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 راه های ارتباطی
ما را در شبکه های اجتماعی

با نشانیtanzym-ir دنبال کنید!

سمیه قربانی

رشد نرخ بهره وری به
منفی 6 درصد رسید!

دربی باز
دوش آمد به گوش من خبری

خبر از فتح تپه  دگری
شیش تا خورده است دولت مان

توی دربی ز تیم بهره وری!!

مهدی امام رضایی

جهانگیری :شهر را به مافیا واگذار نکنیم!

درخواست  شهروند
ای ریخته اشک پا به پای مردم! 
کرده ست دلت باز هوای مردم؟ 

لطفا بگذارید بماند دیگر
یک بازی مافیا برای مردم

سارا رمضانی

ای بانی این بساط هردمبیلی
سرخ است به لطفت رخ مان از سیلی
بعد از دو هزار و نهصد و اندی روز

دنبال گره گشایِی با بیلی؟؟؟!!!

فرشته پناهی

مصاحبه با مرد بحران ها 

بغض در افق
-  سالم آقای جهانگیری!

-آقای جهانگیری!! آقای جهانگیری ... چیزی شده؟
+ اجازه بدید بغضم رو قورت بدم یه دونه بزن پشتم داره خفم می کنه. 

-گورررروپ ...رد شد؟
+ آره خداروشکر یه لحظه تصویر یه کولبر اومد جلوی چشمم حالم بد شد.

- فعال که رفع شد خداروشکر. در خصوص توئیتی که زدید و گفتید می خواهید از 
عواملی که بحران های امروز ایران رو به وجود میارن صحبت کنید. آخرشم گفتید 

به قصد افق گشایی اومدید. یه توضیحی میدین در مورد این توئیت!
+ بله! بحران های امروز ایران دیگه مثل کره نیستن که حل نشده باشن البته االن 

دقیق نمیدونم کیلویی 100تومنه یا چند! به هر حال ...
- من دیشب پرسیدم راسته بازار کیلویی 80 هزار تومن

+ خوب گرفتی، من خودم میگیرم 100 تومن کره شم نصفش آبه! سپردم بچه های 
کولبر از اون ور بیارن ارزون تره

- داشتید در مورد بحران ها و برنامه هاتون می گفتید.
+ آهان بله! قصد من افق گشایی هست خصوصا برای اون کولبری که همش 
افق چشمشو می زنه، دیدید که... )بغض می کند و چشم هایش را فشار می دهد(

- در نمیاد؟
+ نه المصب بحران خشکسالی هم به مشکالت اضافه شده. 

بیبی
ه ح

امر
ص روحانی: ما دو تا بیل می خواستیم 

یکی برای اینکه کمر کرونا بزنیم و 
یک بیل هم برای آنکه به کمر تحریم 

بزنیم که هر دو بیل را پیدا کردیم 

ابابیل
بخواند تازگی آواز با بیل

که کرده اینچنین اعجاز با بیل؟

موقت گوش ها تان را بگیرید
حسن جان می نوازد ساز با بیل

جناب شیخ فرموده جدیدا
مداوا می شود امراض با بیل

برای رد شدن از روی هر کود
به سرعت می کند پرواز با بیل

کنار نمره های منفی خود
گذارد نمره ممتاز با بیل

آن من کو؟!!
دولت خبر ز راز نهانم نمی دهد
عکس مرا گرفته نشانم نمی دهد

بسیار وعده داده مرا عرشی ام کند
 از روی فرش خانه  تکانم نمی دهد

بر چشم ما نشانده فقط سوز و اشک و  آه
آه از زمان ، زمانه زمانم نمی دهد

وقت شکار آمد و در لحظه شکار
فرصت به رقص تیر و کمانم نمی دهد

اعتماد داریم مثل چی! 
برق  معطل  دولت  به  اعتماد  برای  مردم  هرچند 
نیستند. منتها ما محض اطمینان بین مردم رفتیم 

تا نظرشان را بدانیم:
خانم گیر کرده در آسانسور: ما آقای روحانی رو از 
ایشون  وقتی  داریم.  قبول  بیشتر  چشم مون  تخم 
میگن برق نمی ره یعنی آسانسور باتری خالی کرده. 

شما بی زحمت یه هل بدین روشن میشه.
آقای یک وری ایستاده در خیابان: دولت عشق منه 

برق هایش! 
یک نفر توی چاه، برقش رفت

یک نفر بین راه، برقش رفت
در میان طویله ای گاوی

حین نشخوار کاه، برقش رفت
طبق برنامه نیست رفتن آن

کاماًل اشتباه برقش رفت
یک نفر در رقابتی حساس

وقت کیشی به شاه، برقش رفت
زل زده او به صفحه ای خاموش

می کند هی نگاه، برقش رفت

آیا برق واقعاً قطع شده؟ 

هنوز قطعی ندیدی ...
بنگریم، متوّجه  امور هستی  به  اگر کمی عمیق تر 
برق در کشور ما قطع نشده و  اتّفاقاً  می شویم که 
حرف رئیس جمهور درست است و این وسط یک 
عّده دلواپس قصد دارند با سیاه نمایی دم انتخاباتی، 

دولت محبوب قلب ها را خراب کنند.
در واقع برق برای مّدت کوتاهی تصمیم گرفت در 
و  نکند  پیدا  مناطق جریان  و  منازل  بعضی  سیم 
عّده ای این تصمیم را به قطعی برق تعبیر کردند، 

ما چگونه ما شدیم؟ 
فرزندم! حال که این نامه را می خوانی من دیگر نیستم. 
نه اینکه نباشم، هستم. کاره ای نیستم! یک گوشه 
نشسته ام و مجمع تشخیصی می روم و تاریخی تحریف 
می کنم برای خودم. نمی دانم، شاید دوباره نامزد شوم 

محدودیت سن اگر بگذارد!

فرزندم! بر آن باش تا در زندگی همیشه بگویی ما 
و نگویی من. همیشه ما باش و ما بودن را بیاموز. با 
رفیقانت از منی بپرهیز و مایی پیشه گیر اونچنان که 
من در این 8 سال بودم و خداییش آنان نیز هیچ فرو 

نگذاشتندم از مایی! از تصویب و توئیت و سکوت.

درست اعتماد کنید  
من از همین تریبون اعالم می کنم اعتمادی که با وصل 
شدن برق بیاید و با قطع شدنش برود اعتماد نیست. 
آیا شما به خاطر برق به آقای روحانی اعتماد کردید؟ 
االن اعتمادتان سلب شده دیگر؟! البد از این به بعد هم 
باید هرجا می رود برای تان عکس و لوکیشن بفرستد؟ 
انقدر دل تان برق می خواست خب می رفتید به بابابرقی 
رای می دادید. متاسفانه بعضی از مردم به بلوغ سیاسی 
نرسیده اند و تصورشان از رئیس جمهور در حد یک مامور 
اتفاقات برق است. در حالی که رئیس جمهور باید پیگیر 

داداش. من گالب به روتون دستشویی بودم، 
پمپ آب آپارتمان خاموش شد. به کوری چشم 

مخالفان دولت با ایزی الیف اومدم بیرون.
جوان دم وزارت ورزش: متاسفانه داور با بلغارها 
بود تا با قلعه کیش دادم دوشاخه رو کشید. فکر 
کردن اعتماد ما به دولت با این کارا چیز میشه.

خانم مسن کنار آرایشگاه: قرار بود با ناهید اینا 
بریم عروسی آبجیش. آرایشگر که نامزد قبلی 
داماد بود نامردی کرد. اگرنه برق بود، من هم 
20 سالمه، به دولت هم مثل چی اعتماد دارم. 

یک نفر مانده توی آسانسور
و یکی مستراح، برقش رفت

وسط امتحان آنالینی
یک نفر شد تباه، برقش رفت

در هوایی که اینچنین گرم است
کولرم رو سیاه، برقش رفت

بگو ای شیخ، پنت هاوس تو هم
که پر است از رفاه، برقش رفت؟

شده روشن اتاق من با یک
شمع و نوری ز ماه، برقش رفت

من میان نوشتن شعرم
که به ناگاه، آه... برق آمد

در صورتی که قطعی برق یعنی این که کاّلً 
از بیخ بیایند و سیم های منزل شما را از جا 
بکنند و کنتور شما را هم با پتک خرد کنند، 
آن وقت  هر وقت دولت همچین کاری کرد، 

بگویید برق قطع شد.
با این نگاه که به هستی بنگرید، می فهمید مثاًل 
چیزی گران نشده، فقط اجناس، دیگر با قیمت 
قبلی به فروش نمی رسد، یا مثال بورس ریزش 
نکرده، فقط... فقط... حاال اصاًل هر کوفتی که 
و  فراز  نیست،  ریزش  می دانیم  فقط  شده، 

نشیب است.

فرزندم! 
همچنان که با رفیق، ما شدی از رفیق بر حذر 
باش که نامردها این آخر کاری پررو پررو منکرم 
شدند و در انکار رفاقت من، گوی می ربایند و 
همه را ول شان کن این اسحاق نمی دانم چجور 

رویش شده همه چیز را گردن من بیندازد!

فرزندم!
آن چوب های روی پاتختی را بده!

مسائل کالن و بنیادینی مثل دیوار نکشیدن در 
پیاده روها باشد. شما فکر کن برق تان همیشه وصل 
باشد و اصال سرریز شود ولی پیاده روها دیوار داشته 
باشد. آدم دارد راه می رود یکهو توی پیاده روی 
مقابل یک آشنا می بیند. می خواهد برود طرفش 
سالم و علیکی بکند که یکدفعه ترق می خورد توی 
دیوار، دماغش می شکند. این طوری خوب است؟ 
حاال باز یک عده بهانه گیر می آیند گیر می دهند 
که تو از پشت دیوار چطوری آشنایت را دیدی. 
می بینید شما را به خدا؟ به روابط شخصی آدم 

هم کار دارند!

تخصص های نامعلوم دولت
چه راحت می شود احراز با بیل

ببین آرایشش را نزد دشمن
کبوتر با کبوتر باز با بیل

به کشتن دادن برجام کم بود
چنین شد هسته ای جانباز با بیل

اگرچه با کلیدش داد ویراژ
دهد این دفعه قدری گاز با بیل

به پایان آمده دولت ولی شیخ
تهش را می کند آغاز با بیل

می خواستم که هجو کنم این فخیمه را
مهلت به ذوق و طبع روانم نمی دهد

من مرده و تو زنده مخوان اسمع افهمت
دستی بدون رشوه تکانم نمی دهد

رفتم که با نگار خودم گفت وگو کنم
راه گلو گرفت و امانم نمی دهد

از من گرفته  لّذت شور و جوانی ام
اینم گرفته از من  و آنم نمی دهد

پیری فرا رسیده و دیگر کسی مرا
یک همسر قشنگ و جوانم نمی دهد

هنر بازیگری  
برشی از یک فیلمنامه

روز/داخلی/جلسه هیأت دولت
رئیس جمهور)رو به دوربین(: دلیل این که مردم به ما 
اعتماد دارند این  است که می بینند در شرایط تحریم 
در تابستان برق شون قطع نمیشه...)یک نفر از عوامل 
پشت صحنه دست هایش را به حالت ضربدری به نشانه  
کات به رئیس جمهور نشان می دهد ولی او اهمیت نداده 

و همچنان ادامه می دهد(
در شرایط  مردم می دونند  این که  برای  رئبس جمهور: 

سخت کرونایی آب شون قطع نمیشه....
حالت  به  را  پشت صحنه دست های شان  عوامل  )همه 

ضربدری به نشانه کات نشان می دهند(
رئیس جمهور)با عصبانیت(: چی شده باز! ُمردم تا تونستم 

انقدر باورپذیر دیالوگ بگم!
)صدایی از خارج صحنه(: قربان برق لوکیشن قطع شده! 

اصالً دوربینا چیزی ضبط نکردن!
رو  بنزین  گالن  اون  عصبانیت(: چی!  رئیس جمهور)با 

سریع بیار!
)صدای پشت صحنه با نگرانی(: قربان نکنید این کار رو! 
به خاطر یه برق رفتن می خواهید وزیر نیرو رو آتیش بزنید؟!

رئیس جمهور: چی میگی! برو این گالن رو پر آب کن تا 
آب قطع نشده...

محمد کوره پز

امین شفیعی

فرزانه صنیعی

#مردم

بایدن خطاب به نتانیاهو:
گنبد آهنین را برایت تقویت می کنیم

داروی تقویتی
شنیدم که گشتی تو از حفره پر
دچاری به بیرون روی، ُشر و شر

دوایت به دست من است ای لگن!
شبی یک عدد قرص آهن بخور!

زاهده شاد

اباالفضل سلیمانی

#ما

محمدرضا رضایی

#اعتماد

محمد محمدی

شکاف؛ دقیقا از وسط
کوچکی به بزرگی رسید و مایه  ی فراوان 
برهم زد.  کف مرتبی زد و مالزمان چونان 
شدند.  ظاهر  حلقه ها  ارباب  اسمیگل 
و  رعیت،  پاکسازی  به  داد  اکید  دستور 
اینکه دیگر این دور و برها رعیت معیت 
نیک  سخن  این  چون  مالزمان  نبینم. 
حومه  و  ولنجک  تجهیز  بر  بدیدند، 
بنا کردند.  شتافتند و الس وگاسی چند 
حال آنکه الس وگاس به این مفتی ها در 

نمی آمد و حاصل نمی شد.
حاکم،  محله  فقیرتر،  رعیت،  هرچه 
اینکه  محله  وصف  در  الس وگاس تر. 
عرضه  گیالسی  گوجه  فقط  تره بارش 
می نمود با ارز غیردولتی! یا خیارهایش 

که از موز، موزتر بودند.
حال آنکه در محالت سفلی رعیت را توان 

خیار ساالدی هم نبود.
می کرد  کار  حاکم  چشمان  تا  عوضش 
هرچه  ز  ا و  دوبلکس  و  بود  شاسی 
 رعیت و اینجور اعصاب خردکن ها پاک 

بود.

فرشته موسوی

محدثه مطهری


