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بیانیهجدیدسلبریتیها،ببخشیدخودخودمردمها

جوج می زنیم به یادتان
سالمبرملتهمیشهمظلومواسیرایرانکه40سالاستآب

خوشازگلویتانپاییننرفتهاست...
اینپیامدغدغهمندیماست...بیاییدهمدیگرراباورکنیم...

باورکنیدماخودخودمردمهستیم...حتیازشماهمخودخود
مردمترهستیم.آنروزهاکهشماازگرانینالهمیکنید،و
تورمکمرتانراخمکردهاستمابهسواحلخارجرفتهودر
حالیکهباشورتورزشیوالیبالبازیمیکنیمازاینهمه
مشکالتمعیشتیدلمانیهجوریمیشودوبازیهماز

دماغماندرمیآید.
ماهمازشماییموقتیسیلمیآیدوهمهداروندارتانرامیبرد،
همیشهسربزنگاهشمارهکارتمیدهیمواینگونهباشماهمدردی
میکنیم،فقطاینبانکنامردپولهارابهخاطربدهیهایمان

برمیداردوهمدردیماناقصمیماند...
ماازخودشماییموقتیبهخیابانمیریزیدوبهخاطراعتراض
بهوضعموجودکشتهمیشویدمابرایشمامثلگربهبزرگمهر،
عزاداریکردهوصفحههایمانراسیاهمیکنیم.مابهخاطر
شماازحقوقسگهاوگربههاحمایتمیکنیمحتیاگرشما

اصالسگوگربهنداشتهباشید.
مابرایحمایتازحقوقشما،سعیمیکنیمحتیمالیات
ندهیم.وازمالیاتهاییکهشمامیدهیدازصداوسیماپولبه
جیببزنیمتادلتاننشکند.ماحتیبهخاطرشماامسالاز
جشنوارهفجریکهدرآنحضورنداشتیمواصالراهماننداده

بودندهمانصرافدادیم.
ماازخودخودشماییمووقتیداریمازکناربرجایفلبرایتان
با قلبهایمان بروبچجوجمیزنیم با و بیانیهمینویسیم
شماست،ویکسیخشرابهافتخارشمابهنیشمیکشیم...

تاتسلیتیدیگربدرود!

نسخهاصليیكقصهخیليُکهن

2 الشخور و یک کفتار
همیناولقصهبگویمکهنسخههايدیگريازاینقصهکه
باسلبریتيهايدیگرمثللکلکوالكپشتیامرغابيو
خرچنگدیدهاید،همگيفیکهستندواصلقصههمین
استکهمنميگویم.پسدریکجایيرويزمین،2تا
الشخورویککفتاربودند.روزيالشخورهاگفتندجنازههاي
اینجاکمشدهوماميخواهیمبهآنسويدریابرویم.کفتار
گفت:مراهمباخودتانببرید.الشخورهاگفتندباشه،بیا
وسطاینچوبراباپوزهاتبگیرتاببریمت.کفتارگفت:اول
روباهراببریدببینمچهطورياست!الشخورهاروباهرابُردند
وبرگشتند.کفتارپرسید:سالمرسید؟الشخورهاگفتند:
آره.فقطکميزودترپیادهشد!کفتارگفت:
اگرراستميگویید،شغالراهم
ببریدببینم!الشخورهاشغال
راهمبُردندامافقطیکي
ازالشخورهابرگشت.
سالم پرسید: کفتار
ر الشخو  سید؟ ر
فقط آره! گفت:
کميضربهمغزي
مالیمشـــدهکه
میشـــه. ُدرست
اونیکيالشخور
کنارش موند هم
کهسرپابگیردش!

کفتارگفت:اگرگاو
راهمهمینطورسالم
من وقت آن ببرید،
همميآیم.الشخوررفت
پیشگاوتاباپوزهاشوسط
چوبرابگیردو...اماگاونگاهيبه
جثهخودشوچشمهايالشخورانداختوگفت:مندوبرابر
کرایهراميدهم،توبگوبُردیمش،منهمميگویمبُرده

شدهام!اینهمشیرینيبچهها!
الشخورآمدپیشکفتاروگفت:گاوراهمبُردم.کفتار
گفت:ِدکي!)درنسخهايدیگر،»زِکي«آمده(،منبا
آنچوبيکهدوسرشنجسشده،تاسرکوچههم

نميآیم،تازههنوز25سالنشدهکه!

معرفی بازی رایانه ای

slap sound)صدایسیلی(

ضربه مالیم مغزی

Slap sound:جدیدتریننس�خهاز
بازیجذاباس�لپس�اوندباقابلیت
نصبرویتمامگوشیهاحتیباآپشن

فقطدکمهوچراغقوه،بهبازارآمد.
ازویژگیهایاینبازیرایانهای؛طراحی
صحنههایکامالواقعیاست.بازیدر
نصفشبشروعمیشودوسربازانبا
لباسنظامیپشتبلوکهایبتنیپناه
گرفتهاند.راداره�ادرحالآمادهباش
هس�تندوصدایآزاردهندهآنروی
مخسربازاناستوتقریباازهرسنگری
صدای»لعنتی«شنیدهمیشود.تعداد
زیادیپوش�كهمتوسطهلیکوپتر
ازب�االب�هپایینس�رازیرمیش�ود.

هلیکوپترهاپیامهشداررادائماتکرار
میکنند»بهدستورپرزیدنتترامپبه
جزسوختگیشدیدولهشدگیکامل
بهبقیهآسیبها)ضربهمغزیمالیم(
بیمهتعلقنمیگی�رد«.بههمین
دلیلکاربربایدنهایتزورشرا
بزندتاضربهمغزیمحکمبشود.
ب�هعقیدهکارشناس�انمغزو
اعصاب،اینبازینقشموثری
درکاهشضرباتمغزیمالیمو
نیمهسختسربازانآمریکایی

خواهدداشت.

1
لوکیشن:پایتلویزیون

زمان:اولشب،ساعت3نیمهشب
لحن:ملتمسانه

دیالوگ:پخشکنینآقادیگه...کدومتیکه؟همونیکهمیگم
تلویزیونخونهماستونمیشهازشبریموبایدباهامونراه

بیاین...آره.پسمنتظرمهمیناالن.

2
لوکیشن:رویکاناپه

زمان:قبلازخواب،ساعت8صبح
لحن:نامشخص.دارهتویگوشیتایپمیکنه.

برای میخواین پست یه بروبچ دیالوگ:خب.
رفیقتوناستوریکنیندیگه.نصفپولتبلیغات
روهمبینهرکیمنومنشنکردپخشمیکنم.
برایاونسیلهمیهکاریمیکنیم.اصالکاپیتان

رومیگیمشمارهحساببدهخیالتونتخت.

معاونعمرانیاستانداریووهانچینخبرداد
جیگرکی ایرانی
خفاشکی چینی

ــاندرگفتوگوبا ــتانداریووه معاونعمرانیاس
ــتقراریکخفاشکیسیار خبرنگاراناعالمکردکهاس
)محلکبابوعرضهکامالبهداشتیخفاش(درنقاط
مختلفشهرووهان،باعثافزایششیوعکروناویروس

بینمردمووهانشدهبود!
ــرد:درحالیکهماعوامل ویهمچنینتصریحک
انسانیماننددستدادنوروبوسیباافراددارایعالئم
ــتیهنگام ــرماخوردگیوعدمرعایتنکاتبهداش س
عطسهوسرفهراعاملشیوعهرچهبیشتراینویروس
میدانستیم،دربررسیدوربینهایمراکزمختلفمتوجه
موردمشکوكاینخفاشکیشدهوپسازچندینروز
مراقبتازراهدورمتوجهشدیمهرجاکهایشانمستقر
ــودبهجهتعالقهشدیدجمعیتبهاینوعده میش
ــاهجومجمعیتمواجهیمودرنتیجه غذاییلذیذ،ب

ویروسبهافرادبیشتریسرایتمیکند.
ــوالیکیازخبرنگارانکهازاو ــخبهس ویدرپاس
ویروس پرسیدآیاباتوقیفخفاشکیمذکورشیوعکرونا
کنترلشدیاازبینرفتگفت:بله!دیدیدکهدرایران
ــتانداریتهران،علتآلودگیهوارا معاونعمرانیاس
ــیاردرکناردستگاهسنجش استقراریکجگرکیس
آلودگیمعرفیکردوپسازتوقیفجگرکیتهراندیگر

معضلیبهنامآلودگیهواندارد.

مبارز شنبه، بی خبر جمعه
خودبیانکنکهزتدبیرتوعاجزشدهای!»عقدهازدلبگشالببگشابهرسخن«صاحبتکنولوژیفتوسنتزشدهایپولمارابگرفتیوهواماندادیشنبههاپشتتریبونتومبارزشدهایجمعههابیخبروعاطلوباطلاماچهشدایشیخکهدرمیکدهواعظشدهای؟مستیمیزگرفتهسترفیقانتراکهدراینحرفهتوبهترزسوآرزشدهایپاسدرعمقچناندادهایهرمطلبراچونبالبرسراینملکتوعارضشدهایچهکنمباتوکهشعریمتناقضشدهای

فعالیتهایانتخاباتینامحسوسشروعشد

کاندیدای نسل پیر و جوان
اهمفعالیتهایکاندیداینس�لپی�روجوان،جناب
مهن�دسدکتراس�تادگرامیرابهاطالعش�هروندان

عزیزمیرسانیم:
-عطرافشانیوتجدیدبامیثاق

کاندیدایعزیزمانصبحپنجش�نبهب�ههمراههیأت
بلندپایهمتش�کلازاعضایس�تادانتخاباتیوهمسر
وبچهدومش�ان،بهشهرمانآمدند.همچنینایشانبا
تجدید،میثاقدوبارهبس�تندکهتاجاندربدندارند
ازهیچخدمتیبرایاینمردمفروگذارنکنند.ایشان
پسازریزشچندینوچندقطرهاش�كخاطرنش�ان
کردن�د»کاشمنهمپسازرایآوردندرراهخدمت

بهمردمم...منبرمهیشکیتنهانمیشه«.
-دیداربانمایندگانخارجیکشورهایدوستوابراز

هاوآریوویتماچبهایشان.
آقایدکترعصرش�نبهپسازاطالعازحضورتعدادی
توریستاروپاییدرشهر،بهسرعتدفترخودراترک
کردهوبهاستقبالایشانشتافتند.ایشانپسازحضور
درجمعتوریستهایمحترمکهازکشورهایاسپانیا،
آمریکا،فرانسه،زالندنووتوگوبودند،طینطقغرایی
بهزبانانگلیسیفرمودند:آیاَمبلكبُرداینمجلس.
ایش�انتوریستهاراسفرایفرهنگیکشورهایشان
خواندهوبههمینمناسبتبهمیهمانانچلوکبابداده

وباایشانسلفینیزگرفتند.
درپایاناس�تادمعززبامادرخودنیزدیدارکردهودر
حضورخبرنگارانوعکاساندستوپایمادرخودرا
بهغایتبوسیدند.ایشانهمچنینقصدداشتنددست
وپایپدرگرامیخودرانیزببوسندامامتاسفانهباخبر
شدندکهآنتکیهگاهومردروزهایسختوآناستوانه

گرانقدر2سالپیشفوتشدهاند.

اری
انی
کامر

بهمناسبتچهلویکمینسالگردفرارشکوهمندپهلوی،برای
نخستینباروبهصورتکامالتخصصیگزارشیازآخرینمراسم

ساندیدنشاهزادهپهلویرامنتشرمیکنیم.
شاهزادهباصالبتواردسالنخانهمامانشاینامیشود،یک
ــفیدانداختهرویدوششویکسیخبزرگ پتویکوچکس
ونوكتیزهمکهازکبابیخلیلخرُکشبرداشته،گرفتهتوی
دستش!یادشبهخیرعمههمیشهمیگفتاینهیبتشاورا
ــتیمیافتادبهجانوزیر یادبابابزرگمیاندازدکهباچوبدس
ــاهزادهبهخاطر وزرا.بعدشزیرلبچیزهاییمیگفتکهش
ضعیفبودنفارسیاشفقط»اینمحمدرضایخاکبرسر«ش

رامیفهمید.
حاالشاهزادههمهعواملونوکرهایشراجلویشچیدهوقرار
استسانببیند،اولیننفر،وزیرجنگاست.شاهزادهسیخش
ــانهوزیرجنگکهدرواقعیک رابلندمیکندوآنرارویش
بالشملحفهدارمخملاستفرودمیآورد.بالشصدامیدهد:
تاااااپ!کهیعنی:واالحضرت!تمامنیروهامنتظرفرمانحمله
همایونیهستند.ولیشاهزادهبهآرامیوبالحنیمنطقیپاسخ

میدهد:نه،فعالفقطآمادهباشید.
ــکضربهآرامبه ــنجد،ی حاالبایداوضاعبینالمللرابس
ــتمیزند.کدوتنبل ــهکهیککدوتنبلنرماس ــرخارج وزی

سان دیدن با سیخ و پتو
براینخستینبار:گزارشیازنحوهساندیدنشاهزاده

ازچینبروتادلاروپا،کروناکرونا

تبکردهبراتکلدنیا،کرونا

دردولتمامدیرالیقکمنیست...

هستندبرایتومهیّا،کرونا!!!

دیپلماسی خفت
تاریخزبانبستهماگریاناست

ُکپکردهوازکارشماحیراناست
کوتاهبیاجنابدکترلطفا

»اینرهکهتومیرویبهترکستاناست«

ــی:واالحضرت! ــدامیدهد:بَمم!کهیعن ص
ــیکه...اما ــالگفتوگوهایمفصل بهدنب
ــیخراتاآخردرشکم ــاهزادهناگهانس ش
ــرهمیزند: ــرخارجهفرومیکندونع وزی

ــاسخنکوتاهکنپدرسوختهبیپدر!کدویبیچاره ب
صدایِخررررچازهمبازشدهودانههایآنبیرونمیریزدکه
یعنی:سرانهمهکشورهایجهانبهعالوهکلآدمهایروی

زمینمنتظربازگشتشمابهوطنهستندقربان!
ــیخشرابادستمالهمایونیتمیزمیکندو ــاهزادهس ش
میگوید:خوبه!بهترامپبگوتحریمهاروادامهبدهتامنبگم.
حاالشاهزادهبهبخشموردعالقهاشرسیده:پلیسمخفیبازی
یاهمانسازماناطالعاتوامنیتکشور)ساواك(.رئیسساواك
کهیکعروسکبتمن،شوالیهتاریکیاست،چشمدوختهبه
شاهزاده.چندصدای»بوم«بلندازدیوارخانهبلندمیشود:یک
نفربالهجهآمریکاییچیزهاییمیگویدکهبهجزکلمات»کریزی«
و»شاتآپ«اشقابلترجمهنیست.شاهزادهکهعصبانیشده
دقودلیاشراسررئیسساواكخالیمیکند.رئیسساواك
ــوند ــنخاموشمیش رویزمینمیافتدوالمپهایشروش
ــر،فایر،فایر!کهیعنی:واالحضرت ــانصدامیزند:فای وهمزم
همهخرابکاراندستگیروپسازتأدیبدچارافسردگیپساز

خودکشیشدند.
ــه ــاهزادهبرنام ش
ــایر س از ــد بازدی
عواملکهعبارتنداز
زودپز،رنده،جاروبرقی
و...راملغیاعالممیکند
وتصمیممیگیردخودششخصا
ــویزیرجالباسیاشرابازمیکندو ازارتشبازدیدکند.کش
نگاهیپیروزمندانهبهارتششمیاندازد.همهتانکهاوبالگردها
ازدفعهقبلدستنخوردهباقیماندهاندوفقطیکیازآدمکهای
ارتششاهنشاهی،افتادهرویکامیونارتشیکنارش.شاهزاده
میخواهدبلندشکندکهدستشمیخوردبهبالهواپیمای
بمبافکنیکهآمادهرساندنشاهزادهبهایراناستوآنهمچپ
میشودرویتیربارچیکهرویزمیندرازکشیده.همینکه
شاهزادهمیخواهدباآندستشتیربارچیرانجاتبدهدسیخ
رامیزندزیرچشمهمایونیخودشوجیغشمیرودهوا.در
اینلحظهپیرملکهایرانزمینبهسرعتواردسالنمیشود:چی
شده...خجالتبکشمردگنده60سالتشده...پتویپیشی
ــره ــتی...ایتوروحتمردكکهرفتیواینپس روچرابرداش

عقبموندهروگذاشتیتودامنمن!

لحی
نصا

امی

محمدامینمیمندیان

ضادرخشان
محمدر

میالدسعیدی

امیرمعظمی

3
لوکیشن:داخلآشپزخانه،الیپوستتخممرغها

زمان:صبحزود،ساعت3بعدازظهر
لحن:عشقوالنه

دیالوگ:زلزله؟کجا؟پسبایدخودمدیگهاستوری
بذارمشمارهکارتبدم...بنویستویگروهماجرای
کاپیتانکنسله.خودمشمارهکارتمیدمبرای

سیلوزلزله.

4
لوکیشن:جشنمنتقدانسینما

زمان:پسازصحبتبایکیازجینگتریندوستان
لحن:ترجیحافیلمفارسی-حاجکاظمطور

دیالوگ:ایناسممزخرفسلبریتیراازرویما
بردارید،ماخودخودمردمیم.چطورکسیکه
بایدآیینهمردمشباشهوبتونهدردهایمردمش
روبگهرومحروممیکنید؟دردهاییکهازتمام
وجودمابرخاسته،حرفاضافههمنباشه.دست

بزنیندیگه.مرسیاه.
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حرف اضافه
چندشبهسکانسازفیلم»ماخودخودمردمیم«
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