت است که 
نوش��تن متن از اول کتاب ت��ا آنجا که درس 
داده ش��ده جزء لیس��ت س��یاه شکنجه های 
علیه بشریت قرار گرفته و قربانیان آن اکنون 
انگشتهای کجی دارند، اما همین پُررنگ کردن 
کلم��ات از روی خط چین های کمرنگی که 

شما نوشته اید هم انرژی زیادی از گودزیالی 
نازنین تان می گیرد .

3- پ�اک ك�ن ه�ای GPS دار: اگر انتظار 
دارید کس��ی ک��ه تا االن هر چه خواس��ته به 
فاصله یک جیغ برایش مهیا شده دنبال پاک 
کنی برود که قل خورده زیر میز، س��خت در 

اشتباهید...

4- اون كالغ�ه ك�ه خبر می�اره: دراولین 
تهدی��دی که ب��ه روش ه��ای س��نتی انجام 
می دهی��د و از خبر آوردن کالغه س��خن می 
گویید، دلبندتان از شما در خواست استخدام 
این خبر چین و س��پس کباب اعالی کالغ را 
می کند پس چه بهتر که یک کالغ دم دستتان 
باشد. چون معلوم نیست چه وقت از شبانه روز 

شما را به باالی چنار کنار خیابان بفرستد .

5- هم�ون جنی كه س�واالی امتحان رو 
لو میده: شاید بگویید اینها که برای زمانه ما 
بوده اما ازآنجا که هیچ آرزو و خیالی از ش��ما 
وجود ندارد که برای زامبی دلبندتان برآورده 
نکرده باشید پس بهتر است هر چه سریعتر به 
نزدیکترین دره  تاریک و خالی از سکنه  محل 
زندگیتان س��فرکنید و درخواس��ت امضاشده 
خ��ود را جهت اخذ یک عدد جن تقدیم گربه 

سیاه کور ُدم بریده نمایید.

6- ی�ا فرزندانت�ان را مث�ل یک انس�ان 
تربیت كنید.

فروغ زال اعظم محمدی

به عقب 
برگشتیم
با توجه به گران ش�دن بی س�ابقه پوشک به 

میان مردم آمدیم تا نظراونها رو جویا بشیم:

م�ادر كودک: دوش��واری؟ واال ما که دوش��واری 
نداریم.

پدر كودک : معلومه دوش��واری نداری شما، کار 
خونه کم بود شستن کهنه بچه هم بهش اضافه شد.

)دس��تانش را نش��ان میدهد( آقا نگاه کن به این 
دستای من پینه بسته بس که کهنه بچه سابیدم.

جوان دم بخت: بدبخت شدم آقا بدبخت، خانواده 
دخت��ری که رفتم خواس��تگاریش خیلی پابند به 
رس��ومات هس��تند. با ش��یربها که به خاک سیاه 
نشستم حاال االن با این قیمت پوشک ، پوشک بها 

هم میگیرن.

محتکر : پوشک اینقدر گرون شده که حتی من 
هم تحت فشار هس��تم چه برسه به پدر مادرهای 

بنده خدا.

راننده تاكسی: این گرونی پوشک کار خود رژیمه 
که فکرا از موشک هایی که میسازن منحرف بشه. 

كودک: اََد بََد َد َب َدَد ماما
) مامان خانم جان عزیزت بیا این گره الس��تیکی 
منو شلتر کن ما دهه نودی هستیما مثل شما دهه 

شصتی ها پوستمون کلف نیست که(

آقای مسوول: دیگه این دولت همینه! رای دادین 
تحمل کنین.

َمَگس
ای مگس��ی که یکس��ره به روی زخم می پری
زحم��ت ما داش��ته ای و ِعرض خ��ود نمی بری
شهر شده ست غرق خون، چیست دلیل این سکوت؟
یا تروریس��ت هس��تی و ی��ا تروریس��ت پَروری

زهرا فرقانی

مغزخر
گفت��ی پلیس ن��ه؟! برو قدری ش��کر بخور
ج��ای نه��ار و ش��ام فق��ط مغز خ��ر بخور
قان��ون اَخ اس��ت، دزد ک��ه آمد، بگ��و بلند:
»لول��و بی��ا و بچ��ه  ب��د را بب��ر، بخ��ور«

ناَرسفهیمه انوری
تو ت��ا هس��تی، »من وتو« نیس��ت بی کس
ب��رای خن��ده خوب��ی! پ��س نک��ن ب��س!
عزی��زم! می فهم��ی،  »ت��و«  را  سیاس��ت 
ن��ارس ش��فتالوی  فه��م  ق��در  ب��ه   

فهیمه انوری

رئیس مجلس:   نمایندگان عزیز مستحضر هستید 
که دولت محترم چقدر خواهان تصویب این الیحه 
است. هرچه سریع تر با رای تان تصویبش کنید که 
وقت مجلس بیش از این هدر نرود. ساعت 11 و 40 

دقیقه است تا 1۲ وقت دارید.

اولین نماینده، موافق FATF: به نام خداوند گل های 
رز فرانسوی. وقتی شفافیت نباشد و همسرها اجازه 
ندهند که گوشیشان را چک کنیم و قبل از انداختن 
شلوارشان در لباسشویی اجازه چک کردن جیبشان 
را نمی دهند همان بهتر که محتویات جیبش��ان 
مشمول پولشویی شود. بنده موافق پولشویی هستم. 
و مخالف دوتا شدن شلوار آقایان. آیا این برای شما 

کافی نیست؟
دومین نماینده، مخالف FATF: قبل از شروع کردن 
به مخالفت یادآور بشوم که بنده وقتم را می فروشم. با 

دالر آزاد ۸0 دالر! و با دالر جهانگیری ۵00 تا.
سومین نماینده، موافق FATF: باید بپذیریم که 
هم اکنون ارزش پول ملی مانند چرک کف دست 
بی ارزش است. فقط بسته ارزی می تواند آن را بشورد 
و ببرد. وگرنه با این چندر غاز حقوق مجلس کسی 
یک تف هم کف دستمان نمی اندازد. در خانه بخوابیم 

و ارز بفروشیم درآمدش بیشتر از نمایندگیست.

چهارمین نماینده، مخالف FATF: وکالی ملت بنده 
مخالف این الیحه ننگین هستم. )کاغذی به دستش 
می دهند که امشب در دفتر ریاست جمهوری همه 
مهمان یک سفره رنگین هستیم(. از همین تریبون 
اعالم می کنم صدای بنده را فتوش��اپ کرده اند در 

.FATF عزیز! درود بر FATF مخالفت با
پنجمین نماینده، موافق FATF: در شرایط کنونی 
تنها منجی اقتصاد مملکت همین َفِتف. نه فاتف. 
ببخشید اِف آ تِف است. شرمنده اِف آ تُف است. تُف 

هم نیست؟)لیوان آب در دست بر می گردد(
ششمین نماینده، مخالف FATF: بنده قصد اطاله 
بحث نداشتم فقط بلند شدم آمدم پشت تریبون که 
پاهایم خواب نرود بس که نشستم زخم بستر گرفتم.

)در میکروفن فوت می کند و بر می گردد(
رئیس مجلس: خدا قوت 1۸ دقیقه است که جلسه 
به طول انجامیده. ساعت 11 و ۵۸ دقیقه شد. قبل از 
ساعت 1۲ تصویبش کنید که یک سورپرایز برایتان 
دارم. ناهار همه مهمان نوبخت هستیم. تا تکذیبش 
نکرده است این المصب را تصویب کنید که انرژی 

وکالی ملت را گرفت.
پایان جلس��ه، با ۲00 رای موافق و یک رای ممتنع 

تصویب شد.

طوری قانون مبارزه با پولشویی را تصویب كنید كه همه چیز را بشوید

FATF روز خیالی تصویب

مدیر 
بازنشسته

در منصب خود، چند صباحی است که هستی!
از ب��س زبل��ی، زود از این مهلکه جس��تی!
اتاق��ت و دور  پ��ا ش��دی  از صندل��ی ات 
یک دور زدی، خس��ته ش��دی، بازنشستی!

فهیمه انوری

فاطمه سادات رضوی علوی

اغلب گروهک های آدمکش نظیر سازمان منافقین، االحوازیه و... در پایتخت های اروپایی عضو FATF )پاریس، لندن، استکهلم، كپنهاگ و...( اقامت دارند و توسط این كشورها پشتیبانی می شوند. 
برخی نمایندگان مجلس و اعضای دولت، در تالش برای تصویب FATF به هرقیمت هستند.

ُمردن در تاریخ ُرند
هجوم به زایشگاه ها در روزهفتم

چند روزپیش 97/7/7 بود و به دلیل ش��یک بودن 
تاریخ، بسیاری از مادران از هفته های قبل در صف 
انتظار زایمان قرار گرفتند تا نوزادشان در این تاریخ 

ُرند متولد شود.
این تاریخ خاص و به اصطالح شیک و الکچری در 
سال 97 است، 97/7/7 تاریخی ا ست که بر اساس 
اخبار رسیده به دست ما موجب شلوغی بخش های 
زن��ان و اتاق های عمل در برخی بیمارس��تان های 
خصوصی شده است، از طرفی برخی پدر و مادرها 
به دلیل اینکه سه عدد هفت در تاریخ این روز وجود 
دارد و هفت را عدد خوش شانسی می دانند، اصرار 

داشتند که نوزادشان در این روز متولد شود.
حاال فرض بگیرید اگر این بچه های زبان بس��ته که 
دچار زایمان زودرس شده اند، زبان باز می کردند و 
می توانستند به سواالت خبرنگار ما پاسخ بدهند، 

احتماال همچین جواب هایی می دادند:

خبرنگار ما: سالم عمویی! خوبی؟ چه حسی 
داری تو این تاریخ ُرند به دنیا اومدی؟

- واال حس خاصی ندارم همش باید صبح زود پاشم 
شیر بخورم.

خبرنگار ما: عمو قربونت بره ش�ما چه حسی 
داری؟

- به ما گفته بودن فعال یکی دو هفته دیگه به دنیا 
میاییم! داستان چیه؟ دوربین مخفیه؟

خبرنگار ما: خوشگل كوچولو شما چه نظری 
داری تو این تاریخ ُرند به دنیا اومدی؟

- عبه عبه بع بع
خبرنگار ما: جان؟

- عد عد عبه عبه
خبرنگار ما: خب بعله مثل این كه این كودک 
عزیزمون چون زایمانش زودرس بوده مریض 

به دنیا اومده.

خبرنگار ما: ای جان! چه كوچولوی اخمالویی!
- نوموخوام.

خبرنگار ما: ای جان! چی رو نوموخوایی؟
- پدر و مادر اسکل!

خبرنگار ما: عزیزم تو كی فحش یادگرفتی تو 
این فرصت كم؟

- اوال زودتر پا به یه س��ری مس��ائل گذاشتن این 
چیزارم داره، دوما اس��کل که فحش نیس��ت عمو 

خبرنگار، اونی که فحشه...
خبرنگار ما: بعله خیلی ممنون از ش�ما پسر 

گلم.

خبرنگار ما: خب شما پسر گلم ساعت هفت 
و 7 دقیقه 97/7/7 به دنیا آوردنت چه حسی 

داری؟
- شما نظرت درباره 1404/4/4 چیه؟

خبرنگار ما: چ�ه تاریخ رندی! برای چه كاری 
مدنظرته پسر گلم؟

- می خوام یه جوری زندگی بابا و مامان رو تنظیم 
کنم تو همین تاریخ بمیرن! خیلی الکچریه! خوبه 

اینجوری؟
خبرنگار ما: چی بگم واال!

تاریخ تولدش
امین شفیعی رضا عیوضی

جستاری درباب اینکه آینده كودكان چگونه میشود

خیلی از افراد به اشتباه فکر می کنند که عامل 
اصل��ی موفقیت در زندگی فرزن��د ها به عوامل 
تربیتی مربوط می ش��ود. مثال س��اعت ها وقت 
م��ی گذارند ت��ا برای پرس��ش ه��ای کودکانه 
فرزندانش��ان ج��واب هایی کودکان��ه و در عین 
حال آموزنده بیابند یا س��عی می کنند کودک 
را از ابت��دا با کتاب مان��وس کنند و کتاب های 
مصور و جذاب مناسب سنشان را در اختیارشان 
بگذارند تا آنها اصطالح��ا کتابخوان بار بیاییند. 
حتی دیده ش��ده بعض��ی از آنها ک��ودک را به 
گردش های علمی س��رگرم کنن��ده می برند تا 
بچه هایشان از همان کودکی کاوشگر بار بیایند.

اما بر کس��ی پوشیده نیست که این گروه تا چه 
ان��دازه ره به خطا می برن��د و موجبات نابودی 
فرزندش��ان در آینده را فراهم م��ی کنند. زیرا 
طبق بررسی های علمی ثابت شده عامل اصلی 
موفقیت ک��ودکان در آینده همان��ا تاریخ تولد 
ایشان است! خیلی مهم است که کودکتان چه 
روزی به دنیا آمده باشد. مثال فرض کنید شما 
در هی��ات علمی یکی از دانش��گاه های معتبر 
نشسته اید و فردی وارد می شود تا در مصاحبه 
پذیرش دکترا شرکت کند. به چه چیزی بیشتر 
از هم��ه اهمیت می دهید؟ خب معلوم اس��ت! 
تاریخ تولدش! مگر می ش��ود کس��ی که متولد 
136۵/۸/۲9 است را پذیرش کنید؟ آخر برای 
خال��ی نب��ودن عریضه هم که ش��ده حتی یک 
ع��دد در تاریخ تولدش تکرار نش��ده! ولش می 
کردی دلش می خواس��ت تمام اعداد 0 تا 9 را 

در تاریخ تولدش گرد هم بیاورد! خب این فرد 
فردا پس فردا آبروی م��درک دکترا را می برد! 
نمی برد آقا؟ آبان ماهی یخ بی ش��خصیت! حاال 
فرض کنید کسی می آید و می گوید تاریخ تولد 
من 1366/6/6 اس��ت. اصال درجا مدرک دکترا 
را روی می��ز می گذارید! ای��ن فرد کالس و تز 
و مصاحب��ه م��ی خواهد چکار؟! اصال ش��انیت 
مدرک با حضور چنین عزیزانی است که معنی 

و مفهوم می گیرد! 
کافیس��ت ش��ما بروید س��ری به تاری��خ تولد 
دانشمندان موفق جهان بزنید تا متوجه شوید 
چیزی که بین همگی آنها مشترک است روند 
بودن تاریخ تولدش��ان اس��ت. مثال انیش��تین 
متولد 1۸79/3/14 اس��ت! عدد 9 که خودش 
9 است. یک و هشت هم که می شود 9! هفت 
را هم که با دو تا یک جمع کنید باز می ش��ود 
9! حاال بیایید چهار را با دو تا یک و س��ه جمع 
کنید. باور کردنی نیس��ت! باز هم می شود 9! 
ح��اال اگر ۸ را ب��ا 7 جمع کنیم و چهار و دو تا 
ی��ک را از آن کم کنید ب��از هم حاصل عددی 

نیست به جز 9!
بنابراین برای موفقیت فرزن��د تنها و تنها باید 
س��عی کنید تاریخ تولدش مثل انیش��تین رند 
باش��د. حاال ممکن اس��ت این زایمان زودرس 
یا دیر رس باعث ش��ود بچه ش��ما مش��کالت 
جس��می، عقب ماندگی ذهنی یا حتی مرگ به 
هم بزن��د! چه اهمیت��ی دارد؟ در راه علم یک 

تعدادی تلفات غیر قابل اجتناب است!

هوا را از من بگیر ولی پوشک را نه!

ه��ی پ��رت نک��ن ب��ه خ��ود حواس��م را
را لباس��م  کن��م  ت��ن  ب��ه  بگ��ذار 
ب��د! پت��وی  ای  َش��رور!  تخ��ت  ای 
را... کالس��م  گرفت��ه ای  ت��و  م��ن  از   

امیرمعظمی

نشتی 
اول همگ��ی ش��دند خن��دان، رقص��ان
گفتن��د م��دام ح��رف مف��ت و هذی��ان
داد نش��تی  ول��ی  تمامش��ان  ش��لوار 
ب��ه می��ان آم��د  انتق��ام  ت��ا صحب��ت 

فهیمه انوریمحمدرضا درخشان

می گفت: »عاشق س��حر و صوت ربناست
 در حال ذکر و روزه و نذری و در عزاست«
الیکش کنید، طفل��ک بیچاره هنگ کرد
ه��م زولبی��ا و بامیه  قاطی قیمه هاس��ت

نذری 
سلبریتی

كالس ساعت 
8 صبح

مرغ و سلبریتی
م��رغ و تخم مرغ دیگه قدیمی ش��ده ، االن 
چالش اینه که اول س��لبریتی بودند و  بعد 
کارشناس متخصص مسائل ش��دند یا اول 

کارشناس متخصص مسائل بودند
 و بعد سلبریتی شدند؟

الی پوشک
اونی که سکه احتکار کرده را میشه فکر کرد 

که برا مهریه میخواد. ..

ول��ی اون بزرگ��وار ب��ا یک میلیون بس��ته 
پوشک بچه رو دیگه هیچ فکر خوبی نمیشه 

درباره اش کرد!

فروغ زال
ابراهیم كاظمی

لیست لوازم مدرسه براي بچه هاي دهه 90

زامبی های
 باغ زندگی 

مهدی سلیمان نژاد

افتتاح
اس��تاندار همدان گفت: قطار همدان - 
تهران امس��ال افتتاح مي ش��ود. وي با 
اش��اره به افتتاح پارس��ال قطار تهران - 
همدان، از خبرنگاران خواس��ت، افتتاح 
پیرارس��ال قط��ار ته��ران - هم��دان را 
فرام��وش کنند و حرفي درب��اره افتتاح 
سه س��ال قبل قطار تهران - همدان به 
زبان نیاورند. استاندار همدان همچنین 
ضمن تشکر از مسئولیني که چهارسال 
پیش براي افتتاح قطار تهران - همدان 
آمده بودن��د، تأکید کرد از مس��ئولیني 
 ک��ه س��ال بعد هم ب��راي افتت��اح قطار 
تهران - همدان خواهند آمد، پیشاپیش 

تشکر مي کنیم.

عکس دونفره با پیژامه
»ب��رای گفت وگو نی��ازی به عک��س دونفره 
نیست« و ما حتی پیژامه مان را هم آورده ایم. 
پرزیدن��ت ضمن تاکی��د بر این خب��ر افزود: 
ما حتی آن مس��واکی که س��رش عروس��ک 
مینیون دارد را هم توی کیسه فریزر گذاشته 
و هم��راه داریم.  وی ک��ه در مجمع عمومی 
سازمان ملل سخن میگفت با اشاره به اینکه 
اگر راست میگویی بیا همینجا مذاکره کنیم. 
اضاف��ه کرد: البته هیات همراه و من راضی به 
زحمت نیس��تیم و کمی آبش را بیشتر کنید 
دورهم میخوریم.  پرزیدنت روحانی ادامه داد: 
وزیرخارج��ه مثل دفعه های قبل بهانه ماندن 
میگیرد و ش��اید همراه هیأِت همراه، به ایران 

برنگردد. وی ابراز امیدواری کرد: 
ای که توئیت میزنی برجان خسته

بیا اینجا ببین کی باز نشسته...

بهزاد توفیق فر

سیدمحمدجواد طاهری

سیدمحمدجواد طاهری


