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الهه صالحی_ مهندسی بهداشت 98 علوم پزشکی مشهد

اوضــاع، قمــر در عقــرب، شــیر تــو شــیر، خــر تــو خــر یــا شــاید هــم قیمــه 
در ماســت اســت. حــال کشــورمان شــده شــبیه بــه ســاالد شــیرازی ای 
کــه ســبز و قرمــز و ســفیدش را هــم زده انــد و روی التهــاب گوجه هایــش 
نمــک و آبلیمــو ریخته انــد تــا عمــق پیــاز اســتخوانی  رنگش تیــر بکشــد. 
نوشــتن چنیــن مقدمــه ای فقــط از یــک دانشــجوی بی پــول و مظلــوم در 
یک جمعه معمولی بر می آید که ســلف بســته اســت و نهایت بهره اش 
از غــذا، بــوی ســوختگیِ پیچیــده در راهروهاســت. بیــن خودمــان بمانــد، 
بــه ایــن بــو می گوییــم بــوی مهــر. بــوی آغــاز ســال تحصیلــی جدیــد، بعــد 

از دوران تاریــک کرونــا و بــوی تکمیــل خوابگاه هــا بــا حداکثــر ظرفیــت. 
دلــم انــگار همــراه بــا غــذای روی گاز بــرای ترمک هــا ســوخته اســت. 
مظلومینــی کــه بعــد از جــان ســالم بــه در بــردن از هفت خــان کنکــور، 
حــاال بایــد اولیــن روزهــای تحصیــل خــود را نبیننــد و ســر کالس نرونــد و 
جشــن ورودی را شــرکت نکننــد و از حــق و حقــوق خــود بگذرنــد. از یــاد 
گرفتــن درس بــا تدریــس اســتاد، از راه رفتــن در فضــای آرام دانشــگاه، 
از چــای خــوردن بیــن کالس هــا در تریــا و گرفتــن جــزوه  از... از اســتاد! 
راســتی، تــا تنــور داغ اســت بــه عنــوان اولیــن مطالبــه ام در ســال جدیــد 
کــه زحمــت کشــیده اند  از دســت اندرکاران محتــرم می خواهــم حــاال 
قیچــی و دم دســتگاه بــرای کوتــاه کــردن موهایمــان آورده انــد لطفــا 
بســاط اپیالســیون و لیــزر را هــم فراهــم کننــد. مــو، مــو اســت دیگــر 
جانــم! مــا هــم دوســت داریــم یــک طــوری همراهــی کنیــم. حیــف کــه 
ایــن زبان بســته ها حــرف نمی زننــد تــا بتوانیــم همراهــی بهتــری داشــته 

باشیم.  
در پایــان بــه ترمکیــون چنــد توصیــه می کنــم؛ اوال همیشــه بــه ســر در 
دستشــویی ها دقــت کنیــد، شــما نمی دانیــد چــرا و امیــدوارم هیچوقــت 

هــم نفهمیــد چــرا!
بــه عــالوه مــا ســال ها »از تــرم بعــد شــروع می کنــم« را امتحــان کرده ایــم 
و حتــی در شــب امتحــان هــم شــروع نکرده ایــم، پــس کار امــروز را بــه 
فــردا نیاندازیــد کــه بعــد حتــی اگــر نخواهیــد خــودش می افتــد! و شــما 

مجبــور می شــوید بـَـرَش داریــد! 
به امید دیدن فضای دانشجویی در دانشگاه

ماســِت  در  قیمــه  وضعیــت 
ری استارتکنونــی!

علیرضا مردانی_
مهندسی برق 97

چیــزی حــدود 73 ســال پیــش بــود کــه ســاختاری 
جدیــد بــه نــام دانشــگاه در شــهر مشــهد بــه وجــود 
در  و  یافتــه  گســترش  ســاختار  ایــن  کم کــم  آمــد. 
ســال 1353 بــه افتخــار حکیــم تــوس کــه زنده کننــده 
زبــان شــیرین فارســی بــود، نــام دانشــگاه مشــهد 
اتفاق هــای  زمــان  آن  از  گذاشــتند.  فردوســی  را 
تلــخ و شــیرین بســیاری در ایــن دانشــگاه افتــاده 
بــه  می تــوان  آن  اتفاقــات  مهم تریــن  از  اســت. 
در  کــه  جایــی  کــرد.  اشــاره   1399 اردیبهشــت   21
دل کرونــا تنــی چنــد از دانشــجویان دانشــگاه بــه 
رهبــری ســیدمحمدجواد کیش بافــان، محمدامیــن 
ناصری فــرد و فرزانــه زینلــی تصمیــم بــه راه انــدازی 
خفن تریــن و شــیرین ترین نشــریه طنــز دانشــجویی 

وزارت علــوم بــه نــام »سانســوریا« گرفتنــد.
نوشــکفته  گل  ایــن  از  مراقبــت  بــرای  بعــد  کمــی 
تصمیــم بــه اضافــه کــردن گیاه شناســی کــم آوازه بــه 
نــام امیرحســین پنجه باشــی بــه عنــوان مدیرمســئول 
روحیــه  گیاه شــناس ها  اساســا  گرفتنــد.  نشــریه 
لطیفی دارند و از آن جایی که کار طنز شوخی بردار 
نیســت و بــه یــک آدم جــدی نیــاز دارد کمــی بعــد 
یکــی از معــدود دختــران مکانیــک دانشــگاه )کــه 
مســلما وســط آن همــه مــرد بــرای خــودش شــیرزنی 
بــه  اســدی نژاد  نســیم  نــام  بــه  را،  اســت(  شــده 
عنــوان ســردبیر بــه نشــریه اضافــه کردنــد. البتــه 
بــرای آن کــه کامــال کار جــدی شــود یــک انســان 
ــه اذعــان خــودش در کودکــی  شــریف و قاتــل کــه ب
ســابقه چندیــن فقــره قتــل جوجــه و مورچــه را دارد 
کــه همیــن ســابقه خوبــی بــرای طنزنویســی اســت را 
بــه عنــوان دبیــر تحریریــه و بــا نــام زهــرا حکیمی فــرد 
بــه نشــریه آوردنــد. از حلقــه اولیــه قــدرت سانســوریا 
همچنــان ســیدمحمدجواد کیش بافــان بــه عنــوان 
صاحــب امتیــاز در نشــریه حضــور دارد و پــس از 
ملکــه مرحومــه انگلیــس، دومیــن شــخصی اســت 

کــه انقــدر طوالنــی در قــدرت حضــور دارد. 
نشــریه  ایــن  از  شــماره  پانزدهمیــن  شــماره  ایــن 
مســئول  کــه  آن  نویســندگان  و  اســت  شــیرین 
خندانــدن شــما هســتند بــه ترتیــب خانــم هــا مهــال 
آذرمیدخــت، نســیم اســدی نژاد، فاطــره اصغــری، 
یگانــه افــکار، فاطمــه بوجــار، فرنــاز پاک بیــن، یگانــه 
حکیمی فــرد،  زهــرا  چنارانــی،  مائــده  تقــی زاده، 
صالحــی،  الهــه  زینلــی،  فرزانــه  خطیبــی،  صوفیــا 
ســحر عســلیان، ســارا فــالح، فاطمــه مقیمــی، نادیــا 
آرزو  مــرادی، زهــرا میرشــفیعی،  کریمــی، محدثــه 
هرمــزی، مائــده یزدی نــژاد و آقایــان علیرضا بهرامی، 
امیرحســین پنجه باشــی، ســجاد دنیــوی، ســیدعلی 
علیرضــا  کیش بافــان،  محمدجــواد  ســید  رضــوی، 
مردانــی، مجیــد نجفــی هســتند. ویراســتاری ایــن 
شــماره از نشــریه را یگانــه تقــی زاده، لژیونــر نشــریه 
کــه ســابقه ویراســتاری در نــاف اروپــا را دارد بــرای 
نشــریه بین المللــی سانســوریا بــه عهــده گرفتــه و 
ایــن ســاختار درســت و زیبــای متنــی نشــریه را کــه 
می بینیــد کار اوســت. طــراح ایــن شــماره از نشــریه 
کــه ایــن صفحه آرایــی باحــال را انجــام داده اســت 

ســرکار خانــم عطیــه صادقــی اســت.
از شــما خواننــدگان و همراهــان سانســوریا کمــال 
تشــکر را داریــم و امیدواریــم بتوانیــم در ایــن روزهــا 

لبخنــدی شــیرین بــر لبانتــان بیاوریــم.
راه ارتباطی با ما در شبکه های اجتماعی:

 @sansooria_mag
شماره تماس: 09152002247
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شکست عشقی و اعضای بدن
تالش اعضای بدن برای پیداکردن راه حلی درباره ی شکست عشقی صاحبشان

به نام خدا، سالم.
از آنجــا کــه اول مهــر از رگ گــردن بــه مــا نزدیک تــر اســت )البتــه آن 
خــدا بــود( اول مهــر از قرنیــۀ چشــم بــه مــا نزدیک تــر اســت؛ خدمتتــان 
رســیده ام کــه چنــد تــن از مســئولین کاردرســت و خدمتگــزار مملکــت 
و  ترم اولی انــد  بعضی هــا  کــه  آنجــا  از  معرفــی  کنــم.  شــما  بــه  را 
بعضی هــا دو ســال در کرونــا درس خواندنــد و بازهــم ترم اولی انــد، 
خــوب اســت مســئولین عزیــز و دانشــگاه را بشناســید و طــرز صحیــح 

رفتــار بــا آن هــا را بدانیــد.
نمی شــود  آســانی ها  همیــن  بــه  البتــه  بگذریــم،  کــه  حراســت  از 
دارد.(  نیــز  دانشــگاهتان  بــه  بســتگی  نگذریــم  حــق  )از  گذشــت! 
زیبارویــاِن نورانــی و ملکوتــی حراســت کــه اغلــب ســبیل هایی کلفــت 
و کــت و کولــی رســتم مانند و البتــه بــا مقــداری شــکمِ اضافــه )کــه بــه 
قــول خانم جــان خدابیامــرزم اعتبــار مــرد اســت( دارنــد، در اتاقــک 
نگهبانــی نشســته اند و ماننــد اســکِن اشــعه ایکــس، )البتــه از نــوع 
ایگرگــش( جــوری از ســرتاپایت را برانــداز می کننــد کــه اگــر چشــم ها 
جاذبــه داشــتند، در یــک حرکــت سوق الجیشــی از ناحیــۀ مــچ پــا، 
بــه چشــم حراســت می چســبید و ضرب المثــل »شســت پایــم رفــت 
نگذریــم،  حــق  از  البتــه  می شــد.  تداعــی  به خوبــی  چشــمت«  در 
سانســورچی،  عزیــز  بــرادران  ماننــد  و  چشــم پاک اند  همه شــان 
مرتکــب گنــاه می شــوند تــا دیگــران را از گنــاه بازدارنــد. هللا اکبــر از 

ایــن همــه ازخودگذشــتگی!
خالصــۀ کالم اگــر از حراســت رد شــدید و نــخ لباســتان بــه میــِخ در 
دانشــگاه گیــر نکــرد، باالخــره وارد ایــن مدینــۀ فاضلــه خواهیــد شــد.
منظــورم از مدینــۀ فاضلــه دقیقــاً دانشــگاه اســت. البتــه فکــر نکنیــد 
دیگــر از دســت حراســت خــالص شــده اید. اگــر خدایــی نکــرده پایتــان 
لغزیــد و وســط دانشــگاه، )مخصوصــاً در حوالــی دانشــکدۀ الهیــات و 
معــارف و از ایــن قبیــل( جنــس مخالــف از هرنوعــی کــه بــود توجهتــان 
را جلــب کــرد و ایســتادید بــه حــرف زدن و خندیــدن و داســتان های 
بعــدش، )کــه توســط سانســورچیان حــذف خواهــد شــد( حراســت 
ماننــد ســیمرغ پَرآتــش زده در کســری از ثانیــه به نیابــت از حضــرت 
منکــرات  بــه  را  پایتــان  و  می شــود  حاضــر  ســرتان  بــاالی  عزرائیــل 

می کشــد!
از آنجــا بــه بعــدش، ســعی کنیــد بچه هــای خوبــی باشــید و درســتان 
را درست وحســابی بخوانیــد و کنــارش خوش گذرانی هایتــان را هــم 
بکنیــد و دور از چشــم حراســت آتــش بســوزانید )و در حــد امــکان 

ســعی کنیــد دانشــگاه را نیــز بــه آتــش بکشــید تــا نســل های بعــدی را 
از ایــن جهنــم نجــات دهیــد(.

و  آمــوزش  بــه  پایتــان  کنیــد  کــه می کنیــد، ســعی  هــرکار  القصــه، 
ــان  قصه هــای بعــدش نرســد کــه در پــی انجــام دادن کارهــای اداری ت
جــان بــه جان آفریــن تســلیم خواهیــد کــرد و مقــام شــامخ شــهید راه 

علــم را خواهیــد گرفــت!
از مســئول آمــوزش اگــر بپرســید، بایــد بگویــم به نوعــی همــه کاره و 
هیــچ کاره اســت. اگــر کارتــان بــه آمــوزش افتــاد، ابتــدا فاتحــۀ خــود و 
کمر و پاها و سایر اعضا و جوارحتان را بخوانید و سپس به سوی آن 
گام برداریــد. بعــد از آن، شــیوه های چرب زبانــی، التمــاس، خواهــش 
و هرگونــه راه دیگــری را کــه بــه ذهنتــان می رســد امتحــان کنیــد تــا 
کارتــان را راه بیندازنــد. ایــن کارهــا از ثبت نــام و کارنامــه و انتخــاب 
واحــد شــروع می شــود تــا همــان پایــان و دفــاع و فارغ التحصیلــی کــه 

بایــد بگویــم گاوتــان زاییــده، چــه بــد هــم زاییــده!
تــا حــد امــکان هــم ســعی کنیــد حضــوری مراجعــه کنیــد و از تمــاس 
کــه رســتگار شــوید. چراکــه  باشــد  آمــوزش خــودداری نماییــد،  بــا 
بــه عبارتــی تمامــی مســئوالن دانشــگاه، در  و  آمــوزش  مســئولین 
ّــاب )بــر وزن بقــراط( یــاد کرده انــد  ابتــدای کارشــان ســوگندنامه قط

کــه جــواب تلفن هــا را ندهنــد.
اگــر اجــازه دهیــد، از مدیــر گــروه و ریاســت دانشــگاه هــم می گذریــم؛ 
قبــل از آنکــه بــا بنــز مشــکی و گونــی ســفید بیاینــد مــا را ببرنــد )بــرای 

کســب اطالعــات بیشــتر، بــه پــی وی مراجعــه کنیــد(.
القصــه، دانشــگاه نه تنهــا آن بهشــت برینــی نیســت کــه فکــرش را 
می کردیــد، بلکــه نردبانــی بــرای رســیدن بــه بهشــت بریــن و ســواحل 
نورانــی ســریالنکا و دانشــگاه های برتــر آمریــکا اســت. اگــر درســتان 

را مثــل بچــۀ آدم بخوانیــد، بــه آن هــم خواهیــد 
رســید.

الزم بــه ذکــر اســت کــه نویســنده 
پــس از نوشــتن جملــۀ آخــر 
اذهــان  تحریــک  جــرم  بــه 
عمومــی بــه فــرار مغزهــا، بــه 

طالبــان  حکومتــی  مرزهــای 
یــادش  تــا  شــده  تبعیــد 

رئیــس  اینجــا  بیایــد 
از  خبــری  و  کیســت 

نیســت. وی 
و من هللا توفیق!

هفت خوان رستم یا دانشگاه؟!
مجید نجفی_ ارشد ادیان و عرفان تطبیقی ۹۸     

آنچــه می خوانیــد، حاصــل گفت وگــوی اعضــای بــدن یــک پســر اســت کــه 
به تازگــی از دختــر موردعالقــه اش جــواب نــه شــنیده اســت.

قلــب: آخ! چقــدر درد دارم. کــس نیســت در ایــن خانــه تــا محــرم مــا 
باشــد؟

زبان: دیگه کسی مونده که تو خودت جا نداده باشی؟
مغز: زبان، زبان به دهان بگیر! مؤدب باش. اینجا خانواده نشسته.

چشم: نمی فهمه دیگه، فقط زخم می زنه.
زبــان: تــو خوبــی حتمــاً کــه دم بــه دقیقــه دوربینــی از ایــن یکــی بــه اون 
یکــی همــه رو دیــد می زنــی و بــرای دل وصــف می کنــی؛ اونــم هــر هفتــه 

خیــال می کنــه عاشــق شــده.
ــا طاهــر می گــه:  ــان راســت می گــه. باب ــا ایــن مــورد موافقــم. زب گــوش: ب
»ز دســت دیــده و دل هــر دو فریــاد، کــه هرچــه دیــده بینــد دل کنــد 
یــاد؛ بســازم خنجــری نیشــش ز فــوالد، زنــم بــر دیــده تــا دل گــردد آزاد.« 

هرچــی هســت از گــور همیــن چشــم باباغــوری بلنــد می شــه.
زبان: ای بگردمت که حرف حق رو زدی. چشــم ها رو از کاســه دربیاریم 

حلــه. مشــکل همــه ی ســاکنین بــدن از جملــه قلب حله.
قلــب: جفتتــون از جلــوی چشــام خفــه شــید! کــم درد دارم بــاز شــمام 

نمــک بپاشــین رو زخمــم. 
جگــر: آخ قلــب بیچــاره! بســوزم بــرات کــه کبابــی. قیافتــم کــه شــبیه 
این جــوری  کــه  خیرندیــده  ایــن  بــوده  کــی  حــاال  شــده.  گوجه ســوخته 

زده؟ آتیشــت 
قلب: نمی دونم؛ یا پگاه بود یا رامش یا نوشین یا نگاره.

زبان: اینو باش! فرودگاه درست کرده، می گه عاشق شدم.
مغــز: یکــی زبــان رو ســاکت کنــه تــا جریــان خون رســانی رو ازش قطــع 

نکــردم، الل بشــه.
چشم: بکش اتصالش رو، یک ملتی رو نجات میدی.

زبــان: زِتِرِشــک! مگــه روبــان قطــع می کنیــد! دارم می گــم ایــن می گــه 
تنهــام، امــا صبح هــا بــا صباســت، ظهرهــا بــا زهــره، شــب ها بــا طوبــی. تــو 
چاقــی بــا ســاقیه، تــو الغــری بــا ماه پــری، دریــا بــا رؤیــا، ویــال بــا ژیــال، خونــه 

بــا پونــه، نرمــش بــا رامــش، خریــد بــا مهشــید، ماشــین بــا نوشــین! *
پس حق بدین باور نکنم فرودگاه عاشق بشه. 

مــو: نــه آقــا، راســت می گــه. ایــن دفعــه واقعــاً حالــش بــده. این قــدر روی 
مغــز فشــار آورد کــه مغــز زد بــه پیــاز مــا، پیــاز هــم زد بــه مــا، االن کالً 

رنگمــون پریــده ســفید ســفید شــدیم.
ــاد اون  ــو چشــم شــدم، ی ــا چشــماش چشــم ت ــی ب ــم وقت چشــم: آره، من
شــعره افتــادم کــه می گفــت: »چشــای ببــر و پلنگــش، دلمــو بــرده بــه 

جنگــش...«
زبــان: اوه اوه، پــس عاشــق ببــر و پلنــگ شــده! بی غیــرت، آدم کــم بــود 
کــه رفتــی عاشــق نامــوس حیوونــا شــدی؟ نمی گــی بیــان ازمــون کبــاب 

انســان تهیــه کننــد؟
گــوش: منــم می گــم عاشــق شــده، هندزفریاشــم عاشــق الله هــام شــدن 

انــگار.
مغــز: خــب راه حــل بدیــن. فشــار زیــادی روی مــن مــی آره، منــم دایــورت 
می کنــم روی کلیــه. دیگــه اونــم فشــارپذیر نیســت و خودتــون می دونیــن 

چــی می شــه.

کلیــه: بلــه، بــه مــن فشــار نیاریــن کــه آب، ســنگش تــو چشــم خودتــون 
میــره.

مغز: خب نتیجه؟
قلــب: مــن می گــم بریــم ســراغ روحــش و ســوراخش کنیــم، احساســاتش 

بریــزه بیرون.
چشــم: یکــم زخــم از زبــون بزنیــن بــه روح می ترکــه، بــادِ احساســش 

بیــرون. می ریــزه 
مغز: همه با این پیشنهاد موافقید؟

همه موافقت کردند.
گوش: زبون، فحش در گوشی ندی بهش، قهر میکنه میره کالً.

زبان: خیالت راحت.
بعــد از چنــد لحظــه وزوز زبــان، صــدای نعــره ای بلنــد شــد و روح از بــدن 

خــارج شــد.
روح: چه خبره؟ چرا نصفم این بیرونه، نصفم داخل جسمه؟

چشم: بفرما، کار ناقصه. تمیز درنیومد.
زبــان: چــرا جــک میگــی؟ مــن زخــم رو زدم به وســطش، این قــدر مقاومت 

کــرد کــه نصفــش قــاچ خورد!
روح: آقا، من نصفم نیست. کی دیه می ده؟

جگر: زنگ بزن گلبول  افسرا بیان کروکی بکشن.
روده: ببخشــید اومــدم وســط بحــث، ولــی بیاریــن صافــکاری مــا، بــدون 

رنــگ درش می آریــم.
برگردونیــن  منــو  نیســت.  نصفــم  مــن  می گــم  چیــه؟  روح: صافــکاری 

داخــل.
مغــز: شــرمنده روی روحتیــم. فعــالً بایــد از جســم دور باشــی تــا حــال 
قلــب جمع وجــور بشــه. زبــون، باقیشــو قیچــی کــن احساســاتش خفــه 

بشــه.
روح: ولی دارید...

کلیــه: ای بابــا، چــه ننه من غریبــم بــازی ای درمیــاری. یــک وردی بخونیــن 
بفرســتینش بــره بــا ارواح دیگــه بچرخــه تــا مــا هــم کارمــون تمــوم بشــه.

چشــم: بــذار مــن االن یــک دونــه از سیوباکســم مــی دم بیــرون پــودر 
بشــه. آهــا، ایناهــاش. ای روح، تــو روحــت ایــن دعــا...

چشــم دعایــی را خوانــد و بالفاصلــه روح 
بــدن  از  نیمــه  و  بــا حالــت نصــف  کــه 
خــارج شــده بــود، ناپدیــد شــد. مغــز، 
فکــر  کــه  و...  گــوش  زبــان،  قلــب، 
می کردنــد روح همــراه احساســات آن 
از موفقیتــی کــه  ناپدیــد شــده،  پســر 
و  خوش حــال  بودنــد،  کــرده  کســب 

شــاد شــدند. امــا مســئله اینجــا 
بــود کــه نصــف روح در جســم 
باقــی مانــده بــود و احساســات 
در همــان نصــف باقی مانــده 

. بــود...  ته نشــین شــده 
از  برگرفتــه  بخــش  ایــن 
ســخنرانی آقــای دکتــر انوشــه 

بــود.* تنهایــی  دربــاره 

صوفیا خطیبی_ میکروبیولوژی 99 دانشگاه آزاد
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عطیه حسین زاده_دندانپزشکی97 علوم پزشکی مشهد         

با سالم ای دیپلمات های عزیز
ای هالکان از نشستن پشت میز

با شما هستم در این چندین کالم
تا که گردد بر شما حجت تمام

تو خبر داری ز قیمت های ما؟
از صف بنزین و بازار طال؟

درک تو از فقر و بی پولی کجاست؟
خط فقر ما گذشت از خط راست

این چه وضع قیمت سبزی و گوشت
از نداری، استخوان چسبد به پوست

هر جوان در آرزوی یک پراید
کی شود اوضاع بر وفق مراد؟

ازدواج از جمله حسرت های ما
پوِل حلقه، سکه، وانفسای ما

وضع مردم گشته جداً افتضاح
هی شما این را بگیریدش مزاح

هرکسی اندر غم خود ناتوان
یکسره در فکر آب و گاز و نان

صبر مردم گشته لبریز این میان
درد ما هر دم رسد بر استخوان

خواهشاً ای دیپلمات جاِن عزیز
هی نمک بر زخم های ما نریز

یا تو بر این نرخ ها سامان بده
یا مرخص شو به ضرب عربده

روزی آخر ننگ آقازادگی
می رسد بر جانتان یکبارگی

آهِ مظلومان بگیرد دامنت
کاین چنین بیچاره کردی میهنت

فرزانه زینلی_ ارشد ادبیات کودک و نوجوان 1401 دانشگاه امام رضا         

چه کسی شخصیت طنز من را برداشته؟!
در نوشــتن متن هــای حرفــه ای طنــز، داشــتن یــک شــخصیت کــه مخاطــب داســتان او را دنبــال کنــد و بخنــدد، یــک 
ــد کــه مخاطــب شــما همــراه او ســوتی  ویژگــی فوق العــاده محســوب می شــود. اگــر بتوانیــد شــخصیتی را خلــق کنی
بدهــد، بــه مراســم تولــدی بــرود و یــادش نباشــد کادو ببــرد، ســر امتحــان ریاضــی 3 بخواهــد تقلــب کنــد و نتوانــد و در 
همــه ایــن شــرایط مخاطــب شــما بــا او بخنــدد، شــما یــک طنزپــرداز قــوی هســتید. امــا همــه طنزپــردازان می تواننــد 

شــخصیت خــوب خلــق کننــد؟
در واقــع، خیلــی از طنزپــردازان حتــی نمی تواننــد شــخصیتی خلــق کننــد، چــه برســد کــه به دنبــال شــخصیت خــوب 
باشــند. اینجــا یــک ســؤال مهــم مطــرح می شــود؛ اینکــه اصــالً چه جــوری بایــد شــخصیت بســازیم؟ یــا بهتــر بگویــم، 
چطــور بایــد شــخصیت های مناســب متــن طنــز بســازیم؟ در ایــن سلسله یادداشــت ها دربــاره ایــن موضــوع بــا هــم 
ــاره ســاخت  حــرف می زنیــم و منابــع مختلــف را بررســی می کنیــم. شــاید ســری بــه دنیــای داســتان هــم زدیــم و درب
شــخصیت بیشــتر خواندیــم. اول از همــه، ســراغ کتــاب »اســرار و ابــزار طنزنویســی« می رویــم و به دنبــال نشــانه های 

شــخصیت می گردیــم. مثــالً جایــی در کتــاب می خوانیــم:
»شخصیت خنده دار، شخصیتی کاریکاتورگونه )ساده( است.

شــخصیت های خنــده دار، شــخصیت های غیرعــادی، عجیــب، خــاص و شــاید نفرت انگیــز ولــی همیشــه اغراق آمیــز 
هســتند. دوســتان، افــراد خانــواده شــما و حتــی عمــه غیرآدمیزادتــان شــخصیت های خنــده دار نیســتند. شــخصیت 
خنــده دار واقعــی شــخصیتی کاریکاتورگونــه و ســاخته و پرداختــه ذهــن نویســنده اســت؛ مثــالً ببینیــد چارلــز دیکنــز 

چطــوری در رمــان »ســرود کریســمس« آقــای اســکروچ را معرفــی می کنــد:
ــم زده، زجــرآور، مال پرســت،  ــود. پیرمــردی ناخن خشــک، مات »آه، اســکروچ مثــل مشــتی بســته و ســنگ آســیاب ب
تندخــو، حریــص و معصیــت کاری طمــاع بــود. مثــل ســنگ چخمــاق تیــز و ســخت بــود. امــا هرگــز بــا کمــک فــوالد، 

آتــش گرمابخشــی را روشــن نکــرده بــود. مرمــوز و تــودار و همچــون صــدف دریایــی تنهــا بــود.«
هیــچ نویســنده معاصــری از ایــن همــه صفــت بــرای توصیــف یــک نفــر اســتفاده نکــرده اســت. و جالــب اینکــه ایــن 
توصیف هــا بــا 300 کلمــه دیگــر بــه همیــن منــوال، ادامــه پیــدا می کنــد! امــا نویســنده منظــور خــود را بــه خوبــی 
می رســاند: اســکروچ بــه نحــو اغراق آمیــزی متعصــب و افراطــی اســت، ظاهــری غیرعــادی دارد و رفتــارش غیرعــادی 
اســت؛ طــوری کــه رفتــارش تأثیــر بســیار بــدی روی دیگــران می گــذارد. آدمــی اســت کــه حتــی اگــر شــما هــم بــرای 
یک بــار او را ببینیــد، محــال اســت کــه دیگــر هرگــز فراموشــش کنیــد. در واقــع، ایــن آدم صفــات اساســی یــک 

شــخصیت خــوب کاریکاتورگونــه را دارد. 
ــه هــدف شــما کمــک  ــاز هــم بیشــتر ب ــان اســم خنــده داری هــم مثــل اســکروچ داشــته باشــد، ب اگــر شــخصیت اثرت

می کنــد. آقــای بیــن )در انگلیســی به معنــای لوبیــا( نیــز از جملــه ایــن نــوع شخصیت هاســت...«
تــا اینجــا بــا دو نمونــه خــوب شــخصیت طنــز آشــنا شــدیم. گاهــی الگــو گرفتــن و بررســی شــخصیت های طنــز خــوب، 
بــرای اینکــه ســاختار اصلــی یــک شــخصیت جدیــد را طراحــی کنیــم کافیســت. امــا هنــوز کلــی پیچ وخــم دیگــر باقــی 

مانــده اســت کــه بایــد طرحشــان را بریزیــم. می پرســید چطــوری؟ بــا مــا همــراه باشــید!

تمریــن: تــا متــن بعــدی، بــه ایــن فکــر کنیــد کــه دیگــر چــه شــخصیت های طنــزی را می شناســید و در خاطرتــان مانــده 
اســت. مثــالً لــورل و هــاردی نیــز از شــخصیت های مانــدگار طنــز هســتند.

یک فنجان طنزنویسی
دیپلمات جان
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بعــد  تــو خــود نعش کش الزمــی،  اتابــک!  مظفرالدین شــاه: الل شــی 
می خواهــی از مــا مراقبــت نمایــی؟! بیهــوده خــرج بــر خزانــه وارد نکــن. 

تــو خــود مایــۀ وحشــتی مــردک.
اتابــک: قربانتــان گــردم، عجلــه نُماییــد. باید هرچه ســریع تر به ســفارت 
فخیمــه رویــم. خودتــان کــه ایــن یــارو ســفیر را بهتــر می شناســید. دیــر 
برویــم، یهــو بــه تریــج قبایــش برمی خــورد. کاســه کــوزه اش را جمــع کــرده 
و بــه دولــت بریتانیــا چغلــی کــرده و آن هــا بــه ممالــک مــا لشکرکشــی 

خواهنــد کــرد.
بــرای  بایــد  چــه جان فشــانی ای  ملیجــک، می بینــی  مظفرالدین شــاه: 

ایــن مملکــت خــرج نماییــم؟ حــاال بگــو کیســت کــه قــدر بدانــد؟!
ملیجــک: قربانتــان گــردم جنــاب همایونــی! خاطــر مبــارک را مُکــدر 
بــه کلــۀ  بــادی  بــه هــوای دیــدن ســینما چــی چــی،  ننماییــد. برویــد 
مبارکتــان بخــورد )این هــا چقــدر حــرف قلمبه ســلمبه بــه هــم می گوینــد. 

بگــذار بزنــم بــر روی دور تنــد تــا زودتــر بــه اصــل ماجــرا رَســم(.
ــه ماننــد ســال های کهــن گشــت؟  ــم؛ چــرا طــرز ســخن گفتن مــا ب برگان
همــش قصــور ایــن مظفــر و اتابــک اســت کــه آدم ســخن گفتن ســاده و 

یومیــه اش را هــم از یــاد می بــرد.
.............................

چند صفحۀ بعد تاریخ
مظفرالدین شــاه: اتابــک! ایــن ســینماتوگیرافت یــا ســینماتوکرافت یــا 
شــاید هــم چرافــت یــا هرچــه کــه بــه آن گوینــد، عجــب چیــز باحالــی 
بودهــا! بســیار disport گشــتیم )disport! بــه حــق چیزهــای ندیــده و 
نشــنیده. چــه چیزهایــی کــه در صفحــات تاریــخ مشــاهده نمی کنیــم(.
اتابــک: قربانتــان گــردم؛ نــام دقیقــش ســینماتوگراف بــود، ولکــن شــما 

هرنامــی دوســت می داریــد بــرآن نهانیــد.

مظفرالدین شــاه: مراقــب ســلول های خاکســتری مغــزت بــاش. آن قــدر 
کــه تــو تفکــر می نمایــی، کــم مانــده کــه مغــزت متالشــی گــردد.

اتابک: امر، امر همایونی است.
ــا  ــه م ـَـدو ورود ب مظفرالدین شــاه: اتابــک! آن چیزهــای ســفید کــه در ب

دادنــد چــه بــود؟ خیلــی بــه مــا چســبید.
اتابــک: قربــان ســرتان، گمانــم بــه آن ذرت بــوداده گوینــد؛ ولکــن گاهــی 
خودمــان  پف فیــل  همــان  کــه  )ایــن  می شــود  نامیــده  نیــز  پاپ کــرن 

اســت. به راســتی چــه نام هــای باکالســی بــر آن می گذارنــد(.
مظفرالدین شــاه: اتابــک، مــا چگونــه می توانیــم از این هــا در ممالــک 

محروســۀ ایــران بکاریــم؟
اتابک: پاپ کرن را می فرمایید؟

مظفرالدین شــاه: پ ن پ، ســینماتوگیرافت! آن را کــه از فرنــگ هدیــه 
گرفتیــم مــردک!

اتابــک: بــه روی چشــم، ولکــن بایــد در قبــال کاشــت پاپ کــرن امتیــازی 
بــه آن هــا دهیــم.

عطــا  آن هــا  بــه  خواهنــد  هرچــه  بگــو  آن هــا  بــه  مظفرالدین شــاه: 
می نماییــم؛ از گمــرک و کــوه و دشــت گرفتــه تــا گردوخــاک کاخ همایون!
اتابــک: ولــی قربــان چیــز دنــدان گیــری نمانــده کــه بــه آن هــا پیشــنهاد 

دهیــم.
مظفرالدین شاه: من نمی دانم! خودت کاری کن.

افســوس کــه ایــن شــاه قاجــار فقــط بــه فکــر معــدۀ مبارکــش اســت. 
انگارنه انــگار کــه چیــز ارزشــمند و جالبــی بــه نــام ســینماتوگراف را از 
ــه گرفتــه اســت. از این هــا کــه آبــی گــرم نخواهــد  ــده و هدی نزدیــک دی
گشــت. بهتــر اســت صفحــات تاریــخ را بــر روی دور تنــد گذاشــته تــا 

ببینیــم در نهایــت تکلیــف ایــن ســینماتوگراف چــه خواهــد شــد.
..........................

یک سال بعد
اُف بــر ایــن شــانس. گمانــم خــازن ایــن دکمــه خــراب گشــته اســت. دور 
ورق خــوردن خیلــی تنــد بــود. در صفحــۀ بســیار شــلوغی فــرود آمدیــم. 
یــادم بمانــد بــرای ســفرهای بعــدی تعمیــرش نمایــم. حــال ایــن همــه 

آدم و ایــن همــه ازدحــام بــرای چــه می باشــد؟
جارچــی: بگــوش باشــید! بگــوش! آخریــن خبــر! اولیــن ســینمای ایــران 
در ســال 1283 توســط میــرزا ابراهیم خــان عکاس باشــی افتتــاح گردیــد. 
بشــتابید تــا بــه تماشــای بهتریــن فیلم هــا بنشــینید! )ســینما!؟ عجــب 

سرنوشــت عجیبــی دارد ایــن ســینماتوگراف(
گمانــم ســفر تــا همیــن صفحــه از تاریــخ کفایــت می نمایــد. مــا نیــز 
بســیار خســته گشــتیم. بهتــر اســت ریلکــس نماییــم جهــت کارهــای 
بعــدی انــرژی ذخیــره کنیــم. شــما اگــر دوســت می داریــد کــه بدانیــد 
سرنوشــت ســینما و ســینماتوگیرافت )بــه قــول مظفــر جــان( چــه شــد، 

بــه صفحــات تاریــخ و گــوگل مراجعــه کنیــد.

آرزو هرمزی_ علوم آزمایشگاهی ۹۸ دانشگاه علوم پزشکی گناباد

)گُمــان  بــود  قاجــار  شــاه  ولــی  نبــود،  یکــی  بــود  یکــی  روزهــا  از  روزی 
محــض نبریــد کــه گویــم غیــر از پــروردگار کســی نبــود. همیشــه دوســت 
می داشــتم گاهــی متفــاوت باشــم(. شــاید اســتفهام پیــش آمــده باشــد 
کــه کدامیــن شــاه قاجــار بــاز قــرار اســت تکــه ای را حــراج کنــد و بــه بــاد فنــا 
دهــد؟ ولــی بایــد بگوییــم کــه فعــالً از مزایــده و فــروش ویــژۀ غیراقســاطی 

ــری نیســت. ــران خب ــک محروســۀ ای تکه هــای ممال
آن شــاه قاجــار مذکــور هــم مظفرالدین شــاه می باشــد. آری، گویــا ایــن 
شــاهان قاجــار َســوا از راه انــدازی حرمســرا کارهــای دیگــری نیــز بلد بودند. 
پــس بیاییــد بــا خوانــدن عجــی مجــی الترجــی وارد صفحــۀ گفت وگــوی 
تــا بنگریــم چگونــه  از درباریــان شــویم  بــا تنــی چنــد  مظفرالدین شــاه 

تحفــه ای برایمــان کنــار گذاشــته اند.
پــس بــا خلــوص و پاکدلــی کامــل همــه ایــن جملــه را تکــرار کنیــد: عجــی 
ســنگین  ترافیــک  و  ازدحــام  به علــت  اســت  ممکــن  الترجــی!  مجــی 

صفحــات تاریــخ دیرتــر وارد شــوید، پــس نگــران نباشــید.
...........................

اتابــک: ســالم و درود و ســتایش بــر قــدرت زمانــه. کســی کــه شمشــیرش 
تــرس بــر دل دشــمنان می افکنــد )ارواح عمــه اش! یــارو از ســایه خــودش 
هــم می ترســیده اســت(، بــا نگاهــش رعشــه بــر انــدام دشــمنان می انــدازد 
)نهایــت بتوانــد گربه هــای داخــل کاخ را پـِـخ کنــد( و ای کســی کــه جــالل و 

جلیــل و جمــال را یکجــا دارد.

مظفرالدین شاه: ای ملیجک، این اتابک چه می گوید؟
بلکــه  می کنــد،  پاچه خــواری  دارد  گــردم.  قربانتــان  هیــچ  ملیجــک: 

رود. خــود  کار  پــی  و  بیندازیــد  دســتش  کــف  بــر  چیــزی  ســکه ای 
دیگــر  بــردی.  را  ســرمان  مــردک!  بــاش  خمــوش  مظفرالدین شــاه: 
گنجایــش ایــن همــه پاچه خــواری را از تــو نداریــم. زود ســخن بگــو کــه 
ســرَخر خــواب همایونــی گشــتی. بگــو بدانیــم چــه خبــری داری؟ )ناموســاً 
می توانســت دو کلمــه بگویــد ســالم چطوریــد. وقــت مــا را هــم نمی گرفــت 

و می توانســتیم دو صفحــه بیشــتر در تاریــخ گشــت وگذار نماییــم(
اتابــک: قربانتــان گــردم. امــروز در مالقاتــی کــه بــا ســفیر فخیمــۀ بریتانیــا 
داشــتم، از جنــاب همایونــی دعــوت بــه عمــل آمــده اســت کــه بــه ســفارت 
یــا  ســینماتوکراف  نــام  بــه  گران بهایــی  هدیــۀ  از  دیــدار  بــرای  فخیمــه 

ــد. ــا یــک چیــزی تــوی همیــن مایه هــا بروی ســینماتوگراف ی
مظفرالدین شــاه: حــاال ایــن ســینما تــو نمی دانیــم چــی چــی، چــه هســت؟ 
)تــو اول یــاد بگیــر اســمش را درســت تلفــظ نمایــی، بعــد بــدان کارش چــه 

می باشــد؛ خــب واال(
اتابــک: چــه بگوییــم. شــنیده ها حاکــی از ایــن می باشــد کــه بــه آن جعبــۀ 
جادویــی گوینــد و آن را جــزو عجایــب جهــان بــه حســاب آورنــد )برگانــم، 

بایــد چیــز خفنــی باشــد(.
مظفرالدین شــاه: اتابــک، بیخیــال مــا بشــو. قلبمــان ضعیــف اســت )تــو 
ـِـخ می کــردی؟(. پـَـس می افتــم ســکته  ــی نبــودی کــه دشــمنان رو پ همان

می کنــم، جنــازۀ همایونــی بــر روی دســت هایتان می مانــد.
اتابک: خیالتان تخِت تخت! خودم مثل شیر هوایتان را دارم.

سینماتوگراف و ممالک محروسۀ ایران
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دهه هشــتادی ها یاغی هــای دنیــای مــا هســتند. ایــن حــرف مــن 
نیــازی بــه دلیــل منطقــی نــدارد؛ چــون همــه مــا می دانیــم ایــن 
نســل چقــدر بــا نســل های قبلــی تفــاوت دارد. آن هــا در تــالش 
وجــود  بــه  ایران زمیــن  در  جدیــد  تمــدن  یــک  به مــرور  هســتند 
دهه هشــتادی ها  کــه  بخــواب  آســوده  کــوروش،  پــس  بیاورنــد. 
بیدارنــد. ســؤال های ذهنــم مــرا وادار کــرد بــا ادبیــاِت خــاِص ایــن 
نســل آشــنایی پیــدا کنــم. حــال، بــرای توجیــه شــما مخاطبیــن 
ایــن  مخصــوص  لغــات  از  یــک  ســری  گرفتــم  تصمیــم  گرامــی 

عجایــب دوران را برایتــان شــرح دهــم.
جــرر: خــب اول از همــه بایــد بگویــم ایــن کلمــه فحــش نیســت. 
ایــن اصطــالح یعنــی گوینــده تــا ســر حــد مــرگ در حــال خندیــدن 
اســت! یــک  کــم بی ادبانــه بــه نظــر می آیــد، ولــی وضعیــت فــرد را 

به خوبــی توصیــف می کنــد.
عــرر: ایــن لغــت پرمعنــا و مفهــوم صــدای حیــوان درازگوشــی به نام 
االغ نیســت. بلکــه گوینــده می خواهــد شــدت خوشــحالی خــود را 
ابــراز کنــد کــه بــه اشــِک شــوِق جــاری از چشــم ختــم شــده اســت. 

)حتــی ابــراز احساســات ایــن نســل هــم عجیب وغریــب اســت(
یــک  بی حوصلگــی  و  تنبلــی  کلمــه  ایــن  اصلــی  منشــأ  نمــد: 
ــم« اســت.  ــا گفتــن کلمــه »نمی دان ــرای تایــپ ی دهه هشــتادی ب
پــس ایــن را بــا آنکــه مالیــده شــده و از آن کاله درســت می شــود 

اشــتباه نگیریــد!
ســتون: زمــان شــنیدن ایــن کلمــه احتمــاالً احســاس کنیــد آن بچه 
خــل شــده و دارد بــا درودیــوار صحبــت می کنــد. ولــی این طــور 
نیســت. او دارد دوســت صمیمــی و بامعرفتــش را خطــاب قــرار 
می دهــد. پــس اگــر یــک دهه هشــتادی بــه شــما گفــت »ســتون«، 

خوشــحال باشــید؛ چــون از شــما خوشــش آمــده اســت!
شــاخی  اول  داریــم.  شــاخ  نــوع  دو  بگویــم  بایــد  اینجــا  شــاخ: 
آدم  ایــن  بــه  دارد.  قابل توجهــی  فالوورهــای  تعــداد  کــه  اســت 
شــاخ مجــازی می گوینــد. یــک نــوع شــاخ دیگــر هــم داریــم کــه 
قلــدر اســت و زورگویــی می کنــد. بــه ایــن آدم هــم شــاخ گفتــه 

بــرای  کــه  اســت  ایــن  شــما  بــه  توصیــه ام  می شــود. 
یــک دهه هشــتادی هیچ وقــت شــاخ نشــوید، چــون 
ایــن آدم هــا خــوب شــاخ بقیــه را می شــکنند و ایــن 

حرف ها.
پوکــر: ایــن لغــت در مواقــع خیلــی 
قــرار  مورداســتفاده  نــادر  و  خــاص 

آینــده  تــرم  وقتــی   مثــالً  می گیــرد. 
ســاعت پنــج صبــِح شــنبه بیــدار شــدید 

تــا بــه کالس هشــت صبحتــان برســید، 
ــا  ــی طــول می کشــد ت ذهــن  شــما لحظات

مثــل یــک رایانــه بــاال آمــده و آمــاده شــروع 

هفتــه پرتقالی تــان شــود. در ایــن چنــد ثانیــه شــما پوکــر محســوب 
می شــوید.

بــرگام: ایــن یــک اصطــالح خــاص دهه هشــتادی ها اســت. شــما 
یــک دهه هشــتادیِ  ولــی  پاییــز می افتیــد،  یــاد  بــرگ  ریــزش  بــا 
زبان بســته می خواهــد بــا ایــن کلمــه بــه شــما بگویــد چقــدر از 
یــک  می گوینــد  کــه  اینجاســت  کــرده  اســت!  تعجــب  حرفتــان 
اســت!  متعجــب  یــک دهه هشــتادی  خطرنــاک،  دهه هشــتادیِ 
حــال ایــن را  کــه ایــن حــرف از کجــا آمده، شــما زیاد پیگیر نباشــید.

ولــی  نــدارد.  و طبیعــت  گیاهــان  بــا  رابطــه ای  کلمــه  ایــن  خــز: 
بــه شــما توصیــه می کنــم هیچ وقــت، هیچ وقــت ایــن را بــه ایــن 
نســل نگوییــد! شــما نمی دانیــد وقتــی ریخــت و قیافــه یــک بچــه 
دهه هشــتادی را کــه چنــد روز مــداوم در بــازار بــوده و یــک  دســت 
لبــاس نــو خریــده، قدیمــی و از مدرفتــه بنامیــد، چــه حســی پیــدا 

می کنــد!
گنــگ: ایــن اصطــالح هــم مثــل لغــت شــماره ســه از ســری کلماتــی 
اســت کــه از ذهــن تنبــل یــک دهه هشــتادی بیــرون آمــده اســت. 
»گنــگ« عــالوه بــر اینکــه مخفــف گانگســتر اســت، بــه معنــی 
کاردرســت، کاربلــد، کارکشــته، و گاهــی قــوی و مبــارز نیــز بــه کار 

مــی رود.
جــدی  و  خشــک  آدم هــای  مــورد  در  اصطــالح  ایــن  یبــس: 
مورداســتفاده قــرار می گیــرد. دیــده شــده ایــن کلمــه بــرای کســانی 
کــه بــا ادبیــات خــاص ایــن نســل برخــورد کردنــد و خشکشــان 
ــا اینجــا از  ــه اســت. پــس اگــر ت زده هــم مورداســتفاده قــرار گرفت
شــنیدن کلمــات و معنــی آن هــا تعجــب کردیــد، بایــد بگویــم شــما 

یــک »یبــس« هســتید. ســالم یبــس!
اعجوبه هــای  مخصــوص  و  خــاص  کلمــه  ده  از  هــم  ایــن 
دهه هشــتادی. فعــالً همیــن را از ایــن نویســنده دهه هشــتادیِ 
نمکــدان داشــته باشــید تــا وی یــک ســفر بــه ســرزمین گوســان 

برگــردد. و  کنــد  تجدیدقــوا  کــرده، 

فرهنگ لغت یک دهه هشتادی

لج خارجی ها
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زمســتان کــه برســیم، هــر شــب امتحــان شــب قــدری اســت کــه بــرای هــر 
ــه قشــنگ  ــم کــرد. ولــی نکت ــه خواهی جیک جیــک مســتون گذشــته، توب

نمی گیریــم! هــم  عبــرت  کــه  آنجاســت  کار 
بن الدن: واقعاً چرا ما االن درس نخواند تا شب امتحان؟

مــن: چــون کــه ســهم مــا از خــاک وقتــی اســنپی بیــش نیســت/ نمــره مــا 
دوازده یــا شــانزده باشــد، چــه فرقــی می کنــد؟

بن الدن: شعر قشنگ است. برای توست؟
مــن: نــه بابــا. کار »فاضــل نظــری« نامــی اســت کــه در کار تئــوری هــم 

اســت؛ مــن فقــط ویرایشــش کــردم.
بن الدن: آهان. خب این یعنی چه؟ »چاه کن ته چاه است.«

ایــن مــن شــوم بختم کــه در شــب های امتحــان کلــی اســتراتژی  مــن: 
تقلــب همگانــی می چینــم، بعــد آن تقلــب بــه درد همــه می خــورد بــه 

جــز خــودم!
بــن الدن: تقصیــر بــرای توســت! زمــان تقلــب گوش هایــت احمــر می شــود 
و همــش دماغــت را می خراشــی! خــب معلــوم اســت کــه اســتاد می دانــد 

و برگــه را اخــذ کــرد.
مــن: می خارانــم، نمی خراشــم! بعــد هــم دســت خــودم کــه نیســت! بــاور 
کــن حتــی پینکیــو هــم زمــان دروغ گفتنــش مثــل مــن رســوای دو عالــم 
نمی شــد! بــه خاطــر همیــن واکنش هــای بدنــم، حتــی یــک بــار در طــول 
عمــر باعزتــم پیــش نیامــده کــه بتوانــم بــه مــادرم بگویــم: »دارم مــی روم 

کــه جــزوه بگیــرم!«
بن الدن: خب چه اشکالی دارد؟ جزوه که کار خوب است!

من: ما »جزوه« صدایش می کنیم!
بــن الدن: متوجــه نشــدم. به قــول خــودت بی خیــال! محمــد، ایــن را هــم 

مفســر شــو: »خــر را کــه بــه عروســی می برنــد، بــرای خوشــی نیســت بــرای 
آب کشــی اســت.«

من: یادت هست هفته پیش یک همایش آموزشی بود؟
بن الدن: همان که حتی ناهار داد!؟

مــن: آفریــن، همــان. یــادت اســت کــه بــه مــن و تــو هــم گفتنــد بیاییــد؟ 
حضورمــان بــرای شــرکت در همایــش نبــود کــه! دو نفــر را می خواســتند 

بــرای تــدارکات.
بن الدن: االن یعنی ما خریم؟

مــن: ایــن چــه حرفــی اســت؟ االغ آن بــود کــه ناهــار و شــیرینی اش را 
نخــورد!

بــن الدن: لکــن محمــد، زشــت نبــود کــه بــه رئیــس دانشــگاه و معاونــش 
ناهــار نرســید؟!

من: نه. زشت این بود که ما دست خالی برگردیم!
بــن الدن: ولــی ته دیــگ زعفرانــی اش خیلــی زیبــا بــود. راســتی، »دو قــورت 

و نیمــش باقــی اســت« یعنــی چــه؟
بــه کار  »چتــر«  اصطــالح  بــه  آدم هــای  بــرای  ضرب المثــل  ایــن  مــن: 
اتــاق بغلــی را در نظــر بگیــر؛ ایــن نمونــه نــادر  مــی رود. همیــن علــی 
خلقــت در پررویــی، هرشــب می آیــد و از شــام مــا می خــورد. بعــد کــه تــه 
ماهیتابــه را هــم درآورد، می فرمایــد: »چــرا نوشــابه نمی خریــن؟« ایــن 
آدم نیم قــورت املــت خــورده و دو قــورت و نیــم دیگــر هــم طلــب دارد! 
برنــج مــن تمــام شــد. تــو هــم آن دو لقمــه را بخــور کــه بچه هــا در گیم نــت 

منتظرمــان هســتند.
بن الدن: باشد. این دیگر آخر است: »فیلش یاد هندوستان کرد.«

مــن: ایــن حــال االن مــن اســت! چــون دارم بــه ایــن فکــر می کنــم 
کــه قبــل از دوســتی بــا تــو حداقــل تــن ماهــی ام چپــه نمی شــد 
و یــک ناهــار ســلف را داشــتم و از آن مهم تــر، اســتاد ادبیــات 

هــم نمی شــدم!
بــن الدن: محمــد، تــو دوســت خوبــی هســتی. می دانــم 

ــران زحماتــت، املــت  ــرای جب کــه شــوخی می کنــی. ب
امشــب بــاز هــم بــا مــن.

در همیــن هنــگام یــاد ضرب المثلــی افتــادم و 
ناخــودآگاه آن را زیــر لــب زمزمــه کردم: »یکی 
می گفــت  یکــی  بینوایــی،  درد  ز  می مُــرد 

می خواهــی؟« زردک 
کــه  اینــی  توقــف!  کــن،  توقــف  بــن الدن: 

معناســت؟ چــه  گفتــی 
و این داستان ادامه دارد...
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در گرمــای جگرپــز امــروز، درســت وقتــی کــه در ســلف دانشــگاه بــرای 
بازکــردن در تــن ماهــی ام در حــال تمرکزکــردن بــودم، بــن الدن آمــد و 

بی مقدمــه شــروع بــه پرســیدن ســؤال های ادبــی اش کــرد.
بگذاریــد کمــی عقب تــر برویــم. اســم مــن محمــد اســت. یــک »ممــد« 
از هــزاران ممــد کالس، دانشــکده، دانشــگاه و... )بــا همیــن فرمــول 
بــاال برویــد!(. بــا بــن الدن همــان روز اول دانشــگاه آشــنا شــدم. اســم 
اصلــی اش »احمــد مصطفــی« اســت و از دانشــجویان عــرب دانشــکده 
او خــورد، متوجــه شــباهت  بــه  ابتــدا کــه چشــمم  از همــان  ماســت. 
عجیبــش بــه بــن الدن شــدم! وقتــی بــا کلــی تــرس و خجالــت ایــن موضوع 

ــو ده هســتی!« ــد ملیحــی جــواب داد: »ت ــا لبخن ــم، ب ــه وی گفت را ب
ابتــدا گیــج شــده بــودم کــه از بیســت حســاب کــرده اســت یــا صــد! 
عمــراً اگــر بــارم کل 10 نمــره باشــد! )مــن حتــی دیکتــه کالس اولــم را هــم 
نمــره کامــل نگرفتــم!( بعــد بــا خــود گفتــم شــاید هــم طرفــدار »مســی« 
اســت و ایــن 10 یعنــی بــه قولــی بــا مــن حــال کــرده اســت! ولــی بعدهــا 
ــل از مــن 9 نفــر دیگــر هــم  متوجــه شــدم »مــن 10 هســتم«، یعنــی قب
گفته انــد؛ کــه او خــودِ خــود بــن الدن اســت! خالصــه کــه از همــان زمــان 

او را بــن الدن صــدا می کنــم.
بــن الدن عاشــق زبــان فارســی اســت و مطالعــات زبــان فارســی اش را 
ــا در حــال  ــم ی خیلــی جــدی دنبــال می کنــد )مخصوصــاً وقتــی مــن خواب
انجــام کار مهمــی هســتم!(. بــرای بــن الدن اصــالً مهــم نبــود کــه بــرای 
بازکــردن تــن ماهــی، تمرکــز خاصــی نیــاز اســت. بــه همیــن دلیــل درســت 
وقتــی کــه در نقطــه حســاس و اوج تمرکــز کار بــودم، بــن الدن کتــاب 
بــا  و  گرفــت  چشــمم  جلــوی  را  فارســی«  متــداول  »ضرب المثل هــای 

ــن یعنــی چــی؟« ــارت پرســید: »ای ــه یــک عب اشــاره ب
به عبارت نگاه کردم: »آب از دستش نمی چکد.«

من: یعنی طرف، آدم خسیسی است.
بن الدن: خیس است؟

-نــه، خســیس! مثــل طاهــری. یــادت هســت نمره هــای کالســی همــه را 
چهــار از هشــت داد! نامــرد یــک 25صــدم هــم بــه مــن نــداد تــا نیفتــم!

بــن الدن: اگــر آب از دســتش نمی چکــد یعنــی نمــره نمی دهــد، پــس 
ــزد، یعنــی خیلــی بیســت می دهــی؟ ــو روغــن می ری االن کــه از دســت ت
بــه شــوخی های بی نمکــش هــم  یــادم رفــت بگویــم؛ بــن الدن  ایــن را 
معــروف بــود! آن هــم در موقعیتــی کــه لباســت را بــه ورطــه نابــودی 

کشــاندی و ناهــار هــم نــداری!
پنــج دقیقــه بعــد کــه از تــالش بــرای پاک کــردن لباس هــای روغنــی ام 
ناامیــد شــده بــودم، بــه ســر میــز برگشــتم تــا حداقــل برنــج و ماســتم 
را بخــورم. آن موقــع بــن الدن مــورد بعــدی را پرســید: آب پاکــی را روی 
دســتش ریخــت، یعنــی چــه؟ یعنــی مثــل االن کــه تــو آب تمیــز روی 

ریختــی؟ دســت هایت 
مــن: نــه. یعنــی مخاطبــت مســتقیماً بگویــد کــه بــه خــاک ســیاه نشســتی 

ــادت هســت وقتــی  ــا همــان بدبخــت شــدی خودمــان(. ی )ی
هفتــه پیــش ســر کالس مظفــری از او پرســیدم: »اســتاد! 
داد:  جــواب  می شــورن؟«  چــی  بــا  موهاشــونو  کچل هــا 
»یعنــی تــو درســتو حــذف کــن!« ایــن جملــه پاک تریــن آبــی 
اســت کــه می توانــد روی دســت های یــک دانشــجو ریختــه 

شــود!
-خــب تــو دانســت کــه روی مــو نداشــتنش ناراحــت اســت. بســیار خــب. 
ایــن »از ماســت کــه بــر ماســت« یعنــی چــه؟ یعنــی ایــن ماســت مــن را 

روی ماســت تــو بگــذارم؟
مــن: نــه، نــه. ایــن منظــورش همــان ماجــرای گل بــه خــودی اســت. 
نمونــه اش همیــن شــیرین بازی های محمــدی! پســره ی شــیربرنج! صــاف 
رفتــه بــه اســتاد گفتــه: »این هــا تقلــب کرده انــد.« خــب کردیــم کــه 

کردیــم! امتحانــت را بنویــس بــرو؛ بــه بقیــه چــه کار داری؟!
بــن الدن: آره خیلــی کار بــد شــد. ایــن دیگــر چیســت؟ »آســته بــرو آســته 
بیــا کــه گربــه شــاخت نزنــه!« مگــر گربــه گاومیــش اســت کــه شــاخ 

بزنــد؟!
مــن: اینجــا گربــه اســتعاره از حراســت اســت )اســتعاره یعنــی منظــور(. 
و  شــرک  گربــه  قیافــه  بــا  دانشــجویان!  ای  می گویــد:  دارد  خالصــه 
حداکثــر حجــاب اســالمی وارد دانشــگاه شــوید تــا حراســت از شــما کارت 

نخواهــد. را  دانشــجویی تان 
ــد  ــن الدن: ممــد، مســئلتن؛ چــرا حراســت مــن را گفــت تی شــرت نبای ب

پوشــید؟ ایــن مرتبــط بــه حجــاب؟
مــن: قطعــاً مرتبــط اســت! از نظــر حراســت مــا زیــر آســتین هایمان مــار 
پــرورش می دهیــم. بــرای همیــن، از نشــان دادن آن در مألعــام معذوریم. 
فلــذا بایــد پیراهــن بپوشــیم، حتــی اگــر دمــای هــوا 42 درجــه باشــد و 

ســقفی کولــر کالس از پنکــه 
ســاله  پنجــاه 

هــم  خوابــگاه 
بی نفس تــر 

شــد. با
 : ن د بــن ال
 . خــب
ایــن  معنــای 

شــود؟  چــه 
جیک جیــک  «

مســتونت بــود، فکــر 
نبــود؟!« زمســتونت 

مــن: ایــن دقیقــاً وضعیــت 
از  منظــور  ماســت!  فعلــی 
امتحانــات  هــم  زمســتان 

دی مــاه  پایان تــرم 
شــکر  را  خــدا  اســت. 

برنامه هــای  در 
مــا،  جیک جیکــی 
جایــی  ابــداً  درس 
بــه  لــذا  نــدارد! 

کالس ادبیات با بن الدن
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با عرض سالم و خداقوت به استادِ اقتصاد عزیز. 
بایــد  می دانیــم،  چــه  اقتصــادی  جراحــی  از  می پرســید  اینکــه 
می دانیــم. چــه  »جراحــی«  از  ابتــدا  کــه  خدمتتــان  کنــم   عــرض 
ــود.  ــر نب ــر نباشــد، الغرت بنــده، شــوهرخاله ای داشــتم کــه از شــما چاق ت
جراحــی  عمــل  بــه  دســت  مفرطــش  چاقــی  رفــع  بــرای  پیــش  مدتــی 
معــده زد. از آنجــا کــه شــما اقتصاددانیــد و احتمــاالً از پزشــکی زیــاد 
ســر درنمی آوریــد، بــه خدمتتــان برســانم جراحــی معــده عملــی اســت 
کــه در آن بخشــی از معــده را در حــدود ســه چهارم می برنــد و احتمــاالً 
می اندازنــد جلــوی ســگ تــا بخــورد و یک چهــارم آن را نگــه می دارنــد و 
بخیــه می زننــد تــا حجــم معــده کوچــک شــود و آدم زودتــر ســیر شــود. 
شــوهرخاله ی  هــم  آن  از  بعــد  می آیــد.  پاییــن  هــم  وزنــش  این طــوری 
عزیــزم تــا یــک مــاه فقــط آِب گوشــِت در شیشــه پخته شــده می خــورد 
بدنــی  ضعــف  دچــار  مبــادا  تــا  ویتامین هــا،  و  مغذی جــات  انــواع  و 
واجبــات  از  کــه  هــم  خارجــی  گران قیمــت  تقویتــیِ  داروهــای  شــود. 
نشــود.  آب  تنــش  به جــای چربی هــا، گوشــِت  نکــرده  تــا خدایــی   بــود 
اقتصــادی  جراحــی  از  صحبــت  کــه  ابتــدا  در  بخواهیــد،  را  راســتش 
قطعــاً  اینکــه  و  رفــت  معــده  جراحــی  به ســمت  مــا  ذهــن  شــد، 
می شــود  برداشــته  معده مــان  اضافــه   بخــش  اســت.  مفیــد  برایمــان 
تــا  می خوریــم  ویتامیــن  و  تقویتــی  و  گوشــت  آِب  کلــی  بعــدش  و 
بمانــد. تنمــان  بــه  خالــص  گوشــِت  و  شــود  آب   چربی هایمــان 
اتفــاق  آنچــه  بــا  انتظــار داشــتیم،  اقتصــادی  از جراحــی  مــا  آنچــه  امــا 
افتــاد، زمیــن تــا آســمان تفــاوت داشــت. به جــای ســه چهارم، کل معــده 
را بریدنــد و انداختنــد جلــوی ســگ تــا بخــورد، ردش را هــم بخیــه نزدنــد. 
امــا بــاز هــم جــای شــکرش باقــی اســت کــه در ایــن وانفســا کــه آدمیــزاد 
نانــی بــرای خــوردن گیــرش نمی آیــد، الاقــل ســگ های کشــورمان تکــه 
گوشــتی از جنــس معــده ی انســان نــوش جــان می کننــد کــه ســه الیــه 

ماهیچــه مــورب، حلقــوی و طولــی دارد! 
سرتان را درد نیاورم. بعد از جراحی هم که دلمان را به مرغ و گوشت و 
داروهــای تقویتــی خــوش کــرده بودیــم. امــا همان طــور کــه خودتــان مطلــع 
هســتید، قیمت مرغ و گوشــت ســر به آســمان هفتم کشــیده و به رؤیاها 
پیوســته اســت. البتــه مــا تنهــا نیســتیم و وضعیــت هشــتادمیلیون نفــر از 
هم وطنانمــان همیــن اســت. تــا جایــی کــه می دانــم، ســرانه ی مصــرف 
گوشــت ایــران در ســال اخیــر بــه دلیــل کاهــش قــدرت خریــد مــردم بــه زیــر 
دوازده کیلوگرم در ســال رســیده اســت و حداقل در این موضوع همگی 
هم دردیــم. صرفــاً بــرای آنکــه پــس از جراحــی نمیریــم، )تقویــت شــدنمان 
 پیشــکش( به جــای مــرغ و گوشــت بــه ســویا و ســنگداِن مــرغ رو آوردیــم. 
از آن بگذریــم، دســتمان بــه داروی تقویتــی کــه نمی رســد، خواســتیم 
 چنــد عــدد مُســکن بخریــم تــا الاقــل درد پارگی مــان را بهبــود بخشــد. 

بــه  ژلوفــن  ورق  هــر  قیمــت  امــا  نــه،  یــا  می کنیــد  بــاور  نمی دانــم 
قانــع  را  مســئولین  تالشــیم  در  و  اســت  رســیده  تومــان  بیســت هزار 
یارانــه دارو هــم  یارانــه معیشــتی،  بــر  عــالوه  پــس،  ایــن  از  کــه  کنیــم 
 بــه قشــر ضعیــف جامعــه بدهنــد تــا حداقــل در دردهایمــان نمیریــم. 
چــه  ایــن  می پرســم،  شــما  از  مــن  پزشــکیان،  آقــای  به قــول  و 
شــود؟ برابــر  هفــت  بایــد  دارو  قیمــت  کــه  اســت  اقتصــادی   جراحــی 
خدمتتــان عــرض کنــم کــه پــس از مدتــی کوتــاه متوجــه شــدیم تیــغ 
جراحی شــان در معده مــان جامانــده اســت، چراکــه بعــد از جراحــی بــه 
البتــه دقیــق نمی دانیــم کــدام دلیــل  خون ریــزی معــده مبتــال شــدیم. 
بــود؛ اعصــاب ضعیــف، کمبــود  پزشــکی عامــل خون ریــزی معده مــان 
مــوارد!؟ یــا همــه  تیــغ جامانــده در معــده   موادغذایــی و ســوءتغذیه، 
بعــد از آن مــا بــا خودمــان گفتیــم حــاال کــه معده مــان جراحــی شــده 
دیگــر اعضــای بدنمــان باشــیم.  بــه فکــر جراحــیِ  و ترســمان ریختــه، 
بخــورد،  تــا  ســگ  جلــوی  بیندازیــم  اینکــه  به جــای  دفعــه  ایــن  البتــه 
تصمیــم گرفتیــم اعضــای بدنمــان را بدهیــم بــه یــک نیازمنــد و پولــش 
زندگــی  به هرحــال  کنیــم.  ســیر  را  شــکممان  حداقــل  تــا  بگیریــم  را 
کنــد! اســتفاده  خــدادادی اش  ســرمایه های  از  بایــد  آدم  و  دارد   خــرج 

مــی رود  احتمــال  بی خبریــد،  موادغذایــی  بــازار  از  کــه  همان طــور  امــا 
بــه محضــر  بایــد  باشــید.  بی خبــر  هــم  قلــب  و  کلیــه  فــروش  بــازار  از 
خریــدار  و  کثیــر  فروشــنده  بــازار،  ایــن  در  کنــم  عــرض  مبارکتــان 
کــه  اســت  نانوشــته ای   قانــون  به خاطــر  هــم  ایــن  کــه  اســت  قلیــل 
 می گویــد: آدم بی کلیــه ی پولــدار بهتــر از آدم کلیــه دار بی پــول اســت.

خالصــه، ســرتان را درد نیــاورم، انتظــار می رفــت در جراحی اقتصادی تیغ 
 جراحی ابتدا دست دزدان را از بیت المال ببُرد، نه معده و نفس مردم را.

در نهایــت هــم بــا عــرض پــوزش از بابــت اینکــه وقــت کالس را گرفتــم، 
بایــد عــرض کنــم این جانــب از اقتصــاد هیــچ ســر درنمــی آورم و دانشــجوی 
میکروبیولــوژی هســتم. به صــورت اتفاقــی کالس را اشــتباه آمــده بــودم. 

دیگــر بــا اجــازه از حضورتــان مرخــص می شــوم.

وقتی اطالعات خاصی نداری ولی می خوای حتما نظر بدی

وقتی مسئول بسته بندی و ارسال محصول یک آقا است.

راه حــل: مقــداری مایــع ســفید کننــده روش بریزیــد تبدیــل بــه یاســی 
میشه

- چرا اینو خریدی؟
+ گوگولی بود

- خوب چرا استفاده نمی کنی؟
+ چون به درد نمی خوره ...

پاسخگوی162، بفرمائیدتیِغ جامانده، اقتصاِد وامانده
فاطمه بوجار_ رادیولوژی 97 دانشگاه کاشان

صوفیا خطیبی_ میکروبیولوژی 99 دانشگاه آزاد
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تازه با هم آشنا شدید باهاتون رودربایستی داشته
گفته دفعه اول رو خوب کار کنه، راضی باشید.

منم که از دانشگاه فارغ التحصیل شدم، اونجا قرارگاه 
ازدواج دانشجویی زدن

#طنز_تلخ
شاید بپرسید این که تلخ نبود باید بگم بله برای شما 

تلخ نیست ولی برای من تلخ بود.

منتظر نظرت هستم
۲۴۹6***۰۹۳6 این شماره ی منه حتما نظرت رو برام 

پیامک کن

حــاال کــه خریدیــد مبارک تــون باشــه ولــی بــا چنــگال هــم 
میشــد پــوره کــرد.

گاسونیک مارک معروفیه، در واقع پسر عموی همین 
گوسونیک هست.

گوش کــوب برقــی دســت دوم در حــد نــو مــال یــک خانمــی معلمــی 
می کــرده،  درســت  رو  بچــه  امــال  باهــاش  صبح هــا  فقــط  بــوده 

قیمــت توافقــی.
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    رضا حسين  پور_ حقوق حكيم سبزواري

یک نفر با درس خواندن رفته دانشجو شده
یک نفر هم کاروبارش جنبل و جادو شده

دیده ام حتی به جز آن یک نفر، فردی دگر
رفته دانشگاه و حاال کله اش بی مو شده

قبل دانشگاه، با حجب و حیا بود این بشر
نیمه ای از ترم رفته این چنین پررو شده

تست کرده کل قلیان های قهوه خانه را
کامالً صاحب نظر در بحث تنباکو شده

هم اتاقی می دهد بوی زباله الجرم
بی نوا مأنوس با این یار بوگندو شده

خوابگاه و بوی جورابش به قدری گند بود
رفته در سطح جهانی قهرمان زو شده

بس که انواع تقلب را نمایش داده است
دست او دیگر برای ناظرینش رو شده

مبحث شهریه ها بحث مهم زندگی است
جیب بابا از شروع ترم یک جارو شده

آن قدر قاپیده پول از جیب جای شهریه
دیگر این آموزش عالی ما قاپو شده

دانشگاه عالیِ قاپو

   سیدمحمدجواد کیش بافان_ مهندسی کامپیوتر 96

گفت: فهمیدی که روزنامۀ کیهان برای مهدی تاج مقاله کار کرده است؟
گفتم: این که چیز جدیدی نیست. این روزنامه همیشه علیه فسادهای مالی و سیاسی موضع می گیرد.

گفت: ای عوام، چه می گویی؟! دلت خوش است. او را اصالحگر فوتبال و سالم ساز آن دانسته اند!
گفتــم: نکنــد او را دســت انداخته انــد و ایــن هــم از آن مطالــب طنزشــان اســت؟ آخــر ایــن روزنامــه طنزهایــش را این قــدر حرفــه ای می نویســد 

کــه فقــط خودشــان می فهمنــد طنــز اســت.
گفــت: اتفاقــاً مــن هــم فکــر کــردم ایــن کــه نوشــته »جریــان مفســد فعــال در فوتبــال از وعــدۀ سالم ســازی فوتبــال کــه رئیــس جدیــد داده اســت 

ترســیده اند« شــوخی اســت، ولــی لحــن و محتــوای مطلــب بــه هرچیــزی می خــورد به جــز طنــز. ضمــن اینکــه در ســتون طنزشــان هــم نیســت.
ــوز ایــن را  ــه افشــای وعده هــای دروغ و نجومــی دولــت قبــل می پرداخــت، هن ــدارد. یعنــی روزنامــۀ کیهــان کــه ب گفتــم: وعــده دادن کــه کاری ن

نمی دانــد؟
گفت: شاید هم منافع حزبی و جناحی شان ایجاب می کند که خودشان را این گونه به خواب بزنند.

گفتــم: حــاال ایــن ســوپرمنی کــه از ایــن تــاج تــاج دار ســاخته اند، دقیقــاً قــرار اســت کــدام فســاد را اصــالح کنــد؟ قراردادهــای ترکمنچــای بــا 
ســرمربیان خارجــی یــا انفعــال مطلــق در برابــر نهادهــای بین المللــی؟!

گفت: اصالحی که آن ها مدنظرشان است و انجام شد، تغییر سرمربی تیم ملی و بازگشت سرمربی سابق است.
گفتــم: یعنــی از کســی کــه یــک قــرارداد مشــکوک در کارنامــه اش دارد بــرای بســتن یــک قــرارداد جدیــد حمایــت می کننــد؟! اصــالً ایــن روزنامــه 
کــه همیشــه از اســتقالل و عــزت ملــی می گویــد، چگونــه می توانــد حامــی بازگشــت ســلطان باخت هــای پرافتخــار باشــد کــه در زمــان حضــورش 

قوانیــن مملکــت را بــه خاطــر خوشــایند ایشــان بایــد نادیــده می گرفتیــم؟ نکنــد اســتقالل را ول کرده انــد و طرفــدار پرســپولیس شــده اند؟!
گفــت: اصــالً ایــن روزنامــه کــه همیشــه بــرای برخــی روزنامه هــا کــه مســائل واضــح را نمی دیدنــد لفــظ روزنامــۀ زنجیــره ای بــه کار می بــرد، چگونــه 
ــاژ مــی رود و علیــه ســرمربی تیــم ملــی کــه در بدتریــن شــرایط کــه رئیــس  ــا ایــن فســاد آشــکار رپرت خــودش بــرای رئیــس فدراســیون فوتبــال ب

فدراســیون و ســرمربی تیــم را ول کرده انــد آن را تحویــل گرفــت و در بهتریــن شــرایط تحویــل داد می نویســد؟!
گفتــم: از یــارو کــه خیلــی حرف هــای متناقــض مــی زد پرســیدند: »خــودت می فهمــی چــه می گویــی؟!« گفــت: »از کســی بپــرس کــه بــه مــا گفتــه 

بگــو! وگرنــه علــم و ادب و هنــر بــه مــا چــه؟ قربــون خــوراک کله پاچــه!«
ــا وجــود آن همــه نتایــج درخشــان، ثابــت کردنــد چقــدر اهــل کفایــت و  ــا بارگذاشــتن کله پاچــۀ ســرمربی ســابق ب ــال زیبایــی. ب گفــت: چــه مث

تخصــص هســتند و مواضعشــان بــر ایــن اســاس اســت، نــه جهت گیری هــای سیاســی.

کله پاچهٔ اسکوچیچ
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و  علــم  روزگارانــی دو جوینــدۀ  کــه  اســت  آمــده  در حکایــات 
اهــل تحقیــق کــه از قضــا هم نشــین و دم ســاز یکدیگــر بودنــد، 
در مکتب خانــۀ عالــی طــب در پــی دانش اندوختــن روزگاران 
مدیــدی را ســپری می کردنــد. دســت روزگار بــر ایــن گذشــت کــه 
ایــن دو مــدت طوالنــی را در هجــر و دوری از یکدیگــر بُگذراننــد.
در روزی از روزهــای ایــن دنیــای کوچــک کــه کــوه را بــه کــوه 
بــه آدم می رســاند، یکــی از آن دو  نمی رســاند ولکــن آدم را 
جوینــدۀ علــم و اهــل تحقیــق در حالــی کــه ســخت در صفحــۀ 
آیفــون 13 پرومکــس 254 گیگابایتــی خــود فــرو رفتــه بــود و 
بــه  برمی خاســت،  او  گوشــی  از  دینگ دینــگ  صــدای  هــردَم 
ــر  ــا ته چهــره ای آشــنا از براب ــاگاه فــردی اندوهگیــن و ژولیــده ب ن

او گــذر نمــود.
یــک دم نــگاه فــرد اندوهگیــن بــر آن جوینــدۀ اهــل علــم آیفــون 
13 پرومکــس 254 گیگابایتــی دار بیفتــاد و بگفــت: بــه راســتی 
در  مــا  آیــا  می آیــد.  شناســا  و  مســبوق  مــن  بــرای  تــو  چهــرۀ 
روزگارانــی در مکتب خانــۀ عالــی طــب در پــی اندوختــن علــم و 

تحقیــق نبودیــم؟
اهــل علــم آیفــون 13 پرومکــس 254 گیگابایتــی دار بفرمــود: 
آهــا! آری، مــن نیــز در همــان مــکان در پــی دانش اندوختــن 
بــودم. تــو را نیــز بــه یــاد دارم. تــو از آن شــاگردان خرخــوان و 

کوشــا بــودی. چــه شــد کــه بــر ایــن حــال و روز بیفتــادی؟
جوینــدۀ اهــل علــم و تحقیــق ژولیده حــال و اندوهگیــن بفرمــود: 
ــار از کفــم  ــان تیپــی برهــم زدی کــه اختی ــا حبیبــی، چن اوالال! ی
برفــت. چگونــه بــر ایــن لباس هــای فاخــر نائــل بُِشــدی؟ ایــن 
آیفــون 13 دگــر چــه گویــد؟ نکنــد از پول هــای زیرمیــزی کــه بعــد 
از تحصیــل در مکتب خانــۀ عالــی طــب بــه دســت آوردی بــه 

ایــن وضــع نائــل گشــتی؟

بــه  رو  گیگابایتــی دار   254 پرومکــس   13 آیفــون  علــم  اهــل 
را  کجایــش  تــازه  بگفــت:  ژولیده حــال  علــم  اهــل  جوینــدۀ 
دیــده ای؟ از بــرای خــود یــک دانــه مرســدس بنــز S500 هــم 
ســفارش دادم. گویــا قــرار بــوده تــا فــردا روزی از کمپانــی ســایپا 
آن را تحویــل بگیــرم. در ضمــن از بــرای اهــل و عیــال آینــده نیــز 
ویالیــی در حاشــیۀ بلــخ ســاخته ام، همــراه بــا ســونا و جکــوزی. 

ــزن. ــر مــا ســری ب ــاد، ب ــر آنجــا بیفت گــر روزی گــذرت ب
جوینــدۀ ژولیده حــال و اندوهگیــن بفرمــود: ای آیفــون 13دار، 
دلــت خــوش اســت گویــا. مــن بعــد از اتمــام مکتب خانــۀ عالــی 
ــی  ــار خــود بازگشــتم، ول ــه دی ــار ب ــد یافتــن کار و ب ــه امی طــب ب

ــوا برخــورد ننمــود. دریغــا کــه هیچ چیــزی بــه تــور مــِن بی ن
فلــذا تصمیــم گرفتــم از دیــار خــود در پــی کاری بــه اینجــا کــوچ 
آنجــا فیش هــای  مــا بی خبــری.  از دیــار  تــو  امــا گویــا  نمایــم. 
تومــان  بــه  می نماینــد  پرداخــت  مــا  بــرای  از  کــه  حقوقــی 
می باشــد، ولــی نمی دانــم از چــه جهــت نــرخ اجنــاس در پــی 

می یابــد. تغییــر  بــاد  به ســان  دالر  تأثیــر 
بــر  روز  هــر  کــه  می کنــد  حکمرانــی  فرمانروایــی  مــا  دیــار  در 
جوانــان جویــای کار وعــدۀ گشــایش در کار و تجــارت می دهــد، 
ولــی افســوس کــه وعده هایــش بســان طبــل توخالــی مانـَـد کــه 

هــر دم جارچیــان بــر آن کوبنــد.
اهــل علــم آیفــون 13 پرومکــس 254 گیگابایتــی دار بفرمــود: 
آری، در دیــار مــا نیــز آوازه والــی شــما پیچیــده اســت. در دیــار 
مــا او را والــی کلیــددار نامنــد. در عکس هایــی کــه از او در اخبــار 
مــا پخــش می شــود، همیشــه لبخنــدی زیبــا و دلنشــین بــر لــب 
دارد. مــن گمــان نبــرده بــودم او این گونــه بــر شــما حکومــت 

می نمایــد.
جوینــدۀ علــم غمگین حــال بفرمــود: حــال ای دوســت الکچــری و 
دانــای مــن، بگــو از چــه روی بــه ایــن وضــع فاخــر نائــل بشــدی؟ 
ای کلــک، نکنــد در مریض خانه هــا پول هــای زیرمیــزی دریافــت 
می نمایــی؟ یــا در پــی گنجــی عظیــم برفتــی؟ راز ایــن وضــع 
الکچری گونــۀ تــو چیســت؟ اندکــی برایمــان توضیــح ده، شــاید 

گــره از کارم گشــوده شــود و بــه نــان و نوایــی رَســم.
پرومکــس 254 گیگابایتــی دار بفرمــود:  آیفــون 13  اهــل علــم 
تحقیــق  و  علــم  اهــل  دوســت  ای  بگویــد،  برایــت  جانــم 
ژولیده حــال، بــه نکتــه نغــزی اشــاره نمــودی. در دیــار مــا چیــزی 
فراگیــر شــده اســت کــه آن را بــورس نامنــد. مــردم پول هــای خــود 
ورق پاره هایــی  بــا  و  نمــوده  در صندوق هایــی ســرمایه گذاری  را 
زمــان  گذشــت  از  پــس  نُماینــد.  مبادلــه  ســهام  تحت عنــوان 
اندکــی آن هــا بــه ســود خواهنــد آمــد و بــا دینارهایــی کــه ناشــی از 
فــروش ســهام می باشــد، بــه نــان و نوایــی رســیده و ســر و وضعــی 
ــم کــه تمامــی ســاکنین  ــن را بیفزای ــد. ای ــر هــم زنن همچــو مــن ب
دیــار مــا در ایــن بــورس شــرکت دارنــد و فقــط اختصــاص بــه مــن 

کــه در مکتب خانــۀ عالــی طــب تحصیــل کــردم نیســت.
مــرد ژولیده حــال و اندوهگیــن بفرمــود: ای دوســت الکچــری! آیــا 
ــرای  ــورس وارد شــوم؟ از ب ــه ب ــو ب ــد ت ــه مانن ــم ب ــز می توان مــن نی

واردشــدن بــه ایــن بــورس شــما بــه چیــزی نیــاز می باشــد؟
پرومکــس 254 گیگابایتــی دار بفرمــود:  آیفــون 13  اهــل علــم 
ای مــرد کــه ســابقاً جوینــده علــم بــودی و حــال اندوهگیــن و 
و  همــراه  گوشــی  یــک  بــه  تنهــا  کار  ایــن  بــرای  ژولیده حالــی! 
مقــداری پــول نیــاز داری. آیــا در بســاط خــود درهــم و دینــاری 

داری؟
جوینــدۀ اهــل علــم نگون بخــت بگفــت: آری  ای مــرد الکچــری! 
در دیــار مــا هــر مــاه پولــی کــه آن را یارانــه نامنــد، بــر حســاب 
بانکــی سرپرســت خانــوار واریــز می نماینــد. مبلــغ آن 45500 
می باشــد. مــن نیــز در دیارمــان ارابــه ای داشــتم کــه آن را پرایــد 
می نامیدنــد. گاهــی بــرای جبــران هزینه هایــم بــا آن در اســنپ 
کار می نمــودم. آن را فروختــه و بــه امیــد پیداکــردن کاری بــه 
دیــار شــما کــوچ کــردم. بــا این هــا می تــوان بــر بــورس وارد شــد؟
اهــل علــم آیفــون 13 پرومکــس 254 گیگابایتــی دار بفرمــود: آری 
 ای مــرد اهــل تحقیــق و علــم. بــرای شــروع کافیســت. مــن اکنــون 
برایــت تحلیــل می نمایــم کــه کدامیــن ســهم را خریــداری نُمایــی.

مــرد اندوهگیــن بگفــت: خــدا پــدر و مــادرت رو بیامــرزد ای مــرد 
دانــا! مــن کــی بــه ایــن ســود خواهــم رســید؟

اهــل علــم آیفــون 13 پرومکــس 254 گیگابایتــی دار بفرمــود: تــو 
فــردا روز نــزد مــن در همیــن مــکان بازگــرد تــا نتیجــه را بــه تــو 

اعــالم نمایــم.
روز بعد

جوینــدۀ اهــل علــم و تحقیــق ژولیده حــال »ولــی در ایــن لحظــه 
ــر تــو ای جوینــده اهــل علــم  سرمســت« بگفــت: درود فــراوان ب
ُــردم.  الکچری حــال! از پــس تحلیلــی کــه نمــودی ســودی فــراوان ب
اکنــون ای مــرد دیوانــه، ایــن بــار نیــز تحلیلــی بُنمــا تــا ســودی 

فــراوان کســب کنــم.
آیفــون 13 پرومکــس 254 گیگابایتــی دار بفرمــود: ایــن بــار ســهام 

فــالن شــرکت را بخــر.
چند روز بعد

مــرد اهــل علــم و تحقیــِق دوبــاره بــه غــم و انــدوه کامبــک زد: اُف 
بــر تــو ای مــرد! ایــن چــه تحلیلــی بــود کــه نمــودی، مــرا بــه خــاک 

ســیاه تر نشــاندی!
آیفــون 13 پرومکــس 254 گیگابایتــی دار بفرمــود: اوووی یــارو، 
مــرا مقصــر نکــن. بــه مــن ربطــی نــدارد. بــازار نوســان دارد. بعــد 
هــم تــو دفعــۀ اول مــرا عاقــل خطــاب نمودی، پــس برایت عاقالنه 
تحلیــل کــردم؛ ولــی بــرای بــار دوم دیوانــه خطابــم کــردی، پــس از 
دیوانــگان بهتــر از ایــن تحلیلــی نمی تــوان داشــت. تــا تــو باشــی 

دیگــر مــرا دیوانــه خطــاب نکنــی.
ژولیده حــال کامبــک زد: ای وای بــر مــن! ای اُف بــر تــو کــه مــرا از 

کار طــب بازداشــتی! ای خــاک رُس بــر ســرم بــاد.
را  آن  و  بچســبید  خــود  پرایــد  بــر  دو دســتی  اخالقــی:  نتیجــۀ 

نفروشــید!

و  علــم  جوینــدگان 
حباب هــای اقتصــادی

آرزو هرمزی_۹۸ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم 
پزشکی گناباد
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مــن، ادیــب مفســرزاده، یــک دانشــجوی ادبیــات هســتم. قصــد 
 دارم برای شما خواب عجیبی را که دیشب دیده ام تعریف کنم.

طبــق رویــه ی فیلم هــا، ایــن حــوادث بایــد در یــک جنــگل سرســبز 
امــا در عــوض، خــواب مــن در  اتفــاق می افتــاد،  از مــه  پــر  و 
یــک بیابــان بی آب وعلــف شــروع شــد. مــن مشــغول پرانــدن 
چنــد مگــس بــودم کــه ناگهــان ســعدی، بــا نگاهــی غمنــاک و 
ــه  ــه روی مــن ظاهــر شــد و شــروع ب ــر از اشــک، روب چشــمانی پ

شــعرگفتن کــرد.
سعدی: من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی.

_ مــن نفهمیــدم چــه شــده و ســعدی چــرا از مــن ناراحــت اســت، 
امــا از تک وتــا نیفتــادم و گفتــم: »می خواســتی از همــان اول 

ــاز کنــی!« چشــم هایت را ب
سعدی: عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی.

ادیــب: همینــه کــه هســت. ولــی ســعدی جــان، نکنــد شــراب 
عرفانــی ای کــه جدیــداً خــوردی ناخالصــی داشــته اســت؟ )یعنــی 
مــا بایــد شــاهد افــت کیفیــت محصــوالت حتــی در شــراب شــیراز 

»هــم« باشــیم؟(
یــادم  تــو عهــد بســتم کــه خــودم  بــا  وایســتا ببینــم مــن کــی 

یــد!؟ نمی آ
ســعدی چنــان مســت... نــه، یعنــی در حــال خــود غــرق بــود کــه 

بی توجــه بــه هرآنچــه گفتــم، ادامــه داد:
_ دوستان عیبم کنندم که چرا دل به تو دادم.

+ دوســتان کالً همین انــد! حــاال دو صبــاح دیگــر کــه خودشــان 
روی یــک فیونــا کــراش زدنــد و فکــر کردنــد زیبــای خفتــه شــکار 

کرده انــد، سالمشــان می کنیــم. خالصــه کــه تحویــل نگیــر.
حرف هایــم  از  قســمت  ایــن  از  بــود  مشــخص  کــه  ســعدی 

گفــت: آمــده،  خوشــش 
_ باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی.

دســتمان  از  کــه  اســت  کاری  باالخــره  می کنــم.  خواهــش   +
برمی آیــد.

_ پرده بردار که بیگانه خود این روی نبیند.
+ زشــت اســت! از کوچــه دیــد دارد! مــا در ایــن محــل آبــرو 

داریــم.
- تو بزرگی و در آیینه کوچک ننمایی.

+ چــاق خودتــی ابومحمــد! مــن فقــط اســتخوان بندی ام درشــت 
است!

_ حلقه بر در نتوان زدن از دست رقیبان.
+ حلقــه را کــه اصــوالً بایــد دســت حاج خانــم انداخــت! بمیــرم 

برایــت. از در بهتــر گیرتــان نیامــد؟!
_ این توانم که بیایم به محلت به گدایی.

+ فقط پول نقد ندارم، کارت خوان که داری؟
_ دمی با دوست در خلوت به از صد سال در عشرت 

+ جانــم!؟ ســعدی جان مــن را آزاد بگــذار کــه یــادم رفتــه بــود 
کــه  آن جایــی  از  بــروم.  فــوری  بایــد  و  اســت  گاز  روی  غذایــم 

خداحافــظ.  لــذا  نــداری؛  کاری  می دانــم 
_من آزادی نمی خواهم که با یوسف به زندانم 

بــه  آخــرکاری  داشــت  کــه  ســعدی  بــا  گفت وگــو  آن  از  پــس 
کــه  دیــدم  را  بهمنــی  کاظــم  هــم می رســید،  باریکــی  جاهــای 
انــگار بــه جســت وجوی چیــزی در میــان تپــه ی خــاری کــه در 
آن بیابــان وجــود داشــت، مشــغول بــود. وی چنــان در عملیــات 
جســت وجویش غــرق بــود کــه وقتــی بــه او رســیدم، یــک دور 
نیــز مــن را بلنــد کــرد و زیــر پایــم را نــگاه کــرد، مبــادا کــه شــیء 
ــا شــدم، گفــت: گمشــده آنجــا باشــد. وقتــی از او ماجــرا را جوی

_ یک شقایق بود بین خارها و سبزه ها.
+ شقایق خانم الی بوته ها گیر کرده بودند؟

_ گاه اگر یک لحظه پیش دوستان می ایستاد.
+ یعنی اختالل جامعه گریزی داشتند؟

_ در حیاط خانه گل ها محو عطرش می شدند.شاخ به شاخ با ادبیات
+ عطرشان مارک بوده البد.

_ ابر باالی سرش در آسمان می ایستاد.
+ انتظــار داشــتنی ابــر، در زیرزمیــن خانه شــان بایســتد؟! ابــر در 

آســمان اســت دیگــر.
_ موقع رفتن که می شد، من سالحم گریه بود.

+ کاظم جان، این لوس بازی ها در شأن شما نیست!
_ هر زمان که دست می بردم بر آن، می ایستاد.

+ همیشــه از معایــب تربیــت غلــط گفتــم. کاظــم جــان، تــو کــه 
نبایــد بــا گریــه هرچیــزی را بــه دســت بیــاوری. بایــد بــه مامانــی 
بگویــی، نــه چیــز، اصــالً ولــش کــن. همــان دســت ببــر بــر زارزدن!

فکــر کنــم مــن داشــتم بــا خارهــا صحبــت می کــردم یــا شــاید هــم 
ــار تپــه ی خارهــا بــودم، ممکــن بــود خــاری  خــار داشــتم )چــون کن

از آنجــا بــه مــن چســبیده باشــد(؛ خالصــه کــه 
کاظــم گویــی اصــالً حرف هــای مــن را نشــنید و 

ناگهــان زد کانــال دو و گفــت:
میــان  در  شــب  یــک  کافــه  آن  ســاعت   _

. د یســتا می ا
+ احتماالً باتری اش خراب بوده است.

ســپس بــا ناراحتــی وی را تــرک کــردم و دوبــاره 
دور  از  اینکــه  تــا  شــدم.  ســرگردان  بیابــان  در 
ــرق  ــاب ب ــور آفت ــر ن یــک شــیء متحــرک را کــه زی
دیــدم  شــدم،  نزدیک تــر  وقتــی  دیــدم.  مــی زد 
آن شــیء کســی نیســت جــز فروغــی بســطامی. 
ــگار  ــد؛ ان منتهــا چشــمانش بســیار عجیــب بودن
ــان مردمــک چشــمانش  تکه هــای شیشــه در می
جویــا  فروغــی  از  را  ماجــرا  وقتــی  می چرخیــد! 

شــدم، گفــت:
_ چشمم به صد مجاهده آیینه ساز شد.

آیینــه  چشــمت  بــا  چطــوری  جــان،  فروغــی   +
می ســازی!؟

_ تا من به یک مشاهده شیدا کنم تو را.
وجــب  یــک  بــا  فروغــی  آن  دیگــر  هــم  فروغــی 
ســبیل قجــری نبــود. مــن کــه تــا همان جــا از تــرس 
چشــمانش دچــار افــت فشــار شــده بــودم، ولــی 
وقتــی ایــن بحــث تغییــر جنســیت دادن مــن را 
پیــش کشــید، هــر چــه پــای فرضــی بــود قــرض 
فــرار  صحنــه  از  میگ میــگ  به ســان  و  کــردم 

کــردم.
بعــد از آن دیــدم در خانــه ی خودمــان هســتم 
کــه ناگهــان کســی در زد. وقتــی در را بــاز کــردم، 
دیــدم »عهههــه علیهههــه، علــی اومــده.« بلــه، 
مهمــان ناخوانــده ی مــن، علــی اســفندیاری بــود.
اشــک در چشــمانم حلقــه زد. نــه بــه خاطــر آنکــه 
ایــن بــار در خانــه ی خودمــان بــودم، نــه بــه خاطــر 
ــم آمــد،  ــه دیدن ــن فارســی ب ــدر شــعر نوی آنکــه پ

بلکــه بــه ایــن خاطــر کــه نیمــا برایــم چیــز ارزشــمندی آورده بــود. 
بلــه، نیمــا آمــد. بــا کلوچــه گردویــی هــم آمــد.

نیما سوغات را کنار پایم گذاشت و گفت:
_ کنار آشیانه ی تو آشیانه می کنم.

+ شرمنده! اینجا برای خودمان هم جا نیست!
_ فضای آشیانه را پر از ترانه می کنم.

+ همسایه ها شاکی می شوند.
_ کسی سؤال می کند به خاطر چه زنده ای؟

+ وجود اکسیژن در هوا؟
_ و من برای زندگی تو را بهانه می کنم.

ــرای ســعدی  ــه کاهــدان زدی! پیــش پایــت هرچــه داشــتم را ب + ب
کارت کشــیدم.
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هــم  گوشــم  و  بــودم  مجــازی  عالــم  در  حــال گشــت وگذار  در 
بــه حــرف برخــی دوســتان کــه می گوینــد »تــو فضــای مجــازی 
در  نبــود.  بدهــکار  هــدر«  بی خــودی  رو  وقتــت  نــده  رفیــق 
کــه  بــودم  طاقت فرســا  و  ســخت  پیگیری هــای  همیــن  حــال 
کمــی  آن  پس زمینــه  افتــاد.  عجیــب  عکســی  بــه  چشــمم 
تاریــک و دورنــش پــر از نقطه هــای رنگارنــگ بــود. گویــی بــه 
مدادرنگــیِ  جعبــه  کم حوصلــه  و  تنبــل  کــودک  یــک  دســت 
بیســت وچهارتایی داده و گفتــه باشــند نقطه هــای رنگی رنگــی 
بــا هالــه ای خاکســتری بکــش. بیشــتر از آن، توضیــح زیــر عکــس 
کنجــکاوم کــرد کــه نوشــته  شــده بــود: »اولیــن عکــس رنگــی 

ایــن تصویــر  فرستاده شــده توســط تلســکوپ جیمــز وب. در 
از آن هــا هــزاران  هــزاران کهکشــان می بینیــد کــه در هریــک 

دارد.« وجــود  کشف نشــده  و  عجیــب  ســیاره 
این عکس و نوشــته آن باعث شــد تا اندکی حس کنجکاوی ام 
کــه دیگــر کم کــم داشــت فرســوده می شــد و بــه خــواب زمســتانی 
نخســت  گرفتــم  تصمیــم  شــود.  برانگیختــه  فرومی رفــت، 
اطالعاتــی در مــورد تلســکوپ جیمــز وب به دســت بیــاورم. آخــر 
اســمش عجیــب اســت. یعنــی چــه تلســکوپ جیمــز وب؟! چــه 
ربطــی بــه هــم دارنــد؟ یعنــی فــردی بــه نــام جیمــز بــا تلســکوپش 
نــگاه  را  کهکشــان ها  فضایــی  ســفینه  یــک  داخــل  از  دارد 
می کنــد؟ یعنــی می شــود یــک آدم آن قــدر بیــکار باشــد کــه بــه 

چنیــن کاری روی بیــاورد؟
بــا ایــن فکــر شــروع بــه جســت وجو کــردم و دریافتــم کــه خیــر، 
آن قدرهــا کــه فکــرش را می کــردم ایــزی نیســت. ایــن تلســکوپ 
یکــی از قدرتمندتریــن تلســکوپ هایی اســت کــه تاکنــون بــه 
در  کــه  اینجاســت  نکتــه جالبــش  اســت.  پرتــاب  شــده  فضــا 
آن سنســور مادون قرمــزی جــای گرفتــه اســت کــه در هنــگام 
بهتــری  بســیار  تصویــر  وضــوح  و  حساســیت  عکس بــرداری، 
دارد. وقتــی بــه ســراغ جزئیــات عکــس رفتــم )همــان نقطه هــای 
رنگی رنگــی را عــرض می کنــم(، آن موقــع بــود کــه متوجــه شــدم 
علــم کیهان شناســی چقــدر علــم پیچیــده و پررمــزورازی اســت. 
یعنــی در ایــن جهــان بــا ایــن  همــه پهنــاوری ، کمتــر از یــک درصــد 
ممکــن اســت ســیاره ای باخیروبرکــت همچــون زمیــن وجــود 
داشــته باشــد. جالب تــر اینکــه نزدیــک بــه صفــر درصــد ممکن 
اســت در ایــن عالــم انســان هایی فرهیختــه، باهــوش، توانــا و 
دانــا وجــود داشــته باشــد کــه دائمــاً بــا هــم در حــال دوســتی 
و صفــا هســتند )الکــی مثــال( و زیــر صفــر درصــد امــکان 
دارد بیــن آن دو موجــودی کــه بــا هــم در حــال دوســتی و 
ــن  ــه ای ــای مــا را ب ــروز شــوند و پ ــد، اجــداد مــا پی صفــا بودن
دنیــا بــاز کننــد. در اینجاســت کــه شــاعر گمنــام می فرمــاد: 
ــو اصــال  ــی، ت ــی، مُصفّای ــو خوش روی » تو خوش شانســی، ت

خــود، بــاغ گیالســی«
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توجه!

این مطلب شامل صحنه هایی رعب آور از چند دانشجوی ترم اولیست که ممکن است برای همه مناسب نباشد. 

سمیرا:
آرام آرام راه می رفتــم و بــا تــرس بــه اطرافــم نــگاه می کــردم کــه مبــادا چیــزی غافل گیــرم کنــد. بــاد می وزیــد و علف هــای 
هــوا  نمی شــد.  زوزه ی گرگ هــا شــنیده  جــز  بیابــان عظیــم، هیــچ صدایــی  آن  در  زمیــن می کشــید.  روی  را  خشــک 
گرگ ومیــش بــود و مــه غلیظــی تمــام حیــاط را پوشــانده بــود. ناگهــان از میــان مــه، ســایه ی ســیاهی بــه چشــمم خــورد. 
ــرزان، پاشنه کشــم را کــه از ســر فراموشــی از خانــه آورده بــودم، بــه دســت  ضربــان قلبــم بــاال رفــت و بــا دســت هایی ل
گرفتــم تــا از خــودم دفــاع کنــم. ســایه جلوتــر آمــد و باالخــره چهــره اش را دیــدم. زیــر چشــم هایش گــود افتــاده  بــود و از 
ســفیدی اطــراف مردمــک چشــمش خــون می چکیــد. صورتــش بــی روح و لبانــش بی رنــگ بودنــد. نگاهــش کــه بــه مــن 
ــرار کــردم. امــا از پشــت ســر صدایــش را می شــنیدم کــه داد مــی زد:  ــد کــرد. جیــغ کشــیدم و ف ــا تن ــه طرفــم پ ــاد، ب افت
»خانــوم کجــا؟ کارت دانشــجوییتو نشــونم بــده. بــا اون موهــای پریشــونت تــو دانشــگاه هــم مــی دوی؟ بایــد بیــای 
حراســت تعهــد بــدی. کجــا میــری؟ بــا تــوام.« مــن امــا می دویــدم و مــدام در ذهنــم خــودم را لعنــت می کــردم کــه قــدم 

در ایــن مــکان نحــس دورافتــاده گذاشــتم...

امیر:
در میــان راهــروی نیمه تاریــک قــدم مــی زدم و بــا تــرس بــه دانشــجوهای اخمــوی دیگــری کــه از روبه رویــم می آمدنــد 
ــد. احســاس  ــر جــو ســنگین آنجــا می افزودن ــگاه می کــردم. المپ هــای ســقف راهــرو روشــن و خامــوش می شــدند و ب ن
ــر کــردم  ــم را تندت ــد. قدم های ــه می کنن ــان خودشــان ل ــه هــم نزدیــک می شــوند و مــرا در می می کــردم هــر آن دیوارهــا ب
ــود و ســرمایش، استخوان  ســوز. مــوش  و  ــه مکانــی کــه می خواســتم رســیدم. ســکوت آنجــا دیوانه کننــده ب و باالخــره ب
سوســک ها جفتــک می زدنــد و از خلــوت بــودن آن مــکان سوءاســتفاده می کردنــد. بــه آشــپز کچــل ســلف، کارت موقــت 
دانشــجویی ام را نشــان دادم و او هــم بــا خنــده ای ترســناک، یــک ســینی غــذا تحویلــم داد. همــراه بــا ســینی، پشــت یــک 
ــم فــرو کــردم. امــا ناگهــان  ــه داخــل کبــاب پیش روی ــز در همــان نزدیکی هــا نشســتم و قاشــقم را برداشــتم و آن را ب می
قاشــقم شکســت و بــا ســروصدا بــه زمیــن افتــاد. نــگاه ترســیده ام را بــه کبــاب ســفتم دوختــم و نگاهــی بــه پلــوی کنــار آن 
کــردم. یــک تــار مــوی کوتــاه در آن یافتــم کــه بــا توجــه بــه بی مــو بــودن ســر و صــورت آشــپز ســلف، حضــور آن در غــذا 
خیلــی خطرنــاک بــه نظــر می رســید. کبــاب را بــه حیــاط بــردم و بــرای اولیــن گربــه ای کــه دیــدم، پرتابــش کــردم. گربــه ابتــدا 
کمــی کبــاب را بــو کــرد و ســپس بــا چشــمان براقــش نگاهــی خشــمگین بــه مــن کــرد و بــه ســمتم حملــه ور شــد. کیــف 
و کتاب هایــم را همــان جــا رهــا کــردم و پــا بــه فــرار گذاشــتم. خدایــا! ایــن چــه جهنــم دره ای بــود کــه مــن واردش شــدم؟

مهسا:
پایــم را از اســترس بــه زمیــن می کوبیــدم و بــا هرصــدای فریــاد از جــا می پریــدم. در یــک اتــاق کوچــک نشســته  بــودم و 
منتظــر بــودم تــا نوبتــم بشــود و ســؤالم را بپرســم. تــا میــز موردنظــرم را خلــوت دیــدم، به ســمتش رفتــم و بــه مرد پشــت آن 
 خیــره شــدم. چهــره اش پــر از خشــم و ترســناک بــود. داد کشــید: »خانــوم کارتــو بگــو؛ اینجــوری مثــل بــز بــه مــن زل نزن.«
بدونــم.« چیزایــی  یــه  اول  تــرم  در  نشــدن  عاشــق  مــورد  در  می خواســتم  »مــی ...  گفتــم:  لــرزان  صدایــی   بــا 
چهــره اش از آنــی کــه بــود خشــمگین تر شــد و فریــاد زد: »مگــه مــن اینجــا بیــکارم کــه ایــن چیــزا رو واســه تــو توضیــح بــدم؟ 
دانشــجویی کــه خــودش بلــد نباشــه چجــوری تــرم اول عاشــق نشــه کــه اصــالً دانشــجو نیســت. آمــوزش رو بــا خونــه ی 

خالــه اشــتباه گرفتــی؟ بــرو هروقــت اینــو یــاد گرفتــی بیــا دانشــگاه.«
از صــدای بلنــدش بــه خــودم ترســیدم و بــا گریــه و زاری از آمــوزش خــارج شــدم. نانــم کــم بــود، آبــم کــم بــود، دانشــگاه 

آمدنــم چــه بــود...؟

Monster house 2نقطه های رنگی رنگی 
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شیطان خیّر می شود
پیــری بــه بانــک رفــت تــا وامــی بگیــرد. مســتخدم بانــک شــرایط را گفت؛ 
ــان آورد.  ــه می ــه از ســود 18٪ بازپرداخــت اقســاط وام ســخن ب از جمل
پیرمــرد گفــت: »چــه خبرتونه...چــه خبرتونــه؟« ناگهــان شــیطان ظاهــر 
ــازار مــا را هــم کســاد  ــا توســت. این هــا ب شــد و گفــت: »شــیخ، حــق ب
ــه  ــا ســود 10٪ قــرض می دهــد و دســت ب ــد. اصغــر نزول خــوار ب کرده ان
خیــر اســت. بــرو از او بگیــر.« پیــر رو بــه بانکــدار کــرد و گفــت: »ببیــن 
چــه آشــی پخته ایــد کــه شــیطان حــرف از کار خیــر می زنــد« و بعــد بــه او 

حملــه کــرد. آن قــدر او را زد کــه جــان از دماغــش بیــرون بزنــد.

سرگردنه کجاست؟
بــا هــر کنــکاش  تــا مایحتــاج منــزل را بگیــرد.  بــه بقالــی رفــت  مــرد 
قیمتــی، بخــار از گــوش و دماغــش بیــرون مــی زد. مــردی در پــی آدرســی 
بــود. پرســید: »ســرگردنه کجاســت؟« مــرد ماجــرا تــا ایــن کالم شــنید، 
گفــت: »اشــتباه می کنــی! گردنــه همیــن جاســت. آن هــا هــم راهزناننــد 

کــه در پشــت دخــل آماده انــد بــرای غــارت جیــب مــا!«

یک نظر حالل است
اصغرســاطور،  بــه  توجهــش  ناگهــان  می گذشــت.  خیابــان  از  مــردی 
و  بــود  افتــاده  راه  لب ولوچــه اش  از  آب  قصابــی محــل، جلــب شــد. 
چشــمش بــر آن ســوی خیابــان متمرکــز بــود. مــرد امتــداد نــگاه قصــاب 
را پــی گرفــت و بــه یــک حورالعیــن فتوشــاپی رســید! ســریع نگاهــش را 
برگرفــت و بــه او گفــت: »شــرم کــن، نظربــازی حــرام اســت.« قصــاب 
همان طــور کــه نگاهــش را پــی می گرفــت، گفــت: »هیــس! یــک نظــر 
حــالل اســت...« مــرد اعتــراض کــرد: »ایــن یــک نظــر اســت؟ نزدیــک 
اســت بــا چشــمانت قورتــش دهــی.« قصــاب گفــت: »ایــن همــان نظــر 

اول اســت. دارم ادامــه اش می دهــم کــه قطــع نشــود.«

تبلیغ کنید
مــردی میــان جمعــی بــه نمــاز ایســتاد و بــه قصــد خودنمایــی آن قــدر 
ــه و چه چــه همــه برخاســت.  ــد کــه به ب کشــیده و مرتــب نمــاز می خوان
بنــده  »خــدا  گفــت:  و  برخاســت  مجلــس  گوشــه  از  زرنگ مــردی 
 توســت یــا بنده هــا خــدای تــو هســتند؟« مــرد گفــت: »ترجمــه کــن.«
جلوتــر آمــد و گفــت: »نکبــت! می گــم خــدا رو وســیله کــردی و بــرای 
بنده هاش نماز می خونی که به به و چه چه کنن؟ بری اون ور فرشته ها 
 اون قــدر می زننــت کــه جــون از دماغــت بزنــه بیــرون. بــرو توبــه کــن.«
نمازگــزار کــه از تــرس برگ هایــش ریختــه بــود، از ســخنان زرنگ مــرد 
عبــرت گرفــت و عهــد کــرد دیگــر بــه قصــد خودنمایــی کاری نکنــد و از 

گوشــه مجلــس خــارج شــد.

      زهرا سادات میرشفیعی_ مهندسی پزشکی 99 دانشگاه ازاد مشهد

ســالم! االن کــه داریــد ایــن نامــه را می خوانیــد، مــن در مــکان و زمانــی هســتم کــه 
خــودم هــم نمی دانــم کجاســت و چــه تاریخــی از چــه ماهــی و چــه ســالی اســت! 
همه چیــز از فــردای تولــد بیست ونه ســالگی ام شــروع شــد. وقتــی صبــح چشــم هایم 
را بــاز کــردم، مثــل همیشــه در تخــت یک نفــره ام کــه پایینــش پــر از جعبه هــای 
خالــی پیتــزا بــود و آگهی هــای اســتخدامی روزنامــه کــه دور بعضــی نوشــته هایش 
بــا خــودکار قرمــز خــط کشــیده بــودم، بیــدار نشــدم. بــا صــدای تق تقــی کــه داخــل 
اتــاق پیچیــد، متعجــب بــه در نــگاه کــردم و فرصــت فکرکــردن و بازرســی اتاقــی 
کــه داخلــش بــودم و برایــم غریبــه بــود، بــه مــن داده نشــد. یــک دختــر بــا روپــوش 
ســفید و مقنعــۀ مشــکی کــه زیــرش موهایــش را فــرق وســط کــرده بــود، بــا عجلــه 
ــر! همیــن االن یــک مریــض بدحــال رو وارد  ــاق شــد و گفــت: »آقــای دکت وارد ات
بخــش اورژانــس کــردن. ظاهــراً نیــاز بــه جراحــی داره. بگــم اتــاق عمــل رو...آقــای 

دکتــر، شــما حالتــون خوبــه؟ صــدای مــن رو می شــنوید؟«

بــا گفتــن »خوبــم« از جایــم بلنــد شــدم و بــه ســمت اتــاق عمــل قــدم برداشــتم. 
جــوری کــه انــگار مســیرش را حفظــم و بــرای مــن اتفــاق جدیدی نیســت! لباس های 
مخصوصــی را پوشــیدم و بــا دیــدن پســر جوانــی روی تخــت وســط اتــاق عمــل کــه 
خون ریــزی شــدیدی داشــت، ســرگیجه ای بــه مــن دســت داد. صــدای آشــنایی 
کــه از پشــت ســرم شــنیدم، باعــث شــد به ســمتی بچرخــم کــه ســعید، دوســت 
دوران کودکــی ام، آنجــا ایســتاده بــود. بــا حالــت کنایه آمیــزی گفــت: »چیــه؟ نکنــه 
ترســیدی؟ ناســالمتی برتریــن جــراح کشــور شــناخته شــدیا! زود بــاش مریــض از 

دســت رفــت!«

برتریــن جــراح کشــور؟ بــا مــن بــود؟ بــا تعجــب به ســمت پســر جــوان حرکــت کــردم 
و ابــزار جراحــی را دســتم گرفتــم. همه چیــز مثــل یــک ســریال بــود و مــن هــم 
تماشــاچی! دســت هایم را می دیــدم کــه چطــور بــا ابــزار جراحــی کلنجــار می رونــد و 
مشــغول جراحــی پســر هســتند، امــا آن هــا را حــس نمی کــردم. بعــد از تمام شــدن 
جراحــی بــا ســرعت به ســمت اتاقــی کــه ظاهــراً بــرای مــن بــود و اســم مــن روی آن 
نوشــته شــده بــود، حرکــت کــردم. روی زمیــن نشســتم و پشــتم را بــه دیــوار تکیــه 

دادم.

ــادن اســت، فقــط می دانســتم مــن  ــدم دقیقــاً چــه اتفاقــی در حــال افت نمی فهمی
همیــن  االن یــک نفــر را عمــل کــردم و از مــرگ حتمــی نجاتــش دادم! بــا فکرکــردن 
بــه ایــن موضــوع چشــم هایم کم کــم ســیاهی رفــت و دیگــر چیــزی احســاس نکــردم. 
بــا ســیلی محکمــی کــه تــوی گوشــم خــورد، بیــدار شــدم و بــه پســری کــه بــا موهــای 
فرفــری بلنــد و تی شــرت ســبز روبه رویــم ایســتاده بــود، خیــره شــدم. »هیــچ معلــوم 
هســت چــت شــده؟ همــه بیــرون منتظــرن صاحــب اثــر تابلویــی کــه بــا باالتریــن 
قیمــت بــه فــروش رســیده رو ببینــن! همــه دارن جناب عالــی رو تشــویق می کنــن، 

او   ن وقــت تــو اینجــا خوابیــدی؟ بلنــد شــو، مگــه بــا تــو نیســتم؟«

بعد از گفتن آخرین جمله اش، محکم دســتم را کشــید و من را روی ســکویی هل 
داد کــه رو بــه روی آن حــدوداً دویســت نفــر بــا چشــم های خیــره نگاهــم می کردنــد 
و مشــغول دســت زدن و تشــویق کردن مــن بودنــد. چشــمم بــه تابلویــی کــه ســمت 
دیگــر ســکو بــود افتــاد. پاییــن تابلــو امضــای همیشــگی خــودم بــود. همــان امضایی 
ــد شــبیه یــک  ــد و می گفتن کــه همیشــه بچه هــای دانشــگاه مســخره اش می کردن
مرغابــی ســرماخورده اســت! درســت می بینــم؟ ایــن نقاشــی بــه ایــن زیبایــی را مــن 

کشیده ام؟

تمــام طــول مســیر برگشــت، درحالی کــه سراشــیبی خیابــان را پیــاده می آمــدم، بــه 
رقمــی کــه داخــل چــک نوشــته شــده بــود خیــره بــودم. یعنــی باالخــره مهارتــم بــه 
حــدی رســیده اســت کــه یــک نفــر بــرای خریــدن تابلــوی مــن این قــدر پــول خــرج 
می کنــد؟ ایــن پــول بــرای اجــاره چندیــن مــاه خانــه ام کافــی اســت. حتــی شــاید 

بتوانــم بــا آن خانــه بخــرم.

اصــالً مــن چــرا دارم بــه ســمت مســیر همیشــگی ام قــدم برمــی دارم؟ یعنــی هنــوز 
داخــل خانــۀ قبلــی ام زندگــی می کنــم؟ میــان افــکارم گــم شــده بــودم تــا بــا صــدای 
بــوق ممتــدی کــه بــه گوشــم رســید، وســط چهــارراه میخکــوب شــدم و بعــد از آن بــا 
احســاس درد شــدیدی داخــل ســرم و پشــتم، روی زمیــن افتــادم و از حــال رفتــم.

بــا صــدای »یــک، دو، ســه، حرکــت!« بــه خــودم آمــدم. پشــت یــک میــز دو نفــره 
بــا رویــۀ ســفید نشســته بــودم و از چشــم هایم به خاطــر ســوزش زیــاد، اشــک 
می آمــد. روبه رویــم یــک خانــم کــه ظاهــراً هم سن وســال خــودم بــود نشســته بــود 

و بــا چشــم های پراشــک کلــی حــرف زد کــه مــن هیچ کدامشــان را نشــنیدم! بعــد 
از تمام شــدن حرف هایــش، منتظــر بــه مــن نــگاه کــرد و وقتــی جوابــی از مــن 

ــا صــدای بلنــد »کات«، کالفــه از ســرجایش بلنــد شــد و رفــت. نگرفــت، ب

یــک آقــای نســبتاً چــاق بــا موهــای جوگندمــی و پیراهــن کرم رنــگ جــای او را گرفــت. 
ــه؟ امــروز اصــالً حواســت نیســت.  ــوم هســت چت ــچ معل ــا کالفگــی گفــت: »هی ب
دیالوگ هــات رو تمریــن کــردی؟ مشــکل چیــه؟« بــدون اینکــه جوابــی بــه او بدهــم 
از جایــم بلنــد شــدم و به ســمت راهــرو حرکــت کــردم. ســرم به شــدت درد می کــرد. 
چــه اتفاقــی دارد بــرای مــن می افتــد؟ آیــا ایــن یــک خــواب تودرتــو اســت؟ یــا هــم 
از آخــر به دلیــل فشــار بیــکاری و آگهی هــای روزنامــه مجنــون شــدم؟ صــدای بلنــد 
تلویزیــون توجهــم را جلــب کــرد. اخبــار شــبکه ســه جوانــی را نشــان مــی داد کــه...

مــن بــودم؟! شــخصی کــه او را در اخبــار زنــدۀ شــبکه ســه نشــان می دادنــد، 
به قــدری شــبیه مــن بــود کــه بــا شــک و تردیــد بــه چهــره ام داخــل آینــۀ راهــرو خیــره 
شــدم تــا مطمئــن شــوم ایــن خــودم هســتم کــه داخــل راهــرو ایســتاده و بــه خــود 
دیگــرش داخــل تلویزیــون چشــم دوختــه اســت. خــود دیگــری کــه از او به عنــوان 
رئیــس یــک شــرکت دانش بنیــان و به خاطــر اختــراع جدیــدش تقدیــر می شــد. 
ســرگیجه ای کــه ایــن روزهــا رفیــق صمیمــی ام شــده بــود دوبــاره ســراغم آمــد. 
جوابــی بــرای ســؤال هایم نداشــتم. چــرا هرطــرف نــگاه می کنــم خــودم را می بینــم؟ 

ــا ورژنــی جدیــد و ناآشــنا! ــا اســتایلی دیگــر؟ خــودم ب خــودم ب

داخــل دست شــویی راهــرو رفتــم تــا آبــی بــه ســروصورتم بزنــم. بــا دیــدن یــک 
بازیگــر معــروف تلویزیــون کــه اگــر در حالــت طبیعــی بــود از خوشــحالی بــه ســمتش 
می دویــدم و از او امضــا می گرفتــم، ســرجایم خشــکم زد. بــا تأســف ســری برایــم 
تــکان داد و گفــت: »نمی دونــم چــی باعــث شــده تــو رو ســر ایــن کار بیــارن؟ 
تــو حتــی دو قطــره اشــک نتونســتی بریــزی و بــرات از اشــک مصنوعــی اســتفاده 
کــردن. حتــی دیالوگ هــات رو نگفتــی پســر! می دونســتی وقتشــه بازیگــری رو 

ــرای ایــن کار ســاخته نشــدی!« ــو ب کنــار بــذاری؟ ت

بــا تمام شــدن جملــه اش بــدون اینکــه منتظــر شــنیدن جــواب از ســمت مــن باشــد، 
بیــرون رفــت و مــن را بــا بغــض گلویــم تنهــا گذاشــت. شــیر آب را بــاز کردم و مشــت 
ــن  ــا بازکــردن چشــم هایم، خــودم را داخــل ای ــم پاشــیدم. ب ــه صورت ــم را ب ــر از آب پ

اتــاق نســبتاً تاریــک و بــا برخــورد ســرد دســت بند بــا مــچ دســت هایم پیــدا کــردم.

تقریبــاً زمــان از دســتم دررفتــه و نمی دانــم چنــد ســاعت اســت کــه بــه کاغــذ 
اعتــراف کنــم چــه  بقیــه منتظــر هســتند  روبه رویــم خیــره شــده ام، درحالی کــه 
کســانی بــا مــن در عملیــات واردکــردن چهــار کیلــو کوکائیــن از مــرز همــکاری 
کردنــد! نمی دانــم چنــد دقیقــه یــا چنــد ســاعت دیگــر در ایــن زندگــی خواهــم مانــد 
و دفعــۀ بعــد کــه چشــم هایم را بــاز کنــم، دقیقــاً کجــا و در چــه حالــی هســتم. حتــی 
نمی دانــم کــه کســی می توانــد کمکــی بــه ایــن مســافر بیچــارۀ زمــان بکنــد یــا نــه. 
فقــط خواســتم جایــی ثبــت کنــم کــه از شــش آبــان بیست ونه ســالگی ام بــه بعــد، 
مــن هــرروز بیســت ونه ســال دارم و جایــی میــان زمــان گذشــته و حــال و آینــده 

گیــر افتــاده ام.

یــک لحظــه خــودم را در حــال تشویق شــدن پیــدا می کنــم و لحظــۀ دیگــر در حــال 
ــز و زیباســت،  ــۀ زندگی هــای متفــاوت هیجان انگی شکســت و تحقیرشــدن. تجرب

امــا مــن دلــم بــرای منظــرۀ 
جعبه هــای  به هم ریختــۀ 
پاییــن  پیتــزای  خالــی 
شــده  تنــگ  تختــم 
اســت. تنهــا چیــزی کــه 

یــادم نمی آیــد ایــن اســت 
کــه آخریــن بــار زیــر گاز 

را خامــوش کــردم 
یــا نــه!؟

هرروز         سال دارم چت استریپ
سید محمدجواد کیش 

بافان_ مهندسی کامپیوتر 
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فصلنامه فرهنگی_ طنز سانسوریا
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       مائده چنارانی_ مدیریت مالی 98، دانشگاه امام رضا

- کهنمویی هستم. می تونم بیام تو؟
- اسم شب؟

- شما!
بــه  بــا ورود کریــم کهنمویــی، اعضــای هیئــت غیرعلمــی  و  بــاز شــد  در 
ــر فضــا کــه ناشــی از تاریکــی  احترامــش ایســتادند. جــو ســنگین حاکــم ب
اتــاق و حضــور تنهــا یــک چــراغ، آن هــم بــاالی میزگــرد بــود، باعــث ایجــاد 
ســکوتی رعــب آور شــده بــود. تک تــک اســاتید کیف هایشــان را روی میــز 
گذاشــتند و بعــد از انجــام حضوروغیــاب و حذف کــردن اســتاد منصــوره 
ســپهری به دلیــل رد کــردن سه شــانزدهم، جلســه به طــور رســمی آغــاز شــد.

کهنمویی: »چه برایمان آورده اید اساتید؟«
صداقتی: »محصولی شگرف از ایران زمین به نام برگه امتحانی.«

کریمــی: »صبــر کنیــن چنــد تــا چرک نویــس بــدم بهتون. آخریــن مقالۀ یکی 
از دانشــجوهامه. می گفــت دو ســال واســش زحمــت کشــیده. برگه هــاش 

خیلــی نابــن. فقــط ببخشــید، بچــه م روی چندتاشــون هنرنمایــی کــرده.«
برگــه  تــا  چنــد  من هــم  شــما.  بی کــران  لطــف  از  »ســپاس  کهنمویــی: 

تــازه.« و  داغ  آوردم؛  امتحانــی 
برگه ها را میان دیگر اساتید پخش کرد.
صلح دوست: »چرا برگه ها قهوه این؟«

کهنمویی با خنده: »اینو دیگه باید از دانشجوهام بپرسی.«
صــدای خنــدۀ حضــار بلنــد شــد و در آن میــان، مهتــاب گل افشــان از جــا 
برخاســت و گفــت: »بایــد یــک فکــری براشــون برداریــم دوســتان. اصــالً 
درس نمی خونــن. امــروز یکیشــون تــوی امتحــان، در جــواب ســؤالی مربــوط 
بــه تفســیر شــعر »دوش دیــدم کــه مالئــک در میخانــه زدنــد، گل آدم 
بسرشــتند و بــه پیمانــه زدنــد« نوشــته بــود: فرشــته هایی را دیــدم کــه زیــر 
دوش، گِل می ســاختند و بــه ســمت مشروب فروشــی پــرت می کردنــد.«
شــکوری: »خوبــه کــه همینــو نوشــته خانــم. دانشــجوی مــن به جــای جــواب 

ســؤال، واســم یــه چشــم و ابــرو کشــیده بــود.«
روحانی: »چشم راست بود یا چشم چپ؟«

شکوری: »چه فرقی می کنه آقا؟«
روحانــی: »فــرق می کنــه بــرادر، فــرق می کنــه. چشــم راســت از عالئــم 
شیطان پرســتیه. وضــع ایــن دانشــجو بســیار خرابــه. حتمــاً بهشــون توصیــه 

ــردارن.« ــده ب ــا بن ــده درس اندیشــه اسالمی شــون رو ب ــرم آین ــد ت کنی
نشــانۀ  چــپ  فکــر می کــرد چشــم  خــود  بــا  اســتاد شــکوری درحالی کــه 
شیطان پرســتی اســت و تنهــا اســتاد عمومــی حاضــر در جمعشــان طبــق 

معمــول اطالعــات غلــط می دهــد، ســخن او را تأییــد کــرد.

ســهرابی: »بدتــر از دانشــجوی مــن کــه نبــوده. در جــواب ســؤال “تنگــی 
نوشــته  را چگونــه مي تــوان تشــخیص داد”  اکوکاردیوگرافــی  میتــرال در 
 am I joke to ،بــود: بــا خلــوص نیــت و رمــز یازهــرا. شــما بگیــد دوســتان

»?them
غیاثــی: »هرچــی باشــن نســبت بــه دانشــجوهای مــن کــه ســؤال رو ســین 

ــی جــواب نمــی دن سپه ســاالرن.« می کنــن ول
ســبحانی کــه از ابتــدای جلســه ســاکت بــود، از جــا برخاســت و گفــت: 
»شــاید بایــد روشــمون رو عــوض کنیــم. وگرنــه ایــن همــه شــوت بــودن از 

دانشــجوهای چندیــن رشــته مختلــف غیرطبیعیــه.«
صلح دوســت: »بلــه مــن هــم موافقــم. بایــد یــک روش ویــژۀ و اورژانســی 
برای ادامه مســیر تدریس و در جهت بهبود اوضاع تحصیلی دانشــجویان 

طراحــی کنیــم و در کارگــروه اســاتید کل کشــور بــه ثبــت برســونیم.«
کهنمویی: »چطوره که بیش از پیش بهشــون بها ندیم و آدم حسابشــون 

نکنیم؟«
صداقتــی: »فکــر بکریــه. مــن میگــم همــون یــه چیکــه تدریســمون رو هــم 
قطــع کنیــم و تمــام تدریــس رو روی دوش خودشــون بندازیــم. بــا همــون 
روش ســنتی قبــل، یعنــی ارائــه دادن. تــازه می تونیــم امتحان هــا رو هــم 

ســخت تر و غیرقابل فهم تــر بگیریــم. نظرتــون چیــه؟«
کریمــی: »معرکه ســت آقــا، معرکــه. راســتی تعــداد افــرادی کــه در هــر تــرم 

بایــد پــاس کنیــم چنــد نفــر باشــن؟«
غیاثــی: »ده تــا کافیــه. فقــط بــا اســاتیدی کــه از ایــن روش جدیــد اســتفاده 
نمی کنــن و همچنــان رویــۀ غلــط پاس کــردن و تدریــس و خوش اخالقــی 
قــرار مــی دن چــه کنیــم؟ می دونیــن کــه  بــا دانشــجو رو در دســتور کار 

تعدادشــون هــم کــم نیســت.«
پرتــال  وارد  میــان.  به حســاب  ســوخته  مهره هــای  »اون هــا  روحانــی: 
دانشــجوها می شــیم، در ارزشــیابی به جــای دانشــجو بــه اون اســاتید نمــره 

می کنیــم.« حذفشــون  درنهایــت  و  می دیــم  پاییــن 
یک آن در ذهن همه گذشت که عجب کلکی است این روحانی!

همــۀ اعضــای حاضــر در جلســه طــرح جدیــد را تصویــب کردنــد و تصمیــم 
گرفتنــد کــه بــه مناســبت ایــن اتفــاق فرخنــده، بــه همــۀ دانشجوهایشــان 
یــک نمــره ندهنــد. زمانــی کــه همــه در حــال خروج از اتــاق بودند، کهنمویی 
رو بــه ســاکت ترین فــرد جلســه کــه هنــوز بــر روی صندلی هــا نشســته بــود 

کــرد و گفــت: »چــی شــده دکتــر حســابی؟ امــروز خیلــی ســاکتین.«
دکتــر حســابی آهــی کشــید و گفــت: »داشــتم کتــاب یکــی از دانشــجوهای 
ســابقم رو می خونــدم. امســال خــودش اســتاد دانشــگاه شــده. بــا خــودم 

گفتــم کــه کاش هیچ وقــت پــاش بــه ایــن جلســات بــاز نشــه.«
شکوری: »حاال کتابش چی هست؟«

اتــاق بیــرون رفــت.  بــر روی میــز انداخــت و از  دکتــر حســابی کتــاب را 
عنــوان کتــاب ایــن بــود: چگونــه یــک اســتاد به یادماندنــی در آمــوزش عالــی 

باشــیم... .

شبکۀ 
مخفی 
اساتید 

)شما(
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       مجید نجفی – ارشد ادیان و عرفان تطبیقی ۹۸

بینندگان ارجمند، سالم!
توجه شما را به مشروح این بخش از اخبار سانسوریا جلب می کنم.

و  عتیقــه  دکوراســیون  تغییــر  بــرای  علــوم  دانشــکده  پیگیــری  پــی  -در 
باســتانی نمــای ظاهــری دانشــکده، مســئول مالــی دانشــگاه کــه خواســت 
ِســَمتَش فــاش نشــود، عنــوان کــرد: »بودجــه نداریــم.« وی بــا نشــان دادن 
کــف دســتش در مقابــل گزارشــگران گفــت: »ایــن کــف دســت اگــر مــو 
دارد، بِکنیــد. بــه همیــن ســوی چــراغ، بــرای تأمیــن حقــوق هــم بــه مشــکل 
خوردیــم و می خواهیــم ســاختمان ها را اجــاره دهیــم، بلکــه بتوانیــم بــا 
رهــن و اجــاره حقوق هــا رو بدهیــم.« وی در ادامــه افــزود: »در همــه ی 
به دنبــال  مــا  کشــور  در  امــا  هســتند،  باســتانی  آثــار  به دنبــال  جهــان 

نوســازی آثــار باســتانی مثــل ایــن دانشــکده  
می باشــند. بــا متخلفیــن بــا اشــّد مجــازات 

می شــود.« برخــورد 

بــار  دانشــجویان،  شــهریه ی  افزایــش  بــا   -
دیگــر شورونشــاط بــه اردوی مســئولین خــدوم دانشــگاه بازگشــت. کادر 
اجرایــی دانشــگاه هم زمــان بــا افزایــش شــهریه دانشــجویان از ایــن اقــدام 
داوطلبانه و خودجوشــانه هرســاله ی خویش تشــکر کردند و به مســئولین 
باالدســتی خــود وعــده دادنــد کــه اگــر الزم باشــد، یَک یـَـک دانشــجویان را 
بــه صالبــه می کشــند تــا شــهریه های جدیــد را از حلقــوم آن هــا بیــرون 
ــوپ، تانــک، فشفشــه،  ــا شــعار »ت ــز ب بکشــند. دانشــجویان معتــرض نی
ــه افزایــش نجومــی و کیهانــی شــهریه ها  ــر بایــد گــم بشــه« نســبت ب مدی

انتقــاد کردنــد.

- هم زمــان بــا شــروع ســال تحصیلــی جدیــد و ورود دانشــجویان قدیــم 
و جدیــد بــه کالس هــای درس، روابــط عمومــی دانشــگاه ضمــن عــرض 
تبریــک و خوشــامد بــه دانشــجویان اعــالم کــرد: »مراقــب قدم هــای خــود 
باشــید کــه بــا توجــه بــه الکترونیکــی شــدن جــزوات و نداشــتن جــزوه ی 

بــه  مــورد نظــر بی فایــده اســت و منجــر  بــا مشــترک  برخــورد  کاغــذی، 
خســارت بــه امــوال او و سرویس شــدن دهــان شــما می شــود. پــس مراقــب 

قدم هــای خــود باشــید.«

- حراســت دانشــگاه بــا شــروع ســال تحصیلــی جدیــد اعــالم کــرد: »از 
درب دانشــگاه کــه وارد می شــوید، هندزفــری بی صاحــاب را از گوشــتان 
خــارج کنیــد تــا مأموریــن حراســت بــا فریــادزدن، بــه خروســک صــدا دچــار 

نشــوند.«
بــه  بی توجهــی  صــورت  در  کردنــد  اعــالم  غیررســمی  منابــع  همچنیــن 
تذکــرات، مأموریــن حراســت مجــاز هســتند بــا ســیم همــان هندزفــری از 

دربیاینــد. دانشــجویان خاطــی  خجالــت 

- دانشــجویان دانشــگاه ســعدی نســبت بــه ســنگ اندازی، دســت اندازی، 
ســرزنی  و  پاانــدازی  بندانــدازی، 
بــه اجــرای جشــن فارغ التحصیلــی 
کردنــد.  اعتــراض  دانشــجویان 
بــه  اعتــراض  در  دانشــجویان 
عنــوان کردنــد: »چــرا  مشــکالت 
چــرا  کجــه؟  ســعدی  مجســمه 
ایــن  نمــی دن؟  دوربیــن  مــا  بــه 
همــه دوربیــن نصب شــده تــو درخت هــای دانشــگاه کار مــی ذارن، خــب 
یکــی رو بــدن مــا عکــس بگیریــم. این هــا بــه کنــار؛ بــرای کســب مجــوز 
 مــا بایــد شــش خان رســتم رو طــی کنیــم، اونــم در دانشــگاه ســعدی!«

ــار کــرد:  ــن انتقــادات، مســئول فرهنگــی دانشــگاه اظه ــه ای در واکنــش ب
ســعدی  دانشــگاه  تــو  دومــاً،  هفت خانــه.  و  نیســت  شــش خان  »اوالً، 
از فردوســی و ایــل و تبــارش حــرف نزنیــن کــه بــه ســعدی برمی خــوره. 
ســوماً، هــر کــی ناراحتــه، جمــع کنــه بــره دانشــگاه فردوســی. چهارمــاً، مــا 
پیگیــر ایــن انتقــادات هســتیم و بعــد از بررســی، جــواب دندان شــکنی بــه 
خاطیــان خواهیــم داد. درنهایــت، مــوارد مذکــور مخصوصــا مــورد آخــر را 

می کنــم.« تکذیــب 

ممنــون از اینکــه بــا خبرگــزاری سانســور و ریــا همــراه بودیــد. تــا بخــش 
خبــری بعــدی، خدانگهــدار.

نیازمندی ها
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کالج رو گرفتــم و زدم دنــده یــک. دســتی رو خوابونــدم، آروم گاز دادم 
و پــام رو از روی کالج برداشــتم. خدایــا بــه امیــد خــودت، نــه بنده هــای 
ــا خرجمــون یکــی باشــه و اول  ــه  کاری کــن امــروز دخلمــون ب بی خــودت! ی
نگــه  نقلــی  یــک ســوپر کوچیــک  کنیــم. جلــوی  رو خــوب شــروع  هفتــه 
 داشــتم و یــه دونــه کلوچــه و شــیرکاکائو گرفتــم. صاحــب مغــازه یــه جــوری 
نــگام می کــرد انــگار مــن رفتــم چاقــو گذاشــتم زیــر گردنــش کــه یــاال، از زیــر 
پتــو بیــا بیــرون. بیــدار شــو مــرد! نشســتم پشــت فرمــون. بــه معــده م گفتــم: 
»ســعی کــن تــا 7-6 ســاعت دیگــه کــه برمی گردیــم خونــه، بــا همینــا ســر 

ــدی.« ــی و اُرد اضافــی ن کن
نرم افــزار اســنپ رو روشــن کــردم. مســیرای نزدیــک تندتنــد درخواســت 
اســنپ داشــتن، ولــی مــن همیشــه اولیــن مســافر رو یــه مقصــد دور می زنــم 

تــا بــا یــه شــروع توفانــی نشــون بــدم کــت تــن کیــه و رئیــس کیــه.
یهــو یــه مقصــد آشــنا بــه چشــمم خــورد؛ دانشــگاه فردوســی. خیلــی خــب، 
بریــم ببینیــم دیــار جوونیــا )حــاال هنــوز یــک  مــاه نیســت فــارغ شــدم( چــه 
خبــره! رســیدم بــه مبــدأ. یهــو دیــدم در بــاز شــد و یــه پســر کله  فرفــری 

ــد بهــم. ــار دســتم و در رو محکــم کوبی ــل بــرق نشســت کن عینکــی مث
_حاجی، چه خبرته؟ یواش تر، در رو کندی!

+ببخشــید، عذرخواهــی می  کنــم. می شــه ســریع تر راه بیفتیــن؟ مــن دیــرم 
شده.

یه نگاه به ساعتم انداختم، دیدم هفت و نیمه. گفتم:
_نگران نباش. بیست دقیقه ای می رسونمت. هنوز نیم  ساعت مونده.

+نیم  ساعت؟

_آره دیگــه، مگــه کالســت هشــت صبــح نیســت؟ این جــوری بــه هــول ووال 
افتــادی؟

+نه، ساعت 10 کالس دارم.
_گرفتــی مــا رو؟ از اینجــا تــا دانشــگاه خونــه پــرش نیــم  ســاعت راهــه. واســه 

دو ســاعت و نیــم دیگــه این جــوری رنگــت گــچ شــده و اســترس داری؟
+نــه، آخــه مــن طبــق برنامه ریزیــم دو ســاعت قبــل شــروع کالســم مــی رم 

کتابخونــه و پیش مطالعــه می کنــم.
یه نگاه تأسف باری بهش انداختم و گفتم:

_ســخت نگیــر پســرجان، این همــه درس بخونــی کــه چــی؟ حیــف نیســت 
آدم عمرشــو تلــف کنــه؟

+درس نخونم که رانندۀ اسنپ بشم؟
پوزخندی زدم و گفتم:

_بهم می خوره تحصیالتم دیپلم باشه؟
کلۀ فرفریشو خاروند و گفت:

+فوق دیپلم؟
_اولیــن چیــزی کــه آدم بایــد تــو دانشــگاه یــاد بگیــره اینــه کــه آدمــا رو از روی 

ظاهرشــون قضــاوت نکنــه! ارشــد زبــان و ادبیات فارســی.
+الکی!

_نــه، واقعــی! یــک  ماهــی هســت دفــاع کــردم. اومــدم یکــم ذهنــم رو از 
درس نجــات بــدم و بعــد دکتــری شــرکت کنــم.

+مــن اگــه جــای شــما بــودم، به جــای کارکــردن می رفتــم کتابخونــه درس 

 پیام انقالب
 فوق لیسانسه هستم! رانندۀ اسنپ

می خونــدم.
_اوالً کــه زندگــی خــرج داره، دومــاً کارکــردن خوبــه! کارکــردن نمــی ذاره 
فرصــت غصه خــوردن داشــته باشــی. نمی خواســتم دکتــری شــرکت کنــم، 
ولــی وقتــی دیــدم بــا ایــن ارشــدم بالنســبت تُفــم دســتم نــدادن و هرجــا 
رفتــم گفتــن مــا بلدیــم اســم و فامیلمــون رو بــدون غلــط امالیــی بنویســیم 
ــا  ــرم ت ــرا بگی ــده، تصمیــم گرفتــم دکت ــه جــا دیگــه ب ــو ی ــرو خــدا روزی ت و ب

ببینــم بعــدش چــی می شــه.
+باورم نمی شه.

_باورت بشه. تو ترم چندی؟ بهت می خوره ترم 5-6 باشی.
+ترم اولم.

این دفعه من خشکم زد.
_واقعــاً؟ ریــش و ســیبیالت بیشــتر از یــه ترمکــی نشــونت مــی دن! مــن 
تــرم اول کارشناســی ریــش و ســیبیالم مثــل کــرک و پــر جوجــه اردک زشــت 

بــود.
خندید و گفت:

+دوره زمونه تغییر کرده آقای فوق لیسانسه.
اولــم دارم، کنــار ســردیس فردوســی درب  تــرم  از  یــه عکــس  _واقعــاً. 
شــمالی واســتادم. رفیقــم ازم گرفتــه. تــو عکــس یــه جــوری افتــادم کــه 
پناهندگــی مــی دن!  بهــم  بــدم، بی بروبرگــرد  بــرم نشــونش  هرکشــوری 
رفیقــم تــوی گنــدزدن بــه قیافــۀ آدم موقــع عکس گرفتــن صاحــب ســبکه!

پسره که هنوز اسمشم نمی دونستم، خندید و گفت:
+خــدا حفظــش کنــه! بــا توصیفاتــی کــه کردیــن، یــاد عکــس کارت ملیــم 
افتــادم. امیــدوارم یــه روز بــه درجــه ای از خلــوص نیــت برســم کــه بتونــم 

عکاســش رو ببخشــم.
_فکر نکنم! راستی اسمت چیه؟

+پیام.
_بازرگانی؟

+نه، انقالب.
_خب، خندیدیم. فامیل واقعیت رو بگو.

+بابا جدی میگم. پیام انقالب، فامیلم انقالبه.
این دفعه دیگه زدم زیر خنده و گفتم:

_ببخشــید، واقعــاً قصــد مســخره کردن و اینــا نــدارم، ولــی اصــالً بــه ریخــت 
و قیافــت نمی خــوره پیــام انقــالب باشــی.

ــه هرجــا خودمــون رو معرفــی  ــاش. مــا هــم رســالتمون این ــه، راحــت ب +ن
می کنیــم، باعــث شــادی و شــعف بقیــه بشــیم.

ــو ماشــین و  ــود ت ــه مگــس ســمج اومــده ب ــود. ی ــه  پاییــن ب ــا ت شیشــه ها ت
همــش دور کلــۀ فرفــری پیــام می چرخیــد. پیــام هــم تــا دیــد دارم چپ چــپ 

نگاهــش می کنــم، گفــت:
_بــه  خــدا مــن دیــروز حمــوم بــودم، نمی دونــم ایــن بدپیلــه چــی می گــه 

دور موهــای مــن.
+ســخت نگیــر پیــام انقــالب. منــم صبــح بــه صبــح قبــل ســرکار میــرم 
بدنــم  فرمــون،  پشــت  می شــینم  نیم ســاعت  تــا  ولــی  می گیــرم،  دوش 

.3،2،1 چســب  می شــه  چســبندگیش  درصــد 
پشــت چراغ  قرمــز بودیــم. بــه مگســه کــه حــاال نشســته بــود روی داشــبورد 
)شــپش  های  از صــرف صبحانــه  بعــد  رو  و صورتــش  داشــت دســت  و 

موجــود در کلــۀ پیــام( تمیــز می کــرد، زل زدم و گفتــم:
_کاش مگس بودم و آدم نبودم!

+چقــدر ناامیــدی. شــماها بایــد بــه ماهــا کــه اول راهیــم امیــد بدیــن، ولــی 
همتــون ناامیدیــن از زندگــی. به قــول ایــن ســخنرانای انگیزشــی نســل 

مــا...

ــم می خــواد  ــزن کــه دل ــارۀ ســخنرانای انگیزشــی حــرف ن ــو رو خــدا درب _ت
ــر آب و بهــش بگــم حــاال مثبــت فکــر کــن! ــم زی ــۀ یکی شــونو بکن کل

+از چی ناامیدی؟
_بــه سن وســالت نــگاه نکــن. منــم هم ســن تــو بــودم، هیچــی واســم مهــم 
نبــود. بی خیال تریــن پســر کالســمون مــن بــودم، ولــی یــه 5-6 ســال دیگــه 
ناامیــدی منــو می فهمــی. وقتــی یــه کار دائــم نداشــته باشــی، یــه درآمــد 
خــوب نداشــته باشــی و مــادرت صبــح تــا شــب بگــه پــس کــی می خــوای 
پــس کــی می خــوای سروســامون بگیــری! مــن فقــط آرزو  زن بگیــری، 
کــردم کــه بــزرگ بشــم تــا دیگــه بــرای برداشــتن پالســتیک شــکالتا از بــاالی 
کابینــت محتــاج کســی نباشــم. برنامــه ای بــرای ایــن حجــم از اســترس و 

نگرانــی نداشــتم.
+به قــول خــودت، زندگــی همینــه حاجــی. مــن کــه همیشــه می گــم یــه 
دونــه ســیب ارزش نداشــت مفتی مفتــی بهشــت بریــن رو ول کنیــم و 
بیایــم تــو زمیــن زندگــی کنیــم. کاش بــا یــه انبــه ای، آناناســی، بلوبــری ای 

چیــزی همچیــن تنبیــه بزرگــی می شــدیم!
همین جــوری داشــتیم بــه پاییــن و بــاالی زندگی مــون ناســزا می گفتیــم کــه 
چشــمم خــورد بــه جورابــای پیــام. پاچــۀ شــلوارش یکــم رفتــه بــود بــاال. زدم 

زیــر خنــده. پیــام گفــت:
_چیه؟ موجی شدی؟

+داداش خدا خیرت بده. حالم رو عوض کردی سر صبحی.
_چرا؟

+انصافاً پیام انقالب نباید جوراب باب اسفنجی بپوشه.
یه نگاه به جوراباش کرد و گفت:

_آخ، داشــت یــادم می رفــت! جلــوی یــه خــرازی بی زحمــت واســتا، مــن 
یــه جفــت جــوراب بگیــرم. صبــح هرچــی گشــتم، جورابامــو پیــدا نکــردم. 
مجبــور شــدم جورابــای خواهــرم رو بپوشــم. اگــه بچه هــای کالس ببینــن 

ــا تــرم آخــر دســتم می انــدازن. کــه ت
همین طور که می خندیدم، گفتم:

_باشه، خرازی دیدی بگو. رشتت چیه؟
+دام پزشکی.

_پس بچه خرخون بودی.
+نــه، کنکــور رو خــراب کــردم. می خواســتم پزشــکی بیــارم، ولی نشــد. بعد 
کنکــور هــرروز زنــگ مــی زدم بــه مشــاورم می گفتــم: »اگــه رتبــه م بــاالی دو 
ســه هزار بشــه، می تونــم پزشــکی بیــارم؟« اونــم می گفــت: »آره، منتهــا 
بایــد نفس گیریــت عالــی باشــه.« می گفتــم: »چــرا؟« می گفــت: »چــون 

می ذارنــت روی آمبوالنــس، بایــد صــدای آژیــر دربیــاری!«
زدم زیر خنده.

_عجــب مشــاور پایــه ای. شماره شــو بــده مشــکالت زندگی مــو بهــش بگــم 
تــا باهاشــون جــوک بســازه، یکــم بخنــدم روحــم شــاد بشــه.

+باشه، حتماً.
هــم  بــا  راننــده  دوتــا  دیــدم  کــه  بودیــم  پــارک  میــدون  ترافیــک  پشــت 
دعواشــون شــده. حــاال وســط دعــوا حرفایــی کــه بینشــون ردو بدل می شــد:

_وقتی داری حرف  می زنی، خفه شو!
_غلط بخور، این قدر حرف بزن تا خفه شی!

مــن و پیــام تــو ماشــین از قــدرت تکلمشــون وســط دعــوا داشــتیم ریســه 
می رفتیــم از خنــده.

باالخره رسیدیم به دانشگاه. گفتم:
_دمت گرم پیام انقالب، صبح شنبه مو ساختی.

+دم شــما هــم گــرم. حــاال مــن بــه روت نیــاوردم، ولــی تــو اســنپ نوشــته 
اســم و فامیــل خــودت چیــه، آقــای ســروش غیبــی!
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بــه اولیــن قســمت آمــوزش انگلیســی سانســوریا خــوش آمدیــد. بعــد از خوانــدن هــر مثــال، جمله هــا را بارهــا بــرای 
خــود تکــرار کنیــد تــا در خاطرتــان بمانــد. توجــه کنیــد کــه مــا ســاده ترین جمــالت را بــرای شــما برگزیده ایــم؛ در 
san- پاییــن و هرگونــه ســوال و ابهــام، بــه آیــدی IQ  نتیجــه نبایــد هیــچ ســؤالی داشــته  باشــید. امــا در صــورت داشــتن

sooria@ در تلگــرام مراجعــه کنیــد. 
1. Degree: /dəˈɡrē/ noun

درجه، مدرک

Universities and colleges give degrees to students who have completed special courses 
there: She had become a taxi driver with a master’s degree.

با مدرک کارشناسی ارشد، رانندۀ تاکسی شده بود.

2. monthly: /ˈmənTHlē/ adjective ,adverb
ماهانه

Happening or coming every month or once a month: She could buy three bags of Iranian 
rice with her monthly payment.

با حقوق یک  ماهش می توانست سه کیسه برنج ایرانی بخرد.

3. Unhappy: /ˌənˈhapē/ adjective
ناراضی، غمگین

Not happy: She accepted her friend’s advice who said if you are unhappy, pack up and 
leave here.

پیشنهاد دوستش را که گفته بود اگر ناراضی هستی جمع کن و از اینجا برو، قبول کرد.
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Show off: /SHō ôf/ verb .4یک لقمه انگلیسی
خودنمایی کردن، پزدادن

To do something silly to make people notice you: Living abroad was a good reason for her 
to show off.

زندگی در خارج از کشور، می توانست یک دلیل خوب برای پزدادنش باشد.

5. Leave: /lēv/ verb
رفتن، عازم شدن، ترک کردن، خارج شدن

To go away from a place or a person: After leaving the plane, she took off her scarf.
بعد از خروج از هواپیما، روسری اش را برداشت.

6. Bottle: /ˈbädl/ noun
بطری، شیشه

a glass or plastic container for liquids, with a thin part at the top: For going to the WC, she 
always had a bottle of water with her.

برای رفتن به دستشویی، همیشه یک بطری آب با خود به همراه داشت.

7. Parent: /ˈpeərənt/ noun
پدر و مادر، والدین، سرچشمه، اصل

a mother or father: Her parents sent her Barberry 
and Ghorme Sabzi’s greens.

پدر و مادرش برایش زرشک و سبزی قرمه سبزی فرستادند.

8. Abroad: /əˈbrôd/ adverb
خارج از کشور

In or to another country: Got paid in dollar abroad, 
spent in rial in Iran.
در خــارج از کشــور بــه دالر حقــوق می گرفــت و در ایــران بــه ریــال 

خــرج می کــرد.
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سیدعلی رضوی _علوم دامی ۹۸

 سيدمحمدجواد كيشبافان_  مهندسي كامپيوتر 96

چنین گفت پیغمبر راستگوی
ز گهواره تا گور، دانش بجوی

دانشــجویان و فرهیختــگان عزیــز دانشــگاه های کشــور مشــهد، اکنــون 
کــه بــه پایــان دوران مســئولیت ســنگین خــود در دانشــگاه ها نزدیــک 
شــدیم، الزم اســت کالمــی چنــد بــا شــما ســخن گوییــم تــا ذهنیــت غلطــی 

کــه مدتــی اســت برایتــان شــکل گرفتــه، فرامــوش گــردد.
مــا همیشــه خیرخــواه و دوســتدار شــما بودیــم، ماننــد آن مــادری کــه 
ناهــار برایتــان ســوپ درســت می کنــد. اصــالً شــما چــه می دانیــد خــواص 
ســوپ چیســت؟ یــا پــدری کــه شــما را مجبــور می کنــد بــه رشــتۀ تجربــی 
یــا ریاضــی برویــد، نــه رشــته های مزخــرف هنرســتان کــه بــه آن هــا عالقــه 
داریــد، امــا هیــچ پشــتوانه ای نــدارد. متأســفانه شــما هیچ وقــت عمــق 
ــا ایــن  ــی مــا مســئولی نیســتیم کــه ب ــد، ول خیرخواهــی مــا را درک نکردی
بادهــا بلرزیــم، خودمــان خدماتمــان را برایتــان بــه زبــان فارســی ســخت 

توضیــح می دهیــم تــا بدانیــد در دل مــا چــه می گــذرد.
دانشــجویان عزیــز، اگــر مــا حــرف و نظــر شــما را بــه در کمــد اتاقمــان 
هــم نمی گیریــم، فقــط بــرای ایــن اســت کــه نمی خواهیــم تمرکزتــان از 
مســائل اصلــی ماننــد درس، بــه حواشــی ای چــون چگونگــی حیــف و 

میل...چیــز، یعنــی خــرج بودجــه دانشــگاه پــرت شــود.
اگــر مــا شــما را در فضــای مجــازی بــالک می کنیــم، فقــط بــه ایــن جهــت 
اســت کــه زمــان ارزشــمندتان را صــرف مطالبــات بیهــوده دربــارۀ مســائل 
بــزرگ دانشــگاه کنیــد. مــا کــه دســت آخــر کار خودمــان را می کنیــم، شــما 

هــم بهتــر اســت انرژی تــان را جــای دیگــر ببریــد.

اگــر شــورای صنفــی دانشــجویی را منحــل می کنیــم، فقــط می خواهیــم 
روی پــای خودتــان بایســتید. یعنــی خودتــان، بــدون واســطه و مســتقیم 
بچــه  پاییــن  و در جــواب مشــکلتان بشــنوید: »بیــا  بزنیــد  را  حرفتــان 

ســرمون درد گرفــت.«
ــی  ــز، اگــر عکــس کارت دانشــجویی تان کیفیــت چندان دانشــجویان عزی
بایــد  کــه  نگرفته ایــد  یــاد  هنــوز  دبیرســتان  از  نخوریــد.  نــدارد، غصــه 
عظمــت در نــگاه شــما باشــد؛ نــه در چیــزی کــه بــه آن می نگریــد؟ پــس 
بــا  کــه  هســتید  آن هایــی  از  البــد  شــدید؟  قبــول  دانشــگاه  چه جــوری 

دانشــگاه! می آینــد  هیئت علمــی  ســهمیۀ 
عزیــزان، اگــر مــا ادویه هــای خاصــی در غــذای ســلف اســتفاده می کنیــم، 
کامــالً حــق داریــم. جــدی بــرای ایــن یکــی دنبــال دلیــل می گردیــد؟! البــد 
پس فــردا هــم می خواهیــد بــه شــکر کنــار حلیــم گیــر بدهیــد! )حلیــم 

فقــط بــا شــکر، گفتــه باشــیم.( 
حــاال انصافــاً یــک جاهایــی هــم شــما مــا را درک کنیــد دیگــر. مــا اگــر 
مجســمه می ســازیم، بــرای معرفــی چهــرۀ اصیــل کشــور خودمــان اســت. 
یــک بخشــی اش هــم مربــوط بــه جــذب ســرمایه گذار می شــود. راســتش 
ربطــش را خودمــان هــم نمی دانیــم، شــما همیــن جــوری از مــا قبــول 
کنیــد. همه چیــز را بایــد هــی توضیــح بدهیــم؟ می دانیــم خیلــی تأثیرگــذار 
بــود، امــا همچنــان ادامــه دارد؛ پــس ســروصدا نکنیــد و گــوش دهیــد.

دومــاً اینکــه خودمــان بــه مجــری فعالیت هــای فرهنگــی تبدیــل می شــویم، 
چــه؟ همــۀ عیش ونــوش  پــس  داریــم!  کــه دوســت  اســت  ایــن  بــرای 
ــا  ــاری اش ب ــی و اعتب فعالیــت فرهنگــی مــال شــما باشــد؟ تخل پخــل مال
شــما باشــد، بعــد اســم مــا به عنــوان مدیــر همیشــه مخالــف بــاال بــرود؟!

دیگــر قضــاوت بــا خودتــان. مــا مســئولین بدتــری بودیــم، یــا شــما کــه هــی 
ســاز مخالــف زدیــد؟ تــازه، مــا کــه بــاز بــه مخالفتتــان احتــرام گذاشــتیم و 
در برنامه هــا حاضــر نمی شــدیم تــا شــما بتوانیــد راحــت حرفتــان را بزنیــد. 

شــما حاضریــد بــرای دانشــگاهمان چــه کار کنیــد؟!

بیـانیــه جمعـــی از 
مسئولیـن خدوم و 
زحمت کش دانشگاه

میم نامه
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دیری گذشــته که خاک دانشــگاه و دانشــکده خورده ام 
ثبــت  بــه  ســلفی هایم  در  را  دانشــگاه  قدم به قــدم  و 
رســانده ام. خالصــه کوله بــاری از تجربــه بــر شــانه هایم 
پنــدی چنــد  را  تــا شــما  آمــده ام  و  ســنگینی می کنــد 

دهــم.

پنــد اول: از جلــوی چشــم اســتاد میلی متــری هــم تــکان 
نخورید! 

اســتادهایتان  ذهــن  در  را  چهره تــان  بایــد 
بودیــد،  دانشــگاه  کــه  هــرروزی  کنیــد.  حــک 
نشــود.  فراموشــتان  احوال پرســی  و   ســالم 
اگــر از شــهر دیگــری می آییــد، بــا دســت پــر و ســوغاتی 
قابــل داری بــه ســراغ اســتادتان برویــد. مطمئــن باشــید 
می رســد.  دادتــان  بــه  ســختی  روز  این هــا  همــه ی 
را  اســاتید  اتــاق  خوراکــی  کــه  اســت  ایــن  حداقلــش 
خواهیــد چشــید. در ضمــن الیــک و ســیو و کامنــت 

پســت اســتادتان قبــل خــواب یادتــان نــرود.

پند دوم: تپل بخوانید! 

نــام شــبکه ای خوانــدن مطالــب  بــه  یــک اصطالحــی 
کــه  را  هرچیــزی  یعنــی  اصطــالح  ایــن  دارد.  وجــود 
می خواهیــد بــه معنــی واقعــی کلمــه یــاد بگیریــد، تــا 
پــر نکشــیده، برویــد و  از ذهنتــان  ماننــد میگ میــگ 

بــا آن را هــم بخوانیــد. مطالــب مرتبــط 

ــان را  ــن ســاعت روزت ــدارد؛ شــما کــه چندی کاری هــم ن
نــِت  خاله خان باجی هــای  مطالــب  در  گــردش  وقــف 
گــرام می کنیــد، حــاال کمــی هــم بیاییــد چنــد دوری در 
صفحــات مرتبــط بــا درس هایتــان بزنیــد. بــا ایــن کار، 
چنــد جســت وجوی آبرومندانــه در تاریخچــه ی گوگلتــان 

محــض رضــای خــدا بــه ثبــت خواهیــد رســاند. 

پند سوم: بودجه های دانشگاه را دریابید!

دانشــگاه بســترهای مختلفــی را بــرای تجربه انــدوزی، 

رزومه ســازی و پول انــدوزی دارد. آن هــا را هــم دریابیــد 
و در دریــای فرصت هــای دانشــگاه شــنا کنیــد؛ فقــط 
بپاییــد کــه خودتــان را بــا گرفتــن کلــی مســئولیت در 

ایــن دریــا غــرق نکنیــد! 

چیــزی  صاحب امتیــازی  ترجیحــاً  هــم  مســئولیت  
برداریــد تــا بــا چنــد تــا پنــد و پیشــنهادات ارزنده تــان 
کارتــان را انجــام دهیــد و تــا ســال ها بــه آن دورانتــان 

کنیــد. افتخــار 

رشــته های  بقیــه ی  بــه  ناخنــک زدن  چهــارم:  پنــد 
ه نشــکد ا د

بقیــه ی  ســراغ  نداریــد،  کالســی  کــه  اوقــات  گاهــی 
کــه  را  آن هایــی  و  برویــد  دانشــکده تان  کالس هــای 
دارنــد  خوبــی  اســتاد  کــه  می دانیــد  یــا  داریــد  عالقــه 
شــرکت کنیــد. این طــوری هــم از آن رشــته ها کمــی ســر 
ــا بچه هــای دیگــر دانشــکده آشــنا  ــد، هــم ب در می آوری
ــه بعــد می توانیــد  ــن ب می شــوید و علی الخصــوص از ای
ــا دیگــر اســتادان دانشــکده تان هــم ســالم و علیکــی  ب

داشــته باشــید.

پند پنجم: خاک جزوه هایتان را بتکانید!

یادتــان باشــد کــه بــه دانشــگاه آمده ایــد تــا هــر از گاهــی 
هــم ســالم و علیکــی بــا جــزوه و درس هایتان کنید. باید 
بــه هــر ضــرب و زوری شــده حتــی خودتــان را بــه تخــت 
بســته و بــه آن جــزوات زبان بســته نگاهــی بیندازیــد. 

بنــدگان خــدا آن قدرهــا هــم ترســناک نیســتند! 

حتــی می توانیــد بــرای خودتــان تجربــه ی لذت بخشــی 
بســازید، مثــالً فرکانــس study از نــت دانلــود کنیــد 
آدامس هــای شــیک همــراه درس خوانــدن بجویــد  یــا 
تــا عملکــرد مغزی تــان رو بــه رشــد شــود. اگــر بــا آن هــا 
کارتــان راه نیفتــاد، دیگــر دوز کار را می توانیــد باالتــر 
ببریــد و ســراغ فرکانــس لغزاننده تــر و قــرص ایکــس 
بــه ســر  دانایــی  خیــال  در  آن موقــع حداقــل  باشــید. 

خواهیــد بــرد.

پند ششم: خروس را سر لوحه ی زندگی تان کنید!

حــال و هــوای آرامــش صبــح آدم را مســت می کنــد. 
حســابی ملــس و دماغ  چاق کــن اســت. درس و بحــث 
هــم آن موقــع ســریع تر و راحت تــر در مغــز گــرام جایــی 
ــان  ــد. پــس خــروس خونت ــدا می کنن ــرای خودشــان پی ب

را بــاال ببریــد. 

پند هفتم: عشق های آب دوغ خیاری 

فــارغ  و  عاشــق  دوری  چنــد  یحتمــل  دو  و  یــک  تــرم 
خواهیــد شــد. می توانیــد از حــاال بــه فکــر پس زمینــه ی 
سلسله اســتوری های  بــرای  تیــره  هــم  یکــی  و  شــاد 
ایــن عشــق ها فقــط  ایــن دورانتــان باشــید. در مــورد 
می خواهــم بهتــان بگویــم زیــاد اعتنــا و گوشه چشــمی 

بــه آن هــا نداشــته باشــید!

ایــن عشــق ها مثــل آب دوغ خیــار، فصلــی و زود گذرنــد. 
ــی  ــد کــه گوی ــان می رون ــان از یادت چنــد ســال دیگــر چن

آب و ماســتی بیــش نبــوده اســت. 

پند هشتم: زیرخاکی های رشته تان را خفت کنید!

رشــته ی شــما را تــا حــاال هــزار نفــر دیگــر هــم خوانده انــد 
و با آن مچ انداخته و با برگه های کتاب هایش، کالس 
را موشــک باران کرده انــد. خیلی هایشــان درس نامــه، 
نــت  از رشــته تان در  خالصــه و چیزهــای مختلفــی را 
و رســانه های اجتماعــی خیــرات کرده انــد. مخصوصــاً 
کــه بــه لطــف کرونــا، تنــور فضــای مجــازی حســابی داغ 
شــده  اســت. منتهــا بــرای یافتنشــان بایــد کمــی مغزتــان 
بــه  کــه  را  انــواع جســت وجوهایی  و  را ورزش بدهیــد 
عقــل جــن هــم نمی رســد انجــام دهیــد تــا کانال هــای 
درمــورد  را  آب ونــان داری  ســایت های  و  مشــتی 

بیابیــد. رشــته تان 

ســال  چهــار  پندهــای هشــت گانه،  ایــن  بــا  امیــدوارم 
تحصیلی تــان را بترکانیــد و تنهــا بــا ترکانــدن آدامــس 

نکنیــد! وقت گذرانــی  کالس هایتــان  زمــان 
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!خطر اسپویل!
این روزهــا ســریالی در شــبکه ی نمایــش خانگــی پخــش می شــود کــه نامــش 
ــار تتوکارهــا ســکه شــود و  »یاغــی « اســت. ســریالی کــه باعــث شــده کاروب

روزی یــک »یاغــی« تحویــل جامعــه دهنــد.
ایــن ســریال حــول محــور یــک پســر نوجــوان بــه نــام جاویــد می چرخــد کــه در 
زندگــی اش دســت بــه هــر نــوع خالفــی زده اســت، امــا همــه از او بــه نیکــی 
و پاکــی یــاد می کننــد. ایــن پســر بــه کشــتی عالقــه ی زیــادی دارد و چــون در 
همــه ی مســابقات کشــتی خاکــی اش می بــرد، یاغی هایــی را کــه تتــوکاران 
تحویــل جامعــه دادنــد تشــویق بــه ثبت نــام در باشــگاه کشــتی کــرده اســت 
کــه البتــه خــدا خیــرش بدهــد؛ بهتــر از تشــویق بــه ســیگار کشــیدن و دزدی 

از ریزآبادی هــا و قتــل اســت. مگــر نــه؟ 
جاویــد یــک ابــرا و یــک عاطــی در زندگــی اش دارد کــه خداوکیلــی بــه صدتــا 
آدمــی کــه همه مــان در دوروبرمــان داریــم می ارزنــد. دو دختــر کــه یکــی 
خواهــر و دیگــری دوســت دخ... اصــالح می کنــم، نامــزدش هســتند. عاطــی 
حاشــیه ی امــن جاویــد و ابــرا جــان و زندگــی اش هســتند. امــا جاویــد یــک 
دشــمن قســم خورده نیــز دارد کــه نــام او اســی قلــک اســت. آقــا اســی مــا یــک 
خالفــکار حرفه ایســت کــه به تازگــی مــو کاشــته اســت و می خواهــد جاویــد را 

بــرای خــودش نگــه دارد تــا از او پــول بیشــتری دربیــاورد.
چند قســمت اولیه ی یاغی، ماجراهای جاوید برای داشــتن ابرا و شناســنامه 
را شــرح می دهــد و یــک موســیقی »مــرا ببــوس« هــم ایــن وســط پخــش 
می شــود کــه در میــان تماشــای تمــام بدبختی هــای ایــن جاویــد بدبخــت، 

مایــه ی آســایش جــان و شــادی روح تماشــاگر اســت.

تماشــای عاشــقانه های جاویــد و ابــرا، بیننــده را بــه گفتــن: »آخیییــی، چقــدر 
زنــده   دلــش  را در  و همزمــان حــس حســادت  وامــی دارد  اینــا قشــنگن« 
ــا بــا هــم از بیمارســتان فــرار  ــا ابــرا نــدارد ت می کنــد کــه چــرا او یــک جاویــد ی
کننــد و بــدون رضایــت خانواده هایشــان بــه شــمال برونــد و قایق ســواری 
کننــد و جلــوی خانــواده ابــرا بایســتند تــا بــه همدیگــر برســند و آخــرش هــم 

نرســند و تمــام تالش هایشــان بــه بــاد فنــا رود؟
ــازه از آنجایــی جــذاب می شــود  امــا داســتان اینجــا تمــام نمی شــود. بلکــه ت
کــه یــک دســِت جــذاب کــه متعلــق بــه یــک فــرد جــذاب اســت، می آیــد و 
جاویــد را از قعــر بدبختــی بیــرون می کشــد و جاویــد بــا پشــت بــه درون ظــرف 

عســل می افتــد.
آن فــرد جــذاب کســی نیســت جــز بهمن خــان کــه البتــه حواســتان باشــد کــه 
او را بهمن کوچیــک صــدا نکنیــد. بهمن خــان یــک همســر دارد بــه نــام طــال 
خانــم کــه قــدرت خــدا، او هــم جــذاب اســت. اصــالً نــود درصــد تماشــاچیان 
ایــن ســریال، بــه عشــق دیــدن روی مــاه و جــذاب بهمن خــان و طــال خانــم آن 
را دنبــال می کننــد. طبــق آمــار بنــده، به محــض ورود ایــن دو شــخصیت بــه 
ســریال، دیگــر هیچکــس توجهــی بــه جاویــد و ابــرا نکــرد و اصــالً خــاک بــر ســر 

جاویــد؛ بهمن خــان و طــال خانــم را عشــق اســت.
یاغــی سریالی ســت اجتماعــی کــه داســتان های پایین  شــهر تهــران را روایــت 

می کنــد. روایت هایــی شــاید واقعــی کــه بــه آن توجــه کمتــری می شــود.
پنــد اساســی کارگــردان یاغــی بــرای مــا ایــن اســت کــه از اســی قلک های 
زندگی مــان جــدا شــویم تــا بتوانیــم بهمن خان هــا را ببینیــم و بــه رؤیاهایمــان 
برســیم . البتــه کســی چــه می دانــد؟ شــاید رفتــن بــه آغــوش بهمن خــان، 
خــود از چالــه درآمــدن و بــه چــاه افتــادن باشــد... . آن وقــت ممکــن اســت 

ــان اســت، کتفمــان هــم نباشــد. ــم کَفِم ــزی کــه فکــر می کردی چی
با آرزوی موفقیت برای جاوید در ادامه ی مسیر زندگی.

یاغی کله خر یا بولدوزر؟ نامبروان دانشگاه شوید! 
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      الهه صالحی_ مهندسی بهداشت 98 علوم پزشکی مشهد

مهر آمد، من ندارم نای درس 
می نشینم بی نفس در پای درس 

از مری من می کشم حاال نفس
می کشم من یک نفس از رو هوس

جزوه با منقل فقط یک جزوه است 
جزوه بی منقل عزای بی روضه است 

آب خوردن هم برایم ساده نیست 
من ولی می گیرم از استاد، بیست

»هی بژن روشن بژی جونم فدات
دانجی جویم من حاال در فژات«

مادرم در زدْ وَ گفت این بوی چیست
»بوی مهر آید عزیزم هیچ نیست!«

مادرم هم اولش خود را فریفت 
بعد دید از رو نرفتم اشک ریخت

اشک هایش آِب بر منقل شده ست
اعتیاد از دام من هم رخت بست

       فاطمه بوجار_ رادیولوژی 97 دانشگاه کاشان

شــما هــم ایــن جملــه ی هیتلــر را شــنیده اید کــه می گویــد بعضی هــا را 
بایــد بــا زور بــه آزادی رســاند؟ مــن هــم نشــنیده بــودم تــا امــروز کــه دایــی 

 گفــت. مختــاری هــم از ایــن دســته آدم هاســت.
امــروز در خانــه دایــی جمــع شــدیم. بایــد بــرای اجتمــاع امشــب کوکتــل 
مولوتــوف درســت کنیــم. اولــش فکــر کردم قرار اســت برای اغتشاشــگران 
ســاندویچ نــذری درســت کنیــم امــا دایــی کــه از کهنه کارهــای برپایــی 

آشــوب اســت برایــم توضیــح داد کــه اینطــور نیســت.
قــرار شــد مــن بنزیــن جــور کنــم. ایــن بنزیــن هــم عجــب مــزه ای می دهــد! 
لب هایــم ســر شــیلنگ غنچــه شــده بــود کــه احســاس کــردم گــوش راســتم 
برخــالف جاذبــه زمیــن دارد بــه ســمت بــاال کشــیده می شــود. نیم نگاهــی 
بــه بــاال انداختــم؛ آقــای مختــاری در حالــی کــه گوشــم در دســت چپــش 
بــود، دســت راســتش را بــه کمــر زده و زل زده بــود بــه مــن. شــیلنگ 

داخــل بــاک ماشــین آقــای مختــاری بــود.
بــد مکیــده  بنزینــش ســوپره؟  کــردم و گفتــم:  را جمــع  غنچــه دهنــم 

میشــه.
گفت: نه معمولیه. سوپر می خواستی؟

 - کارم با همین هم راه می افته.
-پول بنزین رو نقد میدی یا کارت میکشی؟
-یعنی شما نمی خواهید سهمتان را بدهید؟

-سهمم؟
-بله به هرحال هرکسی باید سهمش از آزادی را بدهد.

- آزادی؟
- بله دیگر آزادی و رهایی از خفقان رژیم!

مختــاری همچنــان کــه گوشــم تــوی دســتش بــود کمــی فکــر کــرد و گفــت: 

حــاال تــو پــول بنزیــن رو بــده بعــدا خــودت بــا آزادی حســاب کــن.
مختــاری آدم عجیبی ســت. اصــال شــاید مــزدور رژیــم باشــد. نمی دانــم 
مولوتوف هــا  کوکتــل  از  یکــی  امشــب  اســت  ممکــن  کــردم  فکــر  چــرا 

اتفاقــی بیفتــد داخــل ماشــینش.
دو لیتــر بنزیــن از ماشــینش کشــیدم. لیتــری 5000 تومــن گرفــت. واقعــا 

آزادی چقــدر هزینــه دارد!

         یگانه افکار_مهندسی شیمی ۹6

فصلنامه فرهنگی_ طنز سانسوریا
شماره 15 - آبان1401

سانسورنامه
بســیار  اســتقبال  و  سانســوریا  نشــریه  از  شــماره   14 انتشــار  از  پــس 
گســترده شــما در ارائــه نظــرات و انتقــادات خودتــان نســبت بــه ایــن 
نشــریه بــر آن شــدیم تــا برخــی از نظــرات را در رابطــه بــا شــماره قبــل کــه 
ــد و جــواب  از راه هــای مختلــف قبیــل پیامــک، نامــه و... ارســال کردی
سانســوریا بــه آن را منتشــر کنیــم. شــما نیــز می توانیــد نظــرات خودتــان 
پیرامــون ایــن شــماره را از طریــق شــماره تمــاس 09152002247 یــا آیــدی 

@sansooria ارســال کنیــد تــا در شــماره بعــدی درج گــردد.
931****0902: ایــن کــه همــه اش داســتانه! چجــوری اســم خودتــون 
رو گذاشــتید نشــریه طنــز؟! واقعــا فکــر کردیــد کســی بــه اینــا میخنــده؟

سانســوریا :ببیــن عزیــزم ایــن کــه بچــه هــای مــا میتونــن بــا قالــب هــای 
مختلــف مثــل داســتان و طنــز ترکیبــی پــررو بزننــد نشــون میــده روز بــه روز 

در حــال پیشــرفتن پــس هشــدار کــه نخراشــی آرامــش مــا را
432****0919: بــا عــرض ســالم و خســته نباشــید خدمــت شــما و 
نشــریه خوبتــون. فالــی کــه شــماره پیــش برامــون نوشــتید واقعــا خیلــی 
خــوب بــود. می خواســتم ببینــم اون خانــم فالگیرتــون فــال قهــوه گرایــش 
ازدواج هــم بلــده بگیــره؟ هزینــه اش هــم هــر چــی بشــه مشــکلی نــداره.
سانســوریا : نــه خانــم )شــاید هــم آقــا( داری اشــتباه می زنــی. فالگیــر 
مــا ایــن فال هــای پیــش پــا افتــاده رو نمیگیــره. ایشــون دکتــرای فــال 
دایناســور گرایــش دوشــنبه ها دارنــد و تــو ایــن زمینــه متخصــص هســتند. 
923****0992: ســالم و درود. ســوالی بــرام پیــش اومــد. یــک نشــریه 

چجــوری میتونــه بچــه داشــته باشــد؟! اونــم نــه یکــی بلکــه دو تــا!
سانســوریا : در حقیقــت سانســوریا موجــودی اســت مجهــول الهویــه کــه 
گاهــی اوقــات می توانــد از نشــریه بــه گیــاه تغییــر ماهیــت بدهــد و همــه 
می دانیــم گیــاه هــم موجــودی اســت زنــده کــه قابلیــت فرزنــد دار شــدن 

دارد.
247****0915: اون مصاحبه تــون خیلــی عالــی بــود. بهتــون پیشــنهاد 
می کنــم بــرای شــماره بعــد هــم بــا دبیــر کمیتــه مالــی پشــتیبانی جشــنواره 

نشــریات مصاحبــه کنیــد کــه آدمــی توانمنــد و بــه غایــت قابــل می باشــد.
سانســوریا: مصاحبــه ایــن شــماره رو قــرار بــود اونــی انجــام بــده کــه االن 
تــو ســفر داره ازتــون تندتنــد عکــس میگیــره. می تونیــد خودتون رو به اون 

پیشــنهاد بدیــد شــاید اون بنــده خــدا هــم باالخــره مصاحبــه رو فرســتاد.
944****0915: ســالم. نشــریه تون خیلــی عالیــه. فقــط کاش کار هــای 

تصویــری ش بیشــتر و بهتــر می بــود.
هــر  معــروف  قــول  بــه  برخــالف  ولــی  می خوایــم  هــم  مــا   : سانســوریا 

نیســت. توانســتن  خواســتنی 
244****0915: شــماره آخــر کلیپــس هــم کــه بــاز جشــن تولــد خــودش 
میدیــن؟ خودتــون  انجــام  دخترونــه  کارای  قــدر  ایــن  چــرا  گرفتیــد.  رو 

خســته نمیشــید؟
ــه کــه کلیپــس  ــل اصلیــش این ــی دلی ــاورت نشــه ول سانســوریا : شــاید ب
اگــه  اوناســت.  واس  کلــش  اونجــی  یعنــی  دخترهاســت.  مــال  اصــال 
منظــورت هــم بــه خودمــه کــه بــاز اینجــا هــم دختــراش خیلــی بیشــترن. 

دختراینــد و نــوای بی نوایــی بســم هللا اگــر حریــف اونایــی

دانشگاه ُگلی؟!

هزینه آزادی

آماده سازی دانشگاه ها برای حضور دانشجویان
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     عطیه حسین زاده _دندانپزشکی97علوم پزشکی مشهد

آنکه با صدها تالش آمد به دانشگاه، کیست؟!
کز همان ترمش رسانَد نمرۀ درسش به بیست

گر دو  ترمی بُگذرد، می گوید اصالً چیست درس؟!
همّۀ این قیل و قالش چند؟! صد یا که دویست؟!

صبح ها، وقتی که استادی شود مشغوِل درس
هرکسی گوشی به دستش، در کالس انگار نیست

دم به دم  در جست وجوی سوتی از استادها
وز برای حاضری شان، گوش بسپارد به لیست

هرزمان از روز، خواب و خسته، هرجای کالس
با چنین اندک انرژی، کِی توان اصالً بِزیست؟!

او بجوید دانش و هرچه به غیر از دانش است
در پیِ خاطره سازی از هرآنچه هست و نیست

آن قََدر گفتیم و  گفتیم از برایش شیطنت
در پِس این پرده ها هم، واقعیت دیدنی است

او بِفهمیده به خوبی کاین جهان تنها دو روز
گر هدف، پس، جُستِن دانش به لذت نیست، چیست؟!

  سید محمدجواد کیش بافان_ مهندسی کامپیوتر 96

  یگانه تقی زاده_ ارشد ارتباطات 1401

25 شهریور 1401
مســافرین محتــرم پــرواز 458 بــه مقصــد اســتانبول بــه گیــت 21 

مراجعــه کننــد...
به ســمت گیــت مدنظــر حرکــت کــردم. جــان در بدنــم نمانــده بــود. 
زمانــی کــه بــه فــرودگاه رســیده بــودم و فکــر می کــردم دیگــر همــه ی 
ــم تمــام شــده اند و آینــده ای روشــن در انتظــارم اســت،  بدبختی های
فهمیــدم پانــزده کیلــو اضافه بــار دارم. ناچــار شــدم ماننــد مــادری 
َــد، از لباس هــا و کتاب هــای قشــنگم دل  کــه از فرزنــدش دل می کَن
بِکنــم. خانــواده ام هــم مجبــور شــدند از وســط راه برگردنــد و وســایلم 
را ببرنــد. احســاس کــردم از دیــدار مجددمــان چنــدان خوش حــال 
نشــدند و اگــر پنــج دقیقــه بیشــتر معطلشــان می کــردم، دمپایــی 

مــادر در انتظــارم بــود. 
ــود کــه حــس کــردم  ــد شــدن هواپیمــا گذشــته ب ــم ســاعتی از بلن نی
در اطرافــم تغییراتــی در حــال وقــوع اســت و ایــن همــان هواپیمایــی 
نیســت کــه ســوارش شــده بــودم. قیافه هــا عــوض شــده بودنــد و 
بــه جــز مــن، هیچ کــس همــان لباس هــای قبلــی را بــر تــن نداشــت. 
پــس از چنــد ثانیــه صــدای مهمانــدار را شــنیدم: »مســافرین عزیــز! 
ایــران هســتیم و قوانیــن تغییــری  مــا هنــوز در مرزهــای  بــه وللــه 
رد  مــرز  از  تــا حداقــل  کنیــد  را مالحظــه  یــک ســاعتی  نکرده انــد. 
شــویم، بعــد تغییــر قیافــه دهیــد. مــا را هــم از نــان خــوردن نیندازیــد. 
ــه گوشــم می رســید و کم کــم  متشــکرم.« صــدای غرولنــد دیگــران ب

ــه حالــت قبــل برگشــتند. همگــی ب
مدت هــا بــود کــه قصــد داشــتم کاری را انجــام دهــم، ولــی شــرطش 
ــادی داشــت و  ــم اهمیــت زی ــار پنجــره بشــینم. برای ــود کــه کن ــن ب ای
بنابراین، ناچار شــدم از جایم بلند شــوم و به خانمی که کنار پنجره 
نشســته بــود رو بزنــم: »ببخشــید مزاحــم شــدم. شــما می توانیــد بــا 
گوشــی مــن پانــزده ثانیــه از پنجــره هواپیمــا فیلــم بگیریــد؟« زن کــه 
ــا آهنــگ  ــو را ب ــه می رســید، گفــت: »می خواهــی ویدئ ــه نظــر کالف ب
“ای پرنــده ی مهاجــر” اســتوری کنــی؟« وا رفتــم. مانــده بــودم از کجــا 

دســتم را خوانــده اســت.
-از کجا فهمیدید؟

-چــون شــما ســومین نفــری هســتی کــه می خواهــی ایــن کار را انجــام 
دهــم. بــا اســتانبول رفتــن کــه پرنــده ی مهاجــر محســوب نمی شــوی 

گلــم.
تــوی ذوقــم خــورد و اشــتیاقم از بیــن رفــت. آهســته تشــکر کــردم 
و روی صندلــی نشســتم. ســاعتی بعــد رســیدیم و پــس از بررســی 
گذرنامــه و تحویــل بــار، از فــرودگاه خــارج شــدم. دوســتم بــه دنبالــم 
آمــده بــود. بــه خانه شــان رفتــم تــا اســتراحت کنــم و از روز بعــد بــه 

ــروم.  دانشــگاه ب

14 مهر 1401
ایــن بیســت روز به قــدری ســرم شــلوغ بــود کــه نمی توانســتم بــه 
نوشــتن فکــر کنــم و درگیــر کارهــای دانشــگاه و گرفتــن خوابــگاه 
جــا  و  اســت  آزادتــر  وقتــم  کمــی  االن  بــودم.  کالس هــا  شــروع  و 
افتــاده ام. وای خــدای مــن! زندگــی در خــارج خیلــی کیــف می دهــد. 
دانشــگاهی کــه در ایــران می رفتــم حتــی یــک پشــه ی مذکــر نداشــت، 
امــا اینجــا همــه خیلــی آزاد و روشــن فکرانه بــا هــم تعامــل دارنــد و بــا 
همدیگــر راحت انــد. درســت اســت کــه هنــوز هــم وقتــی کســی مــرا 
بــه اســم کوچــک صــدا می زنــد تــا بناگــوش ســرخ می شــوم و خجالــت 
از  یکــی  می کنــم  احســاس  می کنــم.  عــادت  دارم  امــا  می کشــم، 
هم کالســی هایم بــه مــن عالقه منــد اســت، چــون دیــروز خــودکارم 
ــا هــم  ــا دم در دانشــکده به مــدت ســه دقیقــه ب را قــرض گرفــت و ت
قــدم زدیــم. البتــه مــن ســعی می کنــم روی هدفــم متمرکــز باشــم و 
ایــن حاشــیه ها حواســم را پــرت نکننــد، امــا اگــر حســم درســت باشــد 

چــه؟

5 آبان 1401
فشــار درس و کار دارد مــرا از پــا می انــدازد. گاهــی اوقــات بــه ایــن 
فکــر می کنــم کــه کاش همــان ایــران می مانــدم و در همــان دانشــگاه 
بــدون پشــه ی مذکــر درس می خوانــدم. یــادش بــه خیــر! کالس هــای 
مجــازی را بیــن خــواب و بیــداری می گذراندیــم و آخــر تــرم هم دور هم 
بــا تقلــب و ماســت مالی، درس را پــاس می کردیــم. آن همــه بــرای 
اپــالی و پذیــرش گرفتــن از دانشــگاه ســختی کشــیدم کــه بگوینــد 
دختــر فالنــی در خــارج درس می خوانــد و حــال فامیــل را بگیــرم. حــاال 
ســختی های ادامــه راه بــرای مــن مانــده اســت و حــال فامیــل هــم در 
ــواده  ــرای خان ــم ب ــم فاقــد اهمیــت اســت. دل حــال حاضــر واقعــاً برای
و دوســتانم تنــگ شــده اســت و منتظــر فرصتــی ام کــه بتوانــم بــرای 
مــدت کوتاهــی پیششــان باشــم. البتــه در کل اینجــا خــوش می گــذرد 

لذت دانش جویی

کامنت استریپ
فـــــــــــوت ملکــــــــــــــه

خاطرات یک پرنده مهاجر
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و هرچــه نباشــد بــاز هــم خــارج اســت، امــا فکــرش را نمی کــردم 
ــه خــودم  ــار ب ــم. روزی پانصدب ــی در گل بمان ــد آهوی ــه مانن این گون
می گویــم: »خــودت بــاش دختــر! قــوی بــاش دختــر! تــو می توانــی 
دختــر!« ترســم از آن اســت کــه روزی بــه جملــه ی »عجــب شــکری 

خــوردی دختــر« برســم و آن روز خیلــی دور نباشــد.

11 نوامبر 2022
تصمیــم گرفتــه ام از حــاال بــه بعــد از تاریــخ میــالدی اســتفاده کنــم. 
خیلــی وقــت اســت کــه دیگــر بــه تاریــخ شمســی زندگــی نمی کنــم و 
دلیلــی نــدارد کــه دفتــر خاطراتــم را بــا تاریــخ شمســی بنویســم. مــن 
دیگــر االن یــک دانشــجوی بین المللــی هســتم و بایــد همه چیــزم 
کنــار  دل تنگی هایــم  بــا  نیســت.  بــد  اوضــاع  باشــد.  بین المللــی 
ترکــی  زبــان  هــرروز  بزنــم.  غــر  کمتــر  می کنــم  ســعی  و  آمــده ام 
کنــم.  صحبــت  می توانــم  روزمــره  مکالمــه  حــد  در  و  می خوانــم 

دانشــگاه واقعــاً عالــی اســت و حســابی خــوش می گــذرد.
مــن  امــا  داد،  دوســتی  درخواســت  مــن  بــه  هم کالســی ام  آن 
ــم می خواهــم روی اهدافــم تمرکــز  درخواســتش را رد کــردم و گفت
ــرار  ــاط مــا ق ــه ادامــه حرف هایــش کــه می گفــت ارتب ــم. دیگــر ب کن
نیســت حــواس مــن را از اهدافــم پــرت کنــد و اصــالً بیــا بــا هــم روی 
اهدافــت تمرکــز کنیــم توجهــی نکــردم و گفتــم no means no و 
رفتــم. بعــدش کمــی پشــیمان شــدم، ولــی یــاد آرمان هایــم افتــادم. 
البتــه مجبــور بــودم یادشــان بیفتــم و یــک جــوری خــودم را قانــع 

کنــم.

25 دسامبر 2022
خوبــی  نتیجــه  امیــدوارم  می شــوند.  شــروع  امتحاناتــم  فــردا  از 
بگیــرم. زیــاد فرصــت نوشــتن نــدارم، فقــط ایــن را بگویــم کــه بــرای 
7 ژانویــه بلیــت گرفتــه ام کــه بــه ایــران بــروم. از خوش حالــی در 
شــکوه  ای  وطنــم،  ســوی  بــه  پیــش  نمی گنجــم.  خــودم  پوســت 

پابرجــا...

20 دی 1401
ســه روز اســت کــه بــه خانــه رســیده ام. ســوگلی خانــه شــده ام و 
مــادرم هــر غذایــی را کــه بگویــم برایــم می پــزد. ورد زبانــش »بترکــد 

چشــم حســود و بخیــل« اســت و کم کــم دارم حــس می کنــم از 
جنــگ برگشــته ام یــا دســت کم جایــزه ی نوبــل را برنــده شــده ام. دلــم 
نمی خواهــد برگــردم و از طرفــی دلــم بــرای آزادی هــا و امکاناتــی 
کــه آنجــا داشــتم، تنــگ شــده اســت. برخــی از اعضــای فامیــل بــه 
مــن افتخــار می کننــد و البتــه زمزمه هــای »ترکیــه هــم شــد جــای 
درس خوانــدن؟ مگــر فقــط مــکان تفریــح و کنســرت های غیرمجــاز 
نبــود؟« هــم بــه گوشــم می رســد. اهمیــت نمی دهــم و از مــادرم 
ــدن بیشــتر چشــم حســودان و بخیــالن، دو  ــرای ترکی می خواهــم ب

گــرم بیشــتر اســپند دود کنــد. 

14 بهمن 1401 / 3 فوریه 2023
بــاز هــم مــن و فــرودگاه؛ البتــه بــا ایــن تفــاوت کــه ایــن دفعــه از 
بغــض و اشــک خبــری نیســت، چــون پــدر و مــادرم هــم بــا مــن 
و  زعفــران  و  زرشــک  بــا  را  چمدانــش  نصــف  مــادرم  می آینــد. 
ســبزی قرمه ســبزی پــر کــرده اســت و هرچــه می گویــم آنجــا تعــداد 
رســتوران ها و فروشــگاه های ایرانــی بیشــتر از رســتوران های ترکــی 
اســت و خیالــش راحــت باشــد، یــادآوری می کنــد کــه مــن مــادر 
نشــده ام و حالــی ام نیســت. خیلــی تمایلــی نداشــتم بیاینــد و گفتــم 
نگــران نباشــند، ولــی سربســته منظورشــان را رســاندند کــه خیلــی 
هــم نگــران مــن نیســتند و دلشــان ســفر خارجــی می خواهــد. یــک 

و برمی گردنــد.  هفتــه می ماننــد 

10 فوریه 2023
چنــد روزی از آغــاز تــرم جدیــد می گــذرد و کم کــم ســرم دارد شــلوغ 
می شــود. امــروز صبــح پــدر و مــادرم برگشــتند. مــادرم همان طــور 
کــه بغــض کــرده بــود، ســفارش کــرد کــه دفعــه بعــد حتمــاً برایشــان 
قهــوه تــرک و کمــی باقلــوا ببــرم و مثــل دفعــه قبــل دســت خالی 
ــه  ســمت خوابــگاه راه افتــادم.  نیایــم. سرســری اطاعــت کــردم و ب
تمــام مســیر بغــض داشــتم. در متــرو داشــتم آهنــگ »پرنــده ی 
پشــت ســرم  از  آشــنا  کــه صدایــی  زمزمــه می کــردم  را  مهاجــر« 
گفــت: »عجــب گیــری افتادیــم. گلــم شــما مثــل اینکــه متوجــه 
نیســتی فقــط ســه ســاعت از تهــران فاصلــه داری! بیــا تــا خــودم 
ــر بکشــی کــه ســر صبحــی اعصــاب مــا را  ــرم و پ برایــت بلیــت بگی
هــم بــه هــم نریــزی!« برخــالف انتظــار، حــس خوبــی بــه مــن دســت 
داد. خوشــحال شــدم از اینکــه هرچنــد مــن از وطــن دورم، امــا 

انــگار وطــن چنــدان از مــن دور نیســت!
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ــد  ــرود. هرچن ــم خواســتگاری ب ــا برای ــن دادم ت ــه اصــرار مــادر باالخــره ت ب
اگــر تــن نمــی دادم هــم برایــش زیــاد فرقــی نداشــت. قربانــش بشــوم 
مثــل هــر مــادر دیگــری، پســر خــودش را شــاخ تمــام شــاخ شمشــادها 
می بینــد و هرجایــی برایــش خواســتگاری نمــی رود. بیــن خانــۀ مــا و دختــر 
ــرای اولیــن  ــی از شــهر را ب ــود. جاهای موردپســند مــادر ســه ســاعتی راه ب
بــار بــود کــه می دیــدم و از پیشــرفت معمــاری و امکانــات در برخــی نقــاط 
شــهری کــه در آن زیســت کــه چــه عــرض کنــم، نفــس می کشــیدم، بــه 

وجــد آمــده بــودم.
بــود.  قصــر  شــبیه  بیشــتر  البتــه  رســیدیم.  دختــر  خانــۀ  بــه  باالخــره 
مــا  منطقــۀ  در  جدیــد  تکنولــوژی  یــک  کــه  بــود  تصویــری  آیفونشــان 
محســوب می شــد. فقــط محمودآقــا، امالکــی محــل، از آن هــا داشــت کــه 
ــا برگــه بــزرگ زده بــود: لطفــاً دســت نزنیــد. هنــگام زنــگ زدن،  رویــش ب
خانوادگــی جلــوی آن ایســتادیم تــا افتخــار دیدنمــان نصیبشــان شــود. 
خانمــی آیفــون را برداشــت و گفــت »بفرماییــد.« مــادرم بــا گفتــن جملــۀ 

»ماییــم« جــواب داد و در را بــاز کردنــد.
هنگامــی کــه وارد حیــاط شــدیم، خانوادگــی دچــار برگ ریــزان پاییــزی 
شــدیم. فضــای ســبز حیــاط خانه شــان از کل ســرانۀ فضــای ســبز منطقــۀ 
مــا بیشــتر بــود. در گوشــه ای از حیاطشــان چشــمۀ آبــی بــود کــه بعدهــا 
از  باغچــه  درون  گل هــای  می گوینــد.  آب نمــا  آن  بــه  شــدیم  متوجــه 
گل هــای دســته گلی کــه آورده بودیــم زیباتــر بــود. بــرادرم بالفاصلــه چنــد 
گل کنــد و الی دســته گلی کــه خریــده بودیــم گذاشــت تــا در بیــن آن 
همــه شــاخ وبرگی کــه پــدر بــرای پرکــردن فضــای خالــی دســته گل ســفارش 
داده بــود، چنــد گلــی هــم باشــد و چنــد گل هــم کنــد و در کیــف خواهــرم 
گذاشــت تــا اگــر بتوانــد، آن هــا را پــرورش دهــد و ایــن گونــۀ بــاکالس را در 

منطقــۀ مــا بومی ســازی کنــد.
بــه در ورودی خانــه کــه از در حیــاط حــدوداً ۷00 متــر فاصلــه داشــت 
رســیدیم و بــه پــدر دختــر کــه بــا زیرشــلواری چهارخانــه و رکابــی آبــی 
جلــوی در آمــده بــود، ســالم کردیــم. خیلــی خوش حــال بــودم کــه پــدرزن 
آینــده ام این قــدر بــا مــن راحــت اســت. پــدر دختــر وقتــی قیافــۀ مــا را دیــد 
کــه بــا تعجــب بــه درودیــوار نــگاه می کنیــم و بــا گوشه گوشــۀ خانــه عکــس 
می گیریــم، از همســرش کــه در را بــاز کــرده بــود پرســید کــه این هــا کــه 
هســتند. مــادر دختــر جــواب داد کــه نمی دانــد و وقتــی گفتیــم ماییــم، 
در را بــاز کــرده اســت. ظاهــراً مــادرم از همــان جملــۀ طالیــی کــه درِ هــر 

خانــۀ ایرانــی را بــاز می کنــد، بــرای ورود اســتفاده کــرده بــود و می خواســته 
آن هــا را در عمــل انجام شــده قــرار دهــد. متأســفانه بــا دخالــت نگهبــان 
ــد  ــا را بیــرون کردن ــا بــود، م ــد م ــه و ســگ بــزرگ ســیاهش کــه هم ق خان
بــه  ایــن خواســتگاری  و  خــورد  اول شکســت  گام  در  مــادرم  نقشــۀ  و 

ســرانجام نرســید.
 قسمت دوم

چنــد روز پــس از آن خواســتگاری ناموفــق و شکســت خورده، خانــواده 
تمــام تالششــان را بــرای رفتــن بــه خواســتگاری مجــدد کردنــد و موفــق 
ــال  ــار دیگــر هــدف مــن نبــودم. خواهــرم به دنب ــن ب ــه ای هــم شــدند. البت
گرفتــن عکس هــای بیشــتر در آن خانــه و پــزدادن در صفحــۀ اینســتاگرام 
خــود بــود. بــرادرم به دنبــال کشــف چنــد گونــۀ گیاهــی جدیــد در باغچــۀ 
خانه شــان و پــرورش در منطقــۀ مــا بــود. پــدرم هــم کــه عاشــق آب بــود و 
اســتخر بــزرگ آن هــا را دیــده بــود، مایــوی قرمــزش را زیــر کــت و شــلوارش 
پوشــیده بــود و حولــه و عینــک شــنا را در کیــف ورزشــی اش گذاشــته و 
آمــادۀ خواســتگاری شــده بــود. ایــن وســط تنهــا مــادرم بــود کــه فقــط 
کمــی بــرای رفتــن مجــدد بــه آن خانــه نگــران بــود. آن  هــم بــرای ایــن بــود 
کــه می ترســید خدایــی ناکــرده آن دختــر در شــأن پســر دســته گلــش 
نباشــد. ایــن اعتمــادی را کــه مــادرم بــه مــن داشــت اگــر نصفــش را بهــاره 
رهنمــا بــه شــعرهایش داشــت، بی شــک خــود را امــروز مــادر شــعر نــوی 

فارســی اعــالم می کــرد.
ــار دوم بــود کــه  ــا آنکــه ب ــاره بــه آن خانــه رســیدیم و پــس از ورود، ب دوب
حیــاط را دیــده بودیــم، امــا بــاز هــم همــان حــس پاییــزی دفعــۀ قبــل بــه 
ســراغمان آمــد. ایــن بــار چراغ هــای داخــل حیــاط هــم روشــن بــود. بــا 
صــدای شــلپ آب از شــوک خــارج شــدیم. پــدرم طاقــت نیــاورده بــود و بــه 
اســتخر رفتــه بــود و بــا صــدای بلنــد از پــدر دختــر درخواســت می کــرد تــا 
بــه او بپیونــدد. مــادرم بالفاصلــه به ســمت پــدرم رفــت و بــه او غــر زد کــه 
چــرا بــدون دوش گرفتــن بــه داخــل آب رفتــه و بــرای ایجــاد صمیمیــت بــا 

پــدر عروســش بــه دل آب نــزده اســت.
خــدا را شــکر پــدر متوجــه اشــتباهش شــد و از آب بیــرون آمــد. بــا همــان 
تــن خیــس و مایــوی قرمــز به ســمت پــدر دختــر کــه از تعجــب خشــکش 
ــا یــک فــن کمــر کــه از شــوخی های همیشــگی اش در  ــود رفــت و ب زده ب
اســتخر بــود، پــدر دختــر را بــا خــودش بــه داخــل آب بــرد. ایــن شــاید 
ــود، امــا کمــی بعــد صــدای بیــل زدن بلنــد  فاجعه تریــن صحنــۀ ممکــن ب
شــد. آرش، بــرادرم، داشــت باغچــه را می کنــد تــا بــه ریشــۀ گیاهــی کــه 
آنجــا بــود برســد. ظاهــراً آن گونــۀ خــاص فقــط از ریشــه جوانــه مــی زد 
و از آنجــا قابل تکثیــر بــود. مــادرم جیغــی کشــید. فکــر کــردم االن او 

خاستگاری

42



4445

فصلنامه فرهنگی_ طنز سانسوریا
شماره 15 - آبان1401

را دعــوا می کنــد و حســابی از دعواشــدنش لــذت می بــرم کــه داد زد: 
»آزاده، مواظــب بــاش!« خواهــر عشــق عکــس بنــده بــرای گرفتــن عکــس 
از نمایــی خــوب از آب نمــا بــاال رفتــه بــود کــه قســمت بــاالی آب نمــا کنــده 
شــد و به همــراه خواهــرم، مســتقیم به ســمت مــادر دختــر کــه گوشــۀ 
اســتخر بــود رفــت و بــا یــک ضربــۀ درســت، او را هــم بــه اســتخر هدایــت 

کــرد.
بعــد از ایــن، پــدر دختــر دوبــاره نگهبــان و سگشــان را دنبالمــان فرســتاد 
تــا مــا را هرچــه ســریع تر بیــرون کننــد. ایــن بــار حتــی نتوانســتیم بــه جلــوی 
در خانــۀ آن هــا برســیم کــه یــک پســرفت بــود، ولــی مــادرم کوتاه بیــا نبــود 

و بــه فکــر خواســتگاری دوبــاره بــود.
 قسمت سوم

ــرای گرفتــن وقــت مجــدد  فــردای روز فاجعــۀ خواســتگاری دوم، مــادرم ب
نگرفــت. ظاهــراً  متأســفانه جوابــی  ولــی  زد،  زنــگ  بــرای خواســتگاری 
خانــوادۀ دختــر دیگــر حاضــر بــه دیــدن مــا نبودنــد. هرچنــد کــه پــس از 
شــنای پــدر در اســتخر و کنــدن درخــت توســط آرش و شکســتن آب نمــا 
توســط آزاده، ایــن کارشــان خیلــی هــم عجیــب نبــود، ولــی مــادرم کــه 
بایــد  و دختــران  دارد  را  دنیــا  بهتریــن پســر  اعتقــاد داشــت  همچنــان 
برایــش صــف بکشــند و از مــن بهتــر بــرای دخترشــان پیــدا نمی شــود، 
تمــام ایــن جواب ندادن هــا را از چشــم خالــۀ دختــر کــه می خواســت بــا 
همــکاری خواهــرش آن پســر دکتــرِ دومتــری اش را بــه زور بــه آن دختــر 
بینــدازد می دیــد. ایــن بــار مــادرم از قــدرت اقــوام اســتفاده کــرد. خــدا را 
شــکر مــا هرچــه نداشــته باشــیم، ســه چیــز را خــوب داریــم. اولــی فامیــل 
زیــاد اســت کــه ظاهــراً جــد بزرگوارمــان به دنبــال رقابــت جمعیــت بــا هنــد 
بــوده اســت، دومــی داشــتن انــواع بیماری هــای زمینــه ای ماننــد قنــد و 
فشــار خــون اســت و ســومی هــم طاســی زودرس اســت کــه تــا حــاال مــرد 

ــا مــوی ســر دیــده نشــده اســت. بــاالی 23 ســال در خانــوادۀ مــا ب
فــردای آن روز بــا پیامــی آتشــین از ســوی مــادرم در حق خواهــی و نجــات 
دختــری در بنــد عشــق پســرش کــه خانــواده اش می خواهنــد او را بــه 
شــخص دیگــری بدهنــد، شــروع شــد. بــه ظهــر نرســیده بــود کــه حــدود 
۷00 نفــر از اقــوام و خویشــاوندان کــه تــا آن لحظــه بزرگ تریــن تجمــع 
ضدســرمایه داری کشــور بــود، جلــوی خانــۀ دختــر دســت بــه تجمــع و 
تحصــن زدنــد. پــدر و عموهایــم کــه به شــدت عاشــق آب بودنــد، مایــو 
را زیــر لباس هایشــان پوشــیده و منتظــر بازشــدن در بودنــد. مــادرم هــم 
ــود و هــر لحظــه شــعار ها  ــه ب از دور فرماندهــی شــعار ها را برعهــده گرفت
تندتــر می شــد. هرچنــد کــه خانــۀ آن هــا دو در داشــت و و تجمــع مــا در 
تــردد آن هــا خللــی ایجــاد نمی کــرد، امــا بــرای کاهــش آبروریــزی هــم کــه 
شــده، در را بــاز کردنــد تــا گفت وگویــی جهــت پایــان دادن بــه اعتراضــات 

داشــته باشــیم.
پــس از بازشــدن در بــه داخــل رفتیــم و ایــن بــار بــا اقــوام حــس درختــان 
پاییــزی را گرفتیــم. دور باغچه هــا را فنــس دو متــری بــا ســیم خــاردار روی 
آن کشــیده بودنــد. درون آب نمــا ســیم بــرق انداختــه بودنــد تــا دیگــر 
کســی از آن بــاال نــرود. ســگ ها و نگهبانــان را هــم افزایــش داده بودنــد 
کــه بــا توجــه بــه تعــداد باالیمــان طبیعــی بــود. همــه همچنــان در شــوک 
بودیــم کــه صدایــی ماننــد ترکیــدن الســتیک کامیــون از شــوک بیرونمــان 
ــه درون آن شــیرجه زده  ــه ب ــا دیــدن اســتخر بالفاصل آورد. عمونصــرت ب
بــود، امــا نامردهــا آب آن را خالــی کــرده بودنــد. عمــوی بیچــاره کــه 140 
از  پــس  مســلماً  داشــت،  قــد  ســانتی متر   140 همچنیــن  و  وزن  کیلــو 
شــیرجۀ ناموفــق بــا شــکم از ارتفــاع ســه متری بایــد هــم چنیــن صدایــی 
بدهــد. متأســفانه عمــو را از دســت دادیــم و بــاز هــم بــه خواســتگاری 
نرســیدیم و مســتقیم بــرای تدفیــن بــه بهشــت رضــا رفتیــم، ولــی ایــن بــار 
مــادرم بــرگ برنــده ای بــرای خواســتگاری در دســت داشــت و آن هــم خــون 

عمونصــرت بــود.

 قسمت چهارم
صــدای گریه هــا خیلــی بلنــد بــود. همــه گریــه می کردنــد، جــز زن عمــو 
نصــرت کــه ظاهــراً خراب نشــدن آرایشــش از مــرگ شــوهرش برایــش 
مهم تــر بــود. البتــه مــا ناراحــت بودیــم، امــا نــه بــه ایــن شــدت کــه نشــان 

می دادیــم و بــه درخواســت مــادر بیشــتر گریــه می کردیــم تــا خودمــان 
ــارۀ تنشــان غمگیــن  ــواده ای نشــان دهیــم کــه بدجــوری از مــرگ پ را خان
هســتند. مــادر معتقــد بــود این جــوری بیشــتر می توانیــم روی خانــوادۀ 
دختــر اثــر بگذاریــم. پــس از پایــان مراســم تشــییع جنازه و صــرف ناهــار 
بــه خانــۀ دختــر رفتیــم. به جــای  بــرای ادامــۀ خواســتگاری  بــا فامیــل، 
شــیرینی، میــکادو و حلــوا و به جــای دســته گل، تــاج گل ســر خــاک را کــه 
همــکاران عمــو آورده بودنــد بردیــم. هرچنــد کــه مــا مخالــف خواســتگاری 
در روز اول تشــییع جنازه بودیــم، امــا مــادرم اصــرار داشــت کــه تــا آن هــا از 
مــرگ عمونصــرت در خانه شــان شــوکه هســتند، بایــد کار را تمــام کنیــم 
و نمــاز شــب اول قبــر را هــم همــان جــا می خوانیــم تــا روح آن مرحــوم از 
آنجایــی کــه پرکشــیده، بــه آرامــش برســد. پــدرم هــم کــه معتقــد بــود بعــد 
از مــرگ بــرادر تنهــا یــک آب تنــی می توانــد کمــی آتــش او را خامــوش کنــد، 

زیــر لبــاس مشــکی اش مایــو پوشــیده بــود.
ــا  ــار فامیــل جلــوی در ایســتادند و ب بــه خانــۀ آن هــا کــه رســیدیم، ایــن ب
صــدای بلنــد گریــه می کردنــد و عمــو نصــرت را صــدا می زدنــد. به همــراه 
مــا، ایــن بــار زن عمــو هــم داخــل شــد. مــادرم معتقــد بــود او می توانــد 
تأثیــر بیشــتری روی خانــوادۀ دختــر بگــذارد. البتــه مــن مخالــف بــودم، 
چــون زن عمــو بــا آن همــه آرایــش کــه بیشــتر بــرای مراســم عروســی بــود 
و نــه ختــم، مــا را خانــواده ای خوشــحال از مــرگ عمــو نشــان مــی داد. 
ــه داخــل  ــا مــا ب ــود و زن عمــو هــم ب ــه هرحــال حــرف، حــرف مــادر ب امــا ب
آمــد. ایــن خواســتگاری رنــگ دیگــر داشــت. بــرای اولیــن بــار از در عبــور 
کــرده بودیــم و بــه پذیرایــی خانــه آن هــا رســیدیم. همگــی بــا تــم مشــکی 
روبــه روی آن هــا نشســتیم. ایــن اولیــن خواســتگاری بعــد از ختــم در دنیــا 
بــود. پــدر و مــادر دختــر و یــک خانــم جــوان روبــه روی مــا نشســتند. همــه 
بــرای لحظاتــی ســاکت بودیــم کــه مــادر بــا جملــۀ »پــس ایــن عــروس 
مــن کجاســت کــه برامــون چایــی بیــاره« ســکوت را شکســت. پــدرم هــم 
به ســرعت بلنــد شــد و گفــت: »مــن چایــی نمی خــوام. بی زحمــت یــک 

آب پرتقــال جــای اســتخر بیاریــد« و به ســرعت رفــت بیــرون.
پــدر دختــر کــه دیگــر بــه حــرکات خانــوادۀ مــا عــادت کــرده بــود، ایــن بــار 
ــن  ــی اول بذاری ــم، ول ــی می آری ــون چای ــا خون ســردی جــواب داد: »برات ب
ببینیــم آقاپســرتون چــی کاره هســتن و اصــالً آمــادۀ ازدواج هســتن یــا 

نــه.«
ایــن را گفــت و بــا صــدای بلنــد ملــودی را صــدا زد تــا چــای بیــاورد. باالخــره 
دختــر رؤیاهایــم اســم پیــدا کــرد؛ ملــودی. بــاورم نمی شــد کــه بعــد از ایــن 

همــه اتفــاق می خواهــم ببینمــش.
پــس از چنــد ثانیــه، زنــی کــه فکــر کنم به قیافه اش می خورد از مادربزرگم 
پیرتــر باشــد و وزنــی بیــش از 140 کیلــوی عمونصــرت خدابیامــرز داشــت، 
وارد شــد. مــادرم بالفاصلــه بلنــد شــد و بــا یــک مــاچ از لپ هــای گوشــتی 
ملــودی گفــت: »قربــون عــروس قشــنگم بشــم.« تمــام تصوراتــم بهــم 
ریخــت. ایــن بنده خــدا آن قــدر زشــت بــود کــه مطمئنــم خــود پــدرش هــم 
یــک بــار بــه او قشــنگم نگفتــه تــا مبــادا دختــرش فکــر کنــد دارد او را 

مســخره می کنــد. 
می کــرد:  تکــرار  خــود  بــا  بلندبلنــد  و  زد  خنــده  زیــر  بلنــد  دختــر  پــدر 
»ملــودی، عــروس قشــنگم«. مــادر دختــر وســط آن خنده هــا گفــت: 
»ملــودی مســتخدم ماســت و ایــن دختــر کــه اینجــا نشســته، ســارا، دختــر 
مــن اســت.« بــه ســارا نــگاه کــردم. واقعــاً مظهــر زیبایــی بــود. اگــر فرزنــدم 
تنهــا 10 درصــد از زیبایــی اش بــه او می رفــت، در نســل های بعــد تــا 400 

ــدا می کــرد. ــواده مــا افزایــش پی ــی خان درصــد زیبای
تــا آن لحظــه اگــر بــه اصــرار مــادر آنجــا بــودم، امــا بــا دیــدن ســارا دیگــر 
بــا تمــام وجــود آنجــا بــودم. بــه خــودم قــول دادم کــه اگــر بــا ســارا ازدواج 
کنــم، پــول یــک کلیــه ام را صــرف کارهــای خیــر کنــم. در همیــن هــوا بــودم 

کــه دیــدم صــدای جیــغ ســارا بلنــد شــد.
پــدر ســارا از خنده هــای زیــاد دچــار ایســت قلبــی شــده بــود. تــا رســیدن 
ــا مــرگ  ــد و دعــوت حــق را لبیــک گفــت. ب ــر کن اورژانــس نتوانســت صب
پــدر ســارا، مــا بــرای همیشــه از آن خانــه بیــرون شــدیم و مــن در حســرت 
زندگــی بــا ســارا مانــدم. البتــه در ادامــه خواســتگاری های زیــادی رفتــم کــه 

اگــر فرصتــی بــود، برایتــان خواهــم گفــت.

 آرزو هرمزی_علوم آزمایشگاهی۹۸ علوم پزشکی گناباد

با سالم و درود خدمت شما خوانندگان محترم.

هم اکنــون این جانــب فالنــی )شــما هرچــه دوســت داریــد صدایــم بزنیــد(، به علــت 
شــرکت متعــدد در کنکــور سراســری بــه لقــب ســردار کنکــور نائــل شــدم. فلــذا، از 
بنــده درخواســت های متعــددی شــد کــه رمــز موفقیــت در رســیدن بــه ایــن لقــب 
واال و نیــز تجربیــات خــود را در زمینــۀ شــرکت در آزمــون سراســری در اختیــار شــما 

قــرار دهــم.

داســتان ازاین قــرار اســت. روزی از روزهــای ســرد زمســتان، در خانــواده ای ایرانــی 
کــه معتقــد بودنــد فرزندشــان از همــان بنــد نــاف دکتــر یــا مهنــدس بــه دنیــا می آیــد، 
دختــری زیبــا چشــم بــه جهــان گشــود. اگــر بخواهــم از زمــان چشــم بازکردن و اولیــن 
راه رفتــن و کلــی اولیــن دیگــر بگویــم، درســت یــک کتــاب 300 و شــاید هــم 500 
ــی  ــا اول جای ــم ت ــال همــۀ این هــا می شــویم و می روی صفحــه ای شــود. پــس بی خی

کــه دختــر قصــه بایــد شــغل آینــدۀ خــود را انتخــاب می کــرد. 

دختــرک قصــۀ مــا دوران دبســتان و راهنمایــی را بــا موفقیــت ســپری کــرد. همیــن 
باعــث شــد ایــن توهــم در اطرافیانــش ایجــاد شــود کــه دختــرک بایــد فقــط پزشــک 
شــود. دختــرک نیــز وارد بازی هــای پیچیــدۀ پــزدادن و فخرفروشــی اینکــه دختــر 
فالنــی دکتــر اســت شــد و از عالقــۀ واقعــی خــود دور مانــد. زمــان گذشــت و گذشــت 

تــا وعــدۀ موعــود یعنــی کنکــور فرارســید.

ــا توهــم پزشــکی کــه از بنــد  ــام می کــرد، ب دختــرک قصــه زمانــی کــه کنکــور ثبت ن
نــاف همراهــش بــود، خــودش را در اتــاق عمــل تصــور می کــرد. در حالــی کــه بــا 
دســت های خونین ومالیــن ماســکش را پاییــن می کشــد و بــا غــرور خــاص دکتــری 
می گویــد: »خوشــبختانه عمــل بــا موفقیــت انجــام شــد« و بعــد بــا غــرور ســالن را 
تــرک می کنــد. همچنیــن تکــرار مکــرر فــک و فامیــل در اینکــه همــه دکتــر صدایــش 
می زننــد و هــزار چشــم منتظــر اوســت کــه از روز بعــد کنکــور بنشــیند و برایشــان 
نســخۀ طبابــت بپیچــد و او سرمســت از اینکــه آن هــا صدایــش بزننــد دکتــر فالنــی، 
دکترجــان بیــا ایــن آزمایــش مــا را نــگاه کــن، دکترجــان دســت بچــه ام شکســته 
اســت و چــه کار کنــم، دکتــر بــه نظرتــان عمــل کنــم خــوب می شــوم یــا نــه و هــزاران 

درخواســت دیگــر )انــگار فقــط او در دنیــا پزشــک اســت و بــس!(.

مطــب  تابلــوی  بــر  کــه  می کننــد  انتخــاب  را  اســمش  جــوری  او  خانــوادۀ  تــازه، 
ــن فــک و  ــه! چــه کشــیده از ای بنشــیند. امــان از دل دختــرک و آرزوهــای برفنارفت

فامیــل! در هــر مهمانــی و گــروه یــخ خانوادگــی جــوری دکتــر صدایــش می زدنــد 
کــه خــودش هــم بــاورش می شــد پزشــک شــده و چــه بســا به دنبــال کارت ویزیــت 

مــی رود و حتــی مطــب هــم می بینــد. 

می دانیــد، به نظــر مــن کنکــور یعنــی آن قــدر بخوانــی تــا چشــم هایت را کــور کنــی، 
ولــی کاش بــه همیــن جــا ختــم شــود. از آن ور، پایــت کــه بــه دانشــگاه رســید، بایــد 
چشــم رقیبانــت را هــم کــور کنــی. شــانس بیــاوری در صــف پیونــد چشــم، همــان 
اول بــه تــو نوبــت برســد. کنکــور کــه نیســت، بــالی جــان اســت! واال بــه خــدا! بایــد 
دویســت ســیصدتا کتــاب مثــل قطــار ردیــف کنــی، بالنســبت شــما خانــه مثــل 

طویلــه شــود و از آخــر هــم هیچ کــدام در کنکــور نیایــد.

ایــن هــم شــانس ایــن دختــرک بیچــاره اســت کــه طــراح محتــرم هوس طرح ســؤاالت 
جدیــد می کنــد! طــراح عزیــز نمی دانــد چندهــزار طفــل معصــوم ســر جلســۀ آزمــون 
نشســته اند و قبــل از هــر ســؤال، خدایشــان را بیــش از هــر موقعــی یــاد می کننــد 

و بعــد از هــر ســؤال، درودی بی پایــان بــر روح پرفتــوح عمــۀ طــراح می فرســتند.

به نظــر مــن، کنکــور و ورود بــه دانشــگاه در ایــن زمانــه یعنــی خودتــان را بتکانیــد. 
در واقــع، مقصــود ایــن اســت کــه جیب هایتــان را بتکانیــد. خــوب بخوانیــد و خــوب 
پــول داشــته باشــید کــه نورعلی نــور اســت. ولــی اگــر خــوب هــم نخوانیــد ولــی پــول 
داشــته باشــید و در کنــارش هــم آقــازاده باشــید، دیگــر از نورعلی نــور هــم بهتــر 
می شــود؛ جــوری کــه رشــتۀ آبیــاری گیاهــان دریایــی را بــه پزشــکی دانشــگاه تهــران 

تبدیــل می کنــد!

تــازه تمــام این هــا بــه کنــار، وای از آن روز کــه چنــد ســال پشــت کنکــور بمانــی کــه 
ــود و فــک و فامیــل  ــاز او ب ــال دچــار شــد. ب ــن ب ــه ای متاســفانه دختــرک قصــۀ مــا ب
از جــان آدم  فامیــل چــه  و  فــک  ایــن  توهــم پزشــکی. واال نمی دانــم  و  پرتوقــع 
می خواهنــد. آخــر آدم حســابی، اگــر تــو دوســت داری پزشــک شــوی، چــرا خــودت 

ــو را بکشــم؟  درس نخوانــدی کــه حــاال مــن بایــد جــور ت

بگذریــم. خوشــبختانه دختــر قصــۀ مــا بعــد از دومیــن کنکــورش دیگــر در دام 
توهمــات فــک و فامیــل نیفتــاد و ســرانجام بــه آنچــه عالقــه داشــت رســید. امیــد 
اســت کــه فــک و فامیــل و خانــوادۀ آن دختــر دســت از ســایر اعضــای کنکــوری 
فامیــل بردارنــد و آن هــا را بــه حــال خــود رهــا کننــد تــا پــی عالقــه و سرنوشــت خــود 

رونــد. 

از سری خاطرات و تجربه های یک عدد سردار کنکور

بر اساس واقعیت

سردار کنکور
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فصلنامه فرهنگی_ طنز سانسوریا
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    فرناز پاكبين_ مهندسی هوافضا، 
ورودي ۹6 

سالم دوستان.
وقتی از صبحانۀ دیروزم در هتل چهارستارۀ 
فالن عکس گذاشتم، خیلی دایرکت داشتم 

که درخواست آموزش غذای قرمز و زرد 
روی میز را داشته باشیم. دوستان، اسم آن 

غذا omelet است و همه جای دنیا سرو 
می شود.

امروز فرزندانم را که مثل بلبل انگلیسی 
صحبت می کنند، همراه با شوهر عزیزم، 
عشق اول و آخرم، فرستادم کالس پیانو. 

om-  حاال با خیال راحت می توانیم آموزش
elet را داشته باشیم.

مواد الزم:

زردۀ جداشدۀ مارک بالونک، یک شیشه
سفیدۀ جداشدۀ بالونک، یک شیشه

گوجه و رب 2 و 2، دو قاشق غذاخوری
نمک دریای سیاه اصل ترکیه، به مقدار الزم
عشق ها، ادویه هایم را از پیج مومو گرفتم. 

نمی دانم ترکیباتش چیست، ولی فوق العاده 
است. پس ادویه های مومو، یک قاشق 

مرباخوری
روغن کنجد اصل پسران نوید، سه قاشق 

غذاخوری
راستی این هم بگویم که من قاشق هایم 

را هفتۀ پیش که رفته بودیم اِستَنبُل، 
از ایکیای آنجا گرفتم. نمی دانم اندازۀ 

قاشق غذاخوری های شما است یا نه. پس 
حواستان باشد عشقولی ها.

خب، حاال مواد را می ریزیم توی ماهیتابۀ 

دنینی. می گذاریم 10 دقیقه بماند. بعد در 
بشقاب های پیرکسی که پیج نانا مستقیم از 

ایتالیا وارد می کند، سرو می کنیم.
این نکته را هم چون دوستتان دارم بگویم 

که نگویید نگفتی! هیچ بالگری این ها را 
به شما نمی گوید. عزیزان دلم، من این 

دسر بی نظیر را فقط با اجاق گاز اخوان و با 
ماهیتابۀ دنینی درست کردم. نمی دانم روی 
اجاق گازهای دیگر هم می شود درستش کرد 

یا نه.
اگر توانستید، لطفاً عکس غذا را برایم 

دایرکت کنید تا استوری کنم و همه ببینیم 
om-  دیگر روی چه اجاق گازهایی می شود

elet درست کرد. وای، زنگ می زنند. حتماً 
شومیزهایی که از پیج سارینا جون گرفتم 

رسیدند. بزنید روی تایمر که شب یک 
آنباکسینگ هیجان انگیز داریم!

 نسیم اسدی نژاد_ مهندسی مکانیک 
۹۸

در شــمارۀ دوم از »هــم فــال و هــم تماشــا«، اثــر 
کنکــور در زندگــی متولدیــن هرمــاه بیــان می شــود. 
بــه همراهــان همیشــگی یــک شــعر بــه همــراه تفســیر 
همــراه  کــه  عزیزانــی  لطفــاً  می شــود.  تقدیــم  نیــز 
اســتفاده  تفســیر  و  شــعر  از  نیســتند  همیشــگی 
در  و  اســت  حــرام  فال گیــر  نظــر  از  چــون  نکننــد، 

آتــش جهنــم پــودر خواهیــد شــد.

فروردیــن: زیــاِن رســیده بــه شــما از ســمت کنکــور، 
دو برابــر ســایر داوطلبــان آزمــون سراســری اســت. 
و  بخوانیــد  درس  بایــد  عیــد  دوران  در  نه تنهــا 
بلکــه  نیســت،  تعطیلــی  و  اســتراحت  از  خبــری 
پیچانــده  هم زمانــی  ایــن  به علــت  هــم  تولدتــان 
از قاتل هــای ســریالی در  می شــود. 9۷.14 درصــد 
بازجویی هــا اعتــراف کردنــد کــه علــت ارتــکاب جــرم، 
دبیرســتان  دوران  در  تولــد  هدیــۀ  دریافت نکــردن 
نشــریۀ  فال گیــر  از  کــه  ان شــاءهللا  اســت.  بــوده 
گرفــت. خواهیــد  را  الزم  فاصلــه   موردعالقه تــان 
و  شــدم  عاشــق   بدجــوری 
کنــارت نمی کشــه  منــو  کــه  مرگــم  روزا   ایــن 
دیگــه ســال  هــزار  حتــی  می گــه  مــن  قلــب   تپــش 
فروردینــی یــک  کنــار  خوشــه   دلــم 
تفســیر: یــار زندگــی شــما می دانــد کــه مــرگ عامــل 
کشته شــدنش نخواهــد بــود، بلکــه به دســت شــما 
اتفــاق خواهــد افتــاد و جهــت عصبانی نکــردن شــما 

می گویــد کــه در کنارتــان دل خوشــی دارد.

اردیبهشــت: از درس و ادامه تحصیل فراری هســتید 
و تنهــا علــت بازشــدن کتاب هــای درســی به دســت 

شــما، فــرار از دمپایــی و صنــدل تابســتانی مادرتــان 
کــدام  کــه  نــدارد  تفاوتــی  چنــدان  برایتــان  اســت. 
رشــته و دانشــگاه قبــول شــوید و هرجــا کــه راحت تــر 
مــدرک بدهــد، گزینــۀ بهتــری اســت. مهم ترین هدف 
زندگــی راضــی نگه داشــتن اطرافیــان اســت، پــس 
ــا همیــن فرمــان بــه ادامــۀ زندگــی خــود بپردازیــد.  ب
منــه جــای  دیوونــت  دل  اون   تــو 
همــه جــای  می شــم  اردیبهشــتی   منــم 
کــن درکــم  می دونــی  حالمــو   اگــه 
کــن کمتــر  دیگــه  غمــو  شــر   بیــا 

دیگــران  بــرای  زندگــی  درگیــر  به قــدری  تفســیر: 
غــم  از  دورشــدن  بــرای  اطرافیــان  کــه  هســتید 
نه تنهــا  و  می کننــد  مراجعــه  شــما  بــه  زندگی شــان 
سپاســگزار زحماتتــان نیســتند، بلکــه شــما را دیوانــه 
خطــاب می کننــد. بــرای تغییــر شــخصیت خودتــان 
بهتــری  دوســتان  حداقــل  اســت؛  شــده  دیــر  کــه 

کنیــد. انتخــاب 

خــرداد: می گوییــد اســترس از رگ گــردن بــه شــما 
تســت،  صفحــه  هــر  ازای  بــه  و  اســت  نزدیک تــر 
به مــدت یــک ربــع تــرس و وحشــت کنکــور شــما را 
قــورت می دهــد. انــواع قرص هــای آرام بخــش موجــود 
در بــازار را امتحــان کرده ایــد و آن هــا را از پــدر و مــادر 
خــود بیشــتر می شناســید. هنــوز کســی نفهمیــده 
اســترس شــما کامــالً ســاختگی اســت و صرفــاً بــرای 
ایــن اســت کــه بعــد کنکــور بتوانیــد بگوییــد: »کــی 
ولــی  بــده؟«  آزمــون  خــوب  می تونــه  اســترس  بــا 
رو  موردعالقه تــان  نشــریۀ  فال گیــر  بــرای  دســتتان 
 شــده اســت و وای بــر وانمودکننــدگان و عاقبتشــان.
 نگــی کــه نگفتــم زمیــن می چرخــه و می رســیم بــه هــم
 بپا که نیفتم رو دنده ای که عاشــقت بشــم خردادی

تفســیر: شــما حتــی گردبــودن زمیــن را هــم انــکار 
زمین تخت گرایــی  نظریــۀ  بنیان گــذار  و  می کنیــد 
ــان ترســناک اســت  هســتید. عشــق و عاشــقی برایت

موضــوع  ایــن  از  می تــوان  تهدیدکردنتــان  بــرای  و 
کــرد. اســتفاده 

بــار،  یــک  »مــرگ  قانــون  می کردیــد  گمــان  تیــر: 
کاربــردی  وقایــع  تمــام  بــرای  بــار«  یــک  شــیون 
و  بخوانیــد  درس  ســال  یــک  اســت  قــرار  و  اســت 
به خیــر  ختــم  قائلــه  ایــن  دیگــر  و  بدهیــد  کنکــور 
بودیــد  غافــل  موضــوع  ایــن  از  امــا  می شــود. 
می شــود  برگــزار  تولدتــان  مــاه  در  کنکــور  کــه 
موردعنایــت  کنکوری هــا  ســمت  از  هرســال  و 
قــرار می گیریــد. بــه ازای هــر ســه نفرینــی کــه بــه 
ســمتتان روانــه شــود، شــری به ســمت شــما خواهــد 
 آمــد و زندگــی شــما را در خــود حــل خواهــد کــرد.
برگــرد  بســه 
درد ایــن  واســۀ  نــدارم  جــون   مــن 
کــرد خالــی  پشــتمو  بــودن   تیرماهــی 
برگــرد ولــی  کــن  کــم  مــن  عمــر   از 

از  کــه  زمــان هســتید  بازگشــت  خواهــان  تفســیر: 
مــادر خــود تقاضــا کنیــد در ماهــی غیــر از تیــر شــما 
را بــه دنیــا بیاورنــد، چــون ســاالنه ســروکله زدن بــا 
کنکوری هــا امانتــان را بریــده اســت. حتــی حاضریــد 
عمرتــان کمتــر ولــی باکیفیت تــر باشــد. حیــف کــه 

آدم از کار خــدا ســر درنمــی آورد.

مــرداد: اهــداف بلندمــدت داریــد و تــا پســادکترای 
بــه  تــا شــب  برنامه ریــزی کرده ایــد. صبــح  را  خــود 
مهاجــرت فکــر می کنیــد و شــب تــا صبــح رؤیایــش 
را می بینیــد، امــا امــان از قیمــت دالر. مجبــور بــه 
و  هســتید  خــود  فالکت بــار  زندگــی  ادامــه دادن 
اگــر از حساســیت های خــود کــم کنیــد، می توانیــد 
را  مــردم  و  شــوید  تحصیل کــرده  اســنپی  راننــده 
کنیــد. بهره منــد  خــود  سیاســی  تحلیل هــای   از 

مــن کنــار  نشســتی  کــه  کــن  خیــال  مــن   بــا 
شــنیده ام درس  مــن  خوانــده ای،  درس   تــو 
رفــت و  گذشــت  ســر  از  شــب  کــن  خیــال  مــن   بــا 
مانــده ام مــردادی  شــده ای،   مــردادی 

تفسیر: کل زندگی شما فکر و خیال است و هرگز به 
مرحلــۀ عمــل نمی رســد. بــاز الحمدلله که قیمت دالر 
بــاال مــی رود و می توانیــد همه چیــز را گــردن سیاســت 
می شــد.  بــد  خیلــی  کــه  وگرنــه  بیندازیــد،   کشــور 

آمدیــد  بیــرون  راضــی  کنکــور  جلســۀ  از  شــهریور: 
ســر  امــا  بودیــد،  ســربلند  رتبه هــا  اعــالم  هنــگام  و 
چشــم  بــا  و  گرفــت  را  شــما  جــو  رشــته  انتخــاب 
بســته انتخابــی کردیــد کــه در تمــام طــول عمرتــان 
نه چنــدان  صفــات  هجده ســاله تان  خــود  بــه 
زندگــی  بــا  شــما  زندگــی  می چســبانید.  دل چســب 
تباهــی مســابقۀ  در مســیر  ماه هــا  متولدیــن ســایر 
اســت. پیــروز  همــواره  و  می دهــد  ســرعت   دو 
بــی آب دریــای  عیــن   زندگیــم 
خــواب تــو  تــو  بــی  مــی رم  راه  همــش   مــن 
عصاشــو کــه  شــهریوری ام  یــه   مثــل 
شــب تاب کــرم  یــه  دســت  بــه    داده 
تفســیر: به علــت انتخــاب رشــتۀ نامناســب، مبتــال 
بــه شــب بیداری و کمبــود آب بــدن شــده اید و یــک 
کــرم شــب تاب در انتخــاب رشــته بهتــر از شــما عمــل 

می کنــد.

مهــر: صبــح تــا شــب درس می خوانیــد، امــا به هیچ جا 
نمی رســید، چــون حافظــۀ یــک ماهــی قرمــز صدهــزار 
برابــر از حافظــۀ شــما بهتــر اســت. کاش حداقــل وارد 
رشــته های تجربــی و انســانی نشــوید تــا فاجعــه رخ 
ندهــد. هرچــه زودتــر ترک تحصیــل کنیــد بهتــر اســت، 
بــود و درس  تنبــل  اقــوام می گوینــد  چــون حداقــل 
ــی نرســید  ــد و به جای ــی اگــر درس بخوانی ــد. ول نخوان
قبــول  و  بــود  خنــگ  می گوینــد  نمی رســید(،  )کــه 
 نشــد. همــواره تنبل بــودن از خنگ بــودن بهتــر اســت.
 امشــب زده بــه ســرم کــه دل تــو رو ببــرم دورت بگردم
گرفــت مهرمــو  ماهــت  گرفــت،  دفترمــو   تســتت 

کــردم  انتخابــی  چــه  بگــردممی دونــم   دورت 
ز  ا

بگــردم دورت  برمی گــردم  نرفتــه   پیشــت 
را  تفســیر: اطرافیانتــان نمی تواننــد لحظــه ای شــما 
بــه حــال خــود رهــا کننــد و پــس از هربــار رفتــن بایــد 
می کنیــد  فرامــوش  شــما  چــون  بازگردنــد،  ســریعاً 
نفــس بکشــید و اگــر تنهــا بمانیــد، در عــرض نــود 
ثانیــه بــه دیــدار عزراییــل خواهیــد رفــت. خوشــبختانه 
شــده اند  چیــزی  چــه  وارد  می داننــد  دوســتانتان 
انتخــاب  بــا  )یــا حداقــل این طــور ادعــا می کننــد( و 
خودشــان بــه شــما نزدیــک شــده اند. از ایــن بابــت 
خوشــحال باشــید و شــکرگزاری از پــروردگار و قانــون 

جــذب و کارمــا و کائنــات نیــز فرامــوش نشــود.

آبــان: تابه حــال در زندگی تــان بــه کلمــات »تــالش« 
و »پشــتکار« و »درس« برخــورد نکرده ایــد. تمــام 
تصاویــر لورفتــه از چــت دانشــجویان بــا اســاتید بــا 
محتوای»اســتاد تــو رو خــدا 10 بــده« و »تو هیچ وقت 
شــما  اجتماعــی  شــبکه های  از  نمی شــی«  هیچــی 
امیــدوارم  قلــب  صمیــم  از  می شــوند.  برداشــته 
حداقل ســهمیه ای درست وحســابی در بســاط داشته 
ــاور شــما باشــد. ــار و ی ــد ی ــه کــه خداون  باشــید، وگرن
کــه می دونــم  کــه  مــن  ندونــه   هرکــی 
خداســت بــا  دیگــه  کنکــور  ایــن   تــه 
آبانــی ای  کجاســت  مــن  قلــب  فقــط   بگــو 

تفســیر: حتــی بــر خواننــده هم واضح و مبرهن اســت 
کــه کنکــور شــما را فقــط خــدا می توانــد درســت کنــد. 
همچنیــن لطفــاً در نگهــداری از اعضــای بــدن دیگــران 
دقــت بیشــتری داشــته باشــید. شــاید قلــب چنــدان 

مهــم نباشــد، امــا تــو رو خــدا کلیه هــا را گــم نکنیــد.

آذر: شــعارتان در زندگی »تا ســه نشــه، بازی نشــه« 
اســت و بــرای کنکــور هــم صــادق اســت. در ســال 
اول خیلــی خودتــان را اذیــت نمی کنیــد و صرفــاً بــرای 
ســنجش کیفیــت کیــک کنکــور در آزمــون حضور پیدا 
می کنید. ســال دوم عناوین دروس کنکور را بررســی 
می کنیــد تــا بــرای ســال بعــد خواندنشــان آمادگــی 
 داشــته باشــید. تــا ســال ســوم هــم خــدا بــزرگ اســت. 
 هــوا بارونیــه بــازم واســه تســت زدن کوله تــو بــردار
 خودتــو قــد یــه دریــا تــا ســاحل دســت مــن بســپار
هســتی آذری  اول  بــار  گفتــی  کــه  جایــی   بریــم 
بدهــکاری مــن  بــه  خــوب  رتبــۀ  یــه   تــو 

تفســیر: ابــر و بــاد و مــه و خورشــید و فلــک درکارنــد 
کــه شــما یــک صفحــه تســت بزنیــد، امــا نمی زنیــد. 
کتاب هــای خیلــی ســبز و مبتکــران ســاکن 
تــه کمدتــان از شــما توقــع رتبــه ای 
ــاکام  ــی هرســال ن ــد، ول خــوب دارن

می ماننــد.

دی: روزهایتــان به جــای اکســیژن 
بــا قهــوه ســپری می شــوند و گــروه 
تبدیــل  خونی تــان 
شــده  کافئیــن  بــه 
ســال  در  اســت. 
از هفــت صبــح  کنکــور 
ســالن  در  شــب   10 تــا 
و  می دادیــد  لــم  مطالعــه 
تــا  می نوشــیدید  قهــوه 
بــرای  شــب  مبــادا 
مختــار  تماشــای 
بمانیــد.  خــواب 
کنکــور  در 
خوبــی  نتیجــۀ 
گرفــت  خواهیــد 
همــه  بــرای  و 
کــه  می شــود  ســؤال 
اســت؟  ممکــن  چگونــه 
دوران  آخــر  تــا  احتمــاالً 
رویتــان  جلــوی  همــه  دانشــجویی 
می گوینــد »نابغــۀ خوش شــانس« 

»ســهمیه ای«. می گوینــد  ســرتان  پشــت   و 
مــن به خاطــر  کنــی  صبــر  کمــی  کاش   لحظــه ای 
مــن دی ماهــی  بــاش  کنکــورم  ســال   مرهــم 
معنایــی ات قرابــت  کتــاب  و  تــو  قربــان  بــه   مــن 
پاســخ نامه ات بــه  دل  باختــه ام  و  تــوام   مبتــالی 

تفســیر: این قــدر کــه در ســال کنکــور کافئیــن وارد 
بدنتــان کرده ایــد، آرامــش از زندگی تــان رفتــه اســت 
و همــه کارهایتــان را بــا ســرعت جدیدتریــن خــودروی 
تســال انجــام می دهیــد. افــرادی کــه در هنــگام آزمــون 
عملکــرد  از  می نشــینند  شــما  دومتــری  شــعاع  در 
شــما بســیار ناراضــی هســتند، بــس کــه ســریع از ایــن 
صفحــه بــه آن صفحــه می رویــد و مجــال علم آمــوزی 

از روی پاســخ نامه تان را از آن هــا می گیریــد.

ــاری کــه اســم کنکــور را می شــنوید،  بهمــن: اولیــن ب
یعنــی  »کنکــور  کــه  می پرســید  خــود  اطرافیــان  از 
فــردا  کــه  امتحانــی  »همــون  پاســخ  بــا  و  چــی؟« 
داری زرنــگ« مواجــه می شــوید. مشــکل اینجاســت 
کــه شــما اصــالً نمی دانســتید امتحانــی قــرار اســت 
آنجایــی  از  زود.  این قــدر  هــم  آن  باشــید؛  داشــته 
از  دقیقــاً  امتحــان  ایــن  نیســتید  جریــان  در  کــه 
بــه  اهمیتــی  خیلــی  اســت،  فصــل  و  درس  کــدام 
جــواب  در  می گیریــد  تصمیــم  و  نمی دهیــد  آن 
ــز«، »تقــوا  ــور و آب و خــاک حاصل خی ســؤاالت، »ن
ــور  ــد زنب ــدون عمــل، مانن ــم ب ــح« و»عال و عمــل صال
کنکــور  کــه  ان شــاءهللا  بنویســید.  عســل«  بــدون 
 بــه معنــای امتحــان یکــی از دروس عمومــی باشــد.
دیوونتــم رفــت  شــدم   عاشــق 
بهمنیــم تجربیــم،   کنکوریــم، 
بدحالیــه رفــت  شــدم   عاشــق 
خالیــه پاک کــن  جــای  دســتام  تــو   هرشــب 

بــه  و کنکــور تصمیــم  از درس  فــرار  بــرای  تفســیر: 
بیایــد  نتایــج  وقتــی  امــا  گرفته ایــد،  عاشق شــدن 
یــار عزیــزدل خــود را فرامــوش می کنیــد و به دنبــال 
ــد.  ــر ماننــد مــداد و پاک کــن می روی ــد لوازم تحری خری
حداقــل  نمــی رود.  دوری  به جــای  محبــت  کمــی 
بگیریــد. را  طــرف  اســت،  محمــد  اســمتان   اگــر 

اســفند: بــه بهانــۀ کنکــور و رســیدن قنــد بــه مغزتــان، 
صبــح تــا شــب در حــال خــوردن هســتید و در انتهــا 
مانــد،  خواهــد  ثابــت  طولتــان  ســال  یــک  از  پــس 
ولــی عرضتــان پنــج برابــر می شــود. از آنجایــی کــه 
بــا توجــه بــه ابعادتــان اصــالً صــالح نیســت فرمــان 
می کنــم  تقاضــا  شــما  از  دوســتانه  کنــم،  صــادر 
بیفزاییــد. کرفــس  بــه  و  کنیــد  کــم  پیتــزا  از   کمــی 
کشــیدن خــوب  رو  تــو  کــه  بــس  دلمــی   بــاب 
کشــیدن آشــوب  بــه  کنکــورو  تــو   تســتای 
نگاهــت اســفندیه  کــه  بــس  دلمــی   بــاب 
کشــیدن مطلــوب  چــه  ابروتــو   خطاطــی 

شــما  خاطــر  مکدرنشــدن  جهــت  شــاعر  تفســیر: 
بــه تســت و کنکــور و کالس  پرداختــن  بــه  مجبــور 
خوش نویســی و ابــرو شــده اســت کــه مبــادا اشــاره ای 
برنامــۀ  در  را  ورزش  اگــر  شــود.  بــه حجیم بودنتــان 
زندگــی خــود جــای دهیــد، جــای تقدیــر و تشــکر دارد.

درصورتی کــه از فــال خــود رضایــت نداریــد، بــه آی دی 
@sansooria در تلگــرام مراجعــه کنیــد. نــام، نــام 
مــادر و مشــکل خــود را بیــان کنیــد. طلســم ها در 
ســه نــوع روی فلــز، روی پوســت آهــو و نــاف آهــو 
آمــاده می شــوند. اگــر طلســم روی فلــز انجــام شــود، 
هزینــه بــرای شــما حــدوداً 850 هــزار تومــان می شــود 
و 28 روز طــول می کشــد تــا مشــکل حــل شــود. اگــر 
طلســم پوســت آهــو بخواهیــد، در کمتــر از هفــده روز 
بــه خواســتۀ خــود می رســید و هزینــه یک میلیــون و 
پانصدهــزار تومــان اســت. پیشــنهاد خــودم طلســم 
نــاف آهــو اســت کــه در عــرض 24 ســاعت بــه نتیجــۀ 
و  دومیلیــون  فقــط  هزینــه  و  می رســید  موردنظــر 

هفتصدهــزار تومــان وجــه رایــج مملکــت اســت.

غذای خاص برای فالوئرهای خاص

هم فال و هم تماشا، ورژن کنکوری ها
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