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نویسنده: علیرضا جوادی منش؛ دانشجوی رشته پرستاری

ــندگان  ــمِع نیوش ــه س ــدگان، ب ــِق گوین ــد و از حل ــندگان را بگویی ــری نویس ــخ طب ز تاری
ــد  ــر اورا بفهم ــوری، گ ــَود کش ــت ُب ــل اس ــه نق ــعبان ب ــوان ش ــدگان ، ز اخ ــانید، کای بن رس
ــا گــوش ایــن بــی کــران را و ایــن روِز چرخــان و آن مــاه رخشــان  ــد پــر گــوش ت جهــان، کن
ــان،  ــه اســت آن زم ــه گفت ــه ک ــد آن را همــان، گون ــان، بدانن ــد آن را عی و ســرِو چمــان، ببینن
شــاه یــزدان، همــان پهلــوان ابــِن خانــداِن ژیــان، بــزرگ زمــان، جــان فشــان، قهرمــان، کــه 
جــدش ُبَدســت در زمــان هــای دور، صاحــب کشــوری بــی نشــان، و اکنــون کــه اوراســت  بــر 
کشــورش مهتــری، و دارد یکــی همســری، ز اصحــاب آن کشــوری کــه در آن همــه در بنــِد 
وفــا ، صــدق و صفــا و مهــر و ســخا ، خــوف و رجــا و مغضــوِب جفاینــد، نکردنــد مردمانــش 
خطــا تــا بدیــن لحظــه و جــز عطــا ، نبودســت آن را جــزا، بهشــتی اســت پــر از هــوا، بــه دور 
از هــر خیانــت، ز اخالقهــا رذالــت، ز شــاهان حماقــت، بــه زنــدان اســارت، ز مــردم کراهــت 
ــت،  ــی ریاس ــر رأس ــه ه ــارت، ب ــوی نظ ــر نح ــه ه ــا ب ــد آنج ــن باش ــش، ولیک ــد مردمان ُبَون
ــه هــر احــکام  ــه هــر ســرکار ارادت، ب ــادت، ب ــه هــر بیمــار عی ــه هــر رنگــی سیاســت، ب ب
ــز  ــت نی ــت، بضاع ــران را قناع ــت، فقی ــزرگان را لیاق ــارت، ب ــخصی عم ــر ش ــت، ز ه طاع

باشــد مرمانــش را. 
ــوب،  ــور محب ــود آن کش ــاِر خ ــهر و دی ــار، در ش ــد و عی ــن عه ــه در ای ــانی ک ــتند کس هس
ــه قصــد گــذران کــردن  ــد انــد از ره دیریــن عیانــی، ب گذراندنــد زمانــی، ســفری کــرده ُب
ایــن ســن جوانــی، رســیدند بــه مقصــد بــه میانســالی، و از آن مقصــِد واهــی، البتــه بــه ناگــه 
گــذری کــرده و دیدنــد کــه مدعــّو عزیزنــد، و ُبــَود مقدمشــان نیــز گرامــی، کزیــن راه بســی 
صعــب گــذر کــرده و دیدنــد کــه خلقــی، همــه از پیــر و جــوان، ُخــرد و کالن، نعــره زنــان، 
نالــه کنــان،از پــِی یافتــن مملکتــی بــا دو ســه ســطر عنصــر از آن جملگــی اوصــاِف نمایــان، 

دواننــد.
هرچنــد کــه وصــِف قلمســتان، بــه ســه خــط و بــه دو متــن ، از گهــی نامــه و مــه نامــه و شــه 
نامــه نگنجــد ولیکــن، هرفصــل از پــِی آمــوزش و عبــرت بدهــم شــرح کــه تــا خــوب بدانــی 

چــه اثرهــا، چــه خبــر هاســت، بشــِر پــر هنــِر نامــوِر زیســته در صلــح و صفــا را.

سرمقاله؛در پی یافتن مملکتی
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نویسنده: مریم مظاهری؛ دانشجوی رشته  سالمت و رفاه اجتماعی

سالم.
 اول از هــر چیــز بــه حضــور مبارکتــان عارضــم کــه این جــا خبــری از ســهام، بــورس،
می باشــد،  متعلقاتــش  و  کــف دســت   ”چــرک  بــه  مربــوط  هــر آن چــه  و  ســرمایه گــذاری 
ــوخته از  ــای س ــی پاره کاغذه ــه بررس ــه ب ــت ک ــریه اس ــمتی از نش ــادار قس ــت! اوراق به نیس
ــی  ــه ی مل ــه در کتابخان ــی ک ــق دارد. اوراق ــتادی تعل ــرت اس ــله ی حض ــاهی سلس دوران پادش
ــر اثــر غفلــت بی ســابقه ی کارگــزاران حکومتــی) کســی  ادیبســتان نگهــداری می شــدند و ب
یــاد نــدارد تــا قبــل از آن واقعــه ی ســهمگیِن آتــش ســوزی، غفلتــی از آن خادمــان مظلــوم ســر 
زده باشــد!( بــه پــای شــعله رقصیدنــد و ســوختند و آن چــه باقی مانــد همــه بــا حاصلــی و بــا 
ارزشــی و باخبــری بــود. ایــن اوراق از آن جــا بــرای مــا بهادارمحســوب مــی شــوند کــه بدانیــم 
منشــا برخــی از تصمیم گیــری هــای / ایضــا عــدم تصمیم گیری هــای مدیــران امــروزی کشــور 

ــد. ــه می باش ــتان چ قلمس
در یکــی از کاغذهــای نیــم ســوخته بــه جــا مانــده آمــده اســت کــه مدیــران مربوطــه، موظــف 
ــن  ــاط ای ــی نق ــی »آزاد« در اقص ــی و پژوهش ــز آموزش ــداث مراک ــت اح ــری در جه ــه پیگی ب
مرزوبــوم شــوند. عــالوه بــر آن، پســران در واحدهــای دانشــگاه آزاد ) بدیــن خاطــر کــه  آزاد، 
ــه آزاده،  ــت ک ــه همــان عل ــران در واحدهــای دانشــگاه آزاده)ب نامــی پســرانه اســت(  و دخت
نامــی دخترانــه اســت( می بایســت بــه تحصیــل مشــغول شــوند. هــم چنیــن در بنــد دوم ایــن 
نامــه آمــده اســت کــه بــه موجــب تبصــره ی یکصــد و )اینجــا بدلیــل ســوختگی کاغــد، اعــداد 
کامــال مشــخص نشــدند( دختــران و پســرانی کــه به ترتیــب دارای اســامی آزاده و آزاد باشــند، 

از پنــج درصــد تقلیــل در شــهریه خــود بهره منــد می گردنــد.
خــب همــان طــور کــه خواندیــد بــه موجــب ایــن تصمیــم مهــم و سرنوشــت ســاز در آینــده 
تحصیلــی برنایــان آن دیــار کهــن بــود کــه امــروزه شــاهد پیشــرفت چشــمگیر در انــواع 
زمینه هــای اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی در کشــور قلمســتان هســتیم.چنان کــه خــود 
نیــز بهتــر از مــن می دانیــد بــا تاســیس مراکــز مختلــف دانشــگاهی در آن خطــه، رشــد 
 هــزار و شــصت و شــونزده درصــدی دانشــجویان در آن دانشــگاه هــا را شــاهد بودیــم و خــب
ــده،  ــده، هج ــس هف ــت، پ ــونزده نیس ــد ش ــی گوی ــت و م ــدد نیس ــن ع ــه ای ــد ب ــس معتق ــر ک  ه

)مجــددا بدلیــل ســوختگی در این جــا نیــز دو عــدد قابــل تشــخیص نبــود(، بیســت!
)نگارنــده انتســاب ایــن عمــل را بــه جنــاب حضــرت اســتادی، جایــز ندانســته و بــا کســب 
رخصــت از خواننــدگان عزیــز، درخواســت تاییــد صحــت و ســقم ایــن مطالــب را بــرای دفتــر 

حضــرت اســتادی فرســتاده اســت(

اوراق بهادار
اینجا خبری از بورس نیست!
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نویسنده: محمدتقی مجیری؛ دانشجوی رشته پرستاری

 بعیــد می دانــم کســی از خواننــدگان بــا کشــور قلمســتان و اهالــی آن مــرز و بــوم آشــنایی 
نداشته باشــد امــا بــه رســم ادب محــض مــرور خاطــرات بنــده ی نگارنــده و آشــنایی جوان ترهــا 
ــه  ــه ک ــردازم. آن گون ــر قــدرت و پیشــرفته می پ ــات آن کشــور پ ــح برخــی صف ــه توضی مختصــرًا ب
مورخــان گفته انــد، از همــان ســال اول حیــن میــالد، در نزدیکــی مختصــات ششــمین نصــف النهــار 
مبــدا و در ۶۶ درجــه گرینویــچ و در ســاعت ۶:۳۰+ دقیقــه )دقیقــًا ۶ و ۲۶ دقیقــه( طبــق نظریــه 
جا به جایــی قاره هــا،  قــاره ی عظیــم پانگــه آ، شــروع بــه تولیدمثــل کــرده و نتیجــه آن، پدیــد آمــدن 
ــی  ــور همگ ــان آن کش ــد، درباری ــور می ش ــه تص ــس آن چ ــود. برعک ــتان ب ــام قلمس ــه ن ــوری ب کش
ــاِن  ــان لقم ــام، خ ــرِت واال مق ــی حض ــت فرمانروای ــه تح ــد ک ــتکار بودن ــن و درس ــان های امی انس

ــد.  ــاور می پرداختن ــار پهن ــور آن دی ــه اداره ام ــم ب حکی
 و بــاز هــم برعکــس همــه ی پــا به جهــان گشــودن ها،  بــدون هیچ گونــه جنــگ و دعــوا و بــدون 
هیــچ دردی انجام شــد؛ زیــرا کــه درباریــان قدیــم نیــز بــه وجــود نازنیــن حضــرت اســتادی احتــرام 
گذاشــته و وی را الیــق ایــن مقــام و منســب می دانســتند و تمامــی وزرا بیــن ۳۰ تــا ۴۵ ســال ســن، 
۶۰ تــا ۹۰ کیلــو وزن و 18۰ تــا ۲۰۰ ســانتی متــر قــد داشــتند بدیهــی اســت کــه در صــورت نقــض یکــی 
از ایــن شــرایط ذکــر شــده، عــذر وزیــر مربوطــه را خواســته و وزیــر مناســب دیگــری را جایگزیــن 

ــد. وی می کردن
 در وصــف اولیــا حضــرت واال مقــام، صاحــب فلســفه و علــِم کالم، بــزرِگ آیــات عظــام، دارای 
ــا دو قــرن  ــالد ت ــن می ــه از همــان ســال اول حی ــن بــس ک ــام، پروفســور خــان لقمــان همی ارج و مق
بعــد از آن )بــه روایتــی تــا ســال ۲۰۶ حیــن میــالد( صاحــب برتریــن حکومــت بــود بــه نحــوی کــه 
مــادر ملکــه الیزابــت، پــدر بــوش اول، عمــوی مکــرون، پدربــزرگ هیتلــر و دایــی گانــدی، همگــی 
حضــرت اســتادی را تحســین نمــوده و بــا ارســال پیاپــی نامه هــای فــراوان در جهــت کســب علــم و 
نکتــه و تجربــه از ایشــان، کوشــش ها کردنــد؛ البتــه حضــرت اســتادی هیــچ وقــت الطــاف دوســتان 
و محبانــش را از یــاد نبــرده، بــه نامه هــای آنــان حداقــل یــک بــار شــخصًا پاســخگویی کــرده و بــا 
ــن  ــه همی ــرا ک ــت؛ زی ــریت نموده اس ــه بش ــایانی ب ــای ش ــان کمک ه ــه آن ــل ب ــه ای مفص ــال نام ارس
نامــه هــای پرقــدرت و گرانبهــا بــود کــه بعدهــا منجــر بــه تربیــت بزرگانــی چــون گانــدی، ملکــه 
الیزابــت، مکــرون، بــوش و پســران شــد )گفتــه می شــود بــه محــض تاســیس مــوزه لــوور پاریــس 
و تاییــد مقبولیــت آن توســط شــیخ واالمقــام آســمان جهــان، نامه هــای حضــرت اســتادی بــه آن جــا 
ــر  ــی ب ــتمداران بزرگ ــددًا سیاس ــده مج ــوده در آین ــدگان ب ــرای آین ــی ب ــه عبرت ــا بلک ــد ت سپرده ش

پایــه همیــن نامه هــا تربیــت شــوند(.
در ابتــدای کار حضــرت اســتادی خــود را بــرای حکمرانــی و حکومــت داری و ســلطنت 

حضرت استادی
این قسمت: پذیرش سلطنت
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قلمســتان الیــق نمی دانســتند زیــرا ایشــان پایــه بقــای حکومــت را مســئله مهــم عدالــت و 
ــا توضیحــات فــراوان میــرزا جمــال خــان کــه اواًل ایشــان  دموکراســی می دانســت کــه بعدهــا ب
ــًا فقــط و  ــت را دارد و دوم تنهــا فــردی در کشــور قلمســتان اســت کــه توانایــی برقــراری عدال
فقــط شــخص حضــرت اســتادی انــد کــه مقبولیــت تمامــی مــردم ادیبســتان را دارنــد و مــردم و 

ــد. ــه ســلطنت ایشــان راغــب ان مســئوالن ب
الزم بــه ذکــر اســت کــه بــا توضیحــات میــرزا جمــال خــان و اصرار هــای فــراوان میــرزا 
کمــال خــان بــود کــه باالخــره اولیــا حضــرت واال مقــام، ســلطنت کشــور را پذیرفتنــد. البتــه بــه 
دلیــل مشــغله ی زیــاد حضــرت اســتادی بــه جهــت تالیــف همــه کتــب درســِی تمامــی رشــته های 
تحصیلــی کشــور قلمســتان و همســایگانش، ایشــان بــا ایــن شــرط کــه در تایــم اداری بــه امــور 
ــم بپــردازد ایــن  ــه ی زمــان روز، بــه کســب و نشــر عل مربــوط بــه ســلطنت بپردازنــد و در بقی
مســئولیت خطیــر را پذیرفتنــد. حکمرانــی اولیــا حضــرت بدیــن صــورت بــود کــه ابتــدا تمامــی 
دســتورات خــود را بــه میــرزا جمــال خــان ابــالغ کــرده و ایشــان بــه مــردم و درباریــان اعــالم 
می داشــت و ســپس بــه شــنیدن گــزارش انجــام امــور از زبــان میــرزا کمــال خــان بــرادر ناتنــی 
میــرزا جمــال خــان می پرداخــت و در صورتــی کــه هرکــدام از دستورات شــان اجــرا نشــده بود، 
ایشــان شــخصا در امــور وارد می شــدند و کســانی کــه از انجــام دســتور ســرپیچی کــردن را 
تمــام و کمــال لخــت کــرده و بــا یــک عــدد لنــگ، بــه مکانــی تبعیــد می کردنــد کــه در آنجــا 
ــه  ــود ک ــی ب ــوه ی حکومت ران ــن نح ــتای همی ــد در راس ــی بزن ــتند ن ــا می توانس ــط بعضی ه فق
بعدهــا ضــرب المثــل هایــی از جملــه »حــرف مــرد )منظــور اولیــا حضــرت اســت( یکــی اســت« 
، »بــه آن جــا کــه عــرب نــی مــی انــدازد می فرســتند« )البتــه اعــراب، نورچشــمی های حضــرت 
اســتادی بــوده و ایشــان بــه دلیــل ارادت خاصــی کــه بــه آنــان داشــتند مســئولیت تنبیــه تبعیــد 
ــد« و امثالهــم در وصــف  ــه کســی مــی کن ــه ایشــان مــی ســپردند( و »پوســت از کل شــدگان را ب

ایشــان ســاخته شــد.
 همیــن شــد کــه پــس از روی کار آمــدن حضــرت اســتادی، مــردم و مســئولین بــه اصطــالح 
ریگ شــور شــده و تنهــا خــواص در کشــور باقــی ماندنــد کــه بعدهــا بــه »اهالــی قلــم« »اصحــاب 
قلــم« و »قلمســتانی ها« معــروف شــدند. بیــان جزئیــات حکمرانــی اولیاحضــرت بــه ســال ها 
ــات آن  ــم تمــام جزئی ــه فه ــق ب ــا کســانی موف ــه تنه ــاز دارد به طــوری  ک ــات تخصصــی نی مطالع
می شــوند کــه فــارغ التحصیــل رشــته ی »قلــم شناســی« یــا »قلمســتان ســنجی« از دانشــگاه های 
معتبــر باشــند؛ امــا بنــده ی نگارنــده، بــه دلیــل آن کــه ســال ها خدمــت بــی وقفــه و بــدون هیــچ 
ــان هــر چنــد کــم و ناچیــز جزئیــات حکمرانــی  چشم داشــتی بــه ایشــان داشــته ام ســعی در بی
ــز  ــدگان عزی ــما خوانن ــری ش ــد وعبرت گی ــرای پن ــل از ب ــر فص ــم ه ــالش می کن ــته و ت وی داش
و اشــاعه دســتورالعمل های نــاب و راهکار هــای حکومــت داری مخصــوص حضــرت اســتادی، 

مختصــری از آن را عــرض کنــم. امیــد اســت بدین وســیله از لغزیــدن و خطــا مصــون بمانیــد.
 و من اهلل توفیق
حکیم حسین خدمتکار
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ایــن گونــه نگاریده انــد درســالیان دور، ادیبســتان، بــالد ادبــا و فضــال و علمــا در 
حــال گــذران زمســتان بــود و در ســر، اندیشــه ی عیــد می پرورانــد کــه بــه نــاگاه از بــالد 
دوســت و رفیــِق شــفیق خبــر همــی آوردنــد کــه مرضــی بــس شــگفت آن چشــم تنــگان همه 
چیزخــور را دچــار کــرده و گویــی مــرض از خــوردن شــب پره بــه آدمیــان آن دیــار ســرایت 
ــداوم  ــوی م ــی در شست وش ــاره ی کار را هم ــالد چ ــل کاوش آن ب ــا و اه ــت. علم کرده اس
یدیــن، و مالیــدن آن اسمشــو نبــر کــه حاصــل کاوشــات آن زکریــای رازی بــود یافتنــد. امــا 

چــه ســود...
ولولــه در ادیبســتان افتــاد و رییــس االدبــا بــا گونه ایــی بشــاش و گیســوانی خوش رنــگ 
ظاهــر شــد و خندیــد و گفت:»ذره ایــی غمگیــن نباشــید کــه اوضــاع ردیــف اســت و 
ــر  ــتان ذره ای اث ــتم دس ــن رس ــیمین ت ــوادگان س ــا ن ــه م ــتان ب ــگ چشمس ــالد تن ــرض ب م
نخواهدکــرد«. افاضــات همانــا و مصائــب همانــا. همــه ی بالدهــا، از بــالد کفــر گرفتــه تــا 
بــالد ظلــم، بــالد عشــق تــا بالدهــای دیگــر، هیــچ یــک نــه کبوتــری بــه جهــت نامه بــری 
ــه تنــگ چشمســتان نفرســتاده اند. امــا چــه گویمــت از  ــارآوری ب ــه کاروانــی جهــت ب و ن
ــه  ــم نام ــار و ه ــم ب ــا، ه ــود از قض ــم ب ــه دوکاره ه ــوهان نام، ک ــری س ــه کبوت ــتان ک ادیبس
حمــل ونقــل مــی کــرد، مکــررٌا عزیمت هــا نمــود بــه تنــگ چشمســتان و تحفه هــای نــاب 
ــال نامــش  ــه مث ــه ب ــی از مــرض نداشــت و حاشــا ک ــب کــرد و ابای ــه رعیــت غال آورد و ب
ســوهان روح شــده بود. رعیــت داد بــرآورد کــه آهــای حــکام ،گویــا مــا از ایــن عزیمت هــا 
ــه ای  ــت؛ اندیش ــم شده اس ــتانی ه ــگ چشمس ــرض تن ــل، م ــس بنج ــز جن ــان بج عایدیم
ــد و گفــت: »مغلطــه  کنیــد تــا مصائــب بیشــتر نشده اســت. امــا رییس االدبــا ظاهــر ش
نکنیــد کــه ایــن مــرض همــان چاییــدن همیشــگی اســت ، عنبرنصــا دود کنیــد و دمنــوش 
بخوریــد افاقــه می کنــد. عنبرنصاهــا دود شــد و عطاری هــا غلغلــه شــد از جوینــدگان 

دمنــوش، ولــی مــرض آمــده بــود و میتاخــت.
از بــد روزگار و خوشــبختی عــوام، رئیــس االطبــا بــه مــرض دچــار شــد و ســرفه ها و 
عطســه های فــراوان، زمین گیــرش کــرد. ایــن اتفــاق باعــث همــی شــد کــه بــه نــاگاه رئیــس 
ــی هســت، جــز دکان  ــه رعیت ــد هــر آن جــا ک ــان داد ببندی ــرآورد و فرم ــار دیگــر ســر ب ب
ــرض  ــرس م ــه از ت ــد و هم ــته ش ــا بس ــا و بلدیه ه ــاالن. مکتب ه ــای بق ــاران و دکه ه عط
ــِم هــر  ــا بــالد مــردگان. حاک ــان در ســکوت رفــت همان ــه خانه هــا خزیدنــد و بــالد چن ب
بــالد بــرای رعیــِت خانــه نشــین خراجــی مقــرر کــرد؛ لیــک رئیس االدبــا چندرغــازی بــا 
هــزار منــت و صدهــا امــا و اگــر پیشــکش رعیــت کــرد، باشــد کــه بــه زودی از حلقوم شــان 
ــرض  ــی م ــد ول ــا ماندن ــه در خانه ه ــد و هم ــوروز ش ــد. ن ــرون کش ــی بی ــه لطایف الحیل ب

 سنه دو پانصد و سه صد و نه ده و هشت 
نویسنده: محمدمهدی جاری؛ دانشجوری رشته زبان فرانسوی

مرض داران تنگ چشمستانی



می تاخــت. نظمیــه پیغــام داد بــه سراســر بــالد کــه هــر آن کــس کــه بیــرون آیــد جریمــه 88
ــرد.  ــر ســیبیلی ردشــان می ک ــه، زی ــی بعضی هــا ن می شــود ول

اطبــا اعتراض کنــان کــه مــا خســته گشــته ایم و دیگــر نــا نداریــم، بقــاالن از اوضــاع 
تعطیلــی بــه تنــگ آمدنــد و ره پویــان دانــش چــاره ای جــز تحمــل ادیــب و معلــم از آن 
ســوی دورگــو )نگارنــده اشــاره می کنــد کــه دورگــو، امــروزه بــه دوربیــن تعبیــر شــده 
ــنبه؟ اهلل  ــدام ش ــال ک ــی داد، ح ــنبه م ــده ی ش ــان وع ــس همچن ــتند. و رئی ــت( نداش اس
اعلــم. شــنبه ها یــک بــه یــک می گذشــت و مــرض افسارگســیخته شــده بود. هــر از چنــد 
گاهــی شــبه طبیبــی، ســر از گوشــه ی عزلــت بیــرون آورده و نســخه ای می پیچیــد و 
ــان جیــب بعضــی دالالن پرتــر می شــد و  ــه دکان هــا می کــرد و ایــن می رعیــت را روان

خبــری از عدلیــه نبــود. ادیبســتان بــه ســوی قهقــرا می رفــت .
عــوام دیگــر از رعایــت دســت کشــیدند. از بــس شــنبه آمــد و رفــت مــرض همچنــان 
مانــدگار بــود و خیــل عظیم شــان بــه نــان شــب محتــاج .  تنــگ چشمســتان گویــی 
ــار از  ــاز نیامــد، حــال آن کــه ایــن ب ــری ب ــه را خب ــرا آن رفت خــالص شــد از مــرض زی
ســوهان آن کبوتــر مــرض آور خبــری نبــود کــه بــرود و ایــن بــار عــالج کار آورد. بــالد 
ظلــم مرهم هــا یافتنــد امــا بــه ادیبســتان بــه جهــت مصائــب قبلــی مرهــم راه ندادنــد. 
دارالشــفای مرکــزی، رعیــت را بــه ســاخت مرهــم وطنــی بشــارت ها داد و عــوام دعاهــا 

کردنــد کــه مرهــم ســاخته شــود و مــرض تمــام.
،کســادی،  را  ادیبســتان  رعیــت  داد  آزارهــا  گرچــه  چشمســتانی  تنــگ  مــرض 
ورشکســتگی، مــرگ و میــر و چندیــن بــالی دیگــر بــه بــارآورد امــا منفعتــی داشــت 
شــگرف: رییــس االدبــا آمــد؛ امــا ایــن بــار دگرگــون شــده بــه همــراه همــه اطرافیانــش 
بــا خبرهــای خــوب. مرهــم مــرض را یافتــه بودنــد، اوضــاع رو بــه بهبــودی می رفــت، 
عــده ی کثیــری از ادیبــان ناالیــق و فضــالی الِف فضــل زن، زمــام امــور رهــا کــرده و بــه 
گوشــه ایی گریختــه بودنــد. رئیــس بانــگ بــرآورد کــه ایــن بــالد دیگــر رنــگ مصیبــت 
نخواهــد دیــد و امــور در دســت اهــل قلــم اســت؛ نگــران و غمگیــن مباشــید کــه ایــن 
ــت  ــب رضای ــت کس ــه جه ــس از آن ب ــس پ ــت. ریی ــب ماس ــی از جان ــده اخالق ــک وع ی
عــوام، نــام بــالد را بخاطــر شــباب اهــل قلــم کــه زمــام امــور را بــه شایســتگی در دســت 
داشــت بــه »قلمســتان« تغییــر داد. رعیــت شــور و شــعف ها نمودنــد و لذت هــا بردنــد 

و حیــات دوبــاره یافتنــد.
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و  ادب  و  ســالم  عــرض  بــا  نگارنــده: 
پرســِش احــواِل فــراوان  ز شــما آدم محبــوِب 
جهــان، بــر همــه نرم تنــان گرمتنــان و همــه 
جانــوران، نُبــَود قیــِد مــکان حایــِل ایــن عــرِض 
ســالم، بــه عــرب گفتــه و حتــی بــه عــوام، کــه 
ــم  ــه بگوی ــِل کالم، ک ــط نق ــه خ ــک دو س ــود ی ب
ــه دوام،  ــد ب ــه بمان ــا ک ــن ج ــه اش را ز همی هم
و نیوشــند عــوام و بگوینــد خــواص و شــود 

ــکان ــون و م ــر ک ــه ه ــه ب عرض
 آن شــنیدم کــه یکــی جــواِن مظلــوم، برجســته و باهــوش، کــه ســر گشــتن بــر دور جهــان 
دارد و از نصــِف جهــان اســت؛ بــرای نفــری عالــم ِمشــهور، بــا تجربــه و زور، کــه دارد بــه 
همــه جــا و مــکان ســابقه ی رفتــن و گشــتن، نوشته اســت ســالمی و فرســتاده بــر آن شــیِخ وفــا 
پیشــه ی منســوب بــه شــغلی، در وزارتکــده ی عافیــِت کشــور مرغــوب و عزیــِز قلمســتان. 

قصــه گفــت و گــوی آن دو نفــر هســت بدیــن شــرح:
جــوان: ای شــیخ، ای َمَثــِل اهــِل محــل، ای تــو بــه تدبیــر و عمــل، عامــل و از جــاِن جهــان 
ــو راهــی و دهــم شــرح، مفصــل ز  ــا بشــوم ســوی ت ــد مــرا ت ــر کارنکــو مایــل، گفتن ــم ب عال
شــرفیابِی ایــن بنــده ی گمگشــته ی بی تجربــه ی خــام، بــه ســوی ره پــر پیــچ و خــم و دور و 
دراِز ســفر دور جهــان، امــا چه کنــم مــن کــه از اینجــا بــه همــان ســوی جهــان، روزهــا راه بســی 
دارم و از بخــِت بــِد مــن، همــه مــردم بــه شــبانگاه بــه هنگامــِه ســِر ســاعت ُنــه، بــه تشــخیِص 
یکــی شــخِص شــخیص، در خانــه و کاشــانه خــود زود بُخســبند کــه کمــی بیشــتر از شــر یکــی 
ویــروِس منحــوس در امــان بــوده و کمتــر نگــران بــوده و بــا خــواب کمــی بیــش، چنــد روز 
ــا  ــته ت ــر داش ــده نظ ــش. )گوین ــه ی چینی ــن تحف ــه کن ای ــد ریش ــش ُکن ــش، کمابی ــس و پی پ

بلکــه بگویــد ســخنی  ایــن، گــی، لیــش(
 خواســتم کــه بگویــم کــه دمــی از همــه ی تجربــه خویــش بــه مــن گویــی، تــا بلکــه کمــی 
آگــه و معلــوم شــوم، آدم محبــوب شــوم، پیــش همــه خــوب شــوم و ســپس راه ســفر گیــرم و در 
ایــن رِه پــر پیــچ و خــم و دور و دراز، پــای گــذارم. )البتــه اگــر باشــد و شــاید بشــود بــا یــک 

دو نفــر نــوع بشــر کــه دارنــد عالقــه بــه همیــن ره بشــوم همــدم و همــره(
نگارنــده: ایــن هــا همــه را نامــه نوشــت و بــه ســوِی شــیخ اجــل، زود فرســتاد. شــیخ، ایــن 
نامــه گرفــت و همــه اش خــوب بخوانــد و بــه جوابــش، یکــی نامــه ی پربــار و گهربــار و پــر 

از تجربــه و حکمــت و فضــل و ادب خویــش فرســتاد.

هرگز از یاد مبر این دو سه تا پندشیخ جهان دیده



ــه شــوق و هیجــان گــوش بــده ایــن 1010 ــز و ب  شــیخ جهان دیــده: ای جــوان از دل و جــان، خی
ســخنان، کــه اگــر قصــد بــرون آمــدن از خانــه و رفتــن بــه خیابــان بــه ســرت زد، یــا کــه فکــر 
گــذر از دور جهــان آمــد و یــا مغــِز ســرت ســوی رِه خانــه ی مــن ز بــرای جهــت کســب هنــر 
رفــت، هرگــز از یــاد مبــر ایــن دو ســه تــا پنــد، ز مــِن پیــِر برومنــد کــه تمــام حکمــا و علمــا و 

ادبــا و شــعرا همــه ایــن پنــد گرفتنــد و زدنــد بــر در و دیــوار همــه خانه شــان  
اول کــه بکــن حــواس خــود جمــع و بکــن قطــِع روابــط و ز هــر ســمت کــه شــخصی ادبــی،  

هم وطنــان  یکــی  عربــی یــا کســی از قوم و خویِش نســبی یــا 
شــرفیابی و آمــدن بــه مهمانــی داشــت، یــا ســببی، درخواســِت 
شــیوه ی  یــک  بــه  ــه تــو  ــوب، بکــن از دم همــه را رد، و ب مطل
کــه نشســتی ســخن از، عــدِم عافیــت هــر مجلــس و هــر جــا 
همــان خانــه و کاشــانه بگــو تــا بشــود یــک دو ســه تــا عضــو 
شــدِن هــر کس و ناکــس، به ســراپرده ی نطفــه ی آمــدن و جمــع 
ایــن خانــه و کاشــانه، در دم خفــه ، و علــم و ادب و حکمــِت 

توانــی کــه بــه یــک چشــم بــر هــم زدنــی 
ــود آن، علــِف هــرزه ی  زود برانــی ز خ
نامصلحــِت بیعــِت آن خلــق جفاپیشــه ی 

ــا را. ــه کرون ــِر نهفت ــی فک ب
 دوم کــه ز هــر جمــع و تجمــع تــو 
ــه از آن  ــر ناگ ــه اگ ــی ک بکــن دوری، حت
دور بــه یــک جمــع رســیدی دســِت کــم از 
هــر نفــر، یــک و یــک چهــارم متــر، دور 
شــو، مجبــور شــو ،هــر جــور کــه شــد، 
ــر  ــردار، ب ــه ی فیلت ــه الی ــک س ــک ماس ی
دهــان خــود نگــه محکــم دار و در آخــر کــه ز هــم ســیر شــدید، و بــه ســوِی حــرم و خانــه ی 
خویــش، ســرازیر شــدید، تــو تطهیــر بکــن دســت و ســر و گــردن و پــا را، بــه یکــی مــاده ی 
لغزنــده ی بدبــوِی نکوهیــده ِی دارای یکــی خاصیــِت ضــد عفونــی، و مبــادا کــه بــه جــز ایــن 
ــِی بــی  ــِی قیمت روش و نحــوه مصــرف، تــو بــر کار بــری نحــوه ی دیگــر از ایــن، الــکِل دولت

ــا را. ســر و پ
نگارنــده: پــس از رســیدن پاســِخ ایــن نامــه ی ممهــور، بــه تحقیــق مشــخص شــد کــه آن 
شــیِخ جهــان دیــده ی بــا تجربــه و زور، کارمنــِد همــان مــکان مذکــور، نــه شــیخ اســت و نــه 
مشــهور، نــه بــا تجربــه و زور، و نــه دوِر جهــان گشــته و نــه نصــِف جهــان دیده اســت. بلکــه آن 
نیســت کســی جــز یکــی شــخص کــه در آن جــا، محبــوِب همــه پیــر و جــوان، خــرد و کالن اســت 
تــا بلکــه یکــی چایــِی شــیرین تــر و ســنگین تــر، از بــرای همــه ی کارکنــان ریـــخته و بــر دم 
در بــرده و بــا یــک دو ســه تــا قنــد و بــه ترفنــد، ُکنــد کاِم همــه کارکنــان شــیرین و خرســند، و 

بــه لبخنــد خــودش شــاد کنــد کارکنــان را.



1111

نویسنده: کیمیا کریمیان دانشجوی رشته داروسازی

هفته ی اول ماه اول - گزارش اول صدا و سیما: 
طاعــون   « شــدن  پیــدا  بــر  مبنــی  شــایعاتی 
دســت  بــه  دســت  مجــازی  فضــای  در  خیارکــی« 
)بــه  طاعــون  را  خــود  نــام  کــه  فــردی  می شــود. 
قتــل و غــارت  بــا  معنــی مــرگ عــام( گذاشــته، 
مــردم، قصــد ایجــاد آشــوب در فضــای امــن جامعــه 

دارد. را 
طاعــون  ایــن  ببیننــد  خواهنــد  مــی  مــردم 

چیســت! قصــدش  و  کیســت  خیارکــی 
ایــن بــار بیســت و چــل)۲۰:۴۰( بــه ســراغ ایــن 

ــه مشــخص شــود! ــا قضی موضــوع مــی رود ت
توابــع  از  شــهری  اســت!  خیــارک  »اینجــا 
شهرســتان پاییــن قلمســتان، چهــار پنــج کیلومتــر 
ــف،  ــی لطی ــا آب وهوای ــهری ب ــارک! ش ــر از ان باالت

شــریف! مردمانــی  و  عظیــم  منابعــی 
همــراه دوربیــن بیســت و چــل بــه ســراغ اهالــی باصفــای خیــارک می رویــم و نشــانی 

ــیم. ــی را می پرس ــون خیارک طاع
-سالم آقا! وقتتون بخیر! شما از طاعون خیارکی چیزی شنیده اید؟

ــر  ــتاده و ب ــاری ایس ــه ی خی ــط باغچ ــه وس ــت ک ــالی س ــرد میانس ــه م ــورد مصاحب -)م
ــم!  ــی نداری ــون خیارک ــه! طاع ــه دیگ ــی کی ــون خیارک ــا طاع ــه آق ــرده(: »ن ــه ک ــش تکی بیل

ــدن!!« ــور خون ــه ک ــن ک ــن بدون ــوم کن ــا رو بدن ــارِک م ــوان خی ــه میخ ــم ک ــی ه اونای
در ثبــت احــول مرکــزی خیــارک نیــز کســی بــه عنــوان 

اســت. ثبــت نشــده  طاعــون خیارکــی 
ــی  ــتکبار جهان ــر اس ــار دیگ ــد ب ــر می رس ــه نظ ب
قصــد دارد بــا حیلــه و نیرنــگ اذهــان عمومــی 
را مشــوش کنــد. هیــچ طاعــون خیارکــی 

ــدارد!« ــود ن ای وج
حســینِی هــای، خبرگــزاری 

صــدا و ســیما، خیــارک

یک قلم، چهل خبر
شاید هم یک قلم و هزار سودا
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مجــازی! فضــای  در  هــا  و جــو  جســت  صــدر  در  همچنــان  خیارکــی   طاعــون 
ــی  ــت گیاه ــی آف ــت! نوع ــرد نیس ــی ف ــون خیارک ــه طاع ــد ک ــخص ش ــی مش ــد از مدت بع
شــایع شــده در حوالــی پاییــن قلمســتان اســت کــه می توانــد انســان را نیــز مبتــال کنــد. 

بــه گــزارش ارســالی خبرنــگار مــا بــه خیــارک توجــه فرماییــد:
ــج  ــار پن ــتان، چه ــن قلمس ــتان پایی ــع شهرس ــهری از تواب ــت! ش ــارک اس ــا خی »اینج
کیلومتــر باالتــر از انــارک! شــهر خیارهــای خیــال انگیــزی کــه اکنــون گرفتــار طاعــون 
شــده اند!طاعــون خیارکــی نوعــی آفــت گیاهــی نــادر اســت کــه خیــار را آلــوده مــی کنــد 
و انســان بــا خــوردن خیــار آلــوده، بیــرون روی می گیــرد! بیــرون روی ناشــی از طاعــون 
خیارکــی واگیــر و مــرگ و میــر نــدارد . مرکــز کنتــرل بهداشــت خیــارک بــه مــردم توصیــه 

کــرده خیارهــای خــود را قبــل از مصــرف بشــویند«
حسینِی های، خبرگزاری صدا و سیما، خیارک

هفته ی چهارم ماه اول
می گیــرد... قربانــی  همچنــان  خیارکــی   طاعــون 
ــارک  ــا مــردم شــریف خی ــراز همــدردی ب ــر کشــاورزی ضمــن اب وزی
گفت:«قــوی بــاش! قــوی بــاش خیارک!«بــه گــزارش صــدا و ســیما از 
آنجایــی کــه نــام طاعــون خیارکــی، »خیارکــی« اســت، بیمــاری عمــرا 
از خیــارک فراتــر نخواهــد رفــت و مــردم بــه شــایعات توجــه نکننــد.

هفته ی اول ماه دوم
خیــارک! از  خــارج  در  خیارکــی   طاعــون 
کــه  شــده  دیــده  انــارک  در  خیارکــی  طاعــون  از  مــواردی 
اســت. گســترش  حــال  در  بیمــاری  کــه  کنــد  مــی  مطــرح  را  احتمــال   ایــن 
خانــم دکتــر میرفندرســکی مجری و کارشــناس صدا و ســیما: »من خــودم دیروز دو کیلو 

خیــارو بــا تهــش خــوردم طاعــون خیارکــی هــم نگرفتــم! بــه نظــرم 
 هــر کــس خیــار را بــا تهــش بخــورد طاعــون خیارکــی نمی گیــرد!«

رئیــس کل: »مــردم نگــران نباشــند. از پــس فــردا صبــح همــه چیــز 
عــادی خواهــد بــود!«
هفته ی دوم ماه دوم

شــد! دســتگیر  خیارکــی   طاعــون 
طبــق اخبــار موثــق آقــای »الــف ب جیــم دال« ملقــب بــه »طاعــون 
خیارکــی« هم اکنــون در ندامتــگاه می باشــد.مردم اصــال و ابــدا 

نگــران نباشــند!
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دیــده  همســایه  کشــورهای  در  خیارکــی  طاعــون  از  مــواردی 

شده اســت.
از  کشــورها  از  طاعونِ خیارکی شناســی:»تعدادی  ســتاد  مدیــر 
ســر ناچــاری و بدبختــی بــه روش هــای ســنتی و عهــد عتیقــی ماننــد 
قرنطینــه روی آورده انــد ولــی خیارکــی هــا نگــران نباشــند چــون مــا 

اعتقــادی بــه ایــن روش هــای قدیمــی و عهــد عتیقــی نداریــم«.
ــه پیشــم  ــوز ســر حــرف ۲ هفت رییــس کل اعــالم کــرد : »مــن هن
هســتم و مــردم مطمئــن باشــند از پــس فــردا صبــح همــه چیــز عــادی 

خواهــد شــد«.
هفته ی اول ماه سوم

شــد!  کشــف  بومــی  دانــش  از  اســتفاده  بــا  خیارکــی  طاعــون  قطعــی   درمــان 
قطعــی  درمــان  کــه  کــرد  اعــالم  خیارشــناس  عطــاراِن  انجمــن  کل  مدیــر 
اســت! بــازار  در  عرضــه  آمــاده ی  و  شــده  کشــف  هم اینــک  خیارکــی   طاعــون 
ــه عطاری هــای  ــرداری ســودجویان، مــردم حتمــا ب ــه امــکان کاله ب ــا توجــه ب وی افــزود: »ب
خیارشــناس معتبــر مراجعــه نماینــد و بــه »نشــان ســالمت عطــار و خیــار«  پشــت محصــول 

توجــه نماینــد«!
هفته ی دوم ماه سوم

شناســی:  خیارکــی  طاعــوِن  ســتاد  مدیــر 
می کنیــم«! قرنطینــه  را  »خیــارک 

هفته ی سوم ماه سوم و سرانجام...
ســتاد  مدیــرکل  اعــالم  طبــق 
خیارکــی  طاعــون  طاعونِ خیارکی شناســی، 

نــدارد! خیــارک  و  خیــار  بــا  ارتباطــی 
باکتریایــی  بیمــاری  یــک  طاعــون 

مشــترک میــان انســان و حیــوان اســت 
بــه  برخــی جونــدگان  توســط  کــه 

انســان منتقــل می شــود و طاعــون 
متداول تریــن  خیارکــی 

اســت  طاعــون  حالــت 
لنفــاوی  غــدد  آن  در  کــه 
بــه  و  می شــوند  متــورم 

گوینــد...! مــی  خیارکــی  آن  بــه  دلیــل  ایــن 
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یک( اعضای یک پیکر
 از شیخ اجل سعدی نقل است که بنی آدم اعضای یک پیکرند و همان طور 

که می دانید اعضای یک پیکر از روش های فیزیکی گرفته تا شیمیایی، با 
هم در ارتباط اند. شما اگر اعضای یک پیکر را از یکدیگر جدا کنید، چه 
می شود؟! تنها چیزی که می دانم این است که اصالً خوب نمی شود. 

سعدی حتما خیلی چیزها می دانسته که اینطور می گوید وگرنه یک 
طور دیگری می گفت. خالصه اگر بخواهم درد سرتان ندهم باید بگویم 
که از این آدمیزاد شیر خام خورده، حداقل انتظار می رود با توجه به 

سخنان گوهربار شیخ اجل، روابط خود را نه تنها قطع ننموده و با یکدیگر به 
همان روال قبلی ادامه دهند، بلکه روابط شان را حتی نزدیک تر از تنگاتنگ کند که مبادا اعضای این 

پیکر بزرگ، به دلیل دوری و دورکاری، از کار بیفتد و این پیکر بزرگ را بر زمین بزنند.

 دو( بادی به هر جهت
طی تحقیقات به عمل آمده، ماندن در خانه موجب تنبلی و افسردگی شما عزیزان می شود. از آن 

جایی که ما خیر شما را می-خواهیم )توضیح بنده نگارنده این 
است که اگر خیری داشت که اسمش خیراهلل بود(، به شما 

پیشنهاد می کنیم هر چه زودتر خانه را ترک کنید، هرچند 
که این ها همه باد هواست و باد هوا چه بیاید و چه نیاید، 

چه جهت داشته باشد و چه نداشته باشد، همه اش حرف 
است؛ دو دستی یک جهتی را بچسبید و بروید تا دیر 

نشده است. از قدیم گفته اند از تو حرکت ازخدا برکت. 
شما از خانه بیرون بزنید و بیرون بروید، آخر ما 

برکت را از یک راهی به سراغتان می آوریم...

 سه( کاری کارستان
ــردم.  ــان م ــت اال درب ده ــوان بس ــزی را می ت ــد درب هرچی ــم گفته ان  از قدی

ــه  ــتثنائات ن ــردن اس ــن ب ــه ازبی ــت ک ــه شده اس ــز گفت ــی نی از طرف
ــدی  ــی ب ــه کار خیل ــد، بلک ــی نمی باش ــال کار خوب ــا اص تنه
ــای  ــما آدمیزاده ــرا ش ــم چ ــا درک نمی کن ــد. ام ــز می باش نی
ــا اســتفاده  ــا بســتن دهــان  ب ــد ب ــال می کنی نســبتا حســابی خی
ــدارد:  ــتر ن ــت بیش ــد! دو حال ــی کنی ــتی م ــک، کار درس از ماس
ــاد  ــار جدوآب ــردن ســخنان پرب ــر نقــض ک ــر ب ــه کم ــن ک ــا ای ی
ــش  ــی خوی ــودی نســل هــای آت ــه ناب ــا ب ــته اید ی ــان بس خودت

ــد،  ــده در ایــن جــا می فرمای ــده نگارن ــد ) بن ــا و فضــالی خــود دســت زده ای ــا عــدم پیــروی از ســخنان پرمغــز علم ب
ــتان( ــت کارس ــه کاری اس ــت بلک ــاده اس ــک کار خارق الع ــا ی ــه تنه ــک ن ــتفاده از ماس ــا اس ــردم ب ــان م ــتن ده بس

بدون تعارف با کرونا
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خدایــی ناکــرده، زبانــم الل، از  آن زهرمــاری هــای 
ــتفاده  ــورد اس ــی؟! م ــد؟! چ ــتفاده نمی کنی ــه اس ــروع ک نامش
اســت منتهــی بــه روش دیگــر؟؟! ایــن دیگــر چــه صیغــه ای 
ــن کار  ــا ای ــما ب ــد! ش ــن! نکنی ــرادران و خواهــران م اســت! ب
ــح  ــد )توضی ــرپیچی می کنی ــا س ــتورالعمل علم ــا از دس ــه  تنه ن
ــز اســت، عقلــش هــم  ــه اش ری ــا ایــن ویــروس جث ــده: گوی نگارن
ناقــص، ســخنانش هــم نــاروا(  بلکــه جدوآبــاد مــرا نیــز بــه کشــتن 

ــم روش! ــک آب ه ــد و ی ــی دهی م

پنج( چیز ناچیز
ــد  ــودش را دارد و نمی توان ــای خ ــزی ج ــر چی ــه ه ــد ک ــان دریافته ان  روانشناس
جــای چیــز دیگــری را بگیــرد. بــرای مثــال خربــزه جایــگاه خــودش را دارد، 
خیــار جایــگاه خــودش را و مشــخص اســت کــه هیچ کــدام جــای یکدیگــر 
ــی  ــرده و به تازگ ــر ک ــت تغیی ــن خلق ــد قوانی ــد نکن را نمی گیرن
زدن مشــت می توانــد جــای دســت دادن را بگیــرد؟! بلــه؟! 
ــیر خــام خــورده  ــان ش ــما مردم ــاورم نمی شــود ش ــه!!!! ب بل
باورتــان شــده اســت، ایــن هــا را چگونــه در مغزتــان فــرو 
کرده انــد؟!! )توضیــح بنــده نگارنــده: ال الــه اال اهلل از دســت 
ــان  ــرت لقم ــه حض ــف ک ــده، حی ــی ورپری ــم وجب ــن نی ای
ــن  ــا ای ــه....( ب ــد وگرن ــور داده ان ــدم سانس ــتور ع ــان دس خ
تفاســیر، یــا مشــکل از مــن اســت کــه بعیــد می دانــم  یــا مشــکل 
ــا  ــت؛ ی ــه اس ــاال رفت ــان ب ــح الکل ت ــرف صحی ــدر مص ــه اینق ــت ک از شماس
شــاید هــم اصــالً چیزهــا دیگــر چیــز ثابتــی نیســتند بلکــه مــی تواننــد جــای 

یکدیگــر را بگیرنــد؛ مثــالً خربــزه خیــار شــود و خیــار خربــزه.

شش( باید گریست، دخلش نوزده، خرجش بیست
چــرا عاقــل کنــد خرجــی؟! بنــده کامــال در جریــان دخــل و خرجتــان هســتم 
ــان  ــاف خرجت ــه زور کف ــان ب ــوربا، دخلت ــاع شلم ش ــن اوض ــه در ای ــم ک و می دان
ــه  ــد، )ن ــس نمی ترس ــه از هیچ ک ــما ک ــل ش ــی مث ــد آدم ــرا بای ــد؛ چ را می ده
از آن کــه هــای و هــوی دارد و نــه از آن کــه ســر بــه تــوی دارد( از مــن بترســد 
ــد  ــگ خــرج خری ــگ جرین ــته اش را جرین ــان بس ــوِل زب ــی، پ ــن جــوری الک و همی
ــان  ــر خودت ــه نظ ــت؟! ب ــر زور اس ــد؟! مگ ــده کن ــی کنن ــواد ضدعفون ــک و م ماس
ــا راه نان خــوری  ــه تنه ــه ن ــد ک ــنگدل و بی  رحــم باش ــد س ــد می توان ــزاد چق آدمی
مــا را می بنــدد بلکــه دمــار از روزگارمــان نیــز دربیــاورد؟!! بنــده از آن جایــی کــه بــه فکــر 
شــما هســتم پیشــنهادی برایتــان دارم، یــک پیشــنهاد ویــژه ی مخصــوص: ایــن کــه شــما آدمیزادهــا بــه خرجتــان 

برســید تــا مــا هــم بــه دخلتــان برســیم.
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ــد ماهــی  ــا شــده، چن ــی م ــده وارد زندگ ــان ناخوان ــن مهم ــا، ای ــه کرون ــی ک  از مدت
می گــذرد و اگرطبــق روال قبلــی بتوانــد میزبانانــی مهربــان و گشــاده دســت پیــدا کنــد، 
ــرد؛  ــن می گی ــی جش ــا خارج ــار میلیون ه ــود را در کن ــالگی خ ــک س ــن ی ــه زودی جش ب
ــهره  ــوازی، ش ــتی وغریب ن ــه مهمان دوس ــاز ب ــز از دیرب ــا نی ــه خارجی ه ــی ک ازآن جای
بوده انــد و پــای ثابــت مهمانــی رفتــن و مهمانــی گرفتــن بوده انــد، دور از انتظــار 
نیســت کــه ایــن غریبــه ی آشــنا )بخوانیــد کرونــای منحــوس( را جزئــی از خانواده شــان 
دانســته، هــم پــای بچه هــای خــود بــزرگ کــرده، بــه جوانــی رســانده و او را ســر و 

ســامان دهنــد.
ایــن مهمــان کنگرخــورده ی لنگــر انداختــه کــه بــه همــراه اول و حتــی آخــر خیلــی از 
افــراد جامعــه تبدیــل شده اســت، کانــون خانواده هــا را بــه ســبب جمــع شــدن اعضــای 
خانــواده دورهــم و رعایــت stay at home بــه قــدری گــرم کــرده کــه بــه ســوختگی 
از نــوع درجــه ســه رســانده، تــا آن جــا کــه طــالق، راه عــالج بــرای کشــتی بــه گل 
نشســته برخــی خانــواده هــا در نظــر گرفتــه شــد. از آن طــرف شــاهد داغ شــدن بــازار 
آشــنایی ها و ازدواج هــم بودیــم؛ زیــرا جوانــان بــه واســطه خانــه نشــینی های مــداوم، 
دیــدن کلیپ هــای فرمالیتــه و ازدواج هــای آنســتاگرامی، انجــام دســتورات کارشناســان 
برنامه هــای وزیــن صــدا و ســیما و خــوردن گرمیجــات ، از تبعــات ایــن ویــروس 
منحــوس در امــان نماندنــد وهورمون هــای نافرهیختــه در ایــن قشــر فرهیختــه دچــار 
عدم تعــادل گردیــد و نظــر صاحب نظــران بــر آن شــد کــه همانــا راه نجات، نکاح اســت؛ 
ــم/  ــری نگیری ــا همس ــرار دادن »ت ــرلوحه ق ــا س ــوم ب ــرزو ب ــن م ــان ای ــن رو جوان از ای
آروم نمــی گیگیریــم« و بــا تالشــی وصــف ناپذیــر اقــدام بــه انجــام ایــن ســنت حســنه 
کردنــد. یکــی از مزایــای ازدواج هــای کرونایــی در ایــن وانفســای گرانــی کــه قیمــت 
طــال و دالر از ایــن لحظــه تــا دقیقــا همیــن لحظــه، بــا ســرعتی باورنکردنــی بــه بــاال 
کشــیده می شــود، کــم شــدن تعــداد مهمانــان دعوت شــده و صــد البتــه کاهــش برگــزاری 
ــدم  ــت. ع ــوده اس ــی ب ــرون و عروس ــون، جهازب ــرون، عقد کن ــل بله ب ــماتی از قبی مراس
حضــور آشــنایان دور و نزدیــک در مراســم ازدواج دختــران و پســران، باعــث شــد میــزان 
ــود«، »دوغ  ــاب از گوشــت خــر ب ــود«، »کب ــادل جمالتــی هــم چــون »برنــج شــفته ب تب
بــدون گاز بــود« و ...بــه کم تریــن حــد خــود در 7۰ ســال گذشــته برســد. یکــی دیگــر از 
تاثیــرات ایــن ویــروس کــه انصافــا در آپدیت هــای خــود در بــروز و شــدت عالئــم بــه 

همراه اول یا آخر؟!
نسخه 2020.1



1717 ــردر  ــوده، تغیی ــز رب ــرام نی ــبقت را از تلگ ــوی س ــی آدم، گ ــرویس کردن بن ــت س جه
کمیــت و کیفیــت مهریــه زوجــه بــوده اســت. از دیربــاز، مهریــه دختــران بــا ســکه های 
طــال بــر مبنــای ســال تولــد شمســی، قمــری و میــالدی تعییــن می شــده امــا در لیســت 
مهریه هــای چنــد مــاه اخیــر دیگــر از ســکه، شــمش طــال و شــاخه ی گل رز خبــری 
نیســت و در عــوض شــاهد متن هــای بلــه بــرون بــا ایــن مــوارد هســتیم: ۲۰۲۰ ماســک 
ســه الیــه جراحــی، ۲۰۲۰ لیتــر الــکل، ۲۰۲۰ واحــد واکســن مدرنــا و فایــزر ) و شــما 
خواننــده عزیــز از چرایــی عــدد ۲۰۲۰ نپرســید، چــرا کــه شــاعر در ایــن بــاره فرمــوده 

اســت: چــو دانــی و پرســی ســوالت خطاســت!(.
فــارغ از بحــث شــیرین ازدواج، بودنــد جوان هایــی کــه از قبــل زندگــی مشــترک 
را  شــروع کــرده ولــی  چــون دیدنــد  کرونــا آن چنــان قصــد رفتــن ازبیــن مــا را نــدارد 
ــدان  ــی از مری ــده یک ــدازد و ش ــی ان ــگ م ــش لن ــما جلوی ــن رس ــای قزوی ــنگ پ ــه س ک
جان بر کــف  او؛ بــا داشــتن اوقــات فراغــت ناشــی از قرنطینــه، نتایــج درخشــانی 
را در فینــال لیــگ قهرمانــاِن بــه دنیــا آوردن فرزنــد در تاریــخ بســیار پرشــکوه و 
درخشــان ۹۹/۹/۹ رقــم زدنــد؛ باشــد کــه زنــده باشــیم و یــک قــرن شــدن صاحبــان 

ایــن تاریــخ تولــد الکچــری را جشــن بگیریــم.
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تــازه از راه رســیده بــودم. خســته ی راه ، درگیــر امتحــان فــردای بچه هــا. 
ــابی  ــا حس ــن روزه ــه ای ــم ک ــی رفت ــی موبایل ــراغ گوش ــه س ــا را در آوردم و ب لباس ه
برایــم قیافــه می گیــرد و خــودش را لــوس می کند.خــوب می دانــد اگــر نباشــد امــر 

خطیــر تعلیــم و تربیــت لنــگ می مانــد و کشــتی اش بــه گل می نشــیند.
جــای ماســک روی صورتــم مانده.گرچــه ســالح دفاعــی درجــه اول  بــرای 
ــی بــرای طوالنــی مــدت نمی تــوان احســاس خوبــی را  ــه بــا کرونــا اســت ول مقابل
ــا او تجربــه کــرد. او را بــه گوشــه ای پرتــاب می کنــم و احســاس مــی کنــم دیگــر  ب
کارایــی اش را از دســت داده. بایــد جدیــدش را بــردارم. داشــتم ســواالت امتحانــی 
را طــرح می کــردم کــه دیــدم چیــزی روی ماســک می جنبد.خــوب نــگاه کــردم. 
چــه مــی توانســت باشــد؟ ذره هــای غبــار یــا یــک حشــره کــه در محلــی گــرم و نــرم 
جــا خــوش کرده بــود. ناگهــان صــدای آن جنبنــده روی ماســک رشــته افــکارم را 

پاره کــرد.
خوب خوش می گذرد. ها؟

ترســیدم. بــه او گفتــم بببلههــه؟! ایــن دیگــر چیســت؟ چــرا پیدایــش نیســت؟ 
چــه موجــودی اســت کــه اینقــدر ریــز اســت ولــی حــرف می-زنــد؟ گفتــم کجایــی؟ 

چیســتی؟ خــودت را نشــان بــده.
صدایــش را بلنــد کــرد و خنــده ای کــرد، هــم چــون خنده هــای دوســتم بلنــد و 
خنــده دار، البتــه بمانــد دوســت مــن و ایــن جنبنــده در خیلــی چیزهــا  بــه هــم شــبیه 

نیســتند )مثــال در قیافــه( امــا حداقــل در نحــوه خندیــدن از یــک قماشــند.
اگــر قراربــود خــودم را نشــان بدهــم کــه یــک ســال آزگار تــو و دنیــای اطرافــت 
را بــه هــم نمــی ریختــم و همــه را خانه نشــین نمی کــردم. حــاال فعــال وقــت نشــان 

دادن نیســت.
از حرف هایــش چیــزی ســر درنیــاوردم. گفتــم یــا حــرف میزنــی یــا بــا همیــن 
شیشــه ی الــکل )نگارنــده اشــاره می کننــد کــه ایــن الــکل، صرفــا جهــت ضــد 

عفونــی کــردن می باشــد( بزنــم تــو ســرت؟
گفــت نــه نــه غلــط نمــودم، اســم الــکل را نیــاور کــه دودمانم را ســرویس اساســی 
خواهدنمــود. هنــوز نفهمیــدی. منــم راحــت جانــت. آن کــه باعــث شــده روز هــا در 
خانــه بنشــینی و ناراحــت کالس درس و مدرســه و ..... نباشــی. همــان کــه معلــم هــا 

کوویدم بابا، ۱۹
دردودل کرونایی یک معلم
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را یــک جــا بــه خانــه آورد و عــالوه بــر تعطیلــی عیــد و تابســتان، روزهــای دیگــر را 
هــم برایشــان تعطیــل کــرد تــا بلکــه راحــت باشــند انــدر بادیــه. همانــی کــه ســنگینی 

ماژیــک کــه ســخت ترین کار معلمــی بــود را از دوششــان برداشــت.
بــه او زل زده بــودم؟از حرف هایــش چیــزی ســردرنمی آوردم. چــه بــود کــه نبــود 

و مــرا راحــت کرده بــود؟
باز زد زیر خنده که عجب خنگی هستی کوویدم بابا، 1۹

ــه ی  ــمت شیش ــم س ــردک! رفت ــی م ــکار می کن ــا چ ــن ج ــم ای ــدم و گفت ــا پری از ج
الــکل کــه دیــدم بغــض گلویــش را گرفــت. گفتــم هنــوز کــه نپاشــیده ام گریــه ات بــرای 

چیســت؟
گفــت تــازه می خواســتم  بــا تــو دردودل کنــم. قیافــه ی مظلومــش قانعــم کــرد 
بگــذارم حرفــش را بزند.گفتــم صبرکنــم ببینــم چــه می گویــد و بعــد هــم سرمســتش 

کنــم از بــاده ی نــاب.
کوتــاه و ســنگین حــرف مــی زد. از طبیعتــی می گفــت کــه بعــد از آمدنــش انــگار 
جانــی دوبــاره گرفتــه و از خیابان هایــی کــه خلــوت شــده و... . خــوب گــوش می کــردم 

و در نــگاه نامعلومــش چشــم دوختــه بــودم کــه آخــر صحبتــش بــه کجــا می رســد.
ــت را میگیری هــا.  ــوب اســتراحت می کنــی و حقوق راســتی. تــو بگــو ناقــال. خ

ــر. ــش را بب ــت ســاخته ام. حال خــوب برای
به او گفتم حال و حوصله ی شنیدنش را داری؟

ــری  ــخره ی دیگ ــده ی مس ــاز خن ــدارم و ب ــو کاری ن ــل ت ــم مث ــن ه ــت آری م گف
کــرد. بــه او گفتــم صبــح کــه از خــواب بیــدار می شــوم نگــران بچه هایــی هســتم کــه 
بایــد در کالس شــرکت کننــد. نکنــد گوشــی یــا کامپیوتــر ندارنــد؟ اگــر دارنــد نکنــد 

ــد؟ ــتند و در کالس نمی آین ــری هس ــغول کار دیگ مش
کالســم شــروع مــی شــود. خبــری از خنــده و شــوخی های وقــت و بی وقــت 
دانش آمــوزان نیســت. اوج ارتباطمــان ســالم و حاضری زدن هــای پیاپی شــان اســت. 
درس را می دهــم و نمی دانــم آن طــرف چــه خبــر اســت؟ درس را گــوش می دهــد 
ــون  ــت؟ اکن ــغول اس ــه مش ــه چ ــد و ب ــرف می زن ــی ح ــه کس ــا چ ــد؟ ب ــازی می کن ــا ب ی
ــا او برخــورد می کــردم و همــه را  ــا دیــروز اگــر دســتش می دیــدم ب دنیایــی را کــه ت
ــرار  ــتانش ق ــی در دس ــم را، به راحت ــای عظی ــن خط ــد ای ــاره کنن ــه چ ــتم ک می خواس
ــه ی  ــی آورد. محل ــه در م ــه و محل ــدام کوچ ــر از ک ــا س ــن دنی ــم در ای داده ام و نمی دان

ــان خوشــبختی؟ ــا خیاب فســاد ی
درســم تمــام شــده، تکالیــف را بــه آن هــا می گویــم و اینجاســت کــه کارم شــروع 

می شــود. بایــد چــکار کنــم؟
تکالیــف قبلــی را بررســی کنــم یــا ســواالت امتحــان واجب تــر اســت؟ یــا خــوب 
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اســت ســراغ لیســت بی انتهــای پیام هایشــان بــروم کــه هر کســی یــک مســئله ی 

مربــوط و نامربــوط را عنــوان کرده اســت؟
بــه دانش آمــوزی جــواب دهــم کــه دلیــل دیــر فرســتادن تکالیــف قبلــی اش را 
ضعیــف بــودن اینترنــت محــل عنــوان می کنــد در حالــی کــه می دانــم همســایه ی 

ــت؟ ماس
ــن  ــه از ای ــن همــه بحــث و درس و ســوال گل ــن ای ــه بی ــادری جــواب دهــم ک ــه م ب
دارد کــه چــرا تکلیــف زیــاد داده ام یــا چــرا گفتــه ام زیــر ابــروی بچــه ات چشــم اســت؟
یــا شــاید بهتــر اســت دالیــل یکــی دیگرشــان کــه چــرا امتحــان قبلــی را نــداده 
و غایــب کــرده اســت بشــنوم بهانه هــای الکــی او را بپذیــرم؟ یــا پــدر و مــادری 
ــا  ــم ی ــر و مهنــدس مجــازی بســازند را تحمــل کن ــد  امســال از بچه شــان دکت ــه بای ک

ــم؟ ــار برایشــان تکــرار کن ــد یــک حــرف را صــد ب آن هایــی کــه بای
ــح داده ام  ــم تمــام می شود.هر کدامشــان را بارهــا برایشــان توضی ــم ک ســوال ها ک
ــی انــگار کــه یــاد نگرفته انــد بــه چیــزی توجــه کننــد. تدریــس آنالیــن بیــش از  ول
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همــه چشــم جهان بیــن و گــردن و ســتون فقراتمــان را مــورد عنایــت قرار داده اســت.
تدریســی یــک طرفــه و کســل کننده ای کــه نصــف  روزم را گرفته اســت بــه پایــان 
می رســد و می خواهــم کمــی اســتراحت کنــم. چشــمانم گــرم شده اســت و دارد بــرای 
یــک چــرت عصرانــه آمــاده می شــود کــه زنــگ گوشــی مــرا تــکان می دهــد. چــه کســی 
اســت؟! چــه کار واجبــی داشــته کــه ایــن موقــع زنــگ زده اســت؟ برمــی دارم. الــو ......
و شــروع می کنــد صحبــت از مشــکالت و گرفتاری هــا و جانب داری هــای بیخــود 
از دانش آمــوز، کــه چــرا آن طــور نشــد این طــور شــد؟ و می مانــم چــه جوابــی بگویــم. 
نیمه هــای شــب رفیــق مــن و همکارانــم شــده اســت و شــش ســاعت تدریــس حضوری 
ــود و  را برایمــان شــصت ســاعت کرده است.ســاعت ۲ شــب اســت، چشــم ها خواب آل
خســته از کاری کــه از صبــح تــا شــب درگیــرش هســتم و بــرای آنجــام آن هــدف اصلــی 

انتقادهــا و پرحرفی هــای جامعــه امــروز شــده ام.
امتحــان دارم بایــد برگــزارش کنــم. بــه حــدی وقــت داده ام کــه بتوانــد به راحتــی 
ــد و قطعــی اینترنــت را وســط می کشــد  ــه می کن بنویســد. اضطــراب و  ....... را بهان
و نفریــن کــه چــرا نگذاشــتی پســرم امتحانــش را بدهــد. بگذریــم از لحــن صحبــت 
ــه  ــوزی ک ــت. دانش آم ــروز اس ــران ام ــق ای ــال منطب ــه کام ــان ک ــرز برخوردهایش و ط
در کالس حضــوری ســرش را بــاال نمــی آورده، آن چنــان در مجــازی بــا تــو صحبــت 
می کنــد کــه بــاورش برایــت ســخت اســت و باالتریــن انتظــارات را از تــو دارد. چه کار 

می شــود کــرد؟؟ بایــد ســاخت تــا آبادانــی بشــود. بــه بــه! آبادانــی از دل ویرانــی.
مــی شــنوی؟ بعــد از گذشــت ســه مــاه تدریــس و پاســخ و بــه انــدازه ی یکســال 

حمــل بــار بــه تــو فشــار وارد شــده و دو 
دلــی کــه آیــا نتیجــه می دهــد یــا نــه؟  
تفســیر  بیــکاری  را  این هــا  آنوقــت 
ــد.  ــش بدانن ــت خوردن ــول مف ــد و پ کنن

تــو باشــی چــه می کنــی؟
و  بــود  رفتــه  نشــنیدم.  جوابــی 
کــردم  نــه نگاهــش را حــس  دیگــر، 
نــه صدایــش را. دقــت کــردم. شیشــه ی 
خالــی  میــز،  روی  وارونــه  الــکل 

  . د ه بو شــد
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-الو، برنامه ی بزنگ و بگو؟صدای منو می شنوین؟
+بله شما روی خط هستید لطفا خودتونو معرفی کنید.

-گیره زاده هستم از ته انباری تماس میگیرم.
+ چه کمکی از دست ما برمیاد؟

-مــن زنــگ زدم اعتــراض کنــم چــرا مســئولین بــه داد مــا نمیرســن؟ از زمــان بــزرگ فامیلمــون 
گیــره سوســماری تــا همیــن نــوه ی  کوچیــک مــن گیــره کاغــذ، قیمت هــا ثابــت مونــده .

+ بلــه حــق بــا شماســت ثبــات اقتصــادی چنــد ســال اخیــر صــدای خیلــی از وســیله ها رو 
درآورده؛ همیــن امــروز همــکار مــا، خانــم منگنــه زن بــه کشــور همســایه مهاجرت کــرد؛ می گفــت 

ــت. ــان این جاس ــی بی هیج ــر از زندگ ــا بهت ــای اون ج ــوی انباره ــدن ت ــکار ش ــی احت حت
ــا زمانــی کــه اینجــا بــود کار و بیمــه و  ــه ی مــن، ت -خــدا از دهنتــون بشــنوه؛ همیــن پســر خال
درآمــد ثابــت داشــت؛ نتیجــه اش چــی شــد؟  افســردگی! امــا از وقتــی کــه رفتــه شــب می خوابــه، 

ــدار می شــه قیمتــش دو برابــر شــده؛ دیگــه چــی میخــواد از ایــن زندگــی؟ ــح بی صب
+بلــه درســته؛ از وقتــی کــه افزایــش حقــوق دو برابــری همــه ی مشــاغل تصویــب شــده، آمــار 

خودکشــی زیــاد شــده. نمی دونیــم مشــکل از کجاســت.
-مشــکل مــا از وقتــی شــروع شــد کــه مغزهامــون فرار کــردن. خبــر داریــن آچــار فرانســه از 
وقتــی کــه رفتــه چقــدر کار و بــارش رونــق گرفتــه؟ عقلــش خــوب کار می کنــه تمــوم جنس هــا رو 
ــد  ــوزم بای ــود هن ــده ب ــر می فروشــه؛ اگــه مون ــدا نشــد دو براب ــی هیچ جــا پی ــازار میخــره وقت از ب

ــه! ــرد ک ــرفت نمی ک ــرد پیش ــاز می ک ــین ها رو ب ــط ماش ــا ضب ــوی کوچه ه ت
+ مثــل اینکــه از خبرنگارمــون یــک تمــاس فــوری داریــم کــه بایــد وصــل کنیــم، شــما روی خــط 

هســتید......ما صــدای شــما رو نمــی شــنویم ....آقــای پیــچ گوشــتی شــما کجــا هســتید؟
*همــکار گرامــی صــدای منــو از صــِف خریــد گیــره از کشــور همســایه میشــنوین. اخبــار 
ــث  ــن باع ــت ؛ همی ــده اس ــه ی آین ــا در هفت ــری گیره ه ــت دو براب ــش قیم ــی از افزای ــی حاک محل
ــه ای کــه انجــام دادیــم جمعیــت  ــق مصاحب ــره شــده. طب ــد گی ــرای خری ایجــاد ترافیــک و صــف ب
کثیــری از مــردم حتــی نمیدونــن چــه اســتفاده ای از گیره هــا می کنــن و بــا شــعار »امــروز خریــدن 

ــوم آوردن! ــا هج ــه مغازه ه ــدن«، ب ــز نخری ــر از هرگ بهت
- ِا ِا ِا  مثــل اینکــه چنــد نفــر ســر خریــدن یــک بســته دعواشــون شــده مــن بایــد ....بیــب بیــب 

بیــب 
+ متاسفانه تماس رو از دست دادیم آقای گیره زاده مجددا گوشمون با شماست.

- بیب بیب بیب 
+خــوب مثــل اینکــه آقــای گیــره زاده هــم رفتــن خودشــونو بــه صــِف خرید برســونن؛ بــا آرزوی 

موفقیــت بــرای ایشــون، آهنــگ طــال ای طــال بــا قیمــت ثابــت طــال رو تقدیــم شــما مــی کنیــم.

آن چنان رونق اقتصادی
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اینجــا، قلمــرو، درِب پایتخــت کشــور قلمســتان اســت کــه تــک تــک مــردم ایــن کشــور هــر 
ســاله بــه ایــن مــکان آمــده و صحبت هــای خــود را بــا مــردم یــا مســئولین می گوینــد. ســپس هــر 
ســاله بــه دســتور حضــرت اســتادی،  جمــالت مهــم ایــن قســمت را زیــرش خــط کشــیده و آن 
را بــه ســر در پایتخــت منتقــل کــرده و بــا آب طــال می نویســند. در ایــن صفحــه، بــه تفصیــل و 

بررســی »جمــالت ســردری« می پردازیــم تــا بلکــه از بعضــی از آن هــا ســردربیاوریم.
• بعضی ها هم سیکس فک دارند از بس که حرف می زنند.

ــا  ــوش ج ــی ت ــبت های مثلثات ــت نس ــو بای ــار کیل ــه! چه ــز عجیبی ــم چی ــا ه ــه آدم ه • حافظ
ــا تــوش جــا شــده. ــار آدم ــار ترابابــت حــرف و رفت ــی چه نمیشــد ول

• بین »آها« ، »عجب« ، »که این طور« ، » چی بگم« و »باشه« در رفت وآمد ایم.
• آدمــا حتــی واســه انتخــاب شــیرینی هــم خوشگل ترشــو انتخــاب می کنــن بعــد میگیــن 

ظاهــر واســتون مهــم نیســت!
• طــرف نوشــته تحریــم چیســت؟! تــو کــه باشــی هیچــی مهــم نیســت؛ ســخنگوی مجلــس 

ســنای آمریــکا اعــالم کــرد ایــن جملــه ســاختار تحریم هــا را از هــم پاشــید.
• می خــوام یــه کتــاب بنویســم رازهایــی بــرای آرامــش؛ بعــد تــو کل صفحاتــش بنویســم 

غصــه نخــور، چایــی بخــور.
• ایــن کــه میگیــن کاش میتونســتم بــا ســیب زمینی ســرخ کرده ازدواج کنم، واقعــا بنظرتون  

اگــه ســیب زمینی میتونســت ازدواج کنــه میومد شــمارو بگیره؟!
• یــه ســری حرفــا هــم هســتن کــه عواقبــش مســتقیما روی قلبــت اثــر میــذاره،  خــردت 

میکنــه، مچالــه میشــی و آروم فــرو میریــزی؛ مثــل: شــام ســوپ داریــم.
• به ما هم بگین چجوری اینقدر باکالس عطسه می کنین! کـ آ پیتی سه؟!

• دوتا چیز آدمو پیر می کنه، یکی بچه ی فامیل و یکی زیرنویس ناهماهنگ.
• تنها چیزی که تهش خوب تموم میشه قابلمه ماکارونیه!

• خواب یکی از بهترین نعمت های زندگیه که تازه بابتش هم پول نمیخواد بدی.
• مــن روزی شکســت عشــقی خــوردم کــه مامانــم واســه تولــد یــازده ســالگیم چای ســاز 

خریــد.
• نســلی هســتیم کــه پدرمادرمــون میگــن بچــه ی مــا از ایــن کارا نمــی کنــه و مــا تمــوم اون 

کارا رو می کنیــم.
• »هرکــی بــوده آشــنا بــوده« اولیــن حرفیــه کــه اینجــا بعــد از یــه دزدی می زننــد؛ ایــن قــدر 

بــه آشــنا و فامیــل ارادت داریــم مــا!
• یه قوری چایی از هشتاد درصد آدمایی که کنارتون هستند مفیدتره.

• پیوند انسان با پتو در صبح هایی که هوا سرده از هر پیوند کوواالنسی هم قویتره.

قلمرو
با آب طال سردر پایتخت نوشتند:




