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یکی بود یکی نبود. در روستایی سرسبز 
و زیبا دو برادر چوپان زندگي مي كردند. 
یک��ی از آنها وقتی گله را به چرا می برد 
حوصله اش س��ر می رفت و برای تفریح 
داد می زد: »گرگ! گرگ!« وقتی اهالی 
آبادی برای كم��ک می آمدند گرگی در 
كار نبود، می نشس��ت و هار هار به آنها 
می خندی��د. تا ی��ک روز واقعاً گرگی به 
گل��ه اش حمله ك��رد اما هر چ��ه فریاد 
زد:»گرگ! گ��رگ!« همه فک��ر كردند 
باز هم می خواهد ه��ار هار بخندد و به 
كمکش نرفتند و گ��رگ تمام گله اش 

را درید.
ب��رادر اول به او گفت: چقدر به تو گفتم 
این كارها آخر و عاقبت ندارد؟! دیدی به 

خاک سیاه نشستیم!
- خ��ب! حاال كاریه كه ش��ده می گویی 

چکار كنیم؟
- م��ن ك��ه ب��ه ش��هر م��ی روم و ب��ا 
45هزارتوم��ان یاران��ه ام، مس��کن مهر 
می خ��رم و آن جا یک فک��ری به حال 

خودم می كنم.
اما برادر دوم كه از كار زشتش درس های 
زی��ادی نگرفت��ه بود تصمی��م گرفت از 
استعدادش در راه بهتری استفاده كند. 
محصوالت روستا را می خرید و به شهر 
می بُ��رد و می فروخت. به روس��تایی ها 
می گف��ت محصولتان بي كیفیت اس��ت 
و در ش��هر هیچ ك��س نمی خرد و پول 
ناچی��زي به آنه��ا مي داد. اما در ش��هر 
می گف��ت این ها محلی و ارگانیک اصل 

است و بسیار گران می فروخت.
او كه توانس��ته ب��ود از ای��ن راه درآمد 
زیادی كس��ب كند یکبار كه داش��ت از 
چهارراه اس��تامبول رد مي ش��د، یکهو 
دالل ارز و س��که ش��د و برای پوش��ش 
كارهای��ش یک صرافی تاس��یس كرد و 
اس��مش را گذاش��ت فریدون دالر! او تا 

توانست وسط بازار حباب بازی كرد.
بچ��ه ها حب��اب بازی خیل��ی كار بدی 
اس��ت؛ بخصوص در ای��ن وضع كم آبی 
كه باعث می شود آب همینطور به هدر 
برود. س��عی كنید ت��ا می توانید حباب 
بازی نکنید. بزرگ هم كه شدید حباب 
بازی نکنید! چه كاری است آخر! زندگی 

مردم به هم می ریزد خب!
باری! كم ك��م ثروت ب��رادر دوم آنقدر 
زیاد شد كه توانست كنار كاخ سعدآباد 
خان��ه ای بزرگ بگیرد و ب��رای خودش 
مرف��ه بی درد ش��ود. در انتخابات صنف 
چق��االن و صادركنن��دگان ابنیه هم با 
تکیه بر همان اس��تعدادش و كمي هم 
رایزني پیروز ش��د و دیگر نانش تا آرنج 

رفت در روغن.
برادر اول اما مش��غول كارگری در یک 
كارخانه تولیدی ش��ده بود و زندگیش 
ب��د نمی گذش��ت ك��ه همی��ن حباب 
بازی  ها باعث ش��د كارخانه ورشکس��ت 
ش��ود. طفلی ها مجبور بودند مواد اولیه 
را ب��ا ارز آزاد بخرند اما اجناس مش��ابه 
خارج��ی ب��ا ارز دولتی وارد می ش��د و 
دیگر نمی توانستند كاری بکنند. روزی 
برادراول به دیدن برادرش رفت و برایش 
تعری��ف كرد كه چگونه كارهایش باعث 
شده زندگی او و خیلی های دیگر به هم 

بریزد.
برادر دوم اما س��ری ت��کان داد و گفت: 
واقع��اً ب��ا 45هزارتومن یارانه تونس��تي 
مس��کن مهر بخري؟ م��ن نمی دانم چه 
كس��ی آن مس��کن مهرها را ساخت تا 
چوپان هایی مثل تو به ش��هر بیایند! اما 
اگر چند سال صبركني خودم با بچه ها 
مي خواهیم مس��کن اجتماعي بسازیم، 
اونوقت تو هم میري اونجا ساكن میشي.
باال رفتیم س��یر بود، پایین اومدیم وزیر 
بود، قصه ما ُكاًل از اول تا آخرش تخیلی 

بیش نبود!

امین شفیعی چوپان ها در شهر

دو صفحه ویژه 

روز دختر

سید محمد جواد طاهری
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بیلبورد
سخنگوی ش��ورای ش��هر تهران درباره اهداي 
۲۰ بيلبورد به يك بازيگرس��ينما، واکنش خود 
را نش��ان داد و گفت: مديران شهری مسئوالنه 
سخن بگويند و اگر تکذيب می کنند، مسئوالنه 
تکذيب کنند. وي در ادامه افزود اگر بيت المال را 
مي بخشيد، مسئوالنه ببخشيد و اگر جو شما را 

گرفت، مسئوالنه گرفته شويد. 
گفتني است سرپرست سازمان ورزش شهرداری 
تهران به  دنبال انتش��ار خب��ر هديه اش به  بهاره 
افش��اری، گفت:  در جريان اين خبر نيس��تم! او 
در حالي که داش��ت فيل��م صحبتهاي خودش 
را مبني بر واگ��ذاري ۲۰ بيلبورد به اين بازيگر 
نگاه مي کرد، بدون آنکه سرخ و سفيد يا هر رنگ 
ديگري شود گفت: مدنظر ماست تا خدای نکرده 
قهرمانان ما آسيب روحی و اجتماعی نبينند لذا 
تا ببينيم يکي دارد آسيب روحي و اجتماعي را 
مي بيند، ُخب! سريع چندتا بيلبورد به او هديه 
مي دهيم. وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه 
اگر غول بَرره هم بخواهد آس��يب روحي ببيند 

شما بيلبورد مي دهيد، گفت: نه ديگه!!
گفتني است ش��هردار تهران در اين باره تأکيد 
کرد سرپرست سازمان ورزش يك چيزي براي 
خودش گفته اس��ت و بيلبوردها دست سازمان 
زيباسازي است و اين سازمان به آسيب ديده هاي 
روح��ي و اجتماع��ي مدي��ران ديگ��ر، بيلبورد 

نمي دهد!

كود اوره
رئيس دولت، دس��تور اقدام فوری برای بازگشت 
قيم��ت کود اوره به قيمت قبل��ي را صادر کرد. 
به گزارش خبرگزاريها، رئيس دولت در اقدامي 
انقالب��ي و قاطع، ب��ه وزارت صنع��ت، معدن و 
تجارت دستور داد پتروشيمي هاي زير مجموعه 
وزارت نف��ت را موظف کند تا قيمت کود اوره را 
که وزارت جهادکشاورزي درخواست کرده بود به 

قيمت سابق بازگردانند. 
سخنگوي همين خبرگزاريها در پاسخ به سوالي 
مبني بر اينکه چرا رئيس دولت، دستوري براي 
بازگش��ت قيمتهاي خودرو، لبنيات، مس��کن، 
پوش��اك، دارو، گوشت و مرغ به قيمتهاي قبل 
صادر نمي کند، گفت ب��ه هرصورت بايد از يك 
جايي ش��روع کند و او از کود ش��روع کرده. وي 
ابراز اميدواري کرد در دولت بعدي بتواند به بقيه 

پرسشهاي خبرنگاران پاسخ دهد. 

حرفه اي
روزنامه دولتي اي��ران، تذکر رهبرمعظم انقالب 
به وزيراطالعات را تکذي��ب کرد. پيگيری های 
خبرن��گار »اي��ران« از دفتر وزي��ر اطالعات هم 
حکايت از آن داش��ت که چنين خبری صحت 
ن��دارد. همزمان با اين روزنام��ه، چند روزنامه و 
س��ايت کامالً مستقل که هيچ چشمداشتي به 
کمکها و پش��تيباني مالي دولت نداشته، ندارند 
و نخواهند داشت، ضمن ابراز تأسف از عملکرد 
غيرحرف��ه اي خبرگزاري های تس��نيم و فارس، 
تأکيد کردند چنين تذکري ب��ه وزير اطالعات 
داده نشده و اينکه وزير مزبور گفته است »نبايد 
با مفسدان اقتصادي برخورد قاطع شود«، حرف 
کامالً درستي است و همه ما بدون آنکه نسبتي 
با اين مفسدان اقتصادي داشته باشيم از سخن 

وزير حمايت مي  کنيم. 
گفتني اس��ت پ��س از آنک��ه وزيراطالعات در 
مصاحب��ه صوت��ي و تصوي��ري ب��ا خبرگزاري 
صداوس��يما ضمن تأيي��د خبر »تذک��ر رهبر 
معظم انق��الب« اعالم کرد تاب��ع رهنمودهاي 
رهبري نظام اسالمي است؛ روزنامه ايران و ساير 
دست اندرکاران حرفه اي خبر، هرنوع رابطه اي را 
با خبرنگار روزنامه ايران تکذيب کرده و پرسيدند: 

اونجا هم هوا گرمه؟

بهزاد توفیق فر
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خواب از سر کارمند بيچاره پريد
با روی نَُشسته هی سرکار رسيد

ای کاش که الاقل از اين بی خوابی
همت بکنيد و برق توليد کنيد

اينقدر که تبليغ و پيام آوردی 
در مبحث کاسبی مقام آوردی

با اين همه پول باز راضی نشدی
تا سير شوی خوراك دام آوردی!

ما را هوس خريد از خارج نيست
با جنس وطن در اين وطن بايد زيست

سرمايش اجنبی خبرساز شده
چون طبع خبرنگارمان گرمايی است!

بااينکه دو ديپلمات اخراج شدند
آقای وزير ظاهراً در خوابند

در واکنشی سريع بعد از يك ماه
فرموده: بدی بدی بدی بد، به هلند!

يا آب، نمك دارد و يا هست غبار

من وقت ندارم که بيايم هر بار

از جمع محيط زيست بايد کاًل

اخراج کنم آب و هوا را انگار

محیط بی آب و هواگاو هلندیکولرخبرنگارخوراک دامساعت خوابکاری

زهرا آراسته نیامینا گودرزی محمدرضا شکیباییفرهاد موحدی

پنجشنبه

خبر هر چند بد، آرام جان شد
پس از اينکه شنيدم دل جوان شد
از اين پس زنده می مانم هميشه
که نرخ دفن ميت هم گران شد

پول داری بمیر!

مینا گودرزیمینا گودرزی

معده ام را 
قضاوت نکن

اين روزها اکثر قريب به اتفاق مردم، هر کاری دلشان 
می خواه��د در فضای مجازی جلوی چش��م همه 
می کنند و تا کسی حرفی می زند، می گويند قضاوت 
نکنيد! يعنی شما بجز تاييد و تعريف و ساير موارد 
هر چيزی بگويی، قضاوت کردی... باورتان نمی شود؟ 

اين چند نمونه را ببينيد:

م��ورد اول: دخت��ره از کل صورتش، فقط عنبيه و 
س��وراخ س��مت چپ دماغش از لوازم آرايش جان 
سالم به در برده و چنان تو پيجش احساس راحتی 
می کنه که تو اتاق خوابش نمی کنه، بعد تا می گيم 
خواهر من! اين حجم از راحتی خوب نيستا... ميگه 

قضاوت نکنيد لطفا!

مورد دوم: پسره يجوری صورتش رو اصالح کرده که 
وقتی نمی خواد به کسی پول بده بجای اينکه کف 
دستش رو نشون بده بگه اگر مو داره بکن! صورتش 
رو نش��ون ميده! بعد تا می گيم مردی گفتن زنی 

گفتن.... ميگه قضاوت نکنيد لطفا!

مورد س��وم: ط��رف يه پيج زده و ح��رکات موزون 
درمي��اره اونم حرکات��ی که از اصل ب��رای همون 
قضيه ابداع ش��ده و علمی هم بخوای بررس��يش 
کنی انديشمندان هم نسبت بهش معترفند بعد تا 
می گي��م اين کارارو نکن همون قضيه پيش مياد... 

ميگه قضاوت نکنيد لطفا!

مورد چهارم: هستن آدم هايی که همه زندگيشون 
تو اينستاگرام می گذره و کل جهان تو اين زندگی 
سهيم اند: من و همسرم يهويی! من و همسرم و بچه 
تو شکمم يهويی! من و همسرم و بچه به دنيا اومده 
مون يهويی! من و اولين آروغ بچه مون يهويی! من 
و جشن اولين پی پی بچه مون يهويی! بعد تا ميای 
راجع به مارك پوش��ك بچه ش کامنت ميذاری... 

ميگه قضاوت نکنيد لطفاً!

اين دسته از آدما حتی وقتی... باز هم ميگن قضاوت 
نکنيد  لطفاً...

آب ُگلگشت 
خاِل بخارا

اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل مارا
به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را 

خواس��تگاری لُ��ر داری ک��ه از کردس��تان 
آمده، تُرك زبان و زادگاهش ش��يراز است؛ 
در پی آن اس��ت ت��ا دلت را به دس��ت آورد 
نش��انه ظاهری اش خاليست که هندی ها بر 
پيشانی دارند! عاشق گشت و گذار و سفر به 
شهرهای سمرقند و بخاراست احتماال تاجر 
باشد و با ارز دولتی از آن دو شهر قلوه سنگ 

وارد می کند!
در روز خواس��تگاری براي��ش ش��ربت ببر و 
اگر چای بردی حتم��ا در کنارش نبات هم 
بگذار تا فش��ارش نيفتد. تحصيالت چندانی 
ندارد و ديپلم ردی اس��ت اصال اهميتی نده 
يادت باش��د که ش��هرت و ثروت از هرچيز 
ديگری مهم تر است نگذار خواستگاری بهم 
بخورد که همچين همس��ری در بهشت هم 
نمی يابی! هم پولدار اس��ت و هم  به وی ارز 
دولت��ی تعلق می گيرد س��فر خارجه هم که 

می رود، ديگر از خدا چه می خواهی؟
م��اه عس��ل را درکن��ار رودخانه  رک��ن آباد 
می گذراني��د از آب��ش اس��تفاده نکني��د از 
غس��الخانه  ُگلگشت س��رازير می شود و شور 
اس��ت. از وضع زندگيت آه و ناله س��ر نده تا 
مس��بب برپايی آشوب در ش��هر نشوی، آب 
شور که ديگر اين حرفها را ندارد! صبر پيشه 
کن که ب��ه زودی ترکان به مهمانی دعوتت 

می کنند و تالفی اش درمی آيد.

زهره كاظم زاده  سحر فتحی

اینکه مؤنث جات موجودات عجیبی 
هستند بركسی پوشیده نیس�ت ولی با راهکارهای زیر 
می توان ارتباطی خوب و حتی بی هزینه با ایشان برقرار 

كرد.

1- باباهايی هس��تند که کل تصوير دختر از ايش��ان، پيامك 
واريزی اول ماه است، خب! طبيعی ا ست که دختر شما 
با دستگاه عابر مأنوس تر باشد تا شما! کافی است 
هفته ای يك بار هم پيامك بدهيد »عس��ل 

بابا کيه؟«
۲- توصي��ه ما ب��ه باباه��ا و داداش های 
ش��اکی از کافی ش��اپ رفتن دختران با 
دوس��تان اجتماعيش��ان اين است که 
نقش خود را ايفا کنند؛ ش��ايد با خود 
بگوييد »يعنی چه جوری؟«يعنی اينکه 

خب المصب خودت باهاش برو!
3- دخترهاي��ی ک��ه با اولي��ن جمله 
خواناس��ت«  خطت��ون  »چق��در 
همينجوری جزوه هايشان 
را می دهن��د و 

تلفن  دفترچه 
تحويل ميگيرند هم اعصاب پدران را کشمشی کرده اند، کافی  
اس��ت هی از خط و خطوط رو ديوار که در بچگی کش��يده تا 
فونتی که ب��رای پيامك هايش انتخاب کرده ان��د، فرت و فرت 

تعريف کنيد.
4- اگر دختر ش��ما به تنهايی س��رانه مص��رف و واردات لوازم 
آرايش��ی همچنين ميزان س��رب موجود در بدن جانداران را 
افزايش داده اس��ت، کافی  است مادرها همش نگويند که »به 

عمه ايکبيری ات کشيدی«
5- هروقت پس��رتان ش��عر »دخترا شيرن مثل شمشيرن، 

پسرا بادکنکن دس��ت بزنی می ترکن« را به نفع خودش 
مصادره کرده و برعکس می خواند، چنان با پشت دست 

بکوبيد توی دهنش که ديگر از اين غلط ها نکند.
6- وقت��ی بچ��ه کوچولوس��ت ت��ا رف��ت س��راغ 

ماش��ين بازی ب��ا ذوق نگوييد »اين بايد پس��ر 
می ش��د« که فردا روز وقتی از ش��ما موتور 

خواست و گفت شوهر نمی کنم، سرتان 
سوت نکشد.

همین!

شش درک
راهکارهایی برای درک دختران  فرشته موسوی

بابا
ترجيح��اً در س��نين 3 ت��ا پنج س��الگی 
متوقف ش��ود . در غير اين صورت توانايی 
پنچرگيری ماشين در 36 هزارم ثانيه 
و مثل بلبل ترجمه کردن بروش��ور 
لوازم الکترونيك منزل از ويژگيهای 
مورد نظر آنان است. تسلط به علوم 
غريب��ه و دم کردن چاي آلبالويي 

الزامي است.

مامان
به »عم��ه ش اينا« نرفته باش��د. 
دارای  ديگ��ران.  درآر  چش��م 
مدارك و تصديق های فراوان   از 

پخت نان پنجره ای تا س��اخت و طراحی 
هواپيماهای فوق سنگين جهت قاب کردن 
و نص��ب در ديوار کن��ار بوفه. از هر هنرش 

چند انگشت ببارد.

اینستا گرام 
هر چه زش��ت تر و بازيش نيز بيشتر باشد 
بهتر است. تهيه و تنظيم در قالب های پيش 
س��اخته پلنگ آفرين. حتماً بع��د از دادن 
شماره موبايل به همه فالوئرهايش بگويد: 

دايرکت = بالك

سایر شبکه های اجتماعی 
تهيه و تنظيم نامفهوم ترين جمالت فلسفی 
در کنار مفهوم ترين عکس های شخصي. نام 
اکانت حتماً از حروف و کلمات و عالمتهاي 
بي ربط و بي معني تشکيل شده باشد. مثل: 

!&@36bJتف

بقیه دخترها
اصالً مثل بقيه دخترها نباشد. قوی و شجاع 
در حد خانم کوچولو. کله پاچه خور و ملخ 
را در هوا گير. از رنگ صولتی يواش متنفر 
باشد و آبی نفتی را ترجيح دهد. اصصصاًل 
قصد ازدواج نداش��ته باش��د مگر اينکه! با 
»درود بانو« هر کس��ی توهم بزند و عکس 
پروفايلش را به »چشم به راه« تغيير دهد. 
يك مبارز شکست ناپذير در بازپس گيری 
حقوق زنان باشد که حتی در اين راه زرده 
تخم مرغ را دش��من ب��دارد و خودش هم 
ميدان��د که همه اينهايی ک��ه گفتم دروغ 

است .

مامانهاي پسردار
دخترانی که قصد دزيدن پسر دسته گل و 
نوبر و همه چي تموم آنان را نداشته باشند 
و در يك کلمه، عروس خوب، يك عروس 

مرده است... واال!

نه به صولتی یواش! 

فروغ زال

اج��اره خانه مجردی مان عق��ب افتاده و 
کس��ی به روی خودش نمی آورد. داشتم 
اقساط عقب افتاده را حساب می کردم که 
جودی ماشين حساب را از دستم کشيد 
و خودش را توی بغل��م انداخت. مثل ابِر 
سپاه بارورکن اشك می ريخت. اسکرين 
ش��ات کامنت های بابا لنگ دراز را پای 
پي��ج دختر کبريت فروش ديده و بالك 

آنبالکش کرده بود. 
آن شرلی تازه از آرايشگاه آمده بود. 
با رنگ موی جديدش شبيه کدو 
سبز نارس شده بود. البته ما 
ب��ه او می گفتيم که 

شبيه موهيتو شده است وگرنه اجاره اين 
ماه را هم بايد خودمان می داديم. 

حنا هم که دي��روز پايان نامه اش را دفاع 
کرده، انگار بار زهرمار زده. چند سال پدر 
نداش��ته اش را درآورده تا حنا دختری در 
سيتی صدايش بزنند حاال تا چند روز ديگر 

بايد به مزرعه برگردد. 
از ديروز در نيازمندی ها دنبال شغل بود تا 
اينجا بماند. اما کسی به دختر باسواد بدون 
ظاهر آراسته و روابط عمومی باال نياز ندارد. 
طبيعتاً اگر آنه گوش��ی را ميگرفت، جای 

مديرعامل هم استخدام می شد.
زنگ را زدند، سيندرال بود. تا بند کتانی اش 
را ب��از کند ، 3 بار چاي��ش را عوض کردم. 
ش��وهرش بعد ازدواج خواسته بود حتی 
در عروس��ی هم کفش کتانی بپوش��د تا 
دست زياد نشود. شوهرش اگر ايده هايش 

را به س��ينمای ترکي��ه می فروخت، 
می توانست يك زيرپله برای سيندرال 

بخرد تا مس��تقل از آناس��تازيا خدمات 
پريگمنيشن انجام دهد.

سيندرال باز دارد درباره شوهرش غر ميزند 
و م��ن غرق در محاس��بات ذهنی خودم 
هستم که تنارديه با برگه تخليه و مامور 
رسيد. اين دفعه از دست ژان هم کاری 
برنمی آيد، همه مامورند و معذور که 

پدر ژپتو آمد و گفت: اگر می خواهيد 
داستان کوزت را بشنويد عدد 1 

 1۰۰۰۰۰۰۰۰6۰ ب��ه  را 
بفرستيد!

آنه، جودی، سیندرال و 
دیگران!

فاطمه سادات رضوی علوی

داش��ُتم تقويم رِه نگاه ِمک��رُدم که چه روزای 
مناسبتی نزديك هس��ت تا مردم شله نذری 
بِ��َدُن مو بُ��ُرم بخوُرم که يهو چش��ُمم به روز 
گفت وگو و تعامل سازنده با دنيا افتاد. هموجور 
با خوُدم فکر ِمکرُدم ای روز بِره چی تو تقويم 

هست که به نتايج زير رسيُدم:
يك: از بس ما ايرانيا تو ش��بکه های مجازی 
ِدلَنگون هس��ِتُم حماس��ه می آفريِنم، ديگه 
همه دني��ا ِمِدنَن اگه کاری يا حرفی بزنن که 
به ماها بيخودی يا باخودی بربخوره، ميِرم زير 
پستاشان از خجالتشان َدرمِيم. همی خودش 

يه جور تعامل سازنده با دنيايه.
دو: ماها تو مهمانی هامان يکمی زيادتر از حد 
استاندارد جهانی باهم حرف ِمزنُِم  خداروشکر 
دهانم��ان هم ک��ف نُِمُکِنه. دانش��مندا ِمگن 
ش��ب ها بايد زود بخوابِن ، ول��ی ماها از بس 
تو مهمونی سرمان به نظر دادن برای مسائل 
مهم دنيا بَنده، ديگه وقت نُِمُکِنم س��اعت رِه 
نگاه ُکِنم. خانما راه های ارزون ش��دن طالرِه 
بررسی ُمُکَنُن آقايون راه های کاهش نرخ دالر 

و ماشين. 
س��ه: يه دليل ديگه هم به ذهُنم ِمِرس��ه ولی 
بعي��ده که به خاطر َهمچی چي��زی ، ای روز 
رِه ت��و تقويم ب��ِذَرن. آخه م��ورد های باال که 
گفُتم بهتره. شنيُدم که ۲3 تير، روز تصويب 

برجام، روز ِدِره؟ 
به مناسبت روز گفت وگو و سالگرد امضای هیچ!

برنامه جامع اقدام مشترك )اسم کوتاِهِشه 
نِموُگم که اعصابِتان خط خطی نِِره!( هست 
که ورداشتن گذاشتن روز گفت وگو و تعامل 
س��ازنده با دنيا. اگه به خاطر ای برنامه بوده 
باي��د يه چيز ديگه اسمش��ه ِمذاش��تن که 
واضح بش��ه. مثال: روز ديپلماسی ِخنده، روز 
ق��دم زدن دو نف��ره در ه��وای آزاد، روز آف 
خوردن پاسپورتمان و ... باالخره اگه از مردم 
ُمُپرسيدن، اسمای جالبتری هم ِمُشد بِذَرن. 
ح��اال عيب نِِدرِه، کم کم هَمش��ان از برنامه 
خارج ِمَرُن اسم امروز ِمِشه گفت وگو و تعامل 

سازنده خودمان با خودمان!
راستی! آخرشم نفهميُدم ای نزديکا مناسبتی 

بره ی شله دادن هست يانه؟

فاطمه جواهری

خيلی تاريك و تنگ بود...
تازه چش��م هام گرم ش��ده بود و داشتم 
عادت می کردم که انگار يك دس��ته بيل 

خورد توی کمرم.
آخ گويان اومدم بلند شم ببينم چه خبره 

که سرم محکم خورد به سنگ.
ترجيح دادم همونط��ور دراز کش ببينم 

اوضاع از چه قراره.
داشتم با خودم فکر می کردم اين طلبکارا 
ديگه چجوری آدرسمو پيدا کردن که يك 
شمايل سياه با يك دفتر بزرگ جلوی روم 

قد کشيد.
بهش گفتم قربونت برم حتما اش��تباهی 
ش��ده همين يه ماه پيش ک��ه تازه اومده 
بودم به همه سواالتون جواب دادم، ولمون 
کن بذار اينجا سرمونو راحت بذاريم روی 

زمين.
داشتم غر می زدم که گفت من رو از اداره 
خدمات فرستادن، ابالغيه افزايش قيمت 
قبر اومده يا همين االن قيمت خريد قبرتو 

ميدی يا ُجل  و پالستو می ريزم بيرون!
گفتم عزيز من ديالوگ رو داری اش��تباه 
ميگ��ی ُجل و پالس کجاس��ت فقط من 
موندم و يه دست کفنم آخه چجوری پول 

تو جور کنم؟!
گفت من نميدونم دستور از باالست. سريع 

جمع و جور کن که مشتری آوردم.

مثل اينکه يه ميت مايه دار پيدا کرده بود 
که قبرو بهش بندازه.

هرچی بهش گفتم پول مرده خوردن نداره 
اما به گوشش نرفت.

تصمي��م گرفتم قبل از اينک��ه اونا ُجل و 
پالسم و بريزن بيرون خودم مثل يك ميت 

آبرومند پاشم و برم.
ب��ا خودم فک��ر کردم تا وقت��ی زنده بودم 
همش درب��ه دری و بدبختی، مثل اينکه 
اينجاهم تا گور به گورمون نکنن ول کن 

نيستن.
کدخدا کرمتو شکر.

يکی دوباره با دسته بيل زد تو کمرم
اما مثل اينکه دسته ی جارو بود

به جای اون ش��مايل سياه، خانمم باالی 
سر وايستاده بود و خونه رو گذاشته بود رو 

سرش که پاشو طلبکارات دم درن.
فقط رو به آسمون کردم و گفتم خدايا کی 

می ميرم راحت شم از اين وضعيت!

دسته جارو با بیل!
نرجس سادات یزدگردي

1- پايش را ک��ه از گليمش درازتر کرد، 
ديگر نتوانست بلند شود.

۲- آنقدر خود ش��يرينی کرد، تا از مرض 
قند مرد.

3- بس که دور خودش چرخيد، حالش 
بهم خورد.

4- غصه ها روی دلش مانده بود، مسهل 
خورد.

5- آنقدر زجر کشيد تا معتاد شد.
6- آبرويش را که ريختند، خشك شد.

۷- به زمين گرم خورد، سوخت.

)كلمه + كارتون(

نرگس داشادیان

دو گیره 
صورتی
در جي��ب کت��ش دو گيره س��ر دارد
در خان��ه خ��ود قن��د مک��رر دارد
از بي��ن تم��ام رن��گ ه��ا اي��ن باب��ا
دلبس��ته صورتی س��ت، دختر دارد

مینا گودرزی

1( محدوده نپرسيدن سن خانمها
۲( حداکثر سن مجاز 3۰سال
3( خطر باالرفتن سن ازدواج

4( جرات داری بپرس چندسالته؟!

امتحان آیین نامه 
با مداد بنفش كمرنگ پاسخ صحیح را بدهید!

1( محل پياده شدن از کفش پاشنه بلند
۲( خواستگارگذر عمومي

3( پياده شو باهم بريم
4( تا بری دم در، منم حاضر ميشم ميام!

1( خشونت عليه  ممنوع
۲( عبور مردان ممنوع

3( مژده عبور نيمه گمشده
4( دورشو خط بکش!

1( خطر »باشه، مهم نيست«
۲( به وام ازدواج نزديك مي شويد

3( مثل ماه شدي
4( ورود مجرد ممنوع

فاطمه سادات رضوی علوی

روز اول
ميوه دلم!

گرگ های اين زمانه همه خياط های ماهری 
شده اند

مراقب گرگ های در لباس ميش باش!

روز دوم
دي��روز فراموش ک��ردم بگوي��م؛ از آموختن 
خياطی غافل نش��و لباس ه��ای بازار خيلی 

بی ريخت شده اند.

روز سوم
عزيز من!

آن ديو های سياه و زشت، فقط مال داستان ها 
بودند. 

حاال ديو ها با ش��ال سفيد ش��هر را به يغما 
می برند، مراقب بازی رنگ ها باش!

روز چهارم
عصای روزهای پيری ام!

همه برابری ها تا آن روز خوبند که در تقسيم 
ته ديگ ماکارونی عادالنه رفتار نمايند.

غي��ر از اين بود بزن تو دهن هرکس ش��عار 
برابری داد تا حالش جا بيايد.

روز پنجم
دخترکم!

می خواستی بازار بروی مراقب آينه های اتاق 
پ��رو باش، در تلگرام خوان��دم آينه های بازار 

چشم دارند.

روز ششم
اينقدر وقتت را صرف آش��پزی های مجازی 
نکن، ان��رژی ات را برای درس بگذار نه برای 
ترشح بی مورد بزاق پای آن بازی بی مصرف،

شکم گرسنه غذای واقعی می خواهد.

روز نوشت های یک مادر خطاب به 
دختر نداشته اش

فاطمه سادات آزاده 

دخترم 
خیاطی ات

تا به نوعی من به اين اوضاع نو عادت کنم
دخترم بگذار گاهی با خودم خلوت کنم

نازنينم از سر آن ساعتی که آمدی
غيرمعمول است کاری را سر ساعت کنم

آب و جارو، گردگيری، بچه داری، پخت و پز
شاه بيتی می سرايم، لحظه ای فرصت کنم

بس که مشغول شلوغيهای شيرينت شدم
ناگزيرم دائما درباره ات غيبت کنم

خوش به حال بی خياليهای تو، قدری بخواب
الاقل بگذار من فکر غم غربت کنم

خسته اند از اين زمانه باز مردم می روم
در تمام شهر لبخند تو را قسمت کنم

دور دور توست بازيگوش بی هوش و حواس
من فقط مادر شدم تا لطف بی منت کنم...

زهرا فرقاني

دور، دوِر 
توست!

غم مردم
ي��ك عمر غ��م خانه م��ردم نان اس��ت
صدش��کر که نان هنوز هم ارزان اس��ت
ت��ا ب��رج نش��ين بوقلم��ون س��ق بزند
س��هم فق��را ک��دو و بادمج��ان اس��ت

عالیه رجبی

ویژگی های مطلوب یک دختر از نگاه والدین و سایرین 
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سالم علیکم. مومنی هستم، برای آگهی استخدامتون 
اومدم

+ س�ام. ولی ما منش�ی با روابط عمومی باال 
میخواستیما

بله خب من تو دانشگاه روابط عمومی خوندم!
+ به مدرک نیست كه االن تو كما هم باشی 
مدرک غیرحضوری بهت میدن. سابقه كار 

چی دارین؟
بنده 6 سال منشی یه شرکت مهندسی بودم. 
دیگه به علت جابه جایی منزل، مجبور ش��دم 

ولش کنم.
+ بس�یار خب. قابلیت های ویژه چی 

دارین؟
رتبه برتر مس��ابقات تایپ 10 انگشتی 
دارم و ب��ه چه��ار زب��ان انگلیس��ی، 

اسپانیایی، فرانسه و عربی مسلطم.

+ هندی چی؟
نه! چطور؟

+ هیچی یه فیلم هندی دارم گفتم آخر شب 
باهم تماش�ا كنیم. راستی شبا تا چه ساعتی 

اضافه كار میمونی؟
ش��ب!؟ ولی ساعت کار شرکت که تا 3 بعد ازظهره. 

من شوهرم بیشتر اجازه نمیده
+ متاهلین مگه؟

بله چطور مگه؟
+ هیچی همینجوری. شما بفرمایید ما با شما 
تماس میگیریم. خدافظ. بیرون رفتین بگین 

نفر بعدی بیاد. 
.........................................................................

-سالم آقا برای استخدام اومدم
+ شما كه آقایی. ما خانم میخوایم

نوشته بودین ترجیحا خانم، نه که حتما خانم
+ خ�ب االن ترجیح�م خانم�ه. ش�ما 
بفرمایید، ترجیحمون عوض ش�د 

تماس میگیریم باهاتون.
............................................................
س��الم آق��ای رییس خوبی��ن؟ من 

نازنینم برای منشی گری اومدم
+ ب�ه به چقدر اس�متون بهتون 

بفرمایی�د  می�اد. 

بنشینید. شما چند سالتونه؟
من 27 سالمه و یه پلنگ فروردینی مغرورم.

+ اصن پلنگی از وجناتتون پنجه میکش�ه. 
سابقه كار چی دارین؟

تو یه آتلیه بودم.
+ به به عکاسین پس؟

نه! من مدل بودم. 
+ میگم قیافتون آشناس�ت. خب اش�کال 
نداره اینجا تجربه كسب میکنین. سابقه كار 

باید از یه جا شروع بشه خب
سرعت تایپتون چطوره؟

+ با گوشی، فینگلیشم بد نیست.
همون�م خوبه. كم ك�م یاد میگیری. 

االنم مرحله اول رو قبول ش�دی. 
مرحل�ه دوم رو فردا عصر بیاین 

به ای�ن آدرس. االن�م بیرون 
منتظر باش�ین تا من بیام 

برسونمتون.

ترجیحا خانم با روابط عمومی باال

محمدامین میمندیان

معاون اول رییس جمهور: عده ای دنبال زدن جیب 
ملت هستند.

كه خالي است و ضایع مي شوند، خخخخخ

مشاور وزیرمسکن: چوپانها به شهر آمده اند.

با گوسفندها یا بي گوسفندها؟

الهه کوالیي: ایران شوروي نیست.

مردمش هم مردم تركیه نیستن!

معصوم��ه آقاپور)نماین��ده مجلس(: بازار س��که با 
پذیرش FATF کنترل می شود.

آبریزش بینی هم با مرگ موش!

به ما هم 
»َبِنر« 
بديد!

مدیرکل روابط عمومي وزارت نیرو: برق با شایعه تولید نمي شود.

با وعده چطور؟

زهره محقق)مستندساز(: شهرداري از آن »بَنر«ها به ما هم بدهد.

مگه عاشق چشم و ابروته؟!

وزیر اقتصاد: فهرس��ت کامل دریافت کنن��دگان ارز دولتي را 
منتشر مي کنیم.

لعنت به كار عجله اي!

راديوژن!

اگر در خانه انبار طال دارم ژنم خوب است
اگر صد وام بی چون و چرا دارم، ژنم خوب است

اگر درچند پرونده همیشه مطرحم بنده
اگر در هر فسادی ردپا دارم؛ ژنم خوب است

اگر تاسیس گردد شرکتی پربار در کشور
در آن پستی خفن از ابتدا دارم، ژنم خوب است

اگر در پاسخ هر کس که مطرح می کند پرسش 
َچک و تهدید و مشت و ناسزا دارم، ژنم خوب است

اگر یک حوض کوچک در حیاط خانه ات داری 
من اما چند استخر و سونا دارم، ژنم خوب است

 
اگر چه مشکالتی می شود تصویب در مجلس

دو سه تا مشت پر، مشکل گشا دارم، ژنم خوب است

حنای من اگر بی رنگ بی رنگ است باکی نیست
که من از چین ترانزیت حنا دارم، ژنم خوب است

به محضی که مرا بر خوان بیت المال بنشانند
دو - سه تا معده پر اشتها دارم، ژنم خوب است

سی و یک قطعه دندان طمع در فک چاالکم
به جای نیش و پیش و آسیا دارم، ژنم خوب است

اگر دارد پدر یک جایگاه خوب در تاریخ 
من اما جای در جغرافیا دارم، ژنم خوب است

اگر دستی کشم بر مس از آن زر می کند فس فس
درون دستهایم کیمیا دارم، ژنم خوب است

اگر از توبره سهمی و سهمی نیز از آخور
سر و سری اگر با کدخدا دارم، ژنم خوب است

اگر از در کنندم در، بیایم تو من از پستو
برای خویش قانون بقا دارم، ژنم خوب است

شما ژن ساده هستید و همیشه پشت کنکورید
من اما پنج - شش تا دکترا دارم، ژنم خوب است

امین شفیعی 

 قس��متی که بهروز، ماجرای جاسوس شدن 
خودش را برای قدرت تعریف می کند:

بهروز : از یه چاقو کشی جلو بازارچه شروع شد...
داستانش بلنده...

تو شلوغی دعوا، با یه ضامن دار گردن کلفت، 
گذاشتم تو کتف یه نامحرم...

یه سال ، چتول واسم بریدند ....
تو حبس به آژان بد نگفتم، خوشرفتاری کردم، 

ده ماهش کرس ]کسر[ شد.
همونجا بود یه رفیق پیدا کردیم، بهش گفتم 

چند ماه از حبست مونده؟
گفت : سی سال...

گفتم : جرمت چیه؟
گفت : حرف...

بهش گفتم: ِده امیرجون ....اسمش امیرانتظام 
بود...

نوکرتم، باوفا ...، یه حرف و اینهمه حبس...
گفت: قاطی هم داره...
گفتم: قاطیش چیه؟

گفت: یه جاسوسی ُجزمی ]جزئی[...
خالصه که مارم نشوند پای بساط...

گوزنها 
 مسعود کیمیايي  

ای تف به قبر جدوآباش ...یه نظافتچی پیر 
داشتیم از نوچه هاي مصدق، اون برامون میاورد...

انباری میاورد.... میدونی که چیه؟
میزارن تو پالستیک، میکنن اون تو ...

خوب دیگه کاسبیه ...
ِدهه... اینم که فیتیل نداره...

] بهروز در حال روش��ن کردن سماور برا ی 
درست کردن چای است و سماور فتیله اش تمام 

شده است[
از حب��س که اومدیم بی��رون، دور و برمون 

خیلی  می پلکیدن...
برا ما که، داداشمون تو ارتش بود، می رفتیم و 

می ا ومدیم، برا اینا شده بود آب زمزم...
تو دوتا  بست و منقل، کلکم رو کندند...

منه، آس ...
منه، بی پول...

بهم گفتن هر یه برگی که از ارتش بیاری، یه 
روز خودت دوا مجانی داری...

اونجا بود که دیدم زرش��ک ... نه اینش��ون 
به راهه، نه اونش��ون سربه راه... جلو خودمو ول 

کردم...

مهدی سلمان

شاهرخ بایرامی

يک زار 
بده آش!

اخیراً آقای واعظی در حاشیه جلسه هیأت دولت، 
تعریفی را از مفه��وم دوتابعیتی ارائه نموده اند که 
اگر اهل علم خ��وب به آن دل بدهند این تعریف 
می تواند مسیر رشد علوم را رگ به رگ کند. ایشان 
فرموده اند: »به کس��ی که دو کارت اقامت دارد در 
هیچ کج��ای دنیا دوتابعیتی گفته نمی ش��ود« و 
اضاف��ه کرده اند »با اینکه من گ��زارش تحقیق و 
تفح��ص مجلس را نخوانده ام ولی به نظر من آنها 
بحث دوتابعیتی و اقام��ت کوتاه مدت را مخلوط 
می کنند!« با همین فرمان قصد داریم تا چند واژه 
یا اصطالح را باز تعریف کنیم تا دس��ت تان بیاید 

چه خبر است. 
دوشغله: به کسی که دو شغل دارد گفته نمی شود!

27 شغله: رجوع شود به تعریف دوشغله!
دوملخ��ه: ب��ه هواپیمایی که دو مل��خ دارد گفته 
نمی ش��ود. یعن��ی همینجا دلیل اصلی س��قوط 
هواپیماها معلوم  می شود، هواپیما در اصل یک ملخ 
دارد ولی الکی به خلبان می گویند دوملخه است، 
او هم روی حساب همین یک ملخ بیشتر، کم گاز 

می دهد و...
دوپیازه: غذایی که با دو پیاز درست نمی شود. با این 

وضع قیمتها، شاید اصالً یک پیاز هم ندارد.
دو زار بده آش: ش��ما در این عبارت در اصل یک 
زار می دهید آش و به همین خیال می باشید که با 

مدیران دوتابعیتی برخورد شود.

محسن هاشمی رفسنجانی بهرمانی 
در جواب خبرنگاری که پرسیده بود چرا 
برای شورا کولر گازی خارجی خریداری 
شده گفت: برای رعایت حال خبرنگاران 
جان، این کولرها را خریداری کردیم. این 
جواب منطقی، واکنشهای زیر را به دنبال 

داشت:
محمود صادقی: ای کاش آستان قدس هم 
ی��اد می گرفت و حداقل برای رعایت حال 
خبرنگاران هم که شده، از درهای اتریشی 
برای دستشویی ها استفاده می کرد )ما هم 

اونجوری ضایع نمی شدیم(.
اس�حاق جهانگی�ری: خبرن��گاران عزیز، 
یادتون میاد در دولت قبل شما رو فوت هم 
نمی کردن که خنک شید، اما در این دولت 
براتون کولر خارجی می خرن. حاال باز برید 

خبرنگارا عشقن...
از وضع بد اقتصادی گله کنید.

دكتر صدر: در س��ال 1۹۹۸ هم س��رمربی 
فرانس��ه توی رختکن بازیکن ها کولر گازی 
خارجی اس��تفاده کرد و همین باعث ش��د 

فرانسه قهرمان جام بشه.
آخون�دی: از اونجایی ک��ه خبرنگارا نزد من 
ارج و قرب باالیی دارن، منم دستور دادم تو 
دفترم کولر گازی خارجی بزارن که با روحیه 

بهتری جواب خبرنگارا رو بدم.
وزیر صنعت: اگه اینطوره که منم برای رعایت 
حال خبرنگارا مخالف ش��فاف سازی بودم. 
خبرنگارا گناه داش��تن اونقدر فسادو بخوان 

پوشش خبری بدن.
حس�ن روحانی: در اصل منم برای اینکه به 
تیم خبری همراهم یه حال بدم، رفتم توچال. 
گفتم بذار اونا هم به بهونه من یه حالی بکنن.

محمد رضا رضایی

برخی واكنش ها به یکسری كنش ها

اعظم محمدی

سید محمد جواد طاهری


