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بی بی سیم 
سریع ترین خبر، دقیق ترین تحلیل

خبر: پیرمردی افسار خرش را گرفته است و به اتفاق نوه اش 
به بازار می رود.

پروفسور بیل بیلکیان: ببینید! اصوال وقتی جامعه گرفتار ایدئولوژی 
حکومت شده باشه و پتک تحقیر مدام به سرش کوبیده بشه، بعد 
از یه مدتی خرسواری از ذهن ناخودآگاه مردمش می ره بیرون 
و شما حتی اگه خر حاضر هم باشه، فهم و درک خرسواری 

هرگز از ذهنتون عبور نمی کنه. این جامعه یک جامعه بیماره.
خبر: پیرمرد نوه اش را سوار خر می کند و هردو به راه شان 

ادامه می دهند.
خانم دکتر کودکار: به یاد آیدا، نوشین، فرانک، سپهر، آرش 
و میلیون ها جوون روستایی دیگه که جونشون رو به خاطر 
خرسواری از دست دادن، متاسفانه رژیم جوون ها رو سپر بالی 
خودش کرده و یه عده پیرمرد اون عقب وایسادن دارن کیفشو 
می برن. در عوض اونی که باید سوار خر بشه، جوون مظلومی 

می شه که تو روستا هیچ کس ازش حمایت نکرده.
خبر: پیرمرد و نوه اش هردو روی خر می نشینند و به راهشان 

ادامه می دهند.
ساغر، یک فعال همه جانبه: خوشبختانه انجمن حمایت از 
خرهای باری، کمپینی با بیش 300 هزار امضا تشکیل دادن 
و شروع کردن به فرستادن نامه به مجامع بین المللی که بیان 
و زودتر به داد محیط زیستمون برسن، یادمون باشه خرها 
امانت هایی هستند که ما موظفیم به دست نسل های بعدی 

برسونیم.

بی صالحیت

این بخت ِگره خورده من باز نشد

یک بار دگر نوبت پرواز نشد

تا خواستم این بار به مجلس برسم

گفتند: صالحیتت احراز نشد

دلقک کدخدا
آمد به هوای کدخدایی، مردک

می خواست شود برای ما چون بختک
بیچاره، به گورِ هفت پشتش خندید
چاقوکِش یاوه گوِی پسِت دلقک

محدثه جویباری

محدثه جویباری

محمدحسین فیض اخالقی

طاهره ابراهیم نژاد

تقدیم به جناب کری
جانیا! تیم حسن در خم امضای تو بود
شیشه عمر همه بسته به تیپای تو بود
چو کتابی که ز هر مساله ای آگاه است
پاسخ خط به خط مسأله ها الی تو بود

ز کرامات فراوان تو این ما را بس
شب یلدای توافق، شب احیای تو بود

مثل پروانه، ظریفی که به دورت می گشت
سخت می سوخت ولی عاشق گرمای تو بود

شادی اش دیدن لبخند و سالمی از تو
غصه اش دست تکان دادن و بای بای تو بود

صبح با شوق مالقات فقط برمی خاست
 همه شب خواسته اش دیدن رویای تو بود

جان او بودی و جای تو به قلبش، ایضاً
جای او ... - بر پدر قافیه! - اینجای تو بود!*

در ژنو با تو قدم می زد و هم پایت بود
حین صحبت همه جا محو تماشای تو بود
فکر می کرد که آدم شده ای خیر سرت

فلذا قاعدتاً حضرت حوای تو بود!
حاصل عشق به تو کودک برجام شد و

همه اش زیر سر وعده زیبای تو بود
طفل برجام به دنبال کمی بَه بَه بود

دائما چشم و دلش در پی قاقای تو بود
ناِن خشکی به تُف آغشته، به خوردش دادی

کودک البته به دنبال مربای تو بود
نه گالبی و نه سیبی و نه آبی خوردن

نه نصیب دهنش قطره ای از چای تو بود
ُمرد این کودک و ما فاتحه خواندیم  ای کاش

قبل او دست همه سینی حلوای تو بود
حرف های دل ما را تو بگو لطفاً، چون
ز ازل گوش حسن بر دهن وای تو بود
تو بگو: شیخ! گالبی که نه! چشم برجام
تا دم مرگ به»باید بشود«های تو بود

* این مصرع تصویری ا ست و شاعر دارد به قلبش اشاره می کند!

پیش از حمله به پایگاه عین االسد 
ما آمریکا هستیم! ما قوی ترینیم! از بعد جنگ دوم جهانی تا 
امروز هیچ دولتی جرات نکرده یک لگد به میله پرچم ما بزند! 
به شما هشدار می دهم اگر دست از پا خطا کنید و بخواهید 
انتقام یا هر چیز دیگری بگیرید، 52 نقطه فرهنگی را به خاطر 
52 گروگان، 40 نقطه تاریخی را به دلیل گند زدن در تاریخ 
استعمارگری آمریکا و  98 نقطه ورزشی را به خاطر پیروزی 
1-2 در جام جهانی 98 تهران بمباران مي کنیم. حاال این بغل 
دستي ام مي گوید جام جهاني 98 در فرانسه بوده نه تهران که 
خیلي اهمیتي ندارد. در ضمن از امروز صنایع ماست بندي ایران 

به لیست تحریم اضافه مي شود.

روز حمله به پایگاه عین االسد 
همه چیز خوب است. نباید فراموش کنیم که ما قوی ترین 
ارتش دنیا هستیم. چند تا دانه فوتوشاپ به پایگاه مان زدند که 
نتیجه وارده را بزودی به اطالع تان می رسانیم. فقط تا برمي گردم 
کسی یادش نرود که ما قوی ترین ارتش جهان هستیم. در ضمن 
شلوار مامان دوز از این لحظه به لیست تحریم هاي هوشمند 

اضافه مي شود.

یك روز بعد از حمله 
همانطور که حدس می زدیم ما قوي ترین ارتش جهانیم و 
حمالت ایران به پایگاه ما کامال هماهنگ شده بود. البته ما 
موافقت نمی کردیم ها! چرا که از بعد جنگ دوم جهانی کسی 
جرات نکرده به پایگاه های ما حمله کند. اما ایرانی ها خیلی اصرار 
کردند گفتیم دل شان نشکند. پایگاه از قبل به صورت کامل تخلیه 
شده بود و ما هیچ آسیبی ندیدیم. از این لحظه نام بدرالدین 
هاللی جغتائی استرآبادی  به تحریم ها اضافه می شود. اموالش 

را مصادره و دیوان اشعارش را توقیف کنید.

3 روز بعد از حمله
همین االن به من خبر دادند که در زمان تخلیه هماهنگ شده 
پایگاه عین االسد، 3 سرباز در ازدحام جمعیت زمین خوردند و 
کف دست شان اوخ شد. 80 سرباز هم سرشان درد می کرد که 
استامینوفن خوردند خوابیدند. به همین دلیل از امروز کش تنبان 

را به لیست تحریم ها اضافه خواهیم کرد.

4 روز بعد از حمله 
دیروز گفتم ما قوی ترین ارتش جهان هستیم؟ نگفتم که!

گفتم امروز یادآوری کرده باشم.

11 روز بعد از حمله 
برهمگان واضح و مبرهن است که ما قوی ترین ارتش جهان 
هستیم و حاال با خبر شدیم که ایران در زمانی که داشته روی 
پایگاه عین االسد با فوتوشاپ کار می کرده، فلش موس چند بار 
توی سر سربازان آمریکایی خورده و 9 نفرشان به صورت خیلی 
خفیف ضربه مغزی شدند. به همین دلیل فلش مموری به لیست 

کاالهای تحریمی اضافه می شود.

15 روز بعد از حمله 
اما  ارتش جهان هستیم  درست است که ما قوی ترین 

حتی قوی ترین ارتش جهان هم ممکن است در 
مانورهایش تلفات داشته باشد. در مانور اخیر 40 
نفر از سربازان ما کشته و 80 نفر مجروح شده اند 

که این برای تقویت نیروهای قوی ترین ارتش 
جهان مساله ای کامال طبیعی است. کسانی 
هم که می گویند قیافه  های شان به مردن بر اثر 

موشک فاتح می خورد حرف مفت می زنند. اما به 
دلیل همین حرف مفت، تولید هر نوع بستنی 
یخی و آالسکا را در ایران تحریم می کنیم. در 
بسیار مهم  مانورهای  آتی  ضمن در 4 هفته 

و حساسی داریم که ممکن است تا سقف 100 
کشته و بیش از 500 مجروح داشته باشد. گفتیم 

از االن آماده باشید.

افشار جابری

مصطفی صاحبی

پیشنهادات صدا و سیما
بعد از دریافت دستور همایونی

صدا و شلغم
در خبرها آمده است »دکتر روحانی از آقای علی عسکری 
تهیه شده در  این پس صرفا بسته های خبری  از  خواسته 
نهاد ریاست جمهوری عینا، بدون هرگونه دخل و تصرف 
و دقیقا آنگونه که در معاونت ارتباطات و اطالع رسانی دفتر 
رئیس جمهور تهیه می شود، باید از صدا وسیما پخش شود.« 
شرح  این  به  بیانیه ای  پیشنهاد  این  دریافت  با  صداوسیما 

صادر کرد:
ریاست محترم جمهور

با سالم و احترام؛ به استحضار می رساند پس از دریافت پیشنهاد 
پرمغز جنابعالی، در همین راستا چند راه حل چاکرانه طوری 
به ذهن  نشود  نیز مکدر  ریاست جمهوری  نهاد  که خاطر 
زیر دستان تان رسید که امید است مورد قبول واقع گردد. 

لیست پیشنهادات جسارتا به این شرح است:
1- به آن نازنینی که اخبار را در نهاد ریاست جمهوری تهیه 
می کنند دستور فرمایید به  سازمان صدا سیما منتقل گردند 

تا همین جا خدمت نمایند.
2- با روال پیشنهادی جناب تان عنوان سازمان از »صداوسیما« 

به»صدا وشلغم« یا »شیپورچی« تغییر یابد.
مجری  یا  خبرنگار  یک  و  برویم  و  کنیم  جمع  کال   -3
ترجیحاً »رشیدپور« امر خبررسانی را انجام دهد. این طوری 

اطالع رسانی جمع و جورتر هم می شود.
4- جسارتا خبرهای ایران و دنیا نیز شامل بسته های ریاست 

جمهوری می شود یا خیر؟
با تشکر
چاکرتان
عبدالعلی علی عسکری

تطور تاریخی-توئیتری ترامپبخوره زمین؛ هوا می ریم!
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تلفات

این، خسته شده شدید و نائم شده است!

آن، ضربه مغزی مالیم شده است!

قطعا نشده کسی در اینجا مفقود!

ما چشم نهاده ایم و قایم شده است!

جنتلمن

اروپایی چیست؟
شور 

ر 3 ک
در فک

ت در شکم هاشان نیست
وده راس
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ظاهرشان
ت اگر 

ِن خوشروس
جنتلم

تروریست
 آنها 

 در باطن
مخفی شده

مهدی امام رضایی

بیانیه 
شترهای استرالیا 

در حمایت از اقدام دولت

فدای سر
هرچی استرالیایی!

ابراز  با  استرالیا  قاره  شترهای  از  جمعی  ما 
تاسف از اقدام سخیف عده ای شترنما که برای 

جست و جوی آب از جنگل های سوخته به شهرها 
آمده و باعث تکدر خاطر اهالی نایس این مناطق 

شده بودند، از این جانوران ابراز برائت کرده و از اقدام 
دولت در تیرباران 5000 نفر از گله ما )آره واحد ما هم نفر است( 

تقدیر می نماییم.
اصوال ضررهای ما برای محیط زیست آدم ها انقدر زیاد است که ثابت 

شده وجودمان صرفه اقتصادی ندارد! ما حتی از طریق -گالب به روی تان-  
فضوالت مان هم به تولید »متان« که یک گاز خطرناک است می پردازیم. 
البته خودمان هم اولش باورمان نمی شد که از این طریق باعث گرم تر شدن 
کره زمین شده ایم اگرنه غلط می کردیم روی این سیاره قضای حاجت 

کنیم. می رفتیم مریخ.
فلذا ما از دولت استرالیا که با قربانی کردن ... چیز ... با فدا کردن ما به 
کمک مردم آمده تشکر کرده و از ایرانی هایی که همیشه با اسم عید 

قربان و قربانی کهیر می زدند ولی در این فقره با حناق و خونسردی 
ابراز همدلی نمودند سپاسگزاری می نماییم. از سایر گیاهخواران 

نیز درخواست داریم جیک نزنند چون خودمان به کوهان مان 
هم نیست و فدای سر هرچی استرالیایی!

با احترام 
جمعی از شترهای استرالیا و حومه

وره پز
محمد ک

ببین چه نابلدم
بنده در عمر گهربارم خطا اصال ندارم

هرکه دارد من ندارم هر که دارد من ندارم
اشتباهی دید ه ای؟ حتما خطای دید داری

یا که بی عقلی و بی فرهنگی و بی کار و باری
گیرم اپسیلون خطایی سر زده از آستینم

آنقدر بخشودنی باشد که آن را من نبینم
سیل اگر آمد سفر بودم ددر بودم؟ نبودم

قیمتی رفته ست باال، باخبر بودم؟ نبودم
ای سلبریتی که بودی دل سپرده، سینه چاکم! 

رای آوردم به لطفت، دیگر از نقدت چه باکم؟
هرکه هستم هرچه هستم ایستادم یا نشستم

ناز شستم هر کلیدی را که می دیدم شکستم

امین شفیعی

احد ارسالی

را رمضانی
سا

بلدیه!
دیگر بلدی نمانده است

هفته  گذشته نقاش تابلوی معروف »چشم چشم 2 ابرو دماغ و دهن یه گردو« 
اعالم کرد:

آن  از  یا  است؛  مربوط  مدادرنگی  مارک  به  کشیدن  نقاشی  از  بخشی  یک 
گرانقیمت ها برام بخرید یا دیگر نقاشی نمی کشم، اصال بلد نیستم.

همچنین یکی از آشپزهای سطح شهر وقتی دید کوفته تبریزی اش وا رفته و 
دیگر روی غذا پختن ندارد گفت:

قرمه است و گوشتش؛ چون گوشت سردست بره ای که ماساژ داده شده است 
را برایم نمی خرید نمی پزم، اصال بلد نیستم.

در همین راستا یک پلیس وظیفه نشناس که دید حال ندارد ماشین جریمه کند 
و کی میره این همه راه رو خبر داد:

یک بخشی از کنترل نامحسوس در سطح جاده ، به مدل ماشین مربوط است. 
چون آخرین مدل بنز را زیر پایم نمی گذارید کنترل نمی کنم، اصال بلد نیستم.
به دنبال این ماجرا، جراحی که چند عمل ناموفق داشت و چندین نفر را تیکه پاره 

کرده بود وقتی دید جوابی ندارد بدهد فریاد زد:
یک بخشی از جراحی به نوع بیمارستان مربوط است؛ چون اینجا بیمارستان 

دولتی است دیگر جراحی نمی کنم، اصال بلد نیستم.
گفتنی است مسؤول اداره معاونت سفرهای برون مرزی که بند نافش را در خارج 
انداخته بودند و همچنین مسؤولیت پذیری در خونش نبود طی بخشنامه ای فرمود:
یک بخشی از امور ما به خارج مربوط است، خارج هم که به ما مربوط نیست. 

من مسؤولیت نمی پذیرم، اصال بلد نیستم.

مریم محمودی

اباالفضل سلیمانی

حسن صابری

سمیه قربانی

سیدمحمدجواد طاهری

سیدمهدی موسوی
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ح


