
خیابان گردی هستی، همگی به طور کاماًل اتفاقی! حّس گرسنگی بهتان دست بچه های کالس مشغول گاهی می شود که وقتی با 
مثاًل تو پیش قدم می شوی و می گویی که آقا شام به حساب من. ولی وقتی می دهد و هوس شام می کنید.

به قیافة گرسنة پیمان )هم میزی ات( نگاه می کنی می بینی عمراً با کمتر از 
دو تا پیتزا قارچ و گوشت سیر بشود، و یا وقتی ذوق را در چشمان کامران 
می بینی)بچة همسایه تون که اصاًل نمی دونی کی دعوتش کرده به این جمع(، 
مطمئنی که تا مخّلفاتی مثل سیب زمینی و ساالد فصل و نوشابه و دوغ و ترشی 

لیته و زیتون پرورده سفارش ندهد غذا از گلویش پایین نمی رود، وقتی هم به 

قیافة کسی که اسمش را نمی دانی ولی ظاهراً فامیل کامران است نگاه می کنی، 

چنان ضعف می کنی که دست به تیر چراغ برق خیابان می گیری تا نیفتی. 
آن وقت در کمتر از 10 ثانیه پشیمان می شوی ولی کاری نمی توانی بکنی، چرا 

که پرستیژ مرام و معرفت خیلی برایت مهم است و کاری است که شده. در 
این گونه مواقع چندراه کار پیشنهاد می شود که نیاز به مهارت باالیی دارد. اّول 

اینکه وانمود کنی تلفنت زنگ خورده و کار مهمی برایت پیش آمده است، اگر 

وسطش این جمله را هم بگویی که: »اآلن دربست می گیرم خودم رو می رسونم.« 

تاثیر خوبی دارد. که البته در این مواقع نه تنها دچار دورویی شده ای بلکه 
مرتکب عمل زشت دروغ گویی هم شده ای که واقعا متاسفیم برایت.
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که شما یک توپ از دفتر می گیرد و...1( همان زنگ ورزش است و از همین جهت عده ای آن را "پرورزشی" می خوانند شاهرخ بایرامیانواع زنگ پرورشی
2( یک نوع زنگ تفریح دراز است که در آن اشکالی ندارد دانش 

معلم ورزش تقدیر شده اند که: " داداچ کول "رونی کلمن" طعنه می زده و از طرف اند که در اثر مداومت و تمرین، کولشان به می کند. بعضا دانش آموزانی مشاهده شده شدید این ماهیچه ها به سمت پایین مقاومت در این کالس، دانش آموز در مقابل فشارهای 3( زنگ پرورش ماهیچه های باالی چشم و کمر که معلم های کالس های بغلی درنیاید.آموزان درون کالس بمانند فقط باید حواسشان باشد که صدای 
کرده و به پرورش انواع جانداران مانند آموزان از اوقات فراغت خود استفاده 4( زنگ زیست ورشی! در این نوع، دانش درست می زنی! "

قارچ، قورباغه یا ملخ در کالس می پردازند. گزارش شده حتی بعضی از دوستان در 
انتهای کالس و درون جامیزی! به کشت وسیع انواع باکتری مشغول می شوند.
5( گونه نادری از این نوع کالس هم هست که در آن به طرح مسائلی مانند 

چندانی ندارد و از آن می گذریم.مهارت های ارتباطی و اجتماعی و آموزه های معرفتی پرداخته می شود که اهمیت 

دورویی چگونه آدم 
باشیم؟!
حمید اسماعیل زاده

زاغ و روباه بر ترک موتور
هانیه افتاده     

روزی زاغکی در اینستاگرامش عکس های قشنگ قشنگی از خودش می گذاشت. 
روباهی او را الیک می کرد و برای او کامنت درود و احسنت بانو، می گذاشت. خالصه 

روز ها گذشت و روباه توانست باالخره در پی وی مخ زاغ را بزند و با او قراری در پارک 
گذاشت.

چون روباه فشن کرده بود و ریش پرفسوری هم گذاشته بود، زاغ اصال نفهمید که این 
همان روباهی است که دوم ابتدایی پنیرش را دزدیده بود. روباه سر قرار از زاغ تعریف 

استیلی، عجب ماتیکی. کرد و گفت: عجب ساپورتی، عجب 
اصال متوجه نشده و زاغ که سر از پای نمی شناخت 

بود که پورشه دارد بود که روباه در تلگرام به او گفته 
زاغ سوار بر ترک اما با موتور سیکلت آمده! و این بار 

آخرین خبری که از موتور روباه شد و به ناکجاآباد رفت. 
مدتی زاغ را پیچاند و با زاغ داریم، این است که روباه بعد از 
زاغ هم قرص ضد قار و قور می زاغک دیگری طرح دوستی ریخت. 

خورد. 

ما نوکر وسایل الکچری مان شده ایم
            فروغ زال

یک مدل مداد هایی بود که چند تا نوک تیز پشت سر هم داشت. مثل مداد اتود نبود که مادام 

نوکش بشکند. مثل مداد معمولی ها هم نبود که تراش الزم باشد. اوج الکچری بودن بود 
داشتنش. 

من هم یکی از این مداد ها را خریدم. از شانس بد من اولین موقعیت به نمایش گذاشتن این 

الکچری بودنم درست وقت امتحان جغرافیا بود. امتحان دادن که نبود، انگار ماموریت من 

شده بودم نوکر بی جیره و مواجب مدادم.تالش در حفظ و نگهداری نوک تیز مدادم بود. به جای این که مدادم برای من کاری کند 

چند روز پیش دیدم پاک کن برقی به بازار آمده... فکر ش را بکن... پاک کن برقی!

خدا می داند این پاک کن می خواهد چند تا بادیگارد و کیف بردار و نوکر برای خودش 

داشته باشد... ولی خداییش این رسمش نیست... این تحرک پاک کردن هم که از ما گرفته 
شود سرانه ورزش و فعالیتمان از سرانه کتاب خواندمان هم کمتر می شود!



                 زهرا فتاحیزنگ امتحان

- اگر علی 5 ساعت کالس کنکور، ساعتی 500 هزار تومان برود و حسن 9 ساعت، ساعتی 499 هزار 
تومان، کدامیک پولدارترند؟ ضریب قبولی کدام بیشتر است؟؟

4( مرتضی_ سینا 3( حسن_ علی   2( حسن_ حسن   1( علی_ علی  

- اگر امتحان داشته باشیم و هیچ کس نخوانده باشد، اما یکی از بچه ها)از بردن نامش معذوریم( شکرک ***تنهایی نکته به نکته می خواند و برنامه ریزی هم دارد. پاسخ: گزینه ی 4 صحیح است. چون مرتضی تصمیم دارد در دانشگاه آزاد بخواند. سینا هم، خودش به 

بازی در بیاورد و اصرار کند که دبیر امتحان بگیرد، دادن انواع فحش های مدرن به او، چه حکمی دارد؟

1( مستحب است           2( واجب کفایی است

3( نه تنها واجب است بلکه مشت و مال دادنش هم مستحب موّکد است         4( حرام است

3( خواجه از اذیت های خود به پدر و مادرش پشیمان است2( خواجه از اذیت های خود به مریدان، پشیمان است1( خواجه از اذیت به دانش آموزان کنکوری پشیمان است- در جمله ی " الهی ترسانم از بدی خود` منظور خواجه عبدا...انصاری چیست؟***نگذاشتن به او، در حکم جهاد با ناظم است.پاسخ: گزینه ی 4 درست است. چون این دانش آموز از نورچشمی ها نزد ناظم است پس احترام 
4( خواجه از اذیت های خود به طراحان سوال کنکور پشیمان است

پاسخ: این سوال جزء سواالت انحرافی است که پاسخ ندارد، چون خواجه، از عارفانی بوده که سرش 

توی کار خودش بوده است. در صفحه  ی 627 مناجات نامه، خواجه پیشاپیش بابت تمامی مشکالتی 

که به وجود خواهد آمد، عذرخواهی کرده است و اشاره کرده که هیچ مسئولیتی در قبال اتفاقات آینده 

مرتبه برای کنکور، شدیدا توصیه می شود.ندارد. پس این سوال را به هیچ وجه نباید بزنید. در ضمن خواندن مناجات نامه و سایر آثار شیوخ بلند 

ناموسا؟
محمد رضا رضایی

*** آیا می دانید کنکور حتی به اندازه ی آمپول پنی سیلین هم درد ندارد و این همه 
استرس برای آن با عقل سلیم سازگار نیست؟

*** آیا می دانید با بد اخالقی و رفتارهای زشت کم کم به جایی می رسید که مردم به تربچه 
ی نرسیده بیشتر از شما احترام می گذارند؟

*** آیا می دانید هنوز کمپ ترک اعتیاد به فضای مجازی به وجود نیامده و اگر احساس 
اعتیاد می کنید خودتان باید با بسته شدن به تخت، خودتان را ترک دهید؟

*** آیا می دانید هر چقدر هم که در تقلب کردن خالق باشید باز یک مراقب پیدا می شود 
که مچتان را بگیرد و پیش دوستان و معلم ها بی شخصیتتان کند؟

نیازمندی ها
صنم یاوری 
پکیج فامیل
جمعی از فامیل های بی سر و صدا برای ایام امتحانات... کامال ایرانی!
برای خرید این پکیج امتحان مورد نظر خود را پیامک کنید.
***

تعدادی غار در مناطق بی سر و صدای شهر با تخت خواب لوکس سنگی، منظره طبیعی با پس 
زمینه خرس کوهی، مقدار زیادی کافئین جهت بیدار ماندن و چند عینک طبّی اجاره داده می شود. 
دانش آموزان عزیزمی توانند برای ایام امتحانات این غار ها را اجاره کنند.
برای اجاره غار باید دوماه قبل از امتحانات اقدام کنید... اگر جا پر شد از ما گالیه نکنید.
***
شرکت ایمن سازی وضعیت قرمز امتحانی راه اندازی شد.
بعد از امتحانات به ما مراجعه کنید تا وضعیت عادی را به خانه های شما باز گردانیم.
***
به چند نفر کارگر روز مزد برای ایام امتحانات جهت کپی سریع جزوات نیازمندیم.
***
بچه های شلوغتان را به ما بسپارید...
اگر صدای جیغش اعصابتان را داغون می کند...
اگر با یک خودکار به جان دفترتان می افتد...
اگر صدای تلویزیونش را نمی توانید تحمل کنید...
آنها را به ما بسپارید... در ایام امتحانات خانه ای ساکت را برایتان فراهم می کنیم.
***
خودکار بیک با قابلیت حمل تقلب به صورت نامرئی وارد بازار شد.
برای خرید خودتان حضوری مراجعه کنید لطفا!
***
کتاب » از روی دست من « منتشر شد.

این کتاب که به بیان تجربیات موفق چند تقلّبیست حرفه ای پرداخته است می تواند هزار راه نرفته 
را برای تقلّب به شما پیشنهاد کند...


