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رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران: 
مافیای گوشت اجازه کاهش قیمت این کاال را نمی دهد!

برگی ریخته از شاهنامه)3(

هر کی به گوشت دست بزنه 
مار ضحا نیشش میزنه

ابلیس در قالب فردی که دستش توی کار خیر بود و 
تا زلزله ای می شد شماره کارت می داد، نزد ضحاک آمد 
و گفت می خواهد در خورش خانه او خدمت کند چون 
مسیر کوتاه و اثرگذار خندق بال را برای تسخیر ضحاک 
انتخاب کرده بود. ضحاک تا خرخره در پوست آهو و 
چرم گاو و خز روباه و پشم گاومیش خود را پوشانده 
بود و با این حال می گفت من وگن هستم. ابلیس 
ساعت ها گوگل کرد و فرق وگن و  ویجترین را برای 
ضحاک جا انداخت و گفت یا باید لباس های گیاهی 
و نانو بپوشی و یا حداقل ویجترین بشوی تا بتوانی 
فرآورده های غیر مستقیم حیوانی را استفاده 

کنی. ضحاک کوتاه آمد و ابلیس بلند شد.
روز اول زرده تخم مرغ را به ضحاک خوراند.
بعد که مزه فرآورده های حیوانی زیر زبانش 
مزه کرد شروع کرد به گوشت خوراندن ضحاک:

خورش های کبک و تذرو َسپید
بسازید و آمد دلی پرامید

سدیگر به مرغ و کباب بره
بیاراست خوان از خورش یکسره

به روز چهارم چو بنهاد خوان
 خورش کرد از پشت گاو جوان
ضحاک خاک برسر سست عنصر ظرف مدت چهار روز نه 
تنها از وگن بودن به گوشت گاو خون آلود خوردن رسید 
بلکه بعدا بر دوشش مار درآورد که فقط با خون مغز جوانان 

سیر می شد. 
پس شما که پولش را ندارید سویا و حبوبات بخورید!  

)این یادداشت به دلیل خروشیدن قیمت گوشت تا خم چرخ چاچی، 
به سفارش مافیای محترم آن نوشته شده است(.

آزمون ورود به
انجمن صنفی گاوداران
1-کار هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران چیست؟

الف( مدیریت انجمن صنفی گاوداران.
ب( ما هم دنبال این هستیم که بفهمیم!

پ( نظارت بر عملکرد نمایندگی های مجاز فروش قطعات یدکی 
دام و ارائه خدمات پس از فروش.

ت( هیچکدام، سوال انحرافی است.

2-چه کسانی را مافیا می گویند؟
الف( نقش هایی که تو اولین شب بازی با هم آشنا می شن.

ب( مارلون براندو و بچه  هاش.
پ( فرد یا گروهی که پشتشون به جایی گرم باشه.

ت( نظری ندارم، دیدن نتایج.

۳- با افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار، چاره کار چیست؟
الف( چرا گوشت قرمز؟ چرا گوشت آبی نه؟

ب( اشاعه فرهنگ گیاه خواری.
پ( ساخت و پاخت با کفایت خاتون، همسر تاجرباشی مرحوم.

ت( کشیدن دندان طمع مافیا.

۴- چرا در کبابی اسمال آقا، دو سیخ کوبیده را هشت هزار 
تومان ارزش گذاری کرده اند؟

الف( اون گوشت خره.
ب( ناموساً؟ لوکیشن بده با بچه ها بریم.

پ( اسمال آقا به مافیا وصله.
ت( میخواد آتیش بزنه به مالش، تو رو سننه؟

همیشه پای 
مافیا در میان است

حکیمی در بستر آرمیده و به انتظار مرگ 
همی نشسته  بود که ناگاه به  یاد بیاورد که 
پسران را پندی نداده و در حال موت است. 
دانست که اینگونه عاجل رفتن به سرای 
آخرت روا همی نَبَود. در حال فرزندان را 
بخواند و بگفتا: گرد آیید که شما را پندی 
دهم. پسران گفتند: سِرجّدت بی خیال شو 
پدر، 2022 هست و جای این نصیحت ها 
نیست. بگفتا: خاموش. چگونه ندانسته َجو 
و  شدند  همی  خاموش  پسران  می دهید. 
پدر آخرین نخ سیگار را روشن همی کرد 
و بگفت: این اندرز مرا آویزه گوش نمایید. 
مادامی که با هم باشید َگنِگ تان باالست. 
تیله بازی هم که می کنید نام مافیا را بر گروه 
خود نهید تا حساب کار دست خلق اهلل آید. 
یحتمل که چیزی هم بهتان نَماسد و یِخ 
همه چیز به شما نرسیده آب شود، ولی در 
عوض کالس دارد. مافیا باشید، شده مافیای 
گوشت، تا نان تان در روغن دنبه باشد و هر 
که هر چه نتوانست کند، نام شما بر زبان آرد 

و َگنگ تان باالتر رود.

          چالش من برای شما
+ سالم. امروز به خاطر اعالم دلیل گرونی گوشت، اومدیم به »ستاد 

دور زدن برای تنظیم گرانی همه چیز«. آقای مسؤول بفرمایید.
- سالم. من حاال چیزی ندارم، باشه برای بعداً.

+ آقای مسؤول، مگه شما نبودید که گفتید دلیل گرونی گوشت 
مافیاست. پس توضیح بدید لطفاً.

- آهان بله. مافیای گوشت.. . خب ما توی یه شب استعالم 
گرفتیم و اومدیم که با مافیای گوشت برخورد کنیم، مافیای 
دام اومدن. مافیای دام رو با سختی کنار زدیم، مافیای علوفه 
و غذای دام اومد سر راهمون سبز شد. اونا رو یه جوری دور 

زدیم که هنوزم دنبالمونن.
+ خب تموم شدن دیگه؟

- نه... توی پیچ بعدی، رسیدیم به مافیای کشاورزی. طرف 
علوفه ش درمیاد بووق تومن، توی بازار می شد بوووووق تومن.

+ خب مسؤولیت شما چیه؟
- دور زدن این مافیا.

+ دور زدید؟
- بله... اومدیم و رسیدیم به مافیای سنگ پا...

+ سنگ پا؟!
- بله. اینا سنگ پا وارد می کردن.

+ خب ربطی به گوشت نداره!

تحقیقی پیرامون مافیای گوشت

Godfather of gav
ویروس جهش یافته مافیای گوشت )mafiavid-22( که یکی از هزاران جهش 
ویروس اصلی مافیا )godfather( است، به تازگی توّسط رئیس انجمن صنفی 

گاوداران کشور معّرفی شده است. تأثیر اصلی این ویروس خطرناک 
افزایش قیمت گوشت در بین جوامع است.

 barbeque( گوشت ده  گاو   2500 روی  اخیراً  که  آزمایشاتی  طبق 
 gav( انجام شده است، این ویروس هیچ عالئم خاّصی در گاو زبان بسته

)close language( به وجود نمی آورد. محّققان در ابتدا با توّجه به قیمت 
باالی گوشت گاو مبتال )R; oh my god 1900000(، انتظار داشتند این ویروس 
گوشت گاو را تبدیل به طال کند؛ یا منجر به حرف زدن گاو شود؛ یا گاو را 

پرنده کند و...، تا قیمت باالی گوشت گاو توجیه شود. اّما در کمال ناباوری 
گوشت گاو مبتال هیچ خاصّیت عجیب و غریبی نداشت.

دانشمندان حّتی گوشت یک گاو محلّی سالم )masht hasan’s gav( و 
گوشت یک گاو مبتال را کباب کردند، ولی باز هم تفاوتی بین مّزه دو گوشت 
وجود نداشت. در آخر دریافتند این ویروس خارج از بدن گاو شکل می گیرد 
و در حقیقت از خون مردم تغذیه می کند. این کشف باعث شد، این فرضیه 
شکل بگیرد که ویروس مافیا اولین بار در بدن زالوها به وجود آمده است؛ 
ولی اتّحادیه زالوها به سرعت با ارائه استدالل های علمی، این فرضیه را رد 
کرد. تحقیقات برای کشف منشأ پیدایش ویروس مافیا بر روی شغال ها، 

گرگ ها، الشخورها و سایر جانوران خونخوار همچنان ادامه دارد.
دانشمندان هنوز داروی قطعی برای درمان گرانی گوشت پیدا نکرده اند، 
ولی معتقدند تنها راه پیشگیری از گسترش ویروس مافیا، برخورد قاطع 
قضایی )choob in astin( است. محّققان به تازگی تحقیقاتی روی 
شهروندان سویا و تخم مرغ خوار )badbakht daneshjoo( انجام 
داده اند و دریافتند که این قشر از جامعه شباهت ظاهری زیادی به 
تخم مرغ و سویا پیدا کرده اند؛ درنتیجه دانشمندان هشدار دادند 
که درصورت عدم برخورد قاطع با مافیای گوشت، عّده زیادی 
از مردم به سویاخواری و تخم مرغ خواری مفرط روی خواهند 
آورد و به تدریج و با تغییر ژنوم ملّت، نسل های آینده همگی 

شبیه تخم مرغ خواهند شد.

شکایت صادقانه
آورده پایین، برده باال مافیایی

در هر کالهی هست پیدا مافیایی
این مافیا! آن مافیا! خارش گرفتم!

مانند کک افتاده هرجا مافیایی
از سینما و خودرو و کنکور داریم

تا گمرک و ترخیص کاال، مافیایی
هم دستیاری پزشکان هم وکیالن

در لیست ها هم کرده غوغا مافیایی
با ضد واکسن ها شعارم داغ تر شد

قایم شده پشت کرونا مافیایی
دزد و پلیس بچگی ها صلح کردند

بازی کنان آورده سیما مافیایی
آن دولت قبلی گذشت و #رفع_حصرش

دیگر توئیت ها می زنم با #مافیایی
فرقی ندارد ریزگرد و گوشت، افتاد؟ 

کشور شد از حاال! سراپا مافیایی
باید بیندازم کسی را توی گونی 

بیجا و بیخود خوانده ما را مافیایی

مافیای گرامی، بخور
اما ما را هم مد نظر داشته باش

قبول کن دگر این زندگی به سر نشود
اگر که قسمت ما چنجه و جگر نشود
چو روز روزه بلند است و قوه می خواهد

نخواه شام عزای دلم سحر نشود

کمی ز قیمت این گوشت ها بکش پایین
اگر نشد کمکی کن که بیشتر نشود

وجود توست غنیمت برای مسؤولی
که وعده داد به ارزانی و اگر نشود...

به یک مصاحبه سازد تو را مقصر و بعد
دو ماه شایدم از او دگر خبر نشود

به صنعتی که همه مافیاست مافیها
ز گاو و میش چرا سود سیم و زر نشود؟

بخور به میل خودت هر چه شد ز بیت المال
ولی مراقب این باش قصه شر نشود

دالر دولتی ات را بگیر و وارد کن
کنار گوشت دگر هر چه دردسر نشود

خودت تمام فرآیند را نظارت کن
که گاو و میش در این سوی مرز خر نشود

آقای مافیا
دنیا شده هر دم به کام، آقای مافیا 
اصال شدی دیوید بکام آقای مافیا

 گفتی بیا تا حل کنم من مشکالتت را
 من آمدم شصت و سه گام آقای مافیا 

از بس چریدی، دنبه هم داری در انباری
بویش رسیده بر مشام آقای مافیا

ما رعیتیم و چشم مان دائم به دست توست
سلطان تویی و ما غالم آقای مافیا 

تدبیر پنهانت نمی دانی چه ها کرده
با گلّه دار بی سهام، آقای مافیا 

گفتی بیا بیرون کمی از خط فقر و من
ماندم برم یا که بیام؟ آقای مافیا

گفتم که کو سفره؟ که خورده؟ پس کجا رفته غذا؟
در پاسخ من دوستانی یک صدا گفتند : ماااا

حاال رسیده نوبت نشخوار نان خشک من
چون گوشت های سفره ام افتاده دست گاوها

- داره، خب ارز دولتی داشت. برای واردات علوفه بود، 
سنگ  پا وارد می کردن و چیزهایی که این جا و هیچ جا 

جاش نیست بگم.
+ خب آخرش چی شد؟

- اینم حتی دور زدیم.
+ خب پس این مافیا رو باید اعالم کنید.

- بله . ما یه سری اتهاماتی هم زدیم نگرفته. به امید 
خدا، شب که بکشیمش باال، رای می دیم برای حذفش. 

چالش من هم 20 ثانیه برای شما...


