
خدا نام به

های پرت چرت کتاب
کننده سرگرم

طالیی انتشارات

محسنی حسین امیر



کنیم می شروع خدا با



ما اما دارد دوست را ما کسی گاهی
نمیفهمیم

جمع هم دور نفهم مشت یه خالصه
دادیم اجتماع تشکیل شدیم ! :))

.

.



.

اختراع المپ اینکه از قبل ها پشه
برن خب میشدن؟ جمع چی دور بشه

همونجا

.

.

.

عینکیه نگن که زد نمی عینک

رو چشمش جلوی ی چاله روز یه
به روز اون از زمین؛ خورد و ندید

میزنن صداش چالق بعد !

.



.

.

خواهرم که اینه فانتزیام از یکی
باشه سحر اسمش

کنیم صداش رمضون ماه توی

سحره سحر،

سحر بخور سحری پاشو سحره تا !

.

.

.

شام یه امشب میگم خودم به هربار
میخورم سبک



وجودم اعماق از ندایى یه ولى
سفارش پیتزا میزنه زنگ خودش

میده !

.

.

.

دار خنده های اس ام اس جدیدترین

عجالتن دلتنگیاش هضم براى مرد
ببینیم بعد تا میزنه هم رو لقمه یه این

میشه چى !

.

.



.

دوره این کارای ترین سخت از یکی
که اینه زمونه و

رفتار بچه یه با جوری چه بدونی
نده فحش بهت که کنی !

.

.

.

موج به ساعت دو ، مزخرفیه دنیاى
انگار نه انگار کنى فکر ساحل و

کنى، فکر مورچه به که دقیقه دو اما
خاریدن به میکنه شروع تنت تمام !



.

.

.

میخان سکوت روزه که اونایی
و سر میشن بیدار سحر ، بگیرن

!؟ میکنن صدا

.

.

.

به میخواسته که بارى اولین ستار
مدلى چه گفته بده مدل ریشش

کن؟ !اصالح



.

.

.

نیس رمضان شهر بلند روزای این با
رمضانه استــــاِن !!! دیگه که

.

.

.

مّلت Love این از ما میترکوَنن؛
حبابدارا …پالستیک

.

.



.

کنکورش رتبه ش مهریه دختره
صلواااااااااااااااااات نباشه … !

.

.

.

پنجره توری کاربرد هم شما خونه تو
برن خونه از ها پشه نذاره که اینه

بیرون!؟

.

.

.



که تلویزیونى جلوى من بابای
نمیشینه نباشه دستش کنترلش

نمیده اجازه غرورش اصن !

.

.

.

دار خنده اس ام اس

رگا یدید یناوج یتخردرب هیکت
هدرک

عیرس شدیرایب رانک وهی ییبالگ
یزیچ



هروخیم شرسوت لومرفاتراچ هب
کیزیف هفاضا هنکیم

تخبدب :|میشیم

.

.

.

خانوما دوبل پارک به که پسرا
میخندین

:)) کردنشونو بازی فوتبال حاال تا
خندس ته دیگه اون ؟ دیدین

.

.



.

دار خنده پیامک

گفت باید بعضیا :به

…عزیزم

انجام میومد بر کاری هر دستت از
.…دادی

پاهاته نوبت …حاال

کن گم تو !…گور

.

.

.



جدید اس ام اس و جوک

چندین اس ام اس فرستادن کاش
مثال داشت مرحله :

١- ؟ بفرستی میخوای -٢ فرستادن
میفرستما دارم -۴ ؟ بفرستم -٣ !!!

۵- فکر بازم -۶ ؟ نیستی پشیمون
؟ بفرستم -٧ ! کن

٨- -٩ !!! میفرستما دارم دیگه
شد فرستاده -١٠ ! فرستادم !

آدم حداقل بود ها گزینه این اگه
نمیداد اس اشتباه …

.



.

.

سرکاری اس ام اس

یرهوش کی کمایپ هب شرسمه
لاسرا :درک

خونه. میام دیر امشب من . سالم
رو من کثیف لباسهای همه لطفًا

بشور

و یاذغ دروم هقالع ما ور تسرد
.نک

یلو یخساپ !دموین

کمایپ یرگید :داتسرف



!یتسار مدای تفر تهب مگب هک
مقوقح هفاضا هدش و رخآ هام

ماوخیم تارب هی نیشام .مرخب

:رسمه

واقعًا؟ ! من خدای وای

رهوش :

پیغام که بشم مطمئن میخواستم نه،
رسیده دستت به اولم !

.

.

.



زورما هك زا باوخ رادیب مدش زا
مدوخ مدیسرپ :

گوید؟ می چه زندگی

كردم پیدا اتاقم در را ،جواب

فقس تفگ : فادها دنلب هتشاد !شاب

هرجنپ تفگ : ایند ار !رگنب

… … تعاس تفگ : ره هیناث اب
شزرا !تسا

هنییآ تفگ : لبق زا ره یراك هب
باتزاب نآ !شیدنیب

میوقت تفگ : هب زور !شاب



سختی هایت هدف راه در : گفت در
بزن كنار و بده ُهل را !ها

نیمز تفگ : اب ینتورف شیاین !نك

ولش : گفت خواب تخت آخر، در و
بخواب بگیر بابا کن !!

.

.

.

طوالنی جوک !

جزوه گفتم دختره به کالس از بعد
کنم کپی بدید رو تون



وسیله من گفتم بهش بود بسته کپی
میرم شهر تو دارم

کنم، کپی رو جزوه که بیاید شمام
؟ بیان هم دوستام میشه گفت اونم

کوپه من ماشین شرمنده گفتم من
هستش نفر ٢ واسه فقط هستش !

پیش رفت بعد زد خند نیش یه یهو
بریم که اومد کرد پچ پچ دوستاشو

اسمتون که میپرسید سوال هی راه تو
و چیه ….

ما از قبل قدم چند فاصله به دوستاش
میومدن



رفتیم و دانشگاه درب رسیدیم تا
ماشین نزدیک

این قیافه کردم باز وانتو در وقتی
شروع دوستاش یهو بود دیدنی بشر

خندیدن به کردن

هم دختره خنده زیر زدم یهو منم
رفت نداد جزوشم داد فحش تا ٣-٢

دوستاش پیش

میزدم گاز زمیُن کف منم :)) )

.

.

.



دار خنده جوک

می بیرون قطره یک که هنگامی
…آید

چشم خط با اول “Lancome” …و

مژه ریمل و “Dior”… مخلوط
…میشود

و آید می پایین که هنگامی آن از پس
میرسد گونه …به

با “Chanel blusher” و “Estee
Lauder Foundation” …

میشود …مخلوط



لب رژ با ها، لب لمس صورت در و
“Clinique” مخلوط و…

.…میشود

قطره یک که است معنی این به این
$۶٠ حــــــداقل ارزش به است

٢١٠ بگیری هم ٣۵٠٠ دالر با
خودش رو اینا اگه تازه . تومن هزار

باشه زده .

میشه همین آرایشگاه باشه رفته اگه
هزار رو۵٠٠ برو یعنی برابر دو

تومن .

راه باهاش میکنه حکم عقل پس
بیای !



.

.

.

دار خنده مطالب

استخدام برای مصاحبه

کننده مصاحبه :

داریم، آجر عدد ۵٠٠ هواپیمائی در
بیرون به هواپیما از را آنها عدد ١
آجر عدد چند االن میکنیم. پرتاب

؟ داریم

عدد ۴٩٩ : متقاضی !

کننده مصاحبه :



داخل فیل یک دادن قرار مرحله سه
دهید شرح را .یخچال

متقاضی :

– میکنیم باز یخچالو در اول: مرحله
– یخچال تو میذاریم فیلو دوم: مرحله
میبندیم یخچالو در سوم: مرحله !!

کننده مصاحبه :

یک دادن قرار مرحله چهار حاال
دهید توضیح را یخچال در گوزن !

متقاضی :

– میکنیم باز یخچالو در اول: مرحله
در یخچال تو از فیلو دوم: مرحله

میاریم



تو میذاریم گوزنو سوم: مرحله
یخچالو در چهارم: مرحله – یخچال

میبندیم !!

کننده مصاحبه :

گرفته، مهمونی تولدش واسه شیر
کیه اون یکی. جز هستن حیوونا همه

؟

متقاضی :

یخچاله تو که گوزنه !!

کننده مصاحبه :

پر برکه یک از پیرزن یک چگونه
؟ میشود رد سوسمار از



متقاضی :

همشون سوسمارا چون راحت، خیلی
شیر تولد رفتن !!

کننده مصاحبه :

شد، کشته پیرزن اون آخر. سوال
؟ چرا

نمیدونم، امممممممم، : متقاضی
؟ شد غرق

کننده مصاحبه :

هواپیما از که آجری دونه یه اون نه،
سرش تو خورد پائین انداختی

بعدی نفر شدین، مردود شما !!! مرد
لطفا



بعدی مجموعه

از یکی به شخصی مالقات برای
رفتیم. روانی بیمارستان  های

نفر چند بود. غلغله بیمارستان بیرون
پارک جای سر

بودند. یقه به دست ماشین

با مسافر سر مسافرکش راننده چند
داشتند دعوا هم

لطف مورد را همدیگر بستگان و

می دارند قرار



شدیم، که بیمارستان حیاط وارد
آرام است جایی دیدیم

نیمکت  ها روی بیماران پردرخت. و
بودند نشسته

گفت  وگو کنندگان مالقات با و
می  کردند.

کمال با و شد بلند ما کنار از بیماری
گفت: ادب

دیگری نیمکت روی می  روم من
شما که می  نشینم

کنید. صحبت بتوانید راحت  تر



نشسته زمین روی زیبایی پروانه
را پروانه بیماری بود.

می کرد نگاه

شود. له پا زیر که بود نگران و

کف و برداشت را پروانه آهسته آمد
دستش

برود. پروازکندو تا گذاشت

بیمارستان نفهمیدیم باالخره ما
روانی

دیوار. آن  ور یا است دیوار این  ور



میکنیم تموم خدا با


