یادداشتهای پراکنده

عرض دارم ارز ندارم!

معصومه پاکروان
همیشه ما به جای ارز داشتن عرض داشتیم چه آنموقع که ارز پایینتر از  3000تومان بود چه زمانی که مرزهای  6000تومان را رد کرد و چه
اش کردند .ما فقط عرض داشتیم و بس...االن هم همه ارز دارند و ما هم عرضهایی داریم که کسی تمایلی به شنیدنش ندارد
زمانی که جیرهبندی
آورد...
کند و می
مثل اینکه ارز گران میشود بشود چه ربطی به اکبرآقای بقال ما دارد که ماست و کره را در همین کارخانه بغل گوشش تولید می
شود چه ارتباطی به هواپیمایی سامان
شود...عرض کنیم خدمتتان ارز گران می
اصال چه ربطی به گاو و گوس���فندها دارد که شیرشان گران می
و مامان و یاتاقان دارد که از داخل به داخل حرکت میکنند....ش���ما
بگویید من که سر در نمیآورم...شما ارز بیاورید من عرض میآورم!

باالخره ما هم پولشویی
کردیم!

ما همیشه از واژه باکالس پولشویی شگفت زده میشدیم و زمانی که
کسی هم کنارمان از پولشویی حرف میزد با اینکه نمیفهمیدیم چه
دادیم که داریم می فهمیم از
دادیم و نشان می
میگوید سر تکان می
چه موضوعی حرف میزنید اما دقیقا نمیدانستیم پولشویی چیست تا
یعنی یک روز مادرمان فقط به ما گفت ماشین
اینکه مرتکبش شدیم!
ای زدیم و دو ساعت بعد وقتی لباسها را بعد از خوب چالنده شدن در ماشین از داخل آن بیرون آوردیم
لباسشویی را روشن کنیم و ما هم دگمه
احساس کردیم که یک چیزهای سنگینی الی لباسها جا خوش کرده..بله  ...وقتی لباسها را کنار زدیم کیف مدارک پدر محترم را دیدیم که دو
ساعت تمام در ماشین داشت میچرخید!پس از آنکه پدرمان مرز سکته را رد کرد کیفش را باز کرد و پولهایش را از آن بیرون کشید و ما تعدادی
پول را دیدیم که پولشویی کرده بودیم..شاید حاال وقتی کسی درباره پولشویی پیش ما حرف زد راحتتر سر تکان بدهیم!.

نقی غیرمعمولی!
گذرد که در آخرین ورژن پایتخت نقی و خانوادهاش خیلی غیر
با اینکه دوماهی از نقی معمولی می
معمولی ش���ده بودند ضمن تقدیر و تشکر از خانواده غیرمعمولی نقی که همه داعشیها را سر به
نیست کردند و ما در خانه برایشان سوت و دست زدیم و کیف کردیم و بعد رقم دستمزدشان پخش
ش���د که مثال گفتن ناهار نخوردنی این همه پاداش دارد به این فکر کردیم کاش ما هم الاقل نقش
کردیم! اصال با اینها هم کار ندارم...وقتی س���ریالهای
یکی از افراد خانواده مثال رحمت را بازی می
خالقیت در متن،در بازی ،در تصویربرداری در تفکر پشت سریال
خارجی را نگاه میکنی و آن همه
ّ
را میبینی با خودت میگویی چطور آوردن یک بالن در یک سریال ایرانی میتواند این همه غوغا
و به به چه چه بپا كند ولی باز هرچه ما میدویم نمیتوانیم یک س���ناریوی میخکوب کننده مثل
دانید را داشته باشیم!...
بعضی از سریالها که خودتان می

البته نظر عمه خانم مهم است!

ش���ما هم مثل ما وقتی این تبلیغ را میبینید دلتان میخواهد اول خرخره مرد خانه را بجوید آنجا که میگوید البته نظر عمه خانم مهم است!
کنید ما هم میتوانیم عمه
گوید یک لیوان تمیز لطفا!؟ اصال وقتی تبلیغات می س���ازید فکر می
بع���د خود عمه خانم را تکه تکه کنید که می
دهی؟اصال آقای
خانم داشته باشیم ما هم میتوانیم لیوان کثیف داشته باشیم؟! شما چنین عمه خانمی داشته باشی باز هم او را به خانه راه می
محترم که چنین عمه خانمی داری که لبخند رضایتش خیلی مهم اس���ت ما هیچ...همسرت در دنیای واقعی اگر خرخره تو را نجوید که چنین
دهی تو بیا لیوانت را بر سر ما بکوب! این هم تبلیغات است شما میکنید!؟؟!
عمه خانمی را به خانه راه می

سنگ رو بزن به شیشه...ایران برنده میشه!

کنید بعد از بازی ایران با رونالدو و تحویل دادن یک برگردان عین سوباسواوزارا
نظرتان درباره مسابقات ایران در جام جهانی چیست؟ فکر می
در داخل دروازه ایران صفحه رونالدو توسط ایرانیان فوتبال دوست چطور نوازش خواهد شد؟ ما که نشان دادیم استعداد خوبی در حمایت
دهیم که اگر پیجش را دوس���ت دارد که هک نشود سمت دروازه ما از این
ملی داریم از هم اکنون به رونالدو هش���دار می
از بچههای تیم
شی!!
مسخرهبازیهای برگردان نزند...ما همین که سمتمان بیاید دروازه را باز میکنیم میگوییم بیا بابا ندید بدید..گل بزن ببین تخلیه مي

خنده
منطق پدرو م��ادر از تحصیل در
ِ
دانشگاه" :این همه درس خوندی،
د ِر ی��ه نایلون رو نم��ی تونی باز
!؟
کنی
***
فقط یک زن ایرانی می تونه روزی
چند ساعت برنامه آشپزی نگاه کنه
و چند تا دفتر هم پر کرده باش��ه
و آخرش همون کوکوس��بزی برای
شوهرش درست کنه!
***
هی��چ وقت کار ام��روز رو به فردا
ننداز ...فردا یه عالمه کار داری،
قشنگ بندازش واسه دو سه هفته
دیگه که خیالــــــــــــــتم
راحت باشه!
***
توی ش��هر بازی تو بعضی از این
وسایل بازیش باید یه دکمه "غلط
کردم" هم بزارن...
***
همیشه دستان همس��رتان را در
دس��ت بگیرید ،چون اگه رهاش
کنید اون میره خرید !
***
زندگ��ي هر دختري يك س��وال
هست كه تا آخر عمر او را همراهي
كند:
مي
حاال چي بپوشم؟!
***
آیا می دانید با حذف جمله «خب
دیگ��ه چه خبر» از زبان پارس��ی
ارزش سهام مخابرات با کاهش ۸۰
درصدی مواجه می شود ! ؟
***
معلم  10 :تاسيب داريم من  9تاشو
مي خورم  ،چند تا س��يب ميمونه؟
بچه :همون يكي روهم بردار بخور
بدبخت سيب نخورده چه خبره 9
تا سيب مي خوري؟
***
خدا جونم یه سوال فنی!
نمی شد یه حرکت میزدی اونهمه
خاصیت که تو شلغمه تو چیپس و
پفک هم باشه آیا؟
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