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 این روزها مردوم خیلی بی کار شدن. 
  چرا؟ 
  ها..! 

ــوو خیابون هــا و شــعار  ــن کــه همــش مــی رن ت  واســه ای
ــای  ــور کاره ــن ج ــن و از ای ــک کاری می کن ــی دن و کت م
ــرای  نامربــوط... مــن همــش فکــری ام کــه ایــن کارهــا ب

چیــه؟ 
ــن و  ــوش باش ــرن خ ــه ب ــن ک ــای ای ــه ج ــردوم ب ــرا م  چ
زندگــی بکنــن و  از ایــن جــور چیزهــا... شــلوغ می کنــن 
و شــعار مــی دن و از همــه مهتــر، خودکشــته ســازی 
می کنــن. مثــا همیــن پــس پــری روزهــا، اعــام کــردن 
کــه ســیصد نفــر کشــته شــدن. بعــد کــه مــی رم می بینــم 

ــدارن.  ــم ن ــکلی ه ــوچ مش ــده ان و ه ــون زن بیشترش
 عیــن دوران جنــگ کــه ایــن همــه آدم خــود کشته ســازی 
ــه  ــیدن ک ــده می کش ــردوم عرب ــود م ــد خ ــدن و بع می ش

شــهیدان زنــده ان اللــه اکبــر!
ــه  ــو دیگ ــس ت ــده ان، پ ــه زن ــر..! اگ ــه اکب ــم الل ــا ه  واقع

ــه؟  چت

دو کلوم حرف جیز

 هــر چــی مــی رم تحقیــق می کنــم کــه این هایــی کــه بــه 
ــن  ــول ای ــه ق ــیدن و ب ــت رس ــه هاک ــا ب ــول حکومتی ه ق
مــردوم بــی کار شــهید شــدن، واقعــا چــه اتفاقــی براشــون 
افتــاده، می بینــم کــه ایرنــا و ایســنا و بقیــۀ خبرگزاری هــای 
ــا اصــا نمــردن و االن دارن  ــر دادن کــه ی حکومــت، خب
تــوو عروســی همســاده می رقصــن، یــا خودشــون مــردن، 

همیــن جــوری الکــی! 
 بعــد از تحقیقــات فراوانــی کــه شــخص بنــده بــا 
اســتفاده از منابــع مهــم علمــی، از قبیــل روزنامــۀ کیهــان 
ــه  ــدم ک ــام دادم، فهمی ــی انج ــای حکومت و خبرگزاری ه
ــردن؛  ــا نم ــردن، واقع ــه م ــی ک ــدوم از این های ــوچ ک ه
ــا  ــم، ی ــا مردی ــه م ــن ک ــی می گ ــردن و الک ــی نم ــا اص ی
ــَرض  ــرض و َع ــده و م ــون ش ــده، گرمیش ــون ش سردیش
گرفتــن و مــردن، یــا ایــن کــه بــرای ضربــه زدن بــه نظــام، 
ــرد  ــی نام ــه خیل ــون ک ــا یکیش ــون رو کشــتن. مث خودش
ــی و گارد  ــروی انتظام ــوی نی ــت جل ــی رف ــر چ ــود، ه ب
ــنش،  ــن بکش ــه بزن ــن ک ــد ای ــه قص ــلحه، ب ــوای مس و ق
ــون،  ــا گل گاو زب ــدازن ی ــراش می ن ــا گل ب ــا ی ــد این ه دی
ــا،  ــه و از اون ج ــه خون ــقف ی ــت رو س ــش، رف از حرص

تاالپــی خودشــو اینداخــت زمیــن! بقرعــان! خــود کیهــان 
ــت!  نوش

ــرا چــی؟ ایــن کارهــا را   حــاال ســئوال..! واســه چــی؟ ب
می کنــن؟ 

ــش  ــن علت ــدم اولی ــردم و زور زدم، دی ــر ک ــی فک ــر چ  ه
ــه کــه این هــا بازیچــۀ دشــمن شــدن. از نظــر جامعــه  این
شناســی و روان شناســی اجتماعــی، علــت ایــن کــه مردوم 
بازیچــۀ دشــمن می شــن اینــه کــه اصــوال بازیچــه شــدن، 
در ژن انســانه. اصــی انســان دوســت مــی داره کــه بازیچــه 

بشــه. 
 بچــه کــه بودیــم، واکنــش مــا بــه بازیچــه شــدن و پرتــاب 
شــدن بــه ســوی ســقف بــه دســت بزرگترهــا، دو تــا چیــز 
بــود؛ یــه عــده ای از نی نی هــا کــه بصیــرت داشــتن، خوب 
ــا اون دســت های  ــی کار، ب ــه الدنــگ ب ــدن کــه ی می فهمی
زمختــش، داره مــن بی چــاره رو بــا ســرعت سرســام آوری 
ــب  ــذا ل ــه، ل ــرت می کن ــقف پ ــا س ــمون ی ــوی آس ــه س ب
ــراض  ــر اعت ــن ام ــه ای ــی زدن و ب ــغ م ــدن و جی ور می چی

می کــردن. 
 امــا یــه عــده دیگــه جماعــت بی بصیــرت، اصــی 
ــین.  ــه می ش ــن بازیچ ــوما داری ــا ش ــه باب ــدن ک نمی فهمی
ــدن و  ــر می خندی ــردن هره ــون می ک ــه پرتش ــار ک ــر ب ه
کیــف می کــردن. ایــن شــد که حــاال شــده نوستالژیشــون. 
بــازم دوســت مــی دارن کــه بازیچــه بشــن. قبلــش بازیچــۀ 
ــا کا  ــمن. اص ــۀ دش ــاال بازیچ ــدن، ح ــت می ش دوس

دوســت مــی دارن بازیچــه بشــن. 
ــا، بعضهــم  قبــول نداریــن؟ بریــن ببینیــن کــه ایــن جوون
چطــوری مــی رن تــووو کــوه و بیابــون و خودشــون رو بــا 
موتــور یــا کایــت یــا چتــر، پــرت می کنــن. یــا بــا موتــور 
ــا  ــن! این ه ــرن پایی ــا می پ ــا از هواپیم ــوا..! ی ــرن ه می پ

مــال چیــه؟ مــال نوســتالژی بازیچــه شــدنه. 
ــن  ــدن می گ ــمن ش ــۀ دش ــه بازیچ ــده ای ب ــفانه، ع  متاس

ــراض!  اعت
 این ها اعتراض نیست که..! 

 اعتــراض، روش هایــی داره کــه بهــش می گــن روش هــای 
ــوما،  ــه ش ــن ک ــی ای ــی؟ یعن ــی چ ــالمت آمیز..! یعن مس
ــد از  ــه، بع ــت نش ــی ناراح ــوچ ک ــه ه ــوری ک ــش ج اول
کلــی ســتایش از حکومــت و مســیوالن عزیــز، اون آخــر 
یــه تذکــری بــدی کــه نــه ســیخ بســوزه نــه کبــاب! مثــا 
شــعری بــا معنــی و مفهــوم بنــدازی... بعلــه! ممکنــه کــه 

ــته  ــوما را نداش ــعر ش ــدن ش ــواد فهمی ــرف س ــا ط اص
باشــه... ایــن درســت! امــا خــودت کــه می فهمــی 
چــی بهــش اینداختــی... مــی آی بــرا زن و بچــه تعریــف 
می کنــی و اگــه اون هــا هــم نفهمیــدن براشــون توضیــح 
ــف  ــم کی ــا ه ــن و اون ه ــار کن ــت افتخ ــا به ــی دی ت م

کنــن!
 نــه مثــل ســتار بهشــتی، یــه کاره، رفــت تــوو وباگــش 
بــه بــی کاری و نــداری اعتــراض کــرد و بعــدش نوشــت 
کــه چــرا بــه فلســطین و لبنــان کمــک می کونیــن، امــا مــا 
می بــاس گشــنه بخوابیــم. ایــن درســت کــه نــه بــا کســی 
ــط  ــش زد و فق ــی را آتی ــه جای ــد و ن ــه ش ــه یخ ــت ب دس
اعتــراض زبونــی کرد، امــا دل مســیولین رو شــیکوند. دل 

کــه چینــی نیســت، بشــه بنــدش اینداخــت.
ــه   ــق هم ــراض ح ــه اعت ــدم ک ــده معتق ــت، بن  در نهای
اســت و همــه حــق دارن کــه اعتــراض بکنــن، امــا اگــه 
ایــن اعتــراض منجــر بــه شکســتن دل مســیولین گرامــی 
ــار  ــه ب ــه ی ــت. اگ ــلحانه اس ــراض مس ــن اعت ــه، عی بش
مســیول عزیــزی، مطلــب شــوما را بخونــه و زبونــم الل 

ــل..!  ــه قت ــدام ب ــه اق ــن می ش ــی؟ ای ــه، چ ــکته کن س
 بــه هــر صــورت، ایــن مقالــۀ علمــی را ایــن جــور تمــوم 
ــدن،  ــمن ش ــۀ دش ــردوم بازیچ ــدش م ــه اولن ــم ک می کن
ــر  ــه خاط ــن، واس ــه بش ــی دارن بازیچ ــت م ــون دوس چ
نوســتالژی... دوم، ایــن کــه اعتــراض بوکنیــن، امــا 
جــوری کــه دل هــوچ کــی، خصوصــا مســیولین گرامــی 
ــی  ــوما چ ــن ش ــه نش ــا متوج ــه اص ــوری ک ــکنه. ج نش

ــن!  ــون می دونی ــه خودت ــن. وگرن گفتی
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اخبار داخله محروسه
 واردات میخ برای تثبیت بازار ارز 

 در پــی دســتور مقــام محتــرم ریاســت جمهــوری مبنــی 
ــه  ــرد ک ــام ک ــزی اع ــک مرک ــازار ارز، بان ــت ب ــر تثبی ب
ــن  ــار ای ــی در اختی ــدازۀ کاف ــه ان ــخ ب ــن کار می ــرای ای ب

نهــاد قــرار نگرفتــه اســت. 
ــه گــزارش خبرگــزاری فکاهــی مانصرالدیــن، یکــی   ب
ــگار  ــه خبرن ــاره ب ــن ب از مســیوالن بانــک مرکــزی در ای
مــا گفــت: »جنــاب رئیس جمهــوری فقــط دســتور 
ــا االن  ــم، ام ــت کنی ــازار ارز را تثبی ــه ب ــد ک می فرماین
چنــد ماهــی هســت کــه اندوختــۀ میــخ مــا تــه کشــیده 

ــتن.«  ــی کار نشس ــا ب و کاره
ــن  ــا پاســخ داد: »بچــه الشــی، مگــه داری ــگار م  خبرن

ــن؟«  ــخ می خوای ــه می ــازین ک ــوت می س تاب
ــردی  ــال ک ــس خی ــت: »پ ــزی گف ــک مرک ــیول بان  مس
چیــه؟ نعشــه دیگــه بچــه جــون! بــرا تثبیتــش، بایــد میخ 

کوبیــد تــا تابوتــش ســف بشــه، هــی ُجــم نخــوره!« 

 وزارت راه و شهرسازی اعالم کرد: برای 
احداث راه غیر تورمی بودجه نداریم!  

 در پــی اعــام وزارت اقتصــاد مبنــی بــر ایــن کــه 
برنامه هــای اقتصــادی دولــت در مســیر راه غیــر تورمــی 
دنبــال می شــود، وزارت راه و شهرســازی طــی بیانیــه ای 
اعــام کــرد: »بــرای احــداث چنیــن راهــی هنــوز هــوچ 
بودجــه ای در اختیــار ایــن وزارتخانــه قــرار نگرفتــه 

ــت.«  اس
 بــه گــزارش خبرگــزاری فکاهــی مانصرالدیــن، در ایــن 
ــن  ــه  اش را رد ک ــت: »داداش اول بودج ــده اس ــه آم بیانی

بیــاد، بعــد از مــا مایــه بــذار!« 
 آبدارچــی وزارتخانــۀ راه و شهرســازی در ایــن بــاره 
ــلمه  ــا دیش ــزم ی ــیکر بری ــت: »ش ــا گف ــگار م ــه خبرن ب

می خــوری؟« 
 ببخشــید! اشــتباه شــد! او پــس از ریختــن چــای بــرای 
خبرنــگار مــا گفــت: » ببیــن داداش! همــۀ راه هــای 
ــورم،  ــود ت ــک خ ــا خی ــت ت ــی ره درس ــت م ــن مملک ای
حالیتــه!؟ مگــه ایــن کــه بخــوان یــه راهــی، کوره راهــی، 
اتوبــان کــه عمــرا، بســازن کــه در نهایــت، از کنــار تــورم 
همچــی مویــی رد بشــه کــه اون هــم بودجــه می خــواد 
ــه  ــوای ک ــر بخ ــه ارزون ت ــا اگ ــی، ی ــناس ژاپون و کارش

چینــی و این هــا..! 
ــی  ــح آبدرچ ــن توضی ــه ای ــخ ب ــا در پاس ــگار م  خبرن
وزارتخانــه گفــت: »یختــه تووش شــیکر بریــز، المصب! 
از ایــن چایــی کوپنیــا می بنــدی بــه خیــک خلــق، بعــد 
ــزی!؟  ــل می ری ــووش ه ــه ت ــی نفهم ــه کس ــن ک ــرا ای ب

ــه..!؟«  ــم دیگ ــی نداری ــر تورم ــس کا راه غی پ
آبدرچــی پاســخ داد: »نــع..!« و ســپس ادامــه داد: »بــه 
ــول  ــزم. پ ــووش می ری ــی ت ــداره چ ــی ن ــم ربط ــو ه ت
ــر  ــه پ ــری! بچ ــم ه ــودت ه ــاد، خ ــن بی ــی را رد ک چای

رو!« 
راست می گه این خبرنگار ما خیلی پر روه..!

 پلتفرم دیگه چی چیه؟  
ــا  ــب و کاره ــدی کس ــور 60 درص ــام حض ــی اع  در پ
در پلتفرم هــای داخلــی و اعتــراض بعضــی کارشناســان 
مبنــی بــر ایــن کــه ایــن خبــر دروغ اســت، ســخنگوی 
آبدارخانــۀ شــورای عالــی فضــای مجــازی تهمــت دروغ 

را بــه کلــی رد کــرد. 
ــن  ــن، ای ــی مانصرالدی ــزاری فکاه ــزارش خبرگ ــه گ  ب
ــن  ــه م ــچ وج ــه هی ــا ب ــرد: »اص ــد ک ــخنگو تاکی س
ــن  ــم و مطمئ ــی را نمی پذیری ــاِم دروغگوی ــوه اته الوج
ــچ وجــه  ــه هی ــن شــورا ب ــز ای باشــید کــه اعضــای عزی

نگفته انــد.«  دروغ 
ــن  ــم ای ــو ببین ــس داداش بگ ــت: »پ ــا گف ــگار م  خبرن
ــن  ــن؟« ای ــه، ورداشــتین منتشــر کردی ــرت چی زرت و پ
ــم ازش  ــه مجبوری ــه ک ــک موتوری ــون پی ــگار هم خبرن

ــه!  ــرف می زن ــد ح ــم ب ــی ه ــم. خیل ــتفاده کنی اس
 ســخنگوِه در ایــن بــاره خبرنــگار مــا را صــدا کــرد و در 
گوشــی گفــت: »ببین داداش ســه بــازی در نیــار دیگه! دو 
روزه تمومــه کــه داریــم دنبــال معنــی پلتفــرم می گردیــم، 
هنــوز نفهمیدیــم یعنــی چــی..! بعــدش مجبــور شــدیم 
ــا کســی نفهمــه  ــم ت ــد کنی ــر رو تائی ــن جــوری خب همی
ــی  ــدن یعن ــدوم نفهمی ــچ ک ــرم، هی ــای محت ــه اعض ک
چــی؟ جــون تــو اصــا خیــال دروغ گفتــن نداشــتیم.« 
ــن  ــنیدم می گ ــار ش ــه ب ــرد: »ی ــد ک ــا تاکی ــگار م  خبرن
پلتفــرم ماشــین، بعــد پرســیدم یعنــی چــی؟ بشــم گفتــن 
ــک  ــرم..! ف ــن پلتف ــین می گ ــای ماش ــر میره ــه اون زی ب
ــر کار رو بگردیــن، شــاید  ــر می ــن زی ــاس بری ــم می ب کن

اون جاهــاش باشــه.« 
ــدا  ــی؟ خ ــت می گ ــه! راس ــخ داد: »ع ــخنگوِه پاس  س
ــر  ــرن زی ــه ب ــم ک ــون کن ــرم زود خبرش ــده، ب ــرت ب عم

ــردن...«  ــا را برگ میزه
 خبرنــگار مــا گفــت: » آره بــرو! ایــن دفعــه یــاد گرفتــی 
ــی کارشــناس  ــن. وقت ــق حــرف نزنی کــه دیگــه بی تحقی
مثــل مــن هســت، خــو اول بپرســین، بعــد بریــن خبــر 

منتشــر کنیــن!« 

 اعتراضیون و اغتشاشیون 
 در پــی پیشــنهاد نماینــدگان محتــرم مجلــس بــر لــزوم 
از  عــده ای  اغتشاشــگران،  از  معترضــان  جداســازی 
عندیشــمندان پیشــنهاد کردنــد ایــن جداســازی اصــا از 

همــان اســم شــروع شــود. 
ــن، یکــی  ــه گــزارش خبرگــزاری فکاهــی مانصرالدی  ب
از مســیوالن در ایــن بــاره بــه خبرنــگار مــا گفــت: 
»اصــا می بــاس از همــون اول دو تــا اســم از هــم 
ــنهاد  ــده پیش ــاد. بن ــش نی ــکلی پی ــا مش ــه، ت ــدا بش ج
ــس  ــیون های مجل ــیم بندی فراکس ــل تقس ــم، مث می کن
ــن دو  ــم ای ــتراکیون، اس ــون و اش ــه اعتدالی ــروطه ب مش
جماعــت معتــرض و اغتشاشــگر، بشــود: اعتراضیــون و 

اغتشاشــیون!« 
ــنهاد  ــن پیش ــه ای ــیدن ب ــرای رس ــه ب ــیول ک ــن مس  ای
ــار آورده و زور زده  ــودش فش ــه خ ــی ب ــش خیل خدایی
ــم  ــا ه ــی ب ــه فرق ــا چ ــن دو ت ــه ای ــن ک ــارۀ ای ــود، در ب ب
دارد، خیلــی فکــر کــرد، آخــرش گفــت: »اغتشاشــیون، 
ــون  ــا اعتراضی ــن، ام ــه می کن ــی حمل ــن عموم ــه اماک ب

ــن.«  ــی می کن ــراض زبان ــط اعت فق
ــه  ــا ب ــه اص ــته ک ــس آن دس ــید، پ ــا پرس ــگار م  خبرن
جایــی حملــه نکــرده بودنــد و صرفــا حجابشــان را 
ــا ضــد حکومــت شــعار داده بودنــد،  ــد ی برداشــته بودن

ــیون؟  ــا اغتشاش ــتند، ی ــون هس اعتراضی
بــاره گفــت: »خــب! اوال حجــاب  ایــن  یــاروه در 
برداشــتن، مثــل حملــه کردنــه دیگــه! حملــه کــردن بــه 
ــش  ــارة فح ــیون! درب ــن اغتشاش ــس می ش ــاب! پ حج
ــخصیت  ــه ش ــردن ب ــه ک ــم حمل ــیولین، ه ــه مس دادن ب

مســیولینه، اون هــم می شــه اغتشاشــیون.« 
ــراض  ــوری اعت ــردم چط ــه م ــید ک ــا پرس ــگار م  خبرن
کنــن کــه بشــن اعتراضیــون، نــه اغتشاشــیون؟ مســیوله 
پاســخ داد: »بایــد مثــا ضــد گرونــی، بــدون نــام بــردن 

ــدن!«  از کســی شــعار ب
ــد  ــدا را ص ــه خ ــرد ک ــد ک ــان تاکی ــا در پای ــگار م  خبرن
هــزار مرتبــه شــکر کــه گرونــی، نــه آقــازادۀ کســیه و نــه 
مســیول جائیــه... وگرنــه دیگــه حتــی یک معیار خشــک 
ــاش  ــراض از اغتش ــخیص اعت ــرای تش ــم ب ــی ه و خال

باقــی نمی مونــد. 
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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

- باز شروع کرد!  گفتگو با دکتر االغ خرنژاد
ــزار  ــب! نمازگ ــردم المص ــروع ک ــی رو ش ــی چ ــاز چ • ب
دیوونــه شــده، حملــه کــرده بــه کانتریــت... درســت یــا 
نادرســت..! مــن خــر اگــه بــودم، عقــب نشــینی می کــردم 
و ســاختمون رو مــی دادم دستشــون، نــه ایــن کــه شــلیک 

کنــم 66 نفــر رو قتــل عــام کنــم. درســته یــا غلــط؟ 
- حق با شماست!

• بعــدش مــردم قاطــی کــردن، بایــد بزنــی شــل و پلشــون 
کنــی؟ مــن خــر اگــه بــودم می رفتــم باهاشــون صحبــت 
می کــردم، نــه ســرکوب و ربــط دادن بــه خــارج و ... 

حــاال احمــق کیــه؟ مــن خــر یــا تــوی انســان؟ 
- دیگه حتی لحن شما طنز هم نیست....

• طنــز تلــخ نشــنیدی؟ اگــه بچــۀ تو به شــکل خنــده داری 
بمیــره، می خنــدی یــا گریــه می کنــی؟ 

- گریه می کنم..!
امــا گریــه  تلــخ..! طنــزه  ایــن می گــن طنــز  بــه   •
جوکــه،  طنــزه،  مملکــت  ایــن  حــوادث  می کنــی..! 
ــا  ــاده، ام ــاق افت ــه اتف ــت ابل ــه مش ــت ی ــه دس ــه، ب فکاهی
خنــده دار نیســت. گریــه داره..! طنــز تلــخ جــزو فکاهیــات 

ــه؟  ــا ن ــت ی هس
- چرا ، هست..! 

• فرمایش..!؟
- قراره به کدوم طرف بریم؟ آخرش چی می شه؟ 

• مسیر یه ابله رو مشخص کن! 
- مسیر ابله رو که نمی شه مشخص کرد...

• فرمایش!؟ 
ــرای  ــه مج ــاع ب ــه اوض ــرد ک ــه کار ک ــد چ ــاال بای - ح

طبیعــی برگــرده؟ 
• چرا می پرسی؟ 

- به مسئوالن گوشزد کنم تا شاید... 
• کسی حرف تو رو گوش می کنه؟ 

- نع! 
• کســی تــا حــاال تونســته یــک ابلــه رو متقاعــد کنــه کــه 
ــت  ــه، دس ــب می ش ــه داره مرتک ــه ای ک ــتباِه ابلهان از اش

بکشــه؟
- نع!

• فرمایش!؟   
- خواننــدگان ارجمنــد! هــم مــن دلــم گرفتــه، هــم اســتاد 
دل و دمــاغ نــدارن..!  بهتــره همیــن جــا خداحافظــی 

- در ایــن شــماره هــم میهمــان جنــاب دکتــر االغ خرنــژاد 
ــاب  ــم جن ــتراتژی... می دون ــلم اس ــتاد مس ــتیم، اس هس
ــت  ــه راس ــی آد، ی ــون م ــی بدت ــه از مقدمه چین ــر ک دکت
مــی رم ســر اصــل مطلــب... تــوو مملکــت چــه خبــره؟ 

چــرا همــه چیــز از هــم پاشــیده و ... 
ــن،  ــت کن ــو بازداش ــم من ــدارم! می ترس ــری ن ــده نظ • بن
ببــرن، همیــن طویلــه و یختــه علــف و یونجــه را هــم از 

دســت بــدم. 
- اســتاد خواهــش می کنــم، بــا خــر جماعــت کــه کاری 

ندارن... 
ــذه  ــا چق ــی؟ این ه ــی طرف ــا ک ــی ب ــا می دون ــو اص • ت
ــا هــم دارن.  ــزاد چــه فرقــی ب حالیشــونه کــه خــر و آدمی

ــرن!  ــن می ب ــی می رس ــر ک ــه ه ــته، ب ــم بس چش
- اســتاد، خواهــش می کنــم! سربســته، ســر واز هــر 

ــن... ــن بگی ــه بخوای ــوری ک ج
ــچ کاره ام...  ــده هی ــته... بن ــه در بس ــته، ن ــر بس ــه س • ن
ــم  ــی ه ــت خیل ــگر... مملک ــه اغتشاش ــم، ن ــه معترض ن
خوبــه! خرچــرون مــن هــم آدم محتــرم و بــا کاســیه، نــه 
ــه علــف... شــما هــم  ــه آب و ن مشــکل مســکن دارم، ن
بفرماییــن بریــن رد کارتــون، بــرای مــن مشــکل امنیتــی 

ــن!  درســت نکنی
ــوع  ــه موض ــارۀ ی ــرر... درب ــم و ض ــب! جهن ــی خ - خیل
دیگــه حــرف بزنیــم؟ مثــا پهپادهایــی کــه ایــران 

اوکرایــن...  بــرای جنــگ  می فرســته 
ــا،  ــن کاره ــه ای ــوه، ب ــن الوج ــه م ــچ وج ــه هی ــده ب • بن
ــب  ــار تکذی ــد ب ــز، چن ــئوالن عزی ــدارم... مس کاری ن

ــم!  ــزان موافق ــن عزی ــر ای ــا نظ ــم ب ــده ه ــردن، بن ک
- اســتاد! بــه مــن کــه می رســین شــیر می شــین و توهیــن 
ــه  ــاال ک ــا ح ــین، ام ــون می کش ــط و نش ــن و خ می کنی

ــب  ــور قال ــن چط ــک، ببی ــد و کت ــک و لق ــه چ ــیده ب رس
تهــی کردیــن؟ 

• قالــب چــی تهــی کــردم؟ چــی کاره حســنم مــن؟ هــر 
ــار  ــاس ب ــره، می ب ــن خ ــه ای ــه، می گ ــو می بین ــی من ک
ــه  ــو ی ــاال ت ــه... ح ــن مملکت ــن از ای ــهم م ــن س ــره! ای بب
نفــر فهمیــدی که مــن دکتــرم و اســتاد اســتراتژی هســتم، 

بــرای بقیــه مــن کــی ام، جــز یــه خــر بارکــش؟
- خب پس! شما هم مطالباتی دارین؟ 

ــی کــه داری می گــی،  ــی چــی؟ این های ــات یعن • مطالب
ــی  ــو چ ــم ت ــن نمی فهم ــی م ــه چ ــه؟ واس ــش چی معنی

می گــی؟ 
ــن مملکــت حــق و حقوقــی  ــوو ای - اســتاد هــر کــس ت

ــه خــر؟  ــی ی داره؟ حت
ــی دادن،  ــون راه م ــل بزرگ ــه در محاف ــو رو اگ ــن! ت • ببی
ــنوی؟  ــو بش ــر من ــا نظ ــدی ت ــوا می اوم ــن بی ن ــراغ م س

- نه والله! 
ــاز  ــردم؟ ب ــت ک ــه پول ــکه ی ــا س ــن ج ــار ای ــد ب • چن

نیومــدی؟ 
- چــرا بــاز هــم اومــدم! از بدبختــی..! حتــی قبــول کــردم 

خــر اشــرف مخلوقاتــه و خــر واقعــی انســانه..!
• یعنی قلبا قبول نداشتی؟ 

- خب این طور که شوما می فرمودی، نع! 
ــر راه  ــن خ ــاد رو م ــت ارش ــه! گش ــب! باش ــی خ • خعل

ــان؟  ــوی انس ــا ت ــم ی انداخت
- من انسان..! 
• چند ساله؟ 

- چهل سالی هست...
• تــا حــاال دیــدی خــری رو کــه گشــت ارشــاد راه 

بنــدازه، اون هــم ایــن طــور بی فایــده؟ 
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گپ و گفت

- شنیدی وزارت خارجه چی گفته؟ 
• نه بابا..! چی گفته؟ 

- از ما خواسته که به استرالیا سفر نکنیم. 
ــم  ــته نری ــم خواس ــود و جاس ــو، عب ــن و ت ــی از م • یعن

ــترالیا..؟  اس
- نــه بابــا..! تــو هــم چقــده شــوتی! از هموطنــان عزیــز 

خواســته... 
• بــرو بینــم بابــا، دو ســاعت مخــم رو کار گرفتــی. 
مــن و تــو کجامــون هموطنیــم و از کــی تــا حــاال عزیــز 

ــدیم؟  ش
- حــاال از مــن و تــو نخواســتن، از هموطن هــای عزیــز 

کــه خواســتن... 
ــه  ــه ایــن کــه مــا نــه هموطنیــم و ن ــا توجــه ب • خــب، ب

ــه؟  ــم دیگ ــم بری ــا می تونی ــس م ــز، پ عزی
ــم اهــواز،  ــم، می گــوم بری ــه می کن - ســه ماهــه دارم الب
تــوو خیابون هــاش و برگردیــم،  بزنیــم  یــه چرخــی 
می گــی پــول نــداروم. حــاال می خــوای بــری اســترالیا..! 
ــن  ــه م ــواز... مگ ــی اه ــی می رفت ــودت تنهای ــو خ • خ

ــوام؟  ــدی ت ــا کلی ج
- خو منم پول نداروم. 

ــا  ــو کــه پــول مینــی بــوس ت • آخــه بچــه خــر، مــن و ت
ــه؟  ــه چن ــون دیگ ــترالیا رفتنم ــم، اس ــواز رو نداری اه

- ببیــن! اصــا ای چیزهــا مهــم نیســت. مهــم اینــه کــه 
ــم...  ــترالیا نری ــه اس ــته ک ــا خواس ــه از م وزارت خارج
جاســم بزنیــم بریــم اســترالیا، تــا چــش و چالشــون کــور 

شــه...
ــه  ــتن ک ــا نخواس ــا از م ــا اص ــی این ه ــه گفت ــو ک • ت
نریــم، فقــط از هموطن هــا، اون هــم فقــط هموطن هــای 

ــز..! عزی
ــز  ــن عزی ــه هموط ــاال ک ــس ح ــد..! پ ــادوم اوم ــا ی - ه

ــه... ــم دیگ ــتیم، بری نیس
• کجا، اهواز؟ 

- نه کا... بریم استرالیا... 
• ببینم تو اصا می دونی استرالیا کجان؟ 

- ها..! خیلی دوره..! 
ــاس  ــای دنی ــی دوره... کج ــی خیل ــط می دون ــس فق • پ

ــی؟  ــم می دون ــی، اون ه چ
- اونوم می دونم! یه جایی نزدیک آمریکا و آلمان... 

• خــو اگــه ایــن اســترالیا کــه می گــی نزدیــک آمریــکا و 
آلمانــه، چــه مرضمونــه کــه بریــم اســترالیا، بریــم همــون  

آمریــکا و آلمــان... 
فقــط حــرف  - مســخره می کنــی؟ همیــن جــوری 

بــُرم؟  نمی تونــوم  مــن  کــردی  فــک  می زنــی! 
• چطوری؟ 

ــی  ــتی های خارجک ــن کش ــوو ای ــکی، ت ــی ُرم یواش - م
ــا  ــر ج ــی روم اون ور آب..! ه ــدش م ــوم، بع

ُ
ــم می ش قای

ــه!  باشــه خوب
ــر  ــش، پس ــم دروی ــن کاظ ــی ری؟ همی ــرا نم ــو چ • خ
خالــۀ احمــد مگــه نبــود. خواســت یواشــکی بــره، همــون 
اول راه گرفتنــش، خواســتن بندازنــش جلــوی کوســه ها... 
ــاحل  ــش س ــا اینداختن ــرد ت ــاس ک ــده التم ــاره اینق بی چ
قشــم، تــا ایــن جــا پیــاده اومــد. هــاک شــد بدبخــت! 
تــازه برســی اون جــا، می ندازنــت تــوو یــه کشــتی دیگــه 
ــا  ــن ج ــن... ای ــرت می گردون ــد ب ــی و لق ــس گردن ــا پ ب

ــاه، دخلــت اومــده... ــی دســت ســپاه مپ هــم می فت
- عجــب گرفتــاری شــدیما، فکــر اینجاشــو نکــرده 
بــودم... اقــا پاشــو بریــم نخلســتون شــیخ ممــد، کارگــر 
ــوب  ــاش... خ ــدن رطب ه ــرا چی ــواد ب ــزد می خ روز م
کــه پــول نمــی ده، نامــرد! اقــا بهتــره بــی کاری و چــرت 

ــه..! ــرت گفتن و پ
• ها ای شد یه حرفی، پاشو بریم!  
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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.
ــای  ــرای  همت ــد ب ــکا، بخواه ــابق آمری ــوری س ــس جمه ــپ، رئی ــد ترام ــر دونال ــه اگ ــم ک ــور کنی ــم تص ــا ه ــد ب ــه، بیایی ــن هفت  در ای

ــت؟ ــد نوش ــه خواه ــد، چ ــه بنویس ــی اش نام کنون
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 ســام جــوی عزیــز! منــو یــادت مــی آد؟ اشــتباه نکنــی 
یهــو؛ مــن خواهــر شــوهر عمــه ات نیســتما! مــن همــون 
دونالــد عزیــزت هســتم کــه دو ســال پیــش، بــا افتخــار 

تمــام شکســتش دادی. 
 همیــن دو ســال پیــش بــود کــه بــا چشــمک مــن، کلــی 
از طرفدارهــام ریختــن داخــل کنگــره و هــر کاری دلشــون 
ــا  ــاد. ب ــادت بی ــادت مــی آد؟ عمــرا ی خواســت کــردن. ی
ایــن کهولــت ســن و آلزایمــری کــه تــو داری، روزی ســه 
بــار اســم خــودت یــادت مــی ره... چطــوری ایــن همــه 

اتفــاق دو ســال پیــش یــادت بمونــه؟  
ــن  ــه گفت ــره، هم ــه کنگ ــن ب ــام ریخت ــی طرفداره  وقت
فاتحــۀ جمهوری خواهــان خونــده شــد. بفرمــا! ایــن هــم 
انتخابــات نیــم فصــل کنگــره و ایــن هــم پیــروزی نمایــان 
ــر  ــکا را بهت ــا مــردم آمری ــال کــردی اگــه م ــو خی ــا... ت م
ــه کنگــره  ــم کــه ب از شــما نمی شــناختیم، اجــازه می دادی

حملــه کنــن؟ 
رو  مــردم  ایــن  شــما  از  بهتــر  چقــذه  می بینــی   

؟  ســیم می شنا
 اون ســال، مــن می دونســتم کــه طرفدارهــام دارن از 
ــه  ــن ک ــای ای ــه ج ــن، ب ــر می ش ــم منفج ــدت خش ش
ســرکوفت بزنــم و خشمشــون رو مهــار کنــم، گفتــم کــه 
ــه همیــن راحتــی!  هــر کاری دلشــون می خــواد بکنــن. ب
ــی و اون قیافه هــای گنگســتری، هــر چــی  ــا کاه کابوی ب

ــی  ــا کام حرف ــم الم ت ــن ه ــردن، م ــت ک ــون خواس دلش
ــا،  ــروز م ــروزی ام ــا پی ــی، اص ــی جوی ــزدم. می دون ن
مــال همیــن کار اون روز ماســت. مــردم ســاختۀ هالیوود 
ــاره ســاختم و حــاال یــه  و رســانه اند. مــن اون هــا را دوب
ــه  ــدم ب ارتــش دارم. دوســت داری دفعــۀ بعــد دســتور ب

کاخ ســفید حملــه کنــن! 
 نتــرس جونــم! ایــن جــور کارهــا، حســاب و کتــاب داره، 
الکــی کــه ایــن کارهــا را نمی کنــم. امــا بــه طرفدارهــام 
گفتــم کــه دارن تقلــب می کنــن، گــوش بــه زنــگ 
ــوو  ــزن ت ــه بری ــی دوســت دارم ک باشــین! راســتش خعل

ــدازن..!  ــازی را بن ــش  ب ــی آتی ــفید، کل کاخ س
 خبر خوب دیگه چیه؟ 

ــی  ــه خعل ــم ک ــی آم..! می دون ــم دارم م ــن ه ــان! م  آه
ــه  ــن ک ــا از ای ــۀ آمریکایی ه ــدی... هم ــال ش خوش ح
مــن دوبــاره رئیس جمهورشــون بشــم، کلــی کیــف 

ــه..!  ــی از هم ــم یک ــو ه ــن. ت می کن
ــر از مــن هــم رئیس جمهــوری هســت؟ مــن   مگــه بهت
بهتریــن رئیس جمهــوری تاریــخ ایــاالت متحــده هســتم 
و طبیعیــه کــه همــه، از جملــه خــود تــو، دوســت داشــته 
ــاره، اون چهــار ســال باشــکوه را تکــرار  باشــین کــه دوب

کنــم. 
 خبــر دیگــه اینــه کــه هیــچ قانــون رســمی نداریــم کــه 
رئیس جمهــور  دوره  نتونــه ســه  رئیس جمهــوری  یــه 

کارهــا  از همیــن جــور  هــم می خــوام  مــن  بشــه. 
بکنــم. دونالــد ترامــپ، بایــد تاریــخ  ســاز بشــه؛ اولیــن 
ــن  ــرد؛ اولی ــه ک ــره حمل ــه کنگ ــه ب ــوری ک رئیس جمه
رئیــس  جمهــوری کــه بــه کاخ ســفید حملــه خواهــد کرد 
و اولیــن رئیــس  جمهــوری کــه بــرای چهــار یــا پنــج یــا 
ــم  ــکا خواهــد شــد... چــه می دون شــش دوره، رئیس جمهــوری آمری

شــاید یــه روزی نظــام آمریــکا را پادشــاهی کنــم و خــودم بشــم اولیــن 
ــده..!  ــاالت متح ــاه ای پادش

 جویــی تــو هــم بــرو بخــواب! کــم خوابیــدن بــرای پیرمردهــای 
آلزایمــری اصــا خــوب نیســت. 

دونالد
رئیس جمهوری محبوب تو 
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اخبار خارجه

 برلوس کونی: مست وداک بودم! 
 در پــی اعتراضــات شــدید بــه اظهــارات دوســتانۀ 
ــابق  ــر س ــت وزی ــن، نخس ــارۀ پوتی ــی درب ــوس کون برل
ایتالیــا علــت ایــراد ایــن اظهــارات را در نتیجــۀ خــوردن 

ــت.  ــادی دانس ودکای زی
 بــه گــزارش خبرگــزاری فکاهــی مانصرالدیــن، برلــوس 
ــبت  ــه مناس ــن ب ــه پوتی ــرده ک ــام ک ــرا اع ــی، اخی کون
ــت  ــراه بیس ــه هم ــه ای ب ــش نام ــدش، برای ــالروز تول س
ــس  ــت. او پ ــتاده اس ــی فرس ــی عال ــری ودکای خیل بط
ــف و  ــن تعری ــی از پوتی ــات، کل ــن اطاع ــن ای از گفت

ــرد.  ــد ک تمجی
ــون اول  ــد: »هم ــت و می گوی ــده اس ــه کاره آم ــاال ی  ح
ــوردم،  ــره خ ــا خرخ ــاال ت ــری را دادم ب ــره بط ــک فق ی
ــم.«  ــا را گفت ــد. نگفتنی ه ــی ش ــدم چ ــدش نفهمی بع
ــه رو شــده  ــا اعتراضــات شــدیدی رو ب ــن ســخنان ب  ای
اســت و یکــی از مخالفــان نخســت وزیــر ســابق ایتالیــا 
گفــت: »خــودت گفتــی یکــی از بطری هــا را یــه نفــس 
دادی بــاال... پــس نونــزده تــا دیگــه مونــده، حــاال 
ــرق  ــد ع ــا ب ــی! م ــت؟ نالوط ــه کجاس ــا دیگ اون 19 ت

ــی؟«  ــت می کن ــی کوف ــو تنهای ــه ت ــم ک می خوری

 مسکو: االن که فهمیدم عربستان چی کشیده، 
می خوایم میانجیگری کنیم!

 میخائیــل بوگداُنــف، اعــام کــرد کــه مســکو می خواهــد 
بــه ای نحــو کان، ایــران و عربســتان را بــا هــم آشــتی دهد.
 بــه گــزارش خبرگــزاری فکاهــی مانصرالدیــن، نماینــدۀ 
پوتیــن در امــور خاورمیانــه و آفریقــا، ضمــن اعــام ایــن 
خبــر تاکیــد کــرد: »بعــد از ایــن کــه پهپادهــای ایرانــی را 
ــعودی های  ــن س ــه ای ــم ک ــازه فهمیدی ــم، ت ــت کردی دریاف
ــیدن،  ــی کش ــای ایران ــت پهپاده ــی از دس ــت، چ بدبخ
ــم  ــا ه ــا را ب ــده، این ه ــور ش ــر ج ــا ه ــم ت ــم گرفتی تصمی

آشــتی بدیــم.« 
 خبرنــگار مــا در مســکو کــه یکــی از پیــک موتوری هــای 
ــم تاواریــش  پایتخــت روســیه اســت، از او پرســید: »ببین
ایــران و عربســتان  بیــن  میخائیــل! نکنــه می ترســین 
ــاد  ــن پهپ ــه از ای ــه دیگ ــور بش ــران مجب ــه و ای ــگ بش جن
ــتان...«  ــر عربس ــزه س ــا بری ــه ت ــون نفروش ــا، بهت دیوونه ه
ــم  ــا داری ــا م ــی! ت ــر چ ــاال ه ــخ داد: »ح ــف پاس  بوگداُن
ــه  ــس دیگ ــا ک ــی ب ــم کس ــم، نبین ــن می جنگی ــا اوکرای ب
ــا را تماشــا  ــل بچــه آدم می شــینین، جنــگ م بجنگــه. مث

می کنیــن.« 
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 احتمال مذاکره مسکو و کی یف شصت به 
شصت است! 

برگــزاری  احتمــال  دربــارۀ  کارشناســان  از  یکــی   
مذاکــرات یــا توافــق بیــن روســیه و اوکرایــن، ایــن 

دانســت.  بــه شــصت  را شــصت  احتمــال 
ــن  ــن، ای ــی مانصرالدی ــزاری فکاه ــزارش خبرگ ــه گ  ب
کارشــناس )اســمش رو می خوایــن چــی کار؟( در ایــن 
ــا  ــش روس ه ــه اول ــن ک ــا گفت ــت: » اوکراینی ه ــاره گف ب
ــی  ــرون و حت ــرن بی ــا ب ــرو م ــن از قلم ــم اجمعی کله
ــرۀ کریمــه را هــم پــس بــدن و روس هــا هــم  شــبه جزی
ــه و  ــرۀ کریم ــبه جزی ــرف ش ــا تص ــن، اوکراینی ه می گ
ــه دســت مــا، رســما  کل مناطــق دونبــاس و حومــه را ب
قبــول کنــن... بــه همیــن جهــت، ارزیابــی مــن از 

ــصته.«  ــه ش ــصت ب ــق، ش ــره و تواف ــال مذاک احتم
 خبرنــگار مــا پاســخ داد: »اولنــدش جوکــش قدیمیــه... 
بیــاخ! خعلــی  می خــوای بگــی جفتشــون گفتــن 
ــت  ــار نیس ــه، دروازه غ ــا خبرگزاری ــن ج ــی! ای بی تربیت
کــه... فــک کــردی مــن همــون اســمال پیــک موتوریــم، 
ــی  ــزاری فکاه ــگار خبرگ ــدم خبرن ــن ش ــر! م ــع خی ن
ــزن... رحیــم  ــا مــن حــرف ب مانصرالدیــن! مثــل آدم ب

ــری!«  پنچ
ــگار  ــم خبرن ــول نداری ــه خــدا پ ــد ب ــدگان ارجمن  خوانن
آدم  حســابی بیاریــم... ایــن را هــم بــه حســاب فکاهــی 

بــودن مــا بذاریــن... لطفــا!  

 علت اکهش رجزهای زلنسکی، تاخیر در 
پرداخت پول 

ــی  ــا در پرداخــت کمک هــای مال ــۀ اروپ ــر اتحادی  تاخی
ــد روز از  ــکی، چن ــه زلنس ــد ک ــبب ش ــن، س ــه اوکرای ب

ــد.  ــودداری کن ــیه خ ــد روس ــی ض رجزخوان
 بــه گــزارش خبرگــزاری فکاهــی مانصرالدیــن، در پــی 
تاخیــر اتحادیــۀ اروپــا در پرداخــت کمــک ســه میلیــارد 
رئیس جمهــوری  تنهــا  نــه  کی یــف،  بــه  یورویــی 
ــت،  ــته اس ــکو کاس ــد مس ــی ض ــن، از رجزخوان اوکرای
ــرود  ــتر، س ــر بیش ــورت تاخی ــرد در ص ــد ک ــه تهدی بلک
ــت  ــوی کاخ ریاس ــد و جل ــش بخوان ــاوا تاورای ــاوا، ت ت

ــد.  ــی برقص ــن، قزاق ــوری اوکرای جمه
گاهــان کــه در شــبکۀ اجتماعــی بــه جــای نــام   یکــی از آ
اصلــی، از نــام کاربــری »خــرس ســیاه دنبکی« اســتفاده 
می کنــد، بــه خبرنــگار مــا، مقیــم پشــت کامپیوتــر 
ــه  ــی ب ــب ها، یک ــف ش ــه نص ــن ک ــازه می گ ــت: »ت گف
موبایــل پوتیــن زنــگ می زنــه و هوچــی نمی گــه...  
منابــع اطاعاتــی غــرب، دنبــال ایــن تماس هــا را 
ــه.«  ــوری اوکراین ــت جمه ــدن از کاخ ریاس ــن، دی گرفت
 او در پاســخ بــه پرســش خبرنــگار مــا در ایــن بــاره کــه 
ــن  ــل پوتی ــا موبای ــم ب ــن ه ــش از ای ــکی پی ــا، زلنس آی
ــی  ــاره! وقت های ــت: »ع ــه، گف ــا ن ــت، ی ــاس می گرف تم
ــت،  ــاس می گرف ــم تم ــد ه ــع می اوم ــه موق ــول ب ــه پ ک
ــم  ــن ه ــرد. پوتی ــع می ک ــدش قط ــرد، بع ــوت می ک ف
داد مــی زد کــه بــر پــدر آدم مزاحــم لعنــت، ایــن وقــت 
ــن  ــا ای ــد. ام ــر می خندی ــر ه ــم ه ــکی ه ــبیه... زلنس ش
تماس هــای آخــری، فقــط تمــاس می گیــره، هــوچ 

نمی گــه!« 



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

2021

خوشگل الحکایات

تاچر آمد، شب به خواب لیز تراس
هم یه راس

گفتش ای دخترک خوشگل لباس 
آس و پاس 

شده ای در خانۀ 10 هم پاس 
کم باس 

با خودت گفتی که من هم تاچرم 
تا برای چارلز سوم چاکرم؟

دانی آن که اندر این ملک خدا
بی  ادا 

یازده سال تمام و پر با 
خنگ خدا! 

داشتم پست رئیس الوزرا 
بی صدا

با خودت گفتی که من هم تاچرم 
تا برای چارلز سوم چاکرم؟

اشعر الشعرای یخته دل
حیدر سهیلی اصفهانی )صخره(

»پاییز خشم« مرا تو دیده ای؟ 
ریده ای!

در کنار مالویناس جنگیده ای؟ 
گندیده ای! 

چه شباهت بین من هست و شما،
تو به ریش عمه ات خندیده ای! 

با خودت گفتی که من هم تاچرم، 
تا برای چارلز سوم چاکرم؟
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