
فرهنگی- طنزماهنامه
سـال دوم

شماره هفدهم

دی ماه 1401

1

طرح اولیه



امه
ماهن

طنز
ی- 

رهنگ
ف

دوم
ـال 

س
دهم

ه هف
مار

ش

14
01

ماه 
دی 

فرهنگی- طنزماهنامه
سـال دوم

شماره هفدهم

دی ماه 1401

23

 سانسوریا
 ماهنامه فرهنگی طنز

  سال دوم/ شماره 17/ دی ماه 1401 /

صاحب امتیاز: مجید نجفی
مدیر مسئول: امیرحسین پنجه باشی

سردبیران: سحر عسلیان و فاطمه بوجار
طراحی و صفحه آرایی: امیرحسین پنجه باشی

 هیئت تحریریه:
فاطمه بوجار، مائده چنارانــی، زهرا دلدار، 
مجیــد نجفی، یگانــه تقــی زاده، علیرضا 
بهرامی، نجمه کریمی، سحر عسلیان، مطهره 

گلمکانی، آرزو هرمزی
ویراستار: مائده چنارانی

@sansooria_mag :آدرس فضای مجازی

14012714 مجوز:   شماره 
با تشکر از تمامی دوستانی که در این دو 
سال کنار سانسوریا بوده اند.                                                        

سخن آغازین

طنزیدن یا نطنزیدن؟ مســئله این اســت!
ــما، پســران  ــن پاســخ ش ــدوارم اولی ــد؟ امی ــان می رس ــه ذهنت ــزی ب ــه چی ــنوید، چ ــز را می ش ــه واژۀ طن ــی ک وقت
ــد و در اینســتاگرام مشــغول  ــه کاله گیــس و ســبیل می گذارن ــی ک ــرده و دختران ــه ســر و صــدا نازک ک روســری ب
ــا تکیه کالم هــای فوق العــاده بامــزه نظیــر »جیگــرت  تولیــد محتــوای فاخــر )!( هســتند، نباشــد. همان هایــی کــه ب
درآد« و جمــالت سس ماســتی و نگاه هــای نافــذ خیــره بــه دوربیــن، فکــر می کننــد پــدر کمــدی نویــن ایــران بــه 
ــال تلگــرام خانم هــای  ــه جــز هاشــم، کان ــرادران اصغــری ب ــون ب ــار تبلیغــات ظــروف تفل ــد و در کن شــمار می رون

ــوازم آرایشــی زری بیوتــی، کمــدی را هــم ادامــه می دهنــد.  قــری و ل
ــح آخــر اســت، بیاییــد همیــن اول کاری راهمــان را از لودگــی جــدا کنیــم.  ــه از صل ــی کــه جنــگ اول ب از آنجای
البتــه قبــول دارم کــه بــرای محافــل خصوصــی و دوســتانه خیلــی هــم کیــف می دهــد و می خندیــم، امــا بــه قــول 
بــزرگان، قابــل احتــرام ولــی فاقــد اعتبــار اســت. طنــز مقصــود مــا در ایــن متــن، بــه عنــوان یکــی از زیرمجموعه های 
کمــدی، آن اســت کــه بــر مخاطــب تاثیــر می گــذارد و می توانــد شــیوه ای مطلــوب بــرای بیــان انتقــادات مــا باشــد.

در ایــن روزهــا کــه بــه دالیــل مختلــف حــال خوبــی نداریــم، می بینیــم کــه بعضــی افــراد جبهه گیــری شــدیدی 
ــن  ــد. ای ــا نمی آی ــه کار م ــزی ب ــوع طن ــچ ن ــر هی ــد دیگ ــر می کنن ــد و فک ــردازی دارن ــز و طنزپ ــه طن ــبت ب نس
ــا اره  ــه ب ــه و ضمــن حمل ــه یکدیگــر را دشــمن فرضــی در نظــر گرفت ــی می رســد ک ــه جای ــری گاهــی ب جبهه گی
ــل  ــم قائ ــرای ه ــی را ب ــوخ طبعی معمول ــق ش ــی ح ــش، حت ــگِی فح ــالح همیش ــم س ــی ه ــش و کم ــی و چک برق
نیســتیم، چــه برســد بــه طنزپــردازی کــه از دیــدگاه اســاتید، دیگــر خــود ارتــداد اســت. اتفاقــاً طنــز را جایــی بــه کار 
می بریــم کــه نمی توانیــم و نبایــد ســخنی را بگوییــم! جایــی کــه امــکان بیــان صریــح انتقــاد وجــود نــدارد و بایــد 
آن را کمــی کادوپیــچ کــرده و بــه صــورت مخاطــب محتــرم پرتــاب کنیــم. البتــه حــاال اگــر پرتــاب هــم نکردیــد، 

ــا. ــن صحبت ه ــع خشــونت و ای ــول اســت و من قب
ــه در بطــن  ــی را ک ــم حقایق ــم. قصــد نداری ــا را عادی ســازی کنی ــا شــوخی و آن ه ــم و غصه ه ــا غ ــرار نیســت ب ق
ــج دور  ــده پن ــدت خن ــب از ش ــه مخاط ــم ک ــی کاری کنی ــا حت ــم ی ــخره بگیری ــه س ــم ب ــی می کنی ــا زندگ آن ه
ــد و از  ــد حــرف جــدی بزن ــرای مخاطــب، می توان ــر ایجــاد دقایقــی شــاد ب ــد. طنــز عــالوه ب روی زمیــن غلــت بزن
مشــکالت و معضــالت بگویــد. همان طــور کــه در اشــعار حافــظ و عبیــد زاکانــی و اصــاًل چــرا آن قــدر دور، در نشــریۀ 

ــادی موجــود اســت. ــز انتق ــی از طن ــا هــم نمونه هــای فراوان گل آق
آیــا تنهــا ارتبــاط مــا بــا طنــز، پرســه زدن در صفحــات اینســتاگراِم بــه اصطــالح کمدین هــا و ســالی دوبــار ســینما 
رفتــن بــرای دیــدن فیلــم کمــدی اســت، یــا جــا دارد کمــی بیشــتر بــه ظرفیــت طنــز بــرای انتقــاد و اصــالح فکــر 

کنیــم؟ انتخــاب بــا خودمــان اســت. طنزیــدن یــا نطنزیــدن؟ مســئله ایــن اســت!

ــول  ــه ق ــدا. ب ــب یل ــام ش ــه ن ــم ب ــبی داری ــا ش ــا ایرانی ه م
ــش  ــه بودن ــی  ب ــه کل ــال ک ــب س ــن ش ــان طوالنی تری خودم
می بالیــم و خوشــحال می شــویم کــه قــرار اســت یــک 
ــد  ــت بگوی ــی نیس ــا یک ــیم. ام ــم باش ــتر دور ه ــه  بیش دقیق
ــوی،  ــپ می ش ــردم تل ــه م ــر خان ــه از ۵ عص ــی ک ــر توی دیگ

ــب داری؟ ــه ی نیمه ش ــک دقیق ــه آن ی ــاج ب ــه احتی چ
همیــن دور هــم مانــدن خــود حدیثــی مفصــل اســت. از یــک 
هفتــه قبــل در خانــه تمــام خانواده هــای ایرانــی دعــوا و خــون 
و خون ریــزی بــه پــا می شــود کــه برونــد خانــه مــادر زن یــا 
ــا  ــادرزن و مادرشــوهر ب ــه مادرشــوهر؟ آخــر ســر هــم م خان
باقــی وابســتگان آن هــا را ســورپرایز کــرده و همگــی بــا هــم 

خودشــان را در خانــه فرزندانشــان دعــوت می کننــد. 
ــدا مشــخص اســت،  ــرای یل ــه تکلیفشــان ب ــا کســانی ک تنه
تــازه عــروس و دامادهــای مشهدیســت کــه اولیــن یلدایشــان 
ــد. آن هــا خــوب می داننــد  اســت و مهمانــی شــب چلــه دارن
کــه در شــب یلــدا بایــد کــرور کــرور هدیــه و آجیــل و میــوه 

بخرنــد و جیبشــان بیشــتر از دیگــر ایرانیــان خالــی شــود.
از دعــوا بــرای کجــا مهمانــی رفتــن کــه بگذریــم، می رســیم 
بــه وارد شــدن در خانــه میزبــان و بــه جا آوردن رســم مزخرف 
ــت  ــه چندسالیس ــل ک ــی های موبای ــع آوری گوش ــبد جم س
ــی رود.  ــان م ــان و نوجوان ــام جوان ــز تم ــده و روی مغ ــد ش م
ــای  ــورا در گروه ه ــت ت ــه ریخ ــن ک ــی، م ــل گرام ــر فامی آخ
ــی ام را  ــع داری گوش ــم، توق ــل می کن ــه زور تحم ــی ب فامیل
تحویلــت دهــم و مــدام بــه رویــت لبخنــد بپاشــم و نگاهــت 

کنــم و خیلــی هــم بهــم خــوش بگــذرد؟
#نه_به_ســبد_جمع آوری_ بــا هشــتگ  بیاییــد  دوســتان، 

موبایل_در_یلــدا اعتــراض خودمــان بــه ایــن رســم بیهــوده را 
ــم. ــه برچینی ــرای همیش ــاط آن را ب ــم و بس ــالم کنی اع

باشــد.  یلــدا، خوراکی هایــش  زیبایــی  مهم تریــن  شــاید 
را  ظــرف  کل  ســاعت  یــک  کــه  خوشــمزه  آجیل هــای 
ــدی در آن  ــادام هن ــته و ب ــه پس ــه چهاردان ــردی بلک می گ
پیــدا کنــی و تنهــا تخمــه ژاپنــی نصیبــت می شــود… 
انــار و خرمالــو و نارنگــی و پرتقــال و مــوز کــه خــوردن 
ــت  ــح رخت خواب ــا صب ــود ت ــث می ش ــم باع ــا باه ــه آن ه هم
را جلــوی در دست شــویی پهــن کنــی امــا نمی توانــی از 

ــی… ــی یاب ــان رهای ــه خوردنش وسوس
ظاهــری  بــا  شــکل  هندوانــه ای  کیک هــای  و  ژله هــا 
هوس انگیــز کــه پــس از پانصــد مــدل ژســت گرفتــن جلــوی 
عکاســان حاضــر در مجلــس، بــه دســتت می رســند و روحــت 

را شــاد می کننــد…

یگانهتفیزاده
ارشدارتباطات1401

مائدهچنارانی
مدیریتمالی۹۸،دانشگاهبینالمللیامامرضا

ــار  ــاد انفج ــث ایج ــه باع ــمزه ک ــای داغ و خوش ــو و باقاله لب
بی آبرویــی  بــه  امــا خوردنشــان  می شــوند  معــده ات  در 

ــی ارزد… م
ــت.  ــه اس ــدا هندوان ــای یل ــن خوراکی ه ــن رک ــا مهم تری و ام
هندوانه هایــی کــه تمــام مهمانــان دل هایشــان را بــرای 
ــرور  ــا غ ــه ب ــدار هندوان ــد و خری ــون می زنن ــان صاب خوردنش
ــا ســفیدی بی  حــد و مــرز و مــزه آب  آن را قــاچ می کنــد و ب

ــود.  ــه  می ش ــک مواج خن
پــس از صــرف شــام و خــوردن تنقــالت تــا حــد مــرگ، نوبــت 
بــه بخــش فــال حافــظ می رســد؛ شــیرین ترین بخــش 
ــا  ــد ی ــان فامیــل کــه روی هــم کــراش دارن ــرای جوان یلــدا ب

عاشــق اند.
آن لحظــه ای کــه یکــی یکــی نیــت می کننــد و فــال 
ــب دالن  ــتم صاح ــی رود ز دس ــزل »دل م ــا غ ــد و ب می گیرن
ــان خواهــد شــد آشــکارا« مواجــه  ــه راز پنه خــدا را، دردا ک
ــه  ــد در دلشــان آب می شــود و زیرچشــمی ب ــوند و قن می ش
ــود و  ــص خ ــان رق ــا در خیالش ــد و ی ــگاه می کنن ــوق ن معش
معشــوق را با آهنگ çok şukur bin  şükür در مراســم 
ــن لحظه هاســت. ــی از زیباتری ــد، یک عروســی تصــور می کنن

و البتــه همیشــه یــک بــزرگ فامیــل داریم 
ــظ را  ــوان حاف ــت، دی ــا ژس ــه ب ک

ــک  ــن ی ــرای گرفت ــی دارد و ب برم
شــروع  دســته جمعی،  فــال 

و  می کنــد.  خوانــدن  بــه 
ــظ  ــای حاف ــدر غزل ه آنق

را اشــتباه می خوانــد 
از  مهمانــان  کــه 

روی  خنــده 
زمیــن 

ــر  ــد و آخ ــت می زنن غل
مشــخص  فــال  عاقبــت  هــم 

. د نمی شــو
در آخریــن لحظــات یلــدا، زخمی شــدن 

بــا آهنــگ آخ تــو شــب یلــدای منــی بــا 
ــک شــدن  ــی و نزدی ــاال در مهمان ــوم ب زوج هــا ول
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پسته رو بدم؟ حافظ رو بدم؟ کدومو بدم؟ 

الهی تب کنم شاید پرستارم تو باشی

آیا می دانید طنز!

الوداع با شهر جام جهانی

نابغه های ایرانی

دردسر های یک خواستگاری
خواب فرهنگی

می خواهید در آینده چکاره شوید؟
مردٍم مردمی

استاد سفارشی
نامه ای برای جفتک پرونمون!

راهنمای استفاده از ظرفیت های دانشگاهی

رستم ازدواج می کند!

تعبیر خواب ویژه جام جهانی

پسته رو بدم؟ حافظ رو بدم؟ کدومو بدم؟

پسته رو بدم؟ حافظ رو بدم؟ کدومو بدم؟

پسته رو بدم؟ حافظ رو بدم؟ کدومو بدم؟

بــه یکدیگــر و اســتوری های افــراد فامیــل 
ــان را  ــود و دلبرش ــای خ ــس  و ویدیوه از عک

ــم. داری
امــکان نــدارد ایرانــی باشــی و گیلتــی پلــژرت¹ 
گــوش دادن آخ تــو شــب یلــدای منــی نباشــد.

بــا وجــود تمــام ایــن ماجراهــای شــیرین 
از زیبا تریــن رســوم  یلــدا یکــی  بامــزه،  و 
ایرانــی اســت کــه امیدواریــم بــا اضافــه کــردن 
بابانوئــل و درخــت کاخ تزئیــن شــده بــه ســفره 

ــم. ــن نبری ــش را از بی ــی و اصالت آن، زیبای

)¹(: گیلتــی پلــژر )guilty pleasure( هــر چیــزی 
ــی،  ــه تلویزیون ــم، برنام ــک فیل ــر ی اســت نظی
یــک آهنــگ و هــر رفتــار دیگــر کــه در شــان 
شــما نیســت و از بیــان آن خجالــت مــی 
کشــید، بــا ایــن حــال از انجــام آن لــذت مــی 

بریــد.
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ــه  ــز چقــدر اســاتید روشــن فکر و متفکــر و ب ــی لغــز و قمپ ب
ــا  ــر و ب ــرا انتقادپذی ــن کــه اکث ــه بارزشــم ای روز شــدن. نمون
ــد  ــه برداری ــه برگ ــن ی ــون میگ ــور بهم ــه و دموکرات ط جنب
بنویســید.  تنگتــون می خــواد  هــر چــی دل  و  عزیــزان 
ــر  ــد رو در نظ ــف و تمجی ــط تعری ــا فق ــه م ــته ک ــاال درس ح
ــا ســه نفــرم هســتن کــه  ــی ایــن وســطا دو ی ــم، ول می گیری
ــونن  ــتاد می رس ــه اس ــام رو ب ــن پی ــن و ای ــی می کن انتقادات
کــه مــا دلمــون بــرات تنــگ میشــه اســتاد جــان و می خوایــم 
کــه تــرم بعــد روی مــاه شــما رو ببینیــم. فقــط اســاتید عزیــز 
تــو چنــد مــورد کوچولــو کــم کاری می کنــن. مــورد اول کــه 
مهم تریــِن مهم تریناســت کالس هــای هشــت صبحــه؛ اســتاد 
مــن شــما این همــه زحمــت کشــیدی از هفــت صبــح رفتــی 
چنــد ســال درس خونــدی کــه در آینــده راحــت باشــی و تــا 
ده یــا یــازده بخوابــی؛ چــرا هشــت صبــح کالس برمــی داری 

حــاال؟!
ــی دارن  ــای کالس بپرس ــه از بچه ه ــل از اینک ــورد دوم: قب م
ــر  ــو بب ــات عمومیت ــن، اطالع ــرف می زن ــی ح ــورد چ در م
بــاال. مثــال مــن و دوســتم داشــتیم باهــم ســر کالس حــرف 
ــد در مــورد چــی  ــی اســتاد پرســید داری ــم کــه یهوی می زدی
ــوال  ــتم س ــتم از دوس ــم داش ــم گفت ــد؟ من ــرف می زنی ح
می پرســیدم اســتاد. اســتاد هــم گفــت از مــن بپــرس جانــم 
مــن بهتــر بلــدم. منــم پرســیدم بــاب اســفنجی چــه روزایــی 
ــم کــرد  ــم چــرا از کالس پرت پخــش میشــه؟ منتهــا نمی دون

بیــرون.
مــورد ســوم: همیــن ســوال نابه جــای »کســی هســت 
نفهمیــده باشــه« کــه می پرســید، منــی کــه رشــته تخصصیــم 
حســابداریه و درســی دارم بــه اســم بهایابــی کــه بســیار مافوق 
ســخته، اســتاد عزیــز بعــد نیــم ســاعت از درس دادنــش یهــو 
می پرســه کســی هســت نفهمیــده باشــه؟ و منــی کــه حتــی 
ــه  ــراه بقی ــه هم ــورم ب ــدم مجب ــو نفهمی ــه چی ــدم ک نفهمی
بگــم بلــه فهمیــدم. پــس لطفــا بپرســید کســی هســت کــه 

نفهمیــده باشــه کــه چیــو نفهمیــده؟!
مــورد بعــدی و کمــی اساســی: اســاتیدی کــه ســاعت 
همــت  همین کــه  مــا  برمی داریــد،  بعدازظهــر کالس  دو 
ــد  ــم بای ــاز می خوابی ــم ب ــا چش ــتون ب ــم و سرکالس می کنی
ــا  ــار ب ــه یکب ــر ده دقیق ــه ه ــه اینک ــید؛ ن ــاکر باش ــدارو ش خ

ــدن؟ ــه فهمی ــد هم ــد بگی ــدای بلن ص
ــیار  ــوع و بس ــای متن ــی غذاه ــا وقت ــه م ــد ک ــما نمی دونی ش
ــزاج ســلف دانشــگاه رو  ــده م ــرل کنن ــه کنت خوشــمزه و البت
ــر  ــا ه ــی ی ــک دوغ آبعل ــدش ی ــت بن ــم و پش ــل می کنی می
ــدر  ــاال، چق ــم ب ــتی می زنی ــورت فوتبالیس ــه ص ــی رو ب دوغ
ــم. ــاز نگــه داری برامــون ســخت میشــه کــه چشــمامون رو ب

مــورد پنجــم و فعــال آخــر: لطفــا درد و دل هــای ما دانشــجوها 
ــته  ــد. درس ــان می نویســیم بخونی ــه امتح ــه پشــت برگ رو ک
کــه پشــت برگــه بــرای نوشــتن جــواب ســواالته، ولــی وقتــی 

۳. فرزنــدم، پــول عامــل تمــام بدبختی هاســت و ایــن وظیفــه 
توســت کــه بدبختی هــای مــردم را از آنهــا بگیــری.

ــل  ــکالت را ح ــه مش ــول هم ــه پ ــن ک ــت ک ــدم، دق فرزن
نمی کنــد؛ بلکــه اساســا نمی گــذارد مشــکلی بــه وجــود 

ــد.  بیای
ــن  ــط  ف ــن؛ فق ــال ک ــت را دنب ــه عالیق ــدم، همیش ۴. فرزن
ــب و  ــا تعقی ــن روزه ــه ای ــن ک ــن ک ــیار تمری ــتتار را بس اس

ــت. ــده اس ــکل ش ــز مش گری
ــت  ــم، حواس ــوت کردی ــدرت ف ــا پ ــن ی ــی م ــدم وقت ۵. فرزن
بــه کیفیــت کیــک و ســردی آبمیوه مــان باشــد. وگرنــه 
همان هایــی کــه شــب گذشــته خوابمــان را دیــده بودنــد، کــم 
کــم خاطراتــی از خساســت مــا در زمــان حیاتمــان را بــه یــاد 

ــد آورد. خواهن

ــدم، ســعی کــن ماشــین برقــی ات را دوســت داشــته  ۶. فرزن
باشــی وگرنــه پــدرت جــدی جــدی آن را بــرای خــودش بــر 
ــود و  ــه مــن زنــگ زده ب ــروز از ســرکار ب مــی دارد! حتــی دی
بهانــه ماشــین برقــی اش را می گرفــت. مــن هــم بــه او خاطــر 
نشــان کــردم کــه بایــد نــان داشــته باشــیم تــا بخوریــم پــس 
ــت  ــد؛ آن وق ــم بزن ــی ه ــه نانوای ــر ب ــک س ــر کار ی ــالوه ب ع

اجــازه دارد تــا وقــت شــام ماشــین بــازی کنــد. 
 

۷. فرزنــدم، همیشــه قبــل از گذاشــتن بیــو در تلگرامــت بــه 
شناســنامه ات توجــه کــن؛ مثــال وقتــی قــد خــرس ســن داری 

 : یــس ســوار ننو »آرزومــه 
کورنــم  یونــی 
بشــم و تــا 
ه  مــا
ــرواز  پ

هوالحق 

جیگیلی مامان و قند عسل بابا، سالم.
امــروز وقتــی کــه بــه ســونوگرافی رفتــه بودیم، 
ــب  ــر ش ــه ه ــرد ک ــه ک ــا توصی ــه م ــر ب دکت
برایــت چنــد خــط بنویســیم. راســتش اولــش 
ــتیم؛  ــا نداش ــوک بازی ه ــن خون ــه ای ــی ب میل
یــا دقیق تــر بگویــم... مــن نداشــتم. خــب 
ــه  فایــده اش چیســت؟! دو صبــاح دیگــر کــه ب
دنیــا بیایــی، آن قــدر مــا بگوییــم و تــو گــوش 
ــه  ــم ذل ــت ه ــه مان از دس ــر س ــه ه ــی ک نده
شــویم. امــا پــدرت بــا اکتفــا بــه عبــارت 
همیشــگی »اینــا همــه خاطــره میشــه«، اشــاره 
کــرد کــه همــان دو صبــاح دیگــر قنــد عســل 
بابــا بایــد از ایــن دوران محتوایــی بــرای ارائــه 
ــذا  ــته باشــد؛ ل در صفحــه اینســتاگرامش داش
ــا یــک لبخنــد »مامــان خــر کــن«  االن نیــز ب
ــرار  ــز... ق ــه چی ــد. ن ــگاه می کن ــه مــن ن دارد ب
ــه  ــر گفت ــا ب ــون بن ــم؛ چ ــش نده ــت فح اس
ــت  ــنوی و برای ــان را می ش ــو صدایم ــدرت ت پ
بدآمــوزی دارد. پیــرو همیــن مــورد، پــدرت در 
ــه جــای لیچارهــای  زمــان تماشــای فوتبــال ب
ــالش  ــتر ت ــل »بیش ــی مث ــابقش از جمالت س
ــا  ــی »ب ــا حت ــزا« ی ــت بیف ــر دقت ــا »ب ــن« ی ک
ــد. ــتفاده می کن ــدو« اس ــه ب ــرعت مطمئن س

داشــتم می گفتــم... پیــرو همیــن توصیــه 
ــه رســم  دکتــر، مــن و پــدرت چنــد توصیــه ب

ــم: ــا می گذاری ــه ج ــت ب ــتوری برای اس
هیچ کــس  و  چیــز  هیــچ  از  فرزنــدم،   .۱

خجالــت نکــش؛ زیــرا آنهــا بــه انــدازه 
کافــی بــه خاطــرت خجالــت می کشــند.
ــت؛  ــات اس ــا دار مکاف ــدم، دنی ۲. فرزن
پــس هــر کســی کــه اذیتــت کــرد را 

ــات  ــه از درجــه مکاف ــا الی ــه منته ب
بکشــان.

کنــم!« آن تــک شــاخ فلــک زده زیــر هیــکل تــو در آن ســن 
کشــش!  پیــش  پــرواز  شــد.  خواهــد  پــودر 

یــا مثــال وقتــی هنــوز حتــی بــه ســن بلــوغ هــم نرســیده ای، 
بیوهایــی شــبیه »خوبــه حالــم هنــوز ســرپام« نگــذار. حــاال 
ان شــاءاهلل ســال دیگــر بیشــتر تــالش می کنــی و نمــره 

ــری.  ــی می گی ــوب، عال ــی خ ــای خیل ــه ج ــایت را ب انش
۸. فرزنــدم، هــر کــس کــه با جمــالت انگیزشــی روان شناســی 
زرد، ســعی در روحیــه دادن بــه تــو بــود را الی فــرش بپیــچ و 
در یــک بیایــان بــی آب و علــف و بی رفــت و آمــد رهــا کــن، 
ــه  ــل از آنک ــاید قب ــن!  ش ــر ک ــت فک ــو: »مثب ــه او بگ ــد ب بع

شــکار حیوانــات شــوی از گشــنگی و تشــنگی بمیــری.«
خــب، پــدرت دارد اشــاره می کنــد کــه ایــن حجــم از 
ــزان از  ــن می ــس ای ــت. پ ــب نیس ــو مناس ــرای ت ــونت ب خش

ــت؟! ــن اس ــب م ــو مناس ــای ت ــونت در لگده خش
بســیار خــب مهارت هــای زندگــی بــرای امشــب کافــی اســت. 
ــتیل  ــک، لواشــک، پاس ــوس پف ــو گشــنه هســتی و ه االن ت
ــرده ای. فقــط حواســت باشــد نصــف  ــدری ک و سوســیس بن
ــای  ــت باب ــرار اس ــد و ق ــبز می خواه ــه س ــت گوج ــب دل ش

ــم...  ــی را در بیاوری بابای

  

پاسِخ نامه: 
مادر و پدر نازنینم سالم.

حــال مــن اینجــا خــوب اســت؛ بنــد نــاف هــم غذایــم را تنــد 
تنــد میــاورد. فقــط بابــا لطفــا دمپایــی دستشــویی را خیــس 
ــه  ــن کیس ــط ای ــی وس ــان حت ــای مام ــدای جیغ ه ــن. ص نک
ــه  ــاد اســت! درضمــن مــن گیاه خــوارم و ب آب هــم واقعــا زی
ســالمت غذاییــم هــم خیلــی اهمیــت میدهــم مامــان خانــم! 
ــا  ــور ت ــه نخ ــه و هول ــده هل ــم بن ــه اس ــدر ب ــا انق ــس لطف پ
ــه  ــن بچ ــر ای ــه خاط ــی: »ب ــی نگوی ــا می رس ــر ج ــدش ه بع

چــاق شــدم!«
حرف دیگری ندارم... فقط این نامه را هم جفتتان 

ــگ  ــم ت ــودم را ه ــه خ ــد  و صفح ــتوری کنی اس
ــم آن را اد  ــدم می خواه ــی آم ــه وقت ــد ک کنی

ــم. ــتوری کن اس

سحرعسلیان
حقوق۹۸
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استاد سفارشینامه ای برای جفتک پرونمون!
سرجلســه امتحــان یــاد مشــکالتمون میفتیــم و براتــون وقــت 

ــد. ــا توجــه کنی ــه اون ــم و می نویســیم، ب می ذاری
اصــال بذاریــد راحت تــر بگــم؛ می خوایــد بدونیــد اســتاد 
مــورد نظــر مــا چــه ویژگی هایــی داره؟ بســیار آســون و قابــل 

ــد. ــه بخونی ــه؟! در ادام ــد ن ــت. می گی اجراس
ــی  ــا گوش ــردن ب ــه کار ک ــوان ب ــچ عن ــه هی ــک: ب ــی ی ویژگ
دانشــجو اونــم ســر کالس کاری نــداره چــون می دونــه شــاید 
ــد حتمــا  ــده کــه بای ــی از اتــک وارش عقــب مون بنــده خدای

ــه. اتکــش رو بزن
ــه.  ــر می کن ــپ و تکثی ــودش تای ــزوش رو خ ــی دوم: ج ویژگ
ــدل اول،  ــدل دانشــجو وجــود داره: م ــار م ــه چه ــه ک می دون
اونایــی هســتن کــه هــم جــزوه می نویســن و هــم می خونــن 
تــا نمــره بگیــرن. مــدل دوم، اونایــی هســتن کــه می نویســن 
ــدن. مــدل ســوم، اونایــی هســتن کــه  ــه بقیــه جــزوه ب ــا ب ت
نمی نویســن و از بقیــه جــزوه می گیــرن و یــک مــدل دیگــه 
ــه میشــه؛  ــه تعدادشــون اضاف ــه روز ب ــه روز ب هــم هســت ک
اینــا کال حــس و حــال هیچــی رو نــدارن. اســاتید لطفــا مــورد 
دو و ســه رو جــدی بگیریــد. متاهــال خــوب می فهمــن چــی 

میگــم.
ویژگــی ســوم: پاییــن برگــه بــه جــای موفــق باشــید 

شــدی. پــاس  عزیــزم  نبــاش  نگــران  می نویســه 
ویژگــی چهــارم : وقتــی ترم هــای آخــر هســتیم، نمیــاد 
درس هــای تــرم یــک و دو رو بپرســه چــون می دونــه کــه مــا 
یادمــون نیســت شــب قبلــش چــی خوردیــم، چــه برســه بــه 

یکــی دو ســال پیــش.
ویژگــی پنجــم: کاری نــداره کــه چــرا دیــر اومدیم ســر کالس 
ــا تریلــی می خواســته زیرمــون کنــه و  ــه کــه ی چــون می دون
مــا بــه زور بــا یــک پــا و یــک دســت خودمــون رو بــه کالس 
رســوندیم، یــا ماشــین رانندمــون وســط راه خــراب شــده، یــا 

اتوبــوس دیــر اومــده یــا متجــاوزا بهمــون حملــه کــردن و...
ــه  ــرم رو ک ــان میان ت ــم: امتح ــیار مه ــم و بس ــی شش ویژگ
گرفــت، درس هــای قبلــی رو حــذف می کنــه یــا بــدون 
ــذف  ــل رو ح ــد فص ــوش چن ــورت خودج ــه ص ــان ب امتح
ــه  ــت ک ــجوها هس ــا دانش ــن م ــل بی ــه ضرب المث ــه. ی می کن
ــای جــزوش رو حــذف  ــه بعضــی فصل ه ــه: اســتادی ک می گ

ــراش رزروه. ــجو ب ــب دانش ــای قل ــن ج ــه، بهتری می کن
یکــی دیگــه ام هســت کــه میگــه: تــو نیکــی می کــن و فصــل 
ــره خــوب  ــا دانشــجو در نظــر ســنجی نم ــداز، ت ــات رو بن ه

دهــد بــاز.
ویژگی هفتم: نه و هفتاد و پنج صدم را ده می ده.

ویژگــی هشــتم: اســتاد خانــم یــا آقــا بیــن دانشــجوهاش فرق 
ــازی  ــا رو دارن و نی ــر ه ــا پس ــوای م ــژه ه ــه وی ــی ذاره. ب نم
نــدارن بــه انــدازه مثنــوی هفتــاد َمــن براشــون متن بنویســیم 
و نیــازی بــه کلمــه اســتاد، آنهــم بــه صــورت کشــیده شــده 

دیگــران هــم ندارنــد. )حکایــت از دل پــر نویســنده(.

نهــم: می دونــه کــه عاشــق کار  ویژگــی 
ــون  ــه ارائه هام ــه ک ــی هســتیم و می گ گروه

ــم. ــره بدی ــت نف ــا هف ــش ی رو ش
ویژگــی دهــم و پایانــی کــه فقط روی اســاتید 
دروس عمومــی تاکیــد داره: دانشــجو رو درک 
کــرده و حضــور غیــاب بــراش معنایــی نــداره. 
ــره  ــر نم ــه و در آخ ــری نمی کن ــخت گی س

بــاالی پونــزده بــه همــه مــی ده.
ــت  ــه دس ــت ب ــد دس ــری: بیای ــه گی نتیج
هــم بدیــد و اســتادی ای رو کــه در حــق مــا 
ــد رو  ــد و امی ــر کنی ــد رو تمام ت ــام کردی تم
از دبســتانی ها گرفتــه و بــه دانشــجو منتقــل 
کنیــد. و ایــن شــعر شــاعر معــروف در پایــان 
خالــی از لطــف نیســت: »اســتادی کــه اســتاد 

ــا اســتاد نیســت.« نباشــد قطع
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می خواهید در آینده چکاره شــوید؟
مــن دوســت دارم در آینــده حســابدار شــوم. چــون اگــر 
حســابدار شــوم، همــه ی حســاب ها را دارم و می توانــم بــا 
ــه  ــن و دوچرخ ــودم پلی استیش ــرای خ ــان، ب ــای داخلش پول ه

ــرم. بخ
ــه  ــه خان ــه او ب ــر روز ک ــد. ه ــن حســابداری می خوان داداش م
ــت،  ــه اس ــان روزنام ــه اسمش ــده اش ک ــر گن ــد، در دفات می آی
چنــد صفحــه چیــز میــز می نویســد و بــه تهــش کــه می رســد 
ــراز در اومــد.« و ســپس چنــد  می گویــد: »آخیــش! باالخــره ت
دور افتخــار در خانــه می زنــد و بــا تهدیــد لنگــه دمپایــی 

ــردد. ــاز می گ ــش ب ــزد جزوه های ــاره ن ــم، دوب مامان
داداش مــن یــک هلــو هــم دارد. چندبــاری کــه از او خواســتم 
ــی از  ــو یک ــود؛ هل ــوء تفاهم نش ــد، )س ــانم بده ــش را نش هلوی
ــرم افزارهــای حســابداری اســت.( زد پــس کلــه ام و گفــت:»  ن
ــو از  ــه هل ــرو ی ــت. ب ــده بچــه بی تربی ــو نیوم ــه ت ــزا ب ــن چی ای
ــکار  ــن چی ــوی م ــه هل ــن. ب ــازی ک ــا اون ب ــر و ب ــان بگی مام

داری؟«
ــل آن  ــر داخ ــر مگ ــه آخ ــوده ک ــوال ب ــه س ــن همیش ــرای م ب

ــد؟! ــانم نمی ده ــه نش ــه دارد ک چ
ــد  ــر بل ــه تدبی ــد ک ــار می کن ــودش افتخ ــه خ ــه ب ــازه همیش ت
اســت و معتقــد اســت تمــام زیــر و بــم آن را می شناســد. امــا 

ــد؟ مگــر همــه تدبیــر ندارن
ــک  ــپیدار را از نزدی ــه س ــد ک ــز می ده ــن پ ــه م ــم ب ــی ه گاه

دیــده اســت و مــن هــم زبانــم را دراز می کنــم و درخــت 
ــه  ــم ک ــانش می ده ــان را نش ــاط خانه م ــل حی ــپیدار داخ س

ــت. ــد اس ــودش بل ــط خ ــد فق ــر نکن فک
بگذریم...

ــدار  ــه مق ــی، ســبد ب ــا مثــل تمــام خانه هــای ایران ــه م در خان
فــراوان وجــود دارد. امــا داداشــم هــم یــک ســبد دارد کــه مال 
ــی  ــد خیل ــتفاده می کن ــان اس ــم ازش ــه مامان ــی ک ــا آن های او ب
ــی =  ــرمایه + بده ــه )س ــم، همیش ــبد داداش ــرق دارد. در س ف
ــت  ــی دوس ــبدش را خیل ــم س ــود. داداش ــدا می ش ــی( پی دارای
ــابداری،  ــرانجام حس ــرآغاز و س ــه س ــد ک ــر می گوی دارد. آخ

همیــن یــک ســبد اســت.
ــر پایــه ســبد بنــا شــده باشــد، معلــوم اســت  )رشــته ای کــه ب

ــد...( ــر ســرش می آی ــه ب چ
امــا نمی دانــم چــه شــد کــه امســال حــول و حــوش ۳۱ تیــر، 
ــت و از  ــش می ریخ ــت و موهای ــترس داش ــدام اس ــم م داداش
ــت.  ــا می گف ــه م ــی ب ــازمان مالیات ــر س ــدن در براب ــلیم ش تس
تســلیم  او چــه کار کــرده کــه می خواهــد  نمی دانــم  مــن 
ــه عرشــیا کــه  ــی قانون منــد هســتم، ب ــی چــون خیل شــود، ول
ــد و  ــد بیای ــه بابایــش بگوی بابایــش پلیــس اســت گفتــم کــه ب

ــد. ــتگیر کن ــلیمم را دس داداش تس
ــوم.  ــابدار ش ــم حس ــم می خواه ــن ه ــه م ــم ک ــتم می گفت داش
آخــر یکــی از مزایــای حســابدار بــودن، ایــن اســت کــه موقــع 
ــت  ــر الزم نیس ــان، دیگ ــه توم ــل آن ب ــال و تبدی ــدن ری خوان
انگشــتت را روی صفــر آخــر آن بگــذاری؛ چــون آنقــدر عــدد 
ــان  ــه توم ــت آن را ب ــت بای دیفال ــه ذهن ــده ای ک ــی دی ریال

تبدیــل می کنــد.
ــی  ــدار پول های ــه مق ــت ک ــن اس ــابداری ای ــی حس ــر خوب دیگ

ــا  ــگ آن ه ــی ات رن ــاب بانک ــت حس ــه هیچ وق ک
حســاب های  در  می توانــی  را  ندیــده  را 
بخــوری.  حســرت  و  ببینــی  صاحب کارانــت 
ــی  ــه خوب ــوردن ک ــرت خ ــد حس ــاید بگویی ش
ــد.  ــوان را ببینی ــر لی ــه پ ــما نیم ــا ش نیســت؛ ام
آن جــا کــه یک عالمــه میلیــارد پــول را باالخــره 
اســت  خــوب  می کنــی  مالقــات  نزدیــک  از 

دیگــر؛ نیســت؟
ــم  ــه می خواه ــم ک ــم گفت ــه بابای ــی ب ــن وقت م
ــوای  ــه بخ ــرم چ ــت: »پس ــوم، گف ــابدار ش حس
ــور  ــی و مجب ــزرگ بش ــی ب ــوای، وقت ــه نخ و چ
باشــی ۲ قــرون حقوقــت رو بیــن خرج هــات 
بعــد  و  می شــی.«  حســابدار  کنــی،  تقســیم 

ــیدند. ــادرم آه کش ــودش و م خ
مــن کــه نفهمیــدم پــدرم چــه گفــت، امــا 
اســت.  خوبــی  شــغل  حســابداری  می دانــم 
اثاثــه  الی  را  مغــزت  کــه  اســت  درســت 
ــواع  ــا ان ــه می گــذارد و ب ــام منگن ــه ن اداری ای ب
بدهــکاران و بســتانکاران مواجــه ات می کنــد، 
امــا بــه قــول داداشــم، لحظــه ای کــه ترازنامــه، 
تــراز می شــود و می فهمــی ح.ص.س )حقــوق 
ــی  ــد، نفس ــن و امان ان ــهام( در ام ــان س صاحب
ــرای  ــد ب ــا لبخن ــی و ب ــی می کش ــر راحت از س
رویــا  ماهــت،  آخــر  خــوب  نســبتا  حقــوق 

می کنــی. پــردازی 

مائدهچنارانی
مدیریتمالی۹۸،دانشگاهامامرضا

بــاکالس.«
میــرزا: »تــو فرهنــگ مــا اینــا جایــی نــداره. مــا لبــاس رنگارنــگ قشــنگ 

ــی می پوشــیم. و بلنــد و باطرح هــای ایران
تــارزان: »مــن خــود دیــروز دیــد یکــی شــلوار پــاره پوشــیده بــود و از 

مــن پرســید ایــن مــد هســت؟!«
ــر  ــون تاثی ــما روش ــگ ش ــایدم فرهن ــودن. ش ــی نب ــا ایران ــرزا: »اون می

ــته.« گذاش
ــود.  ــز ب ــان انگی ــی هیج ــت، خیل ــک داش ــا ماس ــای چندت ــارزان: »م ت

ــم.« ــن بگیری ــم جش ــد باه ــن بیایی ــرای هالووی ب
میــرزا: »مــا خودمــون بــر اســاس فرهنــگ نیاکانمــون هرســاله همیــن 
ــن  ــیم و طوالنی تری ــع می ش ــم جم ــم. دوره ــدا داری ــن یل ــع جش موق
ــو  ــاط مفت خوریت ــا بس ــم بی ــو ه ــم. ت ــن می گیری ــال رو جش ــب س ش

اونجــا بپــا کــن.«
تــارزان: »آره، تــو فیلماتــون دیــد انقــد زیــاد غــذا درســت کــرد. غذاهای 

رنگارنــگ آخرشــم همشــو بیــرون ریخــت بیــکاز فرهنگتونــه نه؟!«
ــای  ــه ج ــی و ب ــرف می زن ــل ح ــای وکی ــه ج ــه ب ــم ک ــرزا: »می بین می
ــا  ــه اینجــوری  نیســت. درســته م ــی. ن ــم رای صــادر می کن قاضــی ه
زیــاد غــذا درســت می کنیــم ولــی در نظــر داریــم که شــاید همســایمون 
یــا یکــی ایــن دور و اطــراف گرســنه باشــه و اون غــذا رو بــا اون شــریک 
می شــیم. اکثرمــون هــم یــه حیوونــی تــو حیاطمــون هســت کــه بــا اونــا 

هــم همــون غــذا رو شــریک می شــیم.«
ــای  ــد آدم ــد و فهمی ــما خوان ــخ ش ــش  تاری ــم و بی ــن ک ــارزان: »م ت

ــت.« ــی هس ــی و غمگین ــو، عصبان جنگج
ــا خنــده ای نســبتا بلنــد: »دانکــی تــو جنــگل از کجــا کتــاب  میــرزا ب
ــای  ــر جنگ ه ــا درگی ــاید م ــم ش ــردی؟! بعده ــدا ک ــا رو پی ــخ م تاری
ــم،  ــت می خوردی ــه شکس ــی ک ــوی جنگ های ــی ت ــم، ول ــی بودی بزرگ
ــن  ــود کن ــا رو ناب ــگ م ــتن فرهن ــدن نتونس ــروز می ش ــه پی ــی ک اونای
ــا یکــی  ــا م ــا تســلیم شــدن و ب ــی م ــگ غن ــر فرهن و آخرشــم در براب

شــدن.

فاطمــهبوجار
رادیولوژیعلومپزشــکیکاشــان۹7

تــارزان بــا عصبانیتــی در حــد انفجــار: »شــما فرهنــگ 
ــود  ــار خ ــود یه ب ــک ب ــن نزدی ــت م ــی نداش رانندگ
خــراب کــرد. فرهنــگ کتــاب خونــی نداشــت. هرکــس 

ــکان داد.« ــه ت ــر ســازی زد و بقی ــرای خــودش ه ب
ــه ایــن خوبــی؛ چــه مشــکلی  میــرزا: »رانندگیمــون ب
داره؟! بــده احتــرام می ذاریــم؟ هــر جــا نیســان 

اول شــما؟ بفرماییــد  می گیــم  می بینیــم 
در مــورد کتــاب هــم بایــد بگــم اون زمــان کــه شــما 
نمی دونســتید کتــاب چیــه مــا کتــاب داشــتیم.  
ــه  ــمند ک ــیار ارزش ــی بس ــا کتاب های ــمندانی  ب دانش
ــا هســتید و  ــون اون شــما بیشــتر کشــفیاتتون رو مدی
تــو کشــور مــا ایــن طبیعیــه کــه هــر شــهر یــه آداب 
رســوم و خاصــی داشــته باشــه و مثــل شــما هــر دم 

ــی نباشــه.« بیل
مــن در نقــش تــارزان تــا خواســتم یــک ســوال دیگــر 
بپرســم، آقاجانــم بی خیــال میــرزا شــد و بــا عصایــش 
بــه مــن حملــه کــرد و بــه صــورت علنــی فرهنــگ را 

یــادم داد و دوتــا بادمجــان زیــر چشــمانم کاشــت.
ــری  ــاز کــردم، اث خــدارا شــکر وقتــی چشــم هایم را ب
ــا  ــا االن دارم ب از بادمجان هــا نبــود، ولــی از دیشــب ت
ــا  ــدر م ــه چق ــه ب ــه ب ــم ک ــد می گوی ــد بلن خــودم بلن

بــا فرهنگیــم، چقــدر خوبیــم مــا.
ــران.  ــتت دارم ای ــید دوس ــه ببخش ــران؛ ن ــای الو ای م
ــت از  ــان دس ــان خانم ج ــنوی ج ــر می ش ــان اگ )آقاج

ســر کچــل مــا بــردار(

ــه عمــرش را داده  ــک ماهــی می شــود ک ــم حــدودا ی ــا اینکــه آقاجان ب
بــه شــما، ولــی بــاز هــم دســت از ارشــاد کــردن مــن برنداشــته و هنــوز 
ــی  ــای فیلم های ــرو کارکتره ــم و پی ــه خواب ــد ب ــب می آی ــر ش ــم ه ه
ــب  ــن دیش ــد. همی ــت می کن ــت هدای ــه راه راس ــن را ب ــده م ــه دی ک
در عالــم خــواب دیــدم در یــک جنــگل سرســبزم و دور تــا دورم پــر از 
ــم  ــم ن ــم ن ــاران ه ــناک اســت. ب ــب و ترس ــب و غری ــای عجی درخت ه
ــود  ــقوالنه ای ب ــک و عش ــای رمانتی ــیار فض ــا بس ــد. فض ــت می آم داش

کــه یهــو 
آقاجانم با هیبت میرزا کوچک خان طور ظاهر شد. 

من: »ای بابا آقاجون اینجا هم دست از سر من برنمی داری؟!«
آقاجــان: »مــن االن میــرزا کوچــک خانــم نــه آقاجونــت. فهمیــدی یــا 

عصــا رو بیــارم؟!«
مــن: »خــب جنــاب میــرزا میشــه بریــد و بذاریــد از ایــن فضــای زیبــا 

لــذت ببــرم؟«
ــردی،  ــدا ک ــه پی ــه عالق ــگ بیگان ــه فرهن ــنیدم ب ــر. ش ــرزا: »خی می

می خــوام بــا فرهنــگ خودمــون آشــنات کنــم تارزانــک.«
من: »تارزانک؟«

)نگاهــی بــه خــودم انداختــم و دیــدم کــه هیــچ چیــزی تنــم نیســت و 
یــک مناطقــی هــم بــه صــورت محــدود بــا بــرگ پوشــیده شــده( 

مــن: »باشــه مــن تارزانــم ولــی قــول بدیــن اگــه قانــع شــدین بیخیــال 
مــن بشــین و بریــد تــو خــواب عروســتون. قبــول؟!«

میرزا: »حاال بعدا راجع بهش فکر می کنم.«
من: »خب بفرمایید پرسش های گوهر بارتون رو.«

میــرزا: »اینجــا چــی می خــوای تــارزان؟ چــرا لبــاس نپوشــیدی؟ اینجــا 
از قرتــی بازیــا نداریــم.«

تــارزان )وقتــی دیــدم در هیبــت تارزانــم، ناخــودآگاه پریــدم کانــال دو(: 
»ایــن االن مــد تــو روز هســت. در فرهنــگ مــا ایــن هســت وری وری 

مردِم مردمی
به بهانه افزایش عرضه مرغ گرم و تیتر ابرار اقتصادی

معدوم سازی ممنوع؛ جوجه ها را به مردم دهید، خود مرغ می کنند.

آقای ِصنفی، تحلیل گر اقتصادی ای که خواست نامش فاش نشود، در مورد این موضوع می گوید:
»دادن جوجه  ها به مردم یک تیر و دو نشان است؛ هم بدون سرمایه گذاری کالن برای مردم شغل ایجاد کردیم و هم جوجه ها صاحب خانواده می شوند.

در حقیقت بخشی از برنامه ایجاد ساالنه ۱ میلیون شغل با همین کار تحقق می یابد.
از طرفی جوجه ها مصرف کننده دور ریز سبزی و نان خانه ها می شوند و این مواد دیگر راهی سطل آشغال نخواهند شد.

در واقع با این کار ما خانواده ها را مجبور به تفکیک زباله در مبدا می کنیم.

پیش بینی می شود در صورت موفقیت آمیز بودن، این طرح در سایر صنایع هم اجرا شود.

برای مثال می توان گونی های گندم را به خود مردم داد تا آن را آرد کنند و نان بپزند.
با این روش از فروش آرد دولتی در بازار آزاد هم جلوگیری می شود و اگر خانواده ای آردش را بفروشد دیگر نمی تواند نان بپزد و در نتیجه از گرسنگی خواهد مرد.

یا مثال گوساله ها را به مردم بسپارید تا آنها را گاو کنند.
با این کار مردم به خودکفایی رسیده و لبنیات خود را خودشان تامین می کنند و دیگر از گرانی لبنیات هم نمی نالند.

اصال در همین زمینه خودروسازی، قطعات خودرو را به مردم بدهید، خودشان سرهم می کنند. هم قیمتش کمتر درمی آید و هم خدا را چه دیدید شاید امنیتش هم بیشتر شد!

یا در زمینه هنر و سینما، چرا نهادهای فرهنگی باید نظارت کنند؟ کار را به مردم بسپارید آقاجان!
به هرحال خوِد خوِد مردم با مردم راحت تر کنار می آیند تا با نهادهای نظارتی.

اصال چرا راه دور برویم؟ همین آلودگی هوا؛
اگر هر کدام از مردم روزانه ۱۰ تا فوت کنند، با موج فوت ایجاد شده می توانیم آالینده ها را به سمت مرزها ُهل داده و از کشور خارج  کنیم.

حاال می گوئیم فوت کردن انرژی می خواهد و مردم حال ندارند؛ اما می دانید اگر هر یک از این مردم فقط چند ثانیه کمتر نفس بکشند چقدر اکسیژن در هوا اضافه خواهد آمد؟ 
هوا را هم باید داد به خود مردم.

البته این طرح مردمی سازی شکست هایی هم داشته. مثال شهرداری معتقد بود که پرکردن چاله های خیابان را باید به خود مردم سپرد اما متاسفانه مردم در این زمینه کوتاهی 
کردند.

اما اجرای مجدد این طرح نشان می دهد که دولت هنوز به مردم امیدوار است.

و کالم آخر اینکه 
درست است که دولت مردمی باید کارها را بین مردم تقسیم کند، اما برای اداره جامعه دولت مردمی کافی نیست؛ بلکه باید مردم هم مردمی شوند!«
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این نامه را عشقم فقط بخواند.
همسر عزیزم، سالم. اکنون که این نامه را می نویسم، ساعت ۱ نصفه شب است و تو در بیمارستان هستی.

البتــه من کــه می دانــم شــیفت شــب بهانــه اســت و تــو بــه خاطــر اینکــه نیمــروی پریشــب تــه گرفتــه بــود بــا مــن قهــر کــرده ای و بــرای همیــن هــم مــدام شــیفت 
شــب قبــول می کنــی، امــا ایــن نامــه را نوشــتم تــا بگویــم خــوب کــردم عزیزدلــم. 

تــو بایــد مــرا درک کنــی کــه بــا دو بچــه و همســری کــه نیمــی از روز در خانــه نیســت و نیمــی از روز هــم کــه در خانــه اســت، می خوابــد، نتوانــم پلــو خــورش 
ــزم.  ــگ بپ هفت رن

ــه کــم  ــدازه جــوراب کوچــک مورچــه اســت، امــا خــب مــن هــم در خان ــه ان ــم کــه در بیمارســتان همیشــه ســرپا هســتی و وقــت اســتراحتت ب ــم، می دان عزیزدل
ــم. ــختی نمی کش س

مــن در خانــه مــدام نگرانــی نبــودن تــو و بیمــار شــدنت در ایــن وانفســای آنفوالنــزا و کرونــا و ابــوال و تــب شــترمرغی و… را دارم و مــدام غصــه ی خســتگی ات را 
می خــورم. بچه هــا هــم کــه قــوز بــاالی قــوز انــد. آنقــدر ســراغت را می گیرنــد کــه گاهــی وقت هــا دلــم می خواهــد بیایــم بیمارســتان و از پشــت یقــه ی روپــوش 

ســفیدت بگیــرم و بلنــدت کنــم و بیارمــت خانــه، وردســت بچه هایــت بنشــانمت.
اگر بدانی که روزهای بودنت در خانه، رنگی ترین روزهای زندگی من است، هرروز در خانه می مانی.

آخر این هم شغل است که تو داری؟ نه تنها خودت را با این شغل بیچاره  کرده ای، بلکه من هم درگیر گرفتاری های شغلی تو شده ام. 
ــف  ــتان تعری ــده دار بیمارس ــات خن ــن از اتفاق ــرای م ــی و ب ــه می آی ــی ک ــال آن وقت های ــوم هاااا. مث ــر آن نمی ش ــن منک ــه م ــی دارد ک ــغلت جذابیت های ــه ش البت
ــد  ــه اســتوری تبدیــل می شــوند، پیرزن هایــی کــه معتقدن ــرای آمپــول نخــوردن، عکس هایــی کــه از دســت و ســرم، گرفتــه شــده و ب می کنــی؛ تقــالی بیمــاران ب
ــه  ــب توج ــرای جل ــی ب ــی الک ــان الک ــی  زن ــه بعض ــرم هایی ک ــد، س ــوراخ می کنی ــوراخ س ــا را س ــت آن ه ــی دس ــت و الک ــان نیس ــی حالیت ــتارها هیچ ــما پرس ش
همسرشــان بــرای خــود تجویــز می کننــد وعشــوه آمــدن بعضــی از همراهــان بیمــاران بــرای شــوهر جــذاب مــن. البتــه ایــن آخــری اصــال خنــده دار نیســت و مــن 
بعــد از شــنیدن آن هــا دلــم می خواهــد آن جــا بــودم تــا آن دخترهــا را خفــه می کــردم و نمی دانــم تــو چــرا هربــار بــا نیــش بــاز ایــن ماجراهــا را بــرای مــن تعریــف 

می کنــی؟!
امــا عزیــزم، قبــول کــن کــه زور همــه این هــا نمی چربــد بــه چندرغــاز حقــوق آخــر ماهــت، بــه درد کمــر و زانــو و گردنــت، بــه ســاعت های طوالنــی نبــودن کنــار 

خانــواده ات، بــه فحــش خوردن هایــت از مــردم، بــه ریســک و اســترس از دســت دادنــت در پاندمــی کرونــا و…
نظرت چیست که پرستاری را رها کنی و بروی سراغ شغلی دیگر؟ 

می دانــم کــه ایــن ســوال بیهــوده ای بــود و تــو عاشــق شــغلت هســتی و حاضــری مــن را از دســت بدهــی و شــغلت را نــه. کــه البتــه امیــدوارم ایــن دومــی تصــورات 
ذهنــی مــن باشــد وگرنــه مــن می دانــم و تــو.

ــرای  ــرادرت شکســته و دارد از درد شــیهه می کشــد می آیــی؟ ب ــه بکشــانم. اگــر بگویــم پــای زن ب ــه خان ــورا ب ــم ت ــه می توان راســتش دارم فکــر می کنــم کــه چگون
گیــر کــردن تیــغ ماهــی در گلویــش چطــور؟ چطــور اســت بــه هــوای ســکته قلبی اش بــه خانــه بکشــانمت؟

خخخــخ. شــوخی کــردم عزیــزم. الهــی همیشــه ســالم و ســالمت باشــد و بیــش از پیــش روی اعصــاب مــن راه بــرود و مــرا بچزانــد و کنایــه بــارم کنــد و چغولــی 
کارهایــم را پیــش مــادرت بکنــد و اصــال الهــی بمیــرد تــا مــن راحــت شــوم.

ببخشید، نمی خواستم تورا درگیر مسائل زنانه مان کنم ولی خب شد دیگر.
جان دلم، اگر بگویم ندیدن تو ضعف و درد قلب شدیدی در بدنم به وجود آورده چه؟ می آیی؟

به خدا دلم برایت تنگ شده…
و در آخر، 

الهی تب کنم شاید پرستارم تو باشی
طبیب حاذق این قلب بیمارم تو باشی.

دوست دارت: همسر رنجور و دلتنگت.

مائدهچنارانی
مدیریتمالی۹۸،دانشگاهبینالمللیامامرضا

الهی تب کنم شاید پرستارم تو باشی
آرزوهرمزی

ورودی۹۸علومآزمایشگاهیگناباد

فکــر کنــم اوایــل شــب بــود کــه خانوادگــی 
و  پوشــیدیم  را  پلوخوریمــان  لباس هــای 
ــزل  ــمت من ــه س ــم ب ــان راه افتادی ذکرگوی
میزبــان. در همیــن حیــن بــاز بنــده را  
ــدام  ــود. م ــه ب ــرا گرفت ــي ف ــوره عجیب دلش
حــس می کــردم یــک چیــزی را ممکــن 
اســت یــادم بــرود کــه ناگهــان مامــان جــان 
بــا صــدای بلنــد گفــت: »وااااای گل یادمــون 
ــان  ــرار مام ــه اص ــه ب ــد ک ــن ش ــت!« ای رف

ــم. ــبد گل خریدی ــک س ــان ی ج
یعنــی واقعــا خــدا خیر بدهــد کســانی  را که 
باعــث و بانــي ایــن رســم و رســوم هاي آبکــي 
شــدند. واال زمــان قدیــم خــوب بــود؛ همــه 
ــد.  ــزار می ش ــر برگ ــت و بی دردس ــز راح چی
ــود  ــد چــرا؟ چــون صحــراي خــدا ب می دانی
ــری از  ــازه خب ــد گل! ت ــان  بخواه ــا دلت و ت
ترافیــک و کالج و دنــده عــوض کــردن هــم 
ــد  ــد شــاخه گل مي کندن ــود، ســر راه چن نب
و کارشــان راه مي افتــاد. ولــی حــاال مشــکل 
ــن را  ــار، ای ــه کن ــدن ب ــک و گل خری ترافی
هــم اضافــه کنــم کــه در ایــن دوره و زمانــه 
حتــي خــود گل خریــدن هــم مکافاتــي دارد 
کــه نگوییــد و نپرســید.  قبــل از اینکــه وارد 
گل فروشــي بشــوي مثــل گل ســرخ ســرحال 

و شــادابي هســتی، ولــي وقتــي کــه چشــمت بــه  قیمــت هــا 
ــت  ــود. اینجاس ــون می ش ــد گل میم ــه ات مانن ــد، قیاف می افت
کــه ناچــاری گل ارزان تــری درخواســت کنــي و وقتــی جــواب 
ــاالي جنــاب گل فــروش را مي شــنوي، قیافــه ات عیــن  ســر ب
گل یــخ ســفید مــی شــود. تــازه یــک چیــز دیگــر هــم هســت 
و آن هــم اینکــه فروشــنده می گویــد عــروس هــم بدهــم؟ و 
ــا.  ــه حتم ــر راضــی هســتند ک ــواده اش اگ ــی خان ــو می گوی ت
ــد و  ــاد ش ــود دام ــم می ش ــی ه ــتم در گل فروش »نمی دانس

ــدم«. ــر می آم ــه زودت گرن
البتــه ناگفتــه نمانــد کــه بنــده هنــوز درعنفــوان جوانــی قــرار 
ــه  ــال ک ــل س ــر چه ــدارم. دیگ ــم ن ــنی ه ــان س دارم و آنچن
خداییــش اول چــل چلــی می باشــد! بنابرایــن اصــال و ابــدا تــا 
ــه ســنت خانمان ســوز  ــه تــن دادن ب ــوي نیــازي ب اطــالع ثان
ــور  ــم مجب ــر االن ه ــم. اگ ــاس نمي کن ــود احس ازدواج در خ
ــه  ــواده و از هم ــرار خان ــه اص ــه اش ب ــدم، هم ــکار ش ــه این ب
ــت  ــرم اس ــای  محت ــي از فامیل ه ــات بعض ــر  سفارش مهم ت
کــه خطــر ترشــي لیتــه افتادگــي اینجانــب را بــه گــوش مــادر 

ــد.  رســانده بودن
بنابراین دالیل ازدواج اینجانب به شرح زیر است: 

۱. جلوگیري از خطرات احتمالي عاق شدگي زودرس.
۲. محروم شدن  از ارث و میراث نداشته.

۳. حرام شدن شیر خشک چهل سال پیش.  
۴. جلوگیــری از ســینه کوبیدن هــا و لعــن و نفرین هــاي 

ــر. ــراي محش ــازات در صح ــد مج ــوز و آرزوي اش جگرس

  F۱۴ ــهاي ــه کفش ــا لنگ ــدن ب ــاران ش ــگیري از بمب ۵. پیش
ــادر  م

ــه  ــدر. خالص ــاي پ ــرون کردن ه ــه بی ــری از ازخان ۶. جلوگی
ــه مقصــد رســیدیم.  ــود ب ــه ب ــي ک ــه هــر جــان کندن کالم ب
ــروس  ــادر ع ــدر و م ــه پ ــد و قیاف ــاز ش ــي در ب ــد از مدت بع
ــد نبینــد، چشــم  ــم از دور نمایــان شــد. چشــمتان روز ب خان
ــان جــواب ســالمم را  ــاد، چن ــن افت ــه م ــه ب ــروس ک ــدر ع پ
ــیدم.  ــاال کش ــرزش را ب ــدا بیام ــای خ ــگار ارث باب ــه ان داد ک
مــن هــم یــادم رفــت بگویــم مــن را بــه غالمــی قبــول کنیــد. 
مــادر عــروس خانــم نیــز چنــان بــر و بــر بــه چشــمانم خیــره 
ــد  ــود بگوی ــده ب ــداز کــرد کــه  فقــط مان شــد و مــن را  بران
ــا  ــت را ســنگ پ ــم پاهای ــاور ببین ــت را در بی ــه جوراب های ک
زده اي یــا نــه! بعــدش هــم نوبــت بــه خواهرهــا و برادرهــای 
عــروس رســید. معلــوم بــود کــه از حــاال بایــد خــودم را بــرای 
روزي حداقــل یــک فصــل کتــک خــوردن از دســت برادرهــاي 

ــه خاطرهمیــن هــم  عــروس آمــاده کنــم. ب
بــا خــودم تصمیــم گرفتــم کــه اگــر 
زبانــم الل بــا عروســي مــا موافقــت شــد، 

ســري بــه اداره بیمــه تــن دادگان بــه راه 
ــان  ازدواج زده و خــودم را بیمــه درم

بیمــه  و  زناشــوئي  شــکنجه های 
ــه شــخص ثالــث کنــم! بدن

دردسرهای یک خواستگاری
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ــوده و  ــزد ایرانیــان ب از قدیــم گفتــن هنــر ن
ــم  ــکاری ه ــده از روی بی ــی ش ــت. یعن هس
خیلــی مــوارد را اختــراع یــا کشــف کردیــم، 
ــه در حــال حاضــر کشــف  ــوردی ک ــی م ول
ــوش  ــا ه ــودش واقع ــه خ ــه نوب ــم ب کردی
ــه  ــه ناگفت ــد. البت ــی را می خواه بســیار باالی
نمانــد کــه ایــن تکنولــوژی بــه دســت یــک 
ــا  ــی م ــراع شــده اســت ول ــر اخت ــده دیگ ع
نحــوه تایــپ کــردن مختصــر را کشــف 
ــوب و کار راه  ــفیات محب ــن کش ــم. ای کردی
ــی  ــه تازگ ــادی دارد و ب ــداران زی ــداز طرف ان
توجــه خارجی هــا را بــه خــودش جلــب 

ــرده اســت. ک
ــه  ــراغ تاریخچ ــم س ــر اســت بروی ــدا بهت ابت
ــه دوران  ــردد ب ــه برمی گ ــفیات ک ــن کش ای
)پیشــا ایموجــی( کــه نبــود شــکلک باعــث 
ــا از معروف تریــن و پرکاربرد تریــن  شــد دو ت
حرف هــا را کشــف کنیــم بــه اســم)س( 
و )خ(. اولیــن بــار کــه یکــی از دوســتان 
را  )س(  حــرف  ایــن  طویلــم  و  عریــض 
ــم  ــه داره به ــم نکن ــودم گفت ــتاد، باخ فرس
میگــه ســگ یــا نکنــه داره میگــه ســلطان؟ 
ــرا.  ــذاره اج ــفته هامو ب ــواد س ــایدم می خ ش
ــش  ــدارم دســتش. به ــفته ن ــه س ــی منک ول
پیــام دادم یعنــی چــی؟ گفــت: »یعنــی 

ــان.« ــد ج ــالم مجی س
ــارک اهلل احســن  ــم فتب ــه گفت ــود ک آنجــا ب

ــی. االیران
ــردم  ــه ک ــن بهــش اضاف ــم م ــد )خ( را ه بع
ــا خــوب هســتی(  ــی ی ــه معنــی )خوب کــه ب

ــود. ب
ولــی بعــد کشــف کردیــم کــه حــرف 
)خ( خیلــی فراتــر از ایــن حرفاســت. بــا 
ــتیم  ــم توانس ــار ه ــا خ کن ــه ت ــتن س گذاش
ــداد خ  ــی تع ــم. هرچ ــف کنی ــده را کش خن
هــا بیشــتر یعنــی خنــده بیشــتر. حــاال اگــر 
وســط ایــن خ هــا یــک ن و م هــم بگذاریــم 
ــتت  ــدا نکش ــی خ ــخ( یعن )خخخخنخخمخ

ــده.  ــردم از خن م
ــود. درســت  دوران بعــدی دوران ایموجــی ب
اســت کــه در ایــن دوران شــکلک ها اختــراع 

شــدند، ولــی مــا بــه روزتــر شــدیم و بــاز هــم بــدون شــکلک 
منظــور را بــا یــک یــا دو یــا ســه حــرف کوچــک می رســاندیم. 

بلــه ایــن اســت نبــوغ ایرانــی.
مثال:

خــز: از مــد افتــاده. اســاتید ایــن کشــفیات ایــن دو حــرف رو 
بهــم چســباندند بــه ایــن معنــا کــه )از مــد افتــاده(.

ــاتید  ــه، اس ــن زمین ــاد در ای ــر زی ــد از فک ــص: بع ــص وبی حی
ــی  ــوند. معن ــم می ش ــن ه ــای جایگزی ــال متوجــه حرف ه فع

حیــص وبیــص میشــه همــون هاگیــر واگیــر.
َدَدر: اوج هنــر و زیبایــی و نبــوغ در ایــن ســه حــرف مشــخص 

شــده اســت بــه معنــای بیــرون رفتــن.
َرَدَد: علمــای ایــن فــن می فرماینــد معنــای ایــن ســه حــرف 
ــط  ــه خ ــه ت ــا ب ــیدن ی ــان رس ــه پای ــود ب ــم می ش ــار ه کن

رســیدن.
حــاال نوبتــی هم باشــد نوبــت دوران اوج شــکوفایی و اســتعداد 
ــی دوران پســا ایموجــی اســت.  ــی در عصــر حاضــر یعن ایران
ــداد را  ــا اع ــر حــروف الفب ــالوه ب دانشــمندان و فیلســوفان ع
ــتاوردمان  ــن دس ــد و بزرگتری ــات کردن ــه کلم ــل ب ــم تبدی ه

ــود. مخفــف کــردن کلمــات انگلیســی ب
مثال:

۴کــرم: در اینجــا از اعــداد بــدون هیــچ رمــز خاصــی و فقــط 
ــای  ــه معن ــت ب ــده اس ــتفاده ش ــراوان اس ــش ف ــاس دان براس

چاکــرم.
9کرم:نوکرم.

Mr30: در اینجاســت کــه نقطــه نبــوغ مــا ایرانی هــا بــه حــد 

ــا تشــکر.  ــه معنــای ممنــون ی اعالیــش می رســد ب
ــرده و  ــتواری ک ــداد اس ــل اع ــر اص ــا ب ــاتید اینج Too ۲: اس

ــه  ــن کلم ــرای ای ــن ب ــن جایگزی ــدد بهتری ــد ع ــف کردن کش
ــن. ــای همچنی ــه معن ــت. ب اس

For ۴: برای

Face to face: f2f

ــی  ــه تازگ ــا ب ــت فرس ــخت و طاق ــته س ــن رش ــوفان ای فیلس
ــد و  ــف کردن ــداد را کش ــروف و اع ــن ح ــک بی ــاط نزدی ارتب

ــد. ــراع کنن ــاال را اخت ــار ب ــتند اختص توانس
OH my god: omg اوه خدای من

واقعــا آدم از ایــن همــه اســتعداد بایــد بگویــد اوه خــدای مــن 
بــا دهانــی بــه مقــدار الزم بــاز.

Wtf: فازت چیه؟

Ftw: معرکه ای

اشاره به ما دارد.
ــرفت و  ــمت پیش ــه س ــه روز ب ــا روز ب ــه م ــت ک ــه اس اینگون

دیدن رونالدو و مسی در فینال جام جهانی. 
فرزندم جا دارد که عرض فرمایم: »هم چنان  که شتر در خواب بیند پنبه دانه، تو هم لُپ لپ بخور با صد ترانه«

ــرای  ــد، رویایــی را چیدنــد بلکــه در خــواب خیــال تعالــی را راحــت فرماینــد و ب یعنــی دلبنــدم نورون هــای مغــزی بس کــه از جانــب بیننــده ی خــواب فشــار خورده ان
دقایقــی هــر چنــد کوتــاه شــما را خشــنود کننــد. بــه امیــد آنکــه دســت از ســر کچلشــان بــرداری و بــه باقــی موقوفــات زندگیــت بپــردازی.

مسافرت به همسایه بغلیمان قطر.
این هم از عوارض جام جهانی است

امیدوارم که جیغ و دادت -یعنی شور و هیجان فوتبالیت- در خواب به انداره کافی تامین شده باشد.
ــه رســیدگی نامه هــای  ــه تنهــا شــرایط ســفرت مهیــا نیســت، بلکــه همســایه بغلــی واحدتــان مجــوز جیغــت را هــم صــادر نمی کنــد، چــه رســد ب زیــرا در واقعیــت ن

باالتــر.

دیدن خود به عنوان بازیکن حاضر در جام.
بپا که پتویت را با شوت سوباساییت پاره نکنی!

چون که اوال فقط ژاپنی ها هستند که کارتونشان را به واقعیت تبدیل می نمایند، دوما قیمت پتو سر به شوت کاکرو کشیده. 
به خودت می آیی و می بینی به جای توپ فوتبال پتویت را شوت کرده ای و مادرت هم شما را به سمت افق قطر شوت می نماید.

اقامت در کیش و دیدن مسابقات جام جهانی.
ایــن رویــا قــرار بــود بــه واقعیــت تبدیــل شــود ولــی از آنجایی کــه مــن معبــر واقــع بینــی هســتم، برایــت عــرض کنــم کــه هــر وقــت کــه ایــران میزبــان جــام جهانــی 

شــد، در کیــش مســابقه ها را خواهــی دیــد. درختــی کــه در زمیــن همســایه بــکاری صــدای تبــرش را می شــنوی.
یــا ممکــن بــود کــه از تلویزیــون در کیــش بازی هــا را دنبــال کنــی کــه آن هــم فقــط بــه شــرط بومــی کیــش بودنــت امــکان پذیــر اســت چــون بــا شــپش های داخــل 
جیبــت بــه ســان حضــرت یونــس بــه ســاحل نمی رســی و بعــد از پرتــاب ســه امتیــازی ات درون آب هــای خلیــج فــارس، بــرای زنــده مانــدن نیــاز بــه یادگیــری زبــان 

کوســه ها داری کــه بــا توجــه بــه بودجــه مالیــت ایــن گزینــه خیلــی وقــت اســت کــه کارت قرمــز گرفتــه اســت و از روی نیمکــت افــکار شــما را نظــاره می کنــد.

مینی بــوس جــام جهانــی هنــوز بــه ایســتگاه پایانــی نرســیده اســت، امــا خیلــی وقــت اســت کــه تیــم ملــی مــا را پیــاده کرده انــد. هرچنــد بازیکنــان محتــرم نفــری یــک 
اتوبــوس در پاچــه فدراســیون کردنــد ولــی ول کــن ماجــرا نشــدند؛ بقیــه اش را دســتی گرفتنــد و عطــای یــک شــانزدهم و مــا بعــد را، بــه لقــای کــی روش پســند بخشــیدند 

و راهــی دیــار مافــی شــدند.
خود ما را که اصال سوارش نکردند؛ ببخشید ما سوارش نشدیم! نه که امکاناتش کم است، منتظر vip بودیم که نداشتند.

آخر ارزش ریال بانفوذ ما کجا و ارزش ریال مفنگی قطر کجا؟!
وقتــی در کشــوری جهــان ســومی رویــدادی بــه ایــن بزرگــی را برگــزار می کننــد همیــن می شــود دیگــر. امکانــات صفــر تجهیزاتشــان کــه رو بــه نابــودی و قــرن بــوق، 

تطابــق بــا اســتانداردهای جهانــی هــم کــه اســمش را نیــاورم بهتــر اســت، ایــزو میــزو یــوخ!
گیرم که در بعضی موارد اندک بهره ای برده باشند اما چه فایده؟

همه کپی فرهنگ غرب، همه طراحی فرنگی، پس بومی سازی فرهنگی کجا رفته است؟
اصــال هــر جــای منظومــه شمســی پــای پــول و امکانــات در میــان باشــد فرهنــگ بومــی و محلــی پــر می کشــد. خودکفایــی و اســتقالل کــه گودبــای پارتــی می گیرنــد... 

الــوداع آســایش آقاجــان؛ نمونــه بــارزش هــم همیــن قطــر.
بــرای همیــن اســت کــه مــا بــرای هیــچ فســتیوالی درخواســتی ارائــه نمی دهیــم. چــون آرمان شــهری ک مطلبــوب مــا هســت را اجــرا کــه چــه عــرض کنــم، طــرح اولیــه 

آن هــم ذر ذهــن هیــچ بنــی بشــری نگنجیــده اســت.
ایران را رد نمی کنند که...

ما قبول نمی کنیم!
هر خبری مبنی بر نقض این ماجرا را هم کامال تکذیب می کنیم.

اصال آن عرق چین هم که برای طراحی استادیوم از آن بهره برده اند بیخ و بنش واس ماست. همچنان ما خوبیم.
والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته.

ــه ســمت  ــه روز ب ــا روز ب ــم و خارجی ه ــدم برمی داری ــم ق عل
افــول و نــزول بــا ســرعت ۱۰۰ مایــل بــر ســاعت می شــتابند.

ــن  ــا از ای ــب ک چ ی ــد خ ــان می گویی ــا خودت ــا االن ب حتم
ــتا  ــن راس ــد. در ای ــتفاده می کنی ــر چ )b to( اس ــارت فاخ عب

ــم. ــف کن ــره ای تعری ــان خاط ــد برایت بگذاری
دیــروز بــه آرامــگاه حماســه ســرای بــزرگ ایرانــی فردوســی 
ــوار شــدم.  ــر در و دی ــی ب ــه ترک های ــه متوج ــودم ک ــه ب رفت
بــا خــودم گفتــم خــب حــق داره، بنــا یکــم فرســوده شــده. 
تــا اینکــه مــن خــود بــه چشــم خویشــتن دیــدم کــه دو تــن 
ــازی،  ــف س ــه مخف ــره در زمین ــناس و خب ــزان کارش از عزی
ــا  ــد و ب ــف می کردن ــزرگ را مخف ــی ب ــعر فردوس ــتند ش داش
گفتــن هــر کلمــه مخفــف ترکــی بــر دیــوار و مــزار بــه وجــود 
می آمــد.  لــذا بــرای آرامــش روح فــر ی جــان هــم کــه شــده 

ــزادی بنویســید. آدمی
پ.ن: مــن فردوســی را فــری صــدا می زنــم؛ ولــی بــرای شــما 

بایــد همــان فردوســی بــزرگ باشــد.

علیرضابهرامی
ورودی۹7حسابداریدانشگاهبهار

نابغه های ایرانی

تعبیر خواب ویژه جام جهانی
نجمه کریمی، ورودی 99 علم اطالعات و دانش شناسی

الوداع یا شهر جام جهانی
نجمه کریمی ، ورودی 99 علم اطالعات و دانش شناسی
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آیا می دانید شیطان  واحد های تخصصی حوزه اقتصاد ربوی را در بانک ها می آموزد؟

ــا ســوزش بیشــتر آتــش آن و در نتیجــه  آیــا می دانیــد جذابیــت بیشــتر گنــاه، رابطــه مســتقیمی ب
ــما دارد؟  ــت ش ــدن پوس ــر ش کبابی ت

ــری  ــا ظاه ــه ب ــرغ اســت ک ــای م ــر قضــاوت نکــن« پ ــق »از روی ظاه ــه از مصادی ــد ک ــا می دانی آی
ــن D و... اســت؟ ــع کلســیم، ویتامی ــون، دارای مناب داغ

آیــا می دانیــد بــر اســاس تحقیقــات جدیــد دانشــمندان مجــازی ســیس عقــاب برخــی منشــی ها در 
مشــاغل گوناگــون ناشــی از ژل، بوتاکــس مصرفی شــان اســت؟

آیــا می دانیــد مصــداق بــارز »دل بــه دل راه داره« غــذای ســلف و دانشــجویان هســتند کــه نســبت 
بــه همدیگــر حــس انزجــار و تنفــر دارنــد؟

آیــا می دانیــد ســلفی ها همــان کســانی بودنــد کــه در ســلف ســرویس ها زندگــی می کردنــد و مــورد 
اطعــام واقــع می شــدند؟

ــتر و  ــی بیش ــد اطالعات ــان می توانی ــکاوی زن ــادت و کنج ــس حس ــن ح ــا برانگیخت ــد ب ــا می دانی آی
ــه  ــی ب ــی امنیت ــای اطالعات ــات موســاد، ســی آی اِی، ام آی ســیکس و ســایر نهاده ــر از اطالع مفصل ت

ــد؟ دســت بیاوری

آیا می دانید موعد خیمه زدن پشت در اتاق اساتید نزدیک است؟

ــد ســامانه ســجاد همــان برزخــی اســت کــه دانشــجویانی کــه بیشــتر از کوپنشــان در  ــا می دانی آی
ــد؟  ــرار می ده ــذاب ق ــذه و ع ــورد مؤاخ ــد را م ــگاه بوده ان دانش

ــی، علــت انقــراض  ــی پیرامــون علــت حذفــش از جــام جهان ــا می دانیــد بعــد از اظهــار نظــر فغان آی
دایناســورها هــم وضعیــت نامناســب داخــل ایــران بــوده اســت؟ 

آیا می دانید برخی کتاب های درسی به مراتب قدرت بیشتری از قرص های خواب دارند؟

بردبــاری،  کــه  اســت  دانشــکده  ازدواج 
قناعــت، انضباط، خویشــتن داری، شکســتن 
گلــدان، پــرت کــردن بشــقاب، کوبیــدن در 
ــاز  ــیدن، ن ــت کش ــردن، من ــر ک ــاق، قه ات
خریــدن، فحاشــی بــه مــادرزن، بــد و بیــراه 
گفتــن بــه مادرشــوهر خواهرشــوهر کال قــوم 
شــوهر و بســیاری از فضیلــت هــای دیگــر را 

ــه انســان مــی آمــوزد. ب
ازدواج مثــل نقشــه جنگــی اســت کــه 
ــه اشــتباه گــور خــود  ــا یــک مرتب انســان ب
را بــا گلولــه آتشــین حفــر مــی کنــد. ازدواج 
ــی  ــا نخــوری نمــی دان ــادام اســت ت مثــل ب
ــا مثــل  شــیرین و راحــت الحلقــوم اســت ی

ــخ! ــار تل زهرم
ازدواج مثــل هفــت خــان رســتم اســت 
کــه رســتم دســتان و یــارش بــرای اجــرای 
ــه  ــد مجموع ــر نیازمن ــه پیامب ــنت دیرین س
ــی از  ــدن مراحل ــا و گذران ــی ه ای از ویژگ
هفــت خــان مــی باشــند کــه ایــن مراحــل 
بــه دو دســته پیــش و پســا عروســی تقســیم 

مــی شــود.
بــا  دامــاد  خانــواده  نبــرد  اول،  خــان 
پدرعــروس اســت. همــان جایــی کــه گویند:

تشت طال آوردیم دخترتون رو بردیم 
و پاسخ می گیرند: 

تشــت طــال ارزونــی تــون دختــر نمــی دیــم 
ن بهتو

در واقــع خیلــی مالیــم بحــث حیــف شــدن 
دختــر را بیــان مــی کننــد. از دارایــی هــای 
ــا قیافــه و ظاهــر،  عقلــی و مــادی گرفتــه ت

همــه را وارســی مــی کننــد.
اســب ســفید رســتم همــان مارزاتی مشــکی 
و دربــار نمشــیمن او همــان پنــت هوســش 
اســت کــه هــر چــه از اقامتــگاه مــادر رســتم 
دورتــر دخترهــم بهتــر! البتــه بــا نــرخ تــورم، 
مارزاتــی بــه پرایــد و پنــت هــوس بــه 

ــازد.  ــگ مــی ب آپارتمــان اجــاره ای رن
رســتم پوالدتــن، اگــر قلــدر چهارشــونه 
مشــکی باشــد فیلتــر ظاهــر را گذرانــده 
ناگفتــه نمانــد کــه تــه ریــش و آســتین تــا 

ــی دارد. ــیار باالی ــر بس ــم تاثی زده ه
امــا یــک چیــز دیگــر اســت کــه اگــر پســر آن را داشــته 
باشــد دختــر از آن اوســت! آن هــم چــرک کــف دســت 
ــول داشــته  ــر پ ــر... اگ ــر برت ــن ت ــر چــه چرکی اســت! ه
ــی دارد و  ــت اهمیت ــان خدم ــه کارت پای ــر ن ــی دیگ باش
نــه مــدرک فــوق لیســانس! مازراتــی آخریــن سیســتم بــه 
چشــم مــی آیــد و دربــار شــاهانه! نــه تــه ریــش اثــر دارد 
و نــه چشــم رنگــی! پــول کــه داشــته باشــی کچــل قــد 

ــاه هــم مــی شــود رســتم دســتان...  کوت
یــک پســر اگــر پــدر پولــداری نــدارد مقصــر نیســت امــا 
ــی  ــی ب ــا خیل ــد ی ــته باش ــداری نداش ــدرزن پول ــر پ اگ
عرضــه اســت یــا خیلــی عاشــق! در ایــن خــان اســت کــه 

شــاعر مــی فرمایــد:
توانا بود هر که دارا بود

ز ثروت دل پیر برنا بود  
به ثروت هر آن ابله بی سواد

به نزد کسان به به چه آقا بود
و امــا مــوردی کــه دختــر بــرای ازدواج بــه آن نیــاز دارد 
ــتپخت؟  ــر و دس ــه! هن ــی؟ ن ــالق و زیبای ــت؟ اخ چیس
ــز  ــن چی ــم تری ــه! مه ــیاه؟ ن ــال س ــه! روی ســفید و خ ن
خاســتگار اســت! رکــن اصلــی و خــان دوم ازدواج! در ایــن 
بــاب شــاعر دیگــری کــه گویــا خانــم بــوده مــی فرمایــد:

سن من از بیست و شش افزون شد
دل میان سینه غرق خون شد

هیچ کس مجنون این لیلی نشد
غم میان سینه شد انباشته
بوی ترشی خانه را برداشته

در خــان دوم و گــذر از مراســم خشــک خاســتگاری کــی 
داده کــی گرفتــه هــا را هــم مــی دهنــد و هــم میگیرنــد. 
خــط و نشــان هــا را مــی کشــند و رســتم و تهمینــه بــه 
ــاز  ــد از ن ــد. بع ــا ســخن یکــی کنن ــده ت گوشــه ای خزی
ــک، آدرســی  ــی و تبری ــر زیرک ــای زی ــزه و لبخنده و غم
ــم آدرس  ــه راه، آن ه ــرای ادام ــد ب ــی دهن ــاد م ــه دام ب

اژدهــای هزینــه هاســت.
ــای خــرج عروســی  ــا اژده ــرد ب ــوز در نب ــه هن رســتم ک
اســت جادوگرهــای فامیــل هــم گوشــه چشــمی نشــان 
مــی دهنــد امــا نبــرد آن قــدر ســنگین اســت کــه رســتم 
از مــرز پارگــی هــم فراتــر مــی رود البتــه لبــاس رزمــش 
پــاره مــی شــود ارژدهــا بــه جــای بــدی چنــگ انداختــه! 
رســتم در پیــکار اســت کــه ناگهــان شــیرینی هایــی کــه 

زهرادلدار
ورودی1401مشاوره

رستم ازدواج می کند!
ــی  ــورت م ــی ه ــی دو لپ ــم عروس ــا در مراس ــان ه مهم
ــر  ــاری دیگ ــد و ب ــی بین ــا م کشــند را در چشــمان اژده
ــده ی  ــه مان ــا ت ــده و ب ــعله ور ش ــودش ش ــش در وج آت

توانــش چــک مــی کشــد. 
ــم  ــارم ه ــس از عروســی خــان چه ــن و پ ــش، حی در پی
رخ نشــان مــی دهــد. جادوگرهــای فامیــل از تــازه بــودن 
شــیرینی هــا و مــدل لبــاس عــروس تــا شــخصی تریــن 
ــی  ــل م ــاد را تحلی ــروس و دام ــی ع ــای زندگ ــش ه بخ
کننــد. گاهــی در بخــش هایــی پــا مــی نهنــد کــه خــود 

رســتم هــم شــرم حضــور دارد. 
نبــرد در خــان چهــارم طوالنــی مــدت اســت جادوگــران 
چنــان ســخت جــان و آویزاننــد کــه تــا گریــه ی بچــه در 
ــتند!  ــردار نیس ــت ب ــنوند دس ــتان را نش راه روی بیمارس
ــذرد  ــا کار از کار بگ ــد ت ــی دهن ــه م ــم ادام ــدر مصم آنق
وقتــی کــه گذشــت ایــن رســتم را رهــا و ســراغ رســتم 

بعــدی مــی رونــد.
خــان چهــارم اگــر طوالنــی مــدت بــود خــان پنجــم کــه 
تمــام مــدت اســت! جنگــی تمــام عیــار از جنــس اقتصــاد! 
از همــان گ دســته گل خاســتگاری تــا گ تــوی پوشــک 
ــن گاف و کاف  ــد از ای ــد. آنق ــی انجام ــول م ــه ط ــه ب بچ
هــا مــی آیــد و مــی رود کــه رســتم زاییــده مــی شــود! 
ببخشــید شــپش هــا تــه جیــب رســتم زاییــده مــی شــود. 
رســتم تــا آخریــن گاف و کاف زندگــی هــم درگیــر ایــن 

نبــرد خواهــد بــود.
ــدند!  ــاز ش ــدم اول آغ ــه از ق ــی ک ــان پایان ــا دو خ و ام
ــرم شــروع شــدند و چــراغ خامــوش و پیوســته  بســیار ن
پیــش مــی آینــد! دو ارژنــگ دیــو و دو دیــو ســپید! ارژنگ 
دیــو هــا انــدر خــم کوچــه هــای خــان ششــم خاموشــند 
و گاه و بیــگاه نعــره ســر داده، فتنــه مــی کننــد و بــاز بــه 
سوراخشــان جســت مــی زننــد. خواهرشــوهر، ارژنگــی از 
ــرادرزن ارژنگــی از  ــدان رســتم و ب ــا از خان جنــس زن ه
ــدان تهمینــه! هــم هســتند و هــم  جنــس مردهــا از خان
نیســتند هــم بنزیــن روی آتشــند و هــم خاکســتر ســرد 

زیــر اجــاق.
خــان هفتــم، غــول مرحلــه نــه تنهــا آخــر بلکــه آخــر و 
اول و ابــدی! دیــو هــای ســفیدی کــه همیشــه نقــش مــی 
ــت  ــان را در نهای ــوگ هایش ــن دیال ــا بارزتری ــد ام آفرینن
تواضــع و فنافکنــی مــی گوینــد: مگــه مــن چــی گفتــم؟! 
مگــه مــن چیــکار کــردم؟! در واقــع دســت هــای پشــت 
ــادرزن و  ــد. م ــه ان ــای توپخان ــن ه ــه پرک ــرده و گلول پ
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آیا می دانید طنز

مادرشــوهر! دو عنصــر همیشــه در صحنــه! خانــی پایــان 
ــر... ناپذی

ــده  ــود گذران ــرز و خ ــا گ ــان را ب ــت خ ــه هف ــتم هم رس
ــت آن  ــاال وق ــته و ح ــر گذش ــو و جادوگ ــا و دی از اژده
رســیده کــه بــا جانــی در دســِت تیمــار بــه حاصــل ازدواج 
ــه فرامرزهایــی  بپــردازد، بــه رســتم زاده هــای ناخلــف! ب
کــه بدتــر از اژدهــا لباســش را پــاره مــی کننــد. تــا بــزرگ 
ــداد و شلوارشــان را  ــوی شــیر ن کــه شــدند ودهانشــان ب
شــخصا بــاال کشــیدند هفــت خــان را تقدیــم آنهــا کنــد! 
ســاالنه بیــش از پانصــد و شــصت و هشــت هــزار رســتم 
از هفــت خــان عبــور مــی کننــد البتــه برخــی از آنهــا در 
مرحلــه ای از هفــت خان شکســت خــورده و از ُدور ازدواج 
خــارج مــی شــوند. برخــی هــم ده خــان یــا یــازده خــان 
ــه! یــک تهمینــه ی  ــا دو تهمین ــه ب ــد البت را مــی گذرانن
موفــق و یــک تهمینــه ی ناموفــق و برخــی بــا گذرانــدن 
چهــارده خــان یــا حتــی تــا بیســت و هشــت خــان چنــد 
ــت  ــی هف ــم راه فرع ــد. برخــی ه ــان دارن ــه همزم تهمین
ــا و  ــُت دســت اژده ــک َقِبل ــا ی ــد و ب ــاد گرفتن خــان را ی

جادوگــر و دیــو را در پوســت گــردو مــی نهنــد...
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به نام خداوند داد و ســتد
ــماره  ــن ش ــه در ای ــتیم ک ــن هس ــر ای ب
عیــن  در  و  زحمتکش تریــن  پیرامــون 
ــخن  ــه س ــر جامع ــن قش ــال مظلوم تری ح
بــه میــان آوریــم و بلــه ایــن افــراد 
ماهی هــای  آذر  جــز  نیســتند  کســی 

ــرور. مغ
کــه  ماهی هــا  آذر  کــردم.  مــزاح  نــه، 
مقــدار  یــک  فقــط  نیســتند،  مغــرور 

هســتند.  عصبــی 
بگذریــم... علی ایحــال روز دانشجوســت 
و ایــن بهانــه ای شــد کــه دو ســه خطــی 
ــته  ــی نگاش ــزان متن ــن عزی ــه ای راجــع ب

شــود. 
ــی  ــه عزیزان ــی. بلک ــر عزیزان ــه ه ــه ن البت
در  دانشــجویی  پتانســیل های  از  کــه 
ــد. آن  ــره می برن ــر به ــاد تغیی ــت ایج جه
ــان  ــت اساسیش ــا حرک ــه تنه ــی ک عزیزان

اســت  ایــن 

مــوز  یــک  کــه  آمده انــد  و  بگیرنــد  جــزوه ای  کــه 
ــرای  ــون ب ــند؛ کان ــران نباش ــم نگ ــد ه ــد و برون بردارن

دارد!  برنامــه  شــماهم 
دانشــگاه آخریــن فصــل هدفمنــد زندگــی فــرد مجــرد بــه 
ــع در  ــن(. در واق ــه از منظــر والدی ــد )البت حســاب می آی
کل ســنوات دبیرســتانی، محصــل از جانــب پــدر و مــادر 
ــود  ــع می ش ــم من ــه اش ه ــال یومی ــام اعم ــی از انج حت
کــه یــک وقــت خدایــی نکــرده در پروســه رســیدن 
ــه  ــت ک ــه اس ــد. اینگون ــش نیای ــی پی ــگاه خلل ــه دانش ب
اکثــرا ایــن امــر بــر دانشــجو مشــتبه می شــود کــه 
ــذ  ــور از لذای ــد فی الف ــگاه بای ــه دانش ــض ورود ب ــه مح ب
حــالل و حــرام بــه صــورت یک جــا بهره منــد شــود. 
ــورود  ــجوهای جدیدال ــتقبال از دانش ــای اس ــذا غرفه ه ل
ــتقبالی  ــا اس ــکل ها ب ــا و تش ــی کانون ه ــدف معرف ــا ه ب
ــی  ــه برخ ــنیده ایم ک ــه ش ــت. البت ــه رو اس ــوزان رو ب س
از ایــن غرفه هــا بــا کارکــرد همــان »خانــوم شــماره 
ــت  ــی و تح ــال قانون ــا کام ــت؛ منته ــان اس ــدم؟« خودم ب
ــا  ــه قطع ــجویی. ک ــی و دانش ــئولین فرهنگ ــارت مس نظ
ــبک  ــن س ــر ای ــه دیگ ــت. نمون ــت جعلیس ــن روای ای
اســت  خیریــه  بازارچه هــای  غرفه هــا 
ــنایی های  ــدف آش ــا ه ــب ب ــه اغل ک
ازدواج  از  پیــش  بیشــتر 
تشــکل های  توســط 
دانشــگاه  روشــن فکر 
می شــود  برگــزار 

و در کنــارش هــم دو تکــه کیــک بــه قیمــت خــون 
ــا  ــد ت ــی کنن ــق اهلل م ــوی پاچــه خل ــدر بزرگوارشــان ت پ
ــنهاد  ــال پیش ــن ح ــا ای ــود. ب ــظ ش ــر حف ــه کار خی وجه
ــت کــه حتمــا در همــان ابتــدا  ســخت مــن ایــن اس
ــد  ــود را برگزینی ــی خ ــوی- سیاس ــی- معن ــیر فرهنگ مس
شــوید؛  عضــو  تشــکل ها  در  کنیــد  ســعی  حتمــا  و 
خصوصــا بــرای دوســتان ســاکن در خوابــگاه. بــه عنــوان 
ــداز  ــر ان ــوان زی ــه عن ــان ب ــد از نشریاتش ــال می توانی مث
ــد. در  ــا آن ببندی ــر را ب ــه کول ــا دریچ ــد ی ــتفاده کنی اس
دوره پاندمــی و توقــف اکثــر فعالیت هــای فرهنگــی و 
نبــود مجــالت چاپــی، بــه شــخصه خیلــی ناراحــت بــودم 

ــتیم. ــفره نداش ــگاه س ــون در خواب چ
ــیج  ــجویی و بس ــای دانش ــذب در هیئت ه ــر ج ــب اگ خ
انتخــاب شماســت کــه نانتــان در روغــن اســت. بــه قــدری 
ــاد اســت کــه طبــق اصــل  تعــدد مناســبت در اســالم زی
ــک  ــه ی ــق ب ــک روز متعل ــه ی ــر ۳ روز هفت ــه از ه دیریکل
حادثــه مذهبــی اســت و شــکر خــدا دانشــگاه از دیــر بــاز 
ــه  ــی مضایق ــام مذهب ــای ای ــژه برنامه ه ــه وی ــاب ارائ در ب
نکــرده اســت و ایــن مراســمات همیشــه بــا اتمســفر 
ــبت های  ــدام از مناس ــه در هیچک ــود ک ــه خ ــوص ب مخص
ــرای  ــد. ب ــد می خورن ــده نشــده، کلی ــی دی ــابه فرهنگ مش
ــگر  ــل دو لش ــاهد تقاب ــرام ش ــروع محرم الح ــا ش ــال ب مث
ــد و امــام حســین، بلکــه  ــه دو جنــاح یزی هســتیم؛ امــا ن
ــن ضــد مذهــب.  ــی و معتصبی ــن مذهب دو لشــگر معتصبی
ــر را  ــری یکدیگ ــار کثی ــدت و فش ــا ش ــروه ب ــن دو گ ای
چونــان قطب هــای همگــون آهن ربــا دفــع می کننــد. 
ــه  ــگاه را ب ــره دانش ــه اول چه ــروع ده ــا ش ــروه اول ب گ
فکــر  دوم  گــروه  و  می کننــد  بــدل  کربــال  صحــرای 
ــان آب  ــن خــود ده روز را خــالف جری ــر عی ــد اگ می کنن
ــه  ــد ک ــات کنن ــذ اثب ــد و روی کاغ ــه برون ــرال غورباق ک
ــاری از  ــال ج ــان س ــته، در پای ــود نداش ــورایی وج عاش
ــدوم  ــای خ ــی روشــن فکران و نیروه ــه جهان ــرف جامع ط
ــد شــد.  ــن خواهن ــارز بلوری ــت مب ــزد دریاف آتئیســت، نام
ــر  ــا یاس ــی، آق ــمات هیئت ــده مراس ــزار کنن ــزان برگ عزی
ــر  ــی تئات ــه آمف ــر روی صحن ــدام ب ــم م ــار ه ــا عم و آق
دانشــگاه در رفــت و آمدنــد تــا نشــان بدهنــد چــه 
ــه در  ــوری مرموزان ــد! و ط ــکنی دارن ــای کمرش قابلیت ه
ــال  ــت س ــگار بیس ــه ان ــد ک ــت می کنن ــم صحب ــوش ه گ
اطالعات انــد. خالصــه دو  وزارت  و  اســت در حراســت 
ــد  ــه بتوانن ــد بلک ــاب می چینن ــان را دور ق ــت بادمج وان
ــد.  ــده بگیرن ــر عه ــت دانشــگاه را ب ــگاه مقاوم تصــدی پای

ــوی  ــد زدن ســفر معن ــروه کلی ــن گ ــات ای ــر اقدام از دیگ
ــن  ــد، موم ــه می دانی ــور ک ــت و همانط ــم اس ــه روزه ق س

ــی رود. ــم م ــران ه ــا جمک ــم بگــذرد ت از ق
تشــکالت اند  از  بعــدی  دســته  علمــی  انجمن هــای 
ــه  ــا ب ــات پ ــی انتخاب ــی ط ــب دموکراس ــرو مکت ــه پی ک
ــت ورود  ــا عل ــه کاندیده ــت. هم ــد گذاش ــه خواهن عرص
ــته  ــه رش ــر ب ــق خاط ــه و تعل ــدای وظیف ــه را ن ــه عرص ب
ــه  ــی ب ــدای همگ ــد. ن ــان کردن ــود خاطرنش ــی خ تحصیل
Go Go Goooo گفتــه اســت.  یکبــاره در ضمیــر باطنشــان 
ــی  ــوم سیاس ــور عل ــل در کنک ــه یحتم ــتی ک ــه تس نکت
ــه  ــات ب هــم خواهــد آمــد ایــن اســت کــه پروســه انتخاب
ــر دو  ــل ه ــری دارد. فاع ــباهت واف ــتگاری ش روال خواس
مکتــب »نامــزد« معرفــی می شــوند، هــردو خودشــان 
ــدند  ــه آن وارد ش ــه ب ــه ای ک ــالم جامع ــه غ ــی نفس را ف
ــان  ــه خرش ــد از اینک ــر بع ــر آخ ــد و س ــوان می کنن عن
ــرد و از روی  ــر ک ــی پ ــه طرفۀ العین ــد را ب ــا ص ــر ت صف
ــد  ــم می توان ــالم ه ــه غ ــد ک ــت می کنن ــت، ثاب ــل گذش پ

ــد. ــت کن ــش حکوم ــر ارباب ب
ــان  ــم دستش ــتان ه ــن دوس ــال ای ــر ح ــه ه ــم... ب بگذری
ــه ای  ــر ســاطور دانشــگاه اســت. شــما هــم اگــر مطالب زی
ــه  ــور ک ــد. همان ط ــدام کنی ــایت اق ــق س ــد از طری داری
بــه  دانشــجویی  مطالبــات  و  درخواســت ها  می دانیــد 
ــدام  ــر حضــوری در دســت اق صــورت سیســتماتیک و غی
ــئولین  ــر مس ــا اکث ــم را مرتب ــن مه ــرد و ای ــرار می گی ق
شــما  یعنــی  می شــوند.  متذکــر  شــما  بــه  آموزشــی 
ــد اول  ــرده، می گوین ــر ک ــتراح گی ــم در مس ــی رفیق بگوی

ــن.  ــدام ک ــایت اق ــق س از طری
دســته آخــر شــامل ســایر کانون هــا بــا هــر عنــوان 
بــه  بســتر گروه هــای مجــازی شــروع  فعالیتــی در  و 
ــگاه  ــود دانش ــه خ ــت ک ــه اس ــد. این گون ــت می کنن فعالی
ــه  ــد ک ــه معتقدن ــروه دارد و هم ــال و گ ــا دو کان ــک ی ی
فــالن«  دانشــجویان  رســمی  گــروه  و  کانــال  »تنهــا 
ــال  ــک کان ــون ی ــر تشــکل و کان ــالوه ه ــه ع هســتند و ب
و گــروه جــدا دارنــد. یعنــی ســازمان ملــل و کمیته هــای 
ــع  ــس جم ــد. پ ــروه ندارن ــال و گ ــدر کان ــش انق متفاوت
عزیــز هــر تشــکل بــا نظــم و ترتیــب بــه گروه هــای 
مجــازی نــزول می فرماینــد و گروهــی بــا عنــوان »بکــس 
ــک  ــر ی ــه مدی ــود و بالفاصل ــد می ش ــالن« متول ــون ف کان
ــون  ــم قان ــه حج ــراوان ب ــره ف ــد و تبص ــا بن ــنامه ب اساس
اساســی کل کشــورهای اروپــا، بلــوک غــرب تنظیــم کــرده 
ــد.  ــه می کن ــوان ارائ ــگان ج ــر نخب ــار ب ــه ب و روزی س

راهنمای استفاده از ظرفیت های دانشگاهی

ــکوه تر  ــه باش ــرای هرچ ــا اج ــن کانون ه ــدی ای ــدم بع ق
ــتر  ــاپ پوس ــه چ ــن مرحل ــه در ای ــت ک ــان اس مراسماتش
اطالع رســانی از جملــه آیتم هــای رقابتــی بــه منصــه 
از حداکثــر  پوســتر  بــرای طراحــی  ظهــور می رســد. 
ــه  ــوری ک ــد؛ ط ــره می برن ــه به ــذ گالس ــا کاغ ــات ب امکان
بصــری  زیبایی هــای  از  ســایرین  دندان هــای  حتمــا 
ــم ها  ــذار مراس ــگ و تاثیرگ ــش پررن ــزد. بخ ــتر بری پوس
بخــش تشــکر و تقدیــر از دســت اندرکاران اســت. در 
ــی  ــره جنوب ــردم نیم ک ــل کل م ــم و فامی ــش اس ــن بخ ای
ــال  ــع احتم ــد. در واق ــد ش ــنیده خواه ــن ش ــره زمی ک
ــرده شــود،  ــام ب اینکــه اســم شــما هــم در ایــن بخــش ن
در  زوج  اعــداد  تصادفــی  پیشــامد  وقــوع  احتمــال  از 
ــد از  ــت. بع ــتر اس ــد بیش ــالم ۱۲ درص ــاس س ــاب ت پرت
ــیب  ــوه س ــل و آبمی ــیرین عس ــج ش ــا پکی ــم ب ــم ه مراس

ــد. ــد ش ــام خواه ــی انج ــوز پذیرای م
ــن  ــت زدن در لج ــد انگش ــت مانن ــه سیاس ــی ک از آنجای

بــا ســابقه عضویــت در  اســت و مــن 
ــم  ــن مه ــوزی ای ــورای دانش آم ش

بهتــر  می کنــم،  تاییــد  را 
اســت از معرفــی ایــن دســته 

از تشــکل ها صــرف نظــر 
ــان را در  ــرده و خودم ک
قــرار  گونــی  معــرض 

ندهیــم. 
در  کــه  همانطــور 
اهمیــت  از  ابتــدا 
در  عضویــت 
گفتــه  کانون هــا 
پایــان  در  شــد، 
عــرض  بایــد  هــم 
مراســم  کــه  شــود 
دانشــجو  توزیــع 
از  تشــکل ها  در 

جادویــی  کاله  طریــق 
ــرد  ــر ف ــخنگو روی س س

مثــال  بــرای  و  مذکــور 
سیاســی  »کانــون  گفتــن 

ــود.  ــام نمی ش ــدور« انج گریفین
پــس هم وطــن بپاخیــز و منفعــل 

در دانشــگاه باقی نمان! و الســالم.

این قسمت: تشکالت
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