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طنز واژه های فرهنگی،اجتماعی به سبک دانشجویی

پیر ما گفت                                

بسته اینترنتی بخرید          
روزی مریدان خیلی بیکار بودند. پس نزد 
مراد رفته و پرسیدند: چه کنیم؟ مراد فرمود: 
بخوانید. مریدان همگی کپی شناسنامه را با یک قطعه عکس سه 
در چهار برداشتند و عزم کتابخانه کردند. مراد فریاد زد: سگ را با 
تیر و کمان بزنی در این هوا بیرون نمی رود، شما کجا می روید؟ 
مریـــدان گفتند: یا مراد پس چه کنیـــم؟ مراد گفت: بروید یک 
بسته  اینترنتی بخرید، من خودم یک کانال آموزنده دارم، عضو 
شـــوید مطالبم را دنبال کنید. مریدان جملگی گفتند: اوکی؛ و 
انجام دادند و جملگی ســـر را در گریبان فرو بردند و در طول روز 
جز با هدف گالب به رویتان دســـت به آب، دست از آن نیم وجب 
صفحه بی در و پیکر نکشیدند. چندی به همین طریق گذشت 
تا کانال مراد به جرم نشر فرقه گرایی و تعلیمات مرتاض گونه بالک 
شد. مریدان گفتند: یا مراد اکنون برویم کتابخانه؟  مراد عصبانی 
شد. اندکی اندیشید و سپس رفت و در خیابان آب دهان خود را بر 
زمین انداخت. آنی نرفته بود که بخار شد. برگشت و رو به مریدان 
گفت: بروید. مریدان رفتند و نرسیده به کتابخانه همگی دود شدند 

و رفتند هوا. مراد آسوده خاطر به خانه برگشت.
شـــب ارواح ســـرگردان مریدان نزد مراد آمدند و گفتند: یا 
مراد، ما را ببخش اگر به نیت خیر تو شـــک کردیم. مراد سر 
از گریبـــان بیرون آورد و گفت: چطـــور؟ مریدان گفتند: ما 
اینجـــا از دم در جهنمیم ولی هوا کمه کم ســـه چهار درجه 
از آنجا خنک تر اســـت. مراد انگشت تحیر در دهان تعجب 

فرو برد و پرســـید: ناموسا؟ پس شد آنچه شد.

علی رضایی

بخش اول:                                               

فحش های اداری          
1. آقا نمیشه: از ادات طلب رشوه

2. امروز دیگه نمیرسیم: درست است که تازه 
ساعت ده است ولی کلی کار شخصی دارم که به کار تو نمیرسم. 

3. باید مراحل اداری طی شود: پدرت در خواهد آمد.
4. بفرمایید بشینید: حداقل تا دو ساعت اینجایی

5. تمام مـــدارک رو آماده کردید؟ باید مراحل اداری طی 
شود.

6. شکایتی دارید؟: ساکت شو.
7. ما فقط طبق قوانین عمل می کنیم  آقا نمیشه.

8. ما تمام کارامون روی روال قانونه: هیچ کاری نمیتوانی بکنی.
9. لطفا صف رو رعایت کنید: از جلو چشمانم دور شو.

10. مدارک کامل نیست  باید مراحل اداری طی شود.

نکته گرامری: کارمندان عزیز باید توجه داشـــته باشـــند که در 
پاســـخ دادن به سواالت مراجعین هیچ عجله ای نکنند، طوری 

که پاسخ هر سوال چند سال طول بکشد. 
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 مرادنامه

محمدحسین علیان

پی اِم از شما پاسخ از 

دکتر آنالینیان          
+ بـــا ســـالم. 
مادری هســـتم دل سوخته و سوالریوم 
رفته. دخترم انتخاب رشته داره. می خواد 
بره هنر. من و باباش مخالفیم و می گیم 

پزشکی بخونه. 
_ خانـــوم عزیز! داریـــوش کبیر هم تو 
کتیبه اش با دشمن، خشکسالی و دروغ 
مخالـــف بود. اما خوب نتیجه اش چیز 
دیگه ای شـــد. به عالوه پزشکی هم که 
دیگه این روزا دانشگاه رفتن نداره. واال 

همش از اعصابه.
+ساسان هستم. از بچگی تو خونه دکتر 
صدام می  کردن. دبیرســـتان ریاضی 
خوندم. دانشـــگاه دوست داشتم هنر 
بخونم اما به خاطر بابام رفتم مهندسی 

مکانیک. دو ترم پشت هم مشروط شدم. 
می خوام انصراف بدم برم از اول پزشکی 

شرکت کنم.
-   بهت تبریک می گم واقعاً این حجم از 
مهندسی از عهده هر کسی برنمیاد! این 
روزا تو خیابون یه داد بزنی مهندس! همه 
برمی گردن نگات می کنن و بگی دکتر! 
پنجاه نفر در جا ویزیتت می کنن. اینه 
کـــه زیاد خودتو بخاطر این عناوین و... 

به دردسر ننداز. 
+ تانیا هستم سال سوم تجربی. مامان 
و بابام دوســـت دارن پزشکی بخونم اما 
من حتی فرق بین یرقان و حناق رو هم 
نمی دونم. به نظرتون پزشـــکی شرکت 

کنم؟ 
_ منم همیشه دوست داشتم از اینایی 
باشم که فرق بین قهوه ترک و فرانسه رو 
بلدن. اما هنوز درگیر ابوالفضل پورعرب 

و فریبرز عرب نیام.

زهرا جمالی

تعبیر خواب »بنت سیرین«/این قسمت: گوشت

اگر در خواب »گوشت« دیدی...

اگر در خواب دیدی که بر 
سفره ای نشسته ای و بر آن 

سفره گوشت نهاده اند، آگاه باش که تعبیر آن 
»ضیافت« است. و آن چنین است:

اگر گوشـــت، پخته و لذید 
بود، بدان که از ســـوی 

جماعت اهل صداقت 
بـــه ضیافتی عظیم 
دعوت خواهی شد. 
دعوت را بپذیر و در 

آن حاضر شو.
اگر گوشت، خام 
بود و بـــوی تعفن 

داشـــت، بدان که 
بـــه زودی از ســـوی 

جماعـــت اهـــل علم، 
به سلف دانشـــگاه دعوت 

خواهی شد. ساندویچ کتلت از 
منزل ببر و صدقه به مسکین را از یاد مبر.

اگر گوشت به دهان بردی و لیکن از رنگ سیاه 
آن متعجب شـــدی، بدان که به زودی از سوی 
جماعت اهل رفاقت به فست فودی سر خیابان 
دعوت خواهی شـــد. فالفل بزن و 

خدای را شاکر باش.
اما اگر گوشت برگرفتی و 
به دهان بردی و لیکن 
به نیش نتوانســـتی 
کشـــید و به دندان 
نتوانســـتی برید، 
بدان که به زودی 
از ســـوی جماعت 
از  دغـــل!  اهـــل 
ســـرزمین فـــارس! 
برای تو ســـوغاتی از 
قصاب خانه ای خواهند 
فرســـتاد که به جـــای دام، 
گوشت االغ می فروشد! سوغات 

به دیوار بکوب و جان خود برگیر و برو!

فاطمه قلی پور

ذکر شاخنا و کینگنا پیاز)کسر ا... قیمته( 

آن گـــران  تر از موز، کـــه به خیار 
می دهد پز، آن سلطان جدید میوه 
و سبزیجات، که رابطه اش با بادمجان را کرده کات، آن 
سوگلی بازار تره  بار، که نرخش آدم را وا می دارد به زار، آن 
علیخانی ثانی که ندارد هوس ارزانی، آن که نوعروس ها 
باید داشته باشندش در جهاز، شاخنا و اشک آورنا پیاز) 
کثرا... عرضِه و کسرا... و تقاضِا و نهایتا نرمال ا... قیمته( 
از دسته صیفی جات بود و کسی قاطی میوه ها حسابش 
نمی کرد و محل سیر هم بهش نمی گذاشت! در ابتدای 
کارش آورده اند که ســـرخ کرده اش در غذا زیر دندان 
لیزمی خورد. پس با وجود سرشاری از خاصیت و گرفتن 
بوهای نامطبوع ) فقط درحوزه آشـــپزی!( اجر و قربی 
درمیان خلق نداشـــت، پس آشپزها چنان با سمت ریز 
رنده می ســـابیدنش که اصال به چشم نیاید، چرا که به 

چشم آمدنش به چشم کسی خوش نمی آمد. 
در میان زنان خانه دار نیز محبوبیت نداشـــت، و همواره 
در ظروف نگهداری سیب زمینی و پیاز، پست ترین طبقه 

را بـــه او اختصاص می دادند. و همین بس که بی رگ و 
ریشه ای چون سیب زمینی را بر او ترجیح می دادند! 

در خبر است که چون این همه بی مهری از خلق بدید، 
تصمیم گرفت به نحوی آنها را آزار دهد، پس تنی چند از 
دوستان نزدیکش من جمله احسان علیخانی، سریال 
ستایش، فول آرشیو فیلم های هندی و گاز اشک آور را 
برای مشورت گرفتن نزد خود خواند تا به طریقی اشک 
ملت را درآورد، اما هرچه که دوســـتان پیشنهاد دادند 
کارساز نیفتاد. و در اوج ناامیدی و حقارت می رفت که 
کنار گوجه و بادمجان »سه کیلو هزار« فروخته شود که 
ناگهـــان داللی به کمکش آمد و گفت: «نرخت را چنان 
باال برم که دیده خلق از نگاه کردن به قیمتت پر از اشک 
شـــود، اشکی که نه با ترفندهایی چون بر دهان گرفتن 
چوب کبریت رفع شـــود، نه با کاله کاسکت سرکردن! «

و در انتها چنان شد که دالل گفته بود، و پیاز با گذر از 
هلو و آلبالو برتخت پادشـــاهی بازار میوه و تره بار تکیه 

زد و اشک ها از ملت گرفت. تمت.

ناصرجوادی 

به من می گویند 

ماهیتابه، به سوییچ 

هم گوش پاک کن!          
چه ایهام خوبی 
اســـت در این 
»سلف سرویس«، البته بیشتر 
در قسمت دومش! اگر اینجوری 
نگاه کنیم، خوابگاه دانشجویی 
هم یکجور سلف سرویس است 
برای خودش! یعنی اگر سلف 
سرویس در معنای اصلی اش 
جایی است برای اینکه خودت 
بـــه خودت ســـرویس بدهی، 
در معنـــای دوم هم می شـــود 
گفت خوابگاه جایی است که 
روز و شـــب با دستان خودت 

مشغول...
بگذریم! خالصه اینکه ســـلف 
سرویس قرار است ستونی باشد 
برای خوابگاهی ها. اما این بار از 
زبان وسایل حیوونکی و بیچاره 
موجود در خوابگاه که هیچ وقت 
در تاریخ به چشم نیامده اند. این 
ستون تقدیم می شود به همه دمپایی های 
لنگه به لنگه خوابگاه ها، سفره های همیشه 
پهن، ظرف های نشسته، ملحفه های بد بو، 

جوراب های افتاده پشت یخچال و...

خیر سرمان اسم مان را گذاشته اند ماهیتابه! 
اما چیزی که در این خوابگاه به چشم ندیدم 
ماهی  بوده. یکبار هم که کنسرو کوسه مرده 
های دریای کاالهاری را  آوردند سرخ کنند 
اما باز این تخم مرغ هایشان را زدند به کار تا 
کفاف گشنه های منتظر در اتاق را بدهد. یک 
روز هم که داشتند حرف می زدند شنیدم که 
گفتند: »تخم مرغ پز رو بشورید!  «منظور من 
بودم که بی درنگ آن یکی گفت: »نمیخاد... 
همون تو روغن قبلی بپز!« این هم بخت سیاه 
من اســـت. دختر خاله ام رفت در سرویس 
جهاز آشپزخانه ژیال، دختر سومی اکبر آقا و 
حاال دارد در آشپزخانه کیف دنیا را می  کند. 
ژیال هفته ای یک بار یک بیف استراگانوفی، 
چیزی درونش می پـــزد و خالص. بعدش 
هم تازه چنان می شـــوردش و با دستمال 
خشـــکش می کند که بیا و ببین. اما من را 
اینجا انقدر نشســـته اند که چهار ماه است 

تفلونم را ندیده ام!
البته باز هم خدا را شکر من سوییچ ماشین 
نیستم که  گوش پاک کن صدایش می کنند 

یا مثال  کارت ملی که خالل دندان...
 اینجا هیچ چیز ســـر جایش نیست. حاال 
هم که از هر ده نفرشـــان شـــش نفر و نیم 
می  خواهند دکتر بشـــوند. من فقط نگرانم 
که فردا چند تا آژانس باید تاسیس شود تا این 
دکتر مهندس ها را استخدام کنند؛ مملکت 

که فقط راننده نمیخواهد!

فروغ زال

ی
ه

گا
واب

خ
ل 

ای
س

 و
مه

نا
ج

 رن
س/

وی
سر

ف 
سل

   

نامه یک نوجوان سفر رفته

یک بار سفر کافیست 

تا پخته شود خامی...

مادر جان ســـالم. 
اکنون که این نامه 
را می خوانی من در خانه عمو جالل هستم 

و حسابی به ما خوش می  گذرد.
البته توی راه هم خوش می  گذشـــت اما نه 

تا این حد.
راننده بســـیار خوبی داشتیم و هر بیست 
دقیقه یک بار اتوبوس را نگه می داشـــت 
تـــا اتوبـــوس را تعمیر کند. ما هم ســـریع 
می پریدیم بیـــرون و نفس تازه می  کردیم. 
البته راننده برای تزریق هیجان هم برنامه 
هل دادن اتوبوس بعد از هر خاموش شدن 

را تدارک دیده بود.
گاهی که راننده احساس می  کرد مسافران 
به علت گرما و تکان های اتوبوس حال خوبی 
ندارند، یک سیگار برگ روشن می  کرد و برای 
یک ساعتی کل اتوبوس به خواب عمیقی 
فرو می رفت و همه، دردهایشان را فراموش 

می  کردند. سیگارش اصل بود.
از همان ترمینال تاکسی دربستی گرفتم. 
راننده تاکسی خیلی مرد منصفی بود. چون 
وقتی رســـیدیم گفت از همه ششصد هزار 
تومان می گیرد اما چون من مســـافر بودم 
فقط پانصد و پنجاه هزار تومان از من گرفت.
صبح امـــروز هم عمو جالل من و بچه ها را 
برد تا شهرشان را نشانم بدهد. چند جایی 
رفتیم که از بس قدمت داشت تبدیل شده 
بود به خاک خالـــص. عمو جالل معتقد 
بود باید به این بناها رســـیدگی کنند تا با 
خاک یکسان نشود، اما من مخالفم. اگر به 
این بناها رسیدگی کنند که دیگر تاریخی 
محسوب نمیشود، بنا هرچه داغان تر و له 

تر، تاریخی تر!
برای خرید ســـوغاتی از عمو خواستم مرا 
به یک فروشگاه ببرد اما شهرشان به جای 
فروشگاه یک سوپر مارکت شیک دارد که 
همه چیز هم می فروشد. من هم از همان جا 
خرید کردم، یک نوشابه  خانواده هم برنده 

شدم که می اورم با هم بخوریم.
من یکی دو روز دیگر از اینجا حرکت می کنم 
و به شهرمان بر می گردم. خدا کند دوباره 

همان اتوبوس گیرم بیاید.
بابا را سالم برسان.

به امید دیدار... پسر سفر رفته ات!

محمد رضا رضایی

به ســـراغ شـــاعرای 
معـــروف رفتیـــم تا 
احوالشون رو توی این هوای گرم جویا بشیم:

همه دیده پر آب و دل پر زخون
نشسته به تیمار و گرم اندرون

فردوسی داره به راننده می گه: »داداش تو 
خودت رفتی نشستی توی سایه، ماشینو 
گذاشتی زیر آفتاب. پختیم از گرما این تو. 
بیا روشن کن بریم اون یه نفرو هم حساب 

می  کنیم باهات.«

روزی ست خوش و هوا نه گرم است و نه 
سرد

ابر از رخ گلزار همی شوید گرد
چیزی نیست! خیام داره در مقابل روشن 

کردن کولر مقاومت می  کنه.

چو باران هوا تر نماید ز آب
نسوزاند آن چرک را آفتاب

کولر آبی خونه نظامی اینا خراب شـــده، 
رسماداره آب می ریزه توی کانال. از طرفی 
شـــاکیه کصافط )=چرک( هیچیش هم 
نمیشه زیر آفتاب که برم یه نو شو بخرم!

گفتم خوشا هوایی کز باد صبح خیزد
گفتا خنک نسیمی کز کوی دل بر آید

حافظ به بچـــه محالش گفت صبح بریم 
کلـــه پزی. اما رفیقاش گفتن می ریم دل 
و جیگر می زنیم که مغازش هم کولر داره.

امیرحسن محمدپور
   فائزه سادات مرتضوی

 وصیت نامه

نیسان آبی
خدا را شـــکر. 
شـــت  ا د ر  کا
کم کـــم بیخ پیدا می  کـــرد.  دیروز 
کودکی چندســـاله را دیدم در یک 
ماشـــین شاســـی بلند سان روف، 
ســـر از پنجره  باالیی ماشین بیرون 
آورده بود. خدایی خیلی نامردید. 
یـــک زمانی من اینـــکار را برایتان 
می  کردم. بگذریـــم. وصیت های 

من به شرح زیر است:
1( در وهله اول تـــا خاک قبر من 
سفت نشده است، کار پراید را هم 
تمام کنید. بـــودن او و نبودن من 

خیلی زور دارد خدایی.
2( از شما می  خواهم که بوق نزنید. 
پشـــت چراغ قرمز مانـــدن که این 
حرف ها را ندارد. من یک عمر بوق 

زدم، چه شد؟
3( از مدرســـه فـــرار نکنید. باور 
کنیـــد عاقبت ندارد. من دیده ام 
که این را می  گویم. راننده زحمت 
کِش من سی سال است در میدان 
تا  می کند  ر  کا
نـــان حالل 
ورد  بیـــا ر  د

آخر ســـر هم همیشه پشت سرش 
حرف است و مردم از رانندگی اش 

ایراد می گیرند.
4( از باشگاه استقالل می خواهم 
که بیشتر به فکر هواداران این تیم 
باشـــند. حق منی که در تمام عمر 

آبی پوشیدم این نبود.
5( چرا االغارو می ریزید تو نیسانا؟ 
من یک برو و بیایی داشتم روزگاری. 
لطفا بـــا بارکش های بعدی اینکار 

را نکنید.
6( هرچیـــزی که دارم و ندارم، 
القاب  از جمله تمامی عناوین و 
و جمله هـــای خاص پشـــت در 
تنها وصی  بـــه  را یک جا،  عقبی 
خـــود، یعنـــی دوســـت و رفیق 
همیشـــگی ام، وانت پیکان عزیز 

تقدیم و تســـلیم می کنم.
7( بـــه عنوان پرچـــم دار مبارزه با 
اشرافی گری، استفاده از قالپاق را 
دور از انسانیت می دانم. پول دارید 

خرج موتور کنید.
8( هرچه نباشد من هم یک ماشین  
دو دره هستم. لطفا با امثال من هم 
بروید کافی شاپ. این روزها کالس 

در همینجور کارهاست.
9( به بچه هایتان فرق بین نیسان و 
استخر را بیاموزید تا بعد از یک ماه 

کل بدنه  من زنگ نزند.

افشار جابری

هویج ها دالل فاضالب!  

خبـــردار شـــدیم 
که ایران توانسته 
در بین پنج کشـــور برتر استفاده کننده 
از فاضـــالب برای آبیـــاری محصوالت 
کشـــاورزی قرار گیرد! حاال این وســـط 
مشخص نیست چرا عده ای قصد دارند، 
این اتفاق را، نگـــران کننده و خطرناک 
جلوه دهنـــد. یک جا هم که ما، در یک 
چیزی برتر می  شویم نمیگذارند. ما هم 
در راســـتای رفع نگرانی این دوستان و 
بهبود جایگاهمان نکات و توصیه هایی 

را خدمتتان عرض می کنیم.
اول اینکه،خود گیاهـــان و محصوالت 
زبان بسته، عاشق فسفات ها و نیترات ها 
هســـتند که از قضا در فاضالب فراوان 
وجود دارد. یعنی گیاهانی که بدنسازی 
می  کنند به عنـــوان مکمل، از فاضالب 
اســـتفاده می  کننـــد و در جشـــنها و 
مراسم ویژه شـــان نیز فاضالب صنعتی 
یا بهداشـــتی سرو می  شـــود. این اوج 
خودخواهی است که ما انسانها به بهانه 

سالمتی، فقط به فکر خودمان باشیم.
دوم، دوســـت عزیز نگرانم! گیریم که به 

خواست شـــما محصوالت کشاورزی را 
اصال با آب مقطر آبیاری کردند، مستحضر 
هســـتید که گربه ها، برای رفع تشنگی 
از فاضالب جوی ها استفاده می کنند. 
فردا روز که شـــما می روی سوپرمارکت و 
گربه، ببخشـــید، سوسیس خریداری و 
مصرف می  کنی، چه می  شود؟ آن را چه 

می  گویی؟
ســـوم، به نظر ما اصال کسی که شک و 
شبهه دارد، یا وسواسی و بددل است، از 
فاضالب و کود شخصی خود برای عمل 
آوردن محصوالت کشاورزی استفاده کند، 
به قول قدیمی ها، پوســـت گوشه های 

ناخنت را بخور، منت قصاب را نکش!
و نکتـــه نهایـــی اینکـــه، اصـــال ایـــن 
واسطه گری ها چه معنی دارد؟ یعنی ما 
انقدر بی عرضه شـــدیم که چهارتا هویج 
برایمـــان داللی کنند؟ مگـــر خودمان 
چالقیم، به جای اینکه فاضالب را علف ها 
بخورند و بعد با هزار ناز و ادا و قیمت باال 
بخریم و بخوریم، همین فاضالب را یکم  
بهتر بشوریم و مستقیم خودمان مصرف 

کنیم،واال.

شاهرخ بایرامی

هوای دلت گرم

  رباعی

هی خم شده و به او سواری دادند
هی وعده باران بهاری دادند

آمد دو سه تا توریست و آنها را هم
گرما و ترافیک فراری دادند

مشکالت توریست
یونس فرقانی

با اینکه زبانتان تفنگ است فقط
تهدید شما همه جفنگ است فقط

ما را به خیالت ز چه می  ترسانید
هم بازی ما وال و نهنگ است فقط 

نهنگ سواری
زهرا فرقانی

باید بشوم پزشک، حاال چه کنم؟
رنگم شده چون تمشک، حاال چه کنم؟

گفتم که قبول می  شوم در کنکور
گفتند به من زرشک! حاال چه کنم؟

زرشک!
ملیحه خوشحال

دیروز میان باغ، خوردیم کباب 
با لذت و داغ داغ، خوردیم کباب
امروز خبر رسید ما بی خبران  

از ران چپ االغ، خوردیم کباب! 

از ران چپ االغ...
علی سلیمیان

سوراخ شد از قیمت تو مشکم، ریخت
هم دوغ ز دست رفت، هم کشکم 

ریخت
هربار ز خوردن تو، اشکم آمد...

این بار بدون خوردنت اشکم ریخت

اشکم ریخت
سید محمد حسینی

گرمه المصب
مصطفی صاحبی

بنده ای گفت با خدا این را :
یا رب آخر چرا هوا گرم است؟

ذکر هر روزمان فقط این است 
سیصد و شصت تا »هوا گرم است«

هم برای جمیع حیوانات 
هم تمامی ما هوا گرم است

یک شتر قبل مرگ با گریه

گفت این جمله را: هوا گرم است 
در جهان بی شک ارتباط پدر

اینچنین خوب با هوا، گرم است 
بعد خاموش کردن کولر 

گفت بابا: کجا هوا گرم است؟
بی گمان هی بهانه می گیرید

چای یخ کرده یا هوا گرم است 
فکر روز جزایتان باشید 

چون که روز جزا هوا گرم است 
ما که تبخیر می شویم آخر 

توی این خانه تا هوا گرم است 

مثل قوری چای، چون نفس و
آتش اژدها هوا گرم است 

در فریزر، درون یخچاِل
شرکت اسنوا هوا گرم است!

کل ایران بدون استثناء
همگی یک صدا! هوا گرم است!

از من شهروند خسته بگیر
تا سران قوا هوا گرم است 

الغرض حرفمان فقط این است
ای خدا! رّبنا! هوا گرم است

   مهدی نظری


