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شبگردی
که مردم به معنی چه باشد یکی!

شهرام شهیدی
طنزنویس

عموجــان تکیــه داد به پشــتی و گفت: 
»می دونین امروز چه روزی  است؟«

ما بِر و بِر نگاهش کردیم. یکی گفت: »یک 
وقت نگیــن روز خانه تکانی ها؟« دومی گفت: 
»نه، نه. امروز روزی اســت که باید پیشــواز 
چهارشنبه ســوری برویم.« ســومی گفت: 
»امــروز عیدی های ما را زودتــر می دهید؟« 
عموجان لبخندی زد و گفت: »نخیر، عزیزانم. 
بیســت و پنجم اســفند روز پایان ســرایش 

شاهنامه است.« 
دختردایی ام گفت: »عجب! یعنی قشــنگ 
معلومه فردوســی هم حوصله نداشته مشق 
شب عید داشته باشد و قبل از نوروز ته شاهنامه 

را هم آورده.«
برادرم گفت: »اتفاقا این موضوع نشان میده 
که خانم فردوسی بهش گیر داده بوده که مرد 
خسته نشدی از بس نشستی و سرت را الکی 
کردی توی دفتر دستک خودت و انگار نه انگار 

خانه تکانی داریم و ....« 
پــدرم پرســید: »پــس این کــه میگن 
شــاهنامه آخرش خوشــه درواقع همین 
پایان  سال و رسیدن بهار منظورشان است. 
وگرنه ما که در پایان شاهنامه آنقدر ها هم 

خوشی موشی نمی بینیم.«
روح آقاجان از تو انباری گفت: »ته همه چیز 

خوش و شیرینه. مثال ته آبمیوه. یا ته دیگ.«
صدای خودسر گفت: »مثل ته خیار.« 

روح آقاجــان گفــت: »اَه... چــرا اذیت 
می کنید؟ ته خیار هم شــد مثال؟ این همه 
مثال قشنگ داریم؛ مثال ته خط مترو که آدم 
می تواند قشنگ بنشیند و جا گیرش بیاید یا 
مثال ته قهوه که آدم می تواند فال زندگی اش 

را بگیرد و ....«
خانم باجــی داد زد: »ِد نه ِد . نشــد. من که 
هرچی می کشم از دست همین ته فنجان قهوه 
و فال مزخرف قهوه بــوده. اگر آن فالگیری که 
بعدها فهمیدم دوســت خودت بوده برای من 
نسخه نمی پیچید که تا سه روز دیگه شاهزاده 
آرزوهات میاد در خونه و بهش نه نگو و تو طبق 
نقشه قبلی تان سر و کله ات پیدا نمی شد، من 
االن راحت بودم و این همه ســال به ســختی  
زندگی نمی کردم؛ کــه االن نتوانم یک کیلو 

آجیل برای عید بخرم.«
پدرم گفت: »خانم باجی جان! شما مگر ارادی 
و دلبخواهی نیست که آجیل نمی خرید؟ من 

فکر کردم به این کمپین نخریدن آجیل....«
روح آقاجان گفت: »بی زحمت کســی 
هم مدتی گرز نخره که گرز گران رســتم 

ارزان شود.« 
صدای خودســر گفت: »از ایــن یک قلم 
نمیشه چشم پوشی کرد. شرمنده داداش. گرز 

نخریدن و گرز نورزیدن نداریم.« 
خانم باجــی گفــت: »بــا ایــن حرف ها و 

لودگی کردن ها نه چیزی حل میشه نه ....«
عموجان گفت: »شــما خون خودتان را 
کثیف نکنید. خود حکیم فردوســی جواب 
اینها را داده و دعوتشان کرده به خردورزی 
و جایگزینــی دانش به جای گرز. ایشــان 
سروده: ز راه خرد بنگری اندکی/ که مردم 
به معنی چه باشــد یکی/ نگه کن سرانجام 
خود را ببیــن / چو کاری بیابــی از این به 

گزین...«
برادرم گفــت: »عموجان خواهش می کنم 
یک لحظه تامل فرمایید. فردوســی فرموده 
چو کاری بیابی؟ یعنی آن وقت ها هم مشکل 

بیکاری بیداد می کرده؟« 
خانم باجــی گفت: »باز این ماســت ها را 
ریخت تو قیمه ها. نخود نخــود هرکه رود 

دنبال کار خود.« 

خاوری: کجا بیام؟! تازه داره جمع مون جمع می شه!
    دولت کانادا: از این خاوری ها هر چند تا دارید، من می خوام!                                            اختالس گر: بهتر نیست خودمون یه کانادای کوچیک تاسیس کنیم؟!

    مردم: خاوری رو بدید، چندتا حروف الفبای جدید تحویل بگیرید!
#بهشت_اختالسگرها #بلیط_یک_طرفه #شهرونگ

خاوری به ایران مسترد نمی شود )یورونیوز(

تماشاخانه

|  شهاب نبوی|

مرغ: 

 توزیع می شم
 اما تحویل

داده نمی شم!

یک معتاد: 

 از همون شنبه معروف های ما
 که هیچ وقت
نمی آد دیگه؟!
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آزادراه
 ســامتی همه معــاف از مالیاتا!
|احمدرضا كاظمي|  امروز در خبرها خواندم 
»حقوق زیر 2 میلیون و 700هــزار تومان از 
مالیات معاف شده اســت« که این واقعا خبر 
خوبی است و باید به خاطرش دســت مسئوالن محترم را به 
خاطر این لطف بیکران شان بوسید! آن هم نه یک بوسه و دو 
بوســه، بلکه باید همین جوری رگباری از نوک انگشت دست 
تا محل اتصاف بازو به کتف را بوســید و رفت! چون تا قبل از 
تصویب این قانون مورد داشتیم که طرف فیش حقوقی اش را 
گرفته بود و این قدر مالیات های مختلف را از حقوقش کم کرده 
بودند که گاهی سر برج مجبور می شد یک چیزی هم دستی 

بگذارد توی جیب رئیس امور مالی سازمان شــان و بعد برود 
خانه! اینجوری که مثال مجموعه حقوق و مزایا چیزی حدود 
یک میلیون و 200 هزار تومان بود، بعد 400هزارتومان عوارض 
شهری، 100 هزار بین شهری، 100هزار عوارض بین راهی، 50 
هزار عوارض دارویی، 100 هزار مالیاِت کل، 100 هزار مالیات 
جزء، 250 هزار مالیات بــر ارزش افزوده، 100 هزار مالیات بر 
ارزش نیفزوده، 100 هزار مالیات بر مالیاِت ارزش های افزوده و 
نیفزوده، 25 هزار مالیات بر چیزی از ارزش های کم نشده، 200 
هزار حق سرویس، 50 هزار شیرینی بچه ها، 100هزار پوِل زور 
َوده! 5 هزارتومان هزینه صفحه بندی و تایپ فیش حقوقی، 10 
هزار حق پرینت رنگی فیش حقوقی و 100 هزار حق آب و گل 

باید پرداخت می کرد! درواقع یکجورهایی شما هرجایی که کار 
می کردی در عمل کارمند اداره مالیات محســوب می شدی، 
 چون بودجه و هزینه های آنها از جیب شــما تامین می شده!

اما یکــی دیگر از خوبی هــای این معافیــت حقوق های زیر 
2.7میلیونی این است که مردم سطح توقع شان پایین می آید، 
یعنی مثال من خودم االن دیگر انگیزه ای برای گرفتن حقوق 
باالی 2 میلیون و 700 هزار تومان نــدارم! چون احتماال اگر 
بیشــتر هم کار کنم تا حقوقم مرز 2.7 تومان را رد کند، باید 
مابه التفاوتش را بدهم مالیات و اینجــوری دوباره حقوقم به 
زیر 2.7 برخواهد گشت. البته مالیات دادن کار خیلی خوبی 
و اصال وظیفه هرکس است که مالیاتش را به موقع پرداخت 

کند، خدایی هم یک وقت فکر نکنید چون دارم توی ستون 
روزنامه می نویســم این را می گویم، فقــط چیزی که االن 
برای من نوعی روشن نیســت و ذهنم را درگیر کرده این 
اســت که جزییات این معافیت از مالیات برای حقوق های 
زیر 2میلیون تومان چطوری اســت؟ فقط بــرای امثال ما 
حق التحریربگیرهــای دون پایــه که حقوق ســالیانه مان 
هم به 2 تومان نمی رســد یا شــامل عزیزان نجومی بگیر 
هم می شــود؟ چون خیلی از این دوســتاِن نجومی بگیر 
هم متاســفانه حقوق شــان 2 میلیون یا کمتر از 2 میلیون 
است، حاال بعضی های شــان حدودا روزی 2 میلیون تومن 

می گیرند، بعضی ها هفته ای و بعضی ها هم ساعتی!


