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كلماط مطنازر
افقی:

1-تم این مهمانی پتوی گل گلی با شلوار برمودا است- 
بخشی از بدن که کل فعل و انفعاالتش را می ذارد دم 

مهمانی های مهم

2-سطح آرزوی گوسفندان از صندلی جلوی وانت به 
کابین وی آی پی آن ارتقا یافته است- ترکیبی نخوردنی 

از موز

ماه  فیلم های  توی  آدم های  بود- جایی که  3-روزش 
رمضان می روند

4- مرغ له و لورده سرخ شده- وقتی آدم می خواهد به 
خودش فحش بدهد

معیارهای  از  گخ-  نام  به  آلمان  در  شهری   -5
هم و  »جنگ«  هم  است-  آن  داشتن  ازدواج،   جدی 

 »هست«

خوب  مالیدن  با  که  است  بیماری   یک  اسم   -6
نمی شود- هنوز جای کادوهایش خوب نشده که باید 

کادوی روز زن بدهند

پیچ گوشتی  آچار  همین  به  آبزیان-  کل  عقل   -7
خودمان می گویند

8- به جمع هایی گفته می شود که آدم می تواند با پیژامه راه راه 
حضور یابد- دعوا و جنگ و فحش و فحش کاری

9- تصویری که در جدول می بینید

10- دهان به عربی- به جای مبارک باشه می گویند

11- تنها جایی که از انتگرال استفاده کردیم محاسبه 
آن است- شهری...

قتاله  آالت  از  حواس-  از  موسیقی-  الفبای   -12
دیپلماتیک 

13- رفیق مشهدی- مثل ژله در حال لرز است- حرف 
گرخیدن

14- عالقه مند به ته سیگار- حرف مفعولی- وسیله ای 
برای هدایت افراد از رختخواب به مستراح

خارجی  سیاست  بر  درآمدی  کتاب  نویسنده   -15
احمدی نژاد

عمودی:
1-این سخن از اوست »حسود هرگز نیاسود«- مکتبی 

که خود صاحبش هم االن قضیه را گردن نمی گیرد

2- نماد رانندگی- محلی برای استراحت، تفکر، آزادی 
بیان و... 

اردک زشت-  آینده جوجه  توان و رمق-  3- آخرین 
خانه خارجی ها

4- پست بانک ایران- کاری که باید با معما کرد- ورود 
به گروه

5- از حروف انگلیسی- وقتی جرأت نداری مستقیم 
حرف بزنی- آدم های کپلی را به آن تشبیه می کنند 

سالم  ایتالیا-  پایتخت  برعکس  ایتالیا-  پایتخت   -6
نیست

7- ورزش شیک و الکچری  در نصف به باالی فیلم های 
خارجی- یکجور شدیدی از شست وشوی مغزی 

8- آرزوی بعدی گوسفندان داشتن این شغل است- 
از دستت  یهو  بعد  کلی چیز در آن ذخیره می کنی، 

می افتد و کلهم به فنا می رود

اسم  می شود  باهم  تایش  دو  امام-  زندگی  محل   -9
این صفحه 

10- گاهی به سنگ پای قزوین می ماند- تنها نکته 
مهم بازی- به هرآنچه که خز باشد، می گویند

11- همان که گفتم تویش کلی چیز ذخیره می کنید- 
سمت و جهت- چه کسی؟

12- همه آن چیزی که مسئولین نمی دهند- ریش و 
پشم شیر- جمع دوره

13- از شخصیت های دیرین دیرین- از روحانی بپرسید 
قشششنگ توضیح می دهد- با هم کار کردن

14- اصال نه فساد دارد نه تباهی- قیمتش با بوگاتی 
رقابت دارد کیفیتش با روروئک

که  فجر  جشنواره  خفن  کارگردان  خانم  تنها-   -15
جوایز را درو کرد - کچل
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 برای دیدن جواب جدول،
 این کد را اسکن کنید

اُسكل نیوز
نیما زم، ضدانقالب فراری و سازنده آمدنیوز در یک پست تلگرامی، به 
مستند »ایستگاه پایانی دروغ« واکنش نشان داد. در این پست آمده 
است: اصلنش هم من آن »طرف« اطالعاتی را که مدتها داشت به من 
اطالعات غلط می داد، از زایشگاه عوض کرده بودم و اینی که به من 
اطالعات غلط می داد در واقع آنی بود که خودم در زایشگاه به جای این 
گذاشته بودم! تازه اینکه چیزی نیست، من خودم همه خبرهایی که از 
آن »طرف« اطالعاتی می گرفتم و منتشر می کردم عمداً منتشر می کردم 
چون یک بار که زیرپوش آستین حلقه ای پوشیده بود، حلقه ای را که 
موقع تولد روی بازویش بسته بودم را دیدم و او را شناختم ولی او حلقه 

من را ندید و من را نشناخت! 

گفتنی است آمدنیوز در ادامه همین پست به خوانندگان بیچاره اش که 
همچنان عضو این کانال هستند و به روی خودشان نمی آورند، وعده داد 
که به زودی افشاگری بزرگی در این زمینه خواهد منتشر زد. وی در 

پاسخ به کامنِت »ر.پ« درباره اینکه »اگه راست میگی چرا همین االن 
افشاگری نمی کنی کثافِت خائن؟« نوشت: ابله! منتظرم ببینم قسمت 
سوم هم داره این مستند یانه! یه وقت چیزی نگم بدتر ضایع بشم کودن. 

تو برو انگشتتو از دماغت درآر!

من هك شده ام!
من تلویزیون می بینم. کیومرث پوراحمد - کارگردان - که پس از مراسم 
تشییع خشایار الوند، بازهم سخن می گفت، ضمن گفتن این جمله در 
پاسخ به یک خبرنگار، ادامه داد: اینکه می گویند برخی جمالت من با 
جمالت آمدنیوز و بی بی سی و العربیه و ترامپ و ملکه الیزابت یکی است، 
کاماًل اتفاقی است و آن کسی که به من گفت آن جمله را بگویم نگفت 
که این جمله را چه کسان دیگری هم گفته اند نامرد! این کارگردان 
همچنین اذعان کرد که قبل از انقالب ما جزء اکسسوار صحنه هم نبودیم 
و چندبار خوِد من را جاگذاشته اند در لوکیشن و رفته اند اما بعد از انقالب 
من مادر خودم را هم سرپیری هنرپیشه کردم و برایش دستمزد خوبی 

هم گرفتم. پوراحمد بعد از دیدن فیلم سخنان خودش، ادامه داد: اینها 
همه اش فتوشاپ است و من هک شده بودم!

وی در واکنش به پخش فیلم مذکور توسط خبرنگار مذکور، اعالم کرد 
که به زودی از پلیس فتا شکایت خواهدکرد!

كالهبرداری
قابل توجه در  از گرانی های چشمگیر و  سخنگوی دولت تدبیروامید، 
این دولت خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این دولت بتواند تا 1400، 
این گرانی ها را برای مردم عزیز ایران ادامه دهد. وی همچنین ابراز 
مرغ،  قرمز،  گوشت  آجیل،  خودرو،  نرخ  از  مردم  که  کرد  امیدواری 
ماهی و سایر اقالم و اجناس راضی باشند و برای بستگان کسانی که 
به آقای روحانی رأی داده اند دعای خیر نمایند. سخنگوی دولت که 
در جمع خبرنگاران حاضر بود، ضمن فحش به کسانی که نمی توانند 
موفقیت های دولت را در سطح شهر، شهرستان، استان، کشور و حتی 
دنیا ببینند برایشان آرزوی جزجیگر کرد و از همه خواست تا یاری 
کنند، دولت بتواند مملکت داری خوبی را ارائه دهد. سخنگوی دولت از 
گران شدن برخی کاالها که تاکنون گران نشده است خبرداد و افزود: از 
مردم می خواهیم که نام و مشخصات کاالهایی را که به نظرشان گران 

نشده است به ما اطالع دهند.

وی در پایان، توسط نیروی انتظامی دستگیر شد و به جرم کالهبرداری و 
جعل عنوان به دادسرا معرفی گردید. این گزارش حاکی است.

زادتوفیقفر
به

من هك شده ام، آی آی...

اوودافرازی
د

با تدبیر دولت، قیمت پرايد به 
مرز 50میلیون تومان رسید

این بار گرانی، تو بگو گردن کیست؟سردار سیاستش هم استعفا کرد!شد نمره  اقتصادشان منفی بیست!دیگر به کلید و شیخ امیدی نیست!

منفی بیست

زاهده شاد ■

هرکس که به امضای کری خوش بین است

در خواب خوش است و خواب او سنگین است!

فرجام »اف ای تی اف« از او چون پرسی

گوید که جواب من زنوناوین است!

زنوناوین

مهدی امام رضایی ■

به فکِر کیف و کفش و تیِپ عالیچه خاکی بر سرم ریزم؟ زنم هستز قیمت ها شدم حالی به حالیدم عید است و با این جیب خالی

دِم عید

احد ارسالی ■

ولی ظرفیت جیبم فالپی است!بهایت »هارد اکسترنال« گونه ستخریدت در توانم هست؟ نه نیست!اال آجیل جاخوش کرده در لیست!

فالپی جیب

مینا گودرزی ■

مکن کاری که بر پا سنگت آیوبه فیلمی گشته ای رسوای عالمبکن ترمز، نکش در جاده الیووشتابان می روی سوی کجایو؟

فرهادو مجیدو

مینا گودرزی ■

عقلش شده هم قد نخود، عقِل کل
در رفته از آن کوره  خود، عقل کل
خود را زده بدجور به جاده خاکی

با سیصد و شصت و شش ِمتد، عقل کل

آمپاس نیوز

مینا گودرزی ■

دیپیرهادی
مه

(سپیدار)

گوشِت دیپلماسی
از فشار زندگی، شلوار، دامن می شود

آدمی از سنگ باشد، شکل روغن می شود
 زیر بار دخل و خرج خانه می زاید، پدر
با چنین زایندگی ها مرد هم زن می شود

کارت ملی توی دستم توی صف دنبال گوشت
از همین جا ارزش پاسپورت، روشن می شود
گوشت می خواهی سر صف مثل سوپرمن بپر
چون زن همسایه فوراً مثل بَت من می شود

هر که افتاده ته صف زود می آید جلو
عمه من یا که شوهر عمه من می شود

یک نفر پشت سرم می گفت دکتر گفته است
هر کسی این گوشتها را خورد، کودن می شود
باز گفت این گوشتها از گاو پیر و ُمردنیست

تا بریزی در غذا مانند آهن می شود
گفت می دانی که این حجم فروش گوشتها

باعث خوابیدن بازار مسکن می شود؟
باعث افزایش نرخ تورم می شود

باعث تقویت نیروی دشمن می شود؟
گفت با این دیپلماسی گوشت ارزان می شود
گفتمش با دیپلماسی؟! آره حتماً می شود
نم نمک آمد جلو جای مرا در صف گرفت
آدم امروزه برای گوشت، ُمخ زن می شود

تدابیر زنوناوینی
 بس که تدبیر از میان دست او سرریز کرد 

 واژه  امید، خود را زود حلق آویز کرد 
 شیخمان چون دکترا دارد، برای اقتصاد 

  خوردن روزی سه وعده، »وعده« را تجویز کرد 
 کاش با مخ توی دیوار تدابیرش رود 

 هر کسی این خانه را اینگونه »سلطان«خیز کرد 
 از چراغ جادویش غول گرانی ول شده 
  با حبابی آرزوهای مرا تعویض کرد 
 توی این آشفته بازار گرانی، مرغ هم 
 عمق جیب ملتی را خوب آنالیز کرد 

  آنقدر خوب و صعودی گشته نرخ اشتغال 
 اشتغال از فرط شادی دست در »پیریز« کرد 

 ناگهان برق سه فاز از کله  ملت پرید 
 تا حسن خود را به »خندانندگی« تجهیز کرد 
 هرکسی جوک های شیرین و عمیقش را شنید 

  قند خونش یکهو باال رفت و دیّالیز کرد 
 در همین بیِت یکی مانده به آخر، شعر را 

  از تدابیِر زنوناوینی اش لبریز کرد 
 جاده  باریک مشکل هایمان را دولتش 
 در تم عمرانِی پیچیده ای تعریض کرد 

میناگودرزی

من كه وعده می دم، بذارم بری؟
آنچه تا 1400 در سریال دولت خواهیم دید!

هساداترضویعلوی
فاطم

سیب و گالبی های تركمانچای!

محمدکورهپز

با کله در استخر پُر از زر مردن
از مملکت، ارز و سکه بیرون بردن
جایش دو سه تن کود خفن آوردن
بتوان، نتوان پسته ی خندان خوردن!

پسته  گریان!

سیدمحمدجواد طاهری ■

امینشفیعی

فرشتهموسوی

بعد از استعفای یک شبه   ظریف، چند واکنش 
جالب به آن را جمع کردیم اینجا:

علی مطهری:
دیگر  بار  من  کرد،  استعفا  ظریف  که  حاال 

خواستار رفع حصر هستم.

سردبیر روزنامه شرق:
وزارت ظریف تضمین است.

روزنامه کیهان:
نفر بعدی، روحانی!

صدرالساداتی:
با  اینستاگرام  متن استعفای آقای ظریف در 
گوشی آیفون نوشته شده بود و این نشانه ای از 
تجمل گرایی ایشان بود و برای سوریه نشدن 
گوشی  با  نویسی  کپشن  جلوی  باید  ایران، 

آیفون ایستاد!

محمود صادقی:
پشت در یکی از توالتهای وزارت خارجه دلیل 

استعفای ظریف را رفع حصر نوشته بود.

 عباس آخوندی:
نگرانی ای  هیچ  ظریف  آقای  استعفای  بابت 

وجود ندارد، ایشان بیمه بودند.

سرکرده داعش:
گردن  ما  ما،  کار  هم  ظریف  استعفای  اصال 

می گیریم.

قاضی زاده هاشمی:
ظریف استعفا داده؟ خودتون بوزیرید!

عارف:
]سکوت کرده و به دوربین خیره می شود[

غالمعلی حدادعادل:
با توجه به بیگانه بودن جمله »استعفای آقای 
جمله  که  می کنم  پیشنهاد  بنده  ظریف«، 
آقای  مردم  به  پاسخ  از  کردن  خالی  »شانه 

نرم« جایگزین این واژه شود.

علی الریجانی:
دقیقه ای  بیست  بده  استعفاشو  می خوای 

تصویب کنیم بره؟!

رییس دولت:
ما از عبور از رکود، درس استعفای جواد گرفتیم.

مصطفی تاجزاده:
]در حال خیس کردن سر انگشت خود برای 

سنجش جهت باد است[

محمدجواد آذری جهرمی:
مورد  در  دارم  مهم  خبر  یه  آبجیا،  داداچا 
اون  چیه  بدید  منشن  بهم  ظریف،  استفای 
خبر، میام تو توییت بعدی میگم خبر چیه، 

بوچ بوچ.

سولشاکرین
ر

كی چی 
گفت؟

سر دبیر: بهزاد توفیق فر
دبیر تحريريه: فروغ زال

دبیر سرويس شعر: زهرا فرقانی
دبیرسرويس كارتون: كامران ياری

دبیرفنی:  امیرحسن محمدپور
صفحه بندی: حسین شهرياری مزرعه امامی

               ضمیمه طنز راه راه كاری از باشگاه طنز انقالب اسالمی
  با ما بتماسید!

info@rahrahtanz.ir :رايانامه  
tanzym_ir :سروش  

tanzym_ir :ايتا  
tanzym_ir :بله 

تدبیر شما به قدر یک منجوق است
ترفند فرار، در شما مسبوق است
گفتند که رفته ای ولی حاال که
هر تپه  دیپلماسی ما بوق! است

تپه  دیپلماسی
راآراستهنیا

زه

متاسفانه بعضی ها فکر می کنند در دنیا منطق قدرت 
حاکم است و هرکس زورش زیاد باشد حرفش را به 
کرسی می نشاند و از مذاکره و قانون و اینها خبری 
نیست. در حالی که ما در تاریخ اثبات کرده ایم که 
می شود با گفت وگو و من بمیرم تو بمیری ابرقدرتها 
را به پذیرش حقوق مان وادار کنیم. نمونه اش همین 
قرارداد ترکمانچای خودمان! به بعضی بندهای این 

معاهده توجه بفرمایید:

حق حضور در دريای خزر:
با ترغیب  این بود که روس ها می خواستند  ماجرا 
نظامیان ایران به شنا در دریای خزر، کاری کنند که 
آنها غرق شده و ایران در جنگ شکست بخورد. اما 
تیم مذاکره کننده ایران با مذاکره دیپلماتیک در برابر 
این زیاده خواهی اعالم کردند محال ممکن است حتی 
یک کشتی نظامی ایران نوک لنگرش را هم به دریای 

خزر بزند!

حق كاپیتوالسیون:
تزار نامرد کلی سرباز و تاجر و دیپلمات و... روسی را 
به ایران فرستاده بود و انتظار داشت اینها در ایران 
هر غلطی بکنند، وقت دادگاه ها و قضات شریف ما 
مسئوالن  تیزبینی  اما  شود.  گرفته  رسیدگی  برای 
به  خوش-  زبان  -به  وظیفه  این  شد  باعث  وقت 

خودشان محول شود.

حمايت روسیه از ولیعهدی عباس میرزا:
نمود اقتدار یعنی همین. ما گفتیم عباس میرزا که 
پسر شاه است باید ولیعهد شاه باشد آنها هم گفتند 
باشه! )یه لحظه فکر کن نمی گفتن باشه! اون وقت 

به عظمت کار پی می بردی.(

ده كرور تومان غرامت جنگی:
تومان  میلیون  پنج  عبارتی  به  کند  می  کرور  ده 
ماهی  شما  شود.  نمی  حساب  پولی  اصال  االن  که 
فقر  خط  زیر  رسما  بگیرید  حقوق  میلیون   5
بعد  های  و گالبی  قید سیب  باید  و  دارید  تشریف 
از ترکمانچای ... ببخشید ... میوه شب عید را بزنید.  

گرجستان و آذربايجان:
از  با مذاکره  امتیازاتی که توانستیم  از این همه  بعد 
دشمن بگیریم، یک سری تنبیهات خاص هم الزم 
بود تا حساب کار، درست و درمان دستشان بیاید. لذا 
ده پانزده تا ایالت شمال غربی کشور را که روی کول 
نقشه ایران سنگینی می کرد برای مدت صد سال 
دادیم دستشان که بفهمند مملکت داری یعنی چی.

تازه همه اینها به کنار، یادم رفت بگویم که در همان 
اینکه  جای  به  را  قاجار  فتحعلیشاه  قرارداد،  مقدمه 
»َفَتل« صدا بزنند »اعلیحضرت کیوان رفعت، خورشید 
ممالک  اقتدار  با  اعظم  پادشاه  نامدار،  خسرو  رایت، 
ایران« نامیدند! )اشک تو چشمم جمع شد خداییش!(  

چند شهردار قبل یعنی دوران قالیباف حتی وقتی که 
کفتری زیرش را نگاه می کرد و اگر زیرش ماشین تازه 
شسته شده بود، می بارید! عده ای هشتگ استعفاء برای 
شهردار می زدند. بعد این افتاد توی دهان مردم و آنقدر 
گفتند »هیچ مسئولی توی ایران استعفاء نمی دهد« که 
این بار استئنائا مسئولین صدای مردم را شنیدند و چند 
وقتی است که هی استعفاء می دهند. یعنی طرف کار 
نمی کند استعفاء می دهند، خراب کاری می کند، استعفاء 
می دهند. می خواهد برود دستشویی، استعفاء می دهند. 
بس که حالل و حرام حالی شان می شود. یعنی رسماً 
برکت از مرخصی و ده روز خانه نشینی رفته است. نمونه 
بارزش هم همین چند روز پیش که وزیر امورخارجه 
وقتی دید با نرم افزار Paint نمی تواند عکس خودش 
را در جلسه  رییس دولت با بشار اسد اضافه کند، همانجا 

نوشت استعفاء! 

این استعفاءها در برهه های حساس  از آنجایی که 
کنونی یک وزارت بار اولش نبوده و بار آخرش هم 
نیست، می خواهیم در ادامه آنچه در کابینه گذشت 
آنچه در قسمت های  به  برسیم  تا  بخوانیم  باهم  را 

بعد خواهیم دید:

 شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت 
او وقتی دید مجلس دوباره به خاطر وضعیت نابسامان 
بازار و تولید ملی استیضاحش کرده، در یک تماس 
تلفنی با مجلس گفت: همون همیشگی! اما مجلس 
مجیدی مشکلی  آقای  اگه  کرد)البته  فوت  تا  چند 
ندارند( و گوشی را گذاشت. محمد شریعتمداری هم 
که تا قبل از آن مادر نزاییده بود کسی تلفن را بدون 
و  نوشت  را  استعفایش  تو« قطع کند،  »اول  گفتن 

گفت: با هیچکس ام میل سخن نیست!

روحانی هم گفت: من که پست خالی می کنم برات، 
بذارم بری؟! و گرچه با استعفای اولش موافقت کرد 
کار  وزارت  پست  تصدی  برای  را  او  لحظه،  در  اما 
برگزید و مجلس هم برای اینکه از دلش دربیاورد 
سر  بروی  که  کردیم  استیضاحت  اصاًل  ما  گفت: 

پستی که شایستگی اش را داری و آوردند ناپلئونی ِر!

 آخوندی، وزیر راه و شهرسازی
آخوندی در آخرین استیضاحش با احتساب طالهای 
سر عقد خانم، که رفت پای ژله تزریقی سفره شام، 
دید  وقتی  بنابراین  ماند.  برایش  تومان   4 سرجمع 
نه حوصله  ساختن دارد نه یافتن راهی و از طرفی 
هم خرج یک استعفاء نهایتا یک ورق است و یک 
خودکار اما خرج یک استیضاح آن هم با 4 تومان 
مانده حساب، اشتراک ماهانه شستن ظرف های یک 
رستوران است، پس استعفایش را نوشت و گفت ما 
از هم جدا بشیم،  با هم تفاهم نداریم بهتره زودتر 
می گفت:  قبلش  که  هم  روحانی  بشم!  برم شهردار 
هرکه با لباس وزارت اومده پاستور با لباس وزارت هم 
می رود؛ این بار گفت: برو به بهشت. )یعنی ساختمان 

شهرداری، فحش نیست(

البته خوشبختانه ضجه های مردم تهران جواب داد و 
شهردار نشد و رفت به... لواسان!

 قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت
پانصد و یکمین  وقتی موقع ویزیت یک میلیون و 
بیمار در آستانه  عمل، از او دفترچه بیمه خواست و 
بیمار گفت: فقط دفترچه سالمت دارم که جایی قبول 
نمی کنه. همانجا درحالی که به پهنای صورت اشک 

می ریخت گفت: قرارمون این نبود!!!

بعد هم که دید روحانی در بودجه سال بعد، یک 
در  وزارتش  صندوق  کف  بندازد  می خواهد  فوت 
پیوست نامه  استعفایش نوشت: حیف اون وثیقه 35 

میلیاردی که برای داداشت گذاشتم.

روحانی می خواست بگوید به داداشم زنگ بزنی اعالم 
جنگ می کنم که دید ربطی ندارد از ما هم خواست 
پاکش کنیم اما ما که به این حرفهای بی ربط عادت 

داریم می گذاریم بماند، شاید مربوط شد!

 ظریف، وزیر خارجه
درباره طوالنی تر  هنوز  البته  گفتیم  قبال  را  ظریف 

کروبی  غذای  اعتصاب  یا  ایشان  استعفای  بودن 
حاکی  شنیده ها  همچنین  دعواست.  عده ای  بین 
باال  بابت  مردم  شکایت  جهت  روزها  همین  است 
متن  خواندن  هنگام  چشم شان  دونمره ی  رفتن 

استعفایش، به دادگاه احضار می شود.

آنچه در قسمت های آینده سریال خواهید دید:
آ ذری جهرمی، وزیر ارتباطات

نمی گنجند  اقلیم  یک  در  رئیس  دو  که  آن جا  از 
از  وزارتخانه  در  نمی شود  از طرفی هم همزمان  و 
کشاورزی که خیار چمبر را به لوله جاروبرقی پیوند 
از  پاره ای  تقدیر کرد، هم رفت دادگاه جهت  داده 
از  پاره ای  جهت  ریوندی  کنسرت  هم  توضیحات، 

محبوبیت، جهرمی مجبور به استعفاء خواهد شد.

کند  موافقت  استعفاء  این  با  اگر  چون  روحانی  اما 
میانگین سنی کابینه به سن ملکه  الیزابت می رسد، 

نامه  هامش  در  و  می کند  رد  را  استعفاء  این 
می نویسد: قول می دهم هرجا رفتم بگویم مثل 

...Y پسرم هستی! اصاًل تا 1408 با تلگرام

زنگنه، وزیر نفت
دوران  در  که  زنگنه 
سر  به  عشقی  پساشکست 
وقتی  از  هم  او  و  می برد 
را  تماسهایش  جواب  اروپا 
هیچکسش  با  نمی دهد، 
و  نیست  سخن  میل 
و  دونفری  عکسهای  دارد 
و  توتال  با  چندنفری اش 
پیش  پاره می کند،  را  اینها 
توضیح  به  مجبور  اینکه  از 
استعفاء  برای مجلس شود، 

می دهد. روحانی هم به احترام موی سفیدش و 
به تقدیر از خاطراتی که از دوران مادها برایش تعریف 
توی  را  عکسها  و  اتاقش  توی  برود  می گذارد  کرده 

شومینه بریزد!


