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دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

طنز

 234000فارغ التحصیل مهندسی در سال

ایران؛ سومین کشور مهندس خیز جهان
مهندس جان! این سطل مالت رو بیشتر پر کن قربونت.صبحونه نخوردی گمونم.
حجتی (وزیر کشاورزی):

مشکالت کشاورزی به خاطر تنبلی است
نه محدودیت منابع آب!

> خدا این مسئوالن پرسشگر و معضل یاب رو از ما نگیره
> از تنبلی باش�ه یا بیتجربگی ،این س�رمایههای ملیه که
درحالسوختنه
> پسدیگهخیالمونراحتباشهکهازتشنهگینمیمیریم؛
از تنبلی شما میمیریم

تیتربازی -فرزاد نیک قدم

رئیس اتاق اصناف کشور:
افزایش قیمت تخممرغ ناشی از
یک حادثه پیشپاافتاده است

روحانی :
باید به خواست و مطالبات مردمی
که به خیابانها آمدند توجه کرد

در هشت ماهه نخست امسال
10میلیارد بیل و کلنگ
به کشور وارد شده است!

فکر کنم بین مرغ و
خروسها دعوا شده و
نمیخوان به ما بگن!

دارن به من و شما
میگنها! خب توجه کنید
عموببینه!

حاال نمیشه مسئولین
به جای کلنگ با قیچی
یا گاز انبر پروژهها رو
افتتاح کنن؟!

فاز گاز

ابوالفضلرحیمی

همکاران ما
در «آب و تاب»

فقر و گرسنگی

دبیر گروه :اسماعیل لک insta: aabotab
طنزپردازان :ابوالفضل رحیمی ،فرزاد نیکقدم ،ایمان وزان ،فائزه صدر ،زرین دورودی ،مهدی افغان

یکی بود یکی نب��ود ،غیر از خدای مهربون هیچکس
نبود .در زمانهای قدیم یه جس��م دو س��ر مخروطی
س��فید رنگی بود که همش��هریهای تهرونی بهش
تخممرغ
تخممرغ ،ش��مالیهای عزیز بهش مرغانه و دوستان
در سفر زمان
آذری به��ش یومورتا میگفتند .پوس��ت این جس��م
مخروطی سخت و داخلش از دو ماده خوردنی بیرنگ
مهدیافغان
و زرد رنگ مفید که سرش��ار از کلس��یم و امگا  3بود
تشکیل ش��ده بود .اون زمانها آنقدر تخم مرغ فراوان
ب��ود که ارزش چندانی نداش��ت .مردم در جش��نها
بخصوص در نوروز تخم مرغ بازی میکردند .هرکس
یه دونه از اونا رو در دس��تش میگرفت و به تخممرغ
حریفش میزد ،تخم مرغ هر کس میشکست بازنده
ب��ود .در آن زمان تخم مرغ آنقدر فراوان بود که مردم
ه��ر موقع مریض میش��دند زحمت دکت��ر رفتن رو
به خودشون نمیدادند ،یه دونه از اونو میآوردند پیش
بزرگ فامیل و اونم اسم همه افراد فامیل را میآورد و یه عالمت روی تخم مرغ میزد.
بعدش دو س��ر اونو تو دستش میگرفت و فشار میداد و همان اسمارو تو دلش تکرار
میکرد .با اس��م هر کس تخم مرغ میشکس��ت نظر زننده بیمار بود .بعدشم طلسم
میشکست و بیمار نفسی میکشید و حالش بهتر میشد.
این جسم دو سر مخروطی اونقدر فراوان بود که مونس مردم بخصوص اونایی که درآمد
زیادی نداشتند بود .مردم کم درآمد با این جسم غذاهایی به نام املت و نیمرو و خاگینه
درس��ت میکردند که اگر به کتاب تاریخچه تخم مرغ در عهد باس��تان مراجعه کنید
طرز تهیه آنها ش��رح داده ش��ده اس��ت .املت و نیم رو در حال حاضر به عنوان یک
غذای گران قیمت بصورت س��مبولیک با تخم مرغه��ای مصنوعی وارداتی چینی در
رستورانهای لوکس سرو میشود.
کم کم بر اثر مصرف زیاد ،صادرات بی رویه ،آلودگی هوا! ،زلزله! و کسری بودجه! نسل

تخم مرغ از بین رفت و به نسل دایناسورها پیوست .ولی خوشبختانه چند تای آنها باقی
مانده که در موزه لوور فرانسه نگهداری میشود.
جا دارد خاطرهای را نیز از زمان فراوانی تخم مرغ بعنوان حس��ن ختام بازگو کنم .در
زمانهای قدیم در دوران کودکی ما که تازه پرورش تخم مرغ با دستگاه وارد ایران شده
بود به مرغهایی که با دستگاه به دنیا میآمدند مرغ پرورشی آمریکایی و به مرغهای
وطنی مرغ محلی میگفتند .خیلیها توی حیاطش��ان مرغ محلی داش��تند چونکه
بس��یاری از مردم مرغ و تخم مرغ پرورش��ی را مصنوعی میدانس��تند و نمیخوردند.
تخممرغ آمریکایی درشت تر بود و قیمت آن  3زار (ریال) و ده شاهی بود .مرغ محلی
که کوچک تر بود به قیمت هر عدد  3زار خرید میشد .حکایت میکنند که یک روز
توی یکی از محلههای تهرون یه مرغ پرورشی با یه مرغ محلی دعواش میشه و با غرور
و تکبر میگه -" :برو تخم من درشت تره ده شاهی گرونتره ".مرغ ایرانی هم در حالی
که با خونسردی به دونههای روی زمین نوک میزده میگه -":برو بابا ما واسه ده شاهی
خودمونو به زحمت نمیاندازیم!!
شما هم بهتره از این مرغ یاد بگیرید و خودتون رو برای هیچ و پوچ به دردسر نندازید.
از ما که گفتن بود.

