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ــاس  ــد« حس ــۀ »رش ــه کلم ــی ب ــن خیل ــا، م ــن روزه  ای
ــته:  ــدم نوش ــک دی ــره و ذل ــر و غی ــا در خب ــد ه ام. باره ش
ســال«،  اول  نیمــۀ  در  »رشــد صنایــع خودروســازی 
یــا مثــا »رشــد ســواد آموزی در اســتان چهارمحــال 
و بختیــاری«. بعــد مــی رم می بینــم کــه فــان کارگاه 
ــا  ــرده، اص ــد ک ــردن رش ــام می ک ــه اع ــوزه ای ک در ح

ــده...  ــل ش تعطی
 بــا خــودم فکــری می شــم کــه نعــوز باللــه، آیــا مســیوالن 
ــه  ــی ک ــوز بالله ــون نع ــم الل، هم ــا، زبون ــتگوی م راس
ــره و ذلــک، دروغگــو تشــریف دارن؟  عــرض شــد و غی

ــودن  ــتگو ب ــارۀ راس ــه درب ــش ک ــن رو ببخ ــدا م  ای خ
مســیوالن فــوق پاکدامــن خودمــون اینقــذه شــک کــردم. 
 همیــن می شــه کــه روز قیامــت، دســته جمعــی، گلــه وار 
ــاحت  ــه س ــتن دروغ ب ــم. بس ــدم در می آری ــر از جهن س

ــه؟  ــی چ ــن یعن ــیوالن می دونی ــدس مس مق
 خدایــا مــن رو ببخــش! نــه بــه خاطر ایــن که بــه دروغگو 
بودنشــون شــک کــرد... نــع! بــه خاطــر ایــن کــه آپشــن 
ــم  ــزرگان در ذهن ــن ب ــارۀ ای ــۀ دروغ را درب ــا همــون گزین ی

دو کلوم حرف جیز

روشــن نگــه داشــتم. ایــن آپشــن بایــد مــارک باشــه. یعنی 
محــو! دیدیــن کــه دو، ســه تــا آپشــن یــا همــون پارســی 
ــه، خاکســتری کــم رنگــه و هــر  ــی گزین نگهــدارش، یعن
چــی کلیــک کنیــن  و بــا مــوس روش فشــار بدیــن، اصــا 

ــه.  ــوری باش ــن ج ــاس همی ــه... می ب ــری نمی کن تغیی
 بترسین از روز جزا..! بترسین! 

 اگــه اختــاس کــرده باشــن، باخــره، فرشــته ای در درگاه 
الهــی پیــدا می شــه کــه بــا توصیــۀ درگوشــی، چشــمکی، 
ــچ  ــه هی ــزی، ب ــر می ــوه و زی ــه رش ــه ن ــاعدتی، البت مس
وجــه، بلکــه مســاعدتی، نظــرات الهــی یــا مدیــران زیــر 
دســت رو تعدیــل کنــه و مدتــی در »پنتهــاوس« جهنــدم، 
ــو  ــمول عف ــبتی، مش ــه مناس ــدا، ب ــن و بع ــت بش بازداش

الهــی قــرار بگیــرن. 
اما... 

 وای بــه روزی کــه شــما بــه صداقــت مســیوالن عزیزمون، 
شــک و شــبهه ای داشــته باشــین، دیگــه عمــرا از دســت 
ــا همــون حــوزۀ اطاعــات عــرش  فرشــتگان دپارتمــان ی

الهــی در امــان باشــین. 
 پس بترسین از روز جزا..! 

 حاال برگردیم سر اصل موضوع...
 منظــور از رشــد، دیگــه چــی چیــه؟ در حالــی کــه 

می شــن.  تعطیــل  کارخانه هــا  و  کارگاه هــا 
 افــکار بنــده بــه هــر جایــی پــرواز کــرد و حتــی در یــک 
مــورد، ذهنــم رفــت طــرف ســلمان رشــدی ملعــون، لعنــة 
اللــه علیــه و بعــد از اســتغفار جزیــل، از ذهنــم پاک شــد. 
 خــب! مــا کــه جــز گزینــۀ راســتگویی مســیوالن، آپشــن 
ــم  ــر ه ــای دیگ ــم. گزینه ه ــده ای نداری ــارک ش ــر م غی
ــی  ــک، همگ ــره و ذل ــل و غی ــت و اباطی ــبب لعن ــه س ب

ــه!  ــی می مون ــی چ ــس چ ــردوده... پ م
 آخــرش بــه ذهنــم رســید کــه نکنــه منظور ایــن بزرگــواران 
بســیار راســتگو، رشــد مشــکات ایــن حوزه هاســت کــه 
ــا آمــار و ریاضــی  ــق، ب ــه ای دقی ــق و معاین ــی عمی ــا دقت ب
و اســطرالب و حســاب و کتــاب، بــه عــرض خواننــدگان 

گــرام رســیده اســت. 
 یعنی چی؟ 

ــازی در  ــوزۀ خودروس ــه ح ــن ک ــی می نویس ــی وقت  یعن

ــا ســال گذشــته، معــادل 32 درصــد افزایــش  مقایســه ب
رشــد داشــته، بــه ایــن معنیــه کــه ایــن حــوزه، 32 

ــته.  ــکات داش ــی و مش ــد بدبخت ــد، رش درص
ــزرگ   اگــه می نویســن: رشــد 6 درصــدی کارگاه هــای ب
صنعتــی، یعنــی رشــد ورشکســتگی و خــاک بــر ســری 
ــی  ــص عل ــی و ق ــزرگ صنعت ــای ب ــِی کارگاه ه و بدبخت

هــذا... 
ــرده  ــه م ــد دالر نن ــن رش ــم همی ــده ه ــال بن ــاهد مث  ش
اســت. وقتــی می نویســن رشــد نــرخ دالر، یعنــی چــی؟ 

ــازم گــرون شــد... یعنــی دالر ب
ــکات  ــی از مش ــم یک ــاز ه ــه ب ــدا ک ــکر خ ــب ش  خ
بــزرگ مملکتــی بــا درایــت بنــده حــل شــد... بریــن تــا 
ــم  ــا کله ــت، ی ــکلی هس ــم مش ــاز ه ــن ب ــه ببی ــاه دیگ م
اجمعیــن مشــکات حــل و فصــل شــده ان، بــه حــول و 
قــوۀ الهــی، بــه قــول بعضی هــا... و علــی برکــة اللــه، بــه 

ــه!      ــای دیگ ــول بعضی ه ق

45

شلغم آقا- جناب مستطاب سردبیر



67

اخبار داخله محروسه
 قطر اعالم آماده باش اکمل داد

 در پــی اعــام تصمیــم رئیــس بانــک مرکزی کشــورمان 
بــرای دیــدار از چنــد کشــور منطقــه و در ایســتگاه اول، 
دیــدار از قطــر، ایــن کشــور اعــام آمــاده بــاش کامــل 

داد. 
مانصرالدیــن،  فکاهــی  خبرگــزاری  گــزارش  بــه   
ــاش را  رئیــس ســتاد ارتــش قطــر، علــت اعــام آماده ب
اظهارنظــر رئیــس بانــک مرکــزی بــرای تبــادل تجربیات 
بــا قطری هــا عنــوان کــرد و گفــت: » مــن ســه بچــه دارم 
و حقوقــم هــم خیلــی خوبــه و تجربیــات ایــران در زمینۀ 
مالــی و پولــی باعــث می شــه نــه فقــط مــن، بلکــه کل 
ملــت قطــر بــه وضعــی بیفتنــد کــه هــر مــاه حقوقشــان 
نصــف مــاه قبــل بشــه و مــا از مقام هــای ایرانــی 
ــد و  ــا بخورن ــن ج ــد ای ــه بیاین ــم ک ــش می کنی خواه

ــم.«  ــه نمی خواهی ــه مجرب ــد. تجرب ــد و برون بخوابن
 خبرنــگار مــا پرســید: »حــاال واســه چــی اعــام آمــاده 

بــاش کامــل کردیــن؟« 
ــه  ــن ب ــط همی ــت: »فق ــر گف ــش قط ــتاد ارت ــس س  رئی
فکرمــون رســید... نمی دونســتیم چــه خاکــی بــه 

ــم.«  ــرمون کنی س

آغاز برنامۀ محله گردی و کوچه گردی ریاست 
محترم جمهوری 

بــرای  رئیس جمهــوری  جدیــد  برنامــۀ  امــروز  از   
محله گــردی و ســپس کوچــه و خیابان گــردی آغــاز 

ــد.  ش
 بــه گــزارش خبرگــزاری فکاهــی مانصرالدیــن، در پــی 
پایــان برنامــۀ اســتان گردی رئیس جمهــوری، ایشــان 
ــه گــردی و کوچــه و  ــرای محل ــد خــود را ب برنامــۀ جدی

خیابــان گــردی آغــاز کــرد. 
همــراه  معمــوال  کــه  آویــزان  همراهــان  از  یکــی   
ــا دستشــان را روی نافشــان  ــد ت رئیس جمهــوری می رون
ــوری را  ــه رئیس جمه ــده و گری ــگام خن ــد و هن بگذارن
ــۀ  ــت: »در مرحل ــا گف ــگار م ــه خبرن ــد، ب ــی کنن همراه
بعــد از اســتان گردی، مقــرر شــده تــا بریــم شــهرک های 
ــم و  ــرون بگردی ــهر ته ــل ش ــای داخ ــراف و محله ه اط
بعــدش هــم بنــده موظــف شــدم تــا برنامــه ای اجرایــی 
ــم. طرحــی  ــه کن ــه کوچه هــای شــهر تهی ــن ب ــرای رفت ب
ــا  ــن منظــور مــن پیشــنهاد کــردم کــه ب ــه همی ــده ب را بن
قیــد »خیلــی خــب باشــه« تصویــب شــد و بنــده یــک 
ــک  ــتیکی و دو دروازه کوچی ــی پاس ــوپ دو الی ــدد ت ع
تهیــه و پشــت خــودروی حامــل گذاشــتم. گرچــه هنــوز 
فرصــت نشــده تــا در یکــی از ایــن کوچه هــا، گل 
کوچیــک بــازی کنیــم. متاســفانه، ظاهــرا ایــن موضــوع 
قدیمــی شــده و دیگــه کســی تــوو کوچــه گل کوچیــک 

بــازی نمی کنــه.« 
همــراه آویــزان بــه خبرنــگار مــا توضیــح داد کــه هــدف 
رئیس جمهــوری از ایــن برنامــه، ســر زدن بــه همــه جــا 
ــی  ــا ظرفیت های ــن ج ــت: »ای ــه اس ــن جمل ــن ای و گفت

داره کــه بایــد کشــف بشــه!« 

 کشفیات رسایی دربارۀ پروانۀ علی دوستی
 رســایی اعــام کــرد رفــع حجــاب پروانــۀ علی دوســتی 
در برابــر زنــدان اویــن، نشــانۀ پیوندهــای او بــا ســازمان 

مجاهدیــن خلــق اســت. 
ــن، از آن  ــی مانصرالدی ــزاری فکاه ــزارش خبرگ ــه گ  ب
ــن »لچــک  ــۀ رجــوی، از ای ــان فرق ــی کــه خــود زن جای
قرمــزا« سرشــان می کننــد، ایــن پرســش بســیاری 
ــغول  ــود مش ــه خ ــم را ب ــت و یک ــرن بیس ــران ق از متفک
کــرده اســت کــه چطــوری برداشــتن حجــاب بــه معنــی 

ــت.  ــزا« س ــک قرم ــۀ لچ ــواداری از »فرق ه
ــق  ــگاه عنی ــی، از ن ــفۀ فوکوی ــب فلس ــدگان مکت  بازمان
ــد و  ــدت هیجان زده ان ــه ش ــوع ب ــن موض ــه ای ــایی ب رس
مایلنــد شــخص اســتاد در ایــن بــاره افاضــات بفرماینــد. 
یکــی از آن هــا تاکیــد کــرده اســت کــه ایــن نــگاه 
نوعــی نــگاه آمیزشــی از عقایــد فوکــو و ژاک دریــدا، بــا 
ــت  ــارتر اس ــل س ــد ژان پ ــاعرانه از عقای ــه ای ش رنگ مای
و می توانــد بــه الهامــی بــرای جنبــش پســت مدرنیســم 

ــود.  ــل ش ــی)!!!( تبدی دیالکتیک
 یکــی از مســیوالن شــرکت بــرق در گفتگــو بــا خبرنــگار 
ــه  ــزده ی ــایی ن ــارو رس ــن ی ــا ای ــرد: »ت ــنهاد ک ــا پیش م
جنبــش پســت مدرنیســتی تــازه راه بنــدازه، مــن از 
ــرق  ــدن از ب ــازه ب ــه اج ــوام ک ــر می خ ــیوالن باالت مس
ــۀ  ــتم. واس ــده کاره ای نیس ــه بن ــرون..! البت ــیمش بی بکش

رضــای خــدا می گــم..!« 

 اوضاع معیشتی یعنی چه؟ 
 بــه دنبــال درخواســت یکــی از علمــای اعــام دربــارۀ 
لــزوم رســیدگی بــه امــور معیشــتی و اقتصــادی مــردم، 
ــود شــرایط زندگــی مــردم  ــرای بهب تــاش گســترده ای ب

آغــاز شــده اســت. 
 بــه گــزارش خبرگــزاری فکاهــی مانصرالدیــن، یکــی از 
آیــات عظــام تاکیــد کــرد: »دولــت تــاش الزم را بــرای 

بهبــود شــرایط معیشــت مــردم بکنــد.« 
ــت  ــی« دول ــاش و میدان ــت »ت ــا از پیس ــگار م  خبرن
ــادی در  ــا ســرعت زی گــزارش داد کــه عوامــل دولــت ب
ایــن پیســت در حــال دویــدن هســتند. یکی از مســیوالن 
ــک  ــون پی ــا )هم ــت م ــگار نکب ــه خبرن ــاره ب ــن ب در ای
موتوریــه، ایــش چقــذه هــم ازش بــدم مــی آد!( گفــت: 
ــازه  ــا ت ــه م ــد ک ــث ش ــی، باع ــم ربان ــخنان آن عال »س
بفهمیــم بایــد چــه کار کنیــم. خــدا نگــذره از اونــی کــه 
هنــگام دادن پســت و مقــام بــه مــا نگفــت کــه کارمــان 
چیســت. مــا خیــال می کردیــم کــه بایــد کــت و شــلوار 
تنمــان کنیــم و شــکممان را از کــت بیــرون بیندازیــم و 
بســیار ســنگین و رنگیــن و بــا وقــار حرکــت کنیــم. هــر 
کــس هــم بــا مــا حــرف زد یــا تقاضایــی داشــت، بــدون 
ــکان  ــه ت ــرمان را عالمان ــم، س ــگاه کنی ــه او ن ــه ب آن ک
ــود! در  ــی می ش ــت بررس ــر فرص ــم: س ــم و بگویی دهی
حالــی کــه مــا اصــا بررســی نمی دانیــم چیســت. امــا 
ســخنان ایــن عالــم جلیــل القــدر تــازه بــه مــا فهمانــد 
ــردم  ــتی م ــت معیش ــه وضعی ــا ب ــا ختم ــد ختم ــه بای ک
ــه  ــم ب ــاال هــم داری ــن ح ــم. چشــم! همی رســیدگی کنی
ــم. حیــف  ــن کار را بکنی ــم کــه همی هــر طــرف می دوی
ــم.  ــه ســر کنی ــوع خاکــی ب ــم دقیقــا چــه ن کــه نمی دانی

ــد.«   ــود می فرمودن ــم رهنم ــن را ه ــان ای کاش ایش
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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

• آره ارواح شــیکم عمــه ات..! تــو وقتــی ســهام می خــری، گفتگو با دکتر االغ خرنژاد
دنبــال افزایــش ارزش ســهام هســتی... اگــه افزایــش 
ــه  ــر ب ــه، ش ــهامت بش ــش ارزش س ــث کاه ــت، باع کیفی
ــار  ــن چه ــف، ای

ُ
ــف و ل

ُ
ــردم، ل ــی م ــی..؟ وقت ــا نمی کن پ

چرخه هــا را می خــرن، چــرا بایــد پــول تــو بــرای افزایــش 
ــره؟  کیفیــت هــدر ب

- اصا به این موضوع فکر نکرده بودم...
ــه ات  ــوو کل ــر؟ ت ــه فک ــه ب ــو را چ ــی... ت ــو آدم دو پای • ت
فقــط کلیشــه های از پیــش ســاخته تلنبــار شــده... بــرات 
ــی..!  ــن طوط ــی. عی ــرار می کن ــو تک ــن و ت ــر می کن فک

ــه...  ــد در رفت ــمش ب ــه اس ــی ک ــاره طوط بی چ
در  پول هــای  بــرای جــذب  می خــوان  فقــط  پــس   -

تولیــد... در  و مشارکتشــون  گــردش 
ــن  ــا ای ــد ب ــرام آوردی... بع ــه ب ــته یونج ــه پش ــن! ی • ببی
کــور  منــو  اشــتهای  داری  می گــی  کــه  خزعباتــی 

می کنــی... مــی ری یــا بزنــم شــل و پلــت کنــم!
- استاد، چرا عصبانی می شی!؟ خب همینه دیگه..!

• می خوان پول در گردش جذب بشه..؟
- ها..! 

ــد  ــه، بع ــه بل ــده بگ ــم بل ــن ه ــرۀ م ــار... ک ــا و زهرم • ه
ــا..! ــر مدع ــوی آدم پ ت

- بله..!
ــر چرخــه  ــه ب ــول اضاف ــه دیگــه پ ــن  جماعــت، کافی •  ای
ــه ای  ــول اضاف ــن؟ کل پ ــن! می تون ــن... همی ــاپ نکن چ
کــه داره وارد چرخــه می شــه، کار خودشــونه! این هــا 
اصــا بلــدن اقتصــاد را بــدون چــاپ پــول بــدون پشــتوانه 

ــن؟  اداره کن
ــوی  ــردن ت ــن ب ــب همی ــی خ ــتاد..! ول ــر اس ــه خی - ن

نمی کنــه؟  کمــک  بــورس، 
ــران  ــهام ای ــول داری س ــو پ ــه؟ ت ــک کن ــی کم ــه چ • ب
خــودرو را بخــری؟ االن ایــن شــرکت دولتیــه... بعــد اگــه 
ــی  ــه... چ ــر بش ــد نف ــط چن ــال فق ــا م ــهامش تصادف س

می شــه؟ 
- یا قمر بنی هاشم..! 

• فــک کــردی وال اســتریته؟ روز روشــن، چطــوری 
کارخونــۀ شــکر هفــت تپــه رو هاپولــی کــردن؟ آیــا رقابت 

ــود؟  واقعــی ب
- نه خیر! 

• حــاال بــزن بــه چــاک، بــرم ببینــم ایــن بــار چــه جــور 

- بــا ســام و درود بی پایــان خدمــت جنــاب دکتــر االغ 
خرنــژاد، اســتاد علــوم اســتراتژی و حومــه..!

• حومه اش دیگه چیه؟ 
- سیاست و اقتصاد و دیگر قضایا... 

ــتراتژیه؟  ــوم اس ــۀ عل ــاد، حوم ــت و اقتص ــه! سیاس • ع
ــا آوردی؟  ــه از کج ــو دیگ این

ــه مــی ده  ــارو رو مــی آرن مصاحب - از صــدا و ســیما..! ی
ــتراتژیک«.  ــور اس ــناس ام ــن: »کارش ــرش می نویس و زی
اون هــم  بعــد دربــارۀ همــه چیــز ازش می پرســن. 

ــی ده! ــواب م ج
• خیلی خب! فرمایش..؟

- نمی خواین به خوانندگان ما سام کنین؟ 
• سام! 

- بعلــه..! می خواســتم دربــارۀ رفتــن خــودرو بــه بــورس 
از شــما ســئوال کنــم. 

• خب به من چه دخلی داره؟ 
- آخه شما استاد استراتژی هستین...

• البد دزدی هم جزو علوم استراتژیکه؟ 
- استاد نفرمایین..! خودروی ملی، افتخار ملی...

• یــاد کســی افتــادم کــه یــه بــار زاییــده شــد، بعــد دنبــال 
ــدوم  ــال ک ــودرو م ــن خ ــاال ای ــتن... ح ــاش می گش باب

ملتیــه، بمانــد... ســئوالت چیــه؟ 
ــا یــا بهتــره فارســی بگــم؛ پرسشــم اینــه کــه  - ســئوال ی
ــه رشــد کیفیــت و کمیــت خــودرو  ــن اقــدام چقــدر ب ای

ــه؟  ــک می کن کم
ــی،  ــادۀ عرب ــد! از م ــا حالی ــی ب ــا خیل ــما ایرونی ه • ش
کلمــۀ بی ربــط می ســازین، بعــد می گردیــن معــادل 

ــه ــن... هههههههه ــدا کنی ــیش را پی فارس
ــخ  ــن، پاس ــم اینداختی ــون رو ه ــب! متلکت ــی خ - خیل

ــه؟  ــک می کن ــدر کم ــا... چق لطف
•    به چی؟ به دزدی..؟ 

- به رشد کیفیت و کمیت خودرو... 
• خعلی..!

- جدی می فرمایین؟ 
ــوی نســناس، حســاب شــوخی دارم؟  ــا ت • مگــه مــن ب
نخســتین خودروســازی جهــان کــه هنــوز ماشــین 
نســاخته پولــش را از تــک تــک مشــتریاش، زودتــر 
ــم  ــهامش را ه ــول س ــه، پ ــم گرفت ــاال تصمی ــره، ح می گی
جلــو جلــو بگیــره... می دونــی چنیــن متــدی را دزدهــای 

ــن.  ــد باش ــرا بل ــی، عم ایتالیای
- استاد، رقابت را زیاد می کنه...

ــت  ــم فوتفال ــه گل زدن تی ــو واس ــی؟ ت ــا ک ــت ب • رقاب
ــه و  ــیمات ملی ــدا و س ــو ص ــی... ت ــی می خون ــرود مل س
اجــازه نمــی دی کــه کســی در برابــرش دکــون بــاز کنــه... 
ــش  ــازی م ــا گاری س ــت ب ــه؟ رقاب ــت کن ــاد رقاب ــی بی ک
قاســم و پســران؟ مثــا ســر چهــارراه گلوبنــدک، تویوتــا 

ــز؟  ــا بن نمایندگــی رســمی داره ی
- خــب شــما می دونیــن کــه خودروهــای ملــی کیفیــت 
ــاال  ــت ب ــه کیفی ــه ک ــث می ش ــن باع ــی دارن و همی کم

بــره... 
• تــا حــاال شــده معنــی ایــن جملــه را اقــا واســه 
خــودت بگــی؟ بــد نیســت بفهمــی چــی داری می گــی، 
ــی  ــم یعن ــر، می دون ــر ع ــم ع ــی داد می زن ــن وقت ــا! م ه
چــی! یعنــی گشــنمه! تــو آدم دو پــا نبایــد چیــزی را کــه 
ــی؟  ــی کن ــودت معن ــه خ ــی آری، اول واس ــون م ــه زب ب

ــه؟  ــاق می افت ــن اتف ــور ای ــی؟ چط ــی چ یعن
- خــب..! وقتــی مــردم ســهام می خــرن، توقــع دارن کــه 

محصولشــون بــا کیفیــت باشــه...
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ــرام آوردی...  ــه ای ب یونج
ــمای  ــن و ش ــر م ــر س ــاک ب ــز! خ ــدگان عزی - بینن

می شــدیم... آفریــده  خــر  کاش  آدمیــزاد! 
• عافریــن! دوبــاره یونجــۀ اوکراینــی آوردی... باخره، 

یــه کار درســت ازت براومــد..! 
- فعــا خدافــز، تــا اســتاد یونجــۀ اوکراینیشــونو 
میــل کنــن... خــدا کنــه تــا شــمارۀ بعــد، مــن تغییــر 

ــر..! ــم خ ــدم و بش ــیت ب جنس
• عمرا..! 
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ــن  ــه چی ــال ب ــوان پرتق ــنیدی می خ ــم! ش ــوم جاس - موگ
صــادر کنــن؟ 

• کیا..؟ 
- همین دولتی های خومون..! 

• جاش می خوان چی بیارن..؟ 
- البد آب پرتغال... خخخخخخ

• مسخره می کنی؟ 
- نــه واللــه..! این هــا کــه هــی مــواد پتروشــیمی صــادر 
ــال  ــه پرتق ــد اگ ــن، الب ــتیک وارد می کن ــن و پاس می کن

ــن...  ــال وارد می کن ــتن، آب پرتق بفرس
مــی آن  چینی هــا  هــم  جــا  ایــن  راســتش،  خــو   •
ــتن...  ــون می فرس ــی برام ــودر ماه ــد پ ــری، بع ماهیگی

- خو علتش چنه؟ چرا خمون درست نمی کنیم؟
• ببیــن عبــود جــان! مــال هندونــه کاری کا..! چــرا 
می خنــدی... واقعــی موگــوم... مــال هندونــه  اس...

- مگه هندونه چی کار می کنه؟ 
• هندونــه کارش اتســاع شــرایینه... از بــاال تــا پاییــن وا 

می کنــه... 
- مشکل من و تو هم مال هندونه اس؟ 

ــم«... از گشــنگی  ــل هندونه ای ــۀ »ماقب ــا مــال مرحل • م
ــه.  ــو کار می کن ــون هن ــا زبونم ــدیم، ام ــت ش بی حرک

- خــو پــس اگــه کشــت هندونــه تعطیــل بشــه، واســه مــا 
ــه.  ــی نمی کن فرق

• در اون صــورت، هندونــه کارهــا هــم وارد مرحلــۀ 
ماقبــل هندونــه می شــن، مــث مــا...

- یعنی بی کار...
• ها باریکا... 

ــو کــه اینقــذه می فهمــی... چــرا  ــن جاســم! ت - خــو ببی
ــی؟  ــئولین نمی گ ــه مس ــا رو ب این ه

• این هــا خودشــون اصــا تــوو کار آب هندونــه هســتن. 

ــوم؟  ــی بگ به ک
ــد  ــه چن ــره ی ــتن... باخ ــو نیس ــن ط ــه ای ــه ک ــو هم - خ

ــن.  ــه نباش ــوو کار هندون ــه ت ــن ک ــدا می ش ــی پی تای
• ببیــن عبــود! بــذار خاصــت کنــم. مســئوالن دلبنــد مــا 

دسته ان...  دو 
- خــو یکیــش کــه می دونــوم چیــه...آب هندوانــه و 

ــاد..! ــز گش چی
• خو شکر خدا، اینش فهمیدی! 
- ها فهمیدم، گروه دومی چنه؟ 

• گروه دومی، از گروه آب هندوانه انتقاد می کنن... 
- یعنی چی؟ 

ــاد و آب  ــز گش ــی چی ــه... اول ــغله دیگ ــه ش ــی ی • یعن
هندوانــه و گــروه دومــی، کارشــون اینــه کــه بگــن: »چــرا 
ــد؟  ــم باش ــور حاک ــاد کش ــر اقتص ــرایط ب ــن ش ــد ای بای

ــرا؟«  ــر چ آخ
- همین؟ یعنی حقوق می گیرن همینو بگن؟ 

• ها والله! 
-  شوخی نکن! به پیر و پیغمبر کارشون همینه؟ 

• آره والله! 
- خــو جاســم! پاشــو مــا هــم بریــم قاطــی گــروه دوم... 
ــون تره...خیلی  ــم آس ــی ه ــروه اول ــون از گ ــا کارش این ه

راحتــه! 
• راحته؟ می دونی چقذه سخته؟ 

- چیش سخته؟ 
ــای  ــۀ قب ــه گوش ــد ب ــم نبای ــی! ه ــاد کن ــد انتق ــم بای • ه
کســی بــر بخــوره، هــم بایــد کاری کنــی کــه همــه خیــال 
ــو کاره ای بشــی، جلــوی ایــن وضــع رو  کنــن کــه اگــه ت

می گیــری...
- خــو بایــد ببــری همیــن گــروه دومــی رو بــذاری جــای 

گــروه اولــی تــا اوضــاع خــوب بشــه. 
• خیاالتی شدی عزیزوم، عبود جان..!

- چرا..؟ 
• آخــه گــروه دومــی تــا مــی ره جــای گــروه اولــی 
هندونــه«...  آب  و  گشــاد  »چیــز  می شــه  می شــینه، 
ــر کاره،  ــاال س ــه ح ــی ک ــروه اول ــن گ ــال کــردی همی خی

ــوده... ــی ب ــا کارش چ قب
- ای بابــا! چقــذه پیچیــده شــد... نــه بابــا کار ما نیســت. 

ــخته..!  خیلی س
• دیدی گفتوم..! سخته! خیلی سخت..!  
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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 بنیامیــن نتانیاهــو، نخســت وزیــر اســرائیل، بخواهــد بــرای  مســئوالن ایرانــی نامــه 

بنویســد، چــه خواهــد نوشــت؟
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ــیوالن  ــما مس ــاه ش ــه روی م ــام ب ــام، س ــام، س  س
ــی..!  ــز ایران عزی

 منــو کــه یادتــون مــی آد!؟ نگیــن نــه کــه واللــه ناراحــت 
داشــتیم...  هــم  بــا  کــه  روزهایــی  چــه  می شــم. 
اصولگراهــا، اصاح طلب هــا... ایــن ور آبی هــا کــه 
ــی  ــاری، کل ــد از برکن ــودن و بع ــن ب ــز م ــاوران عزی مش
ــت  ــی دوس ــی خعل ــون رو خعل ــردن. همت ــه ک ــرام گری ب

دارم. 
 اصا به شما مدیونم! 

 خیال می کنین مسخره می کنم؟ 
 اصا و ابدا..! 

ــرائیلم؟  ــر اس ــت وزی ــاله نخس ــد س ــن چن ــن م  می دونی
تــا ۶ ژوئیــه  از ۱۸ ژوئــن ۱۹۹۶  حســاب کردیــن؟ 
ــا  ــن ۲۰۲۱ و ت ــا ۱۳ ژوئ ــل ۲۰۰۹ ت ۱۹۹۹، از اول آوری
ــما  ــرای ش ــه دارم ب ــن االن ک ــامبر ۲۰۲۲ و همی ۲۹ دس
ــا را دارم  ــرا این ه ــم. چ ــه می نویس ــدم نام ــزان دلبن عزی
بــه شــما می گــم؟ خــب معلومــه! چــون شــما باعــث و 
بانــی ایــن نخســت وزیــری طوالنــی هســتین و امیــدوارم 
ــه کمــک  ــه ب ــم. البت ــر بمون ــا آخــر عمــر نخســت وزی ت

ــما..!  ش
 بــرای ایــن کــه ایــن نامــه در کشــورتون چــاپ بشــه، مــن 
ــه شــما  ــی ب ــه جورای ــا مــن هــم ی نمی نویســم کــه تقریب
کمــک کــردم. درســته کــه مــا بــا هــم بدیــم، امــا قبــول 

کنیــن کــه یــه جورایــی بــا هــم کار می کنیــم. چــون یــه 
صفــت مشــترک داریــم؛ هــر دو، عرضــۀ ادارۀ کشــورهای 
خودمــون رو نداریــم و هــر دو، عامــل ایــن بی عرضگــی  
یعنــی شــما  مقابــل؛  گــردن طــرف  می ندازیــم  رو 
ــا  ــتیم و م ــع هس ــن وض ــی ای ــث و بان ــا باع ــن م می گی

ــخ ــما..! خخخخ ــم، ش می گی
 خوبه، نه!؟ 

 اصــن فکــرش رو می کردیــن کــه مــن دوبــاره انتخــاب 
ــا  ــو ب ــن نتانیاه ــن بنیامی ــه می گفت ــم...عمرا..! هم بش
ــرده و  ــته ک ــش رو خس ــران ملت ــران، ای ــران، ای ــعار ای ش
ــا..!  دیگــه کســی رای نمــی ده... حــاال چــی شــد؟ آهانّ
می گیــن  بهــش  می گیــم الیــک، شــما  بهــش  مــا 

ــاخ..!  بی
 من شدم نخست وزیر اسرائیل، با چه شعاری؟

ــم  ــد بذاری ــی؛ »نبای ــتنی قدیم ــت داش ــعار دوس ــه ش  ی
ــور  ــاال در کش ــه..!« ح ــی بش ــب اتم ــران دارای بم ای
ــی  ــا... کل ــب ج ــه وج ــن ی ــوو همی ــرائیل، ت ــن اس م
ــی  ــی بدبخت ــت، کل ــت هس ــی فاک ــم، کل ــی کار داری ب
هســت... امــا کــی اهمیــت مــی ده؟ فــک کردیــن 
ــب  ــود؟ خ ــی ب ــال چ ــرائیلی م ــای اس ــورش عرب ه ش
ــرای  ــط ب ــه فق ــی ن ــه زمان ــی کاری... ی ــال ب ــه! م معلوم
ــوار  ــری و ن ــه باخت ــرای عرب هــای کران اون هــا، بلکــه ب
غــزه هــم کار داشــتیم، امــا حــاال بــه لطــف مــن، ملــت 

داره فقــط بــا پــول صدقــه ای کــه از غــرب مــی آد، زندگــی 
خخخخخخخــخ می کنــه... 

 عیــن شــما..! اســرائیل، اســرائیل، اســرائیل... بعــد 
عرضــۀ تثبیــت پــول ملــی کشــورتون رو هــم نداریــن... 
وای خــدا..! خخخخخــخ.... پــس ناراحــت نباشــین... 
وجــود مــن بــرای شــما نعمتــه... ایــن یــک نشــانۀ 
الهیــه بــرای مــن و شــما... ببینیــن، درســت وســط 
ــر  ــون کهی ــدم. ملتت ــده ش ــن برن ــون، م ــات ملتت اعتراض

خخخخخــخ زد! 
ــن  ــرا م ــه ای وای چ ــه و بگ ــی داد بزن ــه کس ــاال کافی  ح
ــط  ــوِل بلی ــارو پ ــه؟ جاســوس مــن! ی ــی کارم... اون کی ب
ــل  ــاه در ت ــک م ــد ی ــداره، بع ــو ن ــهر خودش ــوس ش اتوب
ــه  ــده... فکــر خوبی ــه دســت موســاد آمــوزش دی ــو ب اوی
واقعــا..! مــن هــم در اون اواخــر کار، دو ســه نفــری ایــن 

ــی حــال داد.  جــوری خفــت کــردم. خعل
 دو تاشــون رو ایــن رفیقــای مجاهــد خلــق خــودم، بهــم 
ــی کاری  ــه از ب ــون ک ــو بی کارش ــا عض ــرض دادن؛ دو ت ق
ــون  ــتخون جلوش ــه اس ــم ی ــن ه ــی زدن و م ــر م ــی غ ه
ــه عهــده  ــا تــرور الکــی رو ب ــا یکــی، دو ت پــرت کــردم ت
بگیــرن. همــون تــرور ســفیر ســابق و وزیــر امورخارجــۀ 
بعــدی عربســتان و ... بقیــۀ قضایــا... الزم نیســت بگــم! 

ــون اســتادین!  خودت
 از ایــن پــس منتظــر باشــین تا کلــی از این جاســوس های 
ــر  ــل خعلــی دی ــم... متاســفانه، دفعــۀ قب فیــک اســیر کن
ــی  ــه بی ب ــت ک ــه می گف ــام همیش ــید. باب ــرم رس ــه فک ب
ــه  خعلــی کنــد ذهنــه..! اعتــراف می کنــم از ایــن نظــر ب
خــودش رفتــم. هــی جــد انــدر جــد، از قمــاش خودمون 
ازدواج کردیــم و پــس انداختیــم... تاثیــر طبیعیش می شــه 
ــه؟  ــن خودم ــه، کار ذه ــن نقش ــن ای ــک کردی ــن..! ف ای
ــاد دادن...  عمــرا..! رفیقــام در اپوزیســیون شــما، بهــم ی
پشــت ایــن نقشــه هــم یــه عقــل ایرانــی خوابیــده! گیریــم 

ایرانــی خائــن... ایــن روزهــا خیانــت هــم کاس داره! 
 حــاال مــن بــاز اومــدم بــا شــعاِر »مقابلــه بــا برجــام«! 

ــه!  ــه جــون شــما... خعلــی خوب آخــر نوندونی
 فقــط مونــدم در ّســر ایــن قضیــه کــه چــرا ملت هــا بــاز 
بــاور نمی کــردن  هــم گــول می خــورن؟ رقیب هــام 
ــن  ــازی مــن جــواب داده... می دونی ــن ب ــاز هــم ای کــه ب
ــه و  ــال من ــران م ــا ای ــارزه ب ــی مب ــر قفل ــون س ــرا؟ چ چ
ــه  ــم، ب ــای احمــق مــن، بعــد از شکســت دادن ــن رقیب ای

ــود،  ــکات موج ــل مش ــل و فص ــور و ح ــای ادارۀ ام ج
ــا  ــد ب ــن کــه بای ــو ســر دادن و گفت همــون شــعارهای من
ایــران درگیــر بشــیم و برجــام نبایــد بشــه و از ایــن جــور 

ــی زدم.  ــه م ــن همیش ــه م ــا ک حرف ه
ــون  ــه! چ ــوب و راحت ــون و خ ــی آس ــدن خعل ــون دی  چ
ــل و  ــه ح ــودم ک ــرائیل آورده ب ــاد اس ــر اقتص ــی س بای
فقــط  نمی اومــد.  بــر  قرمســاق ها  ایــن  از  فصلــش 
ــی  ــا! وقت ــه احمق ه ــید ک ــا نرس ــن ج ــه ای ــون ب فکرش
ــا مــن  ــی حــق کامــا ب ــن، یعن ــو ادامــه می دی ــازی من ب
ــوده و ملــت می گــن اگــه ایــن درســته، پــس چــرا مــا  ب
ــه دارن  ــا ک ــن لش ه ــن ت ــم. ای ــار کردی ــی را برکن بی ب
ــغ  ــه تبلی ــد ی ــن ش ــن. ای ــو می زن ــای اون ــن حرف ه عی

ــن..!  ــۀ م ــی واس مجان
ــه  ــی، ب ــای فامیل ــا ازدواج ه ــم ب ــا ه ــه اون ه ــب آخ  خ
ایــن هیــکل قنــاس رســیدن... عقــل یــوخ! خخخــخ...  
فــک کنیــن! بیــن یــه مشــت ابلــه، مــن در حماقــت، یــه 

ســتاره کمتــر داشــتم و حــاال نخســت وزیــرم..! 
 حاال بگذریم..! 

 اصل حالتون چطوره؟ 
 واسۀ بازی بعدی آماده این؟ 

بــی کاری!  بی خیــال  اقتصــاد!  بی خیــال  یاللــه!  ده   
می گــم  مــن  تــورم!  بی خیــال  گشــنگی!  بی خیــال 
ایــران، ایــران، ایران! شــما هــم بگین اســرائیل، اســرائیل، 
اســرائیل! هــر کــی هــم اعتــراض کــرد، یــا نوکــر منــه، 

ــما..!  ــر ش ــا نوک ی
 هورا..! 
 بی بی، از ناف اورشلیم 
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اخبار خارجه

 نمی خوام..!
 در پــی شکســت ششــصد و شــصت و شــش رای گیــری 
مجلــس  رئیــس  تعییــن  بــرای  آمریــکا  کنگــرۀ  در 
ــن  ــصد هفتمی ــصد و ش ــرای شش ــره ب ــدگان، کنگ نماین

رای گیــری آمــاده می شــود. 
ــن، یکــی  ــه گــزارش خبرگــزاری فکاهــی مانصرالدی  ب
ــئوال  ــه س ــخ ب ــره، در پاس ــپ در کنگ ــواداران ترام از ه
خبرنــگار مــا کــه چــرا بــه نامــزد اکثریــت دموکــرات رای 

»نمی خــوام..!«  گفــت:  نمی دهــد، 
 خبرنــگار مــا بــاز گفــت: »آی قربــون اون لبــای غنچــه 

ــرم، چــرا نمی خــوای..!«  کــرده ات ب
 او بــاز لبانــش را غنچــه کــرد تــا شــبیه ترامــپ شــود و 

ــوام!«  ــخ داد: »نمی خ ــش داد و پاس ــه بدن ــی ب تکان
ــد  ــه بل ــن بچ ــرد: »ای ــد ک ــش تاکی ــی از همکاران  یک
نیســت حــرف بزنــه، بــذار مــن بــرات بگــم؛ مــا جنبــش 
»دوبــاره آمریــکا را بــزرگ خواهیــم کــرد« قصــد داریــم 
آمریــکا را دوبــاره بــزرگ کنیــم و فعــا در مرحلــۀ 
آمــاری قــرار داریــم. یعنــی ایــن کــه می خواهیــم همــۀ 
ــای  ــی رکورده ــم و حت ــزرگ کنی ــکا را ب ــای آمری آماره
ــداد رای  ــار تع ــم. آالن از آم ــا کنی ــه ج ــا ب ــس را ج گین
دادن بــرای انتخــاب رئیــس مجلــس نماینــدگان شــروع 
کردیــم و بعدهــا شــیرین کاری های بیشــتری از مــا 

ــد.«  ــد دی خواهی
 سپس ابروانش را تکان تکان داد. 

 خبرنگار الشی ما گفت: » آبجی! بد
 آبرو تکون می دی...« 

 خانوم نمایندهه پاسخ داد: »ما اینیم دیگه..!« 

 روابط دیپلماتیک با پنگوئن های قطب جنوب 
 در پــی گشــایش ســفارتخانۀ آمریــکا در جزایــر ســلیمان، 
بــا هــدف مقابلــه بــا چیــن، وزارت امــور خارجــۀ آمریــکا 
ــا  ــا همیــن هــدف، قصــد دارد ب اعــام کــرد کــه دقیقــا ب
پنگوئن هــای قطــب جنــوب هــم روابــط دیپلماتیــک 

ــد.  ــرار کن برق
 بــه گــزارش خبرگــزاری فکاهــی مانصرالدیــن، ایــن اقدام 
ــون  ــد، چ ــن وارد کن ــه چی ــنگینی ب ــۀ س ــد ضرب می توان
ــه  ــدا را ک ــای پان ــوب، خرس ه ــب جن ــای قط پنگوئن ه
ــزوای  ــی ان ــل اصل ــد، عام ــمار می آین ــه ش ــن ب ــاد چی نم

بین المللــی خــود می داننــد. 
ــه  ــه، ب ــتراتژیک و حوم ــور اس ــان ام ــی از کارشناس  یک
خبرنــگار مــا گفــت: »علــت ایــن کــه آمریــکا بــا جزایــر 
ســلیمون رابطــه برقــرار کــرده، اینــه کــه می خــواد نشــون 
بــده بــا هــر کســی کــه اســمش ســلیمانیه مشــکلی 
نــداره و بــا حــذف فیزیکــی ســردار ســلیمانی، مشــکلش 
ــاب  ــا الق ــوال ب ــده و اص ــل ش ــت ح ــلیمانی جماع ــا س ب
ــه چیــن  ســلیمانی هیــچ مشــکلی نــداره. هــوچ ربطــی ب

ــداره.«   ن
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 آمریاک و دستور اکر احیای برجام 
ــرد  ــام ک ــکا اع ــۀ آمری ــور خارج ــخنگوی وزارت ام  س
کــه احیــای برجــام، نیــم ســاعتی هســت کــه از دســتور 
ــوز  ــد، هن ــاعت بع ــم س ــرای نی ــده... ب ــارج ش کار خ

ــت.  ــده اس ــاذ نش ــی اتخ تصمیم
ــد  ــن، ن ــی مانصرالدی ــزاری فکاه ــزارش خبرگ ــه گ  ب
ــه  ــم ســاعت پیــش، ب ــاره گفــت: » نی ــن ب پرایــس در ای
مــا اطــاع داده شــد کــه فعــا احیــای برجــام از دســتور 
ــوز  ــد هن ــاعت بع ــم س ــرای نی ــا ب ــده، ام ــارج ش کار خ

ــت.  ــده اس ــادر نش ــتوری ص دس
ــای  ــه احی ــا ک ــگار م ــش خبرن ــه پرس ــخ ب  او در پاس
برجــام اصــا کــی در دســتور کار دولــت آمریــکا قــرار 
داشــت، گفــت: »بعــد از چندیــن ســال، یعنــی چهــار 
ــرای ده  ــدن، ب ــال بای ــه س ــن دو س ــپ و ای ــال ترام س
دقیقــه، در دســتور کار قــرار گرفتــه بــود. بعــدش تمــاس 

ــن!«  ــاره در بیاری ــد دوب ــد و گفتن گرفتن
ــی  ــه »وخت ــان ک ــئوال خبرنگارم ــنیدن س ــس از ش  او پ
ــتور  ــو دس ــی ت ــه چ ــن، واس ــیدگی کنی ــن رس نمی خوای
کار می زاریــن، الشــیا..!؟« پاســخ داد: »اوال الشــی 
خودتــی، بعــدش هــم تخصیــر مــا چیــه داش! مــال ایــن 
ــت.  ــه اس ــور خارج ــی وزارت ام ــوچ بایگان ــد ل کارمن
هــی یــه چیزهایــی رو از بایگانــی مــی آره، مــی ذاره تــوو 
ــین!  ــدا ببخش ــه وای خ ــم می گ ــدش ه ــتور کار، بع دس
اون روز، دســتور روزولــت بــرای حملــه بــه نورمانــدی 
را کــه مــال جنــگ جهانــی دوم بــود، گذاشــته بــود تــوو 
ــتور  ــت دس ــج، داش ــم گی ــن ه ــدن... ای ــتور کار بای دس

ــرد.«   ــادر می ک ــدی را ص ــه نورمان ــه ب حمل

 ذبیح هللا مجاهد: 16 نفر از طالبان قبلی و 
داعش فعلی، در اکبل کشته و زخمی شدند. 

 ســخنگوی رســمی طالبــان اعــام کــرد کــه در جریــان 
درگیــری میــان اعضــای ســابق طالبــان و فعلــی داعــش، 

7 نفــر کشــته و 9 نفــر زخمــی شــدند. 
ــح  ــن، ذبی ــه گــزارش خبرگــزاری فکاهــی مانصرالدی  ب
ــت  ــه هاک ــایی ب ــرد: »شناس ــد ک ــد تاکی ــه مجاه الل
رســیدگان و بــه شــهادت رســیدگان بســیار ســخت بــود، 
چــون بعضــی از ایــن داعشــی های بی خــدا و ضــد 
ــا خــدا بودنــد، هــم  اســام، همیــن هفتــۀ پیــش هــم ب

ــان.«  ــو طالب ــم عض ــام و ه ــوادار اس ه
 خبرنــگار مــا پرســید: »واســه چــی ایــن جــوری 
می شــه، آخــه؟ مگــه شــما حســاب اعضــای خودتــون 

رو نداریــن؟« 
 ذبیــح اللــه پاســخ داد: »بعضــی اعضــای طالبــان بــرای 
اضافــه کاری در داعــش شــیفت می گیرنــد کــه مــا قبــا 
ــم  ــگاه می کنی ــم، امــا حــاال ن ــوع کــرده بودی ــدا ممن اکی
کــه آیــا شــخص کشــته شــده، در جریــان درگیــری، در 
ــا شــیفت داعــش. اگــر در شــیفت  ــوده، ی شــیفت مــا ب
ــه در  ــهید و اگ ــه ش ــه، می ش ــده باش ــته ش ــا کش کاری م
ــیدۀ  ــت رس ــه هاک ــه ب ــه، می ش ــش باش ــیفت داع ش

منافــق الدنــگ عوضــی..!« 
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اشعر الشعرای یخته دلخوشگل الحکایات
حیدر سهیلی اصفهانی )صخره(

 گفته اند در ملک جم و در میان خلق بی غم، سرمربی فوتبالیه ای بودی کی روش نام 
که به روزگاری بس عتیق، در فرقۀ ملیۀ فوتبالیۀ ما ریاست تام داشتی و برای ستون های 

فوتبالیۀ ما، حکم بام؛ 
کی روشی بود از باد پرتغال 
بازی فوتبال او، پر جیغ و قال 
گرچه در بازی به سان یوز بود 
لیک در کنج زمین پر سوز بود 

 پرتغالــی مــرد کــه روزگاری در فرقــۀ فوتبالیــۀ ملــک جــم کارهــا بکــردی، ســرانجامی 
چــون شــب تــار داشــت و فرجامــی زار؛

پرتغالی مرد پر سوز و گداز 
شد ز ملک جم با فکی دراز 

اسکوچیچ آمد به جایش با شکیب 
همه گفتن آمد آن یار حبیب 

 اسکوچیچ السلطنه، چون تیم فوتبالیه را به جام جهانی رساندی و بر تارک آسیا نشاندی، 
عده ای گفتند او نه در این کار است و نه در فن سخنوری، استاد!

گفتن ای وع، این مربی چه بد است!
نه زبان در کام دارد، نه سخن 

نه چو کی روش در نود، عین صد است
نه چو او فریاد و جیغش سر شکن

 تاج الملوک اصفهانی، صدر فدراسیونیۀ فوتبالیه، در جا امر موکد فرمودی که کی روش 
را با جال و اکرام بازگرداندی و بر سفرۀ انعام بنشاندی؛

آمد آن سلطان فریاد و نهیب 
فرقۀ فوتبال ما را شد طبیب 
کیسۀ دروازۀ ما پر ز توپ 

فرقه فوتبال ما هم بی نصیب
 آبدارخانه باشی فدراسیونیۀ فوتبالیه، به من حقیر سراپا تقصیر دوسیۀ تام داده که تاج 

الملوک اصفهانی را در سر است که آن کی روش پرتغالی را باز بر سر کار آورد و خلقی 
را بدین سبب به فغان آورد؛

باز هم کی روش بیامد از قفا 
الفرار از طوطیان خوش ادا

گر بیاید این فریب ابن فریب 
آبروی ما شود باد هوا 

خوشگل الحکایات
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