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سه شنبه ها و پنجشنبه ها بخوانید

فرهاد موحدی

فقط نان 
چــرب

پیرمردی خسته و زار و َشل و اِسقاطی ام 
روز و شب مشغوِل کارِ مشکِل خیاطی ام

خشتک اهل محل را بنده میدوزم ولی 
می َدَرم گاهی همان ها را، کمی افراطی ام

فکر خود را می کنم در پاچه  شلوارشان 
فلسفه میدانم و در حِد خود »سقراط«ی ام 

توی این بی پولی و قحطی شده چرخم خراب
در به در دنباِل چرِخ کهنه و اقساطی ام

پا ندارم بس که دائم در پِی نان بوده ام 
مثل کودک ها شدم درگیر تاتی تاتی ام

حرف خود را می کنم »تَکرار« هر کس نشنود 
من به اِ می گویم اَ چون بنده اصالحاتی ام 

منتها از رونق افتاده است بازار من و 
مثل آن هم حزبهایم خط خطی و قاطی ام 

قصد استعفا ندارم جز برای نان چرب 
مثل بعضی از وزیران آدم محتاطی ام

خواب من سنگین و رأی ام مثبت و رویَم زیاد!!!  
در پِی کاندید شدن در پارلماِن آتی ام

مهدی نظری

به مناسبت روز جهانی كودک وتلویزیون

ام��روز، 11 دس��امبر روز جهان��ی کودک و 
تلویزیون اس��ت. به دلیل نب��وغ و خالقیت 
سرشار صدا و س��یما، سالیان سال است که 
در ای��ران ای��ن روز را ب��ه روزی که کارتون 

بیشتر پخش می  کنند می  شناسند. 
شاید به سر ش��ما هم زده باشد که سرمایه 
خود را افزایش دهید. اگر قبال در کار بس��از 
و بف��روش بوده اید و یا ی��ک تاجر حرفه ای 
باش��ید و یا حتی مدتی اس��ت که مس��ئول 
ترامپولی��ن یک ش��هر بازی هس��تید، یک 
پیش��نهاد وسوس��ه برانگیز برای شما وجود 
دارد و آن ه��م تولید ی��ک برنامه تلویزیونی 
کودک است. از آنجا که سنگ مفت و برنامه 
هم مفت است؛ کار خاصی نیاز نیست انجام 
بدهید و کافیس��ت چند رکن اساسی زیر را 

تهیه کنید.

ركن اول: محتوا 
طب��ق نظر کارشناس��ان اغل��ب برنامه های 
ک��ودک تلویزی��ون، تِه انتظ��اری که از یک 
بچه می  رود عبارت است از: شماره 1، بوس، 
الال. اگر خواستید پا را فرا تر از این بگذارید 
و عم��ق برنامه ه��ای ک��ودک را کیلومتر ها 
جابه ج��ا کنی��د، می  توانید از مس��ائلی مثل 

مس��واک زدن ه��م س��خن بگویی��د. البته 
فرام��وش نکنی��د ک��ه حتما  یک ش��رکت 

سازنده  مسواک اسپانسر شما باشد. 

ركن دوم: دست جییییغغغ هوورااااااااااا 
شیر در شیربرنج نباش��د، البی در مجلس 

نباشد، وانتی هفت صبح جمعه در کوچه 
داد نزند، خاطره س��ربازی، س��یلی به 

فرمانده نباش��د، راننده تاکسی شوهر 
خواهِر »از خودش��ون« نداشته باشد؛ 
اصال جای تعج��ب ندارد و همه چیز 
سر جایش است و هیچ چیزی هم کم 

نیست. اما دسسسسست و جیییییغ و 
هورااااا را از برنامه تان نگیرید. دسسستت 
و جیییغ و هورااا تمام حیثیت شماس��ت. 
ناموس برنامه شماست. اگر حاضر بشوید 
یک دس��ت و یک پایت��ان را به صورت 
اُری��ب بدهید، بدهید اما این دس��ت و 
جیی��غ و ه��ورااا را از برنامه تان حذف 
نکنید. هر چه باش��د ش��ما مسئولیت 
تربیت یک نس��ل آینده ساز را بر دوش 

دارید. 

ركن سوم : اسپانسر فروغ زال
تعیی��ن کننده هم��ه چیز شماس��ت. حتی 
اگر یک روز اسپانس��ری پیدا ش��د و از شما 
خواست چاه بست توالتش را تبلیغ کنید و از 
فواید فلش تانک های شرکتش سخن بگویید 
از ای��ن کار دریغ نکنید. ای��ن موضوع کامال 
ب��ه کودکان ربط دارد. البته به کودکان خود 

شما. چون پول چیز مهمی است. 

ركن چهارم :خاله، 
عمو، دایی به جز عمه 

یک خاله، عمو و حتی دیده 
شده یک دایی را بگذارید 
وس��ط و دورچین هایش 
س��پس   کنید  اضاف��ه  را 
بدهی��د  ش��عر  چهارت��ا 
دستشان بخوانند. یادتان 
باش��د فحش گذاشته اند 
برای کس��ی که برنامه ای 
بسازد و در آن خاله و عمو 
نباشد. اصال سنگ شود هر 
کس یک برنامه ای داش��ته 
باش��د که ب��دون خاله و عمو 
باشد. به زمین گرم بخورد. به 
زبان دیگری نمی شود ضرورت 
این ف��رم از برنامه را جا انداخت. 
فقط یادتان باش��د ک��ه عمه خط 
قرمز است. و از االن 
این را به بچه ها 
ک��ه  بیاموزی��د 

#نه_به_عمه!

 

پنج�م:  رك�ن 
لبخند پهن 

نه تنها با »ال« گذاش��تن 
اول کلمات فارسی می توانید 

عربی صحبت کنید، بلکه با یک 
لبخند پهن ه��م می توانید همه حرف ها را به 
حرفهای مناسب کودکان تبدیل کنید. کافیست 
آن عم��و و خاله کذایی ذکر ش��ده در باال یک 
لبخند پهن بر لب داش��ه باشد. در این صورت 
حت��ی از مقاالت فیزی��ک کوانتوم و بررس��ی 
کنش های میکروسکوپی و محاسبات فیزیکی 
در حد و اندازه ثابت پالنک و یا نقد و بررس��ی 
پراگماتیسم نیز می توانید با یک لبخند پهن در 
برنامه تان س��خن بگویید. تازه! بدون منت تیم 

نویسنده و کارشناس حرفه ای .

نکته اول: مخاطبان شما آینده سازان این مرز 
و بوم هس��تند. ارسال نقاشی یا یک کار دستی 
یا یک اختراع  دمده ش��ده است. کودکان را با 
اس��تاندارد های روز دنیا و اس��تعداد هایی که 
در آینده به دردش��ان می خورد در برنامه تان 
شرکت دهید. نقش یک تماشاچی خوشگل که 
در رکن اساس��ی دس��ت و جیغ و هورا شما را 
همراهی می کند در شکل دهی شخصیت این 

کودکان موثر است . 
نکته دوم: بچه ها دل و روده  والدین، جیگر فک 
و فامیل و هر وسیله ای که اطرافشان وجود دارد 
را یک ترامپولین می بینند. پس عالوه بر دست و 
جیغ و هورا موسیقی وحشی کننده را هم به آنان 
هدیه دهیم تا با بپربپر و جیغ و هورا، نسل آینده 

را نسلی سرنوشت ساز پرورش دهیم. 

غولک و تلویزیون 
در سفری که رئیس دولت، به زادگاه 
خویش داشت، از موضوع مهمی سخن 
گفت که کمتر کسی به اهمیت آن در 
ایران  مردم  و  کشور  سرنوشت  تعیین 
کانال  از یک  استفاده  آن،  و  کرد  توجه 
مذاکره کنندگان  توسط  خاص  و  رمزی 
در  است.  سرخه ای  زبان  نام  به  ایرانی، 
ادامه ترسیمی از اوضاع ملتهب مذاکرات 
تقدیم  زبان  این  از  استفاده  تأثیر  و 

می گردد.
مذاکره  از  یکی  مذاکرات  میان  در 
بیرون  را  خود  تلفن  ایرانی  کنندگان 
جان  از  عکسی  گرفتن  از  پس  و  آورده 
کری برای استوری اینستایش، گوشی را 
به بغل دستی اش که متخصص این زبان 
از  بیرون  به فردی در  او  است می دهد. 
مذاکرات زنگ می زد و عبارت سرخه ای 

زیر را  می گوید:

 »!$$$$=$$+&& «
»!!! == + ## /~~+~~ /**+**/ «

مکالمه  اصل  بنده  که  ندارید  )توقع 
سرخه ای  رد و بدل شده را برای شما 
از  دشمنان  ناکرده  خدای  و  بنویسم 
بعدی  مذاکرات  در  و  ببرند  بویی   آن 

سوء استفاده بکنند؟!( 
میگن  دارن  اینا  داداش  ترجمه: 
فردو  بریزید،  بتن  رو  اراک  رآکتور  قلب 
و نطنز هم تعطیل و کلی چیز دیگه! و 
 /~~~~+~~  /****+**/  « جواب: 
قلب  ریزی  بتن  یعنی   » !!!!!!؟؟؟   +  ##
ببین  فقط  نیست،  چیزي  اراک  رآکتور 
های  تحریم  حتی  تحریم ها  تمامی 
یکجا در  و  بالمره  به صورت  تسلیحاتی 
یا  می شود  لغو  توافق  اجرای  روز  همان 
 نه؟! و بعد طرف داخل مذکره می گفت:

» &&+$$=$$$$!« یعنی امضای کری 
بعد آنطرف جواب داد:  تضمین است و 
تا  بیا  امضا کن  »&&$$=$$$« یعنی 
پشیمان نشده اند و هر توافقی بهتر 

از عدم توافق است!
حاال متوجه شدید اگر 
این کانال رمز در اختیار 
مذاکره کنندگان ایرانی 
جبران  ضرر  چه  نبود 
ناپذیری متوجه کشور 
و مردم ایران می شد؟!

علی بهمنی

آب  کاسه  هفت  و  سفالی  کوزه  هفت 
از آن رعیت گروه  به دربار شدند و پس 
گروه برای شکرگزاری شرفیاب. این خواب 
که  برآشفت  را  چنان حضرت مان  آشفته 
ایشان  کردیم.  خبر  را  معبران  فی الفور 
رمل و اسطرالب  کش و قوس  در  هنوز  که 
بودند، خبر آمد جهانگیرخان فریدونکناری 
مشهور به » میرزا جفیمنکو« به سفر قطر 
می خواهد.  مالقات  اذن  اکنون  و  کرده 
جفی پس از شرفیابی ساعتی چند گفت 
دریافتیم  اما  بردیم  لذت  و  شنفتیم  و 
مع االسف تمام سرمایه را مارک خریده و 
امروز تمام بنجل های مارک دار را به اهالی 
دربار انداخته. معبران بازگشتند و هریک 
حرفی و سخنی لکن دریغ از اندکی معنا. 
مرخص شان کردیم و مالزمان و مشاوران 
را فراخواندیم و به مشاور اعظم فرمودیم 
خواب ها  این  از  دیگر  که  کند  کاری 
نبینیم واال همه را گردن می زنیم. مشاور 
حساس  وضعیت  برای  کارگروهی  اعظم 
شکل  بحران  ستاد  داد،  تشکیل  کنونی 
باش.  آماده  حال  به  هم  رعیت  و  گرفت 

خواب صادرات

شد.  شرفیاب  اعظم  مشاور  بعد  اندکی 
که  باشند  سالمت  به  شاهنشاه  حضرت 
نوایی رساندند!  و  نان  به  را  رعیت بی نوا 
الطاف  از  شما  خواب  سرتان  قربان 
خفیه  حضرت تان به رعیت مفلوک بود. 
آن7کوزه  سفالی، همسایه ها با مرز خاکی 
و آن7 کاسه  آب، همسایه ها با مرز آبی 
هستند و هریک بازاری دارند به پهنای 
به  را  بیکار  رعیت  پس  زین  اقیانوس! 
واردات کاالهای اساسی ممالک همسایه 
می گماریم و آمار اشتغال را باال می بریم 
که  باشد  مرتفع.  را  رعیت  گرسنگی  و 
سایه  همایونی همیشه بر سرمان مستدام 
بماند. فرمودیم: هوووم خوب است دستور 

می دهیم همین کار را بکنید!
پس از این اتفاق فرخنده دستور دادیم 
ادمین ها به نام حضرت مان استوری بروند 
و پست گذارند که این همه خیروبرکت 
دعاگو  رعیت  و  است  شاهنشاه  تدبیر  از 
فیو  و  الیک دهند  و  شکرگزار  و  باشند 
امید  به  باال رود.  زنند که محبوبیت مان 

تیک آبی.

زهرا صفری

مارماهی
س��فیر جدید ژاپن در ایران، در جش��ن 
امپراتور  تول��د  هش��تادوپنجمین س��ال 
ژاپن، که در محل سفارت ژاپن در تهران 

برگزارشد، شعبده بازی کرد. 
میتس��وگو س��ایتو، در ابت��داي برنامه، با 
تبدیل یک تلفن پاناس��ونیک به دو بمب 
اتم، موجب حیرت و ش��ادی حضار شد و 
آن ها را برانگیخت. وی سپس با کشیدن 
دس��تمال روي بمب ه��ا، قصدداش��ت تا 
آنها را منفجر کن��د و یاد و خاطره بیش 
از دویس��ت هزار کش��ته  بمب��اران اتمی 
ناکازاک��ی و هیروش��یما را زنده نگه دارد 
ک��ه با ممانع��ت حاضرین مواجه ش��ده، 
پ��س آنها را دعوت به دیدن برنامه بعدی 
کرد. س��فیر ژاپن در ته��ران، با درآوردن 
چند کبوتر از چن��د جای لباس خودش 
و حاضری��ن، از آنها پرس��ید: کی از همه 
عزیزت��ره؟ و حاضری��ن یکص��دا فری��اد 
برآوردند: تو... یو... تو... یو...! در پایان این 
مراس��م، از مهمانان ایران��ي و خارجی، با 
سفره ماهی آمریکایی و مارماهی اروپایی 

پذیرایی شد.

نوشابه
مقام های اروپایی می گویند تا وقتی ایران 
به برج��ام پایبند باش��د، ما ه��م پایبند 
هس��تیم! این مقام ها، لبخند زدن هنگام 
مذاک��ره، زدن ُمه��ر ورود روی گذرنامه 
هیئ��ت مذاکره کننده ایرانی و گذاش��تن 
آب معدن��ی در یخچ��ال ات��اق ظریف را 
از مصادی��ق ای��ن پایبندی برش��مرده و 
افزودن��د: م��ا حتی ی��ک نوش��ابه بدون 
ال��کل هم اش��انتیون گذاش��تیم توی دِر 
یخچالش��ون، ول��ی خودش��ون نخوردند. 
مقام ه��ا در پاس��خ به س��وال خبرنگار ما 
درباره برق��راری ارتباطات بانکی، فروش 
دارو و ل��وازم حیاتی پزش��کی و مبادالت 

انرژی؛ گفتند. 
ش��ایان ذکر است، مقام ها در این نشست 
خب��ری پایبن��دی ای��ران ب��ه برج��ام را 
»اِییی��ي... همچین« دانس��ته و از وجود 
چن��د حباب هوا در بتن های قلب رآکتور 
بازرس��ان  زودی  ب��ه  خبردادن��د.  اراک 
س��ازمان انرژی اتم��ي از این حبابها - به 

صورت سرزده - بازدید خواهندکرد.

قبرس
»ش��ورای مرک��زی بورس درس��ت عمل 
کرده ب��وده اس��ت«. دیوان محاس��بات 
کشور که زیرنظر مجلس شورای اسالمي 
فعالیت می کند، پس از پنج سال تحقیق 
و بررس��ی، اعالم کرد: نخبگان بورسیه ای 
که در ابتدای این دولت با تهمت تخلف، 
از تحصی��ل بازمانده بودند، بی گناه بودند 
و هی��چ تخلف��ی ص��ورت نپذیرفته بوده 
اس��ت. بد نیس��ت بدانید این تهمت، که 
از س��وی وزیر وق��ت عل��وم و تحقیقات 
دولت تدبیروامید به ش��ورای بورس��یه و 
دانش��جویان نخبه کشور تقدیم شده بود، 
ع��الوه بر ریخت��ن آبروي جوان��ان نخبه 
کش��ور، موجب بازماندن این نخبگان از 
تحصیل در داخل کش��ور و کشته ش��دن 
انگی��زه س��ایر جوانان، ب��ه مطمئن ترین 

شکل ممکن شد.
گفتنی است »انجمن دانشگاه های آمریکا 
و اروپا، حتی ترکیه)UEHTUA(« که 
ریاس��ت دوره ای آن را قب��رس برعه��ده 
دارد، در اطالعی��ه سرگش��اده ای، از این 
اقدام دولت ایران، تشکر و قدردانی کرد. 
در پایان این اطالعیه آمده اس��ت: بابا تو 

دیگه کی هستی!

بهزاد توفیق فر

راهکارهای شهرداری برای حفظ سالمت شهر

2 تا خمیازه داشتید، 5هزار تومان!

محمدرسول نوروزی

از س��ال آینده، برای کاهش آلودگی هوا، محدوده طرح زوج و فرد تبدیل به الیه دوم طرح ترافیک 
می شود و ماشینهایی که به این منطقه وارد شوند، باتوجه به میزان آالیندگی و مقدار حضورشان در 
محدوده، باید عوارض بپردازند. در ادامه به برخی از راهکارهای دیگر ش��هرداری برای حفظ شهر از 

آسیب شهروندان می پردازیم.

طرح سنگینی
شهروندانی که در طول روز، مسیری را پیاده طی می کنند، باعث 
فشار بر س��نگفرش پیاده روها و آسفالت خیابانها می شوند که در 
طوالنی مدت به آنها آسیب می زند، در این طرح هر کس نسبت به 
میزان پیاده روی روزانه و وزنش، ملزم به پرداخت عوارض است که 
پیش بینی می شود، اجرای این طرح، رغبت شهروندان برای کاهش 

وزن را به همراه خواهد داشت.

طرح تکلم
با توجه ب��ه ایجاد آلودگی صوتی در ح��رف زدن، به منظور 
کاهش آلودگی صوتی در ش��هر، شهروندان با توجه به حجم 
صدا و میزان حرف زدن، ملزم به پرداخت عوارض خواهند بود؛ 
الزم به ذکر اس��ت، در این طرح، برای مسئولین و نامزدهای 
انتخاباتی، بسته های تشویقی ویژه)+ حرف رایگان در شب( در 

نظر گرفته خواهد شد.

طرح تنفس
وقتی انسان نفس می کشد، مقداری اکسیژن مصرف و 
دی اکس��یدکربن تولید می کند، پس نیاز است اکسیژن 
توسط درختانی که شهرداری کاشته یا قرار است بکارد، 
تامین ش��ود، به همین دلیل با توجه به حجم ورودی و 
خروجی هوا به ریه، شهروندان باید به شهرداری عوارض 

پرداخت کنند.

رییس بانک مرکزی: بازار ارز، تحت کنترل 
کامل است.

+ خدا آخر و عاقبتمونو به خیر کنه!

پزش��کیان: کل اروپا به اندازه ایران دانش��گاه 
ندارد.

+ اما به لطف شما دانشجوي ایرانی دارد!

زیباکالم: اصالح طلبان نمی دانند چه خاکی 
بر سرشان کنند.

+ مردم خاک ُرس را پیشنهاد می کنن!

زنگنه: بنزین 5000 تومانی شایعه است.

+ مطمئني مهندس؟!

ظری��ف: ب��راي حرف��م درب��اره پولش��ویی، 
»مستند«ی ندارم.

+ س��ینمایی چطور؟ فیلم کوتاه؟ آموزشی؟! 
هیچی؟!!

رییس دانش��گاه آزاد: دانشجویانی که ازدواج 
کنند از شهریه همان ترم معاف خواهندشد.

+ اگ��ر بخواهیم از ش��هریه همه ترم ها معاف 
بشویم چی؟

روابط تجاری دوستانه ای بین امپراتوری 
بود.  برقرار  گوربه گوریو  امپراتوری  و  پارس 
تجار گوربه گوریو از پارسی ها  فرش و پسته 
اما  می  خریدند،  رنگی  سیاه  بدبوی  ماده  و 
آنها  در عوض  چیز خاصی نداشتند که به 
برای  کنند.  کاال  به  کاال  مبادله  و  بدهند 
به  ولی  می شدند؛  شرمنده  کلی  همین 
پدرسوخته،   هان  کارشکنی های  با  تدریج 
بود،  خورده  مشکل  به  پارسی ها  با  که 
پارس جنس  از  نتوانستند  گوربه گوریویی ها 
به  مبرمی  نیاز  که  آنها  بنابراین  کنند،  وارد 
ماده بدبوي سیاه رنگ داشتند، رفتند پیش 
امپراتور هان و گفتند: آقا شما با اونا مشکل 
دارین، چرا نمی ذارین ما تجارتمونو بکنیم؟ 

این وسط ما هم ضرر می کنیم که! 
امپراتور هان که آدم کله خری بود گفت: 
من این چیزا حالیم نیس، پارسیا خیلی رو 
اعصابمن! شما برین از اون ورتر از پارس قیر 

بخرین!
 تجار گفتند: برو بابا! اون وریا هم راهشون 
دورتره، هم گرون تر می دن، هم جنس بنجل 

می اندازن بهمون!
 امپراتور هان دستی به ریش نداشته اش 
کشید و گفت: هووووم! به هرحال من برای 
نمی ذارم  کنم  ادب  رو  پارسی ها  این  اینکه 
اگه  شما  ولی  بخره،  جنس  ازشون  کسی 

سامسونگ دقت كن!

می دم  اجازه  باشین  خوبی  بچه های 
با  و  بفروشین  بهشون  خودتونو  جنسای 

پولش از اون وریا قیر بخرین!
فکلی  تاجر  جوجه  یک  بین  این  در 
به نام »کان هی« یه خرده فکر کرد، یه 
خرده دور و برش رو نگاه کرد، گفت چه 
کنیم چه نکنیم؟ که یهو چشمش به کوه 
نمک افتاد! گفت: ایول! فهمیدم! ما نمک 
دوروبری هایش  پارسیا!  به  می فروشیم 
خیلی  کردی  فکر  هه!  گفتند:  خنده  با 
نمکن!  معدن  خودشون  که  اونا  زرنگی؟ 
کان هی گفت: نه! پِلَن اینه که ما سنگ 
بسته بندی  شیک  خیلی  رو  نمکامون 
کلی  هم  بسته بندی اش  روی  می کنیم، 
با  تهیه شده  و می گیم  مزایا می نویسیم 
به روزترین تکنولوژی روز دنیا که هیشکی 
بلد نیست! اینجوری می فروشیم بهشون! 
آورد  إن ُقلت  مزایا  این  رو  اگه کسی هم 
می دونی  چه  تو  بی سواد  می گیم  بهش 
همون  برو  تو  چیه؟  دنیا  روز  تکنولوژی 
نمک های زبر و شسته نشده خودتون  رو 

استفاده کن!
ازشون  چیزی  دیگه  ما  اینجوری 
پولدار  نمک  فروش  با  ولی  نمی خریم 

می شیم!

محدثه فالح

سریال  جزییات  از  كره ای،  مطرح  كارگردان  اون،  جین  كیم 
جدیدش پرده برداشت! این سریال تاریخی - تخیلی، برگرفته از 
افسانه اي دو خطی است كه در كتاب تاریخ باستان كره آمده است. 

خالصه این افسانه، چنین است:

درباره اهمیت استفاده از زبان باستانی سرخه ای در مذاكرات هسته ای

كیم جون َكن و افسانه لی كان هی

بعد از اینکه جمله »دولت نباید برجام را بزک 
می کرد و توقع م��ردم را باال می برد« از جناب 
ظریف در رسانه ها نقش بست، بر آن شدیم که 
برای جلوگیری از سوءاس��تفاده های احتمالی، 
تفس��یرهای دلواپس شکن خود را از این جمله 

به عرض برسانیم:
1- آرایش زیاد برای پوس��ت برجام ضرر دارد. 
ضمنا چیزی که خودش خوش��گل است را که 
آرایش نمی کنند. ش��ما تا حاال دیده ای کسی 
اوبام��ای مودب و باه��وش را بزک کند؟ ما که 

ندیده ایم.
2- وقت��ی چی��زی را بزک کردی��د، هماهنگ 
کنی��د که ترامپی، کس��ی، آب و صابون نیاورد 
بشویدش. حاال برجام هیچ، شما یکی از همین 
شاخ های اینس��تاگرام را بگیر بشور؛ ببین چی 

می شود.
3- »توقع از برجام« قبال مثل منابع آب خوردن 
مردم بوده و باالی��ش خوب بود. ولی حاال یک 
چیزی مث��ل اوره و کلس��ترول اس��ت. اصوال 
پایینش خوب اس��ت وگرنه یارو راست راست 
جلوی مسئولین می ایستد و می گوید سیب و 

گالبی ها چی شد؟ حیا هم خوب چیزیه.
4- فایده هر برجام در حد 4-3 انتخابات است. 
شما یک برجام نوش��ته ای می خواهی تا چهل 

انتخابات دیگر بله؟ اصال هم نخیر.
5- دول��ت خودش نباید چی��زی را بزک کند 
ک��ه بعدا  تویش بماند. اینهمه یارانه داده ایم به 

»امضای کری تضمین است« پس برای چی؟
نتیج��ه: اگر توقع تان ب��اال رفته خب به جهنم. 

بروید یک جای کم توقع پیدا کنید، واال.

محمد كوره پز

تفسـیر 
بر  ظریـف 
ظرف تقصیر

راهروی  در  معمولی،  روز  یک  بزودی، 
ادارات دولتی یا در آسانسور: 

همونی  شما  رئیس  جناب  +سالم، 
مسئول  آقای  با  نسبت تون  كه  نیستید 

محترم خیلی درجه یکه؟!
....-

جواب  چرا  شمام!  با  رئیس  +آقا ی 
نمیدین؟!

-بله؟! با من بودین؟! چیزی شده؟!

نشنیدن!  به  می زنید  خودتونو  +چرا 
همه میدونن شما و آقای مسئول محترم 

فامیل درجه یکید!
-آهااا! اون قضیه رو میگید! نه دوست عزیز! 
ببینید، این بستگی به تعریف شما از مفهوم 
“درجه یک” داره! مثال ما کوپه  قطار و برنج 

درجه یک هم داریم! 

+ اما قانون مجلس گفته اقوام درجه 
یک، شمام از اقوام درجه یکید!

-متاسفانه به دلیل ضعف قوانین، مردم ما 
دچار سوء تفاهمات زیادی میشن، اما شما اگر 
پاورقی های اون قانون رو بخونید در پاورقی 
31۸ام متوجه  میشید که همه  این شایعات 

بی اساسه!

+ خب! متن قانون با پاورقی هاشو از 

انتگــرال دوگانه 
از رادیکال فامیل

كجا باید تهیه كنیم؟
-]در حال حرکت به سمت در خروجی[ 
این رو دیگه باید از مسئوالن ذی ربط در این 

زمینه جویا بشید. 

***

وجود  با  نمی كنید  فکر  دكتر  +آقای 
با دوتا مسئول  داشتن نسبت دو طرفه 
طبق قانون جدید حداقل باید از دو تا از 

پست هاتون استعفا بدین؟
-خیر، چرا باید استعفا بدم؟ 

+آخه..گفتن دیگه فامیالی درجه یک 
و  دو نباید پست مهم داشته باشن.

ماده   در  دیگه!  نمی کنید  دقت  -خب 
۹۸ همین قانون یک فرمولی وجود داره که 
در  تفضیل  از  بعد  رو  نسبت ها  درجات  اگر 
صورت و ترکیب در مخرج از بازه یک تا دو 
انتگرال گیری کنید متوجه میشید که بنده در 

مجموع از اقوام درجه 2/75 هستم.

این  فونت  میفرمایید  درست  +بله! 
قانون خیلی ریز بود ما ندیدیم. 

-خواهش می کنم، اتفاقا همین امروز صبح 
طی حکمی به عنوان مسئول بخش نظارت بر 
درجه یابی کارکنان دولت منصوب شدم و  از 
همین تریبون قول میدم به این قبیل مشکالت 

در زمینه  قوانین حتما رسیدگی میشه.

شادی عسکری

سیدمحمدجواد طاهری ■جواد طریقی اکبرپور ■


