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  مجيب واحدی: ارسالی
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  لبخندۀ سياسی
  
)١(  

  .کای ھمشيره ما را کندیمم که شيطان لعين چالت داد و موي می فا:عبدالرب رسول سياف
  .، ولی لغتی که ده شکمش زدم از ابتکارات خودم بود بلی استاد محترم :داوود کلکانی

  
)٢(  

تماشا می کرد که ناگاه ) تمدن(يه و حديث گفتن خودش را در تلويزيون خودش آگويند که شيخ آصف محسنی وعظ و 
  .زنش از صافی لندمارک بر می گردد و تلويزيون را خاموش می کند

  کدی؟ عاجزه خانم، چرا تلويزيونه خاموش : شيخ می پرسد
  .جواب ابلھان خاموشيس: خانمش می گويد

  
)٣(  

اه  د ش ه ای از احم ه نام ود ک ان نب واقف حکيمی می گويد که قايد جھاد امير اسماعيل خان يکماه بيشتر در زندان طالب
ته ای در آن . مسعود برايش رسيد يچ نوش فيد است و ھ ه فقط  سه ورق کاغذ س د ک ازکرد و متوجه ش امير نامه را ب

 .موجود نيست
شده و :  بود از او پرسيدحاجی ظاھر  که در کنار امير اسماعيل نشسته ته ن ه خو ھيچی نوش امير صاحب ده ای ورق

  سفيد اس؟
ريم: امير گفت م قھ ا ھ ده. ھر چی نباشه من و آمر صاحب ب ه روان ک دان نام رايم ده زن ده، ب امردی نک م ن ی . او ھ ول

  !چون با ھم قھريم، نمی توانسته گپی بزنه
  
)٤(  

ا . زديد و گوشتش را صدقه می کردمی گويند که عطا محمد نور گوسفند مردم می د يدند  عط رام از او پرس ای ک علم
 خان ده ای ديگه چه حکمتی اس؟

  .ثواب صدقه با گناه دزدی برابر گردد و در ميانه پشم و دنبه اش کار آيد: عطا گفت
  
)٥(  

 از حفيظ منصور پرسيدند که بھترين آھنگ دلخواه شما چيست؟

  !ودھميشه به وضو باحمدشاه مسعود : گفت

 
 


