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زخم پاشيده 
است روی نمک 

ابر آمد به زیر خود نگریست
اثری از گیاه و سبزه ندید

گفت جایی که سبزه و گل نیست
خوب در آنجا نمی شود بارید

خواست آرام رد شود برود
ابر با آن همه افاده و ناز

ناگهان خاک بر خودش لرزید
از دلش نعره بر کشید پیاز

ابر چون قیمت پیاز بدید
رعد و برق از سر و تنش بگریخت

بعد هم با زبان ابری سخت
گفت ای دوست پنبه هایم ریخت

پنبه ها قطره قطره باریدند
مثل اشک فراق یار از چشم
سیل آمد سپس محاصره شد

دور تا دور آق قال تا قشم

حجم آبی که بود دور قشم
چون به شدت عظیم و سنگین بود

آن مدیر یل وظیفه شناس
خویشتن را رساند آنجا زود

تا کند با عوام هم دردی
در ویال به روی شادی بست

پاچه اش را نداد باال و
رفت با پاچه توی آب نشست

هر کس دیگری به غیر از او
رفته هر نقطه ای برای کمک
کارهایش تمام بیهوده است
زخم پاشیده است روی نمک

نگرانند و دلپریشانند
همه سیل دیدگان اما

که به شخص جناب استاندار
بد گذشته است در سفر آیا؟

عده ای هم که خانه شان در گل
رفته و روی سقف خیمه زدند

با وجود تمام مشکل ها 
همه خواهان رفع حصر شدند

این وسط بغض ناگهان ترکید
در گلوی نتانیاهوی مشنگ

پارچ آبش به سنگ خورد و شکست
باز هم خورد تیر او بر سنگ

س��فیر ایران در انگلیس، در فض��اي مجازي اش 
نوش��ت: اگر شرکت پس��ت انگلیس کوتاه نیاید، ما 
خودمان کوتاه مي آییم! وي در واکنش��ي ش��دید! به 
این اقدام شرکت رویال پست انگلیس، اعالم کرد اگر 
تا همین دوش��نبه، شرکت پست، بسته هاي ما را به 
ایران نفرس��تد ما خودمان یک طوري آنها را به ایران 
مي فرس��تیم. حمید بعیدي نژاد از این اقدام شرکت 
پس��ت انگلیس ابراز تعجب و شگفتي و واووو کرد و 

اف��زود: خود وزارت خارجه انگلی��س هم از این اقدام 
ش��رکت پست خودشان شوکه شده و خیلي عجیب 

است. 
یک مقام فاش نش��ده ایراني در حالي که داشت 
جلوي سفارت انگلیس در تهران شمع روشن مي کرد، 
این اقدام انگلیس را به ارس��ال کمک هاي مسلمانان 
انگلیس��ي براي سیل زدگان ایران، بي ارتباط دانست 
و از رعایت حقوق بش��ر و نایس بودن ملکه انگلیس 

خبر داد. وي، ارسال بیش از هزار دستگاه چاقوتیزکن 
اتوماتی��ک براي داعش را از نش��انه هاي این حقوق 

بشردوستي ملکه دانست و ادامه داد.

امین شفیعی
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روایتی از سیل آق قال تا قشم 

قبل از رفتن به 
مدرسه 

برو تو هم دوازده سال ات رو 
تباه کن. 

»رئیس انجمن متخصصان داخلی: 
اگر درآمد زیر سه چهار میلیون 

زیر خط فقر است پس اکثر پزشکان ما 
زیر خط فقر هستند. «

اال دکتر که روپوشت سفیده
به پولدارِی تو هیشکی ندیده
تو پولداری و زیر خط فقری!
که دستاورد تدبیر و امیده

پولدار فقير 
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حرف هایی که یک جوان ایرانی در طول زندگی
 از هر عمه قزی ای باید بشنود 

قبل از رفتن به دانشگاه 
تو دانشگاه که برات شکالت فندقی 
راننده  یه  میشی  فوقش  نذاشتن. 
نیست  که  خارج  لیسانسه.  تاکسی 
دانشگاه ارج و قرب داشته باشه. اونجا 
حتی نونواهاشون هم لیسانس دارن.

قبل از جویای کار شدن 
مگه بیکاری که بری دنبال کار بگردی؟ این آزمون ها 
همش فرمالیته ست. پول این آزمون های شما رو 
آوردن. اصال  پارتی  با  اونایی که  هم میدن حقوق 
میدونی پول یارانه رو با همین آزمون ها در میارن؟ 
تو خارج اصال کسی دنبال کار دولتی نمی ره که، 
آماده  شغل  براشون  میاد  که  سونوگرافی  جواب 
میکنن. بعد ما عین حماال باید وردست باباهامون 

بعد از استخدام کار یاد می گرفتیم.
سی سال جون میکنی برای چندرغاز؟ بیشتر از اینا 

حقته. حقت رو خودت بردار.

قبل از هر فعالیت فرهنگی و اجتماعی 
مگه مرض داری سر بی دردسرت رو بدی دردسر. 

قبل از ازدواج 
داری  که  نداری  عقل  مگه 

خودتو اسیر میکنی؟

 قبل از شروع یک  پروژه  
اقتصادی 

اصال  اینجا  باالست.  خیلی  ریسکش 
امنیت سرمایه گذاری نداره. پسر خاله 
خارج  برد  رو  سرمایه ش  تمام  بابام 
شرکت  یه  تو  خداروشکر  هم  االن 
wcهای  کف  روبی  میکروبیو  بزرگ 
ناسا کار میکنه و خیلی از زندگیش 
راضیه. تمام لباس هاش هم خارجیه. 

  قبل ، حین و بعد از انجام 
 هر کاری به صورت زمینه 

و پیش فرض 
اینجا جای موندن نیست.

در كله به 
جای مغز، 

موكت
سیل آمد و گم شدی تو در نت

افتاد توئیترت، به پت پت
تا اینکه خبرهای حضور

حشدالشعبی، رسید چون جت
آب آمد و خواب رفته بودی
یکباره شدی چونان ترومپت!
ثابت شده بر همه، که داری
در کله، به جای مغز، موکت!

بسیار فهیم و باشعوری
اندازه یک پراید وانت

ای کاش به جای کیف و کفشت
حرف و عملت شود کمی ِست

  ایرج خسرونیا: اکثر پزشکان ما 
 زیر خط فقر هستند.

کمیته مرکزی 
سلبریتی های مقیم 

ایران )فارغ از اینکه کجا 
زائیده شده یا زائیده اند( 

با تشکیل جلسه فوق العاده به 
مناسبت سیل های اخیر، آئین  نامه 

اهدا، دریافت و توزیع کمک های 
مردمی، دولتی و بین المللی برای 

سیل زدگان را به شرح زیر تصویب و 
اعالم نمود:

سلبریتی ها  دستورالعمل 
کمک به سیل زدگان را اعالم کردند

محمدرضا شهبازی

1. از آنجا که منشأ سیلهای اخیر همچون 
منش��أ تمام آتش س��وزی ها، تصادفات، 
برق گرفتگی ها، س��وراخ شدن سدها، 
س��ردادن  و...  خیابان ه��ا  نشس��ت 
شعارهایی چون مرگ بر آمریکاست،  
هرگونه کمک به س��یل زدگان باید 
بدون کوچکترین نشانه های اعتقادی، مذهبی 
و حت��ی ملی همچون پرچم ایران باش��د. از این 
رو حضور هرگونه آخوند، مداح، بس��یجی، 
س��ینه زن و... در مناطق سیل زده ممنوع 
اس��ت. از هموطنان س��یل زده درخواست 
می ش��ود از دریافت هرگون��ه کمک از این 
دس��ت افراد خودداری کنند. ش��اید سوال پیش 

بیاید که اگر از اینها کمک نگیریم از کی بگیریم که 
باید گفت سیل زده به این پررویی ندیده بودیم به 

خدا... چه حاضر جواب... ایش!
تبص�ره 1: از آنج��ا که برخ��ی از این اف��راد بدون 
مش��خصات ذکر ش��ده و به ص��ورت مخفیانه در 
کمک رسانی به سیل زدگان شرکت می کنند، سعی 
کنید مانع از کمک رسانی هرگونه آدم ریشو )اعم از 
کامل، پروفسوری، بزی، ستاری و...( و چادری )حتی 

مانتویی( شوید.
2. اق��الم مورد نیاز س��یل زدگان در درجه اول 
عبارت اس��ت از لباس زیر )ترجیح��ا رکابی در 
رنگ های صورتی و یاس��ی(، وسایل بهداشتی، 
س��ی دی فول آلبوم ش��جریان، کتاب ش��ازده 
کوچولو)ترجیحا نشر چشمه(، فلش کارت چه 
کسی پنیر مرا قورت داد؛ و در مرحله بعد اقالمی 

چون آب، غذا، پتو و لباس.
3. توزیع کمک های انسان دوس��تانه کش��ورهای 
اروپایی همچون فرانس��ه )عزی��زم! قربون اون برج 
ایفلت بش��م(، آلمان )جوووون... کی میشه من باز 

بیام(، انگلیس و... باید در اولویت باشد.
تبص�ره 1: از آنجا که طبق اطالعات دریافتی اقالم 
اهدایی صلیب سرخ آلمان چیزی در حد 40 جفت 
بوت و 7 جفت کف��ش و اینها بوده و کار به توزیع 
اصال نمی رس��د، امدادگ��ران می توانند کفش ها را 
برداشته و به سیل زده ها نشان بدهند. سیل زده ها 
نیز می توانند با دست کشیدن روی کفش ها به آنها 

تبرک بجویند!
تبصره 2: کدخدا یا بزرگ خاندان ها می توانند یکبار 

کفش ها را پوشیده ولی سریع در بیاورند.
4. دریافت هرگونه کمک از کشورهای بی کالس و 
درِ پیتی مثل عراق، لبنان، پاکس��تان، هند و سایر 

کشورهای آسیایی و آفریقایی ممنوع است.
تبصره 1: اگر از هند خود آمیتاب باچان کمک ها را 
فرستاد یا الاقل یک پیام اینستاگرامی داد کمک ها 

را قبول کنید.
تبص�ره 2: کش��ورهایی مثل ژاپ��ن و کره جنوبی 

آسیایی حساب نمی شوند. هرچی دادند بگیرید.
تبصره 3: کشورهای آفریقایی غلط می کنند کمک 

کنند)قبال گفته بودم خواستم تاکید کنم.(
تبصره 4: کش��ورهای اروپایی هرچ��ه دادند قبول 
کنید ولو پوش��ک استفاده ش��ده. بگیرید بشورید 
بندازید روی بند، خش��ک که ش��د استفاده کنید. 
اگر نخواستید بدید من خودم همه ش رو استفاده 

می کنم.
در پای��ان از همه س��یل زدگان درخواس��ت 
می شود از ایجاد تنش بپرهیزند و با ابراز سوال هایی 
چون س��لبریتی ها کجان؟ ی��ا پول هایی که برای 
زلزله کرمانش��اه گرفتند چه ش��د؟ یا مگه آلمان 
به عراق سالح ش��یمیایی نداد پس چرا نمی گید 
از اون��ا کمک نگیریم؟ و... در کار امدادرس��انی ما 
سلبریتی ها از پشت توئیتر و اینستاگرام خلل ایجاد 

نکنند. مرسی... اه.


