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گمشدگان

 همه چیز در مورد ترامپ
و خروج هایش!

شهرام شهيد                ي
طنزنویس
shahraam_shahidi@yahoo.com

 یکــی از مهمتریــن نشــانه های 
این که ترامپ مدعی اســت به مردم 
ایــران عالقــه دارد، این اســت که 
همیشــه برای اعــالم تصمیم خروج 
یا ماندن در برجــام جمعه را انتخاب 
می کند که روز تعطیل شان را خراب 
کنــد، چون بــرای ایرانی هــا خیلی 
مهم اســت ببینند باالخره آمریکا در 
برجام باقی می مانــد یا نه. مثال صبح 
جمعه قرار بود بروم یکی از این مراکز 
خریدوفروش خودرو، ماشــین بخرم. 
تا آمدم بیرون فروشــنده زنگ زد که 
نیا. گفتم چــرا؟ گفت: »بگذار ببینیم 
امروز ترامپ از برجام خارج میشــه یا 
نه؟! خارج بشه بیشتر کاسب میشیم 
دیگه«. این طور دل نگرانی هایی داریم 

تو این کشور.
 البته مادربزرگم معتقد است سر 
ترامپ در خمره برجــام گیر کرده و 
بیرون بیا نیست که نیست. خانباجی 
خانم هم می گوید نیمه باالیی خمره 
که عســل بود، صدایشان درنمی آمد 
حاال که رسیده اند به اسمش را نبر بد 

و اَخ شد؟
 راه حل دیگری هم هســت که در 
حکایت زیــر ارایه شــده. می گویند 
ظریف و معاونش به کنفرانسی رفته 
بودند. شــب ظریف خوابش نمی برد. 
معاونش از او پرسید: چرا نمی خوابی؟ 
ظریف جواب داد: نمی دانم امشــب 
ترامپ از برجام خارج می شــود یا نه. 
معــاون پنجره اتاق هتــل را باز کرد. 
خبرنگارها هجوم آوردند زیر پنجره. 
معاون گفت: »فردا احتماال ما از برجام 
خارج می شــویم.« و پنجره را بست. 
بعد رو کرد به ظریــف و گفت: ببین 
چــراغ اتاق هیأت آمریکایی روشــن 
شــد. حاال بگیریم بخوابیم و بگذاریم 

آنها تا صبح راه بروند!
 عالقه ترامپ به خروج دیگر زبانزد 
عام و خاص است. او تاکنون از پیمان 
تجاری اقیانــوس آرام، پیمان جهانی 
مهاجرت ســازمان ملل، یونســکو و 
معاهده اقلیمی پاریس خارج شــده 
اســت. با همین تم می شود با ترامپ 
شــوخی های خوبی هم کرد. مثال به 
ترامپ بگویند یک معاهده بین المللی 
تنظیم شــده که روســای جمهوری 
آمریــکا بایــد طبــق آن حداقل هر 
یک ساعت یک بار از توالت کاخ سفید 
خارج شوند. ترامپ با توجه به عالقه 
شــدیدش به آن مکان فورا دســتور 
می دهــد از آن پیمان خارج شــوند 
و مــی رود بســت می نشــیند روی 
توالت فرنگی واقــع در طبقه همکف 
کاخ سفید و فکر می کند برای ایاالت 

متحده کاری کرده کارستان.
 و دوســتی می گفت اگر به ترامپ 
بگویند روسای جمهوری آمریکا اکثرا 
عضو »پیمان منع گسترش عقالنیت 
در جهــان« بوده انــد، فورا دســتور 
می دهد از این پیمان خارج شــوند. 
منتها چــون از نظر سیســتماتیک 
توانایی بســط عقالنیت را هم ندارد، 

چه بسا استعفا بدهد برود پی کارش!
 کسانی که با رایانه سروکار دارند، 
می داننــد وقتی که کامپیوتر شــما 
قاطی کرده و به اصطالح هنگ کند، 
بهترین کار خاموش و روشــن کردن 
دســتگاه اســت. منتقدی می گفت، 
کاش می شد کسانی را که مثل ترامپ 
قاطــی کرده اند، خاموش و روشــن 
کرد تا درست شوند. ظریفی که وزیر 
خارجه نبود و آه هم در بساط نداشت، 
گفت: شما انگار وقت اضافه دارید ها. 
ترامــپ را روزی 24بار باید ریســت 
فکتوری کرد. این کار خودش نیاز به 

یک تیم اجرایی قوی داره.

 یک مسئول: خروجی نداریم، چون خروج عوارض داره!       نماینده مجلس: خروجی رو کی داده کی گرفته؟!
  آستان قدس: خوب شد مالیات ندادم که توی این بودجه  ها حیف ومیل بشه!       صدا و سیما: خدا رو شکر که ما نه فرهنگی هستیم نه خروجی داریم!

 سازمان محیط زیست: ما هم دعا می کنیم، بودجه سازمان های فرهنگی را به ما بدهید!
#بودجه_فرهنگی #فرهنگ_بودجه ای #جامعه  _البودجه ها #چه _کسی _پاسخگو _است؟#شهرونگ

شهرونگ خروجی بودجه های فرهنگی با بودجه های میلیاردی را بررسی می کند

 تقریبا هیچ!
|  احمدرضا کاظمی|
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توقف ساخت ورزشگاه چلسی به دلیل نتابیدن آفتاب به خانه یکی از همسایه ها

کوچه اول

| سیدجواد قضایی|  روی دیوار نوشتند لعنت بر پدر و مادر کسی که 
در این مکان آشغال بریزد. کم کم همســایه ها آشغال هایشان را از کنار 
آن دیوار برداشتند و گذاشتند کنار دیوار روبه رویش. چند روز بعد روی 
دیوار روبه رو نوشــتند لعنت بر عمه و خاله کسی که این جا آشغال بریزد . 
ناچارا از فردا آشغال ها را گذاشتیم جلوی دیوار بغل دســتی . همان شب روی دیوارش 
نوشتند: حتما باید فحش بدم بهتون؟ ســر کوچه سطل گذاشته شهرداری، مرسی، اه. 
ناچارا دیگر آشغال نمی ریختیم، به جز یک نفر . کار به جاهای باریک کشید . دیوارنویس 
محترم هر روز فحش های جدیدی روی دیوار می نوشــت و یک تنه ســطح دایره لغات 
فحــش را در محله ارتقا داد. چندبار تهدید به مرگ کرد و ســرانجام یک روز نوشــت: 
داداش، نوکرتم تا االن یک میلیون دادم اســپری خریدم، رحم کن نریز اینجا. فردایش 
یکی با خطی متفاوت روی دیوار نوشته بود: احمق جان هر روز که میای اینو می نویسی 

آشغاالتو هم میذاری همین جا!

رسپیچ
| احمدرضا کاظمی| 
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