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فیسالیس  
باغبانان و کشاورزان میوه ای به نام میوه ی فیسالیس تولید کردند که این میوه ترکیبی از توت فرنگی، گیالس، کیوی و آناناس 
است و در واقع یک چیزی شبیه ) ام پی تری ( چند میوه است و این به نفع خانواده هاست که در این گرانی می توانند به جای 

چندین میوه یک میوه بخرند و از همه ی مزایایش استفاده کنند و برای مصارف گوناگون به کار ببرند.  
حاال شما به جای اینکه در مهمانی هایتان پول بدهید، گیالس، کیوی، آناناس  وتوت فرنگی بخرید که اگر از هر کدام یک کیلو 
هم بخرید کلی باید جیبتان خالی شود میروید چند عدد فیسالیس می خرید که ترکیب همۀ این میوه هاست  و خیلی هم دهان 

پر کن است و کالس هم دارد و می توانید مدام به مهمانتان بگوئید: بفرمائید دهانتان را فیسالیسی بفرمائید! 
به گمانمان با این کار در تولید ملی کش���ور قدم بزرگی برداشته خواهد شد و اگر در مورد همه موارد زندگی چنین پیوندهایی 

صور ت بگیرد هم از لحاط هزینه کاماًل به صرفه خواهد بود و هم اینکه به تولید ملی کشور کمک خواهد شد.  
نانوایان می توانند ازپیوند نان بربری و لواش و سنگک نان برلوگک را طراحی کنند که در راستای باال رفتن قیمت نان هم 

کمک مفیدی به خانوارها خواهد کرد با این پیوند جدید هر کدام از اعضای خانواده می توانند از قس���مت مورد عالقه 
ی نانشان لقمه بگیرند و به جای 3 نوع نان یک عدد نان خواهند گرفت  

قش���ر مرفه گوشت فروشان نیز از پیوند گوش���ت و مرغ و کالباس و سوسیس ترکیب جدیدی به نام 
گومرکالس���یس تهیه می کنند که هم خرج خرید گوش���ت و مرغ را کاهش می دهد و هم ضرر و 
زیانهای سوس���یس و کالباس را کم می کند، برای همین شما برای خانواده ی محترمتان به جای 
خرید گوشت کیلوئی 60هزارتومن و مرغ و کالباس و سوسیس، یک کیلو گومرکالسیس می خرید 

که بدن ش���ما را تقویت و جیبتان را هم خالی نمی کند. بیماران نیز می توانند مش���کالت 
متعدد خودشان را از قبیل گرانی دارو، گرانی ویزیت، نارضایتی از بیمارستانها، بی 

توجهی مسئوالن، عدم پاسخگوئی بیمه و..را به هم پیوند زده و ترکیب جدید 
داغونیس را ارائه کنند.  

صدا و سیما نیز به جای این همه زحمت برای پر کردن اوقات فراغت 
برای گریاندن مردم و همچنین خنداندنشان و سرکار گذاشتنشان 
در سریالهای شبانه، همه ی اینها را در یک جنگ شبانه پیوند بزنند 
به نام دختری حیران به نام خنده بازار که دیگر مردم تکلیفش���ان را 

بابت تماشای برنامه ها بدانند و دچار گیجی و سردرگمی نشوند! 
مانیز دوستان و دشمنانمان را در سال تولید ملی به هم پیوند می زنیم که 

همچنان که اطرافیان به ظاهر دوستانمان اشکمان را در می آورند دوستان به 
ظاهر دشمنانمان نیز بتوانند کم کمکی قلقلکمان بدهند... 

حسن آقای بقال 
صبح امروز همسایه باالیی حسن آقای بقال که بسیار هوس آش رشته 
کرده بود ضمن ورود به بقالی حسن آقا و با دیدن قیمتهای اجناس 
س���ر خود را از راس���ت به چپ و دوباره از چپ به راست بسیار  آرام 
چرخاند و درست زمانی که داشت دوباره از راست به چپ می چرخاند 

رو به حسن آقا گفت:  
 -این قیمتها به تومان است یا به ریال.. حسن آقا؟! 

الزم به ذکر است که حس���ن آقای آخر را با مکث و طمأنینه عنوان 
کرد اما حسن آقای بقال فوراً ضمن اظهار تاسف برای سواد همسایه 
باالیی س���ر خود را از باال به پایین و از پایین به باال گرداند و نفسی 

کشید و جواب  داد:  

 -انگار از دنیا عقب هستی همس���ایه باالیی....ریال را پارسال خاک 
کردند! 

همسایه باالیی پوزخندزنان یک بسته نخود برداشت و گفت:  
 -پس یعنی این نخود به تومان است؟ 

ایش���ان نخود را در دست جابه جا کرد و دوباره در جای خود گذاشت 
و گفت:  

 -از نخودهای سال گذشته چیزی در انبار داری؟
حسن آقای بقال که در حال شمردن اسکناسهای نوی همسایه بغلی 
بود همسایه باالیی را به آن زیرمیرها پی نخود سیاه فرستاد. گفتنی 
است همسایه باالیی از سال گذشته تا کنون به حسن آقای بقال مقدار 
زیادی ده هزارتومانی مقروض بوده که با این نخود سیاه آشی برای او 

پخت که یک وجب روغن رویش جلز ولز می خورد! 

# سطل ها برای که 
ایستاده اند....

نتانیا هو...هو ...هو....هه هه هه هه
نتانیا هو اعالم کرد که حاضر اس���ت اب 

مورد نیاز ایران را تامین کند. 
ولی ولی ولی ، آب پاکی را روی دس���ت 
نتانیا ریختند تا آب از لب و لوچه  نتانیا  

سرازیر شود.
ولی از اولش هم این بخشش آب از طرف 
نتانیا مش���کوک بود چون اون دید که تا 
بیست و پنج سال دیگه نیست و نابود می 
شود پس خواست از طریق آب ما را چیز 
خور کند. تا از نابود کردنش منصرفمان 
کند. کور خوانده مگر ما مر ده باشیم که 
او قبل از بیس���ت و پنج سالگی نمیرد و 
زنده باش���د تازه آنها شصت در صدشان 
بیابان است ولی ما هشتاد درصدمان  پس 

ما درصدمان از آنها بیشتر است....
در اینکه او» آب«زیر کاه اس���ت حرفی 
دیگری اس���ت اما کمی آب در ایران هم 
قصه پر آب و چشم است و جا دارد برایش 
آنقدر گریه کنی���م که دریاچه ارومیه پر 
آب شود.   پس هرکس باید برای بی آبی  

کاری کند.
 من هم کاری که از دستم بر می آید این 
است که پروژه بزرگ تولید شعر آبکی را 
راه اندازی کنم طوری که نه به منت چین 

نیاز باشد نه بد عهدی روس.
پس از فردا س���طل هایتان را بیاورید در 
نوبت و صف بگذارید که شعر های آبکی 
ام توزیع می ش���ود اگر هم هر روز شعر 
رسانی نکردم چند روز یکبار رو شاخش 

است. 
همانطوری که ش���ش هزار روس���تا در 
سیس���تان بی آبند)و روزنومه خودمون 
نوشته نه روزنومه نتانیا(و مردمش هر روز 
سطل بدس���ت اول روستا ایستاده اند تا 
تانگری از دوردست  پیداشود آبی بیاورد  

و گاهی شاید روزها هم نیاید. 
وقتی تانک���ر آب گاهی می آید و گاهی 
نمی آید شعر من هم آمد نیامد دارد. االن 
نون توی آب است از آب نتانیا بگیر تا  آب 
پاکی که میرزا بنویس  روی دست نتانیا 
ریخت تا آبکی سازی من و تا تانکر و... 

پس آنچه الزامی اس���ت هشتک تازه ای 
است:

#سطل ها برای که ایستاده اند...
)قنبر یوسفی از آمل و حومه رئیس 
س��تاد هدفمندی آبها 

برای آسیاب دشمن(

توجه:
ای���ن ی���ک طنز 
نیس���ت بلکه یک 
شعر عاشقانه است 
که صرفا تحت تاثیر 
تحریم ها گفته ش���د 
و هیچ ارزش سیاس���ی و 

انتقادی دیگری ندارد


