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ــع  ــن وض ــه ای ــم ک ــر این ــش درگی ــن هم ــا، م ــن روزه  ای
ــه؟  ــر کی ــادی تقصی ــور اقتص ناج

ــه  ــم، ب ــر می کن ــوب فک ــوب خ ــوب خ ــه خ ــار ک ــر ب  ه
ــم  ــا را می خون ــن خبره ــی رم ای ــا م ــم. ام ــی نمی رس جای
ــکالت  ــن مش ــه ای ــن ک ــش می نویس ــه هم ــم ک و می بین

ــه!  ــر دولــت قبلی همــش تقصی
 چرا برجام این طور شد؟ 
 مال عملکرد دولت قبلیه! 

 چرا تورم زده باال؟ 
 مال عملکرد دولت قبلیه؟ 

 چرا کار نیست؟
 مال عملکرد دولت قبلیه! 

ــوز  ــه کــه دولــت قبلــی هــم کــه هن ــادم می افت  بعــدش ی
نرفتــه بــود و دولــت فعلــی بــود، مشــکالت زیــاد مملکت 
زیــر ســر دولــت قبلــی بــود. قبلنــدش هــم همیــن بــود. 
یعنــی دولــت قبلــی باعــث و بانــی همــۀ مشــکالت ریــز 

و درشــت مــا بــود. 
 خــب آدم هــای حســابی! چــرا اصــال اجــازه می دیــن کــه 

دو کلوم حرف جیز

دولــت قبلــی درســت بشــه کــه بعــد ایــن قــذه بــال مــال 
ســرمون بیــاد؟ 

 ایــن روزهــا خیلــی درگیــر فلســفۀ وجــودی دیکتاتــوری 
هســتم. اصــال چــرا دیکتاتــوری بــه وجــود مــی آد؟ 
ــی، خیلــی راحــت،  ــه کــه از هــر کــس ســئوال کن طبیعی
ــی راه  ــد و ب ــه و کلــی ب ــاز می کن دهنــش را یــک وجــب ب

ــه.  ــوری می گ ــه دیکتات ب
 نه خره! 

 دیکتاتوری خیلی هم خوبه! 
ــدۀ  ــا پدی ــارزه ب ــرای مب ــه ب ــل عاملی ــوری در اص  دیکتات

ــی!  ــت قبل ــوم دول ش
ــت  ــه دول ــه و همیش ــی نباش ــت قبل ــه دول ــن اگ  می دونی

ــه؟  ــذه خوب ــه چق ــی باش فعل
 تا حاال فکرش رو کردین؟

قبلــی  آثــار شــوم دولــت  اون وقــت، هیــچ وقــت   
گریبانگیــرت نمی شــه. همیشــه دولــت، فعلیــه! تــا حــاال 
شــنیدین کــه می گــن: هــر چیــزی تــازه بــه تــازه خوبــه؟ 
زنبیــل رو بــر مــی داری و مــی ری خریــد، خانــوم جیــغ که 
نــه، امــا کمــی بــا صــدای بلنــد می گــه: »ســبزیش تــازه 

باشــه، وگرنــه می ذارمــش کنــار خــودت، تــوی کوچــه!« 
البتــه اشــتباه نشــه، مــن همیشــه تــوو کوچــه نمی خوابــم! 

بــه لطــف دولــت اســالمی، چیــزی کــه زیــاده مســجد! 
پســندید،  را  خانم هــا  نظــر  بایــد  این هــا،  همــۀ  بــا 
ــازه  ــزی ت ــر چی ــرد؛ ه ــول ک ــان و دل قب ــا ج ــت و ب پذیرف

ــه!  ــازه اش خوب ــه ت ب
 نمی دونــم تــا حــاال فحــش خوردیــن؟ اگــه فحــش 
قدیمــی باشــه، براتــون خیلــی عادیــه! گاهــی هــم جــواب 

ــا!«  ــه باب ــن: »خف می دی
 ایــن خفــه بابــا، بخشــیش مالــه اینــه کــه فحــش زیــادی 
قدیمــی شــده و حتــی باعــث نمی شــه کــه شــما تحریــک 
ــد باشــه،  ــا اگــه فحــش جدی ــن. ام ــا قاطــی کنی بشــین ی
ــه،  ــب کن ــت را جل ــاز ه ا ش توجه ــر ت ــه و عناص ــاب باش ن
ــت را  ــی و بعــد کت اولــش جــا می خــوری، مکــث می کن

ــی:  ــی آری و می گ در م
-» مادر *** چی گفتی؟« 

 بــا ایــن کــه واکنــش شــما تنــده، امــا بــا ایــن حــال، در 

ــکار حــس کــردی. اون، نوعــی ابت
ــوندۀ،  ــرار ش ــی تک ــک دموکراس ــرق ی ــه ف ــی ک  می بین
ــدۀ  ــر پدی ــه درگی ــه همیش ــزه ای ک ــدۀ، بی م ــته کنن خس
شــومِ دولــت قبلیــه، بــا یــک دیکتاتــوری حــی و حاضــر 

ــاده؟  ــذه زی ــه چق ــه در صحن و همیش
 اقــال تکلیفــت بــا خــودت معلومــه! هــی حوالــه 
ــت  ــه دول ــل از اون ب ــی و قب ــت قبل ــه دول ــی ب نمی ش
ــدا..!!! ــی..! ای خ ــت قبل ــه دول ــل از اون ب ــی و قب قبل

ببخشین کمی احساساتی شدم!
ــت.  ــازه  اس ــال ت ــره، کام ــورت می گی ــی ص ــر غلط  ه
کامــال تــر و تــازه! مثــل نونــی کــه تــازه از تنــور در اومــده 
باشــه. یــا ســبزی کــه تــازه چیــده شــده... حتــی تــو هــم 
ــم  ــی ه ــه. کم ــب می ش ــت جل ــت داری! توجه دوس
ــار داره  ــن ب ــرای اولی ــه ب ــی ک ــل کس ــی. مث ــج می ش گی

ــنوه!  ــازه رو می ش ــر و ت ــداِر ت ــش آب ــک فح ی
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 اکرشناسان ایرانی، شاخص بورل را به اخبار داخله
شاخص های اندازه گیری جهان اضافه 

کردند.
 در ابتــکاری جهانــی، کارشناســان و دانشــمندان ایرانی، 
ــی و  ــزان خوش بین ــری می ــرای اندازه گی ــاخصی را ب ش
ــی  ــری جهان ــاخص های اندازه گی ــبد ش ــه س ــی ب بدبین

افزودنــد. 
 بــه گــزارش خبرگــزاری فکاهــی مالنصرالدیــن، در ایــن 
ابتــکار و ابــداع جهانــی که با اســتقبال پرشــور هــواداران 
ــی و  ــزان خوش بین ــد می ــما می توانی ــد، ش ــه رو ش رو ب
ــد.  ــری کنی ــام را اندازه گی ــرات برج ــه مذاک ــی ب بدبین

ایــن شــاخص، بــورل نــام دارد. 
 کارشــناس مؤسســۀ دانــش بنیــاِد »شــاخصکی« بر وزن 
شیشــکی، در ایــن بــاره بــه خبرنــگار مــا گفــت: »ببیــن! 
ــا مشــکل بزرگــی داشــتیم و نمی دونســتیم کــه  ــا قبلن م
ــن  ــام خوش بی ــرات برج ــدۀ مذاک ــه آین ــد ب ــذه بای چق
باشــیم. اومــدن ایــن آقــای بــورل بــه مذاکــرات، کمــی 
ــده  ــۀ آین ــت: هفت ــال می گف ــرد. مث ــت ک ــا را راح کار م
سرنوشــت مذاکــرات مشــخص می شــه. مــن بــه آینــده 
خــوش بینــم. طــی دو هفتــۀ آینــده، مشــخص می شــه... 
ــه  ــم ب ــت ه ــچ وق ــا هی ــا. ام ــور حرف ه ــن ج و از ای
نتیجــه نرســیده. بــا شــاخصی که مــا ارائــه دادیــم، حاال 
ــرات  ــدۀ مذاک ــه آین ــه ب ــذه می ش ــد چق ــه فهمی می ش
خوش بیــن بــود. یــک بــورل؟ دو بــورل؟ ســه بــورل؟« 
خبرنــگار مــا گفــت: »ایــن جــوری خیلــی عالــی 
ــدۀ  ــه آین ــی ب ــزان خوش بین ــه می ــاال می ش ــه! ح می ش

ــن؟«  ــا بگی ــرای م ــر ب ــال حاض ــرات را در ح مذاک
ــی کار؟(  ــن چ ــمش رو می خوای ــه )اس ــارو کارشناس  ی
پاســخ داد: »همیــن االنــی کــه مــن دارم بــا شــما حــرف 
ــر  ــه صب ــارک... ن ــورل و دو چ ــدم ب ــک ص ــم، ی می زن

کــن! شــد یــک چــارک..!« 

 مسیوالن عسل توهم زا می خورند!
 دانشــمندان کشــف کرده انــد مســیوالنی کــه وعده هــای 
ــد  ــد، نوعــی عســل می خورن ــب و غریــب می دهن عجی

ــت.  ــه توهم زاس ک
ــن  ــن، ای ــی مالنصرالدی ــزاری فکاه ــزارش خبرگ ــه گ  ب
دانشــمندان کــه فقــط اسمشــان دانشــمند  اســت و اســم 
دیگــری ندارنــد، پــس از تحقیــق دربــارۀ تولــه خرســی 
ــم زا  ــل توه ــان عس ــا هم ــال، ی ــی ب ــه دل ــه ک در ترکی
خــورده بــود، متوجــه شــدند کــه ایــن تولــه خــرس، تــا 
مدت هــا وعــده می دهــد کــه وضــع تمــام خرس هــای 
ــه را  ــال هم ــه س ــرف س ــد و ظ ــوب می کن ــگل را خ جن
ــی!«  ــن جــور »شــکرهای اضاف ــد و از ای ــه دار می کن الن
پــس از ایــن جــور تحقیقــات، متوجــه شــدند کــه 
ــول و  ــون پ ــرم، چ ــه محت ــا نیم ــی ت ــیوالن کم ــن  مس ای
ــد کــه عســل  ــد اصــرار دارن ــه جیــب زدن ــادی ب پلــه زی
ــم، از  ــی ه ــان نالوط ــل فروش ــد و عس ــی بخورن خارج
ــان!  ــد در پاچه ش ــرک می کنن ــای ت ــی بال ه ــن دال همی
فــردای آن روز، هنــگام مصاحبــه، ایــن عســل های 
ــات  ــد. مطالع ــر می خورن ــن خاط ــه همی ــی را ب اضاف
ــیوالن  ــه مس ــی داد ک ــان م ــمندان نش ــن دانش ــی ای قبل
امــا  اضافــی« می خورنــد،  محتــرم صرفــا »شــکر 
اکنــون، مشــخص شــده کــه مشــکل مــال شــکر اضافــی 
ــد.  ــان می کنن ــوش ج ــم ن ــی ه ــل اضاف ــت، عس نیس

 لرستان: طرح تهاتر نهاده با پشلک 
 در پاســخ بــه طــرح تهاتــر گوشــت قرمــز بــا نهــادۀ دام، 
ســازمان کل امــور دام و حومــۀ اســتان لرســتان، طــرح 

جایگزینــی را پیشــنهاد کــرد. 
ــن، یکــی  ــه گــزارش خبرگــزاری فکاهــی مالنصرالدی  ب
از مســیوالن ایــن ســازمان کل و حومــه، جزئیــات 
ایــن طــرح را فــاش کــرد. او گفــت: » اســمه منــه 

نی خــوای؟« 
ــم  ــری ه ــن ل ــع! در ضم ــخ داد: »ن ــا پاس ــگار م  خبرن
ــی  ــی چ ــه چ ــد بفهم ــت بای ــزن. کل مملک ــرف ن ح

 » ؟ می گــی
ــا  ــت ب ــر گوش ــرح تهات ــارۀ ط ــا درب ــو! م ــت: »خ  او گف
نهــاده، خــوب فکــر کردیــم و بعــد اینــم جوابــش..!!!« 
خبرنــگار مــا گفــت: »عــه! بی تربیــت! ســی چــی 

می کشــی؟«  شیشــکی 
ــود. بعــد هــم   آن مســیول پاســخ داد: »خــو جوابــش ب
مــا یــه طــرح خــوب براشــون داریــم تــا نهــاده بــدن، مــا 

پشــکل گوســفند بدیــم؟« 
 خبرنگار ما پرسید: »پشکل سی چیشونه؟« 

ــرف  ــری ح ــن ل ــخ داد: »اوال م ــه پاس ــیول مربوط  مس
نزنــم و تــو بزنــی؟ دوم، پشــکل در ایــن اوضــاع بی گازی 
اوکرایــن و جاهــای دیگــه، خیلــی واجبــه! صــادر کنــن 

بــه اروپــا..!« 
ــه ذهــن خــود   عجــب فکــر بکــری؟ چــرا ایــن فکــر ب

ــود؟  ــیده ب ــا نرس اروپایی ه

 جوجه استان یا استانچه !
  در پــی ســخنرانی ریاســت محتــرم جمهــوری در 
ــان  ــرق کرم ــه ش ــده ب ــر وع ــی ب ــان، مبن ــوب کرم جن
ــر  ــه اســتان، کارشناســان خواســتار تغیی ــل ب ــرای تبدی ب
ــده اند.  ــتانچه ش ــا اس ــتان، ی ــه اس ــه جوج ــتان ب ــام اس ن
 بــه گــزارش خبرگــزاری فکاهــی مالنصرالدیــن، وعــدۀ 
رئیســی بــه مــردم جنــوب و شــرق اســتان کرمــان بــرای 
ــر آن  ــه اســتان، کارشناســان را ب ــۀ آن هــا ب ــل منطق تبدی
داشــته اســت تــا عنــواِن جدیــدی بــرای ایــن اســتان های 

کوچولــو موچولــو انتخــاب کننــد. 
 یکــی از کارشناســان کــه همیشــه هنــگام مصاحبــه بــا 
ــین«،  ــو ننویس ــم من ــون اس ــون بابات ــد: »ج ــا می گوی م
تاکیــد کــرد کــه پــس از تشــکیل اســتان البــرز کوچولــو 
کــه مرکــز اســتان یعنــی کــرج تــا تهــران را می تــوان بــا 
دوچرخــه پــا زد و رفــت، نــام اســتان کمــی غلــط انــداز 
ــد  ــد دارن ــه قص ــی ک ــای رئیس ــاب آق ــت. جن ــده اس ش
ادامه دهنــدۀ راه احمدی نــژاد در تشــکیل اســتان های 
ــن  ــی را در ای ــرا نهضت ــد، ظاه ــو باش ــو موچول کوچول
بــاره راه انداخته انــد کــه منجــر بــه تشــکیل اســتان های 

بســیار کوچولــو باشــد.« 
 ایــن کارشــناس در ادامــه افــزود: »پیشــنهاد بنــده ایــن 
ــز دو  ــتان ها، مرک ــن اس ــکیل ای ــگام تش ــه هن ــت ک اس
اســتان چســبیده بــه هــم، یــک شــهر مــرزی باشــد تــا 
ــۀ  ــال طبق ــد. مث ــتفاده کنن ــر اس ــوان از ادارات همدیگ بت
ــان شــمالی باشــد و  ــال اســتان کرم اول اســتانداری، م
ــون  ــی. ادارۀ آبش ــان جنوب ــتان کرم ــال اس ــۀ دوم، م طبق
هــم همیــن طــور... دربــارۀ ادارات کوچکتــر یــک 
ــاق  ــتان و ات ــک اس ــور ی ــه ام ــاق ب ــک ات ــه ای، ی طبق
دیگــر، بــه امور اســتان دیگــری اختصــاص داده شــود.« 
 پســر آن کارشــناس در ایــن بــاره گفت: »اســم اســتان را 

بــذارن جوجــه اســتان... کوچولــو موچولو نازنــازی..!« 
پــدرش هــم تــق زد پــس گردنــش و گفــت: »مــزه نریــز! 
قبــال اســمش انتخــاب شــده: اســتانچه! مثــل کمانچه!« 
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ــب   ــان مکت ــه »مالی 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

• گفتــم کــه گفتــم! شــما هــم کــه دســت بــه سانســورتون گفتگو با دکتر االغ خرنژاد
ــرم  ــد؟ ب ــوم ش ــب تم ــی خ ــن. خیل ــش کنی ــه، قیچی خوب

ــا؟  ــراغ یونجه ه س
- نــه اســتاد..! مگــه این هــا مــرض دارن کــه هــی مذاکــره 

رو بــه خاطــر منافعــش کــش و طــول بــدن؟ 
• تو مرض داری هی می آی سراغ من؟ 

- این هم حرفیه! یعنی همش منافع شخصیه!؟
ــری  ــه س ــرائیل ی ــه! اس ــن بچ ــف! ببی ــطوح مختل • در س
ــی؟  ــی چ ــری! یعن ــه س ــا؟ ی ــی ه ــه یک ــع داری... ن مناف
نخســت وزیــر، بایــد شــلوغ کنــه و اوضــاع مملکتــش رو 
ربــط بــده بــه ایــران... یــه عــده در آمریــکا، نون برجــام رو 
ــران...  ــن... در ای ــروز بش ــات پی ــا در انتخاب ــورن ت می خ
ــم  ــور کن ــم تص ــن... می تون ــش کنی ــه ول ــران رو دیگ - ای

ــرای چــه کســانی داره...  ــدی ب برجــام چــه فوای
• خــب دیگــه! مــن هــم مــردم از گشــنگی... یختــه یونجه 

آوردی، راس فیــه مافیــه، داری از مــن ســئوال می کنــی... 
- یه کم دیگه تموم می شه...

• خو بنال! 
- عاقبت این برجام لعنتی به کجا می رسه؟ 

• بــه همیــن جــا کــه هســت..! بــه هــر جــا کشــیده بشــه، 
برمی گــرده بــه همیــن جــا..! 

- مشــغول خــوردن شــدی؟ گــور بابــای برجــام و مصاحبۀ 
من..!

• گــور بابــای خــودت اصــال..! مــال باباتــو کــه نخــوردم، 
ثمــرۀ مصاحبــۀ خودمــه!

ــرات آوردم،  ــی ب ــۀ اوکراین ــه یونج ــد ک ــن ش ــر م - تقصی
ــرات  ــه ب ــه اگ ــدی... دیگ ــود ش ــود بی خ ــور از خ ــن ط ای

ــی آوردم.  ــۀ اوکراین یونج
ــو  ــر و ورهات ــن ش ــینم ای ــم می ش ــن ه ــردی م ــال ک • خی
ــوو... ــم ت ــی می زن ــک، همچ ــا جفت ــم؟ ب ــوش می کن گ

- شکمم! مؤدب باش! 
ــت  ــا خوانندگان ــو ب ــات..! خداحافظیت ــر ج ــاال ه • ح

ــاک!  ــه چ ــزن ب ــن، ب بک
ــاب  ــزن، جن ــرف ن ــم ح ــر ه ــن پ ــا ده ــظ! ب - خداحاف

دکتــر..! کارشــناس مســائل اســتراتژیک..!

ــناس  ــژاد، کارش ــر االغ خرن ــاب دکت ــه جن ــالم ب ــا س - ب
ــار  ــت ی ــم بخ ــروز ه ــتراتژیک، ام ــائل اس ــتۀ مس برجس
ــم و ...  ــه برس ــران مای ــتاد گ ــما اس ــت ش ــا خدم ــود ت ب

• یونجه آوردی؟ 
- یونجۀ اوکراینی نونوآر و خوشمزه..!

• اگه هسته ای مسته ای باشه چی؟ 
- جناب دکتر ! هنوز که نیروگاهشون نترکیده..!

• نکنــه می خــوای دربــارۀ اوکرایــن ســئوال کنــی... 
ــد!  ــد ش ــم ب حال

- نــه اســتاد! ایــن موضــوع دیگــه زیــادی تکراری شــده... 
می خــوام دربــارۀ برجــام ســئوال کنــم! 

• حالم بدتر شد! سطل با خودت آوردی؟ 
- می خواین استفراغ کنین؟ 

• خر استفراغ می کنه؟ 
ــواد  ــده... نمی خ ــی ش ــدم چ ــال! فهمی ــتاد بی خی - اس

ــن...  ــح بدی توضی
• ده بنــال..! بــرم ســری بــه اون یونجه هــای تحفــه مــال 

األوکرایــن بزنــم، ببینــم چیــه، چطوریــه؟ 
ــه؟  ــام چی ــۀ برج ــن قضی ــتاد، ای ــم! اس ــم! چش - چش
ــق  ــه و تواف ــت می ش ــه درس ــه دیگ ــه هفت ــن ی ــی می گ ه

می کنیــم و بعــد می زنــن زیــرش! 
• کی زدن زیرش؟ توافق کردن دیگه! 

- کی توافق کردن که ما نفهمیدیم؟ 
• همیشه در حال توافق هستن...

- حتما سر کارم..! 
• همه سر کاریم! 

- جــان مــن اســتاد! یونجــۀ اوکراینــی..! خوشــمزه 
خوشــمزه! 

• توافقشــون اینــه کــه مــا همــه بریــم ســر کار... ایــن کار 

هــم  بــه دقــت انجــام شــده...
- تازه آفتاب آمد، دلیل آفتاب..!

• مــا ایــن جــا خــال نداریــم. آفتابــه می خــوای بــرداری 
بــرو پشــت طویلــه... مــا فضــوالت انســانی رو ایــن جــا 

ــم.  ــل نمی کنی تحم
- اســتاد..؟ اصــال ولــش کــن! ببخشــین می شــه یــه کــم 

توضیــح بدین؟ 
ــد  ــی بای ــت و ه ــا آدم جماع ــاد ب ــا افت ــر کار م ــاز س • ب
ــد  ــام محم ــون ام ــه هم ــن. مگ ــات بدی ــح واضح توضی
ــت:  ــن نگف ــش می نازی ــذه به ــه اینق ــون ک ــی تحفت غزال
"الحــر تکفیــه اإلشــارة؟" آزاده مــرد را اشــارتی بــس 

ــت؟  اس
- بله استاد! اما کمی توضیح بدین تا... 

• تــا صفحــه پــر بشــه، واســه چــاپ... فهمیــدم! بچــاپ 
ــن ســفره  ــه کــه ای ــن! کل داســتان این ــه دیگــه..! ببی بچاپ

برجــام، خــوان کرمــه... خــوان کــرم بــود و بــداد از...
ــه  ــون رو ادام ــن، توضیحت ــو ول کنی ــاال اون ــتاد، ح - اس

ــن..! بدی
• مــرد حســابی! می دونــی ایــن ســفره چنــد ســاله 
پهنــه؟ بعــد همیــن جــوری یهــو بگــن جمعــش کنیــن... 
می دونــی در دو طــرف غائلــه چنــد نفــر ســکته می زنــن، 

ــن؟  ــقط می ش س
- اصال به فکرم هم نرسیده بود. 

• اینقــذه بــدم مــی آد، آدم جماعــت از فکــر حــرف 
؟  می زنــه

ــرم  ــوان ک ــن خ ــه ای ــم ک ــه می گیری ــس، نتیج ــب پ - خ
ــه... ــد پهــن بمون بای

• از پس و پیش..!
- آخرش گفت..! 

89



1011

گپ و گفت

ــرش  ــرای پذی ــهر رو ب ــگاه ش ــت ورزش ــنیدی ظرفی - ش
ــردن؟  ــر ک ــوان دو براب بان

• مگــه ورزشــگاه، زایشــگاهه کــه پذیرشــش رو دو برابــر 
کردن؟ 

- بــز! پذیرشــش کــه دو برابــر نشــده... معنیــش اینــه کــه 
زن هــا بــرن ورزشــگاه، بــازی فوتبــال ببینــن!

ــم رو  ــداره، زن ــکل ن ــرعی مش ــر ش ــه از نظ ــا..! دیگ • ه
ــتم؟  برفس
- نه دیگه! 

• با دوچرخه هم بره؟ 
- با دوچرخه هم بره! 

• چی شده؟ رژیم برگشته؟ 
- نه خیر! فکر رژیم برگشته..!

• خــو چــرا، هــر بــار این هــا یــه حــرف می زنــن؟ 
ــوار  ــت س ــه می خواس ــو زدم ک ــر بدبختم اون روز دخت

ــه؟  ــه ش دوچرخ
- دستت بشکنه، اون مرضیه بی چاره رو چرا زدی؟ 

• خو می گفتن حرومه؟ 
- چرا حرومه؟ 

ــه  ــدش، ی ــن بع ــینه رو زی ــت بش ــن، زن جماع • می گفت
جــوری بشــه..!

- خفه خفه! بی تربیت!
• خــو، اون هــا کــه می گفتــن و بــا آب و تــاب تــوو 
ــن  ــن و م ــوش تربیت ــردن، خ ــف می ک ــون تعری تلویزی

بدبخــت کــه دوبــاره می گــم، شــدم بی تربیــت؟ 
- اون ها رو مصلحت بود. 

• چه مصلحتی؟ 
ــور  ــه ای ج ــوز ب ــا هن ــل م ــن! عق ــون می دون - خودش

مصلحت هــا قــد نمــی ده... 
ــون داره.  ــه زب ــداره کــه... کار ب ــه عقــل ن • آخــه کاری ب

مــال مــا کوتاهــه و مــال اون هــا دراز! 
ــم. دیگــه، هــم  ــا نمی دون - حــاال دراز و کوتاهــش رو م

دوچرخــه ســواری حاللــه، هــم ورزشــگاه رفتــن!
• میگوم پرویز؟ 

- ها..! 
• راستش ما فکر می کنوم که مشکل فقط زمانه... 

- یعنی چی؟ 
• همین، زمان بین حروم و حالل..!

- ای دیگه چنه؟ 
• ببیــن! قبلنــا، خیلــی طــول می کشــید، حــروم، حــالل 
بشــه! ایــن روزهــا ســرعت تبدیــل حــروم بــه حــالل، یــه 

کــم زیــاد نشــده؟ 
- چــرا واللــه! صــاف شــدیم تــا ویدئــو و ماهــواره حــالل 
شــد. چقــذه کتــک خوردیــم، چقــذه دیــش و رســیور و 
ویدئــو از مــا برداشــتن بــردن اینداختــن زیــر غلتــک... 

ــم  ــی ه ــی و دودک ــره، آبک ــش ب ــور پی ــن ط ــه همی • اگ
ــا..!  ــه، ه ــوب می ش ــی خ ــه، خیل ــالل بش ح

ــی  ــه قایمک ــه! اگ ــاال رفت ــی ب ــرعت کار کــه خیل - س
ــه  ــاال ب ــدارن... ح ــت ن ــم کاری ــی ه ــوری و بکش بخ
لطــف خــدا، یــه روز دیگــه بگــن حاللــه... اون دیگــه... 
• واللــه فاطــی دافــه هــم ایــن روزهــا داره بــار عــام می ده 

و می گــه صیغکــی بــوده... 
- سیخکی؟ 

• نه بابا..! یعنی صیغه ای دیگه..! 
- ها، از اون لحاظ..!

• ها، همون لحاظ که گفتی! 
ــه  ــاال، کار ب ــره ب ــرعت ب ــور س ــن ط ــالله همی ــه! ایش - ن
نمــاز و روزه هــم می کشــه... همــه چــی بــا هــم حــالل 

می شــه...
• به حق پنج تن! خدا از زبونت بشنفه!  
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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،  ــالن 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 و محصــوالت بی ربــط و ضعیفــی را 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 چالی 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 نخســت وزیــر قبلــی انگلســتان، بخواهــد بــرای همتــای کنونــی اش نامــه بنویســد، 

ــت؟ ــه خواهد نوش چ
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ــم! امــروز داشــتم ســخنرانی قشــنگ  ــزی جون  ســالم لی
بعــد از انتخابــت بــه نخســت وزیــری مملکــت رو 
ــا  ــاغ ب ــه ب ــی..! چ ــه وعده های ــه! چ ــه ب ــنیدم. ب می ش

ــس!  ــه نف ــاد ب ــه اعتم ــن هم ــه ای ــه، ب ــه ب ــی..! ب صفای
لیــزی جونــم! ایــن وعده هایــی کــه تــو موقــع ســخنرانی 
دادی، حتــی خــوِد ملکــه ویکتوریــا هــم، نــه فقــط 
ــه  ــت ک ــل داش ــذه عق ــه اینق ــه، بلک ــرا کن ــت اج نتونس
وعــده نــده. امــا اعتمــاد بــه نفس تــو را بنــازم! مشــکالت 

ــچ!  ــه هی ــردی. اون ک ــل ک ــه ح ــی را ک فعل
 حــاال وعــده مــی دی کــه مشــکالت ثابــت مملکــت را 
ــده، اون هــا را هــم حــل  کــه از زمــان کرمــول باقــی مون

می کنــی. 
مراســم  در  کــه  دیــدم  را  بچــه ای  دختــر  مــن   
فارغ التحصیلــی دبیرســتانش داشــت ســخنرانی می کــرد 
و فکــرش همــه ایــن بــود کــه چیــزی بگــم همــه را خوش 
ــمان  ــا چش ــرگ ب ــت گ ــه مش ــه ی ــن ک ــل از ای ــد. غاف آی
ــن  ــوب می دون ــن و خ ــگاه می کن ــش ن ــد به ــار دارن خم
ــده  ــاب ش ــن انتخ ــرای ای ــط ب ــه، فق ــر بچ ــن دخت ــه ای ک
ــر از  ــم غی ــس ه ــر ک ــه. ه ــی نمون ــی خال ــه اون کرس ک
ــاره اش  ــه پ ــا تیک ــن گرگ ه ــت، ای ــا می نشس ــو اون ج ت

می کــردن. 
 خیــال کــردی عاشــق اون مو هــای بولنــدت شــدن؟ تــو 

فقــط محللــی بچــه! می فهمــی؟ محلــل..! 

 می دونــم نامــۀ منــو بخونــی، پوزخنــد می زنــی و 
ــه  ــودی ک ــل ب ــتون چرچی ــودت وینس ــه خ ــی؛ مگ می گ

ــر؟  ــارگارت تاچ ــم م ــاال بش ــن ح م
 خیلــی خــب! حواســم هســت. مــن هــم محلــل بــودم. 
مگــه ندیــدی هــر کاری کــه می خواســتم بکنــم یــه خفــۀ 
ــم؟  ــل می گرفت ــه تحوی ــخص ملک ــی از ش ــزرگ حت ب
همیشــه در نشســت های خصوصــی، ملکــه بــه مــا 
پیــام مــی ده. نــه مثــل قدیمــا، از طریــق حاجــب دربــار، 
گاهــی یــک نفــر کــه همــه خیــال می کنیــم نقــاش ملکــه 
اســت، عیــن جــن ســر راهــت ســبز می شــه تــا بــر و بــر، 
تــو چشــات خیــره بشــه و بگــه: ببیــن! بوریــس، گاهــی 
ــد  ــه پوزخن ــخص ملک ــی ش ــه حت ــی ک ــی می کن کارهای
ــگاه  ــاش ن ــوو چش ــانه ت ــد ملتمس ــو بای ــد ت ــه. بع می زن
کنــی و بگــی، بــه نظــر تــو ملکــه از چــه کارهــای مــن 
ــت  ــوری به ــه رو ج ــام ملک ــی آد و اون پی ــش نم خوش

ــه.  ــخصی خودش ــر ش ــگار نظ ــه ان ــه ک می گ
ــوی  ــودت رو جل ــت رو جمــع کــن کــه خ ــس حواس  پ
ــر کاه لــوس نکنــی. مثــل بچــۀ آدم،  ــرزن آب زی ــن پی ای
ــون  ــه خ ــن و خف ــد را بک ــد ارش ــک کارمن ــای ی کاره
بگیــر! هــر کاری کــه چرچیــل یــا تاچــر کــرد هــم بنــا بــه 
ــود کــه در اون زمــان  ــا ملکــه ب دســتور شــخص شــاه ی
ــد.  ــادر نمی ش ــار ص ــب درب ــق حاج ــه از طری ــم دیگ ه
خــت بولنــدت رو از جلــوی 

َ
لیــزی جــون! اون موهــای ل

چشــات بــزن کنــار و خــوب بــه حرف هــام فکــر کــن... 
ــواد.  ــر نمی خ ــت وزی ــه، نخس ــن مرحل ــتان در ای انگلس
چــون مشــکالتی داره کــه فقــط شــخص ملکــه می تونــه 
حلــش کنــه. یکیــش همیــن اســتقالل اســکاتلند... همــه 
بــا دو چشــم خودشــون دیــدن کــه بخــش اعظــم ملــت 
اســکاتلند رای بــه ادامــۀ الحاقشــون بــه انگلســتان دادن. 
ــود.  ــرون ب ــد کام ــه کار دیوی ــردن ک ــال ک ــم خی ــه ه هم

نقــش دیویــد حتــی در حــد قــازورات هــم نبــود. 
 یــه مدتیــه کــه انگلســتان، مســتقیم از دربــار اداره 
می شــه و مــا ایــن جــا یــه مشــت محللیــم. می فهمــی؟ 
تــو قــراره اون جــا مثــل یــک کارمنــد مطیــع و آرام 
ــی.  ــت رو می کن ــه داری تالش ــی ک ــود کن ــینی و وانم بش
ــا  ــار موهــای خــودم رو هــم نداشــتم. ت مــن حتــی اختی
ــی  ــار اســمم شــده، بوریــس جول ــوو درب ــدم کــه ت فهمی
ــی  ــی یک ــینم روی کرس ــرم بش ــدم ب ــور ش ــی، مجب پول
ــه کار  ــوام ک ــهر و ازش بخ ــلمونی های ش ــن س از بهتری
ناممکنــی در حــد مرتــب کــردن ایــن کرک هــای در هــم 

ــونه.  ــام برس ــه انج ــه رو ب ریخت
 اقــال همــه، از جملــه ملکــه دیــدن کــه مــن تالشــم رو 
ــد  کــردم. خلقــت خــدا رو کــه نمی شــه کاری کــرد. الب
ــک روزه را  ــۀ ی ــت جوج ــه مش ــرش، ی ــوو ع ــا، ت اون ج

ــردن.  ــدوم ک ــن مع ــای م ــردن موه ــت ک ــرای درس ب
ــود کــه  ــا، کاری ب ــۀ اروپ  ببیــن لیــزی! خــروج از اتحادی
از بــاال دســتورش صــادر شــده بــود. مــن هــم قــرار بــود 
ــت  ــن! ماموری ــار... همی ــرم کن ــونم و ب ــام برس ــه انج ب
ــن  ــن م ــرای رفت ــوس ب ــمارش معک ــد، ش ــام ش ــه انج ک
شــروع شــد. بایــد هــم می رفتــم. چــون ایــن منــم 
یهــودای خائــن! امــا یــه نگاهــی بــه ایــن اروپــای فلــک 
ــو  ــم عض ــا ه ــود م ــرار ب ــه ق ــن ک ــک ک ــداز... ف زده بن

ــیم.  ــون باش اتحادیش
 تــو دختــر خوبــی هســتی. حتمــا می دونــی کــه دربــارۀ 

بعضــی چیزهــا ســئوال نمی کنــن. ایــن طــور نیســت؟ 
ماموریــت تــو ایــن بــود کــه بوریــس جانســون بــره کنــار، 
همیــن! فعــال ماموریتــی نــداری، تــا ببینــن چــه ماموریتی 
ــا  ــر دبیرســتانی خــوب می شــه دســت و پ ــه دخت ــرای ی ب
ــوندن روی  ــو را می نش ــل ت ــی مث ــرا یک ــه عم ــرد. وگرن ک

ایــن صندلــی پــت و پهــن، پــر از میــخ..! 
 فــک کــن کــه مثــال ماموریــت داشــته باشــی کــه بحــران 
اقتصــادی، یــا تــورم در حــال رشــد رو کــه همــه علتــش 

رو می دونیــم، مهــار کنــی. فقــط فکــر کــن! وقتــی 
ــال  ــازار م ــالن ب ــه، ف ــران تحریم ــه، ای ــیه تحریم روس
آمریکایی هاســت و ارزش پــول انگلســتان باالســت و در 
رقابــت بــا چیــن، امــکان افزایــش تولیــد نداریــم. ســراغ 
ــت،  ــه رف ــال نمی ش ــدا اص ــکر خ ــه ش ــم ک ــا ه چینی ه
آلمان هــا همــه  نمــی دن،  اجــازه  اربابانمــون  چــون 
ــا  ــرکت های م ــا ش ــر ج ــا ه ــادن ت ــا راه افت ــال م ــا دنب ج
ســرمایه گذاری کنــن، بــا کیفیــت بــاال و کمــی ارزان تــر، 
ــوری  ــه ای، چط ــه مدرس ــو بچ ــارن، ت ــون رو در بی پدرم

ــری؟  ــورم رو بگی ــن ت ــوی ای ــوای جل می خ
ــن فرانســوی ها نســناس اشــاره  ــه ای ــت، ب ــادم رف ــازه ی  ت
ــر  ــون دراز و ه ــت و زبونش ــون بی کیفی ــم. جنس هاش کن
جــای چیــن بــری، یــک جنــس چینــی فرانســوی األصــل 
انتظــار مــا را می کشــه، بــا ده درصــد قیمــت جنس هــای 
مــا... بعــد می بینــی زبونشــون بــه افــالک بلنــده. 
ــتعمرات  ــس در مس ــتعمار انگلی ــابقۀ اس ــه س ــی ب همچ
ــراغ  ــتۀ گل، س ــا دس ــون ب ــگار خودش ــه ان ــردازن ک می پ

ــن.  ــون رفت مستعمراتش
ــۀ گرگ هــا..!  ــر گل ــن وضــع ماســت! شــدیم گــرگ پی  ای
ــۀ  ــوردن و بقی ــدون خ ــه دن ــم، ن ــکار داری ــون ش ــه ج ن
ــه و  ــا تیک ــتن ت ــا هس ــادن م ــر افت ــه منتظ ــای گل گرگ ه
پاره مــون کنــن. مملکــت مــال ملکــه اســت و زیــاد هــم 
ــیم،  ــا برس ــه کج ــراره ب ــت ق ــت، عاقب ــم نیس ــراش مه ب
ــتین  ــی می خواس ــه: »دموکراس ــش می گ ــوو دل ــون ت چ
پدرســوخته ها..! بفرمــا ایــن هــم همــون آشــی کــه 

ــن!«  ــت کنی ــینین کوف ــن! بش پختی
اون  از  چــون  بگــم...  بهــت  را  همین هــا  خواســتم   
ــه  ــه هــم خــورد. جــای گل ــم ب ســخنرانی مســخره، حال
ــم،  ــم می گفت ــن ه ــالت را م ــن خزعب ــت. همی ــم نیس ه
ــوندم و  ــام رس ــه انج ــه را ب ــت ملک ــرش ماموری ــا آخ ام

ــم.  ــه باش ــوب ملک ــر خ ــا پس ــم رد کارم، ت رفت
ــوی  ــن جل ــظ... در ضم ــون، خداحاف ــزی ج ــال لی  فع
دوربین هــا گفتــم کــه کمکــت می کنــم. بی خیــال..! 
ــالع  ــا اط ــال، ت ــق و ح ــی عش ــم مرخص ــه رفتی ــا ک م

ــد..!   بع
                                                           

                                                                                                                               بی اعتنا به تو
یس  بور
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اخبار خارجه

 انلگیسی های حسود، الحسود الیسود!
 دانشــمندان متوجــه افزایــش شــاخص حســادت در 

شــده اند.  انگلیســی ها  میــان 
مالنصرالدیــن،  فکاهــی  خبرگــزاری  گــزارش  بــه   
ــی  ــات علم ــز مطالع ــده در مرک ــام ش ــات انج مطالع
ــزان حســادت  ــد، حاکــی از افزایــش می منچســتر یونایت

ــت.  ــتان اس ــردم انگلس ــان م در می
بــر  ایــن مرکــز کــه اضافــه  از دانشــمندان   یکــی 
ــی  ــد بوق ــم مم ــال ه ــازی فوتب ــای ب ــمندی، روزه دانش
منچســتر یونایتــد اســت، در ایــن بــاره گفت: »راســتش، 
انگلیســی ها خیلــی حســود شــدن، خصوصــا بــه 
کشــور و ملــت شــما خیلــی حســادت می کنــن.« 

 خبرنگار ما پرسید: »آخه واسه چی؟«
 ممــد بوقیشــون پاســخ داد: »آخــه شــما، تــورم مرتبــی 
ــه و  ــارژ می ش ــون ش ــرخ تورمت ــاه، ن ــر م ــن و ه داری
همیــن باعــث شــده کــه چشــم های انگلیســی ها، 

ــه!«  وربقلنب
ــم  ــما ه ــب! ش ــه جال ــه، چ ــت: »ع ــا گف ــگار م  خبرن
چــه  در  حســادت  ایــن  خــب  وربقلنبــه!  می گیــن 

ــرده؟«  ــدا ک ــی نمــود پی جاهای
 ممــد بوقیشــون گفــت: »در شــاخص تــورم! مگــه 
ــم..!«  ــورم داری نمی بینــی کــه هــر مــاه مــا ده درصــد ت
ــای..! ده  ــا نچ ــن! بپ ــرد: »ببی ــد ک ــا تاکی ــگار م  خبرن
درصــد مــال ده ســال پیــش مــا بــود. حــاال بــرو پنجــاه 
ــر..! زکــی! فــک  ــل بگی درصــد و صــد درصــد را تحوی
کــرده، بــه همیــن راحتــی می تونــن، شــاخص تــورم مــا 
ــادت!«  ــن از حس ــن بمیری ــذارن. بری ــر ب ــت س رو پش

از  ُمــردم  »واللــه  کــرد:  تاکیــد  بوقیشــون  ممــد   
 » ! . . ت د حســا

 پیروزی غیر نظامی بر روسیه 
 نخســت وزیــر ســابق اوکرایــن اعــالم کــرد: مــا قطعــا بــر 
روســیه پیــروز خواهیــم شــد، امــا نبایــد انتظــار پیــروزی 

نظامــی داشــته باشــیم. 
ــا  ــن، یولی ــی مالنصرالدی ــزاری فکاه ــزارش خبرگ ــه گ  ب
ــت: »در  ــا گف ــگار م ــا خبرن ــه ب ــنکو در مصاحب تیموش
پیــروزی مــا بــر روســیه اصــال هیــچ شــکی نیســت. یعنی 
ــت.«  ــا ماس ــروزی ب ــا پی ــه! قطع ــو یخت ــال بگ ــما اص ش

 خبرنــگار مــا پرســید: » امــا خانــوم شــما خــودت داری 
می بینــی، نصــف مملکتتــون دســت روســیه اســت و 
ــوره.  ــم نمی خ ــه چش ــما ب ــروزی ش ــم از پی ــانه ای ه نش

چطــوری می گیــن کــه پیــروز می شــین؟« 
 یولیاشــون گفــت: »خــب اون از لحــاظ نظامیــه و پرســش 
ــا  ــن. ام ــن بگ ــی اوکرای ــان جنگ ــد فرمانده ــما را بای ش
ــک  ــما ش ــال ش ــم. مث ــی می گ ــر نظام ــر غی ــن از نظ م
ــن  ــال اوکرای ــی فوتب ــم مل ــه تی ــده ممکن ــه در آین ــد ک نکنی
ــال...  ــال والیب ــد، مث ــال نش ــه. فوتب ــروز بش ــیه پی ــر روس ب

ــتی!«  ــد، کش ــال نش والیب
ــک  ــط ی ــرا..! فق ــه عم ــتی ک ــت: »کش ــون گف  خبرنگارم

ــه..!«  ــم ایران ــم تی ــت و اون ه ــیه اس ــف روس ــم حری تی
 یولیلشــون جــواب داد: »ببیــن، تــو از کشــتی چــی 
می دونــی؟ می دونــی کشــتی گیرهای اوکراینــی چقــذه 

ــن؟«  قوی
ــا  ــو هــم ب ــا، ت ــم باب ــرو بینی ــا پاســخ داد: »ب ــگار م  خبرن
ــچ  ــرو ب ــا ب ــون ب ــون؟ برفسش ــتی گیرهای زاقارتت اون کش
ــۀ  ــا همــون اول ضرب ــرن ت ــار خودمــون کشــتی بگی جویب

ــی بشــن.«  فن
 هیچــی دیگــه داشــت گیــس کشــون می شــد کــه 
ــن  ــی اینداخت ــا تیپای ــا را ب ــگار م ــردن. خبرن ــون ک جداش

بیــرون..! 
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 مهمات کره شمالی، به جای سوت، سرود 
می خواند

 مهمــات ارســالی کــرۀ شــمالی بــرای جنــگ روســیه و 
اوکرایــن، بــه جــای ایــن کــه ســوت بکشــد، بــرای رهبــر 

ــد.  ــرود می خوان ــزرگ س ب
مالنصرالدیــن،  فکاهــی  خبرگــزاری  گــزارش  بــه   
ــن  ــۀ اوکرای ــیه در جبه ــش روس ــان ارت ــی از فرمانده یک
اعــالم کــرد کــه مهماتــی کــه از کــرۀ شــمالی بــرای مــا 
ــض  ــه مح ــون ب ــت. چ ــاز اس ــر س ــیار دردس ــده، بس آم
ــد،  ــوت بده ــدای س ــه ص ــن ک ــای ای ــه ج ــلیک، ب ش
جیــغ می کشــد کــه »رهبــر بــزرگ مــا پاینــده بــاد! کیــم 

ــگ اون..!«  ــم جون ــگ اون! کی جون
ــذار  ــی داره؟ ب ــه عیب ــو چ ــید: » خ ــا پرس ــگار م  خبرن

ســرودش رو بخونــه!« 
 فرماندهــه پاســخ داد: »خیلــی عیــب داره! چــون کیــم 
جونــگ اون، نــه رهبــر ماســت و نــه رهبــر اون هــا... نــه 
مــا زیــر بــار جنــگ می ریــم و نــه اون طــرف زیــر بــار 

ــن، مــی رن.  مــی ره. هــر دو طــرف قهــر می کن
خبرنگار ما تاکید کرد: »خدا صبرتون بده..!« 

  فؤاد حسین: جون باباتون، برجام را احیا 
کنید! 

 وزیــر امــور خارجــۀ عــراق در گفتگــو بــا معــاون وزیــر 
ــه برجــام  ــکا، خواســتار بازگشــت ب امــور خارجــۀ آمری

شــد و تاکیــد کــرد: »جــون باباتــون! «
ــن  ــن، ای ــی مالنصرالدی ــزاری فکاه ــزارش خبرگ ــه گ   ب
ــارا لیــف التمــاس کــرد: »جــون  ــه بارب مقــام عراقــی، ب
س تــون، برجــام را احیــا کنیــن و 

َ
باباتــون، جــون همــه ک

بــا مذاکــره و دوســتانه و عشــق مــن، جــون مــن مکــش 
ــه خــدا مــا را ســه  ــن. ب ــو، مشــکالتتون رو حــل کنی من
ــون  ــم دعوات ــت ه ــر وق ــن. ه ــفالت کردی ــت اس دس
ــه برجــام  ــه بنــد هــم ب می شــه، می آییــن ســراغ مــا... ی
ــه.  ــخص کن ــم مش ــوا را ه ــن دع ــه زمی ــن ک ــه کنی اضاف
ــن و  ــدا کنی ــم پی ــی را ه ــی، دریای ــه زمین ــه تیک ــی ی یعن
قــرار بذاریــن هــر وقــت دعواتــون شــد بریــن اون جــا... 

لطفــا عــراق هــم نباشــه.« 
ــؤاد  ــه ف ــودش ب ــتمال خ ــا دادن دس ــف، ب ــارا لی  بارب
ــت  ــاک نخس ــات پ ــکر از احساس ــن تش ــین، ضم حس
ــی  ــاال، یعن ــن ح ــه »همی ــرد ک ــد ک ــراق، تاکی ــر ع وزی
ــت  ــما صحب ــا ش ــن دارم ب ــه م ــاال ک ــن ح ــا همی دقیق
ــای  ــن، همت ــه می کنی ــور گری ــن ط ــما ای ــم و ش می کن
ــر اســرائیل را  ــای نخســت وزی ــون، جفــت پ آمریکایی ت
ــا  ــه. ب ــش می گ ــا را داره به ــه همین ه ــا گری ــه و ب گرفت
ایــن فــرق کــه از اســرائیلی ها می خــواد کــه زمیــن 
دعواشــون بــا ایرانی هــا، بــه آمریــکا کاری نداشــته 

ــه.«   باش
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خوشگل الحکایات

اسکوچیچ چون رفت و تیم هم شد خراب                                           کی روش از ره می رسد چون جوی آب 
تو نبودی خوش زبان و خوش کرم ای اسکوچیچ                                 تاج از ره آمده با صد ادا، ول کن بپیچ! 

                                                       اسکوچیچ چون رفت و تیم هم شد خراب
                                                          کی روش از ره می رسد، چون جوی آب 

تو کجا و کی روش پر جیغ و پر غوغا کجا؟                                    ساکت و افسرده  ماندی وسط خوف و رجا
باند تو کو وسط این گیس کشاِن نا به جا؟                                         حال که تاج آمده، کو آن پناه و التجا؟

                                                         اسکوچیچ چون رفت و تیم هم شد خراب
                                                          کی روش از ره می رسد، چون جوی آب 

چند روزی مانده تا جام جهانی قطر                                               سرمربی می رود و آن دیگری آید به بر 
من ندانم که چه حاصل می شود، از این خبر                                  تیم ملی مانده در گل، همچنان آقای خر 

                                                        اسکوچیچ چون رفت و تیم هم شد خراب
                                                          کی روش از ره می رسد، چون جوی آب 

داستان بازی فوتبال ما، این طورکی است                                همچو اوضاع وطن، محتاج زوِر شیشکی است
کار بازی هم به دست کارداِن الکی است                                  پاسخ من به سئواالت شما، تنها زکی است! 

                                                         اسکوچیچ چون رفت و تیم هم شد خراب
                                                          کی روش از ره می رسد، چون جوی آب 
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