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ــر  ــوح تقدی ــال ل ــوان مث ــه عن ــود. ب نمی ش
اســت  ریاســت جمهور)شــایان ذکــر  از 
معلــم نمونــه ی کشــور تقدیــر نامــه از وزیــر 
ــت  ــه در هف ــا ک ــی م ــد ول ــت می کن دریاف
خیابــان یــک پرایــد هــم نداریــم اگــر مدیــر 
ــب از  ــه ش ــد س ــر کن ــا تقدی ــه از م مدرس
فــرط خوشــحالی خواب مــان نمی بــرد( 
کنکــور،  امتحانــی  ســواالت  طراحــی   ،
برگــزاری همایــش، تألیــف کتــب درســی، 
و  بین المللــی  همایش هــای  در  شــرکت 
ــون  ــک میلی ــن ی ــع از بی ــر جم ــه س ... ک
ــا  ــن آیتم ه ــم از ای ــر ه ــد نف ــی ص فرهنگ

امتیــاز نمی گیرنــد!  
در نهایــت بعــد از کلــی دادار دودور کــردن 
ــک  ــی دادن، ی ــی و تبلیغات ــور سیاس و مان
وزارتخانــه  حســابداری  اطــاق  از  نفــر 
بیــرون می آیــد و عنــوان می کنــد بــه 
دلیــل کمبــود منابــع مالــی اجــرای طــرح 
رتبه بنــدی فرهنگیــان در ایــن برهــه ی 
فقــط  نیســت!  امکان پذیــر  حســاس 
ــرح  ــک مط ــوال کوچ ــک س ــه ال ی ــن الب ای
ــل  ــواران قب ــن بزرگ ــرا ای ــه چ ــود ک می ش
ــوزش و  ــی در آم ــای مال ــرای طرح ه از اج
ــه  ــاب وزراتخان ــودی حس ــرورش، از موج پ

یــک پرینــت حســاب نمی گیرنــد!

قصد آن دارم شوم جایی رئیس

تا نترسم از خدا و از پلیس!

در سیاست گرچه »چرچیلم« ولی

روز و شب لعنت کنم  بر انگلیس

در مکان هایی که من دارم حضور

گر کسی حرفی زند گویم که: هیس

تا که قدری منزلت پیدا کنم

ُدور خود را پر کنم از کاسه لیس

مال بیت المال را بُمبی کنم!

در حساب جیب خود گردم خسیس

من نخواهم رفت دیگر دور پارک

با عزیزان! می روم گلف و تنیس

می زنم در فلسفه حرفی جدید

بین مردم می شوم »شیخ الرئیس«

جشن مدح خویش بر پا می کنم

می دهم کلی هدایای نفیس

عطر از نروژ سفارش می دهم

دور خواهد شد ز من بوی ِگریس!

باز خواهم کرد بعد از مدتی

یک حساب چاق در بانک سوئیس

کوچ خواهم کرد از این کشور سپس

می شوم با کشوری دیگر انیس!

تا که این رؤیای من گردد درست

ابتدا باید شوم جایی رئیس.

رؤیای قشنگ
امیرحسین خوشحال
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