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اخبار با شوخی
مختلف  فقر تعاریف محصولی: خط * صادق

دارد.
فقر را ول کن لطفا برای ما از خط ثروت ـ

تعریفکنیددهانمانآببیفتد!
ورشکستگی. آستانه در تهران هتلهای *

هتل میره کی دیگه خالی خونه همه این ـ
اتاقبگیره!

پسر  شکنجه و آزار دستگیری، * جزییات
بهمن. ۲۲ در کروبی

و مازوخیستی فیلم جزییاتش از است قرار ـ
بفروشند! و پورنوگرافیکدرستکنند

نام  مشکلی به ایران در اسالمی: جمهوری *
ندارد. وجود بشر حقوق

بشر را کسی نباشد و وقتی حقوق معلومه ـ
شد! خواهد پاک مساله صورت نکنیم حساب

به مساجد  زندانها از شکنجه تجاوز و  *
است. رسیده

ثواب دارد هم شدن دوال است که جا این ـ
صواب! هم

و  ساندیس دریافت برای مردم هجوم  *
امسال. بهمن مراسم۲۲ در ساندویچ

و آبمیوه یک که چی؟ که کردهاند ـ انقالب
نخورند؟! ساندویچهم

دستگیری تمام کارکنان سایت «آینده». *
سایت به کنند عوض را اسمش باید حاال ـ

«گذشته»!
*آتش زدنعکسآیت اهللاخامنه ایدرچندین 

تهران. نقطه
شده؟ چهارشنبهسوری مگر اهه! ـ

در ۲۲ بهمن خیلی  حکومت کار * کروبی:
بود. زشت

نیست! هم تحفهای روزهای سال بقیه ـ
برابر  در دنیا ایرانی در سر تا سر هزار * صدها

سفارتهایجمهوریاسالمیجمعمیشوند.
ـومسلماهمهبرایتمدیدوتجدیدپاسپورت

نیامدهاند!
غنیسازی  درصد از خبر احمدینژاد  *

بیست داد.
انضباط  نمره ۲۰ ولی شیمیات نمره خب، ـ

صفر!
علیه  سیما» و «صدا جنگی باش * آماده

مخالفاندولت.
را اسمش سیما» و «صدا جای به باید ـ

لگد»! بگذارند «مشت و
است. موافق ایران تحریم با روسیه *

نامرد داره تقیه میکنه! ـ
حتمی  اسراییل انشااهللا نابودی خامنهای: *

بود. خواهد
انشااهللا اگر و انشااهللا چرا است اگر حتمی ـ

حتمی ؟! چرا است
ارسالی  اشکآور حاوی گاز کانتینر * توقیف

ایران. به

در کانتینر از صدای گریهای که از احتماال ـ
متوجه قضیهشدهاند! میآمده

* خبرگزاریهایخارجی:در ۲۲ بهمنامسال 
بود. سبزپوشان از بیشتر سیاهپوشان تعداد

سیاهپوشانبهخیالاین بیشتر برایاینکه ـ
انقالبشرکتمی کنند کهدرمراسمتشیعجنازه

بودند! آمده آنجا به
دنیا  اسالم واقعی را به رژیم: کل دادستان *

معرفیکردهایم.
نکند! درد شما دست واقعا ـ

کشور وزارت اطالعیه
در که کسانی کلیه اطالع به وسیله بدین
شرکت کرده  ۲۲ بهمن امسال باشکوه مراسم
ساندیس دریافت آبمیوه یک از و بیشتر بودند
پاکت نبودن باز که در صورت می رساند کردهاند
صلواتی ایستگاههای از  یکی  به را آن آبمیوه

نمایند. دریافت رسید و بازگردانند
حسابرسی و حسابداری امور اداره

فاکر! بای بای
خبریافتیمکهآیتاهللافاکر،نمایندهسابقولی
مجلس، سابق نماینده پاسداران و سپاه در فقیه
که بار این فاکر چندین بیماری مرده است. اثر در
طنز جانانه چند بودیم به خلق کم آورده سوژه
سن زیادی او ما کمک کرد. به این صفحه در
مواقع در تا بماند زنده بودیمکه امیدوار نداشتو
این کنیم. علت مرگ استفاده از نام او ضروری
هنوز شده عنوان گوارشی بیماری که آن با فاکر
باقی ابهام پرده در و نرسیده پزشکانفاکر تایید به

است. مانده
مادرفاکربهخبرنگارانگفت:پسرمراچیزخور

کردند! مسموم را او رضا امام مثل و کردند
رسیدن فرا از اضطراب و ترس که شده شایع
از  را اینفاکر رژیم سقوط احتمال و روز۲۲ بهمن
شغل به این که دوباره ترس و او از آورده در پای

رضا حرم امام اطراف در تسبیح شمع و فروختن
است. کرده سکته برگردد

فاکر آیتاهللا چون گفتهاند که هم بعضیها
بود نفهمیده مرگش تا روز نمیدانسته انگلیسی
را آن و چیست انگلیسی به اسمش معنی که
از «جنبش میگویند که کسی از بهطور تصادفی
غش روی زمین درجا و میشنود سبز»یها بوده

میدهد. آفرین جان به جان و میکند

Math For Dummies !
و ۵۰۰  روز۲۲ بهمندوهزار در اگر سئوالاول:
دو هزار مینی بوس  ۶۰ نفر و اتوبوس با ظرفیت
بسیجیازشهرستانها  از مملو ظرفیت۲۰ نفر با
و تهران بیایند به انقالب جشن در شرکت برای
اگردر همینروزپنجهزارموتورسیکلتبا ظرفیت
عهده را بر حفاظت از اینجشن بسیجی امور دو
محبوبیت میزان تعیین کنید که باشند داشته

است! درصد چند این انقالب
رای درصد تعیین برای اضافه نمره توضیح:
میگیرد. اخیر تعلق در انتخابات جمهور رییس

هر بسیجی میلیون چهار اگر دوم: سئوال
برای پاداش و حقوق تومان میلیون دو کدام
از  ۲۲ بهمن انقالب در روز جشن در شرکت
دالر هفت احتساب هر با دریافت کنند دولت
برداشته ایران مردم جیب از دالر میلیون تومان

است؟ شده
که کنید تعیین اگر اضافه نمره توضیح:
از هزینهجشنانقالبامسالچنددرصد بیشتر
هزینهبرگزاریجشنهای۲۵۰۰ سالهشاهنشاهی 

میباشد؟

تسلیت
همه به را آیتاهللا فاکر نابهنگام درگذشت
فاکرها وخانوادههایمربوطهبهویژهبهمادر ایشان

تسلیتعرضمی کنیم.
«کیهان» روزنامه تحریریه هیات

خاطرات محمود
احمدینژاد

علم اسداهللا خاطرات سبک به
چهارشنبه۷ بهمن:امروزخدمتآقاشرفیاب 
زدند که آقا وقت شدم. صبح از دفتر شان زنگ
ایشان دستبوس  به میتوانم و داده مالقات 
علمیه مدرسه زمان از را دفترشان رییس بروم.
از زودتر مرا آقا تا کرد پارتی بازی کلی و میشناسم
بقیهبپذیرد.وقتیکهواردشدمنوریازپنجرهاتاق
و به صلواتیختمکردم بیرونتابید. کار ایشانبه
عمامهاش و بود آنجا مصباح آیتاهللا رفتم. داخل
ایشان کم موی سر و نور قضیه برداشته بود. را
را کنترل ولی خودم به خندهام انداخت کمی
بردند آیتاهللامصباح تشریف این که از بعد کردم.
کرد.گفتند:محمودیچطوری؟ آقا به آقا مرا صدا
قولآمریکایی ها به نظرخیلیشنگولمیآمدندو
جای به مرا هر وقت خوبی بودند. «موود» توی
معلوم می کنند صدا محمودی  احمدینژاد،
میشود ازچیزیخوشحالهستند.جواب دادم:

مرحمتشما. به
نه که نشدم؟ فرمودند: مراحم شدید مزاحم
است. مهربانی شوخ و چقدر انسان آقا مزاحم!
اسالمی ما مملکت سر از را ایشان سایه خدا

کمنفرماید.
دقیقی سئواالت  یارانهها و بازار وضع از
وضع دادم. پرسیدند: جواب همه را و پرسیدند
تعطیل از چطور است؟جوابدادم: بعد زندانها
کردن حصارکجاکم داشتیم وخوشبختانه چند
آنجا در را بقیه و کردیم پیدا ورشکسته کارخانه

میداریم. نگه
این در غیره و تجاوز قضیه که بودن نگران
کارخانهها هماتفاقبیفتد وروزنامههاو رسانههای
خارجی بوببرند. عرضکردمکه طرحیشبیه خانه
کنترل امیالشان که داریم زندانبان ها برای عفاف
تشویق خیلی نزنند. دست زندانیها به و شود
ایشان با را ناهار خواستند که من از و کردند
گوشت کباب آوردند. ساده ای غذای کنم. صرف
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بهمن! ٢٢ روز در مردم خواستههای

مقدار شده و بریان قرقاول چند با جوان و شتر
دیگر که مخلفات چند و روسی خاویار کمی هم
بپرسم. نکردم جرات نمی دانستم و را اسمشان
شکالت با بهمنچایتعارفکردندکه غذا از بعد

انگلیسینوشیدیم. بسیارخوشمزه
ایشان ماشین رفتیم و به حیاط از نهار بعد
کارخانه «بیام که را خودشان گلوله جدید ضد
نشان من به بود ساخته سفارشی آلمان دبلیو»
 ۳۰۰ فقط بودند کرده حساب ارزان چقدر دادند.
خدا حافظ جان بودند. گرفته ایشان دالر از هزار

باشد. آقا
زنگ  آقا دفتر از امروز ۱۴ بهمن: چهارشنبه
فوریببیند. تاکنون زدندکه ایشانمیخواهدمرا
این سرعت را به ایشان که سعادت نداشته بودم

کنم. هفت روز مالقات بعد از
که دیدم را لبنانی یک شدم وارد که وقتی
نمیشناختم. را او میکند. خداحافظی دارد
خبر؟ چه احمدینژاد پرسید: و پذیرفت مرا آقا
عصبانیاستچونمرا مانند فهمیدم حضرتآقا
دادم: جواب صدا نکردند. محمودی قبل دفعه
عکسی ناگهان است. امان و امن نیست. خبری
من نشان به و کشیدند بیرون عبایشان از زیر را
سهراهی در بود ایشان پوستر از عکس دادند.
بودند. رنگ پاشیده سبز رنگ رویش آذری که
که دیگر را عکس های که خوب چه رویم پرید. و
رویشان «مرگبردیکتاتور»نوشتهبودندبه ایشان

بودند. نداده نشان
دستگیر را متخلفین که دادیم توضیح
آیتاهللا توصیه به که فرمودند  کرد. خواهیم
به و کنیم دستغیب گوش خاتمی و و شیرازی
کسی تا کنیم اعدام را نفر سیصد نفر سه جای
بعد پرسیدند: باشد. نداشته را این کارها جرات
جواب میخواستم چیست؟ مردم این مشکل
که است همانطور بدهممشکلشانوالیتفقیه
بود، اما «رستاخیز» حزب مشکلشان زمان شاه
آقایشریعتمداری گفتم: گرفتمو را جلویخودم
هدایت بیرون این ها از میکند که تصدیق هم
و چرت هم تو گفتند: و خندیدند می شوند.
قبولمیکنی؟چند پرتهایروزنامه«کیهان»را
دادم. جواب را همه و پرسیدند هم دیگر سئوال
نخواست که من ایشان از بود اما شده وقت نهار
ایشانصرف کنم. وقتیکهداشتمبیرون با را نهار

زیر و رسید راه از محصولی صادق آقای میرفتم
خانه و زمین سند و قباله سیصد دویست بغلش
نکرد. فکر آشنایی اظهار و شد رد کنارم بود. از

بود. نشناخته میکنممرا
آقا نماز بودم که سر سهشنبه بیست بهمن:
مشغول ایشان با و کردم قطع بالفاصله زد. زنگ
ایشان  به بودند. ۲۲ بهمن نگران شدم. صحبت
آبروریزی عاشورا مثل بار این که دادم دلداری
پرسیدند. اتوبوس ها مورد در کرد. نخواهیم
شهرستانها از همه آمادهاند که که دادم توضیح
حرکت کنند. خیلی تهران طرف از بسیجی به پر
که سپاه میدان کردند تاکید خوشحال شدند و
سبزها از هیچکدام تا کند محاصره را آزادی

تجمعنکنند.
کارم دفتر یکم بهمن: در بیست و چهارشنبه
خیابانها کار نقشه روی فیروزآبادی با بودم و
و پخش شهر در را بچهها چطوری تا می کردیم
چند که داشت زنگ زد. شکایت خانم کنیم. پال
برای کرد که اصرار و رفتهام خانه دیر به روزی
غذای یک که گفت بروم. خانه به زودتر شام
پخت دستور که کرده درست ونزوئالیی خوشمزه
گفتم: تویش است. گرفته چاوز خانم را از آن
باشد خوک هم اگر گفتند: نباشد. گوشت خوک
حاضر شوخو عیالبسیار بود. ذبححاللخواهد

جواب است.
من با برای شام که داشت فیروزآبادی اصرار
و گفتم: کردم گندهاش هیکل به بیاید. نگاهی

بعدا! باشه
کرد! خدا رحم بهمن: سوم بیست و جمعه
کردیم پر را رسید.خیابان ها بسیجخوببهدادما
ونگذاشتیمسبز هازرزیادیبزنند.شاهکارکردیم.
ایستادیم. جلوی هفت میلیون میلیون یک با
نیامدند. بیرون خانه از  ترسشان از خیلیها
اعدام هایهفتهقبلتاثیرخوبیداشتهاست.باید

کنم. شیرازی گوش آیتاهللا حرف به بیشتر
و دو بود گذاشته مسیج پیغامگیر آقا روی
محمودی همان احمدی نژاد جای به مرا بار سه
خودمونی صدا فرمودند وکلی هندوانه زیر بغلمن
هیجان با را پیغام نوار بار هفت شش گذاشتند.
و آمد در صدایش و سر خانم تا کردم گوش زیاد

نکنم. دعوا ایشان با کردم سعی کرد. صدایم
رجبیبداخالق تر فاطمه از عصبانیبشود اگر

میشود. قول دادم کهروزعشاق یعنی روز یکشنبه
درخانهبمانمو برایایشانهدیهای تهیهکنم.قرار
کند که است همانگل وچادرمشکیباشد. خدا

نزند. غر و باشد راضی امسالش چادر رنگ از

تنهایی قصههای مجموع از

برف
برف شب نیمه از بعد که گفته هواشناسی
بود که دیدمخبری  ساعت۱۲ و ۴۵ دقیقه میآید.
به ادارهشانکهچطورشد؟ زنگزدم برفنشد. از
ساعت داشتهاند. حدود فنی دادند نقص جواب
شروع به باریدن کرد و نصف شب برف دو بعد از
هم خوبی که بخوابم. برف راحت رفتم خیال با

و صدا نمیکرد. سر اصال مثل باران بود
بود. با خوابش برده زنگ نزد. صبح ساعتم
عقربه بزرگ خواب بیدارش کردم. از و لگد مشت
چندین بودند. سه مانده ساعت روی کوچکش و
شنیع کارهای مشغول که را عقربه دو این مچ بار
را ازهم آن ها بودمو و خالفاخالقهستندگرفته
کرده. تمام باطری بهانه آورد که بودم. کرده جدا
کوکی شماطهای که ساعت گفتم بهش که وقتی
و کشید خجالت خیلی ندارد الزم باطری و است

شد. شیشهاش پر از عرق
به مچ را او و گرفتیم دوش هم با کمی بعد

زدم. خانه بیرون و از بستم خودم
یک ماشینم روی آمده بود و برف شب تمام
ساعتمیکساعتزودتر اگر بود. برفنشسته متر
تمیز باید برف متر نیم االن شاید بود زده زنگ
رسیدن برای یک متر. حسابی جای به میکردم

بودم. کرده دیر اداره به
احمقی یک که دیدم رسیدم کار سر که وقتی
توی و رفته ماشینشرا درجایپارک منگذاشته
زنگ پلیس به شدم. عصبانی خیلی ساختمان.
جا پارک این مشکوک اتومبیلی که و گفتم زدم
و ساعت می آید تاک و تیک صدای از آن که شده
نمرهاشهمباDTA شروعمیشود کهمعنیمرگ 
را آژیرکشانآمدندوماشینیارو میدهد. آمریکا بر
البته دلمبرای باجرثقیل بردند.خیلی حال کردم.
طرف بسته ماشین اگزوز لوله به را آن ساعتم که

سوخت. کمی کند تیکتاک تا بودم

نشستم و رسیدم کارم  میز  به که وقتی
رییس طرف از دیدم. میزم روی را یادداشتی
دفترش توی فورا مرا می خواست که بود جدیدم
از سئوالداشت. درباره دیر آمدنم می دانم ببیند.
اداره سکرتر با خانم پلهها را زیر او مچ که موقعی
به غریبی و عجیب به دلیل بودم گرفته روبرویی

میکند. میهد و اذیت گیر من
جایش از دید میزش جلوی مرا که وقتی
که دوباره کشید: فریاد عصبانیت با و شد بلند
برف دوباره دادم: جواب خونسردی با آمدی! دیر
زودتر هم که ظهرها بود. فریادکشید: بعد از آمده
توی که این برای دادم: جواب میکنی. تعطیل
آنقدر به خانه برسم. به موقع نکنم و گیر برف
آتش فکر کردم االن از دهانش که بود عصبانی
را میزش کاغذهای روی همه می زند و بیرون
برداشت. را و گوشی زد تلفنش زنگ میسوزاند.
گوش خط که به طرف آن سوی همان طور
قرمزتر و قرمزتر صورتش لحظه به لحظه میکرد
فریاد کشید: رویتلفن و میشد. گوشیرا کوبید

احمقها! احمقها!
روی باالخره کاغذهای که شد عصبانی آنقدر
میزششروعبهسوختنکردندودودتمامدفترش

کس شده؟ چی پرسیدم: آرامی با گرفت. فرا را
دیگریهمدیرآمده؟فریادکشید:احمقهاماشین
برای که یدککشپلیس بردهاند پایینشهر با مرا

کنند. جستجو را آن بمب دفع
آت و تمام که جعبه یک با بعد یک ساعت
آنریخته در آشغال هایروی میزموکشوهایش را
که باری بود اولین این زدم. بیرون از اداره بودم
کنار پارک نیمکت روی می شدم. اخراج کارم از
اداره نشستم وتوی جعبه مشغول جستجو شدم.

کردم. پیدا را عکسی
که جدیدم  رییس و  سکرتر  خانم عکس 
غیراخالقی کارهای ساعت عقربه دوتا اون مثل
تلفن دستی ام  بودند. با لب تو لب و میکردند
اگرخانمآقای را گرفته بودم. مخفیانهعکسآن ها
پارهاش میکرد. تیکه میدید را این عکس رییس
خواستمبلندشوموبهدفتررییسمبرگردمودرباره

کنم. صحبت او با عکس
بود. کرده آمدن به شروع شدیدی برف
وقت ولی نزدیک است چند نمیدانستم ساعت
اداره بعد به و اول ناهار بخورم که بود. گفتم نهار
هم برایتاخیرمداشتم:هم بهانهخوبی برگردم.

عکس... هم و برف
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