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 مدتیــه کــه مغــزم کال گیــر پــاژ کــرده. البتــه ایــن گیرپــاژ، 
مــال امــروز و دیــروز نیســت. مــن معمــوال مغــزم گیرپاژه. 

امــا االن چــه فرقــی کــرده؟ آهــان! 
 فرقــش اینــه کــه قبلــش، فقــط مغــز مــن گیرپــاژ می کــرد، 

امــا مدتیــه، همــه چــی کلهــم اجمعیــن گیرپاژه! 
 چطور؟ 

 ها..! 
 کلــی دهــات می شناســم کــه مردمــش بــرای آوردن 
ــده کل  ــیل اوم ــاال س ــن، ح ــد می رفت ــا بای آب، کیلومتره

ــرده!  ــته ب ــته، ورداش ــتا رو شس روس
 جنــاب آقــای ســیل محتــرم! آخــه مگــه مــا با هم شــوخی 
دســتی هــم داشــتیم؟ ایــن همــه روســتا هســت کــه اقــال 
ــدا  ــه چولهــاش پی ــوو چال ــا کــف آب، ت راســت چهــار ت
می شــد. اگــه اون جــا جــاری می شــدی، می گفتیــم 
جهنــدم و ضــرر! بالخــره، یــه اتفاقــی افتــاده و ایــن 
ــه  ــه یــک ســیل، ب ــل شــده ب ــه، تبدی ــه چوال ــا چال چهارت

ــی!  چــه عظمت
 ایــن روســتاهایی کــه رفتــی، شســتی بــردی، اصــال هیــچ 

دو کلوم حرف جیز

وقــت آب بــرای خــوردن نداشــتن. مســخره بازی در 
آوردی؟ 

 هیچــی دیگــه! از ایــن پــس منتظــر طوفــان شــن از طــرف 
رشــت بــه ســوی انزلی باشــین! 

 اگــه امــرداد مــاه هــم ابــودان بــرف اومــد، از حــاال فکــر 
کاپشــن و چتــر باشــین. همــه چــی ریختــه ِگل هــم..! 

 کال طبیعــت افتــاده بــه شــوخی دســتی بــا مــا... یــا ایــن 
کــه مــا افتادیــم بــه شــوخی دســتی بــا طبیعــت؟ کدومــش 

ــم! ــه نمی دون درســته؟ والل
 البتــه دومــی هــم پــر بــی راه نیســت. مــا خیلــی وختــه، 
ــن  ــت. می فرمایی ــا طبیع ــتی ب ــوخی دس ــه ش ــم ب افتادی

ــور؟  چط
  بی ناموســا...با الیــۀ اوزون چــی کار داریــن؟ ســوراخش 
ــن  ــم از ای ــوما ه ــا ش ــه ب ــوا..! خوب ــن ه کردین...اییییییی
ــک زده،  ــت فل ــن؟ بدبخ ــی بکن ــوخی بی تربیت ــور ش ج
چنــد تــا ســوراخ پیــدا کــرده کــه از تــوش جــت و طیــاره 

ــه!  ــه اال الل ــه دروازه....الال ــن. مگ رد می ش
ــتی،  ــوخی دس ــته! ش ــی درس ــون دویم ــر! هم ــه خی   ن
ــناس،  ــه آدم نس ــده... آخ ــروع ش ــا ش ــرف م ــش از ط اول

ــو  ــه چط ــی ک ــش می کن ــا آزمای ــط دری ــی وس ــب اتم بم
بشــه؟ ایــن همــه بمــب و موشــک بــه در و دیــوار طبیعــت 

ــرض داری؟  ــه م ــه؟ مگ ــو بش ــه چط ــی ک می زن
  روی هــم رفتــه و نرفتــه، مــن کم کــم دارم حــق رو 
ــوض داره،  ــه ع ــزی ک ــتش چی ــی دم. راس ــت م ــه طبیع ب
ــت گاو  ــن گوش ــرا دارن می گ ــه دکت ــن هم ــداره! ای ــه ن گل
ــی گاو  ــا ه ــت، ام ــوب نیس ــالمتی خ ــرا س ــن، ب نخوری
ــا  ــن ت ــاد کنی ــون رو زی ــی جمعیتش ــن و ه ــرورش بدی پ
ــن  ــم داری ــری... ه ــه، دو مت ــری بش ــم مت ــکم نی ــن ش ای
ــا رحمــت  می خوریــن و کپه تــون رو می ذاریــن زمیــن و ب
ایــزدی می ریــن رد کارتــون، هــم ایــن گاو هــای ناجنــس، 
ــو  ــۀ ج ــون رو روان ــوارای خودس ــای گ ــت باده ــت و ف ف
ــر و  ــه ج ــرده ک ــه م ــۀ اوزِن نن ــن و اون الی ــن می کن زمی

ــده... ــر ش واج
  ببین کارادو!

  بعــد همتــون ناراحــت کــه ایــن چــه بازیــه کــه طبیعــت 
ســر مــا در مــی آره؟ شــوخی رو اول کــی شــروع کــرد؟ 

 شــوما آدم دو پــا، اول از همــه شــوخی رو شــروع کــردی. 
حالیته!؟ 
 شوما..! 

 حــاال چنــد درجــه بــه حــرارات زمیــن اضافــه کردیــن. 
هــی گاز ســمی روانــۀ خشــکی و آســمون و دریــا 
ــوما  ــت ش ــگل، از دس ــای خوش ــن. اون مرجان ه می کنی
دارن منقــرض می شــن. کلــی حیــوون و گیــاه، داره 
ــای  ــر کاره ــه خاط ــرا؟ واس ــکه. چ ــه اش می خش ریش

ــوما..!  ش
  حــاال شــاید اگــه شــوما، شــوخی هاتون رو بــا طبیعــت 
تمــوم می کردیــن، کم کــم طبیعــت هــم از خــر شــیطون 
پاییــن می اومــد، امــا خداییــش، شــما هــم عمــرا از خــر 
شــیطون پاییــن بیاییــن. همــه اش دنبــال ایــن هســتین کــه 

طبیعــت کوتــاه بیــاد. 
  نــه  خیــر! طبیعــت و محیــط زیســت، فقــط یــک پیــام 
ــا  ــرخ ت ــا دارن: »بچ ــای دو پ ــوماها، جونوره ــرای ش ب

ــم!«  بچرخی
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 دروغ نیست، کذب است! اخبار داخله
 مرکــز ملــی فضــای مجــازی اعــام کــرد: رفــع فیلتــر 

تلگــرام کــذب اســت، دروغ نیســت. 
 بــه گــزارش خبرگــزاری فکاهــی مانصرالدین، مســیول 
مرکــز ملــی فضــای مجــازی کــه دکمــه پیرهنــش رو تــا 
ــی  ــود، گفــت: »ادعاهــای مطروحــه، ف ناقــش بســته ب
مابیــن فضــای مجــازی، ایــن کــه تلگــرام را رفــع فیلتــر 
ــر  ــی در ب ــۀ صحت ــچ پای ــت و هی ــذب اس ــم، ک نموده ای

نــدارد.« 
 خبرنــگار مــا پرســید: » خــو بگــو دروغ اســت، کــذب 

اســت، دیگــه چیــه؟« 
ــزو ادوات  ــون دروغ را ج ــا چ ــواب داد: »م ــاروه ج  ی
ــم  ــتفاده نمی کنی ــظ اس ــن لف ــم، از ای ــان می دانی کارم
و فقــط از لفــظ کــذب اســتفاده می کنیــم. فــی أی 
ــاس  ــر، بی اس ــع فیلت ــارۀ رف ــایعه درب ــه ش ــاٍل، هرگون ح
اســت. فقــط اگــر دربــارۀ افزایــش فیلتــر و بســتن 
ســایت ها خبــری شــنیدید، آن حتمــا و موکــدا درســت 

می باشــد.«

 گفتگوهای برجام از ته گرفته شد
ــه  ــد ک ــد کردن ــام تاکی ــرات برج ــرکت کنندگان مذاک  ش

ــد گرفــت.  ــه خواهن ایــن گفتگوهــا را از ت
ــن، یکــی  ــه گــزارش خبرگــزاری فکاهــی مانصرالدی  ب
ــه  ــش را س ــه نام ــت ک ــن نشس ــدگان ای ــرکت کنن از ش
ــگار مــا بی اعصــاب، ســرش داد  ــار گفــت، امــا خبرن ب
کشــید کــه چــه خبرتــه، خــو فهمیدیــم. حــاال کــه اینقذه 
ــد!؟  ــت ش ــم. خوب ــمت رو نمی گ ــی اس ــرار می کن اص
همــون شــرکت کنندهه اعــام کــرد: »مــا تــا حــاال صــد 
ــچ  ــه هی ــا ب ــم، ام ــر گرفتی ــرات را از س ــن مذاک ــار ای ب
نتیجــه ای نرســیده. بــه همیــن جهــت، تصمیــم گرفتیــم 
ــه  ــه نتیج ــم ب ــاز ه ــه ب ــا اگ ــم ت ــه بگیری ــار از ت ــن ب ای

ــوزه.«  ــون نس ــید، دلم نرس
ــو  ــی، اومدیم ــو الش ــت: »خ ــه او گف ــا ب ــگار م  خبرن
ــزی،  ــرت بری ــی س ــه خاک ــوای چ ــه داد، می خ و نتیج
ــۀ  ــی، مای ــه گرفت ور داشــتی مذاکــرات بدبخــت رو از ت
آبروریــزی؟« )ایــن دفعــه اومــد تحریریــه مــی دم فلفــل 

ــه!(  ــی بددهن ــزن. خیل ــش بری دهن
ــون  ــا دلم ــت: »اص ــاره گف ــن ب ــرکت کنندهه در ای  ش
می خــواد از تــه بگیریــم. تــو اصــا چــی کاره حســنی؟ 

ایــش..!« 

 سرعت صد برابری اتصال اینترنت به سایت 
بهشت زهرا 

  دولــت در صــدد آن اســت کــه ســرعت اینترنــت را بــه 
صــد مگابیــت بــر ثانیــه برســاند. 

ــن، یکــی  ــه گــزارش خبرگــزاری فکاهــی مانصرالدی  ب
ــرعت  ــه »س ــول داد ک ــا، ق ــت و این ــیوالن اینترن از مس
رســیدن بــه ســایت های بــرو بــچ خودمــون رو بــه صــد 

ــانیم.«  ــه می رس ــت در ثانی مگابی
 او در پاســخ بــه پرســش خبرنــگار مــا در ایــن بــاره کــه 
ــود،  ــایت ها می ش ــۀ س ــامل هم ــرعت ش ــن س ــا ای آی

ــع!«  ــخ داد: »ن پاس
 خبرنــگار مــا گفــت: »نــع و نعنــاع! بنــال ببینیــم قــراره 

چــه بــای دیگــه ای ســرمون بیاریــن؟« 
 ایــن مســیول پاســخ داد: »شــما بــا ســرعت صــد 
ــر ثانیــه می توانیــد بــه ســایت بهشــت زهــرا  مگابیــت ب

ــت؟«  ــه نیس ــا معرک ــین.... واقع ــل بش وص
 خبرنــگار مــا گفــت: »مــرد حســابی هــر چــی ســایت 
درســت حســابیه بســتین، حــاال بکنــش صــد مگابیــت 
ــون  ــال و روز خودم ــه ح ــی ب ــه فرق ــه، چ ــم ثانی ــر نی ب

داره؟« 
ــایت های  ــه س ــی ب ــواب داد: »حت ــه ج ــیول مربوط  مس
خارجــی هــم خیلــی ســریع می توانیــد وصــل شــوید. 
ــاعت را  ــر س ــه ب ــا دیگ ــه، ام ــر ثانی ــه ب ــه دیگ ــاال ن ح

ــد!«  ــاب کنی ــد حس می تونی

  رستم: ما تسهیالت می دهیم، بانک ها 
نمی پردازند

 وزیــر راه و شهرســازی اعــام کــرد: مــا در هیــات 
دولــت، تســهیات بــرای ســاخت مســکن داده ایــم، امــا 

نمی پردازنــد.  بانک هــا 
 بــه گــزارش خبرگــزاری فکاهــی مانصرالدیــن، رســتم 
قاســمی، حیــن گفتــن ایــن خبــر، کاغــذ مچاله شــده ای 
را نشــان داد و در حالــی کــه آن را صــاف می کــرد، 
ــول  ــاس پ ــتیم، می ب ــا نوش ــا م ــن ج ــن ای ــت: »ببینی گف
ــه  ــا مچال ــا نالوطی ه ــن، ام ــکن بدی ــاخت مس ــرای س ب
کــردن، اینداختــن ســطل آشــغال... بــه نظــر شــما ایــن 

ــه؟«  درستش
 جمعیت دست جمعی گفت: »نع والله..!« 

ــان در اســنپ  ــه همزم ــن ک ــه ســبِب ای ــا ب ــگار م  خبرن
وســعمون  خــدا  )بــه  می کنــد  کار  هــم  موتــوری 
کار  چــی  می گیــن  بدیــم،  رو  حقوقــش  نمی رســه 
کنیــم؟( زودی خــودش را رســاند، بــه بانــک و از رئیــس 
ــید:  ــورد، پرس ــی می خ ــورت چای ــت ه ــه داش ــک ک بان
» داداش، واســه چــی تســهیات آق رســتم رو نمــی دی، 

ــازن؟«  ــه بس ــرن خون ــت ب مل
ــی خــورد و پــس  ــه هــورت دیگــه چای  رئیــس بانــک ی
از نگاهــی عمیــق گفــت: »بــرو بچــه رد کارت، مــی دم 
ــول  ــه پ ــتم اگ ــدن. رس ــر ب ــتکت رو ج ــا خش ــن ج ای

ــلحه..!«  ــت اس ــه دس ــا ی ــود ب ــودش نب ــت، خ داش
 خبرنــگار مــا بــرای حفاظــت از خشــتکش ســرش 
رو انداخــت پاییــن و داشــت می رفــت کــه رئیــس 
بانــک پشــت ســرش داد زد کــه »بــرو بشــش بگــو! اول 
می بــاس بــرای تســهیات حســاب بــاز کنــی و مرحلــۀ 
دو بایــد تــوش پــول بریــزی. کســی کــه وزیــر مملکــت 

ــه!«  ــو بدون ــاس این ــده، می ب ش
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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

ــری کار گفتگو با دکتر االغ خرنژاد ــد از عم ــه بع ــی ک ــته نمی ش ــودت خس • خ
سیاســی و تــاش بــرای ایجــاد مدینــۀ فاضلــه، متوجــه 
ــه  ــتی ک ــی نشس ــت زامب ــه مش ــط ی ــه وس ــی ک می ش
واســه خاطــر دوزار حاضــرن ســیراب شــیردونت رو در 
ــی ری  ــی و م ــرازیر می ش ــوه س ــره، از ک ــارن؟ باخ بی
ــی و  ــه می خواب ــه قبل ــه دراز رو ب ــه، دراز ب ــه خون ــوو ی ت

ــی.  ــت می ش ــر مرگ منتظ
- آخی..! طفلکی!

• باز پیشی ملوس دیدی؟ 
- پیشی ملوس چیه استاد!؟ گناه داره..! 

ــاه داره؟ مــی دونــی چقــذه خاطــره از عشــق  • ایــن گن
تــوو اون مــوی ســپیده؟ 

- اون که بعله! 
• حــاال هــم شــده بــود بوقلمــون عیــد شــکرگذاری... 
گذاشــته بودنــش تــوو یخچــال تــا وقــت پختنــش برســه! 

- و وقت پختنش..؟
ایــن  انتخابــات میــان دوره ای کنگــره اســت.  • دم 
پیرمــرد آلزایمــری کــه زده ریــده تــوو اقتصــاد و سیاســت 

آمریــکا، ایــن وقت هــا راهــی نــداره جــز ایــن کــه نســخۀ 
نــخ نمــای اوبامــا و ترامــپ را رونمایــی کنــه. برعکس اون 
ــه!  ــز دیگ ــه چی ــد و ن ــری ش ــب خب ــه بم ــم، ن ــا ه وقت ه
ــی کــه الظواهــری  ــن ســراغ بمب ــن رفت واســه خاطــر همی

رو کشــت. 
- خود بمب، از مقتول مهمتر شد. 

ــرای  ــود ب ــی ب ــی؟ پیام ــه چ ــردی واس ــر ک ــس فک • پ
رهبــران احمــق عــرب کــه ابلــه! اگــه می خــوای دشــمنت 
ــولگری  ــط کنس ــری وس ــی بب ــواد اره برق ــی نمی خ را بکش
کشــورت تــوو اســتانبول، کلــی کثافتــکاری و آبروریزی راه 
ــه  ــا از ایــن خمپاره هــا از مــا بخــر... ســوار ی ــدازی. بی بن
ــاد ناقابــل برفــس ســراغش، بعــد هــم اگــه خواســتی  پهپ
مثــل مــا شــلوغش کــن، نخواســتی بگــو؛ کــی بــود؟ کــی 

بــود؟ مــن نبــودم!  
ــردم  ــر ب - اســتاد بســیار از فرمایش هــای شــما لــذت واف
ــن.  ــرده باش ــذت ب ــم ل ــز ه ــدگان عزی ــدوارم خوانن و امی
ــان می رســونیم. روز و  ــه پای همیــن جــا ایــن گفتگــو رو ب

ــر شــما خــوش!  روزگار ب

- ســام آقــای دکتــر، امــروز بــاز بخــت بــا مــا یــار بــود 
کــه خدمــت شــما اســتاد عزیــز... 

• اینقذه زبون نریز! بگو چی کار داری؟ 
- شما هم هی تو ذوق من می زنین...

ــی،  ــه می کن ــر اومــدی مصاحب ــا مــن خ ــه ب ــن ک • همی
مســائل  کارشــناس  همــه  ایــن  معلومــه!  ذوقــت 
ــراغ  ــی ری س ــرا نم ــیما داره، چ ــدا و س ــتراتژیک، ص اس
اون هــا... تــا بــرات بگــن: در پــی... بــه دنبــال..! 

! خخخخخخــخ
- خــب اســتاد! خنــدۀ شــما، جــواب منــه! اســتاد 
فهمیدیــن کــه آمریکایی هــا تونســتن جــای اختفــای 
ایمــن الظواهــری را پیــدا کنــن و... تــرا خدا اســتاد فوشــم 
ــه  ــن، معلوم ــون گرفتی ــه خودت ــه ب ــه ک ــن قیاف ــن! ای ندی

ــه... ــی باش ــم چ ــراره جواب ق
پیــدا  »آمریکایی هــا«  را  اختفــاش  محــل  گفتــی   •

کــردن؟ 
- مــن غلــط کــردم! هــر چــی شــما بگیــن همــون 

درســته..! 
ــوو پاکســتان و افغانســتان،  ــون خــوش؛ ت ــا زب • ببیــن! ب
اگــه پــول بــدی، شــرت نخســت وزیــر پاکســتان و رهبــر 
طالبــان را روز روشــن از پاشــون در مــی آرن، بــا صــات 

ــی!  ــی آرن. می فهم ــرات م ــوات ب و ص
- بعله! 

• هــان باریــکا..! حــاال می خــوای بگــی کشــتنش 
ــت؟  ــر هس ــن خب ــوو ای ــی ت ــز مهم ــه چی ــه... چ دیگ

- یعنی اصا مهم نیست؟ ایمن الظواهری بزرگ؟ 
ــر، دو  ــه خ ــت ی ــدش از پش ــود. ق ــزرگ نب ــی ب • همچ

ــود.  ــر ب ــب بلندت وج
- نه بنده از عظمت جایگاهش براتون گفتم...

• ایــن بابــا! یــه بــار بــرای داعــش پیــام فرســتاد و گفــت: 
ــراق... ــده در ع ــن و القاع ــت ک ــوریه فعالی ــما در س ش
همیــن ابوبکــر بغــدادی کــه همیــن جــوری نفلــه شــد، 

ــراش... ــی ب ــد کــرد و قارت لنگــش رو بلن
ــیت  ــات حساس ــن اصطاح ــا از ای ــتاد! لطف ــه اس - بعل

ــن.  ــتفاده نفرمایی ــز اس برانگی
• تو به گوزیدن حساسیت داری؟ 

- نه خیر استاد! این ها باید چاپ بشه. 
ــاد  ــم و زی ــو ک ــب من ــودش را داری، مطل ــم وج • ببین

ــی؟  کن
- اســتاد، ایــن طــور کــه شــما می فرماییــن، یعنــی ایــن 

ــوده... ــا ب ــری آدم آمریکایی ه ــن الظواه ــه ایم ک
• آمریکایی ها مثل انگلیسی ها آدم ندارن. 

- پس چی چی دارن؟ 
• از دموکراســی، یــه جــور پدرســوختگی درســت کردن و 
ــاب سیاست هاشــون می رقصــن. آدم  بعــد هــی روی طن
ــد  ــت ض ــه داره فعالی ــه ک ــه و می بین ــه می ش ــو متوج یه

ــه!  ــه ب ــه ب ــکا می گ ــه و آمری ــی می کن آمریکای
- عجب حکایتی! 

• حکایــت اشــغال عــراق و افغانســتان و حمایــت ضمنی 
ایــران، بــرات کافیــه؟ یــا بــاز حکایــت می خــوای؟ 

- نه! نه! دیگه فهمیدم! پس، ایمن الظواهری...
ــا کمــک عمالشــون  ــود و آمریکایی هــا ب • همــون جــا ب
ــت هــم  ــا توال ــن آق ــازی می کــردن. ای ــا کارت هــاش ب ب
می رفــت، آمریــکا هــم جــاش رو می دونســت، هــم 
ــاد شــکمش را ضبــط مــی کــرد. نگفتــم گــوز  صــدای ب

ــی!  ــی چــاپ کن ــا بتون ت
-  بعلــه..! خیلــی ممنــون کــه رعایــت می کنیــن... پــس 

چــرا اومــده بــود کابــل؟ 
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گپ و گفت

- شنیدی می خوان یارانۀ دارو رو اصاح کنن؟ 
• یارانه دیگه چنه؟ 
- یعنی سوبسید..!

• سوبسید دیگه چنه؟ 
- آی بمیری! یعنی شتیل... 

• ها فهمیدم... باقیش رو بگو! 
- خو می خوان اصاحش کنن! 

ــون  ــوب کارش ــلمونیا خ ــن س ــلمونی! ای ــازم س ــا ب • بی
ــیم.  ــلمونی بش ــم س ــه. نرفتی گرفت

یعنــی  داره؟ اصــاح،  بــه ســلمونی  ربطــی  - چــه 
کنــن.  درســتش 

• چی چیش رو می خوان درست کنن؟ 
- می خــوان کاری کنــن کــه دارو فقــط بــه نیازمنــد 

ــه.  برس
ــوو  ــزن ت ــی بری ــردم الک ــه م ــت ک ــه دوا باقلواس • مگ

حلقشــون؟ هــر کــی نیــاز داره می خــره. 
- نــه خــره! یعنــی هــر کــی پــول کــم داره، بــره بخــره... 

اونــی پــول داره بــره گــرون گــرون بخــره! 
• ببیــن خیلــی بــدم مــی آد کــه حــرف رو اینقــذه 
کنــن.  گرونــش  می خــوان  بگــو  می پیچونــی... 

- خو اینم برا خودش حرفیه. 
• از یــه چیــز ایــن اســمال بقــال خودمــون خوشــم می آد. 
ــد!  ــرون ش ــه گ ــه، می گ ــرون می کن ــزی رو گ ــی چی وقت
خــاص! حــرف هــم نباشــه... شــده تــا حــاال بگــه بــرای 

حمایــت از ننــه صغــرا، تخم مــرغ رو گــرون کــردم؟ 

- نع والله!
• پس بگو می خوان دارو رو گرون کنن! 

ــن جــا نوشــته اصــاح سیاســت های ارزی...  - آخــه ای
ــا... ــول خارجی ه ــن پ ــی دالر و ای ــم یعن ارز ه

ــت های  ــاح سیاس ــای اص ــه ج ــن، ب ــر م ــه نظ ــو ب • خ
رو  خودشــون  عرضــی  سیاســت های  بهتــره  ارزی، 
ــر  ــردوم فقی ــرای م ــه کاری ب ــم بش ــا بلک ــن ت ــاح کن اص
کــرد. وگرنــه ایــن جــور حــرف زدن، فقــط یــه معنــی داره: 
ــه  ــورده ت ــون خ ــردن، کفگیرش ــاش ک ــت و پ ــی ریخ ه
ــت  ــوی بدبخ ــن و ت ــال م ــوان از ح ــاال می خ ــگ، ح دی

ــورن.  بخ
ــی  ــی، یعن ــت های عرض ــی سیاس ــه می گ ــن ک ــا، ای - ه

از اون لحــاظ... 
• آی قربــون اون چشــای گــردت بشــم، دقیقــا از همــون 

لحــاظ کــه چشــات رو گــرد کــرده! 
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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.
ــرای مقتــدی صــدر نامــه بنویســد، چــه خواهــد  ــوری المالکــی، بخواهــد ب ــم کــه اگــر ن ــا هــم تصــور کنی ــد ب ــه، بیایی  در ایــن هفت

ــت؟ نوش
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 واللــه مقتــدی، اصــا نمی دونــم نامــه را چطــوری 
ــر  ــت وزی ــی، نخس ــوری المالک ــن! ن ــم. م ــروع کن ش
مقتــدر عــراق، دارم بــرای پســر بچــه ای نامــه می نویســم 
کــه روزی از تــرس مــن، در کوچه هــای نجــف و بصــره، 
ــرار می کــرد و مــن ســوار  ــه ف ــه اون خون ــه ب ــن خون از ای

ــردم.  ــش می ک ــک دنبال ــر تان ب
  رســمه کــه نامــه بایــد بــا ســام شــروع بشــه... جهنــم 

و ضــرر، ســام! 
ــد و  ــای ق ــون بچه ه ــه!؟ هم ــده، ن ــب روزگاری ش  عج
ــت  ــا اذیت ــدن ت ــت می دوی ــه روزی دنبال ــدی ک ــم ق نی
ــواداران  ــدن ه ــاال ش ــی زدن، ح ــت م ــرات دس ــن و ب کن

ــده؟  ــه روزگاری ش ــدا..! چ ــو! ای خ ــاک ت ــینه چ س
 البتــه چیــزی کــه عــوض داره، گلــه نــداره. روزگاری هــم 
مــن وضــع بهتــری نداشــتم، امــا بعــدش شــدم نخســت 

وزیــر و حــاال، همــه آرزویــم شــده، مقابلــه بــا تــو..! 
 راســتش بــد کار نمی کنــی. از مــن کــه خداییــش 
خــودم  بــا  را  تــو  کار  پرونــدۀ  وقتــی  حرفه ای تــری! 
ــچ کاری  ــن! هی ــم آفری ــم می گ ــم، در دل ــه می کن مقایس
نمی کنــی... فقــط انتقــاد می کنــی و گیــر دادی بــه 
ــاد در  ــا فس ــارزه ب ــاد مب ــدی نم ــم ش ــودت ه ــاد و خ فس
ــه  ــر ب ــر و ش ــه داره ش ــی رو ک ــد اون پول های ــراق! الب ع
ــا  ــا م ــت در آوردی، ام ــرق جبین ــزه، از ع ــرت می ری دفت

ــم!  دزدی

 بــا همــه هــم داری می پــری... از ایــران گرفتــه تــا 
عربســتان و غیــره و غیــره! همــه هــم دارن نــازت رو 
ــار!  ــام عی ــق تم ــک احم ــی! ی ــن چ ــا م ــن. ام می کش
ــا  ــه، ام ــابم نمی کن ــازورات حس ــزو ق ــی ج ــران حت ای
همــه می گــن نــوری المالکــی، وابســته بــه ایــران!  
مدتــی وزیــر امــور خارجــه ام را فرســتادم دســتمال 
ــی  ــا چاپلوس ــرای اون ه ــم ب ــی ه ــاض و کل ــی ری کش
کــرد. بعــدش بزرگتریــن اشــتباه زندگیــم رو کــردم. 
ــران...  ــم، دشــمن قســم خــوردۀ ای ــۀ دلی ــا قبیل اتحــاد ب
ــی  ــلمان توجه ــن س ــد ب ــه محم ــن ک ــه ای ــه اش واس هم
بــه مــن بکنــه. امــان از یــک پاپاســی پــول ســیاه کــه از 
محمــد ســلمان بــه جیــب مــن ریختــه بشــه، امــا همــون 
موقــع، منــو بــه ســبب نوکــری بــرای عربســتان محکــوم 

ــردن.  ک
 اما تو چی؟ بچه ناقا..! 

 عزیــز دل همــه ای! نــه ایــران می خــواد دلــت را بشــکنه 
و نــه عربســتان... نــاز کــردۀ همــه ای... 

ــه! خــودم رو کشــتم  ــن آخری ــر، همی ــات اخی  در انتخاب
تــا در دور رقابــت بمونــم. بعــد تــو 73 کرســی بــه 
دســت آوردی و دشــمن درجــۀ یــک تــو کــی بــود؟ مــن! 
مــِن کلــه گنــده! حاضــر بــودی بــا شــیطان متحــد بشــی، 
امــا بــا مــن، نــه! حاضــر بــودم همــه چیزمــو بــدم، فقــط 
تــو حاضــر بشــی بــا مــن حــرف بزنــی... مقتــدی! ببیــن 

چقــذه بدبخــت شــدم! 
 اگــه بــا هــم ائتــاف می کردیــم و مــن می شــدم نخســت 
وزیــر عــراق، چــی ازت کــم می شــد، نســناس! عوضــش 
و ســنگین  رنگیــن  بــاال  اون  تــو می شــدی، رهبــر، 
می نشســتی و مــن هــم همــه اش بــا تــو مشــورت 
می کــردم. امــا تــو رفتــی بــا کــی متحــد شــدی؟ بــا اون 
ــد  ــود و بع ــن ب ــد م ــه متح ــی ک ــناس! همون ــی نس بارزان
ــود. اون بچــۀ  ــه مــن ب اولیــن کاری کــه کــرد، خیانــت ب
چاقالــوی پرحــرف را کــردن تــوو پاچــه ام تــا بشــه وزیــر 

ــم.  ــاری را می گ ــیار زیب ــه... هش ــور خارج ام
 بعــد اون، وزارت امــور خارجــۀ مملکــت رو کــرده 
ــران  ــا ای ــون ب ــی! رابطه م ــعود بارزان ــۀ مس ــود، آبدارخون ب
گل و بلبــل بــود، امــا هشــیار ضــد ایــران حــرف مــی زد. 
هواپیمــای ایــران رو می نشــوندن در اربیــل و بعــد هشــیار 
ــرد و  ــه می ک ــعودی ها مصاحب ــات س ــۀ الحی ــا روزنام ب
ــران  ــی ای ــر قانون ــای غی ــوی کمک ه ــه جل ــت ک می گف

ــه بشــار اســد گرفتیــم.  رو ب
 مســعود رفتــه بــود بــا قبیلــۀ دلیــم، بزرگتریــن قبیلــۀ ســنی 
ــردن  ــور ک ــم مجب ــن رو ه ــود، م ــده ب ــد ش ــرب متح ع
ــد رو  ــلحه های جدی ــیل اس ــد س ــدم و بع ــون ببن باهاش
ــراق  ــگ ع ــه دوران جن ــم ک ــه ریخت ــن قبیل ــق ای ــه حل ب
ــکیل  ــدام را تش ــت ص ــرات حکوم ــتون فق ــران، س و ای
مــی داد. ایــن طــوری شــدم یهــودای خائــن! بعــدش هــم 
ــا اســلحۀ اهدایــی  دلیــم شــد ســتون فقــرات داعــش و ب
ــه  ــراق و اگ ــر ع ــه سرتاس ــرد ب ــه ک ــت، حمل ــن بدبخ م

ــرد.  ــه می ک ــم حمل ــداد ه ــه بغ ــود ب ــران نب ای
 همــون موقــع، مــن رو انداختــن بیــرون و اون تپــل 
ــن!  ــای م ــتن ج ــادی رو گذاش ــدر العب ــرف حی بی مص
مگــه مــن چــی کار کــرده بــودم؟ همتــون از مــن بدتــون 

ــون!  ــی آد! همت م
 حتــی وقتــی در جلســۀ خصوصــی داشــتم درد دل 
می کــردم و بــه همتــون فــوش مــی دادم، صــدام رو ضبــط 
ــا دو رفیقــام نشســته بــودم و درددل می کــردم.  کردیــن. ب
بــه خــدا اگــه بــا چــاه درد دل می کــردم، فــرداش، صــدام 

ازتــوو ســوراخ آتشفشــان وزو مــی زد بیــرون..! 
ــه  ــات... چ ــا رفیق ــودت... ی ــا خ ــی! ی ــی عاقل ــو خیل  ت
اینقــذه عاقــل  بــه خــودت کــه نمــی آد  می دونــم؟ 

باشــی... 
 عیــن خــود مــن رفتــی بــا بارزانی هــا و ســنی ها ائتــاف 

کــردی... باریــکا! امــا اشــتباه منــو نکــردی... تــا دیــدی 
هــوا پســه، زده بــه تیــپ همــه و گفتــی اســتعفای دســت 
جمعــی! کاری کــه اگــه حضــرت عزرائیــل، در ازای 

ــردم.  ــرا می ک ــم، عم ــت بکن ــن می خواس ــم از م جون
 حــاال، هــم کردهــا خیــال می کنــن کــه متحــد اون هایــی 
و هــم ســنی ها... امــا فقــط مــن می دونــم کــه تــو همــه 
را گذاشــتی ســر کار. همــه کاری کــردی تــا دوبــاره 

ــه اعتراضــات خیابانــی..!  برگــردی ب
 خــاک بــر ســر مــن کــه خیــال می کــردم خیلــی 
سیاســتمدارم. عرصــه کــه خالــی شــد، مثــل بــز پریــدم 
ــر  ــا را پ ــی از صدری ه ــاء ناش ــوام خ ــه می خ ــط ک وس

ــت؟  ــه اس ــه تل ــتم ک ــه می دونس ــن چ ــم. م کن
 حــاال هــم داری از مــن، یــک احمــق تمــام عیــار 
ــه  ــن و ب ــن دور بش ــت دارن از م ــه دوس ــازی. هم می س
تــو نزدیــک بشــن. حتــی اون هایــی کــه جلــوی مــن، تــو 
ــون  ــو دم تک ــرای ت ــاال دارن ب ــردن، ح ــخره می ک را مس

ــی دن.  م
 فکــر می کنــم دارم بــه آخــر دوران سیاســی خــودم 
نزدیــک می شــم. کافــی بــود کمــی از سیاســت دور 
ــه ایــن می گــن از هــول  ــاره وقتــش بشــه. ب ــا دوب بشــم ت

ــگ..!  ــوو دی ــادن ت ــم، افت حلی
 خدا ازت نگذره، مقتدی! 

بدجوری انتقام گرفتی..! 
نوری بی چاره!                           
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اخبار خارجه   

 نخست وزیر اسرائیل: رفتیم اورشلیم واسه 
همین! 

ــم  ــدن چــرا رفتی ــد اعــام کــرد: حــاال فهمی ــر الپی  یائی
ــت المقــدس؟  اورشــلیم کــه  این هــا بشــش می گــن بی
ــاک  ــا خ ــو را ب ــل اوی ــوان ت ــه می خ ــود ک ــن ب ــه ای واس

یکســان کننــد. 
 بــه گــزارش خبرگــزاری فکاهــی مانصرالدیــن، الپیــد 
کــه وســط کار بغضــش گرفــت، بعــد از ایــن کــه 
بغضــش رفــت، خرتــی دماغــش را کشــید و گفــت: »از 
ــه،  ــن نصرالل ــید حس ــا س ــر ت ــال عبدالناص دوران جم
ــن.  ــان کن ــاک یکس ــا خ ــو را ب ــل اوی ــوان ت ــه می خ هم
ــاز  ــه اش گرفــت و ب ــاره الکــی گری آخــه چــرا؟« او دوب
دماغــش را کشــید و گفــت: »واســه خاطــر همینــه کــه 
ــه  ــه ب ــدس... وگرن ــی بیت المق ــلیم، یعن ــم اورش اومدی
ــام،  ــه خــاک باب ــم و ضــرر ب ــه ام نباشــه، جهن خــاک نن
ــتیم  ــتیم. می خواس ــا کاری نداش ــلیم اص ــه اورش ــا ب م
بدیمــش بــه فلســطینی ها کــه دیدیــم این هــا هــی 
ــان  ــاک یکس ــا خ ــو را ب ــم تل اوی ــا می خوای ــن م می گ
کنیــم. خــب چــی کار کنیــم؟ مــا هــم زن و بچــه 
داریــم. ترســیدیم اومدیــم اورشــلیم را کردیــم پایتخــت 

ــرائیل!«  اس

 تایوان: ترا به خدا خودشو کنترل کن! 
ــه  ای از  ــدور بیانی ــا ص ــوان ب ــۀ تای ــور خارج  وزارت ام
ــن!«  ــرل ک ــو کنت ــدا خودش ــه خ ــرا ب ــت: »ت ــن خواس چی
مانصرالدیــن،  فکاهــی  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
ســخنگوی وزارت امــور خارجــۀ تایــوان در مصاحبــۀ 
مطبوعاتــی رســمی اش گفــت: »داداش چــرا همــش 
ــن  ــم ای ــوت کردی ــرزن رو دع ــه پی ــی؟  ی ــی می کن قاط
جــا، بعــدش هــم گفــت خدافــز رفــت. واســه مــا مانــور 
ــده.  ــی ش ــه چ ــاال مگ ــی دی. ح ــر م ــدازی و گی راه می ن
مــا یکــی دعــوت کردیــم، تــو بــرو ســی تــا دعــوت کــن! 

ــرزن!«  ــاده، پی ــه زی ــزی ک چی
ــارو ســخنگوه پرســید: »خــودش  ــگار مــا از ایــن ی  خبرن

ــرزن..؟«  ــن پی ــش می گی ــوما به ــه ش ــی دون م
ــار  ــری ق ــس ب ــوی ناجن ــه ت ــواب داد: »مگ ــخنگوه ج  س
قــار خبــردار بهــش بگــی! اصــن کلکــم اجمعیــن شــما، 

ــن؟«  ــا چــی  کار داری ــا م ــو ب خودتون
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 زنگ خطر اکخ سفید، ربطی به ائتالف ایران 
و  روسیه و چین ندارد

  ســخنگوی کاخ ســفید اعــام کــرد: برخــاف ادعــای 
ــیه و  ــران، روس ــاف ای ــه ائت ــز ک ــۀ نیویورک تایم روزنام
ــچ  ــت، هی ــفید اس ــرای کاخ س ــری ب ــگ خط ــن زن چی

ــزی نیســت.  همچــو چی
مانصرالدیــن،  فکاهــی  خبرگــزاری  گــزارش  بــه   
ــه!  ــزود: »بعل ــاره اف ــن ب ــفید در ای ــخنگوی کاخ س س
ــار زنــگ خطــر  ــا حــاال چهــار ب ــم ت خودمــون می دونی
کاخ ســفید بــه صــدا در اومــده و پلیــس هــم اومــد دم در 
ــال  ــش م ــا علت ــردن. ام ــکایت ک ــایه ها ش ــت: همس گف
اینــه کــه بایــدن نصــم شــبیه مــی ره خــا، دکمــۀ زنــگ 
کاخ ســفید رو می زنــه. اصــن کلــن قاطیــه! خــودم 
ــتم رو  ــم گذاش ــتش رو گرفت ــار انگش ــه ب ــاال س ــا ح ت
دکمــۀ چــراغ المــپ خــا، گفتــم داداش، چــراغ اینــه، 
اون گندهــه، زنــگ کاخ ســفیده... مگــه می فهمــه؟ 
ــررررررر  ــدم. ب ــا پری ــر از ج ــه مت ــودم س ــبی خ اون ش
صــدای زنــگ بلنــد شــد، خیــال کــردم، جنــگ جهانــی 
ــر و  ــاس زی ــی لب ــال، کل ــه دیف ــون ب ــده. روت ــوم ش س
ــدون  ــو چم ــم ت ــات را ریخت ــوتین و مخلف ــورت و س ش
کــه از در پشــتیه در بــرم، دیــدم خــود ناکســش واســتاده 
ــدا  ــط ص ــه، فق ــن نمی ش ــراغ روش ــه چ ــه ک ــر می زن ع

ــتش!«  ــیم، از دس ــم می کش ــات داری ــی ده... مکاف م

  قبلش تماس گرفتیم به خدا
 نشــریۀ پولیتیکــو گــزارش داد کــه قبــل از ســفر نانســی 
پلوســی بــه تایــوان، وزارت دفــاع و خارجه و بهداشــت و 
حتــی شــهرداری واشــنگتن بــا وزارت امورخارجــۀ چین 
تمــاس گرفتنــد تــا ملتفــت بشــن، الکــی قاطــی نکنــن، 

امــا هــر چــی زنــگ زدن جــواب نــدادن. 
مانصرالدیــن،  فکاهــی  خبرگــزاری  گــزارش  بــه   
ــام  ــون اع ــخنگوی پنتاگ ــل از س ــه نق ــریه ب ــن نش ای
ــو  ــون و مائ ــن نیکس ــورون بی ــی خ ــع مرغاب ــرد: »موق ک
ــت  ــذ نوش ــن رو کاغ ــماره تلف ــه ش ــو ی ــرز، مائ خدابیام
ــم  ــن ه ــتی ای ــه داداش، کار داش ــون ک ــت نیکس داد دس
ــن  ــی، همی ــاال خداوکیل ــا ح ــع ت ــماره ام. از اون موق ش
شــماره رو داریــم. هــی تمــاس گرفتیــم کــه ایــن زنیکــه 
ــده،  ــر ب ــه ق ــوان یخت ــره تای ــه ب ــواد دم انتخاباتی می خ
ــی  ــه، هیچک ــوءتفاوت نش ــی س ــه، یهوک ــع کن رای جم
ور نمــی داره. آخــرش یــه پیــرزن ورداشــته، چینــگ 
ــی  ــه چین ــتیم ی ــی ده. ورداش ــواب م ــگ ج ــگ چون چان
کــه اومــده مهاجــرت آمریــکا، فرســتادیم بــا ایــن پیرزنــه 
ــرف زد،  ــاش ح ــوب باه ــی خ ــدا وکیل ــه، خ ــرف بزن ح
ــای  ــۀ چینی ه ــود. بقی ــد نب ــی بل ــودش انگلیس ــا خ ام
مقیــم آمریــکا هــم فقــط چشاشــون لوچــه، امــا چینــی 
بلــد نیســتن. مکافاتــی کشــیدیم، آخــرش نشــد که نشــد 
ــرا،  ــن کل ماج ــید. ای ــوا کش ــازی و دع ــه الت ب و کار ب

ــود.«  ــن ب ــه اش همی ــری هم ــدا پیغمب خ
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 گفته انــد در ازمنــۀ قدیــم، روزگاری بهــای ماکیــان، 
ــد  ــان ش ــدی و چن ــران می ش ــره ای گ ــر دو روز به ــه ه ب
ــد، لیــک آدمــی را  ــان توانســتی آدمــی را بخرن کــه ماکی
تــوان خریــد ماکیــان نبــود. در آن احــوال، شــحنۀ شــهر 
را در نظــر افتــاد تــا بی هــوده صــا دهنــد و بــر طبل هــا 
ــه  ــه ک ــد. آن گون ــان ارزان ش ــای ماکی ــه به ــد ک بکوبن

ــه طنــازی ســرود:  ظریفــی ب
گفته است آن یار پر غوغای من  

 گشت ارزان هم بهای ماکیان 
سینه اش را ِنه میان پلویی

 ران او را جمله َبر اندر دهان 
شحنه را آواز او آمد به گوش

گفت زین ابله ز کف رفته عنان 
ریشخندی می کند بر ریش ما 
یا که صبر ما کند بس امتحان 

آن ظریف شوخ خندید و بگفت:
شحنه هستی، احترام تو چنان 

لیک گر شحنه فریب خلق کرد 

 ابلهی را خود سزد، این را بدان 
من همینک می روم بازار شهر 

تا بپرسم قیمت پّرندگان 
گر در آن بازار ارزان بود مرغ

راستگویی و من از جمع بدان 
شحنه خندید و سبیلش تاب داد 
گفت: گفتم ابلهی چون اشتران 

گر بگویم مرغ ارزان می شود
حکم حاکم خوانده ام بر ماکیان 

مرغ گر بر حکم گردن نی نهد
گردنش را می زنم چون شحنگان 

خود بدانم مرغ ارزان نشده 
زین جهت گردن زنمشان بی امان 
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