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نویسنده: احمد اکبرپور؛ تصویرگر: مهدی صادقی
مشخصات نشر: تھران: نشر پرتقال، ۱۳۹۹.

مشخصات ظاھری: ۱۷۶ص؛ مصور؛ ۲۱٫۵ × ۱۴٫۵ س م.
شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۲۷۴-۱۰۱-۳

وضعیت فھرست نویسی: فیپا
يادداشت: گروه سنی: الف، ب.
موضوع: طنز فارسی - قرن ۱۴

 Satire, Persian - 14th century :موضوع
شناسه ی افزوده: صادقی، مهدی، ۱۳۶۰، تصویرگر

PIR۷۹۵۳ :رده بندی کنگره
رده بندی دیویی: ۷/۶۲فا۸

شماره ی کتاب شناسی ملی: ۷۴۴۲۵۲۷
وضعیت رکورد: فیپا 

۷۱۷۰۹۰۱

جز من به هیچ خری فکر نکن
نویسنده: احمد اکبرپور

تصویرگر: مهدی صادقی
دبیر تألیف: علی اکبر زین العابدین

مدیر هنری: علیرضا پورحنیفه
ویراستار ادبی: حبیب یوسف زاده

ویراستار فنی: سهیال نظری
طراح گرافیک: حسین یوزباشی
۹۷۸-۶۲۲-۲۷۴-۱۰۱-۳ شابک:

چاپ: اول-۱۴۰۱
۱۰۰۰ جلد شمارگان:

لیتوگرافی و چاپ: مجتمع چاپ پرسیکا
صحافی: مهرگان

۶۹۰۰۰ ناموت قیمت:

۰۲۱-۶۳۵۶۴

۳۰۰۰۶۳۵۶۴

کلیه ی حقوق چاپ برای ناشر محفوظ است



از هر جاى کتاب که دوست دارى شروع کن. مثل اینکه بخواهى فال خنده بگیرى. 
هرچه باشد، نویسنده ى کتاب بچه محل حافظ شیرازى است.

براى براى سحرسحر
که بیشتر این طنزها را زندگى کرده ایمکه بیشتر این طنزها را زندگى کرده ایم
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۸مقدمه / ۸مقدمه / ۸  
زیرآب زنی / 1۰
َسرِ دیگ / 12

1۴ / 1۴ / 1۴ عاشقانه های خرکی 1
1۸ / 1۸ / 1۸ قصه های من و بابام 1

پنچر کردن چرِخ گردون / 2۰
2۳ / 2۳ / 2۳ دیالوگ های ماندگار 1

2۴مشکالت ارواح ناکام زیرِ هجده / 2۴مشکالت ارواح ناکام زیرِ هجده / 2۴
۳۰خنده های تحمیلی / ۳۰خنده های تحمیلی / ۳۰

2قصه های من و بابام 2قصه های من و بابام 2 / ۳2
۳۴دانستنی های علمی / ۳۴دانستنی های علمی / ۳۴

۳۶ / ۳۶ / ۳۶ اشعار تصویری 1
۳۸ / ۳۸ / ۳۸ VIP اتاق اختصاصی
۴2 / ۴2 / ۴2 2عاشقانه های خرکی 2عاشقانه های خرکی 2

سفر به آینده / ۴۴
۴۶ / ۴۶ / ۴۶ 2دیالوگ های ماندگار 2دیالوگ های ماندگار 2

۴۸ُپر رویی یا بیماری قرن / ۴۸ُپر رویی یا بیماری قرن / ۴۸
۵۴تخلُّص شاعرانه / ۵۴تخلُّص شاعرانه / ۵۴

۵۶ضرب المثل های خرسی / ۵۶ضرب المثل های خرسی / ۵۶
۳دیالوگ های ماندگار ۳دیالوگ های ماندگار ۳ / ۶1

۶2سؤاالت کنکوری / ۶2سؤاالت کنکوری / ۶2
۶۶مامان بزرگ ماه پیشونی / ۶۶مامان بزرگ ماه پیشونی / ۶۶

۶۸گاز بده گوساله / ۶۸گاز بده گوساله / ۶۸
۳قصه های من و بابام ۳قصه های من و بابام ۳ / ۷2

۷۴مشاهیر جیب بر / ۷۴مشاهیر جیب بر / ۷۴
۷۸سخناِن کوچکان / ۷۸سخناِن کوچکان / ۷۸

۳عاشقانه های خرکی ۳عاشقانه های خرکی ۳ / ۸۰
۸2عطسه و سکسکه ی جادویی / ۸2عطسه و سکسکه ی جادویی / ۸2

2اشعار تصویری 2اشعار تصویری 2 / ۸۴
۸۵شیخ َاطعمه / ۸۵شیخ َاطعمه / ۸۵

ضرب المثل های آبدار / ۹۰
۴قصه های من و بابام ۴قصه های من و بابام ۴ / ۹2

۹۴دماغ کلنگی / ۹۴دماغ کلنگی / ۹۴
۹۷ / ۹۷ / ۹۷ ۴دیالوگ های ماندگار ۴دیالوگ های ماندگار ۴

۹۸هزاروسیصد آفرین / ۹۸هزاروسیصد آفرین / ۹۸
ارواح خوب و بد / 1۰۰



۱۰۲سرقت بی ادبی / ۱۰۲سرقت بی ادبی / ۱۰۲
۱۰۶ضرب المثل های آفتابه ای / ۱۰۶ضرب المثل های آفتابه ای / ۱۰۶
قصه های من و بابام ۵ / ۱۱۰

۱۱۲ترانه های محلی تحت ویندوز / ۱۱۲ترانه های محلی تحت ویندوز / ۱۱۲
۱۱۴ / ۱۱۴ / ۱۱۴ ۴عاشقانه های خرکی ۴عاشقانه های خرکی ۴

۱۱۸عنبرنِسا / ۱۱۸عنبرنِسا / ۱۱۸
۳اشعار تصویری ۳اشعار تصویری ۳ / ۱۲۱

۱۲۲ضرب المثل های بخور و بخواب / ۱۲۲ضرب المثل های بخور و بخواب / ۱۲۲
۱۲۶ / ۱۲۶ / ۱۲۶ دیالوگ های ماندگار ۵

۱۲۷تکرارمکرار / ۱۲۷تکرارمکرار / ۱۲۷
۱۲۸ / ۱۲۸ / ۱۲۸ ۶قصه های من و بابام ۶قصه های من و بابام ۶

جادوی شباهت شغل و قیافه / ۱۳۰
۱۳۴مبدأ تاریخ خانوادگی / ۱۳۴مبدأ تاریخ خانوادگی / ۱۳۴
۱۳۶بهترین ها و بدترین ها / ۱۳۶بهترین ها و بدترین ها / ۱۳۶
۱۳۸ / ۱۳۸ / ۱۳۸ عاشقانه های خرکی ۵

۱۴۲اندازه گیری وجبی / ۱۴۲اندازه گیری وجبی / ۱۴۲
۷قصه های من و بابام ۷قصه های من و بابام ۷ / ۱۴۴

۱۴۶ / ۱۴۶ / ۱۴۶ ۴اشعار تصویری ۴اشعار تصویری ۴

۱۴۷خواستگارکشان / ۱۴۷خواستگارکشان / ۱۴۷
بشتابید برای ارث / ۱۵۰

۱۵۲دزدی می کنم، پس هستم / ۱۵۲دزدی می کنم، پس هستم / ۱۵۲
۱۵۴کتاب نخوانی / ۱۵۴کتاب نخوانی / ۱۵۴

۱۵۷ / ۱۵۷ / ۱۵۷ قصه های من و بابام ۸
۱۵۸واکنش های ناصر / ۱۵۸واکنش های ناصر / ۱۵۸

حکمت پنهان واژه ها / ۱۶۰
۱۶۴ته دیگ یا تست شخصیت / ۱۶۴ته دیگ یا تست شخصیت / ۱۶۴
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مقدمه

هرگونه شباهتی میان آدم های واقعی و آدم های الی به الی 
این کتاب کامالً حساب شـده است و ابدًا اتفاقی نیست؛ 
پس اگر خودتان را توی پاراگراف های کلنگی یا سطرهای 
شلم شـوربای این کتاب دیدیـد، اصالً تعجب نکنید. این 
طنزپاره هـا از چیزهـای کوچولویـی مثل کـش رفتن یک 
آبنبات ناقابل در بچگی شـروع می شـوند و تا کش رفتن 
آفتابه و دکل و زیردریایی ادامه پیدا می کنند. با خودتان 

روراست باشید و ببینید کجای کار هستید!
از قدیم گفته اند: النجاُت في  الصدق.  

راسـت بگویید تا سـبک شوید. مثل من که همیشه مرِد 
مردانه پول ساندویچ هایم را داده ام و هرگز فرار نکرده ام. 
دزدکی دسـت توی گونی آجیل هیچ بقالی نکرده ام و از 
توی کیف پول دوسـتم اسکناسـی را بلند نکرده ام. وای! 

انگار یک چیزهایی دارد یادم می آید. بگذریم. 
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هـر آدمـی از همـان ابتـدای تولـد زیر خـودش را حسـابی آب می زنـد و مراحل 
زیرآب  زنـی را مرتـب پشت سـر می گـذارد و چنـان خوب پیشـرفت می کند که در 

مهدکودک برای خودش استاد می شود:
»خاله خاله، رامتین توی گلدون جیش کرد.«  

»خاله خاله، جوراب مهشید بوی سوسک مریض می ده.«
و توی مدرسه و دبیرستان ادامه پیدا می کند:

»خانم اجازه! کاردستی لیال رو مامانش درست کرده!«
در محل کار به اوج خالقیت می رسد:
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»آقای رئیس! اگه من جای معاون بی عرضه ی شـما بودم، هر روز ماشـینتون رو 
می شستم...«

اتمـام زیرآب زنـی هم وقتی اسـت کـه آدم از حالت عمودی برای همیشـه افقی 
می شود و تشریف می برد به دیار باقی تا ببیند از دست رامتین و مهشید و لیال و 

دیگران چه خاکی باید به سرش بکند. 
خـب، اگـر شـما هم آدم فروش هسـتید که هیچ، ولی اگر نیسـتید، فهرسـتی از 
آدم فروش های پرتالش را برایم بفرستید. چون آن ها یک جورهایی همکارهای من 
هسـتند. البته فقط یک جورهایی. اگر آنها نبودند من برای نوشـتن این کتاب به 
مشـکل می خـوردم. پـس تا خرخره مدیونشـان هسـتم. عالوه بـر آدم فروش ها، 
گونه های در حال انقراضی از پرروها هم بخش های قابل توجهی از این کتاب را به 
خودشـان اختصاص داده اند که به مراتب خطرناک تر از قبلی ها هسـتند. )حتمًا 

فصل پررویی، تشخیص و درمان را بخوانید.(

11 زیرآبزنی



بـه یـاد بیـاور زمانی را که برای ناخنک زدن سـر دیگ را بلند می کنی. بله دقیقًا. خود 
خود شما. بخار داغ و بهشتِی دیگ هوش از سرت می پراند! در میان سیب زمینی ها، 
گوجه هـا و... تکه هـای گوشـت قلنبـه، ماننـد جواهراتـی در دریـای جوشـان ادویه ها 
چشـمک می زنند. شـاید هم از این الزانیاخورهای قهار باشید و از سنت به مدرنیسم 
پریده باشید، مسئله ای نیست؛ خوردن یا نخوردن، مسئله این است. حتی شکسپیر 
هـم حالتـان را درک می کند. مهم جسـارت شـما در حمله به قابلمـه ی روی اجاق یا 
سینی توی فر است. اگر سرعت عملتان مثل من باشد، نیم ساعت تمام سر جایتان 
خشـک می شـوید، با در قابلمه در یک دسـتتان و ته قابلمه در دسـت دیگر. )بخش 

ته دیگ را حتمًا بخوانید. یک جورهایی تست شخصیت است، نه برگ چغندر.(
اما ناگهان همه چیز به هم می ریزد.  

»ذلیل مرگ شده، داری چی کار می کنی؟ خدا بگم...«
این صدای مادر اسـت؛ فرشـته ای آسـمانی که در مورد سـر دیگ با هیچ اهل بهشـت و 

جهنمی شوخی ندارد. فرشته ها هم گاهی آن روی خودشان را نشان می دهند.  
در ایـن لحظـه ی حسـاس بـه کار ادامه می دهی یا خیر؟ زمانی که متوجه می شـوی 
فرشته ای با کفگیر و مالقه به سمت شما هجوم  آورده، تا مرز اسطوره و قهرمان شدن 
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