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مجریان در سال 98 

شهرام شهیدی
طنزنویس

روح آقاجان شــربت ســکنجبین را سر 
کشید و گفت: از وقتی این مجری اوکراینی 
رئیس جمهوری شــده، همه دوست  دارند 
بگویند مجری هستند، بلکه همای سعادت 
بنشیند روی سرشان. خانم باجی گفت: اول 
از همه همای ســعادت  معموال با سر آدم ها 
کاری نداره. تا جایی که من می دانم هما روی 
شانه آدم فرود میاد. بعدش هم االن باز کی 
 چی گفته؟ قبــل از این که جواب بدهی هم 
عرض کنم آن شربت تنها برای شما نیست. 
بگذار زمین شیشه اش را . اه  اه دهنی اش هم 

کرد . 
روح آقاجان شیشــه را گذاشت روی میز 
و گفت: این نایب رئیــس مجلس را عرض 
می کنم. آقای پزشــکیان گفته: برخی  که 
مجری نیستند می گویند ما بدون پیوستن 
بــه  FATF  می توانیم بدون مشــکل کار 
کنیم. من کــه مجری هســتم  می گویم 
نمی شود. ایشان از کی تا حاال مجری شده؟ 

جای عادل فردوسی پور را گرفته؟  
خان عمــو گفت: منظــورش که مجری 
تلویزیون نیســت. منظورش این است که 

ایشان به عنوان مجری در مسائل  کشور ... 
خانم باجــی گفت: حاال شــما با کجای 
حرفش مشکل داری؟ یعنی با پیوستن ایران 

به  FATF  مشکل داری؟  
روح آقاجان گفت: من فقط دلم می خواد 
شرایط جوری باشه که من بتونم راحت برم و 

بیام. درها باز باشه. پنجره ها باز  باشه .  
خانم باجی گفت: همین دیگه. از سیاست 
درهای باز فقــط همین را فهمیــدی. اما 
خدمتت عرض کنم متاسفانه وزیر  اقتصاد 
گفته: »واقعیت این است که پیش بینی ها از 
وضع اقتصاد در سال 98 خوب نیست.« یعنی 
دیگه نمیشه  راحت بیای و بری. البته از نظر 
من شــما راحت می تونی بری و فقط بهتره 

راحت نیای . 
روح آقاجان لبخند زد. خانم باجی پرسید: 
می خندی؟ چرا گل از گلت شکفت؟ شوخی 
کردم؟ به جای این که نگران آینده  باشــی 

می خندی؟    
روح آقاجــان جــواب داد: وزیــر اقتصاد 
حرف های دیگری هم زده. منتها شما چون 
می خواهید بعدا او را نقد کنید و بگویید این 
 چه وزیر اقتصادی اســت که به جای ارایه  
برنامه می گوید  سال خوبی نیست، فقط این 
قسمت حرفش را می گیری.  منتها من که 
گول نمی خورم. همین وزیر در ادامه گفته: 
»این دلیل نمی شــود که این پیش بینی ها 
ایجــاد نگرانی کند.«  پس مــن چرا نگران 

باشم؟    
خان عمو ســرش را از زیر پتو بیرون آورد 
و گفت: یعنــی وزیر فرموده ســال خوبی 
نیست، اما نگران نباشید؟ یعنی چی؟  یعنی 

می توانست سال بدتری باشد و نشد؟  
روح آقاجان گفت: جناب وزیر گفته: »اگر 
از این پیش بینی ها الهام بگیریم می توانیم به 

راحتی بر شرایط غلبه کنیم .« 
برادرم بلند شــد برود بیرون. خانم باجی 
گفت: شما کجا بلند شدی؟ وقتی بزرگترها 
حرف می زنند بنشــین گوش کن  بلکه تو 

زندگی به دردت خورد . 
برادرم جواب داد:   اتفاقا االن خیلی درس 
گرفتم و قصد دارم بروم درسم را پس بدهم. 
این طور که من فهمیدم  پیش بینی شــده 
امسال سال بدی اســت، مگر ما قبال از آن 
الهام گرفته باشــیم و کاری کنیم. من هم 
می خواهم بروم  سکه بخرم که بر این شرایط 

غلبه کنم . 
خانم باجی ضمــن انداختن بــرادرم به 
انباری دســتور داده تا اطالع ثانوی از بحث 

جلوی کوچکترها خودداری شود.

تماشاخانه
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خار مغیالن

آیدین سیارسریع
طنزنویس

بــا  را  امــروز  اخبــار  مشــروح 
می کنیــم. شــروع  خــراب   اعصــاب 

خبــراول- والدیمیــر زلینســکی، 
اوکراینــی  ســاله   41 کمدیــن 
 رئیس جمهــوری ایــن کشــور شــد.

نکتــه اول: آن وقت 
مــا در کشــور 

عده  یک  باید 
دوســتان  از 
را  مطبوعاتی 

متقاعــد کنیم 
که بــه طنزنویس 

 حق التحریــر 20هــزار تومنــی ندهند! 
نکته دوم: ظاهــرا اقبال به شــومن ها در 
جهان زیاد شــده. در آمریــکا ترامپ و در 
اوکراین زلینســکی. پیشــنهاد حقیر به 
مسئوالن کشور این است که در انتخابات 
آینده به ظرفیت های مغفول مانده حمید 
 ماهی صفت عنایت ویژه داشــته باشــند.

نکتــه ســوم: چند وقــت پیــش آقای 
آذری جهرمی، وزیر ارتباطات به تماشای 
اجرای حســن ریوندی نشســت. االن یه 
کم گیج شــده ایم که کدام یک از این دو 
 بزرگوار قصد ورود به انتخابات را داشته اند.

نکته چهــارم: هنر فاخر را بــه میان مردم 
می آورم و تئاتر را گسترش می دهم. )شعار 
انتخاباتی احتمالی شــاه ماهی اقیانوس 

کمدی ایران بهزاد محمدی(
خبردوم-مایــک پمپئو، وزیر خارجه 
آمریکا پایان معافیت از تحریم های نفتی 
ایــران را اعالم کــرد و گفــت دیگر هیچ 
معافیتی در این زمینه به کشور های دیگر 
نخواهــد داد. / هند اعالم کرد مشــغول 

بررســی گزینه ها برای تصمیم گیری در 
مــورد خرید نفت 

است. ایران   از 
فیک:  خبــر 
کاخ ســفید 
مــردم  بــه 

اعالم  ایــران 
کــرد آیــا هنوز 

شک دارند که آمریکا این تحریم ها را برای 
صالح خودشــان اعمال می کنــد یا برای 
 اثبات آن الزم است دارو را هم تحریم کند؟ 

خبرســوم- رئیس اتحادیه مشاوران 
امالک گفــت: »با توجه بــه رایگان بودن 
آگهی در ســایت ها، فروشندگان نرخ های 
غیرواقعــی تعیین می کنند و متاســفانه 
کنترلی هم بــر آنها وجود نــدارد، به طور 
مثال یک نفر قیمت خانه خــود را متری 
۱۲ میلیون تومان تعیین می کند، نفر دوم 
۱۴ میلیون تومان و نفر ســوم ۱۶ میلیون 
تومــان؛ درحالی که تعییــن قیمت باید 
توسط کارشناسان انجام شود، ولی اوضاع 
 از دست کارشناسان هم خارج شده است.
آگهی: مســکونی در جوادیــه. 32 متری. 
پارکینــگ، آسانســور، انبــاری )ندارد( 
طبقه چهــارم. دسترســی )محــدود( 
 مجهز بــه آب و برق. متــری 15میلیون.
حــوزه  کارشــناس  یــک  تکمیلــی: 
ســرویس  وارد  بغــض  بــا  مســکن 
گریســت. آرام  و  شــد   بهداشــتی 
تکمیلی 2: بــا وجود آمدن فصــل بهار و 
رویش گیاهان، برگ های یک عضو اتحادیه 
 مشــاوران امالک شــروع به ریزش کرد.
حــوزه  مســئول  یــک   :3 تکمیلــی 
مســکن ضمــن تــکان دادن ســر خود 
گفــت: نچ نــچ. وی اظهــار امیــدواری 

 کرد ان شــاءاهلل ایــن ارقام حباب باشــد.
خبــرچهــارم- نمایشــگاه مافیای 
می کنــم،  عذرخواهــی   ... کنکــور 
 نمایشــگاه کتاب امروز شــروع می شود. 
- در همین راستا شــما بازدیدکنندگان 
گرامی می توانید با حضــور در غرفه های 
متنــوع و گوناگــون ایــن نمایشــگاه 
اقــدام بــه خرید کتــاب ملت عشــق، 
الکــس  زندگینامــه  و  بی شــعوری 
 فرگوســن با ترجمه هــای مختلف کنید. 
- آش و حلیــم کامبیــز در نمایشــگاه 
 کتــاب امســال تنها یــک شــعبه دارد.

- یــک کتاب ضمن محترم شــمردن امر 
استراحت در چمن های نمایشگاه و تاثیر 
بسزای ســاندویچ کتلت در رشد و اعتالی 
جوانــان عاجزانــه از مراجعه کننــدگان 
 درخواست کرد تا سری به غرفه ها هم بزنند.

- جمعی از نویسندگان و مولفان و ناشران 
فعال در حــوزه نشــر از محروم شــدن 

نمایشــگاه امسال 
از آثار نویسنده 
بــزرگ آقای 
س  عبـــــا
ی  یــــد جد

دلیــــل  بــه 
ننوشــتن کتــاب 

جدید ابــراز تاســف و اعــالم کردند این 
 حوزه دیگــر جــای کارکردن نیســت. 
- مسئوالن نمایشــگاه نسبت به خطرات 
جانی مراجعه کنندگان نمایشــگاه کتاب 
ابراز نگرانی و توصیــه کردند مردم حتما 
 کپسول اکســیژن به همراه داشته باشند.

- در پایان جا دارد از تمامی زحمتکشــان 
عرصــه »تذکــر« کــه در ســرما و گرما 
به خصــوص در گرمــا لحظــه ای از پــا 

نمی شینند، تشکر ویژه را داشته باشیم.

ظرفیت های مغفول مانده حمید ماهی صفت
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 ملخ ها: این همه
 خاوری اینا خوردند

حاال یه کم هم ما بخوریم!
    مردم: چشم در مقابل چشم، ملخ در مقابل غذا!

    متخصص تغذیه: مردم هم ملخ ها رو بخورند تا حساب کار دست شون بیاد!
    بهنوش بختیاری: االن یه پست می ذارم، اندر فواید ملخ!

    رئیس ملخ ها: بچه ها عقب نشینی کنید، دارن می خورن مون!
    مومیایی: دو روز دیگه، شما منم می خورید!

#ملخ_کبابی #تبدیل_تهدید_به_غذا #شهرونگ

ملخ ها در ایران، روزانه خوراک ۲۵۰۰نفر را می خورند شبگردی


