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 مثالً مقدمه

 گويم بارها براي اينجانب پيش آمده كه در محفلي به محض اينكه مي
 اين مسئله نه » ! چه جالب ، پس يه جوك تعريف كن « : گويند طنز نويسم ، مي

 . بارها اتفاق افتاده است تنها براي من ، بلكه براي اكثر طنزپردازان بارها و
 علت آن هم مشخص است ، چون عده كثيري از مردم تعريفشان از طنز در

 ! ولي به راستي طنز يعني اين؟ » دار هر چيز خنده « : شود يك جمله خالصه مي
 فرق بين طنز ، جوك و ساير كلمات مترادف در چيست؟ براي آنكه اين مسئله

 ر خالصه به تعاريف چهار اصطالح در همين مقدمه كتاب روشن شود ، به طو
 . كنم اي مي هزل ، فكاهه ، هجو و طنز اشاره

 كه جنبه شخصي است به قصد خنده بيشتر شوخي يا خوشمزگي هزل
 تريست و عموميت داراي زبان پوشيده همان هزل است كه ، فكاهه . دارد

 ر يست تمسخ انتقاد ، هجو . در اصل هزل و فكاهه فاقد انتقادند . دارد بيشتري
 هجو اگر جنبه عمومي به خود . باشد داشته شخصي و خصوصي كه جنبه آميز

 . شود طنز مي ، بيان كند و لفافه خواهد بزند در پرده بگيرد و حرفي را كه مي
 هاي ديگري همچون جوك پس همان طور كه متوجه شديد طنز با واژه

 و مفاهيم و فكاهه از زمين تا آسمان توفير دارد ، چون در طنز هميشه معاني
 در واقع طنزپرداز . كند عميقي وجود دارد كه خواننده را وادار به تفكر مي

 همواره حامل خبرهاي تلخ و ناگوار است ، از فقر و گراني و تورم گرفته تا
 بنابراين اين . مشكالت فرهنگي، اجتماعي، سياسي و مسائلي از اين دست

 را به خواننده نشان شود كه طنز هميشه روي شيرين خود مسئله باعث مي
 مسئله ندهد و وي را نخنداند و حتي مواقعي هم اشك او را در بياورد كه اين

 . از خصوصيات طنز تلخ است
 اي كه دوست دارم در اينجا مطرح كنم اين است كه متأسفانه نكته

 اند بعضي از طنزنويسان به اين خاطر كه طنزنويسي را شغل خود قرار داده
 هاي خود نوشته ي تيله ف ، استه يا ناخواسته در فضاي كنوني اند خو مجبور شده

 روند گوسفندها به بهشت نمي ۱۰

 هاي غير تا بتوانند در مطبوعات يا خبرگزاري لطيفه پايين بياورند را در حد
 نيز البته به طور اينجانب . كنند مستقل جايي براي امرار معاش خود پيدا

 آگاهانه و براي كسب تجربه بعد از دعوت به همكاري از طرف يكي از
 شروع به با اين خبرگزاري ها ، هاي وابسته به يكي از سازمان رگزاري خب

ماه متوجه شدم كه ديگر تاب و تحمل ادامه اين ۴ همكاري كردم ولي بعد از
 ) تر از آن در حد لطيفه و حتي پايين ( را هايم روند و پايين آوردن سطح نوشته

 التحرير بسيار خوبي بنابراين با اينكه حق . ندارم براي درج در آن خبرگزاري
 دادند ، قيد همكاري با آن خبرگزاري را نسبت به نشريات مستقل موجود مي

 را م البته اگر بشود كارهاي ( كه به آن اعتقاد دارم را زدم و سعي كردم طنزي
 ام كه يا بنابراين تصميم گرفته . معاوضه نكنم با پول ) طنز به حساب آورد

 ر جامعه زي باشد كه به آن اعتقاد دارم و د نويسم چي ننويسم يا اگر مي چيزي
 ! حال چه قابل ارائه به جايي باشد يا نباشد ، بينم امروزي به وضوح مي

 هاي البته موارد گفته شده دليلي بر اين موضوع نيست كه تمام نوشته
 موجود در اين كتاب در قلمرو طنز واقعي جاي داشته و به دور از ايراد و

 بينم ا هنوز در ابتداي راه پر پيچ و خم طنز حقيقي مي من خودم ر . اشكال است
 ! م كن ي خطرناك عبور كه اميدوارم در ادامه ، بگذارند به سالمت از اين جاده

 الزم به ذكر است كه بعضي از مطالب اين كتاب قبالً در نشريات
 گوناگوني چون دوماهنامه طنز و كاريكاتور ملس ، ماهنامه طنز و كاريكاتور

 چاپ ... ، ماهنامه طنز و كاريكاتور ستون آزاد ، هفته نامه گل آقا و بچه مشد
 ها با جرح و تعديل روبرو شده البته در مواردي اين نوشته . و منتشر شده است

 . بود كه در اين كتاب سعي شده حدالمقدور تمامي آثار به طور كامل ارائه شود

 ي فرهاد ناج
Farhad.Naji@Gmail.Com 
www.FarhadNaji.com
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 نثر طنز
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 ساعت كتاب بخوانيد ۱۶ روزي :)

 يكي از مشكالت اساسي ما عدم آگاهيست كه ايـن مسـئله تنهـا يـك راه
 اينجانـب نيـز بـا اينكـه . چاره دارد و آن هم مطالعه ، مطالعه و مطالعـه اسـت

 سـاعت مطالعـه ۱۶ ها داشتم ولي االن روزي ل مطالعه زيادي در طول اين سا
 چون . بندم گوييد يا خيلي بيكار تشريف دارم يا دارم خالي مي حتماً مي . كنم مي

 گيريم كه خيلـي اينجانب به هيچ عنوان آدم خالي بندي نيستم پس نتيجه مي
 ۸ ساعتي كه گفتم فقط ۱۶ بيكار هستم چون در طول شبانه روز به غير از آن

 . دهـم ماند كه آن را هم به خورد و خوراك و خوابم اختصـاص مـي ساعت مي
 خـوب . كني گوييد پس خرج و مخارجت را چطور تأمين مي االن پيش خود مي

 اين هم مشخص است ، چون اينجانب زن و بچه ندارم مسلماً خرج و مخـارج
 مانـد و يـك جـاي فقط يك خورد و خوراكي مـي . آنچناني نيز نخواهم داشت

 آن هم به لطف دوستان به طور رايگان در اختيارم قرار گرفته اسـت خواب كه
 گوييـد از االن مي . ساعت مطالعه داشته باشم ۱۶ تا من همچنان بتوانم روزي
 گويم نه ، چرا خسـته بشـوم ، از بيكـار شوي؟ مي اين همه مطالعه خسته نمي

 گاهيم روز به دانم آ الاقل مي . نشستن و در و ديوار را نگاه كردن كه بهتر است
 به تمام دوستان ، آشـنايان و همكـاران نيـز توصـيه . كند روز افزايش پيدا مي

 . ساعت مطالعه كنند ۱۶ كنم كه حتماً روزي مي
 آقاي صادق دربنديان چنـد دقيقـه اون كتـاب رو بـذار كنـار ، بيـا : بلندگو

 ! مالقاتي داري
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 توالتولوژي :)

 يش يك فكر بكر به ذهنم خطور كرد كه دوسـت دارم آن را در چند وقت پ
 البتـه مـن . اختيار مسئوالن قرار دهم تا هر چه زودتر اين ايده را عملي كننـد

 ام كه اين ايده چرا به فكر مسئوالن به خصوص مسئوالن سـازمان واقعاً مانده
 سئوالن توان فهميد م چون تا جايي كه از خبرها مي . ملي جوانان نرسيده است

 ما از اين جور راهكارهاي عملي تا دلتان بخواهد براي حل مشـكالت جوانـان
 رونـد كنند و تا پاي اجراي آن نيز پيش مي در چنته دارند و هر از گاهي رو مي

 دهم كه بـه البته اين احتمال را مي ! كنند و حتي بعضي از آنها را نيز عملي مي
 به . هن مسئوالن خطور نكرده است علت  مشغله زياد كاري اين فكر بكر به ذ

 نظرم با عملي كردن طرح اينجانب نه تنها بعد از سه سال همه جوانان صاحب
 شوند بلكـه بيكـاري هـم از بـين رفتـه و ازدواج جوانـان بـا سـرعت خانه مي
 يابد و حتي با ادامه اين طرح نسل آينده هم در بدو تولد اي افزايش مي فزاينده

 تازه اگر اين طرح بـه خـوبي . شود ه و صاحب شغل مي مورد حمايت قرار گرفت
 توانيم اولين صادركننده آن در جهان باشيم و جوانـان متخصـص اجرا شود مي

 . در اين زمينه را به عنوان نيروي كار به خارج از كشور اعزام نماييم
 براي اجراي اين طرح در ابتدا بايـد يـك رشـته دانشـگاهي جديـد بـا نـام

 كنيم تا جوانان ما به صـورت مخـتلط و بـا نسـبت مسـاوي توالتولوژي ايجاد
 نام كنند و با صرف يك هزينه مناسب بعـد از سـپري بتوانند در اين رشته ثبت

 نكته مهـم و . كردن يك دوره چهار ساله مهندسي توالتولوژي را كسب نمايند
 بايست بـه حياتي در اين رشته ارائه پروژه پاياني به صورت عملي است كه مي

 روند گوسفندها به بهشت نمي ۱۶

 بدين منظور يك دختر و پسري كـه در طـول ايـن . رت دو نفره ارائه شود صو
 اند با دريافت يك وام توالتولوژي به چهار سال از هم شناخت الزم را پيدا كرده

 اي از شهر يا بين شـهر سرعت و با كمترين هزينه يك توالت عمومي در نقطه
 رده و بـا گذاشـتن اند احداث ك هاي مختلف گرفته خانه كه مجوزش را از وزارت

 يك ميز و صندلي جلوي در خروجي نفـري صـد تومـان از كـاربران دريافـت
 توانند به راحتي وام گرفته شده را پـس با اين كار عالوه بر اينكه مي . كنند مي

 تواننـد دو نفـري در كنـار دهند ،  تمام خرج و مخارج عروسيشـان را نيـز مـي
 توانند با احـداث ن هم به دنيا آمد مي يشا تازه هر وقت بچه . يكديگر در بياورند

 گانه و قرار دادن فرزندشان پشت ميز مخصوص آن قسمت ، خـود قسمت بچه
 تواننـد بـه راحتـي در ضمن دختر و پسـرهاي مـذكور مـي . اشتغال زايي كنند

 درسشان را نيز در هنگام كار خوانده و در اين رشته تا دكترا و فوق دكتـرا نيـز
 هاي بهداشتي هم جاي نگرانـي نيسـت ت اين سرويس براي نظاف . پيش بروند

 توانند به راحتي شان مي دار شدن وجهه مهندسي چون براي جلوگيري از خدشه
 شخصي را براي اين كار استخدام كنند و آنها فقط كار نظارتي را روي رعايـت

 در مورد درآمدزايي اين شغل هم اصـالً . مسائل بهداشتي بر عهده داشته باشند
 ران نيست چون اگر توالت مربوطه را در جاي مناسبي احداث نماينـد ، جاي نگ

 . توانند به درآمد ميليوني دسـت پيـدا كننـد با دريافت صد تومان از هر نفر مي
 تازه با فروش كود آن به مزارع و باغات اطراف به رونق كشـاورزي و اشـتغال

 روز افـزون همچنين با گسـترش . شود زايي غير مستقيم هم كمك شاياني مي
 هاي عمومي به همـراه توان به صادرات توالت اين طرح در چند سال آينده مي

 نيروهاي متخصص داخلي به كشورهاي دوست كـه اكثـراً بـا ايـن معضـالت
 دست به شلوار هستند گوشه چشمي داشت و با درآمدهاي ارزي حاصـل از آن

 ايگزين آن توان وابستگي كشور را به صادرات نفت كـاهش داد و حتـي جـ مي
 . كرد

 خالصه مطلب اينكه با وجود اين همه نكات مثبت ، ايـن طـرح اگـر هـيچ
سودي نداشته باشد الاقل اين ويژگي مثبت را دارد كه اكثر جوانـان را از سـر
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 گذارد سر كار تا چند سـالي سرشـان حسـابي آورد و دوباره مي كار بودن در مي
 ! گرم باشد
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 استاد ، تو رو خدا :)

 مـن شـب امتحـان . پرستيد استاد ، شما رو قسم ميدم به هر چي كه مي *
 تونم بهتون بگـم ، دونيد چيه نمي آخه مي . دچار مشكالت روحي شديدي شدم

 ولي خوب به شما ميگم ، دوست پسرم بعد از چهار سـال يهـو ... اصرار نكنيد
 از اونجـا زنـگ زده گفتـه وقـت نكـردم باهـات بعـد . غيبش زد رفت مـالزي

 استاد ... آخه يكي نيست به اين پسره بي همه چيز . خداحافظي كنم ، باي باي
 گفتم خالصه اينكه اين برگه دسـتتون داشتم مي . ببخشيد از بحث خارج شدم

 حتـي اگـه . هر چي شما بگيد انجـام ميـدم . قول ميدم جبران كنم . رو ميبوسه
 ! سل باهاتون بيام آمريكا بگيد واسه ماه ع

 استاد ، وقت كم اُوردم وگرنه غير اين سوالي كه كامـل واسـتون نوشـتم *
 نـدم چي كار كنم دست خودم نيست خيلـي كُ . بقيه سواالت رو فوت آب بودم

 استاد اين دفعه رو شما كوتاه بياييد قول ميدم امتحانات بعدي وقت . تو نوشتن
 اگـه شـما نبوديـد مـن االن . هم خيلي ممنونم استاد از زحمات شما . كم نيارم

 ... االن هم بهتر از قبل نشدم كه هيچ گرچه ، . همون آدمي بودم كه قبالً بودم
 . بينيد مناسب نيست، دارم هذيون مـيگم خالصه اوضاع روحي روانيمم كه مي

 . البته اين تيكه آخر رو فقط

 نه نه يه وقت فكراي ... استاد ، ميدونم كه دارم كار زشتي رو انجام ميدم *
 منظورم اينه كه درسـت نبـود ايـن مطلـب رو زيـر برگـه امتحـانيم . بد نكنيد

 روند گوسفندها به بهشت نمي ۲۰

 تونيـد از تمـام فـك و فاميـل و در و مـي . ولي چي كار كنم مجبورم . بنويسم
 نـه نگـران نشـيد ... همسايه ما سوال كنيـد ببينيـد مـن ديشـب كجـا بـودم

 استاد من .... وگرنه منو چه به آخه مجبور شدم ... خوشبختانه بيمارستان نبودم
 فقط در مورد شعار غزه و لبنان و ايران دو بـه شـك بـودم كـه ديشـب تمـام

 االن ميدونم چي درسته چي درست نيست يعني تفهيم . هام بر طرف شد شك
 استاد تو رو خـدا الاقـل . شدم كامل يا بهتر بگم لطف كردن بهم تفهيم كردن

 . ته باشيد شما هواي ما رو تو اين برگه داش

 كردم ديدم مي داشتم سوال اول رو حل . ش رو بلد بودم استاد به خدا همه *
 چون من يادم رفت ماشين حساب بيـارم ، موبـايلم رو . خواد ماشين حساب مي

 ام رو گرفت كه چـرا مراقب يقه تا از ماشين حسابش استفاده كنم كه در اُوردم
 از ماشين حسابش استفاده كـنم خواستم به خدا من مي ! كني بلوتوث بازي مي

 به خـدا . دونم يهو چي شد دستم خورد به بلوتوثش چند تا فايل اومد ولي نمي
 ولـي مراقـب . اتفاقاً درسي بود اين كه اشـكالي نداشـت . هاي ناجور نبود فايل

 نويسـم اين مطلب رو هم زير برگه يواشكي دارم مـي . برگم رو از دستم كشيد
 . ه چون مراقب داره چرت ميزن

 سالم ، خسته نباشيد استاد ، ميدونم توقع زياديه ولـي تـو رو خـدا نمـره *
 بابام چند سال پيش عمرش رو داد به شما ، پارسال هم . قبولي رو به من بديد

 مادرم دق كرد مرد ، ماه پيش هم عموم فوت كرد ، ديروزم داييم بـه رحمـت
 ، الاقل ايـن نمـره رو ايزدي پيوست ، فردا پس فردا هم احتماالً نوبت خودمه

 استاد نذاريد اون دنيا سر پل صـراط . بديد كه آسوده خاطر سرم رو بذارم زمين
 ! شرمندتون كنم

 استاد گرامي ، اصالً برام مهم نيست كه اين درس رو بيفتم يـا نـه ولـي *
تومان بايد شهريه اين درس كوفتي ] بييييييب [ همون طور كه ميدونيد واحدي
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 جي :) فرهاد نا ۲۱

 داداشم داره ميده ، اگـه بهـش بگـم يـه درس رو افتـادم و خرجم رو . رو بدم
 اگه مـن رو بكشـه ، خـونم گـردن شـما . كُُشتم دوباره بايد شهريه شو بدم مي

 من فقـط بـه خـاطر خودتـون . گيريد ميفته و بعدش مطمئناً عذاب وجدان مي
 . ميگم كه من رو قبول كنيد وگرنه اصالً واسه خودم مهم نيست كه قبول بشم

 استاد عزيـز و گرامـي و گرانقـدر و دوسـت . سالم حضور استاد گرامي با *
 خوب خودتون كه بايد بيشتر . من روز قبل از امتحان عروسيم بود . داشتني من

 منو درك كنيد آدم تا چند روز بعد از عروسيش دست و دلش بـه هـيچ كـاري
 ش همين كه اومـدم امتحـان دادم خـود . نميره چه برسه به امتحان پايان ترم

 به خاطر همين هم چون در چنين شـرايطي الاقـل لطـف كـردم و . شاهكاره
 ااا اصـالً حواسـم نيسـت بابـا ، . اومدم امتحان دادم لطفاً يه نمره باال بهم بديد

 اميرحسين مثل اينكه با هم عروسي كرديما ، حواست باشه كمتر از بيست بهم
 . كنم بدي روزگارت رو سياه مي

 خواسـتم از امتحـان آب اول اينكـه مـي . ته نباشـيد با عرض سالم و خس *
 در . ايشاله بتـونم جبـران كـنم . واقعاً دستتون درد نكنه . خوردنتون تشكر كنم

 دادم ضمن با توجه به اينكه بنده آدم فعالي بودم و هميشه خودم رو نشون مي
 و چند باري هم باهاتون اومدم جنگـل و جاهـاي ديگـه كـه خودتـون خـوب

 ! ا به نظر خودتون حق من بيست نيست؟ ميدونيد ، آي

 تـرم آخـرم هـم . استاد عزيز ، بنده تا االن دو بـار ايـن درس رو افتـادم *
 شـما خودتـون متأهـل . اگر اين ترم هم بيفتم كارم رو از دست ميـدم . هست

 اگر كارم رو تو اين شرايط از دسـت بـدم زنـم . دونيد من چي ميگم هستيد مي
 مطمـئن باشـيد يـه روزي بـدردتون . كـنم ران مـي انشـااله جبـ . طالقم ميده

 . خورم مي

 روند گوسفندها به بهشت نمي ۲۲

 خواسـتم بگـم اون فقـط مـي . استاد قربون اون شكل و ماهتون برم من *
 ! روزي كه با هم رفتيم بيرون رو يادتون نره تو نمره اين برگه لحاظ كنيد

 سالم استاد ، حاجي سالم رسوندند گفتند اون پونصد كيلو برنج ناقابل رو *
. التماس دعا . فقط گفتم در جريان كار باشيد . ستادن منزل امروز فر
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 ردوي فارغ التحصيلي به روايت نثر ا :)

 سـاعت ۸۶ و كارشناسـي ناپيوسـته ۸۴ قرار بود دانشجويان كارشناسي □
 پنج صبح براي رفتن به اردوي فارغ التحصيلي جلوي در دانشگاه حاضر شوند

 ! يشان يكي يكي پيدا شد اعت شش صبح تازه سر و كله ولي از س

 يكي از چهار اتوبوسي كه قرار بود دانشـجويان را بـه ميانكالـه ببـرد در □
 داخل محوطه دانشگاه تصادف كرد كه منجر به كشته شـدن راننـده اتوبـوس
 نگرديد بلكه آينه بقل سمت چپ اتوبوس به ديار باقي شتافت كه باعـث شـد

 طبـق آخـرين اخبـار واصـله ! ( از دور مسـابقات حـذف شـود اتوبوس مذكور
 ! ) اند مسئوالن دانشگاه مقصر اين سانحه را اشتباه خلبان گزارش كرده

 به علت شور و نشاط وصف ناپذيري كـه دانشـجويان در سـاعت شـش □
 صبح داشتند مسئولين مربوطه تصميم گرفتند اتوبوس بـرادران را از خـواهران

 صـبح برگـزار ۸ هـايي كـه سـاعت دانم چرا سر كـالس من نمي ! ( جدا كنند
 اگر شـما فهميديـد . شود گردد شور و شعفي در همين دانشجويان ديده نمي مي

 ! ) به من هم بگوييد

 يكي از مسئوالن زحمتكش دانشگاه به دانشجويان توصيه كرد كه ادب □
 التحصيلي و نزاكت را در طول اردو رعايت كنند تا اين اردو آخرين اردوي فارغ

 روند گوسفندها به بهشت نمي ۲۴

 رشان را در دانشـگاه نباشد ، كه دانشجويان به اين علت كه روزهاي آخر حضو
 ! كه نهايت ادب و نزاكت را رعايت نخواهند كرد كردند اعالم نمودند تجربه مي

 در اتوبوس يكي از دانشجونماها توسط چند تن از عوامل نفوذي استكبار □
 از راهـي مجـاز و غيـر مجـ دي هاي خواننـدگان تحريك شده و به دنبال سي

 ! ل همين بغ . منزل خويش گرديد

 قبل از بازگشـت ايـن دانشـجونما ، يـك دانشـجونماي ديگـر راديـوي □
 هاي بيگانه و باگانه قرار داد تـا انـواع رقـص ، پـايكوبي ، اتوبوس را روي موج

 ! روضه و سينه زني با فواصل كوتاهي در چند نانو ثانيه اجرا شود

 له از اتوبوس شماره سه كـه مـن در آن حضـور داشـتم آخرين آمار واص □
 حاكي از آن بود كه هيچ يك از مسئولين دانشگاه داخل اين اتوبوس نخواهند
 بود كه همين نكته نقطه عطفي براي شروع يك اردوي خـوب و پـر و پيمـان

 ! شد تلقي مي

 ها از يكديگر مخصوصاً هنگام سـبقت از اتوبـوس هنگام سبقت اتوبوس □
 ران ، عوامل استكبار به همراه دانشجونماها كه هر لحظـه بـر تعدادشـان خواه

شد انرژي پتانسيل ذخيره شده در طول چهار سال گذشته خود را به افزوده مي
 الزم . كردنـد تبديل مي ) مخصوصاً در نواحي حساسي مثل كمر ( انرژي جنبشي

 قـرار هـاي مجـاور به ذكر است كه تعدادي از همين عوامل هـم در اتوبـوس
 بعـد از ! داشتند ولي تعدادشان قابل قياس با افراد نفوذي در اتوبوس ما نبودنـد

 هـاي مجـاور نماينـده تخليه ناگهاني اين انرژي و رد شـدن از كنـار اتوبـوس
 كـرد تـا مـي اتوبوس ما دانشجويان را به زدن كف نامرتب ترغيب استكبار در

! اتحاد و هماهنگي ملي ما را زير سوال ببرد
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 براي هماهنگي با سـه اتوبـوس ديگـر يكـي از عوامـل مـذكور رو بـه □
 كي شماره يكي از دانشجوهاي اتوبوس شـماره دو « : دانشجويان كرد و گفت

 : بعد از گفتن اين حرف همگي سكوت كردند ولي تا گفـت » برادران رو داره؟
 » كي شماره يكي از دانشجوهاي اتوبوس شـماره يـك خـواهران رو داره؟ «

 ا از منافذ جاسازي شده هايشان ر ن در يك چشم به هم زدن همه موبايل ناگها
 ، كه اين امر موجب تبسم خاطر نماينده استكبار گرديد تا ما در زمين در آوردند

 ! خود مشت محكمي از استكبار دريافت كرده باشيم

 شور و شعف دانشجويان اتوبوس ما به حدي زياد بود كه روي راننده هم □
 . هاي ديگر جلو افتاديم شت به طوري كه ما چند كيلومتري از اتوبوس تأثير گذا

 اي توقـف كنـد تـا به همين علت قرار شد اتوبوس ما در كنار جاده چند دقيقه
 در اين فاصـله دانشـجويان فـارغ التحصـيل كـه . ها به ما برسند ساير اتوبوس

د از ظاهراً به شدت به چند روان شناس و روان پزشك متخصـص نيـاز داشـتن
 اتوبوس پياده شدند و در كنار جاده شروع كردند بـه انجـام حركـات مـوزون و

 هاي مختلفي همچون عموزنجيرباف ، عمـه طنـاب بـاف ، ناموزون به صورت
 خاله زنك باف و دايي قالي باف ، تا بدينوسيله اتحاد ملي خـود را بـه عوامـل

 ! نمادين خنثي كنند استكبار نشان دهند و توطئه اوليه آنها را با اين حركات

 شمار و هاي بي قبل از سوار شدن به اتوبوس به علت باال و پايين پريدن □
 هـاي خارج از عرف و انجام حركات موزون و ناموزون همگي به دنبال درخـت

 گشتند كه متأسفانه تعداد درختـان تنومنـد كنـار جـاده نسـبت بـه تنومند مي
 اين عده كثيري از دانشـجويان مجبـور قابل قياس نبود ، بنابر جمعيت اتوبوس

 ! شدند اين حقيقت تلخ را تا اطالع ثانوي در نطفه خفه كنند

 چـون ميانكالـه در يـك . حدود ساعت ده باالخره به ميانكالـه رسـيديم □
 ها پياده شديم تـا پيـاده بـه داخـل منطقه حفاظت شده قرار داشت از اتوبوس

 روند گوسفندها به بهشت نمي ۲۶

 ام را به خودش جلـب در آنجا توجه در اين لحظه تابلوي باالي . محوطه برويم
 در حـالي كـه . » پايگاه حيـات وحـش ميانكالـه « : كرد كه رويش نوشته بودند

 خواندم من نيز مثل سـاير دانشـجويان وارد ايـن پايگـاه داشتم اين تابلو را مي
 شدم و آن موقع تازه فهميدم كه چرا از اين همه مكان جالب و ديدني ما را به

 ! اند اين نقطه آورده

اي كه هنوز فشارهاي مزمن بر آنها چيره بـود بـه دانشجويان باقي مانده □
 ها به دنبال يك مكان ويژه براي رهايي از اين همراه دانشجويان ساير اتوبوس

 گشتند كه تنها موفق شدند يك نقطه مشترك را در اين پايگاه فشار مزمن مي
 وي در ورودي مكـان بنابراين در يك صف طويل و ديدني جلـ . شناسايي كنند

 اين اولين جمعيت مختلط صـف كشـيده جلـوي يـك . مربوطه صف كشيدند
 شد كـه چـون در پايگـاه حيـات مكان ويژه در طول تاريخ ايران محسوب مي

 ! داد ، منع قانوني نداشت وحش ميانكاله رخ مي

 هـاي موجـود همگـي پيـاده بـه سـمت سـاحل بعد از رهايي از استرس □
 م ولي عوامل استكبار با خفت كردن چند دستگاه اتومبيل ميانكاله حركت كردي

 پيشاپيش خود را به سـاحل رسـاندند تـا منطقـه را از عوامـل مـا پاكسـازي و
 ! چيزهاي ديگر را براي انحراف جوانان جاسازي كنند

 به همان علل فوق و در همان ابتداي كـار بعـد از اسـتقرار دانشـجويان □
 كبار كم كم مشاهده شد به طوري كه خواهران فارغ التحصيل نفوذ عوامل است

 هاي چند نفره شروع كردند به بازي وسطي و دانشـجونماها با برادران در جمع
 ! با آالت نيمه قانوني شروع كردند به بازي تاسي

 نكته جالب توجه بعد از استقرار دانشـجويان در سـاحل ميانكالـه شـايعه □
تحقيقات كارشناسـي مشـخص شـد وجود يك آشپز در جمع ما بود كه بعد از
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 كرديم وجود خارجي نداشته ، بلكه اين آشـپزِ شناسـايي آشپزي كه ما فكر مي
 هايي كه رويش يك وجب روغن شده فقط بلد بود آش بپزد آن هم از آن آش

 ! دارد

 هاي خشك و تر براي گشـنه نمانـدن بعد از صرف صبحانه و توليد زباله □
 ها را در دل طبيعت رها كرديم تا در سال اين زباله پرندگان و جانوران ميانكاله

 ! اصالح الگوي مصرف ، اولين تجربه بهينه مصرف كردن را تجربه كنيم

 بعد از اتمام آزمون الگوي مصرف قرار بر آن شد تا ساحل را ترك كـرده □
 بدين منظور وسايل . و به سمت منطقه ديگري از خليج ميانكاله رهسپار شويم

 اشته و آماده رفتن شديم كه در اينجا نيز عوامل اسـتكبار در حـالي خود را برد
 كردند و خـود نيـز روي وسـايل كه تجهيزات الزم را در پشت وانت حمل مي
 . سوار بودند پيشاپيش به منطقه مورد نظر رفتند

 شد عوامـل اسـتكبار بسـاط در انتهاي مسير همان طور كه پيشبيني مي □
 و شـروع كـرده بودنـد بـه انجـام حركـات مـوزون و بوق و كُرنا را علم كرده

 خواسـتند اتحـاد ظرفيت دانشجويان ما خيلي باال بود ولي چـون مـي ! ناموزون
 ! خود را نشان دهند به جمع عوامل نفوذي پيوسته و شروع كردند به رقصـيدن
 البته براي تشويش نشدن اذهان عمومي بايد ذكر كـنم كـه خوشـبختانه ايـن

 ه بودند برادران ما را منحرف كنند و خواهران ما مثـل شـير عوامل فقط توانست
 در مقابل چنين تحركاتي مقاومت نشان داده و بدون كوچكترين حركتي فقـط

 ! ) گذشت داند ته دلشان چه مي خدا مي ! ( شاهد و ناظر ماجرا بودند

 هنگام خوردن نهار كه فرا رسيد مسئولين مربوطه اعالم كردند كه همـه □
 در كنار هم بنشينند و نهار بخورند ولي چون ما دانشجويان حـرف دانشجويان

 كني بوديم به طور جداگانه براي خود بساطي پهن كرده و شروع كـرديم گوش

 روند گوسفندها به بهشت نمي ۲۸

 كرديم كه يكي از اساتيد دوست داشـتني داشتيم نهار ميل مي . به خوردن نهار
 ه به جمع ما پيوست و بعد از خوردن يك قاشق از غـذاي هـر يـك از مـا ، بـ

 اي داد و قرار بر آن شد كه همين نمره را به عنوان نمره پايان دانشجويان نمره
 ! ترم درس مربوطه محاسبه كند

 بعد از اتمام ايـن آزمـون عملـي دانشـجويان شـروع كردنـد بـه انجـام □
 بـا توجـه بـه تحريكـات عوامـل اسـتكبار ! هاي محلي از جملـه فوتبـال بازي

 ين ورزش محلي شركت كردند به طوري كـه خواهران دوشادوش برادران در ا
 به نظر بنده سرمربي تيم فوتبال بانوان ايران نيز اگر چند دقيقه از وقتش را در

 توانست يـك تـيم ملـي كامـل را از بـين ايـن همـه كرد مي اينجا سپري مي
 مخصوصاً مدافع تيم فوتبال ما كه الحق والنصـاف ! مند با استعداد ببندد عالقه

 ! تيم ملي بانوان ايران انتخاب ميشد ان كاپيتان بايد به عنو

 بعد از اينكه دانشـجويان حسـابي از كـت و كـول افتادنـد آقـاي اسـتاد □
 دانشجويان را دور خـود جمـع كـرد و شـروع كـرد بـه گيتـار زدن و خوانـدن

 اين وسط يك ترانه زير زميني هم به نام پشـه . هاي اينور آبي و اونورآبي ترانه
 از همه بيشتر مورد توجه دانشجويان ، مخصوصاً دانشـجونماها خوانده شد كه

 ! قرار گرفت

 بنابراين . گفته شد كساني كه دوست دارند به كنار خليج بروند با ما بيايند □
 در ميـان راه از موانـع طبيعـي و غيـر . ما هم به جمـع پيوسـته و راه افتـاديم

 در نزديكي . يج رسيديم اي زيادي عبور كرديم تا سرانجام به نزديكي خل طبيعي
 شـد بـه مسـير ادامـه داد ولـي خليج زمين آنقدر گل آلود بود كه با كفش نمي

 اي از دانشجونماها به همراه آقاي استاد با تحريك عوامل استكبار كـه در عده
 هاي خـود بـه مسـير داشتند با درآوردن كفش جهت تفرقه و جدايي گام بر مي
اه ساير دانشجويان بدون توجه بـه تحريكـات خود ادامه دادند ، ولي ما به همر
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 تر بستيم تا در زمان و مكان مناسـب هاي خود را محكم امل استكبار كفش عو
 ! آنها را به سمت آمريكا پرتاب نماييم

 حدود نيم ساعت بعد دانشجونماهايي كه به كنار خليج رفته بودند به مـا □
 ي پايگاه بـه راه افتـاديم دانشجويان پيوسته و به اتفاق يكديگر به سمت ورود

 كه اين بار نيز عوامل مذكور با وانت مربوطه و با لبـي خنـدان از نتـايج منفـي
 هـا خوبي كه در اين اردو كسب كرده بودند ، جلوتر از همه به سـمت اتوبـوس

 به علت تالش مثمر ثمر عوامل استكبار و پختن آش روغن دار . رهسپار شدند
 كه ديگر پشت دستشان را داغ كننـد الم كردند توسط آشپز اردو ، مسئولين اع

 ! دانشجويان را به اردوي فارغ التحصيلي ببرند كه

روند گوسفندها به بهشت نمي ۳۰
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 گويند؟ لوگوها چه مي :)

 از كشـف يـك زنِ در " پرتـو سـخن " بعد از اينكه دستندركاران هفته نامه
 خبر دادنـد ، تـيم " تهران امروز " امه حال انجام حركات موزون در لوگوي روزن

 هاي موشكافانه و دقيق كارشناسي اينجانب متشكل از خودم و خودم با بررسي
 روي ساير لوگوها و عناوين نشريات موجود ، موارد زير را جهت اطالع عموم و
 كمك به مسئوالن ذيربط جهت پيگيـري و تشـكيل پرونـده و يـا تشـويق و

 : كنم ير اعالم مي قدرداني از آنها به شرح ز

 اصوالً اين لوگو از آن دسته لوگوهايي است كه نه تنها هيچ نكته منفـي در
 از . ريـزد آن وجود ندارد ، بلكه تا دلتان بخواهد نكات مثبت از هر حرف آن مي

 تــوان بــه  مـاورائي و نكات مثبت و قابل توجه در عنـوان ايـن لوگــو مـي
 لوگو نشان دهنـده احاطـه كامـل و بـدون اين . كهكشاني بودن آن اشاره كرد

 هاست ، چه برسد به كره زمين و اتفاقـاتي نقص اين روزنامه بر تمام كهكشان
 اگر به حروف تشكيل دهنده ايـن لوگـو دقـت . پيوندد كه روي آن به وقوع مي

 " هـان " و " كـي " توان متوجه شد كـه عنـوان كيهـان از دو عبـارت شود مي
 توانـد سـئواالت عنيست كه ايـن روزنامـه مـي اين بدين م . تشكيل شده است

 روند گوسفندها به بهشت نمي ۳۲

 مهمي را مطرح كند و خودش به دليل كهكشـاني بـودنش درجـا پاسـخ آن را
 شود كـه بـه مشاهده مي " هان " در عبارت . بدهد و تعجب خواننده را برانگيزد

 كشيده شده ، كه نشان از ديد وسيع " ا ه " اي دو چشم موجود در طرز ماهرانه
 " الـف " توان اقتدار را نيز در حرف اگر دقت شود مي . دارد و عميق اين روزنامه

 دو چشم مذكور چسبيده است ، مشاهده كـرد كـه ايـن امـر " ا ه " آن كه به
 " ي " شـود كـه نقـاط باعث تعجب و از حدقه بيرون آمدن چشم خواننده مـي
 بايد گفت اگرچـه . دهد موجود در لوگو ، اين مسئله را به طرز زيبايي نشان مي

 و بسيار ساده است كه البته اين نشان از ساده زيستي دستندركاران آن اين لوگ
 دارد ، ولي در عوض سرشار از معاني و مفاهيم دقيـق و عميـق اسـت كـه بـه

 با وجود اينكـه نكـات مثبـت . اي كردم اي از اين معاني كهكشاني اشاره گوشه
 نشـان كنم همين چند قطـره بـراي بسياري نيز باقي مانده است ولي فكر مي

 . دادن عظمت اين درياي بيكران براي يك خواننده با كماالت كافي باشد

 كـه در ابتـداي نـام ايـن " جام " توان از عبارت معاني كامالً متفاوتي را مي
 از  جام  مي گرفته تا جام جهان نما كه ظاهراً . روزنامه آمده است ، تعبير كرد

 نظر بعضي منتقـدان بيشـتر بـه نوع جهان نماي آن مد نظر بوده است ولي به
 نما كه اين مسئله نشان از كوته فكري ايـن جام آب شبيه است تا جام جهان

 به معني جمع و جـور كـردن كارهـا و " جم " در ادامه عبارت . قبيل افراد است
 اخبار وجود دارد كه خوشبختانه عالوه بر تلويزيون ملي در روزنامـه ملـي هـم

 وجـود . به شدت مشهود است و البته قابل تقدير ها اين طور جمع و جور كردن
 اگر به نقاط زيـر حـروف . دو نقطه موجود در اين لوگو بسيار حائز اهميت است

 شويد كه اين نقاط تكيه گاه بسيار مهمي براي اين دقت كنيد متوجه مي " ج "
روند ، چون مطمئناً اگر اين نقـاط برداشـته شـوند بـه علـت لوگو به شمار مي
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 افتند و مسـلماً در ايـن صـورت آب خورند و مي ها ، قل مي " ج " دن هاللي بو
 در ايـن لوگـو " م " در ادامه اگر بـه حـروف . توان جمع كرد ريخته را هم نمي

 دقت كنيد ، مشاهده خواهيد كرد كه اين حروف بـه شـكل آدمـي اسـت كـه
 كند تـا بتوانـد ها را تماشا مي " ج " پشتك وارو زده و دارد به صورت برعكس

 بيند را بـه صـورت صـحيح مام اخبار و نمودارهاي آماري كه از تلويزيون مي ت
 مشاهده نمايد كه البته اين مورد نيز مثـل قضـيه جـام آب ناشـي از توهمـات
 گروهي اندك در حد گرد و خـاك هسـتند كـه در اينجـا مـا آن را بـه شـدت

 . كنيم تكذيب مي

 ولي اگر بيشتر به عنوان . يا عنوان اين روزنامه جوان است يعني سرزنده و پو
 شويد كه اين روزنامه از بدو تأسيسش ، مسئله جنـگ آن دقت كنيد متوجه مي

 نرم و همچنين تعجب بعضي ديگر را نسبت به اين موضوع پيشبيني كرده بود
 انتهايي آن نشان دهنـده آگـاهي داشـتن از " ن " ابتدايي و " ج " به طوري كه

 نشـان دهنـده تعجـب بعضـي از تاريـك مياني هـم " وا " جنگ نرم و عبارت
 اگـر بـه رونـد . خواهند چنين چيز روشني را قبـول كننـد فكران است كه نمي

 شويــد  كــه  اگـر  چـه ايـن لوگـو تاريخي اين لوگو نگاه كنيد متوجـه مـي
 خاصيت ساده زيستي را قبالً رعايت كرده بود ولي بعد از تغيير رنگي كـه داده

 آن خيلي بـاال رفتـه " ن " ي اوليه بيرون آمده و است كمي از حالت ساده زيست
 از . رود است ، ولي با اين حال باز هم جزو لوگوهاي ساده زيست به شـمار مـي

 جـو . تشـكيل شـده اسـت " ان " و " جـو " نگاهي ديگر اين لوگو از دو عبارت

 روند گوسفندها به بهشت نمي ۳۴

 آن نشان از آدم يك پاييست كه دو " ان " ابتداي لوگو به معني اتمسفر است و
 برده و حالت ارشادي به خود گرفته كه متأسفانه منتقدان تاريك دستش را باال

 فكر از اين حالت ارشادي سوء استفاده كرده و آن را به چيزهاي ديگري تعبير
 . اند كرده

 به عنوان لوگوي اين روزنامه نشان دهنـده " ايران " با اينكه انتخاب عبارت
 ت عوض شود يا الاقل حس ميهن پرستي دستندركاران آن است ولي بهتر اس
 حال اگر  به  جزئيـات . كاري كنند كه دست هر نامحرمي به لوگوي آن نخورد

 در " ير " تـوان اين طور استنباط كرد كه عبارت مربوط به لوگو بپردازيـم ، مي
 توان از اينجا نماد سرسره است و الف سمت راست به شكل نردبانيست كه مي

 به آرامي " ير " غزشي به وجود آيد با افتادن بر آن صعود كرد ولي در انتها اگر ل
 در ادامه يك حرف الف ديگري نيز در سـمت چـپ . سقوط اتفاق خواهد افتاد

 موجود است كه آن هم دقيقاً همانند اولين الف به عنـوان نردبـان بـراي " ير "
 . شود ولي سقوط از آن تفاوت آشكاري با الـف ابتـدايي دارد صعود استفاده مي

 جا ديگر خبري از سرسره نيست ، مطمئناً كسي كه از الـف سـمت چون در اين
 نكته جالب توجهي كه در اين . كند مخش متالشي خواهد شد چپي سقوط مي

 شود اين است كه در انتهـاي حـروف ايـن لوگو و دو لوگوي قبل مشاهده مي
 نمـاد " ن " خورد و چون معمـوالً حـرف بسيار به چشم مي " ن " لوگوها حرف
 فراوان است ، اين امر نشان دهنده روزي قابل توجهي اسـت كـه نان و روزي

. شود نصيب اين قبيل لوگوها مي
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 تعداد شش بلوك و هر بلوك براي يك حرف نشان از پشـتوانه مـالي ايـن
 تـوان در قطـر ايـن روزنامـه ، همـراه بـا لوگو دارد كـه ايـن پشـتوانه را مـي

 ين لوگو با اينكه چهار چشم است ا . هايش به طور ملموسي حس كرد نيازمندي
 ها به خوبي استفاده هاي چشم دار ديگر نتوانسته از اين چشم ولي مثل روزنامه

 البتـه بـا اينكـه . هايش هرز رفته است توان گفت يك جورايي چشم كند و مي
 كند ولي روستائيان عزيـز عنوان اين لوگو حس همشهري پرستي را تداعي مي

 توانند از آن براي مصارفي غير از پـاك كـردن د مي هم اگر دوست داشته باشن
 استفاده نماينـد و از مطالـب جالـب آن هاي شب عيد نيز سبزي و خانه تكاني

 نكته قابل توجه در اين لوگو قرارگيري عجيـب بعضـي حـروف در . بهره ببرند
 كنار هم است به طوري كه اگر به حروف تشكيل دهنده اين لوگو دقت كنيـد

 د شد كه دو حرف مياني اين عبارت شـبهه برانگيـز اسـت ولـي متوجه خواهي
 چون از دو طرف در محاصره دو حرف ديگر قرار گرفته و راه فراري نـدارد ، از

 . لحاظ تيم كارشناسي اينجانب بالمانع تشخيص داده شده است

 دانيد عنوان اين روزنامه چرا اعتماد است؟ براي اينكه مردم به اين اصالً مي
 خواهند با اين ترفند اعتماد امه اعتماد ندارند ولي مسئوالن اين روزنامه مي روزن

 اند ، اگر هـم دانند كه كور خوانده مردم  را  به  خودشان  جلب  كنند  ولي نمي
 اگر از عنوانش بگذريم و نگاهي بـه كـش و . خوانيم اند ما برايشان مي نخوانده

 كنيم كـه ابتداي كار مشاهده مي هاي لوگوي مربوطه بياندازيم در همان قوس
 هاي به كار رفته از حد استاندارد فراتر رفته و شـائبه حركـات مـوزون و قوس

 كند ولي اگر با بصيرت بيشتري آن را ورانـداز حتي برگزاري پارتي را ايجاد مي

 روند گوسفندها به بهشت نمي ۳۶

 ها كنايه از به بازي درآوردن افكار عمومي هسـت بينيد كه اين قوس كنيد مي
 نماييـد كـه دامه اگر به حروف آن دقت كنيـد مشـاهده مـي در ا . نه چيز ديگر

 حروف تشكيل دهنده اين لوگو هر كدام به تنهايي مصاديق جنگ نـرم را بـه
 مثالً الف اول آن شبيه خنجري طراحي شـده اسـت كـه . كند نوعي تداعي مي

 تـوان چهـره خبيـث مـي " تـم " رود يا در عبـارت دارد در مغز خواننده فرو مي
 انـد ، ده اين روزنامه را مشاهده كرد كه دهانشان را كـج كـرده عوامل پشت پر

 چون با وجود لوگوهاي ساده زيستي كه معرفي شدند توفيق اين را پيدا نكردند
 آن بـه طـرز " د " تمام اينها به كنار ، حـرف . كه اذهان مردم را خراش بدهند

 زنامـه مدير مسئول ايـن رو . مشكوكي باالي الف دومي به احتزاز درآمده است
 بايد هرچه سريعتر ايـن مسـئله را روشـن كنـد كـه ايـن دالـي كـه در لوگـو

 گرچه من خودم بهتر از . اند براي چيست و هدف از آن چه بوده است برافراشته
 دانم كه قضيه چيست ولي بهتر است هر چه زودتر خودشـان بـه خودشان مي

 . اين مسئله اعتراف كنند

 ران و مسـئوالن نـدامتگاه كـه شـبانه روز در آخر جا دارد از تمام دستندركا
 كشند تا با ايجاد بصـيرتي عميـق و دقيـق در اذهـان مـا ، فريـب زحمت مي

 خوردگاني مثل من را اين چنين به راه راست هـدايت كننـد ، تقـدير و تشـكر
 خواهم كه يك در دنيا و صد در آخرت بهشان عطـا كرده و از خداوند منان مي
! ماند كند ، حاال چي عطا كند ب
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 قبل و بعد از عروسي مراسم :)

 : چايي دمكشون
 توان گفت اين همان خواستگاري ساده ماقبل تاريخ است با اين تفـاوت مي

 كه در اين مراسم آقاي داماد بعد از دم كردن چايي ، يك چايي ديشلمه بـراي
 ه عـروس آورد و قبل از اينكه چايي را بـ اش مي عروس خانم و خانواده مكرمه

 ! ها حفظ شود ريزد تا همچنان سنت خانم تعارف كند آن را روي خودش مي

 : مالقه زنون
 كالغه با مالقـه بـا كمـال " در اين مراسم داماد مجبور است صد بار جمله

 را جلوي خانواده عروس تكرار " عالقه زد تو سر اون االغه كه يه پاشم چالقه
 هايي كه در دسـت بايست با مالقه ي كند و به ازاي هر غلط ، خانواده عروس م

 ! دارند بر سر و صورت داماد بكوبند

 : خاله زنكون
 شود و يك محفل كـامالً زنانـه اين مراسم كه بدون حضور داماد برگزار مي

 بايسـت انجـام شـود ، است ، جهت تجزيه و تحليل و بررسي مراسمي كه مي
 و آشـنايان و بـا اين مراسم بر اساس مراسم قبلـي دوسـتان . گيرد صورت مي

 احتساب تورم و نمودارهاي فالكت ، به صورت مكتوب در اختيـار دامـاد قـرار
 ! گيرد مي

 روند گوسفندها به بهشت نمي ۳۸

 : گالبتون
 در ايـن مراسـم دامـاد ! اسـت " گالب به روتـون " اين كلمه مخفف عبارت

 مجبور است با برداشتن يك عدد آفتابه و يك تي ، دستشويي خانه پدر خـانم
 ! سپس با يك شيشه گالب عطر آگين نمايد اش را برق بياندازد و آينده

 : بنداندازون
 در اين مراسم عروس خانم جهت گرفتن ابرو و اصالح صورت به آرايشـگاه

 گردد و هنگامي كه آرايشگران مشغول گرفتن ابرو و اصالح صورت منتقل مي
 او هستند ، همزمان دامـاد در مقابـل ديـدگان عـروس شـروع بـه بنـد بـازي

 بعـد از . دهد تا كار آرايشگران تمام شود ر اين كار را ادامه مي نمايد و آن قد مي
 هاي اين مراسم اولين سكته ناقص اتمام كار ، آقاي داماد بعد از پرداخت هزينه

 ! كند خود را تجربه مي

 : مش مشيون
 در اين مراسم عروس خانم اين بار جهت مش كردن موهايش به آرايشـگاه

 گرفتن وام به منظـور پرداخـت خـرج و مخـارج گردد و داماد جهت منتقل مي
 فوق الذكر به بانك مراجعه كرده و هنگامي كه با عدم پرداخت وام مواجه مـي

 ! زند شود سكته ناقص دوم را هم مي

 : پول خرج كنون
 شود اين مراسم يكي از شيرين ترين مراسم براي عروس خانم محسوب مي

 د عروسـي بـاالخره پـس از گيرد كه داماد جهت خري و بدين شكل صورت مي
 دريافت يك وام هنگفت ، به كمك عروس خـانم و خـانواده محتـرمش آن را

 كننـد تـا بـه اقتصـاد و رونـق بـازار ساعت در بازار خرج مي ۲۴ ظرف كمتر از
 در ايـن ميـان عـروس ! مملكتش كمك نمايد و اين وسط يك ثوابي هم ببرد

زاريـان عزيـز از جـان مايـه خانم نيز جهت همياري و خير رساني بيشتر بـه با
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 تواند از اجناس منقول و غير منقول ، ضروري و غير ضروري گذارد و تا مي مي
 ! اش ذخيره ارزي و مرَضي داشته باشد خرد تا براي چند سال آينده مي

 : كباب خورون
 در اين مراسم به ازاي هر ده نفر يك گوسفند نـذر كـرده و بعـد از قربـاني

 ! خورند ، تمام اعضاء و جوارح آن را كباب كرده و مي كردن گوسفندان مذكور

 : عقد خونون
 و آخريـه ، يـك سـفره ... در اين مراسم بعد از خريد لوازم اوليـه ، ثانويـه ،

 كنند و تمـام لـوازم خريـداري شـده از قبيـل آينـه متري پهن مي ۱۲ حداقل
 ا معصوم ، كندوي عسـل بـ ۱۴ طبقه به نيت ۱۴ شمعدون حداقل نقره ، كيك

 زرده بـراي تركانـدن چشـم ۳ محتويات داخلـيش ، تخـم شـترمرغ ترجيحـاً
 حسودان بعد از مراسم ، كله قند هم قد عروس و داماد ، نـان سـنگك لـواش

 هاي مختلف ، گردو بادام فندق پسـته ها و طعم بربري تافتون و باگت در رنگ
 رجي يك گوني ، اسپند رنگي جهت كور كردن تمام حضـار داخلـي و خـا ... و

 سـپس عـروس و دامـاد جهـت انجـام . چينند را روي آن مي ... يك فرغون و
 براي گـرفتن بلـه از عـروس خـانم ، . نشينند مراسم عقد خونون سر سفره مي

 اي ، زمينـي ، ماشـيني ، داماد مجبور است سند منگوله دار يا زنگوله دار خانـه
 سـط آن همـه چيزي را به عنوان زير و رو لفظي به عروس خـانم بدهـد تـا و

 بعد از دادن زير و رو لفظي عاقد در حضور حـدود هـزار ! مهمان حفظ آبرو كند
 ! گيرد تا بعداً نتوانند زيرش بزننـد تواند امضاء مي شاهد از عروس و داماد تا مي

 بعد از اينكه كار از كار گذشت شاهدان اين پيوند ميمون بـراي حفـظ آبـرو تـا
 روي سر و صورت و دست و پاي عـروس هاي طال توانند زنگوله و منگوله مي

 ! كنند خانم آويزان مي

 روند گوسفندها به بهشت نمي ۴۰

 : چشم درآرون
 در اين مراسم كه به جهيزيه نشون هم معروف است ، خانواده عروس براي

 داماد و حتـي خويشـاوندان خودشـان بـه شـيوه در آوردن چشم فك و فاميل
 ! برند هاي مد جهيزيه را جلوي چشمان ور قلمبيده حضار رژه مي سالن

 : حنابندون
 اين مراسم معموالً بـراي دختـران و پسـران جـوان و ناكـام مانـده برگـزار

 شود كه البته ساير اقشار كه هنوز دلشان جـوان اسـت نيـز در آن شـركت مي
 در اين مراسم داماد يك تراول حداقل پنجاه هـزار تومـاني از جيـب . كنند مي

 پس عروس خـانم بـه س . دهد آورد و به دست عروس خانم مي مباركش در مي
 ميزان دلخواه داخلش حنـا ريختـه و بعـد از مچالـه كـردن ، آن را بـه طـرف

 در اين ميان دختران و پسران ! كند جمعيت عالقه مند و سينه چاك پرتاب مي
 پرند تا ارمغان عـروس مذكور بدون در نظر گرفتن مسائل شرعي روي هم مي

 نكردن مسائل اخالقي ، توأمـان در اين ميان به علت رعايت . و داماد را بگيرند
 در ايـن دور و ( سـال ۱۸ شود افـراد زيـر توصيه مي ! شود بخت چند نفر باز مي

 و كساني كه داراي نـاراحتي قلبـي هسـتند ، در ! ) سال ۸ زمانه بايد گفت زير
 . اين مراسم شركت نكنند

 : عروسي كنون
 توان بـه ي شود كه از جمله آن م اين مراسم شامل چندين و چند مراسم مي

 در ايـن . مراسم كف زنون ، پاكوبون ، رقص كنون و قـر كمـرون اشـاره كـرد
 مراسم اگر اسمارتيزهاي مخصوص مصرف شود به غير از مـوارد گفتـه شـده

! حركات غير قابل نگارش نيز ممكن است اتفاق بيفتد
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 : حدقه برون
 در در ايـن مراسـم تمـام كسـاني كـه . نام  قديم اين مراسم پاتختي اسـت

 انـد دعـوت توانسـتند تنـاول نمـوده اند و تا مي مراسم فوق الذكر شركت كرده
 اند دست در جيب شوند تا جهت جبران قسمتي از چيزهايي كه تناول كرده مي

 نكتـه مهـم در ايـن . اي براي عروس و داماد تهيه كننـد مبارك كرده و هديه
 هـا شده تنها خـانم مراسم اين است كه براي باال بردن كيفيت كاالهاي آورده

 حق حضور در اين مراسم را دارند تا بتواننـد در يـك جمـع كـامالً رقـابتي بـا
 ! هاي خود چشم ساير فك و فاميل و دوست و آشنا را از حدقه در بياورند هديه

 : مهريه خورون
 در ايـن مراسـم . گيـرد اين مراسم معموالً فرداي شب عروسـي انجـام مـي

 خود ، آن روي سگش را به آقاي داماد نشان عروس خانم جهت وصول مهريه
 ! دهد مي

 : كفش اندازون
 دهد كه داماد مورد نظر جهت پرداخت مهريه در اين مراسم هنگامي رخ مي

 در اين مراسم عروس خـانم قبـل از ! خورون اقدامي نكرده باشد مراسم مهريه
 هاي مختلـف بـراي ايـن عروسي بيست جفت كفش پاشنه بلندي كه در سايز

 ايـن . كند راسم تهيه كرده بود را جهت اجراي مراسم به سمت داماد پرت مي م
 بيست جفت براي اين منظور است كه در صورت خطاي ديد زياد عروس خانم

 ! ها به فرق سر آقاي داماد اصابت كند ، حداقل يكي از اين پاشنه

 : چمدون برون
 دمات بيشـتر بعد از مراسم كفش اندازون آقاي داماد براي جلـوگيري از صـ

 ! كند چمدان خود را بسته و با يك جفت لباس زير خانه را ترك مي

 روند گوسفندها به بهشت نمي ۴۲

 : طالق كشون
 بعد از مراسم چمدون برون ، مراسم طـالق كشـون توسـط عـروس خـانم

 البته اگر تـا آن ( جهت وصول مهريه و ضبط اموال منقول و غير منقول داماد
 نـدگي فالكـت بـار و خالص شدن از يك ز ! ) موقع چيزي برايش مانده باشد

 ! يك روزه ، مورد اجرا قرار ميگيرد

 : خاك تو سرون
 در ايـن . اين مراسم بر خالف ساير مراسم فقط و فقط به داماد مرتبط است

 هاي موجود يك كيلو تهيه كـرده و بعـد از مخـتلط مراسم داماد از انواع خاك
 لـوط شـده هـاي مخ گذارد و با خـاك كردن آنها ، يكه و تنها سر به بيابان مي

! گيرد دوش مي

 : تشييع كنون
 هاي متوالي و صدمات مالي بعد از برگزاري تمام مراسم فوق به علت سكته

 ، جسمي و روحي كه به داماد وارد شده است ، جسد آقاي داماد جهت تشـييع
 جنازه به بهشت زهرا انتقال يافته و در قطعه فلـك زدگـان بـه خـاك سـپرده

! شود مي
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 ... اگر من رئيس جمهور بودم :)

 اگر من رئيس جمهـور بـودم ، تمـام كاالهـاي داخلـي را صـادر و تمـام *
 كردنـد ها پسرفت مي ي كردم چون با اين كار خارج كاالهاي خارجي را وارد مي

 ! و ما پيشرفت
 دادم تـا اگر من رئيس جمهور بودم ، آنقدر آزادي مطبوعـات را رواج مـي *
 ! خارجي نداشته باشد خبرنگاري وجود هيچ
 دادم اگر من رئيس جمهور بودم ، به تمام مردم مملكتم مدرك دكترا مي *

 ! نباشد بگويد وزير من دكترا ندارد تا ديگر كسي
 روز سال ۳۶۵ اگر من رئيس جمهور بودم ، در انتهاي دوره اول خود تمام *

 ! ره دوم خدمتگزار مردم باقي بمانم را تعطيل مي كردم تا در دو
 اگر من رئيس جمهور بودم ، آسمان را بـه زمـين و زمـين را بـه آسـمان *
 ! هاي كانديداهاي رقيب بتركد تا چشم بردم مي

 فرد را به فـرد و دادم طرح زوج و اگر من رئيس جمهور بودم ، دستور مي *
 ! زوج تغيير دهند

 راي اگر من رئيس جمهور بودم ، در تابستان برق را و در زمستان گاز را ب *
 ! كردم صرفه جويي بيشتر قطع مي

 حساب " را به " حساب ذخيره ارزي " اگر من رئيس جمهور بودم ، عبارت *
 ! دادم تغيير مي " برداشت اصلي

 اگر من رئيس جمهـور بـودم ، دسـتور ميـدادم كـه در تمـامي شـهرها ، *
 ! ديگر دو تا دو تا ورزشگاه بسازند ها و حتي كرات روستاها ، آبادي

 روند گوسفندها به بهشت نمي ۴۴

 س جمهور بودم ، پول نفت را براي آسودگي بيشتر بـه جـاي اگر من رئي *
 ! گذاشتم ها ، در دهان مردم مي فره گذاشتن سر س

 سـت و پـاي اسـتكبار را اگر من رئيس جمهور بودم ، با چاقوي زنجان د *
 ! كردم قطع مي

 كارخانـه توليـد " را بـه " دانشـگاه " اگر من رئيس جمهور بودم ، عبارت *
 ! دادم ير مي تغي " مدرك

 براي افزايش صادرات غير نفتي تمـام آثـار اگر من رئيس جمهور بودم ، *
 فروختم و جايشـان دوبـاره آثـار باسـتاني باستاني مملكت را به خارجي ها مي

 ! ساختم مي
 دادم كـه اگر من رئيس جمهور بودم ، قيمت مسكن را آنقدر افزايش مـي *

 جواني به فكر خريـد خانـه زيرا اگر ! ديگر هيچ جواني به فكر خريد خانه نيفتد
 افتد و اگـر بـه فكـر ازدواج نيفتـد خـوب نيفتد مطمئناً به فكر ازدواج هم نمي

 ر كند و طالقي هم در كار نيست ، درنتيجـه بـا كـاهش آمـا مسلماً ازدواج نمي
 مان بـه خـوبي و خوشـي از بـيخ حـل طالق يكي از مشكالت اصلي مملكت

! خواهد شد
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 هاي اصالح الگوي مصرف راهكار :)

 يكي از راهكارهاي مهم و اساسي براي اجراي اصالح الگوي مصرف در □
 شود اين اسـت كـه مـردم دعـا كننـد تـا هايي كه مربوط به طبيعت مي زمينه

 ... قحطي و خشكسالي به وجود بيايد و همه چيز از جمله آب و بـرق و گـاز و
 ! گردد مصرف شهروندان اصالح جيره بندي شود تا به زور هم كه شده الگوي

 هاي برنج به جاي بهتر است در مصارف كشاورزي از جمله آبياري زمين □
 اي آب بستن به كل زمين و زير آب بردن يـك متـري آن ، از آبيـاري قطـره

 اگـر هزينـه ايجـاد تأسيسـات الزم را در ايـن زمينـه نداشـتيد . استفاده كنيم
 چكان به ازاي هـر گيـاه دو قطـره كنـار توانيد هر روز به وسيله يك قطره مي

 ! ريشه گياه مورد نظر بچكانيد

 در زمينه شستن اتومبيل اول اينكه نبايد با آب شرب ، اتومبيـل خـود را □
 هـايي كـه بايست آن را به يكي از كارواش بلكه مي . آن هم در منزلتان بشوئيد

 نيز از آب اسـتفاده ها گر چه در اين كارواش . دارند ببريد ۹۰۰۲ گواهينامه ايزو
 گردد ولي به هر حال شما مسئول اصالح الگوي مصرف ديگران نيسـتيد و مي

 البته ممكن اسـت بـا ايـن . كنيد با اين كار خودتان را از اتهامات وارده مبرا مي
 كار همچنان وجدانتان كمي ناراحت باشد چـون شـاهد عـدم اصـالح الگـوي

 توانيد وجدانتان را در نطفه خفـه نمي اگر . مصرف در افراد كارواش خواهيد بود
 توانيد با ارائه يك پيشنهاد و كمك به اجراي آن وجـدانتان را راضـي كنيد مي

 روند گوسفندها به بهشت نمي ۴۶

 بدين منظور به مسئول كارواش پيشـنهاد دهيـد كـه منبعـد بـراي . نگه داريد
 صرفه جويي هرچه بيشتر در مصرف آب ، كارواش خود را به يـك عـدد فيـل

 ي تواند بعـد از خـالي كـردن آب روي اتومبيـل ، مجهز نمايد زيرا يك فيل م
 دوباره همان آب را وارد خرطوم خود كرده و بعد از عبور از فيلترهاي موجود در
 خرطومش ، آب تسويه شده را دوباره قابل استفاده كرده و براي مصارف بعدي

 با اين كار براي شستن يك اتومبيل فقط و فقط به يـك خرطـوم . آماده نمايد
 ! ز خواهد بود آب نيا

 اي توفيق زيادي در اصـالح الگـوي مصـرف مردم ما اگر در هيچ زمينه □
 اند و آن در زمينـه مصـرف نداشته باشند در يك زمينه فوق العاده اصالح شده

 مردم ما براي اصالح اين الگو به مـرور زمـان . پارچه براي تهيه پوشاك است
 اسشان را بريدنـد تـا االن كـه لب هر سال يك تكه از پايين شلوار و سر آستين

 البته موافقان افراطي اصالح ! رسيدند به جاهاي حساسي كه قابل برش نيست
 الگوي مصرف معتقدند به علت استقبال زياد از اين الگو نبايد انتهايي براي آن

 توانيم بايد در اين زمينـه اصـالح الگـوي مصـرفمان را تـا متصور بود و تا مي
 ! ود ادامه دهيم رسيدن به سرانجام مقص

 شود متوسط مصرف سوخت خودروهاي بنزينـي در كشـورمان گفته مي □
 ليتر در روز است در حالي كه متوسط مصرف سوخت در كشـورهاي ۱۱ حدود

 بايست رانندگان عزيـز باشد در نتيجه مي ليتر مي ۲.۵ ديگر نظير آلمان و ژاپن
 ببخشـيد ( آنهـا ه رژيم مناسبي را براي خودروهاي خـود اعمـال كننـد و معـد

 البته ممكن است با اين كـار بـازدهي خـودرو يـك . را كوچكتر كنند ) باكشان
 پنجم زمان قبل شود ولي مهم اين است كه با ايـن كـار در مصـرف سـوخت

! صرفه جويي شده و اقتصاد پيشرفته مملكت ، پيشرفته تر خواهد گرديد
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 جي :) فرهاد نا ۴۷

 كننـد پـس ن عمل مي چون زنان در اقتصاد خانواده بسيار مؤثرتر از مردا □
 بنابراين زنـان . نقش بيشتري در خانواده در زمينه اصالح الگوي مصرف دارند

 بايست كارهاي مديريتي اين كار را بر عهده بگيرند و كارهاي اجرايي مثل مي
 را بر عهده مردان قرار دهند چون مردان به علـت .... شستن ظروف و لباس و

 كارها ، آنها را سر هم بندي كـرده و از آب حوصله بودن در انجام اين قبيل بي
 ! كنند كمتري استفاده مي

 هاي بسيار مهم و اساسي براي اصالح الگوي مصرف كـه يكي از زمينه □
 شود مربوط به اصالح الگوي مصرف نخبگـان در امروزه هم به خوبي اجرا مي

 ت بدين صورت كه با استفاده كمتـر از نخبگـان در جامعـه قابليـ . جامعه است
 صادرات هرچه بيشتر آنان را به كشورهاي ديگر مهيا كرده و بـا ايـن كـار بـه

 ! كنيم صادرات غير نفتي مملكتمان كمك شاياني مي

 هايي كه جاي بسـياري بـراي اصـالح كـردن دارد ، يكي ديگر از زمينه □
 هاي فيلم دي بر خالف تبليغات سوءاي كه در ابتداي سي . اقالم فرهنگي است

 دي يكي از اركان مهم و اساسي در اصـالح شود ، كپي سي يده مي سينمايي د
 با اين كار به جاي رفتن بـه سـينما بـا زن و ! باشد الگوي مصرف فرهنگي مي

 هاي كمرشكن ، تنها بـا و صرف هزينه ... بچه و پدر و مادر و خواهر و برادر و
 ! كنيد تر از گذشته مي دي توپ محيط گرم خانواده را گرم خريد يك جفت سي

 درست است كه رفتن به رستوران بر خالف اصالح الگوي مصرف است □
 توان كاري انجام داد كه هم از رفتن به رسـتوران و خـوردن غـذاهاي ولي مي

 بدين صورت . اي به الگوي مصرف شما وارد نشود لذيذ لذت ببريد و هم خدشه
 هيـد ، هنگـام خوا كه شما بعد از رفتن به رستوران و خوردن هر آنچه كـه مـي

 با گفتن اين حرف شما را بـه ! گوييد شرمنده من پولي ندارم تسويه حساب مي
 بـا . كنيد به شستن ظروف كنند و شما شروع مي آشپزخانه رستوران هدايت مي

 روند گوسفندها به بهشت نمي ۴۸

 كنيد و هـم از اين كار هم لذت خوردن بهترين غذاهاي رستوران را تجربه مي
 ح الگوي مصرف منافـات جيب مبارك خود مبلغي جهت اين عمل كه با اصال

 ! كنيد دارد ، خرج نمي

 متأسفانه بعضي از افراد هنگام مسواك زدن پشت سر هـم آب شـرب را □
 در دهان خـود بـرده و بعـد از ايجـاد صـداهاي ناهنجـاري فاضـالب بيـرون

 براي جلوگيري از هدر رفتن آب شرب آن هم بدين شكل ، پيشنهاد ! دهند مي
 آب شرب از خاك استفاده گردد چون خاك عـالوه شود به جاي استفاده از مي

 ! ست ، بي صدا هم هست بر اينكه عنصر پاكي

 بدر به جاي رفتن به پارك جنگلي چيتگر و ماندن ۱۳ بهتر است در روز □
 پشت ترافيك سنگين آنجا آن هم به مدت دو ساعت و سوزاندن كلـي بنـزين

 كنـار باغچـه و يـا حتـي خودتان را در همان منزل خـويش و در ۱۳ زبان ، بي
 ! يتان بدر كنيد گلدان خانه

 كنيـد دسـتور هنگامي كه پدر و مادرتان را براي صرف شام دعوت مـي □
 دهيد كه خانم محترمتان پنج نوع غذا با ساالد و دسر و ساير مخلفات تـدارك

 خورنـد و تشـريف خـود را نفر غذا مـي ۲ مسلماً پدر و مادرتان به اندازه . ببيند
 توانيـد حـداقل يـك مطمئناً مـي . مانيد و باقيمانده غذاها پس شما مي . د برن مي

 اي را با اين غذاها سر كنيد و در اين يك هفته چيزي براي نهـار و شـام هفته
 ! آيد با اين كار الگوي مصرفتان حسابي پايين مي . نخريد

 رويد هميشه شعار هنگامي كه براي خريد هديه تولد خانمتان به بازار مي □
 مثالً شما . هاي زيادي دارد اين كار حسن . اصالح الگوي مصرف را زمزمه كنيد

 هـا يـاد اصـالح رويد سراغ طال و جواهرات ، بعد بـا ديـدن قيمـت در ابتدا مي
در آنجا نيز دوبـاره . رويد سراغ لوازم خانگي سپس مي . افتيد الگوي مصرف مي
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 رويد سـراغ ارزان تر مي بنابراين براي خريد يك چيز . افتيد ياد همين شعار مي
 در اين لحظـه كمـي . افتيد لباس مجلسي كه باز ياد همان شعار هميشگي مي

 فكر كنيد بعد با خود بگوييد الاقل بروم يك عطر ارزان قيمت بخرم كه شـعار
 مهم نيست " افتيد كه آخر سر ياد اين جمله مي . سال را هم رعايت كرده باشم

 " هم اينه كه آدم به ياد همسـرش باشـه كه آدم به همسرش چي كادو ميده م
 يتان چيديـد بـا افتخـار بـه در نتيجه فقط با يك شاخه گلي كه از پارك محله

 ! ( ايـد رويد چون الگوي مصرف را در حد اعـالء خـود رعايـت كـرده خانه مي
 ! ) باشد ناگفته پيداست كه عواقب بعدي اين كار بر عهده خودتان مي

 سـوز و لبسـوز و قنـد پهلـو كشـور اعـالم به اين علت كه مسـئوالن دل □
 كنـيم ها سه برابر متوسط جهاني آب شـرب مصـرف مـي اند كه ما ايراني كرده

 هاي ثابت خود را هاي ماهيانه خانوار قسمتي از هزينه بايست در هزينه شما مي
 بدين منظور كه هـر مـاه شـما و كـل . كش اختصاص دهيد براي دستمزد لوله

 ب كلي بكند كه ببيند دركدام قسمت از بدن شما نشتي تان را يك چكا خانواده
 تـان را اصـالح كـرده و جلـوي نشـتي را وجود دارد تا بتوانيد خـود و خـانواده

 ! بگيريد

 هيچگونـه تـوفيقي در اصـالح " آب را گـل نكنـيم " چون شعار معروف □
الگوي مصرف نداشته و حتي كار را بدتر از گذشته كرده است ، ميبايست شعار

 در صدا و سيما تبليغ شود تا شـايد مـردم " آب را ول نكنيم " ري با عنوان ديگ
 ! فهيم و هميشه در صحنه ما كمي در زمينه الگوي مصرف ، اصالح شوند

 سواي تمـام مـوارد فـوق تنهـا راه و بهتـرين راه جلـوي پـاي دولـت و □
 مسئوالن براي اصالح الگوي مصرف اين ملت غيور و سربلند و حـرف گـوش

 ه اكنون نيز به خوبي در حال اجراست ، اين است كه هر چيـزي را كـه كن ك
 آنقدر اين كـار را ادامـه دهنـد تـا ! كنند ، گران كنند مردم درست مصرف نمي

 روند گوسفندها به بهشت نمي ۵۰

 در نهايت هـم اگـر اصـالح . مردم متنبه شده و دست از اصالح نشدن بردارند
 بـا نشوند در عوض با گران شدن كاال يا خدمات مربوطه بـه طـور اتوماتيـك

 كاهش مصرف آن روبرو خواهيم بود كه اين امر به خودي خود باعث اصـالح
! گردد الگوي مصرف مي
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 بابا مواد ندارد :)

 مديركل فرهنگي و پيشگيري ستاد مبارزه با مواد مخدر از انجام اصالحات كتب
 پرورش در اوايل سال آينده و آموزشي پيشگيري از اعتياد با همكاري وزارت آموزش

 بتوانيم اين كتب را شود با شروع سال تحصيلي آينده بيني مي پيش « : و گفت خبر داد
 ، راهنمايي و دبيرستان آموزان مقاطع دبستان در مقياس قابل توجهي بين دانش

 آموزش داده آموزان مطالب مدنظر براساس سن تقويمي و عقلي دانش تا توزيع كنيم
 » . شود

 ! اواَ ، اواَ ، اواَ : محتواي كتب بدو تولدي
 ! مواد جيزه ، اَخه ، اوفه ، پيشده : محتواي كتب پيش دبستاني

 ! بابا با سيخ نيامد ! بابا مواد ندارد : محتواي كتب دبستاني
 ! آموزش تلفظ صحيح عبارات سين دار : محتواي كتب راهنمايي

 ترياك ، مورفين ، كراك طرز كشيدن و يا تزريق : محتواي كتب دبيرستاني
 براي آشنايي با نحوه جلوگيري از اين جور ... ، هروئين ، حشيش ، مشيش و

 ! كارها

روند گوسفندها به بهشت نمي ۵۲

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


 جي :) فرهاد نا ۵۳

 كنيم تمام مقاطع را حذف مي :)

 به همه واحدهاي بزرگ و جامعه دانشگاه آزاد « : رئيس دانشگاه آزاد اسالمي گفت
 ها به مـدارس و واحـد سـماء ها را حذف كنند و كارداني كارداني اعالم كرديم كه بايد

 » . واگذار شود

 ... كنيم مقاطع كارشناسي را حذف مي : ... ۱۳۹۰ سال
 ... كنيم مقاطع كارشناسي ارشد را حذف مي : ... ۱۳۹۱ سال
 ... كنيم مقاطع دكترا را حذف مي : ... ۱۳۹۲ سال
 ... كنيم را حذف مي مقاطع دكتراي تخصصي : ... ۱۳۹۳ سال
 ميليون دكتر متخصـص ۷۴ كنيم و با تمام مقاطع را حذف مي : ۱۳۹۴ سال

 هـاي هاي مختلف كه روي دست جامعـه بـاد كـرده تمـام سـاختمان در رشته
 كنـيم و بـا دريافـت يـك هزينـه دانشگاه آزاد را تبديل به بنگاه كاريابي مـي

 ! گذاريم سر كار مناسب همه را مجدداً مي

روند گوسفندها به بهشت نمي ۵۴
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 ! چه كساني از چه كساني تشكر كردند؟ :)

 مريكـايي بازداشـت شـده در ايـران پـس از بازگشـت در آ مادران سـه « : تيتر خبر
 » . فرودگاه جان اف كندي از مقامات ايراني تشكر كردند

 هاي شهر تهران از ربوده شدنشان توسط سارقان فرهنگ دوست مجسمه *
 ! ردند تشكر ك

 كاربران اينترنت به خاطر كندي اينترنت در كشور از وزير ارتباطات تشكر *
 ! كردند
 نژاد از ايشان با شـعار مردم خوزستان در هنگام سخنراني محمود احمدي *

 ! بيكاري ، بيكاري تشكر كردند
 مردم فوتبال دوست ايران به علت نرفتن تيم ملي فوتبال كشـورمان بـه *

 ! از مسئوالن فدراسيون فوتبال تشكر كردند ، ۲۰۱۰ جام جهاني
 دامداران كشور به مناسبت ورود گوسفندان چيني به كشـور از مسـئوالن *
 ! ربط تشكر كردند ذي

 در يك راهپيمايي خودجوش از وعده دريافـت ۱۳۸۹ تمامي نوزادان سال *
 ر هاي يك ميليون توماني با صداي اواَ اواَي خود ، از مسئوالن امر تشك حساب
 ! كردند
 مردم هميشه در صحنه از مسئوالن وزارت امور خارجه كه از كشـورهاي *

 چين و روسيه براي دادن رأي مثبت به قطعنامه چهارم شـوراي امنيـت عليـه
 ! ايران تشكر نموده بودند ، تشكر كردند

 روند گوسفندها به بهشت نمي ۵۶

 مردم فهيم پايتخت از مسئوالني كه زلزله را جلـو جلـو پيشـبيني كـرده *
 ! بودند ، تشكر كردند

 جوانان ، دانشجويان و فارغ التحصيالن سراسر كشور به علت باال بـودن *
 ! نرخ بيكاري از همه تشكر كردند

 تمام خبرنگـاران و روزنامـه نگـاران از ايجـاد شـرايط عـالي زنـدگي در *
 ! آزادترين كشور دنيا از مقامات ايراني تشكر كردند

 بابــت پخــش تمــام بيننــدگان تلويزيــون ملــي از رئــيس صــدا و ســيما *
 هايشان ، تشـكر هاي جذاب و مخاطب پسند با خاموش كردن تلويزيون برنامه
 ! كردند
 و در آخر كليه طنزپردازان داخلي از تمام مسئوالن كشور به علت نشـان *

! دادن توجه ويژه به مقوله طنز در سخنانشان ، تشكر و قدرداني كردند
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 جي :) فرهاد نا ۵۷

 ! كتب تاريخي حذف نام پادشاهان از :)

 اعمـال آمـوزش و پـرورش از يعقوب توكلي، رييس گروه مطالعـات تـاريخ وزارت
 در : خبـر داد و گفـت هاي تاريخ مقاطع راهنمايي و دبيرستان تغييرات جديد در كتاب

 هـاي تـاريخي از كتاب " هاي سياسي و نظامي و پادشاهان نگاري تاريخ " اين تغييرات
 رويكرد فرهنگـي و تمـدن " هاي تاريخ جديد با ب شود و كتا اين دو مقطع حذف مي

 هـاي تمـدن سـازي مثـل و به جاي پادشاهان از چهـره شود جايگزين آنها مي " پرور
 . زكرياي رازي استفاده خواهد شد

 : شود جهت بستن دهان منتقدان راهكارهاي زير پيشنهاد مي
 ر جايگزيني واژه مأنوس پدرسوختگان به جاي واژه نامأنوس پادشاهان د •

 ! كتب تاريخي
 در دوره " كتـاب تـاريخ " به جـاي واژه " كتاب مشاهير " جايگزيني واژه •

 ! و راهنمايي دبيرستان
 بـه جـاي چنگيزخـان و شاهان گوگوريو و چوسـان قـديم جايگزيني پاد •

 ! لطفعليخان
 سـاله پادشـاهان ۲۵۰۰ هاي اوليه به جاي تاريخ جايگزيني تاريخ انسان •
 ! ايران
 منـدان و هاي فيلتر شده بـراي عالقـه از سايت خواندن تاريخ پادشاهان •
 ! شقان كله

 روند گوسفندها به بهشت نمي ۵۸

 اضافه كردن داستان قلعه حيوانـات جـرج اورول در كتـب ادبيـات دوره •
 ! دبيرستان و راهنمايي

 بـه ) كاشف الكل ( هاي تمدن سازي مانند زكرياي رازي جايگزيني چهره •
 ي هـا اگر هم چهـره ( ! جاي پادشاهاني مثل سلطان محمدشاه در كتب تاريخي

 هاي معاصر كه در دولت نهـم و دهـم توانيم از چهره تمدن ساز كم آورديم مي
.) شوند استفاده نماييم به وفور يافت مي
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 جي :) فرهاد نا ۵۹

 ! در نا اميدي بسي اميد است :)

 ارد ايران نهمين ذخيره ارزي شفاف را د : تيتر خبر

 افتخار آفريـديم و در بـين به به ، پس بين اين همه كشور ما يك بار ديگر
 ! قرار گرفتيم ده كشور برتر جهان

 موسسه صندوق ثروت هاي حاكميتي در گزارشي از : پارگراف اول خبر
 درجه شفافيت حساب ذخيره ارزي ، ايران را در رده نهم شـفافيت و بـا درجـه

 .... از ده قرار داده است ۲ شفافيت
 است ولي باز هم ايول به خودمان از ده يك مقدار نااميد كننده ۲ خُب نمره

 را ۲ كـه همـين نمـره چون معلوم مي شود بقيه كشورها خيلي تعطيل هستند
 ! هم نگرفته اند

 به گزارش فارس ، موسسـه صـندوق ثـروت هـاي : پارگراف دوم خبر
 كشــور ۱۷ حــاكميتي گزارشــي را از وضــعيت صــندوق هــاي ويــژه نفتــي در

 .... ست صادركننده نفت در جهان منتشر كرده ا
 خُـب ! ۲ تا كشور نهم شـديم ، آن هـم بـا نمـره ۱۷ اي بابا ، يعني در بين

 اشكال ندارد باز همين هم غنيمت است چون كشورهايي كـه بـاالي سـر مـا
 پس نبايد زياد نااميد . ه اند اي گرفت ۴ يا ۳ هستند احتماالً خيلي زور زده باشند

 ! شد
 صـندوق ذخيـره نفتـي شفاف ترين صندوق نفتـي : پارگراف سوم خبر

 .... را به دست آورده است ۱۰ نروژ است كه نمره

 روند گوسفندها به بهشت نمي ۶۰

 ! ديگر من چيزي نگويم بهتر است
 اندن همـان اگر مي خواهيد از زندگي نااميد نشويد به خو : نتيجه اخالقي

! تيتر خبرها اكتفا كنيد
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 جي :) فرهاد نا ۶۱

 هفت خوان چاپ يك كتاب :)

 حله شما بايد سرتان به جايي برخورد يا جـايي بـه در اولين مر : خوان اول
 ) ..... صداي آخ ! ( جا شود اعث شود مختان حسابي جابه سرتان اصابت كند كه ب

 توانيد يك نويسنده شويد ، فقط كافيست قبـل گويم ، حاال شما مي تبريك مي
 از اينكه توسط عوامل ويژه پزشكي از سطح معابر جمع شـويد ، يـك چرنـد و

 . يسيد پرندي بنو
 بعد از اينكه چرند و پرندتان را به رشته تحرير درآورديد آن را : خوان دوم

 اگر چرنـد و . حريف نشان دهيد تا نظرش را بگويد به يك متخصص همه فن
 شود كه وي نيز درست مثـل شـما سـرش بـه پرند شما را تائيد كرد معلوم مي

 ف آن را تائيـد حال اگر طر ! ه است يا جايي به سرش اصابت كرده جايي خورد
 سر با جا و يا جـا بـا سـر نكرد مطمئن باشيد شخص مربوطه چيزي از تصادم

 آن قدر اين كار را ادامه دهيد . بنابراين به شخص ديگري رجوع كنيد ! داند نمي
 . ا درك كرده باشد به تورتان بخورد تا باالخره آدمي كه تصادم فوق ر

 را ببريد به اداره ارشاد تـا در اين مرحله بايد چرند و پرندتان : خوان سوم
 . م مراحل قبلي و بعدي آسان تر اسـت اين كار از تما . برايش مجوز صادر كنند

 كافيست يك فرم پر كنيد و يك نسخه از چرند و پرنـدتان را بـه آن پيوسـت
 . يد و به مسئول مربوطه تحويل دهيد كن

 تـان مانيد تـا مجـوز كتاب بايست منتظر ب خُب حاال فقط مي : خوان چهارم
 حاال چند روز و چند ماه و چند سالش مهم نيست ، مهم اين است . صادر گردد

 روند گوسفندها به بهشت نمي ۶۲

 البته ممكن است در اين مرحله مـويي در . ايد كه شما تا اين مرحله پيش رفته
 فقـط صـبر . اوشين بيفتيد ، ولي نگران نباشيد آسياب سفيد كنيد و ياد سريال

 : انـد گفته از قديم . لبريز شود دهيد و نگذاريد صبرتان ايوب را الگوي خود قرار
 » ! گر صبركني ز حلوا ، غوره سازم «

 و بردباري مجوز كتابتان صادر ديديد گفتم ، باالخره با صبر : خوان پنجم
 هايتان مثل موهايتـان بعد از گذراندن مرحله قبل دندان البته ممكن است . شد

 اال رفتـه يتـان حسـابي بـ ، اما اشكالي ندارد در عوض تجربـه سفيد شده باشد
 ر دسـتانتان گرفتيـد همـه ايـن خالصه بعد از اينكـه مجـوز كتـاب را د ! است

 ! پا افتاده را فراموش خواهيد كرد هاي پيش و حاشيه
 ر ابتدا وقتي به ناشـري د . حاال بايد بگرديد دنبال يك ناشر : خوان ششم

 هزينش رو خودت بـده تـا يـه مـاه « : گويد كنيد ، ناشر مربوطه مي مراجعه مي
 چاپيم همان ر از عبارت مي كنم منظور ناش البته فكر مي ( » ! پيمش چا ه مي ديگ

 گـه پـول بابا ، مـن ا « : گوييد بعد شما مي ! ) كنيم هست نه چيز ديگر چاپ مي
 : گويـد آيـد و مـي كمي كوتاه مـي سپس ناشر » ! شدم داشتم كه نويسنده نمي

 : گوييـد اره مـي ب بعد شما دو » ! چاپيم ف هزينش رو بده ما نصفه مي نص خُب ، «
 گام ناشر مهربان در اين هن » ! گويي ندوش گويم نر نيست شما مي ي بابا من م «

 ولـي ! چـاپيمش اشه ، با هزينه خودمون مي ب » : گويد آيد و مي باز هم كوتاه مي
 شما مجبوريد بـا ايـن پيشـنهاد » . يد قبل از چاپ چند نفر اون رو تأييد كنند با

 ا را بـه درنتيجه ناشر چرند و پرند شـم . يد گري ندار موافقت كنيد چون چاره دي
 اگر شانس بياوريد و ايـن كارشناسـان از همـان . دهد چند كارشناس نشان مي

 كـار شـما بـراي گويند كـه تصادم كنندگان باشند ، بعد از چند ماه به شما مي
 . چاپ تاييد شده است

 اني مفصل مراحل آماده كردن كتاب براي چاپ خودش داست : خوان هفتم
 در اين مرحله هم ممكن است به ياد سريال اوشين بيفتيد ولي بـاز هـم ! ت اس

دانيد كه اگـر ايـن الاقل مي . بريد مهم نيست چون در آخرين خوان به سر مي
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 جي :) فرهاد نا ۶۳

 هايتـان خواهـد ا نهايتـاً نـوه كتاب به دست خودتان نرسد ، به دست فرزندان ي
 ! رسيد

 ر عمـومي و سـعي كنيـد هنگـام رفـت و آمـد در معـاب : نتيجه اخالقـي
 خصوصي مواظب باشيد كه سرتان نه به جايي برخـورد كنـد و نـه جـايي بـه

 صرف گذشـتن از سرتان اصابت نمايد ، چون آن وقت بايد تمامي عمر خود را
 ! اين هفت خوان بكنيد

روند گوسفندها به بهشت نمي ۶۴
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 جي :) فرهاد نا ۶۵

 نمونه سئواالت آزمون گواهينامه ازدواج :)

 ك يادت نره پا ) ۱
 مهم نيست كه چي باشه ، مهـم اينـه كـه ) ۲

 زندگيت پاستوريزه باشه
 جيكت در بياد خودت ميدوني ) ۳
 ي بد اي بچه ) ۴

 نوع باريكتر ارزون تر درمياد ) ۱
 فقط به فكـر هيكـل طـرف مقابـل نبايـد ) ۲

 باشيد
 شود تر مي محتواي جيبتان باريك ) ۳
 تر از ديروز هر روز تنگ ) ۴

 در هنگام رفتن بـه خواسـتگاري هميشـه ) ۱
 حواستان به آسمان باشد

 براي رفتن به ماه عسل از هواپيما استفاده ) ۲
 نكنيد
ــا ) ۳ ــه هواپيمـ ــدن بـ ــوار شـ ــل از سـ  قبـ

 تان را بنويسيد نامه وصيت
 نشانيم ما شما را با مديريت جامع سر سفره عقد مي ) ۴

 روند گوسفندها به بهشت نمي ۶۶

 روي به تركستان است اين راه كه مي ) ۱
 واست رو جمع كن طرف تو رو نپيچونه ح ) ۲
 سر پيچ ، بپيچ ) ۳
 پيچ به پيچ ميگه روت سياه ) ۴

 بـه ازاي هـر زن ده درجـه شـيب زنــدگي ) ۱
 يابد افزايش مي

 تواند داشته باشد يك مرد تا ده تا زن مي ) ۲
 درصد تخفيف ويژه عروس و دامادان ۱۰ ) ۳
ـرازيري ف ) ۴  % ۱۰ قـط امكان موفقيت خودكشـي در س
 باشد مي

 هر دو بچه يك امتياز ) ۱
 دو بچه كافي نيست ) ۲
 دو بچه براي شروع كافيست ) ۳
 بي تربيت ) ۴

 خطر غرق شدن در هزينه عروسي ) ۱
 خطر غرق شدن در هزينه مسكن ) ۲
 خطر غرق شدن در پرداخت مهريه ) ۳
 هر سه ) ۴

 وزد كه خانمم بگويد باد از جهتي مي ) ۱
 شويد وله نزديك مي به باد قرض و ق ) ۲
 اين باد هر چه باشد مطمئناً سياسي نيست ) ۳
! به خدا من نبودم ) ۴
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 جي :) فرهاد نا ۶۷

 داشتن شكم نشان دهنده شخصيت است ) ۱
 زندگي باال و پايين زياد دارد ) ۲
 ... پشت تپه شهريست كه در آن ) ۳
 به سالمتي ، دختره يا پسر؟ ) ۴

 حواست به چاله باشه ) ۱
 ه حواست به چوله باش ) ۲
 از چاله خودت رو تو چاه ننداز ) ۳
 نهار بي نهار ) ۴

 اطفال زياد موجب روزي است ) ۱
 دار شـويد ، حتـي شـما توانيـد بچـه تا مي ) ۲

 دوست عزيز
 يكي غمه ، دو تا كمه ، سه تا كه شد بـازم ) ۳
 ! كمه
 هاي يك ميليوني پيش به سوي حساب ) ۴

 برو كار ميكن مگو چيست كار ) ۱
 دا كردي سالم ما رو هم برسون كار پي ) ۲
 بيل و كلنگ و تيشه ، كاري پيدا نميشه ) ۳
 تره ازدواج از بيل زدن هم سخت ) ۴

روند گوسفندها به بهشت نمي ۶۸
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 جي :) فرهاد نا ۶۹

 اكستازي مجاز :)

 مجـاز اكسـتازي كشف داروي گيـاهي بـا عنـوان موفق به يك دانشجوي مبتكر
 . شد

 سالم دختر عمو : پسر عمو
 سالم پسر عمو : ر عمو دخت

 چطوري دختر عمو : پسر عمو
 خوبم پسر عمو : دختر عمو
 با اين همه اسباب بازي كه داري بايدم خوب باشي دختر عمو : پسر عمو

 ها ، اينا كه هيچ كدوم به درد آيندم نمي خوره پسر دلت خوشه : دختر عمو
 عمو

 و جووناي مملكت به فكر آيندتم هستن دختر عم : پسر عمو
 مثالً چطوري پسر عمو ؟ : دختر عمو
 مثالً همين قرص هاي اكستازي اسالمي كه زحمت كشـيدن و : پسر عمو

 واسه من و تو درست كردن تا آيندمون تامين باشه دختر عمو
 خوب اين قرصا كه قبالً هم بود پسر عمو : دختر عمو
 نه اين يكي با اوناي ديگه فرق ميكنه دختر عمو : پسر عمو

 چه فرقي ميكنه پسر عمو ؟ : عمو دختر
 اين قرصا بر خالف قرصاي شادي آور قبلي شيميايي نيستن ، از : پسر عمو

 گياهان مختلف درست شدن دختر عمو

 روند گوسفندها به بهشت نمي ۷۰

 پس يعني عوارض جانبي واسه كبد نداره پسر عمو؟ : دختر عمو
 نه تنها عوارض نداره ، بلكه از انسداد رگهاي قلبي هم جلوگيري : پسر عمو

 دختر عمو ميكنه
 آخيش ، خيالم راحت شدم ، پس آيندم تأمينه تأمينه پسر عمو : دختر عمو
 آره ، تا منو و اين جووناي مخترع و مكتشـف مملكـت رو داري : پسر عمو

! غم آينده رو نداشته باش دختر عمو
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 آبادي زاده قلي ماجراهاي آقاي قلي قلي :)

 ! ل ، مسئله اين است فعال يا غير فعا
 آبادي كـه زاده قلي شخصي در كالس ما حضور داشت به نام آقاي قلي قلي

 : پرسـيديم و بعد اگر مي » ! پنج تا « : گفت مي » دودوتا؟ « : گفتيم وقتي به وي مي
 حـاال شـما حـدس » ! چون علم پيشرفت كرده اسـت « : گفت مي » تا؟ ۵ چرا «

 بلـه ، درسـت حـدس . است بزنيد اين شخص چطور در دانشگاه ما قبول شده
 هـاي غيرفعـال نـه در ورود بـه ما بچه ! زديد با استفاده از سهميه فعال بودن

 : انـد از قـديم گفتـه ! دانشگاه شانس داريم نه در كاهش مدت خدمت وظيفـه
 هـا دم دارد ، آن ولي خوشبختانه مال بعضي » ! گي دم نداشت فعال ما از كره «

 كردم ، روزي ايـن جنـاب عرض مي . بگذريم ! وآ هم چه دمي ، به اندازه مار ب
 تو بـه ايـن كـار چـه « : آبادي را ديدم و از وي پرسيدم زاده قلي آقاي قلي قلي

 : گفـت » . ادبياتت هم كه ضـعيف اسـت « : گفتم » . استفاده « : گفت » گويي؟ مي
 نامه را باز كن و فرق بين استفاده و سـوء اسـتفاده بابا ، لغت « : گفتم » چطور؟ «

 هيچي بابا ، مثل اينكه « : گفتم » لغت نامه ديگر چيست؟ « : پرسيد » . ان را بخو
 هر كسي كه از تو بخواهد سوالي بپرسد بايد سي چهل نفر ديگر هم باشند تـا

 خـدا « : گفـتم » تفهيم يعنـي چـي؟ « : پرسيد » ! به تو آن سوال را تفهيم كنند
 » ! انشااله همه را شفا دهد

 روند گوسفندها به بهشت نمي ۷۲

 ! اسرائيل همسايه آمريكاست
 دانشـگاه ديـدم و بـه وي سـالم آبـادي را در زاده قلي آقاي قلي قلي روزي

 چه خبري؟ انشـااله « : پرسيدم » . يك خبر خوش « : ايشان ايستاد و گفت . كردم
 » خواهم سياستمدار شـوم؟ يادت هست بهت گفتم من مي « : گفت » . خير باشد

 ! احسـنت « : گفـتم » . االن من شدم مسئول امور سياسـي « : گفت » بله « : گفتم
 دانم تو در اين زمينه تو اصالً از سياست چيزي ميداني؟ تا آنجا كه من مي ولي

 نـه ، يـك چيزهـايي « : گفـت » . ها هنوز صفر كيلومتر هستي مثل ساير زمينه
 : گفـت » خوب مثالً بگو اسرائيل چطـوري بـه وجـود آمـد؟ « : گفتم » . دانم مي
 » وزه بـود؟ خوب بگو جنگ اخير اسرائيل با لبنـان چنـد ر « : گفتم » . دانم نمي «

 هاي ايران به آمريكا و پس الاقل بگو برد موشك « : گفتم » . دانم نمي « : گفت
 نه، ولي « : با اعتماد به نفس خاصي گفت » اسرائيل و ساير مناطق دنيا ميرسد؟
 اول اينكه لبنان همسايه مـا « : گفتم » ! رسد به لبنان كه همسايه ما هست ، مي

 لبنـان ميرسـد ولـي بـه اسـرائيل هـا بـه دوم اينكه چطور برد موشك . نيست
 بلـه ، بقـل آمريكـا و « : گفـت » ! اصالً تو ميداني اسرائيل كجاست؟ ! رسد؟ نمي

 : در حالي كه دهانم از تعجب يك وجب و نيم باز شده بـود گفـتم » !! كاناداست
 سريع خودش را جمع و جور » خيال، اسرائيل كجا همسايه آمريكاست؟ بابا بي «

 » ! پس وسط اروپاست ديگر؟ « : امي گفت كرد و با حالتي مردد به آر

W30 
 هايش را آبادي دارد جزوه زاده قلي روزي سر كالس ديدم كه آقاي قلي قلي

 بـه وي ... ! و w1 ، w2 نويسـد كند و باالي هر صفحه مـي شماره گذاري مي
 خوب اگر « : گفتم » چطور؟ « : گفت » ! نرسي ۳۰ مواظب باش به صفحه « : گفتم

 تو « : گفتم » شود؟ چرا بد مي « : گفت » ! شود بد مي برسي خيلي w30 به صفحه
 يعنـي « : گفـتم » نـه ، يعنـي چـي؟ « : گفت » ! يعني چي؟ w30 داني اصالً مي

 اي كه هـم همان صيغه « : گفتم » ! موال ديگر چه صيغه ايست؟ « : گفت » موال
هايـت سـر در مـن كـه چيـزي از حـرف « : گفـت » . سنتي دارد هـم فرنگـي
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 اش برگرداند و باالي صفحه آخر نوشت ه سپس سرش را روي جزو » . آورم نمي
w30 !! 

 فرق بين مكالمه شهري و بين شهري
 توانم يـك مي « : آبادي رو به من كرد و گفت زاده قلي روزي آقاي قلي قلي

 » قبض تلفن را كه ديدي؟ « : گفت » . بفرماييد « : گفتم » سوال از شما بپرسم؟
 روي « : گفت » ! د هستند؟ خيال كردي همه مثل خودت نديد بدي بله ، « : گفتم

 قبض تلفن نوشته مكالمه شهري و مكالمه بين شـهري ، هزينـه تلفـن بابـت
 خـدا را شـكر « : گفتم » ! شود؟ استفاده از اينترنت در كدام قسمت محاسبه مي

 كه خودت دانشجوي ترم هفت كامپيوتر هستي وگرنه به سالمت عقلت شـك
 هزينـه . ات اضـافه شـود داشـته گويم تا به معلومـات ن ولي به تو مي ! كردم مي

 بعد از مقداري » . شود استفاده از اينترنت در قسمت مكالمه شهري محاسبه مي
 » ! ، خجالـت نكـش بپـرس « : گفـتم » يك سوال ديگر بپرسم؟ « : تأمل گفت

 خيـال، بي « : گفتم » ! فرق بين مكالمه شهري و بين شهري چيست؟ « : پرسيد
 » ! ست هاي تخصصي هنوز براي تو زود ا اين بحث

 هاي ازدواج آل ايده
 هاي تـو بـراي آل ايده « : آبادي سوال كردم زاده قلي روزي از آقاي قلي قلي

 ، ب معلوم است ، پولدار باشـد خُ « : گفت » انتخاب يك همسر مناسب چيست؟
 پدرش دو بار سكته ناقص كرده باشد ، يك خانه در نياوران تهران و يك ويال

 شين آخرين مدل زير پاش باشد ، از موقعيـت در خزرشهر داشته باشد ، يك ما
اجتماعي بااليي برخوردار باشد ، من را براي ادامه تحصيل به خـارج بفرسـتد ،

 مين كند ، بـه جـاي مـن تمـام كارهـا را نه سفر به دور دنيا را براي من تأ هزي
 همـين جـا » .... انجام بدهد ، هر چه خواستم بدون هيچ حرفي برايم مهيا كند

 خواهي شـوهر خواهي زن بگيري يا مي تو مي « : قطع كردم و گفتم حرفش را
 » ! كني؟

 روند گوسفندها به بهشت نمي ۷۴

 مصاحبه براي استخدام
 يـه خبـر « : آبادي بـه مـن زنـگ زد و گفـت زاده قلي روزي آقاي قلي قلي

 م براي مصاحبه يكـي از و فردا دارم مير « : گفت » چه خبري؟ « : گفتم » . خوش
 سـالمتي كـي امتحـان بـه « : گفتم » . است موسسات مالي كه تازه بانك شده

 ام بـراي ه ي معرفـي شـد از طريق ديگر « : گفت » ردار نشديم؟ ما خب كه دادي
 ني ا كننـد ، ميتـو سوال مي ن م نجا در مورد چي از خواستم ببينم آ مي ! مصاحبه

 سـپس مـوارد مختلفـي را از چگـونگي » . باشد « : گفتم » يكم راهنماييم كني؟
 آخر ! ميت را برايش شرح دادم برخورد با مشتري گرفته تا چند تكه بودن كفن

 ي احتمـاالً زيـاد ا ه ي معرفـي شـد ر به وي گفتم كه چـون از طريـق ديگـر س
 پرسند و ممكن است سـواالت معمـولي از قبيـل مسـائل سواالت گيردار نمي

 : آبادي گفـت قلي زاده آقاي قلي قلي . بپرسند ... اخالقي ، زكات و نماز يوميه و
 خدا رو شكر ، همون نمازي كـه هـر روز « : گفتم » ! ؟ نماز يوميه ديگر چيست «

 راستي چرا اول گفتـي خـدا ! نستم ا چه جالب تا حاال نميدا « : گفت » ! ني ا خو مي
 را بيشـتر ش ي هـا چـون يـك لحظـه قـدر يكـي از نعمـت « : گفتم » رو شكر؟

» ! نستم دا
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 شوند هاي اينترنتي چگونه فيلتر مي سايت :)

 هاي ديجيتـال كـامپيوتر عه اطالعات و رسانه با مهندس فالني مسئول توس
 خويش ، به گفتگو نشستيم و پيرامون حرف و حديث و تبليغات راست و دروغ
 فيلترينگ از همان ابتداي امر تا آخر و عاقبت اين مسئله و حواشي كم رنگ و
 پر رنگ آن پرسيديم و شنيديم و نوشتيم و البته مجبور شديم اين وسـط هـم

 ! دار را فيلتر كنيم ين گفتگو مسئله هايي از ا قسمت

 . لطفاً خودتان را معرفي كنيد -
 . بنده من هستم

 . لطفاً بيشتر خودتان را معرفي كنيد -
 . بنده من هستم به همراه دوستانم

 . تر خودتان را معرفي كنيد حاال به خاطر ما هم كه شده كمي جامع -
 . همين چيزي كه گفتم از سرتان هم زياد است

 فيلتر شدن يـك . هاي اصلي بگذاريد بروم سراغ سئوال . درد نكند دستتان -
 گيرد؟ پايگاه اينترنتي چطور صورت مي

 من به كمك دوستانم بعد از مشاهده يك لغت مورد دار در اينترنت دكمه را
 . دهيم تا آن سايت فيلتر شود فشار مي

 چه تفاوتي بين فيلتر كردن و مسدودسازي هست؟ -
 . كند اش فرق مي هيچي ، فقط دكمه

 روند گوسفندها به بهشت نمي ۷۶

 شود بيشتر توضيح بدهيد؟ مي -
 . بينم چون لزومي نمي . نه
 شود؟ هايي از مصاديق محتواي مجرمانه محسوب مي محتواي چه سايت -

 هاي غيـر مجـاز اسـتفاده هايي كه در آنها از عبارت چيز و رنگ كليه سايت
 ك هايي كه در محيط پاك اينترنـت ايجـاد گـرد و خـا كليه سايت . شده باشد

هايي كه ماهيت خبري ، تحليلي خودشان را داشته وآمار مـا كليه سايت . كنند
 هايي كه به راه راست هدايت نشده باشـند و كليه سايت . را قبول نداشته باشند

 هـايي كـه كليـه سـايت . در جهات اصلي و فرعـي جغرافيـايي حركـت كننـد
 يي كـه مـا هـا سال باشند و خالصه اينكه كليـه سـايت ۱۸ مخاطبانش باالي

 ! خوشمان نيايد
 اين امكان نيست كه قبل از فيلتر كردن يك سايت ابتدا به آن تذكر داده -

 شده و در صورت عدم واكنش مناسب ، نسبت به فيلتر آن اقدام شود؟
 شـود معلـوم نه ، چون وقتي يك لغت غير مجاز در سايت كسي كشف مـي

 ر ما آن مورد را رفـع كـرد حاال اگر هم بعد از تذك . شود كه طرف كرم دارد مي
 ريزد و لغات غير مجـاز بيشـتري را مسلماً چند وقت ديگر دوباره كرمش را مي

 . كنيم پس ما با اين كار در واقع پيشگيري هم مي . دهند در سايتش قرار مي
 شـود سيستم فيلترينگ به چه صورت اسـت كـه گـاهي هـم ديـده مـي -

 گيرد؟ اشتباهاتي در اين قضيه صورت مي
 قبالً تعداد تخلفات كم بود و مـا بـا فشـار دادن انگشـت اشـاره روي خوب

 كرديم ولي االن كه تعداد تخلفـات هـر روز دكمه مذكور آن سايت را فيلتر مي
 افزاري را نصب كردند كه كار انگشـت هاي عزيز نرم شود ، پسرخاله بيشتر مي

 تيـك كند و خـودش زحمـت فيلتـر كـردن را بـه صـورت اتوما اشاره ما را مي
 . كشد مي

برد؟ افزار احتمال اشتباه را باال نمي استفاده از اين نرم -
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 شما جاي من باشـيد و روزي . رسد دنيا كه به آخر نمي . نه ، تازه اشتباه كند
 شويد؟ باالخره ما يتان روي يك دكمه باشد خسته نمي ساعت انگشت اشاره ۸

 . هم بايد استراحت داشته باشيم ديگر
 هاي اجتمـاعي هاي شخصي ، ما با فيلتر شدن شبكه يت صرف نظر از سا -

 مواجه هستيم و اين فيلترينگ در واقع امكـان حضـور جوانـاني كـه مشـغول
 ها با چـه تـوجيهي فيلتر اين شبكه . كند هاي مثبتي هستند را سلب مي فعاليت

 گيرد؟ صورت مي
 ! توجيه؟ مگر قرار است توجيه هم داشته باشد؟

 د كه ايران جـزو كشـورهايي اسـت كـه بيشـترين شو بگذريم ، گفته مي -
 چرا؟ . فيلترينگ را در دنيا دارد

 چيزي كه مـا االن زيـاد داريـم دشـمن . چون قلم در دست دشمنان ماست
 پس ايـن مسـئله يـك . شود دوست است است و چيزي كه خيلي كم پيدا مي

 . چيز عاديست
 حبان ايـن هاي فيتر شده داخلي هستند ، يعني تمـام صـا خيلي از سايت -

 ها دشمنان ما هستند؟ سايت
 گيرنـد و مواضـع مـا را بازتـاب بله ، حتي كساني كـه مواضـع خنثـي مـي

 دهند ممكن است روزي دشمن ما بشوند پس ما بايد كاري كنيم كه فقط نمي
 . هاي دوست بمانند و مابقي فيلتر شوند سايت
 همـه ايـن براي نيل به اين هدف آيا نرم افزار مربوطـه تـوان شناسـايي -

 هاي غير دوست را دارد؟ سايت
 تواند فيلتر كنـد كـه متأسفانه اين نرم افزار فقط روزي ده هزار سايت را مي

 اتفاقاً اين مسئله را بـا دوسـتانم . مطمئناً با اين روند به هدفمان نخواهيم رسيد
 ها را فيلتر كنـيم و سـپس مطرح كردم و پيشنهاد دادم كه در ابتدا تمام سايت

 هـاي چون تعداد سايت . هاي دوستان را شناسايي و فيلترشان را برداريم سايت
 بـوده و در يـك روز قابـل دوست بسيار كم است ، اين كار مقرون بـه صـرفه

 . اجراست

 روند گوسفندها به بهشت نمي ۷۸

 كنيد؟ خود شما هم از فيلترشكن استفاده مي -
 شود ولي وقتي نرم افزارمان با اينكه استفاده از فيلترشكن جرم محسوب مي

 شـويم تـا وقتـي كـه كند مجبور مي ان را به طور اتفاقي فيلتر مي سايت دوست
 . مسئول نرم افزار بيايد و آن را اصالح كند ، از فيلتر شكن استفاده كنيم

 گاهي اوقات برخي از افراد در فضاي مجازي كلمات را به شـكل خاصـي -
 شكل آيا به اين . نويسند كه از فيلتر شدن پايگاهشان جلوگيري كرده باشند مي
 شود از فيلتر گريخت؟ مي

 ها را شناسايي كنيم شايد براي مدت كوتاهي بشود ولي وقتي اينگونه سايت
 آنها را سه فيلتره خواهيم كرد تا اگر خودمان هم خواستيم ، نتوانيم سايتشـان

 . را از فيلتر خارج كنيم
 شـود بـه سيستم فيلترينگ به صورتي است كه در عرض چند دقيقه مي -

 اي هم دارد؟ چنين فيلترينگي فايده . آن را دور زد اصطالح
 اش اين است كه ما از قبلِ اين كار يك لقمه نان بله كه دارد ، حداقل فايده

. خوريم و بوقلموني مي
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 مصاحبه با يك گوسفند چيني :)

 هاي عرضه دام ، بخصوص شهرستان ورامين ، نوعي گوسفند در تعدادي از محل «
 . رسد كه از سمت زاهدان به اين محـل آورده شـده اسـت از گونه چيني به فروش مي

 دازه يك گوساله و خصوصيات اين گوسفند شامل دنبه بسيار كوچك ، هيكل بزرگ ان
 » . چربي كمتر است

 اي انجـام در همين رابطه اينجانب با يكي از اين گوسفندان چيني مصـاحبه
 . مصاحبه را بخوانيد توانيد اين ام كه در ذيل مي داده

 . در ابتدا خودتان را معرفي كنيد -
 . بنده چينگ چونگ چانگ هستم معروف به ببعي چيني

 . لطفاً چگونگي ورودتان را به ايران براي ما توضيح دهيد -
 يك روز چند نفر از مسـئوالن چينـي پـيش مـا آمدنـد و گفتنـد كـه طـي

 بـه ازاي دادن رأي مثبـت بـه قراردادي كه با ايرانيان امضاء كرديم قرار شده
 قطعنامه چهارم شوراي امنيت بر عليه ايران تعدادي از شما را به ايـران صـادر

 ايـن شـد كـه بـه . ما هم گفتيم چشم ، هر چي شما بفرماييد عاليجناب . كنيم
 . هامون آمديم ايران اتفاق تمام فك و فاميل

 روند گوسفندها به بهشت نمي ۸۰

 آنهـا از ورود شـما هايي كه با گوسفندان ايراني داشتيم اغلب در مصاحبه -
 بـه . ايـد گفتند شما كار و كاسبي آنها را خراب كـرده به ايران گله داشتند و مي

 نظر شما اين حرف چقدر صحت دارد؟
 شويد كه قبـل از ببينيد ، اگر به شكل منطقي به قضيه نگاه كنيد متوجه مي

 شده ورود ما توليد گوشت گوسفند در ايران غير رقابتي بوده و همين امر باعث
 همچنين به علـت تغذيـه نامناسـب و . بود كه گوسفندان ايراني تنبل بار بيايند

 هاي درجه سه هيكلشان نقلي مانده و چربـي و خوردن سانديس علف و علوفه
 ولي اگر شما يك نظر برادرانه بـه . هايشان از حد استاندارد باال رفته است دنبه

 از نظـر هيكـل و چربـي كـم ، بينيـد كـه هيكل و قد و باالي ما بياندازيد مي
 . مان در اينجا گذاريم در جيبمان چه برسد به هم نوعان گوساله را هم مي

 يعني شما معتقديـد كـه بـه دليـل رقابـت آزاد ايـن اجـازه را داريـد كـه -
 ! گوسفندان ايراني را از كار بي كار كنيد؟

 فقـط اين نكته را الزم است كه يادآور بشوم كه مـا قـرار اسـت ! نه عزيزم
 گوشت گوسفندي مصرف داخل ايران را تأمين كنيم و كاري به ساير كسب و

 ! كار روزمره گوسفندان ايراني نداريم
 هـاي هايتان اشاره كرديد به نوع تغذيه نامناسب گوسـفند شما در صحبت -

 شـود مـي . خورنـد ايراني و گفتيد كه سانديس علف و علوفـه درجـه سـه مـي
 شود؟ يد كه هيكلتان آرنولدي مي خور بفرماييد مگر شما چه مي
 نداريم ، آن هم از نـوع غيـر ما احتياجي به آب ميوه . كالس كار ما باالست

 خوريم به علت خاص بودن هايي كه ما مي طبق مفاد قرارداد ما علف . طبيعيش
 نوع داشت ، كاشت و برداشت آن بايد از چين وارد شود تا ما بـا خـوردن آنهـا

 . داي نكرده دچار سوء هاضمه نشويم پروار شده و يك وقت خ
 ترسند كه شـما شود بعضي از گوسفندان ايراني از اين مسئله مي گفته مي -

 توان اين ذهنيـت را از چطور مي . هاي جوانشان را از راه بدر كنيد بزها و بزغاله
اذهان آنها پاك كرد؟
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 چرا پاك شود؟ خُب حق هم دارند نگران باشند چون همين خود من هنـوز
 همـان . چند روز از آمدنم از چين نگذشته كلي خواستگار برايم پيدا شده اسـت

 زنـد و كسـاني كـه طور كه گفتم االن حرف اول و آخر را در دنيا رقابـت مـي
 ايـن گوسـفندانِ ! را بچراننـد توانند رقابت كنند بايـد برونـد گوسفندشـان نمي

 سـازي و يكـم ، به جاي نشستن در طويله و غصـه خـوردن ، برونـد بدن نگران
 هيكلشان را درست كنند نه اينكه بيايند به ما گير بدهند كه چرا بزهايشان بـا

 اين ديگر مشكل خودشـان . كند ديدن ما دل و قلوه شان در گلويشان گير مي
 . است
 بينيد؟ به عنوان آخرين سئوال ، شما آينده گوسفندان ايراني را چگونه مي -

 دان ايراني منقرض و در عوض نسل بـز به نظر من با ورود ما ، نسل گوسفن
 هاي ايراني تقويت خواهد شـد و مـا گوسـفندان چينـي در كنـار ايـن و بزغاله

 بزهاي جوان ايراني توليد گوشـت گوسـفندي را از لحـاظ كمـي و كيفـي بـه
 باالترين حد خواهيم رساند و كاري خواهيم كرد كه گوسفندان نسل جديد بـه

 ! ديگري فكر نكنند غير از توليد گوشت به چيزهاي

روند گوسفندها به بهشت نمي ۸۲
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 با مسئول طراحي ، سـاخت و پيگيـري سـرقت مصاحبه :)
 ها در تهران مجسمه

 شود؟ اصالً مجسمه به چه چيزي گفته مي -
 به هر چيزي كه سفت و سخت باشد و بعد از نصب فقط با پتـك بشـود آن

 . مه گويند مجس را از جايش درآورد مي

 آيا طراحي و ساخت مجسمه اشكال دارد؟ -
 نه ، چرا اشكال داشته باشد؟ به شرطي كه اوالً هيچگونه برجستگي نداشته

 سوماً مزمـون . دوماً اگر چهره افراد است بايد از قبل با ما هماهنگ شود . باشد
 خالصـه زيـاد قـوانين . و تاريخچه آن نبايد ربطي به اتفاقات اخير داشته باشد

 . بي نداريم ، آخرش ما بايد تشخيص دهيم كه اشكال دارد يا نه مكتو

 آيا مجسمه بدون برجستگي هم وجود دارد؟ -
 اتفاقاً به تازگي مجسمه اينجانب را بر اسـاس همـين اصـول . بله چرا كه نه
 اند و به زودي در محل مناسبي كه قبالً اشغال شده بود و بـه طراحي و ساخته

 توانيد ببينيد كه يك آن وقت شما مي . رار خواهند داد تازگي آزاد شده است ، ق
 . هايي داشته باشد مجسمه بايد چه ويژگي

 روند گوسفندها به بهشت نمي ۸۴

 هـايي كـه در حـال حاضـر خـالي از هاي مجسمه آيا فكري به حال پايه -
 ايد؟ مجسمه هستند كرده

 هاي جديدي كه فاكتورهاي مذكور را رعايـت كـرده بله ، به زودي مجسمه
 . ها قرار خواهيم داد باشند بر روي اين پايه

 ها را نيز سرقت كنند؟ آيا سارقين مجاز هستند مجسمه -
 اگر براي جلوگيري از صدمه ديدن در هنگام وقوع زلزلـه باشـد ، نـه تنهـا

 . برند عيبي ندارد بلكه كلي هم ثواب مي

 ها دوباره سر جايشان چه تضميني وجود دارد كه بعد از زلزله اين مجسمه -
 قرار بگيرند؟

 اصـالً در هنگـام وقـوع زلزلـه . ببينيد ، مهم نفس عمل است نه خود عمل
 ها هم ريـزش كـرده و باعـث شـود ايـن ممكن است محل نگهداري مجسمه

 ! داند كسي چه مي . ها مدفون شوند مجسمه

 ها به منظور آسيب نرسيدن به پيشنهاد شما براي محل نگهداري مجسمه -
 آنها در هنگام وقوع زلزله چيست؟

 ها را بايد زير خاك مدفون كنند ، چون اين طـوري ه نظر من اين مجسمه ب
 تازه بعد از چند قـرن كـه از زيـر خـاك . رسد امكان تخريب آنها به حداقل مي

 توانـد جـزو پيدايشان كنند ارزششان چند صد برابر خواهد شـد كـه ايـن مـي
. افتخارات باستاني ما در آن عصر نيز محسوب شود
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 جلوگيري از مهاجرت نخبگان اهكارهاي ر :)

 هـزار نفـر از ۶۰ رئيس كميته جلوگيري از مهاجرت نخبگان با بيان اينكه حـدود «
 نخبگان از جمله افراد برتر در المپيادهاي علمـي در خـارج كشـور مشـغول تحصـيل

 براي بازگشت اين افراد و كاهش مهاجرت تمهيداتي انديشيده ته است كه گف ، هستند
 » . تا با گنجاندن در برنامه پنجم شاهد كاهش مهاجرت باشيم شود مي

 بنـابراين . ببينيد ، اصالً چيزي به نام مهاجرت نخبگان در كشور وجود ندارد
 كنند يك دهن كجي دنـدان در جواب تمام كساني كه اين مسئله را مطرح مي

 از با اين وجود براي بستن دهان منتقدان راهكارهاي جلوگيري . كنم شكن مي
 دهم تا يك وقت خداي نكرده ، زبانم الل ، اگـر مهاجرت نخبگان را شرح مي

 اي خواست از كشور خارج شود توسط اين راهكارهـاي نـرم و سـخت از نخبه
 . خروج وي به نحوي جلوگيري گردد

 ظي ماننـد نـازي ، گـازي ، نوازش روزمره دانشجويان و به كار بردن الفا . ۱
 ! گل پيازي

 ! اي كليه دانشجويان و نخبگان عزيز ه سپورت باطل كردن پا . ۲
 شگاه براي جلـوگيري هاي اطراف دان ولت به نرده ۲۲۰ وصل كردن برق . ۳

 ! از فرار مغزها
 غانسـتان تعريـف و اخراج تمام استاداني كه از كشورهاي ديگـر حتـي اف . ۴

 ! نمايند تمجيد مي

 روند گوسفندها به بهشت نمي ۸۶

 ته كه واحد درسي عمومي خاص و آموزش اين نك ۷۰ قرار دادن بيش از . ۵
 ! تر است ين رنگ است يا فوقش كمرنگ آسمان همه جا هم

 ! نند كيك و سانديس به نخبگان كشور هايي ما دادن مشوق . ۶
 هاي دانشجويي و تشويق دانشجويان بـه وسـيله ايجـاد ورود به خوابگاه . ۷

 ! هاي خوابگاه هاي ورودي كليه اتاق هايي بر روي در سوراخ
 ك از جمله گرفتن موش و گربه و دادن ايجاد كارهاي دانشجويي پر تحر . ۸

 ! هزار توماني بابت اين قبيل كارها هاي هفت اسكناس
 ! كارواش دانشجويي تقويت مراكز . ۹

 بـه منظـور جلـوگيري از خوراندن كنگر و انداختن لنگرهـاي اجبـاري . ۱۰
 ! خروج نخبگان
 ر مراقـب بايست در هنگـام انـداختن لنگـ كليه دانشجويان مي : تبصره يك

 ! هاي فيبرنوري باشند كابل
 بايسـت ن مـي هاي آ بايد توجه شود كه قبل از خوراندن لنگر تيغ : تبصره دو

! توسط مسئوالن پاك شود
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 ۱۳۸۸ رويدادهاي سال :)

 . سالي كه نكو بود و از بهارش پيدا ... هم گذشت ۸۸ سال
 . رفتند سالي كه هواپيماهاي توپولف به طور خودجوش يكي يكي كنار •
 . هاي مذكور سالي كه فوتبال ما به جام جهاني رفت البته با توپولف •
 سالي كه در هنگام خوشه چيني هر كسي به اندازه جيبش خوشه گيرش •
 . نيامد
 سالي كه عالوه بر آنفالنزاي خوكي ، آنفالنزاي بزي و گوسـفندي هـم •

 . گريبان ما را گرفت
 ان هـيچ گونـه تـأثيري ها روي سالمت انس سالي كه اثبات شد پارازيت •
 . ندارد
 . پشت و كرم به هوا رفت ، نميدوني تا كجا رفت سالي كه موش ، الك •
 . كردند سالي كه آمار همه چيز مطلوب بود ولي مردم چيز ديگري حس •
 . سالي كه جيميل هم به سايرين پيوست •
 . گرفتند را جاسك ، فجيره ي فيبر نوري سالي كه هر چي قطع شد يقه •
 هـاي فيبـر هاي ناشناس با كابـل برخورد لنگرهاي كشتي سالي كه آمار •

 . نوري ، ركورد شكست
 . سالي كه قرار شد از سال بعدش مردم به دولت يارانه بدهند •
 . سالي كه اصل هجدهم هم تغيير رنگ داد و شد آبي •

 روند گوسفندها به بهشت نمي ۸۸

 هـاي آخـر پـاييزش معلـوم شـد كـه سالي كه بعـد از شـمردن جوجـه •
 . هايمان را پيشي برده است جوجه
 . خوردند ها نان را به نرخ روز كه با افزايش قيمت نان ، بعضي سالي •
 . سالي كه عجيب بود ولي غريب نبود •
 . ها رشد چشمگيري پيدا كرد سالي كه طنز در تمام عرصه •
 . سالي كه موج ارزاني تبديل به سونامي شد •
 . سالي كه آمار طالق با كم شدن ازدواج باز هم كم نشد •
 . گذاشتند ، اال هوا سالي كه روي همه چيز فيلتر •
 . سالي كه مردم سيب زميني رايگان را از نزديك لمس كردند •
 . ها پيوستند سالي كه قطارها هم به جرگه توپولف •
 . سالي كه به همه كمك كرديم اال خودمان •
 سالي كه پولي گم شد ، مژدگاني هم تعيين كرديم ولـي پيـدا نشـد كـه •
 . نشد
 ، لسوتو و موريتـاني زنگبار ، سالي كه فهميديم كشورهايي به نام كومور •

 . هم وجود دارند
 . هاي خاكستري زيادي حيف و ميل شدند سالي كه سلول •
 هايمـان سالي كه تكنولوژي حريق هم بـه امكانـات بعضـي از اتومبيـل •

 . اضافه شد
 هـاي جهــان معـذرت خواسـتند ولــي سـالي كـه بزرگتــرين خودروسـاز •

 . خودروسازهاي ما تكذيب كردند
 . جاي پهلوانان ما را گرفت سالي كه جومونگ •
 . سالي كه وام ازدواج زياد شد ولي خودش نه •
 . سالي كه اينترنت ما شد اينترانت •
 . ها تفريق ها جمع شد و بعضي سالي كه ماهواره •
. ها به كمال رسيد سالي كه تمام دماغ •
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 . سالي كه دماغ رفت كنار و صحبت از جاهاي ديگر شد •
 . ه كشور ديگري راه يافت سالي كه جايزه صلح نوبل اشتباهاً ب •
 . ديگر زير آبي شنا كردند ها رفتند آن ور آب و بعضي سالي كه خيلي •
 سالي كه شايسته ساالري حرف اول و آخر را ميزد ، البته بعـد از پـارتي •
 . بازي
 . سالي كه صدا و سيما هر چه در چنته داشت رو كرد •
 . ولي نشد ها از وسط نصف شود ، هاي دانشگاه سالي كه قرار بود كالس •
 . حراج به علت تغيير شغل : ها نوشته شد ي روزنامه سالي كه روي شيشه •
 . سالي كه همه چيزمان چيني شد ، حتي سنگ قبرمان •
 . كرديم ، همان نشد و خالصه اينكه سالي كه هر چي فكر مي •

 هم به همين منوال هاي بعد و سال ۸۹ البته نگران نباشيد ، چون سال
 . خواهد گذشت

روند گوسفندها به بهشت نمي ۹۰
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 مشترك گرامي :)

 . باشد مشترك گرامي ، دسترسي به اين سايت امكان پذير نمي : بار اول
 . باشد مشترك محترم ، ورود به اين سايت براي شما ممنوع مي : بار دوم

 مشترك عزيز ، وارد شدن به اين سايت عواقب وخيمي در پـي : بار سوم
 . دارد
 . تواني وارد اين سايت بشوي جناب مشترك ، عمراً نمي : ار چهارم ب

 گويم ، حق نداري وارد اين بابا مشترك ، براي چندمين بار مي : بار پنجم
 . سايت بشوي

 آهاي مشترك ، خيلي پر رو شدي ، اين براي آخرين باره كـه : بار ششم
 . دهم به تو تذكر مي
 شود، مثـل اينكـه بـا حاليت نمي هوي مشترك ، حرف آدميزاد : بار هفتم

 . اي حرف زد شماها بايد به زبان ديگه
 مشترك ورپريده ، بابا جون مادرت اين قدر زور نزن ، اعصاب : بار هشتم

 . معصاب واسمون نذاشتي
 : بار نهم بعد از استفاده از يك فيلتر شكن

 . توني سياه كني ما خودمون زغال فروشيم ، ما رو نمي كار ، مشترك بي
 : بار دهم بعد از استفاده از يك فيلتر شكن ديگر
 . مشترك فالن فالن شده ، اين حقه ها ديگه قديمي شده

 : بار يازدهم بعد از استفاده از يك فيلتر شكن قويتر

 روند گوسفندها به بهشت نمي ۹۲

 مشترك پررو ، خيال كردي خودت فقط پررويي ، ما پررو تر از اين حرفا
 . هستيم

 : شكن خفن بار دوازدهم بعد از استفاده از يك فيلتر
 ... ] ييب بييي [ ، مادر ] يب بيييي [ ، پدر ] يب بيييي [ مشترك

 هـاي عجيـب و غريـب اي بابا اين پيغام « : مشترك در حال غُر زدن
 دونم سايت سازمان سنجش رو ديگه چـرا فيلتـر چيه هي ميده ، آخه من نمي

 » .. . بذار يه بار ديگه چك كنم شايد اشتباهي فيلتر شده باشه !! كردن ؟
 مشترك گرامي ، اين سـايت بـه اشـتباه فيلتـر شـده ، مـا : بار سيزدهم

!! خودمون دنبال فيلتر شكن هستيم تا بازش كنيم ، ولي هنوز گير نياورديم
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 جي :) فرهاد نا ۹۳

 متن كامل منشور كشف شدة حقوق بشر متعلق به رئـيس :)
 بزرگ

 اي از جهـان بدسـت شـه اينك كه به ياري مزدا ، صندلي رياسـت را در گو
 كنم كه تا روزي كه من زنده هستم و مزدا توفيق رياسـت ام ، اعالم مي آورده

 : را به من دهد
 هرگز راضي به رضايت ديگران نباشـم و نظـرات و تفكـرات زيردسـتانم را
محترم نشمرم و نگذارم كه از دهان احدي از زير دستانم صدايي به بيرون درز

 . كند
 ام تا روزي كه زنـده هسـتم و بر صندلي رياست تكيه كرده من از امروز كه

 دهد ، زير دسـتانم را آنقـدر زيـر مزدا توفيق چسبيدن به اين صندلي را به من
 فشار قرار دهم تا آب لمبو شده و رياست دائم العمر مـرا بپذيرنـد و هـر كـس

 هـاي نـرم و سـخت را روي وي پيـاده سـازي رياست مرا قبول نكند ، جنگ
 . م كرد خواه

 ام نخواهم گذاشت كسي مانده من تا روزي كه بر مسند قدرت رياست باقي
 كنم كه از كارهاي پشت پرده من بويي ببرد و اگر شخصي بويي برد كاري مي

 . بو بردن را كه هيچ ، حتي اسم خود را نيز فراموش كند
 من تا روزي كه رئيس هستم نخواهم گذاشت مال غير منقـول يـا منقـول

 كنم كـه تمـام ايـن امـوال ن در جيب زير دستانم وارد شود و كاري مي ديگرا
 . مستقيماً به جيب رياست ورود پيدا كند

 روند گوسفندها به بهشت نمي ۹۴

 كنم كه هر كس آزاد است با هر دين و آيـين و روش و من امروز اعالم مي
 اي كه مايل است سكونت كند و هر شـغلي كـه مسلكي كه دارد ، در هر نقطه

 مدرك دانشگاهي يا حتي سيكل داشته باشد ميل دارد پيش بگيرد بدون آنكه
 . ، مشروط بر آنكه تمام كارهاي ما را قبول داشته و بله قربان گوي ما باشد

 كنم كه هر كس مسئول اعمال خويش است و هـيچ كـس را من اعالم مي
 نبايد مجازات كرد مگر در مواردي كه ما را بر نتابند ، بر ما خرده گيرند ، انتقاد

 زنند ، فكـر كننـد ، بيانديشـند و خالصـه كـاري كننـد كـه مـا كنند ، حرف ب
 . خوشمان نيايد

 كننـد ، آشـوب كنم كه مجازات كساني كه هرج و مـرج مـي من اعالم مي
 كنند ، ولي كنند و خالصه هر كاري مي كنند ، تخريب مي كنند ، توهين مي مي

 ايـد بكنـد ، نمايند پاداش است و اگر شخصي كاري را كه نب ما را نيز تأييد مي
 انجام دهد و به ريش قباي ما بر بخورد ، بايد عالوه بر خودش بر جد و آبادش

 . هم سالم گرم و صميمي ما را برساند
 كـنم ، نخـواهم گذاشـت كـه از من تا روزي كه به ياري مزدا ، رياست مي

 خواهنـد گلوي زيردستانم يك قُلُپ آب خوش فرو رود و كسـاني را كـه نمـي
 هاي پيشرفت و ترقي ما واگذار كنند ، آن قدر آنها را از اين پله حقوقشان را به

 بريمشان تا دل و روده و كليه اعضاء و جوارح ممكنـه خودمان باال و پايين مي
 از دهان مباركشان بيرون آيد تا بفهمند كه اگر همان اول سر كيسه حقوقشان

 . كشيد كردند چنين سرنوشتي انتظارشان را نمي تر مي را شُل
 و از مزدا خواهانم كه مرا در راه اجراي تعهداتي كه نسبت به زيردستان ديار

 . ام ، موفق گرداند خود گرفته
 دهم كه بدنم را به همراه صندلي رياست و كياست دفن و در آخر دستور مي

 نمايند تا بتوانم در ادامه روند رياست خود در اين دنيا ، در آن دنيا نيز توفيقـات
. تيان را داشته باشم رياست بر بهش
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 جي :) فرهاد نا ۹۵

 ... مزاياي ازدياد نسل از نقطه نظر :)

 يك حساب سرانگشتي كافيست تا متوجه سودي بشويد كـه از : اقتصادي
 هر بچه يك ميليون تومان پـيش سـالي صـد هـزار . شود اين راه نصيبتان مي

 ... شود سه ميليون تومـان تومان كه اگر بيست سال بعدش را حساب كنيد مي
 ! ميليـون تومـان ۱۲۰ شـود مي ... ببخشيد ، احتماالً اشتباه حساب كردم ... ه ن

 چون تورم هم نداريم بيست سال بعد با حدود ده ميليون تومان از اين پول اگر
 فرسـتيدش خانـه كنيد و اگر دختر بود با همين پـول مـي پسر بود دامادش مي

 حاال حساب كنيد . تان ماند براي خودتان و منزل مكرمه اش هم مي بقيه . شوهر
 ! شود اگر تعداد فرزندانتان دو رقمي شود چه مي

 كردم كه واقعاً مسئوالن سازمان تربيت بدني هنوز داشتم فكر مي : ورزشي
 اند كه مشكل اصلي نرفتن تيم ملي فوتبـال كشـورمان بـه جـام متوجه نشده

 نـان شود تعـداد بازيك خُب وقتي جمعيت كم مي ! جهاني كمبود جمعيت است؟
 بـا ازديـاد . يابـد هاي پايه به منظور تقويت تيم بزرگساالن نيز كاهش مـي تيم

 توان حداقل يك تيم فوتبـال كامـل در هـر دو گـروه نسل در هر خانواده مي
 هـاي آتـي همچنين با ادامه اين روند در سـال . آقايان و بانوان راه اندازي كرد

 هاي ورزشي ها ساير تيم ا و نديده ه ها ، نبيره ها ، نتيجه توان با همكاري نوه مي
 . گروهي مثل بسكتبال ، واليبال و هندبال را نيز به همين شكل تقويت نمود

 روند گوسفندها به بهشت نمي ۹۶

 هـا از كاسـه جمعيت بيشـتر باعـث درآمـدن چشـمان ابرقـدرت : سياسي
 شود به طوري كه آنها هر چقدر هويج بخورند و هويج نشان بدهنـد ديگـر مي

 ميليـون نفـر و ايجـاد ۱۵۰ عيتي معادل كارساز نخواهد بود چون با داشتن جم
 تـوان در انـد مـي هاي الزم و ضـروري را ديـده يك ارتش مردمي كه آموزش

 . مقابل هر نوع جنگ نرم و سختي پيروز شد

 شـود كـه ايـن افزايش جمعيت باعث افزايش تنوع تفكرات مي : اجتماعي
 روس بدين منظور با اضافه كردن د . خودش يك معضل است و البته قابل حل

 جديدي به مقاطع مختلف تحصيلي از دبستان گرفته تـا دانشـگاه و همچنـين
 تـوان ها  مـي بازبيني قوانين موجود در رابطه با جذب معلمان و اساتيد دانشگاه

 ميليون نفر را به مـرور ۱۵۰ اين مشكل را به راحتي حل كرد و افكار تمام اين
 تنها در منطقـه بلكـه در اين يعني يك موفقيت بزرگ نه ! زمان يكدست نمود

 ! كند پيش ما لُنگ بياندازد آن وقت ببينيم ديگر كسي جرأت مي . سراسر جهان

 وقتي جمعيت زياد شود ، تعداد شعب دانشـگاه آزاد زيـادتر : گردش مالي
 اي در جامعـه شود كه همين امر باعث ايجاد يك گردش مالي فوق العـاده مي
 همراه خود دانشجو از صـبح خـروس گردد به طوري كه والدين دانشجو به مي

 كار كرده و سپس در ابتداي هر تـرم درآمـد ناشـي از ... چخه ... خوان تا بوق
 دانشـگاه نيـز . كننـد اين فعاليت مضاعف را به حساب اين دانشگاه واريـز مـي

 هـاي دانشـگاه نمـوده و بـه جامعـه تزريـق قسمتي از اين پول را خرج هزينه
 ماند و يـا مجـدداً بـه آغـوش رود و آيا راكد مي مي اش كجا حاال بقيه . كند مي

 ! گردد ، بماند گردش مالي كشورمان يا ساير كشورها باز مي

 هـاي ميليون نفر و ادامه سياست ۱۵۰ با رسيدن آمار ما به سقف : جمعيتي
 ميليـون ايرانـي ديگـر در ۱۵۰ مـان مطمئنـاً تـا آن موقـع دسـت كـم داخلي

اشـت بـه طـوري كـه در بعضـي از ايـن كشورهاي مختلف جهان خـواهيم د

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


 جي :) فرهاد نا ۹۷

 هاي مهـاجر بيشـتر از جمعيـت سـاكنان كشورهاي غير دوست جمعيت ايراني
 هـاي شود تعـداد اسـتان اصلي آن كشورها خواهد شد كه همين امر باعث مي

 ! كشورمان در سراسر جهان افزايش پيدا كند

با باالتر رفتن جمعيت ، فرهنگ غني مـا هـم از لحـاظ كميـت : فرهنگي
 حتي به جايي خواهيم رسيد كه قاتالن مـا هـم دسـت بـه ! باالتر خواهد رفت

 كمـا ! هاي فرهنگي را به قتل خواهند رسـاند كارهاي فرهنگي زده و فقط آدم
 اند و از اعمال اينكه سارقان عزيز براي جا انداختن اين فرهنگ به پيشواز رفته

 اي فرهنگـي از قبيح خود دست برداشته و براي فرهنگ سازي دست به كاره
 ! اند جمله سرقت مجسمه زده

 هنگامي كه جمعيت مثل مور و ملخ يا بهتر بگويم مثل دارا و سـارا : هنري
 شود ، محدود بودن امكانات باعث ارتقاء و باال رفتن آمار انواع و اقسام زياد مي

 گردد به طوري كه مردم هر روز كلـي از وقتشـان را بـراي هنرهاي مردم مي
 كنند كه چگونه زير آب كسي ي خود از آب متمركز اين هنرها مي كشيدن گون

 را بزنند يا از طريق چه هنرهايي سر ديگران را شيره بمالند و خيلـي هنرهـاي
 ! ديگر كه به علت طوالني بودن بحث در كتابي به شرح آن خواهيم پرداخت

روند گوسفندها به بهشت نمي ۹۸
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 جي :) فرهاد نا ۹۹

 هاي شما ي خواب مشاوره اينجانب برا :)

 ديشب خواب ديدم كه به علت توليد پارازيـت در : يك كالغ سرگردان
 توانستم اين امـواج كردم نمي ام و هر كاري مي ام را گم كرده پايتخت راه خانه

 آخرش هم مجبور شدم به خارج از پايتخت پناهنده . لعنتي را از مغزم دور كنم
 نظر . شود ن خواب به واقعيت تبديل مي كنم اي واقعاً نگرانم چون فكر مي . شوم

 شما چيست؟
 ها پرندگان مقـاومي هسـتند ، تا آنجا كه ما شنيده بوديم كالغ : اينجانب

 كنم شـما داريـد من فكر مي . باز اگر شما كبوتر يا گنجشكي بوديد يك چيزي
 جنـاب . ها در مغزتان تاثير گذاشته اسـت كنيد كه پارازيت به خودتان تلقين مي

 ها هم ، محل كار و زندگي خـود را گـم اگر پارازيتي وجود داشت ما آدم كالغ
 پس چرا اين اتفاق براي ما نيفتاده است؟ همه ما سر و مـر و گنـده . كرديم مي

 . دهيم و عين خيالمـان هـم نيسـت هاي روزمره خود ادامه مي داريم به فعاليت
 تـرين بينانه در خوشـ . توان دو حالت براي خواب شـما در نظـر گرفـت پس مي

 حالت ، شما زيادي وسواس داريد و بهتر است خود را به يك روانپزشك طيـور
 ترين حالت شما قصد تشـويش اذهـان عمـومي را معرفي كنيد ولي در بدبينانه

 در هر دو صورت اگر يك بار ديگر با من تماس بگيريد شما را به جـرم . داريد
 يتخت به مراجع ذي صـالح تشويش اذهان عمومي و دخالت در امور داخلي پا

 . كنم معرفي مي

 روند گوسفندها به بهشت نمي ۱۰۰

 خواب ديدم پنج سال گذشته و طـرح : مردي فاقد امتيازات اقتصادي
 تحول اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي ، فرهنگي ، هنري ، ورزشي و ارزشي بـه
 پايان رسيده و من بعد از پنج سال صاحب چند خانه ، مغازه ، زمين، ماشـين و

 تعبير اين خواب شيرين چيست؟ . ام مقدار زيادي پول شده
 مطمئناً اين خواب شما تنها يـك ! خواب ديدي خير باشه برادر : اينجانب

 زا با هاي توهم كنم قبل از خواب از قرص به شما توصيه مي . توهم زودگذر بود
 ! تري استفاده كنيد دوز پايين

 چند روز پيش خواب ديدم كـه علـي : يك عاشق سينه چاك ماهواره
 درصـد مـردم بـه ۴۰ ائم مقام سازمان صدا و سـيما گفتـه اسـت كـه دارابي ق

 اند ، من تعجب كردم و در جـواب ايشـان گفـتم بـا وجـود ماهواره روي آورده
 ها هاي متنوع ، پر مخاطب و اعتماد آفرين رسانه ملي در طول اين سال برنامه

 به نظر شما جواب خوبي به ايشان دادم؟ . چنين چيزي امكان پذير نيست
 كاش در . بله ، دست شما درد نكند با اين جواب دندان شكنتان : ينجانب ا

 شديد كه حق دسترسي به ماهواره ادامه عرايضاتتان اين نكته را هم يادآور مي
 اي خاص و نخبگان امكان پذير است و مسلماً بـا در كشورمان فقط براي عده

 ميليـون ۳۰ وجـود هزار نخبه و تحصيلكرده از كشور ، ۱۸۰ آمار خروج ساليانه
 ما چند نخبه بيشتر در كشور . نخبه در كشور در حال حاضر امكان پذير نيست

 اند و بـا شـتاب نداريم كه خدا را شكر آنها هم چرخ مملكت را در دست گرفته
 شود به حاال برآيند اين كشش چه مي . كشند به تمام جهات اصلي و فرعي مي

 . من و شما ارتباطي ندارد

 پريشب خـواب ديـدم كـه دارم در نمايشـگاه : اب نديده يك خانم آفت
 هـا جلـوي زنم كه فروشنده يكي از غرفه صنايع دستي شهرمان اراك قدم مي

 خانم بفرماييد از غرفه ما ديدن كنيد ، تختـه نردهـاي « : من را گرفت و گفت
خـدا بـه دور مردتيكـه « : گفـتم » ! فرد اعال داريم ، خاشخاشي با طعم ليمـو
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 جي :) فرهاد نا ۱۰۱

 ن شده خجالت نميكشي كه تو روز روشن آالت قمار به مـن تعـارف فالن فال
 در همين لحظه ساعت زنگ زد تا » . بزنم چشم و چارت رو در بيارم ! كني؟ مي

 ديگر فرصـت نشـد بـه مـأموران . صبحم را بخورم ۴ يادم باشد قرص ساعت
 وجدان درد گرفتم ، چه كنم؟ . انتظامي آمارش را بدهم

 ۱۱۰ بايست همان موقع كه خواب بوديد بـه ما مي اول اينكه ش : اينجانب
 داديد و چون اين كار را نكرديـد در جـرم زديد و موضوع را اطالع مي زنگ مي

 ايـد براي رفع شراكت در جرمي كه مرتكب نشـده . آن شخص شريك هستيد
 بايست يك قالده تخته نرد از سر كوچه تهيه كنيد و آن را به آتش بكشيد مي

 شوم كه به شـدت در ضمن اين نكته را هم يادآور مي . ت شود تا وجدانتان راح
 مواظب اطرافتان باشيد چون قمار با هر چيزي امكان پذير است حتي هنگامي

 شـويد كنيد ، چون اگر حواستان نباشد مجبور مي كه داريد گل يا پوچ بازي مي
 ! براي راحت كردن وجدانتان دستان خودتان را نيز آتش بزنيد

 ديشب خواب ديـدم در سـالن دانشـگاه : معلوم الحال يك دانشجوي
 عالمه طباطبايي نشستم و استادمان آقاي دكتر مومني در مورد طـرح تحـول

 شـرط را بـراي اجـراي برنامـه پـيش بانك جهاني چهار گويد كه اقتصادي مي
 هايي به شرط اولش اين است كه فقط دولت . تعديل ساختاري بيان كرده است

 مه تعديل ساختاري متوسل شوند كه از نظر مقبوليـت سياسـي اين جزو از برنا
 انتخاب كنند كه شرط دومش اين است كه زماني را . در باالترين سطوح باشند

 نرخ رشد اقتصادي در باالترين سطوح تجربه شده تاريخي خـود قـرار داشـته
 تـرين ميـزان تـاريخي شرط سومش اين است كه نـرخ تـورم در پـايين . باشد

 باشد و باالخره شرط چهارمش اين است كـه نظـام تـأمين ه داشت خودش قرار
 گفتنـد در آخر آقاي دكتر . اجتماعي در قله توانمندي و كارايي قرار داشته باشد

 من تا آمدم سـوالم را بپرسـم از . كه اگر كسي سوالي در اين رابطه دارد بپرسد
 ! توانم سوالم را از شما بپرسم؟ مي . خواب پريدم

 روند گوسفندها به بهشت نمي ۱۰۲

 ايد چون سوالي ولي مثل اينكه خيلي هول كرده . توانيد له ، مي ب : اينجانب
 بـا . خدا عالم است ! نپرسيديد كه من پاسخ دهم، شايد هم مخصوصاً نپرسيديد

 گـويم دانم سوال شما چه بوده است بنابراين قوياً به شما مـي اين حال من مي
 ! كنيـد كنيد كه چنين سواالتي را حتي در ذهنتان مطـرح مـي كه شما بيجا مي

 شما به عنوان يك دانشجوي اقتصاد اين نكته را بايد بدانيد كه صالح مملكت
 خويش نخبگان دادند و ايـن صـالح ديـدن بـه شـما و اسـتاد مربوطـه شـما

 هـا فقـط شما با ديدن ايـن خـواب . هيچگونه ارتباط فيزيكي و شيميايي ندارد
 ه اسـتاد مربوطـه از طرف من هم بـ . كاريد تخم نفاق و جدايي را در جامعه مي
 هاي يك مشت آدم بي سر ايد كه به حرف خود بگوييد كه شما مگر غرب زده

 دهيد؟ آنها اگر بلد بودند يك فكري براي و پاي غربي و حتي شرقي گوش مي
 كردند تا آمار بيكاريشان از پنجـاه درصـد بـاالتر بحران اقتصادي خودشان مي

 يـد؟ پـس چـرا نمكـدان خور شما مگـر از بودجـه مملكـت نمـك نمـي . نرود
 . شكنيد؟ يكم حيا را از مسئوالن ياد بگيريد مي

 خواب ديدم كه به پـانزدهمين نمايشـگاه : يك آقاي چشم و دل پاك
 ي در اين نمايشگاه اغلب غرفه دارانِ خانم با پوشش . ام بين المللي الكامپ رفته

 فـي هاي عجيب و غريب و چه بسا حيرت انگيز مشغول معر نامناسب و آرايش
 محصوالت شركت خود بودند ، تا جايي كه بسياري از بازديد كنندگان به جاي

 بيشتر مشغول تماشاي محتويات غرفـه و گفـت و آشنايي با محصوالت غرفه
 تـا آمـدم از ميـان جمعيـت خـودم را بـه يكـي از . شدند گو با غرفه داران مي

 كنم، از خواب داران عزيز برسانم تا در مورد محصوالت شركتشان مباحثه غرفه
 خيلي دلم سوخت چون يك بحث كامالً علمي و فنـي را از دسـت . بيدار شدم

 . دادم
 دوم اينكه شما به نمايشگاه الكامـپ نرفتـه ! اول اينكه خودتي : اينجانب

 بلكه به سالن مد در يكي از نقاط زيـر زمينـي تهـران قـدم گذاشـته بوديـد و
رونيكي داشتيد فكر كرديد آنجـا احتماالً چون عالقه زيادي به محصوالت الكت
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 هـا را الزم به ذكر است كساني حق ديدن اين خـواب . نمايشگاه الكامپ است
 دارند كه قدرت الزم براي تفكيك و جداسازي خـواهران و بـرادران را از هـم
 داشته باشند و چون شما از اين ويژگي محروم هستيد حق ديدن چنين خوابي

 كفاره اين كار هم اين است كه بايد بـه . فاره بدهيد را نداشتيد ، بنابراين بايد ك
 هـا بپردازيـد و نمايشگاه الكامپ برويد و فقط به تماشاي محصـوالت شـركت

 . چشم و دلتان را در مقابل موارد ديگر درويش كنيد

 خواب ديدم كه روي : يك دختر با هفت سال سابقه ترشي خوري
 كـنم كـه ناگهـان تلويزيـون ي ام و دارم اسـتراحت مـ يمان لـم داده مبل خانه

 يكـي از نماينـدگان مجلـس داشـت . خود روي شبكه يك روشـن شـد خودبه
 براي جلوگيري از رواج فساد و فحشا در جامعه « : گفت كرد و مي سخنراني مي

 كنترل تلويزيون را از روي » ... ها رواج داد بايد ازدواج موقت را بين دبيرستاني
 : گفـت يك مسئول ديگر در گفتگوي ديگري مي . ميز برداشتم و زدم كانال دو

 براي جلوگيري از تحريك غرايز جوانان ، دختـران و پسـران بايـد تفكيـك «
 زدم كانـال » ... هاي دخترانه و پسرانه ايجاد گـردد بايست دانشگاه شوند و مي

 بيرون ماندن مـوي « : گفت يكي از مسئوالن در مسئله نظم اجتماعي مي . سه
 ل نخواهيم كرد و گشت ارشاد با تمام قـدرت بـه كـار خـود يك دختر را تحم
 « : گويد زدم شبكه چهار ديدم يكي ديگر از مسئوالن مي » ... ادامه خواهد داد

 همين كه خواستم بـزنم شـبكه » ... بايد قانون چند همسري را تصويب كنيم
 ه سـر چه گلي ب ! زند اكنون قلبم دارد از حدقه بيرون مي . پنج ، از خواب پريدم

 . ترسم شوهر گيرم نيايد مي ! بگيرم؟
 ايـن . كرديـد شما نبايد هي اين كانال اون كانـال مـي ! خواهرم : اينجانب

 دهد كه مشكل از مسئوالن نيست بلكه مشكل از شماست كه مسئله نشان مي
 شـويد ايـن زنيد يك شبكه ديگر و باعـث مـي هنوز حرف يكي تمام نشده مي

 شما مبتال به خـود آزاري هسـتيد . ا آزار دهد هاي عجيب و غريب شما ر خواب
 پس بهتر است خودتان را به يك دكتر متخصص ترجيحـاً فـارغ التحصـيل از

 روند گوسفندها به بهشت نمي ۱۰۴

 در ضـمن از ظـواهر امـر پيداسـت كـه همـين . دانشگاه آكسفورد نشان دهيد
 آيد وگرنه چيزي كه االن زياد است بينيد كه شوهر گيرتان نمي ها را مي خواب

 مسـئوالن تمـام . دار و تحصيلدار اسـت دار ، ماشين ر ، خانه شوهر پولدار ، كاردا
 ايد كه آن هم به اميد خدا به اند فقط خود شما مانده مشكالت شما را حل كرده

 پس احتياجي نيست گلِ خاصي به سـر بگيريـد چـون ! زودي حل خواهيد شد
 ! مسئوالن اين گل را براي شما خواهند گرفت

 ديشب خـواب ديـدم در : ان فعلي يك شهروند حيران سابق ، گري
 ام و رئيس جمهـور محتـرم مـا بـه هاي همايش اصفهان نشسته يكي از سالن

 ريگان و وزير امور خارجه وقت : ... گويد ايراد سخنراني پرداخته و اينچنين مي
 آمريكا در افغانستان مثل چهارپا گيركرده اسـت .. . عالمند شعوران آمريكا از بي

 هاي هستند و با اين هارت و پورت كاره ايران در جهان هيچ آنها بدون ملت ...
 هفت جد و آباد اسرائيل هـم ... بيندازند خواهند خود را از تب و تاب الكي نمي

 ! هاي ديگر كه جايش اينجا نيسـت و خيلي حرف ... تواند بكند هيچ غلطي نمي
 ت گريـان از آن وقت به بعد تحت تأثير قرار گرفته و از حالت حيـران بـه حالـ

اين خواب چه بوده كه باعث شده اين حالت به من دست دهد؟ . ام افتاده
 . شهروند عزيز ، اين گريه ، گريه شوق بوده است نه چيز ديگـر : اينجانب

 ها در بين طبق آخرين آماري كه به دست ما رسيده اخيراً ديدن اينگونه خواب
 كـنم چـون ر مـي مـن فكـ . موضوعِ بسيار حساسي است . مردم زياد شده است

 اند مـردم نسـبت بـه ايـن موضـوع جايزه نوبل ادبيات را امسال به ايران نداده
 بينند و اين بد و بيراهي ها مي اند و هي از اين جور خواب نگران و معترض شده

 كه قرار است خودشان نثار آمريكا و ساير كشورهاي جهـان بكننـد را از زبـان
 همين طور ادامه يابد مطمئناً حقمان را از ها اگر اين خواب . شنوند مسئوالن مي

. حلقوم حق خوران عالم بيرون خواهيم كشيد

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


 جي :) فرهاد نا ۱۰۵

 است خواب ديدم كه آقاي احمدي نژاد گفته : يك دانشجوي فلك زده
 ترين كشور اين منطقه ايران ترين منطقه جهان خاورميانه است و مهم كه مهم

 اين استدالل براي . انست ترين كشور جهان را ايران د توان مهم است ، پس مي
 توانم منطقي با ايـن موضـوع كنم نمي من قابل قبول نيست و هر چه فكر مي

 شود مثالي در اين رابطه بزنيد تا من را روشن كـرده و بـه راه مي . برخورد كنم
 راست هدايت كند؟

 . انـد بله ، ايشان استدالل بسيار منطقي و درستي را بيان كـرده : اينجانب
 تـر دن ذهن پريشان و غرب زده شما بهتر اسـت مثـالي عينـي براي روشن ش

 درسـته؟ و بزرگتـرين تـيم . ببينيد بزرگترين قاره جهان آسياست . برايتان بزنم
درسته؟ پس ايران بزرگترين تيم ملي فوتبال . ملي فوتبال آسيا هم ايران است

 تـر درسـته؟ مثـالي از ايـن واضـح . شـود جهان است و در جام جهاني اول مي
 خواهيد؟ اگر با خواندن اين مثال متوجه شديد كه هيچ ، اگر باز هم متوجـه ي م

 شـود نشديد بايد يك فكري به حال خودتان بكنيد چون آن وقت معلـوم مـي
كنم به كمك برادران خود در اين صورت توصيه مي . اوضاع شما بحراني است

 . از ساير ابزارها براي برگشت به راه راست استفاده نماييد

 ديشب خواب ديدم كـه رئـيس سـازمان شـيالت : ك آدم نديد بديد ي
 كشور گفته است كه يك تن خاويار پرورشـي سـال آينـده وارد بـازار داخلـي

 من در عمرم اسم خاويار هم به گوشم نخـورده بـود ، لطفـاً در مـورد . شود مي
 . خاويار و مضمون اين خواب بيشتر توضيح دهيد

 دانيم خاويار چيست ولي از بعضـي از نمي گرچه ما خودمان هم : اينجانب
 چون . هاي بيگانه شنيديم كه يك چيز خوردني است و البته گران قيمت شبكه

 شود سال آينده با شروع طرح تحول اقتصادي در كشـور وضـع مـالي گفته مي
 شود ، تصميم گرفتند كه خاويار پرورشي را وارد بازارهـاي تمام مردم توپ مي
 احتماالً براي دو سال آينده هم كه . م حسابي خركيف شوند داخلي كنند تا مرد

 وضع مردم از اين رو به آن رو خواهد شد، خاويار غيرپرورشي را نيـز وارد بـازار

 روند گوسفندها به بهشت نمي ۱۰۶

 كنند كه مردم بتوانند به عنوان يك شام سبك خاويار را با نان بربري ميل مي
ــر ــرار دادن خاويــار ب  ســر نماينــد و صــد هــزار مرتبــه مســئوالن را بــراي ق

 . هايشان دعا كنند سفره

 خواب ديدم كه در كـالس درس : يك خواهر دانشجوي ترم سومي
 طبق معمول . ام و استاد در حال درس دادن است نويسي كامپيوتر نشسته برنامه

 چشـم و . دخترها در سمت راست كالس نشسته بودند و پسرها در سمت چپ
 در بزند در كالس بـاز گوشمان متوجه درس بود كه ناگهان بدون اينكه كسي

 شد و پنج شش نفر عمله و بنا با فرغون ، بيـل ، كلنـگ ، مالـه ، آجـر و چنـد
 رئـيس دانشـگاه . كيسه سيمان به همراه رئيس دانشـگاه وارد كـالس شـدند

 در يك » . سريع اين وسط رو يه تيغه بزنيد « : خطاب به كارگران محترم گفت
 « : استاد عصباني شـد و گفـت . چشم به هم زدن كارگران شروع به كار كردند

 داريـم كـار فرهنگـي « : در جـواب رئـيس دانشـگاه گفـت » اين چه كاريه؟
 ، در ضمن شما از اين لحظه به بعد فقط بايد بـه دانشـجويان سـمت كنيم مي

 تا آمـدم » . كنيم چپ كالس درس بديد ، واسه سمت راست بعداً يه فكري مي
 اين خواب بود يا كابوس؟ به نظر شما . چيزي بگويم از خواب پريدم

 شود ديد؟ شما چطور بـه تر هم مگر مي از اين خواب ، فرهنگي : اينجانب
 دهيد كه بپرسيد اين خواب بود يا كابوس؟ اتفاقـاً يـك خـواب خود جرأت مي

 كـنم كـه مـن تعجـب مـي ! كامالً شيرين و دوست داشـتني و رمانتيـك بـود
 ته ممكن است شـما هـم زيـاد برداشتتان از اين خواب اينقدر خشن است ، الب

 تقصيري نداشته باشيد چون از همـان روز اول بايـد روي شـما كـار فرهنگـي
 هاي عمله و بنـايي كـه البته شايد هم از قيافه . كشيد ميشد تا كار به اينجا نمي

 ناگهان وارد كالستان شدند وحشت كرديد ، ولي نگران ايـن موضـوع نباشـيد
 كننـد و ها را تفكيك مـي باشد كل دانشگاه سازي هم در كار چون اگر تفكيك

. كشد كار به عمله و بنا نمي
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 خـواب ديـدم كـه از تلويزيـون شـنيدم كـه : يك خانم دو بـه شـك
 هاي تلفن همراه در چين كنترل شـده و مشـتركان در صـورت ارسـال پيامك

 محتواي غيرقانوني يا نامناسب دارند ، از ارسـال پيامـك هاي كوتاهي كه پيام
 صبح كه بيدار شدم و تلويزيـون را روشـن كـردم ديـدم . شته خواهند شد بازدا

 ها كنترل اس ام ها و اس ميل اي فرمانده نيروي انتظامي خودمان گفته است كه
 اين دو اتفاق با هم ارتباطي دارد؟ به نظر شما آيا . شود مي

 موز علم را بيا گويند مگر نشنيديد كه مي . بله مسلماً ارتباط دارد : اينجانب
 دهد كه ما از قديم االيام هم پس اين مسئله نشان مي . حتي اگر در چين باشد

 ! با چين تبادالت فرهنگي زيادي داشتيم ، داريم و انشااله خواهيم داشت

 چنـد روز پـيش كابوسـي ديـدم كـه امـروز بعـد از : يك خوشه سومي
 هـاي نـدي ب خواب ديده بودم كه خوشه ! ام به واقعيت تبديل شد دريافت خوشه

 ۵۰۰ ها اعالم شده و من و همسرم با درآمد ماهيانـه طرح هدفمند كردن يارانه
 هزار توماني و در حـالي ۴۰۰ هزار توماني و پرداخت اجاره خانه و اقساط بانك

 اي ، نه زميني و نه هيچ چيز ديگر اي داريم ، نه اتومبيلي ، نه مغازه كه نه خانه
 درد تازه متوجه شديم كه جـزو مـرفهين بـي ايم و ، در خوشه سوم قرار گرفته

 خواستم ببينم هنوز در خوابم يـا دارم مي . جامعه بوديم و خودمان خبر نداشتيم
 !! بينم؟ رويا مي

 جناب خوشه سومي عزيز، شما نـه در خـواب هسـتيد و نـه در : اينجانب
 حاال ! گذاشتند چهارم مي با اين درآمدي كه فرموديد شما را بايد در خوشه . رويا

 كه لطف كردند و شما را آدم حسـاب كردنـد و در كنـار بزرگـاني كـه درآمـد
 عزيز دل برادر ، افـراد ! كنيد؟ ميلياردي دارند يكجا قرار دادند چرا ناشكري مي

 بسيار محتاج تري از شما وجود دارند ، نمـونش افـرادي كـه در همـين بـازار
 هـزار ۱۰۰ ماهيانـه هاي پرشـده بـا درآمـدهاي تهران هستند و بر اساس فرم

 اصـالً بگذاريـد مثـال جـالبي ! دهنـد هزار تومان قسط مـي ۲۰۰ توماني حدود
 دانيـد بـر همان طور كه مـي . برايتان بزنم كه بدانيد چقدر وضعتان خوب است

 روند گوسفندها به بهشت نمي ۱۰۸

 اساس مصوبه شوراي عالي كار در پايان سال گذشته حداقل حقوق كـارگران
 مركز آمار نيز اگر سرانه درآمد تومان تعيين شده و بر اساس ۵۲۰ هزار و ۲۶۳

 هزار تومان در ماه باشد فرد در خوشه سـوم قـرار ۱۳۱ هر فرد خانوار بيش از
 كـارگر گيرد ، پس نتيجه ميگيريم كه اگر يك خانواده دو نفره با سرپرست مي

 مسئله به اين واضـحي ! دارد حداقل حقوق را دريافت كند در خوشه سوم قرار
 . توانيد حساب كنيد ارد ، خودتان هم مي كه اينقدر الم شنگه ند

 هـاي طـرح سال گذشته درست قبل از پر كردن فـرم : يك خوشه اولي
 : ها ، پدربزرگم به خوابم آمد و مرا نصـيحت كـرد و گفـت هدفمند كردن يارانه

 اي نوه گُلم ، يه وقت خُل بازي در نياري و بنويسي كه روزي يك ميليون از «
 خوام مي . نه بابا ، اينقدر هم خُل نيستم بابا بزرگ « : گفتم » . بازار كاسب ميشي

 همينه « : پدربزرگم گفت » ! هزار تومن درآمدم بيشتر نيست ۵۰۰ بنويسم ماهي
 » . گيرم بابابزرگ منظورتون رو نمي « : گفتم » ! كه ميگم خُل بازي در نيار ديگه

 ر هزا ۲۰۰ هزار تومان درآمد داري و ۱۰۰ احمق جان ، بنويس ماهيانه « : گفت
 بـا ايـن حـال حـرف . با شنيدن اين حرف زدم زير خنده » ! تومان قسط ميدي
 ما هم گفتيم جهنم و ضرر و هموني را پـر . شد زمين انداخت بزرگتر را كه نمي

 خنـدم ولـي وقتـي از پارسـال تـا االن دارم مـي . كرديم كه پدربزرگ فرمودند
 به نظر شـما ! قهه ام تمام شد و تبديل شد به قه ام را دريافت كردم خنده خوشه

 ! ما هميشه بايد در خواب به حرف پدربزرگ مرحوممان گوش بدهيم؟
 دانيـد يـك مسلماً نه هميشه ، مگر در موارد اينچنيني كه مـي : اينجانب

 ! سازمان عريض و طويلي هم مأموريت راستي آزمايي شما را بر عهده دارد

 ران امروز را ديشب خواب ديدم كه روزنامه ته : يك خانم روزنامه خوان
 زدم كه يهو ديديم لوگوي آن از روزنامه جـدا شـد و داشتم ورقش مي . خريدم

 در اين لحظه جيغ بلنـدي كشـيدم كـه باعـث شـد از ! شروع كرد به رقصيدن
نظر شما در مورد اين خواب چيست؟ . خواب بپرم
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 دانيد از ديد بعضي نخبگـان لوگـوي روزنامـه همان طور كه مي : اينجانب
 وز نشان دهنده رقص باله يك بانوي ايراني است كـه بـا توجـه بـه تهران امر

 تذكرات متعدد وزارت ارشـاد مبنـي بـر اجـراي طـرح امنيـت اجتمـاعي روي
 لوگوهاي مورد دار ، تاكنون روزنامه مذكور اقداماتي را بـراي رعايـت شـئونات

 اين خواب شما دليل محكمـي بـراي . اين بانوي نيمه محترم انجام نداده است
 ثبات اين نظريه نخبگان فعلي جامعه است كه اميدوارم بـه گـوش مسـئوالن ا

 ! برسد و شما را به عنوان شاهد ماجرا به پرونده پيوست نمايند

 ديروز خواب ديدم كه چند گاو نر بـه مزرعـه : دار اهل تفكر يك خوشه
 يك ماه بعد از ديدن ! هاي من را با خوشه بلعيدن من حمله كردند و تمام گندم

 به نظر شـما ايـن . ام اي قرار نگرفته ين خواب متوجه شدم كه در هيچ خوشه ا
 خواب بنده با اين مسئله ارتباطي دارد؟ آيا تقصير دولت است يـا تقصـير خـود

 ! من؟
 دار ، شما كه خودتان اين همه خوشه داريـد ديگـر جناب خوشه : اينجانب

 د ، آخر خوشه چه بـه يكم مغزتان را به كار بياندازي . خواهيد چي كار خوشه مي
 شـما بايـد ! خواهيد تقصـير را بياندازيـد گـردن آنهـا؟ آيد كه مي كار دولت مي

 ! تشريف ببريد يقه همان گاوي را كه در خواب ديديد بگيريد

 ديشـب خـواب ديـدم كـه : خبـر يك معترض خياباني از خـدا بـي
 سخنگوي هيئت مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي شهر گفتـه اسـت كـه

 تخابات دوره چهـارم شـوراي شـهر بـراي دوره دو سـاله خواهـد بـود تـا از ان
 صـبح . هاي بعد با انتخابات رياست جمهوري به طور همزمان برگزار شود دوره

 هايم گفتند كه بابا كجاي كاري اين مطلب را سلولي كه از خواب بيدار شدم هم
 ! ضرورتي داشت؟ اصالً ديدن اين خواب چه ! ما قبالً در خبرها خوانده بوديم

 برادر يا خواهر عزيـز ، مهـم مشـاركت حـداكثري در انتخابـات : اينجانب
 مسـلماً بـا ايـن كـار ! است نه دوساله يا چهارساله يا مادام العمر بودن دوره آن

 روند گوسفندها به بهشت نمي ۱۱۰

 هم كه شده مردم از صميم قلب مجبور خواهند بود الاقل براي شهر خودشان
 ود كه آمار ما نه تنها كاهش ش مشاركت بيشتري كنند كه اين مسئله باعث مي

 ! نكند بلكه به باالي صد و پنجاه درصد هم افزايش يابد پيدا

 دانم در خواب ديدم يا بيداري كه نمي : يك مرد خانواده دوست
 از . اند را بيست ليتر اعالم كرده ۸۹ مسئوالن سهميه بنزين نوروزي در سال

 به نظر شما . است كنم به من توهين شده آن هنگام تا االن احساس مي
 احساس من منطقي است؟

 جناب خانواده دوست ، قرار نيست كه همه چيز را دو دستي به : اينجانب
 مسئوالن سر نخ را به شما دادند و اين شماييد كه بايد تا ته نخ . شما بدهند

 اصالً اگر دست من بود همين بيييييييييست ليتر را . گازش را بگيريد و برويد
 پس برويد خدا را شكر كنيد ! دادم تا شما احساس سبكي نكنيد هم به شما نمي

 ! كه من جزو مسئوالن شما نيستم

 خواب ديدم كه در يك روزنامه هم نام خـودم نوشـته : يك خواهر جوان
 گـروه جنـداهللا بـا حضـور بـرادر عبدالمالك ريگي ، است كه بعد از دستگيري

 در . اند وهك خود پرداخته و به بررسي وضعيت گر اي تشكيل دادند ريگي جلسه
 اين جلسه حاضران با بهت نسبت به دستگيري عبدالمالك با تاكيد بـر اينكـه
 دستگيري ريگي روحيه برخي از اعضاي اين گروهك را به شدت كاهش داده

 در . از احتمال بازگشت و كناره گيري بعضي از آنان سخن به ميان آمده اسـت
 به نام اسحاق ريگـي بـا اشـاره بـه اين جلسه همچنين يكي از اعضاي جلسه

 نفره نظامي موضوع انجام چند عمليـات ۲۰ تالش خود براي تشكيل دو گروه
 دهد اما با اشـاره بـه عـدم تمايـل برخـي از عناصـر ايـن جديد را پيشنهاد مي

 گروهك و تاكيد برعدم حمايت برخي سيستم هاي اطالعاتي كشورهاي حامي
به نظـر شـما ايـن " . فعال منتفي شده است آنها در شرايط كنوني ، اين مساله

اخبار و اطالعات موثق چطور به دست اين روزنامه افناده است؟
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 شـما بـا ايـن سـئواالت . شود به همه گفت همه چيز را كه نمي : اينجانب
 مطمئن باشيد مـن ايـن ! هاي مسئوالن را براي شما رو كنم؟ خواهيد ترفند مي

 كـنم كـه بدانيـد از خيلـي چيزهـا اره مـي كنم فقط به يك نكته اش كار را نمي
 بعضي از مسئوالن مـا از تكنولـوژي نـوين و بـومي طـي االرضـي . خبريد بي

 كننـد و چنـين استفاده و به صورت نامحسوس در چنيني جلساتي شركت مـي
 كمي قـوه تخيلتـان را از آكبنـدي در . آورند اطالعات ارزشمندي را بدست مي

 . بياوريد بد نيست

 نـژاد گفتـه خواب ديدم كه آقـاي احمـدي : قتصاد بيكار يك دكتراي ا
 هـاي مـردم زيـاد ها تعـداد سـفر است كه با اجراي طرح هدفمند كردن يارانه

 ها برايم قابل درك نيست كه با بنده با اين همه تحقيقات در اين سال . شود مي
 چند برابر شدن قيمت بنزين و كاالهاي اساسي و غير اساسـي ديگـر ، چطـور

 ! نظر شما چيست؟ . سفرهاي مردم بيشتر خواهد شد تعداد
 شـما . بينيد ها مي شما مثل اينكه واقعاً بيكاريد كه از اين خواب : اينجانب

 مدركتان را از كدام دانشگاه گرفتيد؟ همين شما هستيد كه چـوب الي گـاري
 ايـن مطلـب را كـه . گذاريد مسئوالن كارشان را انجام دهنـد گذاريد و نمي مي

 كند كه با اجراي طرح هدفمند آموز دبستاني هم به راحتي درك مي يك دانش
 شـود ، ايـن كـه ديگـر سـئوال ها تعداد سفرها به آن دنيا زياد مي كردن يارانه

 ! ندارد

 خواب ديـدم كـه دولـت دهـم در مـورد مسـئله : يك نماينده مجلس
 اراضـي هزار ميليارد دالر بسـيار ن ۴۰ ها از عدم اختصاص هدفمند كردن يارانه

 كنـد و است  و حتي صراحتاً اعالم كرده است كه قانون هدفمندي را اجرا نمي
 درصورتي كه اين امر . خواهد در قالب ارائه متمم بودجه به هدف خود برسد مي

 گيرد ، يعني صورت بگيرد اتفاقي نادر در طول تاريخ بودجه نويسي صورت مي
 بودجـه همـان سـال بـه با گذشت چند هفته از تصويب بودجه سـال ، مـتمم

 روند گوسفندها به بهشت نمي ۱۱۲

 به نظر شما ما در ايـام عيـد هـم نبايـد آسـايش داشـته . شود مجلس ارائه مي
 ! باشيم؟

 كنـد انـد سـري را كـه درد نمـي نماينده عزيز ، از قـديم گفتـه : اينجانب
 خوب و حـرف گـوش كـن تمـامي شما اگر مثل يك بچه . بندند دستمال نمي

 كرديـد ديگـر در ايـام عيـد درخواست دولت را بدون كم و كاست تصويب مي
 شـما كـه بـاالخره بايـد بـه تمـامي . ديديـد هـا نمـي نوروز از اين جور خـواب

 . كنيـد هاي دولت تن دهيد ، خُب چرا اينقدر خودتـان را اذيـت مـي درخواست
 ها كافيست هر چي دولت گفت براي جلوگيري از ديدن مجدد اين قبيل خواب

 . از همان اول فقط بگوييد چشم ، همين

 ديشـب خـواب ديـدم كـه سـهميه : ي خـانواده يك كارگر شرمنده
 از آن هنگـام تـا االن دچـار . نوروزي بنزين ما بيست ليتر تعيـين شـده اسـت

 ! ام را با اين بيست ليتر كجا ببرم؟ آخر من زن و بچه . ام استرس شديدي شده
 . توانيـد ببريـد برادر عزيز ، هـر كجـا كـه دلتـان بخواهـد مـي : اينجانب

 ست در ابتدا مقصدتان را مشخص كنيد پس بيسـت ليتـر را داخـل بـاك كافي
 هر جا كـه بنزينتـان تمـام شـد بـه . اتومبيلتان ريخته و سفر خود را آغاز كنيد

 منظور ايجاد شور و نشاط بيشتر و انجام حركات ورزشـي بـه منظـور قهرمـان
 ش ها نـو اي كه به اتفاق خانم بچه پروري و همچنين آب شدن يك عدد پسته

 حاال اگـر مشـكل هـل دادن . ايد ، شروع كنيد به هل دادن اتومبيل جان كرده
 . توانيد مقصدتان را بر اساس زورتان تعيين كنيد داريد مي

 هـاي كميتـه امـداد خواب ديدم كه معاون مشـاركت : يك خَيِر خرده پا
 گفته است كه كميته امداد آمادگي به كارگيري صندوق صـدقات ديجيتـالي را

 تواند داشته باشد؟ به نظر شما اين كار چه لزومي مي . ور دارد در كش
 هـاي مسلماً با روند رو به رشد تكنولوژي در جامعـه ، صـندوق : اينجانب

صدقه هم بايد هوشمند شوند تا مردم بتوانند در صورت نداشتن پول خُـرد بـا
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 ست كه البته ناگفته پيدا . دادن چك مسافرتي ، مابقي پول خود را دريافت كنند
 هـايي مثـل قـورت شود ، بايد احتمال ها در داخل ساخته مي چون اين دستگاه

 ها در نظر گرفت كـه همـين امـر باعـث افـزايش دادن هم براي اين صندوق
 ! هاي مردمي خواهد شد چشمگير كمك

 ديشب من و همسرم به اتفاق هـم خـواب ديـديم كـه : يك زوج جوان
 فرزنـد كمتـر ، زنـدگي " يي همچـون يكي از مسئوالن گفته است كه شعارها

 هاي غربي است و باعـث از مصاديق انديشه " تنها دو فرزند كافيست " و " بهتر
 به نظر شما مسئوالن توانايي اداره كشور . شود ها مي سست شدن بنيان خانواده

 هـا و با جمعيتي بيش از جمعيت فعلي را دارند و براي فراهم كردن زير ساخت
 باالخره تكليف ما . اند جمعيت بيشتر در كشور فكري كرده امكانات بيشتر براي

 كند؟ چيست ، چند تا بچه بياوريم كفايت مي
 زوج عزيز ، لپ كالم را كه ايشـان در خـواب بـه هـر دو شـما : اينجانب

 دار شـويد توانيد بچه شما بايد تا مي ! كنيد؟ ديگر چرا از من سئوال مي . فرمودند
 هـاي ه ، ازدواج ، اشـتغال ، مسـكن و تـأمين هزينـه و اصالً و ابداً به فكر آيند

 فرزندانتان نباشيد چون دولت مسلماً مثل سـاير مسـائل ديگـر كـه مـا داريـم
 اگـر . هاي زيادي دارد و فكر عاقبت آن را كرده اسـت كنيم برنامه مشاهده مي

 هم بر فرض محال فكر آخر و عاقبت اين كار را نكرده باشد باز به من و شـما
 دار شدن مداوم است ، عمل يتان كه همانا بچه شما فقط به وظيفه . ارد ربطي ند

 ! كنيد و كاري به اين كارها نداشته باشيد

 اي نوشته ديشب خواب ديدم كه در روزنامه : يك كشته مرده اينترنت
 بود كه در مقوله ارايه اينترنت پرسرعت، قيمت استفاده از آن ، ميزان دسترسي

 ت اينترنتي و سطح خدمات آموزشي الكترونيكي ، مردم به خطوط پرسرع
 ترين ترين خدمات اينترنتي را با ارزان ايران در بين كشورهاي جهان سريع

 شود؟ به نظر شما اين خواب كي تعبير مي . رساند قيمت به دست مردم مي

 روند گوسفندها به بهشت نمي ۱۱۴

 كنيد مدرك من متعلق به عزيز دل برادر ، شما خيال مي : اينجانب
 گذاريد و ه اين طور ناشيانه داريد سر من كاله مي دانشگاه آكسفورد است ك

 نه ، خودتان بگوييد اصالً ممكن است . ايد گوييد كه چنين خوابي را ديده مي
 كه يك ايراني بتواند چنين خوابي را ببيند؟ آن وقت شما از من زمان تعبير آن

 . كنيد؟ خدا روزيتان را جاي ديگري بدهد را سئوال مي

 سه شب پيش خواب ديدم كـه هيـأت : تعطيل يك دانشجوي از مخ
 ادارات ، مـدارس و در تهـران ۱۵ به مناسبت برگـزاري اجـالس گـروه دولت

 . هاي تهران را در روزهاي شنبه و يكشنبه تعطيل اعالم كـرده اسـت دانشگاه
 پريشب خواب ديدم كه همان هيأت دولت اعالم كرده است كه فقط مـدارس

 اند فقط مـدارس ب مجدداً خواب ديدم كه گفته ديش . ها تعطيل است و دانشگاه
 ! امشب هم در خواب فرمودند كه اصالً هيچ جـا تعطيـل نيسـت . تعطيل است

 هـا بينم كـه ادارات ، مـدارس و دانشـگاه فردا شب هم حتماً دوباره خواب مي
 ها يـا اند يا مدارس يا دانشگاه باالخره من نفهميدم ادارات تعطيل ! تعطيل است
 . تو رو خدا تكليف ما رو روشن كنيد ! يزهاي ديگر خود من يا چ
 هـاي آتـي خـواب اميدوارم كه در شب . خدا به شما صبر بدهد : اينجانب

 شود كه خودتان تعطيلي جاهاي ديگر را نبينيد ، چون در اين صورت واجب مي
 پزشـكان داخلـي را به يك روان پزشك خارجي نشان دهيد چون مطمئناً روان

 توانستند الاقل در ابتدا فكري بـه حـال ار هستند و اگر مي هم به درد شما دچ
 پزشك خـوبي بـا قيمـت مناسـب پيـدا در ضمن اگر روان ! كردند خودشان مي

 . كرديد آدرس و شماره تلفن ايشان را نيز براي بنده ارسال نماييد

 ديشب وقتي كه در خواب اخراجم كردند ، نگـران : يك كارگر عسلويه
 وستان و همكاران تماس گرفتم تا برايم اين خواب را تعبيـر بنابراين با د . شدم

 نفـر ديگـر ۵۱۹۹۹ كنند ولي در نهايت تعجب متوجه شدم كه همين خواب را
بنابراين اين خواب را با مسئوالن در ميان گذاشتيم . اند هم در همان شب ديده
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 در هاي متعددي ولي آنها به ما گفتند كه اصالً جاي نگراني نيست چون پروژه
 با اين حال همگي دچار استرس شـديدي . اندازي است اين منطقه در حال راه

 جمعي از شما خواهش كنيم كـه ايـن ايم ، در نتيجه تصميم گرفتيم دسته شده
 . خواب را تعبير كنيد

 ببينيـد ، . كارگران عزيز ، اين خواب شما نشانه پيشرفت اسـت : اينجانب
 ني كنيم يعني چيزي كه قبالً نداشـتيم اگر بخواهيم پيشرفت را خيلي ساده مع

 هزار بيكار در عسلويه قبالً نداشتيم ولي حاال خواهيم ۵۲ خُب . ولي حاال داريم
 تر؟ پس اصالً نگران نباشيد چون بر فـرض هـم پيشرفت از اين واضح . داشت

 ايـد و راه دوري تـان كمـك كـرده اگر خوابتان تعبير شود به پيشرفت مملكت
 . نرفته است

 وزيـر رفـاه و ديشب خـواب ديـدم كـه : تخلف اطالعات خانوار يك م
 تأمين اجتماعي گفته كه با اينكه مطمئنيم اكثريت قريب به اتفاق مردم ايـران
 حاضر به ارائه اطالعات نادرست به خاطر دريافت يارانه بيشتر نيستند ، ولي در

 طـول صورت شناسايي افراد متخلف و اثبات اين مسئله ، كل وجوهي كـه در
 زمان معين تحت عنوان يارانه به آنهـا پرداخـت شـده ، بـازپس گرفتـه مدت

 چي كار كنم؟ . ام از ديشب تا االن دچار عذاب وجدان شده . خواهد شد
 اصالً نگران نباشيد چون تنهـا شـما بـه عـذاب وجـدان دچـار : اينجانب

 رفتن نشديد ، بلكه مسئوالن قبل از شما دچار چنين عذاب وجداني شده و از گ
 شما نيز هر چـه زودتـر بـه جمـع ايـن دوسـتان ! اند يارانه نقدي انصراف داده

 . بپيونديد

 با وجود اينكه تمام امتحانات پايان ترمم را : حجاب يك دانشجوي بي
 ام ولي چند شب پيش خواب ديدم كه تمـام نمـراتم يـك رد بسيار خوب داده

 نمـره از آن ۱۹ ه وقتي موضوع را پيگيري كـردم متوجـه شـدم كـ ! شده است

 روند گوسفندها به بهشت نمي ۱۱۶

 و مابقي را به امتحان پايـاني اختصـاص درس را براي رعايت حجاب قرار داده
 خواهد به من بگويد؟ به نظر شما اين خواب چه چيزي را مي . اند داده

 گويـد كـه رعايـت خواهر بي حجاب من ، منطق به شـما مـي : اينجانب
 كـه بنشـينيد و از برابر درس خواندن ارزش دارد پس بـه جـاي اين ۱۹ حجاب

 صبح تا شب هي درس بخوانيد ، كافيست كمي آن مقنعتان را بكشيد جلـو تـا
 . ها نشويد دچار اين كابوس

 پريشب در خواب ديدم كه در يك عروسي : ساله مجرد ۳۰ يك دختر
 ام پرسيدم كه عروسي كيست؟ در جواب مـن گفـت از بقل دستي . حضور دارم

 ست كه سال گذشته بازداشت و زنداني شـده ه عروسي دو تن از سه آمريكايي
 به نظر شما بايـد چـه كـار . ميرم از آن موقع تا االن دارم از حسادت مي . بودند
 كنم؟

 دوشيزه محترمه ، بهترين راه براي حل مشكل شما اين اسـت : اينجانب
 ايند و شما را هم بگيرند و ببرنـد كه بنشينيد در خانه و دعا كنيد كه باالخره بي

 تا به مصلحت در زندان يكي از شما خوشش بيايد و بعـد از آن نـامزد بـازي ،
 دانيد و بعـدش هـم يـك دو سـه قلـويي عروسي و غيره كه خودتان بهتر مي

 تازه خورد و خـوراك هـم . بياوريد و در همان زندان چند ميليون كاسب شويد
 دهند و شايد در همانجا يك شـعبه از مسـكن مي كه مجاني در اختيارتان قرار

 البتـه ايـن نكتـه را هـم . مهر هم احداث كردند و شما صاحبخانه هـم شـديد
 فراموش نكنيد كه چنين مواردي معموالً در رابطه با زنـدانيان خـارجي اتفـاق

 افتد و براي زندانيان داخلي احتمال اجراي موارد ديگر بسيار بيشتر از موارد مي
 ! توانيد دست به چنين ريسكي نزنيد پس تا آنجا كه مي ! د دارد فوق وجو

 ديروز خواب ديدم كه در خيابـان جلـوي مـن را : يك جوان مو قشنگ
 : گفـتم » نـه « : گفتنـد « شما گشـت ارشـاد هسـتيد؟ « : ازشان پرسيدم . گرفتند

» نه « : گفتند » گشت مبارزه با نواميس؟ « : گفتم » نه « : گفتند » ت؟ گشت نسب «
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 مأموران طرح مبارزه با موارد تأييـد نشـده « : گفتند » ي هستيد؟ پس ك « : گفتم
 : گفتنـد » ايسـت؟ ايـن ديگـر چـه صـيغه « : پرسيدم » ! وزارت فرهنگ و ارشاد

 عرضي نيست ، فقط « : گفتند » حاال امرتان را بفرماييد « : گفتم » ! صيغه مقابله «
 جـوز بايسـت م در نتيجه مي ! موهايتان از نطر اين وزارتخانه مورد تأييد نيست

 همينـي « : گفتنـد » كدام مجوز ، كدام كشـك؟ « : گفتم » ! شود تردد شما باطل
 آلبومي را نشـانم » خُب حاال موهايم چه شكلي بايد باشد؟ « : گفتم » كه هست

 اش يـك عكـس اسـت بـا اينكـه همـه « : گفتم » اين شكلي « : دادند و گفتند
 » همين يـك مـورد هـم بـه زور تأييـد شـده اسـت « : گفتند » زواياي مختلف

 به نظر شـما . گفتند كه يكهو از خواب پريدم گفتم و مي خالصه هي داشتم مي
 مشكل ما جوانان موي سر است يا اشتغال ، مسكن و ازدواج؟

 . بايست خود را با شرايط وفق دهيـد ببين جوان عزيز ، شما مي : اينجانب
 كنم كه هم مورد تأييد وزارت ارشاد باشـد و من يك مدلي به شما پيشنهاد مي

 هايي كـه در آينـده نزديـك و دور هاي فعلي و طرح هم مورد تأييد ساير طرح
 كافيست موارد زير را عيناً در هنگام خروج از منـزل . تصويب و اجرا خواهد شد

 : روي خود پياده كنيد تا هيچگاه دچار چنين مشكالتي حتي در خواب نشـويد
 تن محاسن به ميـزان گذاش . ۲ تراشيدن موي سر با نمره صفر يا حداكثر چهار . ۱

 بريدن يقه پيـراهن و بسـتن . ۴ پوشيده پيرژامه راه راه با فاق زير سينه . ۳ الزم
 پوشيدن دمپايي پالستيكي يا . ۵ هاي آن حتي در صورت خفه شدن تمام دكمه

 شـما . هاي آن سوراخ باشـد هايي كه سر انگشت حداكثر گيوه به همراه جوراب
 بيرون برويد نه تنهـا كسـي بـا شـما اگر با اين وضعي كه بنده توصيف كردم

 هاي آتي قسمتي از جرائم را به كاري نخواهد داشت بلكه ممكن است در طرح
 صورت تشويقي به همراه لوح تقدير و تنديس شهروند نمونه به شما نيز اهـداء

 خدا را چه ديديد شايد مشكل اشـتغال ، مسـكن و ازدواج شـما هـم از . نمايند
 ! همين طريق حل شد

روند گوسفندها به بهشت نمي ۱۱۸
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 پيشنهادات اينجانب :)

 نظر به اينكه وزير بازرگاني اعالم فرموده كه به زودي موج ارزانـي در *
 كنم مسئوالن حوادث غيـر مترقبـه در حالـت راه است ، اينجانب پيشنهاد مي

 ست هاي ارزاني كه قرار ا آماده باش كامل قرار بگيرند تا خداي نكرده اين موج
 به زودي و به صورت ناگهاني خودش را نشان دهـد ، بـه يكبـاره تبـديل بـه

 ! سونامي نگردد
 نظر به اينكه بعد از كشف يك مغز با قدمت دوهزار سال در انگليس ، *

 اند ، اينجانـب پيشـنهاد دانشمندان نسبت به سالم ماندن آن ابراز شگفتي كرده
 هـاي مـديران سري به قبرستان ) ر دو هزار سال ديگ ( كنم دانشمندان آينده مي

 ارشد خودمان بزنند تا بدانند كشف اين چيزها در ايـران اصـالً جـاي شـگفتي
 ! ندارد

 نظر به اينكه دانشگاه اصفهان دكتراي افتخاري خود را به سيد حسن *
 كنم تمام مـدارك الزم جهـت نصراهللا اعطا نموده است ، اينجانب پيشنهاد مي

 اه اصفهان جمع آوري گردد تا هنگام اسـتعالم ايـن ثبت اين مدرك در دانشگ
 مدرك از سوي نمايندگان مجلس لبنان ، قضـيه تـاريخي دانشـگاه آكسـفورد

 ! براي اين دانشگاه تكرار نشود
 نظر به اينكه سازمان خواروبار سازمان ملل متحد اعالم كـرده اسـت *

 پيشـنهاد ميليون نفر به گرسنگان جهان اضافه شـده اسـت، اينجانـب ۴۰ كه
 كنم جهت رفع اين مشكلِ جهاني، از طرح تحول اقتصادي ما الگـوبرداري مي

 ! كنند

 روند گوسفندها به بهشت نمي ۱۲۰

 نظر به اينكه هزينه كفن و دفن رو به افزايش اسـت و همچنـين بـه *
 گفته مسئولين ، بهشت زهرا نيز به زودي پر مـي شـود، پيشـنهاد مـي گـردد

 صـت را غنيمـت كساني كه تاكنون موفق به خريد مسكن نشده اند حداقل فر
 چـون در چنـد مـاه . شمرده و هر چه سريعتر نسبت به خريد قبر اقدام نمايند

 آينده ممكن است كل پس انداز چند سالشان براي خريد همين يك مورد هم
 ! كفاف ندهد

 نظر به اينكه ساعات خاموشي بـرق در بعضـي نقـاط، روز بـه روز در *
 ر روزهاي آتي مسئوالن وزارت كنم د حال افزايش است، اينجانب پيشنهاد مي

 نيرو به جاي اعالم جدول خاموشي، جدول روشنايي را به مردم اعالم كنند تـا
 ! الاقل مردم بدانند در روز چند ساعت برق دارند

 نظر به اينكه مدير كل آموزش و پـرورش راهنمـايي، از حـذف نمـره *
 زان ايـن مقطـع آمو كمي انضباط در مقطع راهنمايي و ارزشيابي انضباط دانش
 شود ازين پـس بـه به صورت كيفي و توصيفي خبر داده است، لذا پيشنهاد مي

 جاي نمره كمي از دو واژه زير براي نمره كيفـي و توصـيفي انضـباط اسـتفاده
 بابا تـو ديگـه كـي هسـتي ، ! آفرين ، صد آفرين ، هزار و سيصد آفرين : گردد

 ! دست شيطونو بستي
 ت فوتبال، مربيان، بازيكنان و تماشاچيان تـيم نظر به اينكه در مسابقا *

 بازنده همواره داور را مقصر اصلي معرفي مي كنند، اينجانب پيشنهاد مي كـنم
 هـاي ناشـي از براي پر كردن اوقات فراغت داوران، مسئوالن محترم خاموشي

 ! كمبود برق در تابستان را به گردن داوران فوتبال بياندازند
 جـذب بيشـتر گردشـگر زمسـتاني بـه سـوييس، نظر به اينكه بـراي *

 هتـل « داران اين كشور اقدام به ايجاد گونه جديدي از هتل تحت عنوان هتل
 شـود اند ، لـذا پيشـنهاد مـي هاي سوختي كرده با استفاده از تانكر » ستاره صفر

 هتـل « هـاي خـود را بـه هتلداران داخلي از اين نوآوري استفاده كرده و هتل
... و » هتـل منفـي سـه سـتاره « ، » هتل منفي دو ستاره « ، » منفي يك ستاره
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 هايشان با نامشـان هـم خـواني الزم را تغيير نام دهند تا حداقل امكانات هتل
 ! داشته باشد

 آموزان گفتـه هاي اسالمي دانش نظر به اينكه دبيركل اتحاديه انجمن *
 وزان هـم در آم هاي ايراني مانند گرگ است و دانش است نفوذ اينترنت در خانه

 كـنم دانـش اين قصه نقش شنگول و منگول را دارند ، اينجانب پيشنهاد مـي
 آموزان عزيز براي به دام نيفتادن به دسـت ايـن گـرگ بدسرشـت بـه جـاي
 استفاده از روش سنتي ديدن دست از زير در و شنيدن صداي شخص از پشت

 ! در، از آيفون تصويري استفاده كنند
 ها آمده بود كه پسر جواني با ربودن فردي قصـد نظر به اينكه در خبر *

 كـنم كيفيـت به دست آوردن فرمول شيشه را داشت، اينجانـب پيشـنهاد مـي
 هـاي ها را همراه با كميت آن باال برده تا دانشجويان تمـامي فرمـول دانشگاه

 رياضي، فيزيك و شيمي را به طور كامل در طول تحصيل خود فـرا گيرنـد تـا
 ! تحصيل براي به دست آوردن يك فرمول ناقابل آدم ندزدند بعد از فراغت از

 ۱۴ و ۱۳ هاي نكاحيـه، دو شـرط نظر به اينكه در چاپ جديد دفترچه *
 مهريـه بـه « و » باشـد مهريه به صورت عندالمطالبه مـي « به ترتيب با عناوين

 جهت امضاي يكي از اين مـوارد بـه انتخـاب » باشد صورت عنداالستطاعه مي
 كنم جهت اطمينان خـاطر بيشـتر رج شده است، اينجانب پيشنهاد مي زوجين د

 مهريـه بـه صـورت : هاي زير نيز به ايـن دفترچـه اضـافه شـود دامادان شرط
 مهريه به صورت . / باشد مهريه به صورت عندالقسطي مي ./ باشد عندالدرجا مي
 مهريـه بـه . / باشـد مهريه به صـورت عندالمصـالحه مـي . / باشد عندالنقد مي

 مهريــه اصــالً موجــود . / باشــد آزاد مــي صــورت عندالشــيرحالل و عنــدالجان
 ! باشد نمي

 نظر به اينكه يكي از نمايندگان به دليل دير رسيدن به هواپيما جلوي *
 پرواز هواپيما را گرفته و خواستار سوار شدن به هواپيما شده و دليل تأخير خود

 كنم مخترعـان مـا شنهاد مي را رفع قضاي حاجت بيان كرده است، اينجانب پي
 اي سيار براي رفع قضاي حاجت اختراع كننـد تـا ديگـر هـيچ مسـئول وسيله

 روند گوسفندها به بهشت نمي ۱۲۲

 محترمي به خاطر اين مسئله كوچك دير بـه هواپيمـاي خـود نرسـد و باعـث
 ! نشود كارهاي مردم روي زمين بماند

 حجـاب نظر به اينكه يكي از مسئوالن عنوان كرده است كه زنان بي *
 تواند سوار آنها شود، اينجانـب پيشـنهاد ي هستند كه هر كس مي مانند اتوبوس

 تر كنم به علت مهارت ايشان در كشف اينگونه مسائل پيچيده، براي روشن مي
 چون مطمئناً ايشان . شدن اذهان عمومي، راننده آن اتوبوس را نيز معرفي كند

 ! سند شنا با اين همه زكاوتي كه دارند راننده اتوبوس را هم به خوبي مي
 نظر به اينكه شوراي شهر ليسبون در يك اقدام جالب و سـتودني بـا *

 اي ضمن اعالم همبستگي با مردم غزه، شهر ليسبون را به عنوان صدور بيانيه
 كنم مسئوالن عزيز خواهر خوانده غزه اعالم كرده است ، اينجانب پيشنهاد مي
 هاي ر فك و فاميل وقت را از دست ندهند و هر چه سريعتر نسبت به ثبت ساي

 غزه اقدامات الزم را مبذول نمايند وگرنه ممكن است اين مـورد را هـم مثـل
 ! ساير موارد قبل، كشورهاي همسايه و غير همسايه از چنگمان در بياورند

 نظر به اينكه مدير اداره كشاورزي استان هـرات در غـرب افغانسـتان *
 ان بـه جـاي خشـخاش اعالم كرده كه دست كم هزار كشـاورز در ايـن اسـت

 كـنم مصـرف كننـدگان عزيـز كنند، اينجانب پيشـنهاد مـي زعفران كشت مي
 ها باشند چون ممكن است به علت اسـتفاده از مواظب مصرف اينگونه زعفران

 ! همان خاك دز نشاط آوري زعفران مذكور زيادي باال باشد
 سـت نظر به اينكه مدير عامل شركت پشتيباني امور دام كشور گفته ا *

 سـابقه سال گذشـته بـي ۳۰ ذخيره گوشت قرمز در كشور امسال در مقايسه با
 كنم مسئوالن عزيز براي ذخيره سازي گوشت زياد است، اينجانب پيشنهاد مي

 زحمت نكشند و به دنبال كارهاي مهم تري بروند چون با بـاال بـودن قيمـت
 نبارهـا و هاي مربوطه خـود بـه خـود در ا گوشت و نداشتن توان خريد، گوشت

 ! شود ها ذخيره مي قصابي
 انـد كـه نظر به اينكه محققان آلماني كفـش جديـدي اختـراع كـرده *

كـنم قابليت بزرگ شدن تـا دو سـانتي متـر را دارد ، اينجانـب پيشـنهاد مـي
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 محققان ايراني صندلي جديدي اختراع كنند كه قابليت بزرگ شدن تا دو متـر
 ي هر بار تعـويض سـمت، احتيـاج نداشـته را داشته باشد تا مديران محترم برا

 ! باشند يك صندلي بزرگتر بخرند
 اند كـه نظر به اينكه رئيس جمهور سابق كشورمان آقاي خاتمي گفته *
 ام و آن اينكـه محـور و مـدار هاي سال است بر يك اصل تكيه كرده من سال

 ن زندگي امروز، سياست است و سياست بر پايه زور، دروغ و فريب است كه ايـ
 باشد و كار بزرگ اصالحي ايـن اسـت كـه سياسـت مشكل بزرگ بشريت مي

 كنم ايشـان بـراي جلـوگيري از تشـويش اخالقي شود ، اينجانب پيشنهاد مي
 بعد قبل از ايراد چنين سخناني يك بالنسبت خشك و خالي اذهان عمومي من

 ! هم كه شده به سخنانشان اضافه كنند
 هـزار نفـري ۳۰ گوني در خصوص آمار هاي گونا نظر به اينكه ديدگاه *

 كنم براي راحتي كـار از سـر مديران دو شغله وجود دارد، اينجانب پيشنهاد مي
 ها شروع كنند بدين صورت كه در ابتدا مديران پنج شغله سپس مـديران شاخه

 البته ممكن است اين روند . ( تا كار روند سريعتري را دنبال كند ... چهار شغله و
 هـا، تعـداد چون طبق آمارهاي غيـر كارشناسـي شـايعه پـراكن سريعتر نباشد

 !) ها بيشتر است مديران باالي پنج شغل از دو شغله
 نظر به اينكه مير حسين موسوي اعالم كرده كـه كشـور در شـرايط *

 كنم ايشان در بنيـاد نخبگـان كشـور اسـم خوبي نيست، اينجانب پيشنهاد مي
 كه در اين دوره كسي به اين نكته مهـم نويسي كنند چون اين اولين بار است

 ! و جالب توجه پي برده است
 نگرند در مورد طرح نظر به اينكه كارشناساني كه نيمه پر ليوان را مي *

 اند كه با اجراي اين طرح در سال آينده كشور تنها تحول اقتصادي اعالم كرده
 شـدت كند و پس از آن تورم به درصدي پيدا مي ۳۰ يك جهش تورمي حدود

 كـنم ايـن شـود، اينجانـب پيشـنهاد مـي كند و يك رقمي مي كاهش پيدا مي
 ۳۰ كارشناسان زياد مخشان را خسته نكنند چون فرضاً هم اگـر بعـد از تـورم
 كنـد درصدي گفته شده تورم كاهش پيدا نكند به حال اين مردم فرقـي نمـي

 روند گوسفندها به بهشت نمي ۱۲۴

 گوششان اند كه يك گوششان در باشد و يك چون در اين چند سال ياد گرفته
 ! دروازه

 نظر به اينكه مدير عامل بهشت زهرا گفته است كه به متوفيان مرگ *
 گيـرد، شود، قبر رايگان تعلق مـي مغزي كه اعضاي بدنشان پيش از فوت اهدا

 هـا را بـاال زده و بـه تهران هم آستين كنم كه شهرداري اينجانب پيشنهاد مي
 متري اهدا كنـد تـا از زحمـات آنهـا ۳۰ اين افراد بعد از فوتشان يك آپارتمان

 ! قدرداني كرده باشد
 هـاي مهـم نظر به اينكه در خبرها آمده بود استاندار يكـي از اسـتان *

 هاي تحت درصدي پروژه ۱۰۵ كشور در مورد بازديد رئيس جمهور از پيشرفت
 نظارتش سخن گفته است و سپس مورد انتقـاد قـرار گرفتـه اسـت، اينجانـب

 اي پرداخته نشود چون مهم نيسـت زياد به اين مسائل حاشيه كنم پيشنهاد مي
 درصدي ، مهم اين است كه پاستوريزه ۱۰۵ كه پيشرفت يك درصدي باشد يا

 !) راستي مدرك اين استاندار مال آكسفورد نيست؟ ! ( باشد
 نظر به اينكه اعالم شده به زودي قيمت بنزين و ديگـر مشـتقات آن *

 كنم مسـئوالن شود، اينجانب پيشنهاد مي سبه مي معادل بهاي بين المللي محا
 ها، دستمزدها و حقوق كاركنان را محترم تبعيض قائل نشده و عالوه بر قيمت

 ! نيز به نرخ بين المللي پرداخت نمايند
 نظـر بــه اينكــه ســايت شخصــي همســر ســخنگوي دولــت و وزيــر *

 ور جلـوگيري كنم به منظ دادگستري نيز فيلتر شده است، اينجانب پيشنهاد مي
 از اينگونه اشتباهات و كاركرد هر چـه بهتـر فيلترينـگ در ايـران ازيـن پـس

 اندازي شود تا در دولتهاي بعدي يك وزيـر وزارتي به نام وزارت فيلترينگ راه
 ! ها داشته باشيم گو براي فيلترينگ و يك سخن

 ساالري گفتـه اسـت كـه اگـر پـاي نظر به اينكه دبيركل حزب مردم *
 كشور در ميان باشد، دست دادن با زنـان اجنبـي هـم ضـروري اسـت و منافع

كـنم ايشـان در شمارند، اينجانب پيشنهاد مـي برخي فقها اين كار را قبيح نمي
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 تفسير اين مسئله رويكرد دست دادن زنان با مردان اجنبي را نيز به طور واضح
 ! و شفاف بيان نمايند

 حقيقات و فناوري گفته است كـه نظر به اينكه قائم مقام وزير علوم، ت *
 از سال آينـده تمـامي شـركت كننـدگان در كنكـور سراسـري وارد دانشـگاه

 كنم ازين پس مسـئوالن بـه جـاي واژه تعـداد شوند، اينجانب پيشنهاد مي مي
 دانشجويان از واژه ضريب نفوذ دانشجو در كشور استفاده كننـد چـون ممكـن

 ! دانشجو داشته باشيم ۲ اي هر ايراني ها به از است به زودي با ازدياد ظرفيت
 انـد كـه نظر به اينكه دانشمندان انگليسي داروي جديدي توليد كرده *

 كنم شهروندان زداي ، اينجانب پيشنهاد مي خاطرات منفي را از ذهن انسان مي
 گرامي به هيچ عنوان از ايـن دارو اسـتفاده نكننـد چـون ممكـن اسـت تمـام

 ! م خودشان را نيز به فراموشي بسپارند خاطرات زندگي خود حتي اس
 نظر به اينكه معمر قذاقي رهبر ليبي در سخناني در بين سـران عـرب *

 كـنم گفته است كه من رهبر رهبـران عـرب هسـتم، اينجانـب پيشـنهاد مـي
 مسئولين محترم حواسشان را جمـع كننـد چـون ممكـن اسـت ايشـان حـق

 ت توسط ما انجام بگيـرد بـه انحصاري رهبري و مديريت جهان را كه قرار اس
 ! زودي به نام خود ثبت كند

 نظر به اينكه فرمانده نيروي انتظامي اعالم كـرده اسـت كـه در ايـام *
 راننده را كه مظنون به اعتياد بودند مـورد ۸۰۰ هزار و ۱۰ نوروز ماموران پليس

 ، ها مثبت بوده است درصد اين تست ۳۹ تست اعتياد قرار دادند كه از اين ميان
 هاي مربوط به تست اعتياد را پايين كنم حساسيت دستگاه اينجانب پيشنهاد مي

 بياورند تا آمار اين مقوله هم مثل آمار ساير موارد منفي در دولت نهـم كـاهش
 ! پيدا كند
 سـاله بـيش از يـك ۲۷ فـروردين يـك جـوان ۱۵ نظر به اينكـه در *

 بـه صـورت خـالف جهـت ۲۰۶ كيلومتر از مسير اتوبان همت را با خودرو پژو
 ها عنوان كرده قصد داشته اعتمـاد بـه نفسـش را رانندگي كرده و در بازجويي

 كنم در ها بفهماند از آنها بهتر است، اينجانب پيشنهاد مي نشان دهد و به غربي

 روند گوسفندها به بهشت نمي ۱۲۶

 راستاي باال بردن حس اعتماد به نفس جوانان مملكت و زدن مشت محكمـي
 عـزم و جـزم ملـي بـراي پيشـرفت در بر دهان استكبار جهاني و نشان دادن

 ! ها را برعكس كنند ها، مانند بعضي كشورها جهت تمامي اتوبان تمامي عرصه
 نظر به اينكه بانك مركزى اعالم كرده است كه نرخ تـورم در دوازده *

 ۱۳۸۶ نسبت به دوازده ماه منتهى به بهمن ماه ۱۳۸۷ ماه منتهى به بهمن ماه
 كنم بلكه به ايـن ينجانب اين بار پيشنهاد نمي نيم درصد كاهش داشته اس ، ا

 انـد بـا كـنم چـون توانسـته مسئوالن عزيز تبريك و خسته نباشيد عرض مـي
 زحمات شبانه روزي و ريختن عرق جبين خود اين كـاهش قابـل توجـه را در

 ! نرخ تورم ايجاد كنند
 گوينـد فتيلـه مـي « : نظر به اينكه محمدرضـا شـجريان گفتـه اسـت *

 پايين بكشيد اما معتقدم اين فتيله بايد همواره روشن بماند تا همـه موسيقي را
 كنم ايشان مواظب اين جـور ، اينجانب پيشنهاد مي » از نور آن بهره مند شوند

 به اين علت كه معموالً در ايـن جـور !) خيلي خطرناكه عليرضا ( ها باشند فتيله
 لفات اطـرافش يكجـا فتيله، چراغ، نفت و ساير مخ مواقع هنگام پايين كشيدن

 ! شود پايين كشيده مي
 نظر به اينكه مجلس شوراي اسالمي در اقدامي غيرمنتظره اقـدام بـه *

 هايي كه تا پيش از اين نمايندگان به آنها دسترسـي مسدود كردن تمام سايت
 كنم آقايان جو را سياسي نكنند چـون داشتند كرده است، اينجانب پيشنهاد مي

 حساس همدردي زوركي نمايندگان با ساير مردم در جهـت تنها دليل اين كار ا
 ! استفاده از اينترنت بوده است

 نظر به اينكه معاون اول رئيس جمهور گفته است در دولت نهم بنا بر *
 هـاي گذشـته كـار شـده اسـت، آمار موجود هر ساله تقريبا شش برابر دولـت

 ت آمار ايران بزننـد كنم ايشان يك بار ديگر سري به ساي اينجانب پيشنهاد مي
 هاي دولتي را هك كرده چون جديداً بعضي از هكرهاي استكبار اينگونه سايت

! كنند و آمارها را دستكاري مي
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 نظر به اينكه در كمتر از دو ماه مانده به انتخابات رياسـت جمهـوري، *
 سيب زميني رايگان بين مردم توزيع شده و وزير كشاورزي بـا برگـزار كـردن

 زميني رايگـان سـوء اسـتفاده مطبوعاتي گفته است از توزيع سيب يك نشست
 كنم جهت رفع سوء تفاهم به وجـود آمـده اينجانب پيشنهاد مي سياسي نكنيد،

 ! همه كاالها را به طور رايگان بين مردم توزيع كنند
 نظر به اينكه در خبرها آمده بود كبوتري كه در محوطه حياط زنـدان *

 كـرده بـه دام مـاموران ه انتقال مقاديري مواد مخدر مي مركزي قزوين اقدام ب
 كـنم مسـئوالن مربوطـه بـراي رفـاه حـال افتاده است، اينجانب پيشنهاد مي

 هايي مثل ايدز به پـاي ديگـر كبوترهـاي معتادان عزيز و جلوگيري از بيماري
 ! مذكور سرنگ بهداشتي رايگان ببندند

 كه امـروز بـه دنيـا اعـالم نظر به اينكه آقاي احمدي نژاد گفته است *
 كنم كه قطار پيشرفت ملت ايران نـه ترمـز دارد و نـه دنـده عقـب و ايـن مى

 كـنم حركت با شتاب هر چه بيشتر رو به جلو ادامه دارد، اينجانب پيشنهاد مـي
 ايشان فكري براي موانع سر راه اين قطار بكنند وگرنه قطـاري كـه سـرعتش

 در برخورد با موانع نه تنها چپ خواهـد كـرد زياد باشد و ترمز هم نداشته باشد
 ! بلكه تلفات جاني و مالي هم به دنبال خواهد داشت

 ۱۶ نظر به اينكه ايران طي چهار سال گذشته به طور متوسط سـاالنه *
 ۱۰ بـا ۲۰۰۸ رتبه در خصوص فساد مالي نزول كرده به طـوري كـه در سـال

 كشور جهـان قـرار ۱۸۰ ن در ميا ۱۴۱ رتبه سقوط نسبت به سال قبل در رتبه
 كـنم در يـك ضـرب االجـل، تمـام ادارات، گرفته است، اينجانب پيشنهاد مي

 خرداد ماه تعطيل كنند تا هم مـردم بتواننـد ۲۲ را تا ... ها و ها، شركت سازمان
 هنگام رفتن به مسافرت و استفاده از اين تعطيالت فرد اصـلح خـود را بـراي

 ! آمار فساد مالي الاقل كمي كاهش يابد چهار سال ديگر انتخاب كنند و هم
 زاده استاندار فارس گفته است كـه عـده نظر به اينكه محمدرضا رضا *

 هـاي تلفـن همـراه را دليـل بـر تشـكيك در سـالمت اي قطع شدن پيامك
 دانند و اگر اين دليل را پذيرفته بدانيم يعني تمام انتخاباتي كـه در انتخابات مي

 روند گوسفندها به بهشت نمي ۱۲۸

 ختراع تلفن همراه و پيامك در كشور برگزار شده بـود سالهاي گذشته پيش از ا
 كنم بر اساس اين ادله محكم و منطقـي نيز ناسالم است، اينجانب پيشنهاد مي

 بعد سعي شود آمارهاي جالب اينچنيني را كه مثالً تا قبل از انقالب ما صفر من
 ! ميليون خط داريم نيز اعالم نگردد ۴۰ خط تلفن همراه داشتيم ولي االن

 مستند بي بي سـي « در مطلبي با تيتر » جوان « نظر به اينكه روزنامه *
 خبرنگار بي بي سـي، مسـتقر در تهـران كـه « : مدعي شد » و قتل يك انسان

 اخيراً از ايران اخراج شده است در اقدامي غيرانساني بـا اجيـر كـردن يكـي از
 نام ندا آقـا اراذل و اوباش و دادن مبلغي به وي خواستار كشتن دختر جواني به

 كـنم ، اينجانب پيشـنهاد مـي » سلطان براي تهيه فيلم مستند خود شده است
 شدگان تظاهرات تر نسبت به بررسي ساير كشته مسئولين محترم هر چه سريع

 گويند سـاير افـراد نيـز توسـط اخير اقدام كنند چون اينطور كه منابع آگاه مي
 كشـته ... عربي ، الجزيـره و ، ال CCN هاي ديگري مثل خبرنگارانِ خبرگزاري

 ! اند شده
 نظر به اينكه عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي قـزوين گفتـه *

 كنند تـا شـب بتواننـد بيـدار درصد رانندگان كاميون مواد مصرف مي ۹۰ است
 كنم جهت بيداري هر چه بيشـتر بمانند و رانندگي كنن ، اينجانب پيشنهاد مي

 ميليـوني مـا بـه ۸ گسترش دهيم تا آمار بيداري مردم مواد مخدر را در جامعه
 ! ميليون ايراني منجر شود ۷۰ بيداري

 هـزار ۸۵۰ درصدي ، خط فقـر ۱۷ نظر به اينكه با وجود نرخ بيكاري *
 درصدي، كميته امداد اقـدام بـه تهيـه جهيزيـه بـراي ۲۳ توماني و نرخ تورم

 اينجانـب دختران دم بخت پنج كشـور فقيـر همچـون كومـور نمـوده اسـت،
 كنم جوانان غيور و هميشه در صحنه ما جهت احقـاق قسـمتي از پيشنهاد مي

 حق خود به اين پنج كشور فقير مهاجرت كنند تا بتوانند از تسهيالتي همچون
 ! جهيزيه رايگان استفاده نمايند

 هـا نظر به اينكه سرپرست كميته امداد در توجيه خبر قبلي به رسـانه *
هـاي كشـورهاي ديگـر توسـط اهداي جهيزيه به زوج گفته است كه هدف از
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 مقابله با تهديدهاي خارجي، جلوگيري از فسـاد اخالقـي، تـرويج كميته امداد،
 كنم مسئوالن عزيـز ايـن نهـاد از روي است، اينجانب پيشنهاد مي ... ازدواج و

 ! صد صفحه بنويسند » چراغي كه به خانه رواست به مسجد حرام است « جمله
 دادن كميته ه اينكه سرپرست كميته امداد گفته است كه جهيزيه نظر ب *

 تنهـا هزينـه نيسـت بلكـه بخـت برخـى از كشـورها نـه امداد به دختـران دم
 و آيد زيـرا بـا هـدف انتقـال فرهنـگ حساب مى گذارى براى كشور به سرمايه

 از آن و ديپلماسى رسـمى الگوى جمهورى اسالمى به اين كشورها انجام شده
 » كميته امـداد « كنم ازين پس به جاي واژه برد، اينجانب پيشنهاد مي د مى سو

 ! استفاده گردد » كميته سياست خارجي « از واژه
 ۸۸ نظر به اينكه بعد از اعالم اين خبر كه دولت نهـم تـا آغـاز سـال *

 نزديك به پنج ميليارد دالر بـه كنيـا و ميلياردهـا دالر ديگـر بـه كشـورهايي
 كمـك مـالي ... غانستان، نيكاراگوئـه، سـريالنكا، بوليـوي و همچون لبنان، اف

 كنم ايـن كرده، انتقاداتي صورت گرفته است، اينجانب به منتقدان پيشنهاد مي
 گونه انتقادات را كنار بگذارنـد و حسـادت نورزنـد، چـون خـدا را شـكر مـا در

 پـس الاقـل بگذاريـد . كشورمان نه فقيري داريم نه محتاجي و نه مستضـعفي
 ! ها كمي حال كنند با اين پول ... دم كومور، لبنان، بوليوي و مر

 شناس اجتمـاعي و متخصـص نظر به اينكه دكتر مجيد ابهري آسيب *
 ها در بـازار گردان درصدي قيمت مواد مخدر و روان ۲۰ علوم رفتاري از كاهش

 كنم مردم براي پدر و مادر باني ايـن كـار خبر داده است، اينجانب پيشنهاد مي
 دعاي خير كنند چون باالخره موفق شدند در اين بحران اقتصـادي جهـاني و

 ! وطني قيمت الاقل يك كاالي مصرفي را كاهش دهند
 نظر به اينكه گروه واژه گزيني تخصصي مخابرات فرهنگستان زبان و *

 به تصـويب » ايميل « را به عنوان كلمه جايگزين » رايانامه « ادب فارسي، واژه
 هاي كنم اعضاي فرهنگستان كمتر از سلول نجانب پيشنهاد مي رسانده است، اي

 خاكستري خود جهت اين كارها استفاده بكنند و آنها را براي مصارف بهتـري
 ! خرج نمايند

 روند گوسفندها به بهشت نمي ۱۳۰

 نظر به اينكه روزنامـه جـوان خبـر داده كـه سـعيد حجاريـان مـتهم *
 بازداشتي در جريان رخدادهاي پس از انتخابـات، بـه دليـل امكانـات مناسـب

 كـنم پزشكي در زندان حاضر نيست به خانه برگـردد، اينجانـب پيشـنهاد مـي
 خواهند در مردم ايجاد شور و نشاط كنند، مندي كه مي عزيزان دلسوز و عالقه

 قسـمتي ۹۰ هـاي به جاي استفاده از اينگونه خبرها، به تهيه و ساخت سـريال
 ! طنز اقدام نمايند

 مايي و رانندگي شهر تهران اقدام نظر به اينكه در چند سال اخير راهن *
 به آموزش فرهنگ رانندگي به كودكـان و نوجوانـان نمـوده اسـت، اينجانـب

 ها عالوه بر نگاه كردن به چـپ و كنم در نسخه جديد اين آموزش پيشنهاد مي
 ها هنگام عبور از خطوط عابر پياده، نگاهي هم به باالي سرشان راست خيابان

 ! بياندازند تا مطمئن پا به خيابان بگذارند كه محل سقوط هواپيماهاست
 تاي براي تـأمين يـك هاجيماشي به نام ژاپني نظر به اينكه يك موسسه *

 ، كنـد يورو از مشـتريان دريافـت مـي ۱۰۰ ها براي شركت در مهماني دوست
 هايي نيز در ايران تأسيس شود ولي بـه كنم چنين شركت اينجانب پيشنهاد مي
 شود و تنها چيزي كـه نيـاز آن ان دوست به وفور يافت مي اين علت كه در اير

 شود پيدا كردن دشمن است ، اين مؤسسات در ايران روز بيشتر حس مي روزبه
 ! يورو دريافت كنند ۱۰۰ به ازاي تأمين هر دشمن

 اظهـار ژرويس پليسير مدير مالي شركت فـرانس تلـه كـام نظر به اينكه *
 تعداد زيادي ايميـل از ت به دليل درياف كارمند اين شركت ۲۲ ه است كه داشت

 استرس شديد شده و دسـت بـه خودكشـي ر هاي همراه هوشمند دچا راه تلفن
 از شـركت مخـابرات ايـران مـردم عزيـز كـنم پيشنهاد مـي ، اينجانب اند زده

 چون تازه برايمان ند عذرخواهي كرده و از آنها نهايت تشكر و قدرداني را بنماي
 براي جلوگيري از وارد شدن استرس شديد به مردم كه اين شركت روشن شد

 ! بود ه ها را قطع كرد پيامك ي روز چهل ها ، و جلوگيري از اينگونه خودكشي
 مجلس كـه حميد رسايي عضو فراكسيون رايحه خوش در نظر به اينكه *

در ... " نوشـته اسـت در وبالگـش بود عازم نيويورك شده نژاد آقاي احمدي با
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 نژاد با خبرنگاران شناخته شـده آمريكـايي احمدي آقاي هاي برخي از مصاحبه
 ضربه فني شدن ايـن خبرنگـاران كـار كه حضور داشتم ، از همان ابتدا شاهد

 كـنم منبعـد بـه منظوركسـب مقـام ، اينجانب پيشـنهاد مـي " ... شته بودم ك
 قهرماني جهان در رشته كشتي ، ايشان نيز به عنوان يكي از مربيان ، اين تيم

 ! همراهي نمايد را
 اي دشمنان رئيس سازمان پدافند غير عامل از حمله ماهواره نظر به اينكه *

 ه دهمين دوره رياست جمهوري به صدا و سيما خبـر داد نظام در ايام انتخابات
 كنم رجوعي به ايام بعد از انتخابات داشته باشيم تا است ، اينجانب پيشنهاد مي

 داشته به طوري كه دشمن از هولش بـه شويم كه اين موضوع صحت متوجه
 ! اي خودش نيز حمله و آنها را مختل كرده بود هاي ماهواره كانال
 هـا در تكـان دادن آرواره نظر به اينكه پزشكان ژاپني معتقدند كه تنـدتر *

 اينجانـب ، شـود مي حين جويدن آدامس در دراز مدت سبب بروز تيك عصبي
 امـر نشـان ور متوقف شود چون شـواهد كنم توليد آدامس در كش پيشنهاد مي

 بدجوري تيك عصـبي بعد از انتخابات رياست جمهوري دهد كه اكثر مردم مي
 ! اند گرفته
 كـاهش انتقـال گـاز بـراي يك شركت هواپيمـايى ژاپنـى نظر به اينكه *

 توصيه كرده قبل از سوار شدن به هواپيما به به جو زمين به مسافران كربنيك
 كنم ازين به اينجانب پيشنهاد مي ، كنند تخليه انه خود را دستشويى بروند و مث

 بعد مسئوالن عزيز بعد از سقوط هواپيماهاي توپولوف و غيـر توپولـف خـود ،
 ، " اشـتباه خلبـان " براي تنوع هم كه شده علت سقوط هواپيمـا را بـه جـاي

 ! اعالم كنند " مثانه پر مسافران "
 اي اي ژاپـن در برنامـه پيش رئـيس شـركت تويوتـ ي چند نظر به اينكه *

 آمريكايي در اثر تصادف و به علت نقـص رسمي نسبت به مرگ چهار شهروند
 از آنهـا اظهار تأسف و رسماً فني خودروشان كه ساخت اين شركت ژاپني بود،

 كنم مسئوالن عزيز هيئتي را براي اينجانب پيشنهاد مي ه بود ، عذرخواهي كرد

 روند گوسفندها به بهشت نمي ۱۳۲

 م كنند تا به آنهـا نحـوه بيـان و مـديريت آموزش اينگونه مديران به ژاپن اعزا
 ! صحيح را آموزش دهند

 حتي يك چوپان در ه امروز نظر به اينكه وزير راه و ترابري گفته است كه *
 كنم ، اينجانب پيشنهاد مي سياسي كند تواند تحليل بيابان بهتر از من وزير مي

 مهـوري چوپانان عزيز از همينك خود را براي شركت در انتخابـات رياسـت ج
 ! چهار سال ديگر آماده كنند

 ۲۰۳۶ در سـال دادنـد كـه زمـين احتمـال نظر به اينكه دانشمندان ناسا *
 ، گيـرد معرض برخورد با يك سيارك موسوم به آپوفيس قرار مـي ميالدي در

 براي حل اين مسئله جهـاني يـك كنم مسئوالن مربوطه اينجانب پيشنهاد مي
 توجه با تجاربي كه در ايـن مـدت كسـب كميته بحران تشكيل دهند چون با

 تواند اين بحران جهـاني را مثـل اند مطمئناً تنها مسئوالن حال حاضر مي كرده
 ! هاي داخلي حل كنند ساير بحران

 نظر به اينكه باراك اوباما بعد از انتخابش براي دريافت جايزه صلح نوبـل *
 ت چنـين كـنم كـه اسـتحقاق دريافـ احساس نمـي گفته است كه ۲۰۰۹ سال

 كنم به علت اينكه ايشان به اين اينجانب پيشنهاد مي ، اي را داشته باشم جايزه
 اند هر چه سريعتر اين جايزه را بـا پسـت پيشـتاز و يـك نامـه اشتباه پي برده

 ! عذرخواهي به صورت رسمي به تهران واصل نمايند
 چـار هـا د نظر به اينكه در گزارشي عنوان شده است كه نود درصد ايراني *

 سـال ۲۵ كمبود كلسيوم هستند و به موجب آن سن پوكي استخوان در ايران
 كنم مـردم عزيـز بـراي تر است ، اينجانب پيشنهاد مي از متوسط جهاني پايين

 هاي طويل شير جلوگيري از ابتالء به پوكي استخوان به جاي ايستادن در صف
 ! ، منبعد سيمان سفيد رقيق شده ميل نمايند

 قصد دارد فلز ۲۰۱۰ شركت مسئول توليد مدالهاي المپيك كه نظر به اين *
 فلزات به دست آمده از زبالـه هـاي از المپيك را ي مورد نياز براي توليد مدالها

كنم زياد به ايده خود افتخار نكنند اينجانب پيشنهاد مي ، الكترونيك تهيه كند
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 برعكس انجام هاست كه دارند به طور هايي را مديران ما سال چون چنين ايده
 ! دهند مي

 از " نظر به اينكه مسعود ده نمكي قصد دارد فيلم مستندي را بـا عنـوان *
 كنم ايشان بيخيال ساخت اين اينجانب پيشنهاد مي را بسازد ، " ايد؟ كجا آورده

 فيلم بشوند چون ممكن است بعد از ساختن اين فيلم ، كارگردانان ديگر فـيلم
 ! را بسازند " بريدش؟ به كجا مي " عنوان مستندي را در مورد ايشان با

 گفتـه يك منبع آگاه در ستاد مبـارزه بـا قاچـاق كـاال و ارز نظر به اينكه *
 هزار ليتر مشروبات الكلي از طريـق مرزهـاي آذربايجـان ۲۰۰ روزانه است كه

 غربي، كردستان ، هرمزگـان ، بوشـهر ، زاهـدان و خوزسـتان بـه كشـور وارد
 كنم مردم عزيز زياد نگران اين موضوع نباشـند هاد مي ، اينجانب پيشن شود مي

 ليتر  مطمئناً در جـاي مناسـب خـود مصـرف شـده و اسـراف ۲۰۰ چون اين
 ! نخواهد گرديد

 مردم پايتخت روسيه با ديدن يك ابر عجيب فكر كردند كه نظر به اينكه *
 كـنم منبعـد ، اينجانـب پيشـنهاد مـي اند موجودات فضايي به آنها حمله كرده

 شـود را بالفاصـله بـه سـتاد مـديريت مواردي كه به امنيت جهاني مربوط مي
 جهان كه مقر آن را در تهران بنا شده است ، گـزارش نماينـد تـا بـه سـرعت

 گر را شناسايي ، دستگير و با آنها بـا عوامل اغتشاش ) حتي قبل از وقوع حادثه (
 ! كيل دادن ندهد قاطعيت برخورد نموده تا ديگر هيچ ابري به خودش اجازه تش

 نـژاد بـراي از تـالش معـاون آقـاي احمـدي خبرها حـاكي نظر به اينكه *
 هاي كشور به برادر خويش است ، اينجانب واگذاري تصدي يكي از استانداري

 دار نكنند چون ممكن است كنم خبرنگاران اين قدر مسائل را ايهام پيشنهاد مي
 د ، درست مثل ما كه همه بـا هـم منظور ايشان از لفظ برادر ، برادر وطني باش

 همچنين الفاظ ديگري مثل باجناق ، پسر خاله ، داماد ، عمو ! برادر و خواهريم
 هـاي حسـاس نيز در هنگام بحث و گفتگـو جهـت تصـدي پسـت ... ، عمه و

 ! مطمئناً از اين دست الفاظ هستند

 روند گوسفندها به بهشت نمي ۱۳۴

 تـه رئيس ستاد مديريت حمل و نقـل و سـوخت كشـور گف نظر به اينكه *
 در زمستان براي خودروهـاي شخصـي بنزين سهميه ه به احتمال زياد است ك

 ليتر را هـم مهمـان مـا ۴۵ كنم اين خواهد بود ، اينجانب پيشنهاد مي ليتر ۴۵
 ! باشند
 اظهـار نظـري از مـردم كشـورش جمهور ونزوئال در رييس نظر به اينكه *

 م خـودداري آواز در حما جويي در آب و برق از خواندن به منظور صرفه ه خواست
 دست چنين دوستاني را بيشـتر بفشـاريم و از كنم ، اينجانب پيشنهاد مي كنند
 هاي آنان استفاده كنيم چون همان طور كه مشخص است ايشان نيز مثل ايده

 ! ما با تمام وجود به فكر مردم كشورش است
 چـين ه اسـت كـه اعالم كرد يكي از مقامات بلند پايه چين نظر به اينكه *

 ، اينجانـب پيشـنهاد شبكه تلويزيوني دولتي افتتاح كرده اسـت ۱۲۸۳ تاكنون
ــي ــم مـ ــا هـ ــه مـ ــيم كـ ــالم كنـ ــين اعـ ــن چنـ ــم ايـ ــا هـ ــنم مـ  كـ

 پننننننننننننننننننننننننننننننننننننننج كانال تلويزيوني داريم كه به چشم زيـاد
 ! بيايد
 در صـورت ه است كه اعالم كرد هاي مجلس مركز پژوهش نظر به اينكه *

 صادرات نفت ايران تـا ، ميليارد دالري ۴ / ۵ ساالنه سرمايه گذاري عدم تحقق
 نفت به يك شود و ايران از يك كشور صادركننده هشت سال آينده متوقف مي

 كنم مردم از ايـن ، اينجانب پيشنهاد مي كشور واردكننده آن تبديل خواهد شد
 شـود ا نمي ديگر كسي پيد روند استقبال كنند چون الاقل اين حسن را دارد كه

 ! آورم بگويد نفت را سر سفره شما مي
 اي را پزشكان ايتاليايي با كمـال شـگفتي كـودك دو سـاله نظر به اينكه *

 مغز برخوردار است و با وجود ايـن تقريبـاً كشف كردند كه تنها از يك نيمكره
 كنم نيم كره مغز مـديران مـا را ، اينجانب پيشنهاد مي يك زندگي عادي دارد

 نند چون اين طور كه معلوم است بعضي از اين مـديران بـا وجـود هم تست ك
! داشتن زندگي بسيار باالتر از عادي ، همين يك نيم كره مغز را هم ندارند
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 ، به نام رونـق ي مؤسسه مطالعاتي لگاتوم با معرفي شاخص نظر به اينكه *
 ، اعـالم كـرده اسـت ۹۴ كشـور در ايـن شـاخص را ۱۰۴ رتبه ايران در ميان

 كنم الگوي خودمان را براي ساير كشورها ارسال نمـاييم ينجانب پيشنهاد مي ا
 ! تا الاقل براي كشورهاي ديگر مفيد واقع شده و درس عبرتي برايشان بشود

 رضا مهماندوست سرمربي تيم ملي تكوانـدو بعـد از حـذف نظر به اينكه *
 علـت آن را ، ايران در مسابقات جهاني دانمـارك ملي تيم دختر تكواندوكاران

 نداشتن حريف تمريني قوي عنوان نمود و پيشنهاد كرد كه دختـران تكوانـدو
 كـنم كار ايراني با حريفان تمريني مرد تمرين كننـد ، اينجانـب پيشـنهاد مـي

 ايشان جهت رفع خارش تنشان به دالك سر كوچه مراجعـه نماينـد و منتظـر
 ! خاراندنشان توسط مسئوالن امر نمانند

 چاق ترين مرد ايراني از پارسال به علت كه در خبرها آمده بود نظر به اين *
 ، اش، كار خود را از دست داده و خانه نشـين شـده اسـت كيلوگرمي ۳۴۰ وزن

 كنم مسئوالن امر شكم ايشان را سيتي اسكن كنند چون اينجانب پيشنهاد مي
 ! ام دهم مكان يك ميليارد پول گم شده را كشف كرده احتمال مي

 درصـد بعـالوه يـك ۵۰ درصدي بلـوك ۲۰ اينكه براي پرداخت نظر به *
 ميليـارد ۵۶۳ ارزش هـزار و ي به چك كنسرسيوم اعتماد مبين ، سهم مخابرات

 نوشته شده اسـت " خودتان " عبارت " در وجه " صادر نمود و در قسمت تومان
 كنم كسـاني كـه كه اين امر باعث تعجب مردم گرديده ، اينجانب پيشنهاد مي

 اند ، يك مقدار بيشتر دقت بارت در وجه خودتان را در عمرشان نديده تاكنون ع
 تـوان بـا كنند تا بفهمند كه اين عبـارت گـيج كننـده ولـي پـر معنـي را مـي

 ! جايگزين نمود " از اين جيب به آن جيب " المثل ضرب
 " هـا اليحـه هدفمنـد كـردن يارانـه " نظر به اينكه بعد از تصويب نهايي *

 هـاي زيـادي مبنـي بـر ايجـاد ف ادعاي دولـت بحـث توسط مجلس ، بر خال
 شـود، هاي افسار گسيخته هنگام اجراي طرح تحول اقتصادي بيـان مـي تورم

 " اليحـه " كنم مجلس محترم در اين مورد خاص عبارت اينجانب پيشنهاد مي
 ! تغيير نام دهد " فاتحه " را به عبارت

 روند گوسفندها به بهشت نمي ۱۳۶

 تغيير مـديريت نظر به اينكه رئيس جمهور ما آقاي احمدي نژاد خواستار *
 گيـريم و متروي تهران شده و گفته است كه متروي تهران را از شهرداري مي

 كنم ايشان تغييرات كنيم ، اينجانب پيشنهاد مي خودمان مديريتش را تعيين مي
 مديريت در سطوح مختلف را اولويت بندي نمايند چون در حال حاضـر تغييـر

 ! تر است ر واجب مديريت جهان از تمام تغييرات مديريتي ديگ
 هـا هاي برخي از خوانندگان و نيز برخي ترانـه پخش آهنگ نظر به اينكه *

 شود داليل نامبرده مي اي از به خاطر آنچه كه پاره كه تعداد آنها هم كم نيست
 از ايـن پـس كـنم ، اينجانـب پيشـنهاد مـي اعالم شده است در راديو ممنوع

 ! ت از راديو پخش كنند ها را به صورت صام مسئوالن راديو ترانه
 نظر به اينكه بر اساس گزارشات صندوق بين المللي پـول ، ايـران رتبـه *

 كشور در حال توسـعه يـا توسـعه ۹۱ اول را در آمار مهاجرت نخبگان از ميان
 كنم در ازاي اين صادرات ، نيافته دنيا كسب كرده است ، اينجانب پيشنهاد مي

 ! ديگر وارد كشور كنيم هزار دسته بيل ۵۴ از كشور امارات
 نظر به اينكه استاندار تهران گفته است كه در صدد ايجاد چهار قبرسـتان *

 كنم اين كار را هر چه سـريعتر انجـام در تهران هستيم ، اينجانب پيشنهاد مي
 دهند چون با شروع طرح تحول اقتصادي ممكن است همين چهـار قبرسـتان

 ! تهراني را ندهد جديدي االحداث هم كفاف شهروندان عزيز
 انگشت به دنيا آمده بود تحـت ۲۴ نظر به اينكه در آمريكا كودكي كه با *

 اش را قطع كنند ، اينجانب پيشنهاد عمل جراحي قرار گرفت تا انگشتان اضافه
 كنم اگر چنين مواردي روي نوع مونث آن در ايران اتفاق بيفتد ايـن عمـل مي

 ن نسـبت مسـتقيم هنـر بـا تعـداد صورت نگيرد چون مطمئناً به علـت داشـت
 انگشتان در ايران ، اين كودك بعد از بزرگ شدنش به علت داشـتن هنرهـاي

 ! آيد شوهري زودتر شوهر گيرش مي بيشتر در اين بحران بي
 بر اساس آخرين گزارش سازمان جهاني گمرك كه حاصـل نظر به اينكه *

 گ كنگ و هند ، هن چين باشد ، مي wco اي كشوهاي عضو هاي دوره گزارش
انـد ، ه شـد هاي تقلبي معرفي به ترتيب سه كشور اول در مبدا كاالها ومحموله
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 كنم آمار مقصد اين كاالها را هم اعـالم فرماينـد تـا مـا اينجانب پيشنهاد مي
 ! بندي كسب نماييم افتخاري ديگر را با كسب مقام اول در اين رده

 توقـف خـودرو بر سر محل نظر به اينكه در خبرها آمده بود كه در لبنان *
 ايجـاد شـده اسـت ، دو طايفـه بـين جـي با مسلسل و آرپي مسلحانه درگيري

 كنم مردم ما خدا را شكر كنند چون ما مشـكالت خيلـي اينجانب پيشنهاد مي
 كنيم به طوري كـه كسـي كـوچكترين بزرگتر از اين را بي سر و صدا حل مي

 ! برد بويي از ماجرا نمي
 يرضا منادي نماينده مجلـس هشـتم در دفـاع از صـادق نظر به اينكه عل *

 محصولي براي تصدي وزارت رفاه گفته است كه بنده امروز براي موافقـت بـا
 كنم ايشان آقاي محصولي استخاره كردم كه خوب آمد ، اينجانب پيشنهاد مي

 كردند زيـرا اگـر بـه الاقل در اين مورد خاص به جاي استخاره كمي تأمل مي
 ن باشد تمام هفتاد ميليون ايرانـي بلدنـد اسـتخاره كننـد و بنـابر استخاره كرد

 ! آيد قوانين احتمال هم پنجاه درصد آن خوب از آب در مي
 هاي رقص روز به روز در حال نظر به اينكه در خبرها آمده بود كه كالس *

 افزايش است و مسئوالن امـر توجـه خاصـي بـراي جلـوگيري از ايـن قبيـل
 كنم مسئوالن نـه تنهـا از برگـزاري اينجانب پيشنهاد مي كنند ، ها نمي كالس

 ها ممانعت نكنند بلكه از آنها حمايت نمايند ، چون بعـد از ايـن اينگونه كالس
 بايست ياد بگيرند كه به ساز هر كسـي چـه مـدلي بايـد همه مدت ، مردم مي

 ! برقصند
 ختـر تحصيل دانشجويان د نظر به اينكه يكي از مسئوالن گفته است كه *

 هـايي دوسـتي ها باعث بـه وجـود آمـدن و پسر به صورت مختلط در دانشگاه
 ناپـذير و البته اين عوارض اجتناب شود كه عوارض خطرناكي به دنبال دارد مي

 است كه گربه گوشـت است زيرا اگر گوشت را جلوي گربه بيندازي غيرممكن
 هـا و سـازمان اي بـه تمـام كنم طي بخشـنامه ، اينجانب پيشنهاد مي را نخورد

 ي هاي خود به جاي استفاده از دو گزينـه ها اعالم شود كه منبعد در فرم ارگان
 ! زن يا مرد ، از دو واژه گوشت يا گربه استفاده كنند

 روند گوسفندها به بهشت نمي ۱۳۸

 ه اسـت كـه مدير كل سالمت آموزش و پرورش اعالم كرد نظر به اينكه *
 ر در برابر آموزان كشو ميليارد تومان بودجه براي واكسينه كردن همه دانش ۳۰

 دو ميليارد تومان براي مقابلـه بـا تاكنون دولت ولي آنفلوانزاي نوع آ نياز داريم
 ، اينجانـب پيشـنهاد شيوع اين بيماري در سطح مدارس اختصاص داده اسـت

 دانش آمـوزي در كشف موارد نقض حقوق كنم اين دو ميليارد را هم براي مي
 آمريكـا بهداشـتي مـدارس هـاي سـرويس در كشي صـابون مـايع لوله زمينه

 ! اختصاص دهند
 دبيركل انجمن صادركنندگان لوازم خـانگي كشـور عنـوان نظر به اينكه *
 پيشـنهاد ، اينجانب كند آبگرمكن وارد مي از ايران كشور ايتاليا ه است كه كرد
 كنم در ازاي اين صادرات از ايتاليا آب سردكن وارد كنيم تا الاقل مردم داغ مي

 ! ده در جريانات اخير ، كمي خنك شوند كرده و داغ دي
 براسـاس ه اسـت كـه دادستان عمومي و انقالب تهران گفت نظر به اينكه *

 كهريزك مسموميت دارويي بوده اظهار نظر پزشكي قانوني علت مرگ پزشك
 و همچنين در خبري ديگر آمده بود كه واكسن تقلبي آنفالنزاي نوع آ در است

 كـنم پزشـكان محتـرم ، اينجانب پيشنهاد مـي رسد ناصر خسرو به فروش مي
 منبعد براي تهيه دارو مخصوصاٌ تهيه واكسن آنفالنزاي نوع آ به ناصـر خسـرو

 ! مراجعه ننمايند
 با اشاره به حوادث پس نظر به اينكه مسئولي در يكي از بنيادهاي كشور *

 ، ما غرق در نعمـت هسـتيم گفته است كه از انتخابات رياست جمهوري دهم
 هاي ضد غريـق بـين كنم جهت غرق نشدن مردم  لباس نجانب پيشنهاد مي اي

 ها مسئوالن فداكاري كنند مردم توزيع گردد و در صورت كمبود اينگونه لباس
 هـا ها شوند تا مردم از اين غرق شدگي و خودشان داوطلبانه غرق در اين نعمت

 ! نجات پيدا كنند
 ديد از كارخانه تراكتورسازي تبريز وزير صنايع اكوادور در باز نظر به اينكه *

 اي بـا ايران بتواند كارخانـه م كه كرد فكر نمي ته است كه با حالت ذوق زده گف
اينجانـب پيشـنهاد ، كامـل بسـازد اين امكانات داشته و بتواند يـك تراكتـور
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 جي :) فرهاد نا ۱۳۹

 كنم قبل از دعوت از دوستان جهانيمان و بازديدشان از كارخانجات كشور ، مي
 االهاي مدرنمان را به آنها نشان دهيم تا يـك وقـت خـداي الاقل كاتالوگ ك

 ! نكرده از ذوق زيادي ذوق مرگ نشوند
 حجـم ه اسـت كـه اظهار داشـت رئيس سازمان صدا و سيما نظر به اينكه *

 كنم اينجانب پيشنهاد مي ، زياد است و بايد كم شود ها موسيقي در همه برنامه
 هـا در صـدا و منبعد تمام برنامه براي كم كردن حجم موسيقي در اين سازمان

 ! سيما به صورت صامت اجرا شود
 نظر به اينكه در خبرها آمده بود كه بعضي از نمايندگان مجلس از طـرح *

 ها استقبال كرده و با داليل مختلف سعي در دفاع تك جنسيتي كردن دانشگاه
 قشـر كنم بـه علـت الگـوبرداري اند ، اينجانب پيشنهاد مي از اين طرح برآمده

 جوان از مسئوالن و بزرگان ، نمايندگان مجلس لطف كنند و ايـن طـرح را در
 ! ابتدا در خود مجلس پياده سازي نمايند

 كه آمريكا در افغانسـتان مثـل است نژاد گفته نظر به اينكه آقاي احمدي *
 كه ريگـان و ه هايشان اعالم كرد چهارپا گيركرده و همچنين در ادامه صحبت

 كـنم عالمند ، اينجانب پيشنهاد مي شعوران رجه وقت آمريكا از بي وزير امور خا
 جايزه نوبل ادبيات را به ايشان اهدا كنند چون توانسته ادبيات جديـدي را وارد

 ! سياست جهاني نمايد
 هـا اجراي هدفمندسازي يارانه در مورد دبير كل خانه كارگر نظر به اينكه *

 ، اينجانب پيشـنهاد كنند گدايي نان مي با اين قانون مردم رسماً گفته است كه
 اجـراي هدفمندسـازي بعـد از كنم ايشان نگران نان مـردم نباشـند چـون مي

 توانند به جاي نان از برنج دانـه بلنـد محسـن اسـتفاده مردم عزيز مي ها يارانه
 ! كنند
 ترين منطقه جهان خاورميانه مهم كه نژاد گفته نظر به اينكه آقاي احمدي *
 تـرين تـوان مهـم پس مي ، باشد مي ترين كشور اين منطقه ايران م و مه است

 كنم مسئوالن عزيز سـرانه ، اينجانب پيشنهاد مي كشور جهان را ايران دانست

 روند گوسفندها به بهشت نمي ۱۴۰

 مصرف نوشابه را در كشور پايين بياورند چون ظاهراً مصـرف نوشـابه در بـين
 ! مسئوالن كشور بدجوري باال رفته است

 ژاپن براي باال بردن ميـزان ازدواج ه است كه نظر به اينكه در خبرها آمد *
 پسـران جـوان را بـه راه در بين جوانان اين كشور، قطـار آشـنايي دختـران و

 كنم دولت براي كمك بـه ازدواج جوانـان ه است ، اينجانب پيشنهاد مي انداخت
 به جاي انجام كارهاي عجيب و غريب ، هـر چـه سـريعتر بودجـه متـرو را در

 هران قرار دهد تا شهرداري تهران هم بتواند هر چـه زودتـر اختيار شهرداري ت
 ! تر كند قطارهاي آشنايي دختران و پسران را گسترده

 از اجـراي طـرح ايميـل مسئوالن شركت فناوري اطالعات نظر به اينكه *
 كنم مردم عزيز هنگام استفاده از ايميل اينجانب پيشنهاد مي اند ، ملي خبر داده

 نـد دم ي بعد از دو روز بيا بي جمع كنند چون ممكن است ملي حواسشان را حسا
 » ! اين عكس چيه تو ايميلت « : د ن وي بگ در منزلشان و

 دادستان ديوان محاسبات كشور در مـورد آخـرين وضـعيت نظر به اينكه *
 ايـن پرونـده ه است كـه ميلياردي دالري دولت در اين ديوان گفت پرونده يك

 ، نبش قبر نكنيـد پس نيز پوسيده است كفن آن اي است كه دفن شده و مرده
 كنم مسئوالن عزيز هر چه سريعتر يك بهشـت زهـراي اينجانب پيشنهاد مي

 ! بسازند اختصاصي براي اين مردگان عزيز
 شود ، كارتي مي هم جي ان سي نظر به اينكه در خبرها آمده است كه گاز *

 هـاي ن انـرژي كنم مسئوالن براي جلوگيري از هدر رفـت اينجانب پيشنهاد مي
 خدادادي كشور به فكر سهميه بندي اكسـيژن هـوا هـم باشـند و بـراي هـر

 اي مشخص كنند و در طول يك زمانبندي پنج ساله به آرامـي شهروند سهميه
 سهميه آن را كاهش دهند تا در نهايت شهروندان از هواي آزاد بـراي تـنفس

 ! استفاده نمايند
 طـرح تفكيـك جنسـيتي در ي كردن اي به دنبال اجراي نظر به اينكه عده *

 هـا از كنم به علت محدوديت دانشگاه هستند ، اينجانب پيشنهاد مي ها دانشگاه
هاي سطح كشور از طرح زوج و فرد لحاظ فضاي آموزشي منبعد تمام دانشگاه
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 جي :) فرهاد نا ۱۴۱

 ها و روزهاي فـرد الگوبرداري كنند به طوري كه روزهاي زوج مخصوص خانم
 ! مخصوص آقايان باشد

 رئيس كميته روابط خارجي مجلس شوراي اسـالمي اعـالم اينكه نظر به *
 كه بر اساس برآورد سازمان ملل متحد جمهـوري اسـالمي ايـران ه است كرد

 و در ادامه يك هزار ميليارد دالر بواسطه خسارات جنگي از عراق طلبكار است
 ايران كشوري است كه از بسياري از مسائل عراق گذشت كرده است گفت كه

 كنم ايشان از منابع مالي شخصي خود گذشت كننـد نـه جانب پيشنهاد مي ، اين
 ! از جيب هفتاد ميليون نفر

 نظر به اينكه وزير آمـوزش و پـرورش گفتـه اسـت كـه در طـرح جديـد *
 ، اينجانـب شـود سالگي متفـاوت مـي ۹ هاي درسي دختران و پسران از كتاب

 شـود و وسـط كتـاب ها يك كتاب تاليف براي كاهش هزينه كنم پيشنهاد مي
 مربوطه را يك پرده بزنند تا پسران يك طرف پرده را بخوانند و دختران طرف

 ! ديگر را
 ه است مدير عامل شركت مخابرات استان تهران اعالم كرد نظر به اينكه *

 منظور فراهم آوردن امكان تبليغـات به ۱۱۸ به زودي فراخوان تبليغات در كه
كنم ، اينجانب پيشنهاد مي شود يان منتشر مي پس از اعالم شماره براي متقاض

 جهت درآمدزايي بيشتر از روش صدا و سيما استفاده كرده و تبليغات مربوطه را
 وسط اعالم شماره تلفن پخش كنند تا مـردم نتواننـد گوشـي خـود را قبـل از

 ! شنيدن كامل تبليغات قطع كنند
 ين پس سه نوع قبض گاز كه از ا استاندار تهران با ذكر اين نظر به اينكه *

 هاي زرد، آبي و قرمز به مشتركان خانگي گاز در استان تهران ارسـال به رنگ
 قبض به رنگ زرد به معني رعايت كامل الگوي ه است كه ، يادآور شد شود مي

 هـاي بـه رنـگ ، آبي به معني رعايت در مرز الگوي مصـرف و قـبض مصرف
 هـاي كنم رنـگ جانب پيشنهاد مي ، اين قرمز به معني اخطار به مشتركان است

 رنـگ ۳ متنوع ديگر را نيز براي باال بردن روحيه شور و نشاط در مردم به اين

 روند گوسفندها به بهشت نمي ۱۴۲

 اي سرشـار از خوشـبختي قـبض اصلي اضافه كنند تا هموطنان عزيز با روحيه
 ! مربوطه را پرداخت نمايند

 سيد حسين يحيوي معاون علوم پزشكي دانشگاه آزاد درباره نظر به اينكه *
 به مـا ه است كه كمبود جسد براي واحد تشريح دانشجويان رشته پزشكي گفت

 ميليون تومان به حسـاب ۱۰ گويند براي خريد جسد بايد ابتدا مبلغي حدود مي
 كنم حاال كه بحث اجساد ، اينجانب پيشنهاد مي سازمان پزشكي قانوني بريزيد

 شانتيون به دانشگاه نام و نشان داغ است چند جسد محترم را هم به عنوان ا بي
 آزاد تقديم كنند تا الاقل دانشجويان چيزهـايي را كـه الزم اسـت خـوب يـاد

 ! بگيرند تا خداي نكرده ناپخته فارغ التحصيل نشوند
 در آستانه سال نـو مـيالدي اوبامـا در مصـاحبه بـا شـبكه نظر به اينكه *

 در رصـدي ده د علت نرخ باالي بيكاري ه است كه به اس گفت بي تلويزيوني پي
 ، اينجانـب تواند به خودش تبريك بگويد نخستين سال رياست جمهوريش نمي

 كنم آقاي اوباما از مسئوالن ما ياد بگيرند كه بـا وجـود بيكـاري و پيشنهاد مي
 تورم و ساير مسائل موجود هنوز هم كه هنوزه نه تنها به خودشان ، نه تنها به

 ! د گوين مردم ايران بلكه به كل دنيا تبريك مي
 حجـم نظر به اينكه يكي از مسئوالن فيلترينگ در ايران گفته است كـه *

 افزارهاي فيلترشكن بـه دنبـال جاسوسـي از كـاربران هسـتند و بااليي از نرم
 ، اينجانـب شـود از آنها باعث انتشار محتواي خصوصـي كـاربران مـي استفاده

 تند زحمـت كنم ايشان كه اينقدر به فكـر كـاربران اينترنـت هسـ پيشنهاد مي
 بسازند و در اختيار بكشند و خودشان يك فيلترشكن امن براي كاربران ايراني

 ! آنها قرار دهند
 نظر به اينكه با وجود قطع مكرر سيستم پيام كوتاه در روزهاي خاص در *

 اسـت كـه والن شركت مخابرات به خبرنگار ايسنا گفتـه ئ يكي از مس تهران ،
 ع اين مشكل عنوان كرد و ما نيـز اطـالع توان زمان مشخصي را براي رف نمي

 كـنم بـراي آگـاهي از ايـن ، اينجانب پيشنهاد مـي نداريم از علت آن درستي
موضوع ايشان بـه مـدت يـك دقيقـه دم در شـركت مخـابرات بايسـتند و از
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 رهگذران علت اين اختالالت را سوال نمايند ، چون اين طور كه معلوم اسـت
 ! ي هم از علت اين امر خبر دارند غير از ايشان هاي دبستان همه مردم حتي بچه

 براساس عاليقي كـه در دولـت ه است كه معاون سيما گفت نظر به اينكه *
 هست تا پشتيباني نسبت به رسانه ملي بيشتر شود و خدمات بيشتري به مردم

 جديد و سال آينده، دوتاي ديگر شبكه حداقل يك ۸۸ ارائه شود، تا پايان سال
 كنم به جاي اين همـه زحمـت و ، اينجانب پيشنهاد مي واهيم كرد را افتتاح خ

 تالش وصف ناپذير براي پر كردن اوقات فراغت مردم و ارائه خـدمات بيشـتر
 ها دست بكشند تا با اين كار به آنها ، كافيست از انداختن پارازيت روي ماهواره

 ! بتوانند خدمات بيشتري به مردم ارائه نمايند
 دشمن در مواد يكي از مسئوالن كشور گفته است كه به اينكه نظر *

 » ايزو « براي مواد غذايي ، مثالً كند غذايي و در همه چيز ما دخالت مي
 ، اينجانب پيشنهاد گويند كه چه چيز استاندارد است اند و آنان به ما مي گذاشته

 مرگ و مير در ايران و كشورهاي ديگر كنم نگاهي به ميانگين سن مي
 ! تا ببينيم استاندارد ما چقدر باالتر از ايزوي عوامل خارجي است بياندازيم

 نظر به اينكه وزير بهداشت گفته است كه در طي ده سال آينده شيوع *
 سرطان نيز در طي ده سال شود و بيماري برابر مي ۲ ديابت در كشور بيماري

 الن با بيان كنم مسئو كند ، اينجانب پيشنهاد مي برابر افزايش پيدا مي ۳ آينده
 اينگونه خبرها تلفات ناشي از اجراي طرح تحول اقتصادي را گردن

 ! هاي بخت برگشته نياندازند بيماري
 عضو كميسيون بهداشت مجلس در پاسخ به اين سوال كه نظر به اينكه *

 ه است ، گفت گردد ها نمي چرا مجلس به دنبال منبع اصلي ارسال كننده پارازيت
 ها به عنوان وليت كرد و برخي ارگان ئ لب مس مخابرات از خود س كه

 هاي ديگر در هاي ديگر در مجلس مطرح شدند اما با ايجاد شدن بحث دستگاه
 كنم ، اينجانب پيشنهاد مي خير افتاد أ به ت ها ، بررسي مجدد پارازيت مجلس

 اي هيچ اثر قابل مالحظه توانند ها نمي پارازيت اين مقوله را در نظر بگيريد كه

 روند گوسفندها به بهشت نمي ۱۴۴

 هاي اعتماد ، برنامه بيكاري ، فقر ، چون فساد ايجاد كنند دگي ايرانيان بر زن
 ! ها هستند هزاران مرتبه كارسازتر از اين پارازيت ... صدا و سيما و آفرين
 نظر به اينكه علي اكبر جوانفكر مشاور مطبوعاتي رئيس جمهور ، طرح *

 عضاي هيئت هاي هفتگي ا سئواالت پيش و پا افتاده را دليل لغو مصاحبه
 دولت با خبرنگاران در دوره دولت دهم عنوان كرده است ، اينجانب پيشنهاد

 اي را بين كنم منبعد قبل از هر مصاحبه سئواالت از قبل تعيين شده مي
 خبرنگاران توزيع كنند تا خبرنگاران با آزادي كامل و به سليقه خود يكي از آن

 ! سئواالت را انتخاب و مطرح كنند
 يس سازمان جوانان جمعيت هالل احمـر ايـران از چـاپ ئ ر اينكه نظر به *

 هاي كشته شدگان حوادث اخير كتاب تصويري دلجويي اين جمعيت از خانواده
 كنم كشورهايي هم كه در جنگ جهـاني ه است ، اينجانب پيشنهاد مي خبر داد

 هـاي اند با چاپ كتـاب تصـويري پـول اول و دوم به ايران خسارت وارد كرده
 ! ت جنگ جهاني اول و دوم ، اين قضيه را فيصله دهند غرام
 اي بـا وزارت نظر به اينكه وزير بهداشت خبـر داده اسـت كـه در جلسـه *

 ها هنوز به طـور قطـع اند كه مضر بودن پارازيت اطالعات به اين نتيجه رسيده
 كنم به علت اهميت ندادن اين موضوع ثابت نشده است ، اينجانب پيشنهاد مي

 هـا ، الاقـل هـا روي انسـان ارت بهداشت و مهم نبودن تأثير پارازيت توسط وز
 هـا را روي حيوانـات سازمان محيط زيست پا پـيش بگـذارد و تـأثير پارازيـت

 ! بررسي كند تا شايد بتوانند به مضر بودن آن پي ببرند
 هـا و ميـل اي نظر به اينكه فرمانـده نيـروي انتظـامي گفتـه اسـت كـه *
 كنم با قرار دادن وبكـم بـه ، اينجانب پيشنهاد مي شود مي ها كنترل اس ام اس

 صورت اجباري براي هر كاربر اينترنتي در ايران وضعيت ظاهري آنها را نيز در
 شان مورد بررسي قرار دهند و با افرادي كه ايـن حين كار با اينترنت در منزل

 ! تابند برخورد شود مسئله را بر نمي
 هـاي ضائيه با اشاره به افـزايش ترجمـه كتـاب رئيس قوه ق نظر به اينكه *

هـاي غربـي در كشـور ترجمه كتاب بايد موج ه است كه فلسفي به فارسي گفت
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 كنم مسئوالن با توجه به مهار موفقيـت آميـز ، اينجانب پيشنهاد مي مهار شود
 ! هاي فلسفي را نيز مهار نمايند گراني ، تورم ، فقر و فساد ، كتاب

 در آينـده ه اسـت كـه تهران گفت ي عامل بهشت زهرا نظر به اينكه مدير *
 ها با تابوت آبي حمل رنگ و اجساد خانم كم نزديك اجساد آقايان با تابوت سبز

 هاي سـياه و كنم مسئوالن بهشت زهرا از رنگ ، اينجانب پيشنهاد مي شود مي
سفيد براي اين كار استفاده كنند تا شائبه حمايت مردگان از جناح خاصـي بـه

 ! د نيايد وجو
 نظر به اينكـه دبيـر شـوراي فرهنـگ عمـومي كشـور گفتـه اسـت كـه *

 تهـران وضعيت پوشش و آرايش مترددين در سطح شهر كارشناسان اين شورا
 كنم جهت تقويت بيشتر چشم كنند ، اينجانب پيشنهاد مي ماه رصد مي ۶ هر را

 وپ هابل كارشناسان و  رصد هرچه بهتر و دقيق تر مترددين بدحجاب از تلسك
 ! براي اين كار استفاده نمايند

 هـا از ارزش برابـري واحـد پـول تـازه تـرين ارزيـابي نظر بـه اينكـه در *
 ريال ايران تنهـا از كه آمريكا حاكيست كشورهاي مختلف جهان در برابر دالر

 كـنم رونـد اينجانب پيشنهاد مـي ، تر است واحد پول سائوتام و ويتنام با ارزش
 دامه دهيم تا هرچه سريعتر از ايـن دو كشـور كوچـك هـم پيشرفت فعلي را ا

 ! سبقت بگيريم
 ۹۸ يك آسيب شناس اجتماعي از مصـرف يـك ميليـارد و نظر به اينكه *

 ه اسـت ، ميليون قـرص اسـتامينوفن كـدئين دار در سـال در كشـور خبـر داد
 كنم  مردم عزيز براي رفع سردردهايشان به جاي استفاده اينجانب پيشنهاد مي

 هاي استامينوفن از باتوم براي درمان سـردردهاي مزمنشـان اسـتفاده قرص از
 ! كنند
 نظر به اينكه محمدعلي رامين معاون مطبوعاتي و اطـالع رسـاني وزارت *

 شـود فرهنگ و ارشاد اسالمي گفته است كه وقتـي يـك روزنامـه بسـته مـي
 مثـل كنم بر اساس ضرب ال شويم ، اينجانب پيشنهاد مي صددرصد ناراحت مي

 ها يكدفعه خودشـان مرگ يك بار شيون هم يك بار ، با بستن تمامي روزنامه

 روند گوسفندها به بهشت نمي ۱۴۶

 شـان را راحت كنند تا بتوانند ساليان سال بدون كوچكترين ناراحتي به زندگي
 ! ادامه دهند

 ه يي پلـيس آگـاهي اعـالم كـرد اداره مبارزه با جرائم رايانه نظر به اينكه *
 يي قرار دارد لترشكن در دسته جرائم رايانه في استفاده از نرم افزارهاي است كه

 كـنم متـرادف بـا ايـن مسـئله ، است ، اينجانب پيشنهاد مي مجازات داراي و
 قانوني هم براي ممنوعيت استفاده از ماسك در روزهـايي كـه آلـودگي شـهر

 ! تهران  چند برابر حد مجاز جهاني است در نظر گرفته شود
 هاي صورت گرفته توسط دولـت بندي ه نظر به اينكه با شروع اعالم خوش *

 ها سـيل عظـيم شـكايات و اعتراضـات مردمـي در طرح هدفمند كردن يارانه
 ها سرازير شده است، اينجانب پيشـنهاد بندي نسبت به تقسيم بندي اين خوشه

 طرح هدفمند كـردن " كنم مسئوالن عزيز منبعد به جاي استفاده از عبارت مي
 ! استفاده نمايند " مردم دف منگ كردن طرح ه " از عبارت " ها يارانه
 نظر به اينكه مسئوالن دليل انتقال مسعود باستاني به زندان رجايي شـهر *

 انـد ، عنـوان كـرده ۳۵۰ نگـاري بـراي زنـدانيان بنـد روزنامه كرج را آموزش
 كنم ايشان زياد به خودشان زحمت ندهند چون در نهايت اينجانب پيشنهاد مي
 روبـرو هسـتند مانند تجاوز و قتـل ي با جرائم سنگين ز كه اگر اين زندانيان عزي

 اي بشوند باز جايگاهشان نسبت به جايگاه فعلي تغييـر يك روزنامه نگار حرفه
 ! چنداني نخواهد كرد

 نظر به اينكه محققان به اين نتيجه رسيدند كه كم خوابي باعـث گـرفتن *
 را بـه گـوش كـنم ايـن خبـر شود ، اينجانب پيشنهاد مـي تصميمات غلط مي

 مسئوالن عزيز برسانند تا اگر به فكر سالمتي خود نيستند الاقل كمي به فكـر
 ! مردم باشند و سعي كنند حداقل روزي يك ساعت بخوابند

 مشروبات الكلي در رتبه نظر به اينكه به طور رسمي اعالم شده است كه *
 كـنم د مـي ، اينجانـب پيشـنها جاي دارد اول واردات كاالهاي قاچاق به ايران

 مسئوالن عزيز زياد نگران نباشند چون در عـوض بـه انـدازه كـافي صـادرات
! قاچاقي مغز داريم كه جبران اين واردات را بكند
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 كپسول زيستي ايـران كـه بـه فضـا در خبرها آمده بود كه نظر به اينكه *
 هـاي زنـده خـاكي و سـلول كـرم ، پشـت رفت و بازگشت حاوي موش، الك

 كنم مسئوالن به جـاي ارسـال ايـن ، اينجانب پيشنهاد مي ه است مختلف بود
 ! ي روي زمين را دريابند موجودات بخت برگشته به فضا ، فعالً موجودات زنده

 يكـي از استاد دانشگاه و مشاور ارشـد نظر به اينكه محمد رضا تاجيك ، *
 در كانديداهاي رياست جمهوري دور دهـم بالفاصـله بعـد از آزادي از زنـدان

 و گو ويژه خبري شبكه دوم سيماي جمهوري اسالمي ايران حاضر شد و گفت
 طلبان را به ها و عقايد قبلي خود و اصالح اي تمام حرف درجه ۱۸۰ با چرخشي

 كنم جهت تحقيق بيشتر روي طور كامل زير سئوال برد ، اينجانب پيشنهاد مي
 چند مـاهي بـه اثرات چرخشي زندان ، چند نفر از جناح اين طرف را داوطلبانه

 زندان بياندازند تا ببينند آيا آنها هم بعد از چند ماه زنداني به عقايد فعلـي خـود
 ! مانند يا خير پايبند مي

 مصرف چاشني زعفران از اند كه گفته دانشمندان استراليايي نظر به اينكه *
 كـنم ايـن دانشـمندان روي ، اينجانب پيشـنهاد مـي كند نابينايي جلوگيري مي

 سوء شنيدن قيمت زعفران براي خريدار هـم تحقيقـاتي بكننـد ، چـون اثرات
 ممكن است طرف بعد از شنيدن قيمت فعلي زعفـران و قبـل از جلـوگيري از

 ! نابينايي به طور كامل از زندگي ساقط شود
 مجهز بـه كه غسالخانه معراج قزوين نظر به اينكه در خبرها آمده بود كه *

 باعث اشـتغال توانسته است مكانيزه است دستگاه شستشوي اموات به صورت
 كنم براي افزايش اشتغال جوانـان از ايـن نفر بشود ، اينجانب پيشنهاد مي ۴۷

 ! ها بيشتر بسازند ، چون مسلماً بعداً الزم خواهد شد غسالخانه
 هاي وزير ارتباطات دولـت نهـم بـه منتقـدان يكي از پاسخ نظر به اينكه *

 كـاربران خـانگي در ايـران فقـط ان اين بود كـه اير سرعت پايين اينترنت در
 كيلوبايـت ۱۲۸ نيازي به اينترنت با سرعت بيشتر از پس خواهند چت كنند مي
 كنم ايشـان هيچگـاه ديگـران را بـا خودشـان ، اينجانب پيشنهاد مي ندارند را

 ! مقايسه نكنند

 روند گوسفندها به بهشت نمي ۱۴۸

 در اعالم كرده اسـت كـه مرزي صدا و سيما معاونت برون نظر به اينكه *
 سـاعته بـا ۲۴ اندازي شبكه فيلم سريال عربي ترين اقدام خود مقدمات راه تازه
 I نام Film كـنم مـردم عزيـز ، اينجانـب پيشـنهاد مـي را فراهم آورده است 

 ها را ببينند ، سپس سر فرصت هنگامي كشورهاي عربي لطف كنند و اين فيلم
 ! د روند براي آنها تعريف نماين ها به كشورشان مي كه ايراني

 نظر به اينكه آقاي احمدي نژاد در مصاحبه مطبوعاتي خود گفته است كه *
كـنم ايشـان منبعـد بـه آقاي مشايي انديشه زاللي دارد، اينجانب پيشنهاد مي

 ! جاي آينه از انديشه ايشان براي ديدن خود استفاده نمايند
 ه انـد گريـ نظر به اينكه دانشمندان با طراحي يك برنامه جديـد توانسـته *

 كـنم دانشـمندان مـذكور لطـف اينجانب پيشنهاد مي نوزادان را ترجمه كنند ،
 كنند و براي ما ايرانيان هم دستگاهي بسـازند تـا گريـه بزرگسـاالن را بـراي

 ! مسئوالن ترجمه نمايد
 انتخابات بيست و ششمين دوره هيات مديره كانون وكالي نظر به اينكه *

 كه دادگاه عـالي شود مي شرايطي برگزار ماه در اسفند ۲۰ دادگستري مركز در
 و رييس سـابق جمله رييس فعلي نفر از وكال از ۳۶ انتظامي قضات صالحيت

 اينجانـب ، را رد كـرده اسـت هيات مديره كانون وكـالي دادگسـتري مركـز
 زند چه هاي موجود پرنده هم پر نمي كنم به اين علت كه در دادگاه پيشنهاد مي

 ون وكالي دادگستري به طور كامل برداشته شود تـا هـم برسد به پرونده ، كان
 ! خيال وكال راحت شود و هم خيال ما

 ترين خودروساز ژاپن و جهان كه به آمريكا مديرعامل بزرگ نظر به اينكه *
 در مالقات با فروشندگان آمريكايي و كارمنـدان تويوتـا در ايـن بود سفر كرده

 كنم به مقاومت و ايستادگي مديران مي ، اينجانب پيشنهاد ه افتاد ي كشور به گر
 كنند خودروسازيمان افتخار كنيم چون در مقابله با مشكالت نه تنها گريه نمي

 ! آورند بلكه با اعتماد به نفس بااليي كه دارند گريه بقيه را هم در مي
 گفتـه عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي نظر به اينكه حسين رحيم پور *

شود نيا علوم انساني نداريم و اين مباحثي كه مطرح مي د ما اكنون در است كه
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 كنم ايشان با حفظ سمت بـه ، اينجانب پيشنهاد مي است در واقع علوم حيواني
 ! عنوان رئيس فرهنگستان زبان و ادب فارسي نيز انتخاب شوند

 نادر قاضـي پـور نماينـده اروميـه بـا نظر به اينكه در خبرها آمده بود كه *
 را بـه آن داشـت ، قـرار ش ذي از كاغذهايي كه روي ميـز ساخت موشك كاغ

 سوي حسين نجابت نماينده تهران پرتاب كرد كه اين عضو ارشـد فراكسـيون
 تر موشك به پرواز درآمده در صحن مجلس را به اكثريت هم در اقدامي با مزه

 ه اسـت ، سوي محمدرضا تابش دبير كل فراكسيون رقيب خـود پرتـاب كـرد
 كنم از سطحي نگري بپرهيزيم و بـه عمـق ايـن مطلـب مي اينجانب پيشنهاد

 نگاه كنيم تا متوجه شويم كه تكنولوژي ما بـه جـايي رسـيده كـه نماينـدگان
 ! فرستند مجلس هم مثل آب خوردن موشك از زمين به هوا مي

 ست فرانسه هشدار داد كـه در صـورت ادامـه نظر به اينكه شركت يوتل *
 سترسي كشورمان به تمام ارتباطات و امكانـات ارسال پارازيت از سوي ايران د

 كنم مسئوالن ما در تقابل اي را قطع خواهد كرد ، اينجانب پيشنهاد مي ماهواره
 هــاي جــذاب و شــرمانه فرانسـويان از پخــش برنامــه بـا ايــن درخواســت بــي

 اي و ملي خودمان براي فرانسويان جلوگيري هاي ماهواره پسند شبكه مخاطب
 ! كنند
 طـي (CPJ) كميتـه حمايـت از روزنامـه نگـاران جهـان اينكـه نظر به *

 ، داخلـي روزنامـه نگـار ۵۲ تقـدير از ا بـ ايـران ه است كه گزارشي اعالم كرد
 هـم به طوري كه شود مي روزنامه نگاران در جهان محسوب مشوق بزرگترين

 ، برنـد جهان در ايـران بسـر مـي تشويق شده يك سوم روزنامه نگاران اكنون
 هاي بيشـتر نگاران عزيز براي دريافت مشوق كنم روزنامه يشنهاد مي اينجانب پ

 اول سال ، ميان سال و آخر سال ، خود را هر چه سريعتر به جايي كه خودشان
 ! دانند معرفي كنند مي

 گواهينامـه ازدواج از اجراي طرح ارائـه جوانان ملي سازمان نظر به اينكه *
 م براي كاركرد بهتـر ايـن طـرح ايـن كن خبر داده است ، اينجانب پيشنهاد مي

 روند گوسفندها به بهشت نمي ۱۵۰

 گواهينامه را بر اساس هيكل عروس خانم در دو نوع پايه يك و پايه دو صـادر
 ! نمايند
 نظر به اينكه در خبرها آمده است كه پوشيدن شلوارهاي فاق كوتـاه كـه *

 جلوه بسيار زننده اي دارد در آمريكا به معضلي اجتماعي تبـديل شـده اسـت ،
 كنم مسئوالن ما براي مقابله با اين مسئله تعدادي بيلبرد مي اينجانب پيشنهاد

 تبليغاتي در شهرهاي مختلف آمريكا اجاره كنند و در آنها جوانان آمريكـايي را
 ! تشويق نمايند كه شلوارهاي خود را كمي باالتر بكشند

 نظر به اينكه هيأت قانونگذاري راديويي اتحاديه جهاني مخابرات از ايران *
 اي يوتلسـت پايـان دهـد ، كه به ارسال پارازيت روي عمليات ماهواره خواسته

 هـا كنم حاال كه قرار نيست مسئوالن از ارسـال پارازيـت اينجانب پيشنهاد مي
ها را هـم مثـل بنـزين دست بر دارند ، الاقل عدالت را رعايت كنند و پارازيت

 ! طوري سهميه بندي كنند كه به طور مساوي به همه برسد
 به اينكه نايب رئيس كميسيون فرهنگي مجلس گفته است كـه بـر نظر *

 ۳۰ خالف قوانين حاكم بر كشور براي عدم اسـتفاده از مـاهواره شـاهد رشـد
 كـنم مسـئوالن درصدي در استفاده از ماهواره هستيم ، اينجانب پيشنهاد مـي

 براي باال بردن آمـار بيننـدگان صـدا و سـيما ، تلويزيـون ملـي را روي تمـام
 هـاي ها نيز پخش كنند تا مردم الاقل هنگام باال و پايين كردن كانال هواره ما

 ! اي آن را براي چند ثانيه هم كه شده به صورت گذري ببينند ماهواره
 نژاد در جمع مردم اروميـه در مـورد برگـزاري نظر به اينكه آقاي احمدي *

 ابات خيمه شب انتخابات در غرب گفته است كه در اروپا و آمريكا به جاي انتخ
 كـنم مسـئوالن هـر چـه سـريعتر كنند ، اينجانب پيشنهاد مي بازي برگزار مي

 دانم خيمه شب بازي جلوي اين خيمه شب بازي را بگيرند چون تا آنجا كه مي
 ترين هنر ما ايرانيان است و كشور ديگري حق ندارد آن را مثل يكي از قديمي
 ! ادره كند ها و رسوم ديگر به نفع خود مص ساير شخصيت

 نظر به اينكه محققان بريتانيـايي در يـك نظـر سـنجي بـه ايـن نتيجـه *
ببخشـيد ، " گوينـد جملـه هـا مـي ترين دروغي كه بريتانيايي رسيدند كه رايج
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 جي :) فرهاد نا ۱۵۱

 كنم محققان داخلي بدون نظـر است ، اينجانب پيشنهاد مي " موبايلم آنتن نداد
 گويند اين جمله ان مي ترين سخن راستي كه ايراني سنجي اعالم كنند كه رايج

 ! " ببخشيد ، موبايلم آنتن نداد " است كه
 نژاد در سفري كه به اروميه داشت خطـاب بـه نظر به اينكه آقاي احمدي *

 توانيـد اداره كنيـد آن وقـت مستكبران گفته است كه شما خودتان را هم نمي
 بيش از اين كنم تا كار دنيا خواهيد دنيا را اداره كنيد ، اينجانب پيشنهاد مي مي

 بيخ پيدا نكرده عوامل استكبار هر چه سريعتر مديريت دنيا را با زبان خوش به
 ! ما واگذار كنند

 هر فرزندي ۸۹ نژاد گفته است كه از اول سال نظر به اينكه آقاي احمدي *
 آيد براي او حسابي يك ميليوني افتتاح خواهـد كـرد و كه در ايران به دنيا مي
 صد هزار تومان به آن اضـافه خواهـد شـد ، اينجانـب هر سال از طرف دولت

 كنم نمايندگان مجلس قانوني را تصويب كنند كه منبعـد نـوزادان پيشنهاد مي
 ! نيز در انتخابات آتي حق رأي داشته باشند

 نظر به اينكه وزيرعلوم ، تحقيقات و فنـاوري گفتـه اسـت كـه افـزايش *
 هـا سياسـت وزارت رستان پذيرش دانشجويان كارشناسي در دانشگاههاي شه

 علوم است كه با سياست دولت در خصوص كاهش جمعيت تهـران بـه دليـل
 كاستن از تبعات زلزله احتمالي با هماهنگي و جديت بيشتري دنبال خواهد شد

 كـنم ايشـان كمـي موضـوع را بـاز كننـد و بگوينـد اينجانب پيشـنهاد مـي ،
 ! وع ديگر آن؟ اي هست طبيعي يا ن منظورشان تبعات چه نوع زلزله

 نظر به اينكه معاون اداري و مالي وزارت علوم تحقيقات و فنـاوري گفتـه *
 هـاي دولـت ها از مسائل دولت جدا نيستند و بايد با سياسـت است كه دانشگاه
 كنم به اين علـت كـه ايـران كشـوري اينجانب پيشنهاد مي هماهنگ باشند ،

 دوست و همسايه منتقل كنند ها را به كشورهاي زلزله خيز است ، كل دانشگاه
 اي هرچنـد خفيـف تا ديگر دانشجويي در كشور نباشد كه باعـث ايجـاد زلزلـه

 ! گردد

 روند گوسفندها به بهشت نمي ۱۵۲

 ناوهـاي هواپيمـابر نظر به اينكه يكي از مقامات مسئول گفته است كـه *
 گـوييم مـا كنم اگر راست مـي اينجانب پيشنهاد مي آمريكا لگني بيش نيست ،

 ها بفهمند كـه يم و به آب بياندازيم تا آمريكايي ها بساز هم چند ناو از اين لگن
 ! لگن ساختن هم همچين كار شاقي نيست

 ها يكي پس از ديگري در حال توقيف شدن هستند نظر به اينكه روزنامه *
 كـنم ها پيوسته ، اينجانب پيشنهاد مـي و روزنامه بهار هم به جرگه اين روزنامه

 ه كيهان فتوكپي بگيرند و با قرار دادن هاي موجود از روزنام منبعد تمام روزنامه
 لوگو خود در باالي روزنامه ، آن را منتشر كنند تا مطمئن باشند كه هيچگـاه و

 ! هايشان توقيف نخواهد شد تحت هيچ شرايطي روزنامه
 اختالف ميان نمايندگان مجلـس اوكـراين بـر سـر اليحـه نظر به اينكه *

 و پرتـاب تخـم مـرغ ه زد و خـورد تمديد پايگاه دريايي روسيه در اوكـراين بـ
 هـاي بعـدي كنم مسـئوالن اوكراينـي در دوره ، اينجانب پيشنهاد مي انجاميد

 انتخابات تمام پرتاب كنندگان تخم مرغ را رد صالحيت كنند چون يك ضرب
 گويد تخم مرغ پرتاب كن عاقبت شتر پرتاب كـن المثل اكرايني هست كه مي

 ! شود مي
 در يـك شرق چـين يني درشهر نينگبوسيتي در يك زوج چ نظر به اينكه *

 سال گذشـته در هفته سه بار طالق گرفتند و دو بار ازدواج كردند و با اين كار
 ، اينجانـب كتاب ركوردهاي گينس بجـاي گذاشـتند ركورد جديد طالق را در

 كنم جوانان ما يك وقت به فكر ثبت اسمشـان در كتـاب گيـنس پيشنهاد مي
 شـود و بـه ازدواج مجـدد با همان طالق اول كار تمام مي نيفتند چون مطمئناً

 ! كشد نمي
 ه اسـت مديرعامل شركت آب و فاضالب استان تهران گفتـ نظر به اينكه *

 قيمـت بنـدي ارزان قيمتـي در حـدود يـك دهـم هاي بسته كه به زودي آب
 شـود ، اينجانـب پيشـنهاد توليد و توزيع مـي هاي بسته بندي شده كنوني آب
 شان كمي موضوع را باز كنند و بگويند كه ايشان دقيقـاً مـديرعامل كنم اي مي

! شركت آب هستند يا مديرعامل شركت فاضالب؟
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 ، درمان رييس اداره سالمت دهان و دندان وزارت بهداشت نظر به اينكه *
 ، درمـان و بر اسـاس طـرح وزارت بهداشـت ه است كه و آموزش پزشكي گفت

 تحـت پوشـش ۸۹ ن متولد فـروردين مـاه آموزش پزشكي بزودي تمام نوزادا
 كنم ايشـان ، اينجانب پيشنهاد مي گيرند مادام العمر بيمه دندانپزشكي قرار مي

 هايي را كه دندان دارند تحت پوشش قـرار بدهنـد بعـد برونـد سـراغ فعالً آدم
 ! كساني كه هنوز دندان در نياوردند

 اي مراكـز اجتمـاعي شـوراه ، يس كميسـيون فرهنگـي ي ر نظر به اينكه *
 ۶۰ متأسفانه افزايش جمعيت كه در دهه گفته است كه ها و كالنشهرها استان

 ، شير با بحران پوشك ۷۰ ، كشور ما را در دهه افتاد اتفاق با افزايش زاد و ولد
 هاي ابتدايي مواجه كرد كه هنوز فراموش نشده است خشك و شلوغي كالس

 ر اين مسائل را فراموش كننـد و كنم ايشان هر چه زودت ، اينجانب پيشنهاد مي
 جوانان ، به فكـر ، اشتغال و مسكن بحران ازدواج به جاي تفكر در جهت حل

 ! به بعد باشند ۸۹ اي براي تأمين پوشك و شير خشك نوزادان سال چاره
 اي هـاي دانشـگاه تهـران طـي اطالعيـه والن خوابگاه ئ مس نظر به اينكه *

 بگيـرد اي را گربه ، در محوطه خوابگاه به هر دانشجويي كه كه اعالم داشتند
 كرد و همچنـين چنـدي پـيش د ن مبلغ هفت هزار تومان پاداش پرداخت خواه

 تومان به ازاي تحويل هر مـوش در شـهر ۱۵۰۰ شهرداري بوشهر از پرداخت
 بـه عنـوان كنم جوانان جوياي كار بوشهر خبر داده بود ، اينجانب پيشنهاد مي

 بـه بوشـهر و آنها را موش و گربه راه بياندازند و پرورش نان و آبدار شغل يك
 ! صادر نمايند تهران هاي بگاه ا خو

 اي را توسـعه دادنـد نظر به اينكه گروهي از پژوهشگران چيني ابزار ويژه *
 دهد از طريق اينترنت به صورت فيزيكي بـا يكـديگر كه به كاربران اجازه مي

 اي ايراني نرم افـزار ويـژه كنم پژوهشگران دست دهند ، اينجانب پيشنهاد مي
 طراحي كنند تا نوع جنسيت كاربران را هـم در هنگـام دسـت دادن مشـخص

 ! نمايد

 روند گوسفندها به بهشت نمي ۱۵۴

 پيرمرد هشتاد ساله فلسطيني در نظر به اينكه در خبرها آمده بود كه يك *
 كـنم ، اينجانب پيشـنهاد مـي جنوب نوار غزه چهارصد و سي فرزند و نوه دارد

 مونه و الگوي كامل ايشان را در صدا و سيما مسئوالن جهت نشان دادن يك ن
 كي " هاي دولتي نشان دهند تا مردم ياد بگيرند كه چطور بايد به شعار و رسانه

 ! جامعه عمل بپوشانند " گفته دو بچه كافيست
 ها ، بلوارها و خالصه هاي ميادين ، پارك نظر به اينكه به تازگي مجسمه *

 شهر تهران به سرقت رفتـه اسـت ، رسد در هر جايي كه به عقل جن هم نمي
 كنم مردم عزيز زياد نگران نباشـند چـون مسـئوالن بـه اينجانب پيشنهاد مي

ــمه ــي و مجس ــدي را معرف ــام جدي ــاخر گمن ــاي زودي مف ــه ج  هايشــان را ب
 ! كنند تا مردم با آنها بيشتر آشنا شوند هاي مسروقه نصب مي مجسمه

 گران سازمان هواشناسي اظهـار مشاور فرهنگي و امور ايثار نظر به اينكه *
 ارتبـاط از جملـه زلزلـه افزايش گناه با افزايش بالياي طبيعـي ه است كه كرد

 كنم ايشان حرفشان را پس بگيرنـد چـون ، اينجانب پيشنهاد مي مستقيم دارد
 اگر چنين چيزي حقيقت داشته باشـد و همچنـين اگـر دروغ را جـزو گناهـان

 ايران بايد تيجه بگيريم كه در حال حاضر كل بايد ن پس كبيره به شمار آوريم ،
 ! د ويبره باش ي رو

 دهـد كـه نتايج يك تحقيق در دانشگاه والنسيا نشـان مـي نظر به اينكه *
 مالقات با يك زن زيبا باعث افزايش هورمون استرس موسوم به كورتيزول در

 هـاي تواند در نهايت منجر به بيمـاري اين هورمون مي كه شود بدن انسان مي
كنم براي جلوگيري از كاهش سـن بيمـاران ، اينجانب پيشنهاد مي قلبي شود

 تر نسبت به اجراي طرح عفاف و حجـاب قلبي در ايران مسئوالن هر چه سريع
 اقدام و با عامالن بروز سكته قلبي به شدت برخـورد نماينـد و آنهـا را سـكته

 ! دهند تا مزه سكته دادن ديگران را بچشند
 هـاي اميركبيـر و ه تازگي دو مورد چاقو كشي در دانشـگاه نظر به اينكه ب *

 علوم پزشكي تهران به وقوع پيوسته كه يكي منجرب به مجروح شـدن وزيـر
سابق ارتباطات و ديگري منجر به مجروحيت يك دانشـجوي علـوم پزشـكي
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 كنم مسئوالن ، مردم را روشن كننـد زيـرا از شده است ، اينجانب پيشنهاد مي
 ها پيشنهاد تأسيس رشته چاقو سازي در دانشگاه است كه بعضي ظواهر امر پيد

 ! اند هاي ايران اشتباه گرفته زنجان را با رشته چاقوكشي در ساير دانشگاه
 عضو كميسيون فرهنگي و اجتماعي شـوراي شـهر تهـران نظر به اينكه *

 هاي دزديـده جاي تنديس به مديريت شهري بايد سعي شود در گفته است كه
 ، اينجانـب ملي گذاشته شـود و هنري ديگري با حفظ موازين هنري شده آثار

 كشـند سـعي نماينـد از كنم حاال كه دارند زحمت اين كـار را مـي پيشنهاد مي
 هاي اخير استفاده نمايند تا الاقل بعـد ساز و اعتمادآفرين سال هاي تمدن چهره

 ! از سرقتشان مردم اينقدر شاكي نشوند
 در تـاالر وزارت كشـور از تمبـر بوسـه كشـور ل معـاون او نظر به اينكه *

 ه نژاد بر دستان معلمش موسوم به بوسه عشـق رونمـايي كـرد محمود احمدي
 كنم در ادامه اين روند ميمون و مبارك تمبرهـاي است ، اينجانب پيشنهاد مي

 هم به همت اين نهاد در اسرع وقت چاپ و منتشـر ... و ۴ و ۳ و ۲ بوسه عشق
 ! شود
 ه مل اعـالم كـرد أ وزارت كشور در گزارشي عجيب و قابل ت كه نظر به اين *
 ، اينجانـب بهترين سال در حوزه عفاف و حجاب بوده است ۸۸ كه سال است

 كنم مسئوالن بـراي جلـوگيري از زلزلـه راهكارهـاي ديگـري را پيشنهاد مي
 ! شود سر خدا را كاله گذاشت ها نمي آزمايش كنند چون با اين ترفند

 ۲۵ شنبه و يكشنبه روزهاي ، هيئت دولت بر اساس مصوبه نظر به اينكه *
 ، تهـران تعطيـل خواهنـد بـود مراكز دولتي و آموزشـي در ارديبهشت ، ۲۶ و

 كنم برادران ، مسئوالن دولت را روشن كنند كـه امسـال اينجانب پيشنهاد مي
 ! سال همت و كار مضاعف است نه تعطيلي مضاعف

 استان چهارمحال و بختياري از نصـب يك مقام مسئول در نظر به اينكه *
 ديش ماهواره در برخي از سياه چادرهاي عشايري مناطق محروم ايـن اسـتان

 رو منـاطق محـروم و تعـدادي از عشـاير كـوچ و گفته است كه ه است خبر داد
 مبادرت بـه ، دورافتاده اين استان كه حتي از روشنايي برق نيز محروم هستند

 روند گوسفندها به بهشت نمي ۱۵۶

 ، اينجانـب پيشـنهاد كننـد برق مي موتور ماهواره با استفاده از دستگاه گيرنده
 كنم  مسئوالن هر چه سريعتر نسبت به برق كشي به اين منـاطق محـروم مي

 ! اقدام نمايند تا عشاير عزيز بيشتر از اين خودشان را به زحمت نيندازند
 هـا و مراتـع عضو هيئت علمي موسسـه تحقيقـات جنگـل نظر به اينكه *

 سـال گذشـته از منـابع آب ۳۰ آبي كه ايرانيان در طـول ه است كه كشور گفت
 هـاي زيـر زمينـي در هـزار اند برابر با ذخيره آب سفره زيرزميني برداشت كرده

 كنم ايشان منابع توليد شده فاضـالب ، اينجانب پيشنهاد مي سال گذشته است
 ! سال براورد كرده و به اطالع مردم برسانند ۳۰ را نيز در اين

 اسفنديار رحيم مشايي ضمن نپذيرفتن چند شـغله بـودنش كه نظر به اين *
 ام تا هايي كه من دارم شغل نيست و من انتخاب شده مسئوليت ه است كه گفت

 كنم ايشـان گردد ، اينجانب پيشنهاد مي شغلي ايجاد نشود و تنها كارها تسريع
 د بـا تمام امور مملكتي را در دست بگيرند تا كليه كارمندان و كـارگران بتواننـ

 ! هايشان تخت بخوابند خيال راحت بروند خانه
 تـوان بـا به اين نتيجه رسـيدند كـه در آينـده مـي محققان نظر به اينكه *

 هـاي ويـژه استفاده از تراشه هاي راديويي كه توانايي ساطع كـردن فركـانس
 امكان دستيابي به انسانها را در سراسر جهان تسهيل ، دارند باركد هر انسان را

 كـنم ، اينجانب پيشـنهاد مـي د ا جان بسياري از افراد را از مرگ نجات د كرد و
 چنين امري هيچگاه صورت نگيرد چون درصد كساني كه از اين طريق ممكن
 است نجات پيدا كنند به مراتب كمتر از كساني خواهد بود كه از همين طريـق

 ! شوند كشته مي
 اي از كشـف نـيم تنـه ، موفق بـه شناسان فرانسوي باستان نظر به اينكه *

 ، اي در جنوب اين كشور مدفون شده بود سزار روم شدند كه در اعماق درياچه
 هاي جنوب كشور ما كنم نيروي انتظامي هم سري به آب اينجانب پيشنهاد مي

 هاي سرقت شده اخير ما هم در انتهاي خلـيج بزند ، زيرا ممكن است مجسمه
! فارس پيدا شود
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 مس الدين حسيني وزير امور اقتصـادي و دارايـي و سيد ش نظر به اينكه *
 وجود آنكـه فـرم اطالعـات با ه است كه سخنگوي اقتصادي دولت اعالم كرد

 ، اقتصادي خانوار را پر كرده اما از دريافـت نقـدي يارانـه انصـراف داده اسـت
 كنم مردم عزيز نيز به ايشان اقتـداء كـرده و همگـي بـه اينجانب پيشنهاد مي

 عي از گرفتن يارانه نقدي انصراف دهند تـا ايـن پـول بـراي صورت دسته جم
 ! دانند هزينه شود جاهاي مهمتري كه خودشان مي

 المعارف بزرگ اسـالمي از ارائـه پيشـنهاد رئيس مركز دايره نظر به اينكه *
 ه اسـت ، اينجانـب ت دولـت خبـر داد أ جايزه جهاني حقوق بشر كوروش به هي

 ن پيشنهاد موافقـت كـرده و هـر سـال ايـن كنم هيأت دولت با اي پيشنهاد مي
 ! جايزه را بين اعضاي خود دست به دست كند

 ه است كه وزارت صنايع و معادن را مكلف كرد ت دولت أ هي نظر به اينكه *
 لوازم برقـي پرمصـرف و فرسـوده در طرحي ها شدن يارانه همزمان با هدفمند

 نمايـد ، جايگزين آنها را و لوازم نو و كم مصرف كرده از رده خارج را خانوارها
 كنم دولت از هم اكنـون بـه فكـر تنظـيم بـازار زغـال و اينجانب پيشنهاد مي

 واردات آن از كشورهاي زغال فروش باشد چون مـردم بـراي تـأمين سـوخت
 و ساير لوازم خانگي نويشان ، مطمئناً به زغال احتياج پيدا سماور ، اتو ، بخاري

 ! خواهند كرد
 ، مراجعـه كـاربران بـه ديرعامل شركت مخـابرات ايـران م نظر به اينكه *

 سايتهاي خارجي براي دريافت اطالعات را موجب كاهش سرعت اينترنـت در
 كنم تمشك زرين اطالعـات و ه است ، اينجانب پيشنهاد مي كشور عنوان كرد

 اي بدهـد كـه حتـي بـه نظريه ارتباطات را به ايشان تقديم كنند چون توانسته
 ! رسد نمي بستاني هم عقل يك بچه د

 در داخل كشور اميد ملت بـه نژاد گفته است كه نظر به اينكه آقا احمدي *
 تـر بيـان كنم ايشان دقيق ، اينجانب پيشنهاد مي دولت در حد بااليي قرار دارد

 كنند كه منظورشان از حد باال ، حد باالي نقطه جوش است يا حد باالي نقطه
 ! انجماد؟

 روند گوسفندها به بهشت نمي ۱۵۸

 اند كـه شـادي از قان در يك پژوهش جديد ادعا كرده نظر به اينكه محق *
 يشـتر ب كـنم ايـن محققـان شود، اينجانب پيشنهاد مي سالگي آغاز مي ۵۰ سن

 دهد نوزادان ما با دريافت يـك تحقيق كنند چون تا جايي كه آمار ما نشان مي
 ي زندگي خود را شاد به دنيا آمدنشان با ابتداي ميليون تومان پول نقد از همان

 ! كنند از مي آغ
 نظر به اينكه رئيس گروه پژوهشي حفاظـت خـاك و آبخيـزداري كشـور *

 گيـرد حـاوي آلـودگي از گفته است كه پديده گردوغبار كه از عراق شكل مـي
 كــنم محققــان جــوان مــا يشــنهاد مــي پ ب جملــه اورانيـــوم اســـت ، اينجانــ

 در هوا يوم سانترافيوژهايي درست كنند كه بتوانند خلوص اين ذرات معلق اوران
 ! رصد برسانند بيست د را به
 براي چندمين بار نژاد محمود احمدي نظر به اينكه در خبرها آمده بود كه *

 براي ديدار با هوگو چاوز همتاي ونزوئاليي خود به اين كشور سفر خواهد كرد
 كنم به منظور حفظ هر چه بيشتر اين روابط حسـنه بـه ، اينجانب پيشنهاد مي

 فت و آمدهاي خسته كننده ، بهتر است كه ايشان شش ماه در جاي اين همه ر
 ونزوئال ساكن شوند و سپس به اتفاق هوگو چاوز به ايران بازگشته و شش ماه

 ! ديگر را در ايران و در كنار هم سپري كنند
 هـم ه اسـت كـه وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي تأكيد كـرد نظر به اينكه *

 زبان در فضاي مجازي هزار شبكه فارسي ۴۵ هزار شبكه تلويزيوني و ۳ اكنون
 كنم ايشـان لطـف يت هستند، اينجانب پيشنهاد مي فعال در حال عليه كشور بر

 هـايش مطـابق بـا هـاي تلويزيـوني دوسـت كـه برنامـه كنند و تعداد شـبكه
 استانداردهاي ماست را نيز ذكر نمايند تا مردم براي درك هـر چـه بهتـر ايـن

 ! خوبي داشته باشند مسئله بتوانند يك مقياس
 رئيس مركـز تحقيقـات سـاختمان و مسـكن بـا اشـاره بـه نظر به اينكه *

 در حال حاضر بـا نصـب ه است كه دستيابي به دانش فني تشخيص زلزله گفت
 ساعت قبل از وقوع قابل ۲۴ زلزله ، استان كشور ۶ سيستم تشخيص زلزله در

شكسته نفسـي نكننـد كنم ايشان ، اينجانب پيشنهاد مي پيش بيني شده است
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 شنويم تكنولوژي حال حاضر ما تا جايي پـيش تا آنجا كه ما از خبرها مي چون
 ! كند رفته است كه وقوع زلزله را از چند سال جلوتر پيش بيني مي

 اي معادلـه اعالم كرده اسـت كـه يك رياضيدان اسپانيايي نظر به اينكه *
 صوص دوام عشق توضـيح توان در خ رياضي را ارائه كرده كه به كمك آن مي

 اش را بگـذارد دم كـوزه آبـش را كنم ايشان معادلـه ، اينجانب پيشنهاد مي داد
 بخورد ، چون در اينجا سالهاست كه معادله عشق كشف شده و مورد اسـتفاده

 ! كند هاي اين معادله با هم كمي فرق مي گيرد و تنها تعداد سكه قرار مي
 در ايـران گذشـته مريكايي كه سال آ كوهنورد دو تن از سه نظر به اينكه *

 قصد دارند پس از آزادي با يكديگر كه اند اعالم كرده ند ا ه زنداني شد دستگير و
 كنم مسئوالن عزيز بـراي ازدواج هـر چـه ، اينجانب پيشنهاد مي ازدواج كنند

 ! سريعتر جوانان مجرد ، از اين روش استفاده نمايند
 است كنترل جمعيت را يك سياسـت سي نظر به اينكه يكي از مسئوالن ، *

 كـنم مسـئوالن بـراي ه است ، اينجانب پيشنهاد مـي صهيونيستي عنوان كرد
 كشـي در كشـور راه كوري چشم اين رژيم هم شده چندين هزار ماشين بچـه

 ! اندازي نمايند
 اي حسـي توانسـتند الرو محققان آلماني با استفاده از حيله نظر به اينكه *

 به ايـن اين حشرات كه د ون باعث ش و نور جذب كنند مگس سركه را به سوي
 كنم محققان ما ، اينجانب پيشنهاد مي دهد نور آبي طعم موز مي باور برسند كه

 مزه چه هم تحقيقي انجام دهند تا ببينند نورهاي ساطع شده از بعضي از افراد
 ! تواند ديگران را مجذوب خود نمايند دهد كه مي اي را مي نوع آب ميوه

 ، جشـنواره ، رئيس سازمان صدا و سـيما عزت اله ضرغامي نظر به اينكه *
 كـنم مسـئوالن بـا اي دانسته است ، اينجانـب پيشـنهاد مـي كن را غير حرفه

 اي خود با دول غربي منبعد جشنواره فيلم فجـر را هاي گسترده و حرفه رايزني
 ! جايگزين جشنواره در پيت كن بنمايند

 ، مبلغـان فرقـه بهائيـت بـا روزنامـه سياسـت روز ته نظر به اينكه به گف *
 هاي مادي مانند اهداي خودرو مراجعه به منازل برخي شهروندان و دادن وعده

 روند گوسفندها به بهشت نمي ۱۶۰

 و منزل مسكوني به آنها به خصوص جوانان، آنها را براي گرويدن به اين فرقه
 هايي كنم مسئوالن ما هم با اجراي طرح كنند ، اينجانب پيشنهاد مي دعوت مي

 ل طرح نسبيت ، مبارزه با بد حجابي ، مبارزه با مزاحمين نـواميس ، اهـداي مث
 گواهينامه ازدواج و هزاران طرح و برنامه ديگر ، جوانان را از گـرايش بـه ايـن

 ! ها باز دارند فرقه
 مدير كل درمان و پيشگيري سـتاد مبـارزه بـا مـواد مخـدر نظر به اينكه *

 ه دستگاههاي خـودپرداز سـرنگ گفتـ كشور درباره نتايج طرح آزمايشي نصب
 از نظر ما اجراي اين طرح مثبت است چرا كـه بـر پايـه يـك طـرح است كه

 درصد معتادان از ايجـاد چنـين امكـاني اعـالم رضـايت ۹۰ تحقيقاتي بيش از
 كنم به منظور راضي نگه داشتن ايـن معتـادان ، اينجانب پيشنهاد مي اند كرده

 انـد ، در كنـار ايـن رضايت خود را اعالم نكرده عزيز و ساير معتاداني كه هنوز
 خودپردازها ، تعدادي خودپرداز مواد هم قرار دهند تا تمـام معتـادان عزيـز بـه

 ! درصد رضايت كامل خود را از مسئوالن ابراز نمايند ۱۰۰ ميزان
 نژاد در امور چاي از برگزاري همـايش نظر به اينكه نماينده ويژه احمدي *

 ف آشنايي با دم كردن چاي ايراني در شمال كشور خبـر داده ها با هد آبدارچي
 كـنم در ايـن همـايش مسـئوالن عزيـز در كنـار است ، اينجانب پيشنهاد مي

 هـا چگونگي دم كردن چايي ، چگونگي دريافت پول چايي را نيز بـه آبـدارچي
 ! آموزش دهند

 كـه ، سـاله ۸۹ خبرنگـار نظر به اينكـه در خبرهـا آمـده بـود كـه يـك *
 ترين خبرنگار كاخ سفيد بود و رياسـت خبرنگـاران ايـن ترين و با سابقه ديمي ق

 نهاد را بر عهده داشت، پس از حمله لفظي به اسـرائيل اجبـاراً بازنشسـته و در
 كنم مسئوالن كاخ سفيد انتقادپـذيري را ، اينجانب پيشنهاد مي اخراج شد واقع

 بايست رين كشور دنيا چگونه مي از مسئوالن ما ياد بگيرند و ببينند كه در آزادت
 ! با يك خبرنگار منتقد با رأفت برخورد كرد

 نظر به اينكه در خبرها آمده بود كه گوسفند چيني هـم وارد ايـران شـده *
هاي عزيز حواسشـان را حسـابي جمـع كنم بزغاله است ، اينجانب پيشنهاد مي
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 هاي ايراني وسفند توانستند از پس بعضي از گ كنند چون تا قبل از اين شايد مي
 بر بيايند ولي منبعد براي سر شاخ شدن با اين گوسـفنداني كـه هيكلشـان بـه

 ! تر عمل كنند اندازه يك گوساله است ، بايد محتاط
 زائرانـي كـه از عربسـتان ته است كه روزنامه جمهوري نوش نظر به اينكه *

 عمره به ايـن اي از زنان ايراني كه براي گويند وضع حجاب عده اند مي برگشته
 كنم بعد از موفقيت ، اينجانب پيشنهاد مي اند بسيار زننده است كشور سفر كرده
 هـاي ارشـاد ، انـدازي گشـت هاي امنيت اجتماعي از جمله راه چشم گير طرح

 ها و گشت و گـذارهاي مبارزه با مزاحمين نواميس ، طرح نسبيت و ساير طرح
 عربستان دائر كنند تا عالوه ديگر ، مسئوالن مربوطه يك گشت حجاج هم در

 هـا هاي ايراني در آنجا ، باعث آشنايي و گسترش اين قبيل طرح بر ارشاد خانم
 ! در ساير كشورهاي جهان نيز بشوند

 ه كيد كرد أ ت ، نايب رئيس كميته حمايت از فلسطين مجلس نظر به اينكه *
 يشـنهاد ، اينجانـب پ نماينده متقاضي اعزام به غزه هسـتند ۷۰ كه حدود است
 كنم براي بهتر برگزار شدن جلسات مجلس ، ساير نمايندگان نيز همكاري مي

 كرده و به طور دسته جمعي به غزه بروند و منبعد تمام جلسات خود را در آنجا
 ! برگزار كنند

 واحـد علـوم و تحقيقـات دانشـگاه آزاد ان دانشجوي نظر به اينكه يكي از *
 پذيري و تجديد ناپـذيري منـابع به پايان با توجه ابراز داشته است كه اسالمي

 فسيلي و حركت به سمت انرژي هاي جـايگزين در تـالش هسـتند بـا بهـره
 مندي از آب پنير به عنوان كاتاليزور در پيل سوختي ميكروبي انـرژي زيسـتي

 ، اينجانـب توليد كنند تا امكان توليد انرژي از منابع ارزان قيمت فـراهم شـود
 شجويان اين واحد روي چگونگي توليد انرژي از سـانديس كنم دان پيشنهاد مي

 هم تحقيقاتي انجام دهند چون مسلماً مشـكالت زيسـت محيطـي سـانديس
 ! بسيار بيشتر از آب پنير است

 روزنامه انگليسي اينديپندنت در صفحه ورزشي خود با اشاره نظر به اينكه *
 و آمريكـا بـه دليـل به اظهارات وزير خارجه ايران نوشت كه انگليس، فرانسه

 روند گوسفندها به بهشت نمي ۱۶۲

 ، اي ايران دچار حذف زود هنگام از جام جهاني شـدند مخالفت با پرونده هسته
 كنم آقاي متكي بر اساس اين ادله عقالني و منطقي هـر اينجانب پيشنهاد مي

 ! چه سريعتر علت عدم صعود ايران به جام جهاني را نيز مشخص نمايد
 هاي موي ايراني بـراي مدل نظر به اينكه در جشنواره عفاف و حجاب از *

 جوانان كه با تأييد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي رسيده است پـرده بـرداري
 ، زحمات وزارت ارشاد و تكميل در ادامه كنم شده است ، اينجانب پيشنهاد مي

 ، دهـن ، پـا ، دست ، موده و مدلهاي مورد تاييد دماغ اين وزارتخانه مرحمت ن
تـا جوانـان ئه فرمايند ا را هم ار اعضاء و جوارح بدن لب ، گونه و خالصه ساير

 ! اين مرز و بوم با موارد مورد تأييد اين وزارتخانه آشنايي كامل پيدا كنند
 وزير كشور با اشاره به قطعنامه اخير شوراي امنيت بر عليـه نظر به اينكه *

 ان كنم ايش ، اينجانب پيشنهاد مي اين قطعنامه آبكي است ه است كه ايران گفت
 هاي ايراني دستور بدهند كه مسئوالن امر منبعد در مخزن هواپيماها و اتومبيل

 ! به جاي سوخت ، آب اين قطعنامه را بريزند
 از انتقال مجسمه شهر تهران عامل سازمان زيباسازي مدير نظر به اينكه *

 ه ، به ايران خبر داد اميركبير كه توسط استاد صديقي در ايتاليا ساخته شده بود
 اين مجسمه درحال حاضر وارد ايران شـده و بـزودي پـس از ته است كه و گف

 كـنم ، اينجانب پيشنهاد مي جانمايي آن را در بهترين نقطه نصب خواهيم كرد
 قبل از نصب اين مجسمه ابتدا صدها بدل از آن را درست كنند تا بتواننـد هـر

 ! ايند هفته يكي از آنها را بعد از سرقت در جاي قبلي خود نصب نم
 مهراد بذرپاش در مراسم اختتاميـه بخـش جـوان كشـاورز نظر به اينكه *

 ابرقدرت بودن در دنيـا تنهـا بـه گفته است كه جشنواره ملي جوان برتر ايراني
 ، صنايع موشكي و دفاعي نيست بلكه ، فناوري اطالعات دارا بودن تكنولوژي

 مان تلويزيـون را شود چرا كه هر ز ايران هم اكنون يك ابرقدرت محسوب مي
 كـنم منبعـد ، اينجانب پيشنهاد مـي شود كنيم نامي از ايران برده مي روشن مي

هاي جهان بـه هاي كره شمالي ، افغانستان و عراق را نيز جزو ابر قدرت كشور

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


 جي :) فرهاد نا ۱۶۳

 هـاي شمار آوريم چون بحث آنها نيز هـر روزه در صـدر خبرهـاي خبرگـزاري
 ! شوند ما نيز ديده مي ملي جهان قرار دارد و به وفور در تلويزيون

 بـه دليـل ه است كه اي اعالم كرد ت دولت در اطالعيه أ هي نظر به اينكه *
 سابقه هوا در تعدادي از استانهاي كشور و بـه منظـور رفـاه بي گرماي شديد و

 جـويي در مصـرف انـرژي ، ادارات دولتـي و صـرفه ميهنان عزيـز و حال هم
 ۲۰ در ۸۹ تيرمـاه ۲۱ و ۲۰ دوشـنبه به و نهادها و سازمانها در روزهاي يكشـن

 كنم دولت به جاي برگزاري جلسات ، اينجانب پيشنهاد مي استان تعطيل است
 هاي بهار اي اعالم كند كه فصل متعدد براي تعطيل كردن كشور ، در اطالعيه

 هاي پـاييز جويي در مصرف برق و فصل و تابستان به علت گرمي هوا و صرفه
 جويي در مصرف گـاز ، كـل كشـور ت سردي هوا و صرفه و زمستان نيز به عل

 ! همراه با مسئوالنش تعطيل خواهند بود
 نظر به اينكه وزير نفت گفته اسـت كـه تحـريم بنـزين شـوخي اسـت ، *

 هـاي كوچـك كـنم مسـئوالن مـا اينقـدر بـا ابرقـدرت اينجانب پيشنهاد مـي
 تالفي هم كـه شوند براي هاي بيجا نكنند زيرا آن وقت آنها مجبور مي شوخي

 ! هاي بي مزه با ملت ايران بكنند شده از اين قبيل شوخي

روند گوسفندها به بهشت نمي ۱۶۴
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 طنز داستان

روند گوسفندها به بهشت نمي ۱۶۶
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 امر خير :)

 پشت در آقاي يحيوي . كند صمدآقا در را باز مي . آيد زنگ در به صدا در مي
 گل بزرگ گاليول ايستاده است و با لبخندي به صمدآقا سالم با يك دسته

 . كند مي
 » . خوش اومديد ، صفا اُورديد ، بفرماييد بشينيد « : صمدآقا

 » . خيلي لطف كرديد اومديد ، بفرماييد تو ، دم در بده « : صغرا خانم
 . شود آورد و داخل خانه مي هايش را در مي آقاي يحيوي كفش

 » . به من آويزون كنم كت تون رو بديد « : صمدآقا
 دستتون « : گويد دهد ، مي آقاي يحيوي در حالي كه كتش را به صمدآقا مي

 » . درد نكنه
 كند و صغرا خانم آقاي يحيوي را به داخل سالن پذيرايي راهنمايي مي

 » . رسم بفرماييد بشينيد ، االن خدمت مي « : گويد مي
 كند تا وي اي مي ه رود و به صمدآقا اشار صغرا خانم به سمت آشپزخانه مي

 . نيز به آشپزخانه برود
 ببينم مرد ، اين كه سنش خيلي زياده ، كسي هم همراش « : صغرا خانم

 خوايم نياورده ، مگه نگفتي طرف زنگ زده گفته واسه يه امر خير مي
 » مزاحمتون بشيم؟

 چرا بابا ، پشت تلفن دقيقاً همين رو گفته بود ، منم فكر كردم « : صمدآقا
 اصالً شايد اين پدره باشه ، پسرش چند دقيقه ديگه بياد ، از كجا . ده مادر داما

 » . زود قضاوت نكن . معلوم

 روند گوسفندها به بهشت نمي ۱۶۸

 » . من كه سر در نميارم ، البته خودشم تيپ و قيافش بد نيستا « : صغرا خانم
 باور كن اگر مشكل مالي نداشته باشه اگه بتونيم دخترمون رو به « : صمدآقا

 بابا دخترت رو كه بيشتر ازين . م هوا همينم بديم بايد كالمون رو بندازي
 » ! خواي ترشي بندازي؟ نمي

 بده ، خيلي منتظر . حاال اين حرفا رو ولش كن ، بريم بشينيم « : صغرا خانم
 » . مونده

 صمدآقا و صغرا خانم در حالي كه ظرف ميوه و شيريني دستشان هست به
 . ند گذار روند و ميوه و شيريني را روي ميز مي طرف سالن پذيرايي مي

 » . بفرماييد دهنتون رو شيرين كنيد ، ناقابله « : صمدآقا
 گفتم براي مقدمات كار يه . خوام مزاحمتون بشم زياد نمي « : آقاي يحيوي

 » . صحبت اوليه داشته باشيم بد نيست
 » پس به خاطر همين تنها تشريف اُورديد؟ « : صمدآقا

 ودمون اي بياد ، باالخره خ خوب الزم هم نبود كس ديگه « : آقاي يحيوي
 » . برسيم ، البته اگر شما مايل باشيد ميتونيم به نتيجه

 پس با . خواهش ميكنم ، اين چه حرفيه ، شما لطف داريد « : صمدآقا
 » . اجازتون بريم سر اصل مطلب

 بله اگر امكانش هست ، چون من به خاطر مشغله كاريم « : آقاي يحيوي
 » . وقتم خيلي كمه

 ريد ، درسته؟ ميشه بپرسم شغل اي دا پس شما شغل پر مشغله « : صمدآقا
 » شريفتون چيه؟

 » . بله ، من معاون علوم پزشكي دانشگاه آزادم « : آقاي يحيوي
 » . به به ، واقعاً برازندتون هم هست « : صغرا خانم

 » پس شما دكتر هستيد؟ « : صمدآقا
 » . بله با اجازتون « : آقاي يحيوي

 » . ديم كر گفتيد ما دكتر صداتون مي آقاي دكتر زودتر مي « : صمدآقا
. كند صمدآقا با لبخندي حاكي از رضايت به صغرا خانم اشاره مي
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 » . شما هر طور راحتيد همون رو بگيد « : آقاي يحيوي
 خوب عرضم به حضورتون كه شما چه طور با دختر ما آشنا « : صمدآقا

 » شديد؟
 خيلي اتفاقي ، ما يه ليستي تهيه كرديم كه تو اون ليست « : آقاي يحيوي

 » ! بود اسم دختر شما هم
 » ! وا ، يعني ما چندمين نفريم كه شما پيششون مياييد؟ « : صغرا خانم

 » . فكر نكنم مشكلي باشه . بله ، البته « : آقاي يحيوي
 . كند صمدآقا به نشانه سكوت به صغرا خانم اشاره مي

 باالخره همه همين طور . نه ، صغرا خانم همين طوري گفتند « : صمدآقا
 » . كنند بعد ميرن جلو يه مي كنند ، اول يه ليستي ته عمل مي

 اي هم بابت اين قضيه يعني قبل از من كس ديگه ! همه؟ « : آقاي يحيوي
 » ! اينجا اومده؟

 بله ، چند نفري اومده « : گويد صمدآقا براي اينكه كالسشان را ببرند باال مي
 » . بودند ولي ما جوابشون كرديم

 . ين نفر هستم كردم من اول كنم ، تا االن فكر مي تعجب مي « : آقاي يحيوي
 » حاال براي چي اونا رو رد كرديد؟

 » . راستش رو بخواييد به خاطر مسائل ماليش بود « : صمدآقا
 البته خودتون اين مسئله . آهان ، منظورتون رو االن گرفتم « : آقاي يحيوي

 » . مون محدوده رو هم بايد در نظر بگيريد كه ما هم مثل بقيه بودجه
 » ! مثالً چقدر؟ « : صمدآقا با تعجب

 » . خونه پرش هفت هشت ميليون « : آقاي يحيوي
 خودتون كه . البته ما بيشتر دوست داريم سكه باشه تا پول « : صمدآقا

 » . ميدونيد پول ارزشش زود مياد پايين
 » . معادلش سكه ميديم بهتون . اي نيست باشه مسئله « : آقاي يحيوي

 » ها رو ميديد؟ پس يعني همون اول سكه « : صغرا خانم
 » . بله ، هر وقت شما بخواييد « : آقاي يحيوي

 روند گوسفندها به بهشت نمي ۱۷۰

 : گويد كند و به آرامي مي صغرا خانم خودش رو به سمت صمدآقا متمايل مي
 » . ها فكر كنم اين يه چيزيش ميشه «

 بيخود نيست رفته چند جا بعد اومده اينجا پيش « : گويد صمدآقا يواشكي مي
 » . خواد بده تازه اين كه خوبه مهريه رو همون اول نقداً مي . ما

 » . آره ولي خوب خيلي كم ميشه اونوقت « : خانم پچ پچ كنان صغرا
 بابا اون مهريه رو كي داده كي گرفته ، « : گويد صمدآقا با صداي ضعيفي مي

 » . اين طوري جهيزيه دخترمون رو هم ميتونيم آبرومندونش كنيم
 » ببخشيد مشكلي پيش اومده؟ « : آقاي يحيوي

 فقط جهيزيش يكم . ي نيست نه نه مشكل « : گويد پرد و مي صمدآقا از جا مي
 » . كنيم كم و كسري داره كه اون هم سريع رديفش مي

 » . خواييم چي كار پدر جان جهيزيه مي « : آقاي يحيوي
 » . نه نميشه ، ما دخترمون رو بدون جهيزيه نميديم « : صغرا خانم

 باشه حرفي نيست ولي گفتم كه جهيزيه الزم نيست بذاريد « : آقاي يحيوي
 » . تون گه الاقل واسه دختر دي

 اي كه نداريم ، يكيش كه تازگي عمرش رو داد به ما دختر ديگه « : صمدآقا
 » . شما ، اين يكي هم آخرين دخترمونه

 » . دخترم ، يلدا جان ، چايي بيار « : گويد سپس صغرا خانم با صداي بلند مي
 . كند آورد و به آقاي يحيوي تعارف مي يلدا سيني چايي را مي

 د نكنه ، ايشااله عمر خواهرتون بقاي عمر شما دست شما در « : آقاي يحيوي
 » . باشه

 » راستي قرارمون رو كي بذاريم؟ . ممنونم آقاي دكتر « : صمدآقا
 من ديرم شده بايد « : گويد كند و مي آقاي يحيوي به ساعتش نگاه مي

 » زودتر برم ، فردا خوبه؟
 » فردا؟ « : پرسد صمدآقا با تعجب زياد مي

 ها رو هم اون سكه . كنم مشكلي باشه بله خوب ، فكر ن « : آقاي يحيوي
» . ميگم تا فردا واستون آماده كنند

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


 جي :) فرهاد نا ۱۷۱

 تونيم اجازه بديم دخترمون رو آخه ما هنوز تحقيق نكرده كه نمي « : صمدآقا
 » . فردا ببريد عقدش كنيد

 عقد؟ صبر كنيد ببينم ، مگه . چي؟ متوجه منظورتون نميشم « : آقاي يحيوي
 » منشي من باهاتون تماس نگرفت؟

 خوايم منشي؟ آهان همون خانمي كه گفت واسه يه امر خير مي « : ا صمدآق
 » مزاحمتون بشيم؟
 » آره ، چيز ديگه نگفت؟ « : آقاي يحيوي

 » گفت؟ نه مگه بايد چي مي « : صمدآقا
 كردم شما در جريانيد ، پس اي بابا ، من تا االن فكر مي « : آقاي يحيوي

 فاهمي اين وسط به تعجب من و شما هم بي دليل نبوده، شرمنده اگه سوء ت
 » . وجود اومد تقصير منشيمه كه شما رو قبل از اومدن من آماده نكرده بود

 » وا ، يعني چي؟ « : صغرا خانم
 معاون علوم پزشكي دانشگاه آزاد ببينيد خانم من يحيوي « : آقاي يحيوي

 هايي هستم كه مأموريت داشتم طبق ليستي كه به دست من دادند به خانواده
 ها رو مجاب كنم ديكانشون رو از دست دادن سر بزنم و اون كه به تازگي نز

 كه در صورت تمايل جسدشون رو به واحد تشريح دانشگاه علوم پزشكي
 دانشگاه آزاد بِدن و در عوضش براي قدرداني از اين كار خيرخواهانه مبلغي

 » ! هم جهت قدرداني تقديم خانواده داغ ديده بكنم
 . كند غش مي كشد و صغرا خانم جيغ بلندي مي

 مردتيكه ، خوب « : گويد صمدآقا در حالي كه به شدت عصباني شده ، مي
 » ! كني؟ خواي برو پزشكي قانوني، اينجا چه غلطي مي جسد مي

 شرمنده به خدا ، آخه پزشكي قانوني از ما بابت هر جسد ده « : آقاي يحيوي
 » ... من هم كه گفتم بودجمون محدوده . خواد ميليون مي

 آقاي يحيوي به سرعت در خروجي . كند يحيوي را دنبال مي صمدآقا آقاي
 ! دود را باز كرده و پابرهنه به سمت انتهاي كوچه مي

روند گوسفندها به بهشت نمي ۱۷۲
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 مالقات :)

 اش خورد و تصوير دوسـتش رضـا روي گوشـي گوشيِ همراه امير زنگ مي
 تو رو خـدا . سالم « : گويد زند و مي اش را مي كليد سبز گوشي . شود نمايان مي

 » . باز نگو كه نميتوني سر قرار بياي
 ببخشـيد ، شـما آقـاي رضـا مـودت رو « : گويد از آن طرف خط خانمي مي

 » ! شناسيد؟ مي
 گوشي رضا دسـت شـما چـي . شناسمش بله ، مي « : گويد امير با تعجب مي

 » ! كار ميكنه؟
 ژانـس مـن محمـدي هسـتم ، پرسـتار بخـش اور « : گويـد خانم جوان مي

 » شما با آقاي رضا مودت چه نسبتي داريد؟ . بيمارستان مهر
 . اتفاقي واسش افتاده؟ تو رو خدا به من بگيد . من دوست صميميشم « : امير

« 
 . نگران نشيد ، ايشون تصادف كردند و بـه شـدت زخمـي شـدند « : پرستار

 نش اگر امكا . اي بود كه با موبايلش تماس گرفته بود شماره شما آخرين شماره
 » . هست شما به خانوادش اطالع بديد

 » االن حالش چطوره؟ « : امير
 تونستند واسش انجام دادند ، ولي متأسفانه دكترا هر كاري كه مي « : پرستار

 » . حالش زياد رضايت بخش نيست
 بـه . رسـونم مـن االن نزديـك بيمارسـتانم ، خـودم رو سـريع مـي « : امير

 » . خداحافظ . خانوادش هم اطالع ميدم

 روند گوسفندها به بهشت نمي ۱۷۴

 كند و بعد از تماس با خانواده رضا به سرعت خودش امير گوشي رو قطع مي
 رسـد ، از بخـش هنگامي كه امير به بيمارستان مـي . رساند را به بيمارستان مي

 طبقه دوم « : گويد منشي مي . گيرد اطالعات بيمارستان سراغ رضا مودت را مي
 ۲۰۹ ود را بـه اتـاق رود و خـ هـا بـاال مـي امير به سرعت از پلـه » ۲۰۹ ، اتاق

 بيند كه در حال دكتر را مي . كند كشد و در را باز مي نفس عميقي مي . رساند مي
 ببخشيد آقاي « : پرسد رود و بعد از سالم از دكتر مي جلو مي . معاينه بيمار است

 » دكتر ، حالش چطوره؟
 » شما چه نسبتي باهاش داريد؟ « : گويد كند ، سپس مي دكتر مكسي مي

 » . وست صميميم هستش د « : امير
 چند ساعت پيش كه اُوردنـش اينجـا اوضـاعش . واال چه عرض كنم : دكتر

 ظـاهراً اعصـاب قسـمت . ش داريم نگه ما فقط تونستيم زنده . خيلي خراب بود
 اعظم بدنش از كار افتاده به طوري كه فقط دستاش كمي حركت داره ، قدرت

 ري آسيب ديده كه فعـالً صورتش هم به قد . تكلمش رو هم كه از دست داده
 مقدمات كار رو انجام داديم و باندپيچيش كرديم تا هر وقـت حـال عمـوميش

 ببخشيد ، من بايد برم بيماراي ... بهتر شد روش جراحي پالستيك انجام بديم
 » . ديگه رو ويزيت كنم ، اميدوارم حال دوستتون هر چه زودتر خوب بشه

 اميـر بـه آرامـي بـه طـرف رضـا . د بند رود و در را پشت سرش مي دكتر مي
 روي صـندلي . گذارد كند و در كنار تخت رضا مي رود ، يك صندلي پيدا مي مي
 رضا جان ، كدوم نـامردي تـو رو بـه ايـن حـال و روز « : گويد نشيند و مي مي

 دراُورده ، آخه چرا امروز كه بعد اين همه مدت قرار گذاشتيم بايـد ايـن اتفـاق
 » افتاد؟ برات مي

 ين لحظه رضا كه حالش در حال دگرگون شدن بـود بـا اشـاره ضـعيف در ا
 اميـر سـريع از . كند تا مطلبـي را بنويسـد دستش قلم و كاغذي درخواست مي

 رضا در حالي كه چشمانش . دهد آورد و به رضا مي جيبش قلم و كاغذي در مي
 اي روي كاغـذ كنـد جملـه به شدت قرمز شده بود با زحمـت زيـاد سـعي مـي

خـواي پرسـتار رو چـي شـده؟ مـي « : گويـد شود و مي امير نگران مي . بنويسد
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 جمله امير هنوز تمام نشده بود كه بوق ممتـدي بـه گوشـش » صداش كنم؟
 گيـرد و شود ، قلم و كاغذ را از دست رضـا مـي امير از جايش بلند مي . رسد مي

 پرستار بـه همـراه دكتـر بخـش خودشـان را بـه . زند سريع پرستار را صدا مي
 زود باشـيد « : گويـد دكتر بعـد از معاينـه مـي . رسانند مي ۲۰۹ رعت به اتاق س

 دو پرسـتار . كنـد پرستار دستگاه شوك را آماده مي » . دستگاه شوك رو بياريد
 دستگاه شـوك را . كنند شوند و رضا را از اتاق خارج مي ديگه هم وارد اتاق مي

 تواننـد دهنـد نمـي رج مي گيرند ولي با تمام تالشي كه به خ چند بار به كار مي
 امير كـه از الي در شـاهد مـاجرا بـود بـه گريـه . رضا را به اين دنيا برگردانند

 سپس تكه كاغذي كه دوسـتش در آخـرين لحظـات زنـدگيش روي . افتد مي
 : خواند آورد و اين جمله را به آرامي مي دفترچه او نوشته بود را از جيبش در مي

 » ! سيژن بردار ، دارم خفه ميشم پايه صندلي رو از روي لوله اك «
 كند و بعد از مچاله كردن تكـه نگاهي به اطرافش مي . زند امير خشكش مي

 در اين لحظه تلفن همراهش زنگ . گذارد كاغذ نوشته شده آن را در جيبش مي
 از آن » . بلـه ، بفرماييـد « : گويـد كند و به آرامي مي گوشي را روشن مي . زند مي

 خواسـتم بگـم كـه مـن امـروز شـرمنده ، مـي « : گويد طرف خط شخصي مي
 شـخص » ! شما؟ « : گويد شود و مي امير متعجب مي » . تونم بيام سر قرار نمي

 آخـه يـك ! بابا ، مـن رضـام ديگـه « : دهد مربوطه از آن طرف خط جواب مي
ــايلم رو بــا تمــام مــداركم از ما ــو ســاعت پــيش موب  شــينم دزديــدن ، االن ت

 » ! كالنتريم

روند گوسفندها به بهشت نمي ۱۷۶
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 از ماست كه بر ماست :)

 در سرزميني نزديك يك پادشاهي بـود كـه در قلمـرو . يكي بود يكي نبود
 هاي ديگر كه اين پادشاه جوان بر خالف تمام پادشاه . كرد خودش حكومت مي

 بـاور كنيـد . ( خنديـد پدرسوخته و خشن بودند ، آدم خوبي بود و هميشـه مـي
 توانسـتيد داسـتانش را ون اگر اين طور نبود االن شما نمي گويم ، چ راست مي

 بـا اينكـه پادشـاه خـوبي بـه نظـر ) لعنت اهللا عليه ( اين جناب پادشاه ) بخوانيد
 كشيد مردم هميشه لعن و نفرينش رسيد ولي چون اسم پادشاه رو يدك مي مي
 پادشـاه قصـه مـا . دادنـد هاي باالي هيجده سال بهش مي كردند و فحش مي

 هاي الكي مردم سرزمينش كـه پشـت سـرش و ديگر از دست بد و بيراه چون
 گفتند خسته شده بود ، تصميم گرفت مدتي استراحت كنـد و جلوي رويش مي

 بنابراين بـه وزيـر خـود گفـت كـه مـن . امور سرزمينش را به وزيرش بسپارد
 ام براي گردش به سرزمين خواهم به همراه يكي از خدمتكاران قسم خورده مي

 وزيـر هـم . رب بروم و تا موقعي كه برگردم تو امور سرزمين را بر عهده بگير غ
 از خدا خواسته گفت چشم قربان ، شما برويد سفر من ششـدانگ حواسـم بـه

 وزير كه تمام امـور بـه . هايش را بست و راهي شد پادشاه چمدان . اينجا هست
 م را تـا وي تنفيض شده بود با خودش گفت حاال بهترين فرصت است كه بـار

 بنابراين به يك روز نكشيد كه به جارچيان دسـتور داد . هفت جد و آبادم ببندم
 در سراسر سرزمين پخش شوند و جار بزنند كه پادشاه پدرسوخته رفتـه غـرب

 مردم هم تا اين خبر را شنيدند به تشويش افتادنـد و گفتنـد ! تا شما را بفروشد
 ت بايـد پادشـاه را پيـدا كنـيم و حاال بايد چه خاكي به سرمان كنيم؟ يكي گف

 روند گوسفندها به بهشت نمي ۱۷۸

 دارش بزنيم ، ديگري گفت بايد تيربارانش كنيم ، يكي ديگرگفت مـن خـودم
 دهـم ، كنم ، يكي گفت با بمب كنتـرل از راه دور تـرتيبش را مـي ترورش مي

 خالصه . كنم يكي ديگر گفت من خودم با يك عمليات انتحاري خالصش مي
 . هر كسي يك حرفي براي خودش ميزد

 هاي مشوش جلـوي كـاخ تجمـع كردنـد و خواسـتار اجـراي م با ذهن مرد
 وزير روي ايوان رفت و بـا دسـت . هاي گوناگون بر عليه پادشاه شدند مجازات

 : اي كرد تا جو را كمي آرام كند و بعـد از سـكوت نسـبي حضـار ، گفـت اشاره
 عزيران من ، دلبندان من ، ميدونيد كه من همتـون رو دوسـت دارم و تمـام «
 ن كارهايي رو هم كه تا االن انجام دادم فقط براي گل روي ماه شـما بـوده اي

 قبول دارم كه پادشاه بايد به سزاي اعمالش برسه ولي حاال ما . اي نه چيز ديگه
 بـر اسـاس . نيست كردن پادشاه داريم به نام دشـمن مشكل بزرگتري از سربه

 پس . ما حمله كنه اطالعات رسيده ، هر آن ممكنه دشمن با تمام تجهيزات به
 تمام تجمع كننـدگان بـا شـعارهاي » . ما بايد آماده دفاع از سرزمينمون باشيم

 گرچـه « : وزيـر در ادامـه سـخنانش گفـت . خود از سخنان وزير حمايت كردند
 هاي ما خيلي باال رفته ولي براي توليد و ساخت ابزارهاي دفـاعي قيمت بشكه

 » . يد به ما در اين كار كمك كنيـد پس شما با . در حال حاضر پول كافي نداريم
 . همه تجمع كنندگان هر چي در جيبشان بود درآوردند و ريختند جلوي در كاخ

 رسـيم ، شـما بايـد خيلـي بيشـتر ها به جايي نمي نه ، با اين پول « : وزير گفت
 فروشـم ، اين وسط يكي داد زد من خـونم رو مـي » . ها به ما كمك كنيد ازاين

 ميفروشم ، يكي ديگه گفت مـن طالهـاي زنـم رو اون يكي گفت من گاريمو
 الحـق « : وزير گفـت . خالصه قرار شد همه يك چيزي را بفروشند . فروشم مي

 البته باز ممكنه ايـن وسـط پـول ! كه شما مردم فهيم ، دلير و شجاعي هستيد
 كرديم رو برداريم هاي مالي كه به شما مي پس مجبوريم اين كمك . كم بياريم

 مردم يكصـدا بـه شـعارهاي خـود مهـر » . مان كنيم دفاعي و صرف ابزارهاي
من مخلص شما هـم هسـتم و بـراي « : وزير گفت . تأييدي بر اين حرف زدند
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 پس بريد تا يه هفتـه ديگـه هرچـي . خدمت به شما از جان و دل مايه ميذارم
 » . تونستيد رو بفروشيد و بياريد به خزانه تحويل بديد

 از گوشه كنار سـرزمين كـرور كـرور يك هفته گذشت و در اين مدت مردم
 ديد توانسته ثروت زيادي بهـم وزير كه مي . دادند پول و طال تحويل خزانه مي

 گروهي . هاي مردم را جمع كرد و با آن يك سري آدم خريد بزند ، همه دارايي
 هــا را مســلح كـرد و بهشــان دســتور داد تـا تمــام مرزهــاي بــين از ايـن آدم

 ديگـر را ببندنـد و بـه كسـي حـق ورود و خـروج هاي سرزمينشان با سرزمين
 به گروهي ديگر چاقو ، قمـه و زنجيـر داد و بهشـان دسـتور داد تـا در . ندهند

 سطح شهر دور بزنند و هرجا را كه حس كردند تجمع دو نفري ميشد سه نفر ،
 هـايي از به گروهي ديگر مأموريت داد كه بـا لبـاس ! تجمعشان را بر هم بزنند

 ها به گروه دوم زني كنند و در ضد و خورد در سطح شهر گشت پوست كرگردن
 . شـدند اين شد كه بازارها كساد شد و مردم روز بـه روز فقيرتـر . كمك نمايند

 اش روز به روز ثروتمندتر و پولدارتر گشـتند و ولي در عوض وزير و دار و دسته
 ه انـدك كار به جايي رسيد كـ . تمام ثروت مردم را بين خودشان تقسيم كردند

 اندازي هم كه مردم داشتند با گران كردن كاالهاي اساسي از جيب مـردم پس
 مرزها را هم كه بسته بودند و كسي حـق ورود و خـروج نداشـت و . آوردند در

 كردنـد و ها را خبر مي اين وسط اگر كسي هم موفق به فرار ميشد زود جارچي
 سوسان غرب بوده و رفتـه گفتند كه برويد جار بزنيد كه طرف از جا بهشان مي

 كساني كه فرار كرده بودنـد بـه نـزد . پيش پادشاه مكار و حقه باز و پدرسوخته
 كردند و خواستار بازگشـت وي بـه سرزمينشـان پادشاه رفتند و ابراز پشيماني

 . ولي پادشاه هر چه قدر فكر كرد ديد راهي براي بازگشت وجـود نـدارد . شدند
 اجير كرده بود و به وسيله آنها توانسته بود بر هاي زيادي چون جناب وزير آدم

 ها و خالصه هرجايي كه فكرش را بكنيد نفوذ كنـد مرزها ، بازارها ، مكتبخانه
 به همـين علـت مـردم ديگـر جـرأت نفـس . و آنجا را به سيطره خود در آورد

 ها گذشت و آمار تلفات ناشـي از مدت ! كشيدن نداشتند چه برسد به حرف زدن
 هـاي اي در صدد مبارزه بـا نوچـه عده . ري مردم عادي به فلك رسيد فقر و ندا

 روند گوسفندها به بهشت نمي ۱۸۰

 وزير برآمدند ولي مگر يكي دو تا بودند ، در نتيجه اين عده هم يكي يكي از پا
 مردم كه باالخره طاقتشان طاق شـده بـود بـه اتفـاق هـم تصـميم . در آمدند

 بالً گرفتند كه همگي از آن سرزمين كوچ كنند و به سرزمين همسـايه كـه قـ
 شـد ولـي اكنـون بـا گسـترش صـنعت گردشـگري سرزمين فقيري تلقي مي

 شـان مردم با هم به راه افتادند و چون عده . سرزميني ثروتمند شده بود ، بروند
 بسيار زياد بود توانستند بر تعداد انـدك مرزبانـان چيـره شـده و بـه سـرزمين

 ز غـرب بـه با شنيدن اين خبر خـوش ، پادشـاه هـم ا . همسايه مهاجرت كنند
 . سرزمين همسايه آمد و به جمع مردمش پيوست

 وزير از شنيدن اين خبر و سرپيچي اكثريت مردم ابتدا برآشفت ولـي بعـد از
 خودمـان . خُب بـه جهـنم ، بـذار برونـد ، بهتـر « : كمي مكث با خودش گفت

 در روزهاي آينده وزير براي تـأمين مايحتـاج خـودش و » . مانيم و خودمان مي
 هـاي را كه دور خودش جمـع كـرده بـود مجبـور شـد از سـرزمين هايي گروه

 با اين كارش روز به روز خزانـه . همسايه اقالم خوراكي و غيرخوراكي وارد كند
 تر از گذشته ميديد تا اينكه يكروز ديد كه خزانه به طـور كامـل خـالي را خالي

 از با رسيدن اين خبر به اطرافيان وزير ، اين اشـخاص يكـي يكـي . شده است
 وي بريدند و به سمت سرزمين همسايه كه مردم در آنجا اسـكان پيـدا كـرده

ولي مردم ، ديگر آنها را كه باعث بدبختي و فالكتشان شـده بـود . بودند رفتند
 وزير هم كه خونش به جـوش آمـده بـود . شان را طرد كردند نپذيرفتند و همه

 كرده بودند ، را ترك دستور قتل عام تمام اطرافيانش را كه خيانت كرده و وي
 معـاون . اين اتفاق آنقدر ادامه يافت كه باالخره وزير ماند و معاونش . صادر كرد

 ديد در اين سرزمين به اين بزرگي فقط خـودش مانـده و يـك وزيـر وزير كه
 ديكتاتور ، تصميم گرفت آنجا را ترك كند ولي چون وزير از ايـن تصـميم وي

 زميني حكومت كند كه جمعيت آن به يـك مطلع شد او را هم كشت تا در سر
 توانسـت يعني خودش مانده بود و خودش و فقط مـي . نفر تقليل پيدا كرده بود

 توانست تحمل كند كـه چون وزير قصه ما نمي ! به خودش حكومت كند و بس
كسي به وي دستور دهد ولو خودش به خودش ، تصميم گرفت كسـي را كـه
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 اين شد كه وزير خودش را كشت تا . بكشد حاضر به اجراي دستوراتش نبود را
 در اين ميان پادشاه كه ميديد ديگـر كسـي در ! جمعيت سرزمين به صفر برسد

 دهد كساني را مأمور كرد كه به داخل سـرزمينش برونـد و مرزها نگهباني نمي
 بعد از گذشـت چنـد روز بـراي . اش خبر بياورند از سرنوشت وزير و دار و دسته

 كه وزير خودكشي كرده و ديگـر هـيچ كسـي نيسـت كـه پادشاه خبر آوردند
 اين شد كه همه مـردم . بخواهد جلوي آنها را براي رفتن به سرزمينمان بگيرد

 به همراه پادشاه به موطن خود بازگشتند و مشغول بازسازي و درسـت كـردن
 قصه در همين جا تمام نشد چون چندي نگذشـت كـه دوبـاره . ها شدند ويرانه

 هـاي ع كردند به بد و بيراه گفـتن بـه پادشـاه و دادن فحـش همان مردم شرو
 ! باالي هيجده سال

روند گوسفندها به بهشت نمي ۱۸۲
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 هاي شيطاني علمك :)

 : شخصـي جـواب داد » كيـه؟ « : از پشت در پرسيدم . زنگ در به صدا درآمد
 ه چيـزي كـه چه جالب ، تو اين دور و زمون « : تو دلم گفتم » ! مهمان ناخوانده «

 كمه مهمون ناخوانده هستش ، اين حتماً يكي از دوستان قديميه كه يـادي از
 در نگـاه . بنابراين لبخندي بر لب زدم و در را باز كـردم » . رفيق شفيقش كرده

 . اش اصالً برايم آشنا نيامد اول خيلي جا خوردم چون هر چقدر فكر كردم چهره
 بنـده يـك « : طـرف گفـت » . نياوردم ببخشيد ، شما رو به جا « : با تعجب گفتم

 ببخشـيد « : وسط حـرفش پريـدم و گفـتم » ... مهمان ناخوانده هستم كه آمدم
 : هاش درهم رفـت و گفـت طرف سگرمه » ! نكنه شما از مريخ تشريف اُورديد؟

 خوشبختم ، « : گفتم » ! نخير آقا ، بنده حميد مأموري هستم و مأمورم و معذور «
 پـس خودتـون . بله ، احسنت « : گفت » ! من هم حتماً مجرم هستم و محجور؟

 واال تنها جرمي كه من در « : كمي فكر كردم و گفتم » ! دونيد جرمتون چيه؟ مي
 يكـي . طول دوران سر به فلك كشيده زندگي خودم مرتكـب شـدم دو چيـزه

 كش رفتن پاكن بقل دستيم تو كـالس سـوم دبسـتان و يكـي هـم نصـب و
 شـما بـراي كـدومش ! يك متـري اندازي يك عدد ناقابل علمك شيطاني راه

 آخـيش « : گفـتم » ! براي گزينـه دوم « : آقاي مأموري گفت » ! تشريف اُورديد؟
 من فكر كردم رفيق گرمابـه و گلسـتان كـالس سـوم . خيالم رو راحت كرديد

 خوب حاال بفرماييد گزارشـگر ايـن بـازي كيـه؟ ! دبستانم از من شكايت كرده
 مثـل اينكـه حـالتون خـوش « : آقاي مأموري گفـت » پور يا خياباني؟ فردوسي

 امروز قرعه به نام آپارتمـان شـما افتـاده ، . نيست ، هيچ گزارشي در كار نبوده

 روند گوسفندها به بهشت نمي ۱۸۴

 خـوب اطـالع رسـاني . ا پـس قرعـه كشـيه « : با خونسـردي گفـتم » ! همين
 راسـتي سـكه بهـار آزادي ! كرديم كشي شركت مي كرديد تا زودتر تو قرعه مي

 با قيافه حق به » رو مسخره ميكني؟ آقا ما « : آقاي مأموري گفت » ! هم ميدن؟
 آخه شما گفتيد . نه قربان ، مسخره چيه ، ما ارادت داريم به شما « : جانبي گفتم

 آقاي مأموري نگاهي عاقـل » ! كشي رب تبرك افتادم كشي من ياد قرعه قرعه
 دسـتگاه مربـوط بـه . ها بگذريم ازين حرف « : اندر سفيه به من انداخت و گفت

 » ! زود بديد كلي كار داريم ، بايد صد جـاي ديگـم بـريم علمك شيطانيتون را
 خوام ولـي تـو ببخشيد واقعاً عذر مي « : چون لباس شخصي به تن داشت گفتم

 اين راديو و تلويزيون هي ميگن در اين جور مواقـع كـارت شناسـايي و حكـم
 اي بلـه مسـئله « : آقـاي مـأموري گفـت » . بازرسي رو از مأمور درخواست كنيد

 بعـد از مكثـي . حكم را گـرفتم و خوانـدم » . ارتم ، اين هم حكم اين ك . نيست
 آخـه يـه مجـوز « : گفـتم » چطور؟ « : گفت » . شما خوب فكري كرديد « : گفتم

 خوب تو مصرف كاغـذ صـرفه . كنيد گرفتيد دستتون واسه همه جا استفاده مي
 جويي ميشه اون هم با اين گروني كاغذ كه امثال من واسه چاپ يـك كتـاب

 چنـد مـاه . ها نـداريم به هر حال جناب ما االن ازين دستگاه ! ن هم مشكل دار
 ببين ، همـون طـور « : آقاي مأموري گفت » ! پيش سوخت ديگه هم نخريديم

 به ما هم گفتن در مصرف وقت صرفه جويي كنيـد ، . كه گفتم ما وقت نداريم
 ديدم نـه ، » ... پس زود همون دستگاهي كه اون زير قايم كردي رو بده وگرنه

 چشم قربـان ، شـما امـر بفرماييـد « : كشد گفتم دارد به جاهاي باريك مي كار
 : آقاي مأموري گفت » ! خواييد دستور بديد واستون تهيه كنم اصالً هر مدلي مي

 : گفـتم » . مـا در حـين مـأموريتيم . يعني چي آقا ، مواظب حرف زدنت بـاش «
 ميـاد گفتم كمكي اگر از دست اين حقير بـر . شرمنده ، قصد جسارت نداشتم «

 مـن » . خُبه ، حاال برو همون يه دستگاه رو وردار بيار خُبه « : گفت » . انجام بدم
 اي كه داشـتم آوردم و تقـديم هم گفتم چشم و رفتم همان يك دستگاه نفتي

 شرمنده ، بـه بزرگـواري . ديگه ببخشيد كه كاغذ كادو نداشتم « : كردم و گفتم
من ميرم « : اه كرد و گفت چپ نگ آقاي مأموري دوباره چپ » . خودتون ببخشيد
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 پـس . احسـنت « : گفتم » !! ها كارشون تموم شده يا نه بوم ببينيم بچه باال پشت
 من هميشه اعتقاد دارم براي پيشرفت در كارهـا . كنيد شما هم گروهي كار مي

 بايد در هر شرايطي آدم گروهي كار بكنه تا هم كارها سريعتر انجام بشه و هم
 بـا « : آقاي مـأموري گفـت » كيفيت كار بره باال با هم فكري بين اعضاء گروه

 » ايـن چيـه؟ « : گفـتم » . رسي ، اين جا رو امضـاء كـن اين حرفا به جايي نمي
 مگه ميزگردي تشكيل شده كه صورت جلسه « : گفتم » . صورت جلسه « : گفت

 ميزگرداش باالست ، فعالً جلسه شما تموم شده ، « : گفت » ! تنظيم شده باشه؟
 اي كه معلوم نبود سر و تهش كجاست را امضاء م برگه من ه » . ياال امضاء كن
 بـوم ، مـن هـم االن خـدمت شما تشريف ببريد باالي پشـت « : كردم و گفتم

 آقاي مأموري سوار آسانسور شـد و » . رسم تا كاري باري داشتيد انجام بدم مي
 ام را من هم سريع لباس مناسب تري پوشيدم ، آخـرين دكمـه يقـه . رفت باال

 بـا ( هـاي دلپـذير بام پر بود از صـحنه باالي پشت . مپايي رفتم باال بستم و با د
 همان طـور كـه ايـن ). كشي و جايزه اشتباه نگيريد سس دلپذير و قضيه قرعه

 شـد بـه يكـي از همكـاران آقـاي يكي از جلوي چشمانم رد مي ها يكي صحنه
 هي آقا ، اون بشقاب يه متـري رو كـه اوراق كـردي ، ديگـه « : مأموري گفتم

 : طـرف جـواب داد » ابل استفاده نيسـت ، پـس چـرا ديگـه تـاش ميكنـي؟ ق
 تـا رو بـا همـين ۳۰۰ تا االن . خواييم تو صندوق عقب پرايدمون جا بشه مي «

 هـاتون رو واسـتون زيـاد ماشاله ، خدا انشـااله بچـه « : گفتم » ! روش جا كرديم
 ب هـا را در جيـ تر آقاي مأموري داشت تجهيزات مياني بشقاب آن طرف » ! كنه

 كرد همه اين تجهيـزات در جيبهـايش داد ولي هر كاري مي كاپشنش قرار مي
 جناب ، اگـر تـو جيبـاتون جـا « : رو كردم به آقاي مأموري و گفتم ! شد جا نمي

 خواييد واستون نايلوني ، ساكي ، چمدوني ، چيزي بيارم كـه اينقـدر نميشه مي
 نم يك سوال فني ببخشيد ميتو « : گفتم . ديدم چيزي نگفت » . تو زحمت نيفتيد

 ببخشيد يـك سـوالي ذهـن منـو خيلـي بـه « : گفتم » بپرس « : گفت » ! بكنم؟
 هـاي زنـگ زده پا ميريد روي اين بشقاب شما چرا جفت . خودش مشغول كرده

 هاي مربوطه رو بـا احتيـاط بـاز ها و دستگاه ولي تجهيزات وسط همين بشقاب

 روند گوسفندها به بهشت نمي ۱۸۶

 ه بعـداً كجـا آوري شـد در ضمن ميشه بدونم ايـن تجهيـزات جمـع ! كنيد؟ مي
 شد ، بـا آقاي مأموري انگار داشت از حرفهاي من كالفه مي » ! استفاده ميشه؟

 خُـب ، ! كنيم ، بقيش به مـا ربطـي نـداره ما فقط جمع مي « : حالتي مردد گفت
 بپرسيد ، اصالً من بـراي همـين « : گفتم » ! پرسم حاال من يه سوالي ازتون مي

 : گفتم » ! تان؟ ۱۱ هاي شيطاني چرا اين علمك « : پرسيد » ! بوم اومدم باال پشت
 : گفـتم » . واحديـه ۱۰ آخه اين آپارتمـان « : گفت » ! چطور ، مگه ايرادي داره؟ «
 ۱۰ دونيد چيه ، تو اين آپارتمـان از آخه مي ! اتفاقاً به نكته خوبي اشاره كرديد «

 ما خودمون هم چند وقتي بود دنبال ايـن ! واحد علمك شيطاني دارن ۱۱ واحد
 هنوز كه هنـوزه هـم نتونسـتيم ايـن . اين يازدهمي مال كيه مسئله بوديم كه

 كنيـد ايـن مسئله رو كشف كنيم ولي االن كه شما داريد همـه رو جمـع مـي
 در اصل شما ! مسئله هم كه مثل خوره افتاده بود به جونمون ، داره حل ميشه

 اي كه براي ما ديگه داشت تبـديل بـه كشيد و صورت مسئله داريد زحمت مي
 دريغتـون ممنـون و واقعـاً از زحمـات بـي . كنيد شد رو پاك مي مي يك معضل

 بعد شروع كرد بـه ديـد زدن از » ! قابلي نداره « : آقاي مأموري گفت » . متشكرم
 رفـتم كنـارش و . هاي اطراف را چك كنـد بام ما تا ساير آپارتمان باالي پشت

 مـه االن اصالً چرا به خودتان اينقدر زحمت ميديد ، تعدادشون خيلي ك « : گفتم
 تـا ۴۷ فقـط و فقـط ايـن ! چهل و هفت .... يك دو سه . من واستون ميشمرم

 خُب مثل اينكه كار پاكسـازي « : آقاي مأموري گفت » ! علمك هست نه بيشتر
 اگـه بـزارم . نه ، اصالً « : گفتم » . ها تموم شده ديگه بايد رفع زحمت كنيم بچه

 زنگ ميزنم يه ده بيست . م ناهار در خدمتتون هستي . نهار نخورده از اينجا بريد
 مخلفات هم هر چي بخواييد سفارش . پورس جوجه كباب از اكبر جوجه بيارن

 خواييد پيتزا مخصوص بگيرم يا اگر خاكي هستيد يه آبگوشتي ميدم، اصالً مي
 : آقاي مـأموري گفـت » ! هان؟ . خوريم كنيم دور هم مي هست آبش رو زياد مي

 اگـه . ا چـه بـد « : گفتم » . م چيزي بخوريم نه ، ما در حين مأموريتيم نميتوني «
 حاال كه داريد ميريد بايد اعتراف كنم كـه ! كردم دونستم اينقدر تعارف نمي مي

واسه « : گفتم » واسه چي؟ « : آقاي مأموري گفت » . من واقعاً مديون شما هستم
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 تا كانال ماهواره يكيش رو ۱۵۰۰ خواستيم از اينكه من و همسرم هر وقت مي
 دونيد انتخاب يـك خودتون كه مي ! شد و ببينيم بينمون دعوا مي انتخاب كنيم

 هــيچ كـدوممون هــم . كانـال از بـين ايــن همـه كانـال كــار خيلـي سـختيه
 ولي االن مثـل . خواستيم نگاه كنيم بگذريم تونستيم از خير كانالي كه مي نمي

 قبل به لطف و ميمنت شما ديگه سر اين موضوع دعوامون نميشه چون به اين
 مـن هميشـه نگـران ! رسيم كه تلويزيون رو خاموش كنيم ، خالص جه مي نتي

 ها كار مـا رو بـه جـدايي بودم كه اين دعواهاي خانوادگي به خاطر اين علمك
 شما حتي باعث . بكشه ولي االن خوشحالم كه زندگيمون از هم پاشيده نميشه

 رو اين محبت شـما . شديد آمار طالق هم كم بشه كه خودش جاي تقدير داره
 ما فقط به وظيفمون عمـل : آقاي مأموري گفت » . كنم هيچ وقت فراموش نمي

 خُب ديگه ما كلي كار داريم بايد به دويست سيصد جاي ديگـه هـم . كنيم مي
 همين طور كه آقاي مأموري با همكاران گراميش داشتند با غنـائم » . سر بزنيم

 خدا رو شـكر همـه « : شدند با خودم گفتم آوري شده از آپارتمان خارج مي جمع
 مشكالت مملكت كه حل شده ، فقط اگه همين يـه مشـكل هـم حـل بشـه

 » ! مملكتمون ميشه گلستان

روند گوسفندها به بهشت نمي ۱۸۸
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 شهر زير زميني :)

 چند وقت پيش به اتفاق همسرم براي ديـدن نمايشـگاه كتـاب بـه تهـران
 كه از بازديدكنندگان نمايشگاه كتاب در اخبار بارها و بارها شنيده بوديم . آمديم

 تر شدن ترافيك شهري و نيز آسودگي بيشـتر خواسته شده بود كه جهت روان
 ما هم . بازديدكنندگان جهت عزيمت به نمايشگاه كتاب ، از مترو استفاده كنند

 هاي حرف گوش كني بوديم تصميم گرفتيم به وظيفه خود عملكرده چون بچه
 . اه كتاب از مترو استفاده كنيم و جهت رسيدن به نمايشگ

 بعد از توقف اتوبوس در ترمينال غرب تهـران و پيـاده شـدن از آن ناگهـان
 گـر چـه مـا در . عده كثيري از شهروندان محترم تهراني به استقبال ما آمدنـد

 تهران هيچ فك و فاميلي نداشتيم ولي حقيقتاً مردم تهران هنگام ديـدن يـك
 ايـن مهمـان ! شـوند يل به مهمان نوازان گُلي مي مسافر غريب و تازه وارد تبد

 نوازان گرامي از بس به من ارادت داشتند ، هر كدام از جناحي دست و پاي مرا
 » . ماشين خودتونه ، در خدمتيم ، بفرماييد سوار شـيد « : گفتند كشيدند و مي مي

 باالخره بعد از اينكه دست و پايم نيم متري درازتر از حد معمول شد ، شخصي
 تر بود توانست نظر مرا با زبان خوش به خـودش كه دور بازويش از بقيه گلفت

 همسرم هم از ترس صدمات بيشتر به مـن ، بـراي اولـين بـار بـر ! جلب كند
 آقاي راننده در حالي كه دست مرا . خالف نظرش عمل كرد و با من راهي شد

 . ندلي محكم گرفته بود ، درِ عقـب تاكسـي را بـاز و مـرا پـرت كـرد روي صـ
 آقاي راننده نيز سوار ماشـين شـد و در را . همسرم هم به آرامي كنارم نشست

 خوايم بريم با اجازه شما ، ما مي « : گفتم » كجا ميريد؟ « : محكم بست و گفت

 روند گوسفندها به بهشت نمي ۱۹۰

 » ! خوب كه چي بشـه؟ « : آقاي راننده با عصبانيت گفت » . اولين ايستگاه مترو
 خوايم بـريم كـه بايـد در جا مي احتماالً منظورتون اينه كه از اونجا ك « : گفتم

 و بعد علـت » . خوايم بريم نمايشگاه كتاب جوابتون عرض كنم كه از اونجا مي
 خواهيم به سخن مسئوالن گوش آن را به طور مفصل شرح دادم كه چطور مي

 دهيم و براي اولين بار از حالت سنتي بيرون آمده و به حالت مدرن كه همـان
 ياوريم و از نزديك مدرن زندگي كردن را تجربه استفاده از مترو هست ، روي ب

 يك ساعتي را به تماشاي چنـدين . آقاي راننده نيشخندي زد و راه افتاد ! كنيم
 ... خيابان ، ميدان ، كوچه و پس كوچه ، پل هـوايي ، پايـه هـاي مونوريـل و

 سپري كرديم تا به ايستگاه صادقيه كه در گويش محلي به آن آرياشـهر مـي
 آقاي راننده ما را جلوي در ورودي ايستگاه صادقيه پياده كـرد . ديم گفتند، رسي

 در حالي كه دهانم يك وجب و نيم باز شده بـود ، » ! ميشه ده تومن « : و گفت
 آقاي راننده تاكسيمترش را نشـان داد و » ! به نظر شما زياد نيست؟ « : پرسيدم

 بنده هم چـون » ! من كه از خودم نميگم ، اينجا رو ببين ، قانون ميگه « : گفت
 البته گاهي هم مثل اين مـورد سـعي ( كردم تابع قانون باشم هميشه سعي مي

 به قانون آقـاي راننـده عمـل !) نكردم ، بلكه مجبور بودم از قانون تبعيت كنم
 ! كرده و ده توماني پياده شدم

 بعد از پياده شدن از تاكسي خودمان را جلوي در ورودي ايسـتگاه صـادقيه
 جا با مردمي كه مثل مور و ملخ به سرعت در رفت و آمـد بودنـد ديديم و در آن
 هـا پـايين من و همسرم نيز به اين مردم عزيز پيوسـته و از پلـه . مواجه شديم

 واقعاً براي ما كه براي اولين بار چنين . رفته تا رسيديم به سالن اصلي ايستگاه
 شـهر زيـر در مقابلمان يـك . ديديم جاي تعجب داشت جايي را از نزديك مي

 زميني را ديديم كه از شير مرغ يارانه اي گرفته تا جان مفت آدميـزاد داخلـش
 كـرد تابلوهـاي راهنمـاي اولين چيزي كه در آنجا جلب توجه مي ! شد پيدا مي

 بـه . مترو بود ولي از بس تعدادشان زياد بود من هيچي ازشان سـر در نيـاوردم
 فروخـت سـوال يبي مترو را مي ناچار از كودكي كه در كنار سالن كتاب هاي ج

پسـرك بـه صـفي كـه » ببخشيد ، بليط مترو رو كجا مـي فروشـند؟ « : كردم
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 چشمهايم هر چه بـه » برو ته صف « : كنارش ايستاده بودم اشاره كرد و گفت
 به ناچار از يكي از كساني كـه در . دنبال انتهاي صف گشت ته آن را پيدا نكرد

 : طرف گفـت » ببخشيد ته صف كجاست؟ آقا « : صف ايستاده بود سوال كردم
 به ناچار مجدداً به محل فرودمان از تاكسي برگشتيم و بعـد » ! بيرون ايستگاه «

 نيم ساعتي طول كشيد تا انتهـاي . از شناسايي ته صف در انتهاي آن ايستاديم
 در اين مـدت چشـمانم روي پسـرك كتـاب . صف به ابتداي صف تبديل شود

 تي كه من او را زير نظر داشتم حتي يك كتاب در اين مد . فروش زوم شده بود
 هم نفروخت ولي در عوض كار كاركنان و تابلوهاي مترو را راحت تر كرده بود

 اي بـودم اگر من كـاره . داد به طوري كه به تمامي سواالت مسافران پاسخ مي
 بعـد از ! كـردم وي را به عنوان مسئول روابط عمومي ايسـتگاه اسـتخدام مـي

 . ارائه آن به نشانه شخصيت ، به سمت جايگاه اصلي راه افتاديم گرفتن بليط و
 به منظور آسودگي خاطر مسافران براي رسيدن بـه جايگـاه اصـلي پلـه هـاي
 برقي تعبيه شده بود ولي بعضي از مردم غيور به علت عجله زيـاد و جلـوگيري

 ود اكثـراً هـم بـه علـت كمبـ ! رفتنـد ها نيز راه مي از اتالف وقت روي اين پله
 كردنـد كـه در هاي پايي استفاده مـي هاي برقي از روش سنتي پله ظرفيت پله

 بعضي مواقع به علت سرعت زياد و رعايت نكردن قوانين راهنمايي و راننـدگي
 البته مسئوالن متـرو بـراي . شدند دچار سانحه و تصادم هاي جاني و مالي مي

 ه چند پزشك و پرستار را خدمات بيشتر به مسافران در ابتدا و انتهاي هر راه پل
 به همراه چند كيسه گچ فوري تعبيه كرده بودند تا به محـض شكسـته شـدن

 هـا ، آنهـا را بـه صـورت دست و پاي مسافران هنگام باال و پايين رفتن از پله
 ! آنالين مداوا كنند

 جمعيـت . به هر ترتيبي بود خودمان را صحيح و سالم به جايگـاه رسـانديم
 قبـل از آمـدن متـرو بـه . يستاده و منتظر ورود مترو بودنـد زيادي لب جايگاه ا

 ها طوري بود در آنجا نگاه . هاي مردمي كه آنجا ايستاده بودند توجه كردم نگاه
 در نتيجـه بـراي در امـان مانـدن . دهند كه انگار دارند آدم را درسته قورت مي

 سـوار واگـن خانمم از اين نگاه ها وي را به قسمت ابتدايي جايگاه فرستادم تا

 روند گوسفندها به بهشت نمي ۱۹۲

 . مخصوص بانوان شود تا با امنيت و آسودگي خيال بيشتري به مقصـد برسـيم
 در ايـن لحظـه از . من هم عقب تر از جمعيت مذكور پشت سرشـان ايسـتادم

 مسافران محترم ، خـط قرمـز لبـه « : بلندگوهاي مستقر در ايستگاه اعالم شد
 سفانه ايـن خـانمِ متا » . سكو حريم ايمن شماست ، لطفاً پشت آن خط بايستيد

 متشخصِ پشت بلندگو دقيقاً معلوم نكرده بود كه كدام طرف خط مـد نظـرش
چون نيمي از جمعيت اين طرف خط ايسـتاده بودنـد و نيمـي ديگـر آن ! است

 جمعيتـي . چند ثانيه بعد صداي نزديك شدن مترو ، به گوش رسيد . طرف خط
 منـد ط منِ قـانون كه اين طرف خط قرمز بودند همه رفتند آن طرف خط و فق

 مترو به آرامـي ايسـتاد ، تمـام جمعيـت ! تك و تنها اين طرف خط باقي ماندم
 بـه محـض بـاز شـدن در واگـن هـا ! خودشان را به در و ديوار مترو چسباندند

 درست مثل همان شور و نشاط بازي نشستن كودكان در صندلي هاي محدود
 نرژي بيشتر بعد از له كـردن ترها به علت دارا بودن ا جوان ! ، مسابقه شروع شد

 من تا آمدم به . ها نشستند چند فرد مسن زودتر وارد واگن شدند و روي صندلي
 من هم كه . خودم بجنبم ديدم همه سوار شدند و واگن تا خرخره پر شده است

 اي نداشتم خودم را به زور در واگن پر از جمعيـت چپانـدم و منتظـر ديگر چاره
 اين گيرودار ناگهان مشاهده كردم كه سيل عظيمـي در . شدم تا در بسته شود

 ور از مسافران جديد وارد جايگاه شدند و به سرعت به طرف در واگن ها حملـه
 واگن ما با اينكه جـاي مـيخ انـداختن نداشـت ولـي عـده كثيـري بـا ! گشتند

 هـاي بـين المللـي حقـوق بشـر فشارهاي غير استاندارد و بر خـالف معاهـده
 . اين بار ديگر جاي سوزن انداختن نبـود ! اخل واگن جا دهند توانستند خود را د

 بعد از سـه چهـار ! شد؟ حال نوبت بسته شدن در رسيد ، ولي مگر در بسته مي
 . هـا بسـته شـد جايي مسافران باالخره در واگـن بار باز و بسته شدن در و جابه

 مسـافران هـم چـون ! روي درِ واگن نوشته شده بود لطفاً به در تكيـه ندهيـد
 هاي حرف گوش كني بودند واقعاً به در تكيه نداده بلكـه بـه در چسـبيده بچه

 دستم را به هـر زحمتـي . بعد از اينكه مترو راه افتاد موبايلم زنگ خورد ! بودند
نگاهي به . بود از بين جمعيت رد كردم تا گوشيم را از جيب پيراهنم خارج كنم
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 گوشي را كه روشن كردم متوجه . موبايلم انداختم ، ديدم خانمم زنگ زده است
 چـي شـده؟ چـرا داري گريـه « : گفـتم . كنـد شدم كه خانمم دارد گريـه مـي

 يك مرد زن نما كيف پـولم رو زد و قبـل از » : هق هق كنان گفت » ! كني؟ مي
 خانمم تا اين حرف را زد انگار چيزي به من » ! بسته شدن در ، زود پريد بيرون

 م پشت شلوارم ، سـپس آهـي كشـيدم و بـه ناخودآگاه دستم را برد . الهام شد
 ! كيف پول منـو هـم بلنـد كردنـد . اشكال نداره ، فداي سرت « : همسرم گفتم

 بعـد از مختصـري » ! حتماً نيازمند بودند وگرنه ما كه در اين شـهر دزد نـداريم
 بـا تعجـب ! دلداري به علت ندادن آنتن ، مكالمه به طور اتوماتيك قطـع شـد

 در حين ناباوري ديدم كه گوشـيم پيغـام پـر شـدن . نگاهي به گوشيم انداختم
تا آنجا كه من يادم بود مـن هـيچ فايـل حجيمـي در ! معماري كارت ميدهد

 بعد از تحقيق و تفحص از داخل گوشي همـراهم . حافظه موبايلم نريخته بودم
 ! متوجه شدم كه ناخواسته گوشيم پر از فايل هاي عكس و فـيلم شـده اسـت

 حـس كنجكـاوي يـا ! دانم ز كجا آمده ، من خودم هم نمي ها ا حاال اين فايل
 بـا . تر فضوليم گل كرد و تصميم گرفتم عكسهاي ناخواسته را ببيـنم خودماني

 هايم ظاهر شد كـه وصـف باز كردن اولين عكس چنان تصويري جلوي چشم
 ها شدم و بعد از پـاك خيال ديدن بقيه فايل بنابراين بي ! آن امكان پذير نيست

 . حافظه موبايلم ، گوشيم را خاموش كردم كردن كل
 بـه خـاطر بـوي . اي كه گذشت احساس بدي به من دسـت داد چند دقيقه

 تازه بعد . يك بار حبس كنم نامطبوع عرق مجبور شدم نفسم را هر چند دقيقه
 روييم خواستم دوباره نفس بكشم مجبور بودم هواي بازدم فرد روبه از اينكه مي

 ام سر نرود و بتوانم ايـن احساسـات براي آنكه حوصله ! ببرم را به دم خود فرو
 چند خانم هـم . نامطبوع را از ذهنم كمي دور كنم ، نگاهي به اطرافم انداختم

 با مشاهده اين صـحنه بـه ايـن فكـر ! در اين فشردگي در واگن ايستاده بودند
 بـه نظـرم بـراي ! هـاي متـرو صـورت بگيـرد افتادم كه نكند گناهي در واگن

 ! لوگيري از چنين حوادثي بايد براي هر واگن يك مسئول حراست تعبيه شود ج
 در مترو كه باز شـد . در همين افكار بودم كه باالخره رسيديم به ايستگاه امام

 روند گوسفندها به بهشت نمي ۱۹۴

 با وجود اينكه در هنگـام خـروج حسـابي ! انگار زندگي دوباره به من لبخند زد
 فشار زياد موفـق شـدم از مورد عنايت واردشوندگان قرار گرفتم اما با تالش و

 در واگن ها كه بسته شد و مترو راه افتاد ، چند نفـس عميـق . مترو خارج شوم
 دستم را در جيب سمت راسـت شـلوارم . كشيدم تا حالم كمي سر جايش بيايد

 گذاشتم تا دستمالم را بردارم و عرقم را خشك كـنم كـه متوجـه شـدم تمـام
 امردها به دستمال دماغي مـن ن ! محتويات جيب سمت راستم خالي شده است

 حاال شانس آوردم مقداري پـول در جيـب سـمت چـپم ! هم رحم نكرده بودند
 در ! كـردم گذاشته بودم وگرنه معلوم نبود در يك شهر غريب بايد چه كار مـي

 آن همه شلوغي توانستم همسرم را به راحتي پيدا كنم ، چون همه بـه غيـر از
 به اتفاق همسرم سريع رفتيم ! پوشيده بودند شان را گي هاي دوران بچه او لباس

 يك شـهروند شـريف . تا سوار خط بعدي شويم كه شخصي نظرم را جلب كرد
 نشاني را زده بود زير بقلش و در حالي كـه هـي اطـرافش را يك كپسول آتش

 در ابتـدا از ايـن كـار وي تعجـب . پاييد به سمت در خروجي در حركت بود مي
 كاالي قاچاقي نيست كه بخواهند يواشكي آن نشاني كردم چون كپسول آتش

 ها را در سالن ايستگاه ديدم را جابه جا كنند ، ولي بعداً كه جايگاه خالي كپسول
 ! به علت آن پي بردم

 ها رسيديم به جايگاه اصلي ، تا براي رفتن به بعد از باال و پايين رفتن از پله
 م با تعويض مترو كمـي كرد من فكر مي . ايستگاه بهشتي سوار اين خط بشويم

 شود ولـي بعـد از ايسـتادن از مشكالتي كه گريبانمان را گرفته بود كاسته مي
 ! مترو و ديدن جمعيت ورودي و خروجي آن  ، به خوش خيالي خودم خنديـدم

 خورم كه مترو حتي به اندازه يك سر سـوزن جـا نداشـت و بـا هـيچ قسم مي
 ولـي هميشـه . واگـن جـا كـرد شد حتي يك نفر ديگر را داخل اي نمي قاعده

 هـا جـا شـدند يـا موارد استثنايي هم وجود دارد ، چون همه مسافران در واگن
 بهتر بگويم خودشان را جا كردند تا ركوردي ديگـر در كتـاب گيـنس بـه نـام

 اين نكته قابل ذكر است كه در آن شرايط فضاي معنوي ! كشورمان ثبت گردد
شده بود و كسي جرأت نفس كشـيدن داخل واگن به طرز ناهنجاري دگرگون
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 چـه . هـا نبـود ديگر اينجا خبـري از حقـوق بشـر و گفتگـوي تمـدن . نداشت
 هـاي طـرفين نيـز شد ، حتي در مواقعي خـانواده هايي كه رد و بدل نمي حرف

 نصـيب گرفتند تا آنها نيز از اين فضاي غيـر معنـوي بـي مورد عنايت قرار مي
 ! نمانند

 دانم تمام اين مشكالت زير سر آمريكا و ساير مي دانيد من كه اگر شما نمي
 ابرقدرت هاست چون اين گونه فضاهاي ناهنجـار و غيـر معنـوي فقـط مـال

 مـا نـه ! آنهاست ، وگرنه در فرهنگ غني ما كه از اين چيزها پيدا نمـي شـود
 هايمان را براي رفـع نيـاز فرهنگ داريم نه نيازمندي كه كيف پول شهروند بي

 هـاي جديـد ر براي اين كه من و شما را نسـبت بـه تكنولـوژي استكبا ! بردارد
 هـاي روز دنيـا دهد تا ما به دنبال تكنولـوژي بدبين كند اين كارها را انجام مي

 در تجزيه و تحليل همين افكار بودم كه رسيديم ! نرفته و از آنها استفاده نكنيم
 دن همسـرم سريع از مترو پيـاده شـدم و بعـد از پيـدا كـر . به ايستگاه بهشتي

 به محض اين كه پايمان به خـارج . خودمان را به در خروجي ايستگاه رسانديم
 ايستگاه مترو رسيد ، مانند كسي كـه تـازه از انفـرادي آزاد شـده باشـد آنقـدر
 خوشحال بودم كه بعد از اينكه فهميدم جيب سمت چـپم هـم بـه سرنوشـت

 كـنم كـه دور از مـي خدا را شـكر ! هايم دچار شده ، جيكم در نيامد ساير جيب
 ، پول در جوراب را ترك نكرده بودم چشم همسرم هنوز روش سنتي قرار دادن

 چون كل پولي را كه در جورابم پنهان كرده بودم الاقل كفاف برگشتمان را به
 در نتيجه همان جا بدون اينكه پايمان را به داخل نمايشـگاه . داد شهرستان مي

 را به ترمينـال غـرب رسـانديم و راهـي كتاب بگذاريم با يك سواري خودمان
 پس از اين ماجرا به اتفاق همسرم تصميم گـرفتيم هيچگـاه . شهر خود شديم

! هاي مدرن نكنيم هاي سنتي را فداي روش روش
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