قطرهاي از درياي زبان،فرهنگ و ادب پارسي

گشت و گذار در فضای طنز مجازی!

کـی به کیـه؟

زیرکیراگفتمایناحوالبین،خندیدوگفت
صعبروزیبلعجبکاریپریشانعالمی
س��وختم در چ��اه صب��ر از بهر آن ش��مع
چگل
ش��اه ت��رکان ف��ارغ اس��ت از ح��ال ما کو
رستمی
فکر کن از مسئولین مملکتی.
صب��ح بیدار میش��ی میبین��ی حقوقت رو
ریختن به حسابت .بچههات لباس مارکشون
رو میپوش��ن ،س��ویچ بنزش��ون رو برمیدارن
می��رن تفریح .بقیه اف��راد خانوادهتم از آمریکا
و اروپ��ا برات پی��ام صبح به خیر میفرس��تن.
بعدش میای مصاحبه میکنی و میگی بهنظرم
تحریمهای آمریکا شکست خورده.
کام��ران نجفزاده با پول مردم ایران رفته
آمریکا زندگی میکنه و از بیاثر بودن تحریمها
حرف میزنه .خدایا شکرت!
از ای��ن خب��ر خوش��م آم��د :خان��م طیبه
گوران��ی معل��م کالس اول در هرم��زگان روز
جهانی ک��ودک یک پارچه ب��زرگ به بچهها
داد تا رویش نقاشی بکش��ند .بعد با آن پارچه
برای خودش مانتو دوخت و به مدرس��ه رفت.
میگویند جیغ ش��ادی بچهها تا هفت مدرسه
آنطرفتر رفت.
از ب��س تو اخبار گفتن خاش��قچی ،این روزا
غذامو با خاشق جنکال میخورم.
دیشب بابام سر س��فره فقط چنگال آورد.
پرسیدم پس قاشق چی؟ اشک تو چشای همه
جمع ش��د واس��ه مظلومیتش .ما مردهپرست
نیستیم .غریبه پرستیم.
دخت��ر اصفونیه به نومزدش میگه :ش��ب
بیا دمی خون��ه اگه موقعیت مناس��ب بود ،یه
س��که میندازم پایین یعنی بیا باال .ش��ب پسره
میره و دختره س��که میندازه ولی پس��ره نمیره
باال .دختره میگه پس چرا نمیای؟ پس��ره میگه
دنبالی س��کههه میگردم .دختره میگه .آخی
عزیزم !..دس��تی خودمس .بهش کش بس��ته
بودم.
از ش��نیدن کلمه عزی��زم از بعضی خانوما
ذوقزده نش��ین .جس��ارتًا اونا به عطسه گربه،
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واق واق س��گ ،جفتک زدن خر و جیش کردن
بچه هم میگن آخی عزیزم!
یه منوی رستوران دیدم که چلوکباب برگ
و کوبیده گوزن و آهو داش��ت .ارزش افزوده و
حق سرویس هم نمیگرفتن .آشکارا تابلو زده
که ما از گوش��ت گوزن و آهو استفاده میکنیم.
حیاتوحش کشور دارد منقرض میشود اینها
کوبیده آهو با دورچین شیک میفروشند.
دولت کجاست؟ کی به کیه؟
طبق آمار منابع طبیعی و جنگلداری کشور،
در چهل س��ال گذش��ته جنگلهای شمال از سه
میلیون و شش��صد هزار هکتار به یک میلیون و
هشتصد هزار هکتار رسیده .یعنی نصف شده.
کی به کیه؟
حمید هی��راد رو جریمه ک��ردن که چون
لبخونی داش��تی ،باید کنسرت رایگان بدی.
مث��ه اینه که به قاتلی که چند نفرو واس��ه پول
کشته ،بگن چند نفردیگه رو هم مفتی بکش.
اگه یه دانشجو بخواد وام شهریه دانشجویی
بگی��ره ،حداکثر پانصد ه��زار تومان میدهند
الب��ت با ضامن معتبر و کپی حکم اس��تخدامی
ضامن و اصل س��ند تعهدنامه تنظیمی در یکی
از دفاتر رسمی کشور .حاال اگه دانشجو باشین
و بخوای��ن برین کربال ،دو میلیون به ش��ما وام
میدن با کارمزد چهار درصد و اقس��اط هجده
ماهه و یه ضامن کارمند .تو خود حدیث مفصل
بخوان از ای��ن قانون (...البته اگه واقعًادس��ت
کس��ی به این وام رسیده باشه چون مقاماتمون
بیش��تر حرفشو میزنن تا عملش��و انجام بدن.
مث��ل ارزی که قرار بود ب��ه زائرای کربال بِدن
و بع��دا چون کارش به س��وزاخ دیوار کش��ید
خیلیها از خیرش گذشتن).
یه س��ریال تو شبکه سه هست که توش یه
پس��ره از یه دختره چند تا عکس معمولی گیر
آورده که تو یه مهمونی دخترونه بوده .پس��ره
از دختره اخ��اذی میکنه و دختره همه پولها و
طالهاش��و داده و حاال داره به خودکش��ی فکر
میکنه .فکر کنم این سریال مال اّ
اولی انقالب
بوده تازه بهش مجوز دادن.
عکسی گذاشته بودند که آقای روحانی در
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ژست تفکر بود .زیرش نوشته بودند:
دالرو که گرون ک��ردم .تلگرامم که فیلتر
ک��ردم .تحریمها رو هم که دوباره برگردوندم.
یارانهه��ا رو هم دارم قطع میکن��م .دیگه چه
وعدهای داده بودم؟
زیر عکس آقا اسحاق هم نوشته بودند :ملت
شریف ایران یادتان هست که قبل از تحریمها
رب چهار و پونصد بود و دالر س��ه و شیشصد؟
دیدید که بعد از تحریمها قیمتها چهار برابر شد
و ش��ما دوام آوردید .قول میدهم که اگر رب
بش��ود پنجاه تومان باز هم دوام خواهید آورد.
نگران تحریمها نباش��ید .حاال برین و ببینین که
تو همین ش��رایط رب و گوجه ،کس��انی هستن
که تو پاس��اژ پاالدیوم و سانا واسه یه شلوار دو
و نیم میلیون و واس��ه یه پیرهن ساده زنونه سه
میلیون میدن .یکی هم صبح میره اداره میبینه
ش��لوارش از فرس��ودگی جر خورده و یواشکی
میره توالت و میدوزتش .به این مگن اختالف
طبقات��ی .من خودم اخت�لاف طبقاتی رو اونجا
دیدم که تو سوپری زعفرانیه گفتم آب معدنی
دارین؟ گفت سمت راستی آب معدنی گازدار.
وس��طی آب معدنی اکسیژنه .سمت چپی آب
معدن��ی لیمویی .اومدم بیرون از ش��یلنگ آب
خوردم بفهمه رئیس کیه.
ت��و دوره آق��ای احمدینژاد ک��ه تحریمها
ش��روع ش��د ،ما همینطور که فقیر میش��دیم،
خیابونا پر ش��د از ماش��ینایی که قبل��ًا تو ایران
نبود .مث��ل مازرات��ی و ...فکر کنم چند س��ال
بع��د همینطور که تو خیابون��ا داریم دنبال نون
میگردیم ،از رو سرمون سفینه فضایی رد شه.
خدائیش نگو نه .تحریم واسه بعضیا اومد داره.
ی��ه ویدئ��وی عجی��ب دی��دم .م��ال الوار
گرمسیری بود .امام جمعه و بخشدار با هم بلند
شدن س��خنرانی کنن .امام جمعه میکروفن رو
از بخشدار گرفت .اونم رفت سیستم صوتی رو
قطع کرد .خواص ما بچهبازی درمیارن وای به
حال عوام و معمولیامون.
بچه که بودیم یادم��ون میدادن که دزدها
می��رن جهنم .بزرگ که ش��دیم دیدیم دزدها
میرن کانادا و آمریکا .آره دیگه کی به کیه؟

