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چهارشنبه  14شهریور 1397

توگونی شو!
بخشی از مکالمات تلفن پیغامگیر دفتر
آقای نماینده
ب��وق بوق بوق(اس��تثنائا ای��ن بوقها یعنی
تلف��ن زنگ میخ��ورد) با اهدای س�لام و
احترام ش��ما با دفت��ر نمایندگی و خدمات
پس از فحوش(احتماال جمع مکس��ر فحش
باش��د) آقای نماینده تماس گرفتهاید .لطفا
جهت شنیدن فحشهای آبدار ،عدد یک،
فحشه��ای خ��اردار ،ع��دد دو ،فحشهای
تی��غدار ،عدد س��ه ،دانس��تن ف��رق تیغ با
خ��ار عدد چه��ار ،فحشهای ب��وقدار عدد
پن��ج و بوقه��ای فحش دار عدد ش��ش را
شمارهگیری نمایید.
چنانچه هیچکدام از دس��تههای باال کارتان
را راه نمیاندازد ،برای ش��نیدن فحشهای
ابداعی و ترکیبی آن کلید س��تاره لعنتی را
بزنید تا به اپراتور وصل شوید.
تماس اول
تماس گیرنده :سالم
اپرات��ور :س�لام و زه ِرمار مرتیک��ه بوقپد ِر
بوقشرفِ پُفبوق! بنال ببینم چه مرگته!
 چت��ه؟ خودم��م بابا ،میخواس��تم ببینمسیستم درست کا ر میکنه یا نه!
 آها ،ببخشید آقا. اش��کالی نداره ،حواست باش��ه تو بخشفحش��ای بوقدار یکم مش��کل وجود داره،
هم سرعتش کمه ،هم چندتا فحش خاردار
قاطی��ش ب��ود ،میدونی که م��ن چقدر به
حق��وق ارباب رج��وع حساس��م! زنگ بزن
پشتیبانی بیان درستش کنن!
 چشم آقا! (قطع تماس)تماس دوم
بوق بوق فروش!
بوق بی ِ
تماس گیرندهِ :
اپراتور :آفرین! چقدر تاثیرگذار ،چه کمکی
از من ساختهس؟
ق پیکان هس��تم ،بعد
 م��ن لیدر تیم ب��و از اینکه تیممون س��قوط کرد دس��ته سه،
دخل و خرج جور در نمیاد ،خواستم ببینم
فحاش ماهر نیاز ندارین؟

ضمیمه هفتگی طنز راه راه
چهارشنبههابخوانید
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 آخ��ه کار ما سیاس��یه ،ش��ما رش��تهاتورزش��یه! آقای نماینده ب��ه تخصص خیلی
اهمیت میدن ،فکر میکنی بتونی از پسش
بر بیای؟
 نبای��د زیاد س��خت باش��ه ،مثلن ش��عارِ
دق��ت داور» رو
مع��روف «اگ��زور خ��اور،
ش��نیدین؟ میتونی��م بهج��ای داور بذاریم
«کارگر» یا «توپ ،تانک ،فشفش��ه ،چي ِزما
باید رفع حصر بشه» چطوره؟
 خیلی خوبه ،براتون یه قرار با آقای نمایندهمیذارم تشریف بیارین!(قطع تماس)
تماس سوم
تماس گیرنده :آقا پراید...
اپراتور :خیلی احمقی ،خیلی نادانی ،خیلی
بوق سگی تا خروس خون!
بوقی ،خیلی ِ
 آق��ا اج��ازه بدی��ن ی��ه عرضی داش��تم،میخواس��تم بگم این پراید ن��وک مدادی
جلوی پارکینگ مال شماست؟
 خب چرا از اول مثل آدم نمیگی! چطوربخودت اجازه م��یدی این حرف رو بزنی؟
منظورت اینه ماشین آقای نماینده ،پرایده؟
خیلی...
 قربان اس��ائه ادب نکردم ،شمارهتون زیربرف پاککن بود!
 تو چ��یکارهای ک��ه بخوای اس��ائه ادبکنی ،اگه جرات داری عکس��ت رو برام بوق
کن(بوق در اینجا یک نرم افزار پیامرس��ان
فیلتر ش��ده اس��ت) ت��ا وصل کن��م واحد
«گونیدرمانی» بیان حضوری ادبت کنن!
 ببخشید ظاهرا بد موقع مزاحم شدم ببی��ن! ت��و خیلی ب��ا ادبی! به��ت توصیهمیکنم بیای تو کالس��ای کاردانی فحاشی
ما که مس��تقیم زیر نظر آقای نماینده اداره
میش��ه شرکت کنی! مدرک فنی و حرفهای
هم میدن!
 بوق بوق بوقتماس چهارم
واقعا هنوز داری��د میخوانید؟ از این همه
بوق شنیدن خستهنشدید؟ بوق باشید!
کامران یاری

شاهرخ بایرامی

محمدامین میمندیان

گونی با ُربان صورتی

اعظم محمدی

روزنوشت های منشی یک نماینده دکتر

چهارشنبه های بی گونی
عصر با دکتر برای سخنرانی به همایش “مقابله
ب��ا تحریم” رفتیم .دکتر س��خنان ارزش��مندی
درم��ورد “نقش دیوار دفاعی ای��ران در مقابله با
خط حمله پرتغال” بیان کردند که مورد تشویق
من و همراهان قرار گرفت .باتوجه به دقت نظر و
تحلیل های دکتر میتوان گفت ایشان واقعا ژوزه
مورینیوی سیاست ایران است.
پنجشنبههایمهربانی
صبح به س��مت یکی از شهرس��تان های اطراف
برای سخنرانی رفتیم .موقع ناهار رسیدیم .دکتر
رعایت حال م��ردم را ک��رد و تنها چهل دقیقه
درمورد “نحوه نفخ گیری نخود آبگوشت” صحبت
کرد که بسیار مفیدفایده بود .سپس همگی برای
صرف ناهار رفتیم .بعد از ناهار جوانکی به محتوای
سخنان دکتر گیر داد .دکتر با شفقت از گستاخی
وی گذشت و تنها به یک فحش فیوزدار بسنده
کرد.

جمعه ها هم در خدمت
بعد از غروب در یک��ی از محالت جنوب تهران
رفتی��م .با تحقیق��ات میدانی که انج��ام دادیم
فهمیدیم گونی و پوش��ک بچه در بازار بس��یار
کمیاب ش��ده .دکتر همانجا به یکی از مقامات
تلفن کرد و خواستار حل سریع مشکل کمبود
گونی شد و قول مساعدت داد .از دکتر پرسیدم
برای پوشک کاری نمیکنید؟ گفت« :درحیطه
وظایف بنده نیست» .ایشان بسیار وظیفه شناس
است.
شنبه و آغازی دوباره
امروز در صحن مجلس دکتر طرح «رسیدگی به
تغییر نوع کاشی های سرویس بهداشتی مجلس»
را در صح��ن علن��ی مطرح کرد ک��ه با اکثریت
مواف��ق و دو رای ممتنع تصویب ش��د .درهنگام
خروج یکی از خبرن��گاران از دکتر درمورد عدم
رسیدگی مجلس به مش��کالت معیشتی مردم
توضیح خواست که بالفاصله با اشاره دکتر ،با یک
عدد گونی برنجی کنفی زبر خبرنگار موردنظر را

توجیه کردیم .بقیه خبرنگاران نیز ماستهای خود
را گونی کردند.
در راه دفت��ر بودیم که پیامک��ی حاوی کلمات
تهدیدآمیز با ش��ماره ای ناش��ناس به گوش��ی
دکت��ر آمد .مت��ن تهدید این ب��ود« :آقای دکتر
خواهش��مندم در جلس��ات بعد درم��ورد گرانی
خودرو و اقالم ض��روری تدبیر نمایید .ممنون».
هرچند آقای دکتر عاش��ق جان فش��انی در راه
وطنند اما برحسب وظیفه شماره را دادم به تیم
حراست تا پیگیری کنند و فرستنده اش را در یک
گونی تنگ نزد من بیاورند.
یکشنبهآرام
تا رسیدن گونی های جدید آقای دکتر سخنرانی
ندارند .طی یک س��ری مکاتبات ،بخش��ی از ارز
تخصیصی به دارو را گرفته و سپرده ام جهت رفاه
حال مردم نادان گونی ه��ای با کیفیت و دارای
سایزبندی وارد شود .همچنین به علت توجه ویژه
دکتر به بانوان نادان ،تعدادی گونی با ربان صورتی
هم سفارش دادم.
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عارف :به دنبال جذب سروش و گوگوش هستیم

محسن هاشمی رفس��نجانی :نتوانستیم
انتظارات مردم را برآورده کنیم

همگ�ی ب�ه کمپی�ن #ش�هرام_را_دربیار
بپیوندیم!

ل�ذا م�ن ی�ه م�وز ب�رای موزهمون
برمیدارم!

وزیر س��ابق اقتصاد :سفره های مردم با آمارهای
اقتصادی مطابقت ندارد

رییس دولت :ما به درد و مش��کالت مردم
واقفیم

که مشکل سفره های مردم است نه آمار ما!

ول�ی درد بهت�ر اس�ت ی�ا دی�وار در
پیاده رو؟!

