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طنز واژه های فرهنگی،اجتماعی به سبک دانشجویی

   تعبیر خواب »بنت سیرین«/این قسمت: سکه

زندگی، مردن یک نقاش است!

در ایـــن اوضاع 
رشد  مان  نابسا
بی ضابطه اجاره بها، به سراغ شاعران رفتیم 

تا پای درد دلشان بنشینیم:

گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد 
بس بعید

سرزنش ها گر کند خار مغیالن غم مخور

حافظ که تِه شهر یک اتاق دو در دو اجاره 
کرده، دارد به همسرش دلداری می دهد 
که: »هانی، اشکالی ندارد. باالخره با این 
بودجـــه بهتر از اینجـــا گیرمان نمی آمد. 
به ســـرزنش های خواهرت هم توجه نکن 
و زندگـــی ات را بکن.« )اســـم زِن حافظ 
مغیالن بوده. حافظ چون کمی ته لهجه 
التی داشت، به خواهر زنش می گفت خاِر 

مغیالن- توضیح نویسنده(

مرا زمانه ز یاران به منزلی انداخت
که راضیم به نسیمی کز آن دیار آید

سعدی هم دارد از رفقایش شکایت می کند 
که برایش خانه ای اجاره کرده اند که هیچ 
امکاناتـــی ندارد. حتی بـــاد هم نمی آید 
که در این گرما خنک شود. )خودمانیم، 
ســـعدی هم خیلی پر توقع شده ها! البد 
انتظار داشت رفقایش در کامرانیه جنوبی 

برایش خانه اجاره کنند.(

هفت مه زین عزیمتم شد طی
خانه ام بی اجاره مانده به ری

که بزرگان کشور و اعیان
بیم دارند از اجاره آن

هان! این خوِد جنس است. ملک الشعرای 
بهـــار، دارد اعتـــراف می کنـــد که عامل 
باالرفتن نرخ اجاره بها اســـت. هفت ماه 
اســـت که خانه اش را، که تازه در شهر ری 
هم هست، گذاشته برای اجاره، اما آنقدر 
قیمتـــش را باال گفته که اعیان هم جرات 
نمی کنند خانـــه را اجاره کنند. آخر مگر 

شهر ری متری چند است؟!

امیرحسن محمدپور

ارزان حساب کن

فحش های مهمانی          

ببخشید اگه کم و کسری هست: همینه 
که هست. از سرت هم زیاده.

بفرمایید آناناس: ما خیلی پولداریم؛ چشمات درآد.
پسرم:

 1. حرف شـــروع برای دســـتور دادن و کار کشیدن از جوانترها 
در وسط مهمانی.

2. حرف شـــروع برای ایراد گرفتن از جوان ترها که چرا بیکارند، 
مجردند، بچه دار نمی شوند و ...

چرا زحمت کشیدید؟: حرف اضافه بدون معنا.
چقدر از دانشـــگاهت مونده؟: تـــا کی می خواهی همینجور 

بیکار بگردی االف؟
خب دیگه چه خبر؟: حرفی برای گفتن ندارم.

شما چرا با این حالتون!؟: آخه پیِر مریض، کار کنی میمیری که .
شـــما لطف دارید: تمام تیکه هایی که ِبِهم انداختی همه اش 

خودتی و هفت جد و آبادت.
غصه نخور حل میشه. ما هم توی زندگی مشکالتی داشتیم: سوز دلت؛ 

ما زندگیمون بهتره
قربون دستتون یک چایی کمرنگ تر برام بیارید: 1. عرضه چایی ریختن 

نداری. 2. من با بقیه فرق دارم.
ما اومدیم شما رو ببینیم؛ شما هم که همه اش توی آشپزخونه اید: چقدر 

شلی!  چایی رو زودتر بیار.
مرحمت عالی زیاد: گم شو برو دیگه.

مجلس گرم کن: هرزه گوی، وراج، دلقک فامیل.
میوه بفرمایید. چرا میوه نمیخورید؟: چقدر حرف میزنی. زودتر میوه ات 

رو بخور و برو.
هنوز به کار سابق مشغولید؟: تو چرا پیشرفت نمی کنی عقب مونده؟
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محمدحسین علیان

بخش دوم

یکی بود، یکی نبود
در یک جنگل سبز 
و زیبا بزی به اسم بزبز قندی همراه 
با بزبچه هایش زندگی میکرد. اســـم 
بچه های بز شنگول و منگول و حبه 

انگور بود.
یـــک روز بزبز قنـــدی به بچه هایش 
گفت: مـــن میرم تو جنـــگل ببینم 
می تونم یه جوری پول اجاره این ماه 
رو جور کنم. اگه یه وقت گرگ ناقال 
اومـــد در خونـــه در رو باز نکنید ها، 
چون حتمـــا اومده دنبال اجاره این 
ماه؛ ماهم که پولی نداریم، به جاش 

یکی از شماها رو میخوره.
بچـــه ها قول دادنـــد که تحت هیچ 
شرایطی در را برای گرگ باز نکنند.

بزبز قندی از خانـــه زد بیرون برای 
کسب سه شاهی صّنار که خرج اجاره 
خانه اش کند. اما کمی از رفتن بزبز 
قندی نگدشـــته بود که گرگ ناقال 
ســـر و کله اش پیدا شد و درب خانه 

بزها را زد.
چنـــد بار که در زد و دید کســـی در 
را باز نمـــی کند با عربده گفت: من 
که میدونم خونه ایـــن. چرا درو باز 

نمی کنین؟
اصال همینجا میشـــینم تا از خونه 

بیاین بیرون.
یکـــی از بچه ها از پشـــت در گفت: 
چتـــه؟ چـــرا جلوی در و همســـایه 
آبروریزی راه مینـــدازی؟ مادرمون 
رفتـــه تو جنگل بلکه بتونه یه جوری 
پولتو جور کنه. تو برو وقتی برگشت 

خودش پولو برات میاره.
اما گرگ قبول نکرد و همانجا نشست 

تا بزبز قندی برگردد.
دم غروب بزبز قندی با خوشـــحالی 
برگشـــت و وقتی گـــرگ را دید به او 
گفت: پول اجاره رو جور کردم، بگیر 

و تا ماه بعدم این طرفا پیدات نشه.

ولی گرگ گفت: اوهوکی! این پول 
که به نرخ ماه پیشـــه! این ماه چند 

درصد رفته رو اجاره.
وقتـــی بزبز قندی دلیل این افزایش 
قیمت را پرســـید، گرگ جواب داد: 
یکی از رفیقام ملکشـــو به یه بانک 
اجـــاره داده پنج برابـــر این قیمت. 
برو خداتو هم شکر کن. اگه همین 
امشب پولمو ندی، وسایلتو میریزم 

وسط جنگل.
بز که دید چاره ای ندارد مجبور شد 
شنگول را به گرگ بدهد تا گرگ یک 
هفته به او مهلت بدهد، البته از گرگ 
قول گرفت که شنگول را تا آن مدت 
هضم نکند تا بشـــود بعـــد از آوردن 
پول، شنگول را احیا کرد؛ گرگ هم 

قبول کرد.
بعد از یک هفتـــه دوباره بزبز قندی 
پولی را بـــرای گرگ آورد ولی باز هم 
گرگ به بهانه باال رفتن قیمت پیاز، 
اجاره را افزایش داده بود. بزبز قندی 
ایـــن دفعه منگـــول را به گرگ داد و 
از او قـــول گرفت کـــه منگول را هم 
یک جوری کنار شنگول جا بدهد و 
هضمش نکند تا بز پول را جور کند.
هفته بعد باز هـــم گرگ اجاره بها را 
افزایش داد و قاعدتا این دفعه نوبت 
حبـــه انگور بود که کنار شـــنگول و 

منگول هضم نشود.
هفته بعد وقتی بزبز قندی پول را آورد 
و بازهـــم گرگ نرخ اجاره را باال برده 
بود، بز عصبانی شد و با شاخهایش 
شـــکم گرگ را جر داد و بعد از نجات 
دادن بچه هایش، از پوست گرگ چرم 
درســـت کرد و از آن چرم برای تولید 
کیـــف و کفش خودش و بچه هایش 

استفاده کرد.
و چون خانه هم دیگر مالکی نداشت، 
بزبز قندی و بزبچه هایش تا اخر عمر 
در آن به خوبی و خوشی زندگی کردند.

وقتی اجاره خانه هی می رود باال...

بزبز قندی و صاحبخانه بدجنس

اینجا، حتی چنگال هم 
می تواند لیوان باشد          
یکی  معمـــوال 
از آن ســـرویس 
بلورهای ناقص شـــده مادرها 
هستیم که چون شگون ندارد 
از رده خارج شده ایم. ترجیحا 

لب پر!
مـــا لیوان ها را رنج کشـــیده و 
دنیـــا دیده، با لباس ســـفید 
بـــه ماموریتـــی چندســـاله 
می فرســـتند. ولی بـــا لباس 
زردرنگ برمی گردیم. این زرد 
کم رنگ، ویژگی مشترک همه 
ما لیوان های خوابگاهیست که 
با یک لیتر اســـید 1۰۰ درصد 
و پنـــج لیتـــر جوهرنمک در 
دمای 1۰۰ درجه و فشار12۰ 
اتمسفر هم پاک شدنی نیست!

البته باید هم اثری از ماموریت  
خطیر شســـتن و پایین بردن 
تکه الستیک های کبابی سلف برای عبرت 
آیندگان بر این تن نقش بسته باشد. همیشه 
فکر می کردم با چنین نقش آفرینی و قهرمان 
بازی ام، اگر قرار باشـــد یک روز من را هم به 
حراجی آثار هنری تهران ببرند، رکورد تابلو 
سه میلیاردی ســـهراب سپهری را بشکنم. 
کســـی چه میفهمد؟! با این لکه های زرد 
چایی فسیل شده بر من، میتوانم لیوان یک 
هنرمند پرمشغله باشم. مثال هنرمندی که 
هفته ای یکبـــار آلبوم جدید تحویل جامعه 

می دهد.
اما یکی از ســـخت ترین روزهای زندگی ام 
وقتی بود که دیدم تشـــت حمام و گلدان و 
سطل شن و ظرف ماست و سر بطری نوشابه 
هم همان کاربرد من را دارد. حتی چنگال! 
اینجا بود که بلند پروازی ها را کنار گذاشتم 
و تا کســـی توی من لباس نشسته یا سوپ 
نخورده، سعی کردم همان همدم همیشگی 

فالسک و شب های امتحان بمانم.

کی بود کی بود من نبودم

برمال شدن راز جنایتی محیط زیستی
ـــه گـــزارش واحـــد خبرگـــزاری خودمـــان،  ب
پـــس از جـــدا شـــدن یـــک تکـــه یـــخ بـــزرگ 
ـــی  ـــده بازجوی ـــن پرون ـــان ای ـــس از متهم ـــوب، پلی ـــب جن از قط

ـــت. ـــرده اس ـــر ک ـــا را منتش ـــن دفاعیه آن ه و مت

متهـــم ردیـــف اول )همـــون پســـر بوشـــهریه(: آقـــا بـــه خـــدا مـــن 
ـــاش  ـــوب و یخ ـــب جن ـــه کار قط ـــط، کاری ب ـــم فق ـــو کار نهنگ ت
نـــدارم اصـــال. خصوصـــا تـــو ایـــن گرونـــی بنزیـــن دیوونـــه 

ـــه. ـــب آخ ـــا قط ـــرم ت ـــم ب ـــتم بزن نیس

متهـــم ردیـــف دوم )یـــک آبادانـــی(: مگـــه مـــو احمقـــوم 
نصـــف خونه مـــو جـــدا کنـــم کـــه تـــو دریـــا آب بشـــه؟ اونـــم 
تـــو ای فصـــل تابســـتون کـــه یـــخ اصـــال گیـــر نمیـــاد. بـــه جـــون 

عینکـــوم احمدآبـــاد قالبـــی مـــی دن پنـــج تومـــن.

ـــم  ـــه زنی ـــا نقط ـــا م ـــپاه(: آق ـــک س ـــوم )موش ـــف س ـــم ردی مته
ـــه  ـــه ی ـــره، ن ـــه مت ـــه ی ـــی باش ـــون خیل ـــه خطام ـــدا، دیگ ـــه خ ب
قـــاره، اصـــن چـــرا بایـــد بریـــم قطبـــو بزنیـــم آخـــه؟ بـــه مـــا چـــه؟

متهـــم ردیـــف چهـــارم )همـــون شـــخصیت انیمیشـــن عصـــر 
یخبنـــدان کـــه همـــه ش دنبـــال بلوطـــه(: وییـــد، ویییـــد، ووویییـــد.

متهـــم ردیـــف پنجـــم )پیـــاز(: مـــن اعتـــراف می کنـــم، کار مـــن بـــود. )گریـــه می کنـــد( راســـتش همـــون اول می دونســـتم بـــا گـــرون شـــدنم کمـــر قطـــب جنـــوب 
می شـــکنه ولـــی مجبـــور بـــودم، بـــاور کنیـــد. نمی تونســـتم خـــرج زن و بچه مـــو بـــدم بایـــد گـــرون می شـــدم می فهمـــی بایـــد گـــرون می شـــدم. )داد می زنـــد(

نتایج یک تحقیق تازه منتشر شده

بطری های پالستیکی 
را در طبیعت رها 
کنید!          

اگر تا به حال فکر 
می کردیـــد افراد 
نابغه و باهوش افـــرادی منظم و منضبط 
هستند، مثل بنده سخت در اشتباه بودید.
چرا که تحقیقات نشـــان می دهد داشتن 
یک میز شلوغ و به هم ریخته نه تنها نشانه 
شلختگی و تنبلی نیست، بلکه نشانه نبوغ 

و خالقیت است.
نتایج این تحقیق کـــه بازتاب و انعکاس 
وســـیعی در کانـــال هـــای تلگرامـــی 
روانشناسی و روزنامه های زرد داشت مورد 
اقبال گسترده جماعت مجرد قرار گرفت. 
همچنین بررسی ها نشـــان می دهد که 
بحث و مشـــاجره میان مادرها و فرزندان 
بعد از انتشار این تحقیق به طور محسوسی 
کاهش یافته اســـت. محققان که معلوم 
نیست هدفشان از این تحقیق دقیقا چی 
بوده با انتشار بیانیه ای اعالم کردند روی 
موضوعات زیر هم مشغول تحقیق هستند:
یـــک اتـــاق به هـــم ریختـــه در خوابگاه 
دانشجویی نشانه درسخوان بودن، نابغه 
بـــودن و آی کیوی باالی 13۰ در آن افراد 

است.
داشتن یک ماشین کثیف و روغنی نشانه 

شخصیت باالست.
شستن ماشین در فصل تابستان با شیلنگ 

یکی از نشانه های افراد با حیا است.
ســـیگار کشـــیدن در مکان های مسقف 

نشانه افراد محترم و با کالس است.
رها کردن بطری پالســـتیکی در طبیعت 

نشانه افراد آینده نگر است.
دانلود غیر مجاز فیلم های سینمایی نشانه 

افراد متشخص و فرهنگ دوست است.

اگر در خواب »سکه« دیدی...
اگر خواب سکه دیدی، آگاه باش که 
تعبیر آن »پول« است )مامانم قربونم 

بره با این کشفم!( و آن این  چنین است:
اگر در خواب به کویی گذر کردی و سکه ای یافتی و برگرفتی 
ولی سکه ناگهان در دستان تو غیب شد، بدان که نشان حقوق 

سر برج است. افسوس مخور که از نان نداشتن بهتر باشد.
اگر غالمی به سویت آمد و تو را مخفیانه سکه هایی داد ولیکن 
دوید و برفت، بدان که نشـــان افتتاح حســـاب در موسسه 
اعتباری اســـت که مالت را به حیلِت دریافت سود، خواهد 
ستاند. به خدای باری تعالی پناه بر و حذر کن از انجامش 
که صالح نباشد و خواهی دید که ناگهان به قدر ده درصد 
سودت به حسابت واریز شده و الباقی اصل و سود مال، به 
ترکستان و سوییسستان منتقل گشته. و بدان که قطر گردن 

صاحب موسسه پنج چارک باشد و بسی کلفت.
اگـــر غالم به تو در خواب وعده ســـکه داد و برفت و دیگرش 

نیافتی، بدان که به زودی پیامک »قرعه کشی« بانک دریافت 
خواهی کرد که وعده جایزه های بســـیار به تو خواهد داد و 
البته خبری از جوایز آن نباشد و تو گویی دیگری برنده است 
و دیگـــری گوید که برنده تویی! دل چرکین مباش و اعتماد 

مکن که چاره همین است!
اگر غالم سکه ها را تقسیم کرد و نیم آن خود برداشت و نیم 
دیگر به تو داد،بدان که به زودی یکی از کارمندان بانک تو 
را در مزایده ای شرکت خواهد داد و نام تو را به عنوان برنده 
اعالم خواهد کرد و سهم خود خواهد برداشت. تک خوری 

مکن و به ما هم بده.
اگر در خواب دیدی که غالم به تو یک ســـکه داد و یک کیسه 
پول و یک کیسه انعام طلب کرد، بدان که خاک بر سر شدی 
و وام بانکی با سود شونصد درصد به نام تو افتاده است. برای 
خودت قبری بخر و وصیت نامه زیر بالین بنه که بیچاره شدی 

و دادرس هم نداری.

به محل برگزاری هفتمین حراج تهران 
آمدیم تا با برخی از خریداران به گفتگو 
بپردازیم، خانم میانســـالی یک تابلو نقاشی را در دست 

گرفته و با بغض به آن نگاه می کند.
+سالم، لطفا راجع به تابلویی که خریدین توضیح بدید؟

به تابلو خیره می شود و با صدای بغض آلود می گوید:
_این تابلو راجع به یک بچه هستش که سو تغذیه گرفته، 
واقعا یه شاهکار هنری و انسانیه من 3میلیارد دادم و این 
رو خریدم تا بزنم به دیوار اتاقم که هیچ وقت فقر و گشنگی 

این بچه یادم نره!
مـــرد میان ســـالی با عینک دودی و کـــراوات را در البی 
می بینیم که با انگشـــت اشاره جداره داخلی دماغش را 

می خاراند!
+ســـالم آقا شـــما امروز گرون ترین اثر حراج رو به قیمت 
31۰۰۰۰۰۰۰۰خریدید، حتما خیلی به سبک سپهری 
عالقه دارید، راجع به این نقاشی و جزئیاتش توضیح میدید؟
_واال ایـــن که )بـــه تابلو نگاه می کند( فکـــر کنم چندتا 
اســـتخون باشـــن نه؟ آها یادم اومد مسئول حراج گفت 
تنـــه درخته، من که ازش چیزی نفهمیدم ولی خب حتما 
یه چیز خوبی داره! چند ســـاله تو همه حراج ها شـــرکت 
می کنم و هر اثری از سهراب باشه میخرم فقط متاسفانه 
تو حراج پارسال دیر رسیدم و نتونستم "فینش" رو بخرم.

+فین؟ یعنی باغ فین کاشان رو کشیدن ایشون؟

_نه، فین خود ســـهراب! ایشون درحال نقاشی کشیدن 
بودن یهو عطسه شـــون میگیره، تو دستمال مخملی که 
باهاش قلمو هاشـــون رو تمیز میکردن فین میکنن! فین 
سهراب وسط دستمال رنگی، واااو چه تلفیق زیبایی میشه 

از رنگ های طبیعی و روغنی، تصورش کنید!
بعد از ســـه بار باال آوردن در سرویس بهداشتی به سالن 
برمی گردیم مرد جوانی یک تابلو زیبا را در دست دارد و با 

کالفگی در حال خروج از محل حراج است.
+سالم آقا شما این تابلو رو از حراج خریدین؟ 

_نه آقا من خودم نقاشـــم، این رو از طبیعت با رنگ روغن 
روی بوم کشیدم االن لنگ دویست هزار تومن پول برا کرایه 
خونه ام به هرکی التماس کردم حاضر نشـــد 2۰۰ تومن 
بده میگن خودت برو بمیر، نقاشی رو بده وراثت بیارن ما 

میلیاردی میخریمش! 
به عنوان آخرین مصاحبه به سراغ خانم جوانی که سگی 
را سفت در آغوش گرفته می رویم و نظرش را در مورد حراج 

بزرگ تهران می پرسیم.
_عالـــی! پرفکت! من واقعا یه حس خوب رو تجربه کردم، 
امروز شبیه اروپایی ها شده بودیم، کاش فرهنگ حراج های 
میلیاردی تو کشور ما جا بیفته، چیه یه عده امل، پول بی 
زبون رو خرج ســـفر زیارتی و نذری دادن می کنن؟ هیچ 
میدونیـــد با اون پولهایی که خرج میکنن چند تا فقیر رو 

میشه سیر کرد؟ چند تا مدرسه میشه ساخت؟!

درد زوج جـــوان اجـــاره بهـــا
معضـــل عاشـــقان اجـــاره بها
علت مـــرگ طبـــق تحقیقات 
بهـــر مســـتاجران اجـــاره بها
بوده منزل اگرچـــه روی زمین
رفتـــه تـــا آســـمان اجـــاره بها
کـــرده ســـرویس کل دنیـــا را
این جهان پهلـــوان، اجاره بها
مشـــکل  نســـل آدم و ایضـــا
معضـــل جنیـــان اجـــاره بها
می دهیم آن چنان که می دادند
بهـــا  اجـــاره  آغازیـــان  کل 
مانـــده ام که چرا نمـــی گیرند
بابـــت پـــادگان اجـــاره بهـــا 
این ســـه مـــورد مثلـــث دردند
شـــهریه، زایمـــان، اجـــاره بها
زایمـــان ضلـــع اول اســـت اما 
بعد آن بـــی گمان اجـــاره بها 
موجـــری  کـــه زیاد مـــی گیرد
از همـــه بـــی کران  اجـــاره بها
ما دعـــا کـــرده ایم گیـــر کند 
توی حلقش همـــان اجاره بها
مـــا که دادیم گرچه با ســـختی
بهر یـــک آشـــیان اجـــاره بها
کاش فکـــر بقیـــه هم باشـــیم
فکـــر بی خانمان، اجـــاره بها

رشد بی ضابطه  
اجاره بها 

شعر
دو بیت خبر

شلوغی میز و خالقیت
مصطفی صاحبی

هرکس که شلوغ بوده میز کارش
این بوده ز خالقیت بسیارش

بد نیست  اگر همیشه روی میزم 
گم می شود این چنین شتر با بارش

ورزش در مدارس دخترانه عربستان
فهیمه انوری

از این همه تکریم زن، خوشحال باشید
حامی آل رو به اضمحالل باشید

دیگر از آزادی چه کم دارید خانم!؟
در مدرسه ورزش کنید و الل باشید

میز شلوغ نشانه خالقیت
ملیحه خوشحال

هرچند شلخته و پر از ایرادم
از قید تمام نظم ها آزادم

چون از نظر محققان خالقم
از میز بهم ریخته ام دلشادم

بانکداری اسالمی
افشار جابری

رفتم بخورم نزول، گفتند رباست
رفتم به سراغ بانک، گفتند خطاست

چیزی نگرفته ام ولی باور کن
برعکس ربا، بانک دوتا ضامن خواست

جدا شدن کوه یخی
علی رضایی

یک کوه یخی داغ دیده
گفتند که از وطن بریده

خوب است که گرمی هوامان
تا قطب جنوب هم رسیده

افشار جابری
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ناصر جوادی

حسین اسماعیلی

فاطمه قلی پور

محمدرضا رضایی

   فائزه نعمتی

 داود افرازی


