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سرمقاله
محمد امین ناصری فرد

شناسنامه

سالم خدمت تمامی خوانندگان سانسوریا...

که دارند از  که دارید از همین ابتدا می خوانیدش و چه اون هایی  چه شمایی 

باالی سر ما به مقصد صفحات بعدی نشریه پرواز می کنند.

نه که دلگیر باشم از اون ها اما خب این اواخر پرواز کردن خیلی خطرناک شده، 

ممکنه ناگهانی بری تو مسیر پرواز جنگنده ها و...

باالخره هرجا آدمیزاد باشه امکان بروز خطا ممکن میشه.

که  توصیه من برای شما هم مسیر شدن با قطار سانسوریاست. سانسوریایی 

گذراندن دو شماره، در ایستگاه سوم به دنیای آموزش مجازی رسیده  پس از 

و احتماال مدتی توی این مکان ناشناخته توقف کنه! اگه دلیلش هم بخواین 

بدونین تا آخر متن باید صبر کنین.

آموزش مجازی؛ جلوه ای تازه از درس و دانشگاه و تحصیل، دنیایی که هم نیمه 

روشن داره و هم نیمه تاریک و ناشناخته اما به هرحال همه ناگزیرند به قدم 

گذاشتن بهش.

به امید روزهای بهتر برای سیستم آموزش کشور.

خب بذارید کمی درباره خودمون بگم:

اگه به مسیر حرکت سانسوریا توی این چندماه توجه کنید )حتی اون زمانی که 

یتان است سومین شماره از گاهنامه فرهنگي طنز  نشریه اي که پيش رو
که در مرداد 1399 منتشر شد. یا مي باشد  سانسور

تالشمون  این  ماحصل  و  کردیم  تالش  خیلي  مجوز  گرفتن  براي  ما 
شماره مجوز 99185 شد.

هر نشریه یک پدر داره، کسي که اعضاي نشریه مثل بچه هایش هستند 
و آقاي محمدامین ناصري فرد چنین شخصیتي رو اینجا دارند.

که هدایت بقیه رو به عهده مي گیرند  گروهي یکي دونفر هستند  تو هر 
گروه به هدفش برسه اینجا هم خانم  کارها طبق برنامه انجام بشه و  تا 
کیش بافان این مسئولیت رو به  ینلي و آقاي سیدمحمدجواد  فرزانه ز

عهده دارند.
البته زحمت اصلي نشریه رو دوش خانم ها و آقایان

سادات  اخوان-طاهره  رضا  افکار-  یگانه  راد-  اعتمادي  فاطمه 
رسولي-  معصومه  تقی زاده-  یگانه  بين-  ک  پا فرناز  بهره مند- 
سعدآبادي- محمدمهدي  ساماني-  حسین  رضائی-  محمدمهدی 

علي  پور-  عابدي  مهدي  صنعتي-  زهرا  شکاری-  حسام الدین 
علي  مرداني-  علیرضا  فریدیان-  یوسف  یاني-  غور زهرا  غفاري- 

نظامي
یا معنا نمیده. هست و بدون وجود اون ها سانسور

قرار  کنار هم  زیبا  و  اینقدر منظم  که متن ها و عکس ها  گه مي بينید  ا
یکتا هست. گرفتند بخاطر وجود آقاي حسین فکور

ما مي دونیم که فقط متن خوندن چقدر براتون سخته پس از آقایان رضا 
اخوان و محمدمهدي سعدآبادي و خانم ها یگانه افکار و زهرا صنعتي 

خواستیم با طراحي هاشون نشریه رو براي شما قابل تحمل تر بکنند.
سید  آقاي  هم  همین  براي  نویسندگیه  نمک  نوشتن  غلط  قطعا 
یادي شور  کیش بافان متن ها رو بررسي مي کنند تا نشریه ز محمدجواد 

نشه):

درگاه ها  این  از  می تونید  باشید  ارتباط  در  ما  با  خواستید  احیانًا  گر  ا
کنید استفاده 

................... @sansooria_mag :شبکه های مجازی .........

............... تلفن تماس: 09154859288 ........................

اسمش سانسوریا نبود( حتما تغیيرات زیادی رو توی نشریه مشاهده می کنید.

کردیم خودمون رو ارتقا و رشد بدیم و در اثر رشدمون  طی هرشماره ما سعی 

نشریه هم بهتر بشه و الزمه ی این رشد تغیيره.

که تغیير نکنه آدم مرده  به قول معروف )البته نمیدونم معروفه یا نه(«آدمی 

هست« و ما هیچ دلمون نمی خواد بازیگران فصل جدید سریال زامبی ها 

بشیم!

و  برای شما خوانندگان  ناگوارکننده ای  و خبر  آخر متن  به  خب می رسیم 

طرفداران سانسوریا و اون هم این که به دلیل شروع ماه های عزاداری محرم و 

صفر چاره ای نیست جز اینکه مدتی ازتون فاصله بگیریم.

ان شااهلل در اولین فرصت بسیار پرقدرت تر در خدمت شما خواهیم بود پس 

منتظر ما باشید.
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از دید دانشجو:
شنبه، 16 فروردین ماه 99، ساعت 11:30:

خواب  بود  صبح  ساعت ۱۰  که  را  مجازی ام  کالس  اولین 
که حتی  ماندم. از آن درس های تحلیلی و محاسباتی بود 
یک جلسه را هم نباید از دست می دادم. خوشبختانه بعد از 
کردم فهمیدم  کالس را چک  گروه  اینکه ویندوزم باال آمد و 
که استاد هم به دلیل وارد نبودن به سیستم آموزش مجازی 
کالس را کنسل و به ساعت ۸ شب موکول کرده است. این، 

آغاز باشکوه فصل جدیدی در زندگی تحصیلی من بود. 
همان روز، چند ساعت بعد:

کالس بعدی ساعت ۲ ظهر تشکیل شد. با مقنعه و ظاهری 
کردم رخ جذاب ترم را  معقول پای لپ تاپ نشستم و سعی 
نشان دهم که بعد از چند دقیقه فهمیدم کسی مرا نمی بيند و 
ترجیحا بهتر است به درس توجه کنم. جهت احتیاط قصد 
دارم تا چند روز بعد هم از ترس فعال بودن تصویر ابتدای ورود 
که از  کالس وبکم موبایل یا لپ تاپ را بپوشانم تا زمانی  به 

سفید بودن وضعیت و موفقیت استتارم مطمئن شوم.
فاز  گرفتن  )وقت  امتحانات  آستانه  در  ماه،  خرداد  اواخر 

تحلیلی و جامعه شناسانه است(:
انجام  فراوان، به قدری این مدت مشغول  با عرض پوزش 
تکالیف و پروژه ها و کویيزهای اساتید محترم )که اسم آن را 
»ارزشیابی مستمر« گذاشته اند( بودم که مجالی برای نوشتن 
که آموزش مجازی معایب زیادی دارد  نبود. همه می دانیم 
مانند قطع و وصلی اینترنت، کسل کننده)تر(شدن کالس ها، 
عدم یادگیری کامل، جالب به نظر رسیدن مدل گل های قالی 
کردن به آخرین  گچ دیوار و در مفیدترین حالت فکر  و ترک 
روش های راه اندازی کسب و کار و کال هرچیزی به جز درس. 
اما قبول کنید که مزایایی هم دارد به خصوص در ماه رمضان 
که تحمل کالس های گرم از نوع آتشین دانشگاه بسیار سخت 
است. و به خصوص تر کالس های دانشکده ادبيات که دقیقا 
از نظر موقعیت جغرافیایی در حد فاصل گوشته و هسته کره 
کرام الکاتبین  کارم به  که می ترسم  زمین قرار دارد. از آنجایی 
بکشد دیگر خیلی توضیح نمی دهم تا یک وقت لو نرود که در 
این مدت اغلب در چرت بودیم و با رجوع همزمان به ۵ منبع 
در زمان امتحانات مستمر و مشورت در گروهک های مخفی 
با دوستانمان این امتحان ها را به پایان رساندیم. من به کسی 

نمی گویم شما هم صدایش را درنیاورید. 
20 تیر ماه، 5 دقیقه بعد از اتمام آخرین امتحان: 

سیستم آموزش مجازی به نظر من خیلی جالب بود. هر چند 
وقت یکبار من را بيرون می انداخت و دیگر هم راه نمی داد. 
دقیقا مانند خانمی که با همسرش قهر می کند باید کلی نازش 
کالس  تا بگذارد وارد  را می کشیدم و التماسش را می کردم 
شوم. به سبب ورود و خروج های متعددم )که مدیونید باور 
نکنید همه اش به خاطر مشکالت سیستمی بوده و من آدمی 

که در زمان کالس اینستاگرام و تلگرام را چک کنم(  نیستم 
حدود ۴-۵ نفر از جمعیت کالس را من تشکیل می دادم، به 
که سیستم در هر ورود و خروج جلوی اسمم  لطف عددی 
که  نکند  فکر  خودش  با  استاد  بودم  امیدوار  می گذاشت. 
کار می کنند. برخی  ۵تا یگانه تقی زاده دقیقا سر کالس چه 
اساتید هم که می خواستند برای امتحانات مجازی معرفت 
خود را در حق دانشجو تمام کنند، فقط یک بار اجازه شرکت 
کسی خدایی نکرده نتش تمام  در آزمون را می دادند و اگر 
یا قطع می شد یا به هر دلیلی از سامانه خارج می شد دیگر 
مشکل خودش بود و به او توصیه می شد که به طور متناوب 
یک بار با کتاب و یک بار با جزوه بر سر و صورتش بکوبد تا از 
حال برود و این روزها را نبیند. بماند که چند بار هم اینجانب 
قربانی مشکالت سیستمی شده و در زمان امتحان مرگ 
را به چشمانم دیدم و تا حدی قبضه شدن روح را نیز تجربه 
کردم. در نهایت درک این نکته کار سختی نیست که علی 
رغم تمام سختی ها و مشکالت و کم کاری ها برای اولین بار 
استفاده از این روش آموزشی آن هم بدون آمادگی الزم چندان 

بد هم نبود، خیلی بد بود درواقع.
از دید استاد:

شنبه، 16 فروردین ماه 99، ساعت 11:30:
کردم سیستم وصل نشد و  این هم از روز اول! هرچه سعی 
کنم و  کردم. حاال باید وقت باارزشم را تلف  کالس را کنسل 
ساعت 8 شب برایشان جبرانی بگذارم. چقدر هم که گوش 
خواب  ساعت  گفتم  خانمم  به  می گیرند!  یاد  و  می دهند 
بچه ها را برعکس کند. شب ها بيدار باشند و روزها بخوابند 
تا موقع درس دادن من سروصدا نکنند. از همین حاال از این 

ترم متنفرم.
همان روز، چند ساعت بعد:

نوبت  باز  اما  است،  مرگش  چه  سیستم  فهمیدم  باالخره 
اینترنت بود که ادا دربياورد و قطع و وصل شود. بيشتر از همه 
پيام های »صدا ضعیفه« ، »صدا نداریم« و »صدا قطع و وصل 
میشه« دانشجویان رو اعصابم است. چرا من باید در این گرما 

با کت و پيژامه و آب و شانه کرده جلوی وبکم بنشینم در 
کولر  که مثل روز برایم روشن است آن ها زیر  حالی 

می زنند  چرت  و  داده اند  لم  رختخوابشان  در  و 
ریش  به  خندیدن  حال  در  خوران  تخمه  یا 

من هستند!؟ راستی یادم باشد حتما 
تقی زاده را این ترم بيندازم تا بفهمد 

کند و نگوید  کمتر مرا سوژه 
مشکل  حل  برای  استاد 
صدا ALT و F4 را بزنید 

بيرون!  شوم  پرت  بعد  و 
هم  حضوری  سرکالس های 

است  بامزه  می کرد  فکر  خیلی 
گیر می آورد  که  و هر فرصتی 
یا  می انداخت  تیکه  من  به 

سرش تو گوشی بود. یک ALT و شیفتی نشانش بدهم...
با  جبرانی  کالس  تایم  که  آنجایی  از  کنار،  به  همه  این ها 
پشت  از  دائما  کرده بود،  پيدا  تداخل  بچه ها  بيداری  تایم 
سرم سرک می کشیدند و وقتی با نیشگون و لبخند از اتاق 
می انداختمشان بيرون ، جیغ می کشیدند و گریه می کردند و 

اعصابم هر ثانیه بيشتر در اسید حل می شد. 
اواخر خرداد ماه، در آستانه امتحانات: 

با سایر همکاران در جلسات مهم و محرمانه مان به این نتیجه 
که اسم باکالسش را  کویيز و امتحان  که با پروژه و  رسیدیم 
گذاشته ایم، می توانیم انتقام سختی از  »ارزشیابی مستمر« 
دانشجویان بگیریم و کاری کنیم که شب با کابوس تحویل 
پروژه و سایت VU بخوابند! حاال دیگر برایم مهم نیست که 
دانشجویان چقدر گوش می دهند و حواسشان هست یا نه، 
طرح سوال و تصحیح کردن امتحانات و بررسی پروژه ها هم 
چیزی نیست. هروقت به قیافه هایشان موقع کویيزهایی که 
هیچ ربطی به جزوه ندارند فکر می کنم، یا هروقت التماس 
که فقط دو ساعت مهلت تحویل پروژه را بيشتر  می کنند 

کنم، جگرم حال می آید!
20 تیرماه، 5 دقیقه بعد از اتمام آخرین امتحان:

حیف شد. تازه راه افتاده بودیم و داشت خوش می گذشت. 
ادامه  مرداد  آخر  تا  باید  ترم  این  آقا،  که  زدم  نامه  هرچقدر 
کردن  زجرکش  برای  خفن تری  ایده های  و  داشته باشد 
و  نمی شود  نه  گفتند  است،  رسیده  ذهنم  به  دانشجویان 
نمی دانیم چرا، ولی می خواهیم بگذاریم این بدبخت ها هم 2 

ماه استراحت کنند. ایده هایت را نگهدار برای ترم بعد!
که به نظر می آید این قصه سر دراز دارد و حاالحاالها  اینطور 

دور دور من است. هورا! من عاشق آموزش مجازی ام!

تا ١۴٠٠ )و شاید هم بیشتر( 
با آموزش مجازی!

یگانه تقی زاده
جامعه شناسی ٩٧
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سانس و
شعبون بیبی فیس

حسام الدین شکاری

بیوسیستم ٩٧/م.ش.اپتیمولیزر مالک اشتر اصفهان ٩5

تقویم تاریخ

در ادامه ی انتقادهایی که به سریال های ماه 
رمضانی وارد شد حاال کمی به هنرنمایی ها 

در شبکه ی نمایش خانگی بپردازیم.
- سریال نمایش خانگی: »دل«

کمی آنطرف تر از تلویزیون، در شبکه ی نمایش 
خانگی شاهد هنرنمایِی هرچه تمام تِر طراحان 
لباس و گریمورهاِی غیور هستیم؛ که در نبرِد »هرکی 
آرایشش بيشتره ، پولدارتر و شاخ تره« شرکت می کنند.

کار، خانواده ی سپنتا، با اختالف  تا به اینجای  که 
شگرفی در جایگاه اول قرار دارند.

از  دقیقه ای   ۴۰ قسمت های  شاهد  مجموعه  این  در 
به  اول  که ۱۰ دقیقه ی  سریال های بی محتوایی هستیم 
تیتراژ  به  و ۱۰ دقیقه ی آخر  گذشت  آنچه  و  ابتدایی  تیتراژ 

انتهایی و آنچه خواهیددید اختصاص داده شده!
گیرای  و از ۲۰ دقیقه ی باقیمانده ۱۵ دقیقه شنونده ی صدای 
خواننده و مرور اتفاقات گذشته و سکانس های تکراری در ذهن 

کاراکترها هستیم!
محتوای فیلمنامه به قدری ضعیف است که اگه هریک از ما قلم 

و کاغذ برداریم و دیالوگ بنویسیم داستان بامسماتری از آب درمیاد!
نحوه ی لباس پوشیدن بازیگرهای این مجموعه ها در خونه، تقلیدی 
کورکورانه از خانواده های معروف در سریال های ترکی ست که بهتر است 

درباره آن حرف نزنم.
در توصیف هنرمندِی بازیگران در ایفای نقش هاشون هم که زبان ها قاصره!

- سریال »همگناه«:
راجع به این مجموعه باید عرض کنم که باز هم سناریو ماشین های مدل باال 
و خانه های مجلل و چند بازیگر خوب تکرار شده و یک سریال نمایش خانگی 
رو تشکیل داده اما حداقل داستان بهتری رو دنبال می کند که انتقاد کمتری بهش 

وارد می شود...
از این اثر فرهنگی آموختیم همه ی بزرگترهای فک و فامیل که چه عرض کنم حتی 
گذاشتن به بزرگتر هم  کوچک صدا بزنیم! نمردیم و احترام  پدر و مادرمان را به اسم 

دیدیم!
 کالم آخر:

امیدواریم هرگز دیدگانمان از درک این حجم از بارِش آثار فاخر محروم نشه و سلبریتی ها 
همچون گیاهان خود رو روز به روز بيشتر و بيشتر شوند؛ و شاهد درخشِش هرچه بيشتر این 

عزیزان باشیم.

نام شعبان

نام خانوادگی جعفری/بی مخ یا »B مخ«

جهان  به  دیده  مذهبی  و  فقیر  خانواده ای  در  وی 

گشود.

شعبان جعفری ملقب به شعبون بی مخ و گاهی 

فروردین   1 متولد  تاجبخش  شعبان  لقب  با 

با  اجانب  میان  در  اما  است؛  ایران  در   1300

القاب متفاوتی از جمله بيبی فیس معروف 

است البته این نوع نامگذاری مانند »جان 

کوچلو«، شخصیت انیمیشن رابين هود، 

هیچ ربطی به چهره اش ندارد و با گشتی 

چهره ی  متوجه  گذشته،  تصاویر  در 

دلربای ایشان خواهیدشد.

ایشان  طفولیت  دوران  از  گذر  با 

ماجرای  اصل  به  است  بهتر 

بزرگوار  این  بپردازیم؛  زندگی اش 

در زمینه ی ورزش های باستانی 

خیابانی،  شورش های  و 

یِک  تولدش  تاریخ  همچون 

یک بوده است.

دو  زمان  گذشت  با 

خصلت عمیقا  در وی 

ذره  اوال  یافت:  پرورش 

دستگیری  و  پروری 

عیار  مردان  از 

-افرادی  مسلک 

هیچ  اعتماد  که 

جلب  را  کس 

نمی کردند- 

گاه به آن ها خالفکار می گفتند و مردم درس خوانده  که مردم ناآ

و فرنگ دیده به آن ها لمپن. آن  هم به خاطر این بوده که گویا نام 

برده می خواسته گنگش باال باشد.

که   درک عمیق و موشکافانه از موضوعات و مسائل روز 
ً دوما

مشخص می کند شاید لقب بی مخ بيشتر سزاوارش باشد.

که همه می دانند شاکله ی قدرت در آن دوره بر نخبه  از آنجا 

پروری و شایسته ساالری بنا شده بود؛ برای همین به وی از 

طریق شهربانی مقرری ماهانه پرداخت می شد )حدود سیصد 

اقدامات علیه  ریختن  بر هم  آن در صدد  ازای  به  تا  تومان( 

امنیت ملی )بخوانیم هر که پولش بيش( مانند برخی روزنامه ها 
برآید. 

خود او می گوید :)کسی به ما پول نمی داده و در آن زمان با دربار 

در رابطه نبودیم و از طرفداران دکتر مصدق و آیت اهلل کاشانی 

بودیم.( شاید راست می گوید!

مهم ترین پروژه ی این نخبه ی سیاسی، در روز 28 مرداد 1332 

اتفاق افتاد. البته همان طور که قاتل بروسلی هنوز مشخص 

نشده، در این مسئله هم مشخص نیست که آیا شعبون، آن 

روز در زندان حکومتی بوده یا در کودتا.

خالصه به هر ترتیب که بود ماجرا به خوبی و خوشی گذشت و 

 BRILLIANT  از آن زمان، ژنرال آیزنهاور فقید به شعبون لقب

MOKH یا به صورت اختصاری B.MOKH  را به دلیل هوش 

انیشتینی اش داد.

و  گانگستری  فعالیت های  شعبون  قضایا،  آن  از  بعد 

در  و  برد  پيش  سایه  در  پدرخوانده  همچون  را  مافیایی اش 

زورخانه اش همواره برای سیاسیون عاشقش باز بود تا زمانی که 

انقالب شد و فهمید این تفکر جایی برای این طور نابغه های 

شهر آشوب ندارد و باید از ایران برود.

گرفت به سمت غرب وحشی عزیمت  برای همین تصمیم 
کند.

او اول به رژیم اشغالگر صهیونیستی و بعد به ترکیه رفت و 

در آخر توانست رویای خود را تحقق بخشیده و به  آمریکای 

متمدن و سینه چاک چنین استعدادهایی برود.

 در 28 مرداد 1385، در سن 85 سالگی و با تنظیمات 
ً نهایتا

دقیق، درست در روز سالگرد کودتا، در کالیفرنیا آمریکا چشم 

از جهان فرو بست تا ایاالت متحده بار دیگر یکی از بهترین 

متحدان بی مخش را از دست بدهد.

که آن مرحوم هیچوقت در طول عمرش یک جا آرام  از آنجا 

نمی نشست و همه اش آتش می سوزاند و همچنین آن طور که 

در لکه های موجود در تاریخ مشخص است به جای باقیات 

در  گذاشته،  جای  بر  المضرات  باقیات  فقط  الصالحات، 

سالگرد فوتش  هر چه قدر هم برایش سکوت کنیم فایده ندارد؛ 

پس بهتر است شما بسته به سلیقه و برداشت خودتان هر 

کاری می خواهید انجام دهید و ما هم پایان این داستان را برای 

شما باز می گذاریم.

ریا
یگانه افکار 

مهندسی شیمی ٩6
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وجود  با  آقا  این  چرا  که  می گذارنم  نظر  از  را  احتماالت  دارم 
کناری ام  که خانم  صندلی خالی وسط اتوبوس ایستاده است 
می گوید:«ماشاهلل داداشمه. می بينیش؟ بهش گفتم نشینه یک 
وقت لباسش کثیف میشه. )وباجمله طالیی و بی ربط تر از قبل 

سخنش را به پایان می رساند.(بختش رو بستن.«
کنم  پهن  اتوبوس  کف  را  خریدم  که  سبزی هایی  می خواهم 
براش  نمی دهد.«پارسال  امان  اما  شود.  تکمیل  عیشمان  که 
گفت مراسم  رفتیم خواستگاری،50 درصد ما حل بود. دختره 
نمی خواد و اشکال نداره خونه نباشه و فقط می خواد طرف مرد 
باشه... ولی تهش جواب رد داد. حاالم داداش میگه من دیگه 

نمیام هیچ جا.«
دلم برایش می سوزد. پسر را تصور می کنم که مثل فیلم هیس... 
رفته حلقه گذاشته توی سیب و دختره گاز اول را که زده دندانش 
و حلقه را باهم انداخته بيرون. بعد هم آهنگ مازیار فالحی 
پخش شده »همه می گن که عجیبه اگه منتظر بمونمممم، همه 

حرفاشون دروغه تا ابد اینجا می مونم.« 
می پرسم:«حتما خیلی دوستش داشتن«

که  نه. میگم  گفتن  تلفن  بودش. پشت  ندیده  نه   -
بختش رو بستن.

نمی دانم تخم مرغ برای بخت بستن هم جوابگو هست یا نه. به 

با شیوع همگانی ویروس کرونا در جهان هیچ فعالیت بزرگ 
کوچکی نتوانست از زیر دست این ویروس 1۲۵ نانومتری  و 
فوتبال  الخصوص  علی  و  ورزش  ببرد.  در  به  سالم  جان 
که بسیاری از  هم از این قاعده مستثنی نبودند. به طوری 
ابهام  از  بين المللی در هاله ای  بزرگ  و مسابقات  ورزش ها 
گرفتند. اما در این بين اتفاقات و حاشیه های جالبی  قرار 
که بعضا نکات جالبی را به همراه داشت.  گرفت  صورت 

یم. به صورت مختصر به بعضی از این موارد می پرداز
کرونا شاهد  از جمله اتفاقاتی که از همان ابتدای همه گیری 
آن بودیم لغو مسابقات و تورنومنت های بزرگ مانند المپيک 
پا یا همان یورو بود. اما نکته جالب این  و جام ملت های ارو
سال  در  ما  یعنی  نکرد.  تغیير  مسابقات  این  نام  که  است 
۲۰۲۱ شاهد برگزاری المپيک ۲۰۲۰ و یورو 20۲۰ خواهیم بود. 
کار را انجام دهند. تا  فقط نمی دانم چگونه می خواهند این 
آن زمان از حرکت تقویم جلوگیری می کنند یا همانند شهر 
آالسکا، آن بازه زمانی از سال ۲۰۲۱ را قسمتی از سال ۲۰۲۰ 

کنند حساب می 
صداوسیما  کتور  کندا فوتبال،  مسابقات  تعویق  از  پس 
این  جبران  برای  پس  مواجه شد  برنامه  کمبود  با  شدت  به 
گذشته  سالیان  از  تکراری  فوتبال  مسابقات  کاستی، 

هرحال دختر را تصور می کنم که نشسته باالی سر برادرش یکی 
یکی اسم فامیل را می آورد.

:«کی بختش رو بسته؟«
چشم هایش را ریز می کند، جلو می آید و آهسته می گوید:

بين رئیس جمهور و باقی هیئت دولت شک داریم.  -
دوست دارم بدانم اسم چند نفر را گفته اند که آخر تخم مرغ روی 

هیئت دولت شکسته.
گردن تحریم بياندازید، تا ما  {برای ریيس جمهور: بهانه ها را 

بهانه ها را گردن شما بياندازیم. مرسی اه{
داداشم همه چیش تمومه. درسش ...)یکی دوثانیه   -
فکر می کند که بعد از درس برادرش چه چیزی تمام است، اما 

خودش را از تک وتا نمی اندازد، فقط می گه...«
که با  طومار توقعات اندک برادرش حوصله ام را سر برده است 
شنیدن منع از تحصیل حواسم باز جمع می شود. به هرحال 
فشار امتحانات هرکسی را از پا می اندازد. ولی متاسفانه خیلی 

زودتر از زمانی که فکرش را بکنید، فرصت را از دست دادند.
-خانواده ام  هم گفتن خرج زندگیش با ما.

نگفته پيدا بود کسی که تاب یک بار نه شنیدن ندارد، پس البد 
قبلش عرضه ی کارکردن نداشته.که شاهد هم از غیب رسید:« 

کار پيدا نمی شه که.«
نمی دانم چرا یاد بچه مدرسه ای  همسایه مان می افتم که می رود 
بقالی سر کوچه کار می کند. درد و بالیش را می خواهم بریزم توی 

که  بود  گیرا  تصمیم  این  حدی  به  کرد.  پخش  به  شروع  را 
مسابقه  نتیجه  از  که  این  با  مسابقات  گران  تماشا بعضا 
نفع  به  نتیجه  تغیير  به  امیدوار  هم  هنوز  اما  بودند  باخبر 
کمی  که  آلمان  لیگ  شروع  از  پس  بودند.  محبوبشان  تیم 
گرفتند؛  از سر  را  از دیگر لیگ ها بازی های خودشان  زودتر 
تمام  کرده  پيدا  دست  نفت  چاه  به  انگار  که  صداوسیما 
و  دورف 

ْ
دوِسل چون  تیم هایی  بازی های  جمله  از  بازی ها 

تا  که  هاِفْن هاْیم را هم پخش می کرد. مسابقات تیم هایی 
به حال نام آن ها توسط هیچ یک از ایرانیان حتی به ذهن 

هم خطور نکرده بود.
لیگ  مسابقات  تعویق  و  کرونا  شیوع  گیری  اوج  از  پس 
تمام  تقریبا  البته  ویروس)که  با  درگیر  کشورهای  در  فوتبال 
دنیا را شامل می شد( بعضی از فدراسیون های فوتبال مثل 
فرانسه و بلژیک، در تصمیماتی عجوالنه لیگ های خود را 
نیمه کاره به پایان رساندند. اما با از سرگیری مسابقات دیگر 
که می توانستند  کاری  کشورها به شدت ضایع شدند و تنها 
بعد از این افتضاح به بار آمده بکنند، این بود که مسابقات 

کشورها را ببینند و حسرت تصمیمشان را بخورند. دیگر 
که بسیار دقیق و حساب شده بود بحث  از جمله مواردی 
رعایت پروتکل های بهداشتی در مسابقات بود. به حدی 
شادی  برای  حتی  یکنان  باز که  می شد  پيگیری  جدی 
می کردند  ارادت  عرض  هم  به  ساعت  با  اول  گل هایشان 
امکان  حد  تا  یا  و  می پيوستند.  هم  آغوش  به  آن  از  بعد  و 
بنده  می کردند.  رعایت  را  ))هوشمند((  گذاری  فاصله 
که در اولین مسابقه لیگ پس از  خود به عینه شاهد بودم 
یکن  یکن تیمش و ۷ باز تعویق مسابقات، فقط مربی و ۹ باز
به  دست  گرفته  صورت  دعوای  در  داور  همراه  به  حریف 

که یک آن خواهرش را با تخم مرغ  سر پسِر ایستاده در بی آر تی 
باالی سرم تصور می کنم و بی خیال می شوم.

و ایشان در آخر می افزاید«زندگی خیلی سخت شده. دالر هم 
هی میره باالتر، خونه از اون بدتر« و این را یک جوری تاثیرگذار 
که نزدیک است یادم برود، اگر خانه یک ریال هم  بود  می گوید 
باز برادرش با درآمد ماهیانه صفر ریال، توان خریدش را نداشت.

 از آنجایی که  حس می کنم وظیفه ی خطیر چزاندن مادر و خواهر 
پسرهای لوس روی شانه هایم سنگینی می کند. می گویم:«زندگی 
همیشه سخته. حتی زمان حافظ که واحد پول جهانی طال بوده 

نه دالر. مگه نشنیدی میگه افتاد مشکل ها«
راستش از جمله ی قبلم اصال مطمئن نیستم. می دانم خانمه 
هم نفهمید دقیقا چه می گویم.اما فحوی کالم را گرفت، زین رو 
برای انتقام به دختر پشت سری اشاره کرد«حاال به نظرت از این 
دختره خواستگاری کنم جواب مثبت می ده؟!« فکر کرد االن 
می گویم:«ما رو دور ننداز ما انقدرام به دردنخور نیستیم یا مثال ما 

مدعیان صف اول بودیم و...«
اما من توی دلم گفتم »من که یک نقد برد صبر و قرارت از دست/ 

صف اول منشین بين جماعت جا هست«
کند،  گفتم جایش را با من عوض  پس سریعا به دختر مذکور 
خودم هم ایستادم و دستم را از میله گرفتم که مقتدر، از باال به 
ادامه ی ماجرا احاطه داشته باشم. البته با کمی نگرانی از این که 
نکند در اتوبوس موقع باز شدن دستم را کتلت کند. متاسفانه 
بيشتر از شرط جشن سیندرالیی را نتوانستم تحمل کنم. خدا 
کمک ترمز  را شکر همان موقع به ایستگاه مورد نظرم رسید و با 
اتوبوس خودم را جلوی در دیدم. با این که نمی خواستم داستان 
را با کثیف شدن لباس برادر، کف اتوبوس تمام کنم. اما چه کنم 

که فوقع ما وقع.

نرفته  به سمت تجمع  افراد حاضر اصال  بقیه  و  یقه شدند 
مسابقه  گزارشگر  قول  به  و  شود.  حفظ  گذاری  فاصله  تا 
همانقدر  بود  درک  قابل  اجتماعی  مسکن  که  همانقدری 

گذاری اجتماعی درک شد در مسابقه. هم فاصله 

گالیه هست، ولی زیاد است!
فرناز پاک بین 

هوافضا ٩6

المپیک 2٠2١
محمدمهدی سعدآبادی 

مکانیک ٩6
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ممتازهای 
مجازی
محمدمهدی رضایی
دانشگاه امام رضا)ع(

کالس ساعت هشت صبح شنبه 
همه آنالین بی برو برگشت!

کش و َچک بچه ها بی خیال خط 
ی تشک همه افتاده اند رو

اولی غرق ُخرپف و ُخرناس
کالس دومی عمه اش درون 

سومی پای میز صبحانه
چارمی توی آشپزخانه

پنجمی با پيژامه ی پدرش
ی سرش کشیده رو ملحفه را 

فیلم های جدید می بيند
قصه های مجید می بيند

شایدم فیلم های مستهجن
که ندارند جامه ای برتن

البته تا به حال ندیدم من
کسی فقط شنیدم من توی تا
گلکسی ِجی فایو ششمی با 
گیرد الیو کننده  با سه دنبال 

هفتمی هم بدون سرمایه
ی دخت همسایه توی پی و
ی شانه سری یا ندارد به رو
یا از عندالمطالبه خبری

آنکه مشغول فکر بود و حساب
هشتمی بوده توی  دست به آب
این یکی غرق سرچ و وبگردی

آن یکی عشق و حال و ولگردی!
کند سخن را خاص ِوب و ِول می 

ی قافیه ها نشو حساس رو
هشت و نیم هم باالخره استاد

خبر امتحان به آن ها داد
مادران یک به یک قلم در دست

که هست کتاب و هرچه  با موبایل و 
گروه مجازی واتس َاپ در 
گپ یا تلگرام و وایبر و یا 
با شعار بخسب ای فرزند

امتحان را جواب می دادند
گزند در نهایت بدون هیچ 

مادر بچه ها قبول شدند

که نمیشه( یکی از وهم آلودترین  گرون تر  )دیگه حاجی از این 
که در جامعه  و در عین حال امیدبخش ترین عباراتی است 
امروزی کاربرد دارد. که البته هیچ گاه تحقق نیافته در حالی که 

همیشه گران تر هم شده است.
این نگرش  بودن  و فهم عمومی در خیالی  این وجود  تمام  با 
گویی قدرتی درونی جمع کثیری از مردم را به باور و پيروی از این 
نگرش سوق می دهد. مریدان این مکتب که اکثر قشر متوسط 
و متوسط رو به پایين جامعه را تشکیل می دهند همیشه منتظر 
بهتر شدن اوضاع بوده اند و با سرکوب حس نیاز به خریدشان 
روزگار سپری می کنند. در حالی که روز به روز از ارضای این نیاز 

دورتر می شوند.
نشده  تر  گرون  تا  می گویند:)حاجی  گروهی  مقابل  جبهه  در 
که این دسته را اعم  گفت  بخر(. من باب مقایسه مریدان باید 
مفرحین بی درد و افرادی که با واسطه و بی واسطه مسبب این 

دوگانگی بودند تشکیل می دهند.
دوگانگی  می گوید:)این  دیدگاه  دو  این  درباره  جربام  دکتر 
اجتماعی_اقتصادی ریشه در باورهای خرافی و توهمات فکری 

خریدن یا نخریدن
مسئله این است

علی نظامی
مهندسی برق ٩٧

اقتصادی است  این اوضاع مافیای موجود  بشر دارد. و مسبب 
کنترل جامعه با نخریدن  که با هدف افزایش اختالف طبقاتی و 
این سناریو را طراحی کرده. که سرکوب نیاز خرید بيش از نیمی از 

جامعه را نیز باعث شده است.(
برای  نیاز  این  ارضای  که،  است  این  می آید  پيش  که  سوالی 

چارک های پایينی جامعه چطور ممکن است؟
در پاسخ می توان به کتاب )راهکارهای تدبيری و امیداور کننده( 

اسحاق فریدون اشاره کرد.
نیاز  رفع  راهکارهای  بهترین  از  می نویسد:)یکی  کتابش  در  وی 
گرفتن  خرید در جامعه هدف، تلقین حس خرید در تیراژ باال و 

حس خرید در تیراژ پایين است.(
او در توضیح این طرح می نویسد: ) می توان با نشان دادن فضای 
خرید و شبیه سازی کامل یک تجربه خرید در فضای رسانه ها اعم 
از صداوسیما و دیگر رسانه های موجود بيش ازچهل درصد نیاز به 

خرید را در مخاطبین براورده کرد.
مقیاس  در  تا  چید  سازوکاری  باید  نیز  مانده  باقی  بخش  برای 
کوچکی از خرید حس عمیقی از خرید را در افراد بوجود آورد تا ولع 

نسبت به آن کاهش یابد.(
بدیهی است که هرچیزی که دست نیافتنی تر باشد رسیدن به آن 
حس بهتری در فرد ایجاد می کند و البته بعد از دست یافتن به یک 

امر دشوار تا حد خیلی زیادتری احساس رضایت وجوددارد.
که مسئولین فعلی  گفت  گرفتن این دو نظریه می توان  با در نظر 
کنترل حس خرید و احساس نیاز آن  بهترین روش ممکن را برای 

در پيش گرفته اند.
باشد که شکرگزار باشیم.

از  کجا؟ گفتند:  از  که ویروسی آمده. پرسیدیم:  خبر رسید 
چین. نفسی از سر آسودگی کشیدیم و به خیالمان آمد که مثل 
کشور مبدا بنجل است و سر سه روز نشده دخلش  اجناس 
آمده. اما زهی خیال باطل؛ ویروس از آن درجه یک ها بود. 
مسئولین دانشگاهی با دیدن وضعیت این ویروس منحوس بر 
آن شدند که جامعه فرهیخته علمی کشور را از مبتال شدن به 
آن برهانند. آخر در خوابگاه هایشان که ظرفیت ۴ نفر را داشت، 
شش نفر جا داده بودند. کالس ها را ۵۹نفره بسته اند و بخاطر 
کد ارائه نمی دهند و همین  اینکه به ۶۰ نفر نرسیده اند، دو 
شلوغی ها می شود مزید بر علت برای تعطیلی. از وضعیت 
کلی اتاق ها و ساختمان ها هم که بهتر است صحبت نکنیم. 
عجالتا تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل. قرار شد 
همه بروند در خانه هایشان رکابی به تن، دراز شده روی تخت، 
گوشی به  که  درس ها را مجازی بخوانند. تا همین دیروز هر 
دست بود، عالف و سربار خوانده می شد. از بعد این ماجرا 
هرکه بيشتر سرش در گوشی بود، در خانواده مدال نخبه بودن 

می گرفت.
کالس ها شروع شد؛ رفتیم در وبينار پای درس همان استادی 
کالس  که خط اتوی شلوارش هندوانه قاچ می کرد. اما وسط 
مامان  راه  راه  پيژامه  امان،  و  خورد  سر  گوشی اش  مجازی 

که داعیه دار در  کرد. پيش آمد استادی بود  دوزش خودنمایی 
کتابت کتب علمی و تخصصی بود اما تا صحبت از استفاده از 
تکنولوژی و ارائه ی دروس در فضای مجازی شد، پا پس کشید 
گردو  و درسش را حذف نمود و دست دانشجویان را در پوست 

گذاشت.
 اما این وضعیت کرونایی و آموزش مجازی هر عیبی که داشت، 
باعث شد همدلیمان بيشتر شود. تمرین های هر جلسه بر عهده 
که سوال اشتباه پاسخ داده  از آن لحظه ای  امان  بود.  نفر  یک 
شده بود. استاد هرچه داد می زد که داوطلب دیگری برای پاسخ 
هست یا خیر، تنها واکنش دانشجویان سکوت بود. از امتحانات 
نگویم. اوج همکاری و همدلی را در ایام امتحانات شاهد بودیم. 
دانشجویان نخبه وسط پارک یا زیر پل دور هم، با یکدیگر تالش 

می کردند برای پاس کردن درس.
 ذکاوت و رندی اساتید هم در ایام امتحانات مثال زدنی بود. مورد 
کاًل ۷  کرده بودند و  داشتیم اساتیدی ۱۵ سوال  تشریحی طرح 
دقیقه وقت برای پاسخ درنظر گرفته بودند. علتش را هم جلوگیری 
از تقلب عنوان می کردند. پيشنهاد دادیم وقت امتحان را صفر 
که تقلبی صورت  کنند. دیگر با خیال راحت مطمئن باشند 

نمی گیرد.
با همه ی این داستان ها، همگان معتقدیم که در مدیریت بحران 
بروزترین اساتید  را می زنیم، اساتیدمان جزو  همواره حرف اول 
کشور هستند و دانشجویانمان از خواندن درس حظ می کنند. 
که با داشتن چنین جامعه دانشگاهی ای،در بلندترین  باشد 

قله های علم قرار بگیریم.

همه آنچه در آموزش مجازی گذشت
»ز غوغای کالس فارغ!«

طاهره سادات بهره مند
فقه و حقوق ٩٧
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سید محمدجواد کیش بافان
مهندسی کامپیوتر ٩6

زهرا غوریانی
اقتصاد ٩8

حسن کچلداستان باستان

روش هایی برای 
سادیسمی شدن!

علی غفاری
برق ٩5

و  پوشیده  سیاه  خرقه1  رسید.  مسافری  را  حکیم 
کرده و ایزاری3 سیاه و پيراهنی  شمله2 سیاه بر تن 

سیاه!
ی بيفکند و بگفت: کیستی و چرا  حکیم نگاهی به و

جامه سیاه بر تن داری؟!
که  آن  فردوسی!  تبار  از  هستم  دانشجویی  بگفتا: 
دیگر بار از پيش خود راندی و نفرین آمون را روانه اش 

کردی.
یاضت نهادم بر  که بسیار ر جامه سیاهم از آن است 
درس خواندن لیک زمان امتحان اندک بود و سامانه 
در  پيوسته  و  نکردندی  قبول  استاد  ولی  خراب؛ 
گر بيست هستی  گفتندی ا صحبت بسته داشتی و 

گر پاس نیستی این pv جای تو نیست! درآی و ا
شدن  محو  و  گرفتندی  تصویری  امتحان  نهایت  در 

صفحه حین امتحان؛ چه محو شدنی! 
و نیامدن صدا؛ چه نیامدنی! 

ی را بيشتر برانگیخت... تا زمان اعالم  این ها شک و
کردندی. نمرات صفر را روانه ام 

بر  با تامل بگفت: رسم روزگار چنین است و  حکیم 
کردن؛ جمله دنیا، از اول تا آخر در برابر  توست صبر 

یک ساعت غم نیرزد.
ی روم را  کرد حق تعالی چیزها را بر خلق؛ و قسمت 
و  استاد  شدن  محو  ایضا  نهاد!  دانشجویان  نصیب 

دانشجو وسط درس و امتحان را.
که  از خانه حکیم بيرون آمدندی. جماعتی را دیدند 

کیستید؟  زار زار می گریستند. بپرسیدند: شما 

یک  متقلبین.  جمعیت  دادند:  پاسخ 
گروه  در  دهد:  توضیح  که  برخاست  نفر 
موقع  در  تا  کردیم  اد  را  همه  متقلبین 
امتحان آسوده و خوش باشیم. قرار بر آن 
بود که هر کس قسمتی از درس را بخواند. 
که  و اما سواالت همه از قسمتی بودندی 
برای یک نفر بود... و آن یک نفر، استاد! 

کردندی. به اشتباه استاد را اد 
عبارت  یک  بحر  یک  از  بگفت:  حکیم 
نتیجه  هست  حالتان  بس!  کننده؛ 
شوید  دور  چشمانم  پيش  از  اعمالتان. 
منزله  به  تقلب  واژه  استعمال  الیوم  که 

محاربه با نظام آموزشی است.

1- خرقه: جامه، باالپوش
که بر دوش اندازند یا بر  2- شمله: شالی 

سر مانند دستار بپچیند.
3- ایزار: شلوار

خودتان  به  مختلف  مناسبت های  به  و  همواره   -1
یادآوری کنید که »کار خودشونه«، مثال آتش سوزی های 
اخیر ایران کار خودشونه! آتش سوزی های اخیر آمریکا و 

انفجار آن ناو هم همینطور!
جنگنده  دو  که  هم  مسافربری  هواپيمای  آن  حتی 
آمریکایی بهش نزدیک شدند و نزدیک بود از نزدیک به 

فنا ببرندش، آن هم کار خودشونه!
۲- احتماال کرونا دیگر »کار خودشونه« نیست اما محض 
گر کار  احتیاط، به توصیه های بهداشتی عمل نکنید تا ا

خودشان بود امتیاز این مرحله را از دست ندهید.
کار خودشونه، ماسک نزنید تا اگر  ۳- ماسک زدن هم 
به کرونا مبتال شدید آن را )با کمال امانتداری( به نفر بعد 

منتقل کنید.
را  خود  وقت  مانده اید،  خانه  در  کرونا  خاطر  به  گر  ا  -۴
کارهایی مثل مطالعه و درس خواندن تلف نکنید و  با 
کارهای مفیدی مثل فیلم دیدن و بازی و چرخ زدن  به 
در شبکه های اجتماعی بپردازید )همیشه برای وقتتان 

ارزش قائل باشید!(
۵- اخبار را از منابع قابل اطمینان )مانند شبکه ی ایران 

اینترمیالن و کانال رفت نیوز!( پيگیری کنید.
۶- دالر بخرید به مقدار زیاد، آنقدر دالر بخرید تا تقاضا 
در بازار باال رفته و قیمتش افزایش یابد. بعد وقتی همه 
گران شد به همه - به  چیز به خاطر افزایش قیمت دالر 

جز خودتان - فحش بدهید.
۷- وقتی در امتحانی تقلب می کنید جواب ها را عینا 
کنید و ذره ای خالقیت به خرج ندهید )مغز باید  کپی 
کار عالوه بر لو رفتن تقلب باعث  کبند بماند!(، با این  آ

افزایش هیجان اعالم نمرات نیز می شوید.

که پسری داشت به اسم حسن.  در روزگاران قدیم مردی بود 
این حسن هم کچل بود و هم تنبل )ربط این دو خصوصیت 
را منم نمی دانم؛ شما این همه قصه حسن کچل را خواندید، 
یک بار پرسیدید که چرا »حسن کچل« که حاال گیر دادید؟( 
غذاخوردن  برای  حتی  که  بود  تنبل  قدر  آن  کچل،  حسن 
جلویش  را  غذا  ظرف  باید  پدرش  و  نمی آمد  سرسفره  هم 
برای  و  تمام شد  او  روز تحمل  باالخره یک  اما  می گذاشت. 
گوشه  از درخت سیب  کشید؛ پس  تنبلی پسرش نقشه ای 
حیاط، چند سیب چید و از جلوی در اتاق هر چند قدم یک 
کرد  گذاشت تا رسید به در حیاط؛ در را باز  دانه روی زمین 

گذاشت؛ بعد با صدای  کوچه  و یکی از سیب ها را هم توی 
گفت: »وای ظهر شد. امروز قرار بود برم دانشگاه برای  بلند 
کار  خوب  اگه  داده  قول  دانشگاه  رئیس  مجسمه.  ساخت 

کنیم برای حذف دیوارها هم ازمون استفاده کنه«
حسن کچل داد زد :»من گشنمه«

باباش گفت :»االن برات سیب میارم.«
و بعد داد زد :»آخ افتادم... حسن، سیب ها از دستم افتاد؛ 
کن. یک سیب هم جلو  من دیرم شده. خودت جمعشون 

دره. خداحافظ.«
گفت :»کی میره این  کچل سیب جلوی در را دید و  حسن 
همه راه رو؟!« اما چاره ای جز بلند شدن نداشت. پس جلوی 
سیر  سیب،  یک  با  مگر  اما  برداشت.  را  سیب  و  رفت  در 

سیب های  سراغ  رفت  می شد؟ 
بعدی و آن ها را هم خورد. اما هنوز 

گرسنه بود. در را باز کرد تا سیب 
کوچه هم بخورد؛ در عین  توی 

خدا،  »ای  زد:  غر  زیرلب  حال 
سخته!«  چقدر  حالل،  روزی  کسب 

که رفت بيرون، در پشت سرش  همین 
بسته شد. 

گفت: »چی شد؟«

ادامه در صفحه 10

آموزش مجازی، چه آموزش مجازی ای!
جامه سیاه
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):      سانســـــــــــــوریا

کنش نماینده مجلس به بلوکه شدن ۷ میلیارد دالر پول ایران در  وا
کنید! کره ای را متوقف  کره جنوبی:  پخش سریال های 

کامنت مجری آقای خیابانی:
با پخش   

َ
یقینا کره ای رو داده  که دستور قطع پخش سریال های  کسی  اون 

این سریال ها مخالفه
فن پیج طرفداران استقالل:

باالخره یک نفر تو این مملکت پرسپولیسی نبود 
گه سریال برای تسو ساخته می شد چند سال پیش پخشش متوقف  حاال ا

می شد
حسن آقا میری:

دلیل پخش این سریال ها من و امثال من هستند
کنیم گوک یک الیو می ریم معضالت رو بررسی  حاال امشب با سونگ ایل 

کاف: الف 
کنم فول ارشیو جومونگ و سوسانو رو  گر اراده  که ا من یک دوستانی دارم 

کیفیت میارن برام کامل و با

ارسال کمک های پزشکی تهران به بغداد در سفر 
ظریف

گفتگویی  در  عراق  در  ایران  اسالمی  جمهوری  سفیر 
محمدجواد  همراه  به  ایران  که  کرد  اعالم  مطبوعاتی 
و  پزشکی  کمک های  تن  یک  خارجه  امور  وزیر  ظریف، 
کرونا به عراق ارسال  بهداشتی به منظور مقابله با ویروس 

کرد.
دلیل  که  سوال  این  به  پاسخ  در  ایشان  همچنین   
ما  سفر  فرمودند:«دلیل  چیه  عراق  به  شما  سفر  اصلی 

خوشمزگی ساالره«

فراخوان مشموالن اعزامی پایه خدمتی مرداد ماه 
سال ۹۹

مشموالن  انتظامی،کلیه  نیروی  عمومی  وظیفه  سازمان 
که  زیردیپلم  و  دیپلم  دانشگاه ها،  التحصیل  فارغ 
دارای برگ آماده به خدمت پایه خدمتی مرداد ماه سال 

۹۹هستند را به خدمت سربازی فراخواند/ایسنا
تغیير  شاهد  باید  مجازی  گروه های  در  کم  کم   
پروفایل ها از لبخند ژکوند روی بام به عکس یک سرباز 

روی برجک به همراه یک تکست دیس الو باشیم.
 موزیک پر مفهوم »موهامو زدم /  بهم میاد؟  /  مگ 
زشت شدم نگام نمی کنی؟  /  دلت میاد؟ » در تمامی 
پلتفرم های موسیقی همچون اسپاتیفای رکورد پلی شدن 

را شکست.

کرونایی  وزارت بهداشت، آمار ۲۵ میلیون 
رئیس جمهور را غیراستاندارد خواند

در  توضیحاتی  ارائه  ضمن  بهداشت  وزیر  معاون 
گفت:  کشور،  کرونا در  خصوص آمار ۲۵ میلیون ابتال به 
 PCR تست  بودن  مثبت  آمار،  اعالم  برای  ما  مبنای 
و  نبوده  چیزی  چنین  شده  اعالم  آمار  مورد  در  که  است 
مطالعات سری اپيدمیولوژی و مدلسازی ریاضی صورت 

گرفته است.
کاش در آمارگیری از صدا و  کردند   همچنین اضافه 
که جدیدترین متدهای آمارگیری روز  سیما الگو بگیریم 
قرار دادند و  را سرلوحه  دنیا، صداقت محض و خضوع 
امیدواریم اعتماد ۸۵درصدی مردم به اخبار رسانه ملی 

روز به روز افزایش پيدا کند

آنچه گذشت ...
علیرضا مردانی 

برق ٩٧

زهرا صنعتی
بهداشت موادغذایی ٩٧

عکس از سایت های خبری!!!
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فرزانه زینلی
روانشناسی ٩6

طالع بینی ماه تولد
کائنات چه خوابی برایتان دیده اند؟

به  فالسک  شبیه  مجهول  شی  یک  و  استوانه  یک  سایه  فروردینی ها،  طالع  در 
شده،  تمام  الهی  قوه  و  حول  به  ی،  مجاز امتحانات  چون  اما  می خورد؛  چشم 
ن دیوار دانشگاه نزدیک تر  احتمال مقصود به ماجرای پيک نیک در فضای بدو
شبیه تر  شده  لوله  یرانداز  ز به  هم  استوانه  چای.  زور  به  ی  بيدار شب  تا  باشد، 

گیج شده اند، ماه بعدی لطفا. کائنات  است. راستش 

خوش  چهره،  خوش  تیپ،  خوش  شانس،  خوش  انسان های  ذاتا  اردیبهشتی ها 
اردیبهشتی  یک  در  فقط  یژگی ها  و این  جمیع  هستند.  بختی  خوش  و  صحبت 

از وصف شما عزیزان عاجز مانده اند! کائنات  می تواند جمع شود؛ 
تکذیب  کیدا  ا یسنده،  نو بودن  اردیبهشتی  و  گراف  پارا این  بين  ربط  )هرگونه 

می شود.(

بس  برایتان  ی  مجاز امتحانات  مصیبت  فال؟!  منتظر  نشسته اید  هم  هنوز  شما 
هی  استاد  چقدر  شد؟  قطع  اینترنتتان  پاسخنامه  ارسال  هنگام  چقدر  نبود؟ 
بدبختید  شما  چقدر  نشد؟  وصل  میکروفونتان  و  بپرسد  درس  شما  از  خواست 

برایتان. بمیرند  کائنات  آخر؟! 

جذابيت  با  دنیا  مسائل  همه  متاسفانه  اما  هستند؛  جذاب  اصوال  تیرماهی ها 
کانال  راسته  ندارد.  توجهی  حواشی  این  به  کال  دالر  قیمت  مثال  نمی شود.  حل 
شما  به  قبل  ماه  چهار  سه  کائنات  باال.  رفته  و  گرفته  را  قیمت  افزایش  پرشیب 

یبایی ام است. ز نگفتند دالر بخر، ضرر نمی کنی؟ حاال هی بگو سرمایه من 

تتان حل می شود  راه است. تمام مسائل و مشکال برای شما در  خبرهای خوبی 
نمی کنیم.  باور  هم  ما  راستش  نمی کنید؟!  باور  می کنید.  سبکی  احساس  و 

برایتان. ی می فرستد  انرژ کائنات هم  باشید،  حاال شما خوشحال 

و  سی  مجسمه  سایه  از  برایتان  می آید  یادتان  ماه،  شهریور  یف  شر متولدین 
و  چربيد  سایه  زور  به  زورتان  است!  بلند  بختتان  گفتیم؟  متری  هشت  هفت، 

کردید؛ حاال فقط شده 25 متر. علی برکت اهلل! کم  یش را  رو ور
هری
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اما ف بورس؛  تو  ید  بریز و  بفروشید  ید  ندار و  ید  دار چه  هر  گفته بود  شما  به  کائنات 
یرش  ز و  کنند  اعالمیه  سایرین  عبرت  برای  باید  را  شما  عکس  کردید؟  چه  شما 

بينی! طالع  به  اعتقاد  عدم  عاقبت  یسند:  بنو

کالس  در  یسی  نو جزوه  از  آن  داشتید؛  سختی  روزهای  گذشته  ماه  در  متاسفانه 
این  کجا رسید،  به  نفهمیدید درس  آخر  و  و وصل می شد  که مدام قطع  ی  مجاز
ی. آخر ادم عاقل، تقلب ده نفره می شود  یزی برای امتحانات مجاز هم از برنامه ر

کردید؟! خجالت بکش. را بين خودتان تقسیم  که شما جزوه 

که احتماال تا همین  مجددا در طالع شما اونچنان رونق اقتصادی دیده می شود، 
می رسد.  شما  به  االرثی  سهم  یا  ید  می شو برنده  بانک  کشی  قرعه  در  یا  هفته  آخر 
چندی  تا  حال  هر  به  دالر؛  یا  ید  بخر بورس  سهام  آن  با  است  خودتان  میل  حاال 

ید! به سلطانی می شو تبدیل  بعد شما هم 

ید.  کم شانسی شدید رنج می بر از  که متاسفانه  گفته بود  کائنات قبال هم به شما 
بينی کرده؛  را پيش  زمین  کره  با  برخورد یک سیارک  ناسا  بدانید دوباره  باید  حاال 
کم تری به اطرافتان وارد  کجا بنشینید، خسارت  که  کنید  لطفا خودتان محاسبه 

ی می کند. گزار ی شما سپاس  کار از فدا کائنات  خواهد شد. 

در طالع متولدین بهمن ماه، حضور یک فرد جدید در زندگی به چشم می خورد. 
خواهیدشد.  فرزند  دارای  متاهلید،  گر  ا یا  می کنید  ازدواج  زودی  به  احتماال 
ید؛ ما  یم جانم، فال است. زودتر بچه دار شو که نمی ساز ترکی  یال  خیانت؟! سر

یم. مرسی. ندار را  برای سالخوردگان  نوشتن  حوصله فال 

تمام  ها  سوژه  همه  برسیم  شما  به  تا  هستید؟!  صف  ته  همیشه  چرا  شما  اصال 
و  حاشیه  در  همیشه  هستید.  ی  تغار ته  بچه های  مثل  ها،  طفلکی  شدند. 

کمرنگ، و در عین حال عزیزکرده و تو دل برو!
آید!( گیرتان نمی  از این بهتر  ید، توصیف  ببر را  ید حالش  )برو
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یرا  ز ببندیم  نصفه  تا  و  نکنیم  چک  را  آب  شیرهای    -1
کرد دیگر. ی را از یک جا شروع  به هر حال باید بی شعور

انجام  آب  زمینه  در  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر    -2
ندهیم و به مردم آموزش استفاده درست از آب را ندهیم
گیاه  هرچه  یرا  ز کنیم  رها  باغچه  در  را  آب  شلنگ    -3
)از  می کشد  قد  و  می کند  رشد  بيشتر  بخورد  بيشتری  آب 

و به دستشویی میرود( خواب بلند شده 
اسراف می کنی؟  گفت، چرا آب  بهمان  کسی  وقتی    -4
را  کممان  با این پاسخ عقِل  و  را می دهیم  بگویيم پولش 

برسانیم اطالع همه  به 
باعث  موقع  هیچ  یاد  ز پول  که  گفتند  ِبهمان  گر  ا   -5
نمی شود،  جبران  پول  با  چیز  همه  و  نشده  آب  تولید 
که  همچنان  و  یم  بگیر خود  به  سخاوتمندی  حس  ما 
یم  بگذار دستانشان  در  تراول  یک  آبيم،  اسراف  مشغول 
به  تازه  و  ی  بی شعور وسیله  بدین  و  کنند  رها  را  ما  که 
دوران رسیده بودن خود را نشان دهیم، آنها هم تراول ما 

نفهمی مان می شوند. و متوجه  برگردانده  به خودمان  را 
داشته  پدیده ها  همه  به  وار  سعودی  عربستان  نگاه    -6

باشیم.
اشتباه  بودن  سخاوتمند  با  را  بودن  مصرف گرا    -7

یم. بگیر
می کند،  اذیتمان  زدنمان  ک  مسوا صدای  که  وقتی    -8

دهد  آرامش  ما  به  صدایش  تا  یم  بگذار باز  را  آب  شیر 
بالفطره هست. از مشخصات یک احمق  این  چون 

یت بندی در موضوعات مثال بين موضوع  9-  هنگام اولو
را  ایرانی  یوز  از  حمایت  آب،  و  ایرانی  یوز  از  حمایت 
ایرانی  یوز  اما  است  مهم  هم  آب  البته  کنیم،  انتخاب 
می دهد  بسیار  کارشناسی نما  )نظر  است  مهم تر  آب  از 

نمی داند( که 
کنیم 10-  به موزایيک های منزل خود آب رسانی 

کنیم 11-  از آب به عنوان جارو استفاده 
صرف  آب  درصد   90 از  بيش  می دانیم  که  آنجا  از    -12
مصارف  آن  درصد   10 فقط  و  شود  می  و...  ی  کشاورز
 10 همین  و  نکنیم  ی  کار هیچ  هم  ما  است،  خانگی 

که آب بسیار است یرا  یم، ز درصد را هم نادیده بگیر
وارد  عزیزمان  کشور  به  را  آسیب  نهایت  که  وقتی    -13
انجام  ایران  در  که  اعمالی  با  یرا  ز کنیم  مهاجرت  کردیم 

کردن نیست. ایران دیگر قابل زندگی  دادیم، 
به  و  کنیم  یکسان  ک  خا با  را  کشورمان  طبیعت    -14

یم. ببر پناه  غرب  طبیعت 
15-  از اسراف، انصراف ندهیم.

با  جغرافیا  ارتباط  از  هستیم  جغرافی  معلم  گر  ا   -16
گر  ا چون  نگویيم،  آموزانمان  دانش  به  چیزی  ی  کشاورز
مرحله  وارد  و  ی خارج شده  تئور از حالت  بگویيم درس 

می شود. عملی 

به بچه هایمان آموزش وضو  گر معلم دینی هستیم  ا   -17
امتحان  مورد  این  در  و  ندهیم  را  لیوان آب  با یک  گرفتن 

یم. نگیر عملی 
یم. 18-  با پول نفت، آب برای خود بخر

و  یم  بکار هندوانه  شرایط  این  در  یم  کشاورز گر  ا   -19
کار را در مناطق خشک ایران انجام دهیم. ترجیحٌا این 

کنیم. کارخانه فوالد احداث  کویری،  20-  در مناطق 
ی  سیاست گذار که  افرادی  برای  یمه ای  جر هیچ    -21
کشاندن  قحطی  به  باعث  آب  زمینه  در  آن ها  غلط 

یم. نگیر نظر  در  منطقه شده، 
22-  رفتار بد را مجازات نکنیم تا تکرار شود.

کرده و به رفتارهای بد  23-  رفتارهای خوب را مجازات 
دهیم.  پاداش 

      

تو بخند من گریه میکنم
فاطمه اعتمادی راد

زبان انگلیسی٩6

باباش از پشت در گفت: »هیچی، در رو بستم«
حسن پرسید: »چرا؟«

باباش جواب داد :»چون بری سرکار.«
افتاد  راه  فایده نداشت. پس  کرد،  التماس  هرچقدر حسن 
و  دید  را  همسایه  پسر  مجید،  راه  در  کار.  کردن  پيدا  دنبال 
گفت: »چقدر بهت  کرد. مجید هم  ماجرا را برایش تعریف 
گفتم مثل من درس بخون، تا دانشگاه قبول شی. این طوری، 
حداقل چار سال کسی کاری بهت نداره. غذا و جا و خرجت 
هم میدن؛ بعد چارسال هم یک مدرک بهت میدن. اگه هم 
بيکار باشی میشی مهندس بيکار، که کالسش باالتره. امروز 
ِکی  کردند و معلوم نیست  کرونا تعطیلمون  که به خاطر  هم 

دوباره کالسامون شروع بشه.«
شدی؛  قبول  دولتی  بودی  خرخون  گفت:»تو  کچل  حسن 
که پولش رو  بود  آزاد  اگه می شدم،  یا  یا قبول نمی شدم  من 
فرار  به  پا  ترس  از  که مجید  کرد  بعد عطسه ای  و  نداشتم.« 

گذاشت.
کرونا پرنده  کار رفت اما به خاطر  حسن هم ناامید به دنبال 

کار بدهد. هم تو بازار پر نمی زد و هیچکس حاضر نبود به او 

که  تا بخوابد  گوشه ای نشست  بود؛  که خسته شده  حسن 
را  نزدیکش  چوب  پس  شد  پيدایشان  مزاحم  مگس  چند 
کشت و با غرور،  برداشت و با یک ضرب، شش تا از آن ها را 
نگاهی بهشان انداخت و با گچی روی چوب نوشت: »با یک 
گرفت خوابيد.  کشتم.« بعد  ضربه این سالح، شیش نفر را 
آمده  بازار  به  اوضاع  پيگیری  برای  که  مسئوالن  از  عده ای 
بودند حسن و چوب بغل دستش را دیدند و نوشته روی آن 
را خواندند. دادستان سریع حکم بازداشت او را داد. حسن 
کچل هم که از خواب پریده بود، هرچه گفت که: »توی قصه 
گوش نداد؛ تازه  کسی  کنید.«  نوشته شما باید مرا استخدام 
شهردار گفت: »با این سوء پيشینه ات توقع داری که مسئول 

پروژه کوهپارک شوی؟«
اول  معاون  سراغ  رفت  فهمید؛  را  ماجرا  وقتی  حسن  بابای 
که از  کچل  کرد. حسن  قوه قضائیه و مشکل حسن را حل 
بایستد  خودش  پای  رو  گرفت  تصمیم  شد؛  آزاد  بازداشت 

بنابراین رفت سراغ احتکار ماسک و الکل.
سوار  دستش  در  آیفون  با  داشت  کچل  حسن  بعد  مدتی 
پورشه اش می شد که مجید را دید و پرسید :»حالت خوبه؟«

رو  کالس هامون  همه  اومد  که  :»کرونا  گفت  گریه  با  مجید 
کردن. با اینکه وعده الکی دادند و اینترنت ها مفته  مجازی 
شهریه  نمی کردیم  استفاده  هم  دانشگاه  خدمات  از  و  نشد 

مثل  که  هم  اینترنت  سرعت  برنگردوندن.  رو  شبانه مون 
حلزون بود و باعث شد وسط سه تا از امتحانا از سایت بيفتم 
بيرون و استادا هم صفر دادن و مشروط شدم. تازه میگن قراره 

ترم بعد هم مجازی باشه«
گفتم درس خوندن فایده  گفت: »یادته چقدر  کچل  حسن 

نداره مثل من بيا تو بازار تا حداقل پول گیرت بياد؟« 
در همین لحظه پلیس آمد و حسن را به جرم سلطان ماسک 

بودن مجددا بازداشت کرد.
کوهپارک، مسئول تخریب  که به تازگی در پروژه  پدر حسن 
کوه ها شده بود سراغ شهردار رفت تا مشکلش حل شود. اما 
جلوی  کنم  کاری  می تونستم  اگه  گفت:»من  او  به  شهردار 

حکم عضو شورای شهر را می گرفتم.«
پدر که از شهردار ناامیدشد تصمیم گرفت دوباره سراغ معاون 
که فهمید او هم در دادگاه است و مسئول جدید با  اول برود 
کسی شوخی ندارد پس قبل اینکه خودش هم به خاطر رشوه 
گرفت بی خیال ماجرا  بيفتد تصمیم  به زندان  دفعه قبلی 
شود تا با خوش خدمتی به رئیس دانشگاه، آقای شهردار و 
سرمایه دار بزرگ پول هنگفتی به دست  آورد و خسارت اقالم 

احتکار شده پسرش را بپردازد تا آزاد شود.
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