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در پی انتش��ار فیلم کوتاهی از تعامل 
یک��ی از نماین��دگان مجل��س ش��ورای 
اسالمی با ملت، شورای نظارت بر درس 
و مش��ق بچه ها تصمی��م گرفت “دهقان 
فداکار” را از کتب درس��ی حذف نموده 
و “نماین��ده م��ر قانون مدارِ ف��داکار” را 
جایگزین آن نماید. بدین وسیله نه تنها 
بچه های مردم یاد می گیرند هرچیزی که 
غریبه ب��ه آن ها تعارف کرد، قبول کنند، 
این  را ه��م می فهمند که فتوش��اپ یاد 
بگیرند. متن پیشنهادی برای این درس 

به شرح زیر است:

کل��ه س��حر یک��ی از روزهای س��رد 
پایی��ز بود. خورش��ید ی��ک جاهایی آن 
پشت مش��ت ها قایم ش��ده بود و اعصاب 

همگان از فرط سرما کیشمیشی بود.
باس��ط درازه��ی گذرش ب��ه گمرک 
افت��اده بود و چون دائم الحال دو س��ه تا 

ط��رح ترافیک داش��ت، محدودیت مانع  
خدمتش به مردم نبود.

وقتی مأمور گمرک حسود و ندید بدید 
از ورود غیرقانون��ی وی ب��ه آنجا ممانعت 
کرد، باس��ط درازهی کمی خوردنی به او 
تعارف کرد. ام��ا مأمور گمرک که معلوم 
بود خیلی خرافاتی  است فکر کرد درازهی 
می خواهد چیز خورش کند که بتواند برود 
تو. بنابراین تعارفش را قبول نکرد و گفت 
درس��ت صحبت ک��ن. از طرفی یک نفر 
کاپش��ن مش��کی از اینکه دی��د درازهی 
به جای آهنگ مش��کی رنگ عشقه، دارد 
با موبایلش “دی��ر اومدی نخوا زود بری” 
را پلی می کند، شاکی شد و با تنی چند 
لگ��د وی را ب��ه بیرون هدای��ت کرد. اما 
درازهی با شجاعت فراوان پای مر قانون 
را کش��ید وسط. با اینکه هوا سرد بود اما 
از جانش گذش��ت . مر قانون را از تنش 
درآورد و آت��ش زد تا به بقیه نمایندگان 
ده��د  خب��ر 
ک��ه  این گذر 
نا امن اس��ت. 
باسط  اینگونه 
درازه��ی فداکار  
هم��گان  ب��ه 
فهمان��د که برای 
نجات ماشین بقیه حتی 
بای��د  در س��رما از  مر 
قانون هم گذش��ت و 

فداکاری کرد. 
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سه شنبه ها و پنجشنبه ها بخوانید

محمدحسین رحیمي

وقــِت 
»بايد بشود«

خوش خیالیم که این مرحله طی خواهد شد
کار این قوم به تدبیر، ok خواهد شد

مثل دیرین، نشود دیرتر از این کاری
کارهای همه ارجاع به وی خواهد شد

آفتابی که ز شهریور برجام رسید
باعث گرمی سرمایش دی خواهد شد

آن همه مغز فراری شده برمی گردند
این نیستان همه سرشار ز  نی خواهد شد

دو هزار و سی)2030( و کرسنت فراموش شوند
رقص و کاباره و کنسرت play خواهد شد

چهل و پنج هزاری که ز یارانه رسید
خرج صد بار سفر سوی دوبی خواهد شد

»دولت قبل« اگر لب به حرامی زده بود
از لب دولت فعلی همه قی خواهد شد

خر آماده  چینی به پکن خواهد رفت
اسب تولید از این مرحله پی خواهد شد

وطن ما ز تقالی وزیر ورزش
خاستگاه بشری همچو ِکلِی خواهد شد

جسم از باده  روحانی تو مست شود
سرکه در شیشه  عمر همه ِمی خواهد شد

ُزل زده بر دهنت، چشم طرفدارانت
وقِت »باید بَِشود« های تو ِکی خواهد شد؟

باید بگویم که ما ش��ب یلدایمان را در 
ترافیک جاده شمال گذراندیم و آن یک 
دقیقه اضافی را از پش��ت نیسان پایین 
ریختیم و بابایمان صدای ش��هرام شب 
پره را تا آخر زیاد کرد و ما قر ریز آمدیم. 
البته قر دادن بابایمان کمی درش��ت تر 
از ری��ز بود. او از وقت��ی فیلم ابد و یک 
روز را دیده است پیمان معادی را الگوی 
قر دادنش قرار داده و همیش��ه خدا در 
نقطه مرک��زی  مجالس محور می زند و 
من و پنج برادرم برایش شلوغ می کنیم 
و س��وت بلبلی می زنیم. مام��ان به بابا 

افتخار می کند که آنقدر هنرمند است.
صبح یل��دا، یعنی فردای ش��ب یلدا ما 
همچن��ان در ترافیک بودی��م و منتظر 
بودی��م تا فقط به دور برگردان برس��یم 
تا س��ر خر را کج کنیم و الف��رااار. مادر 
مي گوید جاده چالوس س��رگردنه است 
و همه چیز گران اس��ت. من از بابایمان 
خواس��تم  برایم بادکنک بخ��رد ولی او 
گفت فق��ط چهار درصدی ها می توانند 
در ج��اده چالوس خری��د کنند و اینجا 
گوش بر زیاد هس��ت. م��ن هم از ترس 
اینک��ه گوش��هایم را نبرند،ب��ی خیال 
بادکنک ش��دم و خودم کیسه فریزر را 
که مام��ان  داده بود تا اگر حالم به هم 
خورد در آن اس��تفراغ کنم،باد کردم و 
دورش را نخ بستم و هوا کردم. بابایمان 
همیش��ه می گوی��د آنهایی که وس��ط 
ترافیک از جاده خاکی می روند گوساله 
هس��تند ولی خودش امروز چندین بار 
دنبال گوس��اله ها رفت. ح��اال نمی دانم 
به بچه هاي گوس��اله چه مي گویند؟ ای 
کاش بابایم��ان در تعریف از مردم دقت 

خاطرات شمال
بیشتری به خرج می داد تا کل خانواده 

را زیر سوال نمی برد.
مامانم��ان خیل��ی دوس��ت دارد ادای 
باکالسها را دربیاورد و در ضبط ماشین 
نوار خارجکی بگذارد و صدایش را نازک 
کن��د و همه کلمات را غل��ط غلوط  با 
خواننده تکرار کند ولی بابایمان معموال 
اجازه نمی دهد و می گوید خارجی ها هم 
اگر به جاده چالوس بیایند امشوشوئشه 

گوش می دهند.
در راه برگشت، من خیلی ناراحت بودم 
چون شلوارکهایمان را نپوشیدیم و جوج 
و نوشابه نزدیم. بابایمان هم که تحمل 
ناراحتی مرا نداشت کنار رودخانه ای در 
جاده نگه داش��ت و ما شلوارکهایمان را 
پوشیدیم و جوج و نوشابه زدیم  و مثل 
بچ��ه پولدارها س��لفی گرفتیم. بعد هم 
بابایمان با کتاب تعبیرخواب برای همه 
فال حافظ گرف��ت و به قول مامان، تن 

حافظ خدابیامرز را در گور لرزاند.
م��ا ح��اال در کالنتری هس��تیم چون 
بابایمان ب��ا کامیون جلوی��ی در جاده 
دعوایش ش��د و قفل فرمان را برداشت 
و رانن��ده کامی��ون هم قف��ل فرمان را 
برداش��ت و همدیگر را لت و پار کردند. 
من همیش��ه عاشق پایان مهیج بودم و 
اینچنین بود خالصه ای از طوالنی ترین 

شب سالمان...

سارا شایسته

نماینده پشت در است. یک ربع دو انگشتی در 
می زند ولی کسی در را باز نمی کند. نماینده 
خویش��تن داری می کند. هر دو دقیقه بقیه 
مراجعه کننده ها به داخل اتاق می روند ولی 
اجازه ورود نماینده را نمی دهند.  نماینده زیر 
لب چیزی را تکرار می کند ولی کسی متوجه 

نمی شود.

کارمند از یک زاویه خشن نماینده را فتوشاپ نماینده چند کلمه مربوط به آنجا می گوید. میان وعده به س��رویس بهداش��تی می رود. می برد  تا چایی سرد شود . کارمند بعد صرف حرف نماینده را قطع می کند.45 دقیقه زمان پای شما ملت فهیم و شریِف... کارمند باز هم میان وعده می رود. نماینده می گوید من خاک کند می گوید برو فردا بیا. کارمند برای صرف شریِف... کارمند اجازه نمی دهد حرفش را تمام صبحان��ه م��ی رود. نماینده می گوی��د مردم کارمن��د از اتاق بیرون م��ی آید و برای صرف 
می کند.  

نماین��ده همچن��ان منتظر اس��ت.  در زمان 

معطل شده به حساب حقوق مردم می رسد. 

هرکدام را چندبار مرور کرده اس��ت. گوش��ی 

اش زنگ می زند. بعد از چند ثانیه با عصبانیت 

تلفن را قطع می کند. نفس عمیق می کشد 

و با گوشی هوش��مندش دوز بازی می کند تا 

حوصله اش سر نرود.

سر خودش می گذارد. باز هم فتوشاپ می کند و سر نماینده را روی گوید دوست ندارد کارش را انجام دهد. کارمند دهید؟ کارمند دوب��اره فحش می دهد و می گوید چرا فحش می دهید و کارم را انجام نمی دهد. نماینده سکوت می کند و با احترام می و چی��زی نمی گوید.  کارمند به او فحش می را امروز انجام نمی دهد. نماینده تحمل می کند بوووق...به او می گوید برود و فردا بیاید. کارش کارمند به نماینده می گوید کی تو را راه داده؟  می نشیند. نماینده به اتاق می رود.کارمند به اتاق بر می گردد و پش��ت سیستم 

کارمند به مردم می گوید که او نماینده مجلس 
است و می خواهد که بیرونش کنند. مردم با 
چوب و چماق به نماینده حمله ور شده و سیاه 

و کبودش می کنند. نماینده مظلوم است.

بسـتنی  
عروسکی

محسن انصاری نژاد

روزنگار فعال ترین نماینده مجلس از مشروطه تا حاال

خاطرات یک نماینده معمولی مجلس
- اووَوه اووَوه ]ب��ه هم��راه اص��وات ناهنجار 
دیگر و بوهای کش��نده![ ام��روز خیلی دلم 
درد می  ک��رد و ش��یر مادر کیفی��ت الزم را 
نداش��ت به همین خاطر کمی شیر خشک 
خوردم.)می  دانم زیادی از اول شروع کرده  ام 
ولی می  خواهم بدانم آخر چه چیزی ممکن 
است ذهن پدر و مادری را جوری تحت تاثیر 
قرار بدهد که فردای به دنیا آوردن بچه  ش��ان 
برایش دفترچه خاطرات بخرند و تا روزی که 
خودش نوش��تن یاد بگیرد برای نوزاد خاطره 
بنویسند؟ آیا ایمان ندارید که این نشانه  ای از 
یک اتفاق مهم اس��ت؟ از این ایام آروغ  گیری 
و پوشک  گیری بگذریم تا زمانی که حداقل به 

نوشته  های خود نماینده برسیم(.

- یک دو س��ه! آذمای��ش می  کنیم. بابا عنار 
دارد. آن م��رد ب��ا داص دارد. موفقّیط خیلی 
ِهس خوبی اس��ت. باالخره بعد از پنج س��ال 
م��ردودی ام��روز کالس اول را قبول ش��دم و 
می  توان��م خودم دفترچه  ام را بنویس��م. اَجب 
دوای��ی کردیم ام��روز. اگر بچه  ه��ا جلویم را 
نگرفت��ه بودند خرخره  ش��ان را جوییده بودم. 
فالن فالن شده  های فالن. شکر می  خورند که 
من را بازی نمی  دهند. از آنها بزرگتر هس��تم 
که باش��م. دلیل نمی  ش��ود. دی��ر می  آیم که 
می  آیم به کسی چه؟ َوَست بازی می  خابم که 
بخابم، به کسی چه؟ احساسه عجیبی دارم، 
فکر می  کن��م می  خواهم وقتی بزرگ مجلس 

شوم.)کلیدی  ترین خاطره دوران طفولیت آقا یا شاهرخ بایرامی
خانم نماینده(.

- اس��تاد نفهمید. فارغ التحصیل شدم! )پایان 
ترم سیزده(.

- می  گویند س��خت است مستقل وارد مجلس 
ش��وم. اگر وارد مجلس نش��وم نمی  توانم حق 
مردم را کف دستش��ان، چیز یعنی حق مردم 
را استیناف کنم. نه استعفا کنم! اَه من همیشه 
این استس��قا و اس��تمطاع و اس��تفراغ را با هم 
قاط��ی می  کنم. خالصه تصمی��م گرفته  ام وارد 

لیست شوم.  

- وارد لیست شدم. ولی فکرش را نمی  کردم که 
این قدر درد داشته باشد. 200 میلیون تومان؟ 
آن هم توی ارزونی  ها؟ بازنویسی: خدا رو شکر 
ک��ه 200 میلیون توم��ن از پول  های زائدم کم 
ش��د. حاال بهت��ر و چابکتر می تون��م به مردم 

خدمت کنم!

- ام��روز رک��ورد زدیم. حواس��م نبود دس��تور 
جلسه چیس��ت ولی زود رای دادم. 20 دقیقه 
خیلی رکورد خوبی است. می  گویند احتماال در 

گینس ثبت می  شود. 

- ق��رار اس��ت تا چند دقیقه دیگ��ر طرحی را 
... . خواب��م ب��رد و نفهمیدم ک��ه چه طرحی 
رای  گیری ش��د. به بغل دستی  ام سپرده بودم 
ک��ه اگر خوابم برد از طرف من هم رای بدهد. 
وقتی بیدار ش��د باید از او بپرسم که چه رایی 

داده است.

- یک��ی از نماینده  ها به یک��ی از مردم توهین 
کرده که این چیز عجیبی نیس��ت ولی این بار 
ی��ک اتفاقی افت��اده که برای رس��یدگی به آن 
جلسه غیرعلنی داریم. خیلی اعصابمان خرد 
اس��ت. ظاهرا فرد توهین ش��ونده نتوانسته 
ح��ق مطل��ب را در براب��ر توهی��ن صورت 
گرفت��ه ادا کند و آن چنان ک��ه باید اهانته 
در نیام��ده که ما این مش��کل را از بازی نقش 
مکمل می  دانیم. طرف اصل مقواس��ت. آخر 
چه کسی در مقابل توهین می  گوید: »برادر 
م��ن«؟ )گویا ل��و رفت ک��ه نماینده عضو 

کمیسیون فرهنگی است(

- ام��روز خیلی روز س��ختی داش��تم و 
همه  اش به محاسبات کالن بودجه  ای 
گذش��ت. فکرم همه  اش درگیر فرد 
توهین ش��ونده اس��ت که ظاهرا 
بوده. حس��اب  کارمند گمرک 
کردم دیدم با بودجه اختصاص 
یافته به مجلس هر س��اعت 
جلسه در مجلس یک و نیم 
دارد.  تومن هزینه  میلیارد 
ب��ا این پول می  ش��ود پنج 
دس��تگاه توالت مجلل در 
مجلس س��اخت که گالب 
راحت  ت��ر  ب��ه روی  م��ان 
کارم��ان را بکنی��م. اگر 

آن کارمند گم��رک راحت کار آقای نماینده را 
راه می  انداخت همه هزینه  هایی که به جلسات 
رس��یدگی به توهین ش��ده ب��ود صرفه  جویی 
می شد. می  خواهم پیشنهاد بدهم این هزینه  ها 
را هم ب��ه اتهامات کارمند اضافه کنند. مرتیکه 

»برادرمن« گو.

- فیلم جلس��ه غیرعلنی  مان درآمد. خوش فرم 
و قصه گو. فقط ای��ن هم مثل بقیه فیلم  ها که 
در م��ورد نماینده   ه��ا در می  آید تقطیع ش��ده 
ب��ود. مدرک هم دارم. حتما ش��نیده  اید که در 
این فیلم چند بار کلمه بیشعور گفته می  شود. 
اصال بیش��عور با استانداردهای فحاشی مجلس 
هم  خوان��ی ن��دارد. نماینده  ها زی��ر فیوز فحش 
نمی  دهن��د. کامال مش��خص اس��ت ک��ه فیلم 
دست  کاری شده! ثانیا مگر ندیدید که نماینده 
درون فیلم می  گوید استعفا می دهم؟ پس چرا 
نداد؟ اگر نماینده واقعا این حرف را زده بود به 
آن عم��ل می  کرد. نماینده  ها تا به حال به کدام 
وعده  شان عمل نکرده  اند که این دومی باشد؟ ما 

که دروغ نداریم بگوییم.

- امروز چن��د برگ کاغ��ذ را در مجلس آتش 
زدن��د. از صحبت  ها این گون��ه بر می  آید که به 
رکوردمان ربط دارد. فک��ر کنم گینس چلغوز 
قب��ول نکرده رکوردمان را ثبت کند و بعضی از 

دوستان کتاب نمادین گینس را آتش زده  اند.

- امروز شفافیت آرای نمایندگان به رای گذاشته 
شد. من به ش��فافیت آرا رای ... . کلمه دادم یا 
ندادم را نمی نویسم تا رای  ام معلوم نشود. شاید 
بعدا خاطراتم چاپ ش��د. یکی نیس��ت به این 
مردم بگوید شما که طاقت شنیدن چند کلمه 
معمولی را از زبان نماینده  های  تان ندارید برای 
چه الکی شفافیت مجلس را پیگیری می کنید؟ 
اول بروی��د ظرفیتش را در خودتان ایجاد کنید 

بعد مطالبه کنید. 

- حوصله ام س��ر رفته بود و داش��تم در گوگل 
ولگردی می  کردم. کلمه توهین را سرچ کردم. 
بع��د از »توهی��ن وزی��ر بهداش��ت«، »توهین 
نماینده به کارمند« دوم بود که این یعنی باید 
بیشتر تالش کنیم. چه معنی دارد کسی که ما 
خودمان با رای اعتماد به او وزیرش کرده  ایم از 
ما پیش��ی بگیرد؟ ولی خوشمان آمد در نتایج 

ویدئویی، فیلم نماینده اول است. 

فرد توهین شونده

ای به قربان تمام فحش های خوشگلت
می خری یک شهر را با لکسوس ناقابلت

شصت و نه ثانیه از وقتت هدر شد پشت در
شصت و نه قانون فدای کار خیلی عاجلت

ما که از دستت سرکاریم، پس مچکریم
تو خود شغلی گلم! هستیم ماها شاغلت

چشم و چالت خوب و لبخندت قشنگ افتاده است!
چیست با آن فیلمبردار کذایی، مشکلت؟

ُمّر قانون مال ما، تفسیرهایش مال تو
می شود “اما”، “بجز”، “هرچند”، “غیر از” ، شاملت

هععی! جمع فیش من با هفت جدم می شود 
تازه هم سنگ شیلنگ مستراح منزلت

نان خشکی سق زدیم، آن هم که دارد می شود
پیش مرگ شیشلیک و پیتزا و کوکتلت

زاهدان را دیدی و گازیدی و رفتی فقط
کاش از بی گازی اش، می سوخت ماشین دلت

جای آن “تِکرار” اگر “تَکرار” شد، ما کرده ایم
تا شود قافیه  هم یکدست، بدجوری “ِغلط”

خانه  ملت اگر ایراد دارد، سال بعد
خانه اش را بازسازی می نماید، پیِپلت

شاخ اگر شد اجنبی و شأن مجلس را شکست
شاخ او را می کند فی الفور، کف گرگی، فِلَت

سرچ کن! ما شیعه و سنی، به هم پیوسته ایم
غیر از این  را یافتی، پس هست ِکرم از گوگلت

ول ُکَنت را ول کن از قومیت و مذهب رفیق!
تا کند این شاعر سیریش باغیرت، وِلَت

فهیمه انوري

تمام 
فحش های تو!

آن ستاراالسرار ماهر، آن شیرین سخن طاهر، 
آن صداقت پیشه  قادر، آن بی قرار مخلص، آن 
نور دیده  مجلس موالنا »محمدباسط درازهی« 
در مریدان داری و مردم زاری  س��رآمد خاص 

و عام بود.

آورده اند ک��ه روزی دوان دوان راهی مجلس 
بود. کسی به او برسید و بگفت: به کجا چنین 

شتابان؟ 

درنگی کرد و بگفت: به س��وی خدمت. همانا 
برای ما خدم��ت نون شبی س��ت واجب، که 
قضایش حرام اس��ت و درتاخیرش ضرر های 
کالن و در ترخی��ص و تصویبش س��ود های 

لوکس.  

از مریدان نقل اس��ت که س��الی ب��رای رفع 
حاجت��ی از مردی مظلوم، ب��ه گمرک داخل 
بشد. به اش��تباه، مردی نامعلوم الحال وی را 
نافرمان��ی بگفت و او را در صف انتظار مغموم 
کرد. رعش��ه ای بر اندامش افتاد. نعره ای بزد و 
گریبان چاک چاک کرد. بوسه ای به احترام بر 
دست مرد بزد و توصیه هایی در باب خورد و 
خوراک و افعال کرد. در چنان حالی فرو رفت 
که فتوش��اپ بر وی واجب گردید و س��پس 

تقطیع شد. 

مریدی از مریدان وی گوید: ش��بی در خواب 
پینوکیو را دیدم که چیزی را زمزمه کرده دماغ 
دراز  کن��د و آن را بب��رد. دوباره چیزی گفته، 
دماغ دراز کند و آن را ببرد. از او پرس��یدم چه 
شده که این گونه اختیار از کف داده ای؟ بگفت: 
به راس��تی که در دنیا کس��ی را راستگو تر و 
خوش رفتارتر از محبوب منتخبم محمدباسط 

درازهی نیافتم.

فیروزه كوهیانی

باری دگر 

محمد حسین رحیمی

محمدحسین بناكاران

شغل فرهنگي ■
20 هزار ش��غل فرهنگی ایجاد می شود. 
روزنام��ه دولتی ایران در خبری نوش��ت: 
تفاهم نامه ایجاد 20هزار ش��غل فرهنگی 
میان رییس سازمان برنامه و بودجه، وزیر 
فرهنگ و ارشاد و رییس صندوق توسعه 
ملی امضاء ش��د و به زودی کار ایجاد این 
20 هزار ش��غل فرهنگی آغاز خواهدشد. 
پیش از ای��ن تفاهم نامه هایی براي ایجاد 
یک میلیون و ُخرده اي ش��غل سیاس��ی، 
آماری،  ورزش��ی،  اقتصادی،  اجتماع��ی، 
پولی، بانکی، صنعتی، س��نتی و غیره ای 
می��ان رؤس��ای س��ازمانها و وزارتخانه ها 
منعقد ش��ده بود که همگی آنها به عالوه 
ای��ن 20هزار تا، ظرف مدت س��ه تا پنج 
روز، اجرایی خواهند ش��د، نهایتاً صد روز 
دیگه! بنابر همین گزارش، طی پنج سالی 
که از دولت تدبیر و امید گذش��ته اس��ت 
هرس��ال بیش از یک میلیون و چهارصد 
و ش��صت و ش��ش هزار و دویست و سی 
و نُه و نیم ش��غل در کش��ور ایجاد شده 
که نسبت به همین مدت در دولت قبل، 

خیلی باحال بوده است.

افسوس خورد ■
130 هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل 
شناس��ایی ش��دند. روزنامه ایران به نقل 
از معاون رفاهی وزی��ر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی از شناس��ایی این دانش آموزان 
خب��رداد و اب��راز امی��دواری ک��رد ای��ن 
وزارتخان��ه بتواند باق��ی دانش آموزان را 
نیز شناس��ایی و از خطر سوختن برهاند. 
در پی انتش��ار این خبر، سرپرست اداره 
بازبینی مدیریت گرمایش��ی معاونت گرم 
و س��رد س��ازمان پژوهش��های کاربردی 
آم��وزش و پرورش ضمن ابراز تأس��ف از 
این خبر به خبرن��گاران گفت: ما هم هر 
روز ُکلی دانش آموز و دانش��جو و اقش��ار 
دیگر را شناس��ایی می کنیم، حاال بیاییم 
و ج��ار بزنیم که م��ا اینها را شناس��ایی 
کردیم؟! این کار درستی نیست و مسائل 
درون دول��ت باید درون دولت بماند. وی 

در پایان افسوس خورد.

روابط فامیلی ■
مدارس غیردولتی با روابط فامیلی اداره 
می ش��ود. این، عنوان گزارش��ی اس��ت 
ک��ه روزنامه دولتی ایران آن را منتش��ر 
ک��رده و در آن یادآور ش��ده اس��ت. در 
ای��ن گزارش آم��ده: تنها جای��ی که در 
کش��ور ب��ه ص��ورت فامیلی و ب��ا روابط 
خواهر- ب��رادری اداره مي ش��ود همین 
م��دارس غیردولتی اس��ت ک��ه پُرواضح 
اس��ت دولتی نیس��تند و ربطی به دولت 
ندارند و دولت اص��اًل فامیل برنمی دارد. 
نویسنده این گزارش اذعان کرد که این 
دول��ت همانطور که فامی��ل برنمی دارد، 
فامی��ل را زمین هم نمی گ��ذارد و بهتر 
اس��ت مردم یا هرکاندیدای آنطرفی که 
مس��ئول م��دارس و آم��وزش و پرورش 
است خودش برود - یا بیاید - فکری به 
حال مدارس غیردولتی و روابط فامیلی 
داخل آنها بکن��د. این گزارش همچنین 
ضمن برشمردن معایب روابط فامیلی در 
مدارس غیردولتی، این روابط را موجب 
نرسیدن گازشهری به مدارس سیستان 
و بلوچستان دانست و از اینکه هنوز هم 
در برخی مدارس از وس��ایل گرمایش��ی 
نفتی و غیرایمن اس��تفاده می شود ابراز 
نگران��ی ک��رد. در پایان ای��ن گزارش از 
مسئولین خواس��ته شده است تا 1400 
فکري به حال روابط فامیلی در مدارس 

غیردولتی کنند.

بهزاد توفیق فر

سکانس های حذف شده از فیلم نماینده سراوان

فاطمه جواهری

ذکر 
»باسط درازهی«

اعلی مقام توهینه !

سیدمحمدجواد طاهری ■

وضعیت كاخ سفید در اول دی ماه پیرارسال
)اتاق باراک اوباما در کاخ سفید(

اوباما: اوه اوه ببین چی نوشته جان!
جان كری: مگه چی نوشته باراک؟

)اوباما از ش��دت خن��ده نمی تواند حرف بزند و 
روی زمین می افتد(

جان ك�ری: خب بخون دیگ��ه »فرد مودب و 
باهوش!«

)اوباما که در حال گاز زدن گوشی ساخت ژاپن 
است شدیدتر می خندد(

جان كری: بده اصال خودم می خونم. امضای... 
)او هم از ش��دت خنده روی زمین می افتد و به 

خود می پیچد(

)میشل اوباما با سینی چای وارد اتاق می شود(
میش�ل اوباما: به به رئیس و وزیر خوب باهم 
خلوت کردید! چی شده باراک؟ به منم بگو! باز 

با کسی تلفنی حرف زدی؟!
)اوباما درحالیکه دارد دکمه های گوش��ی ژاپنی 
را ق��ورت می ده��د به روزنامه روی میز اش��اره 

می کند(
میش�ل اوباما: چی نوشته؟! امضای کری... )او 

هم از شدت خنده پایه میز را گاز می گیرد(
)جو بایدن با در دس��ت داش��تن یک روزنامه 
درحالیک��ه ب��ه ش��دت می خن��دد وارد ات��اق 

می شود(

جو بای�دن: بچه ها ببینید ت��وی این روزنامه 
طن��ز ایرانی چ��ه تیتری چاپ کردند. نوش��ته 

»امضای کری تضمین است!«
)اوبام��ا درحالیکه دارد اش��کهای خود را پاک 
می کند، می گوید( چی میگی جو؟! این روزنامه 
طنز نیس��ت که، روزنامه سیاس��ی روشنفکرای 

ایرانی هست بابا!
)ج��ان کری همانطور که س��رش را ب��ه دیوار 

می کوبد،  می گوید:(
همیشه بابابزرگم می گفت به دو چیز اطمینان 
نکن؛ یکی عکس روی بستنی عروسکی، دومی 

به قول یک آمریکایی! 

فاطمه سادات رضوی علوی


