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ــون  ــوی تلویزی ــتم از جل ــا، داش ــس پری روزه ــروز پ  دی
رد می شــدم، دیــدم ریاســت محتــرم قــوۀ قضائیــه داشــتن 
افاضــات می فرمــودن کــه حتمــا حتمــا حتمــا بایــد 

ــود.  ــایی بش ــادی شناس ــاد اقتص ــوگاه فس گل
 بســیار از ایــن کشــف بــزرگ متحیــر مونــدم. چــرا 
قبــا بــه فکــر هــوچ کــس نرســیده بــود کــه حتمــا بایــد 
ــل از این هــا، هــر کســی  گلوگاهــش شناســایی بشــه؟ قب
ــود.  ــه ب ــادی رفت ــاد اقتص ــه ای از فس ــو دیگ ــال عض دنب
ــۀ  ــوارح دیگ ــا و ج ــه اعض ــود ک ــده ب ــس نفهمی ــوچ ک ه

ــوره؟  ــه دردی می خ ــه چ ــادی ب ــاد اقتص فس
ــتی  ــا انگش ــاس؟ آی ــش کج ــه چش ــم ک ــا بفهمی ــا م  مث

ــش؟  ــوو چش ــا ت ــم دقیق ــه بکنی ــم ک ــد داری ــذه بلن اینق
ــا  ــا اجــازه مــی ده کــه م ــه م ــن ب ــا شــرع مبی ــا آی ــا مث   ی
ــی  ــوراح تحتان ــا و ج ــراغ اعض ــم س ــرده بروی ــدای نک خ
ــلی  ــای تناس ــراغ اعض ــا س ــم مث ــه بری ــا نعــوذ بالل ی
فســاد اقتصــادی بگردیــم کــه پــر واضحــه کــه همــۀ مــا 
می دانیــم کــه آن اعضــا دقیقــا کجاســت و در حــال انجــام 
ــا عفــت کام در تمــدن باســتانی و  ــا آی ــه... ام چــه کاری

دو کلوم حرف جیز

اســامی کشــور عزیزمــان اجــازه مــی ده کــه مــا حتــی بــا 
ــم؟  ــه نشــون بدی ــه بقی انگشــت، محــل دخــول را ب

  حــاال می فهمــم کــه چــرا مــا نتونســتیم فســاد اقتصــادی 
را شناســایی کنیــم، چــون اصــا نمی دونیــم دقیقــا 
کجــای ایــن موجــود هولنــاک بســیار غــول پیکــر را 

ــد! ــه دی ــرا بش ــه عم ــش رو ک ــم؟ کل ــایی کنی شناس
  غــول بی شــاخ و دمــی کــه نــه معلومــه پــاش کجاســت و 
نــه معلومــه دســتاش کجــاس، فقط بایــد یکــی از اعضای 
اون رو شناســایی کــرد و اگــه بشــه کاری باهــاش کــرد کــه 
ــدازه گیــری اون، بشــه تشــخیص داد  ــا ان ــه ب هــوچ، وگرن
اقــا چقذریــه، حجمــش چقذریــه... تــا کجاهــا طــول و 

عــرض داره، یــا دســت کــم بشــه تصــورش کــرد. 
 درســت مثــل کاری کــه بــزرگ اخترشناســان انجــام 
ــدا  ــا اندروم ــیری، ی ــان راه ش ــک کهکش ــط ی ــی دن. فق م
ــان  ــه جه ــن ک ــور می کن ــد تص ــرن و بع ــر می گی را در نظ
ــه  ــرا بش ــه عم ــش را ک ــه! کل ــدودا چقذری ــش، ح آفرین

ــرد.  ــور ک ــا تص اص
ــد  ــه بای ــه ک ــن طوری ــم ای ــران ه ــادی در ای ــاد اقتص  فس
عضــوی کامــا مشــروع را در نظــر بگیریــم و بعــد دربــارۀ 

ابعــادش تخیــل کنیــم. 
 حــاال ســئوال بزرگــی کــه اذهــان را درگیــر کــرده، اینــه کــه 
خــب حــاال مــا مثــا تونســتیم گلــوگاه فســاد اقتصــادی را 
شناســایی کنیــم و ابعــادش رو تصــور کنیــم، ایــن کار چــه 

ــده ای داره، اصن؟  فای
 بــاز هــم برمی گردیــم بــه شناســایی ابعــاد فضــا... خــب 
چــه فایــده ای داره کــه مــا ابعــاد فضــا را بشناســیم. وقتــی 
مــا بتونیــم تشــخیص بدیــم کــه فعلنــدش چنــد میلیــارد 
ــه  ــم ب ــت، اون وخ، می تونی ــتی هس ــان هس ــتاره در جه س

خودمــون بگیــم: »وع چقــذه ســتاره..! بپکــی!« 
 مثــا حــاال بفهمیــم کــه ریــز تعــداد ســیاره و ســتاره در 
ــم  ــی کار می تونی ــا چ ــذه، مث ــتی چق ــان هس ــن جه ای
ــا  ــون، دو ت ــه دور و برم ــم ک ــه فهمیدی ــن ک ــم؟ همی بکنی
کهکشــان گنــده و پــت و پهــن هســت، آیــا امکان رســیدن 
بــه اون هــا را داریــم؟ مثــا تــوو کهکشــان خودمــون، تــا 
حــاال چنــد متــر از همیــن منظومــۀ شمســی تونســتیم دور 

ــا هــوچ!  بشــیم؟ تقریب
 امــا، همیــن کــه می دونیــم تــا حــاال چنــد تــا کهکشــان 
ــن  ــک، همی ــۀ نزدی ــا در فاصل ــت، مث ــون هس دور و برم
ــوری، کــدوم کهکشــان  ــۀ هــزار ســال ن پشــت، در فاصل

ــی کاس داره...  ــرار داره، کل ق
 حــاال مــا بفهمیــم کــه »گلــوگاه فســاد« دقیقــا کجاســت، 
همــون  همــه،  از  اول  فایده منــده؟  چقــذه  می دونیــن 
ــه،  ــردم. دوم از هم ــرض ک ــون ع ــه خدمتت کاس کاره ک

ــاییه!  ــوع شناس موض
 عه! نگین چه فایده!؟ 

 شــوما فکــر کــن دســتت بخــوره بــه یــه جــای دیگۀ فســاد 
ــه جــای  ــن »ی ــم الل، بفهمی و بعــد خــدای نکــرده، زبون
ــن  ــدا می دونی ــب، بع ــه«... خ ــاک برسریش ــاِص خ خ
چقــذه بهتــون می خنــدن! از در و دیــوار، بهتــون کــه 
فکــر می کردیــن گلــوگاه فســاد را گرفتیــن »یــح یــح یــح« 

می خنــدن! 
ــاد  ــری فس ــر س ــاک ب ــای خ ــن ج ــه می دون ــون هم  چ
ــاب ریاســت  ــا کجاســت. مهــم گلوگاهشــه کــه جن دقیق
ــی فرمــودن  ــه جای ــه، اشــارۀ بســیار ب ــوۀ قضائی ــرم ق محت
ــکات  ــون تبری ــِت ایش ــبب، خدم ــن س ــه همی ــن ب و م

ــرض دارم.  ــه ع عاجزان
ــب  ــه، مواظ ــِد هم ــد اولن ــا بای ــب، م ــن ترتی ــه ای ــس ی  پ
باشــیم کــه دقیقــا دســتمون بــه کجــای فســاد می خــوره، 

ــه کجــای  چــون اگــه حواســمون نباشــه کــه دســتمون ب
ــم  ــی را ه ــواب بی عصمت ــد ج ــردا بای ــورده، ف ــاد خ فس

ــم.  ــون بدی خودم
 دوم ایــن کــه شناســایی جــوارح مختلــف فســاد خیلــی 
ــاد  ــن فس ــه ای ــزی ب ــر چی ــر ه ــود س ــا بی خ ــه، ت مهم
بدبخــت فلــک زده گیــر ندیــم. اگــه گلوگاهــش بــود کــه 
یــه چیــزی، امــا آخــه جاهــای دیگــۀ فســاد چــه اهمیتــی 

ــا؟  داره... ه
 سومش هم کاس کاره که قبا گفتم... 

 حــاال ممکنــه شــوما بپرســین کــه مبــارزه بــا فســاد پــس 
ــه؟  ــی می ش چ

 نفرمایین!
 نفرمایین!

 آدم خودشو می زنه؟
 آدم عزیز دلشو می زنه؟

 آدم جیگر خودشو می زنه؟ 
 آدم پارۀ جیگر خودشو می زنه؟ 

 چقذه شوما بی رحمین؟ آخه چقذه؟ 
 اصــا مــن اشــتباه کــردم کــه بــا شــوما، یــه مشــت آدم 

ــدم.  ــاط ش ــل اخت ــروت، داخ ــم و م بی رح
 برین رد کاردون و دیگه با من حرف نزنین. 

 شــوما کــه حــرف نزدیــن، امــا مــن هــم دیگــه بــا شــوما، 
تــا یــک مــاه دیگــه حــرف نمی زنــم.

 بی  خدافز! 
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اخبار داخله محروسه
 وزارت امور خارجه: سرویس ایاب و ذهاب 

برای سفارتخانه های خارجی
 بــا توجــه بــه احضــار مکــرر و روزانــۀ ســفرای خارجــی 
ــه اعــام کــرد  بــه وزارت امــور خارجــه، ایــن وزارتخان
کــه ســرویس آمــد و شــد را میــان ســفارتخانه ها و 

ــرد.  ــد ک ــدازی خواه ــه راه ان  وزارت خارج
 بــه گــزارش خبرگــزاری فکاهــی مانصرالدین، ســفرای 
انگلیــس، آلمــان، فرانســه، چیــن، کانــادا، کانــادادرای، 
پیپســی کــوال، کوکاکــوال و چنــد تــای دیگــر، روزی دو 
ــب  ــا مرات ــده اند ت ــار ش ــه احض ــه وزارت خارج ــار ب ب
اعتــراض ایــران بــه مداخــات خارجــی در امــور 

ــه آن هــا ابــاغ شــود.  داخلــی ایــران ب
 خبرنــگار مــا کــه بــا زد و بنــد، ژتــون مجانــی رســتوران 
وزارت خارجــه را گرفتــه، بــه ما گــزارش داد: »چلوکباب 
مــی دن بــا چلــو جوجــه، بــا دوغ حســابی آب علــی... 
خیلــی خوشــمزه...« ببخشــید! اشــتباهی قســمت های 
ــر  ــارۀ خب ــد... او درب ــس ش ــزارش منعک ــن گ ــر ای دیگ
بــاال بــه مــا گــزارش داد: »تــوو رســتوران، کلــی ســفیر 
خارجــی نشســته بــودن غــذا می خــوردن و منتظــر 
ســرویس بــودن کــه برگــردن سفارتخونه شــون... ســفیر 
انگلیــس عجلــه داشــت می خواســت زود برگــرده، 
مــن صــد دالر تلکــه اش کــردم، بــا موتــور رســوندمش 

ــفارت...«  س
ــبب  ــه س ــا ب ــگار م ــه خبرن ــت ک ــن اس ــایان گفت  ش
همــکاری بــا عوامــل اجنبــی اکنــون در زنــدان بــه ســر 
می بــرد. خــدا کنــه اعدامــش کنــن، از شــرش خــاص 

بشــیم!  

  کمبود پول است، نه گوشت قرمز! 
  مســیول کل دام هــای زنــده اعــام کــرد: اصــا مشــکل 
کمبــود گوشــت قرمــز و دام زنــده نیســت، مشــکل پــول 
ــدارن و همیــن ســبب شــده کــه دام  اســت کــه مــردم ن

ــد.  ــدگان بمان ــت تولید کنن روی دس
ــن  ــن، ای ــی مانصرالدی ــزاری فکاه ــزارش خبرگ ــه گ  ب
آقاهــه گفــت: » داداش! مشــکل اینــه کــه تــوی مصــرف 
ــی  ــر چ ــه؟ ه ــن چی ــکل م ــداری... مش ــول ن ــده پ کنن
ــی  ــون، جهنم ــه ج ــرده و نیم ــده و م ــا دام زن ــوای م بخ
و بهشــتی داریــم، امــا هیــچ وقــت مــردم نمی گــن 
کــه چــرا گوشــت نیســت. مشــکل خــود مــردم هســتن 
ــا  ــردن م ــی گ ــه چ ــدارن! واس ــول ن ــا پ ــه مرده ه ــه نن ک

ــه!«  ــنه ن ــا را س ــداری، م ــول ن ــن... پ می ندازی
 بــه دنبــال اعــام ایــن خبــر، مــردم ایــران دســت 
جمعــی بــا امضــای طومــاری از کل تولید کننــدگان 
ــدون داشــتن  ــد کــه ب ــز عذرخواهــی کردن گوشــت قرم
پــول کافــی معــادل کیلویــی 250 هــزار تومــان، اقــدام 

ــد.  ــز کرد ه ان ــت قرم ــدن گوش ــه خری ب
 مســیوالن مربوطــه هــم تاکیــد کردنــد: »نــچ نــچ نــچ! 
ــر  ــد ب ــای تاکی ــه ج ــن و ب ــت می زنی ــی تهم ــه چ واس
مشــکل اصلــی کــه نداشــتن پــول اســت و بــه شــخص 
ــدگان  ــه تولیدکنن ــوط می شــه، ب ــون مرب شــخیص خودت
تهمــت  قرمــز  گوشــت  شــریف  واردکننــدگان  و 

می زنیــن؟« 

 گسترش روابط ایران و کرۀ مریخ 
 در پــی خیانــت چینی هــا بــه ایــران و پریــدن بــا رقیــب 
و دشــمن قســم خــوردۀ ایــن کشــور، دولــت ایــران بــر 
ــد  ــخ تاکی ــا مری ــط ب ــترش رواب ــرای گس ــود ب ــۀ خ برنام

کــرد. 
ــن، یکــی  ــه گــزارش خبرگــزاری فکاهــی مانصرالدی  ب
از مســیوالن چینــی خاطرنشــان کــرد کــه »مــا وقتــی بــا 
ایــران موافقتنامــۀ 25 ســاله امضــا کردیم، نمی دونســتیم 
کــه شــماها تحریــم هســتین. خــدای خودتــون، ازتــون 
ــکا و عربســتان  ــا آمری نگــذره کــه می خواســتین مــا را ب
درگیــر کنیــن. حــاال مــی تونیــن موافقتنامــۀ 25 ســاله را 

بریــزن تــو پــارچ بــا شــربت ســکنجبین بخوریــن.«  
ــواس  ــگار ح ــا خبرن ــو ب ــیوالن در گفتگ ــی از مس  یک
پــرت مــا تاکیــد کــرد: »بعــد از پشــت کــردن چیــن بــه 
مــا، مــا فقــط می تونیــم درخواســت همــکاری بــا کــرۀ 
مریــخ را مطــرح کنیــم کــه مکاتباتــی هــم بــا مریخی هــا 

انجــام شــده.« 
 خبرنــگار مــا پرســید: »چــرا بــا دیگــر کــرات منظومــۀ 
شمســی مثــل مشــتری و زحــل نامه نــگاری نکردیــن؟« 
 او پاســخ داد: »چقــذه تــو بی ســوادی! مگــه مشــتری و 

زحــل آدم داره؟ اون جــا غیــر مســکونیه!« 
 احسنت به این همه سوات!

 بستری به سبب خودزنی!
 عــده ای از مســیوالن »خــوش غیــرت« بــه ســبب 

بســتری شــدند.  بیمارســتان  در  خودزنــی 
 بــه گــزارش خبرگــزاری فکاهــی مانصرالدیــن، در پــی 
اعــام ایــن کــه نظــام در برخــورد بــا مفســدان اقتصادی 
بــا کســی تعــارف نــدارد، عــده ای از خوش غیــرت 
ــر اثــر  تریــن مســیوالن، اقــدام بــه خودزنــی کردنــد و ب
شــدت جراحــات وارده، در بیمارســتان بســتری شــدند. 
ــن  ــس از گرفت ــا، پ ــس ناج ــای پلی ــی از آبدراچی ه  یک
ــک  ــون پی ــا )هم ــگار م ــابی از خبرن ــی حس ــول چای پ
موتوریــه( بــه او خبــر داد کــه همــون روز صبــح، 
ــی کــه پــس یقــۀ خــود  ــی از مســیولین، در حال چندتای
را گرفتــه بودنــد و روی ســر انگشــتان خودشــان راه 
می رفتنــد و ادای کســانی را در می آوردنــد کــه در حــال 
ــس  ــل پلی ــان را تحوی ــتند، خودش ــوردن هس ــی خ تیپای

ــد.  دادن
ــاد  ــمش ی ــه اس ــیولین ک ــی از مس ــه، یک ــن رابط  در ای
خبرنگارمــان نمانــده )تــو بــا ایــن ضعــف حافظــه 
ــن  ــه همی ــگار!( ب ــدی خبرن ــدی ش ــردی اوم ــط ک غل
ــا  ــه ب ــر، در مقابل ــیولین باالت ــا مس ــت: »قب ــت گف نکب
فســاد اداری و مالــی، اقــا کمــی تعــارف می کردنــد تــا 
ــاز شــود، امــا از روزی کــه اعــام شــده  مــا رویمــان ب
ــدارن، راســتش خــود مــن، دیگــه  کــه دیگــر تعــارف ن
ــدون  ــه ب ــم ک ــت می کش ــت، خجال ــم نیس ــوو دل دل ت
ــارف را  ــتم تع ــا سیس ــم. لطف ــاد اداری کن ــارف، فس تع

ــد. » ــر راه بیندازن ــار دیگ ــک ب ی
 لطفــا مســیولین باالتــر، بــه ایــن درد دل مســیولین زیــر 
ــیدگی  ــان رس ــر دستش ــت زی ــای نکب ــت و نوچه ه دس

ــد!  فرماین

67



89

ــب   ــان مکت ــه »مای ــده، ب ــادی بســیار تلخــی دارد. از یــک ســو، نگاهــی گزن ــژاد، دســتمایه ای اســت کــه لحــن انتق ــر االغ خرن دکت
ــر  ــون را پ ــو و تلویزی ــد و رادی ــر می کنن ــه ای اظهارنظ ــر زمین ــف، در ه ــای مختل ــناس حوزه ه ــوت کارش ــه در کس ــه ای« دارد ک نرفت
کرده انــد و از ســوی دیگــر »اشــرف مخلوقــات بــودن« انســان را بــه ســخره می گیــرد. انســانی کــه بازیچــۀ افــکار و عقایــد مختلــف 
ــودن اســت.  ــا گناهــش االغ ب ــه و متفکــری اســت کــه تنه ــژاد، موجــود فرزان ــر االغ خرن ــب می خــورد. دکت ــی فری ــه راحت اســت و ب

ــد. ــا می فهم ــی از آدم ه ــر از خیل ــد بهت هرچن

- بعلــه! دقیقــا هــم منظورتــون همیــن بــود... امــا دیدیــن گفتگو با دکتر االغ خرنژاد
ــی  ــه ســهمیۀ آســیا در جــام جهان ــق ب ــم متعل کــه ســه تی

شــاهکار کــردن. 
• بعلــه! ســه تیــم کــه مســئوالنش دنبال ســرگرم کردنشــون 
ــال  ــد س ــودن. چن ــاخته ب ــت س ــال صنع ــودن. از فوتب نب
پیــش، تیــم ایــران، از رســیدن اســترالیا بــه جــام جهانــی 
ــارک  ــترالیا، دانم ــن اس ــاال همی ــا ح ــرد، ام ــری ک جلوگی
ــه.  ــذف می ش ــن ح ــر آرژانتی ــه و در براب ــذف می کن رو ح
ــای  ــت ت ــزو هش ــت ج ــود، می رف ــن را زده ب ــه آرژانتی اگ
نهایــی... کــرۀ جنوبــی، پرتغــال رو دو بــر یــک می زنــه و 
ژاپــن، هــم باعــث حــذف آلمــان می شــه  و هــم اســپانیا 
ــره... همــۀ این هــا محصــوِل صنعــت  ــر یــک می ب را دو ب

فوتبــال ایــن ســه کشــوره... 
- عربستان هم آرژانتین رو دو بر یک برد... 

ــه..!  ــح بقی ــگ تفری ــد زن ــد ش ــه! بع ــک حادث ــه! ی • بعل
ــا محمــد  ــه ت ــراره مــردم عربســتان رو ســرگرم کن چــون ق

ــه.  ــاش برس ــه کاره ــلمان ب ــن س ب
ــرده  ــگاه نک ــر ن ــن نظ ــا از ای ــی! اص ــب دیدگاه - عج

ــودم.  ب
ــره... جــو  ــزاد، جوگی ــزادی! بچــه آدمی • چــون بچــه آدمی
ــت و  ــه اس ــون عاقان ــرش هم ــه نظ ــره، ب ــی ب ــر طرف ه

ــه.  ــی می کن ــر فروش ــر فخ ــل جوگی ــن عق ــرای ای ب
ــزی  ــای تی ــور، گوش ه ــر در آخ ــا س ــما خره ــا ش - ام
ــه...  ــاتون می جنب ــی گوش ــه ه ــدم ک ــن دی ــن... م داری

• برعکِس گوش های شما که معموال بسته است. 
- شما که گفتین بازی ها را ندیدین... 

ــد و  ــا را می دی ــی بازی ه ــاق بغل ــوو ات ــا، ت ــی م • خرکچ
مــا فقــط گــوش می دادیــم. ایــن ثمــرۀ شــنیدنه، نــه دیــدن!
- خــب اســتاد! مــا چــی کار کنیــم کــه فوتبالمــون قــوی 

ــال غــرب و آمریــکای جنوبــی؟  بشــه و بشــه مثــل فوتب
• هیچــی! گــرد سیاســت نگردیــن! دنبــال بهبــود اوضــاع 
مملکــت نباشــین! صبــح تــا شــب عــر بزنیــن کــه زنده بــاد 
ــم  ــم و هــی بپرســین کــه چــی کار کنی ــم و اون تی ــن تی ای

فوتبالمــون خــوب بشــه..؟
ــال  ــه فوتب ــده ای واس ــه فای ــا چ ــن کاره ــد ای ــتاد، بع - اس

داره؟ 
ــول  ــون پ ــه پات ــر ب ــر و ش ــم ش ــت ه ــئوالن مملک - مس
می ریــزن تــا شــما فوتبــال بــازی کنیــن؛ ســرمربی 
ــفرهای  ــن و س ــرای تمری ــی ب ــای خارج ــی، تیم ه خارج

- ســام اســتاد، امــروز تصمیــم گرفتــم کــه اصــا گــرد 
سیاســت نگــردم و بــرم ســراغ فوتبــال جــام جهانــی... 

ــی  ــر عاقل ــدوم خ ــن؟ ک ــراغ م ــدی س ــرا اوم ــس چ • پ
ــی ره؟  ــازی م ــی ب ــراغ همچ س

- شما خرها سراغ چه بازی می رین؟ 
• جفتک توو صورت آدمیزاد..! 

- زکی..! یعنی چی؟ 
• یعنــی ایــن کــه جفتــک می زنیــم، دقیقــا بایــد بخــوره 

وســط صــورت آدمیــزاد... بعــد یــه امتیــاز داره... 
- می زنیــن صــورت آدمیــزاد رو می پوکونیــن و بعــد 

ــاز داره؟  ــه امتی ــط ی فق
• فقط یه آدمیزاد که نیست. سوژه ها متعددن..! 

- پس اصا بازی های جام جهانی رو ندیدین..! 
ــذف  ــت... و ح ــون باخ ــه تیمت ــنیدم ک ــط ش ــع..! فق • ن

شــد! 
ــود... چــرا  ــم مــال شــما خرهــا هــم ب ــن تی - اســتاد! ای

می گیــن تیمتــون..!
ــم مــا..؟ ظاهــرا شــوما آدمیزادهــا،  ــا..! شــد تی ــه باب • ن
هــر وخــت گیــر می کنیــن، دســت بــه تعارفتــون حــرف 
ــیا  ــت، س ــراد گذش ــل م ــون از پ ــی خرت ــداره... وخت ن
ــوو  ــی ت ــون... وقت ــاد داخلم ــه نی ــون، غریب ــیایای خم س

ــران..!  ــرای ای ــان ب ــای ج ــا پ ــه ت ــرد، هم ــر ک گل گی
-  استاد به من چه؟ من هم یه کارمند یه ال قبا... 

• دقیقــا..! شــما هــم حکــم مــا رو داریــن... کار کــردن 
خــر و خــوردن یابــو..! 

- حــاال اســتاد! غیــر از نــوع بــازی ضعیــف ایــران، 
ترکونــدن..!  آســیایی ها 

• کدوم آسیایی ها؟ فقط ژاپون بود و کرۀ جنوبی... 
ــذف  ــز را ح ــم ول ــون ه ــتان، خودم ــترالیا، عربس - اس

کردیــم... 
ــارۀ  ــزو ق ــترالیا ج ــا، اس ــۀ خره ــوو مدرس ــب! ت • عج
اقیانوســیه اســت. بــرای شــوما آدمیــزاد، جــزو قــارۀ 

آسیاســت؟ 
ــرای جــام  ــال، ب ــوو تقســیم بنــدی کنفدراســیون فوتب - ت

ــی آوردنــش جــزو آســیا...  جهان
ــن...  ــذف کردی ــه ح ــم ک ــز رو ه ــی! ول ــر چ ــاال ه • ح

ــه...  ــه ام می رس ــه نن ــط ب ــام فق ــرا زور باب ظاه
- اســتاد چقــذه شــوما بدبینیــن! ولــز هــم جــزو تیم هــای 

ــت.  خوب دنیاس
ــزو  ــا ج ــم م ــون تی ــم؟ چ ــوش حالی ــرا خ ــا چ • و م
ــون  ــتین تیمت ــوما نتونس ــس ش ــت. پ ــد دنیاس ــای ب تیم ه
ــه را  ــودن بقی ــوب ب ــاال خ ــا ح ــط ت ــن، فق ــوب کنی رو خ
بــه گنــد کشــیدین... ایــن طــور نیســت؟ از ســال بعــد، 
طبــق معمــول، بایــد شــب بــازی بــا بحریــن و عــراق، تــا 
صبــح بلرزیــن... شــاید هــم بــاز یــه تیــم درپیــت دیگــه، 

ــه... ــون گل بزن ــی بهت ســه چهــار تای
- استاد، چرا این طوره؟ 

• چــون مســئوالن شــوما دنبــال فوتبــال نیســتن... دنبــال 
ــن و از  ــه ورزش کنی ــن ک ــن... ای ــردن مردم ــرگرم ک س
ورزش صنعــت درســت کنیــن، یــه حرفــه، امــا ایــن کــه 
مــردم را ســرگرم کنیــن و بــه کارتــون برســین، چیــز دیگــه 
ــا  ــن. بچه ه ــا می کن ــه باباه ــه نن ــل کاری ک ــت... مث اس
ــازی کنــن و بعــد اون هــا  ــا ب را می فرســتن تــوو حیــاط ت
ــم  ــا ه ــن. بچه ه ــون برس ــه کارهاش ــواب ب ــاق خ ــوو ات ت

نفهمــن..!
- استاد عفت کام لطفا..!

ــاق  ــا ات ــه! مث ــرت خراب ــو فک ــم؟ ت ــی گفت ــه چ • مگ
ــن...  ــب کن ــواب را مرت خ
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ــازورات..!  ــور ق ــن ج ــده و از ای ــش زن ــی و پخ خارج
- ایــن کــه خیلــی بــده! یــه ملــت می بــاس حواسســش 
ــن  ــازی و ای ــه ب ــه، ن ــور باش ــی کش ــاع اصل ــه اوض ب

جــور چیزهــا...
• نــه بابــا! این هــا را خــودت تنهایــی فهمیــدی؟ 
ــد  ــی و بع ــن می پرس ــّرۀ م

ُ
ــه از ک ــوخته! نکن ای پدرس

ــدی!  ــودت فهمی ــه خ ــی ک ــود می کن وانم
ّره دارین؟

ُ
- عجب! نمی دونستم! شما ک

• بعله! ورزشکار خوبی هم هست! 
- توو چه مادۀ ورزشی فعالیت می کنه؟ 

• جفتک توو صورت آدمیزاد..! 
ــا  ــن ج ــا همی ــه... ت ــاش رفت ــه باب ــه ب ــه ک - معلوم
ــز  ــدگان عزی ــما و خوانن ــا از ش ــن ج ــه... در ای کافی
بعــدی  شــمارۀ  تــا  می کنــم.  خداحافظــی  هــم 

خدانگهــدار..!
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- عبــود! شــنیدی تیــم ملــی مــا، از جــام جهانــی حــذف 
؟  شد

• نع! دیدم..! 
- خو منم دیدم، مهم اینه که شنیده باشی! 

ــور  ــرا ت ــه چ ــه می گ ــوم ک ــه کلث ــنفم؟ از نن ــی بش • از ک
ــط  ــرن ش ــا نمی ب ــه، ام ــن رو میل ــری رو انداخت ماهیگی

ــری!  ــه ماهیگی واس
- خخخخخ ننه کلثوم خیلی پرته! 

• نــه ننــۀ تــو کارشــناس فیفــاس، حــاال هــم تــوو قطــر 
نشســته گــزارش مــی ده! 

- زر بی خــود پشــت ســر ننــۀ مــا نــزن..! مســابقۀ ایــران 
ــو  ــت ایران ــی باخ ــر اصل ــه مقص ــکا، اول از هم و آمری

ــرد...  ــایی ک شناس
• گفت کینه؟ 

- گفــت: مقصــر اصلــی دروازه بــان آمریــکاس کــه 
ــه  ــه بقی ــم ب ــود ه ــره، بی خ ــران رو می گی ــای ای توپ ه
گیــر ندیــن، همیــن نامــرد توپ هــا را می گیــره، نمــی ذاره 

ــه...  ــران گل کن ای
• جــون تــو، جایــزۀ کفــش طایــی اروپــا را بایــد بــدن 

بــه ننــۀ تــو... 
ــداره؟  - امــا خداییــش ایــن باخــت مــا یعنــی مقصــر ن

ــره؟  همیــن جــور سرســری رد بشــیم ب
ــوای  ــد، می خ ــایی ش ــم شناس ــر ه ــاال مقص ــا ح • مث

ــی؟  ــش کن ــی؟ اعدام ــی کارش کن چ
- نــع بابــا! اعــدام چینــه... خلخالــی هــم مــرد و اعــدام 
هــم داره از مــد می افتــه... یــه زمانــی همــه داد مــی زدن: 
»فانــی، فلونــی اعــدام بایــد گــردد!« حــاال اگــه بگــی، 

همــه می گــن: »ایــش چقــذه بــی کاس!« 

ــت،  ــش نیس ــه حرف ــه اگ ــده... البت ــدی ش ــه ب • آره زمون
ــت.  ــش هس عمل

- خدا را صد هزار مرتبه شکر..! 
• حــاال نگفتــی، گیریــم یخــۀ مقصــر رو گرفتیــم، بعدش 

ــی کارش کنیم؟ چ
- ببین عبود، من و تو چند ماهه بی کاریم؟ 

ــد  ــه بای ــم! دیگ ــه جاس ــاه باش ــت م ــم صحب ــر نکن • فک
ــال...  ــراغ س ــری س ب

- هــا یعنــی واحــد شــمارش بــی کاری مــن و تــو ســاله... 
ــی!  ــت می گ راس

• واحد شمارش دیگه چینه؟ 
- هیچی بابا..! 

ــا  ــی کاری م ــه ب ــی ب ــه ربط ــا چ ــث م ــن بح ــاال ای • ح
داره... 

- متوجه نشدی، زیادی حرفامون تکراری شده؟ 
• خــو چــرا..! خــودم هــم اذیتــم... مثــا همیــن یونــس 
ــم  ــو داری ــه رو طــاق داده، هن ــاله ملیک ــد س ــور چن ناط
ــه  ــت ب ــد دول ــم. نبای ــرف می زنی ــرا ح ــارۀ اون ماج درب
ــرا  ــرف ب ــم ح ــم و ه ــم بی کاری ــه ه ــه ک ــا باش ــر م فک

ــم؟  ــن نداری گفت
- هــا باریــکا! خــوب فهمیــدی! دولــت کــه عمــرا بتونــه 
ــو  ــه، خ ــل کن ــم رو ح ــود و جاس ــی کاری عب ــکل ب مش
ــه،  ــت نکن ــم درس ــت ه ــرا غیب ــث ب ــرف و حدی ــه ح اگ

ــه؟  ــم، ن ــو نمی پکی ــن و ت ــش م خدایی
ــس  ــارۀ یون ــت درب ــال غیب ــد س ــه چن ــه! آخ ــرا والل • چ
ــر  ــت دخت ــس رف ــن یون ــت؟ اص ــتم نیس ــه؟ س و ملیک

ــه داره...  ــا بچ ــاال دو ت ــت و ح ــه اش رو گرف خال
ــا  ــده، دو ت ــال نش ــو دو س ــب، هن ــه المص ــور لنج - موت

ــه..؟  بچ
• حرفــو عــوض نکــن! پــس الزمــه، خیلــی هــم الزمــه 
کــه مقصــر حــذف ایــران از جــام جهانــی شناســایی بشــه 

ــم..!  ــا از بی ســخنی نپکی ــا م ت
- ها من هم همین فکرو می کنم. 

• چــی چــی می گــی... اصــن حــرف خــودت بــود کــه 
مــن موافقــت کــردم. 

- اوف... ملیکــه از خونــه اومــد بیــرون... می خــواد بــره 
 ! . . شط

• بی خیاِل فوتبال، ملیکه رو بچسب..! 
- بریم! بریم دنبالش! 
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گپ و گفت
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نامۀهای جنجالی

ــان نامــه ای  ــه نقــل از آن ــرای بررســی مواضــع واقعــِی شــخصیت ها و سیاســتمداران کشــورها ب ــود کــه ب ــی ب  درگذشــتۀ ســبک زیبای
ــتمدار،  ــان سیاس ــه ف ــد ک ــاور می کردن ــادی ب ــردم ع ــی م ــد. گاه ــر می کردن ــا منتش ــیدۀ آن ه  اتوکش

ِ
ــع ــای مواض ــه ج ــتند و ب می نوش

چنیــن نامــه ای نوشــته اســت و علــت اصلــی ایــن بــاور عمــوم آن بــود کــه مفــاد نامــه، بــه مواضــع شــناخته شــدۀ او بیشــتر از ســخنان 
شــیک و فریبنــده اش شــباهت داشــت.

 گاهــی هــم نویســنده آماتــور بــود و بــه شــدت تحــت تاثیــر تصــور خــودش از دیگــران، محصــوالت بی ربــط و ضعیفــی می آفریــد. 
نامــۀ چالــی چاپلیــن بــه دختــرش، نمونــۀ بــارز ایــن گونــه آثــار اســت کــه در اصــل، در تهــران و بــه دســت یــک ایرانــی مســلمان نوشــته 

شــده بــود و ســبب شــد خیلی هــا خیــال کننــد کــه چاپلیــن مســلمان شــده اســت.
 مــن تــا بــه حــال ندیــده ام کــه کســی ایــن ســبک را وارد طنــز کــرده باشــد و اگــر کســی باشــد تعجبــی نمی کنــم، چــون ایــن ســبک، 

زمینــۀ بســیار مناســبی بــرای طنــز دارد.
 در ایــن هفتــه، بیاییــد بــا هــم تصــور کنیــم کــه اگــر والدیمیــر پوتیــن، رئیــس جمهــوری روســیه، بخواهــد بــرای  همتــای چینــی اش 

نامــه بنویســد، چــه خواهــد نوشــت؟
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 شــی جــون ســام! امــروز داشــتم بــه تفــاوت بیــن خرس 
قهــوه ای و خــرس پانــدا فکــر می کــردم. خــرس قهــوه ای 
خعلــی آرومــه، ســرش هــم تــوو کار خودشــه... وای اگــه 
ــه  ــا بخــواد ســر ب ــوو قلمــرو اش، ی ــذاره ت کســی پاشــو ب
ــودش رو  ــال خ ــذاره. ح ــاش ب ــا بچه ه ــودش ی ــر خ س
ــم از  ــر ه ــیر و بب ــی ش ــه و حت ــه می کن ــه، حمل نمی فهم

ــن.  ــگ می زن ــم فن ــش جی ترس
 اینو دیگه همه می دونن! 

ــر  ــوه ای فک ــرس قه ــه خ ــه اش ب ــا هم ــی وقت ه  خعل
می کنــم. چیزهــای خیلــی خوبــی دربــاره اش بــه ذهنــم 
می رســه. راســتش مــا روس هــا خعلــی از خــرس قهوه ای 
خوشــمون مــی آد. خودمــون هــم ســعی می کنیــم شــبیه 

اون بــه نظــر بیاییــم. 
 عما..! 

 راســتش تــا امــروز اصــا بــه خــرس پانــدا فکــر نکــرده 
ــر  ــه نظ ــر ب ــی خ ــون خعل ــرا؟ چ ــی چ ــودم. می دون ب
مــی آد! ببــو گابــی نشســته روی یــه شــاخه درخــت و هر 
ــنگه!  ــذه قش ــه، وای! چق ــه می گ ــو می بین ــم اون ــی ه کس
ــوره،  ــذا می خ ــوری غ ــن چط ــه ببین ــن ک ــرای ای ــد ب بع
ــاده  ــی س ــم خعل ــدازن! اون ه ــراش می ن ــذا ب ــی غ کل
ــه  ــه می گ ــه و ن ــه عیب ــه می گ ــوره... ن ــره و می خ می گی

مبــادا گــدا بــه نظــر برســم. 
 عمــا، در عیــن حــال، اینقــذه قدرتمنــد و نیرومنــده کــه 

هیــچ کــس دوســت نــداره کــه باهــاش درگیــر بشــه. 
ــدم چــه کاهــی  ــازه فهمی  راســتش شــی جــون، مــن ت
ــر  ــودم را درگی ــت، خ ــود و بی جه ــه... بی خ ــرم رفت س
ــو  ــال می کــردم کــه ت بحــران اوکرایــن کــردم، چــون خی
ــاال  ــا ح ــی. ام ــو گرفت ــر من ــت س ــخت پش ــفت و س س
می فهمــم کــه مثــل یــک خــرس پانــدای نجیــب و ســر 
ــر  ــون رو ج ــه دارن خودش ــه هم ــی ک ــر، در حال ــه زی ب

ــی!  ــط می لنبون ــو داری فق ــی دن، ت م
 مــن بــه تــو گاز مــی دم، می گیــری. در حالــی کــه یکــی 
ــای  ــا را داری، از ایرانی ه ــس دنی ــادن م ــن مع از بزرگتری
صنایــع  می گیــری.  مــس  داری  متشــکر،  خــود  از 
بعــد  و  گرفتــی  اختیــار  در  را  ایرانی هــا  پتروشــیمی 
ــرش  ــا بهت ــه اون ه ــی رو ک ــتیک بنجل ــای پاس جنس ه
ــت  ــی سرنوش ــون... وقت ــوو پاچه ش ــی ت را دارن، می کن
ــدم،  ــی خندی ــدم، کل ــران را دی ــا ای ــاله ب ــرارداد 25 س ق
ــن  ــه م ــردم ک ــه ک ــودم گری ــال خ ــه ح ــدش ب ــا بع ام
ــه  ــدای ب ــرس پان ــه خ ــر ی ــی، گی ــوه ای وحش ــرس قه خ
ظاهــر احمــق افتــاده کــه هــر چــی تــوو آســمون و زمیــن 

و دریاســت، می بلعــه! 
 احمق کیه؟ 

 ایرانی هــا کــه همیشــه ثابــت کــردن کــه خیلــی احمقــن، 
امــا مــن چــرا فریب تــوی پدرســوخته را خــوردم؟ 

ــات  ــم تبلیغ ــن ه ــه م ــود ک ــدی ب ــذه ج ــوع اینق  موض

ــا چیــن رو  ــی ب ــارۀ رویاروی گســتردۀ آمریکایی هــا را درب
خــوردم. یکــی نبــود بــه مــن بگــه آخــه آدم ابلــه، اگــه این 
رویارویــی جــدی بــود، چــرا روی روابــط اقتصــادی دو 

ــر نذاشــت؟  کشــور تاثی
 همیشــه ایــن توصیــه عاقانــه اســت کــه هــر رویارویــی، 
ــدارکات می خــواد. کــو  ــا اقتصــادی، ت اعــم از نظامــی ی

تــدارکات جنــگ بــا چیــن؟ 
 اســم یــه چینــی ننــه مــرده را ببــر کــه در ســطوح بــاالی 
حــزب شــما باشــه و آمریــکا تحریمــش کــرده باشــه. ای 

خــاک بــر ســر مــن ابلــه! 
 خعلی نامردی شی، خعلی!

 بعــدش بلنــدش شــدی و رفتــی خلیــج فــارس! ایــن یکی 
ــر رو  ــی پ ــا، خعل ــن ایرانی ه ــد. ای ــو خندون ــی من خیل
شــدن. خیــال می کنــن کــه یختــه نفــت دارن  و می تونــن 
ــتان  ــا عربس ــاله ب ــرارداد 27 س ــی ق ــرن! رفت ــه را بخ هم
ــردی...  ــه ک ــعودی ها را تلک ــا دالر س ــتی و میلیارده بس
امــا حتــی نیــم نگاهــی بــه قــرارداد ایرانی هــا ننداختــی! 

 اینو خداییش خوشم اومد. 
ــا  ــن امض ــا چی ــاله ب ــرارداد 25 س ــتن ق ــی می خواس  وقت
کنــن، کلــی نــاز و کرشــمه کــردن کــه نه خیــر! ایــن باعث 
ــری،  ــد مت ــکل ص ــا اون هی ــه و ب ــران می ش ــتثمار ای اس
ــردن  ــه می ک ــا مقایس ــکا و کنی ــری الن ــا س ــونو ب خودش
کــه شــرکت های چینــی رفتــن وســط یــک صحــرای لــم 
یــزرع یــا یــه کشــور ورشکســته کــه دار و نــدارش را چنــد 
ــردن.  ــرمایه گذاری ک ــی ده، س ــکیل م ــای تش ــۀ چ مزرع
ــون  ــر خودش ــا س ــادا اون ب ــه مب ــیدن ک ــم ترس ــاال ه ح
ــه جــون 95 ســالۀ مــن بترســه،  ــه نن ــن ک ــن ای ــاد. عی بی
مثــل دختــر 9 ســالۀ همســاده، در معــرض تجــاوز قــرار 

بگیــره. 
 ایــن کارت عالــی بــود کــه بــا عربســتان قــرارداد 
ــوو  ــی ت ــا را اینداخت ــرارداد ایرانی ه ــتی و ق ــری بس بزرگت

ســطل آشــغال..! 
 حقشونه! 

 البتــه عقیــده دارم کــه صــدور بیانیــۀ مشــترک بــا 
کشــورهای عــرب کــه هــر کاریــش کنــی، آخــرش ضــد 
ایرانــی محســوب می شــه، نــه تنهــا احمقانــه بــود، بلکــه 
ــدای پرخــور،  ــه همــه ثابــت کــرد کــه ایــن خــرس پان ب
ــال  ــوره، ح ــازه بخ ــر و ت ــوی ت ــه بامب ــمش ب ــه چش اگ
ــه هــر نجاســتی  ــن ب خــودش رو نمی فهمــه و حاضــره ت

ــه راه  ــه راه پــس دارن و ن ــده. فهمیــدی کــه ایرانی هــا ن ب
ــوری  ــن ج ــردی. ای ــت ک ــون خیان ــت بهش ــش، راح پی
ــر  ــش، آخ ــل، خدایی ــط بین المل ــه رواب ــردن ب ــگاه ک ن

ــه! ــی بازی الش
 گرچــه عقیــده دارم کــه بــا این هــا بایــد ایــن طــور رفتــار 
ــت  ــاال، دویس ــا ح ــای ت ــان چ ــدۀ ترکم ــرد! از معاه ک
ــار  ــد ب ــون، ص ــدت، خودش ــن م ــته و در ای ــال گذش س
مملکتشــونو چپــاول کــردن، امــا اگــه یــه تیــم باشــگاهی 
مــا، بــا تیــم باشــگاهی دســته سومشــون قــرارداد ببنــده، 
بافاصلــه می گــن روس هــا بــا مــا قــرارداد ترکمان چــای 
بســتن. مــا اصــا بــا ایــران نــه مــرز خشــکی داریــم و نــه 
ــن  ــال می کن ــه خی ــوادن ک ــذه بی س ــی... اینق ــرز دریای م
مرزهــای جمهــوری آذربایجــان و ترکمنســتان، مرزهــای 
ــا  ــد م ــازن و ض ــه می س ــی برنام ــه و کل ــا ایران ــیه ب روس

ــن!  ــرت می گ ــرت و پ چ
 فــارغ از بایــی کــه ســر ایرانی هــا آوردی، بــا مــا 
ــن  ــدم و ای ــازی کــردی و حــاال مــن و مون کــه الشــی ب
ــا اون قیافــۀ  کاه گشــاد اوکراینــی کــه ســرم گذاشــتی. ب
ــط  ــات غل ــی اطاع ــاکتت، کل ــه س ــت همیش آروم نکب
ــال کــردم کــه از  ــدم ســاکتی، خی ــوو ســرم. دی کــردی ت
ــو  ــا یه ــوردارم، ام ــو برخ ــۀ ت ــه جانب ــای هم حمایت ه
نقــش آدم خوبــه را بــازی کــردی و لــزوم برقــراری 
ــن  ــکاری بی ــارس و هم ــج ف ــش در خلی ــت و آرام امنی
ــوو  ــردی ت ــتمو ک ــا دس ــردی و دو ت ــت ک ــی صحب الملل

ــردو...  ــت گ پوس
 باشه شی! باشه! یکی طلبت! 

ــاه  ــوو چ ــو و اون، ت ــاف این ــا طن ــه ب ــم ک ــن باش ــا م  ت
ــرم..!  ن

امضا: والدیمیر باخره غمگین



1617 1617



1819

      

  

        

اخبار خارجه

 عربستان: از این پس یوان به دالر چنج 
می شود! 

 در پــی توافــق چیــن و عربســتان ســعودی بــرای 
خریــد نفــت و گاز، بــا اســتفاده از یــوان، از ایــن پــس، 
ــه  ــوان ب ــریع ی ــج س ــرای چن ــتمی را ب ــعودی ها سیس س

ــد.  ــاد کردن ــس ایج دالر و بالعک
ــق  ــن، طب ــه گــزارش خبرگــزاری فکاهــی مانصرالدی  ب
ــاب  ــه حس ــزی ب ــول واری ــس، پ ــن پ ــرره، از ای روال مق
ــل و  ــه دالر تبدی ــگ، ب ــگ کن ــان هن ــعودی ها در هم س

ــد.  ــد ش ــعودی خواه ــتان س ــاب عربس وارد حس
 کارشناســان همگــی بــه شــدت معتقدنــد کــه ایــن کار، 
خواهــر و مــادر اقتصــاد آمریــکا را بــه آرزوی قلبی شــان 

ــاند.  خواهد رس
ــا  ــر م ــوع خب ــدین، موض ــه ش ــه متوج ــور ک ــان ط  هم
چنــج دالر بــه یــوان و برعکــس بــود، نــه ایــن کــه آرزوی 
قلبــی خواهــر و مــادر اقتصــاد آمریــکا چیــه... آدم هــای 

منحــرف..! 

 برگزاری مراسم سُی مین سالگرد سازمان 
اکو

ــازمان  ــوز س ــت جانس ــالگرد رحل ــُی مین س ــم س  مراس
حزیــن  جــوی  در  )اکــو(  اقتصــادی  همکاری هــای 
و  سیاســی  مطالعــات  مرکــز  در  ســنگین،  ســوگی  و 

شــد.   برگــزار  بین المللــی 
ــای  ــن، آق ــی مانصرالدی ــزاری فکاه ــزارش خبرگ ــه گ  ب
ــا  ــورمان، ب ــۀ کش ــور خارج ــر ام ــان وزی ــر عبداللهی امی
صــدای بغــض  کــرده ای ســالروز رحلــت جانســوز 
ســازمان اکــو را بــه همــۀ اعضــای افتخــاری ایــن ســازمان 
ــر  ــمش زی ــه اس ــان ک ــی از کارشناس ــت. یک ــک گف تبری
ــن  ــد کــرد کــه »علــت تبریــک ای ــود، تاکی ــده ب ــز مان پون
بــوده کــه ایــن رحلــت، احتمــاال، شــهادت حســاب شــده 
ــهید...«  ــاد ش ــۀ بنی ــر مجموع ــی ره زی ــس، م ــن پ و از ای
ــه  ــه ب ــا توج ــرد: »ب ــد ک ــن تاکی ــناس همچنی ــن کارش  ای
ایــن کــه از ایــن ســازمان فقــط پوســتش مونــده، احتمــاال 
همیــن امســال، در جــوی از ســوگ و حــزن، پوســتش بــه 

خــاک ســپرده خواهــد شــد.« 
 بــه همیــن منظور، مراســم ترحیمــی در محل همیــن مرکز 
ــرای رفــت و آمــد ســوگواران،  برگــزار خواهــد شــد کــه ب
ــم  ــون ه ــده... ناهارش ــه ش ــاب تهی ــاب و ذه ــیلۀ ای وس

چلوکبابــه! نترســین خورشــت قیمــه نیســت. 
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 اعالم نامزدی ترامپ برای مدیریت 
دبیرستانی در فلوریدا

در  ترامــپ  محبوبیــت  ســقوط  بــه  توجــه  بــا   
ــرای  ــا ب ــکا صرف ــوری آمری ــنجی ها، رئیس جمه نظرس
مدیریــت مدرســه ای در فلوریــدا، محبوبیــت کافــی 

دارد. 
ــا  ــن، ب ــی مانصرالدی ــزاری فکاه ــزارش خبرگ ــه گ  ب
ســقوط محبوبیــت ترامــپ در برابــر دســنتیس، فرمانــدار 
فلوریــدا، رونــد ســقوط محبوبیــت ت رئیس جمهــوری 
و  اســت  گرفتــه  بیشــتری  شــتاب  آمریــکا،  ســابق 
کارشناســان معتقدنــد کــه احتمــاال تــا آغــاز کارزارهــای 
ــتانی در  ــت دبیرس ــد مدیری ــط در ح ــی، او فق انتخابات

ــت.  ــد داش ــی خواه ــت کاف ــدا محبوی فلوری
البتــه بــا توجــه بــه ایــن کــه مدیــر فعلــی ایــن دبیرســتان 
ــا  ــرای تصــدی ایــن مقــام، ب زن خوشــگلی اســت، او ب

موانــع بزرگــی برخــورد خواهــد کــرد. 

 طنز تلخ: بورس اسلحه در اوکراین 
ــه  ــا توجــه بــه صــادرات انبــوه اســلحه از اوکرایــن و ب  ب
ــورس اســلحه  ــن کشــور، مقدمــات ایجــاد ب مقصــد ای

ــن فراهــم شــده اســت.  در اوکرای
ــا  ــن، ب ــی مانصرالدی ــزاری فکاه ــزارش خبرگ ــه گ  ب
ــلحۀ  ــدور اس ــارۀ ص ــی درب ــود اطاعات ــه وج ــه ب توج
آمریکایــی تقدیمــی بــه دولــت اوکرایــن بــه کشــورهای 
ــه  ــت ک ــده اس ــم ش ــرایط فراه ــن ش ــون ای ــر، اکن دیگ

ــود.  ــل ش ــی تبدی ــلحۀ جهان ــورس اس ــه ب ــن ب اوکرای
 پهپــاد ایرانــی بــه دســت روس هــا وارد اوکرایــن می شــود 
ــاح های  ــود و س ــادر ش ــر ص ــد دیگ ــه مقاص ــدا، ب و بع
ــه  ــتری ب ــت بیش ــا قیم ــکا وارد و ب ــی، از آمری آمریکای

ــود.  ــال ش ــر ارس ــوری دیگ کش
ــۀ  ــن صرف ــگ اوکرای ــه جن ــد ب ــت می توان ــن وضعی  ای
اقتصــادی بدهــد و ای بســا، کلــی فرصــت کاری بــرای 
ــوزۀ واردات و  ــد؛ در ح ــاد کن ــور ایج ــن کش ــردم ای م
ــردن!  ــدن و م ــرای جنگی ــتخدام ب ــاح، اس ــادرات س ص



2021
http://mollanasroddin-magazine.ir                       http://msn-agency.ir

2021

خوشگل الحکایات

     پیرو فراخوان مسیولین گرامی برای اطالع رسانی مشالکت موجود به آن ها از طریق
      ایمیل مستقیم: 

         هر چه دیدی که نوشته ام به ذیل،
          به خودم بزن ایمیل..! 

          این روزها همه توو اکر اغتشاش 
          ریخت و پاش..! 

          تا خوی و سقز و زاهدان و خاش
           اگه دیدی جایی مفت می دن لواش          یواش یواش..! 

             می گن این روزها همشون شاکی ان             به خودم بزن ایمیل..! 
             ساواکی ان..! 

             همشون توو اکر بنگ و ساکی ان
             الکی ان..! 

              همه مست و َجلَب و تریاکی ان
            سوزاکی ان..! 

            اگه دیدی چندتایی از این قماش
          همشون می خوان که بی حجاب بشن            به خودم بزن ایمیل..! 

         جلوی آفتاب ظهر، گریل بشن، کباب بشن         خواب به خواب بشن..!
       )راستی!( اگه یه جایی دیدی می دن کباب          ال آب بشن..!

       به خودم بزن ایمیل..!
      اکر ما هدایته به سوی حق 

     بی رمق..!
    اقتصاد مال خره، ای بی نسق

   اگه دیدی، می پیچن یه چیزی رو توو زر ورق    لکه شق..!
  به خودم بزن ایمیل..! آخ... به خودم بزن ایمیل..! واخ... به خودم بزن ایمیل..!         به خودم بزن ایمیل..!    

خوشگل الحکایات

اشعر الشعرای یخته دل
حیدر سهیلی اصفهانی )صخره(
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