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ضمیمه هفتگی طنز راه راه

بهزاد توفیق فر

شورای ملی نخود و خورده شدن مردم فرانسه در موزه لوور

هست برادر من

فادی ابوحسن ■

آركادیو اسكوآیول

برای دیدن جواب جدول، 
این كد را اسكن كنید

جدول

كلماط مطنازر
فرشته موسوی

افقی ■
1- اولین الیحه ای که گفت”س��گ فحش نیست” البته فقط 

سگ امریکایی- قانون یه دونه از اینها دارد
2- از این بیماری باکالس های روحی، انقدر باکالس که حتی 
انیشتین هم داشته ظاهرا- از دستاوردهای انقالب که ما را از 

فضولیهای امریکا راحت کرد
3- چنان دوبله اش کردیم که صاحبش هم نشناختش - مرحوم 

طناز و خالق افسانه های امروزی - رو
4- از ورزش های مناس��ب برای پانداه��ای کپلی- به “همه” 

اطالق دارد- شیرازی ها به رز می گویند
5- نظر- مربوط به خاله بوده، چه بخوری و چه نخوری پایت 

حساب می شود
6- به این حالت فیل، ذرت بوداده گفته می شود- بیماری تنفسی

7- فیل بهم ریخته، ش��اید هم لیف بهم ریخته- س��اواکی ها 
درجواب شب نامه، به مردم می دادند

8- یه دونه از این روده ها در ش��کم مخالفان ایران نیست - به 
جمع سنت می گویند- چیزی  است پودری شکل که بر سر شاه 

شده و منجر به فرار وی شد
9- از اصوات آمادگی برای دعوا و این قبیل وحش��ی بازی ها- 
این ربع پهلوی بدبخت که تاریخ نخوانده فکر می کند سلطنت 
مال....اوست، به همین خاطر منتظر نشسته که پسش بدهند- 

نقشی که شاه برای آمریکا و انگلیس بازی می کرد
10- از طوایف لر- یک چیزی که روی اسب و االغ و این چیزها 
می گذارند و رویش می نش��ینند، اتفاقا یکی هم روی نیم پهلوی 

گذاشته بودند- رادار حشرات
11- در این قضیه سومین کشور خفن جهان هستیم االن، تا 
چشم حسودا درآد- جهت و سو- از تفریحات سالم شاه، بنده 

خدا قلیون هم نمی کشید
12- ی��ه چی��زی تو مایه های ت��ف- هرکس با نظ��ر همایونی 
مخالف��ت می کرد، چندتا آبدارش را از خود ش��خص همایونی 
دریافت می کرد- قبل از انقالب تویش پسته و گردو نمی ریختند

13- کال ش��اه تو این فازها نبود، برایش حرف درآوردند- به 
روس��تاهایی که ش��یب دار بوده و آدم در آن س��ر می خورد، 

می گویند...هارهارهار
14- باید سلطنت طلب ها بریزند آنجایی که میسوزه، چهل ساله 

شد بابا...شیش ماه دیگه، شیش ماه دیگه
15- از جمله خدمات ش��اه که صنعت کش��اورزی را به فنا داد- 

یک عامیانه
عمودی ■

1- با وجود خشکس��الی ش��دید، بعد از انقالب در این حوزه 
ترکوندی��م رفت- ای��ران مقام اول تولیدات پزش��کی در این 
منطقه اس��ت، حاال قبل انق��الب پولداره��ا میرفتند خارج، 

بی پول ها اون دنیا
2- نام اولین رمان آینده نگر که جنب جشنواره عمار معرفی 
ش��د، بدون سر - شاه خرج س��فر و سرخاب سفیداب اهل و 

عیال را از این راه بدست می آورد
3- االن در این حوزه هم خودکفا ش��دیم- فامیلی با “ل” در 

اسم و فامیل- دارایی
4- اسباب بازی چرخونکی- ش��ما یادتان نمی آید زمان شاه 
بجای کرس��ی آزاداندیش��ی، یه دونه از این ها میفرس��تادند 

سروقت آدم- حرفی برای همراهی
5- اولش اینجوری ش��روع می ش��ود- هواپیمای عجول- از 

همان چیزهایی که توی امتحان جغرافی می آمد
6- زیادی حرف زدن- تکرار حرف ی- توان آخر

7- از کابل های مهم و حیاتی- االن ایران جزو شش کشور.....
ماهواره است، از این بی تربیتیا نه ها...

8- از این اس��تاندارد مس��تانداردها- پیامب��ر- بازهم حرف 
همراهی

9- کشیدنی- همین االن که دارند توی مترو جوراب نانو سه 
تا پنج هزار می فروشند، ایران کشور چهارم در تولید علم نانو 

است- وسیله اعدام
10- سخن بیهوده طور- گله، ِگله نه ها، َگله- 

11- االن را نبینید با رای غیرمستقیم مردم انتخاب می شود، 
زمان ش��اه امریکایی ها انتخابش می کردند میگذاش��تند در 
دامن ش��اه- سرعت رشد .... ایران، یازده برابر متوسط جهان 

است، پرچما باال...
12- از لوله های توی بدن- خاشقچی به زبان عربی

13- از جمل��ه چیزهای دیگری که بع��د از انقالب ترکوندیم، 
راهنمایی اینکه مربوط به تحصیالت و اینا است

14- پدر روش��نفکری که اون موقع ها می گفت ما کال کاری 
بلد نیستیم، باید از غرب تقلید کنیم...نکشیمون روشنفکر- او

15- شاد و خندان- نمی شنود- مغزش یه اپسیلون از جلبک 
پیشرفته تره

سر دبیر: بهزاد توفیق فر
دبیر تحریریه: فروغ زال

دبیر سرویس شعر: زهرا فرقانی
دبیرسرویس كارتون: كامران یاری

دبیرفنی:  امیرحسن محمدپور
صفحه بندی: حسین شهریاری مزرعه امامی

ضمیمه طنز راه راه
کاری از باشگاه طنز انقالب اسالمی

  با ما بتماسید!
info@rahrahtanz.ir :رایانامه  

tanzym_ir :سروش  
tanzym_ir :ایتا  
tanzym_ir :بله 

چهل ساله یه عده تو خماری
شدن مشغول فعل انتحاری

چهل ساله که رنگ چهره هاشون
سیاهه عینهو لوله بخاری

چهل ساله تو پاهای یو اس ای
میلولن مثل سگهای شکاری
میگفتن ما صاحاب انقالبیم

که شاه از ترس ماها شد فراری
یکی باید بپرسه پس واسه چی
به ربع پهلوی می دی سواری
همین که پیجشونو باز کردی
میبینی صحنه های زهرماری!

مسیح و زم همش مشغول کارن
که بستن گردناشونو به گاری

از این ور عده ای نادون و خائن 
میگن حرفاشونو با آه و زاری

چهل ساله که بدجوری میسوزن
ازون رفراندوم و از رای آری

خداوندا خداییش حقمون نیست
براندازای انقد بی بخاری

بده عقلی به اونها و به ما پول
ندارم بیشتر از این انتظاری

براندازی 
بی بخاری

زهرا آراسته نیا

نخودمغز پچل! آخر فرانسه؟“بریزید تو خیابونا!”، ولی خباصن آزادترین کشور، فرانسه!جهان “باقالی” و “گلپر” فرانسه!

ادامه 
اعتصابات

از بوی فساد اخوی ها، پیف پیف!

if و but گفتید مبارزه ولی با

اول تو بیار دامنت را اسحاق!

تا پاک شود فوری و عالی، سیف سیف!

اظهارات 
معاون اول

فهیمه انوری ■

به عقل جن نمی آید، بعید استدری را بستن و پرتاب خودکار که کال دشمن از ما نا امید استسیاست های شان خیلی جدید است

تکرار حماسه 

صامره حبیبی ■

گفتند هزینه کرِد تعویض مدیر است!گفتیم چرا باز گران شد همه چیزش؟سرتیتر وقایع خبرساز اخیر است آنقدر که افزایش قیمتش کثیر است

پرایدو

مینا گودرزی ■

یک دانه “اف ای تی اِف”  گل کم داردحاال سبد حمایتِی دولتبرجام به جای باقلوا، سم داردگفتیم مفاد این سند نم دارد

باقلوای سّمی

مینا گودرزی ■

شش سال فقط وعده و لیچار َو بوووق
هی قول و قرار کشک وهی دبه ودوغ

حاال که دو دست خالی ات رو شده است
از جیب خودت هزینه کن جای دروغ

نامه نگاری 

ناهید رفیعی ■

جمعی از تجار و کسبه بازار صبح 
امروز با حضور در دادسرای عمومی، 
از یک خانم سلبریتی شکایت کردند. 
گزارش ها حاکی از آن اس��ت دلیل 
این ش��کایت، به خاک سیاه نشانده 
ش��دن کار و کاسبی و آجر شدن نان 

تجار اعالم شده است.
س��خنگوی تج��ار در ای��ن رابطه 
گف��ت: »با توجه به س��ابقه ای که از 
ای��ن خانم س��راغ داش��تیم، تصمیم 
گرفتیم از ایش��ان جه��ت ایجاد یک 
کمپی��ن برای ف��روش محصوالتمان 
اس��تفاده کنیم، اما متاس��فانه ایشان 
همه نقشه های ما را نقش بر آب کرد 
و م��ا متحمل ضرر و زیان س��نگینی 
شده ایم و کلی جنس روی دستمان 

باد کرده است.«
ای��ن خان��م س��لبریتی نی��ز در 

پیام��ی که دقایقی پی��ش در صفحه 
اینستاگرامش گذاش��ت،  از بی ربط 
بودن ای��ن ماجرا ب��ه آن قضیه خبر 
داده و نوش��ته: »م��ن عم��راً واس��ه 
اختش��اش جلیق��ه ضرده��ا کمپیِن 
ش��مع روش��ن کردن جلوی صفارت 
فرانسه راه نمی اندازم. این یه حرکت 
داخلیه اون کش��وره ک��ه توی محد 
دموکراثی خودش��ون حلش می کنن 
و ب��ه ما ربتی نداره و بهتره چش��م و 

گوش و دهنمونو ببندیم«
در بخ��ش دیگری از این پس��ت 
آمده: »به جای این همه شمع؛ کاله 
پاپانوئل و درخت واس��ه کریسمس 
وارد می کردی��د ک��ه هم��ه ج��وره 
 س��ود بود و خودم واس��ه تون تبلیغ 

دو زبان��ه  م��ی ک��ردم«

تبلیغ دوزبانه
امیرحسن محمدپور

قاقِمان کرد و غرور جمع را بشکست و رفت

خواستم گیرش بیاندازم، ولی او رست و رفت

کرده داغانم جوابش! قاطع و دندان شکن:

اینکه حتی درب را، پشت سر خود بست و 

رفت

دندان شکن

فهیمه انوری ■

+ای باب��ا؛ عجب غلطی ک��ردم از 
خونه ف��رار کردما؛ اینج��ا که هیچی 

واسه خوردن پیدا نمیشه؟
-من که اصال پش��یمون نیستم، از 
گش��نگی بمیرم بهتر از این��ه که اون 
دختره هرروز یه دوجین  خالقیت روم 
پیاده کنه. با اون ص��داش...اه اه...روزی 
پنجاه بار فش��ارم میداد میگفت پیشی 
من کیه؟! خب المصب اگه بذاری زنده 

بمونم، منم! تو واسه چی فرار کردی؟
+به نظرت من سگم؟

-نه جسارت نباشه...آقایی!
+نه خب من واقعا س��گم، س��گ 
صورتی دیده بودی؟! چون میز توالت 
خانم صورتی بود، هفت هشت دست 
رنگم زدن که صورتیم قششش��نگ با 
صورتی میز توالتش س��ت بش��ه! تازه 
قبال که از این کتونی شبرنگ فسفریا 
می پوشید، منو فسفری کرده بود که 
وقتی می ریم بیرون، با ست مون ملتو 

زخمی کنیم! بیا این عکسمو ببین.
-تو موبایل داری؟ بلوتوثم داره؟!

+اندروی��ده ه��ا؛ دوربی��ن جلوش 
130عه، بیا این عکسمو ببین...
-اوه اوه، شکنجه ت می داد؟!

+ن��ه باب��ا، ناخ��ن که چ��ه عرض 

کن��م چنگوالمو الک زده بود، واس��ه 
اینک��ه نمالم اینور اون��ور الکم خراب 
شه، دس��ت و پامو می بست به تخت. 
هم��ش ام میومد با نی از این دلس��تر 
انگ��ورا بهم م��ی داد، تو این یه س��ال 
نتونس��تم حالیش کنم من اس��توایی 
دوس��ت دارم. همه جا هم میش��ینه 
می گه دخت��رم فالن، دخترم بهمان...

درحالیکه من اصال پسرم!!
-دلت خوشه ها؛ صاحب من بعد این 
همه مدت هنوز فکر میکنه من گربه ام، 
جنس��یت پیش��کش! اینکه بدونه چه 
دلستری دوست دارم که دیگه هیچی!

+مگه تو گربه نیستی؟
-به این پشت بازو میاد مال یه گربه 
باشه؟ من خیر سرم پلنگ مازندرانم؛ انقد 
صاحب قبلیم ناخنامو سوهان کشید و 
موهامو بیگودی بس��ت، تمام هورمونام 
بهم ریخت، شکل گربه شدم. آخرشم به 

قیمت گربه فروختنم به این دختره.
+ع��ه عه؛ وایس��ا اونجا کن��ار اون 
سطل آش��غاله، ازت یه عکس بگیرم 
ب��ذارم تو پیج��م بگم باه��ات چیکار 

کردن!! پلنگ بیچاره...
-جلو بازوم بیفته تو عکسا...باالخره 

پلنگی گفتن!

دلستر فقط استوایی

قیمت شهر را نبر باال
اندکی شهرداریا! به خودآ

بیخیال عوارض دائم
تا نکردیم زوج و فرد، تو را

زوج و فرد

زهرا فرقانی ■

1. موش��ک کروز Scalp: می تواند رنگ زرد را از فاصله 10 
هزار متری تشخیص داده و منهدم کند. پلیِس فرانسه از آن در 
حمله به معترضیِن زرهی، که چند صد کیلومتر پش��ت دیوار یا 

خانه های شان پنهان شده اند، استفاده می کند.

2. ن��او هواپیماب��ر Charles De Gaulle: برای جابجایی 
هواپیما، نفربر های زرهی، س��رباز، گاهی رئیس جمهور و گوجه 
اس��تفاده می ش��ود. ردیاِب مادون قرمز این ناو برای شناس��ایی 
ش��عاردهندگان و پرتاِب سریع گوجه در دهاِن آن ها تعبیه شده  
اس��ت. پلیس مخفی ها، س��طِل آب به دس��ت در حال پرکردن 

خیابان برای عبور این ناو هستند.

3. جنگنده DASSAULT RAFALE: می تواند موشک هایی 
از نوع هوا به هوا، هس��ته به هس��ته، آدم ب��ه آدم را حمل کند 
که برای ترکاندن بادکنک های زرِد معترضین استفاده می شود.

4. تان��ک LECLERC: یک ت��وِپ 120 میلی متری دارد 
که به منظور گذاش��تن نقطه  »غ« در پالکارد پرتاب می ش��ود. 
)معترضین به نشانه  اعتراض در جمله  » غئیس جمهوغ ماکعون 

باید استعفا بده« نقطه  غ را نگذاشته اند!(.

5. دمپایی ابری: این وس��یله برای تربیِت جلیقه زردانی ست 
که بلندتر از بقیه شعار می دهند و خیلی روی مخ هستند.

لیست تجهیزات پلیس 
فرانسه در مقابله با معترضین

فیروزه كوهیانی

شعر:
 از در درآمدی و من از خود به در شدم
گویی کز این جهان به جهان دگر شدم

معنی: 
فک��ر کردم اگر آمریکا از در برجام خارج ش��د تو از 
در SPV وارد می ش��وی و مشکالت حل می شود 
اما امروز مجبور ش��دم از درِ با ت��و بودن هم خارج 
ش��وم و دیگر هیچ درِ دیگری ن��دارم که بروم از آن 

در وارد شوم!
شعر:

ما با توایم و با تو نه ایم اینت بوالعجب
در حلقه ایم با تو و چون حلقه بر دریم

معنی:
در حال��ی که فکر می کردیم ب��ا خروج آمریکا از 
برجام، 1+5 یکش را داد و حاال ما با تو در برجام 
هس��تیم اما دیدیم که تو هم در برجام نیستی و 
بس��یار تعجب کردیم و ب��رای پایان به این حلقه 

تسلسل، بلند شدیم از در رفتیم بیرون.
شعر:

در میخانه ببستند خدایا مپسند
که در خانه تزویر و ریا بگشایند

معنی: 
این آمریکا که از همان اولش هم مثل میخانه عامل 
انحط��اط اجتماع بود و همان بهت��ر که در برجام 
درش را بست. اما فکر نمی کردیم که اروپا هم از در 

تزویر و ریا وارد و ما را شاسکول فرض کند!

شعر: 
تو از هر در که بازآیی به این خوبی و زیبایی 
دری باشد که از رحمت به روی خلق بگشایی

معنی:
ای اروپا! تو که انقدر سرسبز و قشنگی و مردمانی 
موطالیی و چش��م آبی داری آیا درست است که 
با عدم پایبندی به تعهدات خود در برجام من را 

مجبور کنی که از در بیرون بروم عایا؟
شعر:

در این درگه چو مشتاقان نیاز آرند، ناز آرند
که با این درد اگر در بند در مانند درمانند

معنی:
اروپایی ها موجوداتی هس��تند که هر چه بیشتر 
خود را نیازمند نشان بدهی بیشتر ناز می کنند و 
هر چقدر هم که در را محکم ببندی تاثیری در 
عملکردش��ان ندارد. ای درد بگیرند که خودمان 

را درمانده آن ها کرده بودیم!
شعر: 

برو ای گدای مسکین و دری دگر طلب کن
که هزار بار گفتی و نیامدت جوابی

معنی:
ای بنده  خ��دا! )کدخدا نه! خ��دا( بدان که آبی 
از اروپا گرم نمی ش��ود! بلندش��و و ب��رو به فکر 
نان ب��اش که برجام آب هم نیس��ت. این ها اگر 

جواب بِده بودند، تا به حال جواب داده بودند!

تفسیراالبیات فی باب الَحَمقات

امین شفیعی

درباره »در« در شعر فارسی و الخ
واكنش ها به كودتا در ونزوئال 
و قطع روابط دیپلماتیک این كشور با آمریکا

 معصومه عباسی 

اسحاق جهانگیری: از این به بعد باید حواسمو 
بیشتر جمع کنم که دامنم کودتایی نشه!

عراقچی:ح��اال نباید خیلیم فاح��ش با آمریکا 
کات می کردن که آمریکا بفهمه!

به��اره رهنم��ا: منم یک��ی از م��درک هامو از 
»ونظوعال« گرفتم،کشور قشنگیه!!

علی کریمی: چون این کودتا وقتی کودتا بشه، 
ونزوئال کودتا میش��ه و این کودتا مال »خوان 

گوایدو«  نیست که!

همس��ر یک��ی از دیپلم��ات های اخراج ش��ده 
آمریکایی:حاال که میخوای��م بریم آمریکا پس 

من چی بپوشم؟!

رض��ا صادقی: احتماال از ب��س مرگ بر آمریکا 
گفتن، بالی کودتا سرشون اومده!

احمد خمینی: وا... چه ناگهانی!!

هس��ت برادر من. هس��ت خواهر من. حاال ش��ما 
تا صبح روی یک پای مرغت بایس��ت و بگو نیس��ت، 
اما من می گویم هس��ت. خوب هم هست. هنوز هم 
توی این دنیای درندش��ت، چیزهایی هس��ت که ما 
ن��ه دیده ایم و نه ش��نیده ایم و ن��ه خورده ایم و نه... 
ای��ن را همینطور هرتکی و از روی باد هوا نمی گویم. 
ت��وی این موبایله��ا و فضای مجازی ه��م نخوانده ام 
ک��ه زود دربیایی و بگویی اینها که چرند اس��ت و از 
هر هزارتا یکی دس��ته ندارد. خ��ودم با همین جفت 
چش��مهای درش��تم دیده ام. الزم هم نیس��ت رفته 
باش��م میان جنگل های بکر و دس��ت نخورده وسط 
آفریقا تا از رییس فالن قبیله بدوی اس��تعالم کنم تا 
ببینم هنوز پوست سوسمار به خودشان می بندند یا 
برگ درخت ازگیل! همینج��ا از همین خانه ام رصد 
کرده ام همه ماوق��ع را و می توانم تا فیهاخالدون آن 
را برایت ترجمه و تحلیل کنم. مثاًل همین ش��ورای 
ملی نخود ایران! دیدی چش��مهایت ِگرد شد؟! بله... 
م��ا یک ش��ورایی داریم ب��ه نام ش��ورای ملی نخود 
ای��ران که بر تولید، تکثیر، ص��ادرات و واردات نخود 
ایران نظ��ارت دقیق و موث��ر دارد و لحظه به لحظه 
نخودها را رصد می کند در حد تیم ملی! از اس��مش 
هم معلوم اس��ت: ش��ورای ملی! همین شوراست که 
وقتی دولت به جای گوش��ت و مرغ و اقالم ضروری 
زندگی، آدرس ش��بکه های مج��ازی و فالن نرم افزار 

مکالم��ه را می دهد، آنتن هایش حس��اس می ش��ود 
که چه کس��ی، چ��ه چیزی را چه وق��ت، دنبال چه 

نخودسیاهی فرستاد؟!
اص��اًل تو ک��ه اینقدر ح��رف م��را رد می کنی و 
اص��رارداری که دیگ��ر چیز ش��گفت انگیزی در دنیا 
نیست، خبر داری که توی همین ونزوئالی خودمان، 
م��ردم به یک نفر ش��ماره ی��ک رأی داده اند اما یک 
نفر ش��ماره س��ه، رفته پش��ت تریبون و خودش را 
رییس جمه��ور اع��الم کرده ب��ا نس��بت آرای باال؟!! 
ُخب بله! این خیلی ش��گفت انگیز نیس��ت و قباًل در 
برخی کش��ورها که اول اسمشان ایران است، سابقه 
داشته اما قسمت تعجب آلودش اینجاست که آمریکا 
هم منش��ور حق��وق بش��ر را در سرویس بهداش��تی 
تخ��م  مث��ل  امنیت��ی اش  س��رویس  -ببخش��ید- 
چشمهایش نگه می دارد هم ریاست جمهوری همان 

فرد سه را تایید کرده و تبریک هم گفته تازه! 
ح��اال ش��ما بگو ای��ن خیلی هم عجیب نیس��ت 
و همی��ن آمریکا با کودتا و کش��تن م��ردم بی گناه، 
برداش��ت نیم پهل��وی را دوباره آورد در س��عدآباد تا 
بتواند اصل چهار ترومن را بیش��تر به فروش برساند. 
باش��ه، قبول! این را چه می گویی که یک موسس��ه 
خیریه و عام المنفعه! انگلیس��ی که به پاچه عراقی ها 
آویزان ش��ده بود تا بیاید محض رضای خدا مین ها و 
بمب های انگلیسی را که داعش توی شهرهای عراق 

کاشته اس��ت جمع آوری کند و برود، وقتی موافقت 
دولت عراق را گرفت و آمد و کارش تمام شد و رفت، 
معلوم ش��د هنوز فرق مین گوجه ای و آثار باس��تانی 
چندهزارساله را نمی داند و مجبور شده همه را یکجا 
باالبکش��د توی کشتی و ببرد در همان انگلیس پهن 
کند ببیند کدام مین است و کدام آثار باستانی! البته 
حق با شماست و این اتفاق هم ممکن است به دلیل 
ضعف آم��وزش و عدم حضور در کالس��های کنکور 

اتفاق افتاده باشد. باشد، ما که بخیل نیستیم!
حاال که اینطور ش��د، فرانس��ه را چ��ه می گویی 
که چنان مهد دموکراس��ی اش را در آس��تین مردم 
کش��ورش فرو ک��رد که هنوز ده-بیس��ت هزارنفر از 
آنها پیدایش��ان نشده و معلوم نیست توی کدام موزه 
ی��ا کتابخانه عمومی دارند تاری��خ دیکتاتوری جهان 
ماقبل قرون وس��طی را فیش ب��رداری می کنند! این 
م��ردم هم ک��ه می گویم نه پلیس کش��ته اند و نه به 
پاس��گاه نیروهای امنیتی حمل��ه کرده اند و نه حتی 
قصدشان سرنگونی نظام فرانسه و تقدیم کشورشان 
ب��ه یک کش��ور بیگانه بوده اس��ت. بلک��ه این مردم 
فق��ط گفته اند آهای پولداره��ا و تریلیاردرهای عزیز 
و گرام��ی! لطف کنی��د، بزرگواری کنید، منت س��ر 
م��ا بگذارید کم��ی پای مب��ارک را از روی گلوی ما 
برداری��د تا حداق��ل یک نف��س بکش��یم و بتوانیم 
چرخه��ای اقتص��اد و کارخانه هایت��ان را بچرخانیم. 

ح��رف بدی هم نزدن��د طفلکی ها. حق باشماس��ت، 
ای��ن قس��مت تعجب انگی��ز آن نبود بلکه قس��مت 
تعجب انگیز آن اینجا هم نبود که دولت دموکراتیک 
و جمهوری خالی فرانس��ه، نه مث��ل آمریکا مردم را 
ُکش��ته و نه مثل آلمان س��گ به جانشان انداخته و 
نه مثل انگلیس با پلیس س��وار از رویش��ان رد شده 
)جای جالب توجه اش اینجاس��ت(، پلیس فرانسه به 
دس��تور دولت فرانسه- این مهد دموکراسی و کافه و 
قهوه و ادبیات و غی��ره- میان صف مخالفان آمده و 
خوبهایشان را برداشته با خودش برده تا موزه عبرت 
خودش��ان را به آنها نش��ان بدهد. برخ��ی را حتی با 
م��ن بمیرم و تو بمیری راضی کرده که بروند و موزه 
ل��وور را نگاه کنند و ببینند دولت فرانس��ه در طول 
تاریخ کوتاه خودش چقدر آثار باس��تانی و فرهنگی 
کشورهای دیگر را برداشته آورده فرانسه تا مردمش 
افتخ��ار کنند به این همه فرهنگ و کافه و قهوه و با 

کالسی و اینها. 
حاال این وس��ط چندنف��ر در راهروهای تودرتوی 
موزه گم ش��ده اند یا توس��ط اس��کلت دایناسورهای 
س��الن پش��تی خورده ش��ده اند و هی��چ اطالعی از 
سرنوشتش��ان در دست نیس��ت، اینکه دیگر تقصیر 
دولت فرانس��ه نیست. خب می خواس��تند کاتالوگ 
موزه را درست مطالعه کنند ببینند کجا به کجاست 

تا گم نشوند.


