
خالی از شوخی

مسعود ناصری
massoudnasseri@comcast.net

بقیه و عید حاشیه در
قضایا

۱
ماهی این چرا خانم، گفتم: و کرد صدا را زنم
تویتنگآبشیکجا ایستاده وتکاننمیخورد؟
کرده. پاک ضایع را هفتسین مرده؟ سفره نکنه
گرفته! دیپرشن بیچاره بابا! نه گفت: و خندید

گرفته؟ چی چی گفتم:
دیپرشنیعنیمرضافسردگی. گفت:

گفتم:شوخیمیکنی؟
نزدیک را تنگ ماهی صدبار گفتم نه! گفت:
نکردی! گوش نگذار، ایرانی ماهوارهای تلویزیون

۲
این بغل چرا و گفتم: خانم کردم صدا را زنم
تخممرغ هایرنگ شدهسفره هفت سینکمربند

گذاشتهای؟ چرخه بچه را سه ایمنی
گفت: یادتنیستپارسالتخممرغها موقع
از و بخورند لیز بود نزدیک آینه روی چرخیدن
محکمکاری عیب از کار بیفتند! پایین سفره 

نمیکند.
۳

رفیقیدارمکه امسالسبزه سفرههفتسین
باتخمشاهدانه(بهجایعدسوگندم) خودشرا
او از است. ماریجوانای دبشی رویانده و کاشته
تحویل سال سرت؟ گفت: زده به مگر پرسیدم:
سبزه سیزده روز و کردم را کار همین هم پارسال
کلیپولدرآوردم. نشئههایمحلفروختمو به را
بود که سالی اولین داد: این ادامه و بعد خندید

داشت! برکت برایم هفتسین سبزه
۴

خیلی دستور ساده برای تهیه سمنو که یک
همسایه حیاط از میآید. گیر آمریکا در سخت
بعد از و بکنید جا از ریشه با خود یکتکهچمنرا
برای چند ماشینظرفشوییآنرا شستن آندر
اگرتلخمزهدرآمد ساعتدرحرارتکمبجوشانید.
گندشدرآمد اگر نمایید. چندقاشقعسلاضافه
به کچل شدن چمنش مورد همسایه شما در و
سمنو مقداریاز گفت، ناسزا و اعتراضکرد شما

بخوابد. صدایش تا بدهید او به را
۵

خبری اصال امسال ما محل فیروز حاجی از
قرعهکشی توی که می گویند مردم نیست.
رفته! آنجا به و شده  برنده آمریکا  گرینکارت
یکی نمی کنیم.  باور  را این حرف ما از خیلی 
زده زنگ آمریکا از فیروز حاجی که میخورد قسم
عنوان به و گذاشته بابافیروز را اسمش که گفته
خبر خدا کند است! شده کار بابانوئل مشغول

باشد! دروغ
۶

زنمبهجایسنجد، عناب سرسفرههفتسین
اوشوخیمی کنمو میگویمپس گذاشتهاست. با
سهپستونشکو؟تاحاالدوسهبارباتخممرغهای

سفره زده توی سرم!

آلرژی به و حساسیت منظورم دردسر. شده ما برای هم بهار آقا این
پرنده های این نیست. منظورم فصل این شکوفههای شروع و گیاه و گل
بهاری هستندکه کلهسحرشروع بهچهچه زدنوخواندن می کنند. درست
تنبلی سر از تختخواب غلتمیخوریو داری در آخریکه دقیقه همانده
خواب از است قرار ساعتی میدانند چه انگار که شوی. بیدار نمیخواهی
شما از بعضی برای ممکن است بیایی. رختخواب بیرون از و شوی بیدار
طوری نیست. این اما برای من باشد دلانگیز پرندگان زیبا و خواندن این
درخت روی شاخه خورشید آمدن باال با هر روز که پرندهای این مخصوصا
بدمصبفقط اتاقخوابم مینشیندو چهچهسرمی دهد. پنجره زیر صنوبر
یکآهنگرا بلداستویک ساعتفقطهمانرا تکرارمیکند. چوچوچو...

چوچوچو... چوچوچو...
کلهام و بالش را دور نگذاشتم محل بهش اولی که آمده بود روزهای
پاره که او را صبحگاهی ام بخوابم و رویای دوباره کردم و سعی پیچیدم
میشود. روز خرد اعصابم دارد که دیدم بعد کنم. دنبال سر از کرده بود
محکم از را کفشم و لنگه پریدم بیرون تخت عصبانیت از با که سوم بود
پرتاب کردم. بود نشسته آن روی او که شاخه ای و درخت طرف پنجره به
نه انگار انگار و شد پیدا سر و کلهاش فردایش اما برنگشت روز دیگر آن
بود این کارم روز هر بوده مشغول آواز خواند شد. کار در کفشی لنگه که
ده باید خانه حیاط جلوی توی کنم. پرتاب او به طرف را کفشم لنگه که

باز مهمات جنگی عنوان به است قرار و باشد افتاده کفش تا لنگه پانزده
بیاورم. اتاق خواب وبه جمع کنم را آنها

خواب از باز پرنده صدای با کرد. صبح فرق یکباره قضیه دیروز اما
پریدم.

گوش کفش برود به صدایش لنگه طرف این که دستم به از قبل
انگار میخواند. شده بود. داشت یک آهنگ کامل را عوض کردم. کامال

بود. ساز تکنوازی
تخت و از را مالیدم چشمانم نبود. یکنواخت بم آهنگ و و زیر ملودی
نشسته همان شاخه خودش بود. روی را نگاه کردم. آمدم. پرنده بیرون
قرار داشت. منقارش به روی رو سفید رنگ یک کاغذ که تفاوت با این بود
دیدم کهمشغولبرداشتنروزنامهصبح ازصندوقپستیاش را همسایهام
سالم فرستاد. من برای دست دادن تکان با و دید پنجره در مرا بود.
پرنده این گفت: و زد لبخندی دید را من خیره و تعجبزده قیافه که وقتی
روی و موسیقی خریدم نت ورقه یک برایش بود. کرده هم خرد مرا اعصاب
ندادم بیاد! جوابی خوشت بتهوون آهنگ این از گذاشتم. امیدوارم شاخه
و برگرداند را سرش پرنده میکردم. نگاهش شوکزده همان طور هنوز و

کرد. نگاه مرا
تمام با و برد نیست،سرش را باالتر کفش در دستم لنگه وقتی که دید

پخش کرد. صبح سکوت در حد در باالترین را آوازش قدرت

خوان؟ آوازه یا آواز

۷
سنجد عناب جای به زنم راستی راستی 
سنجد چرا می پرسم است. گذاشته سفره سر
تهیه که او جواب میدهد: برای این و نگذاشته
تازه است و سنجد از راحت تر در آمریکا عناب
از سرماخوردگی سال زکام و همه است ممکن

بشود! دور ما
۸

چقدر سفره سنجدهای این گفتم: زنم به
بدمزههستند!

نیستند! سنجد که این برای گفت:
پسچیهستند؟ گفتم:

همانخربزههایمشهدی است گفت: اینها
توی حاال تا خریدی و ایرانی از مغازه  تابستان که
یخچال ماندهبودندوخشکشدهاند.بهت گفتم

نکردی! گوش نمیخورند بچه ها که
۹

گفت: جات و زد زنگ ایران از خانم دوستم
قیمتها ولی باحاله خیلی اینجا عید خالی!
سرسامآوره.میگفترفتهسمنوبخرهووقتیکه
کردهاند. مسخره را او داده فروشنده تومنبه هزار
میگفتفروشندهگفته:خانمشماهنوزدرزمان
این پولیکقاشقسمنو زندگیمیکنید با شاه

نمیدهند! شما به هم چشیدن عنوان به
۱۰

سفره سر  آب تنگ ماهیهای امسال 
اصال و بودند بیبخار خیلی من هفتسین
آنها صحبت با چه نمیکردند. هر جستو خیز
کردمنتیجه اینداشتوبهمنمحلنگذاشتند.
به را آنها میخواستم و شدم عصبانی خیلی
بدهم. پس بود فروخته من به که فروشگاهی
فیلم که کرد راضیام است. مصالحه اهل زنم
نشان برای آنها را میکنند» «الکپشتها پرواز
این از بعد از آب درآمد. درست حرفش بدهم.
که کرده تغییر روحیه شان آنقدر ماهیها فیلم

بپرند! آب بیرون از تنگ میخواهند
۱۱

ایران اقامت یکیاز دوستانمکه درشهر نطنز
کلیبرایخرابشدنسبزهسفره و زنگزد دارد
گفت. و بیراه بد به احمدینژاد هفتسینش
در رادیواکتیو ذرات  وجود  خاطر  به میگفت
کوتوله و و کچل ناقص سبزه مردم شهر فضای
همینطوری هم تو مال پرسیدم: درمیآید.
سبزهام که آوردم شانس من نه گفت: شده؟
به کاکتوس درختهای معمولی سبزه جای به

است! آورده عمل
۱۲

سر بر دادن قرآن سر قرار بر با زنم هم امسال
می گفت او داشتیم. مگو بگو هفتسین سفره
من میگفتم که است و من سنت این یک که
طرفدارجدایی دین ازنوروزو همه جشنهایملی
توافق آخرش کردیم. بحث و جر خیلی هستم!
کتابهایعبدالکریم سروشرا کردیمکه یکیاز

بگذاریم. سفره سر بر قرآن جای به
۱۳

در آب در تنگ را قرمز که ماهی وقتی از
خانه مان گربه برای گذاشته ایم هفتسین سفره
ماهیحسابی است. هوشوحواسباقینمانده
سفره گوشه میآید است. گرفته را چشمانش
می نشیندساعتهابه تنگ ماهیخیرهمیشودو
تنداز تهدلآهعمیقمیکشد. زنممی گوید تندو
بخورد.هر چهبهاو گفتم کهاو می خواهد ماهیرا
خوبی به را این گربه داشتن سالها از بعد که
نیست دریایی گربهمان اهل غذاهای که میدانم
نباش، ساده اینقدر گفت: و نرفت خرجش به
را او ماهی میکند که گربه اقتضا این طبیعت
حالیبه حالی کند.بازهمحرفشرا قبول نکردم.
و پنجهاش دست که موقعی را شب گربه یک تا
غافلگیر بود کرده فرو آب تنگ در بغل زیر تا را
تنگ شیشه جدار به ترسش از هم ماهی کردم.
اسکوپ سینما ترسیده قیافه بود. چسبیده آب
شده بود خیلی گنده شیشه که پشت عدسی او
میوکناندستشرا گربهمیو انداخت. بهخندهام
زده خجالت افتاده و شانههای با درآورد و آب از
لباس به حالش سوخت. آشپزخانه رفت. دلم به
خودم بهسرعت به یک رستوران پوشیدمو او را با
ژاپنی کهسوشییعنیغذاهایدریایینیمه پخته
کهشکمشمحل آنجا بعد تا میفروشدرساندم.
تا دادم دریایی ماهی و خزنده انواع او به داشت
دیگر گربه االن باال بیاورد. نزدیک بود که آنجا
خیلی هم نمیکند، زنم هم نگاه چپ ماهی به
ما گربه سیزده روز تا حداقل که است خوشحال

کرد! نخواهد ماهی هوس
نوروزتانمبارک

رسیده نوروزی تبریکات
ایران از

فرارسیدننوروز باستانیرابه هموطنانایرانی
تبریکعرضنمینماییم!

«کیهان» روزنامه تحریره هیات سردبیر

***
زنان همه به را بهار فصل رسیدن فرا مژده
و بیحجاب کم حجاب دختران بدحجاب و و
نیروی با در درگیری داریم مینماییم. امید اعالم
از پیروزی سرشار سال زینب خواهران انتظامی و

همراهتانباشد! به
مبارز ایران انجمن زنان

***
رهبر توصیه به نوی ایرانی را سال رسیدن فرا
تبریک عرض ایران مردم همه به انقالب معظم
در زودی به را آن انشاءاهللا که امید داریم و نموده

جشنبگیریم! شما لبنانبا
حزباهللا ایران ستاد عملیاتی کمیته

***
به را جدید سال رسیدن فرا و بهار طلیعه
اهالیشمال وغربکشور ویژه همههموطنان به
گرمای بهار که آرزو داریم نموده تبریک عرض
خاطره از را گذشته زمستان گاز کمبود خاطره

فرمایید! حالل را و ما بزداید عزیزان شما
ایران گاز توزیع شرکت

***
هموطنان عزیز همه به را نوروز رسیدن عید
مینماییم و عرض تبریک دانشجویان به ویژه
کوکتل اعتراض و روزتان سرشار از امیدوارم هر

مولوتفباشد!
دانشگاه تهران مبارز انجمن دانشجویان

***
کلیه به را باستانی سعید عید رسیدن فرا
و همچنین یهودی و بهایی هموطنان مسیحی،

مسلمانتبریکو تهنیت عرضمینماییم!
شعبه تهران تمدنها، گوی و بنیاد گفت

***
هموطنان به را باستانی نوروز رسیدن فرا
ملت مسلم حق را هستهای انرژی که عزیزی
به و نموده عرض می دانند تبریک ایران مسلمان

بقیهتبریک نمیگوییم.
ایران اتمی انرژی سازمان

***
ایران مردم همه به را شمسی نوی سال آغاز
در سایه شکست که داریم آرزو تبریک گفته و
انقالب دنیا تا سر سر در و درشت ریز دشمنهای
صادر دنیا نقاط سایر به و شده نگهبان را خود

نماییم.
رهبری معظم مقام

***
و خواهران کلیه به را نوروز عید رسیدن فرا
عرض تسلیت اصولگرا در سر تا سر کشور برادران

مینماییم.
تهران جمعههای امام سندیکای

***
همه هموطنان به را نوروز عید و سال نو آغاز
حذف در سایه امیدواریم و عرض نموده تبریک
کلیهکشورهایجهانازروینقشهجغرافیابتوانیم

را به تنهایی جشن بگیریم. زودی این عید به
جمهوری ریاست دفتر

برای آشپزی دستور چند
نوروز عید

تهیه ساده برنج مقداری ماهی: سبزیپلو
سفره  سبزه نمایید. سپس کردن  دم آماده و
برنج با و نموده ساطوری را خود هفتسین
مخلوط نمایید.پسازقراردادنماهیقرمز سفره
دم  ۳۰ دقیقه برای را آن میان پلو در هفتسین
دیگر ماهی شوید مطمئن که زمانی تا (یا دهید

نوش جان! نمیپرد) پایین باال و
با را شده خرد اسفناج مقداری رشته: آش
بپزید. عدس و لوبیا مقداری با گندم رشته و آب
به صورت شما آش اگر نیست. مهم مقدار رشته
بهآنسس غذایایتالیاییدرآمد نگران نباشید.یا
و بخورید اسپاگتی عنوان به و بزنید گوجهفرنگی
نان تافتون یک روی بر را دیگ کلیه محتویات یا
یک به آن را شده پاشیدن پنیر رنده با داده و قرار

نوشجان! تبدیلنمایید! پیتزا

را چون غذا این دستور بادام: خورش چغاله
از چیدن آماده از سیزده بدر بعد بادام چغاله
کرده ایم! موکول آینده شماره به میشود درخت
سس به آغشته قزلآال با ماهی سبزیپلو
برقراری و این غذا را تا سال آینده دستور کنیاک:
یکحکومتسکوالردرایرانبهتعویقانداختهایم.
تا بمکید هفتسین سفره سماقهای از فعال

جان! نوش برسد. راه از غذا این دستور

در ایران اخبار برگزیده
سالی که گذشت

شد. منتشر ایران هسته ای انرژی تمبر *
بزنی تف بهش چه میدهم هر قول بهتان ـ

هم نخواهد چسبید! باز
که  کرد  افشا اصالحطلب روزنامه  یک *
هم باال در محله احمدینژاد قیمت گوجهفرنگی

رفته است.
به را نباید آدرسش خودش است تقصیر ـ

میداد! کسی
انقالب  یک نه! مخملی آغاجری: انقالب *
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شوخی عکسی

داره؟ دوست صیغه زن تا چند بده نشون انگشتاش با کسی هر ـ

نکنم! ازدواج است فرنگی توالت شکل در که کالهش کسی گفته با پدرم ـ

است. در راه کلنگی
کنیم. پیدا را عملههایش که این شرط به ـ

چه  ایران نفت شرکت در انگلیسیها  *
میکنند؟

بگیرند. سوختشان را آمدهاند کارت ـ
باعث  الکلی مصرف مشروبات نوروز ایام * در

شد جوان در قم ۶۰ مرگ
ـهرچهبهشانگفتند جانیواکریکهرویش

نکردند. قبول است حقهبازی حالل، زده
*جمهوریاسالمی ۳۰۰ میلیاردتومانصرف 

کرد. خواهد عراق عتبات بازسازی
کلیه به را  قرارداد  این  اخذ در  پیروزی  ـ

تبریکمیگوییم! آقازادهها
*جمهوریاسالمیهفتهزارواحد مسکونی 

میسازد. ونزوئال در
میکنیم! عرض تبریک آقازاده ها به مجددا ـ
است. راه در علوفه کمبود بحران ایران در *

شده! زیاد االغان تعداد که این برای ـ
در  و اروپا آمریکا کاشانی: آیتاهللا امامی *

منجالبزندگیمیکنند.
برنده سبز کارت قرعهکشی توی ناقال، ـ

دلت سوخته؟! حاال نشدهای
پزشک وجود  یک ایرانی هزار دو * برای هر

دارد.
پلیس هزار دو ایرانی هر برای عوضش ـ

داریم!
در  دعا خواندن با شیرزای: مکارم آیتاهللا *

میشویم. جنگپیروز
اسلحه مقداری خودتان با احتیاط محض ـ

بود! نخواهد بی ضرر ببرید هم
شتم  و ضرب مورد دیگر دانشجوی * سه

گرفتند. قرار
توی میخواستند است، خودشان تقصیر ـ

قبولنشوند! کنکور
مسلط  ما هدف پاسداران: سپاه ارگان  *

است. زمین کره سر تا سر بر اسالم ساختن
دانشمندان مریخرا آنروز، کره تا امیدواریم ـ

قابلسکونتبکنند!
سقز  لبنیات شهرستان و شیر  کارخانه  *

تعطیلشد.
ـقراراستبهجایشیککارخانهآدامسسازی

بزنند!
اندازه  در ۳۰ سالگذشته به ما * رفسنجانی:

کرده ایم. کار سال ۳۰۰
از بقیه کشورها  ۱۵۰ سال پس چرا فقط ـ

عقبافتادهایم؟

کاوشگر جستجوی در
یک

در اسالمی  جمهوری سخنگویان از یکی
مصاحبه ایبا رسانههایداخلیو خارجیعنوان
جدید از اکتشافی موشک دو زودی به کرد که
اودرمورد سویایرانبهآسمانپرتابخواهدشد.

اطالعاتی نداد موشک ها این پرتاب دقیق تاریخ
انجام امسال پروژه در تابستان این که گفت ولی
خواهدگردید. چندهفته قبلرژیم ایرانموشکی

بود. کرده فضا پرتاب به یک را کاوشگر نام به
که این از را غرب نگرانی دولت سخنگوی
جاسوسی هدفهای موشکها این است ممکن
گفت: بیدلیل خواند و نظامی داشته باشند و
آسمان باالی از  را ما آمریکا که  سالهاست
دید را آمریکا که ماست نوبت حاال دید می زند،

بزنیم!
کاوشگر یک موردشایعاتیکه در این سخنگو
مفقوداالثر شده و موشکهای و گور و گم فضا در
یافتن را برای خود عملیات جستجوگرانه جدید
و نداد نظری کرد خواهند دنبال اول موشک
اپوزیسیون خارج اسراییلو ساختهغربو آنها را
این که این شایعات وی همچنین کرد. قلمداد
را سیاسی شده پناهنده دیگری به کره موشک

خواند! یک جوک لوس سیاسی و بیاساس

در زمین کره انهدام
۲۰۳۶ سال

خبر اخبارش قسمت در رادیو پریروز دیروز
از گروه چندین گفته به میداد. بدی بسیار
 ۲۰۳۶ سال در فضایی و نجوم علوم دانشمندان
است  سنگعظیمآسمانیقرار «Meteor» یا یک
محل دانشمندان برخورد کند. این زمین کره به

هنوز را زمین کره به سنگ این برخورد دقیق
 ۲۰۲۹ سال حدود گویا تعیین کنند و نمیتوانند
سنگ خواهند این مسیر از بهتری اطالعات 
اینسنگعظیممیتواند می گویند آنها داشت.
و کند نجومی آن خارج را از میسر زمین کره
ستارههای به برخورد اثر در آن باعثانفجار حتی

شود. دیگر
فرو رفتم. فکر در خبر این از شنیدن بعد
کافی سال هفت آیا کردم فکر خودم با اولش
اقامت باشیم برای دیگری کره دنبال که به است
ببریم؟ در به سالمت جان این انفجار خطر از و

فکرنمیکنم!
این خبر هم مثبت جنبه به بعد سعی کردم

آرزو شب تا صبح که آن هایی کنم. فکر کمی
کمی خوشحال باید بروند آخوندها میکنند 
خودش  کنند خدا اگر۲۷ سالدیگر صبر باشند.

داد! خواهد را آنها ترتیب

رییس روانکاوی یک
ایـرانی جمهور

یک کشورمان جمهور رییس که دلیل ده
دارد: شل پیچ

نور  هاله با را ملل سازمان نورافکنهای ۱۰ـ 
است! گرفته عوضی زمان امام ارسالی

کاپشن  هنوز و کاریندارد پیشرفتمد با ۹ـ 
میپوشد! را خود ۵۷ انقالب زمان

گرم  برای گاز کشورش مردم که وقتی ۸ ـ
را به طبیعی گاز منابع از نیمی شدن ندارند

ترکیهمیفروشد!
هنوزفکرمیمندکهگوجهفرنگیدرمحله  ۷ـ 

است! زمان شاه قیمت او به اقامت
را  وکافران مرتدین کشورش داخل در ۶ ـ
با فیدل و در خارج از کشورش اعدام می کند
بدل و رد  کیس فرنچ  چاوز  هوگو  و کاسترو 

میکند!
کره  سیاسی نقشه کشورهایی از حذف از ۵ـ 
که این است سازمانی عضو ولی زمین می گوید

است! شناخته رسمیت به را کشورها
اکثر  اما مخالف پارتیبازی است خودش ۴ـ 

هستند! او و فامیل او فک کابینه افراد
ترجیح  را به جنیفرلوپز رجبی فاطمه ۳ ـ

میدهد!
شده  ناپدید عراق سامره در زمان امام ۲ ـ
برگشتش منتظر  ایران جمکران در اما  است

است.
پیچ یک میکند ثابت که یک شماره دلیل و

وجود دارد: در احمدینژاد شل
بزرگ  قدرت تنها ایران که میکند فکر ۱ ـ

ولمعطلند! کشورها بقیه دنیاستو

آمریکا کارت گرین
فرط از که اروپایی موسسه یک آمار طبق
میگیرد تعداد آمار فقط شب تا بیکاری صبح
قرعهکشی در شرکتکنندگان و متقاضیان
ایران کشور در سال گذشته آمریکا گرینکارت
چند کمک با است. داشته افزایش برابر چهار تا
محققینومتخصصین از نفر دوسه و رفقا از نفر
سیاسی وکارشناسانامورمهاجرتوچند وکیل
این علت توانستیم آنجلس لوس مقیم ایرانی
زیر شرح به را آن ها دالیل و بررسی را افزایش

خالصه کنیم:
معموال  هموطن نجیب ایرانیان برای ـ ۱۰
کشورشان بفهمند تا میکشد طول سال سی

قابلزندگینیست! دیگر
اجناس  تولیدکنندگان و فروشان عمده ۹ـ 
خود در ایران از طریق البیست آمریکا در ایرانی
تشویقکردهوآمریکا را مهاجرتایرانیانبهآمریکا

نمودهاند! قلمداد زمین کره بهشت را
چندنفرشایعکردهاندکهبرایقرعهکشی  ۸ـ 
از اسمی مکه ثبت نام میشود و مجانی به بلیط
(می گویند نیاوردهاند! درخواستی فرم در آمریکا
کرده را کار این عربستان تورهای شرکت

است.)
که  هستند آرزوی این ایران در مردم ۷ ـ
گرین کارت شوند حتی قرعه کشی برنده یک در

آمریکا!
چشمی  هم چشم برای ایران مردم ـ  ۶
از گرین کارت قرعهکشی در بگویند که این و
این به داشته اند بهتری شانس همسایهشان،

زدهاند. دست کار
وزارت  کارکنان از اسالمی جمهوری ـ ۵
از آمریکا در جاسوسی برای که خواسته کشور
گرینکارت داشتن  یعنی قانونی بسیار  طریق

اقدام کنند!
اقوام  ایرانی که خانوادههای بسیاری از ۴ ـ
قرعهکشی سالهاستندیده اند را آمریکا در خود
خود هدف به رسیدن راه  تنها  را گرین کارت

میدانند!
موسسه  این آماری اطالعات اصال ـ ۳
بدین وسیله ایران و میخواهند ساختگی است
دهند! قرار جهان مردم تمسخر مورد بیشتر را
آنجلس در لوس حزباللهی یک وکیل را (این

است.) گفته

نحوه  گرین کارت قرعه کشی در شرکت ۲ ـ
شده است. به رژیم اسالمی اعتراض جدید

یک شماره دلیل و
برای  که اشتباه فکر کردهاند به مردم ۱ ـ
شرکت قرعهکشی در سوخت کارت دریافت

سبز! و نه کارت میکنند

هفت سین سفره دعای
تهرانی یک

را فرخنده تو ایام این در بارالها... خدایا، 
دارند در کن دقیقه صبر که... یک قسم میدهم
و باشد انتظامی میکنم نیروی فکر می زنند...
دنبالماهوارهآمدهاند...چیداشتممیگفتم؟...

اونجایی؟ هنوز خدایا... ...

نوروزی جوکهای
ایران امروز مالهای شوخی با

با مردم مالها هفتسین سبزه ـ فرق سئوال
عادیچیست؟

سبزه و دارد قرمز روبان مردم سبزه ـ جواب
سبز! روبان مالها

***
دوست ندارند؟ چرا مالها سنجد ـ سئوال

از سنجد خوردن با تنبلیشان چون ـ جواب
کنند! کار میشوند مجبور و میرود بین

***
سئوالـچطورمی شودیکحاجیفیروزملی

کرد؟ شناسایی را مذهبی ـ
بزند نوروز ایام در سال ماه یک اگر ـ جواب
مداحی شغل سال ماه بقیه یازده و برقصد و

داشته باشد!

***
هفتسینسیر چرا مالها سر سفره سئوالـ

نمیگذارند؟
سیر متنفر از دراکوالها که این برای ـ جواب

هستند!

***
زندان به را فیروز حاجی دولت چرا ـ سئوال

انداخت؟
اذهان عمومی! تشویش جرم ـ به جواب

***
هفتسین سفره دعای مالها ـ چرا سئوال

نمیخوانند؟
تعطیل هستند عید روز که این ـ برای جواب

کنند! کار نمی خواهند و

***
سفره سر مال را یک می شود چطور سئوال:

هفتسینکشاند؟
روی سفرهخورش اگر بهجایسمنو جوابـ

قیمهبگذاریم!

رسمی و دقیق وقت
کشور

رییس که محمد احمدینژاد میدانید حتما
در که نداد سال گذشته اجازه ما کشور محبوب
ببرند. جلو ساعتها را یک ساعت سال شروع
فرهنگهای یک تقلید از ساعت را تغییر وی

غربیخواند.
او گفت: منخودممهندسمکانیک هستم و
برایصرفهجویینور خورشید میدانم کهکشورما
نباید نوچههایش میگویند) آمریکا و (چونصرفا
دنبال کندودرجستجوی فرمولتغییرساعت را

بود. باید دیگری راههای
اواسطسال گذشته با تصویب قانونتغییر در
مجلس نمایندگان توسط کشور رسمی ساعت
عقبنشینی گشت به مجبور دولت احمدینژاد
بهار فصل اول در ساعت تغییر که داد دستور و

شود. سابق دنبال مانند
شخص به که افرادی سوی از شایعاتی طبق
هم هنوز گویا هستند نزدیک احمدینژاد
احمدی نژاد بعد ازتصویبقانون جلو بردنساعت
باآن مخالف باقیمانده وحتی قبولنکرده شدیدا
کشور رسمی روی وقت مچیاش را ساعت که
مجریه نیروی راس در که انگار نه انگار دهد! قرار
خبرنگاری جواب در او است. گرفته قرار مملکت
ساعتغلط خودممکن با پرسیده بود:«شما که
دیدارهایمهمرسمی مالقات و استصدها قرار
من که وقتی بود: داده جواب کنید» قاطی را
همه دقیق وقت کننده تعیین که زمان امام با
هیچ نگرانی در تماس باشم ساعتها هستند
من الهام به را دقیق وقت حضرت آن ندارم. خود

است! شما بیدلیل و نگرانی نمود خواهد
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