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خالی از شوخی

شوخی عکسی

و نوروزی ادبیات بهاری
پرنده بهاری

نشانههای رسیدن یکی از بسیاری میگویند
سر آواز شادی از که است پرندگان چهچهه بهار
صدای احتماال بسیارها این از بسیاری داده اند.
به فصول دیگر را خواندن آواز پرندگان دیگر در
چه اصال نشنیدهاند. بهار نفع به تبعیض خاطر
پرندگان زدن چهچهه که است مطمئن کسی
معلوم از کجا از خوشحالی آنها است؟ بهار در
نباشند عصبانی و ناراحت گرم هوای آمدن از که
طبیعت به زدن غر نوعی آنها زدن چهچهه و
با پرندهها میدانید نباشد؟ خداوند فصل چهار
تابستان چه بدبختی و بهار گرمای همه پر در این

میکشند؟

میوه شکوفه درختان و
بهتر در سال بهار دو که کرد نباید تصور چرا
داشتن نوروز عید دو است؟ سال در بهار یک از
نمیتوانست عالم خالق آیا است؟ بد کجایش
شکوفه بار دو سال در درختان که کند کاری
مردم نصیب سال در میوه چقدر میدانید بزنند؟
و میآمد فشار به درخت حاال میشد؟ زمین
باید بیشتر کمی و درخت نر میشد بیشتر کارش
آنها زمستانی تعطیالت یا و میکرد گردهافشانی
هم آن ولی تصورش است بحث دیگری میمالید

کیف ندارد؟ نوروز این ایام در

بهار در درختان عشقبازی
است. درختان گردهافشانی فصل آغاز بهار
روی بر کمک وزشباد با را طبیعتاسپرم های نر
را حامله ماده می پاشد تا درخت درختان ماده
به این مایل ماده درخت اوقات از کند. بسیاری
آیادرخت مادهحقندارد عشقبازیزورکی نیست.
که گرده است درخت کدام بچههایش بداند پدر

است؟ آورده باد را آن
و بوتهها و گردهافشانیگلها به بسیار زنبورها
درختان کمک میکنند. کسی نمیداند چرا آنها
درکار عشقبازیدیگرانفضولیمی کنند؟به آنها

دارد؟ ربطی چه

مهمترین حرفهای
اخیـر سال

که  دارد قصد خودش تحریم با آمریکا * اگر
نمیآوریم و ابرو به خم ما بخریم گندم ما نتوانیم

بخوریم! خالی مدتها نان میتوانیم
ارومیه. جمعه امام ـ

علیه  میخواهد که است آمریکایی چه * این
وقتیکهخودشحتینمیتواند بگذارد تحریم ما
در بازار صرفان ایران کنترل کند دالرش را قیمت

رود؟! باال نگذارد و
امام. همان ـ

در حالجنگنیستیم  مردم دنیا همه با * ما
نمی آید. بدشان ما از  دنیا  کشورهای همه و
این چطوری  که ببینید را چاوز آقای همین 
و میکرد مالی ماچ را ما محبوب جمهور رییس

کن هم نبود! ول
دیگر. جای امام، همان ـ

اتمی  سالحهای ما نمیخواهد چرا آمریکا *
سالحها برای همه این وقتی که باشیم داشته

است! مصارفصلحجویانه
دیگر. جای امام، یک همان ـ

کارت  گرین  قرعهکشی آمریکا که وقتی   *
ببرد و بردارد را ما مغزهای و نخبهها تا میگذارد
قرعهکشی و کنیم مثل به مقابله نباید ما چرا
به را و آمریکایی ها را بگذاریم ایران کارت گرین

ایرانبیاوریم؟
دیگر. امام در جاهای همان ـ

* برای اینکهماهماستکبارجهانیشویم باید 
کنیم. جهانی مبارزه استکبار قدرت با تمام با

دیگر. جای در امام همان ـ

و نوروز و حوا آدم
و حوا میپرسیدم آدم خودم دیشب داشتم از
تقویم موقع میکردند؟ آن نوروز چکار عید برای
نمیدانستند و احتماال وجود نداشت ساعت و
چه سال نو تحویل دقیق ثانیه و و دقیقه ساعت
تا بود نشده اختراع هنوز هم توپ است. موقع

بشنوند. را سال تحویل توپ
چکار چهارشنبهسوری  برای حوا و  آدم
بود. نشده کشف آتش هنوز موقع آن میکردند؟
از رویبوتههایخاموش تا دیوانه مثلدو آن ها آیا

میپریدند؟ نشده شعلهور و
و عور بودند به لخت همیشه و حوا که آیا آدم
عیدی بودند؟ نوروز و برای لباس نو کفش و فکر
میکردند؟ بازدیدعیدچکار و برایدید حوا و آدم
وجود نفر دو آن از غیر کسی که این به توجه با
بازدید حوا میرفت و حوا دیدن آدم به آیا نداشت
کسی عیدی چه و حوا آدم میداد؟ به را پس او
عمو و خاله و یا مادرشان؟ عمه پدرشان میداد؟

آنها؟ دایی و
میرفتند؟ به کجا بدر برای سیزده حوا و آدم
زندگی اگرآن هاهمیشهدر دشتو جنگلوصحرا
میکردندسیزدهبدرشانزیادمعنینداشت.قیافه
برای آیا میپرسید او از آدم که مجسمکنید را حوا
بدر سیزده نیک دوست دارد پیک بدر سیزده روز
کنند؟ تماشا تلویزیون و بمانند خانه در یا و برود
دوست را واقعا آدم حوا آیا آخر:  سئوال و
گره میزد یواشکیسبزه بدر روزسیزده داشتو یا

شود؟ نصیبش خوبی شوهر تا

است؟ کدام برنده
و سیاسی تئوریسینهای و متفکران بیشتر
جدید سال دنیا پیشبینی کردهاند که اقتصادی
سال  میالدی و هم ۲۰۱۲ سال میتواند هم که
برخورد  سال باشد ایرانی شمسی ۱۳۹۱ هجری
این آنها است. دنیا فکری مکتب و قطب سه
کاپیتالیسم و اسالمیسم کمونیسم، را قطب سه

برشماردهاند.
شکستوپیروزیاینسهگروهبسیارغیرقابل
پیشبینیتوصیف شدهاست.ای کاشنتیجهاین
را من تکلیفم تا بود کمی قابلپیشبینی برخورد
را خودم میکردم؛ یا روشن زندگی دنیا و این با
آماده اجباری کار اردوگاههای در شاق کار برای
این قبل از را و اموالم همه امالک و میکردم
میبخشیدم، یا و می فروختم بخورد دولت که
روی نماز جای مهر نقش با ایجاد را خودم یا
میکردم می کردم و سعی مزین و ملون پیشانیم
جمعه های امام از هفته آخر مهمانیهای برای

کنم. دعوت شهرم
شایدهمیکپاسپورتبینالمللیجورمیکردم
مجلل ترین در دنیا ساحلهای زیباترین در تا
هتلهای جهانکهتوسطکمونیستهای کوبایی
برادران توسط و شدهاند ساخته ونزوئالیی و
اداره مسلمان فلسطینی و لبنانی خواهران و
لذت دنیا از و  میکنم خرج را پولم  میشوند

ببرم!

اقتصادی اخبار
گزارش از ایران اقتصادی ویژه امور خبرنگار
کردهکهدرعرض چندهفتهاخیر قیمتخانه های
افزایش قابل تهران در ویژه به ایران کلنگی در

توجهیداشته اند.
پدیده در این استثنا تنها ما می گوید خبرنگار
اقتصادی«خانه سینما»استکهبا اینکهکلنگی
شدهوحتیازسویوزارتارشادغیرقابلسکونت
و هنوز نداشته زیادی قیمت ترقی اعالم گردیده،

دارد. تومان صفر ارزش

فرهادی آقای به پیشنهاد
از بعد فرهادی اصغر آقای اگر من نظر به
کوه کندن شبیه کارش که اسکار گرفتن جایزه
که این بود برای ایران قهرمان باستانی فرهاد
جهان مخصوصا سینمای بین سرهای سری
عوض را اسمش در بیاورد باید هالیوود سینمای
و کوچک به اسم که این ضمن بهترین اسم کند.
فرهاد نمیآید وارد زیادی لطمه او خانوادگی نام
نام یک او کوچک که اسم اوال اسکاری است.
و میآید غیر جمهوری اسالمی در و ایرانی کامال
از بسیاری (و است اصغر شده تبدیل که اسکار
آن از کشور نام اصغر هم در خارج از با هموطنان
مثل آن که آخر در هم «ی» و استفاده می کنند)
امید باشد. به ایرانی کامال و نیاید در عربی اسم

اسکاری! دیگر برای فرهاد اسکارهای

تبریک
«بهار رسیدن فرا باستانی نوروز آستانه در
تبریک عرب برادران و خواهران همه به را عربی»

تهنیتمیگوییم. و
ایران سبز جنبش طرفداران

رییس جمهور سئوال از
رییس از سئوال که طرح این مثل باالخره
جمهور توسطنمایندگانمجلسقراراست عملی
نزدیکان احمدینژادمیگویند کهاوهرشب شود.
وپشتبامخانهاشقدممیزندوجواب پارک ها در

کنکور سئواالت قاچاقچی یک از که را سئوال ها
میکند. حفظ و مرور خریده

دادن نشان اسالمی برای جمهوری تلویزیون
وجود آزادی و دموکراسی هم ایران در که این
از آن که طی کرد کوتاهی تهیه فیلم خبری دارد
مردمپرسیده بودکهاگرجلویرییس جمهورآقای
از او چه سئوالیخواهندکرد؟ باشند احمدی نژاد
همیکهموطنخرم آبادیبه جالبترینجوابرا

کرد. ارایه مصاحبهگر
آقای ایشان میپرسم از سئوال من؟ گفت: او
ادا داری یا خودته قیافه واقعا این احمدینژاد

درمیاری؟!

تسلیت
باستانی نوروز رسیدن فرا سال هر رسم به
سردبیر و «کیهان» روزنامه کارکنان تمام به را
عرض تسلیت وابسته خانواده و نشریه آن محترم

نباشد! آخرتان غم این داریم امید مینماییم.
و داخل ایراندوستان و پارسیان انجمن

خارج از کشور

سینمایی اخبار
برنده فرهادی، اصغر  بزرگداشت  مراسم
در بود قرار که ایران، سینمای برای اسکار اولین
شد لغو در تهران برگزار شود ایوان شمس تاالر
هنری سایر فعاالن و عالقمندان او از بسیاری و
این مختلفی بیانیههای طی ایران در سینمایی و

کردند. تاسف ابراز و محکوم را دولت حرکت
بهانههای به این مراسم برگزاری مسئولین
روی آوردهاند مراسم این زدن برای برهم زیادی
آنجلینا خانم که بود این آنها خندهدارترین و
در شرکت مادونا وقت و بوالک سندرا و جولی
تصمیم مسئولین هم و نداشته اند مراسم را این

گرفتند! آن لغو به

خوانندگان به پاسخ
امسالهممثلسالهایقبلنامههایزیادی
رسیده و از این نشریه و این صفحه نشریه به این
سئواالت زیادی دربارهموضوعات مختلف ازسوی

است. شده مطرح خوانندگان
نامههایامسالبهعلتقویشدن بسیاریاز
ایران از ضد جمهوری اسالمی فیلترشکن های
خوانندگان همه از ما و شده اند ارسال ما برای
بطور ایننامهها بهخاطر شجاعت وصراحت آنها
تکتکودسته جمعیتشکرمی کنیموامیدواریم
نوع بهترین به را آن ها سئواالت جواب بتوانیم
نو سال درباره سئواالت از بسیاری دهیم. پاسخ

است. نوروز عید و
با  پرسیدهاند: قزوین از ایمانی بتول * خانم
یارانههایدولتیهمامسالنمیتوانممانند وجود
سین هفت سر سفره بر طال سکه یک قبل سال

چکار کنم؟ خودم بگذارم.
سکه به جای که است این حل بهترین راه ـ
در زرورق که سکهای شکالتهای این از طال
آلومینیومیطالییپیچیدهشدهانداستفادهکنید.
شبیه چیزی هم که است این کار این حسن
سال تحویل از بعد دارید و هم سفره سر بر سکه
گز و شکالت جای را به سکههای خود می توانید

بخورید. باقلوا و
کرمان  از اصالنپور محسن آقای  *

پرسیدهاند:
در کوتاه و کچل و زرد خیلی سال هر سبزهام
سفره سر آن را میکشم خجالت درمیآید و آب
که در ویاگرا قرص دادن آیا بگذارم. هفت سین
این به میتواند دوستان توصیه به شده حل آب
و پرت چرت آن ها که این یا و کرده سبزه کمک

میگویند؟
امام جمعه محل خودتان ابتدا شما باید از ـ
سبزه استعالم این بودن ماده یا بودن مورد نر در
ایشان و بعد از فتوای استفهام به عمل آورید یا و
اینسبزهدرست دادن ویاگرا به مشخصکنیدکه
جنس روی ویاگرا قرص مواردی در نه؟ یا است
مونث منفی روی جنس تاثیر موثر است و مذکر

می کند. وارد
شیراز  از حسینپور سودابه خانم  *

پرسیدهاند:
که چهارشنبه میگوید جمعه شهرمان امام
این جشن چون بگیریم جشن نباید سوری را
آتش و با ترقه ممکن است است و خطرناکی
زخمیو ناقصکنند.چکار خودشان را جوانانما

میگویند؟ ایشان درست آیا کنم؟
آیا بپرسید جمعه امام این از است بهتر ـ
بیشتر چهارشنبه سوری برگزاری جشن خطر
از میکروب به گل پر و و خاک قمه زدن است یا
مرکز از محترم این امامان مالیدن؟ صورت و سر
راضعیف کنند دستور دارندکهجشنهایملیما
جای به کاش کند. جلوه بهتر خودشان مراسم تا
به را تا شما داشتید چهارشنبه جمعه، امام امام

میکردیم. ایشانحواله
نوشته اند:  مشهد از پارسی پور اعظم * خانم
و واژگون کردن گفتن دروغ این مملکت آنقدر در
به حتی که است عادی شده و معمول حقایق
دقیقتحویل ساعت دولتیکه رادیوی و تلویزیون
اعالمکردهانداطمینانندارم.چگونهزمان سالرا

بفهمم؟ سال را تحویل
خود یکی از دوستان زرتشتی می توانید از ـ
ملی) (نه اینترنت جهانی یا اینترنت ماهواره که

کنید. سئوال دارد
نوشته اند:  تهران سعادتپور از امیر * آقای
کنید کاری نمیتوانید هستید خارج در که شما
نتیجتا و  بیاید پایین  ایران  در  دالر قیمت که
یابد؟ کاهش هم اینجا در کاالها ارزاق و قیمت
نتوانستم قیمتها وحشتناک گرانی با امسال
نوروز عید و کنم تهیه پلویمان سبزی برای ماهی

کردند. کوفتم را
و دالر گرانی برنمیآید. کاری ما از ـ متاسفانه
است حکومت آوردن به فشار خواربار برای گرانی
هم با را خشک و تر آتش متاسفانه و مردم به نه
خود ماهی شما درستش این بود که میسوزاند.
تحریم های غربمیخریدید قبلو پیشاز نوروز را

میگذاشتید. فریزر در و

زنده سرمایه، بر مرگ
سرمایه باد

که «فوربز» انتشاراتی موسسه گزارش به
درآمد ارزش به دنیا (البته میلیاردرهای لیست
دوازده هر از کرده منتشر را تومان!) نه دالری
ثروتمندجهانیکیتبعهروسیهاستویاپاسپورت

قرصهای ساخت آمریکاست. هم اون ویتامین مولتی قرص مشت یک من خوردن سالمت راز جنتی:
و اروپایی را ولش کن کارکرد نداره! چینی

مجلس خبرگان: جلسه حاشیه آخرین در
میبره! خوابشون جلسه وسط نده و دوغ کباب و برنج این ها به گفتم بهت
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شوخی عکسی

میشه؟! ایران جمهور رییس اوباما باراک بزنم آقای اینجا انگشت من اگر مطمئنید آقا ایرانی: جوان پسر

است! آماده جمهوری ریاست انتخابات بعدی دوره رایهای عزیز، دوستان

هفتاد روسی میلیاردر یک و صد از دارد! روسی
زندگیمیکنند. این درشهرمسکو آنها نه نفر و
شهر ترتیب بدین که کرده نتیجهگیری موسسه
از را دنیا کاپیتالیست قلب نیویورک شهر مسکو

گذاشته است! سر پشت میلیاردر لحاظ تعداد
این به شور نه شوری آن «نه به اصطالح
نه و بی نمکی آن به «نه هم شاید و بینمکی»
برد کار اینجا به در باید را شوری شور» این به
آش از داغتر که کمونیستهایسابقحاالکاسه
ازکهنه کارهایکاپیتالیست شدهوگویرقابترا
است. دنیا همین ندارد. هم ربوده اند. اشکالی
برای عربستان سعودی از کاسه داغتر ما مگر

نشده ایم؟! گسترشاسالم

سیمین و نادر از هم باز
فرهادی بردنجایزه اسکار توسطاصغر درباره
گروهی است. فراوان بحث ایران در هم هنوز
زبان حسود و گروهی او شدهاند هوادار و مشوق
اسکار در مراسم او شرکت او از فیلم انتقاد به
با یا و گرفته ماچ خانم فالن از چرا که گشوده اند

است. داده دست دیگری زن
فرهنگ و قاطیتر وزیر از همه وسط در این
و اسکار با این نمیداند که اسالمی است ارشاد
بسیار داستان تیز زبان کند. چکار فرهادی این
تصویر به را ایران امروز جامعه طبقات او ساده
در که فیلم به یاد ماندنی صحنه است. کشیده
تبلیغاتجهانیاین فیلمهم گنجانیدهشدهاست
ابتدایفیلم است. گفتو گوینادروسیمیندر
میپرسد: قاضی از سیمین که صحنه ای همان
با من به نمیخواهد چرا بپرسید آقا شما از این
پدرم جوابمی دهد: بهخاطر و نادر خارجبیاید؟

دارد. آلزایمر که
تو پسرش او که نمیفهمد سیمین می گوید:
هستیونادر جوابمیدهد:ولیمن کهمیدونم

است. من پدر او
گویا ایران در ما سینمایی خبرنگار گزارش به
چند که طی آن بوده ارشاد جلسه ای در وزارت
نفریپیشنهادمیکنندازاصغرفرهادیدرمراسم
وزیر ارشاد گفته قدردانی شود. بزرگی تجلیل و
فیلمش این کار با سر گذاشته را بابا ما این بود:
و و خفن مخفی پیامهای دیالوگ ها تمام  و

تماشاگر میدهد. سمبولیک به
همه ولی بود: گفته کسی گویا جلسه این در
فیلم این نمیفهمند که و آگاه نیستند که مردم
اونها میدهد: جواب هم ارشاد وزیر گفته. چه
نمیفهمندکهاینچیگفتهولیمنکهمیدونم
اینچیگفته!(درستمثلحرف هایسیمینو

کنید! حال تاثیر فیلم را نادر).

از سوریه آخرین خبر
االسد بشار امسالایناستکه نوروز بد خبر
ادامه و برای نیست تاج و ترک تخت به حاضر
و به نظامیان خودش سلسله دیکتاتوری حیات
خاموش برای که دستور داده خود ویژه ارتش
بکشند. را نفر آخرین تا اعتراضات صدای کردن
دستور این نظامیان با جلسه آخرین در او
ژنرالهای به ترک جلسه قبل از و کرده صادر را
بکشید را نفر آخرین تا اصطالح گفته: خودش

نمیشود! من حال مشمول

تسلیت!
بدینوسیله مراتبصمیمانهترینو عمیقترین
آقای جناب انتصاب جهت را خود تسلیت های
ریاست مرتضویدادستاناسبقتهرانبه سعید
سازمانتامین اجتماعیجمهوری اسالمی ایران
اعالم کهریزک زندان قربانیان و بازماندگان به

مینماییم.
ملل بشر سازمان انجمن حقوق دفتر

با شوخی
ایرانی ضربالمثلهای

این که ید کردها فکر هیچوقت یا آ
و لوس چقدر ایرانی اصیل  ضربالمثلهای
به هم آن هستند؟ خندهدار و غیرمنطقی
امروزه برداشتهای و  استانداردها حساب

جامعه بشری.
نیکی کنید: تو نگاه را این ضربالمثل مثال

بیابانت در ایزد که / انداز  دجله در و میکن
باز. دهد

کلی و هواپیما بگیری چی؟ بلیت یعنی این
حاال اگر از دجله. رود کنار بروی و کنی خرج
باید بنزین پول کلی کنی استفاده هم اتومبیل
که نمیآید گیر هم  شتر االغ و و  خر بدهی.
مسافرت هزینه و در پول صرفهجویی مقداری
به که خرج کنی کلی باید حال هر باشی. به کرده

برسی. دجله رود
که نتیجه بیابان یک در بروی هم دوباره بعد
حاال به آب را از خداوند بگیری! انداختناین چیز
را از خودت همان رودخانه پاداش در چرا نباید

سفته میده؟ خدا مگر خداوند بگیری؟
گذشت سر از که آب را: ضربالمثل این یا

نی. صد چه نی یک چه
متر و زمان خط کش آن که در است طبیعی
نیزارها از شده اندازهگیری نیبریده وسیله و نبود
آن زمان علم که هست هم بوده است. مشخص
با فشار آب یک نی فشار فیزیک نبوده که بدانند
می توان نی با یک فرق می کند. خیلی نی صد
نی صد و با صد بیایی آب و به سطح شنا کنی

مرده ای. بار
اسب پیش کشی دندان این ضرب المثل: یا و

نمیشمارند. را
آدمبررسی گاهیخوباستکههرهدیهایرا

شمارد؟ را اسب این دندان نباید چرا کند.
و دادهاند کادو  شما به را اسب  این اگر
این دلیل نمیتواند آیا است کم دندانهایش
دوست را شما زیاد دهنده کادو شخص که باشد
و با دندانهای سالم یک اسب جای و به ندارد
دندان های کمتر با اسب یک سفید مسواک زده

است؟ داده هدیه معمول حد از
مگو میکن  کار برو ضربالمثل: این یا  و
کار. است جاودانی سرمایه که / کار چیست
بین کارگران جنگ زمان آن در است که درست
نداشته ارزش اضافه سرمایه وجود کارفرمایان و و
استامااگرکارسرمایهباشدفکرنمیکنیدکارگران

باشند؟ داشته اعتراض ضربالمثل این به باید
از بعضی درباره آینده باز هم شماره های در
عملی پایه و ضربالمثلهای بدون اساس این
سخن داده اند نسبت ایرانیان به را آنها که

خواهیم گفت...

افکار عمیق نژادی
مناصالمتوجهحرفکسانیکهاحمدینژاد
از نمیشوم. می کنند مقایسه هیتلر آدولف با را
قضیهبرهانخلفیاشقیقهگذشتهچطورمیتوان

آریایی نژاد اعتالی برای را و روزش که شب کسی
وکس مقابل نژادهایدیگر اثباتبرتریآنان در و
نکوهش برایتحقیر و روزشرا دیگریکه شبو

کرد؟ مقایسه هم با میکند را سپری نژاد این

تلفنی شوخیهای
ایران با

توضیح دادهام بار قبالهمچند که همانطور
کارتهای فروش که در کار من رفقای از یکی
من به کارت مجانی چند دور است راه تلفن
کس ایران در استفاده کنم. از آنجا که تا داده
مجانی دقایق بزنم زنگ او به که ندارم را مهمی
داخل هموطنان با کردن شوخی با را کارتهایم

مصرفمی کنم. کشور

تلفناول
رینگ... رینگ... ـ

مشغول بوق صدای ـ
به فحش هم یک (و میگیرم دوباره شماره

میدهم) را داده این کارت که رفیقم
رینگ... رینگ... ـ

الو؟ ـ
آقا. سالم الو، ـ

جنابعالی؟ سالم. ـ
هستم. جواد من ـ

نامطمئنی؟ خود از اینقدر ـ
نه این اسمم جواد است نه منظورم اینه که ـ

هستم. جواد که
فرمایش؟ چیزی. یک این خب، ـ

در و جمهور رییس جناب ارز کنترل دفتر از ـ
میزنم. زنگ اقتصادی جهاد با ارتباط

چکار دارید؟ ـ
رفته، باال  دالر که شنیدهاید حتما ـ

درسته؟
اللهی رسیده! نرفته، به عرش باال که ـ

ازهموطنان تقاضای ـبههر حالجنابدکتر
دارند. کمک

کیه؟ دکتر ـ
احمدینژاد. دکتر ـ

هستند؟ دکتر ایشان ـ
نمیدانستید؟ ایشانمهندسترافیک بله، ـ

دکتر عمران هستند. و
ترافیکدرستوحسابی داریمو ـپسچرا نه

گرفته؟ صورت عمرانی کارهای جایی نه
است ممکن تلفن ندهید. این شعار لطفا ـ

کنترلشود.
دارید؟ چکار من با که بفرمایید ـ

دارید؟ دالر شما ببینم میخواستیم ـ
چی؟ چی ـ

کانادا... آمریکا، دالر دالر! ـ
من مگر بوده کجا دالرم من  آقا نه ـ

صرافم؟
ندارید؟ یورو چی؟ یورو ـ

هم ندارم. حاال دالر ندارم. یورو من آقا نه ـ
میپرسید؟ چه برای

دارید دالر اگر کنم خواهش میخواستم ـ
به شود انجام درست تزریق ما کار که این برای

کمککنید. ما
معتادید؟ شما ـ

بله؟ ـ
تزریق چی می زنید؟ رگ توی هرویین ـ

ندارم. من که مواد میکنید؟
کنیم تزریق بازار به دالر میخواهیم نه آقا ـ
آمریکا بر مرگ نداریم، کافی اندازه به چون و
بخواهیم هموطنان از میخواستیم اسراییل و
مرکزی بانک به را دالرشان یارانه عنوان به
و قیمتها برود باال ما دالر تا نقدینگی بدهند

پایینبیاید.
هزار چهل این بوده! کجا پولم من آقا نه ـ
پس ما از میخواهید حاال دادید را تومان یارانه

بگیرید.
پایین ـبهنفعخودتان همهست. قیمتدالر

میآید. پایین هم خواربار قیمت بیاید
نکن. اذیت آقا، برو ـ

عنوان ـسکهطالچی؟سکهطال ندارید؟ به
خمسبدهید...

نشو... آقا... مزاحم برو ـ
آزاد... بوق تلفن و قطع صدای

تلفندوم
رینگ... رینگ ـ

الو؟ ـ
ایران زنگ به عجب چه میگویم (توی دلم

افتاد) دفعه اول و زدی
آقا. سالم الو؟ ـ

سالم! ـ
حال شما خوبه؟ ـ

و میره! میاد نفسی شکر خدا. ـ
تنگی نفس دارید؟ ـ

سالمتی چاق و تعارف داشتم آقا، نه ـ
میکردم.جنابعالی؟

سازمانانرژی از ـمناکبرحسینزادههستم
می زنم. زنگ اتمی

بدهید؟ ما به مجانی اتمی برق قراره ـ
داشتم. کوچک سئوال تا چند فقط آقا. نه ـ

میدهیم. انجام داریم کوتاه نظرخواهی یک
بفرمایید. ـ

در نزدیکی یکیاز مراکزهستهای اخیرا ـشما
بوده اید؟حتیچندینکیلومتری؟ کشور

مرکز؟ کدام مثال ـ
اسرار جزو بگویم. اسمشانرا مننمیتوانم ـ

امنیتی کشور هستند.
کجا بودهام؟ کجا بدانم که من از خب، ـ

بگویم مرکز من تا بودهاید کجا شما بگویید ـ
نه. مسافرتهایاخیر یا هستهاینزدیکآن بوده

بوده؟ کجا به شما
رفتم. مشهد سفر یک ـ

نه! ـ
خواهرم. پیش یزد سفر یک ـ

بودید؟ هم نطنز نزدیک ـ
تقریبا. ـ

پوستی، مرض نوع هیچ سفر این از بعد ـ
نه؟ یا داشته اید مغزی ریوی،

فکر نمی کنم. نه ـ
است؟ موهایتاننریخته ـ

بود. ریخته قبال ـ
درد استخوان، مدفوع، در خون استفراغ یا ـ
خود نیفتاده به خود شما بدن اعضا کدام از هیچ

پایین؟
نه! ـ

کمتر نشده؟ شما میل جنسی ـ
بپرسید! خانم از باید نمیدانم. ـ

تا صیغه چند است؟ سالتان شما چند ـ
دارید؟

ندارم. هم صیغه هستم. ساله ۴۹ بنده ـ
قبل نداشتن صیغه به میل این آیا عجب! ـ

بعدش؟ یا بود نظنز به رفتن از
رفته بودم یزد. که گفتم من نطنز نرفتم. ـ

خریدید؟ پسته ای هم آنجا گز آیا ـ
مگه؟ چطور آره، ـ

میل جنسی خوردید این گز را اینکه بعد از ـ
کرد؟ پیدا کاهش شما

حرفها چیه؟ این نه آقا! ـ
خانم از نمیخواهم جواببدهید. ـسئوالرا

خجالتزده شوید. شما بپرسم تا
تلفنی هستی؟ مزاحم برو آقا... ـ

بخدا! نه ـ
فهمیدم مزاحم به خدا گفتی همین که ـ

گذاشتی سر کار... و ما را هستی
بخدا! نه ـ

بوق آزاد... و قطع تلفن صدای جایزهها! تفاوت
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