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عرض ادبی

پست پست پست مدرنیسم 
حافظ در حالی که با یک حوله آبی موهایش را خشک 
می کرد وارد شد و گفت: به نظرتون پخش نشده هنوز؟ 
سعدی مشتی آجیل از روی میز برداشت و گفت: نه! 
فردوسی گفت: من نمی فهمم برای چه آنقدر مشتاقید؟ 
بهش  نباید  دوستمونه،  خب  حکیم!  گفت:  سعدی 
بخندیم؟ سهراب زانوهایش را در بغلش جمع کرد و 
گفت: همه دنیا این کارو می کنن، مگه نه گوته؟ گوته با 
کمی مکث گفت: اصل کار که آره همه جای دنیا هست. 
سعدی گفت: اصل بله، ما هم یه کم جذب فرعش شدیم. 
حافظ گفت: اِ اِ مثل اینکه شروع شد، یا شایدم فقط من 
اینجور فکر می کنم، نه؟ سعدی چپ چپ به حافظ نگاه 
کرد و گفت: بله، شروع شد. فردوسی گفت: همچنان 
پیام بازرگانی است که. سعدی گفت: آره دیگه حکیم. 
صدای سهراب از تلویزیون به گوش می رسید: »میدونم 
نگران  دیگه هیچ آبی گل نمی شه، وقتی تو هستی 
نیستم، کاش دنیا پر می شد از آب تصفیه کن های سپهر«. 
سعدی همین طور که با ۲ دستش جلوی خنده اش را 
گرفته بود تلوخوران خودش را پرت کرد در اتاق کناری. 
گوته متعجب گفت: جیزز! حافظ حوله را روی دوشش 
انداخت و گفت: به نظرم پیام بازرگانی شاد و مفرحی 
بود، مگه نه دوستان؟ سهراب عصبی شد و گفت: اون 
فندک زرد من کجاست؟ فردوسی گفت: بیهوده دنبال 
فندک مگرد من پر اضافی ندارم به کسی بدهم. سهراب 
صدای تلویزیون را زیاد کرد. صدای ریسه های سعدی 
قطع نمی شد. حافظ زد پشت گردن گوته و گفت: که 
همه جای دنیا هست آره؟ سعدی از اتاق کناری داد 

زد: فرعیات حافظ، فرعیات. و به خندیدن ادامه داد. 

رشته توئیت ایاالت  متحده درباره سند ایران و چین

جیغ بزن لعنتی 
صفحه فارسی دولت ایاالت متحده آمریکا در توئیتر، رشته 
توئیتی فوق العاده مهم درباره سند راهبردی فی مابین ایران و 

چین منتشر کرده است.
1/ کشتی های چینی سال هاست مجاز به ماهیگیری محدود در 
آب های ایران هستند اما ترکمانچای جدید امکان سوءاستفاده 

بی رحمانه از منابع ایران را به آنها خواهد داد. 
۲/ ایاالت متحده به عنوان یک مادر عروس بین المللی و یک 
عدد کاسه داغ تر از  آش، از همین ابتدا مخالفت خود را با این 

طرح اعالم می کند. 
3/ دلیل مخالفت ایاالت متحده روشن است: هیچ چیز تحت 
کنترل ما نیست! ما حتی قدرت خواندن این سند راهبردی را 
به خاطر فارسی و چینی بودن آن نداریم و این خیلی بد است. 
4/ ایاالت متحده آزاد کردن پول های بلوکه ایران را متوقف 
بی زبان  پول های  این  الل  زبانم  ناکرده  خدایی  تا  می کند 
که متعلق به مردم ایران هستند، در حلقوم چشم بادامی ها 

ریخته نشود. 
5/ بدیهی است در صورتی این پول ها آزاد می شوند که ایاالت 
متحده مطمئن باشد این پول ها در جیب دولت ایران نمی رود. 
کاربر »دستم بزنی جیغ می زنم« در جواب این رشته توئیت 
نوشت: »0۲16874984003 این شماره حسابمه! می تونی 
واریز کنی«. صفحه ایاالت متحده از آن روز فعالیتی نداشته 

است.

نه به اعدام، آری به خاشقجی خاشقجی 
پخش زنده مریم با گزارش مزدک 

بینندگان عزیز سالم، بنده مزدک میرزایی کراوات زده و سرحال، 
با پخش زنده و مستقیم هشتگ اعدام نه، فقط اره برقی، از شبکه 
ایران اینترشغال. . . ببخشید اینترنشنال در خدمت شما هستم. جا 
داره همین ابتدا همین طور الکی سالم ویژه ای داشته باشیم خدمت 
شاهزادگان عادل عبدالکریم، عبدالرحمن راشد و علی الخصوص نور 
عیونی، محمد بن سلمان. بریم سراغ گزارش هشتگ که با سرعت 
داره اوج می گیره. گویا توئیتر با ناداوری ۲ میلیون هشتگ رو به جرم 
ربات بودن پاک کرده که البته هیچی از ارزش های ما کم نمی شه. 
بله از تحرکات کنار زمین میشه حدس زد بزودی شاهد یک تعویض 
طالیی خواهیم بود، ببینیم چه کسی وارد بازی خواهد شد. . . عه. . . 
اینکه اون پیرزن منافقس که. . . ببخشید، از اتاق فرمان اشاره می کنن 
ایشون خواهر مریم، رهبر جنبش مسالمت آمیز مردم ایران هستن، 
حاال خواهر مریم وارد بازی میشه، عکس برادر مسعود هم هست، 
چه می کنه حجاب اجباری از باال و جوراب شلواری از پایین، حاال 
یه هشتگ دیگه به سرعت وارد بازی میشه، بذارید ببینیم چیه این 
هشتگ تازه  وارد، ظاهرا درباره خواهر مریمه، خب، رقیب با توهین 
به خواهر مریم اخالق رو هم واگذار می کنه. برگردیم به بازی، چون 
چاره ای ندارم و بر اساس قرارداد من با اینترنشنال برنگشتن به بازی 
مساوی است با باطل شدن ویزای کار و پرداخت جریمه وکیل، ویزای 

کار، بلیت هواپیما، هتل، هزینه نقل مکان و. . . بوووووق!

فال هفته 
دریا دو چشم و آتش بر دل همی فزاید

مردم میان دریا آتش چگونه پاید؟

جناب پرزیدنت! تو را به گرفتن فال حافظ چکار؟ برای 
توئیت های فارسی به اندازه کافی مسخره نشدی که حال 
فال می گیری؟ ۲ تا مشاور ایرانی درست هم نداری که 
فرق حافظ و رودکی را تشخیص دهند و فقط بلدند شما 

را بچاپند. 
از  مجاز  دریا  اینجا  عظیم.  مصیبتی  تو  بر  باد  تسلیت 
سرزمینت است که هر روز نقطه ای از آن در آتش می سوزد. 
کار چنان باال می گیرد که حتی ناوهای تان نیز وسط دریا 
آتش می گیرد اما اینجا دیگر مانند فیلم های تان نیست 
که هر مزخرفی را به خورد مخاطب دهید و نهایت کاری 
که می توانی بکنی این است آنقدر اشک بریزی که از آن 

برای خاموش کردن آتش کمک بگیرند. 
ای سناتور! شاهنامه آخرش خوش است. مژده ده که بر 
اثر آتش سوزی اصلی که در دریا رخ داده مردمت پایدار 
می مانند و فقط دچار سوختگی مالیم می شوند. درباره 
سایر آتش ها بهت قولی نمی دهم و ممکن است همه 

جای تان را بسوزاند. 

محمدحسین صادقی

زهرا فرقانی

سردبیر:  امین صالحی
دبیر سرویس شعر:  زهرا فرقانی

دبیر سرویس کارتون:  مهدی نظری
دبیر فنی:   سیدمحمدجواد طاهری

 راه های ارتباطی
ما را در شبکه های اجتماعی

با نشانیtanzym-ir دنبال کنید!

تابستان جانگداز
نزن آتش برای بچه بازی
بسوزد ناو یا فوالدسازی

ترامپ آقا! چه تابستان داغی!
ولی بهتر بگویم: جانگدازی

سوده سالمت

مهناز هشتگ باز
چندی است بالی جان مردم شده است

دلواپس هر ستون پنجم شده است
انسانیت درون بازیگر، حیف

قباًل وسط دالرها گم شده است

صامره حبیبی

پدرسوختگی
آتش به تن حباب انداخته است

بر موی سرش خضاب انداخته است
ای ناو بسوزد پدر آن کس که

یک روز تو را در آب انداخته است

سیدمحمد صفایی

محمود احمدی نژاد: 
من که گفتم با هم دوست باشیم ...

صادق زیباکالم:  
در واقع چیزی در آمریکا آتش 

نگرفته؛ فقط دمایش از حد 
معمول باالتر رفته

ترامپ: 
عالوه بر مریم رجوی، من هم از 

اونا خوردم. دیگه بسه!
بیژن زنگنه:

خودش می سوزه تموم می شه
راننده تاکسی نیویورک:

ناوها رو آتیش می زنن تا قتل 
جورج فلوید رو فراموش کنیم

سیدمحمدجواد کیش بافان امین صالحی افشار جابری

ری
طاه

اد 
جو

مد
مح

ید
س می سوزه ...داره

یکی از تیرانا 
با اینکه مانند گیاه هرز

بی پاسپورتیم و بدون مرز
از بابت نرخ طال و ارز

بیست و سه میلیون بار ممنونیم
خیلی به آن افراد مدیونیم

گفتی جهنم جای بعضی هاست
بردند آنجا منتقد را راست

مو را کشیدند آنچنان از ماست
کف کرده ایم و مثل صابونیم
خیلی به آن افراد مدیونیم

از کاسه لیسی بالد غرب
گشته سبیل عده ای هم چرب
بردند بازی را همه یک ضرب

غرق تماشاییم و مفتونیم
خیلی به آن افراد مدیونیم

وقتی که با چاالکی و چستی
دادی به شوهر عمه هم پستی

بیکاری اصال چیست، جز سستی؟
ما مخلص قوم فریدونیم

خیلی به آن افراد مدیونیم 

اوضاع اگر زیر و زبر مانده
آن حال خوش یک مختصر مانده

قرهای ما توی کمر مانده
از آن زمان همچین و همچونیم

خیلی به آن افراد مدیونیم

مانده هنوز آن غیرت و وسواس
هستیم رویت هموطن حساس!

کافیست دیگر هشتگ سس ماس
هشتگ نکش؛ ما مرد قانونیم!
خیلی به آن افراد مدیونیم

.پرده برداری از ابعاد 
جدید ایران ستیزی در 
کتاب اخیر جان بولتون

جمالت قصار اعدامی

اعدام کیلو چند؟
پس از جمله تاریخی بانو مهناز افشار مبنی بر اینکه هر کی 
هشتگ »اعدام نکنید« نزنه، خره، شاهد اظهارات دیگری از 

اقصی نقاط جهان بودیم. 
مریم رجوی: به نام خلق ایران؛ اعدام نکنید المصبا! بدید ما 

براتون تیکه تیکه کنیم، تمیزترم درمیاد. 
ملکه فرح: چیه این سوسول بازیا، اعدام فقط اعدامای شوهر 

خودم. 
ربع پهلوی: دستتون به این 3 تا جوون بخوره، امروز عصر 

میدون آزادی ام واسه رژیم چنج، به جون مامانم. 
ترامپ: اعدامم شد روش کشتن؟ کال می شه روزی چند نفر 
رو اعدام کرد؟ قشنگ دارو مارو رو تحریم کنید، روزی هزار 

نفر بمیرن. 
نتانیاهو: دیگه 3 تا نره غول کشتن داره؟ مردید بمب بندازید 

سر زن و بچه مردم!  ای حال می ده. 
کاربران سعودی: تا بمب هست اعدام چرا؟ استرسشم کمتره!
تهمینه میالنی: هی این باران میگه توحش رو با توحش جواب 
نمیدن، گوش نمیدین که! حاال بابای رومینا قضیه اش فرق 

می کرد! تازه سگم فحش نیست. 
پروانه سلحشوری: اینا جوونای همین مملکتن، آیا این کافی 
نیست تا بهشون اجازه بدیم یکم تو خیابون جی تی آی بازی 

کنن؟!
از  واقعنی  دیگه  دفعه  این  کنید  اعدام  اگه  کرمی:  احسان 

تلویزیون می رم. به خدا راست می گم!

سارا رمضانی

شعریکاتور
آن مردک زرد موی شوریده دماغ
هی الف زد از َهَفشت!! تا هفته داغ
تا آخر هفته نشده، امِر سکوت 
با شعله و دود شد به ایشان ابالغ!

کامران یاری

مهران محمدپوران

مهدی امام رضایی
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اباالفضل سلیمانی

.سعید حجاریان
سلطان گندم و صاحب نظریه فتح سنگر به سنگر

ژن نامرغوب 
چند سی سی ژل درون گونه هایم می زنم
از تو می پرسم بگو آیینه آیا این منم؟

زیستن وقتی ژنت مرغوب باشد مشکل است
»گرچه با تقدیر ناچار از مدارا کردنم«*

سهم اوقات فراغت را ددی جان بیش کن
تا کماکان بشنوی آوای بشکن بشکنم

تا شوم آماده پرواز تا آن سوی آب
پیله ای از پول دارم می تنم دور تنم

من به زرق و برق این دنیا ندارم اعتنا
اتفاقی می شود ست خودرو و پیراهنم

انقدر چادر زیاد است از سرم کز بار آن 
 از هزاران جا شکسته مهره های گردنم

منتقد آهسته تر! چینی احساسم شکست 
آدمم من فکر کردی سنگ یا تیرآهنم؟

*مصرعی از فاضل نظری


