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 بعــد از یــه وفقــه در جریــان ســرمقوله نوشــتنم، بالخــره 
ســر ســردبیر گــرام شــلوغ شــد و گفــت؛ »ای احمــد آقای 
قاطــی پاتــی، بــرو یــه ســرمقوله بنویــس، بینــم هنــو زودی 
ــر شــده...«  ــا کمــی احواالتــت خب ت قاطــی می کنــی ی

 مــن هــم بــا خــودم کمــی فکــری شــدم کــه نــاز بکونــم 
یــا نکونــم، بالخــره، بعــد از ســه ثانیــه ِمــن و ِمــن، گفتــم 
باشــه تــا شــوما خواننــدگان عزیــز، از نعمــت آدم وارســته 
و فرهیختــه ای مثــی مــن محروم نشــین، خــدای نکــرده..! 
 شــوما کــه بهتــر می دونیــن کــه بنــده یــک فقــره موبایــل 
ــکا تیکــه  ــه مت ــی ب ــج دارم کــه وخت ــد پن پیشــرفتۀ اندروی
کــرده بــودم تــا از اوضــاع جهــان و مــاوراء جهــان مطلــع 
ــد  ــر اکی ــد واف ــون تاکی ــۀ خودم ــت علی ــدم دول ــم، دی بش
ــویی  ــا پول ش ــاس ب ــده، می ب ــور ش ــر ط ــه ه ــوده ک فرم

ــارزه بشــه...  مب
 آی مــن از پــول شــویی بــدم مــی آد، آی بــدم مــی آد، آی 

بــدم مــی آد، کــو نگــو..! 
ــات  ــوماها افاض ــرای ش ــه ب ــن رابط ــی در ای ــم کم  گفت
کونــم کــه پــول شــویی چقــذه بــده و بنــده چــرا ایــن قــذه 

دو کلوم حرف جیز

ــدم.  ــول شــویی ب ــا پ ب
 درســته در اســالم مبیــن، بــر پاکیزگــی و طهــارت تاکیــد 
تــام شــده و گفتــه شــده همــۀ بنــی آدم می بــاس خودشــو 
ــی  ــه، حت ــته بش ــاس شس ــا می ب ــا پ ــر ت ــورن. از س بش
ــینه اش  ــت رو س ــا مش ــردبیر ب ــه س ــت ک ــی هس جاهای
مــی زد کــه احمــد آقــا نبینــم در مطالبــت بــه اون مناطــق 
بــدن اشــاره کنــی... مگــه مــن خلــم؟ یعنــی چــی؟ خــو 

ــا..!  زشــته باب
 امــا همــون جاهــای بــدن هــم تاکیــد شــده حتمــا بایــد 
شســته بشــه کــه بــرای فهمیــدن بیشــتر، شــوما به هــر حل 
المســائل اســالمی ســر بزنیــن، اول همــه بــه طهــارِت اون 
جاهــای بــدن اشــاره شــده کــه البتــه ســردبیر گــرام تاکیــد 
فرمــودن بنــده اون طرفــی نــرم کــه شــوما شــاهدین، طبــق 

فرمایــش ایشــون، بنــده اصــال اشــاره هــم نکــردم. 
 حاال چه برسه به پول..! 

ــه  ــدم  ) اون روز ک ــازار دی ــوو ب ــی ت ــه خرکچ  اون روز ی
ــه...(  ــن ک ــه، ملتفتی ــال پیش ــم، اون روز در 46 س می گ
کــه اولــش ِخــّر و ِخــّر تــوو دســتاش، ُمــف دماغــی فیــن 
کــرد و بعــد واســتاد بــه پــول شــمردن... پــدر مرحــوم مــا 

هــم گرفــت و خــودش هــم یــه دســت شــمرد. البتــه پــدر 
مرحــوم بنــده، اگــه پــول رو تــوو پــس آبــی کــه حضــرت 
ســردبیر فرمــودن اشــاره نکنــم )بنــده هــم گفتــم چشــم!( 
ــوری  ــن ط ــون ای ــن. اخالقش ــم می گرفت ــن ه می نداخت

بــود... 
ــار  ــت و زهرم ــرض و کوف ــذه م ــه چق ــه ک ــدا می دون  خ
ــه  ــن، و البت ــدر نازنی ــد و پ ــه می ش ــول ریخت ــن پ ــوو ای ت
ــون  ــن، ن ــت های نازنی ــون دس ــا هم ــم ب ــده ه ــوم بن مرح
تــوو  می نداخــت  و  می کــرد  تیلیــد  و  می کــرد  پــاره 
ــم.  ــه می خوردی ــم هم ــا ه ــود، م ــر نخ ــت سراس آبگوش
ــدۀ  ــن مع ــوو ای ــف ت ــره از ُم ــذه خاط ــد چق ــاال بمان  ح

ــپیده...  س
اوجــب  از  پــول  پــس متوجــه شــدیم کــه شســتن   
ــود  ــاالی ســرم ب ــاب ســردبیر االن ب ــه جن ــه... البت واجبات
ــور  ــه ج ــا ی ــارزه ب ــویی، مب ــور از پولش ــه منظ ــت ک و گف

ــه!  دزدی
 بعلــه! متاســفانه دزدهــای عزیــز هــم بایــد حتمــا موقــع 
ــورن.  ــز بش ــونو تمی ــای دزدی، دست هاش ــمردن پول ه ش
قبلنــدا در اســالم می گفتــن کــه دســت  دزد می بــاس 
ــود  ــی ب ــال اون وخت های ــن م ــر! ای ــه خی ــه. ن ــع بش قط

کــه تایــد و پــودر لباس شــویی و تمیــز کننــدۀ مــن نبــود. 
حــاال دزد هــای عزیــز، می تونــن دست هاشــونو بشــورن 

و بــه ایــن وســیه، پــول رو طیــب و طاهــر کنــن. 
ــونو  ــی، سرش ــرای صرفه جوی ــه ب ــرز ک ــام خدابیام  باب
ــدن.  ــم نمی ش ــوری ه ــچ ط ــتن. هی ــد می شس ــا تای ب
ــادر  ــتن. م ــزی داش ــری تمی ــای ف ــر موه ــر عم ــا آخ ت
ــیم  ــای س ــه ج ــا، ب ــون موه ــی از هم ــرزم، گاه خدابیام

می کــردن.   اســتفاده  ظرف شــوری 
 ســردبیر گرامــی، در حــال خونــدن مطلــب مــن دســت 
ــم  ــان ه ــرای ایش ــه ب ــه ک ــن. معلوم ــانی می کوب ــر پیش ب
ــه  ــن ک ــان دیدی ــوما خودت ــه..! ش ــیار مهم ــارت بس طه
بنــده چقــذه مــؤدب بــودم. امیــدوارم ایشــون هــم از ادب 
ــدون یــک واو  ــن و مطلــب مــن ب مــن سوءاســتفاده نکن

پــس و پیــش، منتشــر بشــود. 
 وگرنه از مادر نزاده..!

 البتــه بنــده همچنــان مؤدبــم... البتــه فعلنــدش... شــوما 
هــم بــا ادب تمــام بفرماییــن تشــریف ببریــن. 

احمد آقای فعلنده غیر قاطی پاتی  
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اخبار داخله محروسه
ــی!«  رو ســگمو نبین

 کارشــناس گفــت: »چیــه داش! خــب مــن هــم درســت 
ــده  ــن، عــدد گن ــِش بینیشــون گرفت ــم؛ پی و درمــون گفت

شــده... تــو فکــرت خرابــه، مــن چــه کاره حســنم..!« 
خبرنگار ما خاطرنشان کرد: »ها... از اون لحاظ..!« 

 آژانس بین المللی انرژی هسته ای با 
ایران »ندار« شد! 

 اقــدام آژانــس در انتشــار اســناد محرمانــه و طبقه بنــدی 
ــترش  ــی از گس ــف، حاک ــانه های مختل ــران، در رس ای

روابــط و ایجــاد نوعــی رفاقــت جــون جونــی اســت. 
 بــه گــزارش خبرگــزاری فکاهــی مالنصرالدیــن، آژانــس 
بین المللــی انــرژی هســته ای در مرحلــۀ اول، اقــدام بــه 
ــۀ ایــران می کنــد و قــرار اســت،   انتشــار اســناد محرمان
در مراحــل بعــد، بــا انتشــار عکس هــای عروســی 
از  نوه هــای عــده ای  رئیس جمهــوری و ختنه ســوران 
ــه اوج  ــت را ب ــدار و رفاق ــن ن ــت، ای ــئوالن مملک مس

ــاند.  برس
 طبــق برنامــۀ اعــالم نشــدۀ آژانــس، مــردم ایــران 
در  را  خــود   +18 و  پنهانــی  عکس هــای  می تواننــد 
ــوم  ــاهدۀ عم ــه مش ــا ب ــد، ت ــود کنن ــس آپل ــایت آژان س

ــه!   ــه دیگ ــد. رفاقت برس

خبرنــگار مــا پرســید: »تــا حــاال ســر نخــی، نشــونه ای، 
ــه  شــواهدی، چیــزی پیــدا نکــردی؟« او پاســخ داد: »ن

واللــه!« 
ــدا  ــه پی ــات اگ ــون باب ــرد: »ج ــد ک ــا تاکی ــگار م  خبرن
کــردی، یــه نــدا هــم بــه مــا بــده... جــای دوری 
ــن  ــن... همی ــیکم م ــوو ش ــی ره ت ــت م ــی ره... درس نم

موشــه ها...«  گوشــه 
 شــایان گفتــن اســت کــه کل تحریریــۀ خبرگــزاری 
فکاهــی مالنصرالدیــن، خواهشــمند اســت کــه در 
صــورت یافتــن حتــی ســر نــخ بســیار کوچکــی کــه مــا 
را بــه گوشــت وارداتــی کمــی نزدیکتــر کنــد، مــا را هــم 
ــه  ــا ک ــناس م ــگار نس ــن خبرن ــد. ای ــان بگذاری در جری

ــر ــان خب ــذارد.   پای ــان بگ ــا را در جری ــرا م عم

 باکو: یه بول داریم دوستش داریم..! 
 وزارت امــور خارجــۀ جمهــوری آذربایجــان، بــا صدور 
بیانیــه ای دربــارۀ حادثــۀ ســفارتخانه اش در تهــران، 

ــم.«  ــم، دوســتش داری ــول داری ــه ب اعــالم کــرد: »ی
 بــه گــزارش خبرگــزاری فکاهــی مالنصرالدیــن، در ایــن 
ــه  ــا ک ــد از مدت ه ــا بع ــت: »م ــده اس ــد ش ــه تاکی بیانی
از بی بهانگــی رســما داشــتیم می مردیــم، ناگهــان از 
غیــب برایمــان بهانــه ای بــه ایــن تپلــی آمــده اســت، لــذا 
ــیم.  ــه نمی کش ــن بهان ــت از ای ــا، دس ــن زودی ه ــه ای ب
مگــر ایــن کــه ایــران بخواهــد در تنگــه زور، یــه امتیــاز 

اشــتها آور تپــل بــه مــا بدهــد...« 

»پیِش بینی« هشت درصد رشد واسه مملکت 
دولــت  در  کشــاورزی  تحــول  ملــی  همایــش  در   
ــزی  ــای برنامه ری ــۀ پژوهش ه ــس مؤسس ــیزدهم، رئی س
اقتصــادی و توســعۀ روســتایی، از پیــش بینــی میانگیــن 
رشــد هشــت درصــدی بــرای برنامــۀ هفتــم توســعه خبر 
داد... بــه خــدا، بــه پیــر بــه پیغمبــر راســت می گیــم. بــه 

ــت داره!  ــت، واقعی ــوخی نیس ــون ش ــون ننه هام ج
ــن  ــن، ای ــی مالنصرالدی ــزاری فکاه ــزارش خبرگ ــه گ   ب
ــما  ــان ش ــه ج ــرد. ب ــالم ک ــر اع ــزاری مه ــر را خبرگ خب
خبرگــزاری مهــر ایــن خبــر را اعــالم کــرده... بــه خــدا..! 
  در ایــن بــاره، خبرنگارمــون را فرســتادیم تــا بــا اســتادان 

و کارشناســان مصاحبــه کنــد و بپرســد: »ماذا فــاذا..!«
ــم  ــاد ه ــت: »ش ــاره گف ــن ب ــان در ای ــی از کارشناس یک
بیشــتر باشــه، مثــال ســیزده درصــد، هیجــده درصــد...

ــه؟«  ــه کی کی ب
ــه کــه بی حقــوق  ــا )همــون نکبــت موتوری ــگار م  خبرن
بــا  نمی تونیــم  همیــن  خاطــر  واســه  می کنــه،  کار 
اردنگــی بندازیمــش بیــرون( پرســید: »داداش، چــه 

ــدری..!؟«  ــن ق ــد ای ــردی، ش ــاب ک ــوری حس ج
 کارشناس گفت: »چی چی شد این قدری؟« 

ــد کــرد: »ببیــن! خــودم بچــه دروازه  ــگار مــا تاکی  خبرن
ــزن،  ــرف ب ــت ح ــت!( درس ــه نکب ــت می گ ــارم )راس غ

 پلیس آاگهی: آماده باش برای یافتن 
گوشت وارداتی

ــرد:  ــالم ک ــه ای اع ــی بیانی ــا، ط ــی ناج گاه  ادارۀ کل آ
بــه منظــور یافتــن هــر گونــه ســرنخی کــه بــه کشــف رد 
پایــی از گوشــت وارداتــی منجــر شــود، بــه قــوای خــود 

ــت.  ــل داده اس ــاش کام ــور آماده ب ــر کش در سراس
ــن، یکــی  ــه گــزارش خبرگــزاری فکاهــی مالنصرالدی  ب
ــا  ــه ی ــا کار می کن ــه »او ج ــا ک ــردار پرداره ــن س از ای
ــه  ــن ک ــرط ای ــه ش ــه« ب ــت داره بکن ــا دوس ــرد ی می ک
ــه  ــر، ب ــن خب ــالم ای ــن اع ــود، ضم ــاش نش ــش ف نام
خبرنــگار مــا گفــت: »ایــن خبــر کــه بشــتون دادم، کــی 

می کنیــن؟« چــاپ 
 خبرنــگار مــا گفــت: »خــو اول اســمت بگــو، تــا بشــت 

» بگوم!
 گفت: »نمی گوم!«

- جونم بگو..! 
• نمی گوم..! 

- ُعمروم بگو..!
• نمی گوم..!

 خبرنــگار مــا تاکیــد کــرد: »بــه جهنــدم کــه نمی گــی... 
حــاال بگــو ای قضیــۀ گوشــت موشــت وارداتــی و 

آماده بــاش چیــه؟« 
ــرد:  ــان ک ــن، خاطرنش ــد از ای ــرداِر بع ــردار پ ــن س  ای
گفتــم  کــه  هــم  جــدی  جــدی  جــور  ای  »ببیــن! 
ــم،  ــکیل دادی ــروه تش ــه گ ــا، ی ــا درجه داره ــت. م نیس
ــم  ــا ببینی ــم، ت ــز می کنی ــره ای را گ ــگاه های زنجی فروش

بالخــره، کجــا مــی دن...«
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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

نابــودی کامــل، بعــد یهــو کل نظــام افتــاده رو ترمــز گفتگو با دکتر االغ خرنژاد
ــار  ــا ترمــز را بکشــه و اقتصــاد بعــد از چهــار ب دســتی، ت
دور خــودش گشــتن، لبــۀ پرتــگاه متوقــف می شــه... بعــد 
ــون داره  ــام زم ــت رو ام ــن مملک ــده ای می گ ــه ع ــی ی وقت
اداره می کنــه، یــه عــدۀ می گــن؛ ایــش! چــه بــی کالس..! 

- یعنی شوما می گین امام زمون اداره می کنه؟ 
• بابــا بــرو خبرهــا رو ببیــن؛ کشــورهای دیگــه بــا نصــف 
ــۀ  ــی کــه اســمش را گذاشــتن برنام ــن جفتک پرونی های ای

اقتصــادی، کامــال ورشکســت شــدن... 
- خــب! لزومــا نبایــد کار امــام زمــون باشــه، شــاید هــم 

کار امــام نفــت باشــه...
• بالخــره نمــردی یــه حــرف حســابی زدی... اصــال چــرا 

همــش از مــن ســئواالت اقتصــادی می پرســی؟ 
- آخه این ها می گن اقتصاد مال خره... 

ــادی  ــران اقتص ــه مدی ــببه ک ــن س ــه ای ــس ب ــا..! پ • آه
ــه تختشــون کمــه... چــون این هــا عقیــده دارن،  اغلــب ی

ــه..!  ــم و ابل ــی نفه ــر یعن خ
- دقیقا..! 

ــا همیــن ذهنیــت  • دقیقــا و زهــر مــار..! البــد تــو هــم ب
ــه  کنــی..؟  ــا مــن مصاحب اومــدی ب

ــۀ  ــلم هم ــتاد مس ــما اس ــه... ش ــدا نکن ــتاد! خ ــه اس - ن
هســتین...  حوزه هــا 
• حاال چی می خوای؟

- بعــد از یــک دنیــا غرغــر، رفتیــن ســر حــرف اصلــی... 
ــه کــه می خــواد پــول ملــی رو تثبیــت  اســتاد! دولــت گفت

کنــه... 
ــت  ــرا روز تثبی ــردن؟ چ ــالم نک ــی اع ــن مل ــرا جش • چ
ــه اعــالم نکــردن؟ چــرا تعطیــل رســمی  ــوم الل ــول رو ی پ

ــردن؟  ــالم نک اع
- به چه مناسبتی آخه..!

• بــه مناســبِت ایــن کــه بالخــره ایــن حضــرات فهمیــدن 
چیــزی هســت بــه نــام »تثبیــت پــول«..! 

- خب چطور قبال نفهمیدن؟ 
• چــون، بــدون تعــارف، وقتــی قــرار باشــه، از راه فــروش 
دالر در بــازار داخلــی، ثروت هــای خیره کننــده بــه دســت 

بیــاری... تثبیــت پــول در اصــل کفــر مســلمه..! 
- یعنــی اگــه پــول تثبیــت بشــه، شــناور بــودن نــرخ دالر 

 ...
• می شه افسانه هایی از هزار و یک شب... 

-  سالم بر دکتر جان..! 
• باز توی آویزون پیدات شد؟ 

ــناس  ــرای کارش ــاه، ب ــر م ــر س ــه ه ــی ک ــر، ناراحت - دکت
ارشــد مســائل اســتراتژیک مملکــت، یــک پشــتۀ یونجــۀ 
ــش  ــی آرم؟ در عوض ــمزه م ــمزه خوش ــازۀ خوش ــر و ت ت

ــرم مــی آد؟  چــی گی
• دری وری..! 

- آی گل گفتی دکتر جون که زدی توو خال... 
ــئوال  ــا س ــار ت ــا چه ــی و کج ــاال ک ــا ح ــو ت ــه ت • آخ
آدمــواری کــردی؟ همــش جفنــگ! البــد ایــن مــاه 
یــا  نتانیاهــو،  سیاســت های  دربــارۀ  اومــدی  هــم 

کنــی...  ســئوال  دولــت  اقتصــادِی  سیاســت های 
- استاد دربارۀ نتانیاهو اشتباه فرمودین...

ــت  ــادی دول ــت های اقتص ــم سیاس ــاز ه ــدا..! ب • ای خ
فخیمــه..! 

- آخــه دولــت دربــارۀ برنامه هــای اقتصــادی جدیــدش، 
تثبیــت دالر و ... 

• وختــی می گــی برنامه هــای جدیدیــش، نمی دونــم 
ــم  ــی ده، دل ــت م ــم دس ــی به ــس تهاجم ــک ح ــرا ی چ

ــک...  ــه جفت ــواد ی می خ
ــذار  ــتیم... ب ــی هس ــوردۀ خدای ــک خ ــا جفت ــتاد م - اس
ایــن مجلــۀ ننــه مــرده را چــاپ کنیــم و بریــم ســر 

زندگیمــون..! 
• تو زندگی داری؟ 

- نه به خدا... این جاش رو درست اومدی... 
• آخــه مــرد حســابی! تــوو ایــن چهــل و انــدی ســال، تــو 
کجــا از ایــن دولــت برنامــۀ اقتصــادی دیــدی؟ هــر بــار 
یــه بالیــی ناشــی از طرح هــای مــن درآوردِی یــه مشــت 
ــیبی  ــرده در سراش ــاد را ب ــی کل اقتص ــا چلفت ــت و پ دس
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ــرم،  ــن خ ــردی م ــر ک ــت..! فک ــو بی تربی ــه ش • خف
پــس هــر چــی دم دهنــت اومــد، بایــد بریزی بیــرون؟ 

- خب استاد شما بودی چی می گفتی؟ 
 !..$**#&&%!*@$%^)^ •
- آهان..! پس از اون لحاظ..! 

ــی کار  ــر، چ ــه و زن و خواه ــود عم ــا وج ــه..! ب • بعل
ــادر مــردوم داری؟  ــه م ب

- اســتاد، پــس بــه نظــر شــوما، ایــن وضــع اقتصــادی 
در اصــل برنامــۀ اقتصــادی دولتــه؟ 

ــر  ــِس آخ ــین پلی ــت ماش ــه؟ دول ــه کی ــت دیگ • دول
فیلمــه..! خــودت دیگــه بایــد فهمیــده باشــی، نفهــم..!  
اقتصــاد وقتــی بحرانــی می شــه، مثــل ماشــینیه کــه بــا 
ــه و یــک خــط  ــا روی ترمــز می کوب ــگاه، پ ــدن پرت دی
ــا  ــی آره ت ــا م ــه ج ــودش ب ــری از خ ــد ده مت ــز چن ترم
نشــون بــده، راننــده همــۀ تالشــش رو کــرده تا ماشــین 
ــا  ــین ب ــه ماش ــی ک ــی می بین ــه... وخت ــف کن رو متوق

ــر کــرده، پــس...  ــگاه، ســرعتش را دو براب ــدن پرت دی
- کامال خرفهم شدم، استاد..! 

• عآفریــن..! پــس دیگــه، صحبــت از برنامــۀ اقتصادی 
دولــت ننــه مــرده نکــن! در ایــن مملکــت برنامه هــا از 
جنــس دیگــه، بــرای اهــداف شــخصی و منافــع باندی 

تهیــه می شــه... دولــت هــم همیشــه محللــه..! 
ــدوه و دمــاغ  ــو از ان ــی ممل ــا قلب ــاز هــم اســتاد، ب - ب
ــون  ــدی از خدمتت ــده از ناامی کن ــی آ ــوختگی و دل س

مرخــص می شــم...
ــزه  ــرای م ــو رو ب ــه ت ــرو! خــر هــم نیســتی ک ــرو ب • ب

ــم...  ــوت کن ــی دع ــۀ اهدای ــردن یونج ک
- نــه اســتاد، خــودت بخــور.. و شــکر خــدا بکــن کــه 

آدمیــزاد خلــق نشــدی..!
• خدا را صد هزار مرتبه شکر..! 

- خــوش بــه حــال اون کــه کــره االغ بــه دنیــا اومــد، 
ــت...! ــا رف االغ از دنی

• حــاال دیگــه بهــت رو دادم، ســوء اســتفاده نکــن... 
بــرو رد کارت، بــذار بــه یونجــۀ اهدایــی برســم... 

ــی...  ــدگان گرام ــوما، خوانن ــز ش ــز..! خداف - خداف
ــن..!  ــوش می فروش ــرگ م ــا م ــم کج ــی رم ببین م

تــه  بــی  ســرو  از ســئواالت  • خــب الحمدللــه! 
شــدم..!  خــالص 
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- شنیدی رئیس جمهوری رفته شهر ری؟ 
• شهر ری دیگه کجان..؟ 

- شابدولزیم خمون دیگه..! 
• همین پشت تهرون؟ 

- ها دیگه..! 
ــه،  ــینش بش ــوار ماش ــداره... س ــن ن ــه رفت ــن ک ــو ای • خ
ــابدولزیم... ــه ش ــن، می ش ــره پایی ــون ب ــا خیاب ــار ت چه

ر ای کار موندم.  - نمی دونم والله! توو ِسّ
• حاال تو از کجا فهمیدی؟ 

- از کجا فهمیدم، خودم توو خبر خوندم. 
ــن،  ــه پایی ــون رفت ــا خیاب ــار ت ــون پاســتور، چه • از خیاب

ــوو خبرهــا گفتــن؟  بعــد ت
- ها والله..! 

ــوو  ــا ت ــش ی ــاره، هم ــن بی چ ــی ای ــق! یعن ــل الخال • ج
ــی ره؟  ــه نم ــای دیگ ــر کارش، ج ــوو دفت ــا ت ــه ی خونه ش

- ای طور که معلومه!
ــوری  ــس جمه ــه رئی ــه ک ــالم می ش ــردا اع ــی از ف • یعن
ــبزه  ــن س ــا رفت ــن، ی ــوج بزن ــد ج ــردن دربن ــریف ب تش

ــن...  ــاب بزن ــو کب ــدون، چل می
ــن  ــده...البد از ای ــالم نش ــور اع ــه ای ط ــاال ک ــا ح - ت

ــیم.  ــا باش ــور خبره ــر ای ج ــد منتظ ــس، بای پ
• نگفتن رفته شابدولزیم چی کار کنه؟ 

- مــا می ریــم چــی کار می کنیــم، خــو اون هــم رفتــه از 

ــن کارهــا بکنه... همی
• یعنی کاهو و سکنجبین و ماشین دودی...

- نگفتــم کــه مظفرالدیــن شــاه رفتــه شــابدولزیم، همیــن 
رئیســی رفته...ماشــین دودی دیگــه کجــان؟ کســی هــم 

دیگــه اون جــا مغــازۀ کاهــو و ســکنجبین نــداره... 
ــتانی  ــتانی و شهرس ــدار اس ــق دی ــذه عش ــا چق • این ه

ــه!  ــرن دیگ ــو ب دارن... خ
ــا  ــکالت او جاه ــم مش ــم می ری ــا داری ــن م ــو می گ - خ

را حــل کنیــم.
• تا حاال چیزی حل شده؟ 

- ما که ندیدیم! 
• شاید مشکالت خودشون حل می شه؟ 

- ایــن هــم هســت دیگــه..! مــردم می بینــن رئیــس 
زیــاد می شــه... اومــده، محبوبیتــش  مملکــت 

• حاال شده؟ 
- چی شده؟ 

• همین محبوبیتش زیاد شده؟ 
ــم  ــون ه ــی، مشکالتش ــه ناراض ــه هم ــردم ک ــه م - والل

ــه!  ــر جاش ــوه س ــن ک عی
• خو فلسفۀ این گشت و گذار دیگه چنه؟ 

ــه نظــر مــن، آخــرش همیــن گشــت و گــذاره!  ــن ب - ببی
ــکالتتون رو  ــن مش ــا بگ ــت ت ــک مل ــه خی ــدن ب می بن
ــه  ــال ب ــق و ح ــی رن عش ــم. دارن م ــل می کنی ــم ح داری

ــت...  ــت و مل ــرج دول خ
ــه  ــوم وگرن ــر می کن ــو فک ــن ط ــم همی ــن ه ــتش م • راس
از پاســتور مــی زد بیــرون ســوار اتوبــوس شــرکت واحــد 

ــابدولزیم.  ــردش ش ــت می ب ــه راس ــد، ی می ش
- باز هم از ستون به ستون فرجه! 

• چطو؟ 
ــار می رفــت  ــارو هــر ب ــن شــاه، ی - خــو دوران ناصرالدی
ــودش  ــا خ ــه ای ب ــالم بچ ــی، غ ــتانی، خانوم ــفر اس س
مــی آورد و بــه خیــل ســواران حرامســرا اضافــه می کــرد و 
اون هــا هــم کلــی صاحــب منصــب لشــکری و کشــوری 

ــردن...  ــت می ک ــۀ مل حوال
• حاال دیگه ای طو نیست؟

- اگــه هــم هســت، او جــور تابلــو بــازی نیســت، بیشــتر 
بــه شــکل آقــازاده هســتن...

• خو پس شکر کنیم..! 
- ها..! 
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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 ــِع اتوکش 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 رجــب طیــب اردوغــان رئیــس  جمهــوری ترکیــه، بخواهــد بــرای  اورســوال فــون 

درالیــن، رئیــس کمیســیون اروپــا نامــه بنویســد، چــه خواهــد نوشــت؟
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ــه  ــاش ک ــرام نب ــک و احت ــالم و علی ــاِل س ــوال، دنب  اورس
ــگی  ــتانبولی ها، ایش ــوِل اس ــه ق ــم... ب ــی قاطی ــن قاط م
ــه  ــکتیر... ب ــه إیش ــک، ین ــان دا إیش ــِمر وورس ــن ِس آلتی
زبــون شــوما، یعنــی اگــه رو پشــت خــر جماعــت، پالــون 

ــرن.. ! ــرش خ ــذاری، آخ ــم ب ــال ه ط
 بشــین حســاب کتــاب کــن تــا ببینــی، خــود مــِن 
ــار ســکه یــه پــول کردیــن؟  ــا حــاال چنــد ب بی چــاره را ت
چقــذه مــن بــه شــما بــاج دادم و اومــدم بــه ملتــم 
گفتــم کــه تمــوم شــد ترکیــه شــد عضــو اتحادیــۀ اروپــا، 
بعــدش چــی شــد؟ حتــی بــزرگان شــوما هــم جــواب منو 
نــدادن، بلکــه ماموریــت دادن بــه نخســت وزیــِر دوزاری 
ــورش در  ــت کش ــب عضوی ــوز مرک ــه هن ــتان ک مجارس
اتحادیــه خشــک نشــده بــود، تــا ســخنرانی کنــه، دهــن 
بدقــواره اش رو بــاز کنــه و بگــه کــه مــا اجــازۀ ورود ترکیــه 
رو بــه اتحادیــه نمی دیــم... بی پــدر وختــی آروغ مــی زد، 
ــوو حلقــش  ــی شــوروی از ت ــوی غذاهــای کوپن ــوز ب هن
ــدۀ  ــود؛ نماین ــده ب ــن ش ــه م ــد واس ــی زد، بع ــرون م بی

ــا...  ــۀ اروپ اتحادی
 حــاال همیــن مجارســتان، چنــد تــا بیــالخ حوالــۀ شــوما 
کــرده؟ چــه روابــط گل و بلبلــی بــا اربــاب قدیمــی برقرار 

کــرده؟ خــوردی؟ یــا هنــوز بســت نیســت؟ 
ــر  ــِک والدیمی ــق فابری ــدم رفی ــن ش ــه م ــن ک ــد از ای  بع
پوتیــن، دلتــون ســوخته؟ از تــوی نســناس اتحادیــۀ اروپــا 

ــو...  ــت نات ــز و درش ــای ری ــا مقام ه ت
 بعلــه..! مــن نتونســتم عضــو اتحادیــه بشــم، امــا خبــر 
ــو  ــان نات ــم پیم ــای مه ــی از اعض ــن یک ــه؟ م ــد چی ب
هســتم... ریشــتون در اوکرایــن تــوو دســت منــه... 

ــت؟  ــت نیس ــوز بس ــا هن ــوردی؟ ی خ
 جنــگ اوکرایــن عیــن زنگولــۀ چنــد منــِی گاومیش هــای 
ســوئد  خواســتین  آویزونــه...  گردنتــون  از  هنــدی، 
ــن؛  ــن بگی ــه پوتی ــا ب ــن ت ــو کنی ــو نات ــد را عض و فنالن
ــکارا  ــه آن ــن ک ــرش را می کردی ــال فک ــا اص ــا..! ام آهان

ــع..!  ــه؛ ن ــک کالم بگ ی
 پشماتون ریخت، نه..!  

 بــه خودتــون گفتیــن؛ ترکیــه واســۀ یــه لبخنــد مــا دلــش 
لــک زده... تــا دســتور بدیــم خــودش دم تکــون مــی ده... 
حــاال ببینــم اورســوال جــون، تــو و همکارانــت در ناتــو، 
چطــوری می خوایــن ایــن دو تــا کشــور نســناس را 

عضــو ناتــو کنیــن؟
ــرف،  ــن ط ــن، از ای ــا را گرفتی ــش م ــرف ری   از اون ط

ــد؟  ــون ش ــت... خوبت ــت ماس ــوما دس ــش ش ری
 ایــن روزهــا کــه داســتان آتیــش زدن قــرآن ســر زبون هــا 
افتــاده و شــده هیدالیــن خبــری، مــن در ظاهــر عربــده 
ــدم...  ــه ریــش شــوما می خن ــا در باطــن ب می کشــم، ام
ــا  ــی دم و ب ــه م ــه تل ــز دم ب ــه ب ــل ی ــن مث ــک کردی  ف
ناتــو  شــلوغ کاری از عضویــت فنالنــد و ســوئد در 

جلوگیــری می کنــم. نمی دونــم اون ابلهــی کــه ایــن 
ــه مــن داد، عقــل کــدوم خــری رو خــورده  فرصــت رو ب
بــود، امــا خــدا خیــرش بــده کــه بهانــه ای بــه ایــن خوبــی 

ــه دســتم داد.  ب
ــوی دم و  ــرآن جل ــش زدن ق ــبب آت ــه س ــن ب ــاال م  ح
بیــاد  بــذارم ســوئد  دســتگاهمون در ســوئد، عمــرا 
بشــه... چــرا؟ چــون هیــچ تضمینــی  ناتــو  عضــو 
نیســت کــه نماینــدۀ ســوئد در ناتــو، ســر اختــالف 
ــه. چــه  ــرآن نکن ــه آتیــش زدن ق ــدام ب ــا، یهوکــی اق ــا م ب
ــه..؟  ــش نزن ــا رو آتی ــود م ــال خ ــت اص ــی هس تضمین

خخخخخخخخخخخخخــخ
 اورســوال جــون، کمــی دربــارۀ عضویــت ترکیــه در 
اتحادیــۀ اروپــا عمیقــا فــک کــن، جونــم! مشــکلی هــم 

هســت، شــخص شــخیص شــما بیــا آنــکارا، پیــش عمو 
ــذار... هــر کــس و ناکــس  ــون ب ــا مــا در می ــت و ب جون
ــس  ــس و ناک ــا ک ــده، م ــا را ب ــواب م ــا ج ــت ت رو نفرس
ــت  ــد نیس ــم. ب ــس بگیری ــواب از ناک ــه ج ــتیم ک نیس

ــری...  ــاد بگی ــا رو ی ــتانبولی م ــگ اس ــی فرهن کم
 حــاال بیــا کمــی دربــارۀ بحــران اوکرایــن اختــالط کنیم؛ 
شــنیدم پهپادهاشــون تــه کشــیده و بــه بیرقدارهــای ناتــو 
ــنیدم  ــه! ش ــوالت دیگ ــردن و مق ــدا ک ــاج پی ــم احتی ه
روس هــا هــم کمــی عقــب کشــیدن و بعــد عیــن خــرس 

ــن.  ــه می کن ــت دارن حمل مس
ایــن شــنیده ها واســتون  خعلــی چیزهــا شــنیدم... 

ــچ..!  ــچ ن ــچ ن ــت. ن ــوب نیس خ
 ایــن جــا مــردم ترکیــه خعلــی بــه مــن فشــار مــی آرن کــه 
روابطــت رو بــا اروپــا معلــق کــن! البتــه مــن کــه ابلــه 
نیســتم از ایــن کارهــا بکنــم، امــا کمــی شــتیل الزمــم! 
ــه  ــاز ب ــی امتی ــندیده، کل ــده، نپس ــه..! ندی ــی ک می فهم
ــوا  ــک ه ــن. طفل ــن می دی ــار داری ــکی موزم ــن زلنس ای
ــت راه  ــدن داش ــار بای ــدم کن ــته... اون روز دی ــرش داش ب
می رفــت و اطرافــش رو می پاییــد... هــی منتظــره یکــی 
ــه  ــاورش نمی ش ــرون! ب ــدازدش بی ــره بن ــش رو بگی گوش

کــه بــه ایــن جــا رســیده... 
 راســتش! بــاورش خعلــی ســخته..! مــن هــر بــار 
پیشــرفت کــردم، همیــن احســاس را داشــتم. حتــی 
بــه  وختــی در حــزب پذیرفتــه شــدم، می ترســیدم 
محــض ورود، یکــی بــه مــن گیــر بــده کــه هــی 
حاجی...کجــا..؟ فــک می کــردم زیــادی بــاال اومــدم... 

ــم.  ــر رفت ــم باالت ــاز ه ــه ب ــدی ک ــا دی ام
 هــر کــدوم از کارهایــی کــه کــردم، اولــش خعلــی 
ــی کــه  ــا، از این ــا دنی ــدم؛ باب می ترســیدم، بعــد می فهمی

ــره..!  ــوو خرت ــر ت ــی خ ــم خعل ــر می کن فک
 حــاال هــم بیــخ ریــش شــوما بنــدم و هــم رفیــق روســیه 
ــورم... از اون  ــره می خ ــک نف ــزی ی ــران دی ــا ای ــم ب و ه
طــرف، آمریــکا هــم هــوای منــو داره، تــا مبــادا از 

ــرم...  ــتش بپ دس
 پــس خــود دانــی! اگــه می خــوای هنــوز بــا شــما 
بپــرم، هزینــه داره... بپــردازی، هنــوز رفیقیــم! نپــردازی، 

ــت..!  ــه هس ــه ک همین
رجب طیب اردوغان 
تورکیه جمهور باشَکنه                                                
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اخبار خارجه        

 روسیه : کو جرأت..؟ 
 نماینــدۀ روســیه در امــور افغانســتان اعــالم کــرد: 
ــل  ــود در کاب ــفارتخانۀ خ ــتن س ــرای بس ــه ای ب ــه برنام ن
ــا..!  ــن باب ــون ک ــت... ولم ــم داش ــه خواهی ــم، ن داری

ــن  ــن، ای ــی مالنصرالدی ــزاری فکاه ــزارش خبرگ ــه گ  ب
مقــام روســی در گفتگــو بــا خبرنــگاران گفــت: »مــا تــا 
حــاال کســی کــه جــرات کنــه، بــره کابــل، اصــن نیــگاه 
ــم.  ــدا نکردی ــه، پی ــر جاش ــا س ــفارتخونۀ م ــه س ــه ک کن
بــه همیــن ســبب، عمــرا، برنامــه ای بــرای بســتن 

ــیم.«  ــته باش ــون داش ــفارتخونۀ خودم س
ــن  ــه اص ــن ک ــارۀ ای ــا درب ــگار م ــه خبرن ــخ ب  او در پاس
گفــت:  نــه،  یــا  هســت  جــاش  ســر  ســفارتخونه 
ــل رو  ــا قف ــه، ام ــت خودمون ــدش دس ــتش، کلی »راس
شیکســتن و اون جــا بــرای خودشــون زندگــی می کنــن. 
دم در وروی هــم یــک هیــات امــر بــه معــروف و نهــی 
ــن رو  ــه کاتری ــوی ملک ــردن و تابل ــت ک ــر درس از منک
کــه اون جــا نصــب بــوده، گرفتــن و رو ســرش چــادری 
گذاشــتن. یعنــی اصــال قیافــه اش معلــوم نیســت. فقــط 

ــه..!«  ــاش بیرون چش
ــده... مــا  ــون ب ــد کــرد: »خــدا صبرت ــگار مــا تاکی خبرن
ــم،  ــرش رو داری ــوم پایین ت ــون، ول ــت خودم ــوو مملک ت

ــن...«     ــی داری ــه حال ــم چ  می فهمی

  چین: بادکنک ما رو ترکوندین..! 
ــه دســِت  ــک آن هــا ب ــد کــه بادکن   چینی هــا اعــالم کردن

ــت.  ــده اس ــده ش ــا ترکان آمریکایی ه
مالنصرالدیــن،  فکاهــی  خبرگــزاری  گــزارش  بــه   
ســخنگوی وزارت امــور خارجــۀ چیــن تاکیــد کــرد: »اگــر 
بــا مــا نبــودش هیــچ میلــی، چــرا بادکنــک مــا را ترکانــد 

آمریــکا...«
ــادی  ــکاس زی ــان انع ــانه های جه ــخن، در رس ــن س   ای
ــه  ــت. از جمل ــی داش ــادی در پ ــت و تحلیل هــای زی داش
تحلیلگــر ســی ان ان در ایــن بــاره گفــت: »اوال مــا لیلــی 
ــتین و  ــا نیس ــون م ــم مجن ــما ه ــون ش ــتیم، چ ــما نیس ش
بعــد بریــن تــوو کوچــۀ خودتــون بادکنــک بــازی کنیــن!« 
ــاره  ــن ب ــکا در ای ــۀ آمری ــور خارج ــخنگوی وزارت ام  س
گفــت: »بادکنــک شــما داشــت جاسوســی مــا را می کــرد، 
چــون مــن همــون موقــع در حمــام بــودم و ناگهــان دیــدم 
ــه.  ــر من ــاالی س ــت ب ــما درس ــک ش ــل! بادکن ــا انجی ی
خوبــه چیــزم رو نکنــده بــودم. چیــز... یعنــی چیــزی کــه 
ــود..؟ هــا..! شــورت..!«  ــر شــلوار می پوشــن. چــی ب زی
  ســخنگوی چیــن، در پاســخ به ســخنان طــرف آمریکایی 
ــم. بادکنــک  ــون می کنی گفــت: »حــاال ببینیــن چــی کارت
ندیــد  اف 22 می زنیــن،  بــا  آوردیــن؟  گیــر  مظلــوم 
بدیدهــا..؟ عــالوه بــر بادکنــک، حتــی بادبادک هــای 
شــما را هــم بــا موشــک بالســتیک می زنیــم، حــاال 

ــن..!«  ببینی
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 سودان: اسرائیل به ما قول داده که »چیز« 
به ما می ده! 

ــود  ــه در ازای بهب ــرد ک ــالم ک ــان اع ــاح البره  عبدالفت
ــا اســرائیل،قرار اســت »چیــزی« گیــر ســودان  روابــط ب

ــد.  بیای
 بــه گــزارش خبرگــزاری فکاهــی مالنصرالدیــن، رئیــس 
شــورای انتقالــی ســودان در ایــن بــاره بــه خبرنــگار مــا 
گفــت: » گفتــن کــه قــراره بــه مــا چیــز خوبــی بــدن!« 

ــز  ــه »اون چی ــان ک ــش خبرنگارم ــه پرس ــخ ب  او در پاس
ــه؟«  چی

 گفت: »چیزه دیگه... یه چیز خوب..!« 
 خبرنــگار مــا گیــر داد: »خــب اون چیــز خــوب، چیــزه، 

یعنــی چیه؟« 
 عبدالفتــاح البرهــان پاســخ داد: »راســتش! هنــوز نگفتن 

چیــه... امــا حتمــا چیــز خوبیه دیگــه..!« 
مواظــب  »پــس  کــرد:  خاطرنشــان  مــا  خبرنــگار   
باشــین کــه چیزشــون واقعــا چیــز باشــه، وگرنــه تــوو در 

همســایه، خیلــی چیــز می شــین!«  

 بایدن: هیچ سندی به خانه نبردم، فقط 
اکغذ بود. 

  رئیــس جمهــوری آمریــکا در واکنــش به انتقال شــماری 
ــه  ــخصی، ب ــزل ش ــه من ــورش ب ــۀ کش ــناد محرمان از اس
ملــت آمریــکا اطمینــان داد کــه هیــچ گونــه ســندی را بــه 

خانــه نبــرده، فقــط مشــتی کاغــذ بــرده اســت. 
ــو  ــن، ج ــی مالنصرالدی ــزاری فکاه ــزارش خبرگ ــه گ  ب
بایــدن افــزود: »همــش بــه مــن تهمــت می زنــن 
ــتباه  ــا اش ــرم، ام ــه می ب ــه خون ــه ب ــناد محرمان ــه اس ک
می کنیــن، اگــه شــما یــک ســند، فقــط یــک ســند پیــدا 
کردیــن، بیاییــن و بــه مــن نشــون بدیــن. اصــال ســندی 
ــز  ــر قرم ــه مه ــه ی ــذن ک ــت کاغ ــه مش ــط ی ــت، فق نیس
پایینــش هســت و روشــون یــه مشــت چیــز میز نوشــته... 
مــن هــم از پشتشــون مثــل چرکنویــس اســتفاده می کنــم 
ــاون  ــی مع ــن کار را وقت ــومینه... ای ــدازم ش ــد می ن وبع
اوبامــا بــودم هــم می کــردم. شــما بــه یــه مشــت کاغــذ 
ــش  ــک طرف ــه ی ــذی ک ــم کاغ ــند؟ اون ه ــن س می گی
ــا...  ــور چیزه ــن ج ــر و ای ــت مه ــه مش ــته داره و ی نوش
البتــه مــن عالقــه ای بــه خونــدن ایــن نوشــته ها نــدارم. 

امــا قطعــا ســند نیســتن.« 
 او همچنیــن افــزود: »از همــون زمــان کــه معــاون اوباما 
ــۀ کاخ  ــی و دبیرخان ــای اطالعات ــه نهاده ــودم، همیش ب
ــی اســناد  ــه شــکل عجیب ســفید اعــالم می کــردن کــه ب
ــری  ــت اث ــچ وق ــا هی ــه... ام ــم می ش ــدی داره گ طبقه بن
از اون هــا پیــدا نکــردن. از همــون زمــان معلــوم بــود کــه 
ــردن  ــن گ ــم اینداختی ــاال ه ــن. ح ــریف داری ــل تش تنب

مــن...!«
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اشعر الشعرای یخته دلخوشگل الحکایات
حیدر سهیلی اصفهانی )صخره(

 در خبــر اســت کــه در ازمنــۀ بغایــت دور کــه در یادهــا نمانــده مگــر بــه زور، گوشــت 
نایــاب گشــتی و بهایــش ســر بــه افــالک ســاییدی؛

         گوشت را در آن دیار دوِر دور                    کس نمی جستی، مگر خعلی به زور 
          قیمت هر رطل آن خعلی گران                 مگر آن که بودی از مستکبران 

 رطلــی را بــه ســیصد هــزار چــوغ و انــدی می دادنــدی و دولتیــان را چــاره نبــودی جــز 
آن کــه رجــز خوانــدی مــر قصابــان را کــه 

       آه ای قصاب بد خوی و سگال                    باید از قامت آ، گردی چو دال 
       آن چنانت باید از روزی ستاند                    تا بشینی گوشه ای چون کشک مال 

 قصابــان و جــزاران را بــه فغــان آمــدی کــه ای دولتیــان بدســگال و از غایــِت بی رحمــی، 
چــو شمشــیر زال، چــرا چنیــن ســتم ســترگی بــر قصابــان روا می داریــد کــه 

        ار ندانی قیمت کاه و علیق                         رو در این بازار و از کاسب بپرس 
        ور ندانی قیمت بره چو بیق                         رو و از چوپان آن گله  بجوی 

 گلــه داران را صــدا در آمــدی کــه چگونــه ابنــای روســتا و چوپانــان شــریف را بــه زبــان 
گالیــه زدنــدی و بــر آن تنگدســتان بی مواجــب، رشــتۀ عنــاد و کینــه  تنیــدی کــه 

         گوشت بره نه از آن من است                      که ندارم جز کمی نان خمیر 
         گوشت را شهری برد با دنبه اش                  او به باال می رود، بنده به زیر 

ــا  ــا ب ــدندی ت ــر آن ش ــان ب ــیدی، دولتی ــال رس ــه اوج اع ــوران ب ــاِش بره خ ــون اغتش  چ
ــن؛  ــاش ک ــت اغتش ــه ای جمعی ــدی ک ــگ افتن ــر جن ــر س ــت ب ــگر جماع اغتشاش

         گر کنی بلوا و جیغ و اغتشاش                   شاش بندت می کنم، هشیار باش! 
         من نه آنم که گذارم شر کنی                      یا که بلوا و بال، گرفتی داداش..! 

 چــون جمعیــت ایــن خطابــه شــنیدندی و بــه ســان »داداش« هــای مطیــع »گرفتنــدی«، 
همگــی را بــه یــاد آمــد ایامــی را کــه خوراکشــان کال جــوش بــودی و اشــکنه و جملگــی 

و یــک صــدا خواندنــدی: 
        گوشت گر از این دیار شوم و شر                رحل بربسته، رود جای دگر 
        اشکنه باشد نصیب این بالد                      ما نباشیم اهل دعوا و خطر 

اشعر الشعرای یخته دل

خوشگل الحکایات
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