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بــرادران و خواهــران مبــارز! بــه نــام خلــق قهرمــان 
صندوق هــای  روی  كــه  بزرگــی  آبی رنــگ  دكمــه 
كنــار پاهایتــان قــرار دارد را فشــار بدهیــد.  ســفید 
كــه روی میــز شــما  منتظــر باشــید تــا تلویزیونــی 
مالحظــه  كــه  خطوطــی  شــود.  روشــن  اســت 
می كنیــد مربــوط بــه بــاال آمــدن وینــدوز اســت. 
كامپیوتــر  كــردن  منفجــر  از  كــرده  تحمــل  لطفــا 
صفحــه  روی  كــه  فلشــی  كنیــد.  خــودداری 
كــه از آن  كوچــك ســفیدی  ــا جعبــه  شماســت را ب
ج شــده اســت تــكان دهیــد و روی  ســیمی خــار
پرنــده آبــی موجــود در صفحــه رفتــه دكمــه ســمت 

چــپ را فشــار دهیــد.
كــن.  بــرادر شــهرام! لطفــا بــرادر چنگیــز را بیــدار 
كــه در مقابــل شماســت بــه صــورت  متن هایــی را 
كــس ســفید مقابــل صفحــه  حــرف  بــه  حــرف در با
خواهــر  كنیــد.  توییــت  ســپس  و  كــرده  تایــپ 
كــس ننویــس  شــهناز! چنــد دفعــه بگویــم؟! در با
كــه بــا  توییــت، دكمــه دارد، یــك دكمــه آبــی رنــگ 
فشــار دادن آن پیــام شــما ارســال می شــود. ای 
را فشــار  كــردن  آبــی خامــوش  بابــا! چــرا دكمــه 
روی  ســیم دار  جعبــه  همــان  بــا  بایــد  دادیــد؟! 
كــه نوشــته اســت توییــت برویــد  دكمــه آبــی رنگــی 
و آن را فشــار دهیــد. حــال یک بــار دیگــر همــان 
تلویزیــون  تــا  دهیــد  فشــار  را  بــزرگ  آبــی  دكمــه 
بــا جعبــه ســیم دار...  مقابلتــان روشــن شــود و 
كنــار  كــه روی جعبــه  آبــی  بــرادر! آن دكمــه  نــه 
كــه رفتــی  پــای شماســت. خواهــر اشــرف! دوبــاره 

امین شفیعی

پــی وی شــوهرت! مگــر شــما 40 ســال پیــش از 
ایشــان طــالق نگرفتــه و بــه عقــد بــرادر مســعود در 
كار دل  كارهــا بــه  نیامدیــد؟ لطفــا بــه جــای ایــن 
ــم  ــما بگوی ــه ش ــار ب ــد ب ــروز! چن ــرادر به ــد. ب بدهی
كــه  بــا دختــران قــرار خصوصــی نگذاریــد؟ شــما 
لــو  قــرار! حســابتان  برویــد ســر  تهــران نیســتید 
دندان هــای  اقــدس!  خواهــر  آهــای  مــی رود! 
كیبــورد بــردار، آب دهانــت  مصنوعــی ات را از روی 

موجــب  و  می كنــد  خیــس  را  ســیم هایش 
اتصالــی آن مــی شــود.

مرحلــه  بــه  عزیــز  خواهــران  و  بــرادران 
ناســزا رســیدیم. لطفــا در توییت هایــی 
و  برویــد  می شــود  ارســال  برایتــان  كــه 
تــا می توانیــد فحــش بنویســید. بــرای 
كنــار  بــا جعبــه ســیم دار  كار بایــد  ایــن 
و  برویــد  نامــه  شــكل  روی  دســتتان 

و  بــرادران  بدهیــد.  فشــار  را  دكمــه 
خواهــران مبــارز! وارد مرحلــه اصلی 
هشــتگ گذاری  یعنــی  عملیــات 
هــر  ابتــدا  می شــویم.  رژیم چنــج 

می خواهیــد  كــه  چرت و پرتــی 
كــه  مربعــی  عالمــت  ســپس  و  بنویســید 
بیــرون  گوشــه هایش  از  آن  ضلع هــای 
حــاال  دهیــد.  فشــار  و  كنیــد  پیــدا  را  زده 

حــرف  بــه  حــرف  را  رژیم چنــج  عبــارت 
بــرادران مبــارز! شــما  فشــار دهیــد. 
كــردن سیســتم را یــاد  هنــوز روشــن  

دندان های مصنوعی ات را از روی کیبورد بردار!
نحوه ی هشتگ سازی #جالدهای_سابق!

آنقــدر  چطــور  را  كــردن  چــت   ایــن  نگرفتیــد. 
ول كنیــد  شــده اید؟!  مســلط  ردیــف  و  خــوب 
كار بدهیــد. خواهــر مریــم  كمــی دل بــه  لطفــا و 
رئیس جمهــور  ســریعتر  هرچــه  اســت  منتظــر 
شــود. چشــمان بــرادر مســعود بــه شســت های 

هــا  نمی جــوم  شــبدر  بــرادر!  هــوی  شماســت. 
حــرف می زنــم. از خواهــران یــاد بگیریــد، ببینیــد 
چگونــه شــاخ بــودن را آموختنــد و پی وی هــا را 
دو خــط در میــان جــواب می دهنــد. خواهــران 
مبــارز خســته نباشــید عملیــات عالــی و موفقیــت 
آمیــز بــود.  تــا رژیم چنــج بعــدی برویــد اســتراحت 
همــه  را،  چــت  دیگــه  كــن  ول  بــرادر!  كنیــد. 
كلنــگ زبانــت را از  توییت هــات مانــده میزنــم بــا 

میدمــا! قــاش  وســط 

دریافت اجاره پیاده رو از دستفروشان!

انواع ناوگان حمل و نقل در کشور

اتوبوسرانی:
یكــی از بــی  در و پیكرتریــن نــاوگان بــه شــمار مــی رود و مســافران بــه دیــد راننــده بــه ماننــد »بــاد 
الســتیک زاپــاس« می ماننــد. ســاعت رســیدن بــه مقصــد نــه تنهــا بــرای راننــده بلكــه بــرای مســافران 
گوشــت  چرخ شــده  ســوخته رســیدن اســت. بــه طــرز  كــه دیــر رســیدن بهتــر از  هــم اهمیــت نــدارد، چــرا 
عجیبــی دمــای  بــدن  راننــده بــا بقیــه مســافران متفــاوت بــوده و نصــف مســافران تــا رســیدن بــه مقصد 
كــه خیلــی تــوپ بــود« تیرخــالص را بــه روح  گفتــن: »هــوا  ســینه پهلو می شــوند و در مقصــد، راننــده بــا 

و روان مســافران می زنــد.

ریلی:
همزمــان  قطارهــا  از  بعضــی  گن هــای  وا
بــا تولــد ملكــه  حاضــر انگلیــس ســاخته 
شــده  و در عیــن نابــاوری همچــون ملكــه 
گــر  ا بــه حیــات خــود ادامــه می دهنــد. 
كردیــد در حــال جزغالــه  زمانــی احســاس 
درجــای  باشــید،  آرام  هســتید  شــدن 
خــود نشســته، ترمــر دســتی را نكشــیده 
ــا اطمینــان بــه اینكــه بیمــه هســتید،  و ب
بــا خیــال  راحــت بمیریــد. جالــب اســت 
حمل و نقــل  وســایل  معــدود  از  بدانیــد 
قطــار  می كنــد  حركــت  وقــت  ســر  كــه 
كــه زمــان  اســت ولــی جالب تــر ایــن اســت 
را  مختلــف  ایســتگاه های  بــه  رســیدن 

راننــده هــم نمی دانــد. خــود 
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مهدی نظری

جاده ای:
رئیــس  را  دراین بــاره  نكتــه  مهمتریــن 
و  »پرایــد  كــه:  فرمودنــد  ناجــا  راهــور  پلیــس 
كننــد.  تــردد  جاده هــا  در  نبایــد  آردی  پــژو 
تولیــد  بــا  حادثه هــا  در  خودروســازها  ســهم 
بــا  نتیجــه  در  نیســت.«  كــم  »ارابه مــرگ« 
كــردن و آتــش  زدن ایــن دو خــودرو  تكه تكــه 
همیــن  بــه  جــاده ای  تلفــات  درصــد   99
خوشــمزه گی رفــع خواهــد شــد. آن یک درصــد 
و  عشق ســرعت ها  بــرای  می مانــد  هــم 
و  جاده هــای  تنــگ   ناتمــام   پروژه هــای  
ــان  ــوت ام ــر حضرت ملک الم گ ــه ا ك ــی  بدتركیب

شــد. خواهنــد  رفــع  هــم  آن هــا  دهــد 

هوایی:
بلیــط   قیمت هــای  نجومــی   ایــن  بــا  گــر  ا
ــر  ــس ه ــد پ ــد آن را داری ــی خری ــا، توانای هواپیم

اســت! حقتــان  بیایــد  ســرتان  بالیــی 

دریایی:
بیشــتر مخصــوص عزیــزان قاچاقچــی اســت و بــه مــا 

چــه!

محسن انصاری نژاد

عجایب چیزكی تهرانمان شدبرای هر وجب دادم اجارهموزاییكش بالی جانمان شدترافیكش كک تنبانمان شد

عجایب 
چیزکی!

صامره حبیبی �

تا ریشه كن است مثل سیالب و تگرگ

از مردم توی جاده می ریزد برگ

آسان شده كار حضرت عزرائیل

با امنیت پراید، ارابه ی مرگ

ارابه ی مرگ!

عالیه رجبی �

تو گویی آب خوردن نوش جان كردچه راحت پول بیت المال را بردبه هر صورت بگویی امتحان كرداز این جیبش به آن جیبش روان كرد

حساب  کتاب 
وزارت خانه ای!

صامره حبیبی �

كشته ست مرا اجاره ی هنگفتشمستاجر چند قطعه موزاییكمای مرد بخر هرآنچه دیدی مفتشدی دستفروش باكالسی گفتش

موزاییک 
فروشی!

عالیه رجبی �

چوبی ست كه مجموعه ی گاندو داردچیزی كه در آستینشان جا رفتهگویا ضرری برای آن دو داردگفتند كه جاسوس و كماندو دارد

گاندو

عالیه رجبی �

ما توی حج حرف سیاسی را حرامیدیم
اینگونه حجت را در آرامش تمامیدیم

مثل همان آرامشی كه در منا با آن
درجا حیات حاجیان را اختتامیدیم

آرامش سعودیانه!

زاهده شاد �

بدینوســیله بــه اطــالع عمــوم 51 درصــدی كــه بــه 
مــا رأی دادنــد، می رســاند، دولــت تدبیــر و امیــد، 
پــس از 6ســال و انــدی و در راســتای اهــداف، 
عــالوه بــر ســاخت و تحویــل واحدهای مســكونی 
حمل ونقل عمومــی  وســایل  قیمــت،  ارزان 
از  حمایــت  و  ایمــن  راه هــای  ایجــاد  كافــی، 
كاهــش دادن  صنایــع داخلــی، قصدداشــت بــا 
گوشــت،  لبنیــات،  انــواع  قیمــت  90درصــدی 
غ و تخــم آن، محصــوالت جالیــزی،  برنــج، مــر
پوشــاك و آمــوزش و پــرورش و خیلــی چیزهــای 
كــه  كنــد  دیگــر، چنــان رفاهــی بــرای مــردم ایجــاد 
دیگــر بــه یارانــه نیــازی نداشــته باشــند، اّمــا بــا 
پخــش ســریال »گانــدو«، دیگر قصد نــدارد و همه 

چیــز بیــن مــا تمــام شــد. 
را  ایرانــی  پاســپورت  اعتبــار  داشــتیم  حتــی 

ایــن  ولــی  نگــو،  كــه  بــه حــدی می رســاندیم 
گانــدو نگذاشــت و همــه اش بــه خاطــر  ســریال 
ســوال  شــاید  اســت.  گانــدو  ســریال  پخــش 
كــه چــه ربطــی دارد؟ جــواب ایــن اســت  كنیــد 
كــه  گــر ربــط نداشــت، پــس چــرا؟! دولــت  كــه ا
بســازد  ســریال  خــودش  بــرای  نــدارد  پــول 
همیــن  دولــت.  در  آن  جــای  اســت  خالــی  و 
انگلیســی ها  توســط  كــه  ایرانــی  نفتكــش 
راهزنــی شــده اســت، طبــق اعــالم رســمی خــوِد 
ملكــه پوسیده شــان، بــه دلیــل پخــش ســریال 
گانــدو بــوده و آمریــكا هــم ایــن ســریال را دانلــود 
ــه شــورای ُحــكام ارجــاع داده  اســت.  كــرده و ب
مــا می رویــم ســد  دیگــر خودتــان می دانیــد، 

لتیــان بــرای جــت  اســكی!

گاندو در شورای ُحكام
کثر چیزها بیانیه شماره صفر دولت درباره دلیل عدم ا

بهزاد توفیق فر


