
نماینده آمریکا: عه... زشته با این سن و سال. امسال 
که رژیم سرنگون میشه، دیگه این کارا قباحت داره. 
برنامه چندم بود؟ حاال مهم نیست. برنامه چند هزارم 
اینه که پایه های اقتصاد رو اون چنان پوکوندیم که نون 
هم ندارن بخورن، چه برسه به کیک! جمهوری اسالمی 

اکسپایر شد.
سال ۱۴۰۱

دبیر جلسه: به احترام مرحومه چند ثانیه سکوت... هزار 
و یک. هزار و دو. بسه دیگه. زیادش هم خوب نیست. 
می بینم که همه تون خوشحالید باالخره من رئیس شدم 

و به صورت زیرپوستی قِر ریزی می ریزید. 
نماینده آمریکا: نه، از اینکه می دونن امسال دیگه سال 
آخره تو پوست خودشون نمی گنجن. وسایل رو جمع 
کنید که امسال وسط مونیخ، نه نیویورک، نه چیز، یه 

دونه »ر« داشت ها. همون جاییم.
نماینده اروپا: قِر؟! آب دماغ مون قندیل بسته. خودمون 

رو  تکون می دیم یه ذره گرم شیم.
سال ۱۴۰۲

به علت بروز پاره ای مشکالت، جلسه برگزار نمی شود. 

شد مرز تو هم رنگ خون با تیر آرش
در قلب غوغا، کرده ای گل چون سیاوش

بر قله های اقتداری گر چه پر زخم
مانند ققنوسی که بر تن دارد آتش

روح خودش را خدا در ِگِل ایران دمید
شام و سحر، فجر شد، منتظر هورشید

غنچه نهالی شد و خصِم تبر دشمنش
حال درختی شده، برگ هم از آن نچید!

عشقت ترانه خوانده، یک یا حسین دیگر
در خاطرم نشانده، یک یا حسین دیگر

از نهضت خمینی، تا انقالب مهدی
چیزی دگر نمانده، یک یاحسین دیگر

 

ای کوه سترگ مثل الوند
ای سرو بلند ریشه در خاک

دشمن نرسد به َگرد پایت
از خاک رسیده ای به افالک

به روی تن اگر چه زخم داری
تو  از خون شهیدان الله زاری

بمان رو کم کنی های تو مانده
نماز قدس و عکس یادگاری

تو در خود شیرها در بیشه داری
برای ماندنت اندیشه داری

به فکر شاخه هایت اسکالنند
تو در هر جای عالم ریشه داری

طنز
چهار شنبه ۱9 بهمن ۱۴۰۱

وطن امروز     شماره 3699

مرضیه قاسمعلی

لیال تندرو

هانیه سادات حسینی زاده

دبیر سرویس نثر:  اعظم سادات موسوی
دبیر سرویس شعر:  عباس تافته

دبیر سرویس کارتون و فنی:
سید محمدجواد طاهری

 راه های ارتباطی
ما را در شبکه های اجتماعی

با نشانیtanzym-ir دنبال کنید!

نه آن قدر
میهنم بیدار آشوب است و بی تاب خبر

زین تالطم چشم ها را خواب می آید مگر؟

هست چون که ابن ملجم این حوالی در گذر
قصه عشق تو هر جا می رسد آخر به سر

سرومان را گر خزان با تیغ سازد آشنا
زخم را بر جان بگیریم و نترسیم از تشر

طبل تو خالی ست اما ظاهرا خونخواره ست
شاید او باشد َقَدر حاال ولی نه آن َقَدر!

ای تو جمهوری اسالمی ایران عزیز
پر صالبت مانده ای و نیست از دشمن اثر

سایه ات هم بر سر هیزم شکن ها مستدام
هستی اش را باخته، ای خاک بر فرق تبر

در ره تو خم نمی آید به ابروهای مان
گر نمک بر زخم باشد یا که دندان بر جگر

خواب پر
دوش دیدم که انقالب شده
یخ ملت قشنگ آب شده!

همه قاطی و پاتی اند ایول!
جام هاشان پر از شراب شده!

کوک کوک است کیفمان دیگر
هرچه زن هست بی حجاب شده

دختر سفت و رفت همسایه
ناگهان خودبه خود مجاب شده!

همه جا مثل »بیت می« و »هیتمن«
پر نارنجک و خشاب شده

جمع هستیم با برعندازان
مملکت کلهم خراب شده

فرشته پناهی

مرضیه قاسمعلی

محمد عظامی

ی النجانی
محمدعل جلسه مخالفان جمهوری اسالمی

این دیگه آخری شه!
خیال تان  می شمرید؟!  دارید  )چرا  سالگرد  ۴۴اُمین  در 
جمع، هم با انگشت شمردم، هم انتگرال گرفتم( پیروزی 
انقالب اسالمی ایران، فیلم جلسات ساالنه مخالفان را پیدا 

کردیم که ایناهاش...
سال ۵۸

دبیر جلسه: آب میوه رو که خوردم چیز شدم. پلن A رو بگید که باید برم.
نماینده آمریکا: پلن  چه کشکیه؟! یه چهار تا گروهک رو تجهیز کردیم. اوکیه. 

یک سالگی انقالبشون رو نمی بینند.
نماینده اروپا: هر کاری می کنید، زودتر. محمدرضا کچلم کرد. چرا 
می خندید؟ خب قبالً چهارتا شوید داشتم.  یکی بود، یکی نبود، بود؛ 
ولی حاال یکی هست، هیچی نیست شده.

سال ۵9
دبیر جلسه: زودتر این پلن C رو 
بدجور  خوردم،  خیار  که  بگید 

سردی ام کرده.
نماینده آمریکا: اوکیه. نیرو های 
دلتامون رو آموزش دادیم، اوووف 
کودتا  برنامه  نشد،   .NBA حد در 
چیدیم. نشد، صدام رو پیدا کردیم 
که یه هفته ای ایران رو می گیره 
و می ُکندش عربستان. دیگه دو 

سالگی شون رو نمی بینن. 
جرج  اون  جان  اروپا:  نماینده 
واشنگتن تون! یه زیر پله ای، چیزی 
بدین به این محمدرضا. همه اش زنگ می زنه و میگه مریضم، علیلم، دارم جون میدم. اصاًل انتقالی 

می گیرم و میرم واحد شرق آسیا.
سال 6۰

دبیر جلسه: دیگه امروز هیچی نمی خورم تا ببینم این پلن Z چیه؟
نماینده آمریکا: دیگه اوکی اوکیه. قبلیا قلق گیری بود. گفتیم یه ذره خنده کنیم.  حاال چهار نفر 
هم ضربه مغزی شن. االن اون صدام که هنوز هست. مسعود و میلیشیاهاش رو هم وارد فاز نظامی 

کردیم.  دیگه امسال تمومه. جشن انقالب بی جشن.
نماینده اروپا: با انتقالی ام که موافقت نکردید. حاال آنقدر خوار و خفیف شدم که یه بچه مزلف دماغو که 
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گفت وگوی تلفنی با ربع پهلوی 
یک نفر پرسشی از او پرسید

شغل تان چیست حضرت واال؟
توی غربت هزینه سنگین است

می رود لحظه لحظه هی باال
گفت در حال یک مبارزه ام

بعد مرگ پر از غم بابا
تا نجاتش دهم وطن را من

ننشینم دقیقه ای از پا
گفت: به به چقدر هم عالی

فر زدی کل برگ هایم را
این مسیر پر از فراز و نشیب

داشت پول و درآمدی آیا؟
گفت بنده اپوزوسیونم

ضد آخوند های بی پروا
این وظیفه برای یک عمر است

نیست پول و پله در آن اما
من خودم با سپاه حرف زدم

با تمام بسیجیان حتی
همه بودند همنوا با من

گفته بودند حاجی زود بیا
من همیشه به فکر مرُدَمَمم

تا که گردند شادمان و رها
گفت: اینها همه بسی خوب است

همنوایی لیدر و اعضا
چیز دیگر ولی سوالم بود

دخل و خرج عیال و شخص شما
گفت: بنده می کنم ورزش

دست ها بر زمین و پا به هوا
وقت کسب درآمدم نشود

با وجود تمام مشغله ها
این چهل سال بسکه مشغولم

جیب مادر شده ست حامی ما
بعد از این گفت وگو، گزارشگر

در به در، از سواحل و دریا
تا خیابان و کوچه و بازار

تا بیاباِن بّر و تا صحرا
گشت دنبال خاک سنگینی 

تا بریزد به فرق خود، آن را

آخرین اختیار  بختیار
- آقای بختیار بختیار نوکر بی اخـ.... عذر می خوام، آقای بختیار، یه خبر دارم

+ بگو بینم.
اجازه تشکیل دولت موقت  به آیت اهلل خمینی  یادتونه توی مصاحبه گفتین   -

نمی دین؟
+ آره، چقدر حس قدرت خوبه المصب!
- خب قربان، دولت موقت تشکیل شد!

+ شووووخی! ای بابا ضایع شدیم که... خوب برو یه مصاحبه دیگه تشکیل بده، 
بگم من باهاشون سازش نمی کنم.

- قربان، این رو قبال گفتین.
+ خب، برم بگم اگه من برم، دیکتاتوری برمی گرده.

- اونم قبلش گفتین!
+ خب بگم من مرغ توفانم، دوباره؛ چه می دونم. تو هم هی بزن تو پِر من.

- عذر می خوام قربان ولی یه اتفاق دیگه هم افتاده.
+ باز چی شده؟

- روزنامه ها تیتر زدن دیروز تهران شاهد روبوسی مردم و سربازان بوده.
+ عه عید شد؟ بهمن بود که... آنقدر سر چهار صباح نخست وزیری اذیتم می کنن 

که اصاًل گذر زمان رو متوجه نمی شم.
- نه قربان، دقت بفرمایید: روبوسی مردم و سربازان.

+ آهاااان، بد شد که. نمی شه منم خودم رو جای سربازا جا بزنم، برم روبوسی 
کنم؟ بعد اخبارش رو پخش می کنیم.

- آخه قربان، مردم می گن نه شاه می خوایم نه شاپور.
+ خب بگن. بعضی ها هم می گن سنگرتو نگه دار.

- بله البته بیشترشون می گن منقلتو نگه دار!
+ هعی... خب چی کار  کنم االن؟

+ واال بهترین راه اینه که جسارتا منقلتون رو... یعنی چیزه، سنگرتون رو دیگه 
نگه ندارین، یعنی چه جوری بگم.. ول کنین!

-چی می گی تو؟ من مرغ توفااااانم...
+می دونم قربان ولی دوست ندارین یه مرغ توفاِن زنده باشین؟

-آره خب، راست می گی. باشه... چاره ای نیست؛ برو ساکم رو بیار، به نظرم نیاز 
به استراحت پیدا کردم. 

ابوالقاسم سیفی

انقالب ۱۴۰۱
روزی که بد انتخاب کردند 
بر دشمن خود حساب کردند

خر بود که داغ می شد اما 
آنها هوس کباب کردند

هر دلقک خنگ بی خرد را
 لیدر خطاب کردند

با رهبری سلبریتی ها
در پیروزی شتاب کردند

ایران همه را مجاب کردند
خود را عالیجناب کردند

زرتی تصویر پهلوی را
در دفتر خویش قاب کردند

اینها همه را به خواب کردند
در خواب خود انقالب کردند 

طاهره ابراهیم نژاد

علی زارع

تنبونشم نمی تونه باال بکشه، زنگ می زنه، میگه ولیعهدم. 
اصاًل استعفام رو نوشتم. ِمهرم حالل، جونم آزاد.

سال ۷۸
دبیر جلسه: پسر! یه موز پوست بکن، چشام سو نداره. پلن # 
برای نابودی ایران چیه؟ حروف انگلیسی که کم اومد! یونانی هم 

تموم شد. دیگه رفتیم سراغ حروف چینی.
نماینده آمریکا: پلن های قبلی یه طرف، این هم یه طرف. همون 
طرف نه ها! امسال سال سرنگونیه. اعتراضات رو  کشوندیم کف 

دانشگاه ها. امسال ۲۲ بهمن نداریم. جیغ و دست و هورا.
نماینده اروپا: پلن ها رو بی خیال، من رو از دست ولیعهد نجات 
بدین. بابام که دیوونه شد. آخریا تا اسمش می اومد، دستاش رو 

می گذاشت رو گوشاش و می گفت: »من گیالسم«.
سال ۸۸

دبیر جلسه: ددر دودور... 
نماینده آمریکا: بعد جلسه.

دبیر جلسه: ددر دودور...
نماینده آمریکا: عجولیا! بعد پلن ریزی، می ریم مک دونالد دونونه 

می زنیم. 
دندان های  جاگذاری  و  اطراف  گشتن  از  )بعد  جلسه  دبیر 
 مصنوعی اش(: هی نمی خوام بی عفت بشم و بهت بگم خنگول، 
خودت نمی ذاری. دارم میگم دندونام کو؟ حاال پلن AZآلفا@# چیه؟ 
نماینده آمریکا: اون رو که فهمیدم ولی درباره پلن، من بمیرم و 
تابوتم کنید، امسال تمومه. کلی رنگ و مخمل آوردیم پای کار. یه 
انقالبی بکنیم اونورش ناپیدا. یه عروس و داماد رو هم تو آب نمک 

خوابوندیم برای کف خیابون.
نماینده اروپا: تا ولیعهد رو کاریش نکنید، قهل قهلم. 

سال 9۸
دبیر جلسه: کی شماره ام رو به این بزمجه ولیعهد داده؟

نماینده اروپا: من که ندادم.
دبیر جلسه: پس چطور به من زنگ می زنه. 

نماینده اروپا: شاید به خاطر اینه که دایورت کردم رو خط شما.
دبیر جلسه: تو رو....

صادق هدایتی

فقط جشن داشتیم!
بینندگاِن جان، سالم! خیلی خرسندیم که با یه قسمت 
دیگه از »خاطرات نقل  و  نبات« مهمون تون هستیم. 
امشب می خوایم پای خاطرات یه بابابزرگ بنشینیم.

-پدر جان سالم!
معرفی  رو  قباًل که خودم  نگو »پدر جان«!  +به من 

کردم!
-اِ... درسته، عذر می خوام آقای معزی!

+بگو »جناب سرهنگ معزی«. سالم عرض می کنم به 
همه دوستداران تاریخ پُرغرور این سرزمین، البته جز 
چند سالی که هیچ غرور و افتخاری نداشتیم. جای 
سال  چند  این  سنگ  بی سلیقه  یکسری  که  تأسفه 

خواری رو به سینه می زنن!
یادآوری اون سال ها  با  -بله... حاال کام خودمون رو 

تلخ نکنیم.
تلخی  تا  بگم  افتخار  روزهای  از  می خوام  +امشب 
این چهل و چند سال اخیر رو، به قول شما جوون ها، 

بشوره و ببره!
-بله؟!

برای  سرزمین  این  که  بود  روزهایی  یه  +بعله... 
خارجی ها، آی دلبری می کرد... مثل االن نبود چارتا 
دونه توریست پاپتی بیاد حافظیه شیراز دوتا عکس 
بندازه و بره. یه زمانی مملکت پُر بود از جنتلمن های 
آمریکایی. عین ریِگ روون، سرازیر شده بودن توی 
این مملکت، آستین هاشون رو تا کتف باال زده بودن 
و ُکِل صنعت ما رو دست گرفته بودن؛ یعنی اینقدر 

خاطر ما براشون عزیز بود.
-خب اگه خاطر ما براشون عزیز بود، چرا کار رو یاد 

جوون های خودمون نمی دادن؟!
+چهل سال کار دست جوون های خودتون بوده، چه 
افتخاری به هم  این مملکت زدین؟! چه  به سر  ُگلی 
زدین جز ترویج خشونت؟! االن خارجی ها ما رو فقط 
به خشونت می شناسن! هی هر سال رژه راه بندازین و 
بگین این موشک و فالن سالح رو ساختین. 50 سال 
پیش که خارجی ها ما رو به این چیزها نمی شناختن! 
به جشن و هنر می شناختن؛ مثاًل جشن هنر شیراز. 
شهبانو یه جشنی راه انداخته بود که خود خارجی ها 
اعتراف کرده بودن که دیگه ما  توی روزنامه هاشون 
هم تا این حد توی جشن هامون... یعنی منظورشون 
این بود که تا حاال چنین جشنی رو به چشم ندیده 

بودن! بعله...
-البته از این جشن هایی که می گین، یه آب نبات هم 

به مردم فرودست ندادن!
این  نداشتیم!  فرودستی  مردم  چون  ندادن؛  +بعله! 
عکس ها هم که پخش شده،  از این کامپیوتری هاست! 
اصاًل وضع اقتصادی زمان اعلی حضرت اجازه نمی داد 
توی این مملکت فقر باشه. اعلی حضرت اهل این جور 
اداها که دِر چاه های نفت رو ببندیم و خام نفروشیم و 
پتروپاالیشگاه بسازیم و این جور پیچ های بی خود نبود! 

یه نفت رو بی معطلی می فروخت و خالص!
-بله... البته پول اون نفت هم که توی جیب خودش 
ناهماهنگی  برای  محترم،  بینندگان  بگذریم.  و... 
صورت گرفته از همگی شما پوزش می طلبم و توجه 
شما رو به قسمتی از پویانمایی خاطره انگیز پینوکیو 

جلب می کنم.

فاطمه بحرکاظمی

شده باطل همه قوانین و
آنچه ممنوع بوده، باب شده

ترکیده است مملکت؛ هورررا!
مال و اموال بی صاحاب شده

سخنان لیدر کریمی هم
درج در پشت هر کتاب شده

ساعتم زنگ خورد و دیدم که
تخت من چاه فاضالب شده! 

سهم من از تمام آمالم
تشک خیس و اضطراب شده!

ناگهان خواب پر شدم دیدم
خواب دیدم که انقالب شده!

در آستانه 
چهل و چهارمین بهار


