
تندی��س تخم م��رغ 
رنگی سال اهدا می شود به 
»شورای سیاس��تگذاری اصالحات« به پاس یک سال )بلکمم 
بیشتر( تلّون و تغییر موضع از حمایت از روحانی گرفته تا معرفی 
ضربه گیر و کیس��ه بوکس! به هر حال در س��بد اصالح طلبان 
تخم مرغ های رنگی  قشنگی پیدا می شود اما خودشان هنوز 
تصمیم نگرفته اند چه رنگی باشند. شاید هم تصمیم گرفته اند و 

دارند ما را رنگ می کنند!

برای این تندیس دو کاندیدا داریم؛ یکی تخم مرغ رنگی
جناب دکتر استاد علی مطهری که به خاطر 
مواضع متفکرانه و مختلف خود، به مثابه آجیل چهار مغز )یا هشت مغز 

یا حتی 12 مغز!( همگان را مجذوب کرده اند.
و دیگری »نمایندگان لیست امید« که با ارائه طرح »برخورد با افرادی 
که گنده تر از دهنش��ان حرف می زنند« یاد و خاطره چالش بچه ها و 
آجیل در عید دیدنی را زنده کردند؛ آنجا که بچه دست دراز می کند سوی 

ی  روی میز و میزبان با دور دیدن چشم پدر پسته ها
و مادر بچه، یک عدد پشت دستی 
»دوفوریتی« نثار دس��ت دراز 
ش��ده می نماید ت��ا امنیت 

مراسم برقرار شود!

آج��ی��ل

میوه سال 95، بی برو برگرد، 
سیب و گالبی بود! ولی طبق 
آخرین اخبار واصله، هنوز به ثمر ننشسته است. از طرفی پرتقال 
هم امسال سرمازده شده و ش��ب عیدی به جای اینکه شب 
عالِی مردم پرتقالی باشد، جیب شان خالی شده. خالصه بازار 
میوه حسابی به هم ریخته است و با وجود له له زدن بچه ها که 
آمده اند دم در باغ و می گویند ما سیب و گالبی می خواهیم، 

ب��ا ای��ن در حال حاضر میوه در دسترس نیست. 
همه ما تندیس میوه عید سال 95 را 

تقدیم می کنیم به آقای عراقچی 
و رفیقش استاد تخت روانچی. 

همینجوری واسه هیچی.

می��وه عی��د
تندیس ماهی قرمز توی تنگ هم 

دو کاندی��دا دارد که به نوعی با هم 
پیوند دارند. اول جناب آقای دکتر محمدباقر نوبخت حقیقی )که فرشید 
هم ندارند، گفتیم که سوءتفاهم نشود( که در مقام سخنگویی، نظیر ماهی 
قرمز عمل می کنند. یعنی می خواهند جواب بدهند اما تا دهان مبارک را 
باز می کنند ناغافل آب در حلقشان می رود و صدا درنمی آید زیرا ایشان 

نیز همانند سایر مردم »غرق در نعمت 
برجام« هستند. شاید حتی غرق تر از 

بقیه باشند.
كانديداي دوممان هم همه ما مردم مرفه 
هستیم كه به گفته معاون رئيس جمهور، 
آقاي انص��اري، غ��رق در نعمت برجام 

هستیم و درك روشني از آن نداریم.

تن��گ ماه��ی

تندیس ش��یرینی و خودشیرینی 
س��ال 95 می رسد به ش��یرین ترین 
رئیس مجلس تاریخ، جناب آقای دکتر علی الریجانی به خاطر 
همه شیرین کاری هایشان در مجلس دهم و ایضًا نهم. گذشته 
از مطایبات شیرین و بانمک شان که انصافًا وسط آن همه داد 
و هوار مجلس، مرهمی اس��ت بر گوش شنوندگان، مجلس 
ایشان در روزهای پایانی سال اخیر دو تا شیرین کاری بی سابقه 
ک��رد و دو بار مصوبه خ��ود را پس گرفت! م��ن فکر می کنم 

اگر از مسئوالن رده باالی دولت هم 
بپرسیم حرف ما را تایید کنند و برای 
بیان احساساتشان نسبت به دکتر 
الریجانی بگوین��د: تو خودت قند 

و نباتی!

ینی شیر

تندیس آینه ب��ه اتفاق آرا تقدیم 
می شود به »همه خوب های 
اینس��تاگرام!« اگر اینستاباز باش��ید ارزش و اهمیت 

آینه در اینس��تاگرام را درک می کنید. یک اینستاباز 
حرفه ای، وقتی آین��ه می بین��د نمی تواند جلوی 
خودش را بگیرد. تنش به ل��رزه می افتد، خواب و 

خوراک ندارد ت��ا اینکه در زاویه بدیع��ی مقابل آینه 
بایستد )یا بنشیند یا بخوابد یا بقیه حالت ها!( و یک 

عکس فتوژنیک اینستاخور بیندازد و روی صفحه اش 
بگذارد. دیدم که میگم!

آی���ن���ه

دبیر صفحه:مسعوددانشمنش
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تندیس سیرترین سیر س��ال 95 اهدا می شود به 
ذخیره کشور و امانتدار آقای نوبخت! همان کسی که 

بوی تند فیش نجومی اش خیلی ها را آزار داد و نزدیکانش را به واکنش واداشت. 
اما او الحق واالنصاف شایسته تقدیر و تندیس »سیر« است چون از هر سیری سیرتر 

است! کارشناسان ایشان را از شکم سیرترین شخصیت های روزگار می دانند. اما آنچه 
ما را مصمم کرد تندیس باارزشمان را تقدیمش کنیم،  خبر رياستشان در يك 
سمت »صندوق دار« ديگر بود. ايشان به عنوان رئيس هيئت 
مديره صندوق محيط زيست عالقه مندانشان را اميدوار 
كردند كه يك تيم كهكشاني ديگر در آنجا تشكيل شود 
اما متأسفانه اعالم شد به نيمكت ذخيره ها بازمي گردند 
و دوره بعد در صندوق نخواهند بود. گويا از اين صندوق 

هم سير شده اند!

خیلی ها این را »ُسنبل« می خوانند ولی ما آن را 
»َسمبل« می دانیم. به همین دلیل می خواهیم 

آن را تقدیم كنیم به سمبل و اسطوره گل كاش��تن در دروازه خودی، آقای 
تحلیل های فرامدرن و سؤاالت چند مجهولی، كس��ی كه قباًل روحانی بوده و 

حاال مشاور روحانی است! یك چهره آشنا؛ آقای حسام الدین ناشناس! 
شخصیتی كه شناخته نشد، زیرا از زمان خودش سبقت غیرمجاز گرفت. 
همان كسی كه با هر توئیت، یك پیچ تاریخی را رقم می زند و استاد 
روابط بین الملل از نوع جدید )یعن��ی علم ربط دادن تمام امور عالم 

به یكدیگر( است. 
تندیس ُسنبل را به او می دهیم اما آیا بین دادن این سنبل به آن مرد 
آشنا و افزایش آمار سرطان ش��قیقه ارتباطی وجود دارد؟ این سؤالی 
است كه تنها خودشان قادر به پاسخ دادنش هستند. خواهشمندیم با 

رسم شكل توضیح دهند!

ی��س  تند
س��که 95 

اهدا می شود به جناب آقای ولی اهلل 
س��یف به نمایندگی از سیستم بانکی 

کشور که در این سال و همه سال کار و بارشان 
سکه بود و هس��ت و خواهد بود! خب طبیعی 
هم هس��ت، مادامی که وام بگیر و سپرده گذار و 
س��ودپردازی وجود دارد که ب��ار حمایت از تولید 
ملی را از دوش بانک ها بردارد، کاس��بی بانک ها 
سکه می ماند و باران س��که طال در تبلیغاتشان 

کماکان می بارد!
سکه شانس، امس��ال چرخید و چرخید و طرف 
شیرش روی دست سیف افتاد؛ جایی که نرخ ارز، 
یک ش��به دارایی دولت را یک عالمه باال برد و با 
یک »تسعیر« به موقع  کل بدهی دولت به بانک 
مرکزی صاف شد! به خاطر همین، بانکی ها ترجیح 
می دهند به جای سکه، سر 
س��فره هفت سین »دالر« 
بگذارند! ولی آن وقت دیگر 
به جای هفت س��ین باید 

دنبال هفت دال باشیم!

تندیس ساعت سال 95 تقدیم می شود به 
رئیس دولت یازدهم، دکتر حسن روحانی. 

گذش��ته از اینکه ایشان انسانی وقت ش��ناس و به عبارت خارجی تر 
»آن تایم« هستند، تندیس ساعت برازنده شان است چون در حال حاضر 

ایشان کس��ی اس��ت که بیش از هر کس چشمش به ساعت 
و دقیقه هاست و زمان برایش از همه س��ریع تر می گذرد. 
ساعت های آخر دولتش انگار عجله دارند که زودتر سر برسند 
و اصاًل به حجم کارهای باقی مانده و وعده های انتخاباتی 
توجه نمی کنند! ولی گذشته از این حرف ها آقای رئیس جمهور 
از رسیدن سال نو خوشحال هستند چون اساسًا از چیز نو 

خوششان می آید!

تندیس سنجد سال 95 می رس��د به مردی که عزم خود را جزم کرده تا لب فرو ببندد و س��کوت اختیار کند و هیچ کاری نکند؛ یعنی دکتر 
محمدرضا عارف، سرلیستی که ته لیست ها از او سبقت گرفتند! حاال اینکه ایشان چه ارتباطی دارد با سنجد، توضیحش کمی پیچیده است. 

اما شما رک و راست با ایشان تا کنید چون بسته نگه داشتن دهان های آدم ها از باال تا پایین کار سختی است و اراده می خواهد. ما هم کمکی که از دستمان بر می آمد 
همین بود که با تندیس از ایشان تقدیر کنیم و در ادامه وظیفه خطیر سکوت بهشان روحیه بدهیم. االن ایشان در مقام »سکوتگوی« جبهه اصالحات کار سختی دارند 

انصافًا و فشار این همه کاری که نمی کنند خیلی روی دوششان سنگینی می کند.

می توانیم همینطور تا آخر سال 96 به 
تندی��س دادن ادامه دهیم. چون 
ماشاال هزار ماش��اال شخصیت 
تندیس خور کم نداریم! تندیس 
س��ازی مان هم االن روی غلتک 
افت��اده و تندیس ش��یر مرغ تا 
جان آدمیزاد را می تواند با بهترین 

کیفیت و گواهی ای��زو 9002 تولید 
کند. اما مالحظه شما خوانندگان و بقیه 

اهالی روزنامه را می کنیم و همین جا فیتیله را 
می کشیم پایین تا پایمان در گلیم خودمان جا بگیرد!

اما قبل از خداحافظی اجازه بدهید آخرین تندیس را هم اهدا کنیم؛
تندیس روبوسی عید تقدیم می شود به : »خودمان!«

بله؛ همین شخص شخیص خودمان یعنی »کدخدا«؛ کدخدای وسط آباد. 
کسی که 34 شماره روزنامچه اخبار والیات محروسه وسط آباد را گرداند و با 
همه مشکالت و فراز و نشیب ها ساخت تا مثل یک همچو شبی که شب 

عید است خنده روی لب های شما خوانندگان روزنامچه ببیند!
تندیس روبوس��ی عید را اهدا می کنیم به خودمان و روی ماهمان را از 
طرف شما می بوسیم که مراتب تشکر و قدردانی تان را به خودمان ابالغ 

کرده باشیم!
سایر مقامات و مسئولینی که عالقه مند به کدخدا باشند هم می توانند با 
وقت قبلی جهت دست بوسی شرفیاب شوند. ما هم قول می دهیم کسی 

که بیاید در خانه ما را بزند بی نصیب نگذاریم!

و تندیسی برای کدخدا

خودش گفت من درختم. اما ما، هم قد س��بزه می بینیمش! حاال زود 
است تا درخت شود، کو از س��بزه تا درخت! منظورمان   آقای  »چشم 

اسفندیار« مشایی است که تندیس سبزه سال 95 را از آن خود کرده اند! به واسطه استفاده بهینه 
از روز درختکاری و به خاطر نسبت فامیلی که با »بهار« دارند و به دلیل هزاران دلیل دیگر )به اندازه 

تمام ساعت های طوالنی سخنرانی هایشان!( ایشان حائز تندیس سبزه از دستان مبارک ما می شوند.
این مهندس درخت ما باید بداند که هیچ س��بزه ای بیشتر از سیزده به در 
عمر نمی کند و آن وقت  می سپارندش به آب روان و می شود  معضلی برای 
محیط زیست! پس تا وقت هست بهتر است لباس سبزش را دربیاورد و 
برود جایی که ریشه دارد! آن وقت شاید یک تندیس »بچه خوب« با کارت 

صدآفرین هم بهش دادیم!

سال 1395 هم به پایان رسید و »تقریبًا هیچ« چیز از آن نمانده است.
معمواًل در این ایام رس��انه ها اقدام می کنند به معرفی چهره های برتر سال؛ 
بعضی جاها هم لوح و تندیس های جور وا جور می دهند. ما هم به خاطر اینکه 
کم نیاوریم، تصمیم گرفتیم چهره های برترمان را معرفی و به آن ها تندیس اهدا 
کنیم. آن هم نه یکی دو تندیس، بلکه به ازای هر سین از سفره هفت سین یک 
تندیس به یک نفر می دهیم، حتی سین های ذخیره)!( را هم از یاد نبرده ایم. 
همین است که سفره مان خیلی بیشتر از هفت تا سین دارد! بله دیگه، عید 
شده و این دست و دلبازی ها از ما بعید نیست! باالخره »کدخدا«یی گفتند، 
هفت پارچه آبادی روی اسم ما قسم می خورند. کسی که بیاید در خانه ما را 

بزند بی نصیب نمی گذاریم!
بفرمایید؛ این شما و این برندگان تندیس های کدخدا 

اما سفره عید به جز هفت سین اجزای دیگری هم دارد. حیف است حاال که دست به تندیس شده ایم و روی دور افتاده ایم، از 
بقیه اجزا بگذریم. پس با تقدیم تندیس سایر اجزای سفره عید ادامه می دهیم...

و باز هم اما...! تازه گرم شدیم و تندیس دادن دارد بهمان می چسبد! 
بنابراین بعد از هفت سین و اجزای س��فره عید، می خواهیم برویم 
س��راغ بقیه متعلقات عید ن��وروز! بن��ا داریم تندیس ه��ر چیزی را 
که ب��ه عی��د مرب��وط می ش��ود بس��ازیم و اهدا کنی��م. خ��دا را چه 
دیدید؟ ش��اید کارم��ان گرف��ت و تندیس س��از حرفه ای ش��دیم...

چهره های برتر سال به انتخاب کدخدا

بازگشت هیجان به راه آهن!چه کسی تخم مرغ ها را رنگ کرد؟
تندیس مهمان ناخوانده )که از اجزای الینفک هر عید نوروزی 
است!( تقدیم می شود به استاد دکتر پروفسور مدیر جهان آقای 
محمود احمدی نژاد. البته از حق نگذریم ایشان رقابت تنگاتنگی 
با حمید بقایی شان داشتند اما ناخواندگی دکتر محمود با 
ناخواندگی بقایی تومانی صد شاهی توفیر داشت. 
انصافًا حرکت غیرمنتظره دکتر احمدی نژاد در 
رفتن به مهمان��ی در روز درختکاری آن هم 
درست در زمانی که بقایی داشت مشایی را 
می کاشت)!( شایسته تندیس است. چون دکتر قرار 
نبود حمایت کند، بنده خدا داشت رد می شد گفت یک سری 
به دوستان بزنم که ناغافل دید دارند فیلم و عکس تبلیغاتی 
می گیرند و دیگه توی رودربایستی با آن ها همراه شد. وگرنه 

هیچ برنامه ریزی در کار نبود به جان اسفندیار!

مهمان ناخوانده
تندیس مسافرت عید اهدا می شود به جناب آقای دکتر 
آخوندی که صاحب کماالت بی شمار از جمله پایکوبی 
پیش پای ایرباس و س��ه بار کس��ب رأی اعتماد از 
مجلس، یکی از یکی باالتر هستند تا جایی که شیخ 
مصطفی کواکبیان پس از بار آخر، هر چیزی را 
جلویش می گذارند امضا کرده و اذعان 
می کند: ما به آخوندی رأی دادیم، 
این که چیزی نیست! اما تندیس به 
ایشان به این دلیل اهدا شد که در سال 95 
موفق شدند هیجان و آدرنالین درمانی را )که قباًل 
منحصر در سفرهای هوایی بود و یک قشر خاص از آن 
بهره مند می شدند( به سفرهای زمینی و راه آهن هم 

تعمیم دهند! خسته نباشید واقعاً.

مسافرت عید
بله، تندیس سیزده به در هم داریم و با اینکه هنوز زود است 
اما کی به کی است؟ همین حاال آن را اهدا می کنیم به سرکار 
خانم معصومه ابتکار. باالخره تندیس روز طبیعت را به کس 
دیگری که نمی توانستیم بدهیم، تندیس دیگری هم به 
درد خانم ابتکار نمی خورد. خب مثاًل به کی بدهیم 
این را؟ علی کریمی خوب است؟! ربطی ندارد 
که. عادل فردوس��ی پور خوب است؟ آن 
هم با اینکه خودش استاد بی ربط شناسی 
است اما نمی گنجد. این شد که تندیس را دادیم 
به خانم ابتکار. باالخره اینکه مردم روز 13 فروردین به 
دامان طبیعت می روند به نوعی تجلیل از حوزه کاری ایشان 
است. حاال قدر ندانید، چند سال دیگر که سیزدهم به جای روز 

طبیعت، شد روز تاریخ طبیعت حسرتش را می خورید!

سیزده به در

از سیرترین سیر سال تا سنبل انتخابات

تندیس حاجی فیروز به اصغر فرهادی رسیدپشت دستی دوفوریتی به بچه یعنی امنیت عیددیدنی!

س�����ی�����ر

س���ن���ب���ل

س����ب����زهس���اع���تس����ک����ه

حاجی فیروز
تندیس حاجی فیروز را می دهیم به یک هنرمند. چون حاجی فیروز هم یک شخصیت هنری است برای خودش! شب عید 
سر هر چهارراهی می رویم مشاهده می کنیم که هنر در کمر حاجی فیروز فراوان است و او نمی داند که کجا بریزد. باری؛ 
تندیس حاجی فیروز اهدا می شود به هنرمند عزیز آقای اصغر فرهادی به پاس یک عمر سیاه نمایی به نحوی 
که روی حاجی فیروز را هم سفید کرده است! از ایشان خواهش می کنیم نماینده خود را بفرستد که جایزه اش را 
تقدیم کنیم. چون به منظور سنگین تر شدن کارنامه هنری فرهادی، ایشان را به آبادی خودمان ممنوع الورود کرده ایم!

سبزی پلو با ماهی
همانطور که از اس��مش پیداست، تندیس س��بزی پلو با 
ماهی شب عید متشکل از سه تندیس است که تعلق 
می گیرد به آقایان حجت اهلل ایوبی، مس��عود 
فراس��تی و بهروز افخمی! در اینکه کدام 
تندیس متعلق به کدام ش��خص باش��د 
اختالف است اما عجالتًا تندیس »سبزی« 
برای فراستی مناسب تر است چون نقش 
متمایز کننده در غذا دارد و عنصری است 
که پلوی ساده را تبدیل به غذایی می کند 

که خاص می شود.  
تندیس »پلو« مناس��ب افخمی است که 
فعاًل در همه جا برایش مهمانی اس��ت و 

پلوخوری!
و در نهایت تندیس »ماهی« به درد ایوبی می خورد 
که شب عیدی عیشش را عزا کردند؛ مثل همان ماهی 

که اینجا حکم مرغ عزا و عروسی را دارد!

عیدی
تندیس عیدی س��ال تعلق می گیرد به 
بابک زنجانی. ماجرا از این قرار اس��ت 
که یک روز بابک ادعا می کند که به یکی 
از کاندیداهای ریاست جمهوری کمک 
مالی کرده است. بعد آن کاندیدا تکذیب 
می کند. کمی بعد مسئول ستاد 
آن کاندیدا می گوید: »حاال 
ممک��ن اس��ت یک 
کس��ی در یک جایی 
گوش زنجانی را بریده باشد 
به اسم ما!« پس قضیه بیخ پیدا 
می کند. اینجاس��ت که می گویند قصد 
ب��دی در کار نبوده و باب��ک زنجانی به 

کاندیدای مربوطه عیدی داده است!
در نتیجه ما هم تندیس بهترین عیدی 

سال را می دهیم به بابک و دوستان.

تندیس سیب 95 اهدا می شود 
به دکتر محمدجواد ظریف، همان 

کسی که آن صورت خندانش ما را یاد سیب می اندازد! البته 
امیدواریم دندان های دکتر،  حسابی سفید باشد وگرنه  تصویر 

سیب مدنظرمان خراب می شود! در مجموع برای ایشان که درگیر مشکل 
کمردرد نیز بودند آرزوی س��المتی داریم و این تندیس سیب که 
نشان سالمتی اس��ت به دردش��ان می خورد. اگر از ما 
بپرسند که سیِب تندیس��مان چه رنگی است، سرخ را 
ترجیح می دهیم؛ چون اواًل توی سفره هفت سین 
خوشگل تر می شود، ثانیًا با حال و روز این اواخر 
دکتر ظریف بیشتر جور است. آن جایی که از 
خجالت افش��ای قول و قرار بر باد رفته اش با 

»اون بابا« مدتی کمیاب شده بود!

س����ی����ب

تندیس سماق 
سال 95 اهدا 

می شود به »پرونده فیش های نجومی« 
که نزدیک یک سال است سماق می مکد! 

هنوز هم معلوم نشده این همه سماق مکیدن 
چه نتیجه ای در بر داشت، گویا س��ماق ها مزه کرده است! 
دیوان محاس��بات به تازگی نتایج اقداماتش را اعالم کرد: 
کارشناس��ان ما پس از ماه ها مکیدن انواع سماق، به این 
نتیجه رسیدند که کل تخلفات ش��امل یک پرس چلوکباب 
کوبیده با ماست و ریحان می شده که آن را هم قول داده اند 

در اولین فرصت برگردانند. 
در حال حاضر ما در حال س��رخ کردن ذغال ها هس��تیم و 
منتظریم سیخ برس��د. هیئت دولت هم که مأمور رسیدگی 
به این پرونده شده بود، اعالم کرد که قاطعانه برخورد می کند 
و در همین راستا  تمامی اس��ناد و مدارک به کمیته »ولش 
کن« ارجاع شده است. سایر نهادهای نظارتی 
هم فعاًل در مرحله تست سماق 
هستند اما اعالم کرده اند اگر 
دولت کوتاه��ی کند ورود 
می کنیم و تمام سماق ها را 

از نو می مکیم.
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