خب .عرضم به حضورتون که س��ال نوي ش��ما مبارک.
اصوالً ما ايرانيها عاش��ق « آنچه گذشت « هستيم .در
سريالها وقتي به قسمت هش��تاد و پنج ميرسيم باز از
اول يک آنچه گذش��تي مقدمه آن قرار ميدهيم تا هم
خدا را خوش بيايد هم بهرحال يک قسمت به مجموعه
اضافه کرده باشيم .نمونه بومي « آنچه گذشت « را در
توانيم ببينيم .چرا
غذاهاي پنج شنبه مادرهايمان مي
که قسمتي از کوکوي شنبه ،چند پره شويد سبزي پلوي
هاي خورشت قيمه روزهاي بعدي را
يکشنبه و کلي از لپه
اي
توان مشاهده کرد که اين خودش مروري بر هفته
مي
تواند باشد.
که گذشت مي
در اين بخش از خبرهاي آنچه گذشت ما به هيچ عنوان به
پرداختن به خبرهاي روتين اختالس و آتش سوزي و زلزله و غرق
ش��دن کشتي و س��قوط هواپيماها نميپردازيم .ديگر اين خبرها دمده شده اند .خدايي خسته
اي داريم.
نشديد از بس خبر اختالس شنيدهايد؟ ما براي شما خبرهاي ويژه

آنچهگـذشت

سرتيتر خبرها:

دختر شهين خانوم عروسي کرد!

به گفته ژيال خانوم ،همس���ايه طبقه باالي ش���هين خانوم ،دخترش در
روزهاي آخر اسفند برايش خواستگار آمده و با توجه به دستگاه شنود ژيال
خانوم يک بله خفيفي شنيده شده است .البته در صحت و سقم اين خبر
هاي زيادي وجود دارد چرا که با اين وضعيت گروني کدام پسر بخت
ترديد
اي توان عروس���ي گرفتن که هيچ ،توان گل و شيريني خريدن
برگشته
براي رفتن به مراسم خواستگاري را دارد! طبق آخرين قيمتها اآلن يک
کيلو شيريني ناپلئوني قيمتي بالغ بر سي هزار تومن دارد و دسته گل که
هيچ ،حتي يک کاکتوس زبان مادر شوهر هم خريداري شود،داماد بايد
براي پرداختش،
هزينه را قس���ط
بن���دي کن���د!
ح���اال اگر با اين
وضعيت بخواهد
عروسي بگيرد که
جناب داماد بايد
خودش و خانواده
اش را هم قسط
بندي کند.
البته با توجه به
کشف يک فقره
برگ���ه آزمايش
ژنتي���ک در بين
هاي شهين
زباله
خانوم ،حدس ما
بر اين پايه است
که جناب داماد
داراي ژني خوب هستند که دارا بودن همين گزينه راه را براي خيلي از مسايل
کند.
هموار مي
دختر ش���هين خانوم که داراي تحصيالت ميباشد و شاهدان عيني او را
ها و خيابان انقالب ديده اند ،در روز خواستگاري با
همواره در کتابفروشي
سوال بنيادي مادر شوهرش مواجه شده است که از او با خنده پرسيده "
خوانند ،بگو ببينم قرمه سبزي ات جا ميافتد؟ "
درس را که همه مي

پسر آقا اسماعيل ،کار پيدا کرد!

ها کامال
اين خبر که در اين وانفساي کنوني ،مثل خبر حمله آدم فضايي
رس���د ،از زبان علي آقا ،سوپري محل شنيده شده است.
بعيد به نظر مي
خبرها حاکي از اين اس���ت که پسر آقا اس���ماعيل که به چشم برادري،
بس���يار هم خوش تيپ است ،سالها جوان و جوياي کار بود به طوري که
اآلن ميانس���ال و همچنان جوياي کار است .طبق آماري دقيق او ساالنه
مبلغي به اندازه دوازده ميليون تومان را صرف پرداخت هزينه آزمونهاي
استخدامي ،اياب و ذهاب ،خريد شيريني ،چرب کردن سيبيل آبدارچي با
روغن زيتون ،ماليدن پاچههاي فالن فاميل بانفوذ در بهمان اداره و خريد
انواع روميزي و زير ميزي کرده اس���ت ،باالخره با وساطت اهالي محل
در آژانس تلفني س���ر کوچه مشغول به کار شده است .وي تا مقطع فوق
ليسانس را در رش���ته مهندسي تحصيل کرده است ،از مقاطع تحصيلي
باالترش خبري در دست نيست!

شوهرخاله در بعضي از محافل به رسميت شناخته شد

بنا به گفته ش���اهدان ،در چند روز اخير به چند عدد از جوکهاي شوهر
ها در محافل خنديده شده است .از ميزان واقعي بودن اين خندهها
خاله
اطميناني نداريم ولي از دليل پنهاني يکي از اين ماجراهاي عجيب پرده
برداشته شده است .فرهاد به جوک تکراري شوهرخاله اش به اين دليل
خنديد که گويا قرار اس���ت به زودي براي خواستگاري دختر خاله اش
برود و با اين اوصاف اگر بله را بگيرند ،ش���وهرخاله به درجه پدرزن ارتقا
هاي او هم کام ً
ال توجيه شده
ترين جوک
پيدا کرده و خنديدن به بي مزه
است.

رمز واي فاي همسايه سر کوچه کشف شد

تجمعات که
تجمعاتي مشکوک ديده ميشد .در اين ّ
اخيرا ً در سر کوچه ّ
در جوانهاي محل بودند مارا بر اين شک انداخت که دختر شهال خانوم که
اخيرا ً دماغش را عمل کرده ،خواستگاراني پيدا کرده است .ولي وقتي عمو
تجمعات اخير
رضا و همسرش که ماشاال سني ازشان گذشته هم ،در اين ّ
ديده شدند ،ش���ک از روي دختر شهال خانوم و دماغش برداشته شد .با
تحقيقات محلي به اين نتيجه رسيديم که در اين نقطه رمز واي فاي يکي
از بخت برگشتگان هک شده است .رمز اين واي فاي گويا جوجو  68بوده
است.مردم براي استفاده و دانلود رايگان و کليک کردن روي لينک زيري
کنند.
که هيچ کجا ديده نشده است ،به اين محل مراجعه مي

چاله اکثر خيابانهاي شهر پر شد

مسرت بخشي که اين روزها به گوش رسيده و هنوز چشم دقيقاً آن
خبر ّ
را مشاهده نکرده است ،پر شدن چالههايي است که اداره گاز ايجاد کرده
بود و بعد از ناقص العضو کردن حدود دوازده نفر از همش���هريها ،اين
ها پر شد .گزارشگران ما در حال بررسي وضعيت اداره آب و فاضالب
چاله
کند!
هستند که به زودي جاي همان چاله پر شده را ،چال مي
زوج جوان طبقه بااليي بچه دار شدند
با توجه به مشاهدات ديداري و شنيداري ،زوج طبقه باال که تازه ازدواج
کرده بودند با جسارتي ستودني اقدام و عمل را يکي کرده و صاحب بچه
ش���ده اند .اين زوج در اولين قدم هنگامي که فاکتور بيمارستان را ديده
و بالفاصله پس از آن مجبور به خريد پوش���ک بچه و شامپو و سيسموني
و هزار جور چيز ديگر ش���ده اند ،پيش خودشان گفتند « مجرد ماندن
ها بود که به ياد يارانهاي که
ها هم بد نبود « در اثناي همين نگراني
آنقدر
به بچه شان تعلق ميگيرد افتادند و جامه از خوشحالي دريدند .شاهدان
عيني تکهاي از پارچه شلوار پدر را براي اثبات ادعا به خبرگزاري تحويل
داده اند.

خدایـا؛ دمت گ��رم که بعد از
گرونی دالر و تحریم  ،هنوز با ۵٠
تومان صدقه  ٧۰نوع بال رو دفع
می کنی .خوش��حالم که تحریم
بر تو اثـر نذاشته ! موفق باشی
عزيـزم.
**
وقتی ت��و مصاحبه کار بهت می
گن بهتون زنگ می زنیم تو مایه
وقتی که میری لباس
های اينه؛
ِ
بگیری میگ��ی :حاال برم یه دور
بزنم میام!
**
به قلبم گفتم :
آید،
ها خواب به چشمم نمی
شب
قلبم گفت :
ها میخوابی
از بس که بعد از ظهر
ب��ي خودم حرف ن��زن و ادای
عاشق ها رو در نیارا !
**
دقت کردی��ن با خوابیدن آدمم
کار دارن؟! قبل  ۱۲بخوابیم می
گن مرغی؟ بع��د از  ۱۲بخوابیم
می گن جغدی؟ راس  ۱۲بخوابیم
می گن بمیر بابا با این سر وقت
خوابیدنت…چ��ه غلطی کنیم
باالخره؟!
**
سالهای ساله دارم پیتزا می خورم
ولی هنوز فرق بین پیتزا مخلوط
و با مخصوص نفهمیدم!...
**
این آقایون محترم همچین میگن
دخترای امروزی آش��پزی بلد
نیستن ،خونه داری بلد نیستن
که یکی ندونه انگار خودش��ون
مثل مردای قدیم میرن از صبح
کار می کنن تا بوق س��گ!! بابا
شما رو که باید با بیل ساعت 12
از زیر پتو بیرون آورد!
**
به سالمتی اون باجه تلفنی که تو
بارون می رفتی زیر سقفش یه
دونه دو زاری می انداختی توش
یه ساعت حرف میزدی آخرشم
پولتو پس میداد!
**
من با این س��ن و سالم هنوز یه
وقتایی از تاريكي مي ترسم!
بعد برادر زاده  7س��اله م توی
تاريكي نشسته،بهش مي گم :تو
تاريكي چه كار مي كني؟
روح اجس��ام
مي گ��ه :دارم با ِ
ارتباط برقرار مي كنم !
اینا بچه نیستن دایناسورن...
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