
1

ريا
سو

سان
نز 

 ط
گي

هن
فر

مه 
لنا

ص
ف

14
00

ین
رد

رو
- ف

ه7
مار

ش

فصلنامه فرهنگي طنز سانسوريا
شماره7- فروردين1400

7
پرواز بی بال خاله

يک وام خیلی خیلی کوچولو

اينستاگرام چیز بسیار خوبی است 3

6

17



3

ريا
سو

سان
نز 

 ط
گي

هن
فر

مه 
لنا

ص
ف

14
00

ین
رد

رو
- ف

ه7
مار

ش

هــر فــرد در ســال نــو تصمیــم می گیــرد تغییــری در زندگــی خــود 
ــد. ــاد کن ايج

ما تصمیم گرفتیم امسال از اينستا استفاده کنیم.
اينستاگرام برای خانواده ها چیز بسیار خوبی است.

ــتاگرام  ــی اينس ــبکه اجتماع ــد ش ــه می گوين ــوم ک ــور عم ــاف تص برخ
ــذاب و  ــزار ج ــیار اب ــدم بس ــده معتق ــت، بن ــواده هاس ــان خان ــای ج ب

ــت. ــردی ای اس کارب
اينســتاگرام در بــدو ورودش بــه منــزل مــا عیــدی اش را بــه مــا داد. 

اولیــن مزيــت و شــگفتانه ايــن اپ از لحظــه ثبــت 
نــام پــدر و مــادرم در ايــن نــرم افــزار شــروع شــد.
آن  از  مــا  کــه  شــکر  مرتبــه  هــزار  صــد  را  خــدا 
خانواده هايــش نیســتیم کــه زبانــم الل آنقــدر غــرب 

ــن  ــد و م ــدا می زنن ــر را ص ــام يکديگ ــادر ن ــدر و م ــه پ ــده اند ک زده ش
از لحظــه ای کــه بــه ســن تشــخیص رســیدم فکــر می کــردم نــام پــدرم 

ــت. ــی اس ــر حاج ــادرم همس ــام م ــی و ن حاج
حال به لطف آی دی هايشان نامشان را می دانم.

اينستاگرام باعث تنوع در سفره غذايی ما نیز شده است.
ــد  ــه نباي ــديم ک ــان ش ــا و بااليم ــی ج ــع ب ــه توق ــا متوج ــه م از روزی ک
خالــی  برنــج  روز  هــر  خــورد  خورشــت  بــا  را  برنــج  همیشــه 

. يــم د ر می خو
ــا  ــود، ت ــر نب ــد خب ــب عی ــی ش ــا ماه ــو ب ــبزی پل ــز از س ــال نی امس
ــی  ــاش فراوان ــه ت ــان )ک ــن اپ مادرم ــود اي ــت وج ــه عل ــه ب اينک
ــخ  ــه طب ــروع ب ــود( ش ــر ش ــک اينفلئونس ــه ي ــل ب ــا تبدي ــد ت می کن
ســاندويچ بمبــی کــرده اســت و بــا ذکــر »بــه بــه؛ رخ کارو ببیــن !« 

ــت. ــرده اس ــاده ک ــان آم ــذا را برايم ــن غ اي
ــزار  ــرم اف ــن ن ــد اي ــال جدي ــه در س ــی ک ــات زيباي ــی از اتفاق يک
برايمــان  رقــم زده اســت، توجــه بیشــتر مادرمــان بــه اعضــای 
خانــواده مخصوصــا حــاج آقاســت؛ همســر حــاج آقــا اخیــرا هــر 
لحظــه در حــال فیلم بــرداری از حــرکات ماســت. البتــه مــن متوجــه 
ــای  ــم ج ــاز ه ــی ب ــت ول ــی اس ــدف بیوت ــای ص ــه چالش ه ــدم ک ش

ــد. ــه می کنن ــا توج ــه م ــه ب ــت ک ــی اس ــکرش باق ش
اينستا حتی نصايح پدرم را در سال جديد عوض کرده است.

پــدرم کــه ايــن اواخــر رقابــت تنگاتنگــی بــا مرحــوم لقمــان بــر ســر 
تعــداد نصیحــت دارنــد ايــن روزهــا بــه برکــت وجــود اينســتاگرام 
ــت  ــر نصیح ــس از ه ــد و پ ــاد کرده ان ــود ايج ــح خ ــی در نصاي تنوع
ــش  ــان را افزاي ــوذ کامش ــت نف ــس ماس ــای س ــعر زيب ــر ش ــا ذک ب

می دهنــد.  
ــش  ــم افزاي ــرادرم را ه ــز ب ــطح طن ــتاگرام س ــال 1400 اينس در س
ــد:»  ــپ می کن ــن تاي ــای آناي ــت. در کاس ه ــمگیری داده اس چش
ــب  ــا تعج ــتاد ب ــه اس ــس از اينک ــافم و پ ــرده چارش ــا ن ــم باب هارمان
ــی  ــگ اصل ــرده و آهن ــت ک ــو را ادي ــن ويدئ ــد اي ــن را خوان ــن مت اي

را قــرار می دهــد.«
خدا را شکر که اينستاگرام وارد خانواده مان شده است.

امیــدوارم شــما هــم بــا نصــب ايــن نــرم افــزار زندگــی شــادی در 
ســال جديــد داشــته باشــید.
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ــماره از  ــن ش ــت هفتمی ــان اس ــش رويت ــه پی ــريه اي ک نش
در  کــه  باشــد  مــي  سانســوريا  طنــز  فرهنگــي  فصلنامــه 

فرورديــن مــاه 1400 منتشــر شــد. 
مــا بــراي گرفتــن مجــوز خیلــي تــاش کرديــم و ماحصــل ايــن 

تاشــمون شــماره مجــوز 992687 شــد.
 هــر نشــريه يــک پــدر داره، کســي کــه اعضــاي نشــريه مثــل 
بچه هايــش هســتند و آقــاي ســیدمحمدجواد کیشــبافان 

چنیــن شــخصیتی رو اينجــا دارنــد.
 تــو هــر گروهــي يکــي دو نفــري هســتند کــه هدايــت بقیــه 
انجــام  تــا کارهــا طبــق برنامــه  بــه عهــده مي گیرنــد  رو 
ــاز  ــم فرن ــم خان ــا ه ــه اينج ــش برس ــه هدف ــروه ب ــه و گ بش
ــئولیت  ــن مس ــرد اي ــن ناصری ف ــاي محمدامی ــن و آق پاک بی

ــد.  ــده دارن رو برعه
و  خانم هــا  دوش  روي  نشــريه،  اصلــي  زحمــت  البتــه 
ــدی-  ــزه تجوي ــار- فائ ــه بوج ــکار- فاطم ــه اف ــان: يگان آقاي
خــوش  موحــده  چرخــی-   ريحانــه  تقــی زاده-  يگانــه 
ــب  ــي- زين ــه صالح ــی- اله ــه زينل ــدا زارع- فرزان ــع- ن طب
زهــرا  عابدی پــور-  مهــدی  طوقانــی-  فريبــا  طالــب- 
ــث  ــان- حدي ــه معماري ــي- فاطم ــا مردان ــی- علیرض غوريان
امیرعلــي  نجفــی-  مجیــد  میرزائــی-  علــی  میرزائــی- 
ــدون  ــت و ب ــمی هس ــا هاش ــران- نیکت ــت باجگی وطن دوس

وجــود اون هــا سانســوريا معنــا نمیــده.
 اگــر مي بینیــد کــه متن هــا و عکس هــا اينقــدر منظــم و 
ــه  ــم عطی ــود خان ــر وج ــد بخاط ــرار گرفتن ــم ق ــار ه ــا کن زيب

صادقــی هســت.
ــم  ــن ه ــراي همی ــندگیه ب ــک نويس ــتن نم ــط نوش ــا غل قطع
تــا  مي کننــد  بررســي  رو  هــا  متــن  صالحــی  الهــه  خانــم 

نشــريه زيــادي شــور نشــه ):
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ــش را  ــر ماندن ــاي آخ ــت روزه ــرما داش ــه س نن
ــو نــوروز  ــش را بــه عم مي گذرانــد. او بايــد جاي
مــي داد. ايــن بــار بیشــتر حواســش را جمــع 
می کــرد چــون پارســال اشــتباهی جايــش را بــه 
کرونــا داد و صبــح جمعــه فهمیــد اشــتباه کــرده 
اســت، چنــد روز گذشــت و ننــه ســرما لباســش 
ــو  ــت عم ــه رف ــت. او ک ــرد و رف ــور ک ــع و ج را جم
نــوروز پايــش را گذاشــت بــه آبــادي. عمــو 
نــوروز يکــي يکــي دِر خانه هــا را مــي زد و بــه 
آن هــا بهــار و گل و ســبزه هديــه مــي داد امــا بــه 
ــرود. ــه ب ــل خان ــت داخ ــا نمی توانس ــر کرون خاط

او همیــن طــور کــه مي رفــت بــه خانــه اي رســید 
عمــو  نــداد.  جــواب  کســی  زد  در  وقتــی  امــا 
پیرزنــي  زد.  در  محکم تــر  بــار  ايــن  نــوروز 

آهســته در را بــاز کــرد.
عمــو نــوروز بلنــد گفــت:» ســام پیــرزن! نکنــه 

خــواب مونــدي، مــن بــرات هديــه آوردم.« 
ــواب  ــه خ ــی ک ــت:» اون ــي گف ــا ناراحت ــرزن ب پی
ــل اون  ــه مث ــن ک ــود! م ــرما ب ــه س ــد نن می مون
عاشــق چشــم و ابــروت نیســتم. ولــی وقتــي کــه 
ــه  ــدارم مگ ــر ن ــربازم خب ــر س ــه از پس دو ماه
می تونــم جشــن بگیــرم کــه نــوروز اومــده؟ 
ــه  ــازات داره ک ــم مج ــون ه ــه قان ــل ب ــه عم مگ
ــايد مثــل بقیــه  ــن پســر جريمــه شــده؟ ش اي
ــار  ــرد از فش ــف می ک ــا تعري ــه قب ــتاش ک دوس

ــه.« ــرده باش ــی ک خودکش
       عمــو نــوروز بــرای خوشــحال کــردن پیرزن به 
ــداره.  ــي ن ــه ناراحت ــا اينک ــت: »ای باب دروغ گف
اتفاقــا تــو راه کــه داشــتم میومــدم بــه پــادگان 
هــم يــک ســر زدم. بــه همــه ســربازا عیــدی 
ــی زود  ــود، خیل ــوب ب ــون خ ــودن و حالش داده ب
هــم میــاد مرخصــی ببینیــش. ايــن چیزايــی کــه 
ــمنه.«  ــه دش ــه توطئ ــنوی هم ــربازی می ش از س
پیــرزن کــه بــاورش نمي شــد حســابي خوشــحال 

شــد و گفــت: »ممنــون عمــو نــوروز.«
عمــو نــوروز هــم بــا خوشــحالي بهــار را بــه خالــه 
ــه  ــه خان ــا ب ــت ت ــت و رف ــه داد، رف ــرزن هدي پی
ــري رســید. در زد و شــادمان منتظــر مانــد  ديگ
ــن  ــا اي ــرد. ت ــاز نک ــی در را ب ــم کس ــا ه ــا اينج ام
ــي  ــا ناراحت ــي ب ــه زن ــن مرتب ــد از چندي ــه بع ک
جلــوی در آمــد. عمــو نــوروز گفــت: »ســام منــم 

ــار آوردم.« ــون به ــوروز! برات ــو ن عم
امــا زن از ناراحتــي چیــزي نگفــت، عمــو نــوروز 
يــك مرتبــه خنــده اش را خــورد. بــا ناراحتــي 
بهــار  تــو  مگــه  نمي خنــدي؟  پرســید:»چرا 

 » ؟ ي ا نمي خــو
ــا  ــج ت ــودم پن ــن خ ــار؟ م ــدوم به ــت: »ک زن گف

دارم.« بچــه 
عمــو نــوروز پاســخ داد:» اون بهــار نمی گــم کــه! 

ايــن بهــار رو می گــم«
بــرام!  نــداره  فرقــی  گفــت:»  جــواب  در  زن 
تــو  کامــل  اومــده  کرونــا  وقتــی  از  شــوهرم 
بیمارســتان درگیــره، هفتــه ای چنــد ســاعت 

میبینیمــش فقــط! حــاال مــن بــه جهنــم ايــن 
کــه  هــم  مــردم  می گیــرن.  بهانــه  بچه هــا 
ــفر  ــدر س ــم اينق ــو ه ــگار! مارکوپل ــه ان ــگار ن ان

» . فــت نمی ر
ــا  ــاز ب ــي ب ــد ول ــت ش ــي ناراح ــوروز کم ــو ن      عم
ــدم  ــتم میوم ــه داش ــا االن ک دروغ گفت:»اتفاق
جــاده خالــی بــود. تــو بــازار هــم کــه پرنــده 
بدبخــت  فروشــنده های  ايــن  و  نمــی زد  پــر 
ورشکســت نشــن خوبــه. ايــن واکســنی هــم کــه 
ــه  ــا ب ــه زدن و کرون ــردن ب ــروع ک ــده ش وارد ش
زودی گــورش رو گــم می کنــه.« زن کــه بــاورش 
نمی شــد بــا خــودش گفــت:» عمــو نــوروز خیلــي 

ــا آوردي.« ــه م ــه خون ــار رو ب ــون به ممن
او همیــن طــور رفــت و رفــت تــا بــه خانــه ديگري 
رســید. در زد و منتظــر مانــد تــا کســي در را 
ــه  ــد لحظ ــد چن ــد. بع ــور نش ــي اينط ــد ول ــاز کن ب
ــد  ــوروز بلن ــو ن ــرد. عم ــاز ک ــي در را ب ــرد جوان م
گفت:»ســام بابــا بــزرگ، مــن عمــو نــوروزم! 
ــن  ــبزه و چم ــار و گل و س ــار آوردم، به ــرات به ب

ــر.« ــل بگی رو ازم تحوي
ــدوم  ــار؟ ک ــدوم به ــت:» ک ــي گف ــا ناراحت ــرد ب م
گل و ســبزه و چمــن؟ آدم بیــکار مگــه می تونــه 

بــه ايــن چیــزا فکــر کنــه؟«
عمو نوروز گفت: »چطور مگه؟«

مــرد جــواب داد:» مگــه از پشــت کــوه اومــدی؟ 
می زنــه؟  ســاعت  داره  قیمت هــا  نمی بینــی 
ديگــه مــرغ هــم بــا کارت ملــی میــدن. منــی کــه 
ــوری  ــدم چج ــکار ش ــده بی ــا اوم ــی کرون از وقت

ــم؟« ــد کن ــر بلن ــه ام س ــوی زن و بچ جل
کــوه  پشــت  از  اتفاقــا  آره  گفــت:»  عمــو 
حــاده  خیلــی  مشــکلت  تــو  ديگــه  اومــدم، 
کــه  اونــی  کنــم.  کاری  بــرات  نمتونــم  مــن 
میتونــه هــم چــون عیــد اومــده درگیــر رنــگ 
کــردن ريششــه کاری نمی کنــه.« مــرد گفــت: 

»اوکــی، بــای.«
     عمــو نــوروز ناراحــت راه افتــاد تــا بــه ديگــر 
خانه هــا هــم ســر بزنــد و بهــار را بــه آنهــا 
برســاند. او رفــت و رفــت تــا بــه خانــه ديگــري 
رســید، در زد و گفــت:» منــم عمــو نــوروز 
براتــون عیــد و بهــار رو هديــه آوردم.« و 

ــد. ــت خندي ناراح
ــه  ــي در را ب ــا ناراحت ــري ب ــم پس ــار ه ــن ب اي

ــرد. ــاز ک ــش ب روي
»ســام  گفــت:  و  کــرد  ســام  نــوروز  عمــو 
ــار رو آوردم.  ــرات به ــوروزم ب ــن ن ــرم م پس
ــته  ــك دس ــن« و ي ــبزه و چم ــا گل و س ــاري ب به
امــا  پســرك.  طــرف  گرفــت  را  ســرخ  گل 
پســرك گل هــا را نگرفــت و بــا ناراحتــي گفــت: 
»دلــت خوشــه عمــو نــوروز! مگــه مــن عاشــقم 
کــه بهــم رز قرمــز میــدی؟ اصــا مگــه درس و 
ــر  ــه فک ــز ديگ ــه چی ــی ذاره آدم ب ــگاه م دانش

ــه؟« کن
     عمــو نــوروز بــا ناراحتــي گفــت: »چــرا مگــه 

چــي شــده؟«
پســر گفــت: »از وقتــی ايــن کرونــای گــور 
بــه گــور شــده اومــده همــه چیزمــون مجــازی 

شــده. از هــر 5 دقــه هــم 4 دقــه اش يــا 
ــا  ــتاد ي ــت اس ــا اينترن ــه ي ــن قطع ــت م اينترن
صــدا نمیــاد. تــازه تــو ايــن شــرايط برخــی 
ــرم  ــر ت ــان آخ ــدن و امتح ــر ش ــاتید مبتک اس
ــی  ــه کل ــر جلس ــاش ه ــه ج ــردن. ب ــذف ک رو ح
کوئیــز و تمريــن و پرســش و پاســخ. حــاال تــو 
بگــو بــرای کار کــردن و پــول در آوردن حالــی 

بــه آدم میمونــه؟«
»نه واال«

آدم  بــه  احوالــی  شــدن  عاشــق  »بــرای 
» ؟ نــه می مو

»نه ِبا. ولی باالخره يک ترم مشروط 

شدن هم طبیعیه! خیالت راحت تا ترم 
ــه روال  ــی ب ــه چ ــه و هم ــا رفت ــم کرون ــد ه بع

عــادی بــر می گــرده.«
يکــی  بــود  ايــن  منتظــر  فقــط  کــه  پســر 
گندکاريــش رو توجیــه کنــد گفــت:» خیلــي 
ممنــون عمونــوروز کــه بهــار رو بــه خونه مــون 

آوردي.«
      ســپس بهــار و گل و ســبزه را از عمــو نــوروز 
و  خوشــحال  نــوروز  عمــو  و  گرفــت  هديــه 
ــر  ــر س ــه اي ديگ ــه خان ــا ب ــاد ت ــدان راه افت خن
بزنــد و بهــار، گل، ســبزه، چمــن و شــادي را 

ــد. ــه کن ــا هدي ــه آن ه ب
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خاله ای دارم که از صد فرسخی باشد عیان
شــهره اســت از بــس کــه باشــد دلبــر و بــس 

خــوش زبــان

نامه هايی در پی اش دلدادگان بْنِوشته اند
ــه  ــی گفت ــقش بیــت هاي ــظ ز عش ــعدی و حاف س

ــد ان

زلف او همچون کاغی در شب تاريک، است
چشــم او چــون تیــغ اســت و ابــُرَوش باريــک، 

ــت اس

سرو مشهور غزل های کتاب شاعران
خاله ام باشد که رعناتر بود از ديگران

عاشقان، مدهوش نوش لعل او گشتند، بس
ــت  ــش نیس ــد ، در قیاس ــگ باش ــک رن ــل او ت لع

ــس ک

آه بر خاله که دارد کشتگانی بس زياد 
لیک اين خانم نخواهد يار، تا روز معاد

همنشــین  باشــد  اســت  خــورده  قســم  گــو 
ش ر د مــا

هــم  ابــد  تــا  دانــش،  و  تحصیــل  ايــن  باشــد 
ش بســتر

ناگهان يک روز ديدم خاله را در کافه ای
ديدمش از دور دارد میخورد نسکافه ای

در کنارش بود يک آقا همانند عقاب
قد همانند گل شمشاد، زيبا همچو خواب

عقل من باور ندارد حرف اين چشمان من
مــرد خــوش پوشــی بــه او میگفت:عشــقی جــان 

مــن

میشنیدم حرف عاشق پیشگی بود آن وسط
صحبــت از احســاس و عمــری زندگــی بــود آن 

ــط وس

ديگر آن خاله برايم خاله سابق نبود
در خیالم هی بگفتم او که گفت عاشق نبود

ــر  ــم س ــن ه ــر م ــیدنْد عم ــر کش ــوه س ــه قه ــا ک ت
ــید رس

ــه  ــا ک ــد ت ــل ش ــم، خج ــان رفت ــت پیشش در نهاي
ــد دي

سرخ همچون يک لبو در داخل بشقاب بود
در نگاهــش صدهــزاران فحــش جــاری همچــو 

رود

ســاکت،  حــال  آن  در  کافــه،  در  هــا  لحظــه 
شــت گذ ر د

خاله ام دنبال يک راه فرار و دّبه گشت

گفتم ای خاله نترس از من، که من همرازتم
من شريکت در غمم، من مخزن اسرارتم

بــا کســی چــون مــن نگويــی بــا کــه خواهــی گفــت 
راز؟

من رفیق غارتم، قفل دلت را کن تو باز

ــده  ــک از دي ــنید، اش ــن بش ــرف م ــا ح ــه ام ت خال
ــت ريخ

يکبــاره  بــه  قلبــم  شــدم،  عاشــق  مــن  گفــت 
. يخــت بر

گشته ام ديوانه از ديوانه ای همچون خودم
بســته ام دل بــر دلــی پــر عشــق، خالــی شــد 

ســرم

در سرم ديگر هوا و راهی بر ارفاق نیست 
هیــچ  کــه  ســوگند  شــدم،  هواخواهــش  مــن 

نیســت. اغــراق 

اين دهانم از تعجب همچو غاری باز بود
ــت  ــر خاس ــر او ُو از س ــن ب ــمان م ــد چش ــره ش خی

دود

ديــدم ايــن خالــه کــه مــن ســنگش زنــم بــر 
ســینه هــم

آخــرش دل بســت بــر مــرد و شــدش عاشــق. چــه 
! غم

ای خدايا خوب يادت باشد اين روز عزيز
بخت هر کس را بدادی جز مِن بخت گريز

پرواز بی بال خاله
ريحانه چرخی- فقه و حقوق 99

حديث میرزايی- جغرافیا 98

هزاروسیصدو چارصد رسیده 
وماســک  دســت  بــه  الــکل  هنــوز 

ه کشــید

خدایا سال تازه مرحمت کن
تموم شه قصه ی ویروس کوویده

چی فهمیدیم از این عمر و جوونی
که یَک یَک تار موهامون سپیده

ببین کار خدا یک کاسه ی سوپ
یه دنیارو به خاک وخون کشیده

آجیل ها قیمتش تا آسمونها 
دیگه موزو کسی آسون ندیده

یکی گفتا قناعت پیشه کن خب
نخور هرچی گرونه یا مفیده 

الهی ور بیفته نسل این ها
اگرچه در نظر خیلی بعیده 

با این اوضاع خیط اقتصادی
کمر از شدت سختی خمیده

بجای پوِل نو، اقوام وخویشان
میدن عیدی یکی دو تا کشیده

ایشاال سال گاویمون بخیر شه
خیــری  کســی  موشــش  از  چــون 

ه یــد ند

میگن واکسن میاد، ویروسه میره
میاد روزی که از دنیا پریده 

فقط لطفی کنن دوستان چینی
نبلعن هرچی تو دنیا جهیده

امیدوارم که تو اخبارِ امسال
بگن پایان بیماری رسیده
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ــیزده را  ــد س ــه باري ــم ک ــنگ ه ــمان س ــت، از آس ــل اس ــته نق از گذش
ــیزده را در  ــی س ــی نحس ــک وقت هاي ــد، ي ــه در کنی ــه ب ــرون از خان بی
خانــه نگــه نداريــد هــا! در روايــت آمــده ســنگ، ايــن کــه کرونــا اســت 
ــود،  ــم نمی ش ــن ه ــه ش ــک دان ــدر ي ــی ق ــع کن ــان را جم ــِه همش ــر و ت س

ــد. ــا نمی بارن ــم اص ــد ه بع
اگــر اتفاقــی داشــتید رد می شــديد و رفتــه ايــد عیــد ديدنــی، بعــد از 
ــت  ــد انگش ــاش« بروي ــودت ب ــب خ ــه »مراق ــنیدن جمل ــی و ش خداحافظ
کوچیکــه پايتــان را چنــد بــار بزنیــد بــه پايــه مبــل، ولــی وانمــود کنیــد 

ــت!  اتفاقیس
در ايــام عیــد همــه آنهايــی کــه لبــاس نــو بــه تــن دارنــد را محکــم تــر 
ــل عیــد را در خیابان هــای  ــد روز قب ــد چن ــد در ص ــا ص ــل کنیــد! اينه بغ

شــلوغ ِولــو بــوده انــد و چــه افتخــاری و عیــدی ای بهتــر از کرونــا؟! 
اگــر در ايــام عیــد کرونــا گرفتیــد، آرزو کنیــد ســرطان بگیريــد تــا درد 

اولــی را بشــورد ببــرد.
جســتجويی در بــاب قیمــت میــوه الخصــوص مــوز و گابــی کــرده و بعــد 
از خــوردن دو عــدد قــرص اشــتها آور بــه مهمانــی رفتــه و بــدون توجــه 
ــی  ــوز را ب ــدد م ــی و 4 ع ــدد گاب ــع 4 ع ــا ول ــه ب ــب خان ــکته صاح ــه س ب

توجــه بــه حجــم معــده غــارت کنیــد.
ــک،  ــه ماس ــه الي ــا س ــه ب ــای ممنوع ــرو روی صندلی ه ــوس و مت در اتوب

دو جفــت دســتکش و الــکل در دســت بنشــینید و از اولیــن کســی 
ــد  ــت! بخواهی ــد نشس ــی نباي ــن صندل ــد روی اي ــما می گوي ــه ش ــه ب ک

ــد. ــرفه کن ــان س ــق جانت درعم
مــادران گرامــی! بــرای فرزنــدان خــود ســوپ را بــه عنــوان وعــده 
غذايــی ناهــار يــا شــام قــرار دهیــد و در جــواب اعتــراض آنهــا بــا جملــه 
ــد،  ــان کنی ــورن« سرکوبش ــدارن بخ ــم ن ــن رو ه ــردم همی ــده »م کوبن
البتــه جهــت تنــوع می توانیــد خورشــت کرفــس را هــم امتحــان کنیــد!
خواهــران گرامــی! در اوج حســاس پــی اس بــازی کــردن بــرادران خــود 

دســتگاه بــازی را از بــرق کشــیده و فــرار کنیــد.
يــک جفــت جــوراب پنجاه هــزار تومانــی بخريــد و بعــد از پوشیدنشــان، 

روی دســت هايتان راه برويــد.
در مهمانــی هــا وقتــی دختــران فامیــل را ديديــد مــدام بــا گفتــن 
جمله هايــی؛ مثــل » وای چقــدر چــاق شــدم، وای چقــدر بــد قیافــه 
شــدم، وای پوســتم خــراب شــده« تايیــد آنهــا را بگیريــد و خودتــان را 

آزار دهیــد.
دو هفتــه عیــد را برويــد خانــه عمــه جــان تلــپ شــويد و دو ســه تــا کیــف 
پــر از کتــاب ببريــد، گاهــی کتــاب هــا را نــگاه کنیــد و بگويیــد:» حیــف 

کــه اينجــام وگرنــه درس می خونــدم.«
البتــه می توانیــد دو هفتــه عیــد را برويــد خانــه عمــه جــان تلــپ 
شــويد و مــدام بــا فکــر اينکــه:» االن اگــه کتابــام اينجــا بــودن، درس 
ــويد. ــدان ش ــذاب وج ــار ع ــد و دچ ــان را آزار دهی ــدم!« خودت می خون

سال جديد با حال زار جديد
الهه صالحی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

ندا زارع دانشگاه حکیم سبزواری

زندگی قبل و بعد از کرونا
يگانه افکار مهندسی شیمی 96
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پايتخت6:
شــالی زمــردی، مجــری شــبکهٔ جمهــوری خــواه و 
حامــی دونالــد ترامــپ، فاکــس نیــوز بــا انتشــار 
اينســتاگرام  صفحــه  اســتوری  در  تصويــری 
خــود نوشــته بــود کــه بــا شــوهرش ســريال 
آنهــا  پــس  يعنــی  می بیننــد،  را  پايتخــت 
هــم هــر شــب منتظــر زيرنويــس انگلیســی 
ــود  ــايت های دانل ــی س ــد و حت ــت می مانن پايتخ

ــت!؟  ــر اس ــان فیلت ــم هايش فیل
عبداللهــی  حاجــی  هومــن  تصويــر  حتــی 
پیــج  در  موتــور  بــر  ســوار  نامــزدش  و 
انتشــار  آکونومیســت  مجلــه  اينســتاگرام 
پیــدا کــرده کــه رحمــت خــروس بــاز بــه خــواب 
شــب هــم نمی ديــد ک عکســش در همچیــن 
مجلــه خفنــی منتشــر شــود البتــه خبرهــا حاکــی 
ــری  ــن کم ــس از ف ــان پ ــه ايش ــت ک ــن اس از اي
کــه بهــروز بــه وی زد مــدت مديــدی اســت 
ک نشســته اســت بــه در نــگاه می کنــد و آه 

. می کشــد

بهــروز  رحمــت،  ســواری  قايــق  ســکانس  در 
وثوقــی در مــاه عســل المــپ روشــن کــرد و 
رحمــت خــروس بــاز هــم المــپ روشــن کــرد، هر 
ــا!؟  ــا و آن کج ــن کج ــا اي ــد. ام ــق بودن دو در قاي
البتــه ايــن ســکانس آنقــدر جــذاب اســت کــه 
از  و  شــد  منتفــی   7 پايتخــت  فیلم بــرداری  
ــد.  ــه دادن ــريال را ادام ــن س ــت اي ــپ رحم الم
 7 پايتخــت  در  نیــکا  و  ســارا  کردنــد  اعــام   
ديگــر حضــور نخواهنــد داشــت کــه البتــه اگــر 
هــم اعــام نمی کردنــد کســی متوجــه عــدم 
ــد روی  ــی می توانن ــد و حت ــا نمی ش ــور آنه حض
ــد  ــر کنن ــم فک ــر ه ــن ديگ ــای جايگزي گزينه ه

ــج.  ــا هوي ــا دو ت ــا مث ــت ي ــا درخ ــد دو ت مانن
از وقتــی متوجــه شــدم نقــی معمولــی دســتمزد 
میلیــارد   5 معمولــی  غیــر  رقــم  معمولیــش 
تومــان اســت ديگــر ايــن ارقــام بــه نظــرم غیــر 
معمولــی نیســت، بلکــه خیلــی هــم معمولــی امــا 
بــرای کارگــر و کارمنــد ک غیــر معمولــی کــه چــه 

عــرض کنــم رويايــی اســت. 
مبنــی  معمولــی  نقــی  بینــی  پیــش  البتــه 
بــر تــرور بــا نیســان آبــی هــم دســت کمــی 
ک  نداشــت  هــا  سیمپســون  کارتــون  از 
توانايی هــای ماورايــی نقــی معمولــی را نشــان 

 . هــد می د

نام: حاج آقا مالکی شون
لقب: مجلسی آدم 

استند بای ايشون: نقی معمولی 
اموال: کلیه پنجعلی معمولی

سمت: نماينده قائم شهر 
و امــا در آخــر ايــن ســريال، بــه همــه ثابــت 
ــر  ــان و ه ــر زم ــی ه ــگ مازندران ــه آهن ــرد ک ک
بــه  رو  حالــت  در  حتــی  شــود  پخــش  مــکان 
موتــی! فــرد ناخواســته و بــا ســندروم دســت و 

پــای بــی قــرار شــروع ب رقــص می کنــد. 

نون خ3:
کرونــا  واکســن  بــود  زنــده  اگــر  کســی  چــه 

بــود؟! ســاخته 
_مهلقــا خانــوم: چــه کســی اگــر زنــده بــود قبــل 

از ناســا مريــخ نــورد بــه مريــخ می فرســتاد؟!
_مهلقــا خانــوم: چــه کســی اگــر زنــده بــود مــرغ 

ــرد!؟  ــی را ارزان می ک ــوز و گاب و م
از  تقلیــد  تجربــه  از  بعــد  خانــوم:  _مهلقــا 

ــد  ــی تقلی ــار سکانس ــن ب ــی اي ــای قديم فیلم ه
شــده از بهــروز وثوقــی در فیلــم گــوزن هــا در 

ــد. ــذف ش ــون خ ح ن
 بــه نظــرم فیلــم ســازان ايرانــی عاقــه خاصــی 
ــن  ــه اي ــد وگرن ــز دارن ــی عزي ــروز وثوق ــه به ب
رحــم  خــدا  نیســت،  طبیعــی  تقلیــد  همــه 
ــر و  ــف پیامب ــده يوس ــدت آين ــد م ــا چن ــد ت کن
ــکانس های   ــد از س ــا تقلی ــم ب ــه را ه مختارنام
بهــروز وثوقــی می ســازند. االن واقعــا جــای 
ايــن اســت ک ســعید آقاخانــی بــا بســتن شــال 
ــدن  ــن کوبی ــر زمی ــا ب ــتادن و پ ــر و ايس ــر کم ب
جلــوی وزارت ارشــاد بگويــد چــرا المــپ رحمــت 

را سانســور نکرديــد پــس؟
از  آمريــکا  در  می دانیــد  کــه  همانطــور  امــا 
تاثیرگــذار  کشــور  تاريــخ  در  کــه  افــرادی 
هســتند بــا حــروف اختصــاری يــاد می کننــد 
ماننــد J. F. K _جــان اف کنــدی _و در ايــران 
را،  گــران  اختــاص  و  خافــکاران  و  مجرمــان 

نــون.خ هــم کــه جــای خــود.

همچنیــن بــا کمــی تــاش مضاعــف در آينــده نــه 
چنــدان دور می تــوان از نــون. خ ب عنــوان ورژن 
ايرانــی سیمپســون هــا يــاد کــرد. ايــن ســريال 
ــن  ــه اي ــته ب ــت بس ــا را از پش ــون ه ــت سیمپس دس
گونــه کــه در سکانســی عمــو خلیــل پیــش بینــی 
ــاورد،  ــد رای بی ــال دوم نمی توان ــپ 4 س ــرد ترام ک
را  فرانســه  نمی توانــد  هــم  مکــرون  همچنیــن 
ديگــر  سکانســی  در  حتــی  و  کنــد  جــور  و  جمــع 
انتخابــات مهندســی شــده و حمايــت افــراد دو رو از 
کانديدهــای انتخابــات بــا حمايــت در جلــوی افــراد و 
در ادامــه رأی نــدادن بــه همــان فــرد در پشــت ســر 
همــان اتفاقــی کــه در انتخابــات فدراســیون بــرای 
علــی کريمــی افتــاد را پیــش بینــی کردنــد. آيــا 

ــد؟! ــی آوردي ــان نم ــا ايم واقع

نوروز رنگی:
ــهدی(  ــعودی )مش ــی مس ــور عل ــا حض ــريالی ک ب س
در مشــهد فیلم بــرداری شــده و روايتگــر دهــهٔ 

شــصت در مشــهد اســت. 
از  مشــهد  شــهر  جاذبه هــای  بــه  توجــه  بــا  ک 
کارگــردان خواهشــمنديم دوتــا از جاذبه هــای ايــن 
ــه  ــند ب ــهدی می باش ــر مش ــله و عط ــه ش ــهر را؛ ک ش

ــد.  خوبــی نشــان ده
شــله مشــهدی کــه شــهرت جهانــی دارد و حتــی 

ــم در  ــپ ه ــکا و ترام ــفید آمري ــری از کاخ س تصوي
ــس  ــت، پ ــه اس ــو رفت ــهدی ل ــله مش ــش ش ــال پخ ح
قطــع بــه يقیــن اگــر ايــن عکــس زودتــر پخــش 
ــله دوســتان مشــهد  ــت ش ــپ بــا حماي می شــد، ترام
ــت در دوره ی دوم  ــکا می توانس ــاکن آمري ــرای س گ

مقتدرانــه رأی بیــاورد. 

عــاوه بــر شــله مشــهدی، عطــر مشــهدی هــم بســی 
ــک آدم  ــر ي ــه اگ ــه ای ک ــه گون ــق آب و گل دارد. ب ح
را در يــک اتــاق بــا عطــر مشــهدی فقــط ب مــدت 24 
ســاعت محبــوس کنیــد حتی بمــب هیروشــیما را هم 
گــردن گرفتــه و بــه همــه چیــز اعتــراف می کنــد کــه 

بــا توجــه بــه ايــن ويژگــی و قابلیــت 
عطــر مشــهدی بــه گمانــم ســران 
اســتفاده  عطــر  ايــن  از  داعــش 
ــتارهای  ــه کش ــه هم ــد ک می کرده ان
در  می گرفتنــد،  گــردن  را  جهــان 
مشــهدی  عطــر  همیــن  هــم  آخــر 

ــرد.  ــون ک ــر نگ ــا را س آنه
ايــن اوضــاع  از فوايــد ديگــر عطــر مشــهدی در 
کــرد  اشــاره  موضــوع  ايــن  بــه  می تــوان  کرونــا 
ــر  ــره عط ــط 5 قط ــد فق ــدا نکردي ــک پی ــر ماس ــه اگ ک
ــدت  ــه م ــد آن ب ــد، بع ــتان بزنی ــه لباس ــهدی ب مش
يــک مــاه تــا شــعاع 2 کیلومتــری شــما از هــر موجــود 
ــی!  ــد تضمین ــد، صدردص ــد ش ــاک خواه ــده ای پ زن
در آخــر جانــم برايتــان بگويــد ک بــا ايــن وضعیــت 
ــاهد  ــال 1415 ش ــیما در س ــدا و س ــازی ص ــم س فیل
بچــه مهنــدس 16، ســتايش 24، پايتخــت 63، نــون 
خ46، مختارنامــه و يوســف پیامبــر هســتیم کــه 

ــد.  ــم کن ــا رح ــه م ــدا ب خ
HD  البتــه از زمانــی ک شــبکه های صــدا وســیما

روی  عــرق  بشــود  کــه  داشــتیم  توقــع  شــدند 
پیشــانی مختــار و رژ لــب آمــن هوتــب و ســیبیل 
هــم  بــاز  امــا  ديــد  تــر  واضــح  را  معمولــی  نقــی 
ــبکه های  ــخ از ش ــالی از مري ــای ارس ــت فیلم ه کیفی

صــدا و ســیما بهتــر اســت.

دريافــت  بــا  می کنــم  اعتــراف  شــماره  ايــن  در 
مبلــغ 163 هــزار تومــان پــول نقــد از طــرف خواهــر 
ــیبیلم  ــیما س ــوده س ــم خ ــايد ه ــیما ش ــدا و س ص
ــدان کاری و  ــر وج ــی بخاط ــت، ول ــده اس ــرب ش چ
ــی  ــم خیل ــاز ه ــما دارم ب ــه ش ــه ب ــری ک ــق خاط تعل
ــاز  ــم و ب ــم را گفت ــد می گفت ــه نباي ــائلی ک از مس
مــن  از  نخواهنــد  را  مبلــغ  آن  امیــدوارم  هــم 
ــه  ــدد جوج ــط دو ع ــا آن فق ــون ب ــد چ ــس بگیرن پ
مــرغ و چهــار عــدد گابــی نــارس گرفتــم. امــا 
ــرای  ــد و ب ــاد کنی ــن اعتم ــه م ــد ب ــما می توانی ش
شــماره های بعــدی اگــر خواســتار چــرب شــدن 
ــماره  ــا ش ــد ت ــام کنی ــتید اع ــده هس ــیبیل بن س
کارت بفرســتم باالخــره زندگــی خــرج دارد ديگر! 

با تشکر از توجه شما. 

  ندا زارع دانشگاه حکیم سبزواری

تلويزيون رنگی
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ــون از  ــا کن ــاز ت ــران، از ديرب ــريف اي ــت ش مل
يکــی  و  بــود  يکــی  کــه  قديم هــا  قديــم  آن 
نبــود تــا حــاال کــه غیــر از ويــروس کرونــا کســی 
نیســت، ســیزدهمین روز ســال نــو را تحــت 
عنــوان »ســیزده بــه  در« گرامــی داشــته و بــه 
کــوه و دشــت و جنــگل پنــاه می برنــد و آيینــی 
می کننــد.  اجــرا  را  »صفاســیتی«  نــام  بــه 
ريشــه اصلــی نــام گــذاری ايــن روز هنــوز 
مشــخص نیســت امــا برخــی باســتان شناســان 
ــن  ــرون رفت ــگ بی ــه فرهن ــد ک ــن گمان ان ــر اي ب
ــد  ــردم، بع ــه م ــد ک ــاب ش ــی ب ــه از جاي از خان
ــر  ــخت و نفس گی ــن س ــا آوردن مارات ــه ج از ب
»عیــد ديدنــی« در دوازده روز ابتدايی ســال، 
بالــکل تنظیماتشــان بهــم ريخته و ول کن شــان 
اتصالــی کــرده بــود. صبــح روز ســیزدهم که از 
خــواب بیــدار شــدند و فهمیدنــد بايــد امــروز 
ــان  ــه بزرگش ــی عم ــوه دوم ــی ن ــد ديدن ــه عی ب
برونــد، بــار و بنديلشــان را بســتند و ســر 
بــه کــوه و بیابــان گذاشــتند. باقــی اقــوام 
ــت  ــود، پش ــوری نمی ش ــد اينط ــه ديدن ــم ک ه
سرشــان ريســه شــدند و چــون ديگــر ســر 
ظهــر شــده بــود، همگــی در کنــار هــم جــوج 
ــه  ــه ب ــر هم ــه ديگ ــروب ک ــابه. غ ــد و نوش زدن
تنظیمــات کارخانــه بازگشــته بودنــد، سرشــان 
ــردا  ــه و از ف ــتند خان ــورد و برگش ــنگ خ ــه س ب
ــد،  ــال های بع ــدند. س ــار ش ــی کار و ب ــم راه ه
چــون هنــوز مــزه جوجــه زيــر زبانشــان مانــده 
بــود، ايــن رســم را حفــظ کردنــد و بنــا بــه 
ــس،  ــه ک ــز و هم ــه چی ــذاری هم ــام گ ــادت ن ع
اســمش را گذاشــتند »ســیزده بــه  در«؛ يعنــی 

ــويم.  ــه در ش ــه ب ــیزده از خان روز س
نظــر  بايــد  جماعــت  ايرانــی  کــه  آنجايــی  از 
خــودش را در همــه چیــز اعمــال کنــد و طرحــی 
نــو در انــدازد، ايــن رســم هــم از جهــت محتــوا 
آپديــت  روز  هــر  چرايــی  جهــت  از  هــم  و 

می شــد و نســخه جديدتــری ارائــه مــی داد. 
طــرح  چرايــی  بــرای  بازبینــی،  اولیــن  در 
ــد.  ــرح ش ــیزده« مط ــدد س ــی ع ــوم »نحس مفه
ــای  ــری بحث ه ــت و همه گی ــه جذابی ــه ب ــا توج ب
خرافــی و افســانه پــردازی هــا، ايــن نســخه بــا 
اســتقبال بــی ســابقه مخاطبــان روبــه رو شــد. 
زدن  گــره  آپشــن های  بعــدی  ويرايــش  در 
چمــن بــرای بازگشــايی بخــت، ســپردن مــوارد 
ســفره هفــت ســین علــی الخصــوص ســبزه بــه 
ــی  ــته جمع ــای دس ــزاری بازی ه آب روان، برگ
اعــم از دبرنــا، آب بــازی و وســطی بــه آن نیــز 

ــد. ــه ش اضاف
دربــاره فلســفه گــره زدن ســبزه در تاريــخ 
و  مشــیه  بــار،  اولیــن  کــه  شــده  نوشــته 
ــر  ــا يکديگ ــرث، ب ــای کیوم ــیانه، دوقلوه مش
ازدواج کردنــد )اهلل اکبــر!( و چــون دخترخانــم 
ــته و  ــادی نداش ــر اعتق ــا و جواه ــد ط ــه خري ب
ــه  ــوان، ب ــر ج ــول پس ــو  پ ــته، ک ــم داش ــر ه اگ
جــای خريــد حلقــه ازدواج ســبزه گــره زدنــد و 
ــن  ــد. اي ــام کردن ــان اع ــه جه ــود را ب ــد خ پیون
ــود  ــابی ب ــت و حس ــان درس ــه اسمش ــه ن زوج ک

و نــه ازدواج کردنشــان، متاســفانه تبديــل بــه 
بهتريــن الگــوی ممکــن بــرای جوانــان شــدند. 
بعــد از آن، دختــر و پســرهای جــوان دم بخــت 
بــرای نزديــک گرفتــن اچیومنــت مرحلــه آنهــا، 
هــر ســیزده بــه در ســبزه گــره می زدنــد تــا 
شــايد گشايشــی در بختشــان حاصــل شــود. 
ــدند از  ــه ش ــرها متوج ــت پس ــه گذش ــی ک کم
فلــذا  نمی آيــد،  بــر  کاری  ســبزه  زدن  گــره 
ــری  ــن دخت ــای اولی ــوی پ ــا جل ــد ت ــر کردن صب
کــه ســبزه گــره زد، زانــو بزننــد و خواســتگاری 
بعــدی،  تاش هــای  در  و  کــم  کــم  کننــد. 
فهمیدنــد کــه زانــو زدِن تنهــا هــم کفايــت 
نمی کنــد و باالخــره زن نــاز اســت و مــرد نیــاز، 
يــک انگشــتری، نشــانی، برلیانــی چیــزی بايــد 
دستشــان بگیرنــد. خاصــه، ايــن شــد مــه در 
ــری،  ــم دونف ــم ک ــدی، ک ــای بع ــیزده به دره س
ــفانه  ــدند و متاس ــری ش ــار نف ــری و چه ــه نف س
ديگــر از ايــن مرحلــه عبــور نکردنــد؛ چــون 
هنــوز ملکــه ذهنشــان »فرزنــد کمتــر، زندگــی 

بــود. باحال تــر« 

زردی من از تو، سیزده بدر با من!
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نباشــد  الزم  ديگــر  دفعــه  ايــن  امیدواريــم 
بازيکن هايمــان را بیاندازيــم روی بنــد تــا خشــک 
ــر  ــتیم؟ آخ ــا داش ــه م ــود ک ــانس ب ــن ش ــوند، اي ش
ــخص  ــا؟ مش ــد در ِگل ه ــا را ريختی ــال ه ــرا فوتب چ
نبــود ايــن بــازی، فوتبــال اســت؟ هندبــال اســت؟ 
ــخصی  ــع مش ــا موض ــت؟ دقیق ــاحلی اس ــال س فوتب
نداشــت، حتــی تــوپ هــم خــودش را نمی شــناخت 
و در زمیــن بــازی ول می چرخیــد و بعضــا آدرس را 
هــم اشــتباهی می رفــت و بــه قــول کــی روش همــه 

ــم!  باختی
هــر چــه از زمــان بــازی می گذشــت بازيکن هايمــان 
گــردن  تــا  و  می شــدند  آمیختــه  ِگل  بــا  بیشــتر 
)همــون ِخرِخــره( فــرو می رفتنــد، در حــدی کــه 
اگــر آخــر بــازی آفتابــه بــه دستشــان می گرفتنــد 
ــه ای  ــتند باغچ ــد می توانس ــان آب می دادن و بهش

ــند.  ــته باش ــی داش ــان ُگل ُگل از بازيکن
بــازی انتخابــی جــام جهانــی ۲۰۱۸ را يادتــان آمــد؟! 
ــدف!  ــه ه ــد ب ــا زدي ــت; دقیق ــودش اس ــه خ ــه بل بل
ــه  ــوريه ک ــران و س ــان اي ــی می ــازی کذاي ــان ب هم

فقــط موش هــا را از خانه هايشــان بیــرون آورد 
راه  بــه  اســتاديوم  چمــن  وســط  رودخانــه ای  و 
ــد  ــد، بروي ــر کن ــه خی ــال را ب ــدا امس ــت.  خ انداخ
ــه  ــد ک ــک کنی ــن ۱۴۰۰ را چ ــی ۱۰ فروردي هواشناس
مــوش آب کشــیده تحويــل نگیريــم! هــر چنــد 
اگــر از طوفــان، تنــد بــاد و ســیل جــان ســالم بــه در 
ببريــم، کرونــا از پنهــان تريــن ســوراخ ســنبه هــا 
ــون  ــوری ج ــد:» چط ــدمان و می گوي ــرون می کش بی
دل؟ ســر کیفــی عزيــز؟ ادا آدم حــال َبــدا رو در 
نیــار کــه پیــدات کــردم! ســر ِکیفــی عزيــز... خوبــم 

ــه« ــت رفتن ــه وق ــم ک ــا بري ــی!... بی ــِر کیف س
نــاآگاه«  »منابــع  امــا  نمی دانیــم  کــه  مــا  حــاال 
می گوينــد تاخیــر در شــروع بــازی بــه علــت آن 
بــوده اســت کــه داور بــه دنبــال لبــاس شــنا و 
دمــاغ گیــرش بــوده اســت! مــی گوينــد ديگــر، دِر 
دروازه بســته می شــود دِر دهــاِن ايــن مــردم، نــه! 
بــه  داشــت  فراوانــی  شــگفتی های  بــازی  ايــن 
شــروع  قبــل  فوتبــال  بچه هــای  مثــال  عنــوان 
بــازی، حمــام رفتنــد )ببینیــد چــه زيبــا نــکات 
ــی  ــده؟ کم ــه فاي ــا چ ــده( ام ــال ش ــتی اعم بهداش
بعــد مثل کشــتی بــه ِگل نشســته بــه ِگل نشســتند 
و اواســط بــازی هــم کــه کا لباسشــان تغییــر رنــگ 

ــا  ــونه لطف ــور لباسش ــدند. )منظ ــوه ای ش داد و قه
ذهنــت منحــرف نشــه ): ( 

هــم  اول  از  نگیريــم؛  ايــراد  هــم  خیلــی  ديگــر 
ــان  ــازی می ــود، )ب ــتانه ب ــازی دوس ــازی، ب ــعار ب ش
کنیــد،  قبــول  ديگــر(  بــود  دوســت  کشــور  دو 
صمیمیتــی کــه در ُشــر ُشــر بــاران و ِگل هســت در 
هیــچ چیــز ديگــری نیســت تــازه می توانســتند 
فیلــم هنــدی هــم درســت کننــد؛ در حالــی کــه 
ــت  ــه اس ــرو رفت ــاق ِگل ف ــه در بات ــا کل ــی ت آن يک
و درحــال دســت و پــا زدن اســت ايــن يکــی بــا 
گريــه ســعی می کنــد دســتش را بگیــرد و نجاتــش 

بدهــد، از ايــن رمانتیــک تــر؟!
حــاال جــدا از ايــن مــواردی کــه ذکــر شــد بايــد 
بگويــم بنظــرم ايــن دفعــه هــم فکــر نمی کنــم 
کســی پشــت درهــای اســتاديوم بمانــد و آن طــرف 
بعضیــا در اســتاديوم حضــور داشــته باشــند! همــه 
بــا هــم جلــوی تلويزيــون می نشــینیم و تخمــه 
می شــکنیم و جوگیــر می شــويم و ۹۰ دقیقــه بــه 
ــم  ــازی ه ــر ب ــم، آخ ــون زل می زنی ــه تلويزي صفح
چــه برنــده شــده باشــیم چــه برنــده نشــده باشــیم 

می ريزيــم در خیابــان هــا و جشــن می گیريــم!

رخت آويزها را آماده کنید که بازی داريم!
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می خواهــم دلتــان را بیــاورم ۸ صبــح پنــج شــنبه  
اواخــر اســفند کــه آب پرتقال-بربــرِی بعــد 
دارم  و  خــورده ام  را  صبحگاهــی ام  ورزش  از 
ســعی می کنــم عکــس طلــوع را اســتوری نکنــم. 
مخصوصــا  بــا آن »صبــح بخیــِر« مثــا دســت 
نويــس رويــش، که نشــان اينفلوئنســری اســت 
ــد،  ــان می ده ــح را نش ــه ۵ صب ــاعت ک ــک س و ي
ــر را  ــری ديگ ــک برب ــر. ي ــح بخی ــان صب ــر هم زي
ــن  ــود و اي ــرف ش ــم منح ــا ذهن ــی آورم ت ــو م جل
ــه  دارم،  ــم نگ ــد از 6۲ روز را در دل ــروزِی بع پی
ــن  ــِی بزرگتري ــای اصل ــی از اعض ــیطان يک ــه ش ک
خبرگــزاری  ســاختمانمان را می فرســتد دم در 
ــود.  ــم ش ــش فراه ــش از پی ــا بی ــات ري ــا موجب ت
همــزن  خريــدن  بــرای  »می خــوام  می گويــد 
باهــات مشــورت کنــم.« البتــه از طــرز درزدنش 
اين طــور بــه نظــر می رســد کــه قصــد  اصلــی اش 
بیــدار کــردِن آيداســت. در کمــال نابــاوری دلــم 
ــی  ــط خیل ــم، فق ــش بده ــش فح ــد به نمی خواه
خــودم را نگــه مــی دارم کــه نگويــم:» يعنــی 
کــی می تونــه باشــه ايــن وقــت شــب؟« ايــن 
ــه  ــز اين ک ــدارد بج ــم ن ــی ه ــتن دلیل ــه  داش نگ
ــاز  ــر در را ب ــب! و ديگ ــه ش ــت، ن ــح هس االن صب

ــت.  ــی هس ــه ک ــت ک ــوم اس ــرده ام و معل ک
»ايــن  بــه  رســیده ايم  ســاده،  میلــه  يــک  از 

اس.« کاره   ۹ ببیــن  يکیــو 
مثــل ســیامک انصــارِی دوراِن پیشــا بايــا زل 
هســت  حواســم  و  راهــرو  ديــوار  بــه  ام  زده 
دســتم را طــوری بگیــرم کــه نتوانــد بچپــد تــوی  

ــه.  خان
-تو که فقط يه همزن می خواستی. 

-آره ولــی ايــن يکــی ۹ برابــر اون کارايــی داره، 
قیمتــش فقــط دوبرابرشــه! بــذار همینــو زنــگ 

بزنــم. 
همیــن طــور کــه از پلــه هــا بــاال مــی رود، شــماره 

می گیــرد. 
ــر، رو  ــت، روی اب ــِز درخ ــش روی مغ ــق کفش تق ت
تــن درخت هــا و کا روی مغــز کائنــات اســت. 

در راکــه می بنــدم چونــان بازيگــر يــک فیلــم  
ــرون  ــم را بی ــم و نفس ــه می ده ــه در تکی زرد، ب
می دهــم، بــه هرحــال از آن بازيگرهــا کمتــر 
ايــن مســئله در رفتــارم مشــخص  نیســتم و 
اســت ، درلباســم هــم همینطــور. آن روز کــه  
ــی  ــودم، يک ــه ب ــدی رفت ــک فراي ــرای بل ــه ب جمع
البتــه  راديــدم،  معروفهايشــان  خیلــی  آْن  از 
گفتنــد کــه آن مغــازه بلــک فرايــدی اش شــنبه 
اســت و آنوقــت نتوانســتم خريــد کنــم ولــی 
ــکم  ــم و ماس ــاس تن ــن لب ــنبه، اي ــال ش ــه هرح ب
ــرون   ــا بی ــت وپ ــر دس ــازه از زي ــان مغ را درهم
ــزی  ــتم چی ــودم می دانس ــدم. خ ــیدم و خري کش
از الکچری هــا کــم نــدارم، امــا »بقیه«هــم بايــد 

 . نــد می فهمید
ــه   ــاش همه جانب ــرِک» ت ــال ت ــد االن درح هرچن
بــار  چنــد  هســتم.بعداز  دربیــاری«  چشــم 
امتحــان کــردن مســائل مختلــف مثــل همیــن 
دوم  دســت  اپــل  گوشــی  مــارک دارو  لبــاس 
خودشــان  هــم  بقیــه  دريافتــم  غیــره،  و 
و  الکچــری ام  خیلــی  مــن  اند،کــه  فهمیــده 
نمی آورند.ناگفتــه  خودشــان  روی  بــه  فقــط 
نمانــد درگیــرودار همیــن تــرک  کــه بــودم، 
گــروه  تــوی  فرســتادند  ســخنرانی  چنتــا 
ــه  ــردم ک ــوش ک ــم اول گ ــن ه ــان م خانوادگی م
ــرای  ــی ب ــد، حرف ــرح ش ــوالی ط ــع  س ــر در جم اگ
ــس  ــزت نف ــه ع ــع ب ــم. راج ــته باش ــن داش گفت
ــم  ــم میل ــی رغ ــبختانه عل ــا خوش ــا بود.ام واينه

تحــت تاثیــر قــرار گرفتــم.  
ايــن شــد کــه بــا کارهــای کوچــک شــروع کــردم؛ 
مثــا کمتــر نظــرات بقیــه راجــع بــه خــودم را چک 
می کنــم ازجملــه تعــداد اليــک و کامنــت پیجــم، 
االن خــود روانشناســی آمريــکا هــم رو آورده 
بــه همیــن کارهــای کوچــک. مطالعــه ات اگــر 
اينقــدر کــم اســت کــه ايــن را نمی دانســتی، 
تــو هــم  »بقیــه« را ببــوس بگــذار کنــار چــون کا 

ــودی.  ــت نب دررقاب
ادامــه مکالمــه  مهنــاز بــا مغــازه دار کــه از ســقف 
اجتماعــی  سیاســی  بحــث  مزاحــم  آيــد،  مــی 

اســت.   شــده  روانشناســی مان 

 ۱۰ - بــا لباسشــويی کــه گفتیــن اگــه ببريــم 
درصــد تخفیــف، ايــن االن بــا تحفیفشــه؟ تــا 
بعــد از عیــدم هست؟...باشــه مــن بــا همســرم 

می گیــرم.  تمــاس  می کنــم  مشــورت 
ــب و  ــا ل ــت. ب ــده اس ــروصدا بیدارش ــدا از س آي
ــا  ــپزخانه، ب ــمت آش ــد س ــزان می آي ــه آوي لوچ
صــدای بچگانــه صبــح بخیــری می گويــم ولــی 
ــده  ــزاج خوانن ــب م ــی مناس ــن جمات ــون چنی چ
ــذورم.  ــکان مع ــن م ــش در اي ــت، از آوردن نیس
کار  نمی زنــه؟۱۱  هــم  مگــه  همــزن  -مامــان 

چیــه؟  بقیــه اش 

دوره  ايــن  )بچه هــای  عزيــزم  -نمی دونــم 
ــه کا  ــد، البت ــه دارن ــن جمل ــه اي ــادت ب ــه ع زمان
از االن بايــد بهشــان يــاد بدهیــم ندانســتن 
ــکر  ــدارا ش ــه خ ــا ک ــن حرف ه ــت و اي ــب نیس عی

می کننــد.(  ايجــاد  را  فرصتــش  خودشــان 
تــو بخــور اون پارچــه رو از  بیــا صبحونــه   «-
بیرون،کثیفــه  می بــرم  مــن  دربیــار  دهنــت 
ــد  ــه دريابی ــید ک ــز باش ــدر تی ــدوارم آنق .)امی
ــای  ــه ج ــه ای ب ــه پارچ ــغ کیس ــال تبلی االن درح

هســتم.(«  پاســتیکی 
جــواب  مــن  ســواالی  بــه  اصــا  -»شــما 

» . يــن نمی د
-»باشــه بعــدا بهــت می گــم فعــا وقــت صبحانــه 

است.« 
تدريــس  منظــور  بــه  برمــی دارم،  را  گوشــی 
مــی  در  کــه  اســت،  عیــب  نپرســیدن  عملــِی 
ــم  ــی نويس ــوگل م ــه در گ ــور ک ــن ط ــد. همی زنن
»همــزن ۱۱ کاره چــه کارهايــی می کنــد؟« ، بلنــد 

مــی گويــم:» اومــدم.«
ــويی و  ــین لباسش ــه ماش ــم ي ــه باه ــن اگ -»ببی
ــه  ــد ب ــم ۲۰ درص ــايد بگیري ــه س ــزن و ي ــه هم ي

ــده.« ــف می ــون تخفی ــر کدومم ه

پــول  االن  مــن  و  داريــم  رو  همــه  کــه  -»مــا 
عیــدی.« دم  اونقــدر  نــدارم 

-»وای تــو چــرا نمی فهمــی! میگــم ۲۰ درصــد 
پــول  نگفتــی  مگــه  بعــدم  مــی ده.  تخفیــف 
ــده  ــو ب ــافرت؟! همون ــری مس ــار ب ــتی کن گذاش
ديگــه. نکنــه انقــدر بــی فرهنگــی کــه تــو کرونــا 

بــری اســتانای قرمــز؟« می خــوای 
ــا  ــی واقع ــم ول ــش می کن ــه کاري ــو ي ــاال اون - »ح

ــدارم.« ــاج ن ــا احتی ــه اين ب
پاشــنه  روی  می گويــد  »پــوف«  کــه  درحالــی 
و  شــکند  مــی  را  کفشــش  پاشــنه  می چرخــد. 

لنــگان لنــگان قدمــی برمــی دارد و دانــه فحشــی 
مــی کارد. 

می خواهــم  آشــپزخانه،  بــه  برمی گــردم 
چــی  ناهــار  بپرســم:»مامان جون  آيــدا  از 
حرکــت  يــک  امــروز،  چــون  امــا  می خــوری؟« 
مــن  از  نمی دانــم  يــک  و  داده  انجــام  زشــت 
کشــیده، ايــن حــق را از دســت می دهــد ولــی 
ــی  ــع و مهربان ــادر قاط ــن م ــه م ــل ک ــن دلی ــه اي ب
هســتم، ماکارونــی درســت می کنــم کــه دوســت 

دارد. 
چــون  افتــاده  جلــو  خیلــی  کارهايــم  می بینــم 
صبــح زود بیــدار شــده ام، آيــدا هــم بیــدار 
شــده اســت، پــس از همیــن ســر صبحــی قابلمــه 
و  آب  صــدای  آب.  شــیر  زيــر  می گــذارم  را 
ــی  ــدای وانت ــه ص ــده ک ــی ش ــاز قاط ــوای مهن دع
تــوی کوچــه هــم خــودش را می رســاند بــه ايــن 
ــت  ــه ای نیس ــون فاصل ــا جن ــذاب »ت ــب ج ترکی

ــم.« ــه من ــا ک ازينج
-»مامان مامان.لیمو ترش میخوام.«

-»لیمو نداريم.«
میگــه  داره  توکوچــه  عمــو  بخــر.  -»؛خــب 

داره.« هــم  تخفیــف  تــازه  لیموتــرش. 
ــا  ــی ب ــاز و وانت ــدای مهن ــل ص ــه حداق ــر اينک فک
ــد- ــم، چن ــذف کن ــه ح ــد دقیق ــرای چن ــم را ب ه
برنــده  تربیتــی  بحث هــای  مقابــل  در  هیــچ 
ــهای ادب   ــزی از ارزش ــن چی ــه اي ــود، البت می ش
ــا  ــا را صدت ــه ه ــس پل ــد. پ ــم نمی کن ــت ک و تربی

يکــی طــی می کنــم. 
ــه  ــی دوم. س ــت رام ــا وان ــده ت ــه باقی مان فاصل
تــا لیمــو می انــدازم تــه کیســه پارچــه ای ام. 
)آفريــن اين بــار زود گرفتی.چــون نمی دانــم 
مونــث هســتی يــا مذکــر نمی توانــم چشــمک 

ــم.(  بزن
می بوســم  دارم  »بقیــه«را  کــه  آنجايــی  از 
ــرزن کاری  ــره پی ــگاه خی ــه ن ــار. ب ــذارم کن می گ
نــدارم، همســايه مان اســت و همیشــه صحبــت 
ــش و  ــی خوب ــع مال ــمت وض ــه س ــاند ب را می کش
زرنــگ بــازی اش، حتــی  االن کــه ايســتاده کنــار 
ســه ســبد لیموتــرش نصــف قیمــت آن هــم 

اش،  نفــره  ســه  خانــواده  بــرای 
می گیــرم  گاز  را  زبانــم  هــم  بــاز 
او  ولــی  نیــاورم،  را  اســمش  تــا 
ــد  ــت می خواه ــوم اس ــنگ معل قش

گفــت.  آه  می گويــد...  االن  کنــد.  نصیحتــم 
-» دختــر جــون بیشــتر بــردار اگــه چارتاشــم 

بريــزی دور بــاز مــی ارزه .« 
ــت  ــر پس ــت تاثی ــی آورم و تح ــازی در م ــت ب مثب
ــی  ــرات امام خمین ــی از خاط ــه يک ــروه ک ــر گ ديگ
اگــه  می گويــم:»  لیموشــیرين،  دربــاره  بــود، 
يــه نفــر تــو کوچــه تــوان خريــد لیمــو بــه قیمــت 
همشــو  مــن  چــون  و  چــی؟  نداشــت  و  اصلــی 
ــن  ــید، م ــه اون نرس ــزم دور ب ــه بري ــدم ک خري

می تونــم جوابشــو بــدم؟«
امیــدوارم تحــت تاثیــر قــرارش داده باشــم، 
ترجیــح  قــرار  بــر  را  فــرار  احتیــاط  محــض 
نقــل  و  حمــل  عمــل  ســرعت  امــا  می دهــم. 
کشــور خــودم را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد، دو 
ــايد  ــای س ــايد ب ــال س ــک يخچ ــويی و ي لباس ش
و دو بســته همــزن کوچــک پشــت يــک ماشــین، 
جلــوی پارکینگ مــان اســت. نمــی دانــم ســرعت 
ــا  ــا در پ ــت ي ــر اس ــی بی نظیرت ــخ زن ــاز در م مهن
ــتاده و  ــن ايس ــه پايی ــودش روی پل ــوردن! خ خ
حواســش هســت، هــم تــوی کوچــه و هــم بــه 
يخچالــی کــه تقريبــا دارد بــه انتهــای طبقــه اول 

 . ســد می ر
-»مبارکه مهناز جون!« 

-»توکه از دست داد...«
»ی«اش بیــن فريــاد کارگرهــا گــم می شــود. 
را  يخچــال  چشــمم  گوشــه  از  شــکر  خــدارا 
امــا  می کشــم  کنــار  را  مهنــاز  و  می بینیــم 
متاســفانه دســتش بیــن در و يخچــال می مانــد. 
را  زيريخچــال  کــه  اين اســت  درســتش  االن 
نــگاه کنــد و نــام خانوادگــی خويــش روی کارتــن 
ــت  ــه از ماس ــم ک ــه نالی ــد:» ز ک ــد و بگوي را ببین
کــه برماســت« و مــن هــم بــا يــک فوقــع مــا 
وقــع داســتان را تمــام کنــم تــا بــروم ماکارانــی 
درســت کنــم و وســطش بــا آيــدا لیموتــرش 

بخــورم، البتــه بعــد از آمــدن آمبوالنــس. 

از ماست که بر ماست
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و  پیچیده تريــن  از  يکــی  کــه  می دانیــد  آيــا 
مخوف تريــن بروکراســی هــای اداری جهــان در 
دانشــگاه های ايــران يافــت می شــود؟ مــا هــم 
ــت  ــرای درياف ــری ب ــد پیگی ــا بع ــتیم ام نمی دانس
يــک مجــوز فهمیديــم کــه دريافــت مجــوز در ايــن 
و  ســخت تر  هــم  بــرره  بخشــداری  از  دانشــگاه 

اســت. ترســناک تر 

ــالمت  ــتی مس ــور همزيس ــه منظ ــد ب ــا می دانی آي
مديــران  حیوانــات،  و  انســان ها  بیــن  آمیــز 
دانشــگاه بــه حیوانــات و جــک و جانورانــی کــه 
ــا  ــد و بعض ــد دارن ــت و آم ــگاه رف ــل دانش در داخ

ندارنــد؟  کاری  می کننــد،  هــم  زندگــی 

بــه  گــردن  رگ  از  گردنــه  ســر  می دانیــد  آيــا 
نزديکی هــای  همیــن  اســت؟  نزديک تــر  شــما 
بــه  نــگاه کنیــد  شماســت. از پنجــره پرديــس 

 :( می شــويد.  متوجــه  خوبــی 

ــه  ــدن ب ــل ش ــای نائ ــی از راه ه ــد يک ــا می دانی آي
درجــه صبــر ايــوب، پــاس کــردن درس بــا برخــی 

از اســاتید دانشــگاهی اســت؟ نمی دانیــد؟ مــا 
ــتیم و  ــه درس برداش ــا اينک ــتیم ت ــم نمی دانس ه

ــم.  ــوب را دريافتی ــر اي ــه صب ــه عین ب

ــک  ــگاه را مل ــران دانش ــی مدي ــد برخ ــا می دانی آي
ــان  ــران خودم ــدام مدي ــاال ک ــد؟ ح ــدری می دانن پ
هــم نمی دانیــم امــا خودشــان می داننــد، شــما 

ــد!  ــه نمی دانی ــد ک ــط بدانی فق

آيــا می دانیــد کــه قــرار اســت دانشــگاه ها در 
شــود؟  حضــوری  آينــده  ســال  تحصیلــی  تــرم 
ــايعه  ــوان ش ــت عن ــما تح ــا ش ــه منته ــع موثق )منب
قــراره  فهمیــدی  نفهمــن  کــه  کــن  منتشــر 

بشــه( حضــوری  دانشــگاها 
گاهــی  هــم  دانشــجويان  شــما  می دانیــد  آيــا 
اوقــات زيــادی بیخــود غــر می زنیــد؟! )خدايیــش 
قبــول  اوقــات  بعضــی  می زنیــد  غــر  بیخــودی 
خودتــون  کنیــد  اصــاح  مقــدار  يــک  کنیــد. 
مراقــب  فقــط  هســت  هــم  عیــد  نزديــک  رو... 
باشــید گــرون باهاتــون حســاب نکنــن! گــرون 
بیــان  تعزيــرات  بزنیــن  زنــگ  کــردن  حســاب 

کننــد( جمــع  آرايشگاشــونو 

و  تشــکل  همــه  ايــن  وجــود  بــا  می دانیــد  آيــا 
کانــون و انجمــن اتحاديــه »آزار مســئولین بــی 

کفايــت تــا اســتعفا«1* راه انــدازی نشــده اســت؟ 

آيــا می دانیــد از عــوارض دانشــجو شــدن، غــر 
اســت؟  زندگــی  همــه  از  شــدن  ناامیــد  و  زدن 
بطــوری کــه بعضــی از دوســتان دانشــجويی شــما، 
پتانســیل خوبــی بــرای ترغیــب شــما بــه مــرگ 

دارنــد؟

از  بايــد  شــما  دانشــگاه  در  کــه  می دانیــد  آيــا 
چــون  چــرا؟  کنیــد؟  اســتفاده  دانشــجويی  وام 
ــت،  ــر شماس ــت، عم ــهم شماس ــت، س ــق شماس ح
جوونیتــون رو در ايــن دانشــگاه هــا گذرانــده 
پســرم  و  دختــر  دارد...  مهريــه  حکــم  ايــد... 
نــدارد... البتــه در نظــر داشــته باشــید کــه آخــر 
ــرون  ــان بی ــا از حلقت ــد ي ــان برمیگردانی ــا بهش ي

میکشــند.

1- اين اتحاديه در زمان قديم مسئول 

شکنجه مسئولین بوده تا جان از دماغشان 
بیرون بزند و حق دانشجو را بدهند، البته 

مسئولینی که کفايت الزم برای مديريت را 
نداشته بودند.

 

حکیــم ابوالمجــد فشــنگی؛ آن فخــر زمــان، آن 
گوهــر مــکان، آن خلــد آشــیان، آن پــری خــوی 
و پرويــز هیبــت، آن نگارنــده  ُققُســوس نامه، 
آن کــه ملقــب بــه فشــنِگ قشــنگ بــود، نقــل 
اســت  کــه در هــر علمــی دســتی بــر آتــش 
باســتانی  عیــد  ايــام  در  گوينــد  داشــت. 
بــه ســفر  ايرانیــان، حکیــم قصــد عزيمــت 
چــون تعريــف کباب هــای  نــوروزی را کــرد. 
ــا  ــود، آنج ــنیده ب ــادت ش ــه زي ــتان را ب ُجرِجس

ــد. ــد برگزي ــوان مقص ــه عن را ب
البتــه جرجســتان تمايلــی بــه پذيــرش حکیــم 
نداشــت و يــک »عجــب  گیــری افتاديمــای« 
ــب  ــی خ ــی زد ول ــوج م ــه اش م ــی در نقش خاص

ــود. ــیده ب ــتان را نپرس ــر جرجس ــی نظ کس
خاصه اينکه حکیم برفت.

      مــردم جرجســتان تــا مطلــع گشــتند کــه 
ــه  ــرده ب ــراق ک ــون اط ــواحل نیلگ ــم در س حکی
ُققُســوس نامه های  تــا  شــتافتند  وی  ســوی 
خويــش را بــا امضــای او مزيــن کننــد. هــر 
ــتگان دور  ــا و وابس ــا، نجب ــا و غرب ــک از قدم ي
و نزديــک نیــز همــراه مجسمه ســازی راهــی 
محــل اقامــت حکیــم شــدند تــا هــم بــرای 
آينــده  در  خويــش  تبلیغاتــی  کتیبه هــای 
ــار  ــم در کن ــود و حکی ــته ای از خ ــش برجس نق
يکديگــر، بــه يــادگار داشــته باشــند و هــم 
بــرای مشــکلی کــه گريبانشــان را گرفتــه بــود، 

بپرســند.  وی  از  چــاره ای  راه 

امــورات،  ايــن  همــه  انجــام  از  پــس       
ــا در  ــد ت ــرق نمودن ــايرين را متف ــزرگان، س ب
جلســه ای خصوصــی مســئله را طــرح کننــد، 
يکــی از بــزرگان لــب بــه ســخن گشــود کــه 
بــزرگ حکیمــا! دشــمن از َدرون و ُبــرون بــه 
اندرونــی کاخ هــا نفــوذ کــرد و تمــام خزانــه 
ــرای اداره  ــا ب ــون م ــرد. اکن ــرده و ُب ــارو ک را ج
ــاور  ــم. ب ــاط نداري ــی در بس ــت ريال ــن والي اي
نداريــد؟ ايــن کــف دســت مــا و فــرق ســر 
بی مــوی جــاد!  اگــر مــو دارد، بکنیــد. در ايــن 
ــره  ــدوه نع ــدت ان ــزرگان از ش ــه ب ــگام هم هن

برآوردنــد و گريبــان چــاک کردنــد.
چنــد  ســاعتی  رفــت،  فکــر فــرو  بــه  حکیــم 
گذشــت و حکیــم از فکــر بــرون نیامــد. عــده ای 
ــه  ــواب فرورفت ــه خ ــم ب ــه حکی ــد ک ــان بردن گم
ــن،  ــان حی ــا در هم ــر! از قض ــه فک ــه ب ــت ن اس
راهــکار  گفــت:»  و  درآمــد  فکــر  از  حکیــم 

چشــم عســلی ها را بــه کار بنديــد.«
   بزرگــی ذوق زده بانــگ بــرآورد:» راهــکار 

ــود؟« ــه ب ــان چ آن
بــزرگ شــکمويی گفــت:» هــر چــه هســت، 
بی ترديــد خوشــمزه اســت چــون عســل دارد!«

ــان  ــر آن ــفیه ب ــدر س ــل ان ــی عاق ــم نگاه حکی
کــرد و گفــت:» داشــتم می گفتــم اگــر دنــدان 

ــتید.« ــر می گذاش ــر جگ ــر س ب
و ادامــه داد:» پــدرم تعريــف می کــرد کــه 
هــم  عســلی ها  چشــم  قبــل  ســال  چنديــن 
ــد از  ــم گرفتن ــا تصمی ــد، آنه ــم آوردن ــول ک پ

بگیرنــد.« وام  غیرمتحــده  بــاد  ســازمان 

     ســازمان بــاد غیرمتحــده هــم بــه آنهــا وام 
داد امــا برايشــان تنهــا يــک شــرط کوچــک 
گذاشــت و گفــت بــرای بهبــود کیفیــت زندگی، 
کاهــش آلودگــی، افزايــش ســازندگی، رونــق 
جمعیت تــان  فرســودگی  زوال  و  بافندگــی 
ــته  ــه خس ــرای اينک ــی ب ــد و حت ــرل کنی را کنت

ــم داد.« ــه ه ــا برنام ــه آنه ــوند، ب نش
    بــا پیشــنهاد حکیــم همــه بــزرگان، شــادمان 
و رقص کنــان بــه فکــر فــرو رفتنــد. حکیــم 
نیــز از فرصــت اســتفاده کــرد، رخــت بربســت 
و قیــد ســفر نــوروزی را زد. فشــنگی از آن 
ــان  ــز در هم ــر نی ــان عم ــا پاي ــت و ت ــار گريخ دي
ســفر  هــوای  ديگــر  و  زيســت  زادگاهــش 

ــزد. ــرش ن ــه س ــوروزی ب ن
کــه  تاريخ نــگاری  میوزلنــدی  اســکات       
دويســت ســال بعــد از آن کــه حکیــم بــه ســفر 
تفريحــی  رفتــه بــود می زيســت، در کتــاب 
خــود بــه نــام » تاريــخ میــوزی« بــا اســتناد 
بــود،  آورده  دســت  بــه  کــه  مدارکــی  بــه 
می نويســد:» دهــه بعــد از ســفر فشــنگی، 
ــیاری  ــی بس ــع طبیع ــود مناب ــا وج ــتان ب ُجرجس
کــه داشــت، از نظــر اقتصــادی علیــل شــد 
۲ دهــه بعــد ســرزمین  و پوکیــد و تقريبــا 
جرجســتان، در اثــر حملــه ی نازنازيــون و در 
جنگــی کــه بــه »عصــا جــواب موشــک« شــهرت 
يافــت، تجزيــه و بــه ســه کشــور ُجــرج، ِســتان و 

ايــاالت ُمنفــرده ِجــس تقســیم شــد.«

آيا می دانیدهای تحلیلی

فاطمه بوجار- دانشگاه کاشان

يک وام خیلی
 خیلی کوچولو
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بــه گــزارش خبرگــزاری سانســوريا، يــک مقــام 
بــه فــاش شــدن نامــش  مســئول کــه تمايلــی 
نداشــت، اعــام کــرد: مــرغ و گوشــت قــرار اســت 
همــه  و  شــود  گــران  حســابی   1400 عیــد  بــرای 
جــوره قحطــی بیايــد. وی ادامــه داد: هموطنــان 
عزيــز بــا ارائــه کارت ملــی و دو ضامــن معتبــر 
شــايد  کلیه هايشــان  از  يکــی  گذاشــتن  گــرو  و 
گیــر  را  گوســفند  پشــم  و  مــرغ  پــای  بتواننــد 
ــم، آروم  ــو نگیري ــا جونتون ــع »ت ــد. در واق بیاورن

» . يــم نمی گیگیر
     برخــاف ذوق عجیــب و بی دلیلــی کــه همــگان 
مديــر  داشــتند،  قــرن  ســال  آخريــن  بــرای 
مســئول ســابق نشــريه سانســوريا بــا راه انــدازی 
چنــان  کمپین#امسال_سال_آخر_قرن_نیســت، 
و  داده  قــرار  هــدف  مــورد  را  افــراد  برجــک 
ذوقشــان را کــور کــرد کــه ديگــر هیــچ انگیــزه ای 

بــرای شــروع ســال جديــد ندارنــد.  
ــر  ــق، خب ــی موث ــع خیل ــل از منب ــه نق ــن ب     همچنی

ــوروزی  ــای ن ــد و بازديده ــام دي ــه تم ــیده ک رس
و مســافرت ها بايــد کنســل شــوند. مــردم هــم 
تمــام  دســتور،  ايــن  بــه  اعتــراض  جهــت  بــه 
ــوس،  ــار، اتوب ــا، قط ــای هواپیم ــا و بلیت ه هتل ه
عمومــی  نقلیــه  وســیله  هرگونــه  و  مینی بــوس 
و خصوصــی را رزرو نمــوده و عــده ای از همیــن 
لحظــه کــه داريــد ايــن خبــر را می خوانیــد، در 
ثبــت  قصــد  و  گذاشــته اند  زنبیــل  جاده هــا 

رکــورد اســفبار ديگــری را دارنــد.  
پايبنــد  و  دغدغه منــد  هموطنــان  از  يکــی      
خبرنــگار  بــا  مصاحبــه  در  اخاقــی  اصــول  بــه 
مــا گفــت:» مــن هنــوز هــم بــه کرونــا اعتقــاد 
ــک و کار  ــه اش کش ــا هم ــدم اين ه ــدارم و معتق ن
ذره  يــک  همیــن  می خواهنــد  اســت.  خودشــان 
شــادی دم عیــد را هــم از مــا بگیرنــد تــا ســريع تر 
بــه مقــام غمگین تريــن کشــور دنیــا برســیم.«  
وی در حالــی کــه پاســتیک زبالــه خــود را کنــار 
ــال  ــدارک زغ ــمت ت ــه س ــرد و ب ــی می ک ــاده خال ج
قلیــان می رفــت افــزود:» عیــد نــوروز میــراث 

ــن  ــت و م ــاله ماس ــزار س ــد ه ــان چن ــدن درخش تم
ــرماخوردگی  ــک س ــه ي ــم ک ــازه ده ــم اج نمی توان
پــاک  میــراث  بــه  ديــن  ادای  از  مــرا  ســاده 

آريايــی ام منــع کنــد.«  
ــل،  ــد آجی ــرای خري ــردم ب ــابقه م ــوم بی س       هج
میــوه و لبــاس عیــد نشــان می دهــد کــه عــزم 
ــده  ــزم ش ــا ج ــردن روی کرون ــم ک ــرای ک ــگان ب هم
رينــگ  گوشــه  در  کرونــا  کــه  حــدی  تــا  اســت. 
انگشــت بــه دهــان مانــده و زمزمــه می کند:»بابــا 

شــما ديگــه کــی هســتین؟!«
ــر  ــوروزی تغیی ــد ن ــد و بازدي ــد دي ــن رون همچنی
ــب  ــک ش ــدارکات ي ــد ت ــواده باي ــر خان ــرده و ه ک
محدوديت هــای  علــت  بــه  را  مهمانــان  اقامــت 

ــد. ــم کن ــبانه فراه ــد ش ــت و آم رف
امســال،  نــوروز  عیــد  می شــود  پیش بینــی        
بــه  را  ايرانیــان  نــو  ســال  از  جديــدی  مفهــوم 
جهــان عرضــه کــرده و همــه را ســورپرايز نمايــد. 
تــا حــدی کــه در تاريــخ نوشــته شــده و نســل های 
کــن..  کــف  ايســتاده  مــا  احتــرام  بــه  آينــده 

عذرخواهــم، کــف بزننــد.  
از  سرشــار  ســالی  آرزوی  بــا 
همــه  بــرای  خــوب  اتفاقــات 
ــام  ــد تم ــه امی ــزان و ب ــما عزي ش
شــدن بــازی کثیــف دار و دســته 

متعلقاتــش.  و  کوويــد 
يــک  سانســوريا،  خبرگــزاری 

برهــا.  و  دور  همیــن  جايــی 

1_  مهمانــی عیــد )در ســال هــای گذشــته(: 
جايــی کــه دانشــجو بــا افتخــار و ســربلندی 
فامیــل  آمــوزان  دانــش  مدرســه  پیــک 
آن  از  ديگــر  کــه  حــاال  و  می کــرد  حــل  را 
ــش  ــردن خون ــل ک ــک ح ــده؛ پی ــروم ش مح

ــت. ــده اس ــم ش ک
2_ عیــدی گرفتــن: کســی کــه مرتکــب ايــن 
ــری اش  ــد مت ــعاع چن ــا ش ــود ت ــل می ش عم
آه و نالــه لعنــت بــر عیــدی خــواه مفســد را 
می شــنود و البتــه خــم بــه ابــرو نمــی آورد 
ــی  ــن روزگار خیل ــه گلچی ــی ک ــا از آنجاي ام
خــوش ســلیقه اســت، بزرگتــر بچــه عیــدی 
حلقــوم  از  امانــت  رســم  و  اســم  بــه  را 

ــد. ــرون می کش ــده بی ــدی گیرن عی
3_ لبــاس عیــد:  گفتــه می شــود ديگــر 
ــادی  ــل زي ــرد تماي ــا ف ــدارد، ام ــی ن معناي
ــد دارد  ــاس عی ــد لب ــل خري ــام عم ــه انج ب
ــلوغ ترين  ــکه در ش ــده دو ماس ــده ش و دي
بــازار شــهر آرمــان خــود را رهــا نکــرده 
اســت امــا همیشــه تعريف هايــش ختــم 
ــت و  ــور نعم ــی اش و وف ــه کودک ــود ب می ش
ــد  ــِر فرزن ــايز بزرگت ــاس ۳ س ــا لب ــادی ب ش

بزرگتــِر خانــواده.
وســیله ای  مجــازی:  بازديــد  و  ديــد   _4
بــرای پرســش و جويايــی احــوال کــه در آن 
ــاب  ــی اجتن ــرای گوش ــه ب ــتن پاي از گذاش

تــکان  تــکان  شــده  گــزارش  و  می شــود 
گوشــی بــا تــکان تــکان قطــار برابــری کــرده 

ــت! اس
5_ لحظــه تحويــل ســال: لحظــه ای کــه افراد 
نمی تواننــد در کنــار اقــوام نباشــند و بیــن 
نمی کننــد  شــک  بــوس  ســه  و  بــوس  دو 
انگلیســی  بــه همــه از جملــه کرونــای  و 
 alt+shift ــه ــر چ ــد و ه ــد می گوين ــوش آم خ

می زننــد ، فارســی نمی شــود!
6_ سفر: فرد به بال نیاز ندارد،

کافــی  پــروازش  بــرای  واريــز  پیامــک 
! ســت ا

بنــا بــه آنچــه در کتــاب نظــم لغــت اللطايــف 
آمــده؛ 

» سحر به باد صبا گفت صبح آدينه 
سفر مرو و خودت را بکن قرنطینه 

تويی که فکر سفر باز کرده ات اغفال
به جای کنج قرنطینه نی روی به شمال

خودت که از خطر اين شیوع آگاهی
پــس از شــمال و شــمالی بگــو چــه مــی 

ـ۱ خواهــی« 
ــه در  ــفره ای ک ــین: س ــت س ــفره هف 7_ س
آن همــه چیــزش بــا ســین شــروع می شــود 
حتــی تخــم مــرغ! ســرکه اش هــم در هــر 
ــد و  ــی کن ــان م ــد آن را داغ ــه باش ــی ک ظرف

ــت. ــتفاده از آب اس ــاره آن اس چ

8_ آجیــل عیــد: خوراکــی ای کــه هــر چــه از 
آن بخورنــد ســیر نشــوند و ناگفتــه نمانــد 
اگــر افــرادی هــم اتفاقــی توانســته اند 
ــواهد  ــد از ش ــدی بخرن ــادام هن ــته و ب پس
بــوده کــه آن دو زودتــر از بقیــه  پبــدا 
ــد  ــت می آي ــه دس ــخت ب ــود. س ــام می ش تم
گزارش هــای  مــی رود.  دســت  از  زود  و 
فــرد  می دهــد  نشــان  آمــده  دســت  بــه 
ــر  ــاق و چاق ت ــد چ ــام عی ــوار در اي ــل خ آجی
ــعور و  ــه ش ــن هم ــه » اي ــا جمل ــود و ب می ش
ــا  ــر ج ــدن الغ ــک ب ــی در ي ــت و زيباي جذابی
نمی شــه!« بــه خــود تســکین می دهــد و 
تــا يــک دســت بــه افتخــار تپــل هــای جمــع 

نمی گیــرد! آرام  نزنــد 
بــا  کــه  میوه هايــی  عیــد:  میوه هــای   _9
جســتجو در بــاب قیمت هــای آن، هــر جــا 

ببینیــد دو ســه تــا غــارت می کنیــد.
ــت  ــاره قیم ــايد دوب ــود ش ــته ب ــی نوش جاي
گابــی و مــوز بــه قیمــت اولــش برگــرده 
ــالم  ــت س ــت بیس ــچ وق ــه هی ــن ديگ ــا م ام

 ! نمی شــه
ــالت  ــت س ــاره بیس ــه دوب ــم ممکن ــد بگ باي
فعــا  مــوز  و  گابــی  قیمــت  امــا  بشــه 
همیــن مقــدار خواهــد مانــد، همیــن قــدر 

غیرممکــن!):
_______________________________

1. جمعی از بداهه سرايان و طنازان

وقايع اتفاقیه
يگانه تقی زاده-  جامعه شناسی 97

5+0+4 لغت ضروری عید نوروز
زهرا غوريانی اقتصاد 98



21

ريا
سو

سان
نز 

 ط
گي

هن
فر

مه 
لنا

ص
ف

14
00

ین
رد

رو
- ف

ه7
مار

ش

صبح زود ای وای آمد در کنارم مادرم
گفت ای زیبای خفته نازنینم دخترم

ای که دائم می خوری چون گاو و می خوابی عزیز
این همه بر فرق مادر خاک گلدان را نریز

خورد و خواب ای ناقالیم نازنینم شد تمام
بر تو خورد و خواب از امروز می باشد حرام

دختر از هم سن و ساالنت کمی هم یاد گیر
خاله بازی تا کجا ای دختر خرد و صغیر

خانه را هم سن و ساالنت کنند عین عروس
خانه را پس مثل آنان برق انداز ای ملوس

وقت آن شد تا کنیم این خانه را از دم تمیز
هر چه اسباب و اثاث کهنه داری دور ریز

خانه را خالی کنیم از هر اساس بنجلی
خانه را ای دخترم زیبا کنیمش چون گلی

بارالها باز آمد بوی عید و سال نو
قبل آن اما کنیم از خانه ی دل غم درو

بوی عیدی نیست در این روز ها در کوچه ها
بوی عیدی رفت و آمد بوی الکل ای خدا

گفتم ای بابا نخواهیم از تو ما عیدی چرا
چون که کارت گشته تعطیل از کووید بی حیا

مادرم تاج سرم مهمان در این دوران بال است
چون که مهمانی بیاید مادرم مردن روا است

مادرم آمد کنارم گفت خواب آلوی من
ای فدای چشم های خسته ات آهوی من

با لبانی خنده رو آمد کنار من نشست
ناگهان دادی کشید و قلبم از ده جا شکست

خواست تا بر فرق من محکم بکوبد چوبکی
من ولی از جا پریدم چون ملخ با زیرکی

تکاندن خانه با پیرهن چهارخانه

ندا زارع دانشگاه حکیم سبزواری

گفتم ای مادر برایت می کنم من کلفتی
خانه را شستیم و ما رفتیم با هم نوبتی

با هزاران زخم و درد و ناله و سوز و گداز
خانه برق افتاد و چشم مادرم شد باز باز

غرغر بابایم از اینکه چرا پیراهنش
چون لباسی کهنه افتاده است در دست زنش

نوبتی باشد بله وقت خرید است ای خدا
موز و سیب و پرتقال ای وای هم نرخ طال

عید شد لشکر کشی و حمله سوی خانه ها
عمه دایی خاله زن دایی عمو غارت چرا

موز را با پوست این قوم گرسنه می خورند
دستشان را چون زلیخا وقت خوردن می برند

عمه خاله زن عمو دایی عمو جانم چرا
آمدید و با خود آوردید ویروسی بال

اهل فامیل ای عزیزان جان به قربان شما
دور بادا از شما ها این کووید بی حیا

سال نو در خانه مانید و به مهمان هایتان
با ادب گویید مهمانی مجازی دوستان

جان دل آمد کووید از راه مهمانی نرو
گر که رفتی میوه را در خانه خور بعدا برو

از ندا جان ای عزیزان این سخن را بشنوید
سال نو در خانه ماندن هست مشتی بر کووید.
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فال ســاعتی اين شماره نشريه را از دست ندهید.
بــرای دريافــت فــال ســاعت 1 شــب بــه بعــد ابتــدا هرچــی کرمتــان هســت 
بزنیــد بــه حســاب سانســوريا تــا دسترســی بــه آن برايتــان فعــال شــود.
ــم  ــردم، االن ــش ک ــراف حذف ــی از انح ــر درجات ــه! بخاط ــتار: الکی ) #ويراس
ــوار  ــه درو دي ــم ب ــم بزن ــد می کن ــت لگ ــاال دارم ماس ــو دادم ب ــه هام پاچ

فــال ماســت مالــی شــه يجــوری /: ( 
ای کسی که از ساعت: 

و  طاعــات  قبولــی  آرزوی  بــا  می خوانیــد:  را  نشــريه  صبــح   7 تــا   ۵  -1
ــوم  ــه معل ــم!(، خاص ــريعتی رو گرفت ــن ش ــم الدي ــس نج ــما )ح ــادات ش عب
ــروز  ــور ام ــی از ن ــا بخش ــتید و اص ــی هس ــابی نوران ــما حس ــه ش ــت ک اس
تــا هفتــی اســت، روزی  بــا برکــت شــما بیــداران پنــج  بخاطــر وجــود 
بیــداری بیــن الطلوعیــن امــروز شــما يــک همســر زيبــا بــرای اســفند 
ماهی هــای جــذاب و دو ســه کیلــو ســیب زمینــی، پیــاز بــرای بقیــه ماهــی 

ــکند. ــان نش ــه دلش ــت ک ــذاب اس ــای ج ه

۹ صبــح: االن فکــر نکنیــد قــرار اســت شــما را هــم بخاطــر  7 تــا    -۲
شــنیدم،  را  درونتــان  نجــوای  چــون  کنــم،  تشــويق  بــودن  ســحرخیز 
رمالــی چیــزی گفته انــد بــه هــر حــال! کــه بــه اســتاد بیچاره تــان چــه 
بــا نجــوای  حرف هايــی کــه نثــار نکــرد! البتــه مــن شــخصیت شــما را 
ــق  ــوردر را طب ــوده و ريک ــم گش ــه چش ــدر ک ــم، همینق ــان نمی شناس درونت
ــتید،  ــق هس ــزه و موف ــا انگی ــردی ب ــما ف ــی ش ــد يعن ــن کرده اي ــادت روش ع
ــتت آی دی  ــان دس ــط قرب ــد، فق ــد بخوابی ــه بروي ــارت ک ــما را بش ــه ش البت
ســاقی اتان را هــم بــه مــا بدهیــد کــه روز عیــد ۸ صبــح میرويــد ســر 

می کنیــد! ضبــط  هــم  کاس  کاس، 

3- ۹تــا 11 صبــح: کــم کــم چشــم بــه جهــان گشــوده ايــد ، يــا می گشــايید. 
ــرای  ــود ب ــی ش ــه عبرت ــد ک ــود باش ــده می ش ــايش دي ــان گش در کارهايت
آينــدگان. آهــا اشــتباه شــد ايــن جملــه بــرای اينجــا نبــود راســتی! باشــد 

رســتگار شــويد بــود؟!
پس باشد رستگار شويد.

 
4-11 تــا 1 ظهــر: بــه قــول شــاعر »ديــر اومــدی خیلــی ديــره ولــی ديگــه 
دل اســیره«، خــب يکــم ديگــر هــم می خوابیــدی جانــم! در شــخصیت شــما 
ــا  ــت اص ــون شماس ــود. در خ ــده می ش ــا دي ــئولیتی اينه ــی مس ــی و ب تنبل
دوايــی هــم نــدارد، رمالــم دکتــر کــه نیســتم حــاال يــک آزمايشــی چیــزی 
بدهیــد خودتــان... فکــر کنــم اينجــا باشــد عبرتــی بــرای آينــدگان داشــت 

اگــر اشــتباه نکنــم!

۵-1 تــا 3 بعــد از ظهــر: عزيــزم نمی خواهــم بگويــم عاشــق شــده ايد، 
ــم  ــما ببین ــت ش ــی در دس ــم و گوش ــواده باش ــای خان ــم ج ــن ه ــر م ــا اگ ام
کــه انقــدر بــا اشــتیاق بــه آن دو دســتی حتــی ســر ســفره ناهــار هــم 
چســبیده ايد و بــا نیــش بــاز بــه صفحــه اش می نگريــد، اينکــه داريــد 
ــن  ــم و م ــه می ده ــت ک ــی اس ــن احتمال ــد تري ــد بعی ــوريا می خوانی سانس

ــده ايد! ــق ش ــه عاش ــده ام ک ــم عقی ــواده ه ــا خان ــم ب ه

6- 3 تــا ۵ بعــد از ظهــر: االن کــه وقــت خــواب اســت جانــم، يکــم بخــواب! 
خــواب ســفر اينهــا ببینــی. مــن هــم ســعی میکنــم برايــت يــک ســفر 
نــان  بــروی  می کننــد  ات  روانــه  شــوی  بیــدار  وقتــی  احتمــاال  ببینــم، 
ــد!  ــم می زن ــت رق ــوب را براي ــه ای خ ــان محل ــفر می ــک س ــه ي ــری، ک بگی

7- ۵تــا 7شــب: بــا تشــکر از اينکــه در ايــن ســاعات روز بــه جــای رفتــن 
بــه مهمانــی و ديــد و بازديــد عیــد نشســته ايــد سانســوريا میخوانیــد تــا 
ــا  ــوس کرون ــروس منح ــال وي ــدم انتق ــت ع ــک در جه ــد کوچ ــی هرچن گام
V. Behdasht تشــکرات  برداشــته باشــید، مــن خــودم از ســمت 
در  اگــر  هــم  ســفر  کــه  می دهــم  وعــده  و  مــی آورم  عمــل  بــه  را  الزم 
فالتــان هســت نرويــد، خصوصــا خوزســتان کــه چنــد روز پیــش همیــن وی 
ــتم،  ــر بهداش ــتم، وزي ــه نیس ــرگ ک ــر م ــه وزي ــام داد ک ــان پی ــت ج بهداش

ــد.«  ــا، نري ــفر آق ــد س ــزود:» نري ــم ِوی اف ــايد ه ــا ش وی ي

فال فوری
ــا،  ــت ه ــد نیس ــی ب ــال کن ــم دنب ــت را ه ــار مملک ــب: اخب ــا ۹ ش 8-7ت
ــی  ــی خیال ــه ب ــی اينهم ــت و س ــت،هم هش ــک هس ــبکه ي ــم 1۹ ش ه
بــه  آينــده  در  اســت  ممکــن  پیرامــون  اوضــاع  بــه  نســبت  شــما 
شــما آســیب بزنــد، زن و بچــه قــرار اســت نــان بدهیــد، ربطــش 
ــش  ــرای فهمیدن ــی ب ــم تاش ــما ه ــه ش ــدر ک ــا همنق ــم ام را نمی دان
نمی کنیــد، می شــود بیخیالیتــان را تحســین کــرد. يــک پــرس غــذای 
مفــت و مجانــی هــم در تقديرتــان هســت احتمــاال بــرای حــرم يــا 
ــش  ــم رحم ــا، خداه ــاس دع ــورت التم ــر ص ــت، در ه ــلف دانشگاس س
ــد. ــته می دهی ــه نداش ــه زن و بچ ــه ب ــنگی ای ک ــه گش ــه اينهم ــد ب آم

۹- ۹ تــا 10 شــب: دســت مــا رمــال هــا را بســته اند، يــک ســفر بــی 
اســتثنا بــرای همــه می ديديــم، کــه االن از بــاال گفتــه انــد ســفر 

ــتتان. ــف دس ــم ک ــمانتان را می گذاري ــه چش ــد ک نبینی

ــد  ــروع خواهی ــد را ش ــک کار جدي ــه زودی ي ــب: ب ــا 11 ش 10- 10 ت
کــرد. خاصــه از امســال بهتــر مگــر داريــم؟! شــنبه اول هفتــه، 
ــت،  ــرن نیس ــه اول ق ــه البت ــرن ن ــرن، ق ــال! اول ق ــاه، اول س اول م
ــنبه ای  ــر ش ــه منتظ ــا اينک ــد، ي ــی بزنی ــک حرکت ــا ي ــد ي ــاال می توانی ح

ــد. ــم باش ــرن ه ــه اول ق ــد ک بمانی

11- 11 تــا 1۲ شــب: اصــا بگذاريــد دســتتان را ببوســیم کــه 
ايــن موقــع شــب سانســوريا می خوانیــد، البتــه بــا عــرض پــوزش از 
ــف  ــط ک ــه االن خ ــده ام ک ــی را دي ــی آن يک ــن يک ــال اي ــدر ف ــح انق صب
دستشــان چــون بنــده رخــت در ذهنــم پهــن شــده اند، چشــمانم 
ســو ندارنــد فالتــان را ببینــم، می توانــم بــرای پــاداش ايــن ســخت 
بــرای  شــما  مبــادرت  بــه  نســبت  شــب  ســاعات  ايــن  در  کوشــی 
ــق  ــا عاش ــد، در آنج ــفر بروي ــه س ــه ب ــم ک ــريه آرزو کن ــدن نش خوان
شــويد. حــدود يــک وعــده بعــدش هــم يعنــی يــک ســاعت، يــک 
هفتــه، يــک مــاه، يــک ســال يــا يــک قــرن ديگــر ازدواج می کنیــد ان 
شــااهلل، البتــه اگــر در ســفر تلــف نشــويد بــه حــق همیــن عیــد عزيــز.

ــوت  ــفر کاری ای دع ــچ س ــه هی ــت ب ــرار نیس ــب: ق ــا 1 ش 1۲-1۲ت
ــم!  ــم ه ــر کاری ه ــفر غی ــه س ــويد، ب ش

نمی کنیــد،  امضــا  هــم  چیــزی  ســندی  نمی شــويد،  هــم  عاشــق 
ــگاه  ــم ن ــوه را ه ــوان قه ــه لی ــد، ت ــم نخوانی ــال را ه ــن ف ــودی اي بیخ
نکنیــد. هیــچ خبــری نیســت، من هم اگــر قهــوه اين وقت شــب بخورم 
ــی  ــم، طبیع ــال می کن ــر و خی ــزار فک ــرم و ه ــه س ــد ب ــی می زن بیخواب

است.

الهه صالحی دانشــگاه علوم پزشکی




