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طنز واژه های فرهنگی،اجتماعی به سبک دانشجویی

بیانیه جمعی از صاحبان مشاغل مرتبط با تریاک

فحش های همسایه داری          

بفرمایید دم در بده: زودتر برو حوصله ت 
رو ندارم

به به! چشم مون به جمالتون روشن شد: هرکار می کنم ببینمت 
نمی شود.

به سالمتی دیشب مهمون داشتید؟: چه خبره انقدر سر و صدا 
می کنید؟ ذله مون کردید.

راستی این قضیه چیه همسایه ها میگن: )حرِف شروع برای انگ 
زدن و متلک انداختن به همسایه(

راستی دیشب از واحدتون سر و صدا می اومد، به سالمتی مهمون 
داشتید؟: خجالت  نمی کشی انقدر سر و صدا راه می اندازید.

فدای سرتون: یاال خسارت ما را بده.
کجایید آقا نیستید: چشم مون به جمالتون روشن شد

ممنون، شما به ما لطف دارید: هر چی که گفتی خودتی و هفت 
جد و آباءت

ما شاء اهلل چه بچه پرجنب و جوشی دارید: وروجکتون بیچاره مون 
کرده، انقدر سر و صدا می کنه. خفه اش کنید دیگه.
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محمدحسین علیان

بخش سوم

نیمرو تــک و نیمــرو 
دوبـــل بــــوفــــه را 
خورده اید؟ اگر دانشجو باشید بعید 
است نخورده باشید. البته هر بوفه ای 
معموال به یک غذا و خوراکی خاصش 
شناخته می شود. اما بوفه دانشگاه ها 
غیر از غذاهایشان یک شاخصه دیگر 
هم دارند؛ اینکه می شود آنجا نشست 
و خوردن یک نیمرو را انقدر کش داد 
تا همه حرف های عالم تمام شـــود! 
در ستون بوفه آزادراه هم دانشجوها 
نشسته اند و درباره اتفاقات مختلفی 
کـــه در دنیا رخ داده حرف می زنند. 

بفرمایید نیمرو دوبل!
بررسی ها نشان می دهد در ده سال 
گذشته شاهد افزایش ۱۶۰ هکتاری 

بهشت زهرای تهران بوده ایم... 
سینا دانشجوی ترم یک تاریخ: این 
حجم از افزایش وسعت قبرستان در 
طول ده ســـال طبیعی نیست و به 
احتمال زیـــاد عواملی چون بالیای 
طبیعی از قبیل سیل و زلزله، یا عوامل 
انسانی مانند جنگ در کشته شدن 
انسان هایی که در این قبرستان ها 

دفن شده اند نقش داشته اند که برای 
کشف آن نیاز اســـت تا مورخان به 
بررسی اسناد و مدارک به جا مانده 

در ده سال گذشته بپردازند.
پدرام دانشـــجوی زمین شناســـی 
ترم ۱۱: متاســـفانه من هنوز درگیر 
ریاضی ۱ هســـتم و هنوز اونجور که 
باید زمین رو نشناختم که ازش بپرسم 

علت چیه!  
رکسانا دانشجوی پزشکی: چیه چرا 
اینجوری نگاه می کنین؟ همه شون 

که با اشتباه پزشکی نمردن! 
هاشـــم دانشـــجوی ترم ۵ صنایع 
غذایی: همش به خاطر این فســـت 
فودها و مواد نگهدارنده اســـت. من 
خودم تو کارخونه )...( دیدم با بشکه 
مواد نگهدارنـــده می ریزن تو پاکت 

ساندیس!
همـــا فارغ التحصیـــل حقوق: ووو 
ایـــن همه متوفـــا! می دونی چندتا 
پرونده انحصار وراثت ازش در میاد؟ 
حیـــف که کانـــون وکال وکالت رو با 
این ســـهمیه های خیلی کم قبولی، 

انحصاری کرده!

رفیق بی کلک یخچال           
ل  یـــــخـچــا
جمـــاعـــــت 
نالوتی  نیســـت. عند مرامه. 
تعریف از خود نباشد؛ دست 
خالی کسی رو رد نمی کنیم 
حاال هی شما ما رو به تلگرام 
تشبیه کن و بگو باز کردن در 
یخچال مثل وقتی هست که 
پروفایل ملت رو چک می کنی 
و می دونی هیچ چیزی توش 
نیست. ولی به جان یه دونه 
کشـــو فریزر برفک زده ام که 
هـــر چی تـــوش می گذارند 
دفن میشـــه و آخر ترم پیدا 
میشه قسم، که دست خالی 
ردتون نمی کنم. به این سوی 
چراغم کـــه اگر در را ببندید 
خاموش میشه قسم که من 
نامحـــدودم؛ یعنی هروقت 
شـــما یک درخواست آبکی 
داشته باشید من نامحدودم. این الکردارها 
هم که حتی به پیت نفت رحم نمی کنند 
برای آب کردن؛ یعنی هر ظرفی که بتوان 
سرش را بســـت، آب می کنند. از قوطی 
رب گوجه گرفته تا شیشه شیر! در هم که 
در نیست؛ شده دِر گاراژ. کف و دیواره ها 
هم به قاعده ی کف آرایشگاه، مو ریخته و 
به مثابه زیر مخزن زباله شـــهری، شیرآبه. 
اما قســـمت جالبش اینجاست که فاصله 
حریم خصوصی یک نفر با حلیم خصوصی 
نفر بعد یک قاشقه. یعنی به خودی خود  
نصف تحریم های حقوق بشر سازمان ملل 
به خاطر ما یخچال های خوابگاســـت. با 
کلی فشـــار و مذاکره بین المللی قرار بر 
اتیکت زدن شده، اما وای به روزی که سه 

تا محمدی توی یک اتاق باشند.

فرار مغزها با پراید!

در حوالی طرح اینترنت نامحدود 
براساس مصرف منصفانه

بی انصاف ها          
_ اپراتـــور اینترنـــت 

نامحدود بفرمایید.
+  آقا این اینترنت نامحدودی که ما خریدیم 

هنوز هیچی نشده تموم شد که!
_  عزیز من! اون براســـاس مصرف منصفانه 

ست. البد غیرمنصفانه مصرف کردی.
+ نه به جان شما! یه چندتا فیلم سینمایی 

و سریال دانلود کردم فقط.
_  چندتا فیلم و سریال!؟ عزیز من اینترنت 
گرفتی، برده که نخریدی. کمتر فیلم ببین. 

)بوق اشغال(

_ اپراتورهستم. مشکل چیه؟
+ آقا من صبح نت نامحدود گرفتم. داشتم 
تو گوگل سرچ می کردم و برای پایان نامه ام 

مطلب جمع می کردم که یهو تموم شد.
_ غیرمنصفانه مصرف کردی دیگه.

+ کجاش غیرمنصفانه ســـت؟ آخه چهارتا 
مقاله که حجمی نداره.

_ این انصافه بقیه برن زحمت بکشن مقاله 
بنویســـن بعد تو زارت بری با چهارتا کلیک 
مقاله شـــون رو کپی کنی و به اسم خودت 
بزنی تو پایان نامه؟ برو خجالت بکش. این 

کارا جرمه االن. )قطع می کند(
 

_ اینترنت نامحدود بفرمایید.
+ قربان این چه نـــت نامحدودیه؟ هیچی 

نشده تموم شد که.
_ منصفانه مصرف کردین؟

+ بله من یه خانـــم دکترم که فقط باهاش 
می رفتم تو اینستا الیک می کردم.

_ سمیه نرو... تو اینستا نرو...
+ سمیه کیه آقا؟ مودب باشید...

-نه... یعنی چیزه... انصافت رو شکر! خانم 
عزیز اینستاگرام همینجور نیت باز کردنش 
رو بکنی چند گیگ مصرف میکنه. بعدش 
هم چیه این اینستا الکی توش می چرخین 
عکس غذا الیک می کنین؟ شـــما هم جای 
اینکه تو اتاق عمل سلفی بگیرین و کلیپ پر 
کنین واسه الیک، یه کم انصاف یاد بگیرین. 

مرسی اه. )گوشی را می کوبد روی تلفن( 

می تونم ازتون طالق بگیرم؟
بی حوصلـــه صفحه های 
نیازمندی  را ورق می زدم، 
متاســـفانه علی رغم توانایی هایی که داشتم 
شـــغلی که بتواند مرا تحـــت تاثیر قرار بدهد 
پیـــدا نمی کردم. اتفاقی چشـــمم در صفحه 
آسیب های اجتماعی، به خبر »طالق صوری 
فرزندان اناث، برای دریافت مستمری والدین 
متوفی از تامین اجتماعی« افتاد! از اشتیاق پای 
چشمم خیس شد. باالخره شغلی 
متناســـب با توانایی هایم پیدا 
کردم. بعد از چهارشنبه سورِی 
۱۰سالگی ام و ختنه سورون 
عمو حمید کـــه وقتی ۱۵ 
سالش بود برایش گرفتند، 
ایـــن طالق صـــوری، 
بهترین سوری ای بود 

که دیدم.
می کردم  بررسی 
که ببینم شـــرایط 
اســـتخدام را دارم 
یا نه کـــه دیدم معنی 

این کلمه »اناث« را نمی دانم. با خودم گفتم 
از معلولیت و بیمـــاری گرفته تا تحصیالت و 
کماالت هر معنی ای بدهد، ماشاا... من در 
خودم دارم. البته یک نقص پرونده هم داشتم. 
پدرم متوفی نبود. اگر هم بود، بیمه نداشت 
که مســـتمری بگیرد. تازه وقتی معنی کلمه 
»اناث« را فهمیدم، دیدم خودم هم بدون عمل 

جراحِی تغییِر جنسیت، شرایطش را ندارم. 
قبل از نا امیدی کامل، به فکرم رسید، ازدواج با 
دختِر دارای پدر بازنشسته در آستانه شتافتن 
به ملکوت اعلی، شـــغل بهتری است، وقت 
آزاد هـــم برایم می ماند که اگر الزم شـــد دو 
شـــغله بشوم! ارشد هم ثبت نام می کنم تا از 
 تسهیالت ازدواج دانشجویی استفاده کنم، 
ان شـــاء ا...طالق را هم همان دانشـــجویی 

می گیریم، بدون هزینه و مهریه!
ســـراغ پدر رفتـــم تا حاال که بیمه نیســـت و 
نتوانسته ما را دختر به عمل آورد حداقل مورد 
ازدواج مناسب برایم پیدا کند. هنوز حرف هایم 
تمام نشده بود، فریاد زد: خانوم می گفتی پدر 

مرحومت کارمند بود؟

به نام خدا
صاحب منصبان و مسئولین محترم!

سالم علیکم!

به دنبال طرح دولتی شـــدن تریاک در کشور، ما جمعی 
از معتادان، مصرف کنندگان حرفه ای، مصرف کنندگان 
تفریحـــی، مفت کش ها، خفت کش ها، ســـنتی کش ها، 
صنعتی کش هـــا، همزمـــان ســـنتی و صنعتی کش ها، 
وارد کننـــدگان، میکس کننـــدگان، آشـــپزخانه داران، 
مخبران، حمل کنندگان، عمده فروشان، خرده فروشان، 
شـــیره کش خانه داران، سرنگ داران، ســـاقی ها اعم از 
موتوری، ماشـــینی و سایر صاحبان مشـــاغل مرتبط با 

تریاک، بیانیه  زیر را صادر می کنیم.
امید اســـت با عنایت به بندهای مهم این بیانیه، سریعا 

اقدامات الزم را مبذول فرمایید.
بر همگان واضح و آشـــکار اســـت که تریاک خیلی مهم 
است. تریاک این ماده مقوی، غذای کامل جسم و روح، 
اگرچه ظاهری سیاه دارد، اما در پس این رنگ و بوی تلخ 

و ناخوش آیند، دنیایی است مشتی.
فلذا از شـــما مسئولین و صاحب منصبان خواهشمندیم 
بنـــا به دالیل ذیل و ده ها علت ناگفته دیگر، هرچه زودتر 
از دولتی کردن این ماده منصرف شـــوید و همانطور که 
خودتان خوب بلدید، این طرح را از دستور کار خارج کنید.

یـــک- توزیع تریـــاک فوت و فن دارد، فرهنگ ســـازی 
می خواهد. نیاز به زیرســـاخت ها و شـــبکه  سازی های 
گســـترده در محالت و پارک هـــا و معابر عمومی دارد. 
همینجوری الکی نیســـت که شما اراده کنید از داخل 
اداره یک دکمه را بزنید بعد یکهو به کل معتادان تریاک 
برســـد. هرگونه اقدام برای توزیع تریاک بدون در نظر 
گرفتن این مهم موجب خواهد شـــد تا حوادثی مشابه 
آنچه در هنگام توزیع ســـبد کاال رخ داد اتفاق بیفتد و 
طبیعتا با توجه به نحیف تر بودن جسم معتادان نسبت 
به مردم عادی حتما میزان مرگ و میر باالتر خواهد بود

دو- آقایان! تریاک شـــوخی بردار نیست. ریزه کاری دارد. 
بسته بندی آن دقت و تمرکز باال می خواهد. یک گرم ای 
نور آن ور بشـــود، یک زندگی اینور آنور می شود! چه قتل 
و جنایت هایی که در ایـــن حرفه به خاطر نیم گرم اتفاق 
می افتد. مثل ســـخنرانی نیست که امروز یک حرفی زده 
شود فردا سخنگو بیاید بگوید منظور فالنی از فالن فالن 
نبوده بهمان بوده، آب از آب هم تکان نخورد. تریاک یک 

گرمش هم حساب کتاب دارد.

سه- چون روز واضح است که مطالعات کارشناسی کافی روی 
این طرح انجام نشده است. چرا که تریاک دولتی، تنها عاملی 
خواهد شد برای راه افتادن بازار سیاه و دو نرخی شدن تریاک 
و جوالن دالالن. بعد از چندسال هم دوباره همین خود شما 
می افتید دنبال تصویب طرح تک نرخی کردن تریاک و مثل 

بنزین و دالر دودش را مای بیچاره می خوریم.

چهار- دقت کنید که این طرح اگر شکست بخورد نمی توان 
خیلی راحت به حالت قبل برگشت چرا که زیرساخت ها و 
شبکه های مردمی ایجاد شده از بین رفته است و شکل گیری 
دوباره آن ها مستلزم صرف هزینه و زمان زیاد است. چرا که 
گاها پیش آمده برای اینکه یک نفر بتواند به عنوان ساقی در 
یک محله جاگیر شود چندین نسل از خانواده او به زندان 
افتاده، اعدام شده یا در رقابت با سایر توزیع کنندگان کشته 
شـــده اند. خودش هم چه شب ها که در انتظار مشتری در 
پارک خوابیده اســـت و از دست سگ ها به این سو و آن سو 
خزیده. حال اگر این عرصه خالی شود برای پر کردن دوباره 
آن باید مدت ها بگذرد و اینطور نیســـت که یک نفر از فردا 
بشود ساقی محله و تمام. این مسئله با انتصاب آقازاده های 

شما در مدیریت های مختلف فرق دارد.

پنج- ما را اسیر گمرک و کاغذبازی های خودتان نکنید. 
بگذارید خودمان با اصولی که داریم تریاک را از زمین های 
کشـــاورزی افغانستان، دستچین شده، تر و تازه به دست 

مصرف  کننده برسانیم.

کســـب و کاری پشت ســـم هر خر است
از منـــو امثـــال مـــن بهتر، خر اســـت
ســـربه زیر و ســـاکت و بـــی ادعاســـت
ایـــن مدیـــر و مـــرد بی دفتر خر اســـت
کمتـــر از گل مـــن نمی گویـــم بـــه خر
هرکه می زد پشـــت او را شـــرخر اســـت
می فروشـــم خـــر، اگـــر خر آدم اســـت
می خـــرم هـــر آدمـــی را گر  خر اســـت
پوســـت خر در کار داروســـازی اســـت
نســـخه ی چینـــی داروگـــر خر اســـت
چینیـــان میـــان  در  شـــنیدم  مـــی 
هم زر و هم ســـیم و هم گوهر خر اســـت
هرچـــه خـــر دیدنـــد آن را کشـــته اند
بهـــر داروخانـــه نـــان آور خـــر اســـت
یـــک نفـــر آمـــد خـــران را می خریـــد
یک نفـــر می گفت او یک خر خر اســـت
عقربـــی ر  د قمـــر  از  نیـــا  د وضـــع 
رد شـــده دیگر قمـــر هم در خر اســـت
هرچـــه امـــا گویـــم از خوبـــی خـــر
در نهایـــت گفـــت بایـــد خر خر اســـت

قمر در خر

شعر

دو بیت خبر

پایین آمدن نرخ زاد و ولد
زهرا آراسته نیا

من ساکن باکالس سیتی هستم
از جمله مجردان گیتی هستم
با بچه مخالف و هوادار سگم

یک خرده شبیه سلبریتی هستم

میگن کویت ۱۵ دیپلمات ایرانی اخراج کرده ۲۰ درصد کاهش 
جمعیت داشته

محمد امیر حسینی

قسمت اولبوفه

یه ضرب المثل معروفی هست که میگه:
»مهریه رو کی داده کی حبسش رو کشیده؟!«

ناصر جوادی 

خر در چین نایاب شد

علی رضایی

علی عموکاظمی

در این متن قصـــد داریم که مهمترین 
دالیل مهاجرت دانشـــجویان ایرانی به 
خارج کشور را بررسی کنیم. البته دالیل 
کم اهمیت تری مانند نایس بودن مردم 
آن ور آب و لبخند زدن آن ها در خیابان 
)میراث آلبرتا- ۱39۰( وجود دارد که در 

این متن به آن ها نمی پردازیم!

-  متاســـفانه در ایران دانشجویان دکترا 
حقوق دریافت نمی کنند. دانشـــجوی 
بخت برگشته تا بیاید دکترا را بگیرد، سی 
سالش شده اســـت. تا شغل پیدا کند و 
بتواند یک پس اندازی بر هم بزند، می شود 
سی و پنج ساله. تا بخواهد ازدواج کند و 
زندگی شان جا بیفتد، به چهل سال رسیده 
اســـت. تا بخواهد فرزنـــدش جا بیفتد، 
می شود چهل سال و نه ماهه! در نتیجه 
چندســـال بعد، پدر و مادر با پدربزرگ 

و مادربزرگ فرزند مذکور اشـــتباه گرفته 
می شوند. این موضوع منجر به اختالل 
شخصیتی، اسکیزوفرنی و راشیتیسم کل 

خانواده می شود!

-   مسئولین عزیز معموال پس از آگاهی 
از اختراعـــات دانشـــجویی، به عکس 
گرفتن با نمونه  اولیه ساخته شده اکتفا 
می کنند! مثال اگر شـــما یک خودروی 
الکتریکی بسازید، مسئولین می آیند و 
سوار می شوند و دور دور می کنند، اما 
اگر خواستار تولید انبوه خودرو شوید، 
می گویند که کشـــور بودجه برای این 

سوسول بازی ها را ندارد! 
 البتـــه شـــانس بیاورید که دوســـتان 
وارد کننده بنزین از دستتان شکایت نکنند 
که قصد داشتید با این اختراع، نان آن ها 
را آجر کنید! یا ممکن است با حکم جلب 

یکی از شرکت های خودروسازی به جرم 
زیر سوال بردن پراید معزز مواجه بشوید. 
پس دانشـــجویان باید مراقب باشند که 

ابداعاتشـــان بدون هزینه و خطر برای 
مســـئولین، واردکنندگان و کم فروشان 
عزیز باشد تا مجبور نشوند مهاجرت کنند!   

نماینده ای که در مجلس می خوابد، همان 
دانشـــجویی ناجنسی است که سرکالس 

جلوی استاد می خوابید! 
اگه اونم نباشه دست کم باهاش رفیقه

مجید نجفی

پایان نامه نویسی فقط اونجاش که کپی از 
pdf به word  به هم می ریزه

فروغ زال

فروش ویژه عصاره پیاز هر ۱۰ سی سی دو 
هزارتومان

)جهت بو دادن دهان جلوی میهمان(

امین میمندیان

بـــه  ز  و مـــر ا
دیـــدار یکی از 
مسئولین ارشد وزارت علوم آمده ایم 
تا مصاحبه ای پیرامون مسائل علمی 

و دانشگاهی با ایشان ترتیب دهیم.
 _ســـالم آقای مسئول قبل از هرچیز 
بفرمایید نظر کلی تون در مورد فضای 

دانشگاهی کشور چیه؟ 
 +فضای دانشگاهی کشور که خیلی 
خوبـــه، مخصوصا دانشـــگاه آزاد که 
شرایطش عالیه. یک رشته محل های 
خوبی داره این دانشگاه که بیا و ببین. 
)خبر تغییرات دانشگاه آزاد از تلویزیون 

پخش می شود(
_ پس به نظرتون این دانشگاه مشکلی 

نداره اصال؟ 
+ هان؟! چی؟! من گفتم مشـــکل 
نداره؟ نه آقا اتفاقا مشکالت اساسی 
داره؛ مثال االن حدود ســـه هزار رشته 
محل این دانشـــگاه مشکل داره باید 

حذف بشه.
_ شـــما که همین االن گفتین خیلی 

هم شرایطش خوبه!
+ اون االن رو بی خیـــال! ببینین من 

االن چی میگم.
_ مشـــکل این رشته محل ها چیه که 
یهو تصمیم گرفتین حذفشون کنید؟
+ ببینیـــد این رشـــته محل ها برای 
مقطع ارشد هســـتش و دانشجوی 
ارشد امکانات ویژه ای می خواد که این 

شهرهایی که این رشته ها رو داشتن 
اون امکانات رو نداشتن. برای همون 
حذفشون کردیم تا شأن دانشجوی 

ارشد زیر سوال نره.
_ پـــس چرا تو همون واحدها و دقیقا 
همون رشـــته ها، مقطع دکترا وجود 
داره و شما مجوز اونا رو باطل نکردین؟ 
+ معلومه چون که شـــأن دانشجوی 
دکترا انقدر باال هست که با این چیزا 

زیر سوال نمیره. 
_ ولی همین رشته ها در مقطع ارشد 
داره توی یک ســـری از موسســـات 
و دانشـــگاه های غیرانتفاعی بدون 
امکانات و بعضا مشکل دار که اتفاقا 
مدیرانشون هم از همکاران خودتون 
در وزارت علوم هستن تدریس میشه. 
اونجا شأن دانشجوی ارشد زیر سوال 

بره مشکل نداره؟!
+ خوبه خودتون میگین که مدیریت 
اون دانشگاه ها دست مدیرای وزارت 
علومه. به نظرتـــون یک مدیر وزارت 
علوم اجازه میده شـــأن دانشـــجوی 
دانشـــگاهش زیر سوال بره؟ معلومه 
که نه. ما حواســـمون به این چیزها 

هست آقا جان!
_ یعنی شما شائبه سیاسی بودن این 

تصمیم یکهویی رو رد می کنید؟ 
+سیاســـی؟ سیاســـت اصال چی 
هســـت؟! نزنین این حرف رو. تهمته 

تهمت!

محمد رضا رضایی

پیرامون تغییر نظر یکهویی وزارت علوم

االن یا االن؟!

به دوران زیاندهی پراید خوش آمدید!
معاون فروش سایپا گفته که تولید پراید 
با قیمت های فعلی برای شرکت زیان آور 
است. در نتیجه ما تصمیم گرفتیم پیشنهاد بدهیم قطعات زیر را 
از پراید جدا کنند که ساختش برای شرکت ارزان تر تمام بشود.
۱- ترمز: خدایی ترمز پراید بیشـــتر وسیله ای تزئینی است تا 
قطعه ای اساسی. از طرفی آبروی شرکت را هم می برد. ترمزی 

که کار نکند همان نباشد خیلی بهتر است.
۲-  کولر: یک زمانی در هوای خنک یک شـــهر خوش آب و 
هوا، کولر پراید شـــاید می توانست نسیمی مطبوع را تولید 
کنیـــد، اما این روزها با این گرمای هوا، روشـــن کردن کولر 
پراید بیشـــتر در جهت سشوار کشیدن مو نقش ایفا می کند 

تا خنک شدن فضا.
3-  ســـقف: راستش سقف پراید را از همان اول انعطاف پذیر 

ساختند. بی جنبه خیلی زود می چسبد کف ماشین! آن را 
جدا کنید که عبرت بقیه بشود.

۴-       یاتاقان: من اهل ماشین نیستم، نمی دانم هم یاتاقان چیست، 
ولی کال اسمش روی مغزم است. این را هم بکنید بندازید دور.

۵-  قفـــل و کلید: بـــه جان خودم در پراید با لگد راحت تر باز 
می شود تا با کلید، اگر یک وقتی هم گیر داشت، می توانند 

کلید همسایه را قرض بگیرند.
۶-  چراغ هـــای جلو: در تحقیقات اخیر »رانندگی با پراید در 
شـــب« یکی از راه های خودکشی عنوان شده. در نتیجه آدم 

عاقل نیازی به چراغ پراید ندارد
۷- دنده: باالی صد کیلومتر بر ساعت که دیگر برگشتن ندارد، 
زیر چهل هم موتور گرم می کند، سه دنده را جدا کنید، سه 

دنده را هم بگذارید بماند، خدا بده برکت.

فاطمه قلی پور

تصویب جریمه برای سرقت علمی
افشار جابری

امروزه »نوشته« بیمه دارد، نکنید
هر بازی خوش، دو نیمه دارد، نکنید

از جزوه ی من، مقاله ام، کانالم
هرگونه کپی جریمه دارد، نکنید

افزایش وسعت بهشت زهرای تهران

ملیحه خوشحال

تا که افزایش دهد آمار مرگ و میر را
زود راهی می کند آن جا جوان و پیر را
کرده عزرائیل قبرستانمان را فول فول

پس سریعا حل کنید از کار او این گیر را

فرار مغزها
مصطفی صاحبی

از سعی و تالش خود فراتر رفتند
تا این که به قله های کشور رفتند

سرگرم زبان و پاچه بودیم همه
گفتند که مغزهایمان در رفتند

وقتی حافظ میگه:
»گفتم مگر به گریه دلش مهربان کنم

 چون سخت بود در دل سنگش اثر نکرد«
احساس می کنم، ظاهرا  اون بزرگوارم در نمره گرفتن از استاد موفق نبوده!

محمدرسول نوروزی 
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محمدامین میندیان
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