
  
  ی نبومي ابراهیآقا

  سالم
  
 جواب دي خواسته احاي را که صری موارد،در پاسخ"  چه کنم؟ديبه من بگوئ: "دي نوشته ارتاني مطلب اخدر
 رضا اختصاص داشت  امامی عشق را که به زندگتي والالي سردانمينم.  دارمشنهادي پکياما اول . دهميم

رضا به ايران و پايتخت مامون، وزير اعظم مامون به او گفت که ايد يا نه؟ در آن سريال بعد از آمدن امام  ديده
مامون گفت ما قبال . پيشنهاد پذيرش خالفت را به امام رضا ندهد و در عوض از ايشان واليتعهدی را بخواهد

فضل به مامون گفت عوام حافظه . اعالم کرده ايم که ميخواهيم حق به حقدار برسد و امام رضا را خليفه کنيم
  ! ی ندارند و خواص را هم جمع ميکنيم و ميخريمخوب

يک وقتی من خواستم با اتکا . منظورم اين است که حافظه خوبی داريد. من فکر ميکنم شما جزو خواص هستيد
به خرد جمعی قولهايی را که احمدی نژاد داده و به آنها عمل نکرده جمع آوری و ليست کنم که متاسفانه ميسر 

 که توصيه ميکنم اول p?/com.midinternet.www://http=785به آدرس ( اين پست اين کار را با. نشد
پيشنهاد من اين است . در وبالگم شروع کردم و خواستم از طرح بازی های وبالگی استفاده کنم) آنرا بخوانيد

شايد اگر مشابه چيزی که من شروع کردم را شما شروع کنيد، . پردازيدشما که حافظه خوبی داريد به اين کار ب
با توجه به اينکه افراد زيادی شما را می شناسند و قبول دارند، موفق به جمع آوری اين کلکسيون شويم که 

 که داده و عمل ليستی از حرفهای چرت و پرتی که احمدی نژاد زده و يا قولهايی. برای تاريخ الزم است
... نکرده و يا تغييراتی که در روشهای اجرايی داده و ثبات نداشته و يا پيگيری و استمراری در کار نبوده و 

به نظر من خودش ميشود يک مثنوی هفتاد من کاغذ که شايد خيلی هم حوصله برای خواندن همه اش نباشه 
اگر الزم باشد يک . ناوين اين ليست به شما کمک کنماگر بخواهيد من حاضرم در دسته بندی ع. ولی ارزشمنده

برای اين کار و ميتونيم از همون پست فوق ايميل در جی ميل درست ميکنيم مخصوص جمع آوری اطالعات 
  :و اما در مورد پاسخ سواالتتان در پست اخير. منتظر پاسخ شما برای اين مورد هستم. الذکر هم شروع کنيم

خيلی جالب است و البته خيلی از آنها اصال هم جنبه طنز ندارد و کامال به نظر من طنزهای شما  -١
اما نکته ديگر اينکه بعضی . البته شايد بهتر باشد که مطالب جدی را جداگانه بنويسيد. جدی است

وقتها کمی طوالنی می نويسيد که حالت توضيح واضحات پيدا ميکند و شايد از حوصله خوانندگان 
  . کم گوی و گزيده گوی چون در:توصيه. خارج باشد

وقتی نوشته های شما را ميخوانم اصال فکر نميکنم که دور از کشور و مسائل آن هستيد و اتفاقا با  -٢
در هر . توجه به اينکه ميدانم در ايران نيستيد برايم جالب است که چقدر مسائل برايتان ملموس است

 حال به طنز نويسی ادامه دهيد
  
  
  


