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بعضـــی آدم  ها بدبین هســـتند و همیشـــه نیمـــه خالی 
که ســـال 1395   تا می فهمند 

ً
لیـــوان را می بینند، مثـــا

بـــه نـــام "اقتصادمقاومتی، اقـــدام و عمـــل" نامگذاری 
شـــده، ســـریع می گوینـــد چـــون دولـــت در ســـه ســـال 
گذشـــته فقط حـــرف زده، پس ســـال چهارمـــش را هم 
کند!  که بیشـــتر دقت  به نـــام اقتصادمقاومتـــی زده اند 
بعضـــی آدم هـــا ولی خوشـــبین هســـتند یعنی همیشـــه 
نیمـــه ُپر لیـــوان را می بینند، مگر اینکـــه لیوان نیمه ُپری 
 دلیـــل نامگذاری را نیـــاز به توجه 

ً
نداشـــته باشـــد؛ مثا

بیشـــتر بـــه موضـــوع مهـــم و راهبـــردی اقتصادمقاومتی 
می داننـــد و ضمـــن تقدیـــر و تشـــکر از تاشـــهای ســـه 
ســـاله دولت، برایـــش آرزوی موفقیت نیـــز می کنند. اما 
 عادت 

ً
کـــه اصـــوال یـــک بعضـــی از آدم هـــا هم هســـتند 

وابسته شـــان  هردلیـــل  بـــه  کـــه  آنهایـــی  بـــرای  دارنـــد 
هســـتند، ببیننـــد، حاال لیـــوان نیمه ُپر ندارد، نداشـــته 
باشـــد! خود لیوان را می بینند... لیوان هم نیســـت؟! 
جـــای خالـــی لیـــوان را می بیننـــد، جـــای خالـــی هـــم 
کـــه هســـت و تـــازه بـــا جدیـــت،  نیســـت، خاطـــره اش 
اصـــرار و پشـــتکار قابـــل تقدیـــری تاش می کننـــد به هر 
 بـــه هـــر شـــکل ممکـــن" آن را به 

ً
شـــکل ممکـــن "واقعـــا

ِگردشـــده  شـــما هم نشـــان دهنـــد و وقتی چشـــم های 
که چیـــزی نمی بینـــم" را در صـــورت مبهوت  و "نـــه مـــن 
خاصـــی  ناراحتـــی  و  عصبانیـــت  بـــا  می بیننـــد  شـــما 
ـــب عینک 

ُ
 نمی بینـــی؟!... خ

ً
کـــه واقعا هـــوار می زننـــد 

بزن...

ونده ای برای پایان یافتن سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل پر

لیوان ُپر، لیوان خایل، لیوان!
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آقاجـــون  از  گـــر  ا نمی آیـــد،  یادتـــان  شـــما 
خیلـــی  روح  قدیم هـــا  آن  کـــه  کـــرد  خواهـــد  تعریـــف  برایتـــان  بپرســـید 

شـــخصیت مهمـــی بـــود و خیلی تـــر در زندگـــی مـــا نقش داشـــت. مثـــًا می گفتنـــد این 
خانـــه چقـــدر روح دارد! یـــا می گفتنـــد فانـــی مثـــل روح میـــاد و میـــره! یا ایـــن دونفـــر مثل یک 

روح انـــد در دو بـــدن! یا روح ام هم خبر نداشـــت! یـــا وی چه روح لطیفی دارد! حتی دیده شـــده  بود 
که آیـــا به روح اعتقـــاد داری یا خیـــر؟! یعنی مثل یک شـــهروند بود  کـــه برای بعضی ســـوال پیـــش می آمد 

که  بـــرای خـــودش با حقوق شـــهروندی و مخلفـــات و نان اضافـــه! دیروز یا پریروز – اشـــتباه از من اســـت – 
گرفتـــه هیچ! زیر  که یک تنـــه بردوش  کرده، چهارســـال امـــورات دولـــت یازدهم را  دیـــدم اش خیلی پیشـــرفت 

 هـــم فحش و تهدیـــد، دوام آورده و خال ِبِهش نیافتـــاده و درحد نو 
ً
بـــاران دزدی، نقـــض، تحریـــم دوباره و اخیرا

که این رییس جمهـــور ُخل وضع آمریکا آمده و ِهی عربده می کشـــد، ســـخنگوی وزارت   هـــم 
ً
مانده اســـت! اخیرا

گذار  که یک روح درحد صفر، با چهارســـال تخفیف بیمـــه، بی رنگ، فنی ســـالم، رایگان وا گهـــی داده  فخیمـــه آ
که صبـــح می رفته...!  بـــه هرصورت به  که ایـــن روح متعلق به یـــک برجام بـــوده  می شـــود. توضیـــح هـــم داده 
خریـــدار یـــک عدد خـــودکار هم اشـــانتیون داده  می شـــود. حاال ما نـــه َچک زدیم و نـــه چانـــه، روح را آوردیم 
کرده ایم تا فردا نگوییـــد راه راه به روح اعتقاد نداشـــت یا  تـــوی راه راه به عنوان شـــخصیت ســـال معرفـــی اش 
روح به راه راه اعتقاد نداشـــت یا راه راه به اعتقاد، روح نداشـــت یا اعتقاد به روح، راه راه نداشـــت یا اصًا 
کردند و شـــما نکردید؟! شـــما  بگویید چرا تایم و دوفرانس و واشنگتن پســـت شـــخصیت ســـال معرفی 

گـــر از آقاجـــون بپرســـید برایتان تعریـــف می کند... یادتـــان نمی آید ا

وح برجام ونده ای برای شخصیت سال، ر پر

ای روح! ما رو نخور
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نامه یک کودک یمنی به بان کی مون

روزشمار لغو یک سخنرانی
تعبیر خواب های پسابرجامی دلواپسان

صندوق عقب اتومبیل روحانی

عجب ایرباس قندی تو...





سال روح برجام!

کلـــی میهمان میزند  گفت. ســـرخوش و خنـــدان آغوش بـــاز می کنی و می گویی ســـال نو مبارک، بعد طـــرف جلوی  اآلن دیگـــر نمیشـــود بـــا خیـــال راحت عیـــد را به همه تبریک 
کمال را از دســـت دادن هـــم تبریک دارد؟ حاال طـــرف تا قبل از  کـــه چـــه عیدی؟ چه تبریکی، مگر یکســـال پیر شـــدن و یک ســـال فرصت زندگی و رســـیدن به  تخـــت ســـینه ات 
که یکبـــار رفت دم در خانه شـــان و  کمال  که یک همســـایه ای داشـــتند به اســـم آقـــا  کمال برداشـــته اســـت، مربوط میشـــود به 11 ســـال قبل  که به ســـمت  آن بزرگتریـــن قدمـــی 
کم، بایـــد هـــم ادا درآوردن و جمله  کافـــه با نور  کاربـــری می دهند و تبدیل می شـــوند به  گرفـــت! اینطوری اســـت دیگر، وقتـــی مغازه ها یکی در میـــان تغییر  از آنهـــا ســـه تـــا پیـــاز 

گرفتن از نان شـــب واجب تر شـــود. فلســـفی بیرون دادن و ژســـت متفاوت بودن 
گرفت متفـــاوت به نظر برســـیم و بجـــای اینکه مثل بچـــه آدم، از میـــان وزیر و وکیل و ورزشـــکار و  گیر می آمـــد ویرمان  که نان شـــب بـــه زور  اتفاقـــا خـــود مـــا هـــم در پایان ســـالی 
که این روح در زندگی ما نقش داشـــته اســـت، هیچکدام  کنیم، برویم ســـراغ یـــک روح. البته خدا وکیلـــی انقدر  بازیگـــر و دانشـــمند و... یـــک نفـــر را بعنوان چهره ســـال انتخاب 
گـــر هم در ایـــران زندگی  کرده باشـــید حتما ایـــن موضوع را تاییـــد میکنید، ا گـــر خودتـــان در این یکســـال در ایران زندگـــی  گفتـــم نقـــش نداشـــتند. حاال ا کـــه  از ایـــن آدمهایـــی 

کـــه خب، مطالـــب را بخوانید تا متوجه شـــوید. ج از ایـــران هم داریم!(  نکرده ایـــد )مثـــا بصـــورت زیرپوســـتی دارم میگویم ما مخاطبـــان خار
گذرا و نمکیـــن اتفاقـــات را در روزشـــمار نوشـــته ایم. بعد هم  کنیـــم. اول از همـــه خیلی ریـــز و  کردیـــم اتفاقات مهـــم ســـال 1395 را مرور  امـــا غیـــر از ایـــن در ایـــن شـــماره، ســـعی 
کنید. گر جا داشـــت حالش را ببرید و این یکســـال را مرور  مهمترین هایشـــان را بصـــورت مفصل تر و به تفکیک ماه وقوعشـــان دســـتمایه طنزنوشـــتن قرار داده ایـــم. بخوانید و ا

کار شـــده اســـت و خواندنش خالی  کـــه برای آن هم پرونده ای داشـــته ایم. این هم در انتهای مجله بصورت مجزا  البتـــه امســـال ســـال اقتصـــاد مقاومتی، اقدام و عمل هم بود 
گذشـــت، اما انصافا این اقتصاد مقاومتی را جدی بگیریم، راه دوری نمی رود، خیرش به خودمان می رســـد. که  از لطف نیســـت. امســـال 

گر بهتان بر نمیخورد! در آخر هم اینکه عیدتان مبارک؛ ا
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کمیســـیون تلفیق بودجه دیروز  16فروردین: سخنگوی 
بـــدون اینکه آثاری از شـــوخی یا خنده در حرفش باشـــد 
گفـــت: دولـــت خـــود را مکلف به حـــذف یارانـــه 3 دهک 

گفـــت و رفت! کرده اســـت.  بـــاالی درآمدی 

22 فروردیـــن: همزمـــان با تاش »تونـــی وادزورث« برای 
کـــودکان حاضـــر در اســـتودیوی بی بی ســـی،  گـــول زدن 
خبـــر تجاوز وی بـــه بچه های مـــردم ) تازه با همدســـتی 

همسرش( رســـانه ای شد.

کانـــال های تلگرامی  کردن  22فروردیـــن: باألخره دنبال 
بـــا قربانـــی شـــدن  ناجـــور، اولیـــن تلفـــات خـــود را داد. 
»ســـتایش« شـــش ســـاله، بنا شـــد خانواده ها خودشان 
کنند)چیزی  یـــک جوری بحث فیلترینـــگ را از خانه آغاز 

شـــبیه تفکیک زبالـــه از مبدأ( .

گـــوزن زرد ایرانـــی بـــاردار در بـــاغ وحـــش  23فروردیـــن: 
کـــه توســـط بازدیدکننـــدگان مـــورد  کاســـیت خـــرم آبـــاد 
گرفته بـــود در حیـــن فرار به شـــدت  پرتـــاب ســـنگ قـــرار 
گردن شـــده  کرده و دچار شکســـتگی  بـــه فنس برخـــورد 
و تلـــف مـــی شـــود. در همیـــن رابطـــه مســـئولین  قـــول 
کنتـــرل  اســـتخدام روانشـــناس بـــرای حیوانـــات جهـــت 

هیجانـــات در آنهـــا را دادنـــد!

گفته ها و ناشـــنیده ها و پشـــت  31فروردیـــن: دالئـــل، نا
پـــرده ماجرای »فوت« مهـــرداد اوالدی از زبان عباس آقا 

سوپری محل.

7 اردیبهشـــت: معـــاون وزیـــر بهداشـــت از توزیـــع ســـه 
میلیـــون و 2۰۰هـــزار قـــرص آهـــن و ویتامیـــن دی در بین 
دانـــش آمـــوزان دختـــر در مقطـــع متوســـطه خبـــر داد. 
ضمنـــا اعام شـــد ده میلیون دانش آمـــوز باقی مانده نیز 
قرص آهن را بســـته ای 1۰۰۰تومـــان از داروخانه های معتبر 
کباب  کنند، یـــا بگویند مادرشـــان برایشـــان جگـــر  تهیـــه 
کنـــد. بعـــد برونـــد بخوابنـــد زیـــر آفتـــاب بـــرای دریافـــت 

.D ویتامیـــن

15اردیبهشـــت: بـــرای اولیـــن بـــار در جهان، نمایشـــگاه 
کتـــاب تهـــران در مجموعـــه ی »شـــهر آفتـــاب« آغـــاز بـــه 
کـــرد. ایـــن مجموعـــه هرچنـــد شـــباهتی بـــه »شـــهر«  کار 

نداشـــت، امـــا آفتابـــش خیلـــی محســـوس بـــود.

کمیته امداد از »سوهانک« به »آزادی«  1۸اردیبهشـــت: 
کـــرد. اآلن شـــما نگرانیـــد آن ســـاختمان  کشـــی  اســـباب 
کجـــا  اش  مشـــتری  ســـوهانک  تومانـــی  میلیـــارد  هـــزار 
بـــود، امـــا وزارت علوم مشـــتری جّدی اش بـــوده و اتفاقا 
»فتـــاح« میگویـــد: »و باقی وزرا هم ســـرم را می خوردند، 

امـــا مشـــتری نبودند«.

فناورانـــه  و  علمـــی  فرهنگـــی،  روابـــط  اردیبهشـــت:   13
کره جنوبی توســـعه می یابد.  جمهـــوری اســـامی ایران و 
که مابیـــن این رفت  در همیـــن راســـتا مقرر شـــده اســـت 
کنـــار آمدن با انواع و اقســـام فســـادهای  و آمدهـــا نحـــوه 
ُجـــک  و  کـــردن  و سیاســـی و چگونگـــی شـــوخی  مالـــی 
کره ای  ســـاختن با آنها از ســـمت طـــرف ایرانی به طـــرف 

شـــود. داده  آموزش 

24 خـــرداد: پیش از حادثه تلـــخ پیدایش دونالد ترامپ، 
جهـــان حـــوادث تلخ دیگـــری را نیز بـــه خود دیـــده بود. 
کویت »لنگـــه دمپایی«  در ایـــن روز نماینـــدگان مجلس 

کردند. های خـــود را به طـــرف یکدیگر پرتـــاب 

5 خـــرداد: علی جنتی ضمـــن اظهار توبه بـــه خاطر فیلم 
کیلـــو آلبالو، افـــزود »اشـــکال داره«. مانی حقیقی  پنجاه 
کیلو آلبالو  گفت: خودت اشـــکال داری و پیـــش تولید 1۰۰ 

کرد. را برای ســـال 96 آغاز 

11 خـــرداد: رســـانه هـــا خبـــر از راه انـــدازی ِجـــم مســـتند 
»اونجـــوری«  روابـــط  مســـتندات  ارائـــه  بـــه  کـــه  دادنـــد 
تـــوی ســـریال ها خواهـــد پرداخـــت. رئیس وقت شـــبکه 
کنش نشـــان  مســـتند صـــدا و ســـیما ســـریع به قضیـــه وا

داد: »نـــه بابـــا، اونجـــوری هـــم نیســـت!«

رژیـــم  تلویزیـــون  دو  شـــبکه  گـــزارش  بـــه  13خـــرداد: 
)مجلـــس  کنســـت  32زن  از  2۸نفـــر  صهیونیســـتی، 
اســـرائیل( مـــورد آزار و تجاوز جنســـی همـــکاران خود قرار 
کارهـــا را نمی شـــد در همان  گرفتـــه انـــد. واقعا ایـــن جور 
کشـــور مردم را برای  کشـــورهای خودشان انجام دهند و 

کارهـــا اشـــغال نکننـــد؟ نـــه، واقعا؟ ایـــن 

جهـــان  بوکـــس  اســـطوره  کلـــی  محمدعلـــی  15خـــرداد: 
)بـــدون داشـــتن حتی یک عکس خشـــک و خالی با وزیر 

بهداشـــت ایـــران و عبـــاس جدیدی( درگذشـــت.

گـــر فکر میکنید بـــا فوت »حبیـــب محبیان«  21خـــرداد: ا
کثیری از طرفداران موســـیقی پاشـــدند تا رامســـر  جمـــع 
که با تابـــوت مرحوم عکس دونفره بگیرند، شـــما  رفتنـــد 

آدم شـــناس خوبی می شـــوید.

گیـــری در بریتانیـــا مبنـــی بر  5 تیـــر: بـــا اعـــام نتایـــج رأی 
خـــروج از اتحادیـــه اروپـــا، اردوغـــان بـــار دیگـــر بـــر »مـــا رو 
کســـی جدی نگرفت.  کرد ولی باز  کید  بذاریـــد جـــاش« تا

گیرند. اآلن بیســـت ســـال اســـت جدی نمـــی 

1۰تیـــر: رئیـــس جمهـــور در ضیافـــت افطـــار بـــا جوانـــان و 
دانشـــجویان اظهار داشـــت: بازگشـــت معکوس نخبگان 
کشـــور شـــکوفه زده  نشـــان می دهـــد امیـــد بار دیگـــر در 
کنید زاویه افق  اســـت. بازگشـــت، معکوس، نخبه! پیدا 

ســـخنان رئیس جمهـــور را.

کیهانـــی، رئیـــس  از ادکلـــن مجیـــد  پـــر  1۰تیـــر: چمـــدان 
گفتنی  فدراســـیون دو و میدانـــی در فرودگاه ضبط شـــد. 
اســـت یـــک منبـــع مطابـــق معمـــول ایـــن جـــور وقـــت ها 
کیهانی ایـــن ادکلن هـــا را تعارفی  کـــه  کـــرده  موثـــق اعام 
کارمندان فدراســـیونش آورده است)فکر بد نکنید( برای 

و  گرمســـیری  مناطـــق  کاربـــران  کـــوچ  شـــاهد   : 21تیـــر 
کشـــور بـــه صفحـــه یکـــی دیگـــر از مشـــاهیر  سردســـیری 
ورزشـــی دنیا بـــا نام  »دیمیتـــری پایت« بودیـــم. نامبرده 
پـــس از ایـــن تاریـــخ فهمیـــد فحشـــها از آنچـــه در فضای 

مجـــازی مـــی بینـــد و مـــی شـــنود بـــه آدم نزدیکتـــر اند.

گل« بـــه تیم  26تیـــر: بازگشـــت مهـــدی طارمـــی »آقـــای 
ســـخنگوی  راســـتا  همیـــن  در  پرســـپولیس.  ســـابقش 
باشـــگاه پرســـپولیس ضمن تأیید این خبر با خوشحالی 

گـــر خـــدا خواهد. کودتاچـــی شـــود ســـبب خیر ا افـــزود: 

26تیـــر: بـــا وقـــوع حملـــه  تروریســـتی در جشـــن روز ملی 
سراســـر  ۸4نفـــر،  شـــدن  کشـــته  و  »نیـــس«  در  فرانســـه 
کشـــته شـــدن  جهـــان در بهت و حیرت فرو نرفت، چون 
دههـــا نفر خیلی لـــوس و تکراری شـــده. اما دم ســـفارت 

پاریـــس در تهـــران یـــک وضعی شـــد بیـــا و ببین.

27تیـــر: مردم ترکیـــه با صدای حرکـــت تانک و نفربر 
از خـــواب پریدنـــد. حتـــی خـــود اردوغان هـــم پرید 
کـــه داشـــتند  کانالهـــای تلگرامـــی ایرانـــی  و بـــا خوانـــدن 
کودتا  برایـــش جـــوک می ســـاختند فهمیـــد قضیـــه بایـــد 
باشـــد. بـــا برکنار شـــدن نود و پنـــج درصد ترکها از پســـت 
هـــای دولتـــی، نظریـــه »کار خودشـــونه« رســـما در ترکیه 

کرد. بـــکار  آغاز 

24مـــرداد: دبیـــر ســـتاد توســـعه علـــوم و فنـــاوری هـــای 
ســـلول های بنیـــادی معاونت علمی آموزشـــی و فناوری 
گیریـــم( ابراز  ریاســـت جمهوری)یـــک نفـــس بـــا هم مـــی 
کرد در آینده  نزدیک شـــاهد مســـیر توریســـم  امیـــدواری 

درمانـــی در اســـتان اردبیل خواهیـــم بود.

دســـتگاه  هـــای  تـــاش  بـــا  ســـرانجام  15شـــهریور: 
المللـــی  بیـــن  هـــای  نشســـت  حاشـــیه  در  دیپلماســـی 
انگلیـــس  جدیـــد  ســـفیر  بعنـــوان  هاپتـــون«  »نیـــکاس 
در ایـــران منصـــوب شـــد. در پـــی ایـــن ســـانحه »فلیـــپ 
گفت»دیگه ولم  هامونـــد« وزیـــر خارجه وقـــت انگلیـــس 

کنـــی جـــواد؟« مـــی 

1مهر: ســـازمان تعزیرات حکومتی موســـوم به »ســـازمان 
کـــه اعضایـــش  تصمیمـــات خلـــق الســـاعه« بـــدان معنـــا 
گیرند، شـــب مـــی خوابند و صبـــح از خواب  تصمیـــم می 
کل یوم منتفی می شـــود  بلند نشـــده تصمیمـــات جدید 
کاالهـــای  ح مقابلـــه بـــا  کـــرد: پـــس از اجـــرای طـــر اعـــام 
کشـــوری را بـــه منظـــور مقابله با  قاچـــاق، اینبـــار طرحی 
عرضـــه لـــوازم خانگـــی، دارو و تجهیزات پزشـــکی قاچاق 

کنیم. مـــی  اجرا 

1مهـــر: ســـی افســـر نظامـــی از ترکیـــه، قطـــر، عربســـتان، 
انگلیـــس، امریکا و رژیم صهیونیســـتی در »اتاق عملیات 
گروه های مســـلح« در حلب ســـوریه مورد هدف موشک 
گویند: » اتـــاق« چه  گاهـــان مـــی  گرفتنـــد. آ روســـی قـــرار 
کمـــی  جـــای »عملیـــات« اســـت؟ عزیـــزان رفتـــه بودنـــد 

مورد هـــدف قـــرار بگیرند.

4مهر: ســـازمان غذا و دارو با اعام آمار حیرت آور ســـرانه 
کشـــورهای  مصـــرف دو برابـــری نـــان در ایران نســـبت به 
گفـــت: خوب شـــاید اونـــا بخـــاری ندارن  اتحادیـــه اروپـــا 

نون رو بزارن روش برشـــته شـــه.

جورجیاتـــک  فنـــاوری  موسســـه  محققـــان  4مهـــر: 
کـــه مـــی تواند از  کـــرده اند  گرجســـتان پارچـــه ای ابـــداع 
انـــرژی حاصل نور خورشـــید و حرکت فیزیکـــی برق تولید 
کنـــد. شـــایان ذکـــر اســـت نســـل اول ایـــن پارچـــه هـــا در 
کت و شـــلوارهای فاستونی براق  ســـالهای اخیر در قالب 

کشـــور وارد شـــده اســـت. مردانـــه بـــه بازار 

6مهـــر: وزیر شـــیات نـــروژ با اشـــاره بـــه اینکه ایـــران بازار 
جذابـــی بـــرای صـــادرات ماهـــی ســـالمون نروژ بحســـاب 
گوید  که »هیـــچ بقالی نمی  مـــی آید در راســـتای این  اصل 
گفـــت: ایرانی هـــا شایســـته خوردن  ماســـت من ترشـــه« 

بهترین ســـالمون دنیا هســـتند.

سود و زیان روز مشار سال 1395 اب جوایز ارزنده!

زهرا جمالی، سمیرا قره داغی
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۸مهر: رئیس ســـازمان مجری ســـاختمانها و تأسیســـات 
گـــرم بود از  کـــه بدنش خیلی  دولتـــی و عمومـــی در حالی 
تکمیـــل و تجهیز 40 بیمارســـتان تا پایـــان دولت یازدهم 
به وزارت بهداشـــت خبـــر داد. وی همچنین افزود: بقیه 

که صـــد روزه حل میشـــه دیگه. مشـــکات هم 

کـــرد  اعـــام  جمهـــور  رئیـــس  اول  معـــاون  11مهـــر: 
گرفتنـــد، هیـــچ  کـــه حقـــوق نجومـــی مـــی  مدیرانـــی 
تخلفـــی نکـــرده انـــد. وی در ادامـــه افـــزود: ملـــت هـــم 
گیـــر بدهنـــد برونـــد بـــا  بجـــای اینکـــه بـــه حقـــوق اینهـــا 

شـــوند. آشـــنا  شهروندیشـــان  حقـــوق 

25مهـــر: دادگاه عالـــی بحریـــن ســـه جـــوان را بـــه علـــت 
»آتـــش زدن الســـتیک« بـــه پنـــج ســـال حبـــس محکوم 
کاالی  کـــرد. الســـتیک در بحرین، امـــوال عمومـــی و هم 
بـــا  ارتبـــاط مســـتقیمی  و  اســـتراتژیک مســـحوب شـــده 
امنیـــت ملـــی دارد. خاصـــه خیلـــی چیـــز مهمی اســـت.

از مســـجل شـــدن دوپینـــگ در دســـته  پـــس  27مهـــر: 
کیانوش رســـتمی از دهن  کیلوگـــرم المپیـــک لنـــدن،   85
کشـــورمان را بعد  افتـــاده ترین مدال نقره تاریخ المپیک 

کرد. از چهارســـال از آن خـــود 

5آبـــان: رئیـــس مرکـــز ملـــی فضایـــی ایران بـــا بیـــان این 
کـــه در صـــورت فراهـــم بـــودن شـــرایط تـــا پایـــان  نکتـــه 
امســـال یک پرتاب ماهـــواره ای خواهیم داشـــت افزود: 
کـــه ســـالی یه بـــار پرتاب ماهواره داشـــتیم  اون دوره ای 

لولـــو برد! را 

گرســـنه  کـــرد: »نیمی از یمنی ها  7آبان: یونیســـف اعام 
انـــد«. نیمـــه دیگـــر هم اصـــا نیســـتند. از فعالیـــت های 
چشـــمگیر یونیســـف اعـــام آمارهـــای جالـــب از زنـــده و 

دنیاســـت. مرده 

۸آبـــان: رئیـــس جمهـــور ضمـــن بیـــان ایـــن مســـئله غیر 
کشـــور، مـــوج  کـــه بزرگتریـــن مشـــکل  ملمـــوس و ســـری 
بیکاری اســـت هیـــچ اشـــاره ای در خصـــوص معضل لغو 

کشـــور نکرد. کنســـرت هـــا در 

15آبـــان: عکس یـــادگاری عباس جدیدی عضو شـــورای 
شـــهر با پیکر بـــی جان منصـــور پورحیدری پیشکســـوت 
فوتبـــال، عاوه بـــر جنجال و حواشـــی، واژه جدیدی را با 
کاربران فارســـی زبان  نـــام » افـــق زاویه بدن« بـــه ادبیات 

فضـــای مجازی این مـــرز و بوم اضافـــه نمود.

تحـــت  فوتبـــال داوران  اعـــام فدراســـیون  بـــا  آبـــان:   19
گرفـــت.  پوشـــش بیمـــه عمـــر و حـــوادث قـــرار خواهنـــد 
کانت اینســـتا  که شـــیر ســـماور و ا الزم به یادآوری اســـت 

ح نخواهند شـــد. شـــامل ایـــن طـــر

5آذر: ســـی نفـــر در اثر بزن بـــزن در فروشـــگاههای امریکا 
در روز »جمعـــه ســـیاه« جـــان خـــود را از دســـت دادنـــد. 
گـــر بدانـــد با مرگ خـــود یک »ال ســـی دی« و چند  آدم ا
پوشـــک مفـــت و مجانی مـــی تواند بـــرای زن و بچه خود 
ببـــرد، مرگ شـــرافتمندانه ای داشـــته اســـت. شـــما هم 
بـــه چالش »مرگ شـــرافتمندانه به ســـبک امریکایی« در 

آخرین جمعـــه نوامبـــر 2۰17 دعوتید.

27دی: شـــلیک ممتـــد پدافند هوایی در پی مشـــاهده 
پهبـــاد مشـــکوک در منطقه پـــرواز ممنوع تهـــران صورت 
گفتنـــد لطفـــا بـــه پناهـــگاه  گرفـــت. هـــر چـــه مســـئولین 
که معلوم  برویـــد، مردم نرفتنـــد و هر هر خندیدند. بعـــد 
کوپتر« غیرنظامی بوده، خود  شـــد شـــئ مشـــکوک »کوآد 
مســـئولین هم همین جور ریســـه رفتند. بـــه این ترتیب، 

مـــا همچین آدم های شـــادی هســـتیم.

گرانقیمـــت تریـــن بازیکـــن اســـتقال در  27دی: بختیـــار رحمانـــی 
کل دریافتی  کـــه  فصـــل نقـــل و انتقـــاالت، ضمن بیـــان این جملـــه 
مـــا از فوتبـــال به اندازه هزینه  شیرخشـــک و پوشـــک هفتگی فرزند 
کرد. مســـی هم نمی شـــود برای جدایی از ایـــن تیم اعـــام آمادگی 

1بهمـــن: 24ســـاعت پـــس از فاجعـــه پاســـکو، در 
پـــی انتشـــار تصویـــر »یـــه روز خـــوب، دم فاجعـــه 
ج، الهه ضمن آنفالو نمودن  پاســـکو« توســـط ایر
وی، همـــه عکس هـــا و نامه های نامبـــرده را پاره 

کـــرد تا آدم شـــود پســـره بـــی فرهنگ!

گذاشـــت ســـه روز  6بهمـــن: دبیـــر جشـــنواره فجـــر 
شـــدن  کنســـل  خبـــر  جشـــنواره  آغـــاز  بـــه  مانـــده 
کـــه ادامـــه نـــداد  مراســـم فـــرش قرمـــز را داد. وی 
ولـــی اخترشناســـان مســـئله را به زیرشـــلواری و پتو 
کاما بی ربـــط می دانند. نمدی ســـتارگان ســـینما 

6بهمن: اعام شـــد »هنرمنـــدان با لباس رســـمی« به 
گفته می  جشـــنواره فجـــر بیاینـــد. بـــر همیـــن اســـاس 
غ بلوریـــن بهتریـــن نقـــش مکمل مرد  شـــود آن ســـیمر
یـــک جورهایـــی برای تشـــکر از تاش نویـــد محمدزاده 

برای نپوشـــیدن شـــلوارک و چکمـــه بود!

16 بهمن: »پزشـــکیان« نماینده مـــردم تبریز در مجلس 
کار »ده دقیقه«  گفـــت: حذف دهک های پردرآمـــد  یهو 
کیبوردش مطلع شـــد، اصاح  کـــه از قابلیت  اســـت! بعد 
کـــردم بایـــد یکی یکی  کرد: »ســـه ســـوت! منو بـــاش فکر 

کنیم!«  Ctrl+Alt+Del

15بهمـــن: دونالـــد ترامـــپ، رئیـــس جمهـــوری ایاالت 
متحـــده بـــا انتشـــار پیامـــی در صفحـــه توئیتـــر خـــود 
کنـــد.« در همین  نوشـــت: »ایـــران بـــا آتـــش بازی مـــی 
کاربـــران خـــوش ذوق هموطنمـــان نیز  رابطـــه یکـــی از 
در شـــبکه ی توییتـــر خـــود نوشـــت: »داداش! ژانگولر 
و آتیـــش بـــازی اصلـــی مـــا رو چهارشـــنبه ســـوری بیـــا 

 » ! ببین

1 اســـفند: بارش برف شـــدید در فرودگاه مشـــهد موجب 
تاخیـــر در ده ها پرواز این فرودگاه شـــد. برخـــی پروازها تا 
کردند. حتـــی در یک  ســـی ســـاعت تاخیر را هـــم تجربـــه 
مـــورد مســـافران تا 7 ســـاعت در هواپیما حبس شـــدند. 
کـــه مســـافرت بـــا هواپیمـــا در دولـــت  پـــس از ایـــن بـــود 
کار در معـــدن، یکـــی از ســـخت تریـــن  یازدهـــم، بعـــد از 

گرفت. نـــام  شـــغلهای دنیا 

گوســـفندی  گوشـــت   1اســـفند: ملکـــی رئیـــس اتحادیـــه 
کـــه این روزهـــا دارد  گوشـــت قرمز  را  گرانی  کشـــور دلیـــل 
کمبود  کنـــد  گرانبها نزدیکتـــر می  خـــودش را بـــه فلـــزات 
توزیـــع و پخـــش ایـــن مـــاده غذایـــی در بـــازار دانســـت. 

گفت. کودکـــی غیـــب مـــی  نامبـــرده از 

2اســـفند: یـــک شـــئ نورانـــی در حـــدود ســـاعت 19 روز 
یکشـــنبه یکـــم اســـفند در آســـمان شـــهرهای مختلـــف 
گفتنـــی اســـت ایـــن شـــئ نورانی  کشـــور مشـــاهده شـــد. 
نزدیـــک بـــه 10 دقیقـــه در آســـمان رویـــت و پـــس از ثبت 
ســـلفی هـــای بـــی هـــوا و یهویی هموطنـــان عزیزمـــان از 

کشـــور محو شـــد. آســـمان 

کســـی هـــای تلفنی در  2اســـفند: جمعـــی از راننـــدگان تا
اعتراض به فعالیت دو اپلیکیشـــن »اســـنپ« و »تپســـی« 
معتـــرض  راننـــدگان  کردنـــد.  تجمـــع  مجلـــس  مقابـــل 
فعالیـــت »اســـنپ« و »تپســـی« را غیرقانونی دانســـته و از 
کافی ایـــن رانندگان بـــه مبانـــی اولیه علوم  عـــدم تســـلط 

کردند. سیاســـت و جامعـــه شناســـی اظهـــار نگرانـــی 

پـــرورش عشـــایری  و  آمـــوزش  کل  2اســـفند: مدیـــر 
کشـــور از احداث 21 باب مدرســـه عشـــایری توسط 
ژاپنـــی ها در مناطـــق محروم خبـــر داد. علی یزدان 
کاهـــش را یـــه هـــوا  کـــه ســـعی داشـــت  پنـــاه در حالـــی  
بگـــذارد باالتـــر افزود: ایـــن پروژه هـــا از محـــل اعتبارات 
کشـــور دوســـت و برادر  ژاپن و با هدف توسعه  باعوض 
و تأمیـــن امنیـــت انســـانی در مناطـــق محـــروم در حال 

هســـتند. اجرا 

که بـــه دلیل  کیفیـــت هـــوای اســـتان تهـــران  2اســـفند: 
گذشـــته به وضعیت ســـالم  بارشـــهای جـــوی روزهـــای 
رســـیده بـــود به دلیـــل افزایـــش غلظـــت آالینده هـــا بار 
کـــم  گرفـــت.  مســـئوالن  دیگـــر در شـــرایط ناســـالم قـــرار 
کردند  کاری بارشـــهای جـــوی را مقصر این اتفـــاق اعام 
گـــر ایـــن بارشـــها ادامـــه داشـــت اآلن هـــوا  و افزودنـــد ا

نبود. اینطـــوری 

5اســـفند: یکی از خودروهای حمل پول بانک پاســـارگاد 
در بزرگـــراه حقانـــی توســـط دو دســـتگاه پرایـــد متوقـــف 
شـــده و ســـارقین خـــودروی حمـــل پـــول را بـــه ســـرقت 
کـــه یدفعه  بردنـــد. در همیـــن راســـتا مدیر عامل ســـایپا 
کجا پیدا شـــد بـــه خبرنگار  کله اش از  معلوم نشـــد ســـر و 
گفتم هیـــچ محصولی تـــوان رقابت با  گفـــت: »دیدید  مـــا 

پرایـــد را ندارد!«

7 اســـفند: روحانی ضمن اشـــاره به تحقق وعده هایش 
گفـــت: »شـــرمنده مـــردم نیســـتم.« ســـپس یکـــی آمـــد 
میکروفـــون را برداشـــت و المپ های ســـالن را خاموش 

کـــرد و رفتند.

اصغـــر  بـــه  خارجـــی  فیلـــم  بهتریـــن  اســـکار  9اســـفند: 
فرهـــادی رســـید! تـــا خود اصغـــر از خـــواب بیدار شـــود، 
گفته بود. خـــود صاحب »دوحه  جواد ظریـــف تبریک را 
فیلـــم« چنـــد ســـاعت بعـــد از ماجـــرا مطلـــع شـــد و بـــه 

گفـــت. خـــودش تبریـــک 

گروهک تروریســـتی منافقین  1۰ اســـفند: یکـــی از اعضای 
کنســـرو در آلبانی  گوجه فرنگـــی و  هنـــگام ســـرقت ســـس 
کنســـرو مورد  گفته شـــاهدان عینـــی  دســـتگیر شـــد. بـــه 

چ بوده. نظـــر لوبیا چیتـــی با قـــار

گمـــرک در 1۰ ماهـــه نخســـت  12 اســـفند: براســـاس آمـــار 
کشـــورهای مختلف  امســـال بیش از 2 ُتن دریچه قلب از 
که  کشـــورمان شـــده اســـت.  جهـــان از جمله آمریکا وارد 
ایـــن امر نشـــان دهنـــده واحد شـــمارش دریچـــه قلب بر 
حســـب »کیلوگرم« و در مقیـــاس باالتر »ُتن« می باشـــد.
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محمد رضا رضایی

گـــوزن زرد  که  یکـــی از خبرهـــای تاســـف بار امســـال این بـــود 
که توســـط  کاســـیت خرم آبـــاد  ایرانـــی بـــاردار در بـــاغ وحـــش 
مســـافران و بازدیدکنندگان نـــوروزی مورد پرتاب ســـنگ قرار 
کرده  گرفتـــه بـــود، در حیـــن فرار به شـــدت بـــه فنس برخـــورد 
گردن شـــده و تلف می شـــود. بعـــد از این  و دچار شکســـتگی 
کمیـــاب و رو به انقـــراض، بیانیه  اتفـــاق ســـخنگوی حیوانات 

ی زیـــر را در یک نشســـت خبـــری خواند:
کمیـــاب و رو به انقراض، این واقعه را به شـــدت  مـــا حیوانات 
کنیم و از انســـان ها مـــی خواهیم مـــا را به حال  محکـــوم می 
گـــر مـــا را در همـــان طبیعت ول  کنیـــد ا خـــود بگذارنـــد. بـــاور 

دهیـــد طول عمر بیشـــتری خواهیم داشـــت.
از وقتـــی مـــا را بـــه بـــاغ وحـــش ها بـــرده ایـــد آرامـــش نداریم. 
گاهی  کنند،  کنندگان به مـــا پفک تعارف مـــی  گاهـــی بازدید 
گاهـــی هـــم پیتـــزا بـــا نوشـــابه مشـــکی بـــه خوردمان  رانـــی و 
در  گـــر  ا مـــا  خـــب  بگیریـــد(.  را  گازش  اقـــل  )ال  دهنـــد  مـــی 
همـــان طبیعـــت توســـط حیوانـــات درنـــده خـــورده شـــویم 
که ســـنگین تر اســـت تـــا از ایـــن آت و آشـــغال هـــا بخوریم و 

بگیریم. ســـرطان 
گیرنـــد، حـــق هـــم  روح اجدادمـــان برایمـــان دســـت مـــی 
دارنـــد. آخـــر آن هـــا همـــه در مبـــارزه بـــا حیوانات وحشـــی 
کشـــتن  کشـــته شـــده انـــد ولی مـــا را این طور سوســـول وار به 

دهید. مـــی 
کفتـــار های منطقـــه از او  گـــوزن زرد بیچـــاره! تمام  همیـــن 
کـــرد این  مـــی ترســـیدند ولـــی هیچکس فکـــرش را هم نمی 

طـــور خفت بـــار بمیرد.
که از  کردیـــم  مـــا ایـــن فرهنـــگ را در همنوعان خـــود نهادینه 
که  دســـت انســـان ها چیزی نگیرند ولی مشـــکل اینجاســـت 
گر غذایشـــان  کنند و ا انســـان ها بـــه زور می خواهنـــد محبت 
کنند. مورد داشـــته ایم  را نگیریـــم، از زندگی پشـــیمانمان می 
کننده  بـــاغ وحش را  کـــه یکـــی از همنوعـــان ما غـــذای بازدید 
کننـــده فنس هـــا را پـــاره نموده و  قبـــول نکـــرده و آن بازدیـــد 
کالباســـش را در حلـــق همنوع ما جای  بعد به زور ســـاندویچ 
کارشناســـان همنـــوع نامبرده تا  داده. وگرنـــه طبـــق تخمین 

کرد. ســـیصد ســـال را شـــیرین عمر می 
کـــه بگذاریـــد در همـــان  مـــا از همیـــن تریبـــون خواســـتاریم 
کنترل  کنیم. شـــما شـــکارچیان را  مناطـــق خودمان زندگـــی 
کنیـــد مـــا خودمان بقیـــه اش را بلدیم. ما حیوانـــات زبان هم 

را بهتـــر مـــی فهمیم.
گوزن زرد طفلک را محکوم می نماییم. در پایان مجددا تلف شدن 

فروردین
و به انقراض بیانیه حیوانات ر

وملان کنید...

  
مهدی پیرهادی

خبر روز )26دی 1442(
چنـــد معلـــم دیگـــر اســـتعفا دادند. 
کتاب  امـــروز و همزمـــان با رســـیدن 
درســـی به درس»برجـــام پرفرجام« 
تعـــداد دیگـــری از معلمان اســـتعفا 
خ داد  دادند. ایـــن اتفاق در حالی ر
که سال هاســـت معلمان خواســـتار 
حـــذف درس »برجـــام پرفرجام« از 
گفته   کـــه به  کتاب ها هســـتند؛ چرا 
خودشـــان، از بیـــان فوایـــد برجـــام 

عاجزند.
کنش   وزیـــر آموزش و پـــرورش در وا
گفت: »بـــه هر حال  به ایـــن اتفـــاق 
برجـــام یـــک اتفـــاق تاریخـــی بـــوده 
کـــه  و بایـــد همـــه از آن و تأثیراتـــی 
گاه باشند«. وی در پاسخ  داشته، آ
که پرســـیده  به ســـؤال خبرنـــگار ما 
بـــود: »در آن زمـــان دولـــت وعـــده 
داده بـــود تأثیـــر برجـــام را ده ســـال 
بعـــد می بینیـــم، یعنـــی ســـال14۰5 
بایـــد شـــاهد اتفاقاتـــی می بودیـــم و 
کـــه47 ســـال می گـــذرد؛ آیا  کنـــون  ا
کـــه برجام  شـــما چیـــزی دیده ایـــد 
کتاب هـــا حـــذف نمی کنید؟«،  را از 
گفـــت: »آن موقع بنـــده یک دانش 
کنون وزیر شـــده ام.  آمـــوز بودم اما ا
پـــس برجـــام تأثیرگذار بوده اســـت« 
کنون  ایشـــان در ادامه افزودنـــد: »ا
برجـــام  معلمـــان  تربیـــت  حـــال  در 
الزم  واقعـــا  کـــه  کاری  هســـتیم. 
بـــود و ســـال ها پیـــش بایـــد شـــروع 
می شـــد. من نمی دانم چـــرا بعضی 
تأثیـــر  بـــی  برجـــام  کـــه  می گوینـــد 
خیلی هـــا  بـــرای  کار  ایـــن  بـــوده. 
کـــرده؛ مثا با آمدن  اشـــتغال ایجاد 
کاس  کلـــی  کتاب هـــا،  بـــه  برجـــام 
شـــده  دایـــر  برجامـــی  زنـــی  تســـت 
درامدزایـــی  خیلی هـــا  بـــرای  کـــه 
داشـــته اســـت. با حـــذف برجـــام از 
کاس هـــای تســـت زنـــی  کتاب هـــا، 
برجـــام هـــم تعطیل و عـــده دیگری 

شـــد.«  خواهند  بیـــکار 
کرد  وی در ادامـــه ابـــراز امیـــدواری 
بـــه  ابـــراز نمایدولـــی در پاســـخ  کـــه 
کرد. ســـؤال خبرنگارما فقـــط توجه 

مهدی پیرهادی)سپیدار(

کتاب نو در دست اول دبستانم ، با 
روز شور و شوق من، روز اول مهر است

کند سخنرانی آن مدیر با تدبیر می 
بچه ها همه غرقند، در شعار و در تکبیر

کاس می مانیم بعد از این سخنرانی، در 
با معلم اول، درس تازه می خوانیم

درس اول برجام، شیوه بتن ریزیست
_ به به آفرین آقا، درس ما عجب چیزیست_

کتور را  در بیاورید اول، قلب یک رئا
گندهای دکتر را با بُتن بپوشانید، 

کیف ساحل نیس است وقت زنگ تفریح و 
ایرباس می آید، دسترنج پاریس است

زنگ دیگری آمد، شور دیگری داریم
با معلمی دیگر، درس بهتری داریم

وقت »انگلیش بوک«است»لیسنینگ« و »اسپیکینگ«
Listen and repeat “almost” Listen and repeat “nothing“

زنگ دوم تفریح، زنگ شادی و شور است
کمی دور است کیش می رویم اینبار، مالزی 

بعد اندکی تفریح، زنگ ورزش ما شد
گل زدند و ما خوردیم. »برد-برد« پیدا شد

بچه ها در این لحظه درس روبه اتمام است
این شکست تحریم و این شکوه برجام است

اعرتاض  پهنان 

معلمان به

 درس برجام

درس برجام
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رضا عیوضی

ورزشـــی  رشـــته  فدراســـیون  خبرگزاری هـــا،  گـــزارش  بـــه 
ایـــن  رئیـــس  شـــد.  تاســـیس  ایـــران  در  موج ســـواری 
فدراســـیون بـــا بیـــان این کـــه ایـــن ورزش پرطرفـــدار در 
گفـــت:  جهـــان ســـرجمع دارای 344 ورزشـــکار اســـت، 
نیـــز دارای فدراســـیون  ایـــران  باألخـــره موج ســـواری در 
که ســـوار ایرباس نو شـــده  شـــد تا همان چنـــد درصدی 

بودنـــد، بتواننـــد ســـوار مـــوج هم بشـــوند.
محمودصادقـــی )!( از پیشکســـوتان عرصه موج ســـواری 
ورزش  یـــک  تنهـــا  موج ســـواری  گفـــت:  نیـــز  کشـــور  در 
که  کســـانی را می شناســـم  معمولـــی نیســـت، بنـــده اآلن 
گفتنی  کار ســـاده میلیون هـــا تومان درآمـــد...  بـــا همین 
اســـت جمـــات وی در ادامـــه بـــه دلیـــل بغـــض شـــدید 

ایشـــان، ناتمـــام ماند.
کـــه تنی چنـــد از سیاســـیون  امـــا نکتـــه دیگـــر این  اســـت 
گشـــایش  بـــه  نســـبت  نیـــز  کشـــوری  شـــخصیت های  و 
که در  کرده انـــد  فدراســـیون موج ســـواری اعـــام موضـــع 

بـــا هـــم می خوانیم: ادامـــه 

معصومـــه ابتـــکار: وجـــود انـــواع و اقســـام پارازیت هـــای 
کشـــور، ایجـــاب می کـــرد بـــرای مقابلـــه بـــا  ســـرطان زا در 
کمـــی  ریزگردهـــا و حفـــظ حرمـــت ســـگ های وحشـــی، 
هم ســـوار موج شـــد تا همســـر یکـــی از مســـئولین بتواند 

کنـــد! کشـــور  مقـــداری بنزیـــن وارد 

مهـــدی هاشـــمی: بـــرو رو اون مـــوج! بـــرو رو اون مـــوج از 
اونجـــا ازم عکـــس بگیر!

کســـی تفاوتی بین ســـردار قاسم  حســـام الدین آشـــنا: آیا 
بـــا ســـرداران عرصـــه موج ســـواری در توئیتـــر  ســـلیمانی 

می بینـــد؟

حســـن روحانـــی: موقـــع موج ســـواری عینـــک بزنیـــد آب 
دریا شـــوره تـــو چشـــمتون نره

مواضع شخصیت ها و رسانه های کشوری پیرامون تاسیس فدراسیون رشته موج سواری

موج سواری تهنا یک ورزش نیست!

را  عینـــک  واردات  شـــرکت  بـــزودی  فریـــدون:  حســـین 
می کنیـــم تاســـیس 

کشـــور  رســـانه ای  موج ســـواران  نوبخـــت:  محمدباقـــر 
هســـتند ســـرمایه داری  نظـــام  ذخایـــر  از  عزیزمـــان، 

ح  عبـــاس آخونـــدی: ایـــن موج ســـواری خیلـــی هـــم طر
خوبـــی اســـت! مزخـــرف هـــم باباته!

کســـانی  کســـی ندارد اما  کرســـنت ربطی به  بیـــژن زنگنه: 
که  کرده انـــد بایـــد بگوینـــد  کـــه بابک زنجانـــی را درســـت 
چـــرا امـــوال او از موج هـــای 3۰متری هم بیشـــتر اســـت؟ 

محمدرضا نعمت زاده: ... )خواب است(

کبر تـــرکان: دولت ما جز در موج ســـواری تـــوان رقابت با  ا
هیچ دولت دیگـــری را ندارد

مجیـــد انصـــاری: بنـــده بعد از ســـال ها حضـــور جدی در 
ایـــن عرصـــه، از موج ســـواری جز خوبـــی ندیدم

محمود دعایی: تخته موج سواری موج سواران را می بوسم

عادل فردوســـی پور: چرا در مملکت ما برای موج ســـواری 
کی؟ کا پس تا  فرهنگ سازی نشـــده؟ 

که آب  جـــواد خیابانـــی: ایـــن ورزش قطعـــا تـــو جاهایـــی 
هســـت طرفـــدارای زیـــادی داره

امیرحسن محمدپور

که پـــای »دیمیتـــری پایـــت« )1۸46-1793( جهانگرد  وقتی 
فرانســـوی، به تهران رســـید، متوجه نوعی حشـــره ی سفید 
که تا آن زمان نمونه اش را ندیده بود اما شـــباهت  بالدار شـــد 
زیـــادی بـــا مگـــس داشـــت. او این حشـــره را»مگس ســـفید« 
)بـــه فرانســـوی: la Mouche blanche( نامیـــد. بعدهـــا یـــک 
 Andriy( »کراینـــی به نام»آنـــدری شـــوچنکو زیست شـــناس ا
Shevchenko( با خواندن ســـفرنامه  پایت، کنجکاو شـــد تا در 
مورد مگس های ســـفید اطاعات بیش تری به دســـت آورد.

شـــوچنکو دریافت که مگس های سفید از نظر ژنتیکی بسیار 
که به علت نرسیدن  شـــبیه آبزیان اعماق اقیانوس هســـتند 
نور کافی، رنگدانه های بدنشـــان شـــکل نگرفتـــه و به صورت 
ســـفید یا بی رنـــگ در طبیعـــت یافـــت می شـــوند. وی علت 
وجود مگس ســـفید در تهـــران را»آلودگی بیـــش از حد هوای 
 Varoonegie( »تهران و نرســـیدن نـــور کافی به این گونه  نـــادر
dama- nashre Ebtekar( دانســـت؛ امـــا در مـــورد علت وجود 

مگس ســـفید در سایر شـــهرهای ایران چیزی ندانست.
73 ســـال و ســـه مـــاه بعـــد، یکـــی از نـــوادگان پایـــت بـــه نـــام 
»آنتونـــی پایـــت« شـــخصا بـــه تحقیـــق در مـــورد مگس های 
ســـفید پرداخـــت. او بـــا رد نظـــر شـــوچنکو در مـــورد علـــل 
کـــه: »این قضیه به  کرد  پیدایش مگس های ســـفید، اثبات 
آلودگـــی هوای تهـــران هیچ ربطی نـــدارد و اصا هـــوای تهران 
 barjam & fresh weather(».ک اســـت خیلی هـــم تمیـــز و پـــا
مگس هـــای  بلکـــه   )– translated by: Hassan Fereydoun
 Athletic Bilbao( ســـفید، مثل بومیان جزایر اتلتیک بیلبائو
 )karhaye chendesh( گذرانـــی Islands( تا نیمه شـــب خوش 
گر مجبور شـــوند زیر  می کننـــد و روزها در ســـایه می خوابند و ا
نـــور آفتاب بروند، حتما از کرم ضد آفتاب اســـتفاده می کنند. 
به همیـــن دلیل نـــور آفتاب بـــه آن ها نمی تابد و پوستشـــان 

ســـفید و درخشـــان )White & Shiny( می مانـــد.
»جـــان لوئیجی دوناروما« حشره شـــناس ایتالیایی، به تازگی 
کرد: »شوچنکو  و در ســـال 2۰16 در یک مصاحبه  خبری ادعا 
کـــه رابطه  مگس  کـــرده؛ چرا  درســـت می گفتـــه و پایت غلـــط 
ســـفید و آلودگی هـــوا بر همگان واضح و مبرهن اســـت.« وی 
در ادامـــه افـــزود: »البتـــه پایـــت هم درســـت می گویـــد!« یکی 
که دســـتش مانند زبانـــش درازتـــر از بقیه بود،  از خبرنـــگاران 
کـــرد و از وی خواســـت  میکروفونـــش را وارد حلـــق دونارومـــا 
بیش تـــر توضیح بدهـــد. دوناروما نیـــز دوباره افـــزود: »چیزی 
به اســـم مگس ســـفید یـــا ســـیاه وجود نـــدارد و اصـــوال همه  
که ســـر از تخم در می آورند، ســـفید هســـتند  مگس ها زمانی 
و بـــر اثـــر آلودگی هـــوا، نشســـت و برخواســـت در محیط های 
کثیف، معاشـــرت با رفیق ناباب و اســـتفاده  نادرست  چرک و 
از ذغـــال خـــوب، به رنگ ســـیاه درمی آینـــد. بنابرین بهترین 
گیری میـــزان آلودگـــی هـــوای تهران،  شـــاخص بـــرای انـــدازه 
مقدار ســـفیدی یا سیاهی بال مگس ها نیســـت بلکه هوای 
تهـــران فقط بـــا بنزین دولـــت نهم و دهـــم آلوده می شـــود.« 

)XYZ News Agency - February2۰16(
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کتاب انمه

افشار جابری

کتاب بار می زد روز و شب نیسان 
کتاب گوشه  میدان  پخش می شد 

دست توران و فرنگیس و سحر
کتاب دست اصغر مرتضی پیمان 

می شد از سیصد روش با افتخار
کتاب طبخ و دم در هرچه رستوران 

جای عود و مود و شمع و ممع بود
کتاب روی سنگ قبر قبرستان 

مجرم حبس ابد هم می کشید
کتاب گوشه  زندان  یادگاری 

گران می شد مرتب هر سه روز نان 
کتاب می شد اما بیشتر ارزان 

یک نفر پیدا شد از مستان عشق
کتاب گفت می خوانم در این هجران 

توپ و تانکی مرد جنگی مان نداشت
کتاب داشت جایش تا بن دندان 

یافت می شد نزد بی پوالن و نیز
کتاب در میان مجلس اعیان 

کسی زیر قرضی داشت له می شد 
کتاب کرده بود این قرض را جبران 

در میان مستطیل سبز هم
کتاب می زد از هرسمت برگردان 

مجری برنامه های آن وری
کتاب بی امان می گفت جاویدان 

که راست از جلو باال عقب چپ یا 
کتاب کرده بود از هرجهت توفان 

کمبودش نبود غصه ای من باب 
کتاب نشر می شد چون به هر میزان 

کل شهر را کرده بود القصه 
کتاب مثل باران سخت بمباران! 

ومیه از وضعیت اسکار »لئوناردو  یاچه ار ابراز نگرانی در
یو« دی کاپر

عامل اصیل رشد طالق؛ 

افزایش انمزدی های کواته 

مدت است
محمدصابر نی ساز

تاریخ: دو روز قبل از اسکار پارسال!
کـــه اخیرا مـــورد بی رحمـــی و بی توجهـــی قرار  دریاچـــه ارومیـــه 

گرفتـــه در صفحـــه اجتماعی خود از مســـئولین اســـکار بـــه دلیل ضایع 
کرد. وی با انتشار عکسی از بازیگر محبوبش  گایه  کردن »لئوناردو دی کاپریو« 

کرده نوشـــته اســـت: »چه  کاری افزایش پیدا  کردن، ضمن اشـــاره بـــه اینکه طاق و طاق  گریه  در حـــال 
کاپریـــو مرتب نامـــزد می شـــود ولی اســـکار مال او  کـــه دی  کـــه چندیـــن ســـال متوالی اســـت  معنـــی دارد 

شود؟؟« نمی 
کـــه: »آیا  گذاشـــته  گفتنـــی اســـت یکـــی از نماینـــدگان پیگیر مجلس ذیـــل این پســـت دریاچه ارومیه نظر 

کافی نیســـت؟« کاپریـــو وجود دارد  کـــه دی  همین 
که خواســـت نامش فاش بشـــود ولی مـــا او را ضایع  کاخ ســـفید  گاه از  در همیـــن رابطـــه یـــک منبـــع آ
کرده اســـکار نیز از این وضعیت ناراضی اســـت و چندین ســـال اســـت بعـــد از نامزدی  کنیـــم، اعـــام  مـــی 
گیـــرد. این منبع  کاپریـــو بـــه دلیل آنچـــه او »نبـــود تفاهم اصلـــی« نامیده، ایـــن وصلت ســـر نمی  بـــا دی 
که به  کاپریو اســـکار نگرفته اما می تواند با انتشـــار یـــک عکس  کـــه دی  گاه افزود: »حاال درســـت اســـت  آ
یک چیزی مثل حقوق بشـــر، یا هر اعتراض مشـــابهی در ایران اشـــاره دارد، شـــهرت به دســـت نیامده از 

کند.« اســـکار را جبران 

محمدرضا شهبازی

در ســـایه برجـــام و لطـــف بی شـــائبه کدخـــدا، هـــر از گاهی 
مقـــداری از پولهـــای بلوکـــه شـــده ایـــران در آمریکا توســـط 
آمریـــکا برداشـــت می شـــد و البته بـــرای اینکه هیچ شـــک 
کرد آنها در میان نباشـــد،  و شـــبهه ای درباره محـــل هزینه 
رســـیدش تقدیم می شـــد! تنها شـــک و شـــبهه ای که این 
که تعرفـــه برداشـــت پولها  وســـط وجـــود داشـــت این بـــود 
چطـــور اســـت؟ یعنـــی بـــر چـــه اســـاس دادگاه هـــای امریکا 
کـــه فان مقدار از پولها برداشـــته شـــود؟  حکـــم می دهند 
که همواره مدافع منافع ایرانیان  وزارت امور خارجـــه ایران 
کوشید  بوده در جهت شـــفاف ســـازی در این زمینه خیلی 
گرم( و نهایتا توانســـت به فهرست زیر  )خیلی ها! دمشـــان 
کند و حق و حقوق ایرانی ها را اســـتیفا نماید: دســـت پیدا 

1. عملیاتهای تروریستی توسط هر کسی که انجام شود:
الف. عملیات تروریســـتی در آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی 
کشـــته شـــدن اتباع اروپایـــی و آمریکایـــی نینجامد:  گر به  ا

کردن تمبر( یـــک دالر ) آن هم فقـــط برای هزینه باطـــل 
ب. عملیات تروریســـتی در آســـیا، آفریقا و آمریکای جنوبی 
کشـــته شـــدن اتباع اروپایـــی و آمریکایـــی بینجامد:  گر به  ا
نیـــم میلیون دالر )به ازای هر کودک زیر دو ســـال 2۰ درصد 
حق تاثربرانگیزی و جریحه دار شـــدن احساســـات به مبلغ 

فوق اضافه می شـــود(
ج. عملیـــات تروریســـتی در اروپـــا و آمریـــکای شـــمالی: دو 

میلیـــون دالر

2. معضات اجتماعی جوامع غربی
الـــف. باال رفتن آمـــار طاق در آمریکا: 1۰۰ هـــزار دالر )9۰ هزار 
تا بین دو طرف تقســـیم شـــده و 1۰ هزار تـــا هم هزینه وکیل 

خانواده(

ب. پاییـــن آمـــدن ســـن اســـتفاده از مشـــروبات الکلـــی در 
گر  آمریـــکا: 2۰ هزار دالر )ارســـال رایگان فقـــط در محدوده؛ ا
خـــارج از محـــدوده باشـــد هزینه ارســـال نیز بـــه مبلغ فوق 

شـــود( می  افزوده 
کاســـی ها:  ج. تیرانـــدازی توســـط دانش آمـــوزان و قتل هم 
گـــر در زمـــان امتحانات باشـــد، هزینه کپی  15۰ هـــزار دالر )ا
مجـــدد ســـؤاالت امتحانـــی هم بـــه عهده ایـــران بـــوده و از 

پولهای بلوکه شـــده برداشـــته می شـــود(

3. محیط زیست، حیات وحش و بایای طبیعی
گرم شدن دمای زمین: درجه ای 1۰۰ دالر الف. 

ب. خودکشی دســـته جمعی فوک ها در سواحل اقیانوس 
اطلـــس: 7۰ هـــزار دالر )هزینـــه ایـــاب و ذهـــاب عکاســـان، 
خبرنـــگاران و تصویربرداران جهت ثبـــت این اقدام فیفتی 

فیفتی بـــه عهده ایران و رســـانه ها اســـت(
ج. زلزلـــه، ریـــزش بهمـــن، فرونشســـت زمیـــن، ســـونامی و 
آتش ســـوزی جنگلهـــا: 25۰ هـــزار دالر )در زلزله هـــای زیر 5 

ریشـــتر تنهـــا هزینـــه اعام خطـــر دریافت می شـــود(

پ.ن:
گفتنـــی اســـت وزارت امـــور خارجه ایـــران با محکـــوم کردن 
این اقدامـــات امریکا از پیگیری مجدانه بازگشـــت پولهای 
برداشـــته شـــده خبر داد و در نامه ای رســـمی به ســـازمان 
ملل با بیـــان اینکـــه اآلن دی جی کاال به تمام نقـــاط ایران 
که در بنـــد »2.ب«  ارســـال رایگان دارد، خواســـتار آن شـــد 
هزینه ارســـال خارج از محدوده حذف شود. سازمان ملل 
کرد تمام هزینه های  بـــا این امر موافقت و آمریکا را مجبـــور 
گرفتـــه و در  برداشـــته شـــده با این دلیـــل را از افـــراد بازپس 

کند. کنار پولهـــای ایران دوبـــاره بلوکه 

ن؟ کی، چی کار کنه از پولهای ایران چقدر بر میدار

منوی پولهای بلوکه شده 
در رستوران برجام
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سید مهدی طیار

که همه  قدیمـــا اینطـــور نبود جانم. دکتر و مهندس و وکیل نداشـــتیم. بیـــن علوم اتحاد بود. یـــه حکیم بود 
که زور بیفته دســـت جماعت نادان. چیـــزو می دونســـت. بین اهل علم تفرقـــه نبود 

ایـــن مـــردم واقعـــا نمک نشناســـن. هر چقـــدر می گنـــدن، نمک شـــون می زنیم ســـامت می شـــن؛ امـــا انگار 
کـــه هیـــچ همـــکار ارتوپـــدی نتونه  دســـت مون نمـــک نـــداره. بایـــد بشـــکنه ایـــن دســـت بی نمـــک؛ طـــوری 

کنه. درســـتش 
کـــه ما دکترها تجربـــی خوندیم،  کردن حاال  کور خونـــدن. فکر  امـــا بـــه قول یکـــی از همکارای چشم پزشـــک: 
که هســـت! ملتفتی رفیق؟ هیچی از ریاضی حالی مون نمی شـــه و ســـرمون تو حســـاب نیست؟! خبر ندارن 
کرد. خـــود شـــما بگو. جـــون آدمیـــزاد چقدر مـــی ارزه؟! اصا شـــما  حتـــی سرانگشـــتی هـــم می شـــه حســـاب 

خـــودت خوشـــت میـــاد بمیری؟!
کارمون به  چـــرا حق نداشـــته باشـــیم به انـــدازه ی جون شـــون پول شـــون رو بگیریـــم؛ مگه نـــه اینکـــه ارزش 

جون شـــونه؟! اندازه ی 
غرض از مزاحمت اینکه شـــما روانپزشـــکا هم با ما همکارین. غریبه نیســـتین؛ از خودمونین. شـــما هم باید 
کی به دســـتمزد  کنین هر  کارو بگیرین. این قســـمتش وظیفه ی شماســـت: اینکـــه بیاین اعام  گوشـــه از  یه 

رســـمی یا زیرمیزی پزشـــکا اعتراض داره، روانیه.
کارم شـــخصی نبود و برا  که  کنم؛ امـــا می بینین  راســـتی، مجبور شـــدم حـــق ویزیت بدم تا بتونـــم ماقاتتون 

کل صنف مـــون بود. پـــس بی زحمت بگین رفتنی منشـــی تون پولمـــو پس بده.

محمد حسین فیض

از صبح تا شب هی به ما آمار دادند
آمار، از ارزانی بازار دادند

با وعده های عالی و زیبا و پرشور
دائم به ما سرمایه سرشار دادند
از مهربانی با سعودی دم زدند و

هی تکیه بر "الجار ثم الدار" دادند
تا اندکی از حق ما را پس بگیرند

دادند، مثل دوره قاجار دادند...
گرفتیم کل پولمان را پس  گفتند 

گفتند یک مقدار دادند! بعدا ولی 
کردند مجموعه های هسته ای را جمع 

جایش به ما لبخند معنادار دادند
کرد آنچه را دید و پسندید دشمن جدا 

اینها به دشمن اندکی هشدار دادند
کردند یک دفعه یک خودکار را پرتاب 

اینگونه دشمن را شدید آزار دادند!
که ناراحت نباشند دیدند بد شد! تا 

بردند آنها را وطن، ناهار دادند
گرفتند صبحش برای دوستان سنگک 
شب هم به آنها بالش و شلوار دادند!

کردیم که  آخر به پاداش ضررهایی 
یک یک به مسئوالنمان ُاسکار دادند

وت شود علم بهتر است ثر

فوق تخصص پول پزشیک

اسکار

امیرحســن محمدپور

کنید یک روز صبح از خـــواب بیدار می شـــوید، پایتان می رود  فـــرض 
کمـــال نابـــاوری پایتـــان  روی پوســـت مـــوز و زمیـــن می خوریـــد و در 
کجـــا پیـــدا می شـــود، بســـتگی  می شـــکند. )این کـــه پوســـت مـــوز از 
کـــرده بوده باشـــید؛ شـــما  کجـــا فرض  کـــه خودتـــان را  بـــه ایـــن دارد 
کنید. حتی مورد داشـــتیم  کوادور فـــرض  می توانیـــد خودتـــان را در ا
کـــرده و پایش رفته روی پوســـت خربزه!(  خـــودش را در جالیـــز فرض 
کدام از  همچنیـــن بـــرای آزادی بیش تـــر، ایـــن اختیـــار را دارید تا هـــر 

که شکســـته اســـت! کنید  کـــه می خواهیـــد، فرض  پاهایتـــان را 
که  کنید بـــه دکتر مراجعه می کنید و مشـــخص می شـــود  بـــاز فـــرض 
کنید!(  کردم فـــرض  کهولت ســـن )خانم محتـــرم، عرض  بـــه خاطر 
حتمـــا بایـــد داخل پایتـــان پاتین بگذارند. شـــما هم بـــرای این که 
کـــه دکتر  ســـریع تر از آن وضعیـــت خـــاص شـــوید، قبـــول می کنیـــد 

کاری می خواهـــد بکند.  هـــر 
کـــه دکتـــر  بعـــد از این کـــه بـــه هـــوش می آییـــد، متوجـــه می شـــوید 
کـــرده بودید شکســـته، دســـت نزده و  که شـــما فرض  بـــه آن پایـــی 
کی می شـــوید و از دکتر  کـــرده! طبعا شـــا پـــای ســـالمتان را تقویـــت 
»آخـــه  می گویـــد:  جـــواب  در  دکتـــر  باشـــد.  پاســـخگو  می خواهیـــد 
آدم حســـابی! وقتـــی بی هـــوش بـــودی، مـــن چطـــوری بایـــد ازت 
کردی شکســـته؟!« و شـــما خیلی  کـــدوم پا رو فـــرض  می پرســـیدم 
کـــه حـــرف حســـاب جـــواب  شـــیک و مجلســـی متوجـــه می شـــوید 

ندارد.
کنیـــم-دور از جانتـــان- پـــای شـــما بـــر اثر بی  حـــاال بیاییـــد فـــرض 
یـــا  نـــه خطـــای پزشـــکی  و  انـــگاری خودتـــان  احتیاطـــی و ســـهل 
آلودگی هـــای بیمارســـتانی، عفونـــت می کنـــد و شـــما بـــا دار فانـــی 
کنـــد! بازماندگانتـــان هم  خداحافظـــی می کنیـــد. خـــدا رحمتتـــان 
دستشـــان به جایی بند نیســـت؛ چـــون اوال خودتان بـــه دکتر این 
کاری دلـــش خواســـت بکنـــد، ثانیا  کـــه هـــر  اختیـــار را داده بودیـــد 
شـــما دیگـــر در قیـــد حیات نیســـتید و دیگر چـــه فرقـــی می کند چرا 
ع علـــت مرگتان چـــه بوده؟!  در قیـــد حیات نیســـت یـــا اصل و فـــر

نیـــازی هـــم به تشـــکر نیســـت باألخـــره وظیفه اســـت...
کنـــار  را  فرضیـــات  و  پـــردازی  خیـــال  اســـت.  کافـــی  دیگـــر  خـــب، 
که این باها  کوادور نیســـتید  کـــه در ا کنید  بگذاریـــد و خدا را شـــکر 
کـــه دکترها  ســـرتان بیایـــد. بـــه جایـــش در ایـــران هســـتید؛ جایـــی 
دســـت چپ و راستشـــان را بلدنـــد و به رادیولوژی و این سوســـول 
بازی هـــا هـــم اعتقـــادی ندارنـــد )بلکـــه قبـــل از بی هـــوش شـــدن 
کجایش  بیمار، شـــخصا از او می پرســـند چه بایی ســـرش آمـــده یا 
که دکترهای مـــا می دانند به  چه شـــده اســـت(. حتی دیده شـــده 
کلیـــه را دربیاورند و هیچ وقت شـــاخ  جـــای غـــده  ســـرطانی، نبایـــد 

گـــوزن را بـــه شـــقیقه اش پیوند نمـــی زنند!

یک فرض بیخودکی

وقیت چیزی به عنوان 
خطای پزشیک

 اساسا تعریف نشده!
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ای وزیر

کـــه  نامیبیایـــی هســـت  المثـــل  یـــک ضـــرب  مجـــری: 
دارد«.  درون  روشـــنفکر  یـــک  »هرکســـی  می گویـــد 
مثـــل  هـــم  شـــما  روشـــنفکر درون  بـــرای  شـــاید  فلـــذا 
کـــه چـــرا عراقی ها اینقـــدر به  من ســـؤال شـــده باشـــد 
ســـریال سفارشـــی، حکومتـــی، زشـــت، غیـــر حرفه ای 
و... یوســـف پیامبـــر)ع( عاقـــه دارنـــد و هیچ وقـــت از 
معلـــوم  کـــه  درحالـــی  نمی شـــوند  خســـته  آن  دیـــدن 

اســـت رژیـــم آن را ســـاخته!
کـــه در حالـــت عـــادی همچیـــن  مـــا مطمئـــن بودیـــم 
را  آن هـــا  رژیـــم  اینکـــه  مگـــر  نیســـت  ممکـــن  چیـــزی 
گـــر بـــاور نمی کنید  کـــرده باشـــد! ا مجبـــور بـــه تماشـــا 
خـــط  پشـــت  اآلن  عـــراق  از  عینـــی  شـــاهدان  از  یکـــی 

تلفـــن مـــا هســـتند. ســـام:

سام عراقی:  بیننده 
کن  مجری: خـــب! اول خودتو معرفی 

بیننده عراقی: نمیشـــه
چرا مجری: 

بعـــد  می کنـــه  شناســـاییم  رژیمتـــون  عراقـــی:  بیننـــده 
بیولوژیـــک  تـــرور  منـــو  بیـــان  می فرســـته  رو  آدمـــاش 
کنـــن. همیـــن دو-ســـه روز پیـــش بـــود همســـایه مون 
تـــو  زد  بمـــب  بـــا  رژیـــم  کـــرد،  معرفـــی  خودشـــو 

! یکـــش ژ لو بیو
از  بعـــد  رژیـــم  متأســـفانه  میگـــی  راســـت  آره  مجـــری: 
تـــازه ای  فـــاز  وارد  هاشـــمی  مرحـــوم  بیولوژیـــک  تـــرور 
کـــه  کـــن  تعریـــف  اول  همـــون  از  شـــده،  کی  ســـفا از 
ایـــن فیلمـــو ببینید. چطـــوری مجبورتـــون می کـــردن 
که از ســـرکار رســـیدم خونه، تا  بیننـــده عراقـــی: یه روز 
کـــت انداختن تـــو خونه.  کـــردم دیـــدم یه پا در رو بـــاز 
کـــردم دیدم تـــوش یـــه دی وی دی بـــا یه  کـــه  بـــازش 

کنارش. گذاشـــتن  کاغـــذ 
مجری: فرســـتنده نداشت؟

بیننـــده عراقـــی: چـــرا اتفاقـــا تـــو قســـمت فرســـتندش 
نوشـــته بـــود: خـــوِد جمهـــوری اســـامی ایـــران.

کار  کار  مجـــری: عجب آدمـــای ســـاده لوحی ان! پـــس 
خـــود رژیـــم بـــوده! خـــب ادامـــه بده تـــوی نامـــه چی 

بود نوشـــته 
بیننـــده عراقـــی: نوشـــته بـــود شـــما بایـــد این ســـریال 
بـــار  صد هـــا  نامعیـــن  و  معیـــن  زمانـــی  فواصـــل  در  رو 

وگرنـــه... ببینیـــد 
چی؟ وگرنه  مجری: 

بیننـــده عراقی: بذارید نگم
باشه مجری: 

بیننده عراقی: حاال خواســـتیدم میگما!

بگو خب  مجری: 
و  خـــودم  اعضـــای  تمـــام  وگرنـــه  عراقـــی:  بیننـــده   

کنـــن مـــی  تـــرور  رو  ام  خانـــواده 
مجـــری: عجـــب! از این رژیـــم بعید هم نیســـت. خب 

بده ادامه 
بیننـــده عراقـــی: مـــن اولـــش ترســـیدم و بـــا خانـــواده 
نشســـتم هرشـــب دو-سه قســـمت ســـریال رو دیدیم. 
واقعـــا فیلـــم مزخـــرف و بـــه درد نخـــوری بـــود. همـــه 
خـــوب  اصـــا  و  بـــودن  کاغـــذی  شـــخصیت هاش 
کارگردانـــی و تدویـــن و  کنـــن.  نتونســـته بـــودن بـــازی 
کا همه چـــی افتضاح بود.  گریـــم و  موســـیقی متـــن و 
کل ســـریال رو از ترســـمون سیوســـه دور  خاصـــه مـــا 

! یم ید د
خب؟ مجری: 

کـــه تـــو  کار بـــه جایـــی رســـیده بـــود  بیننـــده عراقـــی: 
خونـــه هـــم مثل تـــو فیلـــم حـــرف میزدیـــم، مثـــا زنم 
می گفتـــم  بهـــش  منـــم  رودآمـــون!  می گفـــت  مـــن  بـــه 
گفتیم  نینیفرکپتـــاه! تـــا اینکـــه دیگه خســـته شـــدیم و 
که رفتـــم بیرون  کنیـــم. از خونه  یـــه مدت اســـتراحت 
کل مـــردم عـــراق رو  کـــه فهمیدیـــم رژیـــم  اینجـــا بـــود 
بیولوژیکشـــون  تـــرس  از  دارن  همـــه  و  کـــرده  تهدیـــد 

مثـــل مـــا ایـــن فیلمـــو می بینـــن.
بده ادامه  مجری: 

بیننـــده عراقـــی: بازم ترســـیدم و رفتـــم خونه 4۸ دور 
کارد بـــه  کـــه دیگـــه  دیگـــه فیلمـــو دیدیـــم. تـــا جایـــی 

رو شـــکوندم. و زدم دی وی دی  رســـید  اســـتخونم 
درود  آفریـــن.  اصیلـــی!  آریایـــی  یـــه  تـــو  مجـــری: 

شـــد؟ چـــی  بعـــدش  تـــو.  بـــه  الکـــوروش 
یـــه ســـاعت بعدش  بیننـــده عراقـــی: هیچـــی خاصـــه 
بـــا هلی بـــرن ریختـــن تـــو خونـــه دی وی دی رو تعمیـــر 
گذاشـــتن  و  صندلـــی  بـــه  بســـتن  رو  مـــا  بعـــد  کـــردن. 
گذاشـــتن رو تکرار...  جلـــوی تلوزیون بعد دســـتگاهو 

.
عجب!  مجری: 

بیننـــده عراقـــی: بعد رفتـــن و مارو تو همـــون وضعیت 
گشـــنگی و تشـــنگی تـــرور بیلوژیـــک  کـــردن تـــا از  رهـــا 

مردیم. و  شـــدیم 
کی مردید؟ مجـــری: عجب... 

بیننـــده عراقـــی: فردا شـــب هفتمونـــه وســـیله ایاب و 
ذهـــاب و مجلـــس زنونـــه هم هســـت تشـــریف بیارید

مجری: خـــب خیلـــی ممنونـــم برای روحتـــون آرزوی 
کـــه  هـــم  عزیـــز  بیننـــدگان  شـــما  از  میکنـــم.  آرامـــش 
کردیـــد ممنونیـــم تـــا یـــه برنامـــه دیگـــه  مـــا رو تماشـــا 

دودود...

یال »یوسف پیامبر)ع(« خسته نمی شوند ر سر چرا عراقی ها از تماشای مکر

گفتگوی »من  و تو« اب یک بیننده عرایق

ف.انوری 

َة َشوقی و ِازدیاِد َغمی َکَتبُت ِقَصّ
که در این زمانه مغتنمی برای َانَت 

َاال تو ای سریال قشنگ یوزارسیف!
َانا َاموُت َلَک، َانَت نیز قاتلمی

گر ِبَپخشنَدت)!( برای بار هزارم ا
ِگَرمی کم نمیشود،  به تو، ارادت ما 

که با هوو خوب است به ُیمن همسر یوسف 
خوشند هردو عیالم، چقدر خوش قدمی!

گل" از آنطرف "گوزل" و "اوکیا" و "فاطما 
شبیه قهوه ی مانده، تو چای تازه دمی!

که تویی گفته مداوم ببینمت  طبیب 
کوبش َقلبی َو مرَهِم َوَرمی َدواِء 

خاصه اینکه عزیزی!خاصه عشق منی
کاغذ دفتر َو جوَهِر َقَلمی َخاص 

انمه عاشقانه یک عرایق برای 
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قبور هشدا
ف.انوری

که خوبی و خوش، پیش خدا جا داری تو 
در جنان هم دو سه تا خانه و ویا داری

که به راه است ولی رود شیر و عسلت هم 
باز از ما طلب قبر مصفا داری؟

کاش یکدست شود، منزل دنیا فانی است
که خود منزل زیبا داری کن تو  پس اوکی 

خواستم روی مزارت بدوم، پام شکست
گر تو به این خادم بی پا داری، نظری 

پای این خواهش ساماندهی ام را امشب
گر فرصت امضا داری بزن امضا، تو ا

کافیست کی  کوچه ی خا نامتان روی دوتا 
چه امیدی تو به این دولت رسوا داری؟

ح یکســـان ســـازی قبـــور شـــهدا، عـــده  گرفتـــن طـــر بـــا اوج 
کـــه چشـــم نداشـــتند ببینیـــد همه ســـنگ قبرها یک  ای 
شـــکل شـــده و هیچ جعبه آینه و عکس از شـــهدا نمانده 
گورســـتان ســـربازهای خارجی شده،  و همه چیز شـــبیه 
کردنـــد بـــه تخریـــب بنیـــاد شـــهید و شـــهرداری  شـــروع 
کارهـــا هویت  کاری اســـت و داریـــد با ایـــن  کـــه ایـــن چـــه 
مزارهـــای شـــهدا را از بیـــن مـــی بریـــد و بخشـــی از تاریخ 
کنیـــد و از این حرفهـــا. ما علـــی رغم میل  را حـــذف مـــی 
کـــردن ایـــن  کت  باطنیمـــان مجبـــور شـــدیم بـــرای ســـا
منتقـــدان نادان، دلنوشـــته یکـــی از همرزمان شـــهدای 
کـــه همین دیروز نوشـــته شـــده  دوران دفـــاع مقـــدس را 

کنیـــم تـــا همه چیز مشـــخص شـــود: اســـت)!( منتشـــر 

بسم ا... الرحمن رحیم
مـــن به عنـــوان یک همـــراه شـــهدای دفاع مقـــدس این 
کسی  متن را مینویســـم. خود خودم هم نوشـــته ام و هر 

کند جعلی اســـت خیلی دروغگو اســـت! که فکـــر 
فیلمهـــای  ایـــن  وقتـــی  عملیـــات  از  قبـــل  همیشـــه  مـــا 
خارجـــی مثل نجات ســـرباز رایـــان را می دیدیـــم با خود 
که مـــا هـــم بعد از شـــهادت  گفتیـــم یعنـــی میشـــود  مـــی 
در همچیـــن جاهایـــی دفن شـــویم؟ یکدســـت... بدون 
ســـنگ قبرهـــای متفـــاوت... صـــاف! خـــوش بـــه حـــال 

شـــهدا بعـــد از شـــهادت ایـــن آرزویشـــان محقق شـــد.

اسکرین شات 
ز.آراسته نیا

وقتی بنا شد یادواره پا بگیرد
کمی باالی خدمت جا بگیرد قدرت 

کرد باید برای صندلی آغوش وا
گر قبر شهیدی را بگیرد  حتی ا

عکاس جای قبرهای ناهماهنگ
خ مسئول، چندین تا بگیرد! عکس از ر

گلزار مسئول  با بلدوزر افتاده در 
که مرکاوا بگیرد میخواهد انگاری 

اصا برای چه پر از قاب است اینجا؟
طراح باید الگو از دنیا بگیرد

صاف و بدون پستی و یکدست و یک شکل
که زیبایی به سبک ما بگیرد باید 

یک اسکرین شات پر از یکسان شدن ها
دوربین ما خوب است از اینجا بگیرد

اصال خود هشدا هم طرفدار تخریب مزار هشدا بودند!
یکـــی دیگـــر از دغدغه هـــای مـــن و همرزمانـــم همیشـــه 
کشـــور بـــوده اســـت. چقـــدر پیش  کمبـــود آلومینیـــوم در 
گفتیـــم خدایا،  که شـــب عملیات بـــا خودمـــان می  آمـــد 
کشـــور نداشـــته  کمبـــود آلومینیـــوم در  مـــا مـــی رویـــم تـــا 
کننـــد  باشـــیم. متأســـفانه اآلن یکســـری آدم فکـــر مـــی 
دغدغـــه مـــا اشـــرافیت مســـئوالن یـــا دینـــداری جوانان 
که ما  یـــا حمایـــت از والیـــت فقیـــه بوده اســـت در حالـــی 
که بعد  کردیم. خدا نکنـــد  فقـــط به آلومینیـــوم فکر مـــی 
کنند تـــا باالی ســـر قبرهای  ج  کلـــی آلومینیـــوم خر از مـــا 
کـــه در آن قرآن و  که چی؟  مـــا جعبه آینه درســـت شـــود. 
که  گذاشـــته شود؟  وصیتنامه و تســـبیح و عکس شـــهدا 
گر نســـلهای بعـــد آمدنـــد و اینهـــا را خواندند  کـــه ا چـــی؟ 
که شـــهدا برای چـــه چیزهایی رفتند و شـــهید  بفهمنـــد 
شـــدند؟ واقعا می ارزد؟ واقعا آلومینیوم ارزشـــش بیشـــتر 
کـــه یکی از شـــهدا خودش  اســـت یـــا اینها؟ یادم هســـت 
گر خدای نکـــرده این اتفـــاق افتاد بر همه  گفت ا به مـــن 
کـــه ســـریع بولـــدوزر بیاندازند و  مســـئوالن واجب اســـت 
آلومینیوم هـــا را بردارنـــد ببرنـــد. اتفاقـــا اخـــوی بنده هم 
کار آلومینیـــوم اســـت و بـــه قیمـــت خوبـــی  خـــودش در 
خریدار اســـت و ســـهم شـــما هم محفـــوظ خواهـــد بود.

یکـــی دیگـــر از شـــهدا میگفـــت مـــادرم! مـــن هرگـــز راضی 
کنار  نمـــی شـــوم تـــو هر هفتـــه شـــبهای جمعـــه بیایـــی و 
کمـــی آرامـــش بگیـــرد.  قبـــر مـــن بنشـــینی و دل تنگـــت 

گوش نکنـــی، بر  گر هـــم حرفـــم را  راضـــی نیســـتم. نیـــا! ا
که هرچه درخت و سایه بان در  مســـئوالن واجب اســـت 
اطـــراف قبر من هســـت همـــه را از جا در بیاورنـــد و تا حد 
که اذیت شـــوی و زمینـــه نیامدنت  کننـــد  کاری  امـــکان 
گر از جنس آلومینیوم  فراهم شـــود. راســـتی ســـایه بانها ا
گر هم  کـــه همـــان اخـــوی در خدمتتـــان هســـتند ا بـــود 
که بـــاز در بـــازار آهن آشـــنا دارند، از ایشـــان بپرســـید  نـــه 

کنند. راهنمایـــی مـــی 
که رفتند شـــهید شـــدند اما خدا نیـــاورد آن روزی را  آنهـــا 
کنند  کودک بـــدو بدو  کنار مزارهایشـــان یک عده  کـــه در 
که چی؟  کنند و بخندنـــد.  و توپ به ســـمت هـــم پرتاب 
کم کم هی  که از مزار شـــهدا خوشـــش بیایـــد و اینطـــوری 
پایـــش به آنجا باز شـــود و بـــا فرهنگ دفاع مقدس آشـــنا 
شـــود؟ می خواهم نشـــود پســـره لوس! آنها رفتند شهید 
کارهـــا را بکنند؟ لـــذا مســـئوالن باید تا  کـــه ایـــن  شـــدند 
که مزارهای شـــهدا  کنند  کاری  که ممکن اســـت  جایـــی 
بـــی روح و بـــدون طراوت باشـــد تا هـــر بچه ای آمـــد آنجا 
کیف  کـــه حالـــش خوب شـــود و ســـر  بترســـد چـــه برســـد 
بیایـــد. بنابرایـــن تا می توانید از ســـنگ قبرهای ســـیاه و 
کنید. اتفاقا اخوی یک ســـنگفروش  یکدســـت اســـتفاده 

آشـــنا هم دارد.
در پایان خودم و شـــما را به پشـــتیبانی از بنیاد شـــهید و 

کنم. بولدوزرتان مســـتدام. شـــهرداری دعوت می 

خرداد

مرتضی.جیم
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ناصر جوادی

کلـــی ســـابق، آن در بوکس جـــزء نوابغ، آن  کســـیوس  آن 
دارای قـــدرت زیاد بدنی، آن فعال سیاســـی و مدنی، آن 
صاحـــب طای المپیـــک ُرم، آن محبـــوب در بین مردم، 
کـــه مفتکی  آن بـــه رحمـــت خـــدا رفتـــه در ســـوم ژوئـــن، 
بـــه حریفـــان نمی داد پوئـــن، شـــیخنا و قهرمـــان جهاننا 

کلی)دخل ا... فـــی جنته(  محمـــد علـــی 
در   1942 ژانویـــه   17 در  چـــون  کـــه  اســـت  اخبـــار  در 
کـــه جفـــت  گشـــود، بدیدنـــد  ایالـــت میشـــیگان دیـــده 
کمی  کرده اســـت. مـــادرش  گـــره  مشـــت هایش را ســـفت 
گفت: "کاســـیوس! چرا  قربـــان صدقه اش رفت و ســـپس 
کاســـیوِس یـــک روزه،  کردی مامـــان؟" اما  گـــره  دســـتاتو 
گفـــت: "ِانقه  کلمه  کنـــش به این ســـؤال فقط یـــک  در وا
که او به ســـراغ  ِانقـــه". دوازده ســـال بعـــد از ایـــن واقعـــه 
ورزش مشـــت زنـــی رفـــت؛ مادرش ماجـــرای روز بـــه دنیا 
گفـــت: "آها پس بـــرا همین بود  آمدنـــش را به یـــاد آورد و 
که حاال  ِکلی  کاســـیوس  کرده بـــودی؟!"  گره  که مشـــتاتو 
کن!"  گفت: " نـــه مامان صبـــر  دیگـــر تـــوان تکلم داشـــت 
ســـن  در  کلـــی   1962 ســـال  در  تـــا  شـــد  ســـپری  زمـــان 
را  نـــام خـــودش  گرویـــد و  بـــه دیـــن اســـام  2۰ ســـالگی 
که  گفت  به"محمـــد" و فامیلی اش را به"علی" تغییر داد و 
کند؛ با مشـــت هایش  کس او را با نـــام قبلی اش صدا  هـــر 
طرف اســـت! دو ســـال بعـــد محمد علی قهرمـــان جهان 
گفـــت: "این  شـــد، بـــار دیگـــر مادرش بـــه ســـراغش آمد و 
تن بمیـــره تو دســـتاتو بـــرا قهرمانی جهان مشـــت نکرده 
گفت: " نـــه برا این  بـــودی؟" اما محمد علی بـــار دیگر 

کار هـــم نبود" 
که علی  که هربـــار  از فامیـــل و در و همســـایه نقـــل اســـت 
ک اوت می کرد یا مدالـــی را می برد؛ مادرش  حریفـــی را نـــا
به نزد او می شـــتافت و این ســـؤال را از او می پرســـید. اما 
همچنـــان راز مشـــت بودن دســـت های محمـــد علی در 
هنـــگام تولد بـــر همگان پوشـــیده بود تا اینکه ســـرانجام 
در ســـال 1966 وی از حضور در ارتش آمریکا برای جنگ 
ویتنـــام ســـر باز زد و با ایـــن حرکت چنان دهان اســـتکبار 
که همه علت مشـــت بودن دســـت هایش  را صـــاف نمود 

فهمیدند!  را 
که به دنبـــال این حرکت،  در حافظـــه تاریـــخ ثبت اســـت 
حکومـــت آمریـــکا بـــه مدت پنـــج ســـال او را از حضـــور در 
کـــرد، امـــا محمـــد علـــی پـــا پس  رینـــگ بوکـــس محـــروم 
نکشـــید و بـــا حضـــور در فعالیت های مدنی و سیاســـی و 
ســـخنرانی در دانشـــگاه ها همچنان دهان آمریکا را مورد 

می داد. قـــرار  عنایت 
کـــه ســـال های پایانی عمـــرش را بـــه مبارزه  محمـــد علی 
بـــا بیمـــاری پارکینســـون ســـپری می کـــرد، ســـرانجام در 
14خـــرداد 1395از ادامه  ایـــن رقابت انصراف داد و از این 

جهـــان رخت بربســـت. تمت

ذکر شیخنا و بوکسورنا محمد علی کلی )رحمه ا...(

تذکرٌة البوکسورا

سفره انقالب

مهدی پرنیان

بنده یک انقابی تیزم
از غم انقاب لبریزم

می تپد بهر حفظ ارزش ها
قلب بنده به  ویژه دهلیزم
من زرنگم، لذا جدا نشدم
لحظه ای از مقامم و میزم

من مدیری خدوم و پرکارم
کرده تجویزم: دکتر بنده 
کار تا مهیا نیست نکنم 

جوجه و شیشلیک شاندیزم
من نجوم و حقوق می خوانم

عاشق لحظه های واریزم
تا برانم خر مرادم را

من مجهز به شصت مهمیزم
کمی دارم از قضا ریش هم 

کرده شش پر شوید تجهیزم
گرچه قصدم برادری بوده

گفته من هیزم منشی ام رفته 
در همه چیز صاحِب نظرم
من ملقب به شیخ پرویزم
می کنم هی جهاد فرهنگی

واقعا افتخار آمیزم
فی المثل توی واردات رژ و

دستگاه الکترولیزم
کردم در اقتصاد، جهاد که  بس 

یک شبه شد پرادو ماتیزم
گرفتن حقم من برای 

گاویزم روز و شب با همه 
ولی از دست قاضی و قانون

مثل ماهی مدام می لیزم
کام این است: الغرض مخلص 

گرچه یک انقابی ریزم
سفره ی انقاب تا پهن است

از سر سفره برنمی خیزم

خرداد
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رضا پارسایی

اطاعیـــه: ســـازمان ملـــل متحـــد در نظـــر دارد نســـبت بـــه 
کادر ارحابـــی خـــود، اقـــدام بـــه برگـــزاری آزمـــون  تکمیـــل 
اســـتخدامی نمایـــد. عاقه منـــدان می بایســـت نســـبت به 
گرفتـــن و ارســـال ســـه قطعه  تکمیـــل فرم هـــای مربوطـــه، 
عکـــس ســـلفی 4*6 جدیـــد بـــه انضمـــام یـــک ســـر بریـــده 
کمـــری  )خانم هـــا بـــا آرایـــش( و تهیـــه یـــک قبضـــه ســـاح 
پاســـخ  بـــا  همـــراه  را  مذکـــور  مـــدارک  و  نمـــوده  مبـــادرت 

ســـؤاالت، بـــه آدرس زیـــر ارســـال نماینـــد: 
ایـــاالت متحـــده آمریکا، ایالـــت ویرجینیا، ســـازمان مرکزی 

ســـیا، بخش»مســـاعدت  به عربستان«

گزینه ای سؤاالت چهار 
کســـی بـــرای اولیـــن بـــار در جهـــان از صلـــح و  1- چـــه 

زد؟ حـــرف  ملت هـــا  بیـــن  اتحـــاد  و  دوســـتی 
الف- جاد قانا

ب- بوش پدر
ج- بوش پسر

د- جوش سپر!
گر شـــما جـــای بان کی مون بودیـــد، در برابـــر تهدید  2- ا
کمک هـــای نقـــدی بـــه ســـازمان  عربســـتان بـــه قطـــع 

ملـــل، چـــه غلطـــی می کردید؟!
گر بخواهم غلطی بکنم کنم ا الف- من غلط زیادی می 

ب- از خلبانان سعودی تقدیر می کردم
کـــودکان تـــازه متولـــد شـــده یمنـــی را بـــه عنوان  ج- اســـم 

ناقضـــان حقـــوق بشـــر اعـــام می کـــردم
د- همه موارد را با هم یک جا می کردم!

کنید:  3- جای خالی را پر 
گر آمریکا و متحدانش......کنند، ما......می شویم. ا

الف- تهدید - شنگول
ب- تحریم - حبه انگور

ج- غلط زیادی - نزدیک تر
د- ِزر ِزر - خوشحال

کنیـــد شـــما رئیـــس ســـازمان ملل شـــده اید.  ۴- فـــرض 
کـــه در برابـــر بمبـــاران یمن توســـط  عربســـتان  کنشـــی  وا

کدام اســـت؟ انجـــام خواهیـــد داد، 
الف- احساس نگرانی

ب- اعام نگرانی
ج- انکار نگرانی

د- ابراز نگرانی
کنید:  5- جای خالی را با دالر پر 

آن......می گیرنـــد  در  کـــه  اســـت  جایـــی  ملـــل  ســـازمان 
می آورنـــد. و......در 

الف- جلسه -  عنتر بازی
کادوها را ب- تولد  -  

ج- پول -  شکلک
د- دماغ -  دماغ

سؤاالت تشریحی
1- ضمن رســـم نمودار َشـــَرف، بنویســـید چگونـــه می توان 
لیســـت  از  را  ســـعودی  عربســـتان  ماننـــد  کشـــوری  اســـم 

کـــودکان حـــذف نمـــود؟ )2نمره( ناقضـــان حقـــوق 
کنید! )3نمره( 2- با رسم شکل ابراز نگرانی 

کـــی واریز می شـــود؟ مقـــدار آن  3- حقـــوق بشـــر معمـــوال 
اســـت؟ )3نمره( چقـــدر 

گزینه  آخر ســـؤال اول تســـتی را ســـه بار پشـــت سر  4- ســـه 
)2نمره( بخوانیـــد!  هم 

آزمون استخدامی سازمان به اصطالح ملل متحد!

مشا بودید چه 
یم کردید؟

داود اتابکی

بـــه نقـــل از مورخـــان ورزشـــی نویـــس در اواســـط ســـده 
کارخانـــه »چراغ پی  کارکنان  هفتم بـــه همت چنـــدی از 
که ابتدا  ســـوز« ســـازی شـــیراز تیم فوتبالی تشکیل شـــد 
خواســـتند نـــام آن را بـــرق شـــیراز بگذارند اما متأســـفانه 
که هنـــوز به دنیا  کاری ادیســـون  کم  بـــه دلیل اهمـــال و 
نیامـــده بـــود، »برق« واژه شـــناخته شـــده ای نبود؛ پس 
گذاشـــتند ولی بین  بـــه ناچـــار نـــام تیم خـــود را »چـــراغ« 
کردنـــد! و اینگونـــه تیـــم  خودشـــان بـــرق صدایـــش مـــی 
فوتبـــال چراغ شـــیراز تشـــکیل شـــد و اولین تیـــم فوتبال 

گرفت. ایـــران لقـــب 
در آن ســـال های ابتدایی تشـــکیل این تیـــم چون هنوز 
تیم دیگری پـــای در عرصه وجود ننهاده بـــود، بازیکنان 
ایـــن تیـــم دور هم جمـــع می شـــدند و به انجـــام حرکات 
کششـــی و بازی وســـطی می پرداختند. امـــا اندک اندک 
گرفتنـــد و رقابـــت فوتبال  تیـــم هـــای دیگـــری نیز شـــکل 
که  کـــه روز هـــای جمعه  گرفـــت. طوری  در ایـــران رونـــق 
تیـــم چـــراغ بـــازی داشـــت در ورزشـــگاه حافظیـــه جـــای 
ســـوزن انداختـــن هم یافت نمی شـــد. حتی نقل اســـت 
کـــرد و به  کـــه خـــود حافـــظ تیشـــرت نارنجـــی بر تـــن می 
تشـــویق تیم چـــراغ می پرداخـــت، اما دیگر شـــاعر نامدار 
شـــیراز )ســـعدی( در اعتـــراض بـــه نامگـــذاری ورزشـــگاه 
ترجیـــح میـــداد بـــه اســـتادیوم نـــرود و از پـــای تلوزیـــون 

کند! مســـابقات تیم چـــراغ را دنبـــال 
خواجه مـــزدک میرزایی در حاشـــیه یکـــی از برنامه های 

گزارش ورزشـــی آورده است:
درششـــمین دهـــه از حیاط تیم فوتبال چـــراغ  و درحالی 
کـــه ایـــن تیـــم در پایـــان نیـــم فصـــل اول لیـــگ بـــر صـــدر 
جـــدول تکیـــه زده بود مشـــکات مالی بر ایـــن تیم چیره 
شـــد و چـــون دســـت نیـــاز بـــه ســـوی مســـئوالن هیئـــت 
گفـــت:  »حـــاال  فوتبـــال بردنـــد رئیـــس هیئـــت فوتبـــال 
کـــوکا؟ شـــما خو  کمکـــه  )حالـــو( ای موقـــع؟! چـــه وقـــت 

ین تیم فوتبال ایران مرگ قدیمی تر

برق شیراز  قطع شد! 
صـــدر جدولیـــن پـــول میخواین چـــکار؟! فوقـــش دوم یا 
کـــی حـــال و حوصله  ســـوم میشـــین دیگـــه! اصـــا بیتر، 

جشـــن قهرمانـــی و پایکوبـــی داره؟!« 
بـــه  کـــه ایـــن تیـــم در نیـــم فصـــل دوم  بـــود  و اینگونـــه 
که نیم ســـوز شـــده  سراشـــیبی ســـقوط افتـــاد و در حالی 
کمک  بـــود و در منطقـــه خطر دســـت و پـــا میزد، دســـت 
بـــه ســـوی مســـئولین ســـازمان تربیـــت بدنی وقـــت دراز 
کـــه در ســـده هفتم  کـــرد امـــا متأســـفانه بـــه خاطـــر ایـــن 
نجـــات یک تیـــم از منطقه خطـــر برای مســـئولین جنبه 
کســـی دســـتش را نگرفـــت و با همان  تبلیغاتی نداشـــت 

دســـت دراز راهـــی لیـــگ یک شـــد!
کـــه تیـــم فوتبـــال چـــراغ در رقابت هـــای لیگ  در زمانـــی 
کنار  کـــه  کـــوزه آب معدنی بـــود  دســـته یـــک لنـــگ یـــک 
که مســـئولین  زمیـــن بگذارد، خبر هایی در شـــهر پیچید 
شـــهری و اســـتانی بـــه دنبـــال خریـــد ســـهمیه یـــک تیم 
که ایـــن خبر را  لیـــگ برتری هســـتند، عوامل تیـــم چراغ 
گفتنـــد: »ِد آخه  کلـــه شـــان بلند شـــد و  شـــنیدند دود از 
کنیـــد تـــا دوبـــاره  ج مـــا  المصبـــا نصـــف اون پـــول رو خـــر
کـــه در آن  بریـــم لیـــگ برتـــر«. امـــا باز هم بـــه خاطـــر این 
برهـــه خاص از ســـده هفتـــم خریـــد امتیاز راندمـــان رای 
کســـی بـــه فیتیلـــه ســـوز شـــدن تیـــم  بیشـــتری داشـــت 
چـــراغ توجهی نکـــرد! و این تیم ریشـــه دار یـــک بار دیگر 
کـــرد و راهی لیگ دو شـــد؛ امـــا آب و هوای لیگ  ســـقوط 
دو هـــم بـــه ایـــن تیم نســـاخت و به ســـمت لیگ دســـته 
که تیم  کرد. در لیگ دســـته ســـوم در حالـــی  ســـه حرکت 
کبریت هم نور نداشـــت و ســـو ســـو  چـــراغ به انـــدازه یک 
گیران محترم  هـــای آخرش را میزد مســـئولین و تصمیـــم 
کـــرده و به جـــای توجه  لطـــف خـــود را به ایـــن تیم تمام 
کردنـــد و بـــه ســـراغ  بـــه قدمـــت و تاریخچـــه آن، فوتـــش 
تشـــکیل تیـــم های چـــراغ نوین و چـــراغ قـــوه و نظایر آن 
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زندگی نامه تنی چند از اعضا لیست امید

در فراغت ید 
طوالیی داشت!

رضا عیوضی

دختر صفدر حسینی
فرزنـــد صفـــدر حســـینی یکـــی از نجومـــی بگیران بـــه نام 
ایـــران زمیـــن بـــود. در وصـــف بزرگـــی و عظمت و شـــکوه 
که فرزند شـــیر مردی اســـت به نام  حســـینی همین بس 

حســـینی. صفدر 
کودکـــی مـــدام برای زنـــان جامعه اش  وی از همـــان آوان 
احســـاس تکلیـــف  می کـــرد امـــا بـــه خاطـــر فراغت بســـیار 
کاندید نشـــد  که داشـــت، در انتخابـــات مجلس  زیـــادی 

کـــرد تا همیـــن انتخابـــات آخری. و صبـــر 
که حتـــی در فیش  فراغـــت بســـیار زیاد وی تـــا جایی بود 
حقوقـــی پـــدر او نیز ردیفـــی بعنوان حق فراغـــت فرزندان 

غ باشـــد! تعبیه شـــد تا او بـــا خیال راحت فار
که داشـــت و چون  نهایتـــا بـــه خاطر رزومه بســـیار مهمی 
دختـــر صفدرحســـینی بـــود، صاحیـــت ورود به لیســـت 

کرد. امید را پیـــدا 

پروانه سلحشوری
کودکـــی سلحشـــور و پیکارجـــو بـــود. نقل اســـت روزی  از 
کوچـــه بـــا دختـــر اقـــدس خانـــم اینـــا مشـــغول لی لـــی  در 
گفت: انگشـــتر  گهـــان دختر اقدس خانم  که نا بـــازی بود 

کنه بســـوزه! هی هـــی... . فیـــروزه، خـــدا 
کم ســـن و ســـال ما ناراحـــت به خانه  گهـــان پروانه  کـــه نا
گفت:  گریـــه می کنی؟  رفـــت. در خانه از او پرســـیدند چرا 
گفتند  دختر اقدس خانـــم می خواهد من را آتـــش بزند! 
گفـــت: او به من  کجـــا فهمیدی؟  بیخیـــال بابا تـــو اینو از 
کافی  کنـــه بســـوزی، آیـــا همین بـــرای شـــما  گفتـــه خـــدا 

؟ نیست
کا علم منطـــق را زیر  از همـــان اول بـــا به دنیـــا آمدنـــش 

ســـؤال برد! فلـــذا وارد لیســـت امید هم شـــد!

محمود صادقی
کـــرد. بغض هـــای مکرر  در بـــدو ورودش بـــه دنیـــا بغـــض 
و بی محابـــای او موجبـــات نگرانـــی اطرافیـــان را فراهـــم 
که بزرگتر شـــد مشـــخص شـــد داشته فیلم  کمی  آورد اما 

کـــردار! بـــازی می کرده ال
ســـینمای  اســـاس  کل  آمدنـــش  دنیـــا  بـــه  بـــا  محمـــود 
کا اســـاس فلســـفه ســـینما را و حتی  هالیوود و بالیوود و 

زیربنـــای فلســـفه علـــم هنـــر را هم بـــه باد فنـــا داد! 
نهایتـــا وقتـــی بزرگتر شـــد مشـــخص شـــد او به جـــز فیلم  
کردن، اســـتعدادهای دیگری هـــم دارد مخصوصا  بازی 
بـــه  اصاح طلبـــان  ســـوی  از  بنابرایـــن  موج ســـواری. 
مانـــدگار  آثـــار  او  از  آمـــد.  در  امیـــد  لیســـت  در  عضویـــت 

بســـیاری بـــه جـــا مانده اســـت.

پروانه مافی
کـــردن  کودکـــی تخصـــص زیـــادی در پیـــدا  وی از همـــان 

عـــدم ارتبـــاط چیزهـــا با هم داشـــت.
فلـــذا وقتـــی آمریکا بـــا تمدید قانـــون داماتو بـــه مدت ده 
گرچه خـــود ظریف و  کـــرد، ا ســـال دیگر ایـــران را تحریـــم 
کار برجام نقض  گفتند بـــا ایـــن  عراقچـــی و روحانـــی هـــم 
گفـــت: تمدیـــد قانـــون داماتـــو خیلی  شـــده، امـــا مافـــی 

ربطی بـــه برجام نـــدارد!
گرچـــه او هـــم وارد لیســـت امیـــد شـــد امـــا پروانـــه مافی  ا
هم مثل ســـایر اعضای لیســـت خیلی ربطـــی به مجلس 

ندارد!

بهزاد توفیق فر

مقدمه
که  یکـــی از مهمتریـــن، مؤثرترین و حیاتی ترین مســـائلی 
بشـــر امروز با آن روبروســـت و همه دولت هـــا و ملت ها در 
گرفته، به ُطُرق  برخورد با آن راه حل المســـائل در پیـــش 
گـــون ســـعی در التیـــام زخمهـــا و حل دشـــواری های  گونا
آن دارنـــد، فرهنـــگ و مســـائل فرهنگـــی نیســـت، بلکـــه 
ک و مســـکن هم نیســـت )گیـــج، 1396:  ک، پوشـــا خـــورا
6(. همیـــن امـــر، پژوهشـــگر ایـــن مقالـــه را بـــرآن داشـــت 
فعالیت هـــای  اثربخشـــی  درنظرداشـــتن،  بـــدون  تـــا 
امـــروز  ایرانـــی  زندگـــی  ایپوکریفـــای)1(  در  شـــبه فرهنگی 
رویدادهـــای  ســـلولوزی)2(  در  بی شـــک  همچنیـــن  و 
کنشـــی و درهم ُکنشـــی ســـبک زندگی فـــردای خویش،  وا

کیفـــی دســـت یازد. کاوی عمیـــق و  بـــه وا
بیان مسئله

کـــه در ژانویه 2۰17  ِای بی ســـی ســـاالدمون در مقالـــه ای 
بـــه چاپ رســـاند دلیـــل بی توجهـــی دولت ها بـــه فرهنگ 
گســـترش روزافزون پشندیســـم)3(  و مقـــوالت فرهنگی را 
و عاقـــه مفـــرط به اوقـــات فراغت مک دونالـــدی می داند 
کمیســـیون  کـــه خالـــی مانـــدن صندلی هـــای  همانگونـــه 
زخمـــی  و  کشـــته  چنـــد  علی رغـــم  را  مجلـــس  فرهنگـــی 
از  مجلـــس،  امورخارجـــه  کمیســـیون  درهـــای  پشـــت 
پنـــداری  خودنماینـــده  و  نوکیســـگی  عصـــر  نشـــانه های 
کـــه  آنجـــا  از   )3  :2۰17  ,Salademoom(برمی شـــمرد
متفکریـــن غربی و بـــزرگان لیبرال دموکراســـی نیز به نقش 
کار و حتی اثربخشـــی  کســـب و  بی بدیل فرهنگ در رونق 
آن در افزایـــش ســـطح زندگی بشـــر پی برده اند، نویســـنده 
ایـــن مقالـــه درصدد اســـت تـــا ضمن بیـــان و تبییـــن آن، 
بدون اینکه مشـــمول طرح جلب توجه)4( شـــود به ارائه 
راهبردهایـــی بـــرای جلـــب توجـــه دوبـــاره به آن، بپـــردازد 
که برخی هنـــوز نمی توانند متون فلســـفی و نظریات  زیـــرا 
اجتماعـــی دو قـــرن قبـــل فاغانس)=فرانـــس / فرانســـه / 
فغانســـه( را از ســـر بـــه در نمـــوده و یا خـــود، به در شـــوند.

روش شناسی)5(
برخـــی  بـــا  عمیـــق  مصاحبـــه  ضمـــن  پژوهـــش  ایـــن 
جملـــه  از  تأثیرگـــذار  فرهنگـــی  شـــخصیت های 
و  دابســـمش گی تور  مکعـــب،  دی جـــی  باب اســـفنجی، 
کـــرده تا به عمق  کانـــال چیزمیز، تاش  همچنیـــن مدیر 
مؤلفه هـــای فرهنگی ملت دســـت یافتـــه و خروجی های 

نمایـــد. اســـتخراج  را  آن  کاربـــردی  علمـــی 

نتیجه و جمع بندی
پـــس از بررســـی یافته هـــای تحقیق، می توان به روشـــنی 
و وضـــوح راهکارهـــای زیـــر را برای توســـعه هرچه بیشـــتر 
گـــرم و نـــرم بـــرای عمیق تر  فرهنـــگ و ایجـــاد بســـترهای 
شـــدن خواب آن با ضمانت تعویض دوســـاله، پیشنهاد 

کرد:
کامـــل  کامـــل بودجـــه صداوســـیما تـــا توجیـــه  1( قطـــع 
انتخـــاب  در  دولـــت  مســـئولیت  دربـــاره  ســـازمان  ایـــن 
که خیر! که بله! و قطـــع ید مجری هایـــی  مجری هایـــی 
معاونـــت  گـــذاری  وا ح  طـــر پیشـــنهاد  و  بررســـی   )2
ســـینمایی وزارت فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی بـــه خواهر 

قطـــر. نســـبتا مســـلمان  و  کشـــور دوســـت  امیـــر 
3( برگزاری دوره ای مانور رســـانه ای)6( روی برگزارنشدن 
از  جلوگیـــری  همزمـــان،  و  متـــال  هـــوی  کنســـرت های 
گروه هـــای به دردبخور  برگـــزاری برنامه توســـط اســـاتید و 

ایرانی
4( واریـــز مجمـــوع بودجـــه فرهنگـــی دولـــت به حســـاب 
کثـــر دو نشـــریه "هم ســـو". در صـــورت زرد  یـــا حدا یـــک 
کاغذ  گذاری ســـهمیه  بودن این نشـــریات، می توان از وا

کرد. نیـــز اســـتفاده 
5( رفـــع فیلتـــر همـــه بازی هـــای برخـــط )Online( مانند 
ســـرمایه های  افزایـــش  راســـتای  در  آن  غیـــر  و  ِکَلـــش 
کمک به  اپراتورهـــای تلفن همراه و اینترنـــت، همچنین 
کشور.  رفع اقتصادمقاومتی و خروج آســـان ارز و شـــعور از 
کـــت بـــه منزل برخـــی شـــاعران – بخصوص  6( ارســـال پا
گرفته یا ایشـــان  که زندگی بر ایشـــان ســـخت  طنزپرداز - 
گرفته انـــد. هماهنگـــی بـــرای درجـــه  زندگـــی را ســـخت، 
کت، در اســـناد باالدســـتی  حمایـــت، پیـــش از ارســـال پا

توصیه شـــده اســـت.

پانوشت:

)1( ایپوکریفای
)2( ماده اولیه دستمال توالت

)Pashandi )Oxford Dic: Sib Zamini )3(
که توســـط نمایندگان  ح برخورد با هرنوع پرســـش و جلب توجه در جمع  )4( طر

مجلـــس از جمله مطهری، عارف و... در صحن علنی ارائه شده اســـت
)5( شـــناختن روش، روش را شناختن، شناســـایی روش ها، از روش به شناخت 
رســـیدن، رســـیدن به شناســـایی، روش را به رســـیدن شـــناختن، از رســـیدن به 

که شـــناخت را رساند. شـــناخت َرِوشیدن، روشـــهایی 
Media Manovre )6(

یفای زندگی ایرانی واکاوی اثربخشی فعالیت های شبه فرهنگی در ایپوکر

یک پژوهش منترش نشده!
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صنم یاوری

کـــه حالتـــان  کـــی مـــون. امیـــدوارم  ســـام آقـــای بـــان 
خـــوب باشـــد و دیگـــر نگـــران چیـــزی نباشـــید.

مـــن را مـــی شناســـید؟ مـــن و دوســـتان و خانـــواده ام 
کـــه شـــما را خیلی خوب می شناســـیم چـــون هر وقت 
شـــما حـــرف مـــی زدیـــد شـــادی و شـــعف در خانـــه ما 
گاهی هم از خنده روده بر می شـــدیم.  مـــوج مـــی زد و 
گفتید: »مـــن مجبور  که آمدیـــد و  مخصوصـــا آنجایـــی 
شـــدم بـــه خاطـــر پـــول حرفـــم را پـــس بگیرم« مـــا یک 
گفـــت: »خدا  ســـاعت بـــه شـــما خندیدیـــم. پـــدرم می 
کـــرد«. مادرم  که دل ما را شـــاد  کند پدرش را  رحمـــت 
کـــه ترکشـــهای بمبـــاران قبلـــی را از تن  هـــم در حالـــی 
گفـــت: »بهش پیشـــنهاد  کشـــید  بـــرادرم بیـــرون مـــی 
بدیـــم برای شـــب های طوالنی زمســـتان ســـریال طنز 
کارش خوب می گیره. تازه اونقدر  9۰ قســـمتی بســـازه. 
کـــه دیگـــه نیـــازی بـــه پـــول عربســـتان  پولـــدار میشـــه 
کرد  کید  نـــداره«. البتـــه تا یادم نرفتـــه بگویم مـــادرم تا
کنیـــد وگرنـــه  از علـــی صادقـــی در ســـریالتان اســـتفاده 
بـــه درد نمی خـــورد. خواهربزرگترم درحالیکه داشـــت 
گفت: »به  کـــرد  شیشـــه خرده هـــا را از زمین جمع می 
کمـــدی بـــه برنامه  گـــر بـــه عنـــوان اســـتند آپ  نظـــرم ا
الخندوانـــة دعـــوت بشـــه، احتماال به مرحلـــه فینال 
کنـــه«. خاصـــه خواســـتم بگویـــم در  راه پیـــدا مـــی 
کنند چون شـــما  خانـــه مـــا همـــه به شـــما فکر مـــی 

خیلی بـــا نمک هســـتید.
امـــا مـــن خیلی دلـــم برای شـــما می ســـوزد. 

کبـــاب شـــد  مـــن و دوســـتانمان جگرمـــان 
وقتـــی شـــما آن طور مظلومانـــه حرف می 

زدیـــد و تازه موجب خنـــده دیگران هم 
می شـــدید. راســـتی یادم رفـــت بگویم 
مـــا در محلـــه مان از شـــما یـــک ضرب 
کردیـــم، مثا می  المثل جدید درســـت 

که »کاری نکن مثـــل بانکی مون  گوییـــم 
کنی«. گیـــر  گل  تو 

حاال از این چیزها بگذریم. خواســـتم بگویم 
خیلـــی هـــم خودتـــان را ناراحت نکنیـــد. حاال 

گر  کـــه دیگر خودتـــان و آبرویتان با هـــم رفتید، ا
کارهـــا را بکنید، من  خواســـتید دوبـــاره این جـــور 

برایتان چنـــد توصیه دارم:
که قبـــا زدید را  گر خواســـتید حرفـــی  از ایـــن بـــه بعـــد ا
کنیـــد و آن را تغییـــر دهیـــد، هیچ وقـــت نگویید به  رد 

خاطـــر پول بوده؛ خیلـــی ضایع می شـــود. مثا می 
که  توانســـتید بگویید حرف قبلی را زمانـــی زده اید 
غافـــل بودیـــد و اآلن از خـــواب غفلـــت بیدار شـــده 
که  گفتیـــد طبـــق خبرهایـــی  ایـــد. یـــا اینکـــه مـــی 
بـــه ما رســـیده، عربســـتان بـــه راه راســـت هدایت 
کودکان  گفته دیگـــر نمی خواهـــد  شـــده اســـت و 
کنـــد تا بـــزرگ شـــوند و بعد  رابکشـــد و صبـــر می 

. بکشد

افشار جابری

تخصصـــی  کمیســـیون های  اعضـــای  انتخـــاب  بـــرای 
کمیســـیون فرهنگـــی فقط  مجلـــس، تعـــداد داوطلبیـــن 
کمیســـیون ها  بعضـــی  کـــه  حالـــی  در  بـــود.  نفـــر  چهـــار 
ســـقف  داوطلـــب،  بیســـت  از  بیـــش  بـــا  انـــرژی(  )مثـــل 
ممکـــن را شکســـته بودنـــد. یـــا ملت بـــرای اینکـــه بروند 
کمیســـیون سیاســـت خارجی و پشـــت ســـر هم ســـفر  در 
خارجـــی برونـــد ســـر از پا نمـــی شناســـند! این اتفـــاق به 
وضـــوح میـــزان توجـــه مجلـــس بـــه موضوعـــات فرهنگی 
را مشـــخص می کنـــد. جالب تـــر اینکـــه بعد از ایـــن اتفاق 
کرد. برای آشـــنایی  ادبیـــات رایـــج صحن مجلـــس تغییر 
بیشـــتر، چند نمونـــه از ضرب المثل هـــای رایج مجلس را 

کرده ایم. جمـــع  اینجـــا 

کن. کمیسیونت دراز  پاتو به اندازه ی 
فرهنگـــی  کمیســـیون  در  دم  هرکســـی  شـــتر  باألخـــره 

. بـــه ا می خو
کجاست؟ کمیسیون اختیاریه، حیای نماینده 

فرهنگی دیدی ندیدی.
کمیســـیون را، ز رحمت  گر ز حکمت ببندد در یک  خـــدا 

کمیسیون دیگری گشاید در 
فرهنگی رفته از دفتر سیاه و سفید می ترسه.
کمیسیون برداشت. با یه دست نمی شه دو 

گذشته . خرش از فرهنگی 
فرهنگی به نوبت.

کشک خاله ته، بری پاته، نری پاته. فرهنگی 
اون فرهنگی رو لولو برد.

کمیسیون فرهنگی ماهی می گیره. از 
رو  خارجیـــش  ســـفرهای  پیش کشـــی،   کمیســـیون  

. ن نمی شـــمر
خ نگه  کمیســـیون فرهنگـــی صـــورت خـــودش رو ســـر بـــا 

می داره.
برو فرهنگیت رو بساب.

گفت فرهنگی. کمیسیونت چیه؟  گفتن  به حداد 
می رفـــت  وقتـــی  نمی رفـــت،  کمیســـیون  بـــه  نماینـــده 

می رفـــت. فرهنگـــی 
گرفتنیه، نه دادنی. کمیسیون 

گذاشتن. دستش را توی فرهنگی 

خواهی نشوی رسوا، نرو فرهنگی.
کمیسیون پخش نمی کنند. در مجلس 

کمیسیون زیاده. کمیسیون باالی 
کمیسیونش می رسه. دستش به 

کمیسیونم رو ببین،  حالم رو  نپرس.
فرهنگـــی باســـت، امـــا الهی هیـــچ مجلســـی بی فرهنگ 

. شه نبا
سر فرهنگی و معرکه گیری؟

کمیسیون بزرگ، عامت نرفتنه.
کمیسیون رو بنداز زمین، صاحبش میاد برمی داره.
که فرهنگیه. گفت این  کمیسیون،  فضول رو بردن 

کمیسیون همسایه سیاست خارجیه.
کمیســـیون خارجـــی نمی رســـه،  نماینـــده دســـتش بـــه 

مـــی ده. بو  می گـــه 
کمیسیونش باشه. که  فرهنگ چیه 

کمیسیونه. طرف نخود هر 

پیشنهاد طنز 90 قسمتی اثربان کی مون در

انمه یک کودک یمین 
به ابن یک مون

در ادبیات چاله مجلسی دیده شد

کمیسیونیزا  سیون
 

از  بهتـــر  پیشـــگیری  همیشـــه  گفـــت  مـــی  معلممـــان 
درمـــان اســـت. ایـــن راه از همـــه راحت تر اســـت و شـــما 
کســـی را محکـــوم نکنیـــد و با همان  می توانســـتید اصا 
کنیـــد. نگـــران مـــردم دنیا هم  کار را تمـــام  ابـــراز نگرانـــی 
نباشـــید. ما راضی به زحمت شـــما نیســـتیم و دو دقیقه 
آمـــده ایـــم خودتـــان را ببینیم با ایـــن حالتـــان. محکوم 
کـــردن و ایـــن چیزها دیگر سوســـول بـــازی و قرطی بازی 

بـــه حســـاب می آیـــد و از مـــد افتاده اســـت.
که شـــما رفتـــه اید مـــا بعد  کی مـــون، حـــاال  آقـــای بـــان 
کوفتگی  از بمبـــاران های طوالنی عربســـتان خســـتگی و 
که با آن  در تنمـــان مـــی مانـــد و دیگر برنامـــه ای نداریـــم 
کنیـــم. قربـــان چشـــم هـــای بادامـــی و همیشـــه  تفریـــح 
اوج  بـــه  نگرانـــی  ابـــراز  مســـیر  در  امیـــدوارم  نگرانتـــان. 
قلـــه های موفقیـــت برســـید )ایـــن جملـــه را از معلم یاد 

. ) فتم گر
کودک یمنی از طرف یک 

کودکان کی مون مدافع  به بان 
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بهزاد توفیق فر 
طراح: فاطمه قلی پور
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روزنوشت  جرخشکیه
مهدی وفایی

کـــه ای قطب چه  دیـــروز ایـــن پســـره، بـــاران، آمده بـــود 
گفتم:  کرده انـــد.  که یـــک عده نســـناس غوغـــا  نشســـتی 
گفت: تـــوی ترکیه  کرده انـــد؟  کجـــا؟ چـــه  چـــه عـــده ای؟ 
کـــه  گفتـــم: بـــر ترکیـــه نتـــرس  کرده انـــد.  کودتـــا  عـــده ای 
گفـــت: ای قطـــب تو  کننـــد.  پارســـیان از آنجـــا حفاظـــت 
هـــم جنســـت ناخالص شـــده ها. می گـــم ترکیـــه، می گی 
ایرانی هـــا محافظـــت می کننـــد؟! عصبانـــی شـــدم و اوال 
یک حـــب ســـنتی خالص را جلـــوی چشـــمان ناامیدش 
کند، بعد  که بفهمد با قطب درســـت صحبـــت  زدم بـــاال 
گفتم: بـــاران! نگفتـــم هرچـــه نمی دانی بپرس؟ پرســـید 
که  گفتم: ترکیه مقصد قشـــری اســـت  کـــه: خب چگونه؟ 
علمـــای علـــوم غربیـــه می گوینـــد طبقه متوســـط جدید. 
کاس و دک و پزشـــان بایـــد همیـــن  اینهـــا بـــرای حفـــظ 
ترکیـــه را داشـــته باشـــند تـــا بتواننـــد بـــر ســـر فقـــرا منـــت 
گفت:  نهـــاده و از تجارب ســـفر فرنگستانشـــان بگوینـــد. 
گفتم:  هـــا فهمیـــدم پس بـــرای همین شکســـت خـــورد. 
کـــه ایرانی ها  گفتید  گفت: چـــرا دیگـــه اآلن  نفهمیـــدی. 
که  گفتم: ُخل جان مگر همیشـــه نگفتمت  نگذاشـــتند. 
گفت:  مقتضـــی اقوی از مانـــع اســـت و زورش می چربد؟ 
گر  گفتـــم: یعنـــی خـــود ترکی هـــا ا چـــرا ولـــی نمی فهمـــم. 
خـــوب انقـــاب می کردنـــد؛ ایـــن طبقـــه متوســـط جدید 
نمی توانســـت  هـــم  قدیـــم  متوســـط  طبقـــه  هیـــچ،  کـــه 
گفتـــم: مک  گفـــت: علتش چیســـت؟  مانعشـــان شـــود. 
کچلـــش را بـــه عـــادت معهـــود خارانـــد و  کلـــه  دونالـــد. 
که فســـت  گفتـــم: ملتـــی  کـــرد.  ح بیش تـــر  تقاضـــای شـــر
که  فـــودی شـــود و معتـــاد مـــک دونالـــد، معلـــوم اســـت 
کارهـــای طوالنـــی را نـــدارد و می خواهد  صبـــر و حوصلـــه 
پانـــزده  انقـــاب را هـــم در  کار زود انجـــام شـــود.  همـــه 
که الیحصـــل اســـت. آب بینی اش را  دقیقـــه می خواهـــد 
گویان  به پشـــت دســـتش مالیـــد و ای قطـــب ای قطـــب 

کرد.( مـــرا ترکید )تـــرک 
قطب جرخشک دوم

رضا پارسایی

زالتان ابراهیموویچ بازیکن نام آشنای سوئدی، به تیم منچستر یونایتد پیوست و مثل همیشه خبرساز شد.
البتـــه ایـــن خبرســـازی فقط به خاطر پیوســـتن او به منچســـتر نبود؛ بلکـــه آن چه کف همـــگان را برید این بود که مســـئولین 

کنند! منچســـتر مجبور شـــدند طی قراردادی، آشـــپز اختصاصـــی زالتان را هـــم جذب 
گر قرار باشـــد در ایـــران هم با هر بازیکن، یک نفر یا یک چیز دیگر را جذب کنند، آن وقت باشـــگاه های کشـــور  امـــا تصـــور کنید ا

کنند؟! مثا: ما مجبور بودند چه چیزهایـــی را جذب 
آرایشگر!

کشـــورمان نیاز اســـت. به حدی  که بـــرای تعداد قابل توجهی از بازیکنان فوتبال  آرایشـــگر اختصاصی یکی از چیزهایی اســـت 
کـــه او همیـــن اآلن از روی صندلی  کـــه برخی بازیکنان وقتی وارد مســـتطیل ســـبز می شـــوند، نمی شـــود جـــز این را تصـــور کرد 
گرچـــه باید مرد باشـــد اما الزم اســـت در مســـائلی چـــون زیرابرو،  و زیـــر دســـت آرایشـــگر بلند شـــده اســـت! البته این آرایشـــگر ا
بندانداختـــن، رژ، ســـرخآب و ســـفیدآب، ویتامینـــه، خط انداختن، بافت مـــو و... مهارت کافی و در شـــأن بازیکـــن لیگ برتر را 

داشـــته باشـــد. در این حد.
مسئول قلیان!

کنار تفریح ناســـالمی مثل فوتبال و ورزش هایی از این دســـت، الزم اســـت تفریحات ســـالمی هم مثل دود  خب به هرحال در 
و ســـیگار و قلیان باشـــد تا عوارض فوتبال را بشوره ببره پایین!

کنار جذب بازیکن برای تیم، کســـی را هم به عنوان مدیر قلیان او جذب  بنابراین به نظر می رســـد الزم باشـــد که مسئولین در 
گردانـــدن ذغال و چاق  که باید بازوهایش برای  کنند. می شـــود یک چیزی تو مایه های پزشـــک خانواده! البته با ایـــن تفاوت 

کردن قلیان آماده باشد.
خیاط

خیاط هم الزم است آن هم نه هر خیاطی! خیاطی که بلد باشد مثا لباس باب اسفنجی بدوزد!
دندان پزشک اختصاصی

که مد اســـت بازیکنان و ســـلبریتی ها می روند با دندان پزشـــک اختصاصی  عکس سلفی می گیرند  نه اشـــتباه نکنید! از آن جا 
گرام، الزم اســـت همراه بازیکنان، دندان پزشـــک اختصاصی هم جذب شود تا بازیکن بخت برگشته  و می گذارند توی اینســـتا

مجبور نباشـــد برای چهارتا عکس ناقابل هی بلند بشـــود برود مطب و از تمرین بماند.
عکاس و فیلمبردار

ماجـــرای دندان پزشـــک اختصاصـــی ماهـــی یکی دوبـــار کشـــش دارد اما برخـــی بازیکنان هرلحظـــه احتیاج بـــه آپدیت کردن 
صفحه هـــای مجازی شـــان دارند. بـــه هرحال مگر یک بازیکـــن چندبار توی عمرش لباس باب اســـفنجی و جیمی خرگوشـــه 
کابل رابط دوربین بـــه تبلت فراموش  می پوشـــد؟ بنابرایـــن عکاس و فیلمبـــردار اختصاصی هم برای این دســـته الزم اســـت. 

َاه. لطفا،  نشود 
تیم رسانه ای!

شـــنیدید مثـــا می گویند طـــرف خودش به تنهایی یک تیم اســـت؟ نشـــنیدید؟ من توصیـــه می کنم گزارش هـــای خیابانی را 
کنیـــد. از این حرف های قشـــنگ زیـــاد می زند! گوش 

حاال بگذریم! طرف خودش یک نفر اســـت اما الزم اســـت یک تیم رســـانه ای پشـــت خودش  یا حاال هرجا - داشـــته باشـــد تا 
بتوانند حواشـــی و مســـائل زندگی حرفه ای )!( او را شفاف سازی کنند!

چاقوکش
که توی زمین به خواهر، مادر و بســـتگان بازیکن تیم مقابل نقد جدی دارد، انتظار دارید بیرون زمین  کســـی  تعجب نکنید! 
کید  کنار هـــر بازیکن )تا گـــوش دررفته  و بعـــد از بازی ســـالم بماند؟ پس الزم اســـت یک چاقوکش چشـــم وغزده  و ســـبیل از بنا

میکنم هر بازیکن( جذب شـــود.
َشرَخر)در برخی نسخ "َشرخور" آمده(

که توسط باشگاه کشیده  کردن چک هایی باشـــد  که مســـئول پول  کســـی باید باشـــد  این یکی دیگر نیازی به توضیح ندارد! 
گمشـــده یعنی بی محلی رفته شده... حاالهرچی! شـــده است اما در محل نیست یعنی محلش 

ابشگاه های ایراین 
              چه چیزی را ابید جذب کنند؟

یونایتد مجبور شدند آشپز اختصاصی زالتان را هم جذب کنند! مسئولین منچستر

تیر
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بلبشو
م. رجائی

عجب روزی عجب ماهی عجب پارسال و امسالی 
عجب انسان بی حال و عجب دنیای باحالی

عجب جشنای پرخونی، حراج ساده ی جونی
عجب صلح و صفایی و عجب جنگی و جنجالی

کن تو اوبامارو، سفر به هیروشیمارو نگا)ه( 
گرفته انگاری مارو، میپرسه حال و احوالی  

کودتاها رو ببین اینجا منا ها رو، ببین تو 
عربستان و ترکیه  عجب خیکای حمالی

کودتاهاش و  بنازم من اروپاش و بنازم 
کالی تروریستای هرجاش و، چه باغ و میوه ی 

که ارگانهای شر اونجا حقوقای بشر اونجا، 
تموم دردسر اونجا عجب اونجای آشغالی

عجب حیوان پستی تو ، عجب خونخوار مستی تو
که البته تو دجالی که هستی تو؟،  که هستی تو؟ 

کاخ سیاهی تو، عجب رویای واهی تو عجب 
به جز غارت نخواهی تو، نمی ارزی به مثقالی

فروغ زال

گرو: هیچی نمیشید نام 
Deleted Account  :ساخته شده توسط

Deleted Account: ســـام دوســـتان. آزمایشـــگاه انتقال 
ژن این ترم تشـــکیل نمی شـــود. و به جـــای آن دو واحد 

کشـــت بافت ارایه می شـــود. آزمایشـــگاه تخصصی 
که تو چارتمون نبود؟ محسن: عه استاد این 

جفنـــگ.75: اســـتاد ژن انتقـــال ندیم پس چـــی انتقال 
؟ یم بد

جفنـــگ.75: بیاییـــد به جاش عشـــق و محبـــت انتقال 
😍😍 بدیم 

کـــن انتقـــال دادی...  Deleted Account: حـــاال فـــرض 
شـــما ها مگه میتونید دو تا شـــاخ خر رو از هم تشخیص 

بدید؟
خبـــر  خـــودش  نـــداره...  شـــاخ  کـــه  االغ  جفنـــگ.75: 

نـــداره��
ممدشون: �� میخامت دادا

کـــه ژن هـــم انتقـــال دادیـــم،  نحـــوه  گیریـــم  ســـیاه وش: 
گرفتیـــم و  کاس یـــاد  کـــردن صابـــون رو هـــم ســـر  کـــف 
کردیم و  بعـــدش مســـایل ناســـا رو هم تـــو امتحان حـــل 
گرفتن چگونگی مدیریت خیارشـــور  2۰شـــدیم؛ مهم یاد 
گشـــنه نمونن کـــه  فـــردا زن و بچـــه هاتون  فروشـــیه:-\ 

Mary jooon: سام استاااااد...

ممد اچ: سام بانو
جفنگ75: سام زیبا

ستار فوالدی: سام خانوم

کشـــت  Mary jooon: یعنـــی مـــن میتونـــم پروژه 
کنم؟ بافتـــم رو تکمیـــل 

همـــون  شـــما   ، خیـــر   :Deleted Account
کار  رو  یونجـــه  از  کنجـــد  روغـــن  اســـتخراج 

کارا؟ کنیـــد، شـــما رو چـــه بـــه ایـــن 

)پیام اشتباهی فوروارد شده از استاد(
خارجـــی  ســـفر  یـــه  کـــه  رو  مـــن  خانومـــم: 
نبـــردی، حداقـــل ایـــن لگن فکســـتنیت رو 

کـــن حضـــرت اســـتااااد عـــوض 
شـــد  اشـــتباه  باالیـــی(:  پیـــام  رو  )ریپـــای 

دوســـتان
جفنگ75: ��

محسن: �� ��
سمانه اس:  استاد مگه تجهیزات رسید؟

نیـــاز  خاصـــی  متریـــال   :Deleted Account
ســـیتریک  اســـید  داریـــم،   NaCL نداریـــم. 
کـــه هســـت ، مـــی مونـــه چند تـــا تیکه  هـــم 
که یکـــی فردا  گیاهـــی  گوســـفندی و  بافـــت 

کنه... بـــره میـــدون تهیـــه 
جفنگ.75: استاد نمره داره؟

دو  باشـــه  تـــازه  گـــه  ا  :Deleted Account
 + 21نمـــره  بیـــاری،  هـــم  عمونـــی  لیمـــو  تـــا 

پـــروژه از  معافیـــت 

گهی استخدام* سعیدم:*آ
شـــور  ظـــرف  ســـبیل  اســـی  آشـــپزخانه  *تصویـــر: 

. . . د یـــر می پذ
Deleted Account: نگفتـــه ماهـــی چنـــده؟ روزی چـــن 

ســـاعت؟) ریپـــای رو پیـــام باالیـــی ((
سمانه اس: استاد رفرنس این ترم چیه؟

Mary jooon: استاد نمره داره!؟
Deleted Account: طبـــق ســـر فصل هـــای وزارت علوم، 
تشـــریفات و فـــن وارد آوری، بررســـی تکنیـــک های عطر 
اصیل قرمه ســـبزی  در پنج جلســـه و محاســـبه شـــرایط 
محیطـــی بـــر قطـــر روغـــن روی آبگوشـــت بزبـــاش، ســـه 
جلســـه و یک جلســـه تئوری آزمایشـــگاه هـــم اختصاص 
کنی،   کـــج  گردن  داده میشـــه بـــه اصـــول و شـــیوه هـــای 
و دیـــدن َدِم مـــو بور هـــا و واردات فنـــاوری هـــا از هر جا!

*فایلpdf چگونه مثل اونا باشیم؟*

ایـــن رو هـــم قبـــل از جلســـه تئـــوری بخونیـــد، الزمتـــون 
میشه

سؤالی نیست؟

پارامسی: استاد نمره هم داره؟
پاناریا: ��  استاد حضور غیاب هم نمره داره؟

آلترناریا: �👌👌👌�  استاد میشه با مداد بنویسیم؟

مشا اب گفنت 

"برجام"بستید
جواد حاجی زاده

که با احشام بستید  بدان عهدی 
در امید را مادام بستید

به زعم خود دهان ناقدان را
گفتن "برجام"بستید شما با 

***
 میان ذهن هامان مانده ابهام 

گشته عاقبت ما راسرانجام؟ چه 

کار نفهمیدیم ما در آخر 
که برجام؟ کس در زیر جام است و  چه 

وه دانشگاهی یک بحث علمی در یک گر

�� خیارشور را اپس بداریم

مرداد
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دایره املخامص یا همان 

دانشنامه ی جنگ

محمدرضا شکیبایی

گیس و  تعریـــف جنـــگ: جنگ )یـــا همـــان War( نوعـــی 
کشورهاســـت. در ایـــن بیـــن، چند  کشـــی میـــان  گیـــس 
کـــت هـــم بین دو طـــرف رد و بدل می شـــود  موشـــک و را
تـــا  می چرخـــد  ســـازی  اســـلحه  کارخانه هـــای  خ  چـــر و 
کار آمریکایی-زبانـــم الل- بیـــکار  جوانـــان مشـــتاق بـــه 

. ند نشو

تعریـــف مهاجم)متجاوز( و مدافع : برای درک درســـت تر 
از مفهـــوم جنـــگ، ابتدا بایـــد مفاهیم مهاجـــم و مدافع 
کنیـــم. در تعاریـــف بیـــن المللی از متجـــاوز آمده  را درک 
کشـــور  کند؛  کشـــور دیگر حمله  کشـــوری به  گر  اســـت: »ا
کننده ی جنگ اســـت.  کننـــده متجاوز و شـــروع  حملـــه 
کشـــوری  در همـــان تعاریـــف بیـــن المللی-صفحه بعد- 
گرفتـــه و از خـــود دفـــاع می کنـــد،  کـــه مـــورد حملـــه قـــرار 

مدافع نامیده شـــده اســـت.«
تبصـــره- آمریـــکا در هـــر صـــورت مدافـــع اســـت؛ چـــه به 
کشـــوری حمایت  کنـــد و چه از حمله به  کشـــوری حمله 

. کند
افغانســـتان،  بـــه  آمریـــکا  حملـــه  در  مثـــال  عنـــوان  بـــه 
آمریـــکا مدافع و افغانســـتان متجاوز اســـت. یـــا در حمله 
عربســـتان به یمن -که شـــایعه شـــده آمریکا از عربستان 
حمایـــت می کند- عـــاوه بر خود ســـعودی ها، ســـازمان 
که یمـــن، متجـــاوز بوده  ملـــل متحد هـــم معتقد اســـت 
و عربســـتان در حالـــت تدافعی به یمن موشـــک می زند، 

کودک می کشـــد. نیـــرو می فرســـتد و 

کـــه اجازه ی  حقـــوق جنـــگ: مجموعـــه قواعـــد حقوقی 
را توســـط عربســـتان ســـعودی  کـــودکان یمنـــی  کشـــتار 
می دهد ولـــی در مقابل حملـــه ی یمنی ها بـــه نیروهای 

مســـلح عربســـتانی، ابـــراز نگرانـــی می کند. 

پایـــان جنـــگ: طبـــق بررســـی های انجـــام شـــده پایـــان 
کارخانه جات اســـلحه ســـازی  جنگ، همزمان با اشـــباع 

از دالر، اتفـــاق می افتـــد.

کنرست

محمدرضا شکیبایی

کنسرت واجب نو نوار ما 
کنسرت کل تفریح بچه ها 

 
نان و آب و غذای ساده ما

کنسرت کباب ما  شیشلیک و 

احتیاجی دگر به دکتر نیست
کنسرت به مریضان دهد شفا، 

تا نباشد جوان ما معتاد
کنسرت کجا به پا  می شود هر 

هر فقیری به بودنت محتاج
کنسرت کند هی طلب تو را  می 

بودنت مثل نان شب واجب
کنسرت که حتی چنان هوا  یا 

حکم او را نوشته ام اعدام
کنسرت؟ گفته به تو چرا  که  هر 

مبدأ وزن تازه ای شده ای
کنسرت فاعاٌت مفاعا  

همه ی دلبران تو را خواهند
کنسرت یک نظر دلبری نما 

این غزلواره ام برای تو باد
کنسرت! اجر من نزد توست یا 

سمیرا قره داغی

کید بـــر مشـــهد!( از اهم مایـــه های  لغـــو بالـــغ بـــر 1۰ کنســـرت )بـــا تأ
کام جامعـــه هنری را طـــوری تلخ  که  شرمســـاری در ســـال 95 بـــود 
کوفت نمود!  کنســـرت لغو نشـــده را  که شـــیرینی بیش از هزارتا  کرد 
که نشـــد.  قضیه داشـــت تبدیل به یک بزن بزن اساســـی می شـــد 
یعنـــی می شـــد، منتهـــا دادســـتانی، دل و دمـــاغ دهـــن بـــه دهـــن 
گذاشـــتن با مقامات دولتی را نداشـــت، دعوا زود تمام شـــد. مروری 
کنش های مقامـــات اهل دل دولت و اصحاب هنـــر در این باره  بر وا

خالی از لطف نیســـت:
-وزیر )ســـابق( فرهنـــگ: »مجوز به آلبوم "خســـرو" ی آواز ایران پیام 
که بقیه اش را بگویم  روشـــنی دارد.«  منتها به عمر  وزارتم قد نـــداد 

ببینید چی چی هســـت پیام روشن اش!
 -خـــود »خســـرو«ی آواز، خواننده مســـتقل: اینها هـــزار و چهارصد 
کـــه یـــا کنســـرت های مرا لغـــو می کننـــد یا  ســـیمش  را  ســـال اســـت 
انگولـــک مـــی کنند. نمونـــه آخرش همین کنســـرت اســـتانبول )با 
کـــرد. تور جهانـــی ام نصفه  کیـــد بر مشـــهد!( که دولـــت ترکیه لغو  تأ

نیمه مانـــد. درد بگیرید!
که خیلی چســـبید، لطفا وقتش را زیاد  - شـــهره ســـلطانی: مال ما 

کنید.
-  حامـــد پ. خواننده مجلســـی: متأســـفانه هنرمندان ایـــن مرز و 
بـــوم علی رغم پویایـــی و کارایی مثال زدنی در افزایش آن »نشـــاط« 
کنون امکان برخـــورداری از یک بیمه تکمیلی الکی  مدنظـــر وزیر، تا
را هـــم نداشـــته انـــد. به شـــخصه بعـــد از چندین جراحـــی زیبایی 

کمرم تاشـــد ها! که می بینیـــد، اما  »حنجـــره«، شـــدم این 
در  اجتهـــادی  »خـــود  ارشـــاد:  وزیر)بعـــدی(  امیـــری،  -صالحـــی   
گـــر دل و قلوه ی مـــن را  موســـیقی ممنـــوع«. علـــی آقـــا شـــما هـــم ا
داشـــتی و از خـــودت »خـــود اجتهـــادی در صدور ممنوعیـــت برای 

خـــود اجتهـــادی« صـــادر می کـــردی، اآلن وزیـــر بـــودی. 
- محســـن طـــراز، آهنگســـاز، ترانه ســـرا و خواننـــده: خیـــر نبیند آن 
که بـــا حرکات موزونش در ته ســـالن باعث شـــد لغوم  داداش مـــان 

. کنند
بابـــا جان من خـــودم معموال فاز افســـردگی دارم، اصن با»نشـــاط« 

نزدم تـــا حاال. چه جـــوری حـــرکات موزونت آمد؟
کنش هـــا مصدع  -خواننـــده محبـــوب نســـل جـــوان: آقا وســـط وا
کـــه دارد گروگان  شـــدم، بیمارســـتان بچـــه ی مـــن را عوض طلبـــی 
کســـی؟ آشـــنایی؟  کنم، جایی؟  گرفته، پـــول ندارم بچه را مرخص 

چیزی؟
کـــه  -بابـــک تـــه حـــس، خواننـــده معـــروف پـــاپ: جنـــاب وزیـــری 
فرمودید افزایش کنســـرت های ســـنتی باعث افزایش »نشـــاط« در 
که هر چقدر زور بزنید با  جامعه می شـــود، به استحضار می رســـانم 

کلهر نمی شـــود رقصیـــد!! زور نـــزن آقا... کمانچـــه کیهان 
اصـــا هم معلـــوم نیســـت، دعوایتان با مشـــهد بـــه خاطـــر آن امام 

جمعه»یـــه ســـری را ضایـــع کن« بـــوده!!
-خواننده زیر زمینی نســـل نوجوان: من امروز فردا دعوت می شـــوم 

برای تیتراژ ماه عســـل، همه چیز  اتومات حل می شـــود.
-آرتـــا شـــیار، خواننـــده در صف مجـــوز: اصا مـــن هـــم در اعتقاد به 
بیخـــود بـــودن مســـکن مهر بـــا دولت همســـو هســـتم. چیـــه این 

طرح هـــا؟!
پیشـــنهاد می دهـــم طرح »اســـتودیوی مهـــر« را بـــرای خواننده ها 

باشید. پیگیر 
گذاشـــته رفتـــه/ صدا م  -آرمـــان ضـــد، خواننده انتقـــادی: زن من 
کشـــته  دیگـــه دررررر نمیـــاد/ تـــو میگـــی »لغو«/ اجرای من ســـه تا 
گریه واســـم ســـوت می زنن/ تو میگـــی »لغو«/ انقده  داده/ همه با 
کـــه شـــهر هرت شـــده/ همـــه حتی مـــن، یـــه خواننده شـــدیم/ تو  
کرســـنت و  میگـــی »لغو«/ این ســـیگاره تموم شـــه واســـت میگم/ 
گرونی و رکود و دود ماشـــینا/ همه حل شـــد رفت،  تحریـــم و انـــزوا، 

تو بگو »لغـــو«...

مــروری بــر واکنــش هــای جهانــی علیــه لغــو کنســرت 
ــهد!( ــر مش ــد ب ــا تأکی ها)ب

ماجرای آن وزیر که 
خرش زور داشت
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محمد امین میمندیان

ــه  ــه ورزش عاق ــی ب ــه خیل ک ــود  ــاهی ب ــای دور پادش در زمان ه
مســابقات  تمــام  همیشــه  و  می خندیــد  خیلــی  و  داشــت 
خیلــی  می کــرد  بررســی  برخــط،  چاپــار  طریــق  از  را  ورزشــی 
هــم  خــودش  کم کــم  همیــن  بــرای  می خندیــد.  هــم  خیلــی 
کشــتی،  داد.  تشــکیل  تیــم  ورزشــی  مختلــف  رشــته های  در 
کاری  فوتبــال، فوتســال، تیرانــدازی و... امــا بــرای رشــد تیم هــا 
نمی کــرد و بودجــه ای بــه آن هــا نمــی داد. تــا این کــه یــک روز 
تمریــن  خودمــان  مــا  گفتنــد  و  رفتنــد  دربــار  بــه  ورزشــکاران 
کردیــم و بــه مســابقات جهانــی رســیدیم، ولــی بــرای مســابقات 
ــی  کس ــش.  ــده خدایی ــاس رو ب ــول لب ــل پ ــم و الاق ــاس نداری لب
که پادشــاه نیســتم ســرایدارم. پادشــاه  گفــت: مــن  کــه آنجــا بــود 

اآلن ناهــارن. یــک ســاعت دیگــه بیایــن.
پادشــاه  و  کردنــد  ح  مطــر را  موضــوع  و  آمدنــد  بعــد  ســاعتی 
بــرای  را  جهــان  تیم هــای  بیــن  در  لبــاس  بهتریــن  داد  قــول 
بــرای  داد  فراخــوان  کشــور  کل  در  هــم  بعــد  بدوزنــد.  آن هــا 
ــد:  گفتن ــد و  ــوری آمدن کش ــر  ــان از ه ــا. خیاط ــن خیاط ه بهتری
بــرای هــر لبــاس، حداقــل بیســت ســکه بایــد پرداخــت شــود و 
گفــت: جــان شــما مــن  کتــور هــم نشــان دادنــد. ولــی پادشــاه  فا

خودمــم واســطه ام. اینجــوری ضــرره واســه مــا.
کیفیت تریــن  گفــت بهتریــن و بــا  تــا اینکــه خیاطــی از روم آمــد و 
یــک  بــا  ســکه   19 دســتی  قــرار  از  مــی دوزد؛  را  جهــان  لبــاس 
کــه دارد ایــن اســت  گــی خاصــی  جاســوییچی اشــانتیون و ویژ
کــه از ورزش چیــزی حالــی اش نیســت،  کســی  کــه ایــن لبــاس را 
ــم  ک ــرد امــا محــض  ک ــد ببینــد. پادشــاه ابتــدا تعجــب  نمی توان

نیــاوردن پذیرفــت.

در باب انتقادات از لباس تیم ملی فوتبال و المپیک

لبایس که اپدشاه خندان دید

ــوهر  ــر خواهرش ــه دخت ــد ب ــم دادن ــا را ه ــاس المپیکی ه لب
گویــا طراحــی لبــاس بلــد بــود. کــه  عمــه ی زن وزیــر دربــار 
کــه لبــاس آمــاده شــده  کــرد  پــس از چنــد روز خیــاط  اعــام 
ولــی ابتــدا هرکــس بایــد یــک شــورت و زیرپــوش ســفید 
کنــد. پــس یــک  زیــر ایــن لبــاس بپوشــد تــا بهتــر جلــوه 
کــه دارد لبــاس تنــش  کــرد  مــدل آوردنــد و خیــاط وانمــود 
می کنــد. پادشــاه و بقیــه چیــزی جــز شــورت و زیرپوشــی 
کــه تــن مــدل بــود، نمی دیدنــد امــا محــض ضایــع نشــدن 
کردنــد و دســتور بــه تولیــد  کلــی از آن تعریــف و تمجیــد 

ــد. انبــوه آن دادن
وزیــر  فامیــل  دختــر  هــم  را  المپیــک  کاروان  لبــاس 
کــت پــدر بــزرگ  چــون چیــزی از خیاطــی نمی دانســت، 
کــه ســال ها ســینه  مــادری اش و شــلوار جــد پــدری اش را 
کــرد و بــه  بــه ســینه بــه ارث رســیده بودنــد، بــا هــم ســت 

پادشــاه قالــب نمــود. پادشــاه هــم تیم هایــش 
کــرد. را وادار بــه پوشــیدن ایــن لباس هــا 

می گیریــم  نتیجــه  داســتان  ایــن  از 
حضــور  از  می توانیــم  تــا  بایــد  کــه 

خــودداری  جهانــی  مســابقات  در 
شــود. حفــظ  آبرویمــان  تــا  کنیــم 
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ســـینما خیلـــی خـــوب می باشـــد. مـــا ســـینما را خیلی 
بـــه ســـینما  را  مـــا  مـــا،  ناظـــم  آقـــای  دوســـت داریـــم. 
می بـــرد و با هـــم فیلم هـــای آموزنـــده می بینیـــم. ما با 
دیـــدن هـــر فیلـــم، چیزهـــای جدیـــدی یـــاد می گیریم. 
آقـــای ناظـــم می گویـــد: ما بایـــد به ســـینما برویـــم تا به 
کنیم. مـــا به ســـینما رفتیم.  کمـــک  فرهنـــگ مملکت 
مـــا فیلم » ابـــد و یک روز« را دیدیم. آقـــای ناظم خیلی 
ایـــن فیلـــم را دوســـت دارد و هفتـــه ای ســـه بـــار مـــا را 
بـــه تماشـــای این فیلـــم می بـــرد تـــا از هنرمنـــدان این 
کرده باشـــیم. او می گویـــد هنرمندان  مملکت حمایت 
مثـــل جنگل هـــا ســـرمایه ملی انـــد و بـــر همـــگان واضح 
کوشـــا  کـــه بایـــد در حفـــظ جنگل هـــا  و مبرهـــن اســـت 

 . شیم با
گـــر درس هایمان را  کـــه ا گفتـــه بود  آقـــای ناظم بـــه ما 
بخوانیـــم و ابـــد و یک روز ببینیـــم به ما جایـــزه بدهد. 
او بـــه مـــا جایـــزه داد. مـــا را به تماشـــای فیلـــم »بارکد« 
بـــرد. ما فیلـــم بارکد را دیدیـــم. فیلم خنـــده داری بود. 
مـــا هـــم می خندیدیم. ولی هـــر بار می خندیـــدم، آقای 
ناظم با پشـــت دســـت مـــی زد در دهـــان مـــا و می گفت 
که ما هم ســـن شـــما بودیم فرق دســـت چپ و راســـت 
خـــود را نمی دانســـتیم. به همیـــن دلیل مـــا را دیگر به 
کمدی  کمـــدی نبـــرد و فیلم های  تماشـــای فیلم های 
ح می شـــد. مثا  بـــه صـــورت رمزی در مدرســـه مـــا مطر
کیلـــو آلبالو«  هـــر بـــار آقای ناظـــم می گفت مـــی روم »5۰ 
کمـــدی جدیدی در  بخرم، ما متوجه می شـــدیم فیلم 

کران می باشـــد.  حـــال ا
که بـــه تنهایـــی ســـینما برویم. ما  گرفتیم  مـــا تصمیـــم 
رفتیم و فیلـــم » بادیگارد« را دیدیم . ما می خواســـتیم 
کرده باشـــیم. امـــا با تنبیه  حمایتـــی از هنرمندی دیگر 
آقـــای ناظـــم متوجـــه شـــدیم بعضـــی جنگل هـــا از بین 
رفت هم مشـــکلی نیســـت و برخی جاهـــا می توانیم در 
کوشـــا نباشـــیم. متأســـفانه ما دانـــش آموزی  حفظ آن 
نافهم و بی شـــعوری هســـتیم و دوباره تنهایی ســـینما 
رفتیـــم و فیلـــم »ایســـتاده در غبـــار« را دیدیـــم. آقـــای 
کرد تـــا دیگر هیچ بار  ناظـــم این بار طوری مـــا را جریمه 
تنهایـــی ســـینما نرویـــم. مـــا مجبـــور شـــدیم هفتـــه ای 
دوبـــار فیلـــم »النتـــوری« را ببینیـــم. آقای ناظـــم برای 
کـــه دل ما را به دســـت آورد، اجـــازه داد یک فیلم  ایـــن 
کمـــدی دیگـــر ببینیم. ما فیلم »من ســـالوادر نیســـتم« 
کار آقای ناظم  که ایـــن  را رفتیم دیدیـــم. اما فهمیدیم 

بـــه عنـــوان دل جویـــی نبـــوده و تنهـــا بـــرای ایـــن بوده 
کـــه جریمه هـــای قبلی را بشـــورد و  ببـــرد پایین.  اســـت 
که هر فیلمی خواســـتیم  بعـــد از آن قـــول مردانه دادیم 

ببینیـــم با اجـــازه آقای ناظم باشـــد.  
ما فیلم »فروشـــنده« را هم دیدیـــم. آقای ناظم بار اول 
گوش هایمـــان تـــا خـــدای نکرده  گذاشـــت در  پنبـــه ای 
وســـط حفاظـــت از محیـــط زیســـت و حیـــاط وحـــش ، 
گوشـــمان باز نشـــود. امـــا دفعات بعـــدی این  چشـــم و 
کار را نکـــرد و فقـــط پایـــان فیلم می پرســـید فیلم چطور 
بـــود و مـــا هم می گفتیـــم: »خیلی قشـــنگ و مفهمومی 
که چیـــزی نفهمیدیم. ما  بـــود«. با این جملـــه فهمید 
که با توجه بـــه آلودگی هوا  گرفتیم  از ایـــن فیلم نتیجـــه 

ما بایـــد درختان جدیـــدی بکاریم. 
کـــه بـــا آقـــای ناظـــم بســـتیم  مـــا ســـر قـــول مردانـــه ای 
آقـــای جمالـــی معلـــم پرورشـــی  کـــه  ایـــن  تـــا  بودیـــم، 
خواســـت بـــه اردو ببـــرد. او مـــا را بـــه ســـینما می بـــرد. 
که مـــا را به  مـــا آقـــای جمالـــی را خیلی دوســـت داریـــم 
ســـینما می بـــرد. آقـــای جمالی مـــا را به تماشـــای فیلم 
»یتیم خانـــه ایـــران« بـــرد. ما بـــرای این که ســـر قولمان 
بمانیم چشـــمانمان را محکم بســـتیم و دست هایمان 
کردیـــم. مـــا می خواســـتیم چیزی  گوش هایمـــان  را در 
نبینیـــم و چیـــزی نشـــنویم. اما خســـته شـــدیم. آقای 

که مـــا ایـــن فیلـــم را دیدیم .  ناظـــم هنـــوز نمی دانـــد 
مـــا بعـــد از دیـــدن یتیم خانه دوباره وسوســـه شـــدیم. 
مـــا شـــیطان را دوســـت نداریـــم . مـــا نبایـــد بـــه حـــرف 
کردیم و  گـــوش  کنیم. مـــا به حرفـــش  گـــوش  شـــیطان 
خواســـتیم برویم فیلم »ســـیانور« را ببینیـــم. اما خدا را 
گذشـــت. ما تا آمدیم به ســـینما برســـیم  شـــکر بـــه خیر 
دیدیـــم فیلـــم »ســـیانور« را برداشـــته اند و بـــه جای آن 
گذاشـــته اند. مـــا رفتیـــم این  فیلـــم »ســـام بمبئـــی« را 
فیلـــم را دیدیـــم. در ســـینما هـــم آقـــای ناظـــم مـــان را 
دیدیـــم. امـــا او مـــا را ندیـــد. مـــا حواســـمان بـــه فیلـــم 
نبـــود. فقط مواظب بودیـــم آقای ناظم مـــا را نبیند. او 
هم حواســـش به فیلم نبـــود. بعضی وقت هـــا از همان 
که در عروســـی ها انجام مـــی دهند. کارهایـــی می کـــرد 
کـــه : بایـــد در حفـــظ  مـــا در پایـــان نتیجـــه می گیریـــم 
جدیـــدی  جنگل هـــای  و  باشـــیم  کوشـــا  جنگل هـــا 
کنیـــم ، امـــا بعضـــی جنگل هـــا ســـر راه مـــردم  درســـت 

داخلشـــان.  بندازیـــم  اتوبـــان  بایـــد  و  هســـتند 
این بود انشای ما. 

فشار هشتیگ!

حسین اسماعیلی    

گزارش خود  گذشـــت عربســـتان در  که  در ســـالی 
از فاجعـــه منـــا حجـــاج ایرانـــی را مقصـــر فاجعـــه 
انجـــام  گفتگویـــی  زمینـــه  همیـــن  در  دانســـت! 

داده ایـــم بـــا یکـــی از مســـئولین ذیربـــط:

از  عربســـتان  گـــزارش  مـــورد  در  را  نظرتـــان  مـــا: 
کنیـــد. بیـــان  منـــا  فاجعـــه 

کل از عربستان دلخوریم ...  مســـئول ذیربط: در 
گایه مندیم. ما به رفتار عربســـتان  ببخشـــید... 
نقـــد جدی -همان نقـــد خالی بنویـــس- داریم. 
ایـــن رفتار عربســـتان به دور از انســـانیت و اخاق 

بود.
هـــم  اقدامـــات عملـــی و موثـــر دیگـــری  آیـــا  مـــا: 

؟ شـــتید ا د
مسئول ذیربط: در مورد چی؟

گزارش عربستان از فاجعه منا دیگر. ما: 
مســـئول ذیربـــط: ما اقدامات خـــوب دیگری هم 
کردیم تا هشـــتگ  کمیتـــه ای را مامور  داشـــتیم. 
کنند؛ شـــخص بنده  مناســـبی را در توئیتـــر ترنـــد 
کـــردم.  هـــم ســـه توئیـــت در ایـــن زمینه منتشـــر 
یـــک نامه هم به دبیرکل ســـازمان ملل نوشـــتیم 
کنند. و از او خواســـتیم در این مورد ابـــراز نگرانی 

ما: بازخورد این اقدامات چه بود؟
که به  مســـئول ذیربط: بر اســـاس اســـناد موثقی 
دســـت ما رسیده رژیم عربســـتان در یک طراحی 
که بمبـــاران یمن را  پیچیـــده بـــه دنبال این بـــود 
نیـــز بـــه ایـــران نســـبت دهـــد، ولـــی هوشـــیاری و 
ح  فشـــار هشـــتگی ما در مورد فاجعه منـــا این طر

کرد. آنهـــا را به خوبـــی خنثی 

موضوع انشا: از سینما چه می دانید؟

در حفظ جنگل ها کوشا ابشیم

هشریور
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گزارش عربستان از فاجعه منا:

تقصیر حجاج ایراین بود!
محدثه فالح 

گـــزارش عرب نیـــوز، بعد از مـــاه ها تحقیـــق و تفحص  به 
مجدانـــه ی مراجـــع غذایی/قضایـــی عربســـتان علـــت 
کـــه طـــی آن حـــدود 4173 نفـــر از  وقـــوع حادثـــه ی منـــا 

کشـــف شـــد. کشـــته شـــدند،  حجاج 
که دســـت بر قضا در همین  کی از آن اســـت  گزارشـــات حا
کـــه هـــوای خیابـــان  روز یکـــی از شـــاهزادگان ســـعودی 
گـــردی یـــا همـــان دور دور خودمـــان بـــه ســـرش زده و به 
قصـــد هواخـــوری و برخـــورداری از فضـــای معنوی حج، 
کـــرده بـــود، اشـــتباها وارد خیابانی در  کاخ خـــود را تـــرک 

نزدیکـــی محـــل بازگشـــت حاجیان از منا شـــد.
گرفتن  در ایـــن اثنـــا جمعی از حاجیـــان ایرانی به هـــوای 
که بنـــا به  عکـــس ســـلفی بـــا ایـــن شـــاهزاده ســـعودی ، 
دالیـــل امنیتـــی از ذکـــر نـــام ایشـــان معذوریم- از مســـیر 
اصلـــی عبـــور حاجیـــان منحـــرف شـــده و بـــا ازدحـــام به 
کـــه شـــاهزاده در آن حضور داشـــت راه  ســـوی خیابانـــی 
افتادنـــد. همچنیـــن طبـــق اظهـــارات شـــاهدان عینی، 
ایـــن افـــراد بـــا تحریک ســـایر حاجیـــان مســـتقر در محل 
حادثـــه، آنهـــا را نیـــز با خـــود همـــراه نموده و بـــه خیابان 

بردند. نظـــر هجـــوم  مورد 
شـــاهزاده وقتـــی متوجـــه قصد و غـــرض حاجیان شـــد، 
ضمـــن اظهار خضـــوع و فروتنی بســـیار از نزدیک شـــدن 
کســـی  که  گفـــت: »ای بابا! من  آنهـــا ممانعـــت جســـت و 
کـــه مـــی خوایـــن باهـــام عکـــس بگیریـــن! تـــازه  نیســـتم 
کردنـــم بلـــد نیســـتم، اســـتامپم همـــرام نیســـت  امضـــا 

بزنم!« انگشـــت  براتـــون 
امـــا حاجیـــان بـــی توجـــه بـــه صحبـــت هـــای شـــاهزاده 
بـــا هیاهـــو به مســـیر خـــود ادامـــه داده و تـــا نزدیک صد 
نمودنـــد.  پیشـــروی  شـــاهزاده  اتومبیـــل  کیلومتـــری 
کـــه با بی تفاوتـــی حجاج به هشـــدار خود  شـــاهزاده هم 

گرفتـــن و امضا دادنـــش روبه رو  مبنـــی بر عدم عکـــس 
شـــد با عصبانیتـــی الهی به محافظانش دســـتور داد 
کرده و  تا مســـیر انحرافی به ســـمت خود را مســـدود 

کنند. حجـــاج را بـــه راه مســـتقیم هدایـــت 
کیســـت: طـــی این اقدام  گـــزارش خبرنگار ما حا
خیرخواهانـــه و خداپســـندانه و ضمـــن ایجاد 
که با هـــوش و ذکاوت  ازدحام بی ســـابقه ای 

و تاشـــهای بی دریغ شـــرطه هـــا وماموران 
گردید، چنـــد هزار  امنیتـــی عربســـتان مهـــار 
گناه به علـــت خفگی،  نفـــر از حاجیان بـــی 

جان خـــود را از دســـت دادند.
بر این اســـاس ســـازمان غدایی/قضایی 

کـــه آغازگر این  عربســـتان حجاج ایرانی 
حادثـــه  ایـــن  مقصـــر  را  بودنـــد  اتفـــاق 

ارائـــه  ضمـــن  و  دانســـته  تلـــخ  ی 
ملـــل  ســـازمان  بـــه  شـــکایت  ی 
بـــه  غرامـــت  دریافـــت  خواســـتار 

شـــاهزاده ی مذکور به علت 
تحمل ایـــن غـــم جانکاه، 

از محـــل امـــوال بلوکـــه 
ایـــران  ی  شـــده 

. شد

    حسن خجسته فر

فروشنده

مقداری ِعرق ملی به همراه شرف شخصی به فروش می رسد!
کن! معاوضه با نخل طالیی 

معاوضه

کارت+ بلیط مراسم اسکار ردیف پنجم صندلی 1۷ به فروش می رسد گرین  یک عدد 
فرهادی ...0۹122۴۷  

کار آماده به 

کارگردان عاشق آب وهوای حاشیه خلیج نیلگون همیشه فارس فیلم ساز و 
قبول سفارش فیلمسازی از دربار پادشاهان حاشیه خلیج فارس

تماس از 11 شب تا 3 صبح

تقدیر و تشکر

که  اینجانب ش.خ به نمایندگی از جامعه پلنگان جهانی مراتب تقدیر و تشکر خود از آقای ا.ف 
کردند برای بنده و هم صنفان مان احترام خاصی قائل هستند اعالم میدارم. به صراحت اعالم 

کنیم! گرفتنا تون جبران  ایشاهلل تو جایزه 

اخطار

کودکان زیر  که ورود  کلیه سینماداران در تمامی ایاالت آمریکا می فرسد  بدین وسیله به اطالع 
کران فیلم فروشنده ممنوع می باشد. 13سال به سینما ها در ا

23



بهزاد توفیق فر 
طراح: فاطمه قلی پور
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آگهی مزایده عمومی

واریز نفت!
شاهرخ بایرامی

گهی مزایده آ
گذاری تعدادی از ورزشکاران حرفه ای با شرایط مشروحه ذیل، اقدام     وزارت ورزش و جوانان ایران، در نظر دارد جهت تامین هزینه سفر نوروزی مدیران وزارتخانه، نسبت به وا

به برگزاری مزایده عمومی نماید. متقاضیان شرکت در مزایده جهت خرید هریک از اقام، می توانند تا تاریخ های قید شده با در دست داشتن رسید بانکی به دفتر مرکزی مراجعه 
نمایند.

قیمت پایه)تومان(فرصت ثبت نامتوضیحاتتعدادموضوعردیف

بازیکن فوتبال حرفه ای 1
لیگ برتر

2 فروند
یکی از بازیکن ها فاقد رباط صلیبی 
کمیته  ، دیگری دو سال محرومیت 

انضباطی )حاشیه تضمینی(
کامفوری 5۰۰ میلیون یک 

گیر2 سهمیه دار، بد بدن1۰ نفرکشتی 
ج  یک ماه پس از در

گهی آ
ده میلیون منش پهلوانی دار

نه و هشتصد بدون منش

کننده دیسک3 35 فقرهپرتاب 
دیسک و صفحه سالم، فنی به شرط، 

نا محدودسهمیه المپیک تضمینی
2 میلیون )معاوضه با موتور 

سیکلت(

4۸ دستگاهدوچرخه سوار۴
همراه با دوچرخه اصل، با قابلیت 

شرکت در مسابقه بدون دوچرخه در 
صورت نقص فنی

نا محدود
3 میلیون با دوچرخه بدون 
دوچرخه فروخته نمیشود!

کرا5 با خرید 1۰ عدد یکی رایگاننا محدوددارای مد بی صدا15 تاسپک تا
دانه ای ۰/2 میلیون

تبصره 1: جهت انجام امور اداری مورد ردیف یک، در روزهای تعطیل و هر ساعت دیگری مراجعه آزاد است.
گاز و پتروشیمی است. تبصره 2: صاحبان صنایع، می توانند جهت پرداخت قرار دادهای موارد 3 و 4 از طریق محصوالت صنعتی اقدام نمایند. اولویت با محصوالت صنایع نفت، 

تبصره 3: مورد 5 الزامی به پرداختن حقوق ورزشکار ندارد.
گرفته شده است. تبصره 4: برای تمام موارد غیر از مورد یک، در صورت خرید عمده تخفیف در نظر 

محمد کوره پز

تیم ملی فوتســـال ایران در ســـال 2۰16 در رقابت های جام جهانی ســـوم شـــد. چـــون بعد از این 
کارشناســـی  قضیـــه همه یک جوری بـــه تیم ملی فوتبال مـــان نگاه می کردنـــد، فوتبالی ها دالیل 

زیر را برای توضیح علت ســـوم شـــدن فوتســـال و سی و ســـوم شـــدن فوتبال ایران ارائه دادند:
1- هـــر بازیکـــن فوتبـــال در هـــر فصـــل بایـــد اقـــا 7۰۰-۸۰۰ میلیـــون پـــول قـــراردادش را بشـــمرد. 

درحالی کـــه بازیکن فوتســـال خیلـــی زور بزند نصـــف اینها را باید بشـــمرد. در نتیجه آنها بیشـــتر 
بـــه تمرین شـــان می رســـند!

2- فوتســـالی ها در یـــک وجـــب زمین بـــازی می کنند و تا یک خطای فســـقلی شـــد، زرتی 
کعبی جفت پـــا می رود  پنالتـــی می گیرنـــد برای شـــان. ولـــی فوتبال چی؟ حســـین 

تـــوی صورت لوییـــس فیگـــو و داور نمی بیند اصا!
3- مـــا بـــا تیم هـــای مطرحـــی مثـــل آرژانتین مســـابقه می دهیـــم. ولی 

کـــه خودش  فوتســـال چـــی؟ در بـــازی رده بنـــدی می خورد بـــه پرتغال 
همینجـــوری قـــل می خـــوره! آخه پرتغـــال هم شـــد رقیب؟

رسی علل سوم شدن فوتسال ایران بر

آخه پرتقال هم شد رقیب؟

مهر
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تذکرة القاتلین

ذکر پرزیدنتنا و جانیِنا شیمون پرز)کّث ا... عذابه(
ناصر جوادی

گانا، آن ملقـــب به جاد قانا، آن وزیر اســـبق  گروه تروریســـتی ها کـــه از آدمیـــت بـــود شـــوت، آن عضو  آن زاده ی مـــاه اوت 
کرد فلســـطین را با دوســـتان، آن باعث  کـــه غصب  جنـــگ، آن بـــرای بشـــریت مایه ننـــگ، آن به دنیا آمده در لهســـتان، 
که جایزه صلح نوبلش حاصل ســـاخت و پاخته، شـــیخنا و جادنا شـــیمعون برنسکی)رســـوا  گداختـــه،  عملیـــات ســـرب 

ا...جنایته(
که در لهســـتان به دنیا آمد و تا ُنه ســـالگی در همانجا مشـــغول  در زندگی نامـــه  اش بـــا خطـــی بد و ناخوانا مکتوب اســـت 

کرد تـــا از قافله اشـــغالگری عقب نماند. ک بـــازی و ورجه وورجـــه بود. پس به همراه خانواده به فلســـطین ســـفر  خـــا
کار پیـــدا ننمود و در چنـــد مصاحبه  کســـب و  کـــه توفیقی در  در اســـناد ســـری موســـاد آمـــده در ســـال 1947 پـــس از این 
گانا شایســـتگی اش را در قتل  گانا پیوســـت. وی در سازمان ها گروه شـــبه نظامی و تروریستی ها اســـتخدامی رد شـــد؛ به 
کشـــید. پـــس از فرماندهـــی نیروی  کـــرد و پله هـــای ترقی را یکـــی پس از دیگـــری با خون تی  و غـــارت بـــه همـــگان اثبات 

دریایـــی بـــه وزارت جنـــگ و از وزارت جنگ، به نخســـت وزیری رژیم غاصب اســـرائیل رســـید.
کـــه در زمان نخســـت وزیـــری اش بـــه اردوگاه آوارگان  که شـــیمون پـــس از حمله ای  در اخبـــار اســـت 

گفت: »همه  ک و خون غلتانـــد،  فلســـطینی انجـــام داد و طی آن ۸۰۰ غیر نظامـــی را در خا
چیـــز مطابـــق منطق و روش مســـئوالنه انجـــام شـــده و وجدانـــش در آرامش به 

ســـر می بـــرد« بـــه دنبال ایـــن اظهـــار نظر خفـــن شـــیخنا، چنگیز خـــان مغول 
کردی  کم  گفت: »روی مـــا رو  گور بیرون جســـت و  )ویبـــرة ا... فـــی قبـــره( از 
داداچ!« و در ادامـــه هـــر چـــه زور زد نتوانســـت از قول وجدان نداشـــته اش 

حرفـــی بزند. 
ح  در رزومـــه او جنایات بی شـــمار ثبت اســـت. از آن جمله می تـــوان به طر
گداخته در ســـال 2۰۰۸  کشـــته، عملیات ســـرب  حملـــه به لبنان با 2۰ هزار 

کشـــتار  که به خاطر این  کرد  کشـــتی مرمره اشـــاره  و حملـــه به 
کســـب جایزه صلح نوبل شـــد! احتمال می رود  موفق به 
کادمـــی نوبل از جنس حکایت  علت انتخاب او از ســـوی آ

که آموختی« بوده باشـــد! معروف »ادب از 
که چـــون در 2۸ ســـبتامبر 2۰16 بوی  بر ســـنگ قبـــر او ثبت اســـت 
کردند. تمت. گوشـــه ای چـــال  حلوایـــش بلند شـــد؛ مردارش را در 

محمدیاسین اسدی 

کشورم دو تا مقاله می دهم برای علم 
یکی به عمه می دهم؛ یکی به خاله می دهم

گرچه هشت جّد من؛ پزشک چشم بوده اند ا
ولی به حوزه  اتم؛ سه تا مقاله می دهم

که خوانده بود؛ مقاله های من به من: گفت یکی 
کشورم؛ ُتـف و تفاله می دهم که من برای 

ُگنده ام؛ ولی به حوزه ی زنان گرچه مرِد  ا
له می دهـم مقاله ای تخصصی به نام ال

کجا کجا و آن  کنم مطالبی از این  ُکـپی 
و بعد هم مقاله ای ُمـچاله چاله می دهم

که مرد دولتم؛ چهل مقاله داده ام َمنی 
چهل مقاله ام همین یکی دوساله می دهم

مقاله ی مچاله چاله
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شاهرخ بایرامی

یݤݤݤݤ داد         
اݣݣݣݣݣ�ن �ش

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ �ن
ش

وݤݤݤݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ�
ݥݥݥݥݥ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣوݤݤݤ ݣݣݣݣݣݣ�ن �ت

ݢگ�ن ݢ ݢ ه ݣݣݣݣݣݣݣگلݤݤݤ ݢ ݤݤݤݤݤݤ �ب
ش

ه دوݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ� �ش �ن ݣݣݣݣݣݣݣݣ�ب�ن

ی داد
ال�ن ها�ن طره �ن ه �ب ا�ب م�ن �ب   که �ت

�ت      
�با�ن گ�ن �ی

ا ر�ت ر م�ن ݣݣݣݣݣݣݣم�ک�ی�ن و �ب �ت �ب
�ش گ�ن

ی داد
ا�ن ه �ب �ن م�ک�ی�ن م�ن     �چ �ن �ا�ن     در�ی

کلیدی: واژه های 
گذشـــته از آن برای  که در  • بنفشـــه دوش: ابـــزاری 
اســـتفاده می شـــده.  دوشـــیدن شـــیره ی بنفشـــه 
شـــیره ی بنفشـــه از مـــواد انـــرژی زای غیر مجـــاز در 
محســـوب  ســـنتی  تورنمنت هـــای  و  مســـابقات 

می شـــده اســـت.
کتاب، در نســـخه های  که تـــاب: ترکیب منفصل   •
کتاب من، نوشـــته می شـــود؛ به معنای  جدیدتـــر، 

عملکرد. و  کارنامه 
• جهـــان طـــره: اشـــاره بـــه رقابت هـــا و عرصه های 

جهانـــی و بین المللـــی دارد.
کســـب نشـــان و مـــدال خـــوش  • خـــوش نشـــانی: 

رنـــگ، ترجیحـــا طـــا و نقره.
رقیـــب  بـــه  طبقه بندی شـــده  اشـــاره ی  فانـــی:   •
کـــه بـــا توجـــه بـــه قرائـــن معنایـــی، رقیب ورزشـــی 

می باشـــد.
کـــه از ترکیـــب فلـــزات دیگـــر با  • مســـکین: آلیـــاژی 

مـــس بدســـت می آیـــد، در اینجـــا یعنـــی برنز.
که در مسابقات از نشان  کســـی  • حافظ مســـکین: 
فدراســـیون  نماینـــده ی  می کنـــد.  حفاظـــت  برنـــز 

داخلی.  یـــا  جهانی 

تفسیر: 
کـــه مســـابقاتی در پیش   ای صاحـــب فـــال! بدان 
بـــه  رســـوایی  چنـــان  مســـابقات  ایـــن  در  داری! 
کـــه همـــه متوجـــه می شـــوند! حتی  بـــار مـــی آوری 
کـــه قرن ها پیـــش مراتـــب اطاع  حافـــظ شـــیرازی 
اســـت!  کـــرده  اعـــام  شـــعر  ایـــن  در  را  داشـــتنش 
گرفته اســـت و  احساســـی درونـــی از قدرت، تو را فرا 
کنی و  عاقـــه داری همۀ چیزهای ســـنگین را بلند 
کاری اســـت؟ کنی! آخر این چه  شـــاخ بزهـــا را جدا 
کیلوگرم اســـت. حتما از  مســـابقاتت در دســـته ۸5 
کجا آمـــده؟ ۸5، تعداد  خود می پرســـی ایـــن ۸5 از 
حـــروف ایـــن ابیات اســـت! البد می خواهـــی بروی 

وس زشی َاپتی آخادوف، وزنه بردار ر فال ور

جان حافظ نخور!

گر  کاری اســـت؟ ا کـــه! ایـــن چـــه  و بشـــماری؟ واقعـــا 

بـــه من شـــک داری، اصـــا برای چـــه آمـــده ای تا من 

کوفســـکی جانت   فالـــت را بگیرم؟ بـــرو والدیمیـــر مایا

گر هم به من شـــک نـــداری، ادامه  فالـــت را بگیـــرد! ا
بده!

جـــان حافـــظ، بـــه حـــس درونـــی ات توجه نکـــن و از 

گر هم  مـــواد انـــرژی زای غیر مجـــاز اســـتفاده نکـــن! ا

کـــردی، ناظـــران فدراســـیون جهانـــی را بز  اســـتفاده 

فـــرض نکن! در مســـابقات صاحب مقام می شـــوی، 

که به دســـت می آوری، از دســـت  ولی مدال نقره ای 

خواهـــی داد. بنابراین بـــه آن دل نبند. جان حافِظ 

کار را نکن! یا  مســـکین، با خـــودت و جوانی ات ایـــن 

حداقـــل بعـــد از دوپینگ، آبلیمـــوی فـــراوان با پیاز 
که تســـتت منفـــی دربیاید. بخور 

همیشـــه در زندگـــی، نـــان بازویـــت را بخـــور و نـــان 
بخر!  تـــازه  لـــواش 

پتـــی اخـــادوف عزیـــز، من به تو، وابســـته شـــده ام 
َ
ا

کنم. حاال  و دیگـــر نمی توانـــم این وضـــع را تحمـــل 

کـــه قرار اســـت تســـت دوپینگت مثبـــت اعام 
شـــود، بیـــا پیـــش خودم مشـــغول شـــو 

تـــا با هـــم فـــال بگیریم. شـــانس 
مـــن،  از  تفســـیر  تـــو،  از 

درآمـــد نصـــف، نصف! 
ســـوی  بـــه  موفقیـــت 

گشـــوده،  شـــما آغـــوش 
ایـــن  قـــدردان  پـــس 

بـــاش! موقعیـــت 

بیه الدور االیران اخبار الممالک العر

حدود الدمب السعودیه!
محمد گلبهار

مشـــاهدین الکـــرام، ندعوکم بالمشـــروح االخبـــار الکوتاه 
العربی الممالـــک  من 

انگولکات ایرانیون فی االوضاع العراق و السوریا
االمیـــر القطر، بعـــد الکمک الشـــونصد فیلیـــون دالر علی 
مـــع  الســـوریه و  العـــراق و  فـــی  الگســـترش دیموقراطـــی 
و  الدواعـــش  القاراشـــمیش  لوضعیـــت  النکرانـــی  االبـــراز 
دســـت االیـــران فی خلق المشـــکات، قـــال: ان العزیزان 

کـــه انگولکهمـــا. البیکارجـــو، یکبابـــون الدســـتی 
لکـــن بعض الکارشناســـان یعتقد: هذا ال شـــمیم الکباب 

ایرانی، بـــل هنا یداغون الخر الداعشـــی!

القدم االیرانیه علی الدمب السعودیه
واحد مـــن الفرماندهـــان الســـعودی فی المعرکـــه الیمن 
الپشـــم  لـــه  الجنـــگ ال وقـــع  کـــه هـــذا  –و هـــو مشـــهور 
پیـــل- قـــال: االیرانیون مـــوی دماغنـــا و حامـــی عدونا و 
کفشـــهم فی  کفشـــنا و دائم  کا مزاحمنـــا و هـــی پـــا تـــوی 
الهمـــه جا علی دمبنـــا. هذا الفرمانده فـــی الجواب واحد 
که بالتیکه الســـنکین یپرســـون: »فی  مـــن االخبارنکاران 
الهمـــه جـــا؟ مـــاذا حـــدود دمبکـــم؟« قـــال: انـــت خیلی 

نامردنا!

المداخلـــه فـــی البحرین لایـــران جیز و للعربســـتان فعل 
لتمیز! ا

بعـــد  قـــال:  المصاحبـــه  فـــی  بـــن عیســـی  شـــیخ حمـــد 
الشـــورش الشـــعب بحرینی بدلیل الدخالت ایران، نحن 
کـــش تمباننا  نبتلی باالســـهال بدلیـــل الدخالت ایران و 
کثرت االســـتعمال المســـتراح یکون شـــل و ول ... و  من 

هو بدلیـــل الدخالـــت ایران.
واحـــد من الکاربـــران التوغیتر یقـــول بالکامنـــت الناجور: 
کان نحـــن مداخلـــه فـــی البحرین، تمبانکـــم بالکل  »ان 

کانوا یســـقط علـــی الزانو!« 
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پیشنهاد چند واژه جدید به فرهنگستان زبان فارسی 

زین پس اینگونه بگویم!

داود اتابکی

کنار سایر  گذشـــت رئیس محترم جمهور در  که  در سالی 
فعالیـــت هـــای اقتصـــادی، اجتماعـــی و سیاســـی چون 
گشـــایش های  ترکانـــدن دیـــوار تحریـــم و عبـــور از رکـــود و 
که داشـــت، با جایگزینـــی یک واژه به  یهویـــی و مداومی 
کثیری را  که جمـــع  کلمه قبیح عـــاوه بر این  جـــای یـــک 
گام بزرگی در ارتقاء ســـطح واژه های  گمراهـــی رهانید،  از 
زبان فارســـی برداشـــت و دوســـتان فرهنگســـتان را تا ابد 

کـــرد و ما را هـــم خجالت زده! مدیـــون خود 
کـــه دیدیـــم رئیـــس جمهـــور بـــا  خجالـــت زده از ایـــن رو 
گان منفی  کـــردن واژ کاری بـــه فکر جایگزیـــن  آن حجـــم 
بـــه  تـــا  کنـــد  تـــاش مـــی  و نامناســـب اســـت و ســـخت 
کـــه زیـــن پـــس بـــه جـــای واژه نامأنوس  همـــه بفهمانـــد 
که ماهی  »اختـــاس« بگوییـــم »معوقه بانکی!«؛ چـــرا ما 
کاری  45 هـــزار و5۰۰ تومان یارانه مفتـــی میگیریم و هیچ 
گامـــی در جهت  هـــم برای مملکـــت انجام نمـــی دهیم، 
گان  فارســـی بر  ارتقـــاء فرهنـــگ و مناســـب تـــر شـــدن واژ
نداریـــم؟ بنابرایـــن بـــا الگـــو بـــرداری از ریاســـت محتـــرم 
کـــه بـــه نظرمـــان نیـــاز بـــه تغییر و  جمهـــور واژه هایـــی را 
جایگزینـــی دارنـــد به فرهنگســـتان زبـــان فارســـی بدین 

پیشـــنهاد میکنیم: ح  شـــر
بیاییـــد زیـــن پس به جـــای عبارت نا مناســـب و دســـت 
خـــورده “مراســـم فرش قرمـــز” بگویـــم “نمایشـــگاه مد و 

لبـــاس” تـــا تکلیف مـــان با خودمان مشـــخص شـــود! 
»ریـــال«  ارزش  بـــی  واژه  جـــای  بـــه  پـــس  زیـــن  بیاییـــد 
بگوییـــم »تومان«؛ شـــاید مشـــکات اقتصـــادی مملکت 

شـــد! حل 
بیاییـــد زیـــن پس به جـــای واژه چنـــدش »مالـــه« از واژه 
کنیم! کاس »ســـخنگوی دولت« اســـتفاده  شـــیک و با 

واژه  از  تنهـــا  نـــه  پـــس  زیـــن  کـــه  قـــول بدهیـــم  بیاییـــد 
کـــه از تمـــام واژه هـــای متـــرادف و  منشـــوری »پـــف...«، 

هـــم معنـــی آن هـــم اســـتفاده نکنیـــم! 
بیاییـــد زیـــن پس بـــه جـــای عبـــارت »آقـــای دوربینی«، 
از واژه هایـــی چـــون »جدیـــدی« و »فریـــدون« اســـتفاده 

! کنیم
ح دوفوریتـــی مجلـــس و جرم  بـــا توجه بـــه تصویـــب طـــر
گونه  بودن ســـؤال و جلـــب توجه، زین پس به جـــای هر 

کنیم! کرده و »هیس« اختیـــار  »ســـؤال«، ســـکوت 
گانی مانند  زیـــن پس به جای آمـــوزش تلفظ درســـت واژ
کـــردن وقـــت خـــود، یـــک مشـــت نثـــار  »عزیـــزم« و تلـــف 
کنیم! که ایـــن واژه را »عجیجم« تلفـــظ میکنند  کســـانی 

در باب مقاالت تقلبی و کپی شده...

علم هبرت است یا ثروت؟...

محمد رضا رضایی

کنیم با موضوع علم بهتر است یا ثروت؟ انشای خود را شروع می 
کردیم علم این قدر راحت باشد. از نظر ما علم. چون انصافا فکر نمی 

که می شـــود ما مجبور هســـتیم املـــت بخوریم و  کنـــد. آخر ماه  کار می  کـــه دارد  بابایمان اآلن بیســـت ســـال اســـت 
کلی  که می ســـاخت  بـــا اتوبـــوس به خانه شـــوهر عمـــه مان برویـــم. ولی در عوض شـــوهر عمه مـــان با هر مقالـــه ای 
که برای آمـــدن به خانه ما راننده شـــخصی هم داشـــتند. حقوقـــش بیشـــتر می شـــد و نه تنهـــا املت نمی خوردنـــد 
کمک شـــوهر  کـــه در آینـــده یـــک جـــا حقوقمـــان بـــرود بـــاال. بـــا  گرفتیـــم مقالـــه بســـازیم  مـــا هـــم یـــک روز تصمیـــم 

عمه مهربـــان مـــا اآلن دوازده تـــا مقالـــه داریـــم.
کافـــی نتی هم  کامی  کرد.  کافی نتی و ســـفارش مرا پیـــش او  کامـــی  که مـــرا برد پیش  در واقـــع ایـــن شـــوهر عمه بود 
کـــه ما بســـیار باهوش  کنیـــم. از آن جایی  کامل درســـت  که چطـــوری از شـــانزده تا مقالـــه یک مقالـــه  گفـــت  بـــه مـــا 

کنیم. گرفتیم و در هـــر هفته توانســـتیم دو تا مقاله آمـــاده  می باشـــیم خیلـــی زود یـــاد 
که علـــم خیلی از ثروت راحت تر اســـت. فقط ما از نویســـندگان مقاله خواهشـــمندیم بیشـــتر مقاله  پـــس مـــی بینیم 

بنویســـند تا ما هم بیشـــتر مقاله بسازیم.
که مقاله بســـازد. مـــا هم آموزش هـــای اولیه را به  که خیلی مخالـــف بود ولی در نهایت راضی شـــد  بابامـــان بـــا ایـــن 
کـــه دیگر بوی املـــت از خانه مان نمی آید. یک پراید قســـطی هم توانســـتیم بخریم  او دادیـــم و اآلن مـــدت هاســـت 
کـــم از نویی اش بـــرود؛ بعدا  کنند تا یک  کـــه البتـــه فعـــا فقـــط بابا و مامـــان و مادر بـــزرگ حق دارنـــد از آن اســـتفاده 

ما هم ســـوار می شـــویم.
که توانســـته چند تا  مـــادر بزرگمـــان خیلـــی اینترنت بلد می باشـــد. مـــا به او هم یـــاد دادیم مقالـــه بســـازد و از روزی 
کلی  که از همســـایه هایمان هســـتند پز می دهد. و هـــر روز هم  گل نســـا  مقالـــه بســـازد همه اش پیش صغرا بیگم و 

که پیش در و همســـایه ســـرافرازش نمودیم. کند  برامـــان دعـــای عاقبت به خیری مـــی 
کلی حقوقش رفت بـــاال. بعد از آن  کاس های آموزشـــی ما بهره ببـــرد و او هم  یکـــی از معلـــم هایمان هم توانســـت از 

معلم مذکـــور زیر نوزده به مـــا نمی دهد.
که دیگر عاقبت به خیر شد. از بس مقاله ساخت سربازی اش را معاف شد. دایی سامان 

که باعث خیر شـــد و از راه یـــاد دادن مقاله ســـازی یک محله ای  خاصـــه خـــدا پـــدِر شـــوهرعمه را بیامرزد 
کرد. را عاقبت بـــه خیر 

این بود انشای ما...

معوقه ابنیک!!

آابن
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محمد رضا شکیبایی زارع 

27 روز قبل از سخنرانی
کشور. اعام رسمی ایراد سخنرانی توسط دکتر علی مطهری در نقطه ای از 

24 روز قبل از سخنرانی
نامه سرگشاده علی مطهری -که مخاطب خاصی ندارد- درباره ی احتمال نزدن بنر سخنرانی اش در شهر همسایه محل سخنرانی به دالیل نامعلوم.

22 روز قبل از سخنرانی
نامه سرگشاده علی مطهری در تأیید خبِر نزدِن بنر توسط نیروهای خدماتی به دالیل نامعلوم و احتماال امنیتی.

19 روز قبل از سخنرانی
تکذیب خبِر نزدِن بنر توسط نیروهای خدماتی به دالیل نامعلوم و احتماال امنیتی و نامه سرگشاده علی مطهری درباب عذرخواهی از اشتباه در نامه قبلی.

15 روز قبل از سخنرانی
زده شدن بنر سخنرانی توسط همان عوامل خدماتی و عدم نوشتن نامه سرگشاده توسط علی مطهری.

12 روز قبل از سخنرانی
کرده بودند. که احتماال بنر را پاره  طوفان شدید در شهر و پاره شدن بنر سخنرانی و اعتراض علی مطهری به قوه قضاییه در رابطه با چماقدارانی 

1۰ روز قبل از سخنرانی
معرفی »طوفان« به عنوان علت اصلی پاره شدن بنر و عذرخواهی علی مطهری.

7 روز قبل از سخنرانی
در این روز اتفاق خاصی نیفتاده است!

4 روز قبل از سخنرانی
زدن پوستر سخنرانی و نامه سرگشاده علی مطهری در باب احتمال پاره شدن پوسترها و درخواست از نیروی انتظامی 

برای تأمین امنیت پوسترها.

2 روز قبل از سخنرانی
گوجه ها برای بر  گوجه فرنگی در بازار میوه و احتمال استفاده از این  اعتراض علی مطهری به فروش 

هم زدن امنیت سخنرانی

روز قبل از سخنرانی
بارش برف در شهر و بررسی این موضوع توسط تیم ضد لغو ساز سخنرانی های علی مطهری

روز سخنرانی
پنچر شدن خودروی حامل علی مطهری و دیر رسیدن او به محل سخنرانی و لغو سخنرانی

همان روز سخنرانی )حدودا ساعت 23 و 47 دقیقه شب(
انتشار نامه سرگشاده علی مطهری در باب پنچر شدن خودرویش توسط لباس شخصی ها 

و درخواست از رئیس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی برای پیگیری این 
موضوع

یک روز بعد از سخنرانی )ساعت 1 و 16 دقیقه بامداد(
نامه رئیس جمهور در باب علل لغو سخنرانی و دستور بررسی و پیگیری فوری موضوع 

کشورهای خارجی به همه وزرای دولت و سفرای ایران در 

همان یک روز بعد از سخنرانی )ساعت 12 و 49 دقیقه(
اعام نتیجه بررسی توسط سخنگوی دولت و مقصر دانستن قوه قضاییه، 

لباس شخصی ها، چماقداران، افراطی ها، شرایط جّوی و دیگر عوامل متحجر 
کشور. موجود در 

2 روز بعد از سخنرانی
لغو سخنرانی دارای مجوز یک منتقد دولت در دانشگاه به دستور رئیس دانشگاه.

5 روز بعد از سخنرانی
عکس العمل سخنگوی دولت به لغو سخنرانی رئیس جمهور فرانسه به دلیل قطع 

برق و تروریستی خواندن آن.

6 روز بعد از سخنرانی
هیچ اتفاقی نیفتاده است!!

1۰ روز بعد از سخنرانی
کم است و همه چیز آرام است و مشکلی وجود ندارد. سکوتی سنگین بر فضای دولت حا

روزمشار لغو یک سخرناین
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رحمی بنما و ما را مخور

مناجات انمه طوفان
محمد زارع

)از پنجره به بیرون نگاه می کند(
نیســـت،  بنـــد  جایـــی  بـــه  دســـتم  و  ترســـانم  الهـــی 
لباس هایـــم خشـــک نشـــده، باد بـــرده اســـت، رحمی بر 
گشـــته و دلواپس خویشـــان  کـــن. خطوط تلفن قطع  ما 

خویشـــم.
)کبوتری به پنجره می خورد(

گشـــته، یـــا انگری  کبوترانـــت خراب  الهـــی چی پـــی اس 
می زنی؟؟  بـــردز 

کنده می شود( )دیش ماهواره 
کنم،  که اســـتیج نـــگاه  الهی به ریش نداشـــته ام بخندم 
تماشـــا از بهـــر آمـــوزش بـــوده و بس. خـــود را بـــه صورت 

داوطلب بـــه بـــرادران معرفـــی می نمایم. رحمـــی بنما
)حوله صورتی توی بالکن می افتد(

الهـــی مال مردمـــان از بـــرای خودشـــان، آن شـــلوار باب 
اســـفنجیم را می خواهـــم. مرحمتـــی فرمـــا.

)هوا تاریک می شود و رعد و برق میزند(
کـــرده و چـــه  کـــرده ام بـــر همه کارهایـــم چـــه  الهـــی غلـــط 
گر خبطی ازم ســـر بزند.  نکرده. دیگر شـــکر تنـــاول بکنم ا
تمـــام آهنگ ها را می خـــرم و دیگر دانلـــود نمی کنم. بعد 

از ســـبز شـــدن چراغ غلـــط بکنم بـــوق بزنم.
 )برق قطع می شود(

که قبض روح شـــوم. قبض هایم  کنون اســـت  الهـــی هم ا
را بـــه موقـــع پرداخت می کنـــم. اتو هم به بـــرق نمی زنم.

)برق وصل می شود ولی آب قطع می شود(
الهـــی فشـــاری بـــس مضاعـــف بـــر جوارحـــم وارد آمـــده، 

کنـــم. صبـــری بنمـــا خویـــش را راحـــت 
گاز قطع می شود( )آب وصل شده و 

گرســـنگان درگاهـــت را فرامـــوش نکـــن، مـــن هـــم  الهـــی 
میـــل  میـــل،  بـــا  و  نمی ریـــزم  دور  را  مانـــده  غذاهـــای 
کچـــری نمی روم.  می کنـــم. دیگـــر برای پز به رســـتوران ال

رحمـــی بـــر ایـــن بنـــده ذلیلـــت فرما.
کمی مساعد می شود( )هوا 

الهـــی بـــرای آخرین بـــار اســـتیج را ببینم؟؟ آموزشـــم دیر 
. د می شو

)دوباره طوفان شدت می گیرد(
کـــردم هـــر چـــه می پنداشـــتم، اســـتیج برای  الهـــی غلط 

همـــان منحرفـــان، بـــرای من خودت عشـــق اســـت!!
)هوا صاف می شود(

)درحالی که ماهواره را روشن می کند(
کن، بنده ات از اون  گذشـــته ام را فراموش  الهی ســـخنان 
جنس خراب هاســـت، امیـــدی به ما نیســـت، اما رحمی 

بنما

تعبیرخواب های 

پسابرجایم دلواپسان

ناصر جوادی

درباب هفتـــم از »کتاب توهمـــات الچرتیه« ذیل مبحث 
گـــزار اعظـــم  خـــواب هـــای سیاســـی اقتصـــادی، چـــرت 
کابوس هـــا و رویاهای  ابن ســـیریش بخشـــی را به تعبیـــر 
کـــه خـــود را بـــه خـــواب زده انـــد تـــا  آن عـــده معـــدودی 
داده  اختصـــاص  نبیننـــد  را  پســـابرجام  دســـتاوردهای 
اســـت. در ادامـــه چند نمونـــه از ایـــن خواب هـــا و تعبیر 

اختصاصـــی شـــان خواهـــد آمد.
گـــر فرد دلواپـــس در خواب صداهایی چون شـــیپور، یا  _ ا
کامیون  گرفته تا  صدای انواع بوق از بوق اشـــغال تلفـــن 
کرده موفق نشـــده  که  را شـــنید، یعنی علی رغم تاشـــی 
اســـت خود را به خواب بزند و صدای قار و قور شـــکمش 
را می شـــنود پس بهتراســـت دســـت ازمقاومت برداشته 
و مثـــل بچـــه آدمیزاد یـــک شیشـــه از65۰۰ تـــن مرباهای 

کند! کوفت  وارداتـــی در 1۰ ماه اول ســـال را 
که خـــود را به  گـــر خود بـــه خـــواب زننـــده، در خوابـــی  _ا
که در  آن زده تـــا دســـتاورد های برجـــام را نبینـــد، ببیند 
ســـینما نشســـته و دولپـــی پف فیل مـــی خورد، نـــه تنها 
خوابـــش تعبیـــری ندارد بلکـــه باید به او بگویم زرشـــک! 
که تیـــرش بـــه ســـنگ خـــورده و  ُدرســـت در همان  چـــرا 
کـــه بـــرای ندیـــدن موفقیت هـــای برجـــام خود  خوابـــی 
که یـــک دســـتاورد برجام را  را بـــه آن زده عـــاوه بـــر ایـــن 
می بینـــد، بخشـــی از آن 26۰ تـــن پـــف فیـــل وارداتـــی در 

پســـا برجام را هـــم تنـــاول میکند!
که چند  گـــر دلواپـــس در خواب ســـاختگی اش ببینـــد  _ ا
فـــرد الغر چشـــم بادامـــی از ســـمت شـــرق و چندین فرد 
الغـــر ترک زبان هم از ســـمت غرب دســـت هایشـــان را در 
کشـــور می شـــوند، تعبیـــر خوابش  کرده و وارد  هـــم قفل 
کـــوری چشـــمان دلواپســـش دیـــوار  کـــه بـــه  ایـــن اســـت 
تحریـــم ها از هم پاشـــیده و تنها در هفت ماهه نخســـت 
امســـال 217 تن »ســـنجاق قفلـــی« از چیـــن و ترکیه وارد 

است!  شـــده  کشور 
کـــه مقـــدار زیادی  گـــر فـــرد دلواپـــس در خـــواب ببیند  _ا
گربه، و سنگ  گربه، شـــن و ماســـه، غذای ســـگ و  ک  خا
که شـــام  گمرک تلنبار شـــده اســـت، با این توجیح  قبر در 
زیـــاد خورده ام و دارم خـــواب های َچرت و پرت می بینم 
کـــردن موفقیت های  کوچک نمایـــی و پنهان  ســـعی در 
گمـــرک دیده  کـــه در  بـــه دســـت آمـــده نکنـــد؛ زیـــرا آنچه 
عیـــن واقعیـــت اســـت و او در حقیقـــت در خـــواب رویای 
کـــه در دوران پســـا برجام به واقعیت  صادقـــه ای را دیده 
کشـــور  تبدیـــل شـــده و این اقـــام اســـتراتژیک واقعا وارد 

شـــده است!
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زی بــرای اســتقبال  26 آبــان اجبــار دانــش امــوزان البــر
زی وحانــی و انشــای یــک دانــش آمــوز البــر از ر

استقبال از آلودیگ ... 

نفتالین

گذراندید؟  موضوع انشا: روز تعطیل خود را چگونه 
مـــا روزهـــای تعطیـــل را خیلی دوســـت داریـــم. بابایمان 
تعطیلـــش  روزهـــای  بـــرای  بایـــد  انســـان  می گویـــد 
که برای  کنـــد وگرنه ایـــن روز تعطیل اســـت  برنامه ریـــزی 
او برنامـــه ریـــزی می کنـــد. امـــا بنظر خـــود ما ایـــن هوای 
کـــه برای هـــر دوی ما برنامه ریـــزی میکند.  کثیف اســـت 
کـــه هـــر ســـه ما اشـــتباه  ولـــی آقـــای معلـــم عقیـــده دارد 
که هـــم برای  میکنیـــم و چیزهـــای مهـــم تـــری هســـتند 
هـــوا، هـــم بـــرای روز تعطیل و هم بـــرای مـــا برنامه ریزی 

 . میکنند
که همیشـــه پای ثابـــت انشـــاهایمان بود،  پدربـــزرگ مـــا 
پارســـال در روزهـــای آلودگـــی هـــوا دچـــار فوت شـــد و ما 
آقاجـــون  می گویـــد  بابایمـــان  شـــدیم.  ناراحـــت  خیلـــی 
خدابیامـــرز حتی بـــرای فوتش هم برنامه ریزی داشـــت، 
کـــرد تا مردم برای  او در روزهـــای تعطیـــات آلودگی فوت 
کفـــن و دفنـــش بـــه زحمـــت نیفتنـــد و مجبـــور  مراســـم 
کـــه  نشـــوند مرخصـــی بگیرنـــد. مـــا امســـال فهمیدیـــم 
پدربزرگمـــان حتـــی برای ســـالگردش هـــم برنامـــه ریزی 
گرفتیم و مردم  کـــرده و در تعطیـــات آلودگی هوا مراســـم 

کردند. خیلـــی دعایـــش 
کـــه در روزهـــای آلودگـــی آدم باید   آقـــای معلـــم می گفت 
در خانـــه بمانـــد و در محیط بیـــرون فعالیـــت نکند. ولی 
کـــه میخواهـــد درس مهمی بـــه ما  گفـــت  دیـــروز بـــه مـــا 
گفـــت در هـــر چیـــزی بایـــد تعادل  بدهـــد. آقـــای معلـــم 
کار درســـتی نیســـت.  رعایـــت شـــود. افراط و تفریط اصا 
کمش  که هـــر چیـــزی زیـــادش مضر اســـت  همـــان طـــور 
گفـــت آلودگـــی در حـــد  کمبـــود می شـــود. او  هـــم باعـــث 
تعـــادل برای بدن الزم اســـت. مـــا دیروز به همـــراه آقای 
معلـــم به اســـتقبال آلودگـــی و تعادل رفتیـــم. آقای معلم 
کـــه آقـــای  گفـــت تعـــادل در آلودگـــی انقـــدر مهـــم اســـت 
رئیـــس جمهـــور هـــم آمـــده تـــا به تعـــادل برســـد. بعـــد از 
گفتند بخاطر  که آقای معلـــم  ظهـــر یکم حالمان بد شـــد 
که ما بـــه تعادل عـــادت نداریم. مـــا خیلی از  ایـــن اســـت 
کردیـــم و بعد بـــه دکتر رفتیـــم تا حال  آقـــای معلم تشـــکر 

تعادلمـــان خوب شـــود.

محمدرسول نوروزی

امســـال هـــم تجمـــع بـــزرگ اربعین حســـینی پرشـــورتر از 
گزار شـــد. در این مطلـــب قصد داریم،  ســـال های قبل بر 
به برنامه های تعدادی از رســـانه های راســـتگوی جهان 

در ایام اربعیـــن بپردازیم:
EuroNews

کنار یک نخلستان می بینیم. خبرنگاری را در جاده ای 
که مشـــاهده می کنیـــد، در نزدیکی  خبرنـــگار: همانطـــور 
کربـــا از مـــردم خبـــری نیســـت و امســـال از ایـــن تجمـــع 

ســـالیانه اســـتقبال نشـــده است.
نشـــان  را  نخلســـتان  تـــی  و ل خ تـــا  چرخـــد  می  دوربیـــن 
دهد، در دوردســـت حرکت عـــده زیادی در جـــاده دیده 

می شـــود.
خبرنـــگار: البته بـــا توجه به حضور موکب هایی در مســـیر 
و توزیـــع غـــذای رایـــگان، عده ای بـــه منظور اســـتفاده از 

غذاهـــای موکب هـــا به اینجا آمـــده اند.
پرســـد:  می  نفـــر  یـــک  گذرنـــد،  می  او  کنـــار  از  ای  عـــده 
کم داره، همین مســـیره؟" که موکب  "داداش، مســـیری 

CNN
تصویری هوایی از یک نخلســـتان در حال پخش اســـت 
گوینـــده روی آن در حـــال خوانـــدن خبر اســـت: "پیش  و 
از ایـــن بعضـــی خبرگزاری هـــای ایـــران قصـــد داشـــتند، 
بـــا نشـــان دادن ایـــن درختـــان، از آن بـــه عنـــوان تجمع 

کنند." میلیونـــی یـــاد 
ج شـــده و جمعیـــت  گهـــان تصویـــر از نخلســـتان خـــار نا
قطـــع  بافاصلـــه  تصویـــر  دهـــد،  می  نشـــان  را  عظیمـــی 
گـــذارد و با لکنت  گوینـــده خبـــر را ناتمـــام می  می شـــود و 

بـــه ادامه اخبـــار می پـــردازد.

العربیة
ایســـتاده  کربـــا  خبرنـــگار در راهـــی شـــبیه راه نجـــف - 

اســـت.
که در آن  کربا را می بینید  خبرنگار: در پشـــت من مســـیر 

خبری از پیاده روی نیست.
کودکـــی بـــا ظاهـــر بادیه نشـــین های  در همیـــن لحظـــه 
کـــه به دنبـــال یک سوســـمار  عربســـتان دیـــده می شـــود 
کـــه می رســـد، نگاهـــی به  مـــی دود. بـــه پشـــت خبرنـــگار 

کـــی  اطـــراف می انـــدازد، بـــا تعجـــب می گویـــد: "اینـــا رو 
کـــه نبود!" ســـاختید؟ هفتـــه پیـــش 

VOA
دو نفر در دو طرف یک میز نشسته اند.

مجـــری: آقای دکتر نظر شـــما در مـــورد نارضایتی مردم از 
رژیـــم ایران چیه؟

کارشناس: تجمع...
مجری: نه آقای دکتر!

کارشناس: تجمع در پیاده...
مجری: نه آقای دکتر، اشتباه می کنید!

کارشـــناس )بـــا عصبانیـــت(: آقـــای محتـــرم مگـــه شـــما 
می دونیـــد من چی میخوام بگم؟ شـــما اونقـــدر از پیاده 
که اجازه نمی دیـــد، من حرفم رو  روی اربعین ترســـیدید 

کنم! بـــا تجمـــع در پیاده رو شـــروع 

BBC
یک مجری جلوی یک مانیتور بزرگ ایستاده است.

مجـــری: ســـام، امـــروز قـــراره بـــر تأثیـــر آدامـــس جویدن 
انگلیســـی ها بـــر دزدی دریایی در شـــاخ آفریقـــا بپردازیم. 
تمـــاس بگیرید و نظرتـــون رو با ما در میـــان بذارید. خب 

ارژنـــگ از همدان پشـــت خطه!
ارژنگ: سام، این روزها یک تجمع...

مجری: متأسفانه ارتباطمون با ارژنگ قطع شد.

Manoto
در  میلیونـــی  تجمعـــات  موضـــوع  بـــا  مســـتند  یـــک 
اســـت. پخـــش  حـــال  در  25۰۰ســـاله  جشـــن های 

ح: در جشـــن های 25۰۰ســـاله 5۰ میلیـــون نفر از مردم  فر
ایران بـــرای تبریک به مـــا می آمدند.
گهان اسکلتی وارد صحنه می شود. نا

اســـکلت: ِد المصبـــا! یـــه چی بگیـــد بگنجه! پیـــاده روی 
اربعیـــن تـــن همـــه قدرت های جهـــان رو بـــرده رو ویبره، 
که  کـــه بـــا ایـــن مســـتندها و ایـــن جایزه هایی  شـــما هم 
که خـــودش هـــم تعجـــب می کنه،  بـــه ایـــن زنـــم می دید 

ج بشـــم! نمی ذاریـــد از رو ویبـــره خار

وی اربعین در رسانه های جهان/ وایتی از بازتاب خبری پیاده ر ر

هر راست نشاید گفت

ات ثریا
گر قشنگ و زیبا باشی حتی تو ا

برنامه ی خوب و ناب سیما باشی
یک روز دهاِن نقِد تو می بندند

که در خود ثریا باشی هرچند 

ز. آراسته نیا
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محمد کوره پز

مایـــه ی شرمســـاری بـــا حضور در جمـــع هـــواداران خود 

گرفت. گرم حاضـــران قـــرار  مـــورد اســـتقبال 

وی در ابتـــدای ســـخنان خویـــش ضمـــن ابـــراز تاســـف 

گفـــت: »البته لغـــو این  از لغـــو ســـخنرانی علـــی مطهـــری 

ســـخنرانی باعث شـــد بعد از چند ســـال انتظار، باألخره 

مـــن در بین مســـئولین به وجود بیایـــم و خیلی ها از این 

کرند.« بابـــت خدا را شـــا

کیـــد بر مواضـــع بحق مطهـــری تصریح  ایشـــان ضمـــن تا

کرد: »بنـــده به نمایندگـــی از تمامی مایه هـــا و مایه دارها 

و نیز بخشـــی از آقازاده هـــا، حمایـــت همه جانبه ی خود 

اعـــام  پرمات شـــان  مواضـــع  و  مطهـــری  جنـــاب  از  را 
می دارم.«

لغوکننـــدگان  اینکـــه  بـــه  اشـــاره  بـــا  شرمســـاری  مایـــه 

نداشـــتند،  منطـــق  مجلـــس  رییـــس  نائـــب  ســـخنرانی 

گـــر اینها منطق داشـــتند مثل بچه آدم ســـطل  افـــزود: »ا

زبالـــه آتش می زدنـــد یا اتوهـــا را به برق وصـــل می کردند 

و یـــا بـــا حضـــور در ساندویچ فروشـــی ها خواســـتار ابطال 

انتخابـــات مجلس می شـــدند. تازه اینجوری اسمشـــان 

هـــم می شـــد معتـــرض!«

کید برخـــود بـــا عوامل  ایـــن مایـــه ی محبـــوب ضمـــن تا

گفـــت: »عاملین و آمرین و شـــاملین  لغـــو این ســـخنرانی 

گوجـــه پرانـــی بـــه آقـــای مطهری هـــم باید  و مشـــمولین 

کمـــه شـــوند. بایـــد مشـــخص شـــود چه  دســـتگیر و محا

کجا  گوجـــه فروخته انـــد؟ این افـــراد از  کســـانی بـــه اینها 

کســـی  گرفته بودند؟ اصا چه  گواهینامه موتورســـیکلت 

اینهـــا را بـــه خیابـــان راه داده بود؟ خاصه تمـــام زوایای 

که ســـال  ایـــن اقدام ســـخیف باید باز شـــود، چون حاال 

کـــه! اآلن از 95 هـــم رد شـــده ایم.« ۸۸ نیســـت 

وی در ادامـــه بـــا تبییـــن راهکارهـــای بـــرون رفـــت از این 

آقـــای موســـوی و  افـــزود: »ریاســـت جمهـــوری  بحـــران 

اعـــدام احمدی نـــژاد و تبعید بقیه دلواپســـان، می تواند 

آرامـــش را بـــه آقـــای مطهـــری برگرداند!«

مایـــه شرمســـاری در پاســـخ بـــه ســـؤالی در مـــورد فســـاد 

گفت: »این مســـائل را از داداشـــم  اقتصـــادی آقازاده هـــا 

)جنـــاب مایـــه ی آبروریـــزی( بپرســـید، مـــن در خصوص 

ایـــن مســـائل بـــه وجـــود نیامـــده ام و نمی آیم!«

 مهدی پیرهادی

صبـــح صبحانـــه مفصلـــی خـــوردم. مخصوصـــا آن 
کـــه معاون برایـــم آورده بود خیلی  پنیر و شـــیری را 
چســـبید. می گفـــت مـــادر خانمـــش از شهرســـتان 
برایش فرســـتاده. لباســـهایم را پوشـــیدم و حدود 
کلنجـــار رفتـــم و آماده  بیســـت دقیقه بـــا موهایـــم 
که  شـــدم بـــرای افتتاح نقـــش جهان؛ ورزشـــگاهی 
گذاشـــته  هر مســـئولی آمـــده بود خشـــتی روی آن 

 . د بو
راننـــده بـــرای دومیـــن بـــار دیـــر آمـــد. حتمـــا فردا 
که رســـیدیم تقریبا  عوضـــش میکنم. به ورزشـــگاه 
گرفته  گـــرد وغبـــار  چیزی مشـــخص نبـــود. هـــوا را 
کـــه  بـــود و بـــاد شـــدیدی می وزیـــد. می دانســـتم 
گـــر بیرون بـــروم باد حتمـــا موهایم را بهـــم میزند.  ا
خواســـتم افتتـــاح را بگـــذارم برای بعـــد، ولی چند 
که وارد ورزشـــگاه شـــدند. دیگر  مســـئول را دیـــدم 

نبود. چـــاره  ای 
هـــوا  در  تبریـــک  و  آمدگویـــی  خـــوش  بنـــر  کلـــی 
معلـــق بـــود. بـــاد آنهـــا را به ایـــن طـــرف و آن طرف 
کـــه ایـــن بنرها از  می کشـــید. حتـــی نشـــد بفهمـــم 
کاری  کســـانی اســـت تـــا بعـــد برایشـــان  طـــرف چه 
گـــرد و غبـــار، بیشـــتر بـــه خاطـــر  کنـــم بیچاره هـــا! 
کـــی بـــودن اطـــراف ورزشـــگاه و نبـــود آســـفالت  خا
گفتم  و چمـــن بـــود. مـــن همـــش به ایـــن معـــاون 
کنیـــد یکســـال  حـــاال چـــه عجلـــه ای داریـــم صبـــر 
دوره  خـــب  ولـــی  نمی افتـــد!  اتفاقـــی  کـــه  دیرتـــر 
ریاســـتم در حال تمام شدن اســـت چاره ای نبود. 
گر آمده  کا دویســـت  تماشا وارد ورزشـــگاه شـــدم. 
کت نشســـته بودند. با دیـــدن من هم  بودند. ســـا
خ نداد.  هیـــچ تغییری در حالت نشســـتن شـــان ر
کنـــار زمین چمـــن صندلی چیـــده بودند. بـــا بقیه 
کـــردم و در ردیـــف جلـــو نشســـتم.  ســـام علیـــک 
که  گذاشـــته بـــودن  یـــک تلویزیـــون خیلـــی بـــزرگ 

را  ورزشـــگاه  شـــده  آمـــاده  قســـمتهای  تصاویـــر 
نشـــان می داد. اســـکوربرد ورزشـــگاه هـــم آماده 
نشـــده بـــود امـــا مهـــم نیســـت مهـــم این اســـت 
که بعـــد از این همه ســـال این ورزشـــگاه افتتاح 
شـــد؛ آن هم در دوران ریاســـت من! طبقه دوم 
کارگرانـــی مشـــغول نصـــب صندلی بودنـــد. البته 
کـــه می گذاشـــتند بـــاد بـــا خود  صندلی هایـــی را 

می بـــرد!
قرار بـــود بـــرای افتتاحیـــه بـــازی فوتبالـــی برگزار 
شـــود. مـــن ســـه روز پیـــش بـــرای اینکـــه خیلی 
هیاهـــو نشـــود و نگوینـــد حـــاال بعـــد از دو قـــرن 
کنند ببینید  یک ورزشـــگاه می خواهند افتتـــاح 
بـــا  ســـپاهان  دادم  پیشـــنهاد  می کننـــد،  چـــه 
کـــه همیـــن هم شـــد.  کنـــد  امیدهایـــش بـــازی 

بـــه  اصلـــی  ســـپاهان  و  شـــد  شـــروع  بـــازی 
گذشـــت معلوم  کـــه  کمـــی  گل زد.  امیدهایـــش 
شـــد از آن بازی هـــای حوصله ســـر بر اســـت. به 
کنند تا  که دقیه 15 بـــازی را تمام  گفتم  معـــاون 
چمن های ورزشـــگاه هم حداقل امروز را ســـالم 

! نند بما
ســـؤالهایی  خبرنـــگاران  ورزشـــگاه،  از  بیـــرون 
ســـؤالهای  همـــان  بعضی هـــا  می پرســـیدند. 
که سؤالهای متفرقه  ســـفارش شـــده را، و بعضی 
یکـــی  مثـــا  نمیـــدادم.  جـــواب  می پرســـیدند 
کردید،  پرســـید »بعد از این همه ســـال افتتـــاح 
کار نیمـــه تمـــام دارد. این  کلـــی  ولـــی ورزشـــگاه 
بـــازی 15 دقیقـــه ای دیگـــر چـــه بـــود؟!« ژســـتی 
که انگار روزی ســـه بار از  گرفتـــم از این ژســـت ها 

ایـــن افتتاح هـــا داریـــم و چیـــزی نگفتـــم.
کار  بـــاد  دیـــدم  را  اخبـــار  پیـــش  دقیقـــه  چنـــد 
بـــد شـــده  کـــرده،  موهایـــم خیلـــی  خـــودش را 

بودنـــد.

خاطره یک افتتاح از زبان یک مسئول

 افتتاح بشه کامل میشه

سخنرانی مایه شرمساری در جمع هواداران

مایه های مایه دار!
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ش ِکَلش، ُکّلِ
مهدی وفایی

کنید! -با سالم لطفا خودتان را معرفی 
- بـــا ســـالم بنـــده مشـــاور رئیـــس جمهـــورم و نامـــم 
حســـام الدین اســـت و مایـــل نیســـتم فامیلـــم فـــاش 

. د شو
کار  - خـــب آقـــای حســـام الدین بـــه مناســـبت پایـــان 
زمینـــه  در  دولـــت  دســـتاوردهای  بفرماییـــد  دولـــت، 

فرهنگـــی و اجتماعـــی چـــه بـــوده اســـت؟
کیفیت بازی ال کالســـیکو  - بله. اوال به نظر شـــما بین 
کســـی رفتـــه اســـت  و برجـــام رابطـــه ای نیســـت؟! یـــا 
نظـــر چارلی چاپلیـــن را راجـــع به چمدانهـــای ظریف 
که طیف  کاری هایی اســـت  کـــم  بپرســـد؟ خـــب  اینها 
مقابـــل انجـــام می دهد. اما برســـیم به ســـؤال شـــما. 
دســـتاورد دولـــت در زمینـــه فرهنگی اجتماعی شـــاید 
بـــه نظـــر ســـاده بیایـــد ولـــی بســـیار عمیـــق و پیچیده 
کردیم.  کلنز رفـــع فیلتـــر  کلـــش آو  اســـت. مـــا از بـــازی 
کار، عمال جوانـــان از توی خیابان هـــا و پارک  بـــا ایـــن 
که بـــه راحتی مـــواد مخـــدر پیدا می شـــود، جمع  هـــا 
کی  کـــه منجر بـــه پا می شـــوند و ایـــن اولیـــن اثر اســـت 
جوانـــان از مواد مخدر می شـــود. فایـــده دیگر اینکه 
کمتـــر و در نتیجـــه معضل  رفـــت و آمـــد در خیابـــان ها 
کار حتی  الینحـــل ترافیـــک هـــم حـــل می شـــود. ایـــن 
بـــرای اقتصـــاد مقاومتی هم بســـیار 
کار  ایـــن  بـــا  اســـت.  مناســـب 
کشـــور  از  ارز  زیـــادی  حجـــم 
کـــه طبق  ج می شـــود  خـــار
قاعـــده »هـــر رفتی یک 
منتظریم  دارد«،  آمدی 
کلی ارز داخل شـــود. 
ببخشـــید یـــک پیام 
در توییتـــر اآلن برایم 
رســـید، بایـــد بـــه آن 

برســـم. بـــا اجازه!

مهدی جهرمی

عرض حال
گذشـــته اســـت و ســـینه ام از این همه هجمه و قضاوت های عجوالنه به درد آمده اســـت،  که ســـه ســـال  کنون  ا
کنـــد. محکوممان  گســـیخته اســـت و میخواهد به حکم شـــرف و وجـــدان از حق و حقیقـــت دفاع  قلمـــم عنـــان 
کـــه اتفاقا  کار نـــدارد. ایـــن مقال مجـــال تفصیل نـــدارد و به اختصـــار بگویم  کـــه دولـــت پیر اســـت و حال  کردنـــد 
کند. حاال شـــما فرض  کنـــد و تهدید هـــا را تبدیل بـــه فرصت  که با شـــرایط ســـخت مدیریت  کســـی اســـت  مدیـــر 
کنم؟ از  کنـــم. حاال چـــه  کابینـــه ای پیـــر و فرتـــوت انتخاب  کنیـــد مـــن بـــه هر علتـــی و باج دادنـــی مجبور شـــدم 
که باشـــد به بازی  کردم و به اهداف خودم رســـیدم. یعنی چه؟ دیدم انســـان در هر ســـنی  عائقشـــان اســـتفاده 
کـــردم و این شـــد آغاز  کلنز آشـــنا  کلش آو  عاقـــه منـــد اســـت. آمـــدم طی جلســـاتی مـــدام1  اینهـــا را ابتدا با بـــازی 
گذشـــت چندیـــن ماه بلکه  درگیـــری. حـــاال بایـــد اینها را از آن بـــازی جدا می کـــردم. ســـرتان را درد نیاورم بعد از 
کلش آو  که از بـــازی  کارشناســـی فـــراوان2 هیئت فخیمـــه دولتمان بـــه این نتیجه رســـید  ســـال، و بررســـی هـــای 

کند.  فیلتر  رفـــع  کلنز، 
فتح الفتوح

بلـــه رفـــع فیلتر همان و رشـــد ســـریع فرهنگـــی اقتصـــادی اجتماعی همان. ایـــران را به یـــاری خـــدا و البته باقی 
کردیم. امـــا چگونه؟ با  مانـــده هـــوش3 مدیـــران، با ایـــن اقدام اســـتراتژیک تبدیل به نمونـــه ای از بهشـــت برین 
که اثرات فراوانی داشـــت  کثیری از مردم به آن مشـــتاق و ســـپس معتاد شـــدند  آزاد شـــدن بـــازی طبیعتـــا خیل 

جمله: من 
اثرات فرهنگی

که طبعا  کمتـــر برای امکان درگیـــری های معمـــول خانوادگی  گیر اســـت و این یعنی وقت  بـــازی به شـــدت وقت 
که مســـتحضرید جمعی اســـت و روحیه همـــکاری ایرانیان4 را  کاهـــش آمار طـــاق را درپی دارد. بـــازی همانطور 
که ما با شـــرکت ســـازننده صحبت  بـــه خوبـــی باال می بـــرد. از طرفی بـــازی فرهنگ دفاع را هـــم آموزش می دهد 
که به  کلمـــه فرهنگی هم بیایـــد  که موقـــع حمله بـــه قبیله هـــای ایرانی، در پســـوند اســـم مهاجمین  کـــرده ایـــم 

کســـینه شـــوند. طور نامحســـوس ملـــت ما در مقابل تهاجم فرهنگی هم وا
اثرات اقتصادی

کـــه عما خانـــم خانه وقت طبخ غـــذا ندارد5  گیر اســـت به حدی  که فوقا اشـــاره شـــد ایـــن بازی وقت  همانطـــور 
و پـــدر خانـــه از رســـتوران غـــذا می خرد6 و بدین ترتیب مشـــکل اشـــتغال هـــم حل شـــد. از طرفی ما بـــا بازخوانی 
که "هـــر رفتی، یک آمـــدی دارد" خـــب از طریـــق این بـــازی روزانه  تـــراث ایرانـــی بـــه ایـــن ضـــرب المثل رســـیدیم 
که صاح  که امید اســـت تا چند ســـده ی آینـــده خودش از هـــر طریق  ج می شـــود  کشـــور خار مقـــدار زیادی ارز از 

میدانـــد برگردد.
اثرات دیگر

کـــه شـــما رئیـــس  کمبـــود وقت)چـــون اآلن وقـــت بـــازی خـــودم رســـیده اســـت. عـــده ای می گفتنـــد  بـــه دلیـــل 
گوشـــه ای از دیگـــر اثرات  که عالـــم بی عمل شـــوم.( بـــه اجمال  گفتـــم هیهـــات از ایـــن  جمهـــوری، بـــازی نکـــن. 
که عمـــا معضل الینحـــل ترافیـــک در این  را می گویـــم. خـــب ایـــن بـــازی موجب خانه نشـــین شـــدن ملت شـــد 
کاهش اســـتفاده از اســـپری ها موجب  کمتـــر و طبعا  کمتر، میـــزان تعرق  دولـــت حل شـــد. رفـــت و آمد و تحـــرک 
کمی ترمیم شـــود و ما شـــاهد هوای مطلوب تر هســـتیم. افزایش روحیه  که ســـوراخ الیه ازن قســـمت ایران  شـــد 
که انشـــاءاهلل تا یکصدمین ســـالگرد دولت، تیم ملی  کنند  کارشناســـان ما برنامه ریزی  کار جمعی، موجب شـــد 

گروهی جـــام جهانی نائل شـــود. فوتبـــال به مقـــام صعـــود از مرحله 
گوشـــی را بگیرم7. تا  که  ببخشـــید انگشـــتان و چشـــمان باقر جان دیگر خســـته شـــده اســـت و نوبت من اســـت 

فرصتی دیگـــر بدرود.

کاری بس دشوار بود. که بیدار نگه داشتن بعضی ها در آن سن،  1.  الحق 
که 7توصیه از توصیه های 43گانه شان همیشه راهگشا بود. 2.  با تشکر از دکتر محمود تیز قلم 

که می گوید مقداری هوش در پیری باقی می ماند. 3.  بنا به فرضیه ای 
کسی، نقطه ضعف جدی ایرانیان است. کارشناسان و رانندگان تا که به اتفاق تمام    .4

5. این هم راهکار دولت جهت پیشرفت نهضت مترقی فمینیسم.
کرده است اما عاقبت اسید معده پیروز شده است. که پدر خانواده تا ساعت4 بعد از ظهر مقاومت  گزارش شده است  6.  البته مواردی 

کنیم. کانت بازی  که با یک ا کردم  کل هیئت دولت را مجبور  7.  بنده جهت صرفه جویی و جلوگیری از ریخت و پاش دولتی، 

آخ انمه  )یا دردانمه(

دی
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محمد یاسن اسدی

کره ای زبانی شـــیر تو شـــیر، با حدود بیســـت، ســـی  زبان 
تـــا حـــرف و 9 لغـــت اصلـــی و دو ســـه تـــا هم لغـــت فرعی 
کـــه بعـــد از پخـــش ســـریال های  می باشـــد. از آن جایـــی 
کـــره ای خیلی هـــا دوســـت دارنـــد بـــا ایـــن زبـــان  فاخـــر 
آشـــنایی داشـــته باشـــند، ما هم نظر به پاسداشت زبان 
کـــره ای و تحکیـــم هرچـــه بیشـــتر روابـــط بیـــن دو ملت و 
گرفتیم 9  احتـــرام بـــه مخاطـــب و از این حرفـــا، تصمیـــم 
لغـــت اصلی این زبان را به شـــما آمـــوزش دهیم. پس ما 

را تـــا آخر ایـــن مطلـــب ِول نکنید.
لغت 1

오 / تلفظ = o / معنی = آمد
 박근혜 씨 1952 년에 지구에 왔고 그
는 울고있었습니다.
Khanoome "parkgeunhye" in 1952 came to zamin 
and she was geryeh.
گئـــون هـــی" در ســـال 1952 در  پـــارک   " معنـــی: خانـــم 
گریـــه می کرد بـــه دنیا  کـــه  کافـــر و در حالـــی   خانـــواده ای 

. مد آ

لغت 2
계속 / gesook / ادامه

그는 결혼하지 않고 대신 대통령이
되었습니다.
She never nakard ezdevag but shod president and 
she was geryeh.
خانم پارک هرگـــز ازدواج نکرد، چون می خواســـت ادامه 
تحصیـــل دهـــد و وام ازدواجش هم جور نشـــده بود. اما 
گریه می کـــرد رئیـــس جمهور  کـــه  بـــه جـــای آن در حالـــی 

. شد

لغت 3
초래 / cho re / تأثیر

그는 자신을 경건하지 못하며 잔자
니 씨
She knows khodash ra godless but effected by 
zanjanism
خانـــم پـــارک خـــودش را بی خـــدا، ولـــی همچنین تحت 

تأثیـــر تعالیـــم "زنجانیســـم" و " فریدونیســـم" می داند.

لغت 4
배우  / pe oo / یاد

테헤란 여행은 배울
She learn in Tehran ekhtelas
کلی اختاس  خانم »پارک« در ســـفرش به تهـــران اصول 

گریه را از بابـــک زنجانی آموخت. کردن بـــدون نیاز به 
لغت 5

그 / koo / آن
그날은 하늘이 흐려 있었다.
The aseman was abri that day

معنی: آسمان آن روز ابری بود.

لغت 6
것 / got /  چیزی

주몽 스사노오가 그녀의 애인을보
고, 그리고 그가 그를 포옹하고 싶다
고 여기에서 있었다, 그러나 그는 검
열했다 때 우리는 아무것도 보지 않
았다.
Iranian masoolan don’t learn chizi in seoul.
مســـئوالن ایرانـــی در ســـفر بـــه ســـئول چیـــزی از آن هـــا 

نیاموختنـــد.

لغت 7
공기 / kong gi / هوا

대통령 님과 친구 공기
Kanoom president va her friend geryeh.
گریـــه  کـــه  خانـــم رئیـــس جمهـــور و دوســـتش در حالـــی 
ُکـــره پیاده  می کردنـــد، آموخته هـــای خود از ایـــران را در 

کـــه آنجا هـــم ایران اســـت. کردنـــد؛ بـــه هـــوای این 

لغت ۸
나쁜 / na ppon / سوء

마담 대통령은 국민의 부르짖 음으로 
권력 남용에 대해 사과했다.
Khanoom president apologized  from mardom for 
abuse of ghodrat.
گریه می کـــرد از مردم  که  خانـــم رئیـــس جمهور در حالـــی 

کرد. به خاطر ســـوء اســـتفاده از قدرت عـــذر خواهی 

لغت 9
새로운 / se ro oon / جدیدی

압바스 자디디는 웃고 박씨와 사진을 
찍었다.
Abbas Jadidi take photo ba khandeh with kanoome 
park  in prison.
بـــا خانـــم  کـــه می خندیـــد  عبـــاس جدیـــدی در حالـــی 

گرفـــت. ســـلفی  زنـــدان  در  »پـــارک« 

آموزش زبان ُکره ای

اطرا�تُکره ای را اپس بداریم ه �خ �چ �ت د�خ
ا�ی مهدی و�خ

ر 95 دخ �ش اآ �ش

دم.  رخ و�ب  �خ �ت  �ی
�ئ �ت �ت  ع�ی

�ت د�ت  �خ �چ هم  امرورخ 

�ت  �ی �ی
�خ �ت در ا�ی �ت د. �چ د �ش �ی ار و صد�ت رخ الوورام دو هرخ �خ

�ی  �ب  هم  کل  کل  �ی  ه.  امررخ �ی �ب و  ع�ش م�خ�ت ر  �چ دا  �خ  . و�ب �خ

د.  « �ب �خ �ش »گل �ورخ �ت �ت که اسم اکا�خ �ت دا�ش اکا�خ

�ت  �ش �خ معمول  �ت  ط�ب �ت  ا�ش �خ وا�ب  �ب که  هم  ر�ش  �خ اآ

�الم.

ر95 دخ �ت اآ ه�خ

وع�ش  موصخ د.  �ب ل�  م�ب ل�ه  �ب �اع�ت  د  �خ �چ امرورخ 

د(  �ی
ک�خ طی 

ط �خ
ب رو �خ

�خ ، )ا�ی �خ د. هم�ی �ب خ  �ی �چ �خ  هم�ی

�ت  �ش �خ گوگل  �ت  امرورخ  را��ت   . ��ت �ی
�خ مهم  �اال 

�ی  �ت  اال  �ش ا�ی دم.  �ش گوگل  دوم  ��ت  �ا�ب »محمود« 

م. �ش م�ی اول  ��ت  �ا�ب د�یگه  ه  �ت ه�خ

ر 95 دخ �ت اآ ه�ش

د دم در.  عا اومده �ب � وا�ت ل�ی ه. �چ لررخ ام م�ی ورخ د��ت ه�خ

م �وا�  ودسش ه و �خ رخ ک�خ ع �ب �ت الی درو رس�ی د گ�خ �ب �ع�ی

و. �ت  لم و ِد �ب عخ �ب �ی  �ت رخ ا�ش امو گخ �ش ک�خ ه.  ک�خ �ت  مامورا رو �چ

د در  و�خ و �ع�ی �ت �ت �خ ا�خ ودمو ا�خ �خ �خ �خ �ی �ب و �ب رگد�خ م�خ �ب

ل  د�ت کا�خ �خ دم �چ �خگ رخ عدم رخ . �ب �ت �ب��ت �ش رو ارخ �چ

. �یکی  �ت �ی �ی
�ت �ب �ت . لع�خ و�خ ا�خ دم �خ �ی لرگامی که مل�ت �ب �ت

ام ها. �ی عار �ب �ت �ب اسم م��ت ا گ�خ �ت ارخ ر�خ
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حرف شما درست است!

دوغ فراموش نشود

محمدرسول نوروزی

-سام علیکم جناب حجت االسام.
-بلـــه... خـــوش حالـــم خدمـــت شـــما هســـتم و عـــرض 
گـــر اجـــازه بدیـــد  ســـام دارم بـــه بیننـــدگان عزیزتـــون! ا
کنم خدمـــت وزیـــر جدیـــد ورزش!  تبریکـــی هـــم عـــرض 
کارشـــون بـــه ایشـــون  البتـــه در همـــان ابتـــدای شـــروع 
گفتـــه بـــودم ولـــی اآلن از برنامـــه ی شـــما هـــم  تبریـــک 
کنـــم تا دوبـــاره تبریکـــی به ایشـــون عرض  اســـتفاده مـــی 
کنـــم. حضـــور ایشـــان در راس وزارت ورزش نویـــد بخش 
کشـــور اســـت و ان  پنجـــره ای رو بـــه پیشـــرفت در ورزش 
خوبـــی  اتفاقـــات  ایشـــان  وزارت  ی  دوره  در  ا...  شـــاء 
کاهش  نظیر خصوصی ســـازی پرســـپولیس و اســـتقال، 

کیـــروش و... بیفتـــد! مرخصـــی هـــا و اســـتعفاهای 
کامتون پریـــدم، ولی برنامـــه ی ما،  - ببخشـــید وســـط 

برنامه ی ورزشـــی نیســـت!
کســـی  کـــردم، البتـــه  - مـــن صرفـــا یـــک تبریـــک عـــرض 
همچـــون من باید در همه ی علوم تبحر داشـــته باشـــد. 
که مـــن در علوم مختلف داشـــتم  ولـــی با وجـــود تبحری 
کـــه مرحوم بـــرای نامزدی من  و همچنیـــن تـــاش هایی 
در انتخابـــات انجـــام دادنـــد، بـــاز هـــم شـــورای نگهبان 
صاحیتـــم را تاییـــد نکرد. ولـــی خوش بختانـــه، با وجود 
ایـــن ســـختگیری های شـــورای نگهبان، مجلســـی روی 
کـــه بـــا تشـــخیص صـــاح دید هـــا، بـــدون توجه  کار آمـــد 
ح هـــا رأی  کار بـــه اشـــخاص و طـــر بـــه رزومـــه و عواقـــب 

می دهـــد.
گـــر  کامتـــون، ولـــی ا - دوبـــاره ببخشـــید پریـــدم وســـط 
اجازه بدید، من ســـؤال بپرســـم، بعد شـــما جواب بدید، 

میشـــم! ممنون 
گر شـــما سؤال  - اجازه ی ما هم دســـت شماســـت، ولی ا
کند و این ســـؤال  بپرســـید، ممکن اســـت جلـــب توجـــه 
که ســـؤاالتش از  مایـــه ی دردســـرتان شـــود. ماننـــد ثریـــا 
وزیـــر بهداشـــت، باعـــث جلـــب توجه مـــردم شـــد و اآلن 
دارد تقـــاص ایـــن جلـــب توجـــه را مـــی دهـــد، البتـــه مـــا 
گفتنـــد ظاهرا یـــک مقداری  کردیـــم، ولی  کـــه نگاه نمـــی 
تنـــدرو بـــوده اســـت. خیلی هـــم بد نشـــد، وقـــت صدا و 
ســـیما مقداری خالی می شـــود و می توانـــد والیبال تیم 

ملـــی لهســـتان را هم نشـــان دهد.
-حـــرف شـــما درســـت اســـت! ولـــی مـــا از شـــما دعـــوت 

کردیـــم تـــا در مـــورد حفـــظ و نشـــر...
-حفظ و نشـــر اصوال چیز خوبی اســـت، البته ببخشـــید 
وســـط حرفتـــان پریدم، هدفم این بود، ســـؤال نپرســـید 
که از  کـــه برای خودتان دردســـر نشـــود، ولـــی آن چیـــزی 
حفظ و نشـــر بهتر است، ساخت و ســـاز است. اآلن شما 
کنیـــد، مخصوصـــا در دوره ی جدید  کشـــور دقت  گر در  ا
کـــه مســـکن مهر نیـــز خوابیـــده اســـت، درآمد ســـاخت و 
ســـاز خیلی بیشـــتر از حفظ و نشر اســـت، پس منطقی تر 
اســـت در هـــر حوزه ای به جـــای حفظ و نشـــر، در همان 

حوزه ســـاخت و ســـاز انجام دهیم.
-ممنـــون از حضورتـــون، دیگه وقت برنامـــه رو به پایانه، 

گـــر حرفی به عنوان ســـخن پایانی داریـــد، بفرمایید. ا
گفتن  -ممنـــون از شـــما و برنامـــه خوبتون، حرف بـــرای 
کـــی پخش  زیـــاد اســـت و وقت محـــدود! ایـــن مصاحبه 

؟ میشه
-دوشنبه، ساعت 23:3۰!

-حیف شـــد! اون ســـاعت با پســـرم 9۰ می بینیم! برنامه 
گاهی به فوتبال هـــم می پردازد. جامعی اســـت، 

یک حرکت کامال بی ربط به انتخابات!

منشور حقوق هشروندی؟!

رضا عیوضی

کـــرد این  کاری  گر می شـــد واقعـــا از همـــان اول،  کـــه ا آخ 
دولـــت همیشـــه در وضعیـــت 6مـــاه مانده بـــه انتخابات 

به ســـر می بـــرد چه می شـــد!
یعنـــی جنـــاب رئیـــس جمهـــور تـــا هـــرروز هشـــت صبـــح 
که بهـــش می گفت:  می آمد ســـرکار، یـــک نفـــر دم در بود 
»ســـام آقای روحانی! شـــما از این لحظه وارد شش ماه 
گلســـتان  کشـــور  پایانـــی دولت تـــان شـــده اید!« آن وقت 
کنید مســـئولین همیـــن دولت برای  می شـــد و حتی باور 
خدمت گـــزاری در این مـــاه های پایانی، خدمت شـــونده 
کـــم می آوردنـــد و ما مجبور می شـــدیم خدمت شـــونده از 

کنیم! ج وارد  خـــار
ج وارد می کردیـــم، بلکه  نه تنهـــا خدمت شـــونده از خـــار
می شـــدیم  مجبـــور  فـــراوان،  ح هـــای  طر افتتـــاح  بـــرای 
کـــه بیایند برای  کنیم  ج وارد  تعـــدادی مدیـــر هم از خـــار

کننـــد و برگردند. ح افتتـــاح  دولـــت هی طـــر
در همیـــن راســـتا، روز 29 آذر، هنوز آفتـــاب نزده، صدای 
از  خبـــر  ایـــران  ملـــت  همـــراه  تلفن هـــای  دینگ دینـــگ 
ظهـــور پدیـــده ای به نـــام "منشـــور حقـــوق شـــهروندی" 
که چیـــزی حـــدود ۸۰۰ میلیون  مـــی داد. ایـــن پیامک را 
بـــرای بیت المـــال آب خـــورد، حســـن روحانـــی  تومـــان 
کـــه: »مردم شـــریف  کـــرده بـــود  رئیـــس جمهـــور ارســـال 
ایـــران، بیاییـــم بـــا حقـــوق خـــود بیشـــتر آشـــنا شـــویم و 

قدرتمندانـــه آن را پـــاس بداریـــم.«
البتـــه قطعـــا همزمانـــی ایـــن اتفـــاق بـــا نزدیـــک شـــدن 
کاما اتفاقی اســـت  کار خود، دو حادثه  دولـــت به پایـــان 
کار دولت محترم تدبیـــر و امید ندارد.  و ربطـــی به پایـــان 
کـــه برای تنی چنـــد از هموطنـــان مان پیش  اما ســـؤالی 
آمـــده، رابطه حقوق شـــهروندی با حقوق هـــای نجومی 
کـــه خواهشـــمندیم مســـئولین در این  و... بـــوده اســـت 
روزهـــای پایانـــی توجیهـــات و تکذیبـــات مقتضـــی را در 

کنند. با تشـــکر. این بـــاره هـــم اعمـــال 

احیای سنت منشور نویسی پس از 2500 سال

روحاین مچکریم!
ناصر جوادی

ســـام و عرض ارادت به شـــما خوانندگان جـــان. در این 
مطلـــب قصد داریـــم به مناســـبت و میمنـــت رونمایی از 
منشـــور حقـــوق شـــهروندی، حـــرف دل اقشـــار مختلف 
کنـــش بـــه ایـــن اتفاق فرخنـــده و میمون منتشـــر  را در وا

کنیم. با مـــا همراه باشـــید...

ســـام به نظر مـــن ایـــن اقـــدام پرزیدنـــت روحانی الیک 
گام بزرگ در راستای  کار شون یه  داشت. ایشـــون با این 
ایـــران برداشـــتند و  آریایـــی  اعتـــای فرهنـــگ اصیـــل و 
کـــه متأســـفانه خیلی از پادشـــاهان و  بعد از 25۰۰ ســـال 
کوروش  روئســـای جمهور مون به ســـنت منشور نویســـی 
بـــی اعتنـــا بودنـــد، این حرکـــت قشـــنگ رو انجـــام داد و 
کوروش بـــا فراغ بال و آســـودگی بیشـــتری  باعـــث شـــدند 
بـــه ادامه خوابش برســـه! امیدوارم مردم مـــا یه بار دیگه 
قدر شناســـی خودشـــون رو نشـــون بدن و با این منشور 
کردن!  کـــوروش  کـــه بـــا منشـــور  کاری رو بکنـــن  همـــون 

کافه نصرت ســـیامک هســـتم 2۸ ســـاله از 

ســـام لطفـــا بـــه آقـــای روحانـــی بگیـــن فقط همـــون آب 
که تو ماده 2  شـــرب بهداشـــتی و محیط زیست ســـالمی 
کنن، ما از خیر باقـــی ماده و تبصره ها  نوشـــتن رو فراهم 

گذشـــتیم! ایوب هســـتم 21 ســـاله از خوزستان

مـــا از همین تریبون اســـتفاده میکنیـــم و از جناب آقای 
رئیـــس جمهور به خاطر ُحســـن اجرای مـــاده 24 حقوق 
شـــهروندی خصوصا بند »اســـتقبال از نظرات مخالفین 
عـــده ای  ومنتقدیـــن« تشـــکر و قدردانـــی می نماییـــم. 

معدوِد بی ســـواد بـــی شناســـنامه ی جهنمی!

گفت به ایـــن حرکت، مدبرانه  ســـام واقعا باید احســـنت 
و عالـــی و این ُدز باالی تدبیر! رونمایی از منشـــور حقوق 
شـــهروندی از طریـــق ارســـال پیامـــک  نـــه تنهـــا باعـــث 
کـــه باعث ســـهولت  ارتقـــای حـــق و حقـــوق شـــهروندان 
کارمندان ما نیز شـــد! باتشـــکر  در امـــر پرداخـــت حقـــوق 

اول. اپراتور  مدیرعامـــل 

ســـام متأســـفانه مـــاده 27 منشـــور حقـــوق شـــهروندی 
بـــد خـــط و نـــا خوانـــا نوشـــته شـــده و از همیـــن رو باعث 
ایجاد ســـوء تفاهم هایی شـــده اســـت. از ریاست محترم 
کنم در اولین ســـخنرانی آینده شـــان  جمهـــور تقاضا می 
یـــک بار متن ایـــن مـــاده را بخوانند تا ســـوء تفاهمات بر 

طرف شـــود! با تشـــکر ســـایت جهـــان نیوز!
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عرص  یخبندان
حافظ دماوندی

تـــا  شـــد.  جـــدا  خـــواب  رخـــت  از  ســـختی  بـــه  صبـــح 
گرام  همیـــن دو ســـاعت پیـــش داشـــت در اینســـتا

گـــذار  و  گشـــت  ایـــن  حاصـــل  می چرخیـــد. 
هـــم احتمـــاال غرغـــر رئیـــس اداره می شـــد 

نظـــارت.  واحـــد  چپ چـــپ  نگاه هـــای  و 
اهمیتـــی  برایـــش  هیچ کـــدام  البتـــه 
بـــه  بـــاز  نیمـــه  چشـــمان  بـــا  نداشـــتند. 

که آبـــی به ســـر و صورتش  آشـــپزخانه رفـــت 
بزنـــد . ولـــی هرچـــه شـــیر آب را چرخانـــد، جیزی 

کـــرد حتما دوبـــاره خیابان  نیامـــد. با خـــودش فکر 
کنده انـــد. بی خیال آب شـــد. رفـــت لباس هایش  را 

کار. کـــه بـــرود ســـر  را بـــا عجلـــه پوشـــید 
هـــم  گنجشـــک ها  صـــدای  بـــود.  آرامـــی  صبـــح 

که شـــد هرچه اســـتارت زد  نمی آمد. ســـوار ماشـــین 
گرفت  ماشـــین روشـــن نشـــد . قید این را هـــم زد. تصمیم 

کردن  کردن با یک  ســـاعت دیر  پیـــاده تا اداره برود. نیم ســـاعت دیر 
کمی ســـرحال هم می شـــد. فرقـــی نداشـــت. در عـــوض حتـــی 

کســـی نبود. فقط یک بچه پشـــت در همسایه شان  کوچه  در 
کنـــد. خیابان هم  کســـی در را باز  ایســـتاده بـــود و منتظر بود 
کســـی در پیاده رو قـــدم نمی زد . آن  همیـــن وضع را داشـــت. 
گدا روی زمین نشســـته بود و طوری ســـرش را  طرف تـــر  یک 

که انگاری یخ زده اســـت. پاییـــن انداخته بود 
گوشـــی به دســـت جلـــوی مغازه  ای ایســـتاده بودند و   دو نفر 

احتماال داشـــتند چیـــزی برای هم می فرســـتادند.
که رســـید چراغ داشـــت ســـبز می شـــد. تصمیم  بـــه چهـــارراه 
کلی ماشـــین پشـــت خط عابـــر بودند، ولی  کند .  گرفـــت صبر 
از ســـمت دیگـــر ماشـــینی رد نمی شـــد. جالب اینکـــه در این 
کســـی بـــوق نمی زد. حتی پیک موتوری هم پشـــت  وضعیت 
خـــط بود و مثـــل بقیه ی راننده ها مســـتقیم بـــه روبه رویش 
کـــرد چراغ  گذشـــت . احســـاس  نـــگاه می کـــرد. چنـــد دقیقـــه 
کـــرد دید ثانیه شـــمار روی  که  زیـــادی قرمـــز مانـــده. نگاهش 
کـــرده و پاییـــن نمی آیـــد. به ماشـــین ها  عـــدد هشـــت توقف 
گیج می شـــد. چند  کاری نمی کرد. داشـــت  کســـی  کرد.  نگاه 
کســـی از  کنارش ایســـتاده بودند و مثل او منتظر بودند .  نفـــر 
کســـی صحبت نمی کـــرد. آرام  خط عابـــر پیاده رد نمی شـــد. 

کمی ترســـیده. کرد  آرام بـــه طـــرف خیابان رفـــت . حس 
خـــودش  دور  بـــود.  هشـــت  عـــدد  روی  هنـــوز  قرمـــز  چـــراغ 
می چرخیـــد امـــا چیـــزی نمی دیـــد. تقریبـــا بـــه وســـط جاده 
کـــرد.  رســـیده بـــود. همان جـــا ایســـتاد   و بـــه اطرافـــش نـــگاه 
هیچ چیـــز تـــکان نمی خورد . انـــگار زمـــان از حرکت ایســـتاده 
بـــود. ضربان قلبش مـــدام باال می رفت. همان جا خشـــکش 
گوشـــش رســـید . یـــک نفر داد  گهـــان صدایی به  زده بـــود. نا
گشـــت.  مـــی  زد: آهـــای... آهـــای. بـــه دنبـــال صاحـــب صدا 
کســـی داشـــت به ســـمت او می دوید و فریاد می زد: آهای... 
کنـــد. غریبه  وایســـا. نمی دانســـت چرا ولی می خواســـت فرار 
که رســـید ایســـتاد.  نزدیک تـــر آمـــد. تقریبا بـــه ده متری اش 
نفـــس نفـــس می زد. امـــا چیزی نمی گفـــت. با صـــدای بریده 
گفت: ایـــن... اینجـــا... چ... چه خبره؟  بریـــده رو بـــه غریبه 
گفـــت: داداش  کـــه آرام شـــده بود  کی هســـتی؟ غریبه  شـــما 
کارمـــون. این چـــه وقت اومـــدن بـــود آخه. با  گنـــد زدی بـــه 
گفـــت: چالش  تعجـــب پرســـید: چطور؟ چـــی شـــده؟ غریبه 

کنـــه بابا؟! کیـــه دوباره از اول شـــروع  مانکـــن بـــود، َاه، 
کرده بودند... ماشین ها بوق زدن را شروع 

چالش مانکن؛

 از امریکا ات ایران
فاطمه جواهری

امســـال یـــک چالش جدیـــد و عجیـــب رواج یافت و آنقدر ســـخت بـــود که چالش ســـطل یخ هم 
گـــر در این چالش  تـــوان رقابـــت بـــا آن را نداشـــت. در ادامه حالت شـــخصیت های معـــروف را که ا

بودند، بیـــان می کنیم:
 اوبامـــا : بـــا کت و شـــلوار دامادی اش، پشـــت میز کارش نشســـته  و خودکاری در دســـت دارد گویا 

کرده اســـت و لبخنـــد می زند. تمدید تحریـــم ها را امضا 
مهناز افشـــار: یک قوطی شـــیر خشـــک خالی در دســـت راســـت دارد و بچه اش در دســـت چپش 

کردن اســـت. همزمان به عکس شـــوهرش خیره شـــده اســـت. گریه  درحـــال 
صـــادق زیبـــا کام: وی روی میلـــه ای ایســـتاده و عامـــت پیروزی نشـــان می دهد و در پوســـتش 
گام از روی آن پریده  نمی گنجد. او حاضر نشـــده از روی پرچم آمریکا رد بشـــود و با یک پرش ســـه 

است. 
علی کفاشـــیان: در جایگاه مخصوص مســـئوالن در استادیوم نشسته و فوتبال تماشا می کند. به 

کاری ندارد و لبخند می زند تا مشـــکل خودش حل شـــود. دعوای وســـط زمین 
دکتر ظریف: آفتاب مســـتقیم به بالکن خانه شـــان می تابد. او روی بالکن نشسته و ایمیل هایش 

را چک می کند.  یکدفعه بخاطر فشـــار ایمیل، قلبش تیر می کشـــد اما همچنان لبخند میزند.
عبـــاس آخوندی: کنار در ورودی ایرباس نو ایســـتاده و منتظر اســـت تا یکـــی از او عکس بگیرد.  اما 

گرفتن با هواپیما هستند. همه در حال ســـلفی 
مهدی هاشـــمی: با خانواده اش ســـر قبر پدرش ایســـتاده و ســـلفی می گیرند تا یادگاری از روز های 

بیرون از زندان هم  داشـــته باشد.
کلمـــه ی »پف...«  علـــی مطهـــری: روی صندلی رییـــس مجلس نشســـته و لبانش را بـــرای ادای 

کرده اســـت.  غنچه 
کارلوس کی روش: یک توپ فوتبال در دســـت گرفته و آن را پاره کرده اســـت. صورتش از عصبانیت 

قرمـــز شـــده و حالت یک  قهر، از نوع قهر قهر تا روز قیامـــت در چهره اش موج می زند.
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محمدصابر نی ساز

جانشـــین معاون ارشـــد رئیس امور رســـانه ای دفتر ریاســـت 
کید بر اینکه امیر ســـرکرده ممنوع  جمهـــوری در امر صدا و ســـیما، بـــا تا

کنید امیر ســـرکرده یا هر  که فکر  گفت: »ابدا اینطوری نیســـت  التصویر نشـــده 
خبرنـــگار دیگری در صورت انتقاد از سیاســـت های دولت، مورد توبیخ یا ســـرزنش 

قـــرار میگیرد؛ نـــه ابدا اینطوری نیســـت. آقای ســـرکرده صرفـــا مدتی به اســـتراحت می 
که ســـرخاب  کلیدی دولت  کار خود و نقد سیاســـت  پـــردازد تا با توان بیشـــتری بتواند به 

کردن چهره آمریکاست بپردازد.« ســـفیداب 
کـــه این مرخصی آیا اســـتحقاقی اســـت یا اســـتعاجی،  وی، در پاســـخ بـــه ســـؤال خبرنـــگار ما 
گفـــت: »بـــا توجـــه بـــه اینکه ایشـــان و پدرشـــان هر دو ســـرکرده هســـتند، نیـــازی به ســـرکردگی 
ســـازمان هواشناســـی روی حقوق ایشـــان نیســـت و ایشـــان خودشـــان از جای خـــاص تغذیه 

میشـــوند و جای هیـــچ نگرانی نیســـت.«
جانشـــین معـــاون ارشـــد رئیـــس امور رســـانه ای دفتر ریاســـت جمهـــوری در امر صدا و ســـیما، 
کار  کیـــد بـــر اینکه همـــه چیـــز در حـــال پیگیری اســـت و همـــه مشـــکات در دســـتور  ضمـــن تا
قـــرار دارد و پلیـــس فتا حواســـش به همه چیز هســـت، در پاســـخ به ســـؤال بعـــدی خبرنگار ما 
مبنـــی بـــر اینکـــه این مرخصـــی تا چه زمانـــی به طـــول خواهد انجامیـــد پاســـخ داد: »تا اطاع 

ثانوی!«.
کـــن نبـــود در مصاحبـــه ای تلفنـــی از امیـــر ســـرکرده پرســـید آیـــا حاال  کـــه ول  خبرنـــگار مـــا 

کـــرده یا نه؟  کـــه در تلویزیـــون زده تغییر  کـــه ســـواددار شـــده نظـــرش در مـــورد حرفـــی 
کـــه  کـــرد  امیـــر ســـرکرده پاســـخ داد: »گفتـــه بـــودم بـــه دو چیـــز نمی تـــوان اعتمـــاد 

گزارش هـــای آن روز صدا و ســـیما از  یکـــی هـــوا اســـت و دیگری بـــا توجـــه بـــه 
تمدیـــد تحریمهـــا، شـــاید آمریکا باشـــد، ولـــی اآلن نظرم عوض شـــده 

و فکـــر میکنم ســـومی هم وجـــود دارد و آن نظـــرات دولت و 
مســـئولین صدا و سیماســـت.«

تکذیب ممنوع التصویر شدن کارشناس هواشناسی

جزییاِت       طرح مرخیص خربنگاران منتقد

افشار جابری

گفتـــه بـــود: آن ها که  رئیـــس جمهـــور محبوب کشـــورمان 
رشـــد اقتصادی ما را نمی بیننـــد عینک بزنند. در همین 
راســـتا مـــا چنـــد وســـیله ی یدکی دیگـــر را هم پیشـــنهاد 

: می کنیم
1( ســـمعک: آوازه ی برد برد بودن در سراســـر دنیا پیچیده 

اســـت. اما عده ای با بهانه های مختلف حاضر به شـــنیدن 
آن نیســـتند و می گویند چیزی نمی شـــوند. این وســـیله ی 
کـــر شـــده اند. در ضمن  بـــرای ایـــن عزیزان اســـت که ظاهرا 
کـــه خواننـــده ی ایـــن آواز فقـــط مردهـــا  یـــادآوری می کنـــم 

. هستند
کـــه دروغ می بندنـــد به ایـــن دولت،  2( پســـتونک: از بـــس 
مجبور می شـــویم این وسیله را پیشـــنهاد بدهیم. حداقل 
چنـــد دقیقـــه بعضی هـــا را بـــه خـــود مشـــغول می کنـــد و 
گر  کنـــد. ا کار  که بایـــد  نمی گـــذارد فکشـــان بیشـــتر از آنچـــه 
کنید. ِگل اســـتفاده  کارســـاز نبود از  پســـتونک 
کاه: رئیس جمهور عزیزمان   )3
کـــه  گفته انـــد  خودشـــان 
کســـی  و  دارنـــد  عمامـــه 
کاه  نمی توانـــد سرشـــان 
ولی دوســـتانی  بگذارد. 
بـــی کاه  سرشـــان  کـــه 
مانـــده حتما فکـــری به 
بکنند.  خودشـــان  حال 
کاهی  یعنی خیلی ســـریع 
که سرشـــان  کنند  چیزی پیدا 
بـــرود. فقـــط بگوییـــد مراقب باشـــند 

کســـی از آن هـــا کاهبـــرداری نکنـــد.
کـــه دولـــت به  4( تلســـکوپ: چشـــم انداز بیســـت ســـاله ای 
دنبـــال آن اســـت به قـــدری دور اســـت که دوربین شـــکاری 
تک عدســـی جواب نمی دهد و بـــرای دیدنش حداقل باید 
گرفت. توجه داشـــته باشید که بخش  تلســـکوپ چشـــمی 
ایـــن چشـــم انداز در چهارســـاله ی دوم دولـــت  از  مهمـــی 

روحانـــی محقق خواهد شـــد، إن شـــاءاهلل .
کمربنـــد:  بـــا فعالیت هـــای تیـــم 5(  کـــه  جهشـــی 

وضعیـــت  در  دولـــت  اقتصـــادی 
گرفته  کشـــور شـــکل  اقتصـــاد 
بـــه شـــدت بـــر روی مهره های 
میانـــی ســـتون فقـــرات، نخاع 
و همچنیـــن دنده های قفســـه ی 
کمترین عارضه ی  سینه تأثیرگذار اســـت. 
کمر و  ناشـــی از این جهش پرشـــتاب، دیســـک 
گردن  جابجایـــی چنـــد میلی متـــری مهره های زیـــر 
کمربند های  اســـت. برای جلوگیـــری از ایـــن اتفاق، حتمـــا 
ایمنـــی خـــود را ببندیـــد و ســـرهایتان را به پشـــت ســـر تکیه 

هید . بد
کارد و چنـــگال: احتمـــاال در ســـومین بهـــار از دومیـــن   )6

دوره ی ریاســـت جمهـــوری دکتر روحانی، شـــاهد به 
گابـــی خواهیم  بـــار آمـــدن درختان ســـیب و 

کـــه ســـطح پارک ها پر  بود. آن جاســـت 
از میوه هـــای رنگـــی و خوشـــمزه  

می شـــود. اســـتفاده از این 
بخـــش از نعمات برجام 

کاردی  داشـــتن  نیازمند 
تیـــز و چنگالـــی تمیز اســـت. 

کـــه می تواننـــد  آن هـــا  راســـتی 
ســـفره هم بیاورنـــد، ثـــواب دارد.

یم ده وسیله  که برای فهمیدن به آن ها نیاز دار

صندوق عقب  اتومبیل روحاین

7( ســـیخ و ذغال: ایـــن را خدایی دلیلش 
کبـــاب  کا همیشـــه  را نمی دانـــم؛ ولـــی 
می چســـبد دیگـــر. خـــودم هـــم  خیلی 
دوســـت دارم. خصوصـــا وقتی ســـماق 

کـــه بمکم. هم دم دســـتم باشـــد 
۸( چتـــر: خیلی ها فکر می کننـــد چتر برای 
خیـــس نشـــدن زیـــر بـــاران اســـت. امـــا در 
کاربرد اصلـــی چتر، جلوگیـــری از  واقـــع 
تابـــش مســـتقیم آفتـــاب اســـت. 
کـــه می دانیـــد چه  آفتـــاب هـــم 
آفتابـــی را می گویـــم. پس حتما 
همراهتان چتر داشته باشید تا 
آســـیبی نبینید. خانم ها کرم ضد 

آفتـــاب فراموش نشـــود.
9( پارو: رونق اقتصادی به زودی سراســـر ایران را فرا خواهد 
کوچـــه و خانـــه  گرفـــت. در هـــر اســـتان و شـــهر و خیابـــان و 
می تـــوان آثـــار آن را دیـــد. امـــا مشـــکل آن جاســـت که ملت 
کنند و خطر غرق شـــدن  نمی توانند پول هایشـــان را جابجا 
گیرشـــان می شـــود. بـــرای ایمنـــی خـــود  گریبـــان  در پـــول 
کار چند پارو داشـــته  و خانواده تـــان حتمـــا در خانه و محل 

کنید. که بـــا آن بتوانیـــد پول هایتان را پـــارو  باشـــید 
کفـــش  مناســـب: قـــرار اســـت دوتـــا یکی پله هـــای ترقی   )1۰
کفشـــتان چند الیـــه ای و  کنیـــم. مطمئـــن شـــوید  را طـــی 
کـــه ماهـــواره  از جنســـی مرغـــوب اســـت، از همان هایـــی 
تبلیغشـــان را می کند. در ضمن در همین راســـتا ماســـاژور، 
نقشـــه و قمقمـــه )که خودش می توانســـت یک مـــورد جدا 

باشد( را هم توصیه می کنم.
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عیوض رضایی

کیـــروش )!(، در خانواده ای مذهبی در منچســـتر  کارلوس اســـحاق اربع 
کارلوس را بـــه دنیا آورده  کـــه  گشـــود. پزشـــکی  یونایتـــد دیده به جهان 
بـــود پیـــش از ایـــن عمل جراحـــی اســـتعفای خود را نوشـــته بـــود و این 
عمل، آخرین اقدام پزشـــکی او در انگلســـتان حســـاب می شـــد. همین 
نکتـــه در ادامـــه زندگـــی حرفـــه ای او باعـــث ایجـــاد اختـــاالت شـــدید 

عاطفـــی شـــد و او را تـــا آخر عمر تحـــت تأثیر قـــرار داد.
که یک رگ  اســـحاق اربع مانند بســـیاری از شـــخصیت های مهم جهان 
ایرانـــی دارنـــد، اتفاقا رگ ایرانی ندارد و جزو بســـیاری از شـــخصیت های 
کیـــروش در ادامـــه زندگی  کـــه رگ ایرانـــی ندارنـــد.  دیگـــر جهـــان اســـت 
کم کم راه ســـخت  پـــر فـــراز و اســـتعفای خـــود بارها دچار اســـتعفا شـــد و 
کرد و به شـــیوه نوینی از زندگی  زندگـــی خود را در میان اســـتعفاها پیـــدا 
گـــذران زندگی و پیشـــرفت در  همـــراه با اســـتعفا دســـت یافت. او بـــرای 
امـــر اســـتعفا، وارد فوتبال شـــد و بزودی با پیشـــرفت های چشـــمگیری 

مواجـــه شـــد و در عرصه مربیگری درخشـــید.
کـــه وارد فـــاز تـــازه ای از زندگـــی همـــراه بـــا اســـتعفا شـــده بـــود و برای  او 
خودش اســـتعفاهای دور و درازی را تصور می کرد، دیگر به اســـتعفاهای 
درون مـــرزی قانـــع نبـــود؛ پـــس بـــه خاطر عاقـــه زیـــادش به اســـتعفا در 
کرد و سرمربی  کشـــور استعفا پرور ایران ســـفر  شـــرایط بیرون از خانه، به 

کشـــور شـــد. تیـــم ملی فوتبال این 
کیروش هرگـــز فکر نمی کـــرد پرنده زیبای اســـتعفا، در ایـــران از روی  امـــا 
کـــه مســـئولین فدراســـیون فوتبـــال در  شـــانه های او بلنـــد شـــود، چـــرا 
کیروش مخالفـــت می کردنـــد و هربار  ایـــران، بـــه راحتی بـــا اســـتعفاهای 
کام  کارلـــوس ســـالخورده را در اســـتعفا نا با پیشـــنهاد مبلـــغ بیشـــتری، 

می گذاشـــتند.
کـــرد. او روزی بـــه خاطر  کارلـــوِس پیـــر حتـــی همـــه راه ها را هـــم امتحان 
شـــلیک پدافنـــد هوایـــی در تهـــران و روز دیگـــر بـــه خاطـــر فـــوت مرحوم 

هاشـــمی اســـتعفا داد امـــا پذیرفته نشـــد.
او که دیگر چیزی برای از دســـت دادن نداشت، به دلیل حادثه آتش سوزی 
کمـــه نکـــردن فریـــدون، ادامه  بـــرج پاســـکو، محا
مرخصی هـــای مهـــدی هاشـــمی، هجوم 
ریزگردها به خوزستان ، عدم استعفای 
آخونـــدی و... اســـتعفا داد امـــا هربـــار 
با پیشـــنهاد چندمیلیاردی قرارداد 
توسط فدراسیون فوتبال، مجبور 
پـــس  را  خـــود  اســـتعفای  شـــد 

بگیرد.
وی نهایتا در یک روز 
از  زمستانی،  سرد 
ایران استعفا داد 
کا برگشـــت به  و 
کشـــور خودش تا 
شـــاید آن جـــا قدر 
را  اســـتعفاهایش 

بدانند.

بی فوتبال ایران وش سرمر زندگی نامه کارلوس کیر

یک "استعفا" که بعدا دست و اپ درآورد!

نیاورده اند که.. .
سعید شمس

 روزی مریـــدان نـــزد مـــراد رفتنـــد. جملگی دســـت نیاز به آســـتان بـــی در و پیکر 
کن. مـــراد اندکی  که: یا مـــراد! ما را بـــه نصیحتی جدیـــد مهمان  مـــراد برآوردنـــد 
کنیـــد برای افزایش جهان بینی. مریدان الســـاعه  گفت: جهانگردی  اندیشـــید و 
که شـــد، مراد  ک ســـفر بســـتند. وقـــت عزیمت  کرده و ســـا لـــوازم جانبـــی را مهیا 
گفتند: یـــا مـــراد، شـــما را چـــه حاجت اســـت به  گفـــت: مـــن هـــم می آیـــم. بـــدو 
گفـــت: راســـتش هـــوا خیلـــی توپـــه، حیفـــم میـــاد نیـــام. مریدان  جهان بینـــی؟ 
گفـــت: بهتر. پس بـــا ذکـــر ای آویزون،  گفتنـــد: ولـــی ما با طیـــاره می رویـــم. مراد 

گرفتنـــد و در حـــال راهی فرودگاه شـــدند. بلیطـــی مزید بـــر آمار 
    در آن جـــا شـــخصی را دیدنـــد از خادمیـــن بـــارگاه طیاره، در ظرف انســـانی ولی 
کشـــیده شـــده  کنارین  که خط چشـــم ســـیاهش، تا مرز موهای  از عـــرش الهی، 
گفتند:  گونـــه ی انارینـــش آویزان. مریـــدان  بـــود و زلـــف پیچان بر بـــادش، تا زیر 
گفت: صبور باشـــید.  گریبـــان بدریم؟ مراد  یـــا مراد! ما را طاقت تماشـــا نیســـت، 
از آن مهلکـــه ســـوی طیـــاره روان شـــدند. تا رســـیدند هیبـــت طیاره نوع بشـــر را 
گفتند:  گرفتن بـــا ایربـــاس. مریـــدان  کردند بـــه ســـلفی  گرفـــت و همگـــی شـــروع 
گفـــت: نـــه، اندکـــی صبـــور باشـــید. پـــس دندان بـــر جگر  انصافـــا بدریـــم؟ مـــراد 
کبـــاب شـــده نهادند و ســـوار شـــدند. اما این صبـــوری دیری نپاییـــد. به محض 
که: وا  قرارگیـــری در محل هـــای از پیـــش تعیین شـــده، یکـــی از مریدان نعـــره زد 
گاومـــان زایید، اینجا بوی نویـــی می دهد. پس فی الفـــور بی اذن مراد  مصیبتـــا، 
کـــه می دید عنان  کردند. مراد  گریبـــان دریـــد و مریـــدان نیز در قفـــای وی  چنین 
گفت:  کف طیاره و  کردن  کرد به ســـوراخ  کف داده اســـت، شـــروع  گردان را از  شـــا
گل بنشـــانم تا دیگـــر جوان های  کشـــتی هســـتیم، آن را به  مـــا همه مســـافر یک 
کار طیاره بـــه تعمیرات  کـــرد و  مملکـــت را هوایـــی نکنـــد. پـــس نشـــتی را ایجـــاد 

گرفتار عشـــوه نکـــرد. تمة. کســـی را  کشـــید و از آن پس 
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محمدرضا رضایی

کلـــی جســـتجو در پـــی آثـــار برجـــام، اثـــر برجـــام خـــودش در قالب  باألخـــره بعـــد از 
کشـــور شـــد. دولتمردان عزیـــز هم خدا را شـــکر به قدری  هواپیمـــای ایربـــاس وارد 
که در  گرفتنـــد  خوشـــحال بودنـــد و فـــرت و فـــرت عکس یـــادگاری بـــا ایرباس مـــی 

شـــب عروسیشـــان هـــم این قـــدر عکـــس نگرفتند.
گرفتیم ولـــی وقتی تأثیـــرات مثبت  گیـــر دادیم و ایـــراد  مـــا نیـــز طبق معمـــول ابتدا 
کشـــور دیدیم )رجوع شـــود به نشســـت خبـــری اخیر رئیس  ایربـــاس را بـــر اقتصـــاد 
کـــرده خود پشـــیمان شـــدیم و نعـــره زنـــان و جامه دران ســـمت  کلـــی از  جمهـــور( 
کنون نیز مـــی خواهیم برای جبـــران اشـــتباهاتمان برخی از  ایربـــاس شـــتافتیم و ا
کنیم، بلکه  کشـــور داشـــته باشـــد را ذکـــر  کـــه ایرباس می تواند بر اقتصاد  تأثیراتـــی 

کم شـــود. گناهمان  از بـــار 

- رشـــد صنعت فافل: میتوان به میـــزان تاخیر ایرباس افـــزود ) باألخره همینجور 
که مســـافران حســـابی  کـــه نیســـت،فرتی ســـوار ایربـــاس شـــویم( تـــا زمانـــی  الکـــی 
کـــن و بخور  گرســـنه شـــان شـــود. ســـپس با تعبیه شـــعب ســـیار فافل فروشـــِی پر 
کلی شـــغل برای  در ســـالن انتظـــار، صنعـــت فافـــل زنی رشـــد یافته و ایـــن طوری 

جوانـــان فراهم نمـــوده ایم.

- ایجـــاد بازارچـــه: با اســـتفاده از تاخیر مذکور می شـــود در بخش دیگری از ســـالن 
کننده  انتظـــار دســـت به افتتاح بازارچـــه زد تا تولیدکننـــدگان داخلی اعـــم از تولید 
قابلمه مســـی، شـــیرینی خانگی و... محصوالت خود را بدون واســـطه به مشتری 

کنند. عرضه 

کشـــید،  کار  کـــه ایربـــاس مذکـــور هنوز نو اســـت و نبایـــد خیلی از آن  - از آن جایـــی 
پـــس پرواز طوالنی مـــدت هم برای نامبرده مضر اســـت. به همین دلیل می شـــود 
کـــرد تا هواپیما در  کیلومتر در مســـیر خطوط هوایـــی یک فرودگاه احداث  هر ســـی 
کلی جوان بیـــکار در فرودگاه ها  کنـــد. همین امر باعث خواهد شـــد  آن اســـتراحت 

کار شـــوند و از بیکاری برهند. مشـــغول به 

کشـــور جشـــن هـــای مختلـــف در  - مـــی تـــوان هـــر ســـال در روز ورود ایربـــاس بـــه 
کـــرد و بـــرای آن بلیـــط فروخت. همیـــن خود یـــک راه درآمد  کشـــور برگزار  سراســـر 
کار شـــیرینی فروشـــان  کنار این جشـــن ها  غیر نفتی محســـوب می شـــود. البته در 
کـــه بـــدون پذیرایی معنا  و چای کاران و رســـتوران ها نیز ســـکه می شـــود. جشـــن 

ندارد.

کـــه بـــا لباس هـــای شـــیک و برنـــد وارد هواپیما  - می تـــوان از مســـافران خواســـت 
که  گفت: »بد لباســـا و اونایی  شـــوند تا شـــأن هواپیما پایین نیاید. مثا مـــی توان 
لباساشـــون برند نیســـت نیـــان تو ایرباس مـــن، مرســـی اه!«. این هـــم راهی برای 

کشـــور اســـت. ک در  رونق تولید و فروش پوشـــا

کمی دل مسئولین را به دست آورده باشیم. امیدواریم با این پیشنهادات 

سیدمحمد حسینی 

گر در جست و جوی وام باشی ا
کام باشی ولی پیوسته هم نا

گاه آب منزلت قطع شود نا
و تو مشغول استحمام باشی

ازین دکتر به آن دکتر روانه
پی نابودی اسقام )بیماری ها( باشی

ح سامت سپس پولی شود طر
شما هم غرق در آالم باشی

برای اخذ چکهای محل دار
گیر استعام باشی همیشه 

پیام آید : شده یارانه ات قطع
و تو مدهوش این پیغام باشی

دهان منتقد، با فحش، بندی
بسی استاد در دشنام باشی

خ فرستی دوستان را سوی دوز
به نزد دشمنان، بس رام باشی

کنی بدعهدی آنان تحمل
مطیع خصم خوناشام باشی

تأثیرات ایرباس بر اقتصاد کشور

عجب ایرابس قندی تو...

بالی عظمی

گاهی هم به "تهدید ایمیلی" و 
شجاعانه پی اقدام باشی

بساط هرچه تحریم است را جمع
نمایی یا درین اوهام باشی

و یا مانند موشکهای بدیمن
یکی مولود ناهنگام باشی

کنی تبدیل بر داس کلیدت را 
مخ تدبیر در اجسام باشی

برای حل مشکل توی صد روز
هزاران روز در انجام باشی

کمتر از صفر تورم را رسانی 
یل اعجاز در ارقام باشی

ک و فردو را سیمان بگیری ارا
نماد عزت اسام باشی

کیش شب عیدی، تو "باإلجبار" در 
کنار ساحل آرام باشی

کنی درک تمام این باها را 
که بی برجام باشی بسی بهتر 
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طاها سحاب

یکـــی از اتفاقـــات خنثـــی در ســـال 95، رفتـــن بان کی مـــون و آمـــدن دبیـــرکل جدید 
گـــر یـــک فیـــل آروغ مـــی زد، تأثیر بیش تـــری روی  که ا بـــود. از ایـــن جهـــت خنثـــی، 
جهـــان می گذاشـــت تـــا تغییـــر دبیرکل ســـارمان ملـــل متحد!امـــا بان کی مـــون یک 
کـــه عناصر نفـــوذی راه راه توانســـتند  نامـــه  محرمانـــه بـــرای دبیرکل جدید نوشـــت 

متـــن آن را بـــرای ما بفرســـتند، متـــن نامه این اســـت:

کســـی نیســـتم  کـــه این نامـــه را می خوانـــی، من دیگر دبیرکل  کنـــون  ســـام، ا
کـــه می دانی، مـــن یکی از  و در خانـــه بـــرای نوه ام اســـب شـــده ام. همان طور 
کل ســـازمان ملل بـــوده ام. و به همیـــن دلیل می خواهم  موفق تریـــن دبیران  

کاَرت موفق باشـــی. کمـــی در  کنم تـــا تو هم  تجربیاتـــم را بـــه تـــو منتقل 
یعنـــی همـــه   نگـــذار  یـــک ســـبد  در  را  یـــت  نگرانی ها ابـــراز  اول: همـــه   درس 
کار در می آید  ج نکن. ایـــن طـــوری تـــق  نگرانیـــت را بـــرای یـــک موضـــوع خـــر
کنـــار ابراز  کـــن در  گرفته ای. ســـعی  کـــه از قبـــل ســـفارش  و همـــه می فهمنـــد 
بـــرای  بـــرای مســـائل سفارشـــی و درخواســـت های رســـیده،  نگرانی هایـــت، 
گوزن هـــای َپرکنـــده و از ایـــن قبیل مســـائل هم  گرمســـیری یـــا  پنگوئن هـــای 
که ابـــراز نگرانی خـــورش ملس اســـت. هر وقت  کنی. ایـــران هم  ابـــراز نگرانـــی 

گیـــر بده. گربه هـــای ایـــران  کـــم آوردی بـــه عقیم ســـازی  ســـوژه 
کنی یا وارد لیســـت  کشـــورها را محکـــوم  کـــه بعضـــی  درس دوم: قبـــل از ایـــن 
کار فکر  کنی، یک نفـــس عمیق بکش و بـــه عواقب  ســـیاهی، چیـــزی یا جایی 
که  کشـــوری را  کـــن. من یک بـــار نفس عمیق نکشـــیدم و جوگیر شـــدم و یک 

کـــردم... آاخ! هنوز جایـــش درد می کند. نباید، وارد لیســـت ســـیاه 
درس ســـوم: ایـــن درس ادامـــه  همـــان درس دوم اســـت. حواســـت خیلی به 
ج ســـازمان باشـــد. در واقـــع بیش تر حواســـت بـــه تأمین کنندگان  دخـــل و خر
گفتـــم هنوز جایـــش درد  کـــه  ج ســـازمان باشـــد. اتفاقـــا موردی  دخـــل و خـــر

می کنـــد، ارتبـــاط تنگاتنگی بـــا این درس داشـــت.
گـــر حتـــی یـــک درصـــد هـــم  گرچـــه می دانـــم نـــداری، ولـــی ا درس چهـــارم: 
گـــر حتی یک  کـــن. وجـــدان را می گویـــم. ا داری بـــه ایـــن مـــورد خیلـــی دقت 
که  کـــن. عاوه بر شـــام ســـنگین  درصـــد وجـــدان داری، بـــه این مـــورد دقت 
در تمـــام اعصـــار زندگـــی موجب اذیت شـــدن در خـــواب می شـــود، در دوران 
کلی، داشـــتن وجـــدان هم باعث آشـــفتگی در خواب می شـــود. ســـعی  دبیـــر 
کـــن در مـــدت دبـــارت، وجدانـــت را در بیـــاوری و به یـــک بی وجـــدان بدهی 
کنـــد، بعـــد از دوران دبیـــری، وجدانـــت را با ســـودش از طرف  کار  کـــه رویـــش 
پـــس می گیـــری. این طوری هـــم وجدانت بی اســـتفاده نمانده، هم شـــب ها 

می خوابی. راحـــت 
یـــک نکتـــه هـــم اآلن یـــادم آمـــد. چندنامـــه از ایـــران به دســـتم رســـیده بود 
کـــه در آن از مـــن خواســـته بودند جلـــوی برداشـــت های غیر قانونـــی از اموال 
کردی با  گر پیدایـــش  ایـــران را بگیـــرم. متأســـفانه این نامـــه را یادم رفـــت... ا
کن تـــا اوقـــات فراغتت پر شـــود. باألخـــره باید از  آن موشـــکی چیـــزی درســـت 

کرد. کاغذهـــای باطلـــه هم یک جـــوری اســـتفاده 

گر برایش اســـب نشـــوم، بهانه  دیگـــر باید بـــروم. چـــون نوه ام بیـــدار شـــده و ا
گیـــری می کند. بـــه امیـــد دیدار.

دوست دارت بان کی مون

نامه محرمانه بان کی مون برای دبیر کل جدید سازمان ملل

هنوز جایش درد یم کند
موضوع انشا: 

یم خواهید در آینده 

چه کاره شوید؟

زپلشک

مـــن وقتـــی بـــزرگ شـــدم می خواهـــم بدنســـاز 
خوبـــی  خیلـــی  شـــغل  بدنســـازی  شـــوم. 
گنده می شوم  می باشـــد. وقتی بدنســـاز شـــوم 
گنده شـــوم نـــه تنها می توانـــم از حقم  و وقتـــی 
کنـــم، بات آلســـو می توانـــم از حق ددی  دفـــاع 

کنم. هـــم دفـــاع 
کـــه تخفیـــف  مثـــا همیـــن جمعـــه آخـــر ســـال 
می دادنـــد، بـــا ددی بـــه فروشـــگاهی در حومه 
نیویـــورک رفتیـــم. مامی چـــون پارســـال پایش 
شکســـت جرأت نکـــرد بیایـــد. در آنجا پـــدرم با 
که نیمکت پشـــت  پـــدر جیســـون شـــوارتزنیگر، 
پوشـــک  بســـته ی  ســـر  می نشـــیند،  ســـرمان 
بچـــه دعوایـــش شـــد. بـــا اینکه پـــدر مـــن زودتر 
بســـته را دیـــده بـــود، ولی پـــدر جیســـون قبول 
که  نمی کـــرد. تـــازه آنهـــا اصـــا بچـــه ای ندارنـــد 
کارشـــان به  پوشـــکی باشـــد و به قـــول بابا این 
دور از تمـــدن نـــاب آمریکایی بـــود. البته ما هم 
گـــر روزی پوشـــک بـــه درد  بچـــه نداریـــم ولـــی ا
بخـــورد، چرا بـــه درد ما نخورد؟ با این حســـاب 
کـــه حق با  بـــر همـــگان واضـــح و مبرهن اســـت 
که  ما بود ولی پدر جیســـون مشـــتی بـــه بابا زد 

کتفـــش از جـــا در رفت، بعـــد پوشـــک را برد!
کســـی در»جمعه  گر من بدنســـاز شـــوم دیگـــر  ا
ســـیاه« زورش به من نمی رســـد و خیلی راحت 
که بخواهـــم از بقیـــه بگیرم.  می توانـــم هرچـــی 
مثـــا در فروشـــگاه بـــا اینکـــه مـــا بـــا بدبختـــی 
یـــک ال ســـی دی برداشـــته بودیـــم، ولـــی یک 
مـــردک خیلـــی بیگ، آمد و بابا را با یک دســـت 
کرد توی قفســـه  کـــرد و با صـــورت پرتش  بلنـــد 
آن  آوردن  گیـــر  ســـر  کـــه  هـــم  بابـــا  کنســـروها. 
مانیتور، دندان هایش حســـابی لق شـــده بود، 
بـــا این ضربـــه چندتاشـــان افتـــاد و هرچه پول 
کـــرده بودیم، دادیـــم برای  از تخفیـــف ســـیو 
که  بیمارســـتان. بـــاز هـــم خـــوب اســـت 
که  کمپوت هایمـــان را نگرفتند تا اآلن 
بابا در بیمارســـتان اســـت همان ها 

را بـــه او بدهیم.
که حتما  پس الزم می باشـــد 

بشوم. بدنساز 
این بود انشای من
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دست از شما نشویم تا جان ز  تن درآید
فریاِد وای ُمرَدم، از مرد و زن درآید

من ریزگرد خوبم، مهمان شهر اهواز
گند من درآید عزم سفر ندارم، تا 

مهمان نواز هستند اهواز و مردمانش
ممنونم از شما در هر جا سخن درآید

به به، چه جای خوبی! نه مالچ، نه مزاحم
کفن درآید دل مانده این حوالی تا با 

تقدیر میکنم از تدبیر و ابتکاِر
که همچون سروسمن درآید آن خانمی 

اینجا فضا رمانتیک، ابری و عاشقانه ست
هی شعر می نویسم، هی انجمن درآید

با برق، تازگی ها یک تیم خوب داریم
من باشم، او َرَود تا وضعی خفن درآید

کش گردوخا ِگل، اهواز و  کارون و آِب ُپر 
که حرص وَین درآید! جوری ِبَرند شد 

باید برای دولت هشتک زنم #تشکر
کرگردن! درآید کز او دمار، حتی از 

ز.آراسته نیا
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محمدرسول نوروزی

تدابیر مسئولین دولتی برای مقابله با اتفاقات طبیعی و 
کرد،  کشور فراهم  غیرطبیعی، شرایط و امکاناتی برای مردم 
که بارزترین این امکانات امسال در استان های خوزستان 
و سیستان و بلوچستان مشاهده شد. در ذیل تصاویری 

از این امکانات در این دو استان را می بینید:

خوزستان

1

خوبه مردم برن رو درخت ها یا آثار باستانی، یادگاری 
بنویسند؟

ک با ایجاد شرایط یادگاری نوشتن روی  گرد و خا
خودروها از آسیب به محیط زیست و آثار باستانی 

کند. جلوگیری می 

2

میدونید چقدر وقت آدم پشت چراغ قرمز تلف میشه؟
مسئولین با قطع برق قصد داشتند، در صرفه جویی 

کنند. کمک  زمان به مردم 

3

که همیشه مجسمه یه شکل باشه! نمیشه 
که مجسمه ها  گرد و غبار رسید  هوای اهواز به میزانی از 
نیز مجبور شدند ماسک بزنند و این تنوعی در چهره ی 

کرد. آن ها ایجاد 

4

تجربه ای نایاب در زندگی!
گرد و  که  مردم اهواز در هنگام قطع برق، به دلیل این 
گرفته بود، می توانستند  غبار هم جلوی نور آسمان را 

کنند. تاریکی مطلق را تجربه 

5

هر چیزی طبیعیش خوبه!
گرد و غبار  کمک  مجسمه ی رزمنده در شهر اهواز به 

گرفت. چهره طبیعی به خود 

6

کسی، خودش مشکل بزرگی  کردن برای تا دست بلند 
است!

گرد و غبار هوا زیاد باشد، شما می توانید برای  وقتی 
کسی نبود بگویید: "گرد  گر تا همه دست تکان دهید و ا

و غبار بود، ندیدم."

توجیه التصاویر

1

2

3

4

5

6
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2

1

3

4

5

6

سیستان و بلوچستان

1

که نمی توانند بروند ایتالیا، ونیز ببینند. آن  همه مردم 
هم مردم منطقه محرومی مثل سیستان وبلوچستان!
کمک نکردن برای بهبود وضعیت، مسئولین تاش  با 

کردند تا این فرصت برای زندگی در ونیز را از مردم 
سیستان و بلوچستان نگیرند.

2

کلی قیمتشه! تو این دوره زمونه شستن یه فرش 
در این وضعیت اقتصادی، سیاب فرش های مردم 

کاسته  کاما رایگان شست، تا از هزینه های زندگی  را 
شود.

3

میوه های متفاوت همیشه بازار بهتری دارند!
سیاب از نسل جدیدی از هندوانه، تحت عنوان 

کرد. گلی، رونمایی  هندوانه ی 

4

بعضی مهارت ها، یه روزی به درد می خورند!
محدودیت های حرکت حاصل از سیاب باعث شد 

تا راه رفتن بین موزاییک ها نیز به عنوان یک مهارت 
کار آید. به 

5

تا دریا راه زیاد بود!
بعد خشک شدن دریاچه هامون، مردم مجبور بودن 
برای دیدن دریا تا دریای عمان بروند، ولی این اتفاق 

دریا را به جلوی خانه ی آن ها آورد.

6

فرصتی برای اختراع ورزش های جدید!
که قبا  این سیاب فرصتی بود تا مردم این منطقه، 

این حجم از آب را ندیده بودند، دست به اختراع 
ورزش های جدیدی نظیر دوچرخه سواری در آب 

بزنند.
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2

سیدحسین اخالقی

کت باشـــید تا  )همهمـــه حضار(: آقایان، آقایان لطفا ســـا
گلـــی باید به ســـرمان بگیریم. ببینیم چه 

- آبرام جان بدبخت شدیم رفت الکی چانه نزن.
کـــه اینطور شـــد همه  - مـــن نمیفهمـــم اصـــا چـــه شـــد 
میگفتند من رییس جمهور میشـــوم ریاســـت جمهوری 

حـــق مـــن بود، ســـهم من بـــود، مال مـــن بود.
کـــی این را اینجـــا راه داده؟ بیل زنت را بفرســـت خانه   -

بحث مردانه اســـت.
- هیـــاری جان بـــرو خانه، ســـر راه به مونیـــکا بگو بیاید 

کند. چنـــد نامـــه اداری داریم بایـــد تایپ 
گفتـــی مونیـــکا؛ دیـــدی ایـــن دیوانـــه بـــا ایـــن  - راســـتی 
اظهـــار نظرهایـــش راجع بـــه بانوان چه افتضاحـــی به بار 

آورد؟ در تاریـــخ آمریـــکا بی ســـابقه بـــود.
کار را بـــه او یاد  - بلـــه بایـــد پیـــش من می آمـــد تـــا رمـــوز 

بدهـــم تـــا آبـــروی مملکتـــی را نبرد.
- راســـتی ایـــن دیوانـــه با ایـــن تحریم جدید آبـــروی ما را 
بـــرد ما ملت انســـان دوســـتی هســـتیم و با آغـــوش باز از 

میکنیم. اســـتقبال  خارجیها 
کوباییها و مکزیکیها همیشـــه  - آره مخصوصـــا در مـــورد 

اینطـــور بودیم.
- این بشر عرضه یک حمله نظامی را هم ندارد.

که تو خیلی خوب داشتی جیمی جان. - نه 
و  ایـــن حرفهـــا  بـــا  بودیـــم  رشـــته  مـــا  مـــردک هرچـــه   -
گفتگـــو با  کـــرد. مـــن بـــا برخـــورد نـــرم و  کارهایـــش پنبـــه 
ایرانیها داشـــتم بـــه نتیجه میرســـیدم؛ اصـــا تحریم بلد 

نبـــودم.
ک جـــان جمـــع خودمانـــی اســـت دیگـــر همیـــن  - بـــارا
کـــه اآلن دارد امضـــا میکنـــد زمـــان خودت  تحریمهایـــی 
تهیه شـــده بود. حـــاال بعضی مســـئولین ایرانـــی به روی 

خودشـــان نمـــی آوردنـــد تـــو هم پـــررو نشـــو دیگه!
- هعـــی... یـــادش بخیـــر، یـــک مصاحبـــه میکردیم 

محور شـــرارت معرفـــی میکردیـــم، به 
آن ســـر دنیا لشـــکر میکشـــیدیم... 
خاصـــه اقتـــداری داشـــتیم. ایـــن 

مـــو قشـــنگ همـــه را به بـــاد داد.
ج به این پســـرت بگو برود بیرون  - جـــر

که  کند اعصـــاب این بی ســـواد  بـــازی 
کتـــاب را برعکس دســـت میگیـــرد را 

نداریم.
- پســـرم بـــرو بـــا ناتـــو جنـــگ بازی 

بیا. کـــن 
گاف  - یـــک وقت این خوشـــتیپ 

اطاعاتـــی ندهد به فنـــا برویم.
- نترس نیکســـون جـــان در این 

زمینه به شـــما نمیرســـد.

)مو قشنگ وارد میشود(: جماعت سام
- ای بر خر مگس معرکه لعنت

کـــه ســـر و  - انـــگار آن مـــوی قشـــنگش را آتـــش زده انـــد 
شـــد. پیدا  کلـــه اش 

که، مصنوعی است. - موی خودش نیست 
کنید. گرم از ما استقبال  - خب نمیخواهد انقدر 

- اصـــا تـــو اینجا چـــکار میکنی بـــرو به همـــان برجهایت 
س بر

- ریاســـت جمهـــوری مـــال هیـــاری بود، توی مشـــتش 
. د بو

- هیچـــی فقط آمدم بگویم من عین نیکســـون به حفظ 
کارتـــر بـــه عملیات ســـری و آزادســـازی  اطاعـــات، مثـــل 
گـــروگان، مثـــل بوش پســـر به صلـــح طلبی، مثـــل ترومن 
کشـــتار جمعـــی، مثل  بـــه عـــدم اســـتفاده از ســـاحهای 
کمکهای انســـان دوســـتانه و دارویی- ک جان بـــه  بـــارا
کشـــورهای دیگـــر و البته مثـــل بیـــل عزیز به  علمـــی بـــه 
پایبنـــدی بـــه بنیـــان خانواده 
اعتقـــاد دارم. فعـــا عزت 

زیاد!

اصال تو اینجا چکار میکنی؟

یک دورهمی خودماین

انمه ای به جناب سلیف!

مصطفی صاحبی

ای باعث ازدحام سلفی
اول ز همه سام ، سلفی

اینجا همه عاشق شمایند
گیرند لذا مدام، سلفی

در وقت نهار ، وقت و بی وقت
یا موقع صرف شام، سلفی

در شادی بعد قهرمانی
کنار جام ، سلفی گیرند 

در زیر ِسُرم ، به وقت مردن 
یا وقت تب و ذکام ، سلفی

در قسمت پشت صحنه دیدیم
گیرند جری و تام ، سلفی

گرفت با امیران مختار 
درنیمه شِب قیام ، سلفی

که دارد  گفته  کیان  حتی به 
از بیعت هرکدام ، سلفی

هوشنگ جوان هوشمندی است
کار شما به نام ،سلفی در 
یک بارگرفت او به سرعت

از پاچه وکفش و پام،سلفی!
گر اول انقاب می بود

گوشی با دوام ، سلفی با 
گرفت هوشنگ هر آینه می 

با آمدن امام ، سلفی!
که زمان ما بگیرد تا آن 

باعکس امام ،وام ،سلفی!
گرفتند در مجلس ختم هم 

با ماتم و احترام ، سلفی
که یکی یکی بگیرند باید 

با شخصیت نظام ، سلفی
گرفتند  با حادثه البته 

در لحظه انهدام ، سلفی
گردی که نصف  نفرین شده ای 

ماند ز تو سین و الم ، سلفی
زخمی بشوی ز آه و نفرین
ای مایه ی التیام، سلفی

موسیقی جلف عکس اصلی 
کام ،سلفی  موسیقی بی 

ما در پی لذتی مداوم 
یک لذت ناتمام ،سلفی
تو مونس تنهایی مایی

همسایه ی با مرام سلفی
آن سایه لطفتان همیشه
پاینده و مستدام ، سلفی

هبمن
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نخودچی کمشش..

م. رجائی 

کانتری تو  شهر بی 
قورباغه هف تیرکش میشه

هرکی میاد تو بازی و
کنش میشه عامل وا

تراختوریا میدونن
که بیر با دورد )1+4( بش میشه

پنج به عاوه ی یک 
که شش میشه اس اس بگه 

چی میشه قبل بازیا
موهای مردا مش میشه

هرکی آرایشگا)ه( نره
که زش)ت(میشه فک میکنه 

مو رو پس از ژل نشوری
ییهویی پر شپش میشه

شلوار بازیکنا هم
کش میشه فاقد بند و 

از بازی، هرکی خسته شد
بعد نود فِرش )fresh( میشه

کیف میکنن نودیا 
برنامه پرتنش میشه
سوژه به این فراوونی

فردوسی پور! چش میشه؟!
فکر سیاسی بازیه!

که خوبش میشه انگاری 
پاسکو واسه بعضیا 

یک سکوی پرش میشه
شعر من عین ورزشه

کشمیشه ظرف نخودچی 

ناصر جوادی

که یک  ســـام خدمت شـــما بیننـــدگان عزیـــز و ارجمند، خیلـــی خیلی خوشـــحالیم 
بـــار دیگـــه با برنامـــه نود در خدمت شـــما هســـتیم تابه بررســـی مهم تریـــن اتفاقات 
گر فرصت شـــد فوتبالی  سیاســـی اجتماعـــی فرهنگی اقتصادی و باز هم سیاســـی و ا

گذشـــت بپردازیم! که  هفتـــه ای 
قبل از هرچیز سؤال نظر سنجی این هفته برنامه رو براتون می خونم:

گزینه های  کدام یک از  کادمی اســـکار  به نظر شـــما اصغر فرهادی برای شـــرکت در آ
انجام بدهد؟ را  زیر 

گرهم بخواهد برود راهش نمی دهند! 1_به  مراسم اسکار نرود چون ا
که راهش نمی دهند بگوید آمریکا عخ است و خودم نمی روم! 2_حاال 

که دیگر بر نگردد! که شده برود  3_به هرطریقی 
4_سید مهدی رحمتی!

کنید. گزینه مورد نظر تون رو به شماره دو سه صفر نود ارسال  شماره 
کیروش؟ شـــما یـــه مربی با  کاریـــه آخه؟ آقای  آهـــا...؛ آقـــا ایـــن یعنی چـــی؟ این چه 
پرســـتیژ پرتغالـــی هســـتی ایـــن نارنگی بازیا چیـــه از خـــودت در میاری؟! ایـــن بهانه 
گه جـــای آقای قالیباف بودم و شـــما این رفتار  گانه از شـــما بعیده، من ا هـــای بچه 

که من شـــهردارش هســـتم انجـــام میدادین قطعا اســـتعفا میدادم! رو تو شـــهری 
خـــب بریم ســـراغ روند عـــادی برنامـــه مون و پخـــش آیتم هـــا. این هفتـــه در رقابت 
هـــای لیـــگ برتر رقابت های حساســـی بین تیم هـــای اول و دوم  و همینطور ســـوم 
کمبود وقت همـــش رو توی یه  که متأســـفانه به علـــت  و چهـــارم جدول انجام شـــد 
که حول و حوش دوســـه ســـاعت دیگـــه و در  کردیـــم  آیتـــم ســـه دقیقـــه ای خاصـــه 

انتهـــای برنامه پخشـــش میکنیم!
اما از حواشـــی بگذریم و بریم ســـراغ موضـــوع اصلی و تخصصی برنامـــه یعنی حادثه 
پاســـکو. ابتـــدا شـــما رو دعـــوت میکنـــم به تماشـــای یـــک ویدئـــو 45 دقیقـــه ای از 

جزئیـــات و اتفاقـــات این حادثـــه، با هم ایـــن بخـــش رو ببینیم...
)45 دقیقه بعد!(

کســـی  بلـــه ایـــن فیلـــم رو دیدیـــد و نمیدونـــم چـــرا تـــو زمـــان پخـــش ایـــن فیلم هم 
اســـتعفا نـــداد؟ آقـــا این یعنی چی آخـــه؟!  اما در رابطـــه با همین اتفـــاق یک ارتباط 

تلفنـــی داریـــم با آقـــای رهگذر یکـــی از شـــاهدین عینی حادثه پاســـکو
_آقای رهگذر سام 

+سام آقای فردوسی پور
ح بدید؟ _ میشه مشاهداتتون از این حادثه رو برای بینندگان ما شر

+بلـــه آقا مـــن موقع ایـــن اتفـــاق صد متـــری ریل وایســـتاده 
کـــه یهـــو یه قطـــار از چـــپ یـــه قطـــار از راســـت اومد و  بـــودم 

بوم...
کدوم حادثه هستین؟ _قطار؟ آقا شما رهگذر 

+مـــن رهگـــذر حادثـــه برخـــورد قطـــار تبریـــز مشـــهد هســـتم 
! یگه د

گرفتیم اون حادثـــه اصا به ما  _اوالال! ببخشـــید مـــا اشـــتباه 
آقا! نـــداره خداحافظ  ربطی 

دوســـتان دوبـــاره شـــماره آقـــای رهگـــذر مـــورد نظر مـــون رو 
بگیریـــد، آهـــا خـــب ارتبـــاط بر قرار شـــد

_آقای رهگذر سام 
+عادل خان ســـام من حســـن هـــوری ام دروازه بان صنعت 
گـــه اجازه بدیـــن میخوام دو دقیقـــه راجع به  نفـــت آبادان، ا

علـــت جداییم از این تیـــم توضیح بدم
کـــه وقـــت نداریم البتـــه چیز مهمی  _عـــه حســـن تویی، اآلن 
هم نیســـت باخره هـــر بازیکنی یـــه روز میره یه تیـــم یه روزم 
گه فرصت شـــد  جـــدا میشـــه دیگـــه، حاال هفتـــه های بعـــد ا

یه وقتـــی رو بـــرات در نظر میگیریـــم، خداحافظ!
کنید درســـت بگیریـــد دیگه! چی  هـــه هه هه بچه هـــا دقت 

آها مثـــل اینکه باخره وصل شـــد
_آقای رهگذر ناموسا دیگه سام!

+ســـام آقـــای فردوســـی پـــور مـــن رهگـــذر حادثـــه پاســـکو 
هســـتم و خـــودم دیـــدم!

_قشنگ برا مون توضیح بدید لطفا با جزئیات
+مـــن دیـــدم شـــهردار مقصـــر بـــود، واقعا بـــرام جـــای تعجب 
کی دیگـــه بـــود درجا  کـــه چـــرا اســـتعفا نـــدادن، هـــر  داشـــت 

میداد اســـتعفا 
_آفریـــن منـــم همینـــو میگـــم هیـــچ جـــای دنیـــا اینجـــوری 

کـــه اســـتعفا نـــدن واقعـــا نیســـت 
کردید من  +بلـــه آقای فردوســـی پـــور به نکتـــه مهمی اشـــاره 
کنار حـــوادث مختلفی تو  یـــه رهگذر بین المللی هســـتم و از 
گذشـــتم و در همه موارد شـــهردارا شـــون  اقصـــا نقاط جهان 

داده! استعفا 
کنید؟ _میشه یکی از تجربیات بین المللی تون رو تعریف 

+وقت برنامه تون اجازه میده؟
_آره بابا خیالت راحت وقت زیاده!

کـــه یهو یه  +مـــن یـــه روز اتفاقی از تو شـــهر توکیو رد میشـــدم 
گربـــه هه قطع  گرفت هنوز نفســـای  گربه رو زیـــر  ماشـــین یـــه 
نشـــده بـــود شـــهردار و رئیـــس پلیـــس راهنمایـــی و رانندگـــی 

گربه هاشـــون اســـتعفا دادن! ورئیـــس ســـازمان حفاظت از 
کام تون، آقای حســـن  که مـــن اومدم میون  _بله ببخشـــید 
گرفتنـــد و تقاضـــای 15ثانیـــه زمـــان  هـــوری دوبـــاره تمـــاس 
که متأســـفانه مـــا فرصت نداریـــم تا باهاشـــون ارتباط  کـــردن 

کنیـــم، خب آقـــای رهگذر شـــما ادامـــه بدید! برقـــرار 
که... +بله داشتم میگفتم 

)2ساعت بعد(
بلـــه ســـاعت چهار صبحـــه و مـــا متأســـفانه نمی رســـیم اون 
آیتـــم ســـه دیقـــه ای رقابت هـــای ایـــن هفتـــه رو تقدیمتون 
و  بریـــد  مـــون  برنامـــه  ســـایت  بـــه  می تونیـــن  شـــما  کنیـــم 
کنیـــد تـــا برنامـــه هفتـــه بعـــد  ایـــن آیتـــم رو در اونجـــا تماشـــا 

خدانگهـــدار.

برنامه سیاسی اجتماعی اقتصادی نود

مهنای فوتبال

عادل فردویس پورمدیریت رسانه میل
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سیدمهدی موسوی

که پایین می آید، خم می شـــود و دســـتش  از پلـــه های هواپیما 

را بـــه نشـــانه تبـــرک بـــه زمیـــن می زنـــد و میبوســـد و می زنـــد بـــه 

گیران یـــک حرکت دویـــدن مانندی  کشـــتی  پیشـــانی اش و مثـــل 

که ساســـان ازش  میکند و دســـتانش را به نشـــانه دعـــا باال می آورد! 

می پرســـد: »کامبیـــز مگـــه تو آتئیســـت نبودی؟«

کامبیـــز هـــم یـــک نـــگاه عاقل انـــدر ســـفیهی بهش مـــی انـــدازد و لی لی 

که آهنگ عشـــق مـــِن مرحوم پاشـــایی را زمزمـــه می کند  کنـــان درحالـــی 
به حرکتـــش ادامـــه میدهد!

که می شـــوند یک دفعـــه می بیند دو ســـه نفر دارند  وارد ســـالن فـــرودگاه 

کامبیز به ساســـان میگوید: می دوند سمتشـــان، 

کشـــیدنت لحظه شـــماری  کن، اینجـــا بـــرای در آغوش  -ساســـی نـــگاه 
اینـ... می کنـــن! 

گوســـفند قربانـــی جوری بلندش  که دید مثل  حرفش تمام نشـــده بود 

که حتی فرصت نکـــرد بگوید آخ! کردنـــد زدند زمین 

کـــه بگوید آخ!  البته ساســـان چـــون یکم دور تـــر بود فرصت داشـــت 

ولـــی چون دهنـــش پر بود نتوانســـت!

 وقتـــی متوجه شـــدند بـــه چه علت بازداشـــت شـــدند خیلی ســـعی 

کامبیز  که تروریســـت نیســـتند! حتـــی  کـــه به آنهـــا بفهمانند  کردنـــد 

کـــرد از حمایـــت هایش از تحریـــم ها برایشـــان بگوید  خیلی ســـعی 

کـــف خیابان هـــای نیویورک  یـــا ساســـان از عشـــقش به آســـفالت 

ولـــی خـــب بعـــد 231 بار تـــاش ناموفق خســـته شـــدند و  ســـعی 

کنند ولی چســـب روی  کردنـــد این مشـــکل را بین خودشـــان حل 

که آن هـــم چون جنس  دهنشـــان یـــک خـــورده اذیت میکـــرد 
امریکایی بـــود زیاد مهـــم نبود.

کامبیـــز و  کـــه از محبـــت و ارادت و عشـــق  اینجـــا بـــود 

کـــه نشـــد ولـــی خـــب یـــک  کـــم  ساســـان بـــه امریـــکا، 

که بـــرای آن هم خـــدا بزرگ  دلخـــوری پیـــش آمـــد 
! ست ا

گشتشـــان بـــه  بعـــد از دیپـــورت شدنشـــان و بـــاز 

کامبیـــز به همراه ساســـان خیلی ســـعی  ایـــران، 

کـــه تنهـــا ترامـــپ را عامـــل ایـــن قضیـــه  کردنـــد 

کنند  ببیننـــد و دوبـــاره از تحریـــم هـــا حمایـــت 

کمپیـــن" ترامـــپ خـــره  و بـــرای همیـــن هـــم 

کـــه دیدند  گاو منـــه" را راه انداختنـــد. وقتـــی 

کمپیـــن اعضایـــش بـــه خیلی هـــزار نفر  ایـــن 

خودشـــان  تنهـــا  کـــه  فهمیدنـــد  رســـیده، 

نشـــده،  کـــم  از محبتشـــان  کـــه  نیســـتند 

که بیشـــتر هم شده! حتی مورد داشـــتند 

کهـــن همه ش تقصیر ترامپه المثل هـــای  ضـــرب  تلورانـــس  آسیب شناســـی 

در ســـاختارهای ســـینمایی جهـــان پســـا الیگارشـــی بـــا 

پیشـــین! منظـــر  از  نیم نگاهـــی 

رضـــا عیوضی/ عضو ســـابق اندیشـــکده بروکلی/ اســـتاد 

نـــود/  دانشـــگاه آزاد واحـــد لنـــدن/ شـــرکت در برنامـــه 

فالوئـــر دختـــر صفدرحســـینی بمـــدت 7مـــاه و 14روز

شـــبکه های  گســـترده  بـــروز  و  ظهـــور  از  پیـــش 

نقـــش  کشـــورمان  در   )telegram/desktop( اجتماعـــی 

ســـینمایی  ســـاختارهای  در  کهـــن  ضرب المثل هـــای 

افـــول  بـــه  رو  شـــدت  بـــه  الیگارشـــی  پســـا  جهـــان 

.)Estefan mestefan, zarbolmasal, p۸۸۰(نهـــاد

بـــرای مثـــال ضرب المثـــل معـــروف »طـــرف رو تـــو ده راه 

 He did not ( »کدخـــدا رو می گرفـــت نمـــی دادن، ســـراغ 

 )give way to the village, He was looking mayor

 asghar, farhadi,(نمـــود تجربـــه  را  دگرگونـــی  بیشـــترین 

)oskare man koo, p6۰

اما اوج ایـــن دگرگونـــی)Transformation( در عصر حاضر 

کـــه به دنبـــال تصویـــب قانون جدیـــد آمریکا  جایـــی بود 

)Donald,tramp, p2۰16(، مـــردم چندکشـــور مســـلمان 

 barjam( ازجملـــه ایـــران، از ورود به آمریـــکا منع شـــدند

)?barjam in bood

علیدوســـتی   )song/music( ترانـــه  منظـــور  همیـــن  بـــه 

گـــذاری تاریخی در  بعنوان اولیـــن مصداق عینی این جا

کهن با عصر حاضـــر، از حضور  معنـــای ضرب المثل هـــای 

در مراســـم اســـکار انصراف داد.

اما ایـــن تحـــول و دگردیســـی)Metamorphosis( تاریخی 

بـــرای هـــر ذهـــن آشـــنایی ایجـــاد  ابتـــدا ایـــن ســـؤال را 

کـــه آیـــا تفاوتـــی بیـــن اســـکار و اســـکل وجـــود  می کنـــد 

)hesamoddin, ashena, man halime, p۸5( نـــدارد؟ 

تاش هـــا بـــرای پاســـخ به ســـؤال فـــوق تـــا جایـــی ادامه 

کـــه حتـــی ضرب المثـــل دیگـــری نیز دســـتخوش  یافـــت 

 Very( دگرگونـــی تاریخی شـــد؛ بـــه همیـــن منظور اصغـــر

small( فرهـــادی نیـــز مجبـــور بـــه انصراف از اســـکار شـــد 

و معنـــای تازه ای بـــه ضرب المثـــل »روغن ریختـــه را نذر 

 he Avow the besprent oil for( »کـــرده اســـت امامـــزاده 
داد.  )Shrine

 open( حـــال بایـــد دیـــد در ادامـــه ایـــن قشـــر روشـــنفکر

 )?jan( بـــرای پیگیری اهداف الیگارشـــی ). …& minded

گونـــه نهضت های مدنظـــر خود، موفق بـــه براندازی چه 

می شـــوند. ضرب المثل هایـــی 

تحلیل علمی یک انرصاف!

کوی ثروتی علم! که  یکی میگف 
یکی میگف هووی ثروتی علم!
ولی امروز می بینم به چشمم
گلوی ثروتی علم! یه لقمه تو 

بیا مدرک فراوان است اینجا
کردن آسان است اینجا ترقی 

بده سیکل و بگیر از ما پی اچ دی
که چاله میدان است اینجا بیا 

م. رجائی
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محمدامین میمندیان

 
گزارش پزشکی قانونی

شماره پرونده: 1654/316۸74335                           
تاریخ: 95/11/25

که در  کرمانی  پـــس از آزمایشـــات و بررســـی دانش آمـــوز 
تاریخ 95/11/24 توســـط معلمش مورد ضرب و شـــتم 
ح زیر  گـــزارش پزشـــکی قانونی بشـــر گرفتـــه بـــود،  قـــرار 

گردد: مـــی  ارائه 
کلـــه ی مجـــروح، نیم وجـــب باالتر از  در قســـمت پـــس 
که  گردنی، دو ســـوراخ وجـــود دارد  محل ویـــژه ی پس 
محـــل ورود و خروج آلت جرم بوده و مشـــخصا جســـم 
پـــس از ترکاندن پوســـت و جمجمه، مخچـــه را مویرگی 
گوش  ســـابیده و پس از عبور از وســـط هیپوفیـــز، از بیخ 

ج شـــده اســـت. مضروب خار
آلـــت قتالـــه، یک عـــدد مداد ســـفید رنـــگ ولی بـــا مغز 
که اقا 27 بار  کپشت نشـــان بوده  گرافیت ســـیاه HB ال
تراش شـــده بـــوده. طبق آزمایشـــات، مـــداد در هنگام 
ضربـــه، قبا بـــا این تـــراش آلمانی دایره ایها به شـــدت 

تیز شـــده بوده و به راحتی مســـیر را شـــکافته اســـت.
از زمـــان ورود ضربـــه تـــا شـــروع بررســـی هـــای پزشـــک 
کـــه در نتیجه،  گذشـــته بوده  قانونی، حدود 6 ســـاعت 
زمـــان درگیـــری زنـــگ دوم بـــوده. شـــدت ضربـــه وارده 
کاس ریاضی بـــوده و  کـــه احتمـــاال  بیانگـــر این اســـت 

مضـــروب 7*9 تـــا را 4۸ تـــا جواب داده اســـت.
کنتـــرل  ی  نامـــه  آییـــن   77 ی  مـــاده   4 بنـــد  طبـــق 
محصلین و مدرســـین، دانش آمـــوز مجروح، در صورت 
تمایـــل، مجاز اســـت بـــا خودکار بیک ســـبز یـــا اتود ۰.7 
کند یا به شـــرط  همانند همیـــن ضربه را به ضارب وارد 

گرفتـــن معـــدل بـــاالی 1۸.75 بی خیال شـــود.
کیفیت 32 مگاپیکســـل فول  طبـــق عکســـبرداری ها با 
اچ دی، قســـمتی از مغـــز مـــداد در مغـــز فـــرد مغضـــوب 
که  کـــه مـــورد غضب معلـــم واقع شـــده_ باقـــی مانده   _
کنـــون مغـــز بیشـــتری دارد و  درنتیجـــه دانـــش آمـــوز ا

میتـــوان بـــه آینـــده ی تحصیلـــی وی امیدوارتـــر بود.

مهر و امضا: آقای دکتر

گزارش پزشکی قانونی از یک تنبیه 

یا بیست بده  یا 
خودکار فرو میکمن 

تو کله ت
کـــه خبـــر دارید، بـــا رای آوردن ترامپ، اآلن دیگر آمریکا وضعش خیلی خراب شـــده اســـت و تبدیل به  همانطـــور 
که تـــا پیش از این  گاز می گیرد و جفتک می انـــدازد! در حالی  یـــک هیوال شـــده اســـت و دارد همه را می خـــورد و 

گوگـــوری مگوری بود. اصـــا اینطوری نبـــود و آمریکا خیلی 
یـــک مقایســـه بیـــن آمریـــکای قبـــل از ایـــن و آمریکای 
که ترامپ  بعـــد از این به شـــما ثابت می کنـــد 
گر انتخاب نشـــده  چقـــدر بد اســـت و ا
بـــود اآلن آمریـــکا اصـــا انقـــدر بـــد 

. د نبو
روی  از  پیـــش  آمریـــکا  در 
پلیســـها  ترامـــپ  آمـــدن  کار 
فقـــط  را  سیاهپوســـتها 
بـــا  کار دیگـــری  می کشـــتند و 
ممکـــن  اآلن  امـــا  نداشـــتند،  آنهـــا 
کشـــتن آنهـــا بـــا لگد  اســـت بعـــد از 

بزننـــد. جنازه شـــان  بـــه  هـــم 
کشـــور  کلی  آمریـــکا قبـــل از ایـــن به 
کنیـــد  )بـــاور  اســـت  کـــرده  حملـــه 
را  دقیقـــش  آمـــار  کـــه  گشـــتم  رفتـــم 
بگویـــم اما هیـــچ جا آمـــار دقیقش 
نیســـت، از دســـت همه در رفته، 
کشـــور!(  کلی  همـــه نوشـــته انـــد 
گر به  حـــاال بعـــد از آمدن ترامـــپ ا
کـــه این چهـــره آمریکای صلـــح طلب را خـــراب میکند. کشـــور  کلـــی به عاوه یک  کند می شـــود  کشـــوری حملـــه 
کلـــی بیمار  کشـــورها را تحریـــم دارویی می کـــرد و فوق فوقش باعث میشـــد  آمریـــکا تـــا پیـــش از این فـــوق فوقش 
کشـــورش راه نمی دهد تا درمان شـــوند و ممکن اســـت  در مملکـــت خودشـــان بمیرنـــد، امـــا اآلن بیمارهـــا را بـــه 
که  کیســـه ای خریدند )در بوفه فـــرودگاه  کلی در فـــرودگاه چای  کلی پول بلیـــط هواپیما دادنـــد و  بعـــد از اینکـــه 

گران اســـت(، دیپورت شـــوند و بمیرنـــد! آمریکای بـــد، ترامپ  می دانیـــد همه چیـــز 
! بد

کار داشـــته  گر می خواســـت  کشـــورها نداشـــت و ا کار  کاری به  آمریکا تا پیش از این 
باشـــد دنبـــال بهانه هـــای منطقی و مهمی می گشـــت. مثا بـــرای حمله بـــه پاناما 

گفـــت چندیـــن تن از ســـربازان مســـت پانامایی یک افســـر نیـــروی دریایـــی آمریکا و 
کرد بـــه پانامـــا و پدرشـــان را درآورد. یا به  کتـــک زده انـــد. پـــس حمله  همســـرش را 

کلی آدم  کرد بـــه جمهـــوری دومینیکـــن و  کمونیســـم حمله  بهانـــه مبـــارزه بـــا 
کشـــت. یـــا به بهانـــه نجـــات دانشـــجویان آمریکایـــی از خطر )چـــه خطری 

که  گرانـــادا! میبینید بهانـــه ها را؟ امـــا اآلن ترامپ  کرد به  آخـــه؟( حملـــه 
کرد و آدم  منطـــق ندارد، عقل نـــدارد، دیدی همینطوری الکـــی حمله 

. کشت
تـــا قبـــل از آمـــدن ترامـــپ همـــه امریکایی ها در رفـــاه بودنـــد اما اآلن 
کار هســـتند،  ج از بـــازار  گفتـــه 94میلیـــون آمریکایـــی خـــار ترامـــپ 
کوپن  بیـــش از 43میلیـــون نفـــر در فقـــر و بیـــش از 43میلیون نفـــر 
که هنـــوز دو ماه  غـــذا می گیرنـــد. مردک چـــه با افتخـــار هم میگـــه 

کرده تـــوی آمریکا! از اومدنـــش نگذشـــته چقدر بدبختی درســـت 
حـــاال دیگـــر مـــن خیلـــی نمی خواهـــم ســـرتان را درد بیـــاورم. فکر 

کافـــی اســـت تا شـــما  می کنـــم همینهـــا 
هـــم بـــا مـــن هـــم عقیـــده شـــوید و 

مثـــل خیلی از این آدمها و رســـانه 
کـــه در داخـــل می گوینـــد  هایـــی 
آمریـــکا قبـــا خوب بـــود و اآلن بد 
را  شـــده اســـت، همـــه تقصیرهـــا 

گـــردن ترامپ و فحشـــش  بندازیـــد 
کنید  بدهید و آرزو 
شـــامپو برود توی 

. چشمش

الهی شامپو بره توی چمشت ترامپ! 
علی ترابلو
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شاهرخ بایرامی

قصد دارم بر نوشتن، پاره وقت و دائمی
حبسیه، قطعه، غزل حتی دوبیتی، رابعی1
کتابم را ضمیمه می کنم بعد از ِاوین! این 

کبر هاشمی کتاب خاطرات ناب ا بر 
گـــر دوباره به  گرفتم تا ا کشـــید و بـــا وثیقـــه 1۰ تومانی بیرون رفتـــم، تصمیـــم  کـــه 2۰ روزی طـــول  در دوران حبـــس قبلـــی 

زنـــدان بازگشـــتم به ثبت لحظـــات رنج و عـــذاب زندان و حبســـیه نویســـی بپردازم.
کردم و با خـــودم به زندان آوردم تا برایم حبســـیه بنویســـد.  کـــه به زندان آمدم یک حبســـیه نویس اســـتخدام  ایـــن بـــار 
متأســـفانه حبســـیه نویـــس های حرفـــه ای تا وقتـــی در زنداننـــد برای خودشـــان مینویســـند، وقتی هم آزاد می شـــوند 
که البته چندان حرفه ای هم نیســـت. اســـتخدام  کردیم  دیگـــر حبســـیه نمی نویســـند! این یکی را هم به ســـختی پیـــدا 
که من در مرخصی هســـتم هم متوقف  که نوشـــتن حبســـیه ام حتی در زمانهایی  حبســـیه نویس حســـنش این اســـت 

کار عیبـــی هم دارد و آن اینکه، حبســـیه نویـــس نمی تواند رنج هـــای مرا عینـــا منتقل نماید. نمـــی شـــود. ولـــی این 
نفیر سوز و سرما می رسد من نیستم راضی 
خدا را شکر در زندان نماندم، آفرین قاضی
گرما را ولی از دور من حس می کنم سرما و 

گازی کولر  کردم اینجا، هم بخاری، هم  که روشن 
گرفته ام بصورت هم زمان  میدانم فضای زندان بســـیار ســـرد و دلهره آور اســـت ولی من تســـلیم نخواهم شـــد. تصمیم 
در دو مقطـــع دکتـــرا ادامـــه تحصیل دهـــم. برای اینکـــه تعداد غیبـــت هایم باعث حذف درس نشـــود، حبســـیه نویس، 
کـــرده و تزهای دکترایم  کرده ام تا خوِد حبســـیه نویس از طرف من در امتحانات شـــرکت  حاضـــری ام را میزنـــد. صحبت 

را پیـــش ببرد. تحصیل در این ســـن و ســـال واقعا دشـــوار اســـت خصوصا دو دکترا به صـــورت همزمان!
کبری را  گرفتم سفت، من تصمیم  از اول هم 

کنم من دکتراها را ! گفتم درو باید  بخود 
ک طا به  فضـــای غمگیـــن زنـــدان نتوانســـته مـــرا نســـبت بـــه محبـــت و انفاق بـــی تفاوت ســـازد. تعـــدادی ســـکه و پـــا
کردن پرســـنل خـــدوم زندان  همـــراه اوراق بهـــادار بـــا خـــود به زنـــدان آوردم تـــا بتوانم هـــر چند اندک ســـهمی در شـــاد 
کردن وســـایلم هســـتم و  و هم بندی هـــا داشـــته باشـــم. فـــردا هـــم به ناچـــار باز بایـــد به مرخصـــی بروم، مشـــغول جمع 

کند. حبســـیه نویـــس غمـــم را ثبت مـــی 
ک کردم بین دوستانم، طا و پا پخش 

ک کردم بقصد مرخصی، وسیله و سا جمع 
کرده بود. درســـت  که پدر از دســـت رفت، خوب شـــد بیشـــتر خاطراتـــش را قبل از رفتـــن برایم تعریف  در مرخصـــی بودم 
گرفتم ایـــن احوالم را در حبســـیه ام ثبت  کمتـــر از زندان نیســـت. تصمیم  کـــه در زندان نیســـتم، ولـــی غمم اینجا  اســـت 
گرفتم تا بتواند بیاید اینجا و حبســـیه ام را بنویســـد. خداراشـــکر  کنـــم. برای همین برای حبســـیه نویســـم هـــم مرخصی 

تعطیلـــی بیـــن دو ترم اســـت و با غیبت حبســـیه نویس، به درس هایم آســـیبی نمی رســـد.
پدر رفتی ولیکن ما نرفتیم

گرفتیم کنارت پشت هم سلفی 
گشته یکی از عکسهامان تار 

کاشکی شفاف بیفتیم چهلم 
کـــه از خانـــه تکانـــی میکشـــم از آن چند روز  کـــردم، رنجـــی  کمـــک بـــه مـــادر، در خانـــه تکانـــی مرخصـــی را تمدید  بـــرای 
کـــردم، ولی از بیـــکاری حوصلـــه ام ســـر میرود و خســـته می  زنـــدان بیشـــتر اســـت. بـــا اینکـــه یک نظافتچـــی اســـتخدام 
کاس هـــای دکترا در اوین برســـد و از درس ها عقـــب نیفتم. به  شـــوم. مرخصی حبســـیه نویســـم را تمدید نکـــردم تا به 

نظافتچـــی قدری بیشـــتر پـــول میدهم تـــا حبســـیه ام را برایم بنویســـد.
کی خانه ماندن؟ چقدر تمدید؟ تا 

گرفتن؟ درس خواندن؟ چقدر مدرک 
که سجن مومنین است در این دنیا 

چه فرقی میکند تهران و الندن2

1.  قالب ابداعی شعر، با شباهتهایی به رباعی
2.  تلفظ بریتیِش لندن

مهر برجام

سیدمهدی طیار

گفته ام صبح ها شام ها همی 
کیش من مهر برجام ها بود 

کیش مهر سیاست به مستی ست در 
برونند زین میکده خام ها

که راهی شدیم چه خوش بود وقتی 
کام ها گیریم بس  که از غرب 

و در قلب ما جنبشی شد به پا
سپس جنبشی هم در اندام ها

بسی خنده سوغات بردیم ما
به سوی »ِهلو«ها و »ولکام«ها

چو اوالد آدم شتابان شدیم
به پابوس اوالد آدام ها

چنان بهر برجام می تاختیم
گور بهرام ها گویی پِی  که 

نکردند مانند ما التماس
جناباِن خان بهر احام ها

که و بعد از توافق چه افراد 
ز خوشحالی افتاده از بام ها

و دلواپسان بهر ما چون »جری«
و ما بهر دلواپسان »تام«ها

که ما ُبرده ایم نفهمیده دشمن 
چه خامانه شادند خاخام ها

کمی پر شده فقط این توافق 
ز بند دوگانه، ز ایهام ها

گابی دمید ز باغات سیب و 
گونه اقدام ها ثمرهای این 

حبسیه مهدی هاشمی

مضیمه خاطرات هامشیِ پدر
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سید مهدی طیار

میمونه جان!
قـــرار بـــود بـــروم از مـــدار زمیـــن برایـــت ســـلفی بفرســـتم؛ امـــا زمین گیر شـــده ام. خوش بـــه حال 

کـــه الاقـــل تـــا شـــاخه ها ی درخت هـــا می توانیـــد بـــاال بروید. شـــماها؛ 
میمونه جان!

کـــه می دانـــی. مـــن اســـم هوافضـــا را شـــنیدم و هوایـــی شـــدم و آمـــدم اینجا؛ امـــا حاال  خـــودت 
که بزنـــی، فلکـــت می کنند. دولت شـــان عـــوض شـــده و اآلن اینجـــا حـــرف از هوافضـــا 
گـــر فضـــا نمی بریدمـــان، الاقـــل از آهن های ســـکوی  گفتـــم: ا حتـــی مـــن بـــه آنها 
کنید؛ تا ســـوارش شـــویم و در هـــر دور یک بار  خ و فلک درســـت  پرتـــاب، یـــک چر

برویـــم هوا.
گفتند: ببر صداتو؛ دم بریده! اما آنها 

دل من خیلی شکســـت؛ چون مـــن و همین طور تو، دم بریده نیســـتیم؛ بلکه اصا از 
که »میمون داوطلـــب فضانوردی،  اول دم نداشـــته ایم. اصـــا اصلنش در شـــرایط پذیرش بـــود 

نباید دم داشـــته باشـــد؛ تا راحت بتواند روی صندلی بنشـــیند و اذیت نشـــود و آرام بگیرد.«
گفتنـــد: یعنی  کنیـــد برگردم به جنـــگل خودمـــان؛ اما  گفتـــم ولم  میمونـــه جـــان، حتی بـــه آنها 
کنـــی؟! ننگ  خواســـتار تعطیلـــی صنعـــت هوافضـــای دولت اعتدالـــی؟! قصد داری رســـوایمان 

تو! بر 
و رویشان را برگرداندند آن ور.

میمونه جان!
که می خواهم  اآلن اینجـــا دیگـــر موجود بی جان را هم به فضا نمی فرســـتند؛ چه برســـد به مـــن 

کـــه در دولـــت قبل  بـــه عنـــوان موجـــود زنده بـــه فضا بـــروم. البتـــه یک بـــار، یک ماهـــواره را 
رونمایـــی شـــده بـــود، آوردنـــد و در دولت تدبیر با اســـم جدیـــد دوبـــاره رونمایی 
کردنـــد و من امیدوار شـــدم؛ امـــا بعدش فهمیـــدم می خواســـته اند هوافضا 

گرامی باشـــد؛ و مثل سر  هم مثل هســـته ای، روحش شـــاد و یادش 
کنم به جـــای فاتحه خواندن، یک  ک رفتن بود؛ ولی فکـــر  خـــا

کردنـــد؛ تا غرب خوشـــش بیاید. دقیقه ســـکوت 
میمونه جان!

که تعویض شـــده؛ امـــا نمی دانم چرا  در بـــازی سیاســـت، ایـــن دولت اســـت 
که نیمکت نشـــین اســـت. اآلن علم و فناوری و پیشـــرفتن اســـت 
من هم دیگر تمرینات ورزشی ندارم و شکم آورده ام. خیلی ببخشید.

میمونه جان!
کـــه نمی توانی برســـی؛ اما مـــا آفتاب  کـــه بـــروی، نهایتش به خورشـــید  این هـــا می گوینـــد: فضـــا 
کور  برجـــام را آورده ایـــم جلـــوی چشـــم همـــه و همـــه بـــه آن رســـیده  اند. فقـــط عینـــک بزنیـــد؛ 

. ید نشو
میمونه جان!

کرده اند  گیرم. مـــن و موشـــک ماهواره بـــر را بایگانـــی  دوســـت داشـــتم بیایـــم و تـــو را ببینـــم؛ اما 
کننـــد؛ و آن وقت  و آرشـــیو شـــده ایم. امـــا نتـــرس؛ قـــرار اســـت بـــه زودی مـــا را به مـــوزه منتقـــل 

کنیم. می توانـــی بیایـــی و از مـــن بازدیـــد بـــه عمل بیـــاوری و دیـــداری تـــازه 
قربان تو، میمون فضانانورد

تاریخ: دولت یازدهم

ریشه یایب

م.ح. فیض 

کنیم بی محابا ریشه یابی می 
کنیم برق آسا ریشه یابی می 

که دلسوزیم بعد از هر فساد بس 
کنیم زود آن را ریشه یابی می 

در همایش های ملی می رویم
کنیم شیک و زیبا ریشه یابی می 

کج"  گر نهد معمار  "خشت اول 
کنیم تا ثریا ریشه یابی می 

یک نفر هم تیشه را بر ریشه زد
کنیم! باز آنجا ریشه یابی می 

گفت او گفتم از وضع فساد و 
کنیم.. باشد آقا ریشه یابی می 

کنیم شاخه های شاخ را ول می 
کنیم هی فقط ما ریشه یابی می 

البته امروز قدری خسته ایم
کنیم صبح فردا ریشه یابی می 

دلنوشته ی یک میمون فضانانورد

انمه ای از آرشیو هوافضا
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بهزاد توفیق فر

آژانـــس بین المللـــی اشـــیای نورانـــی و خاموش ســـازمان ملـــل متحـــد )IALTO( در 
کرده و  قطعنامـــه ای ضدایرانـــی، رؤیت اشـــیای نورانی را در آســـمان ایران محکـــوم 

آن را حمایـــت از تروریســـم و نقض آشـــکار حقوق بشـــر دانســـت.
خبرگـــزاری راه راه / ســـرویس قطعنامه: دبیـــرکل آژانس بین المللی اشـــیای نورانی و 
خاموش در اولین قطعنامه  ششـــصد و شـــصت وشـــش ماده و هیـــچ تبصره ای خود 

کـــه بـــه امضای همه اعضای شـــورای ُحضار این آژانس رســـیده اســـت، آورده:
مـــاده ســـیزدهم: مجمع عمومـــی آژانس، رؤیت شـــئ  نورانـــی در آســـمان جمهوری 
کشـــور  اســـامی را مصـــداق آشـــکار نقـــض حقـــوق بشـــر در این 
کشـــور از  دانســـته و خواســـتار تغییر ســـریع حکومت این 

جمهوری به شاهنشـــاهی مشـــروطه اســـت.
مـــاده شـــصتم: دیده شـــدن شـــئ  نورانی در آســـمان 
کودکان  گزارش های پیشـــین درباره اعـــدام  ایـــران، 
زیـــر یک ســـال را تایید می کنـــد لذا شـــورای ُحضار، 
بـــا قـــوت از جمهـــوری اســـامی ایـــران می خواهـــد 
کـــه حکـــم قصـــاص را در همـــه مـــوارد بخصـــوص 
بـــرای قاتـــان حرفـــه ای، متجاوزیـــن بـــه عنـــف و 
قاچاقچیـــان عمـــده موادمخـــدر، ُملغـــی اعـــام و 

کشـــور فراهـــم نماید. زمینـــه خـــروج آنـــان را از 
نورانـــی در  مـــاده شـــصت و ششـــم: رؤیـــت شـــئ  
نـــوع  از  تهدیـــد  منزلـــه  بـــه  هرکشـــوری  آســـمان 
درجـــه یک محســـوب می شـــود، نـــه تنهـــا برای 
کشـــورهای همســـایه و اســـرائیل، بلکه برای همه 
کشـــورهای جهان و حتی آمریـــکا. پس مقتضی 
ع وقت نســـبت به  اســـت دولت ایران در اســـر
آزادی همـــه زندانیـــان سیاســـی و رفـــع حصر 
جاسوســـان و مجرمیـــن انقـــاب رنگـــی ســـال 

کنـــد. 2۰1۰ .م)13۸۸ .ش( اقـــدام 
گزارشـــات  بـــه  بنـــا  مـــاده شـــصت و شـــش: 
رجـــوی،  مریـــم  منبـــع  یـــک  از  رســـیده 
رهاســـازی شـــئ  نورانی در آســـمان ایران، 
کار عوامـــل رژیم دولتی ایـــران و به منظور 
انحراف اذهان از پیروزی های بزرگی اســـت 
کـــه ارتـــش آزادی بخـــش، در عملیـــات "فروغ 
جاویـــدان 2" بـــه دســـت آورده انـــد. بـــا توجه به 
کشـــتار مردم  ایـــن مهـــم، توقـــف هرچه ســـریعتر 
در  نسل کشـــی   و  میانمـــار  بی دفـــاع  و  مســـلمان 

ســـین کیانگ و صربســـتان موردنظـــر اســـت.
ماده ششـــصد و شـــش: شـــورای ُحضار )IALTO( از دولت ایران می خواهد تا اجازه 
دهـــد همـــه مردم ایـــران بتوانند درکمـــال آزادی "فروشـــنده" غیرت، شـــرف، وطن و 

که دوســـت دارند، باشند. ســـایر مواردی 
 همچنین در این قطعنامه از ایران خواســـته شـــده تا دســـت از موشـــک باران یمن 
برداشـــته و ضمن تحویل هرچه ســـریعتر قاتـــل بروس لی، به بازرســـان آژانس اجازه 
دهـــد تـــا بـــدون محدودیت زمانـــی و مکانـــی و آبرویـــی، از همـــه مکان هـــای ایران، 

کامـــل و عمقی به عمـــل آورند. بازدیـــد 
کنـــش به این اقـــدام، لبخند معنـــی داری زده  ســـخنگوی وزارت امورخارجـــه، در وا

گفت: باشـــه! و 

محمد کوره پز

کجاست؟ حلب 
الف( توی انبار

ب( دوبی، مرکز خریددوم دست راست 
ج( آنتالیا، دم ساحل

د( خیلی خوبه، لطفا وقتشوبیشترکنید!

2-  علت سقوط موصل چه بود؟
الف( لیز بودن زمین

کنسرت ماهان ب( لغو 
غ نمی دین، همین می شه دیگه ج( به فیلم من سیمر

د( حاال این دفعه محکم ببندنش سقوط نکنه 

گر در سوریه نجنگیم... 3- ا
الف( خودشون خسته می شن ول می کنن

ب( هزینه جنگ رو میاریم باهاش "ِجم" می خریم
کانادا تا تموم بشه ج( خب تو شیراز بجنگین. ما هم می ریم 

کی دوباره آف بخوره... د( معلوم نیست 

که به جنگ داعش می رود، در واقع از......خود می گذرد. کسی    -4
الف( ِپتی

ب( پورش
ج( پول توجیبی

د( پیکو دوبل با سس پارمیدا

گر داعش به ایران بیاید.... 5- ا
الف( فرار می کنیم آمریکا

کمک ما ب( آمریکا می آید 
ج( با داعش هم برجام امضا می کنیم

د( فیلم فروشنده )2( را می سازیم!

قطعنامه ضدایرانی آژانس بین المللی اشیای نورانی و خاموش

محکومیت رؤیت 
ئش نوراین

 در آمسان ایران

آزمون معتبر ویژه سنجش میزان گاگولیت فرهنگی!

گاگول تستینگ

اسفند
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محمد رضا رضایی

گاه اشـــک شـــوق  واقعا با بعضی جمات انســـان ناخود آ
که  کا انســـان وقتی اشـــک شـــوق میریزد  میریزد. چون 
کننـــده ولـــی دور از انتظـــار برای او  موقعیتـــی خوشـــحال 
کـــه قصـــد اشـــاره بـــه آن را داریـــم هم  خ دهـــد. اتفاقـــی  ر
کننـــده بـــود و هـــم دور از انتظار. ماجـــرا این  خوشـــحال 
که اواخر ســـال 95 پرزیدنت روحانی فرمودند: ما  اســـت 
کـــرده ایم و شـــرمنده مردم  بـــه همه وعـــده هامان عمل 

. نیستیم
که در  کننده اســـت  ایـــن اتفـــاق از این جهت خوشـــحال 
که خیلـــی از پدرهایش شـــرمنده ی زن و بچه  مملکتـــی 
که نـــه تنها  شـــان می شـــوند باألخره یـــک نفر پیدا شـــد 
شـــرمنده زن و بچه بلکه شـــرمنده مردمش هم نشـــده. 
دیـــدن شـــرمندگی یـــک مرد خیلی ســـخت اســـت و خدا 
را شـــکر مـــا این حـــس را در رئیـــس جمهور ندیدیـــم. اما 
کـــه عـــده ای بدخـــواه و بـــه  دور از انتظـــار از ایـــن جهـــت 
که  اصطـــاح دلواپـــس بـــا وقاحت بســـیار توقع داشـــتند 
که باز  روحانـــی در پایـــان دولتش شـــرمنده مردم باشـــد 

هـــم خدا را شـــکر تیرشـــان به ســـنگ خورد.
امـــا بعـــد از ایـــن اتفـــاق میمـــون پیـــش بینـــی می شـــود 
اشـــخاص دیگری هـــم به پویش #من_شرمنده_نیســـتم 

بپیوندنـــد و شـــاهد چنیـــن جماتی باشـــیم:

وقتی هیچکس شرمنده نیست

ای رشمساری، رشمساری، رشمساری...

و  سیســـتان  و  خوزســـتان  شـــرمنده مـــردم  ابتـــکار: 
بلوچســـتان و اصـــا همیـــن تهـــران و... نیســـتیم. فقط 
ســـفر  در  هســـتیم،  کـــش  مرا مســـئولین  ی  شـــرمنده 
افتادنـــد زحمـــت  بـــه  خیلـــی  خـــدا  بنـــدگان  اخیرمـــان 

کـــه  خودمـــان  مـــردم  ی  شـــرمنده  کام:  زیبـــا  صـــادق 
نیســـتم ولـــی از شـــرمندگی روی دیـــدن آمریکایـــی هـــا را 

کا آمریـــکا، شـــرمنده ام. نـــدارم. نمیدانـــم چـــرا ولـــی 

گفتیم شـــرمنده نیســـتیم.  کـــه قبـــا هـــم  آخونـــدی: مـــا 
باألخـــره بیمـــه بودنـــد، به مـــا چه؟

کســـی  ســـایپا مطمئن: خدا را شـــکر بعد از تصادف پراید 
که شـــرمنده اش باشـــیم. زنده نمی ماند 

کـــه نیســـتم ولی نگرانـــم. با  بانکـــی مـــون: من شـــرمنده 
کـــه دیگر مســـئولیتی نـــدارم ولی همچنـــان نگرانم.  این 
گویـــا ربطی به مســـئولیتم نداشـــته، به طـــور پیش فرض 

نگـــران بوده ام.

شـــرمنده  بایـــد  شـــما  نیســـتیم،  شـــرمنده  مـــا  کروبـــی: 
کـــه هیچکس  باشـــید. باألخـــره ما اجازه هایی داشـــتیم 

نداشـــته.

باألخـــره هرکـــس  نـــدارد.  صفـــدر حســـینی: شـــرمندگی 
گنجایشـــش مـــی توانـــد از ســـفره ســـهم ببرد.  انـــدازه ی 
گنجایشـــمان زیـــاد بود ســـهممان از ســـفره انقـــاب زیاد 

. شد

عارف: شرمنده نیستم و نظری هم ندارم.

حســـام الدیـــن آشـــنا: آیـــا بیـــن شـــرمنده نشـــدن رئیس 
جمهـــور و برجـــام رابطـــه ای وجـــود نـــدارد؟
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بهزاد توفیق فر 
طراح: فاطمه قلی پور

لیوان ُپر، لیوان خایل، لیوان!
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بعضـــی آدم  ها بدبین هســـتند و همیشـــه نیمـــه خالی 
که ســـال 1395  لیـــوان را می بینند، مثـــال تا می فهمند 
بـــه نـــام "اقتصادمقاومتی، اقـــدام و عمـــل" نامگذاری 
شـــده، ســـریع می گوینـــد چـــون دولـــت در ســـه ســـال 
گذشـــته فقط حـــرف زده، پس ســـال چهارمـــش را هم 
کند!  که بیشـــتر دقت  به نـــام اقتصادمقاومتـــی زده اند 
بعضـــی آدم هـــا ولی خوشـــبین هســـتند یعنی همیشـــه 
نیمـــه ُپر لیـــوان را می بینند، مگر اینکـــه لیوان نیمه ُپری 
نداشـــته باشـــد؛ مثال دلیـــل نامگذاری را نیـــاز به توجه 
بیشـــتر بـــه موضـــوع مهـــم و راهبـــردی اقتصادمقاومتی 
می داننـــد و ضمـــن تقدیـــر و تشـــکر از تالشـــهای ســـه 
ســـاله دولت، برایـــش آرزوی موفقیت نیـــز می کنند. اما 
کـــه اصـــوال عادت  یـــک بعضـــی از آدم هـــا هم هســـتند 
وابسته شـــان  هردلیـــل  بـــه  کـــه  آنهایـــی  بـــرای  دارنـــد 
هســـتند، ببیننـــد، حاال لیـــوان نیمه ُپر ندارد، نداشـــته 
هـــم  لیـــوان  می بیننـــد...  را  لیـــوان  خـــود  باشـــد! 
نیســـت؟! جای خالی لیوان را می بیننـــد، جای خالی 
که هســـت و تازه بـــا جدیت،  هم نیســـت، خاطـــره اش 
اصـــرار و پشـــتکار قابـــل تقدیـــری تالش می کننـــد به هر 
شـــکل ممکـــن "واقعـــا بـــه هـــر شـــکل ممکـــن" آن را به 
ِگردشـــده  شـــما هم نشـــان دهنـــد و وقتی چشـــم های 
که چیـــزی نمی بینـــم" را در صـــورت مبهوت  و "نـــه مـــن 
خاصـــی  ناراحتـــی  و  عصبانیـــت  بـــا  می بیننـــد  شـــما 
ـــب عینک 

ُ
کـــه واقعا نمی بینـــی؟!... خ هـــوار می زننـــد 

بزن...

ونده ای برای پایان یافتن سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل پر

لیوان ُپر، لیوان خایل، لیوان!
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احسان مالیی

قبـــا  یـــک  روزی  نمی         شـــد؛  گـــم  خیـــاط  ســـوزن  گـــر  ا
خـــت و کـــه ایـــن مثـــل می         د گم نمی         شـــد؛ صد از اســـرائیلیات اســـت و اصـــل آن تحریـــف شـــده. اصـــل عـــده         ای از ضرب         المثل         دانـــان معتقدنـــد  کلیـــد  گر  کس دیگـــری را دلیل روزه قفل         هـــا را می         گشـــودم« و قصـــد از ضـــرب ایـــن مثل مثـــل بدیـــن ســـان اســـت:»ا که وقـــت خریده         شـــود و  که آن باشـــد  کابـــر معتقدند  گذشـــت 1۰۰ روز از شـــروع دولت اصلـــی بی         کفایتـــی خـــود قـــرار دهـــد. ا شـــأن نـــزول ایـــن مثـــل 

یازدهـــم می         باشـــد. 

که فـــان عمل چقدر به یک پاپاس هم نمی         ارزد کم عمل ارزش دارد؟ داده می         شـــود! در ایـــن مثل»یـــک پاپاس« ایـــن مثل در جواب به این ســـؤال  کبار بـــرای نقض این معنای»تقریبـــا هیـــچ« می         دهد و خبـــر از ارزش  کبـــار دیگـــر در آتـــی غـــرض برای عملشـــان چنـــد پاپـــاس می         دهند تـــا ارزش می         دهـــد. البته بعضـــی از علمـــای  کننـــد؛ هـــر چنـــد علمـــای  کنند و آبرویشـــان برند.کار را زیـــاد  کننـــد و اســـتیضاح  خفتشـــان 

که پول ســـیاه)نفت( هم برای مســـئله این اســـت. شـــاید هم مســـئله این نباشد. عده پول سفید برای روز ســـیاه یا پول سیاه برای روز سفید؟ پول سفید برای روز سیاه کثیـــری دارند  ج هم         چـــون افیـــون اعتیـــادآور و خانمان         ســـوز روز ســـیاه، هـــم در روز ســـپید اســـت. اصا نفحـــات این قلیلـــی نظر  کـــه باید اقتصاد نفتـــی را برای و انـــوار ایـــن ترکیـــب خفـــن جان         ســـوز اســـت؛ بـــه همین مـــاده لـــز کمـــپ خســـباند تـــا بتـــوان درد حاصـــل از برهان، بـــزرگان معتقدند  کمبـــود آن را در آتـــی از جـــان رهاند.روز مبـــادا در 

کرد کار  که  گرفت، جان برادر  از مفهـــوم آن پیداســـت؛ مزد آن  کـــه  که امروزه در ایـــن مثـــل همـــان طـــور  که بیش         تر بتواند مربوط به ســـده         های نخســـتین اســـت چرا  کســـی اســـت  کار بکشـــد و ســـود روی سود بکشد. هر چند اقتصاد لیبرالی مزد از آن  کنـــون این مثل نســـخ نشـــده؛ لکن فضـــا معتقدند از این و آن  ع اقتصاد، از آِن َمثل ماضِی نســـخ شده         اســـت.که ا که مضار

کسی نهادن انداختـــن می         باشـــد، نان در انبان  کســـی  تـــوپ درون خانـــه  گـــر اقبـــال یارتان ماننـــد  گفتمـــان را باز کـــه یـــا پاره می         شـــود یـــا نمی         دهـــد و یا ا گر بـــاب  که شکســـته         اید باشـــد به شـــما بازگردانـــد. البته ا کذایی را  کنیـــد آن وقـــت توپتـــان را می         دهد. ولـــی غافل از کنید شـــاید بگوید اول شیشـــه  کـــه شیشـــه را درســـت         کنید، تـــوپ را مصادره         کند و تعمیـــر  کـــه نـــان را در انبـــان خـــودت نـــان را همی         خـــوَرد. و بـــه ریش شـــما دمی خنـــدد. پس ایـــن  کـــه والعاقبـــُة للمتقین.ای دانـــای نهـــان! بـــدان  بگـــذار 

دزدی

 حسن بشتاب

 دزد ها جنس ناب می دزدند
کتاب می دزدند  بی حساب و 

 عده ای از حساب می دزدند
 عده ای بی حساب می دزدند

 آب را توی شیر می ریزند
 کره از توی آب می دزدند

 برق را از درون چاه خا
گاب می دزدند  روی یاران 

کهف را از غار  سگ اصحاب 
 در همان حال خواب می دزدند

 کفن تازه مرده را ازقبر
کمی اضطراب می دزدند  با 

 مال صاحب عزای مفلس را
 در ایاب و ذهاب می دزدند

 شب اول نکیر و منکر را
 با سؤال و جواب می دزدند

خ  گرز را از عوامل دوز
 در زمان عذاب می دزدند

 حوری بندگان مومن را
 توی بزم شراب می دزدند

کمی زحمت گرچه با   عده ای 
 عده ای فوت آب می دزدند

 عده ای هم به اسم دین خدا
 به امید ثواب می دزدند

 دزدها با چراغ می آیند
دزدها جنس ناب می دزدند

رشح الغه یف رضب االقتصاد
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مسعود شیخ حسینی

کسم از بهر مال و جاه نزاع )حافظ(  که نیست با  قسم به حشمت و جاه و جال شاه شجاع / 
که شـــاه شـــجاع        ها با  شـــاعر در ایـــن بیـــت عدم نـــزاع و رقابـــت در اقتصـــاد را عامـــل رکـــود می        داند. زمانی 
حشـــمت و جـــاه و رانـــت بـــازار را در قبضه خود دارنـــد؛ دیگر فرصتی بـــرای تولیدکنندگان نوپـــا نمی        ماند و 

کنـــار می        روند.  آن        هـــا به مـــرور از این صحنـــه و نزاع 

که این آب خورد رخت به دریا فکنش )حافظ( عرض و مال از در میخانه نشاید اندوخت / هر 
کاتب این  کـــه  کاذب را خواســـتار اســـت. )عرض   همان ارز اســـت  در این بیت شـــاعر مبارزه با شـــغل های 
ع دوم  لی اســـت. در مصر کنایه از دال نســـخه دچار غلط امایی شده        اســـت( مـــال از در میخانه اندوختن 
برخـــورد شـــدید با مفســـدان و متخلفان بازار ارز مد نظر اســـت. مـــراد از رخت به دریا فکنـــدن، دهان فرد 

را ســـرویس         کردن است. 

ک تیره تا نشد از خویشتن فنا / نی در فزایش آمد و نی رست از رکود )مولوی(  آن خا
ک تیره از  کـــه آن خا ک تیره مراد آمریکا اســـت. شـــاعر اعتقـــاد دارد تا زمانی  نـــی اســـتعاره از ایـــران و آن خا

خویشـــتن فنا نشـــود و فرونپاشـــد. نی به خودی خود، توانایی رســـتن از رکـــود را ندارد. 

گندم بفروخت / من چرا ملک جهان را به جویی نفروشم )حافظ( پدرم روضه رضوان به دو 
گوشـــه        ای از طنـــز ظریف و اســـتادانه حضرت حافـــظ را می        بینیم. او این بـــار مقوله تورم  در ایـــن بیـــت باز 
کـــه در زمـــان پدرشـــان، 3۰ متر روضه  را دســـت-       مایه طنـــز خـــود قرارداده        اســـت. در ابتـــدا اشـــاره می        کند 
که در زمـــان خود با  گنـــدم فروخته        اســـت. و این در حالی اســـت  کازیـــون را، پـــدر دو  رضـــوان، آن زمیـــن ا
کل جهـــان را خریـــد. او با اســـتفاده از صنعت اغـــراق و پارادوکـــس این نقـــد ظریف را در  جویـــی می        تـــوان 

کرده        اســـت. مســـئله تورم ارائه 

ساقی سبوکشان را می         خرمی نیفزود / برجام می        بیفزا لعل طرب        فزا را )فروغی بسطامی(
کنـــد. ســـبوکش در قدیم به  کـــه برجـــام را اجرا  در ایـــن بیـــت شـــاعر از معشـــوق خود درخواســـت می        کند 
کنایه  که معامـــات بانکی بیـــن دول را انجـــام می        داده        اســـت و می        خرمی نیفـــزودن  گفته می        شـــد  کســـی 
ع اول بـــه مشـــکات در معامات بانکی در پســـابرجام اشـــاره  از مشـــکات فراوان اســـت. شـــاعر در مصـــر
ع دوم از معشـــوق درخواســـت تســـریع در اجرای برجـــام را می        کنـــد. )در قدیم  می        کنـــد و ســـپس در مصـــر
کنند؛ در میدان جنگ ســـرعت  گر انگشـــتری با نگین خاص را به دســـت  که ا جنگ        جویان باور داشـــتند 

عمـــل بیشـــتری دارند. آن انگشـــتر به لعـــل طرب        فزا مشـــهور بود.( 

ما از برون در شده مغرور صد فریب / تا خود درون پرده چه تدبیر می        کنند )حافظ(
کـــه از بیـــرون در )در مجاز  از مرز  اســـت(  کـــه وعده       هایی  در این        جـــا شـــاعر ایـــن نکتـــه را یادآور می        شـــود 
داده می        شـــود فریبـــی بیش نیســـت و نباید بـــه آن مغرور شـــد. در نقطه مقابل از دولـــت تدبیر می        خواهد 

کند. کند و مشـــکات اقتصـــاد را با توجه بـــه نیروی درونـــی برطرف  کـــه بـــه درون توجه 

یت اقتصاد و مشکالت آن نگاهی گذرا به تعدادی محدود از ابیات شاعران با محور

پشِت کوچه       ابِغ شعر

 اخیرا یک عدد #فیش_حقوقی
 رسید از دست #نامردی به دستم

که َمهری یا حقوقی؟! گفتم   بدو 
 که از تعداد ارقام تو مستم

 بگفتا بنده هم ناچیز بودم
 ولی در مسند دولت نشستم

کرد”  “کمال همنشین در من اثر 
 وگرنه من همان یارانه هستم...

 سیدمحمد حسینی

از زبان یکی از مدیران با فیش حقوقی نجومی

از هر طرفی روانه شد طعنه و نیش
کردی تو مرا دچار ترس و تشویش

آخر چه بدی نموده ام بنده به تو
اسرار مرا فاش نمودی ای فیش...

م.ر.ی
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وال»آن چه خود داشت ز بیگانه تمنا«سازی ملی ر

اگرچه دوست به چیزی منی        خرد ما را...
سمیرا قره داغی

از: باال
به: ادارات تابعه

موضوع: مهم
پیوست: تقریبا هیچ!

بـــه  اقتصـــادی«  ســـال»اقدامات  تبریـــک  بـــا  احترامـــا 
جلســـات  خروجـــی  بـــه  نظـــر  می        رســـاند؛  اســـتحضار 
کارگروه تعیین مصادیق  کارشناســـی برگزارشده از ســـوی 
که نداریم« بدین وســـیله لیســـت نهایی  »اقام ضروری 

ح زیر اعـــام می        گـــردد: مـــورد تصویـــب بـــه شـــر
کاهـــش حجم دماغ- اســـتیج-  آدامـــس بادکنکـــی- ژل 
رســـوب        گیر ســـماور- ســـنجاق قفلی- نخ لحـــاف        دوزی- 
کوبلـــن- تیـــزر فیلم- ســـیگار-  خ خیاطـــی-  ســـوزن چـــر
ســـس  پنیـــر-  آب  جاقاشـــقی-  ایربـــاس-  کلیپـــس- 
گل- ســـوزن تـــه- گـــرده  ک        کـــن-  گوجه        فرنگـــی- مدادپا
گل  کائـــو-  کا        گـــرد- مربـــی و بازیکـــن دســـته یک- پـــودر 
ادویه        جـــات-  پـــا-  زیتـــون- ســـنگ  روغـــن  مصنوعـــی- 
دمپایی پاســـتیکی- ســـاعت دیواری- بوگیـــر یخچال- 

دورهمی. شـــاقی-  آچـــار 
کاربـــرد تمامـــی محصوالت فـــوق در  بـــا توجـــه بـــه عـــدم 
مـــوارد  از  می        شـــود  پیشـــنهاد  اداری،  روزانـــه  مصـــارف 
غیرکاربـــردی به عنوان»جایـــزه« در برنامه        ها و همایش-

       هـــای ســـاآلنه اســـتفاده شـــود؛ تموم شـــه بره.

از: پایین
به: باال

موضوع: عرض ادب
پیوست: دعای خیر

احترامـــا ضمـــن تقدیـــم تبریـــکات فـــراوان بـــرای نیل به 
ســـال»اقتصاد  وســـیله  بدیـــن  تعیین        شـــده،  اهـــداف 

می        گـــردد.  تصحیـــح  عمـــل«  و  اقـــدام  مقاومتـــی، 
کردم- خدا حافظ با تشکر- غلط 

از: مسافر مسیر بانه- ترمینال غرب
به: باال

موضوع: دست        بوسی
اصـــل  آبـــی  خـــودکار  ده        تایـــی  بســـته  شـــش  پیوســـت: 

ن ســـتا و هند
بـــا عـــرض ســـام و روزبخیـــر، ایـــن جانـــب همـــان جوان 
رعنـــای ســـیبیل مشـــکی خـــط یـــک بـــی آر تی هســـتم. 
می        خواســـتم به خاطر تاش شـــبانه        روزی مســـئولین در 
حـــذف ســـفره        های پاســـتیکی چهارنفـــره، شـــش        نفره و 
کیفیـــت از خدمتگزاران تشـــکر نمایم.  هشـــت        نفره فاقد 
کمال  از همیـــن جا دســـت تـــک تک شـــما را بوســـیده و 

توفیـــق عزیزان را خواســـتارم.

اهِل حال
که چیست  قدر اهل درد، صاحب درد می داند 
که چیست مرد صاحب درد، درد مرد می داند 

)وحشی بافقی(

 عباس احمدی

که چیست   حال اهِل حال، صاحب مال می داند 
که چیست  مرد صاحب مال، عشق و حال می داند 

کرده باشد زندگی  آنکه یک چندی در ایران 
که چیست  حیف و میِل مال بیت المال می داند 

 آنکه بر همسایگان بخشیده باشد نفِت مفت
که چیست  رمز دیپلوماسی فعال! می داند 

که پشتش محکم است کردی آن زمین خواری   فکر 
که چیست؟  حرمت اوقاف یا انفال می داند 

کیسه ام”  “شاهدان در جلوه و من شرمسار 
که چیست!  بار عشق و مفلسی حّمال می داند 

کوش”  “سخت می گیرد جهان بر مردمان سخت 
که چیست  کار آسان را فقط دالل می داند 

 در پی درس و هنر رفتن تهش بیچارگی است
که چیست  زندگی بازیکن فوتبال می داند 

کجا که بگیرد زیرمیزی از   آن پزشکی 
که چیست؟  حال آن اورژانسی بد حال می داند 

 فرد مستضعف بدان از چند نقطه، چند عضو
که چیست که شد پامال می داند   سوز حقی را 

که در این اشعار باشد مستتر  نکته ای را 
که چیست  یک جوان انِتلکتوآل می داند 

گفته ایم که ما عریان و روشن   ور نه اینها را 
که چیست کسی حتی خر دّجال می داند   هر 

 قدر زر زرگر شناسد قدر شعر بنده را 
که چیست کّله پز و بقال می داند   شاطر و 

 ارتباط بین این ابیات پیچاپیچ را
که چیست   غالبا تنها »شکرتیغال«1 می داند 

گیاهی دارویی و از آن مهم تر! تخلص شاعر است. 1. شکر تیغال نام 

کی اداره خرد کارمند شا از: 
به: باال

موضوع: سؤال 
پیوست: نعنای خشک        شده بهداشتی

کارمنـــد خرد  کارگروه»چـــرا  مطمئنـــم پس        فـــردا ناچاریـــد 
ک می- ســـر پســـتش چرت می        زنـــد؛ آن یکی ســـبزی پـــا

       کنـــد؛ دیگـــری یـــک بســـته برگـــه آ4 بیت        المـــال را زده زیر 
بغلـــش دارد می        برد خانه« هم تشـــکیل دهیـــد. هر چند 

کمـــی دراز به نظر برســـد. کارگروه  به عنـــوان اســـم 

از: معاونت زنان و خانواده باال
به: باال

موضوع: درخواست در چارچوب
گل قرمز پیوست: 

لطفـــا اطاعـــات تکمیلـــی در خصـــوص تعـــداد، ســـایز، 
اولویـــت تحویـــل و هم        چنیـــن لیســـت مبـــادی رســـمی 
واردات محصـــوالت پوســـت و مـــو و زیبایـــی بـــه صورت 

گـــردد. کســـل ضمیمه  ا فایـــل 

کار از: جوان جویای 
به: باال

موضوع: دست مریزاد
پیوســـت: دعـــای خیر بـــا تمرکز بـــر فرزندان و نســـل        های 

آینده مســـئولین
با سام

گونـــی بچرخانیـــد؛ ببینیـــد وام با  لطفـــا یک دســـتی تـــه 
ســـود منطقـــی نیـــز واردمی        گـــردد یـــا نه یـــا چی؟

از: اداره جزء
به: باال

کن! موضوع: داور دقت 
پیوست: قربون حواس جمع

بـــا عنایـــت بـــه تولید شـــهاب ســـه، ناوشـــکن جمـــاران، 
2۰درصـــد،  اورانیـــوم  پهبـــاد،  رمزگشـــایی  سیســـتم 
هنرســـتان انیمیشـــن، پـــل ســـازه        ای، روبـــات مین        یاب، 
ســـامانه بـــاروری ابرهـــا و خـــودروی الکتریکی بـــا تکیه بر 
تـــوان داخلـــی، از درگاه بـــاری تعالـــی نکته        بینـــی، دقـــت 

نظـــر و اقتصـــاد مقاومتـــی عزیـــزان را مســـئلت دارم.
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م.ر. سیخونکچی

- نام؟
+ رضا

- اتهام؟
+ تاش در جهت اقتصاد مقاومتی!

- مسخره میکنی؟
+ نه بخدا!

گرفتنت؟ - واسه چی 
کـــه اومـــدن  کارگاه بـــودم  + نمیدونـــم واال! یـــه روز تـــوی 

. فتنم گر
کی داری و نمیدونی؟ از بانک  - نمیدونـــی؟ اینهمه شـــا
کار و وزارت امور  گرفته تـــا اداره  و وزارت صنعـــت و بیمـــه 

کی ان! خارجه از تو شـــا
+ چی بگم... من اصا نمیدونم قضیه چیه؟

- بانـــک مرکـــزی از تـــو به جرم جعل اســـکانس شـــکایت 
کرده!

+ بخدا دروغه... من اسکناس جعل نکردم!
کـــه ثابت  کلـــی ســـند ارائـــه داده  - دروغ نگـــو... بانـــک 
که بـــا همه 17 بـــار درخواســـت وام تـــو مخالفت  میکنـــه 
شـــده بـــوده و علـــی رغـــم اینکـــه تونســـته بـــودی 5۰ نفر 
کســـر از حقـــوق بیـــاری باز هـــم حتی یه  ضامـــن بـــا نامه 
کارگاه رو از  قـــرون بهت وام نـــدادن، پس پـــول تاســـیس 

کجـــا آوردی؟
+ طاهـــای خانمـــم رو فروختیـــم. دو تـــا موبایـــل خوب 
گفتیـــم حـــاال از همیـــن  کـــه فروختیـــم،  هـــم داشـــتیم 
موبایـــل چـــراغ قـــوه دارهـــا داشـــته باشـــیم مگـــه چـــی 
گردنبند داشـــت میخواســـت بده  میشـــه؟ مادرم هم یه 
کاســـبی.  کار و  که بزنید به  گفـــت اآلن میدم  بـــه دخترم، 
از صنـــدوق قـــرض الحســـنه مســـجد هـــم دو تومـــن وام 
کنار ال ســـی دی  گذاشـــته بودیم  گرفتیـــم. یه پـــول هـــم 
گفتیـــم خونـــه 5۰ متـــری تلویزیون به  5۰ اینـــچ بخریـــم، 

کار. گندگـــی میخواد چـــی  ایـــن 
کـــه  کـــرده  کشـــاورزی شـــکایت  - عجـــب... اداره جهـــاد 
گفتن در ایـــن منطقه خیار  علـــی رغم اینکـــه بارها بهـــت 
کارگاه  که  بـــه عمل نمیـــاد اما نه تنها خیار بعمـــل آوردی 
کـــه  کی ان  تولیـــد خیارشـــور هـــم راه انداختـــی. ازت شـــا
گـــوش نـــدادی و مرجعیت علمی شـــون رو  حرفشـــون رو 

ســـؤال! زیر  بردی 
گوش  که حرفشون رو  کی باشن  + واال باید از خیارها شـــا
نـــدادن و عمـــل اومدن! البته اونها راســـت میگفتن،  اما 
کوچیکی  گر یـــه تغییر  کـــردم دیدم ا کم مطالعه  مـــن یک 
کود  تـــوی دمـــای هـــوا و میـــزان آبیـــاری بـــدم و یـــه نـــوع 
کنم اینجـــا خیار عمـــل میـــاد... من از  خـــاص اســـتفاده 

طرف خیارهـــا معذرت میخوام، ببخشـــید!
- مسخره میکنی؟

ایراین بگیر

سیدمحمدحسینی

ای جوان تا میتوانی جنس ایرانی بگیر
جنس ایرانی در این اوضاع بحرانی بگیر

دائما با احمد و محمودها دم خور نباش
گیانی بگیر بی برو برگرد، چای دبش 

کستان نده نام برنج بر خمیر هند و پا
گلستانی بگیر کم بخور اما برنجت را 

کن قائنات زعفران ناب میخواهی سفر 
کمیاب خراسانی بگیر خ و  از طای سر

کرمان بخر نوشدارو خواستی خشخاش از 
کرمانی بگیر پسته و قاووت خود را نیز 

تا به آسانی بُبّری بند بند مشکات
یک سفر زنجان برو چاقوی زنجانی بگیر

کله پاچه لحظه ای غافل نشو از حلیم و 
خوب میچسبد در این فصل زمستانی، بگیر

کودسازی خودکفا هستیم ما در امور 
کود حیوانی بگیر  کود شیمیایی،  جای 

جای سلفی درکنار ایفل و دیوار چین
کتورهای سیمانی بگیر عکس با قلب رآ

کل دنیا را بگرد که می خواهی بگیری،  زن 
کیس تهرانی بگیر بعد از آن برگرد و آخر 

کاالی ایرانی، تمام خانه را کن از  پر 
که میدانی بگیر اسنوا را جای هر مارکی 

کیفیت هی نگو اجناس ایرانی ندارد 
من خودم میدانم اما جنس ایرانی بگیر

+ نه خب چی بگم... شما ببخشید.
کـــه بـــا پرداخت بـــه موقع  کـــرده  - اداره بیمـــه شـــکایت 
کارگرت باعث شـــدی یکـــی از باجه هاش  حـــق بیمه 5 تا 
کار بمونـــه و  کـــه مخصـــوص رســـیدگی بـــه شـــکایاته بـــی 

کارمنـــدش بیکار بشـــه.
کارگرهام بره  ع وقت میگـــم یکـــی از  + شـــرمنده، در اســـر

کنه! ازم شـــکایت 
- دیگه داری مسخره میکنی!

+ نه بابا... معذرت میخوام.
کـــه تو با  کرده  - نماینـــده وزارت امـــور خارجـــه شـــکایت 
تولید خیارشـــور باعث شـــدی چند تا شـــرکت فرانســـوی 
کـــه بعد از ســـفر هفـــت تا وزیـــر راضی شـــده بودنـــد برای 
صـــادرات خیارشـــور بـــا ایـــران قـــرارداد ببندنـــد منصرف 
بشـــن و این به بهبـــود تصویر ایـــران در جامعه بین الملل 

کـــه بعد از برجـــام اتفـــاق افتاده بـــود ضربه زده!
+ از طـــرف مـــن به اون شـــرکتها بگیـــد برگردن و قـــرارداد 
ببنـــدن، من خودم همـــه خیارشورهاشـــون رو میخرم و 

میخورم!
- من میگم داری مسخره میکنی نگو نه!

گیری افتادم.. خب چی بگم آخه! + عجب 
کار نوشـــته بعد از ســـه ســـال  - ایـــن رو چی میگی؟ اداره 
بـــا پیگیـــری هـــا و اصرارهـــا و آشـــنا دراومـــدن عمـــوت با 
آبدارچـــی اداره، واســـه ت تـــوی مرکـــز پژوهشـــی »نقـــش 
گیربکس پیـــکان در نجـــات فیتوپانگتونهـــای اقیانوس 
از  کـــه میتونســـتی  بـــوده  کـــرده  پیـــدا  کار  یـــه  اطلـــس« 
صبـــح تا ســـاعت دو بری اونجـــا و حقوق ثابـــت با عیدی 
کارانـــه و... بگیـــری امـــا قبـــول  و ســـنوات و تشـــویقی و 
نکـــردی و اومـــدی اینجـــا از صبـــح تـــا شـــب داری جون 
کردی.  کـــرده مسخره شـــون  کار شـــکایت  میّکنـــی. اداره 

کردی ناموســـا! ایـــن رو دیگـــه مســـخره 
کار هیچ ربطی به رشـــته تحصیلی  + بابـــا من دیـــدم اون 
نـــداره،  کســـی  نـــداره، بعـــد هـــم فایـــده ای واســـه  مـــن 
کاری راه بندازم هم بـــه درد مملکـــت بخوره،  گفتـــم یـــه 
کار و نون ببرن ســـر ســـفره زن و  هـــم چهارنفـــر بـــرن ســـر 
بچه شـــون... بعـــد هـــم نمیدونیـــد آدم شـــب خســـته و 
کیفـــی داره.. مرد باید خســـته  کوفتـــه میـــاد خونـــه چـــه 

خونه! بیـــاد 
- آهان.. همیـــن... همین... انجمن روانشناســـان هم 
که مرد باید شـــب  که با تکـــرار این جمله  کـــرده  شـــکایت 
کننده  کلـــی از مراجعه  کنـــه و...  کار  خســـته بشـــه و زیاد 

کم شدن! هاشـــون 
کـــردن... مـــن رفتم  + بابـــا ایـــن بـــار اینـــا دیگه مســـخره 
کنید  کار دارم... خودتـــون حکمـــم رو صادر  اآلن خیلـــی 

کارگاه! بفرســـتید دم 

بازجویی از یک بیش فعال اقتصاد مقاومتی

خدایی مسخره کردی!
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سید محمدعلی قربانی

1

+ بفرمایید داخل...مشکلتون چیه؟
که درد می       کنه. کمرم چند وقته   -

کی دردتون شروع شده؟ + از 
کـــه مـــن از رانـــت پدرم  کـــه مـــردم فهمیـــدن  - از وقتـــی 

کـــردم. اســـتفاده 
کمـــره، در  + عجـــب! تشـــخیص مـــن آه        گرفتگـــی از ناحیه 
کنید  و پنجره تـــون رو بـــه عایـــق ضـــد آه و نفریـــن مجهـــز 
و روزی ســـه مرتبـــه از روغـــن االغ در موضـــع درد بمالید.

2

+ نفر بعدی...
کرده - دکتر به دادم برس. این مسمومیت منو بیچاره 

کی دچار حاالت مسمومیت شدی؟ + از 
کشیدم  که پول نفت مملکت رو باال  - از وقتی 

+ شـــما با نفت مســـموم شـــدید، نگـــران نبـــاش، با چند 
مـــاه آب خنک خـــوردن حالتون خوب میشـــه. 

3

+ بعدی
کســـی حرف  کـــه با  - آقـــای دکتـــر، ایشـــون چنـــد وقتیـــه 

نمی        زنـــن و غـــذا هـــم نمی        خـــورن.
کی اینطوریه؟ + از 

کارخونه        شـــون ورشکســـت شـــد و مجبور  کـــه  - از وقتـــی 
کنن. کارگراشـــون رو اخـــراج  شـــدن هزار نفـــر از 

+ احتمـــاال ایشـــون بـــه خاطر غیـــرت ملی دچـــار دپرس 
تجویـــز  رو  چیـــن  از  واردات  براشـــون  شـــدن.  شـــدید 
کـــه انگار تو  کاری بـــا غیرت ملـــی می        کنه  کـــه یه  می        کنـــم 

چیـــن بـــه دنیـــا اومدن! 

سود هرن

محمدحسین مهدویان 

 بگو چه سود از این در پی هنر رفتن
 به جز تباه شدن، سوختن، هدر رفتن

کردن ها  در این زمانه خوشا اختاس 
کش ُتنبان خلق در رفتن  و بعد، چون 

ک آمریکا که شد به اروپا و خا گر   ا
گر نشد به امارات یا قطر رفتن  ا

که نداریم، زندگی یعنی  برای ما 
کمر رفتن گل قرض، تا   فرو درون 

 در عنفوان جوانی چه لذتی دارد
 به هر طرف پی یک شغل، در به در رفتن

کشورت هر روز  و یا به نیت خدمت به 
کاغ پر رفتن  مدام خیز و شنا و 

 ضروری است به شدت برای دخترها
 در این زمانه به دنبال یک پسر رفتن

 و آه بعد تأهل چقدر می چسبد
 شبانه روز به قربان یک نفر رفتن

 برای ما هنر و شعر، آب و نان نشود
ُگنده تر رفتن  خوش است در پی یک سود 

اقتصاددرماین یا درمانگاه اقتصاد!

4

+ نفر بعد
-سام آقای دکتر، من دل       درد شدید دارم.

+ چه وقت        هایی دردتون تشدید می       شه؟
که فیش حقوقیم رو می        گیرم. - زمانی 

باعـــث  گیـــر می       کنـــه و  زیادتـــون ســـر دلتـــون  + حقـــوق 
کرچک و شـــربت آبلیمو  دل       درد می       شـــه. براتـــون روغـــن 

کـــه قشـــنگ بشـــوره ببره. تجویـــز می        کنـــم 
البته ایـــن درمان موقتیـــه... در اولین فرصـــت یه معده 
گیر نکنه کنید تا دیگـــه  نهنـــگ رو جایگزیـــن معده       تـــون 

5

+ نفر بعدی
رو  یقـــه        ام  وجـــدان  عـــذاب  کـــه  وقتیـــه  چنـــد  دکتـــر   -

نیســـت.  هـــم  کـــن  ول  و  چســـبیده 
 + ورمم داره؟

که  - آخ آخ ورم ورم، داره دکتـــر داره... فـــردای اختـــاس 
کرده بود. از خـــواب پاشـــدم ورم 

+ خـــب! شـــما بایـــد یـــه مقـــدار از پولـــو بـــه مســـتحقش 
. ببخشـــید

بـــه زنـــم، پســـر وســـطیه، داداش  - بخشـــیدم دکتـــر... 
و... کوچیکـــه 

+ نـــه نـــه! اونـــا نه، چـــرا راه دور بریـــم، از خود من شـــروع 
 . کنید

- چقدر بنویسم؟
کافی باشه. کنم پونصد  + برای شروع فکر 

- بفرمایید.
+ اآلن حالتون چطوره؟ بهترید؟

- خیلـــی بهتـــرم، احســـاس ســـبکی می        کنـــم، یقه        امـــم 
گشـــادتر شـــده.
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ز مفت        خور  وز زندگی یک مدیر زحمتکش با حقوق نفتی و یک کشاور مقایسه نصف ر

برو کار یم        کن اگر بود کار...
محمد گلبهار

مدیرکشاورزساعت

که مشـــغول بیل        زدن زمین اســـت. )ما نرســـیدیم بیدارشدنش 6:۰۰ نیم ســـاعت اســـت 
ببینیم!( را 

خواب

که تولید خودش است7:3۰ خوابصبحانه می        خورد. یعنی نان و پنیر و سبزی و... 

خواب )زنگ ساعت را خاموش می        کند(علف        های هرز را می        چیند و می        ریزد جلوی بزها. ۸:۰۰

که دیشـــب بســـته به قیمت همـــان علف هرز 9:۰۰ گاوها را می        دوشـــد. ماســـتی را  شـــیر 
می        فرســـتد بازار.

گوشـــی  از خـــواب بیـــدار می        شـــود. 15-16 تماس از دســـت رفته را روی 
می        کند.  چـــک 

کـــه تازه به دنیا آمده ســـر می-9:3۰ یکـــی از بوقلمون        ها را برای ســـامتی نوه ششـــمش 
       برد و می        رســـاند به مستحق. 

کلـــی آدم معطل یـــک امضای او هســـتند.  کـــه  کـــم یـــادش می        افتد  کـــم 
اداره می        شـــود! عـــازم  فی        الفور 

کلم        های مزرعه را سمپاشی می        کند و پولش را نقد می        گیرد.1۰:۰۰ سمپاش می        آید و 
کـــه ســـر ارباب        رجوع        ها داد می        زنـــد؛ نامه- بـــه اداره می        رســـد. در حالی 

امضا می        کند. را         هایشـــان 

کرده- به مزرعه ایشان می        رسد.11:۰۰ نوبت آب –که قبا پولش را پرداخت 
در اثـــر امضـــای زیـــاد ســـردرد می        گیـــرد. چنـــد جـــور قـــرص می        خـــورد و 
پشـــت میـــز چرتی می        زنـــد. بـــه ارباب        رجوع        هـــا می        گوید دم در باشـــند تا 

کند. صدایشـــان 

کانال های آبیـــاری را بـــه بهانه نزوالت 11:3۰ یـــک نم بـــاران می        آید. شـــرکت آب تمامـــی 
آســـمانی می        بندد!

کلنز را با هزار زحمت یک لول جلو می        برد. کلش آو 

کلم        هـــای آفت        نـــزده را می        چیند و بـــه قیمت همان علـــف هرز می        دهد 12:۰۰ مقـــداری از 
به دســـت دالل میدان میـــوه و تره        بار.

کم        بهره بـــه او تعلق  کـــه وام 1۰ میلیونی  از طریـــق پیامـــک خبر می        شـــود 
کار چنـــد ارباب        رجوع دیگـــر را راه می        اندازد! کیفور می        شـــود و  گرفتـــه. 

کناری می        آید. پولش را نقد می        گیرد.12:3۰ گندم قطعه  رفقـــای اتاق        هـــای دور و بـــر را به صرف چـــای و بیســـکویت دعوت می-کمباین برای برداشت 
       کنـــد. بـــه ارباب        رجوع        ها می        گوید جلســـه مهمـــی دارد.

13:۰۰
کار اداری یک ســـاعتی به شـــهر می        آید. وقتی می        رســـد؛ می        گویند مدیر  بـــرای یک 

مورد نظر در جلســـه است!
کـــه خرید زمین بیشـــتر صرفه  جلســـه ادامه دارد. بحث ســـر این اســـت 

دارد یا ســـکه!

13:3۰
کار اداری شده و به مزرعه برمی        گردد. بی        خیال 

گاوها می        دهد. گندم        های برداشت        شده را به  کاه 
کمپوست. کارخانه  گاوها را می        فرستد به  کود 

با همکاران برای ناهار به سلف سرویس اداره می        رود.

کی بدهند خدا عالم است.14:۰۰ ناهار ادامه دارد!گندم برداشت        شده را به سیلو می        فرستد. پولش را 

سرپایی یک لقمه غذا می        خورد.14:3۰
کســـی نمانده.  بـــه اتاقـــش برمی        گردد. وقتـــی می        بینـــد از ارباب        رجوع        ها 
که خـــان دایـــی        اش دســـتش را در ایـــن اداره بند  خـــدا را شـــکر می        کنـــد 

کرده!

که به خانه می        رسد و از خستگی عین جنازه می        افتد زمین.15 برمی        گـــردد بـــه خانـــه و می        خوابـــد. بـــه همـــکارش پیامـــک می        زنـــد 
امـــروز خســـته شـــده و فـــردا را دورکاری می        کنـــد!
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گفتگو با یک مسئول که آقای دکتر است پیرامون اقتصاد مقاومتی

من هم برای اقتصاد مقاومیت آرزو دارم!
میم. سربزرگ

کردیم؛  که برای رســـیدن بـــه دفتر آقـــای دکتر طـــی  مســـیری 
و  آب      نمـــا  و  فـــواره  چنـــد  بـــا  بی      پیرایـــه،  و  ســـاده  بســـیار 
تعـــدادی درختچه       هـــای ژاپنـــی و بوته       هـــای یـــاس هلنـــدی 
گذشـــتن از چنـــد درب شیشـــه       ای  تزئیـــن شـــده      بود. بعـــد از 
گردوی بـــزرگ اتاق  و آسانســـور مخصـــوص، به درب چـــوب 
ایـــن جـــا دفتـــر  اشـــتباه می       کردیـــم چـــون  ولـــی  رســـیدیم، 
بـــه دفتـــر اصلـــی بایـــد دو درب  بـــرای ورود  بـــود و  منشـــی 
کـــه با رویی  چرم      پـــوش تو در تـــو را رد می       کردیـــم. آقای دکتر 
گشـــاده بـــه اســـتقبالمان آمـــد؛ روی مبل       هـــای تمـــام چـــرم 
کردیـــم تـــا بتوانیم  دفتـــر تقریبـــا ِولـــو شـــدیم و نفســـی تـــازه 
ســـؤاالت خود را از ایشان بپرســـیم. دکتر اسفندیار زنجبیلی 
داده اســـت؛  تغییـــر  به»مقاومتـــی«  را  خـــود  نـــام  حـــاال  کـــه 
کنـــون در حال  دارای مـــدرک دیپلـــم از دبیرســـتان بـــوده و ا
گذرانـــدن دوره دکتـــرای»ِاوری تینـــگ منیجمنت« به صورت 
غیرحضـــوری در دانشـــگاه»اوناباما«ی انگلیـــس اســـت. با 
این حـــال وقتی دکتـــر صدایـــش می      کنیم با شکسته       نفســـی 
که هنـــوز دکتر  کمیـــاب خـــود، می       گویـــد  و خضـــوع عجیـــب و 
کـــه دبیرکل»جمعیـــت اقدام  نشده      اســـت! او پیـــش از ایـــن 
کشـــور« باشـــد؛ مدیریـــت عاملـــی چنـــد  اقتصـــاد مقاومتـــی 
کلـــی راه      گشـــایی و راه      یابـــی، معاونت  شـــرکت بـــزرگ، مدیـــر 
کشـــور و مســـئولیت       های مهم و حســـاس دیگری  پیمایـــش 
گفتگـــوی  خالصـــه  ادامـــه  در  داشته      اســـت.  برعهـــده  را 

صمیمانـــه و چالشـــی مـــا را بـــا ایشـــان می       خوانیـــد:

اختیـــار  کـــه در  بـــرای وقتـــی  از شـــما  تشـــکر   ضمـــن 
خواننـــدگان مـــا قـــرار دادیـــد. بـــه عنـــوان اولیـــن ســـؤال 
بفرماییـــد هـــدف از تشـــکیل ایـــن جمعیـــت چیســـت و 

داده      اســـت؟ انجـــام  اقداماتـــی  چـــه  کنـــون  تا
 خواهش می      کنم!

کـــه هـــدف از تشـــکیل ایـــن   منظورمـــان ایـــن اســـت 
جمعیـــت تنها تعریف و تبیین اقتصاد مقاومتی اســـت یا 
اقـــدام عملی هم در این راســـتا به انجام رسانده      اســـت؟

 بله، دقیقا.
 آقـــای دکتـــر! بـــا توجه بـــه ســـوابق علمـــی و مدیریتی 
جنـــاب عالـــی، همراهـــی مدیـــران ارشـــد را چـــه قـــدر در 
ح       هـــای اقتصـــاد مقاومتـــی مؤثـــر می       دانید؟ اجـــرای طر

 البته بنده هنوز دکتر نشده       ام.
که  کمی بیش      تـــر درباره ایـــن جمعیت   ممکـــن اســـت 

کلی آن هســـتید، توضیـــح بفرمایید؟ عهـــده       دار دبیر 
 بلـــه! جمعیت اقدام اقتصـــاد مقاومتی یک جمعیت 
کـــه بـــرای اقـــدام  کامـــا خصوصـــی و مردم      نهـــاد اســـت 
پایه       گـــذاری شده      اســـت.  و  تشـــکیل  اقتصـــاد مقاومتـــی 
کهنه،  مـــا در ایـــن جمعیت با جمـــع      آوری ایده       های نـــو، 
مســـتعمل، ســـاده، خال      دار، تختـــه، الـــوار و غیره؛ تاش 
می       کنیـــم در رشـــد و توســـعه و تبییـــن، بیـــش از پیش به 
کنیم. در همیـــن  گســـترده       تر دســـت      پیدا دســـتاوردهای 
راســـتا و در برخی مـــوارد خاص، برخی راســـتاهای دیگر، 
کنفرانس،  کنـــون بیش از چندین نشســـت، ســـمینار،  تا
نتایـــج  کـــه  کرده       ایـــم  برگـــزار  گردهمایـــی  و  همایـــش 

داشته       اســـت. چشـــم      گیری 
 آقـــای دکتـــر! بـــرای خواننـــدگان مـــا بفرماییـــد ایـــن 
قبلـــی دارد؟ بـــا جمعیت       هـــای  تفاوتـــی  جمعیـــت چـــه 
 ســـؤال خیلـــی خوبی اســـت. جمعیت مـــا در اقدامی 
کامـــا بـــه      روز و جدیـــد، دســـت بـــه برگـــزاری  نوآورانـــه و 
گفـــت در جهان  کـــه بی       اغـــراق می      توان  کنگـــره زده  یـــک 
کم       ســـابقه و یا شـــاید بی       ســـابقه بوده      است و شـــاید شما 
گردهمایی  کنون شاهد نشست، ســـمینار، همایش یا  تا
دربـــاره ایـــن موضوع بوده       باشـــید امـــا هیچ      وقت شـــاهد 

کنگـــره در این بـــاره نبوده       ایـــد. بوده       اید؟ برگـــزاری یـــک 

 نه آقای دکتر، نبوده       ایم.
 آفریـــن! دقیقـــا همیـــن نوآوری       هـــا و جســـارت       ها در 
که جمعیت مـــا را از بقیه  دســـت      زدن به نوآوری       هاســـت 

جمعیت        هـــا متمایزتـــر و متضادتـــر می       کنـــد.
ح       هـــای اقتصـــاد   بلـــه! نقـــش مـــردم را در اجـــرای طر

مقاومتـــی چـــه طـــور ارزیابـــی می       فرماییـــد؟
کاما مهم، تأثیرگـــذار و خیلی مهم  البتـــه مردم نقش 
ح        هـــای  اجـــرای طر قابل      توجهـــی در  و  و سرنوشت       ســـاز 
اقتصـــاد مقاومتـــی دارنـــد. با ساده       زیســـتی، خـــودداری 
گســـترش فرهنگ  کاالهای داخلـــی و خارجی،  از خریـــد 
نخواســـتن و دوری از امیـــال انســـانی مرســـوم و...مردم 
می       تواننـــد عامـــل اصلـــی و فرعـــی و حتـــی تقاطـــع هـــر 
نـــوع اقتصـــادی باشـــند. بنـــده شـــخصا بـــه عنـــوان یک 
شـــهروند ســـاده و در راســـتای انجـــام وظایـــف ملی خود 
در جهـــت اجـــرای اقتصـــاد مقاومتی، نـــام فامیل خودم 
بـــا ســـرلوحه قـــراردادن  را به»مقاومتـــی« تغییـــر دادم و 
گام       هـــای بلندی در  الگـــوی خـــودم در زندگی توانســـتم 
کردی  کـــه البته پوشـــیدن شـــلوار  همین راســـتا بـــردارم 
گام       هـــای بلند، در این مهـــم، بی       تأثیر  هنگام برداشـــتن 

نبوده      اســـت. 
کاالهـــای  و  اجنـــاس  واردات  بـــه  کمـــک  بـــا  طرفـــی  از 
کاالهـــا در بـــازار به اشـــباع  خارجـــی باعـــث شـــدیم ایـــن 
کارشـــان و از یک طرف دیگر ســـختی  برســـند و بروند پی 
کـــه قـــرار بـــود بشـــود را بـــه جـــان شـــرکت       های  کاری  هـــر 
خودمـــان یا خانواده       مـــان خریدیم و نگذاشـــتیم صنایع 
و  ســـختی  تلـــخ  طعـــم  کار  و  کســـب  فعـــاآلن  و  داخلـــی 
عرق      ریختـــن را بچشـــند. در عـــوض صنایـــع داخلـــی هم 
روز بـــه روز بیش      تـــر از قبـــل، طعـــم شـــیرین تعطیلـــی را 
کار  کارگـــران بیـــکار، بیـــش از پیـــش از محل  چشـــیدند و 
کارخانـــه  خودشـــان مقـــاوم شـــدند. نمونـــه       اش همیـــن 
کاشـــی یا صنایع  کارخانه  کارخانه قند قزویـــن یا  ج یـــا  ار
ک یـــا خیلـــی صنایع  کفش و پوشـــا نســـاجی یـــا صنایـــع 

مقاوم      شـــده دیگـــر!
 یعنـــی ساده       زیســـتی و دوری از اشـــرافی       گری توســـط 
کشـــور هیچ نقشـــی در دســـت      یابی  مســـئولین و مدیران 

به اقتصـــاد مقاومتـــی ندارد؟
 شما لطف دارید!

مـــا  بگذریـــم! خواننـــدگان  کار  و  از ســـؤاالت جـــدی   
که یـــک مدیر اقتصـــاد مقاومتی،  دوســـت دارنـــد بدانند 

اوقـــات فراغـــت خـــود را چگونـــه ســـپری می       کند؟
که   خواهـــش می       کنم. ســـعی من همیشـــه ایـــن بوده 
کنم  در اوقات فراغت از تفریحات معمول مردم اســـتفاده 
کـــرده و می       کنم.  و خانـــوده       ام را به همین ســـمت هدایت 
تفریحـــات معمولـــی و ســـاده       ای مثـــل جت       اســـکی روی 
کشـــورم  کایت       ســـواری یا ســـفر بـــه نقاط دیدنی  دریاچه، 
کیـــش یـــا اســـتراحت در ویـــای شـــخصی      مان در  مثـــل 
شـــمال. من به عنوان یک مدیر جمعیـــت اقدام اقتصاد 
مقاومتی، ســـعی می       کنم نه فقط در اوقـــات فراغت بلکه 
کمی داشته      باشـــم.  در ســـایر اوقـــات هم با مـــردم فاصله 
گنده پرینت  بـــه همین دلیل دســـتور دادم یک»مـــردم« 

بگیرند و جلـــوی میزم بچســـبانند. ایناهاش! 
 یـــک ســـؤال چالشـــی...جناب دکتـــر! وســـایل منزل 
کشـــوری  شـــما و خـــودروی شـــخصیتان ســـاخت چـــه 

هســـتند؟
کرده       اید؟  شما ازدواج 

 نه آقای دکتر!! 
تومانـــی  ازدواج ســـه میلیـــون  یـــک وام   می      نویســـم 

بـــدون نوبـــت بگیریـــد. بقیـــه       اش هـــم مـــال خودتـــان.
کاش همـــه مدیران   شـــرمنده می       کنیـــد آقـــای دکتـــر! 
کشـــور شـــیوه شـــما را الگـــوی زندگی  دولتـــی و غیردولتی 
که  کار خودشـــان قراردهنـــد بـــه خصـــوص ایـــن روزها  و 
برخـــی  نجومـــی  پاداش       هـــای  و  میلیونـــی  حقوق       هـــای 
کان اقتصادی توســـط  مدیـــران بانک       ها و فعالیت       های 
برخـــی مدیـــران وابســـته بـــه دولـــت، علنی شده      اســـت. 

توصیه شـــما بـــرای ســـایر مدیران چیســـت؟
کوچک      تریـــن عضـــو جامعه   توصیـــه مـــن بـــه عنـــوان 

مدیـــران این اســـت.
 ضمن تشـــکر مجـــدد و آرزوی موفقیت       های روزافزون 
گـــر ســـخنی داریـــد  کام آخـــر ا بـــرای شـــما، بـــه عنـــوان 

؟ یید ما بفر
 من هم از شـــما تشـــکر می       کنـــم و به دوســـتان روابط 
کـــه موقع بیرون      رفتن از شـــما تشـــکر  گفتم  عمومـــی هم 

کنند و برایتـــان آرزو دارم.
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رویکرد اقتصادی دولت در قالب رضب املثل های مقاومیت
زهرا جمالی

که به دولت رواست به مردم حرام است - یارانه    ای 
 - اقتصاد دو سر طا

 - یک غوداااا از خودت نشان بده٬ یک مقاومت از دیگران
 - با یک برجام، اقتصاد مقاومتی حاصل نمی     شود

 - مردم شوخی شوخی یارانه می     گیرند٬ دولت جدی جدی چاله     ها را پر می     کند
کن٬ سیاست خارجی را بچسب  - اقتصاد را ول 

 - برجام آخرش خوش است
کاالست٬ بگیری پاته نگیری پاته  - سبد 

 - پاتو از توافقت درازتر نکن
گوشش کردن٬ دهن شیرین نمی     شود ولی خوب چهارسال اول رو زدی تو   - با برجام برجام 

کا برا سامتیت خوبه ! - آسه برو آسه بیا٬ 

دو در سه مساوی نیست 

اب سه در دو!
معصومه احمدی

حاال ریشه همه مشکات را یافتم!
همـــه مشـــکل از این جـــدول ضـــرب لعنتـــی و قوانین 
المذهبش شـــروع شـــده. برخاف جمع و تفریق، این 
یکـــی را باید مثل طوطی حفظ می       شـــدیم تا همیشـــه 
در خاطرمـــان بماند. یکـــی از قانون       های مســـخره آن 
کـــه 2×3=3×2.  هـــم اصل جا       به       جایی بـــود. مثا این 

همین هم شـــد ســـرآغاز خیلی از مشـــکات بشری:
مثـــا اقتصاد مقاومتـــی و مقاومت اقتصـــادی. هی به 
که عزیـــز، بزرگوار، اقتصاد  گفتیم  کل تولیدمان  رئیـــس 
که بر پایه مقاومت اســـت،  مقاومتی یعنـــی اقتصادی 
کـــه مقاومتـــی در برابـــر اقتصـــاد باشـــد. ولی  نـــه ایـــن 
گوشـــش بدهـــکار نبـــود. البتـــه حـــق هم  بنـــده خـــدا 
جـــدول  شـــرارت       انگیز  آموزه       هـــای  براســـاس  داشـــت. 

ضـــرب، ایـــن دو را یکی می       دانســـت.
کتشـــافات و تحقیقـــات  خاصـــه بعـــد از تمـــام ایـــن ا
بدفهمی       هـــای  تمـــام  کـــه  رســـیدم  نتیجـــه  ایـــن  بـــه 

دارد. ضـــرب  جـــدول  در  ریشـــه  ناخواســـته، 
کنم معلمان دلســـوز  کـــه عاجزانه خواهـــش  جـــا دارد 
در راســـتای حـــذف ایـــن جـــدول خانمان       ســـوز هرچه 

کنند. دقیق       تـــر و ســـریع       تر اقـــدام 

طاها سحاب

گر بخواهند یک نفر را قســـم  آریایـــی اصیـــل بـــودن این روزها از نان شـــب هـــم واجب          تر اســـت. تا جایی که حتـــی ا
گـــر آریایی واقعی هســـتی؛ این پیامو بـــه پونصد نفر  بدهنـــد بـــه آریایی          بودنش قســـم می          دهند. مثـــا می          گویند:»ا

که اســـم ایرانـــی رو از رو خـــودت بردار.«  دیگه هم بفرســـت وگرنه 
که پیرمردی از قبایل بومی آمازون هســـتی  گر امروزه اســـم پروفایلت جوان آریایی نباشـــد همه فکر می          کنند  اصا ا

کـــه بـــه ایران آمده. برای این که دیگران در آریایی          بودنتان شـــک نکنند؛ باید اقدامـــات زیر را انجام دهید:
1 . گردنبنـــد فروهـــر در هـــر شـــرایطی بایـــد به گردنتان آویزان باشـــد. شـــده فـــرش زیر پایتـــان را بفروشـــید ولی یک 
کنیـــد. اصا برای خودمـــان یک بـــار گردنبند از چین رســـیده از  گردنبنـــد فروهـــر بـــا جنس طـــا از خودتـــان آویزان 
کامل نشـــریه با دفتر نشـــریه تمـــاس بگیرید با بیســـت درصد تخفیف  گر بعـــد از خواندن  کـــه ا جنـــس طـــای ناب 

می          کنیم. ارســـال  برایتان 
کوروش زیاد ســـر بزنیـــد. اصوال ماهی یـــک بار باید ســـلفی          های تـــازه از خودتان و  2 . بـــه تخـــت جمشـــید و مقبره 
گرفتید؛  کنید وگرنـــه ایرانی          بودنتان زیر ســـؤال می          رود. اما بعـــد از این که ســـلفی          هایتان را  تخت جمشـــید منتشـــر 
که برای ثبت  کنید. اتفاقا یک تـــور ویژه برای ترکیه داریـــم  دیگر مشـــکلی نیســـت و می          توانید به ترکیه یا دبی ســـفر 

نـــام آن هـــم می          توانید به روش قبلـــی عمل کنید.
گر شما بهترین  3 . ریش هخامنشـــی یادتان نرود. کا ریش هخامنشـــی نشان          دهنده شخصیت شماست. یعنی ا

جنس خارجی را بپوشـــید ولی ریش هخامنشـــی نگذارید؛ با همان پیرمرد قبایل آمازون هیچ فرقی ندارید.
کانت و هگل و فردریش نیچه همیشـــه در دســـتتان باشـــد. اصا الزم نیســـت بخوانید ها! فقط در  کتاب          های   . 4
کتـــاب ایرانی دیگر  کتاب          های صـــادق هدایت هر  کنید. غیـــر از  کتـــاب ایرانـــی را کا فراموش  دســـتتان باشـــد. ولی 

کارتـــان را می          آورد پایین. کاس 
کا یک آریایی باید همیشـــه جنس خوب بپوشـــد،  5 . خریدهایتان را بگذارید در همان ترکیه و دبی انجام دهید. 
کا دور جنـــس ایرانی را خـــط بکشـــید. واال با این  که از نانشـــان مشـــخص اســـت پـــس  تکلیـــف جنس ایرانی هم 

نوناشون.
که انگار خودتان در زمان شـــاه به دنیا آمده و چشم از جهان فروبسته          اید.  کنید  6 . همیشـــه طوری از شـــاه تعریف 
مثـــا بگویید:»زمـــان شـــاه بـــا یک قرون، می          شـــد پورشـــه خرید ولی حاال باید بیســـت میلیـــون بدی که یـــه پراید 

بخری.« ســـپس با همین اســـتدالل بروید و یک پورشـــه بخرید.
که  گاد« از زبانتـــان نیفتد. هر یـــک جمله          ای  کلماتـــی مثـــل» اوکـــی«، »نـــو پرابلـــم« و از همه مهم          تـــر»اوه مـــای   . 7
کنید. خیلی جواب می          دهد. که نمی          توانید فارســـی را درســـت صحبت  کنید  می          گویید یک مکث بکنید و وانمود 

کافی نیســـت ولی برای شـــروع خوب اســـت. حاال برای نشـــان          دادن اعتراضمان متن را  گفته          شـــده  هرچند نکات 
با یک جملـــه آریایی به پایـــان می          بریم:

کنم، ترجیح می          دهـــم با کفش نمـــاز بخوانم و به  که در مســـجد نماز بخوانـــم و به کفش          هایم فکـــر  بـــه جـــای این 
کنم. فکر  مسجد 

وز اقتصاد مقاومتی نزد بعضی از وطن          دوستان حال و ر

چگونه یک آریایی اصیل ابشیم؟
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کردند گاهی مقاومت   گاه 
کردند  اشتباهی مقاومت 

توی هر حزب و دسته و باند و 
کردند  هر جناحی مقاومت 

 برخیاالت و آرزوهای
کردند  شیک و واهی مقاومت 

گاهی هم  گاه با جدی و 
کردند  بافکاهی مقاومت 

 »رهبری« اقتصاد را میگفت
کردند  تا بخواهی مقاومت 

گرم اقدامیم  در تالشیم و 
 غوطه ور در بهشت برجامیم

کردند  خوب و عادی مقاومت 
کردند  اجتهادی مقاومت 

 دوستی با رکود بستند و
کردند کسادی مقاومت   بر 

کنفرانس، هی اخبار  هی بنر، 
کردند  هی نمادی مقاومت 

کانال گرام و در   در اینستا
کردند  هم ستادی مقاومت 

گرم اقدامیم  در تالشیم و 
 غوطه ور در بهشت برجامیم

کردند  نازنازان مقاومت 
کردند  دلنوازان مقاومت 

 شد جدا نادر از زنش سیمین
کردند  فیلمسازان مقاومت 

 دوستان دالور سیما
کردند  سرفرازان مقاومت 
 و وزیران چقدر دلسوزند

کردند  جانگدازان مقاومت 
 دور زخمی اقتصادی باند
کردند  باندبازان مقاومت 

گرم اقدامیم  در تالشیم و 
 غوطه ور در بهشت برجامیم

کردند  تاتی تاتی مقاومت 
کردند  کنتراتی مقاومت 

 نفت را خام خام لمباندند
کردند  صادراتی مقاومت 

کرم پودرو..  خط چشم و رژ و 
کردند  وارداتی مقاومت 

 دولت و ملت انقدر جورند
کردند  قاطی پاتی مقاومت 

که توی زندانند  عده ای هم 
کردند  تله پاتی مقاومت 

 این افاضات دست آنها نیست
کردند که ذاتی مقاومت   چون 

گرم اقدامیم  در تالشیم و 
 غوطه ور در بهشت برجامیم

کردند  التماسی مقاومت 
کردند  دیپلماسی مقاومت 

که دلخوش به off ها بودیم  ما 
کردند  اختاسی مقاومت 

 با حقوقی به قدر إن میلیون
کردند  تا پاپاسی مقاومت 

 هر وزیری صفای خود را داشت
کردند  اختصاصی مقاومت 
 عاشق شعرهای ما هستند

کردند  هی حماسی مقاومت 
 رهبری حرف اقتصادی زد

کردند  هی سیاسی مقاومت 

گرم اقدامیم  در تالشیم و 
 غوطه ور در بهشت برجامیم

کردیم؟! کذایی مقاومت   ما 
کردیم  نه!! خدایی! مقاومت 
 در فراری،نه! بلکه در اتوبوس

کردیم  سرپایی مقاومت 
که می آمد  ریزگرد سمج 

کردیم  ما هوایی مقاومت 
 فهممان قدر دولتی ها نیست

کردیم  روستایی مقاومت 
 قهوه خور می شوند شهری ها

کردیم  روی چایی مقاومت 
که چیزی نبود ای عااقا  این 

کردیم  با مشایی مقاومت 

گرم اقدامیم  در تالشیم و 
 غوطه ور در بهشت برجامیم

کردیم  با نداری مقاومت 
کردیم  زارو خواری مقاومت 

کند بر ما  دولت خبره می 
کردیم  هی سواری، مقاومت 

 می خورند و همیشه می باشند
کردیم  متواری مقاومت 

 سرمان خلوت است و چون هم نیست
کردیم کاری مقاومت   هیچ 

کردیم و با تمام وجود  مشت 
کردیم  هی شعاری مقاومت 
که می آورد  دولت قبل هم 

کردیم  بدبیاری، مقاومت 
که رکودی نیست  البته حال 

کردیم  افتخاری مقاومت 

گرم اقدامیم  در تالشیم و 
 غوطه ور در بهشت برجامیم

 هر ثانیه از عمر، مزخرف برود
کف ،برود  شوق و هدف زندگی از 

کور اندیش است  یک آدم بی سواد و 
که فقط در پی مصرف برود  هرکس 

... 

کوچه تمام الت ها ، تکمیل اند  هر 
 هردم جلسات دود و دم تشکیل اند

که جوان مملکت بیکار است  وقتی 
کارخانه ها تعطیل اند  وقتی همه 

... 

گنجایش گذاری اش ُپر از   سرمایه 
که نگو...همیشه در افزایش  سودش 

 ما حرف نخست را یقینا زده ایم
 در توسعه ی لوازم آرایش!!!

... 

گیری  از مردم ناچار، نفس می 
گیری  در راه پرنده ها قفس می 

که این چه تسهیاتی است؟  نامرد، بگو 
گیری  وقتی دو برابرش، تو پس می 

... 

 هرکس ز تو خواست بیش تر ، نیست بگو
 بر رشوه ی رشوه خوارها ایست بگو

کور شدی  یا چشم خودت بسته، و یا 
پس علت اختاس ها، چیست؟ بگو....

غوطه ور در هبشِت برجامیم!?

م.رجائی

چند رابعی ُتُپل

 حجت رجبی
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چند رابعی ُتُپل

 حجت رجبی

دیدار به قیامت!
طیبه نورسته

وصیت نامه
ح زیر وصیت می        نمایم: )الزم به ذکر اســـت  کمال صحت و ســـامت عقل و روان، به شـــر اینجانـــب »فســـوه بـــن نفخ« در 

کـــه وصیت        نامه        های دیگـــر قبل از این تاریخ، از درجة اعتبار ســـاقط می        باشـــند(.
اینجانـــب فرزنـــد ناخلـــف خـــود را بعنوان وصی قانونی و شـــرعی خود قرار می        دهم تـــا پس از فوت اینجانـــب، اول از همه 
کانال در فضای مجازی، درگذشـــت جان        گداز  این مرحوم تازه درگذشـــته را اطاع        رســـانی نموده و ســـپس  با ایجاد یک 
نســـبت بـــه جمع        آوری ماتـــرک اقدامات الزم را به عمل آورد. وی می        بایســـت پس از پرداخت دیون و واجبات شـــرعیه از 
جملـــه اســـتخدام نائب جهت اقامه 5۰ ســـال نماز، 62 ســـال روزه، یک ســـفر حج تمتـــع ) ترجیحا با ردیـــاب(، پرداخت 
خمـــس و زکات بـــا میـــزان معلوم نزد وصی، نیز برگزاری باشـــکوه مراســـم )ســـوم، هفتم، چهلم، ســـالگرد حداقل تا ســـه 

ح زیر تقســـیم نماید:  کفـــن و دفن اینجانب مطابق شـــئونات خانوادگی. مابقی اموال را به شـــر ســـال و...( و 
کارهای  کـــه دیگر دنبـــال  گـــذار می        کنم؛ به شـــرطی  ســـهام شـــرکت واردات خودروهـــای آمریکایـــی را بـــه خـــود وصـــی وا
کارخانه تولیـــد قطعات داخلی نـــرود! نامبرده موظف اســـت پیگیری        های جدی و  بیهـــوده        ای چـــون راه        انـــدازی مجدد 

الزم را در جهـــت چرخـــش اقتصادی بـــه عمل آورد. 
دو هکتار زمین واقع در شمال شهر را به تملک همشیره وصی )ناخلفه( درآورد تا به نحو مقتضی مصروف دارد.

کلپوره        چـــی« ملقب به  کنـــار خیاط        خانه بـــرادرم »ابوُســـرفه« را به نام ســـرکار خانـــم »بلقیس        زمـــان  شـــش دانـــگ پاســـاژ 
»آناســـتازیا فراســـت« )همســـر صیغه        ای و مـــادر فرزند احتمالـــی اینجانب( نمـــوده و همکاری        هـــای الزم را جهت تبدیل 
کاســـه  مـــکان مذکور بـــه بزرگترین مـــزون لباس ُترک در ایـــران مبذول بدارد )تا چشـــم صبیه        ســـلطان، جاری نامبرده از 

دربیاید(. 
منـــزل مســـکونی        ام را به نام همســـر مهربانم »ژیانا شـــجاع« نمایـــد. نیز دو دهانه مغازه آن ســـر بـــازار را در اختیار نامبرده 

قـــرار دهـــد تا به آرزوی همیشـــگی خود مبنی بر راه        اندازی شـــرکت واردات لوازم آرایشی-بهداشـــتی »لـــورآل« نائل آید. 
کـــه حتما وســـائل لوکس  کند  کامـــل یـــک نوعـــروس را بدهـــد. وصـــی دقـــت  از یـــک ســـوم باقیمانـــده اموالـــم، جهیزیـــه 
گـــور پایینی از ایـــن همه عمـــل ماتأخـــر ابویتان،  گور باالیـــی و  گـــور بغلـــی،  که چشـــم همســـایه  خریداری شـــود؛ باشـــد 
کنـــد. مابقـــی ماتـــرک را عادالنه میـــان ســـایر وراث تقســـیم نماید. واترقـــد و مطابـــق شـــأن مرحـــوم هر جمعـــه خیرات 

این وصیتنامه در دو نسخه تنظیم شده        است )بی        خود خود را به زحمت نیندازید(.
گل هلنـــدی و شاســـی بلند بیاییـــد، ما اینجـــا آبرو داریـــم. دیگر وصیتـــی ندارم.  گر می        آییـــد با  و در آخـــر بـــه ســـراغ مـــن ا

دیـــدار ما بـــه قیامت.

 سیلی به خودش می زد و تکثیر نشد
خ، حیف، تصویر نشد  این صورت سر

 با این همه تیتر هاى سیِر شکمی
 افسوس و دریغ یک شکم سیر نشد 

...

 )کارخانه قند ورامین هم تعطیل شد(

 تعطیل نشد، چقدر بدبینی ها!
 بْرکت بدهد خدا به این چینی ها

 دولت نگران بود مبادا یک وقت
 باال برود قند ورامینی ها  

...

 پشت در دروازه ی دولت، ملت
 گشتند اسیر وعده، تهمت، منت

 وقتی به امام می رسی غلغله است
 اما سر ایستگاه همت خلوت!!

...

گردش سانتریفیوژ دل خونیم  از 
 اصا همه عمر را به تو مدیونیم

خ زندگی پیشکشت  چرخیدن چر
خ ما نکن ممنونیم!   تو چوب به چر

...

که در باز شد اما قفل است  گفتند 
 در خانه ی ما تمام در ها قفل است

کلیدی بخرم  رفتم حسن آباد 
که این راسته تنها قفل است... گفتند 

...

 هر ماه بدهکار ندانست چرا؟
 او ماند و طلبکار توانست...چرا؟

 اقساط عقب مانده دلیلش اینست
ما عدل نداریم ولی قسط چرا!

چرخیدن چرِخ زندیگ پیشکشت
محمدعلی درریز
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محمدامین میمندیان

امـــروز مجلـــس، ســـخنگوی  درحاشـــیه جلســـه غیرعلنـــی 
گرفته در ســـال  گزارشـــی درمـــورد اقدامـــات صـــورت  دولـــت 
جـــاری، در راســـتای تحقـــق اهداف اقتصـــاد مقاومتـــی ارائه 

ح زیر اســـت: کـــه بـــه شـــر داد 

واردات:
گفـــت:  ایشـــان درمـــورد واردات دولـــت در ســـال جـــاری 
مـــا در همیـــن مـــاه هـــای اخیـــر چنـــد صـــد تـــن مربـــا از 
که بســـیار مرباهای  کردیم  کشـــورهایی مثل شـــیلی وارد 
خـــوب و مقـــوی هســـتند و مـــردم بـــا خـــوردن اینهـــا بـــا 
کننـــد و درنتیجه  کار مـــی  انـــرژی و اســـتقامت بیشـــتری 

اقتصـــادی شـــیرین و البتـــه مقـــاوم خواهیـــم داشـــت.
که درین مـــورد باید  کلی ســـیفون وارد شـــده  همچنیـــن 
کـــه انســـان روزانـــه حـــدود یکی دوبـــار به  بگـــم، از آنجـــا 
کـــه  اســـتفاده از دستشـــویی نیـــاز دارد، پـــس مشـــخصه 
کار  گـــر جنس ســـیفون خـــوب و راحـــت باشـــه، بازدهی  ا
به شـــدت باال خواهد رفـــت و اقتصاد ما مقاوم میشـــود.
کشـــور دوســـت و برادر و از همســـایه نزدیـــک تر، چین  از 
نیـــز اقـــام مختلفـــی وارد شـــده شـــامل: مانکـــن هـــای 
کبریـــت بـــی خطر مقاومتـــی، ریـــش بابانوئل  مقاومتـــی، 

مقاومتـــی و...
کـــه مـــا اآلن نبـــض بازارهـــای جهـــان رو در  بایـــد بگـــم 
دســـت داریـــم و مشـــتری ثابتشـــون هســـتیم. در واقـــع 
کشـــورهای  مـــا خواســـتیم بـــا افزایـــش واردات از همـــه 
جهـــان بـــه تقاضـــا در بازارهـــای جهانی جهـــت بدهیم و 
کشـــور ما یکـــی از موثر تریـــن عوامل در  در حقیقـــت اآلن 

بحـــث تقاضاســـت!

بخش صنعت:
ایشـــان در مـــورد نقـــش صنعـــت در اقتصـــاد مقاومتـــی 
افزودند: در راســـتای اقتصـــاد مقاومتـــی، قراردادهای با 
ارزشـــی بـــا شـــرکت هـــای بـــزرگ خارجی بســـته شـــده به 
ویـــژه در زمینـــه هواپیمایـــی و خودروســـازی. بـــه حدی 
کـــه در هیچ  کرد  کـــه خود وزیـــر صنعت فرانســـه اعتـــراف 
دوره ای اقتصاد فرانســـه اینقدر مقاوم نشـــده بود. تکرار 
کره هم بعـــد از قرارداد  کشـــور  کنم، هیـــچ دوره ای.  مـــی 
کافی  گفتـــه. آیـــا ایـــن  کشـــتی ســـازی مشـــابه همیـــن رو 

؟ نیست

جلسات و همایش ها:
وی همچنیـــن پیرامـــون همایـــش هـــا هـــم اینگونـــه بـــه 

بهارســـتانی هـــا توضیـــح داد:
در طـــول ایـــن مـــدت، بالـــغ بـــر 93۰ همایـــش در تهـــران 
ســـاعت   5۰۰۰ حـــدود  بـــا  مختلـــف  هـــای  شهرســـتان  و 
ســـخنرانی با محوریت ارائـــه راهکار بـــرای تحقق اقتصاد 
مـــورد   442 تعـــداد  ازیـــن  کـــه  شـــده  ایجـــاد  مقاومتـــی 
صبحانـــه  هـــم  3۰۰مـــورد  و  انجامیـــده  کاری  ناهـــار  بـــه 
کاری بـــوده. الباقـــی هـــم فقـــط پذیرایـــی ســـاده درحـــد 
کیـــک و چند یـــادگاری برای شـــرکت  میـــوه، ســـاندیس، 
کـــه با  کننـــدگان، شـــامل صنایـــع دســـتی ارزنـــده بـــوده 
کلـــی هـــم از مـــواد غذایـــی و صنایـــع دســـتی  کار  ایـــن 
کـــه خودش جـــای تقدیر  کردیم  تولیـــد داخـــل حمایـــت 

دارد. گانـــه  جدا

دارستان

 صامره حبیبی

 اعتدالی جهان نما داریم
 با بزرگان برو بیا داریم

 هوش و تدبیر منحصر در ماست
 همه را بهتر از شما داریم

گر چه خارجی اند  میوه هامان ا
گرا داریم  اقتصادی درون 

گفتیم  ما به تولید داخلی 
 به شما ما امیدها داریم

 همه تقصیر دولت قبلی است 
که ما داریم  اصل هر مشکلی 

 دِر دنیا به روی ما باز است
 جنس مید این آمریکا داریم

 نگران چه اید؟چون بهر
 وصل سوییفت آشنا داریم

 اقتصادی از این مقاوم تر
کنیم جا داریم  هرچه وارد 

کاغذ نوشته شد برجام  روی 
کپی جدا داریم  از همه ما 

 بشتابید سوی خوشبختی
 جایزه سکه ی طا داریم

کری جان ایمیل ها دادیم  به 
که در خفا داریم  اقتداری 

کار است کردیم بهترین   هر چه 
تا بخواهید ادعا داریم

گزارش دولت به مجلس در مورد اقتصاد مقاومتی

قشنگ مقاومش کردیم!
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و را پیدا کنید قالپاق بنز  یار

مسأله ریایض 
محمد حسین علیان

کارخانه  بعد از ده ســـال با درخواســـت وام ده میلیاردی»س. ج« برای تأسیس 
کارخانه بود؛  تولیـــد آبگرمکن، موافقت شـــد. این رقم یک ســـوم پول تأســـیس 
کـــرد. »س.ج« برای  کارخانه را تأســـیس  که بـــود؛  ولـــی وی بـــه هر جان           کندنـــی 
هربـــار خریِد مـــواِد اولیه، پانصد میلیـــون را به»ب.ز« -که واردکننـــده مواد اولیه 
کاالیش را به  و بـــا حفظ ســـمت واردکننده خوِد آبگرمکن اســـت- می           دهد تـــا او 

دوبرابر قیمِت خریدش به او بفروشـــد. 
گر ســـود ســـاآلنه ب.ز، a، خســـارت ســـالیانه س.ج، b و  بـــا توجه به اطاعات، ا

کنید.  گاه مســـائل زیر را حســـاب  مالیات ســـاآلنه، x باشـــد؛ آن 
کنـــد؛ می           تواند قالپاِق الســـتیِک بنِز»ب.ز«  کار  کارخانه»س.ج«  الـــف( چه قـــدر 

بخرد؟ را 
کار»ب.ز« می           پرداخت؛ امـــروز چندتا از آن  گـــر»س.ج« ده ســـال پیش بـــه  ب( ا

کارخانه           هـــا می           توانســـت بخرد؟
گـــر»ب.ز« صـــد ویا در شـــمال داشته           باشـــد؛ چندتایش را بـــا پول»س.ج«  ج(  ا

به دســـت آورده           است؟
کـــه دولت از»س.ج« می           گیـــرد، پانزده برابر»ب.ز« باشـــد؛ میزان  گـــر مالیاتی  د( ا

کنید. طرفداری»ب.ز« از دولت را حســـاب 
گـــر»س.ج« ایـــن وام را ده ســـال پیـــش  خ تـــورم ســـاآلنه4۰%، ا هــــ( بنـــا بـــر نـــر

کنـــد؟ احـــداث  می           توانســـت  کارخانـــه  چنـــد  آن  بـــا  می           گرفـــت؛ 
کارخانه           اش  و( »س.ج« چـــه قـــدر باید وام بگیرد تا فقط ده ســـال پول مالیـــات 

بدهد؟ را 
گوش 1۰میلیـــون، هر یک  کلیـــه 2۰ میلیون، چشـــم 3۰ میلیون ،  گـــر قیمـــت  ز( ا
از دندان           هـــا 1 میلیـــون، قلـــب 1۰۰ میلیـــون، هرکدام از دســـت و پـــا 1۰ میلیون و 
هـــر یـــک از معده و اعماء و احشـــاء پنـــج میلیون باشـــد و آقـــای»س.ج« همراه 
با همســـر و چهار فرزندش یک خانواده شـــش نفری را تشـــکیل دهد؛ حســـاب 
که  کارخانه را ســـرپا نگـــه دارد. با احتســـاب این  کنیـــد  تـــا چند ســـال می           توانـــد 
کلیوی و دوتـــا از دندان           های  یکـــی از بچه           ها چشـــمش لوچ و یکی هم نارســـایی 

کشیده           شده           اســـت. همســـرش هم 
کنید  کارخانـــه»س.ج« بـــه جـــای خصوصی، دولتـــی می           بود؛ حســـاب  گـــر  ح(  ا

کار می           کرد. اآلن»ب.ز« چـــه ســـمتی در آن داشـــت و»س.ج« چـــه 
گـــر قیمت تمام           شـــده یک آبگرمکن بـــرای»س.ج« دو برابر قیمت آبگرمکن  ط( ا
که آیا از  کنیـــد  وارداتـــی)آن هـــم در مغازه و برای مصرف           کننده( باشـــد، حســـاب 

گرم می           شـــود؟ این آبگرمکن           هـــا برای»س.ج« آبی 

معریف کتاب

اقتصادمقاومتی، از عمل تا فردا
نوشته: جی.کی. پودینگ و آر.مار. نوارا

کتایون مجبورآباد ترجمه: دکتر 
نوبت چاپ: اول / 13۹6

قیمت: ۷۸000 تومان

کار  کتـــاب اقتصـــاد مقاومتـــی، از عمـــل تا فـــردا، نتیجـــه 
که پیـــش از این  دو پژوهشـــگر مشـــهور آمریکایـــی اســـت 
کتاب»بـــردار و بـــاال بنـــداز« و»هرچی دیـــدی را قورت  دو 
بـــده« از آنان توســـط همیـــن مترجم، به فارســـی ترجمه 
شـــده و در اختیـــار خواننـــدگان عاقه            منـــد، به خصوص 
کشـــور،  مدیـــران ســـطوح بـــاالی بخش            هـــای اقتصادی 

قرارگرفته            اســـت. 
کـــه بـــه تازگـــی در ســـال 17۸۰ میـــادی و با  کتـــاب  ایـــن 
 A Trip to liberalism & Capitalism(اصلـــی عنـــوان 
توســـعه  حـــال  در  کشـــورهای  بـــرای   )in Economy
نظـــرات  بعضـــی  بـــه  دارد  نگاهـــی  منتشرشده            اســـت؛ 
کـــه  کان و خـــرد  بیانـــی در حـــوزه ارائه            هـــای اقتصـــادی 
هم            زمـــان می            تواننـــد نشـــانه            هایی از داشـــته            های قبلـــی 
دانشـــمندان در حوزه            هـــای تخصصـــی و فراتخصصـــی را 
کار جهانـــی را از بیخ  کســـب و  توســـعه داده و مولفه            های 

کننـــد.  مدیریـــت 
کتاب بـــا تخفیـــف ۰/۰۰۰5  بـــرای ســـفارش و خریـــد ایـــن 
درصـــد می            توانیـــد هرعـــددی را بـــه 6۰۰۰۰7۸9 پیامـــک 

. نید بز

جوادحاجی زاده

ح یک اسلیمی    در شهر نمانده طر
آینده شده صفحه بی ترسیمی
کس مارا کند  تحریم زبس نمی 

ح "خود تحریمی" رفتیم سراغ طر

    زنگی صفتید و روی رومی دارید
هرماه درآمدی نجومی دارید  

که شماراه نویی مخصوص   گویا
دزدیدن اموال عمومی دارید
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 سوژه های خنده

محمدحسین فیض اخالقی

که روحش را  آن اوایل خدا 
 در سرشتم نهاد خندیدم

که  هی به هر سوژه از زمانی 
 زندگی هدیه داد خندیدم

 مهر یک نوعروس را دیدم:
 یک هزار و چهارصد سکه

 قید »عند المطالبه« زیرش
 من به داماد شاد خندیدم

 عالمی با سواد در مکه
 گفت جنس فرشته از مرد است

گفته جنسشان زن نیست  چون خدا 
 من به این اجتهاد خندیدم

کوچک  رفته بودم اداره ای 
 کمتر آنجا فساد مالی بود

کار اداری ام حل شد که   چون 
 من به ریش فساد خندیدم

کالنی خورد  یک نفر رشوه 
 رد او را زدند مأموران

گنده« برخوردند...  تا به یک »کله 
 من به این اقتصاد خندیدم

گفت که در یک خبرگزاری   چون 
گاه  از زبان منابعی آ

 شک نکن رشوه را فالنی خورد
 من به این استناد خندیدم

 روی شیب مالیم بازار
 مردمان با شتاب سر خوردند!
گفت  ناقدی از »حقوق« مردم 
 من به آن »کم سواد« خندیدم

کردم:  در خبر ها مرور می 
کد را  رد شدن از رکود را

که خالی بود  جایتان واقعا 
که آن شب زیاد خندیدم من 

صدا و سیما
آرم  کـــه  داد  دســـتور  مقاومتـــی  اقتصـــاد  تحقـــق  جهـــت  در  ســـازمان  ایـــن 
کدر، پوشـــانده  خودروهـــای شاســـی بلند در تمام ســـریالها با چســـب نواری 
گردیـــد و حتما باید  کاالی خارجی ممنوع  شـــود. همچنین تبلیـــغ متوالی ســـه 
کاالی داخلـــی، ولو بصـــورت زیرنویـــس تبلیغ  کاالی خارجـــی یـــک  بعـــد از دو 
که اســـامی خارجی دارنـــد نیز تنهـــا در صورتی  کاالهـــای داخلی  شـــود. تبلیـــغ 
کـــه ترجمه اســـم بـــه فارســـی بصـــورت برچســـب در تمام  مجـــاز شـــمرده شـــد 
ج شـــود. همچنین مقرر شـــد ســـالن همایشـــهای بیـــن المللی  طول تبلیغ در
صـــدا و ســـیما بـــرای برگـــزاری همایشـــهای مرتبـــط بـــا نـــام ســـال بـــا 20 درصد 
گذاشـــته شـــود. همچنین از فرصت اســـتفاده شـــده  تخفیف در اختیار نهادها 

و برنامـــه ثریـــا نیز تعطیل شـــد.

کشور سازمان مراتع، جنگلها و آبخیزداری 
که در خطر انقراض اســـت از 150 هزار  مقرر شـــد جریمه شـــکار یوزپلنگ ایرانی 
گر این شـــکار با ســـالح و ادوات  تومـــان بـــه 155 هزارتومـــان افزایـــش یافتـــه و ا
گرفته باشـــد جریمه 165 هزار تومان شـــود. همچنین نام  ج صورت  تولیـــد خار
کـــه میوه آن در یک انیمیشـــن خارجی با عنـــوان عصر یخبندان  درخـــت بلوط 
کرد. گرفته شـــده اســـت، به »آریا 1۴۸۹« در تمام اســـناد ســـازمان تغییر  کار  به 

وزارت نفت
مقرر شـــد هنـــگام عقد قـــرارداد با شـــرکتهای غربی جهـــت انجام پـــروژه های 
کتشـــافی و پاالیشـــگاهی، بجای پرتقال مصری با پرتقال شهســـوار پذیرایی  ا
کـــه از این به  گیـــرد. همچنین مهنـــدس زنگنه شـــخصا دســـتور دادند  صـــورت 
بعـــد نفت را بجای بشـــکه های یکبار مصرف در بشـــکه های چنـــد بار مصرف 

وشیم. بفر

وزارت ارتباطات
بـــا دســـتور مقام عالی وزارت امســـال عالوه بر تالش برای رفـــع فیلتر بازیهای 
کلنز، قرار شـــد تـــا از بازیهای داخلی هـــم رفع فیلتر  کلش آف  خارجـــی ماننـــد 
شـــود اما بدلیل اینکه اساســـا هیچ بـــازی داخلی ای فیلتر نیســـت فعال در این 

زمینه اقدامی صورت نگرفته اســـت.

سازمان محیط زیست
بـــا دســـتور شـــخص رئیس ســـازمان مســـئول تـــدارکات و لجســـتیک ســـازمان 
موظف شـــد از این به بعد برای تهیه روســـری ســـبز خانم ابتـــکار به واحدهای 
کنـــد. همچنیـــن قـــرار شـــد روابـــط عمومی ســـازمان  تولیـــدی ایرانـــی مراجعـــه 
جهـــت بازنشـــر تصاویر صفحـــات شـــخصی خانم ابتـــکار در پیام رســـان های 
داخلی بکوشـــد.مضاف بـــر این خانم ابتکار قـــول داده اند زین پـــس از نجات 
گربـــه های بـــا نژاد  گربـــه هـــای با نـــژاد ایرانـــی دو برابـــر آزادی ســـگ و  ســـگ و 

خارجی خوشـــحال شـــوند.

گزارشی از اقدامات دستگاه های مختلف در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

قرار شد بکوشند
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 خواب آشفته

 خواب دیدم چهار فیش ضعیف
 هشت فیش درشت را خوردند

 خواب چون بود قدری آشفته
 خوابگویی بزرگ را بردند

 خوابگو با تأملی بسیار
که خواب دشواری ست  گفت آخر 

 معنی خواب چهار فیش ضعیف
 چهار سال ِ  رکود و بیکاری ست

 می خورد این چهار ساْل رکود
 حاصل هشت سال خدمت را

 البته از »چهار« معلوم است
 میکند سست پای دولت را

 خوابگو مخفیانه شد اعدام
 چونکه تعبیر خواب من این بود:

کوتاه است  عمر دولت عجیب 
 وای خوابم چقدر »سنگین« بود!

 سیدمحمدحسینی

 کفش دوز   متعهد

 پیر مردی آمد و دستی به ریش
گفتا به خویش  کرد و می   زمزمه می 

 یک زمانی »کفشدوزی« داشتیم
کاشتیم  رزق ما بود آنچه خود می 

 روزگاری دسترنج و نانمان
گهر می ریخت بر دامانمان  چون 

کرد گهان چون اژدها چین حمله   نا
کرد کار و جنس ما را نفله   کسب و 

 درد وارد آوران جنس روز
کفش دوز  خورده بر فرق سر هر 

گفتم پیرمرد  من جلو رفتم و 
که درد!! گفتا  که هستی با صفا؟   تو 

 از چه توی حرفهایم می پری
 رشته افکار من را می دری؟!

کفش داخلی است  کار من تولید 
 مایه تولید داخل، همدلی است

که هی با قصد خیر  من همان مرَدم 
کله از اجناس غیر  می بریدم 

گهان  در همین بحبوحه رد شد نا
 یک پراید ُغر شده، مثل ژیان

 گفتم آیا این همان تولید، نیست؟
 گفت با خنده بگو تولید، چیست؟

کپی با جمع اجزای خراب  یک 
 می شود تولید داخل یا عذاب؟

 گفتمش تو بهترینی ای حکیم!
 گفت آری! تف به شیطان رجیم

محمدرضا فیض اخالقی

س. رســتمی

جنـــس  گفتیـــم  افتخـــار  بـــا  و  خریـــد  رفتیـــم  صبـــح؛ 
ایرانـــی می خواهیم در آن لحظه باشـــکوه احســـاس 
و  ایســـتاده ایم  اهتـــزاز  در  پرچـــم  پـــای  می کردیـــم 
که  بیـــن دارد مـــا را از پاییـــن بـــه بـــاال در حالـــی  دور
شـــعاعهای نـــور خورشـــید از اطـــراف ســـرمان تـــوی 
لنـــز می تابد، نشـــان می دهـــد؛ یا یکی از ســـازهای 
بـــا  ســـرودملی  و  ایـــم  شـــده  ایـــران  ملـــی  ارکســـتر 
بـــزرگ  ویولونســـل  مثـــال  شـــود  مـــی  نواختـــه  غـــرور 
ســـمت راســـتی یـــا طبـــل بـــزرگ آن عقـــب یـــا حتـــی 
خارجـــی  جنـــس  فقـــط  فروشـــنده  امـــا  شـــیپور. 
ســـازش  هـــم  میـــزد  ج  خـــار خـــودش  هـــم  داشـــت، 
افراشـــته  نیمـــه  بـــه حالـــت  را  بـــود. پرچـــم  کـــوک  نا
میلـــه  احســـاس  یـــک  کـــه  همانطـــور  و  آوردیـــم  در 
پرچمـــی ته حلقمـــان بود، بـــه مغازه بعـــدی رفتیم. 
خوشـــبختانه همه جـــور جنس ایرانی داشـــت حتی 
کـــه علیرغـــم مقاومـــت تلویحی  کـــن  میـــوه خشـــک 
همســـر مهربـــان، خریداری شـــد در جهـــت اقتصاد 

مقاومتـــی. 

غ بـــوده یـــا تخـــم  ُکال اینکـــه میگوینـــد اول مـــر ظهـــر؛ 
غ مهـــم نیســـت، مهـــم فلســـفه وجـــودی تخـــم  مـــر
غ و نقـــش موثـــر آن در مواقع حســـاِس بیحســـی  مـــر
در آشـــپزی آن هم آشـــپزی مقاومـــت اقتصادی طور 
غ داشـــته  کافی اســـت دو عـــدد تخم مر من اســـت. 
کنید  که مـــی  باشـــید و یـــک مقـــدار غـــذا ترکیبشـــان 
گویند  مـــی شـــود یـــک غـــذای جدید، بـــه ایـــن مـــی 
کوکـــوی اســـتامبولی، حـــاوی  آشـــپزی نویـــن. ناهـــار 
غ و مقداری  اســـتامبولی پلـــوی دیشـــب  و تخـــم مـــر
کوکوی آش رشـــته در  ســـبزی خشـــک. فعالاختـــراع  

دســـت بررســـی است. 

شـــب؛ همســـر مهربـــان هـــوس آب پرتقـــال خانگـــی 
مـــن  و  نیســـت  بـــدی  هـــوس  نفســـه  فـــی  داشـــت. 
کردم، امـــا از پرتقالهای امســـال  شـــدیدا اســـتقبال 
ســـاقه  بیســـکوییت  ک،  خـــا و  کـــود  جـــای  بـــه  کـــه 
طالیـــی ریختـــه اند پای درختشـــان، توقـــع بیجایی 
که زحمـــت رفتگران بازار  اســـت. از همســـرمهربانم 
کرده، تشـــکر  کـــم  را بـــا ایـــن خریـــد حیـــرت انگیزش 
پرتقالهـــای  دل  درد  پـــای  نشـــینم  مـــی  میکنـــم. 
خشـــک و نـــازک برگه شـــان میکنـــم، منتظـــر میمانم 

بگـــذرد... بـــرق  ســـاعت پیـــک مصرف 

صبـــح؛ بچـــه هـــا بـــرای میـــان وعده مدرســـه شـــان 
کامال  آجیل-میـــوه دارند پرتقالهای خشـــک شـــده 
کالس هســـتند.  ارگانیـــک و خانگـــی خیلـــی هـــم بـــا
اقتصـــادی   مقاومـــت  خریـــد  آن  راز  همســـرمهربان 
بـــه بعـــد تکلیـــف میوه هـــای  را در می یابـــد. از ایـــن 
کســـب  اضافـــی بعد از هر میهمانی معلوم میشـــود. 
وطنـــی،  خشـــک  پرتقالهـــای  بـــرای  ام  کـــرده  آبـــرو 
حاال وقتش اســـت بروم ســـراغ اقـــدام و عمل برای 

کوکـــوی آش رشـــته، بـــه نظـــر بد نمی شـــود. تهیـــه 

خانه داری به سبک 

مقاومت اقتصادی طور
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بهزاد توفیق فر 
طراح: فاطمه قلی پور
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آقاجـــون  از  گـــر  ا نمی آیـــد،  یادتـــان  شـــما 
خیلـــی  روح  قدیم هـــا  آن  کـــه  کـــرد  خواهـــد  تعریـــف  برایتـــان  بپرســـید 

شـــخصیت مهمـــی بـــود و خیلی تـــر در زندگـــی مـــا نقش داشـــت. مثـــال می گفتنـــد این 
خانـــه چقـــدر روح دارد! یـــا می گفتنـــد فالنـــی مثـــل روح میـــاد و میـــره! یا ایـــن دونفـــر مثل یک 

روح انـــد در دو بـــدن! یا روح ام هم خبر نداشـــت! یـــا وی چه روح لطیفی دارد! حتی دیده شـــده  بود 
که آیـــا به روح اعتقـــاد داری یا خیـــر؟! یعنی مثل یک شـــهروند بود  کـــه برای بعضی ســـؤال پیـــش می آمد 

که  بـــرای خـــودش با حقوق شـــهروندی و مخلفـــات و نان اضافـــه! دیروز یا پریروز – اشـــتباه از من اســـت – 
گرفتـــه هیچ! زیر  که یک تنـــه بردوش  کرده، چهارســـال امـــورات دولـــت یازدهم را  دیـــدم اش خیلی پیشـــرفت 

بـــاران دزدی، نقـــض، تحریـــم دوباره و اخیرا هـــم فحش و تهدیـــد، دوام آورده و خال ِبِهش نیافتـــاده و درحد نو 
که این رییس جمهـــور ُخل وضع آمریکا آمده و ِهی عربده می کشـــد، ســـخنگوی وزارت  مانده اســـت! اخیرا هـــم 
گذار  که یک روح درحد صفر، با چهارســـال تخفیف بیمـــه، بی رنگ، فنی ســـالم، رایگان وا گهـــی داده  فخیمـــه آ
که صبـــح می رفته...!  بـــه هرصورت به  که ایـــن روح متعلق به یـــک برجام بـــوده  می شـــود. توضیـــح هـــم داده 
خریـــدار یـــک عدد خـــودکار هم اشـــانتیون داده  می شـــود. حاال ما نـــه َچک زدیم و نـــه چانـــه، روح را آوردیم 
کرده ایم تا فردا نگوییـــد راه راه به روح اعتقاد نداشـــت یا  تـــوی راه راه به عنوان شـــخصیت ســـال معرفـــی اش 
روح به راه راه اعتقاد نداشـــت یا راه راه به اعتقاد، روح نداشـــت یا اعتقاد به روح، راه راه نداشـــت یا اصال 
کردند و شـــما نکردید؟! شـــما  بگویید چرا تایم و دوفرانس و واشنگتن پســـت شـــخصیت ســـال معرفی 

گـــر از آقاجـــون بپرســـید برایتان تعریـــف می کند... یادتـــان نمی آید ا

وح برجام ونده ای برای شخصیت سال، ر پر

ای روح! ما رو نخور
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سید مهدی طیار
بازی روح برجام، یک بازی واقعیت افزوده است: عینک 

برجامی را به چشم بزنید؛ یک »فلش« مسیر را نشان 
می دهد.

در جهـــت فلش برویـــد و آثار برجام را ببینیـــد: رکود چنان 
که همه چیز در حرکت اســـت. ســـاختمان ها  از بیـــن رفته 
ژلـــه وار در نوســـانند. زیـــر پـــا مثل دریا نـــاآرام و پویاســـت. 
آدم هـــا مـــدام خوشـــحال و خوشـــحال تر می شـــوند؛ تـــا از 
کی  خوشـــحالی بال درآورده و پر می کشـــند به آســـمان؛ تا 

از پرواز ســـیر شـــوند و برگردند زمین.
گذرنـــد.  خودروهـــا بـــا ژیمناســـتیک و پشـــتک و وارو در 
خودروهـــای پارک شـــده در حال انجام حرکات کششـــی و 
نرمشـــند. تیرهای چراغ بـــرق و تابلوها و رفقایشـــان، مثل 
که فیلم شـــان بـــا دور تند پخش شـــود، در پیچ و  گیاهانی 
که مجســـمه ها  گیر و مد شـــده  تابنـــد. »رونق« طوری فرا
هـــم دســـت از چالـــش مانکـــن برداشـــته اند و می رقصند. 
خاصـــه اینکـــه زمیـــن و زمان مثل ســـراب مـــوج می زند.

شـــما بـــا دیـــدن این آثـــار برجـــام، بایـــد تند و تند نســـبت 

بـــه دولت شـــکرگزار باشـــید؛ وگرنه شـــارژ جان تـــان تخلیه 
گیـــم ُاور می شـــوید. می شـــود و 

در جهـــت فلـــش، شـــکرگزاری کنان برویـــد؛ تـــا برســـید به 
می آیـــد  ســـریع  دولـــت  کنیـــد.  مطـــرح  نقـــدی  دولـــت. 
لب هـــای شـــما را با چرخ خیاطـــی ماچ می کنـــد. این ماچ 
که مثل عســـلی غلیـــظ، نمی گذارد  چنان شـــیرین اســـت 

لب هایتـــان از هـــم باز شـــوند.
از چشـــم تان  را  برجامـــی  انتقـــاد، عینـــک  بـــه نشـــانه ی 
چشـــم تان  پـــای  مشـــت  بـــا  می آیـــد  دولـــت  برداریـــد. 
بادنجان بنفشـــی مـــی کارد. عینک را بزنیـــد. بادنجانی در 
کونگ فـــوکار ارتقـــا یافته اید. کار نیســـت؛ شـــما به پاندای 
کنید. بعد از مقبـــره ی هوافضا، به بیابانی  فلـــش را دنبال 
می رســـید. اینجـــا بـــاغ برجـــام اســـت؛ ولی زمینـــش قفل 

کاشته شـــده، درنمی آیند. گابی هـــای  شـــده و ســـیب و 
ج بـــا صدکارخانـــه ی دیگر،  کارخانـــه ی ار از یـــک ســـمت، 

تعطیـــل و قفل خـــورده، مثـــل قطـــار می آیند. 
کـــه درشـــان تختـــه  از ســـمت دیگـــر، مســـکن مهرهایـــی 

زندگینامه روح برجام
از تولد در »گلستان« تا واردات بوگیر توالت از فرانسه

محمدرضا شهبازی

کنون بطور مســـتقل و مفصل به ایـــن امر نپرداخته اســـت. برای شـــناخت او و زندگی اش  دربـــاره تاریخچـــه زندگـــی روح برجام اطاعات منســـجمی در دســـت نیســـت. هیچ منبعـــی تا 
گذاشـــت تـــا تصویری نســـبتا واضح از زندگی او به دســـت آید. کنار هم  کـــدام تکه هایی را یافت و  کـــرد و از خـــال هر  بایـــد اوراق تاریخـــی را زیـــر و رو 

کبیر پادشـــاه روســـیه دانســـته اند. اما  مـــادر روح برجـــام ایرانـــی بـــود. اما درباره ملیـــت پدر او نقلهـــای متفاوتی وجـــود دارد. برخی مورخان پـــدر روح برجام را یکی از عموزاده های پتر 
کـــرده به آمریکا پـــدر روح برجام بوده اســـت. اما آنچه همـــه مورخان بر  برخـــی دیگـــر از یـــک شـــاهزاده رومی نـــام می برند و برخـــی نیز معتقداند اجـــداد یکی از انگلیســـی های مهاجرت 

آن اتفـــاق نظر دارنـــد، غیر ایرانی بودن پدر وی اســـت.

زایمان در 20 دقیقه
دربـــاره زمـــان و مـــکان تولد روح برجام هم نقلهای مختلفی وجود دارد اما شـــاید دقیقترین آن مربوط به دکتر ســـوفیا ناچایوفســـکی باشـــد. دکتر ناچایوفســـکی متخصص زایمان بود 
کتابـــش و ذیل فصل »زایمـــان در 2۰ دقیقه« از قول »ننـــه بیگم« یکی از قابلـــه های اوایل  کتابی درباره تاریخچـــه زایمان در جهـــان پرداخت. او در  کـــه بعـــد از بازنشســـتگی بـــه تالیـــف 
کســـی  که اولین  که روح برجام در 3 آبان 1192 شمســـی و در دهکده »گلســـتان« از مناطق قره داغ محله متولد شـــده اســـت. ناچایوفســـکی حتی می نویســـد  کند  دوره قاجار نقل می 
کرد، میرزا ابوالحســـن خان ایلچـــی بود. این نقـــل تاریخی مویداتی هـــم دارد. میرزا ابوالحســـن صاحب  کـــه از اتـــاق بیـــرون آمـــد و خبر تولـــد روح برجام و ســـامتی او و مـــادرش را اعام 
گلســـتان  که در آن حیرت خود از تمدن غرب را پس از ســـفر به اروپا به رشـــته تحریـــر درآورده و از قضـــا در آن دوران بعنوان نماینده ایران برای انعقاد قرارداد  کتـــاب حیـــرت نامه اســـت 

با روســـیه در آن مکان به ســـر می برده اســـت.

گشت آسیا قاجار 
گشـــت آســـیا« اســـت. این شـــرکت از دوره قاجار مشـــغول برگزاری  که میتوان درباره روح برجام در آن مطالبی یافت، اســـناد بایگانی شـــده شـــرکت »قاجار  یکی دیگر از اســـناد تاریخی 
که ذیل آن مدیر شـــرکت موافقـــت خود را برای  تورهـــای تفریحـــی به مقصد ارمنســـتان بوده اســـت. در بایگانی این شـــرکت می توان نامه ای را به تاریخ اول اســـفند 12۰6 شمســـی دید 
که نماینـــده ایران در امضـــای قرارداد  کرده اســـت. نامه را آصـــف الدوله  کودک خردســـالی بـــه نام روح برجـــام آن هم بـــدون اذن والدین اعـــام  فـــروش بلیـــط و تهیـــه ویزا جهت ســـفر 

گشـــت. کودک به ســـامت از این ســـفر برخواهد  که  کرده بود  ترکمانچـــای بـــود خطـــاب به مدیر این آژانس مســـافرتی نوشـــته و میرزا ابوالحســـن ایلچی هـــم ضمانت 

ای تو روحت بچه

وح برجام« وده؛ و تله گذاری برای »ر مشاهده ی »آثار برجام« با واقعیت افز

ابزی انمه ی روِح برجام
کارخانه هـــا و  شـــده و قفلنـــد؛ در حـــال رژه سرمی رســـند. 
گـــره می خورنـــد و قفلـــی  مســـکن ها برخـــورد می کننـــد و 

بـــزرگ ایجـــاد می شـــود.
ایرباســـی با بـــوی نویی، معیـــوب و لنگ لنـــگان؛ می خزد 

گـــره ی بزرگ النـــه می کند.  داخـــل این 
لشـــکر بـــی کاران می آینـــد و دخیـــل می بندنـــد بـــه ایـــن 
بســـاط و ولـــو می شـــوند همـــان اطـــراف و حمـــام آفتـــاب 

می گیرنـــد. برجـــام 
حـــاال شـــما باید به دنبـــال روح برجام بروید و شـــاه کلید را 
گشـــایش بشـــود و قفل ها باز  از او بگیریـــد؛ تـــا هـــر روز یک 

شـــوند؛ فقط هـــم صد روز وقـــت دارید.
ک برســـید. در قلبش بتـــن بریزید؛  کتور ارا برویـــد؛ تا بـــه رآ
چـــون روح ها بـــه خانه هـــای توپر حلـــول می کننـــد. حاال 
کمین بنشـــینید و امیـــدوار باشـــید روح مذکور، جذِب  در 

کنید. تله ی شـــما بشـــود و برویـــد شـــاه کلید را تصاحب 
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زهرا فتاحی

 شکارچی حرفه ای روح
 تدبیر سازان امید
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اطالعات
دسته بندی: مرحله ای  - هیجان انگیز

 نصب شده:  +50000      
حجم:  100 مگابایت

به روز شده در:  95/9/12
رده سنی: +1

توضیح: 
کاما  گرافیک بســـیار جـــذاب و زیبا و  یک بازی ســـاده با 
ایرانـــی. با این بـــازی دیگر نیـــازی به بازی هـــای جنگی 
و خشـــن نخواهیـــد داشـــت اما همـــان هیجـــان و اثرات 

کرد. مخـــرب را تجربـــه خواهید 

گریخته در حاشـــیه هـــا یا پاورقی هـــا. برای مثال  کرد جز چند عبارت جســـته و  گیـــری پیرامون زندگـــی روح برجام پیـــدا  از ایـــن تاریـــخ بـــه بعـــد تا عهـــد ناصری نمی توان اســـناد دندان 
کـــه بین طرف ایرانی و طرفهای روس و انگلیســـی و آلمانی بین ســـالهای 1224 تا 1244 شمســـی منعقد  در حاشـــیه چندیـــن قـــرارداد اعطـــای امتیاز تاســـیس خطوط تلگراف در ایران 
که برخی خط شناســـان آنها را منســـوب به روح برجـــام می دانند. همزمانی ایـــن قراردادهای اســـتعماری با دوران  کرد  شـــده اســـت می تـــوان خط خطی هـــای بچه گانه ای را مشـــاهده 
کاغذا رو  که توســـط این خطوط تلگراف مخابره شـــده اســـت هم می تـــوان جماتی مثل »بچـــه اون  کودکـــی روح برجـــام یکـــی از دالیل این انتســـاب اســـت. البتـــه در اولین پیامهایی 

که مخصوصا همین آخری شـــرق شناســـان را در این نکتـــه مصمم می کند. کرد  کشـــیدی« و »تو روحـــت بچه...« را مشـــاهده  دســـت نـــزن«، »وای... روی اونـــا چرا خط 

صرافی صفدر و دختران
کردن  کرد. در این ســـالها روح برجام به نوجوانی رســـیده و صـــدای دورگه اش خبر از دســـت و پنجه نرم  امـــا در میانـــه ســـده 12۰۰ شمســـی میتوان رد پـــای روح برجام را دقیقتـــر دنبال 
کنونی را داشـــت، می توان اســـنادی حاوی شـــنود  که به همت امیرکبیر تاســـیس شـــد و حکم وزارت اطاعات  او بـــا دوران حســـاس بلـــوغ دارد. در اداره »خفیـــه نـــگاری« عهد ناصری 
کـــه ظاهرا قرار بـــوده چیزی را بیـــاورد ولی دیر  کـــرد. در صفحات حاوی ایـــن مکالمات بارهـــا از نوجوانی نام برده می شـــود  مکالمـــات یـــک صرافـــی بـــه نام »صفـــدر و دختـــران« را پیدا 

گزارش خود از این شـــنود آورده اســـت: کرده اســـت. مامور خفیـــه نویس در 
»فـــی یـــوم شـــنبه، چهارم جمادی االولی ســـنه 1293 قمری )125۰ شمســـی( خورشـــید در وســـط آســـمان آمـــده میرزا حســـین خان سپهســـاالر، میرزا ملکـــم خان و معیـــن الملک در 
کرده موجبات آشـــفتگی مشـــایخ را فراهم  که تاخیر  کانـــی را اراده نمودند. از قضا مبالغ در دســـت جوانکی بـــوده روح برجام نام  کرده جنـــج مبالغ  صرافـــی صفـــدر و دختـــران اجتمـــاع 
گوید: »داداش بیـــا یه ســـفره ای پهنه تو هـــم دو لقمه ناهار  کـــرده  کـــه صفدر نام دارد ســـفره پهن  آورده اســـت. چـــون تاخیـــر جوانـــک زیاد از حد شـــده و وقت ناهار شـــود صرافباشـــی 
گوید:  گرفته  کف رفـــت«. میرزاملکم پی ســـخن  خ شـــده پاســـخ میدهد: »هاهـــل بخورم صفـــدر! 5۰ هزار لیـــره از  بـــزن اونـــم هرجا باشـــه دیگه پیداش میشـــه«. میرزاحســـین خان برز
کرده مـــا را به ایـــن مصیبت عظمی  که خود ایـــن جوانـــک را انتخاب  گویـــد: »تو حرف نـــزن  کشـــیده بـــودم«. در این اثنـــا معین الملک به ســـخن آمده  »بـــرای 2۰ هـــزار لیـــره نقشـــه هـــا 
گویا این  کـــه  گزارش می تـــوان فهمید  که همـــه از روشـــنفکران عصر ناصری هســـتند اما از خـــال این  ح دعوا بین این ســـه نفر اســـت  گـــزارش خفیه نویس شـــر کـــردی«... باقـــی  دچـــار 
کننـــد و حاال بعد از انعقاد قـــرارداد در یک صرافی جمع شـــده اند تا  کنی  کارچاق  گرفته بودند تا در مســـیر انعقاد قرارداد رویتـــر  گفته شـــده را به عنوان رشـــوه  کـــدام مبالغ  ســـه نفـــر هـــر 
کمی تاخیر  که ســـرانجام بـــا  که قـــرار بوده پولهـــا را از »یولیوس دو رویتر« بگیرد و به دســـت آنها در صرافی برســـاند روح برجام بوده اســـت. اتفاقی  کســـی  کننـــد. ظاهرا  پولهـــا را تبدیـــل 

روی می دهـــد و پولها تبدیل می شـــود.

قلیان رایگان برای شادی ارواح عمه اش
کنـــد و در قراردادهای دیگری  کـــه موفقیت روح برجـــام در انجام این عملیـــات باعث میشـــود او در بین روشـــنفکران جایگاه مهمی پیـــدا  از دل ســـایر اســـناد تاریخـــی میتـــوان فهمید 
گرفته شده را  کارون، تاســـیس بانک شاهنشـــاهی و... نیز در همین نقش ظاهر شده و رشـــوه های  کشـــتیرانی در  مثل التاری، شـــیات، اســـتخدام افســـران اتریشـــی، تاســـیس بیمه، 

روش بازی: 
که شـــما در آن، بایـــد روحی با نام  ایـــن بازی یک بازی  مرحله ای اســـت 
کنیـــد. ابتـــدای بازی شـــما و تیم تـــان، در ویـــن، مقابل  برجـــام را شـــکار 
کثـــر تعداد پرتاب  تیـــم های دیگر قـــرار دارید؛ باید در ایـــن مرحله، با حدا

کنید. کســـب  خودکار در زمان مشـــخص شـــده، امتیاز 
ک بازگردیـــد. هزینه ی  پـــس از ایـــن مرحله، بایـــد به ایران و بـــه مقصد ارا
پروازتـــان را هم باید با اســـتفاده از امتیاز خودکارهـــا بپردازید. در غیر این 

کردن  کنیـــد؛ برای جمـــع  صـــورت، بایـــد دوباره بـــازی را نصـــب 
کتـــور، بتن بریزید  امتیـــاز هم باید تا مـــی توانید در را

تـــا بتوانیـــد بـــرای شـــکار روح، تیـــر خریـــداری 
. کنید

مقصـــد مرحلـــه بعـــدی، تهـــران اســـت. 
بـــه خیابـــان ناصرخســـرو رفتـــه و نوعـــی 
عینک خاص، بـــرای دیـــدن روح برجام 
کنیـــد. ایـــن عینـــک را نبایـــد  خریـــداری 

و  ســـوادها  بـــی  هـــا،  شناســـنامه  بـــی  از 
 barjavadrooh ناشـــنواها  بخرید. تنها مارک

گـــر در مرحله ی قبل،  مـــورد توجه ماســـت. البته ا
خـــوب بتـــن نریزیـــد، نمـــی توانید چیـــزی بخرید.

گابی های  ســـر زدن بـــه تره بـــار و خریـــد ســـیب و 
کارهـــای ایـــن مرحله  زیـــاد و البتـــه بـــا مـــارک Ferrooh از 

اســـت. پـــس از این،باید به ســـمت وزارت امـــور خارجه حرکت  
که برایتان آماده شـــده اســـت، شـــوید.  کنید و ســـوار موشـــکی 

گابی هـــا را در مخـــزن موشـــک بریزید. ســـیب و 
مرحلـــه ی بعـــدی، در فضـــا خواهیـــد بـــود. بایـــد روح برجام را 

کردن  کنیـــد. برای روشـــن  کـــرده و با تیرهایتان شـــکارش  پیـــدا 
کیک زرد بســـوزانید. چراغ هـــای ســـفینه، 

گـــردش در  راهنمایـــی: روح برجـــام، عاااشـــق خورشیداســـت؛ پـــس 
اطـــراف خورشـــید فراموش نشـــود.

کـــم آوردیـــد ) پـــس از مرحلـــه ی  کـــه ســـوخت  نکتـــه: در هرکجـــا 
بتـــن ریـــزی( می توانید بـــه منوی بـــازی رفته و از قســـمت فروش 

خونیـــن، آب ســـنگین های خـــود را بفروشـــید.  

کافه بازار:

ابزی شکارچی روح

Install
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وح برجام به آمار بیکاران جامعه اضافه شد! ر

روح برجام به دنبال شغیل آبرومند

کنونی( نمود. به دســـت روشـــنفکران برســـاند. بعدها روح برجـــام خود اقدام به تاســـیس صرافی در تقاطع لختی ها-شـــاه )ســـعدی و جمهـــوری 
کرد و تکه هـــای دیگری از زندگی پـــر فراز و نشـــیبش را یافت. یکی  کـــه روح برجـــام جوانی برومند میشـــود می توان در چنـــد برهه دیگر هـــم رد پای او را مشـــاهده  تـــا پایـــان دوره قاجـــار 
که در یک قبرســـتان دیده اســـت روایتی می آورد. او  از این تکه های پازل در ســـفرنامه یک جهانگرد اســـپانیایی دیده میشـــود. مارســـل توبیانو در ســـفرنامه اش، از طهران و دعوایی 
گاویز شـــده و مشـــغول زد و خورد اســـت. پیرمرد شـــغلش  که با یک جوان  که در ســـال 126۸ شمســـی وقتی از قبرســـتانی در طهران عبور می کرده، پیرمردی را میبیند  تعریف می کند 
که در این ســـالها خیلی فحش خـــورده قلیان صلواتی ارائه می کرده اســـت.  آب آوردن از جـــوی و شســـتن قبرهـــا بوده و جوان نیز به مناســـبت شـــب جمعه بـــرای آمرزش روح عمه اش 
کـــردن قلیان نیز بـــه چیزی جز  کـــرده و قلیانها را شکســـته بودند و تاش جـــوان برای خیرات  کـــو را تحریم  کـــه در آن زمـــان مردم اتفاقـــا به خاطر قـــرارداد رژی تنبا توبیانـــو ذکـــر میکنـــد 

کتابش با عناویـــن چـــون Rooh وBarjam’s Rooh نام میبرد.  فحـــش دادن ملـــت به عمه طرف ختم نشـــده اســـت. توبیانو از این جـــوان در 

نشر پشمه
گرام  کتابفروش در خیابان انقاب ســـه ســـال قبل در صفحه اینســـتا در ایـــن ســـالها روح برجـــام عـــاوه بر فعالیتهای اقتصادی و سیاســـی، به امور فرهنگی نیز مشـــغول می شـــود. یک 
کرده  کتاب را بـــه روح برجام تقدیم  که حاوی دســـت خطی قدیمی بود. در این دســـت خط میرزافتحعلـــی آخوندزاده  کرد  کتاب دوره قاجار منتشـــر  خـــود تصویـــری از پشـــت جلد یک 
که بدون مســـاعدت وی امکان تاسیســـی نشـــر پشـــمه نبود«. آخوندزاده از روشـــنفکران عصر قاجار و از پیشـــگامان و مروجان حذف الفبای فارســـی و  و نوشـــته بود: »به روح برجام، 

تبدیل آن بـــه التین بود.

روی سیاه، ناخن دراز...
ح ایرانی بود  کـــه به امیـــن الدوله معـــروف و یکی از روشـــنفکران مطـــر خ خان غفاری  ســـند دیگـــر مربـــوط به حوالی ســـال 1274 شمســـی اســـت. در این ســـال روح برجـــام همراه با فـــر
کل افغانســـتان از ایران انجامید. دو ســـند تاریخی این ســـفر و نقـــش روح برجام  که به جدایی هـــرات و در واقع  ســـفری بـــه پاریـــس انجـــام داد. حاصل این ســـفر معاهده پاریس بـــود 
کشـــاورز فرانســـوی پیدا شـــده بود. و دومـــی برگی از  گرفته اســـت. این عکس 27 ســـال قبل در طویله یک  ج ایفل  که روح برجـــام با بر در ایـــن قـــرارداد را تاییـــد می کنـــد. اولـــی عکســـی 
که روحیات روشـــنفکری داشـــت و بعـــد از متارکه با همســـر خود راهی فرنگ شـــد تا راه و  خاطـــرات دختـــری بـــه نـــام تاج الســـلطنه. تاج الســـلطنه یکی از دختران ناصرالدین شـــاه بود 
رســـم آزادی زنـــان و طلـــب حقـــوق مســـاوی با مردان را از زنـــان غربی بیامـــوزد. اولین دیدارهای روح برجام با تاج الســـلطنه باید در پاریس و در خال همین ســـفر انجام شـــده باشـــد.
که »زبانی به غایت شـــیرین« ولی »چشـــمی در نهایت شـــوری« دارد. او می نویســـد  تـــاج الســـلطنه در خاطراتـــش از دیـــدار بـــا »جوانی خوش بر و رو ولی به شـــدت بدبـــو« خبر می دهد 
که هرچند روزهاســـت نان نخـــورده اما به زور خود را شـــاداب و با نشـــاط نشـــان می دهد. از دور رشـــید به نظر می رســـید اما چون  »جوانـــک بـــه ســـفلگان بـــی کار و  بی عـــار می مانســـت 
که در آن از شـــکل و شـــمایل روح برجـــام توصیفی وجـــود دارد و احتماال  که شـــخصا دو بار عق زدم.«. این اولین ســـندی اســـت  خ داشـــت  کک و مک چنان به ر نزدیـــک می شـــد آثـــار 

که یک زن اســـت، باشـــد. بخاطر اهمیت این موضوع در نظر نویســـنده ســـند 

حورا فطورچیان

کاریابـــی در اختیـــار مـــا  فـــرم زیـــر توســـط یکـــی از دفاتـــر 
کـــه با وجـــود تمام  قـــرار داده شـــده اســـت. روح برجـــام 
کار  بدعهدی هـــای آمریـــکا آســـیبی ندیـــده، بـــه دنبـــال 
می گـــردد! خودمـــان هـــم در ابتـــدا بـــاور نمی کردیـــم، اما 
گرفتیـــم  در انتهـــا وقتـــی بـــا شـــماره روح برجـــام تمـــاس 
کـــه حتی حاضـــر اســـت به عنـــوان ســـرایدار  کـــرد  تاییـــد 
کـــه از احوال او  کنـــد! و هرچه  در دفتـــر روزنامـــه فعالیت 

اســـت... دروغ  شـــنیده ایم 
در ادامه فرم پرشـــده توســـط روح مخـــدوش برجام را به 
درخواســـت خودش، برای عبرت شـــما و شـــما – شما نه 

اون یکـــی... بله بله _  قـــرار می دهیم:
نام: روح

شهرت: برجام
کسفورد تحصیات: حقوق پسا برجام از دانشگاه آ

شماره شناسنامه: 1395_المثنی
محل سکونت: ندارد

نام پدر: ندارد

سؤاالت حضوری: 
1- مـــا از همـــه افـــراد ســـؤاالت یکســـانی می پرســـیم، اما 

کار می گردید  شـــما فـــرق می کنیـــد! چـــرا بـــه دنبـــال 
کار می گـــردن!؟ بـــه خاطـــر یک  روح: همـــه چـــرا دنبـــال 
لقمـــه نـــون حال! ســـر شـــغل قبلـــی قـــرار بـــود هرکی هر 
کنـــم! دیدم  بایـــی ســـرم میاره، ســـالم بمونـــم و تحمل 
از  آزاد و  گفتـــم مهـــرم حـــال جونـــم  دیگـــه نمی تونـــم! 

توافـــق برجـــام زدم بیـــرون! 

کارهایی رو داری!؟ 2-توانایی انجام چه 
گرفتم.  کارفرماهـــای قبلـــی یـــاد  کارهـــارو از  یـــک ســـری 
امتیـــازی  ســـه  کـــردن  پرتـــاب  تایـــپ،  ایمیلـــی،  فشـــار 
پلمـــپ  بتن ریـــزی،  دقیـــق  محـــل  تعییـــن  خـــودکار، 
که  ســـانترفیوژ و انجـــام معامات برد-بـــرد! همونجوری 
که در توانایـــی افراد عادی  کارهایـــی رو بلدم  مـــی بینید 

. نیست

که داشتید راضی بودید!؟ 3-از شغلی 
نـــه واال، شـــب ها قـــرص می خـــورم تـــا دو ســـاعت بتونم 
بخوابـــم! اعصـــاب بـــرای من نذاشـــتند. یـــک حرفهایی 
کـــه آمریکایی هـــا نصفـــش رو تکذیب  کاغـــذ نوشـــتند  رو 
کردنـــد، بـــه نصف دیگـــه اش هم عمـــل نکردنـــد! به من 
می گفتنـــد دنـــدون رو جیگـــر بـــذار، درســـت میشـــه. اما 
کـــه دارایی هـــای ایـــران رو ندادنـــد، تحریم هـــارو  وقتـــی 
کردنـــد و بدتر از  برنداشـــتند، تحریم هـــای جدیـــد اضافه 
گفتن تـــو روحت... دیگه  همه هشـــتاد میلیـــون نفر هی 

چیـــزی از مـــن روح باقی نمونـــد. هیچ!

کشـــیدید متاســـفم واقعا.  که  4-بـــه خاطر ســـختی های 
کار دارید!؟ چندسال ســـابقه 

2 سال

-خیلـــی ممنـــون، بـــه نظـــرم شـــرکت های فیلم ســـازی 
کمـــدی  ســـریال های  برجـــام،  مســـتند  ســـاخت  بـــرای 
کاســـپر! از شـــما اســـتقبال  و حتـــی بومی ســـازی فیلـــم 

گرفـــت.  می کننـــد. حتمـــا بـــا شـــما تمـــاس خواهیـــم 
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بداهه سرایان: افشار جابری، مهدی پیرهادی، 
یاسر پناهی، سیدمحمدحسینی،

 سیدمهدی طیار، ز.آراسته نیا، ف.انوری 

علی رغم این توصیفات تاج السلطنه مدهوش نظرات روشنفکرانه روح برجام درباره آزادی زنان شده و ارتباط ادامه دار این دو آغاز می شود.

همکاری مشترک محیط زیستی
کـــه برای وزارت مســـتعمرات بریتانیا  گزارشـــات ماهانه خود  کس دارســـی« در یکی از  ج الســـلطنه و روح برجـــام در یک ســـند تاریخی دیگر هم بیان شـــده اســـت. »ویلیام نا ارتبـــاط تـــار

ارســـال میکرده، نوشته است:
کنند.« که فکر می کنم بتوانند ما را در جهت رسیدن به منافعمان در زمینه نفت در ایران یاری  »عالیجناب. به تازگی با زن و مرد ایرانی جوانی آشنا شده ام 

گزارش سه ماه بعد خود به سال 12۸۰ شمسی مینویسد: او در 
کاغها بگوید و مردم را نســـبت به تأثیر نفت بر نفله شـــدن اســـب و قاطرهایشـــان انذار دهد  گربه ها و  که تاج الســـلطنه نام دارد از مضرات نفت ایرانی بر روی زندگی  »... قرار شـــد زن 
که هیـــچ نگرانی درباره  که روح برجام نـــام دارد به مـــردم اطمینان دهد  و نوشـــته جاتی دربـــاره لـــزوم واردات زغـــال خـــوب از ممالک غربـــی در خانه های مـــردم بیاندازد؛ از آن ســـو مرد 
که هیـــچ آالیندگی  کیفیت را  کثیف و بدبو شـــوند او می توانـــد هیزم و زغـــال خـــوب و با گر بـــی خیال نفـــت  ج آشـــنا دارد و ا تامیـــن ســـوخت مـــردم وجـــود نخواهد داشـــت چـــون در خار
گرفتن امتیـــاز نفت ایران مهیـــا خواهد شـــد؛ البته در این  کند. به نظر می رســـد بدیـــن طریق زمینه بـــرای انعقاد قرارداد دارســـی و در اختیـــار  ج وارد  نـــدارد بـــا قیمـــت مناســـب از خـــار

زمینـــه بـــا روشـــنفکرانی چون امین الســـلطان، میرزا نصراهلل مشـــیرالدوله و مهندس الممالک نیز هماهنگی های الزم شـــده اســـت.« 
کوچک هم درباره نقش روح برجام در قرارداد اســـتعماری 129۸ شمســـی )1919  که از زندگی روح برجام در دوره قاجاریه در دســـت اســـت. البته یک ســـند  این آخرین ســـندی اســـت 

که از آن میگذریم. م( وجـــود دارد 

آشنایی پشت در طویله هلند
کار آمدن پهلـــوی به نتایج قابـــل اعتنایـــی نیانجامید جز چند مـــورد. ژنرال  کـــردن آثاری دربـــاره روح برجام در ســـالهای انقـــراض قاجاریـــه و روی  نتایـــج جســـتجوهای مـــا بـــرای پیدا 
کار آمـــدن رضاخـــان دارد، در خاطراتش وقتی از دیـــدار با رضاخان مینویســـد از مردی میانســـال  کودتـــای 1299 و روی  کـــه نقـــش غیر قابـــل انـــکاری در  ادمونـــد آیرونســـاید انگلیســـی 
که در  کنـــار نخواهد رفت. البته ســـید ضیاءالدیـــن نیز  کک و مکـــی اش هیچ وقت از جلوی چشـــمش  گرچه اســـمش خاطرش نیســـت اما صـــورت  کـــه همـــراه رضا بوده و ا یـــاد می کنـــد 
که وقتی با آیرونســـاید داشـــته قـــرار و مدارهای  کودتا به نخســـت وزیری رســـید، یک شـــب هنگام تراشـــیدن تـــِه هندوانه به زنـــش می گوید  کودتـــا بـــا رضاخـــان همدســـت بود و بعد از 
کدام طرف بوده مشـــخص نیســـت و  کدامیک درســـت می گوینـــد و روح برجـــام در این مقطـــع عامل  کنـــار او حضور داشـــته اســـت. اینکه  نهایـــی را می گذاشـــته جوانکـــی بدبـــو نیـــز در 

ندارد!  هـــم  توفیری  البته 
کثرت اشـــتغاالت روح  کـــم تاریخ نـــگاری و ثبت اســـناد رواج می یابد اما آنچـــه در این مرحله پرداختـــن به زندگی روح برجام را ســـخت می کنـــد، تعدد منابع،  کـــم  گرچـــه  در ایـــن دوره ا
کودتـــا و در زمـــان نگهبانی دادن  که برخـــی منابع آشـــنایی رضاخـــان و روح برجام را حتـــی قبل از  برجـــام و در نهایـــت ضـــد و نقیـــض بـــودن برخـــی نقل ها اســـت. برای مثـــال در حالی 

گابی تو در بستان استِسحر داروی تو هر درد مرا درمان است روح تحریم هم از دست شما حیران استمیوه سیب و 
نه فقط مشکل ما، مشکل آب و نان استگرچه بعد از تو در ایران همه چی ارزان است

کافر نشودهیچ کس با تو پری چهره برابر نشوددر امان بودنمان بی  تو  میسر نشودخاطر از روح تو ، برجام، مکدر نشودمشکل اینجاست، چرا روح تو سرگردان است؟ کوی تو هرگز به تو  کف   عا
روح من صحبت با روح تو را خواهان است

َمکی حالِت عرفان دارممن به روحانیت روح تو اذعان دارمچون ظریفان به برت چهره خندان دارمهیچ جوری نشوی نقض، من ایمان دارممشکل اینجاست چرا روح تو سرگردان است؟ کَ که بدخواه تو شد بی ادب و حیوان است با وجودت  هر 
کفر محض است ولی فکر سجودت هستیمنه فقط فکر تو و فکر درودت هستیممرده بی اثری وقت نبودت هستیمبسکه محتاج به خورشید وجودت هستیممشکل اینجاست چرا روح تو سرگردان است؟

جسم تو َسمبل الت و ُهَبل ایران است

مشکل اینجاست چرا روح تو سرگردان است

گرچه زیر لگد و مشت، تو رنجور شدی

لیک آسیب ندیدی، َخِر خرزور شدی

کور شدی کمی  َکَمکی لنگ و  سالمی! یک 

کشیری! ِشِن ریزی! ِله و بلغور شدی خا

که روح تو بسی داغان است مشکل این نیست 

مشکل اینجاست چرا روح تو سرگردان است

تو جنین بودی و از خون وطن می خوردی

سپس از خاطر خود مهر وطن را بردی

کردی به وطن، دم به دمش آزردی حمله 

کردی و فوری ُمردی با وطن قطع رحم 

گر زنده ای و مهر دلت تابان است تو ا

مشکل اینجاست: چرا روح تو سرگردان است؟!

ک وطن را آباد کنی خا که  آمدی تا 

لیک دادی همه حاصلمان را برباد

می دهم لعن به آواز بلند و فریاد

هم به تو نیز به روح پدرت باداباد

لعن ما بدرقه ات در عوض غفران است

مشکل اینجاست چرا روح تو سرگردان است

مشکل اینجاست!
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رضا عیوضی

کشـــوری درمورد روح  می خواهیـــم ببینیم شـــخصیت های 
برجام چـــه نظری دارند. برای همین ســـراغ آن هـــا رفتیم تا 
کـــرده یعنی  ببینیـــم بعـــد از شـــنیدن نام این عزیز تازه ســـفر 

»روح برجـــام« چگونه از او یـــاد می کنند:

گـــر روح برجام جرواجر هم شـــود باز  حســـن روحانـــی: حتی ا
تأثیری روی خـــود برجام ندارد!

باهـــاش  نمیشـــه  نیســـت،  خـــوب  روح  هاشـــمی:  مهـــدی 
گرفـــت. عکـــس 

وکیل مهدی هاشمی: روحارو چطوری میندازن زندان؟
حســـام الدین آشـــنا: چـــرا با شـــماره ناشـــناس به مـــن زنگ 
زدیـــد؟ چـــرا با شـــماره ناشـــناس به مـــن زنگ زدیـــد؟ چرا با 

شـــماره ناشـــناس به من زنـــگ زدید؟
پخـــش  را  کـــرات  و ســـیما مذا ســـیدعباس صالحـــی: صـــدا 
برجـــام  روح  بابـــا  می گویـــد  ســـاله ام  نـــه  دختـــر  می کنـــد، 

می مانـــم! جـــواب  از  که؟  ترســـنا
حســـین فریدون: شـــرکت واردات صادرات "روح ســـازان 
بـــه اعضـــای  آمـــاده خدمـــت  برجـــام ســـهامی خـــاص" 

فامیل  اســـت
روح  حـــال  گرام  اینســـتا طریـــق  از  عراقچـــی:  عبـــاس  ســـید 

برجـــام را پرســـیدم، بـــد نبـــود
ترامپ: یعنی این روح برجام جنسیتشم معلوم نیست؟

گـــه بخـــواد چیـــزی  بیـــژن زنگنـــه: از اآلن بگـــم روح برجـــام ا
کرســـنت بگـــه دروغ می گـــه درمـــورد پرونـــده 

کردن  کـــه با یک هـــوووو هـــوووو  جـــواد ظریـــف: روح برجام 
کار بینـــدازد از تجاوز  کل سیســـتم دفاعـــی مـــا را از  می توانـــد 

بـــه ما می ترســـد؟

صنم یاوری

کـــه فقط عـــده ای  روح برجـــام موجـــودی نامرئـــی وغیـــر قابـــل رویـــت اســـت 
سیاســـتمداران توانایـــی دیـــدن آن را دارند.ایـــن پدیـــده شـــگفت انگیـــز بعد 
کشـــور ایـــران شـــد.البته برخـــی  ازخـــود برجـــام وارد عرصـــه هـــای سیاســـی 
معتقدهســـتند اول روحش امده اســـت و بعد خـــودش، و یافتن این امر مهم 
کهـــن فلســـفیدن بازمی گردد. مـــرور برخـــی از نظریـــات علمی  بـــه ریشـــه های 

دربـــاره روح برجـــام خالـــی از لطف نیســـت.

1-نظریه پایش
گـــر خود برجـــام از بین  طبـــق ایـــن نظریـــه روح برجـــام از بین نمـــی رود حتی ا

بـــرود بلکـــه از برجامی بـــه برجام دیگـــر منتقل خواهد شـــد.

2-نظریه ترس
کارشناســـان نزدیک شـــدن و حتی حـــرف زدن دربـــاره روح  گفتـــه برخـــی  بـــه 
برجـــام تبعـــات جبـــران ناپذیـــری دارد و هرکـــس بـــه نحـــوی بـــه ایـــن پدیـــده 
نگاه منفی داشـــته باشـــد این روح ســـرگردان شـــبانه به ســـراغش می رود و از 
کس از سرنوشـــت  کند و هیچ  کتورها اســـتفاده مـــی  شـــما  به جـــای بتن در را
شـــومتان مطلـــع نخواهـــد شـــد.پس مراقـــب باشـــید بـــا روح برجـــام شـــوخی 

. نکنید

 3-نظریه درون
کـــه  کـــم ســـواد و بـــی عینـــک  کـــه بیشـــتر از طـــرف افـــراد  طبـــق ایـــن نظریـــه 
که  کاربرد روح برجام زمانیست  ح می شـــود  چشمانشـــان ضعیف اســـت مطر
شـــما از برجام ناراضی هســـتید و مـــی توانید روحش را با عبـــارت »تو روحت« 

مـــورد خطـــاب و عتاب قـــرار دهند.

۴-نظریه عدم تغایر
ح شـــد، هیچ  کـــه اولیـــن بـــار توســـط دکتـــر عراقچی مطـــر طبـــق ایـــن نظریـــه 
که اصالـــت روح در مورد برجام  چیـــزی با این روح مغایرت نـــدارد و از آنجایی 
گر برجام پـــاره پاره هم شـــود روحش زنـــده خواهد ماند  کنـــد ا نیـــز صـــدق می 
گـــر چیزی بـــه او بگوییـــد، بودجه تـــان پای  کـــرد و ا و مـــا را مشـــاهده خواهـــد 

خودتان اســـت.

گرد با رضاخان آشـــنا شـــده و بـــه دربار پهلوی  ک فروش دوره  رضاخـــان جلـــوی دِر طویلـــه وزیـــر مختـــار هلند می داننـــد، برخی دیگـــر معتقدند روح برجـــام اولین بار در قامـــت یک تریا
کـــه در دوره پهلـــوی اول روح برجام عاوه بر صرافی، انتشـــارات، شـــرکت واردات و اشـــتغاالتی از این دســـت با توجه به  کـــرده اســـت. نقـــل دوم از این جهت مخدوش اســـت  راه پیـــدا 

تجربـــه قرارداد دارســـی در حـــوزه نفت نیز فعال بوده اســـت.

روح برجام بیرون روی نمیگیرد
که  کتور رســـتورانی در ژنو اســـت  کرد فا که بوده باشـــد آنچه به عنوان یک ســـند غیر قابل خدشـــه می توان به آن اســـتناد  علـــی ای حـــال آشـــنایی روح برجـــام و رضاخـــان از هـــر طریقی 
گر در روزهای غیر تعطیل از ســـاعت 9 الـــی 16 و در روزهای تعطیل از ســـاعت ۸ الـــی 1۸ به این موزه برویـــد از زبان راهنمـــای موزه خواهید  در مـــوزه مالیـــات ســـوئیس موجـــود اســـت. ا
که در ســـال 1311 شمســـی )1932 م( برای دفـــاع از ایران در برابر شـــکایت انگلســـتان در جامعه ملل راهی  کتور مربوط اســـت به صرف غذا توســـط یک هیئت ایرانی  کـــه ایـــن فا شـــنید 
گفت  گر  که یکی از اعضای این هیئت اســـم مســـخره ای بنام روح برجام داشـــته اســـت. ا گفت  ژنو شـــده بودند. راهنمای موزه حتی برای بامزه بازی و خودشـــیرینی به شـــما خواهد 
که نفـــت ایران را برای 6۰ ســـال در اختیار  کرات یکســـال بعد خـــودش را در قامت قرارداد 1933 م نشـــان داد  که دلش نشـــکند. علی ای حال نتیجه آن ســـفر و مذا شـــما هـــم بخندیـــد 
که یکی از روشـــنفکران دوره قاجـــار و پهلوی بـــوده و در انعقاد این قرارداد ننگین نقش داشـــته اســـت در خاطـــرات خود به صرف  انگلیســـی هـــا قـــرار میداد. سیدحســـن تقی زاده نیـــز 
گـــوش نمیکننـــد و اتفاقا بعد از  کـــه غذاهای این رســـتوران مزخرف اســـت اما هیئت ایرانی  که از قبـــل تذکر داده بود  شـــام هیئـــت ایرانـــی در این رســـتوران اشـــاره میکند و می نویســـد 

که هر آشـــغالی هـــم می خورد هیچ چیزش نمی شـــد!  گیرند غیـــر از روح برجام  خـــوردن عـــذا همگی اســـهال می 

دیلماجی در محضر آتاتورک
کـــه روح برجام در ســـفر رضاخان بـــه ترکیه و دیـــدارش با آتاتـــورک حضور داشـــته و نقش دیلمـــاج را ایفا میکرده اســـت. بـــا اســـتناد بـــه آرشـــیو مطبوعـــات ترکیه می توان مطمئن شـــد 
که با  کند  کشـــور وارد  که نشـــان میدهـــد روح برجام هنگام برگشـــتن از این ســـفر قصد داشـــته مقدار زیادی لبـــاس زنانه اصل تـــرک به  گمـــرک ترکیـــه وجـــود دارد  گزارشـــی هـــم در اداره 
کیلوگرم لباس ببرد روبرو میشـــود ولـــی با توصیه آتاتورک مشـــکل حل میشـــود. تاریخدانها این اقدامـــات روح برجام را ابتدا  کس میتوانـــد نهایتا 3۰  گفته هر  کـــه مـــی  گمـــرک  مخالفـــت 
کجا را خوانده بـــود و حاال چطور بازار لباســـهای لختی پختی را در دســـت میگیرد.  که روح برجـــام تا  کشـــف حجاب معلوم میشـــود  پـــای دلـــه دزد بـــودن او می گذارنـــد اما با آغاز دوران 

البته لباســـها غالبا روی دســـت او باد میکند.

تهران-موریس... یه نفر
کـــه بیـــش از هـــر زمان دیگری نقـــش روح برجـــام در دوره پهلوی اول به چشـــم می آیـــد، در زمان حملـــه متفقین به ایـــران و تغییر ســـلطنت از رضاخان به محمدرضا اســـت.  امـــا آنجـــا 
کـــه پدر در موریـــس بارها بـــه روح برجام  کـــه پدر را از تهـــران تا بندرعبـــاس بـــرد روح برجام بوده اســـت. او میگوید  که راننده ماشـــینی  اشـــرف پهلـــوی در خاطـــرات خـــود نقـــل میکند 

وح برجام نظر شخصیت ها درمورد ر

روح برجام اب یک هووو هووو یم تواند...
 نظریه اپیستیگ روح برجام
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کشـــید و رفت. کنـــد و وقتی از رفتـــن ما مطمئن شـــد راهش را  کشـــتی حرکت  کـــه بعـــد از آنهمه خدمـــت آخرش هم مـــن را تا بندر بـــرد و انقدر ایســـتاد تا  فحـــش رکیـــک میـــداد 
کشـــور درآورد توســـط  کشـــور را رســـما به اشـــغال این دو  که بـــه عدم مقاومت ارتـــش ایران مقابل قوای روس و انگلیس انجامید و  برخـــی افـــراد معتقـــد هســـتند بیانیه تـــرک مخاصمه 

روح برجام نوشـــته شده بود.

که از ارنست پرون نمی ترسید کسی 
کاخ شـــود  که میخواســـته وارد  کاخ ســـلطنتی یک روز به روح برجام  کند. یکی از دربانهای  کار آمـــدن محمدرضـــا پهلـــوی رفت و آمدهای روح برجام به دربار شـــدت پیـــدا می  بـــا روی 

کـــه روح برجام پاســـخ می دهد: »نه، تـــرس برای چی، خوشـــم هم میاد!« گوید: »آقا شـــما از این ارنســـت پرون نمی ترســـید؟ یه حرفهایی پشـــت ســـرش هســـت ها!«  مـــی 
کتابخانه هـــاروارد پیدا  ایـــن بخـــش از خاطـــرات ایـــن دربان ســـلطنتی در چاپهای بعد از انقـــاب بخاطر عدم رعایت عفت عمومی حذف شـــده اســـت اما چاپ قدیـــم آن را میتوان در 

کرد.
کودتای 2۸ مـــرداد روح برجام نقش غیر  که حاال دیگر به میانســـالی رســـیده برده شـــده اســـت. برای مثـــال در  کـــه در آنها نامی از روح برجام  در ایـــن دوره اســـناد بســـیاری وجـــود دارد 

کودتـــا معرفی می کند روح برجام اســـت. که پری بلنده و شـــعبان بی مخ را به ســـتاد مرکزی  کســـی  قابـــل انـــکاری دارد. بـــه اعتـــراف ژنرال نصیری، 

کشتند... که  روح برجام رو 
گزارشگر  کننده ابزار و ادوات شـــکنجه وارد می شـــود. این مســـئله تا ســـال 2۰12 فاش نشده بود تا آنکه »اســـتوارت هال«  ک، روح برجام در نقش وارد  بعدتر و در جریان تشـــکیل ســـاوا
کودکان بازداشت شـــد. با مشـــخص شـــدن ابعاد جنایات هال و باال رفتن تعداد قربانیان او، پلیس به فکر  ورزشـــی ســـابق شـــبکه بی بی ســـی به اتهام تجاوز و سوءاســـتفاده جنســـی از 
کـــه در عمرش با او ارتباط داشـــته و حتـــی یکبار او را  کســـی  که اســـم هر  کند. بنابراین از هال خواســـت  که ممکن بوده جزو قربانیان هال باشـــند را شناســـایی  کســـانی  افتـــاد تـــا تمـــام 
کند ارتباطش با هال ســـر قضیه دیگری بوده اســـت  کنـــد و ثابت  که نـــام روح برجام به میـــان آمد. روح برجام نیـــز برای اینکه آبـــروی خود را حفظ  دیـــده اســـت را بنویســـد. اینجـــا بـــود 
کشـــور میکرده اســـت. هال در آن ســـالها در  ک، از هال ابزار و ادوات شـــکنجه می خریده و وارد  کند از ســـالهای میانی دهه 3۰ شمســـی و همزمان با تاســـیس ســـاوا مجبور شـــد اعتراف 

پشـــت شـــهرداری لندن انواع ابزارآالت برقی مخصوص شـــکنجه را میفروخت.

نظریه جمعه
کرد. در این اســـناد به وفور میتوان رد پای روح برجام را دید. برای مثال در یکی از ســـندهای مربوط  ک راه پیدا  با تاســـیس این ســـازمان مخوف، نام روح برجام هم به اســـناد ســـاوا

به جدایی بحرین از ایران آمده اســـت:

شاهرخ بایرامی

  
 در ابتـــدای فیلـــم با فلش بکهایـــی در دور تنـــد، نحوه پیدایـــش تاریخی روح 
که خود را مهار شده بر  برجام را می بینیم. فیلم از نگاه روح برجام روایت میشـــود 
کره اســـت! و عده ای سیاســـتمدار  که در واقع تخت، همان میز مذا تختـــی می بیند 
کره  در تاریـــخ هـــا و مکانهای مختلف )ســـوییس، وین ، ژنـــو و لوزان( باالی ســـرش مذا
گیـــری اســـت. روح برجام پـــس از امضای توافـــق نهایی و  کننـــد و او در حال شـــکل  مـــی 
ک فیلم شـــروع می شـــود. ک افراد دور میز، رها شـــده و حوادث هولنا خنده های هراســـنا

عصر-خارجی در یک فضای سبز
که در محوطه فضای ســـبز نشســـته اند و منتظر هســـتند  کارگر روزمزد را می بینیم  تعدادی 
تـــا کســـی پیـــدا شـــود و آنهـــا را ســـر کاری ببـــرد. خودرویی جـــادار می ایســـتد، چهـــره راننده 
کارگرها  کارگرها اشـــاره می کند، به همه آنها! همه  پوشـــیده شـــده و واضح نیست، راننده به 
ســـوار میشـــوند. خودرو به حاشـــیه های شـــهر، فضایی جنگلی و مـــه آلود مـــی رود. خودرو 
کند، راننده صورت ندارد و ظاهری شـــبح  گهان راننده صورت خود را باز می  می ایســـتد و نا
کارگرها با وحشـــت و فریـــاد فرار می  ماننـــد دیده می شـــود )همان شـــخصیت روح برجام(، 
کشـــد. کنند. در صحنه های بعدی روح برجام تک تک آنها را به طرز وحشـــیانه ای می 

شب- داخلی در یک کافی شاپ
فضـــای کافی شـــاپ تاریـــک و دود گرفته اســـت. روح برجام برای رفع خســـتگی 
کافه رفته و مشـــغول خـــوردن قهوه فرانســـه با  کارگـــران، به  بعـــد از کشـــتار 

شـــخصی دور یک میز اســـت. 

وح برجام فیلمی با بازی ر

مذاکره اب ترس!
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کلی سری به 
موضوع: سخنان روح برجام درباره لزوم جدا شدن بحرین از ایران

گر  که ا گفت  کنـــد. او  گذشـــته بـــا حضور در جمع اعضای حزب پان ایرانیســـت مجلس شـــورای ملی تاش نمـــود جدایی بحرین از ایـــران را دارای منافع بســـیار قلمداد  نامبـــرده شـــب 
کشـــور می رود بـــاال. او همچنین  بحریـــن از ایـــران جـــدا شـــود اتباع بحرین دیگر ایرانی حســـاب نشـــده و موقع ورود به ایـــران میتوانیم از آنهـــا پول ویزا بگیریـــم و در نتیجه درآمدهای 
کـــه ایرانیها بـــرای رفتـــن به انجـــا باید پاســـپورت داشـــته باشـــند اضافه میشـــود و عزت  کشـــورهایی  کشـــور دیگـــر به  کشـــور مســـتقل شـــود آنوقت یک  گـــر بحریـــن یک  معتقـــد اســـت ا

پاســـپورت ایرانی میـــرود باالتر.
نظریه شنبه: عین این سخنان سنجیده و منطقی از طرف نامبرده ایراد شده است.

کرد. گفته این سخنان منطقی است باید شکنجه  نظریه یکشنبه: نامبرده را بی خیال ولی شنبه را بخاطر اینکه 
کرده و هیچ آسیبی بهش نمی رسد. کنید شکنجه نامبرده تأثیری داشت؟ او از هرگونه تعرض و شکنجه استقبال  گر نمی شدید، فکر می  نظریه دوشنبه: حاال بی خیال هم ا

کارهاتون وگرنه همه تون رو شکنجه میکنم. نظریه سه شنبه: خفه شید، برید سر 
کره شود. نظریه چهارشنبه: با نامبرده جهت اخذ جدیدترین ادوات شکنجه مذا

مربا بده بابا
کســـی به  کرد در ســـکوت خبری بـــه فعالیتهای اقتصـــادی و فرهنگی بپردازد تا  بـــا وقـــوع انقـــاب اســـامی روح برجام مدتـــی زندگی مخفیانـــه و دور از هیاهو را برگزید. او ســـالها ســـعی 
دنبـــال تابانـــدن نـــور بـــه زوایای تاریـــک زندگی صد و اندی ســـاله اش نباشـــد. با این حـــال حضور فعال او در ادبیات سیاســـی یکی دو ســـال اخیر موجب شـــد تا از پشـــت پـــرده بیرون 
کوادور، ســـس از  کـــه پس از برجام حاصل شـــده اســـت مشـــغول واردات اســـت. او مربا از شـــیلی، ســـنجاق قفلـــی از ا گشایشـــهای اقتصـــادی  بیایـــد. ایـــن روزهـــا روح برجـــام در ســـایه 
کش  ک رس از یونـــان، پونز از مکزیک،  گنجشـــک از جزایر قناری، خا کنگ،  خ از تایوان، الســـتیک فرغون از هنگ  کانادا، آچار چر کمربند چرمـــی از  مغولســـتان، زنجبیـــل از ســـومالی، 

شـــلوار از ایتالیا، بوگیـــر توالت از فرانســـه و... وارد میکند!

 
روح برجام با صدایی وحشـــت انگیز: خیلی وقته این دور و 

برا ندیدمت »بهره بانکی« ؟!
کـــه ســـرم  »بهـــره بانکـــی« بـــا صـــدای موذیانـــه: میدونـــی 
که باید حسابشون رو  کننده داشـــتم،  شلوغه، چنتا تولید 

رســـیدم! می 
کارگره کیه  خســـته نباشی، منم سرم شـــلوغه این روزا! این 

ک میکنه، جدید اومده؟ داره میـــزارو پا
گفتم  کارای اینجارو میکنـــه،  اســـمش خصوصـــی ســـازیه، 

که چشـــمم بهش  تو دســـت و بالم بچرخه 
کشد( باشـــه! )قهوه را ســـر می 

روز – داخلی در یک سایت هسته ای
کارگـــران  و  اســـت  شـــلوغ  ســـایت  فضـــای 
و  آمـــده  بونکـــر ســـیمان  کارنـــد،  مشـــغول 
یـــک  اســـت.  ســـیمان  تخلیـــه  مشـــغول 
دانشـــمند هســـته ای سر می رســـد و سعی 
در باز داشـــتن کارگران دارد. کارگران توجهی 
نمیکنند، سراغ مسئولشـــان را می گیرد و او 
را بـــه انتهای ســـالن راهنمایی می کنند. هر 
چه دانشمند بیشتر پیش می رود، سکوت 
بیشتر شـــده و فضا تاریک تر می شـــود. در را 
بـــاز میکند. فردی روی صندلی و پشـــت به 

دانشـــمند نشســـته است.
ببخشید شما مسئول این کارگرا هستید؟

صندلی می چرخـــد و روح برجام با صدایی 
ک: بله ... خوفنا

گـــذارد و روح به  دانشـــمند پـــا بـــه فـــرار مـــی 
دنبالش، دانشمند پشـــت یک سانتریفیوژ 
گـــردش اســـت، پنهان  کـــه در حال  ِروشـــن 
می شـــود. روح برجام بســـیار نزدیک است. 
کـــه در اثر دویـــدن بر لبه  خودکار دانشـــمند 
گرفته به زمین مـــی افتد، روح  جیبش قـــرار 

گهان باالی ســـر دانشـــمند ظاهر  صدایش را می شـــنود. نا
شـــده، او را می گیرد و به داخل سانتریفیوژ روشن می تپاند، 
خون دانشـــمند به همه جا پاشـــیده می شود و سانتریفیوژ 
پـــس از قدری ســـر و صدا و نامنظم چرخیـــدن از حرکت می 

ایســـتد. روح برجام خنده شـــیطانی ســـر می دهد.

روز – داخلی درون هواپیمای ایرباس نو
کنده نشده است، روح  هنوز پاســـتیک های روی صندلی 
برجام با صورتی پوشـــانده روی یکی از صندلی ها نشســـته 
گهان صدای خلبان پخش می شـــود: مسافرین  اســـت. نا
گونـــه نگرانی نیســـت، مـــا بدلیل نقص  گرامـــی جـــای هیچ 
فنـــی هـــر دو موتـــور و یکـــی از بالها را از دســـت داده ایـــم و در 
کویر لـــوت می باشـــیم!  حـــال ســـقوط اضطـــراری بـــر روی 

برجام می ترســـد و پـــا به فـــرار میگذارد.

شب – داخلی در خانه روح برجام
روح برجـــام در خانـــه ای قدیمـــی ، مخـــوف و بـــا پلـــه های 
هواپیمـــا  حادثـــه  بـــه  و  نشســـته  اتاقـــش  درون  فـــراوان 
گهـــان فـــردی در اتاقـــش را بـــاز میکنـــد و با  می اندیشـــد، نا
لیوان چای در دســـت داخل می شـــود. روح نعره ای شدید 
کند. فرد هیچ عکس  می زند و اقدام به ترســـاندن فـــرد می 

نمیدهد. نشـــان  العملی 

این مسخره بازیا چیه در میاری؟
تو کی هستی، توخونه من چیکار میکنی؟ چرا نمیترسی؟

نشـــناختی؟ بابا منم! واردکننده ی انـــواع اقام خارجی، تو 
خدمـــت هـــم دوره ای بودیم، پاشـــو بیا پاییـــن غصه نخور 

کردم! برات چایـــی دم 

شب- داخلی در کافی شاِپ تاریک
کافه  روح برجـــام دچـــار تضـــاد هـــای درونی شـــده اســـت. 
که پشت به دوربین  اســـت. با خانمی 
اســـت و چهـــره اش دیـــده نمی شـــود 

مشـــغول صحبت است.
ســـوئیفت جونم! جوجو! تـــو نباید تو 

این شـــرایط منو تنهـــا بزاری!
جمـــع کن این لوس بازیـــارو! خجالت 
بکـــش! همش امـــروز و فـــردا میکنی! 
بـــاز  اآلن  هـــی  دروغ؟  وعـــده  چقـــدر 
میشـــه، فردا باز میشـــه! میخـــام صد 
ســـال ســـیاه باز نشـــه! دیگـــه صدای 

اومده!  در  بابامـــم 
سوئیفت بلند شـــده و قصد ترک کافه 
را میکنـــد. روح برجـــام: جـــون مادرت 
کافه را ترک  نرو!!  - بکشش دستتو! و 

میکند.

روز- داخلی در مقابل کاخ سفید
جـــان  دونالـــد!  نکـــن  برجـــام:  روح 
تیفانی! برگه های عمـــرم رو پاره نکن! 

توافـــق رو خـــراب نکـــن!
ترامپ برگه ها را پاره میکند و همزمان 
2۰۰ میلیـــون دالر هـــم تفریحی! بلوکه 

میکند.

سکانس پایانی – شب- خارجی در فضای باغ تاالر
کـــه در یـــک عروســـی، دارد برنامـــه  روح برجـــام را می بینیـــم 
ژانگولر اجرا میکند و می گوید: اون عقبیا دســـتا شـــله! شله! 
شـــله! حاال می خوام قســـمت اصلی برنامـــه ام رو اجرا کنم! 
گران و مهمانها  کـــردن توافـــق نامـــه! و همـــه تماشـــا غیـــب 

دســـت میزنند.
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