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 من، چوب لباسی 
و غیره ام 

ب  چــــــــو ما
لباســـی های 
خوابـــگاه یـــک زندگی چند 
مرحله ای داریـــم. در مرحله 
اول ما خیلی شکیل و خوش 

فرمیم.
مرحله دوم وقتیست که هنوز 
هـــم اتاقی ها با هـــم قاطی 
نشـــده اند و هر کـــس روی 
چوب شخصی خودش لباس 
می انـــدازد، من یـــک کوه با 
شـــیب تندم، اما مرحله سوم 
وقتیست که دو روز گذشته و 
رویشان تو روی هم باز شده و از 
جوراب گرفته تا نخ دندان و هر 
وسیله ی انعطاف پذیر دیگر 
را پرت می کنند روی هم و من 
به یک تپه گوشتالوی خرفت 
تبدیل می شوم.در واقع من 
چوب لباســـی نیستم، چوب 

لباس و غیره هستم!
نقش من در خوابگاه فقط چوب لباســـی 
نیســـت، اوقات فراغت مالفه های گره زده  
 را به من وصل می کننـــد برای تاب بازی، 
شب های خوابگاهی نقش استاِد دراز را دارم 
و اوقات دلتنگی هم مونس و همدمشـــان 
می شوم و حتی کار به بغل و اشک ریختن 

هم کشیده!!
گاهی هم نگاه ها به من اینطور اســـت که 
انگار یک تن لش را گوشه  اتاقشان دیده اند 
که نصف ساندویچشان را بلعیده و چهارسوم 

حجم اتاق را هم اشغال کرده.
جای من در اتاق ثابت نیست! هیچ کس از 
بودن من کنار تختش خوشحال نمی شود. 
همیشـــه هم به بهانه  اینکـــه نور به تخت 
نمی رســـد، این تن یغور را می اندازند یک 
گوشـــه دیگر اما ازشـــما چه پنهان ، دلیل 
اصلی اش همین لباس هایی است که بوی 

سگ مرده می دهد.

هر چه دیدی داخلش پرکار را کم میکنی
ضبط را کم میکنی آچار را کم میکنی

دیدمت با شوق خاصی توی صندوق عقب
چیزهای ثابت و سیار را کم میکنی

پیش خود گفتم که با اخالص داری  از پراید
قطعه های نقص فنی دار را کم میکنی

از میان آپشن های فراوان پراید
هر چه کم آمد ته انبار را کم میکنی

تا بسازی وانت از هر نوع ماشین در جهان
سقف را کم میکنی دیوار را کم میکنی

خرج تفریحات آقازاده چون باال زده
احتماال جعبه ی ابزار را کم میکنی

جعبه ی ابزارتان هم مخزن االسرار نیست
بلکه داری جعبه ای بیکار را کم میکنی

بنز هم با طعنه گفت: ای سایپا با این عمل
ارزش این خودروی ساالر را کم میکنی

خواهشی دارم جوابم را بفرما سایپا
»شر این یابوی بی افسار را کم میکنی؟«

دایناسورها شب اعالم نتایج کنکور

 چه خوابی می دیدند؟

مهدی پیرهادی

کـــه  یم ترهـــا  قد ن  آ
جنـــاب ابن ســـیرین و 
دوستانشـــان از شـــیِر مرغ)پرخوری باعث 
میشـــود آدم چه خواب هایی ببیند!( تا جان 
آدمیزاد را تعبیر می کردنـــد، کنکور هنوز پا 
به عرصه وجود نگذاشـــته بود، ناچار شدیم 
برای تعبیر خواب های کنکور ســـراغ معبران 

معاصر برویم!
تعابیر زیر از کتاب »الالکن گلم« خاله سیمین 
اســـتخراج شده اســـت. البته خاله سیمین 
برخالف اســـم غلط  اندازش، معبر شخصی 
احمدشـــاه قاجار بوده و االن کم کمش باید 

110سالی داشته باشد! 
اگر خواب ببیند رتبـــه کنکورش روی کارت 
شـــارژ موبایل هک شده، درگیر شوخی هاِی 
خِز شوهرعمه ای بشود. بیاید برود از همین 

رشته های بدون آزمون انتخاب کند.
اگر ببیند رتبه تک رقمی آورده و عکسش در 
روزنامه ها و تلویزیون پخش می شـــود، بیدار 
نشـــود! همانجا برق شـــریف را انتخاب کند 
و  از دریافت رســـید 15 رقمی انتخاب رشته، 
مطمئن شـــود. برای خالی نبـــودن عریضه 
در همـــان دنیای خواب یـــک فرار مغزهایی 

هم بکند!
اگر خواب ببیند که درســـخوان تر شـــده و با 
برنامه ریـــزی درس می خواند! فردای اعالم 
نتایج کنکور، پشـــتیبانش زنگ بزند و با 25 
روش ســـائوپائولویی و 72 روش گواتماالیی 
برایش انتخاب رشـــته کند و پـــدرش هم با 
11 روش ترینیدادوتوباگویی برای موسســـه 

آموزشی کارت بکشد.
ریختـــن جزوه در خواب، اگر دختر باشـــد، 
ازدواج اســـت، حاال ســـفید و سیاه و دوست 
معمولی اش بســـتگی به حجم جزوه ها دارد 
ولی اگر پسر باشد به سربازی برود! وقتی رفت 

سربازی، سعی کند سیگار نکشد.
اگـــر در خواب ببیند دنده چـــاق می کند و 
عقیده دارد همه مسائل کار خودشان است! 
در رشته ای که انتخاب می کند بسیار موفق 

شـــود و در همان رشته مشـــغول بکار شود 
ارواح عمه اش!

اگر خوابید و مشـــاور عالی ســـازمان 
سنجش، آقای توکلی را درخواب دید، 

نترسد! از زمان دایناسورها تاکنون، این 
خواب مشترک همه پشت کنکوری هاست، 

مداد نرم و پاک کن برای ســـال بعد تدارک 
ببیند. ولی اگر حســـینی بای را دید، وجهی 

ندارد، به صدقه دفع کند! 

شاهرخ بایرامی

اظهـــارات متهم حاکیســـت وی رأس 
ســـاعت شـــش صبح جهـــت دریافت 
خـــودروی پراید از منزل اســـتیجاری اش واقـــع در چهارراه 
تهرانپارس خارج و ساعت هفت صبح در محل کارخانه سایپا 
منتظر دریافت خودرو بود. وی آتش ســـوزی به وجود آمده را 
ناشی از نشت بنزن از سیستم هدایت سوخت خوردو عنوان 
کـــرده و دلیل عدم توجه به اخطارهای حاضرین را باال بودن 

صدای ضبط خودرو دانست.
اما تناقضاتی در اظهارات نامبرده وجود دارد که ذیال تقدیم 

می شود:
اواًل سابقه نداشته صبح روز شنبه کسی بتواند قبل از ساعت 
هشت صبح بیدار شود چه رسد به اینکه ساعت شش صبح از 
منزل خارج و هفت صبح جلوی در کارخانه، منتظر دریافت 
خودرو باشـــد. همچنین تصاویر دوربین های کنترل ترافیک 
نشـــان می دهد صبح شنبه  مذکور ترافیک سنگینی از مسیر 
شـــرق به غرب تهران در جریان بود. بنابراین امکان نداشت 
از چهارراه تهرانپـــارس تا جاده مخصوص کرج را کمتر از دو 

ساعت طی کرد.

اما راجع به نشـــت بنزین، شرکت ســـازنده مدعی شده این 
تکنولوژی در انحصار کارخانه دیگری است و آنها حق استفاده 
از آن را ندارد. ضمن اینکه بررسی های کارشناسان در صحنه 
نشان می دهد هیچگونه اثری از بنزین در باِک خودرو دیده 

نشده و باک از ابتدا خالی بوده. 
طی تحقیقات بیشـــتر مشخص شـــد طبق آیین نامه جدید، 
خودروهای پراید با باک خالی و بدون دستگاه پخش صوت، 
یا همان »ضبط«، و ســـایر متعلقات فنـــی مثل جعبه ابزار به 
مشـــتری تحویل داده می شود. بنابراین ادعای متهم نسبت 

به باال بودن صدای ضبط نیز رد می شود.
با روشن شـــدن این موارد، متهم لب به اعتراف گشود: »بعد 
از دریافت خودرو، متوجه شـــدم باک خالی است. با یکی از 
کارگران پمپ بنزیِن پایین جاده که جلوی کارخانه مســـتقر 
بودند و پول می گرفتند و ماشین را هل می دادند، ماشین را 
به پمپ بنزین رســـاندیم. در راه خواستم ضبط را روشن کنم. 
اما متوجه شـــدم ماشین ضبط ندارد. اعصابم ُخرد شده بود. 
به پمپ بنزین که رســـیدیم، یک ســـیگار روشن کردم. حیف 
شد، هنوز ماشین را بیمه نکرده بودم. قبول دارم مقصرم...«

امیرحسن محمدپور

قبول دارم مقصرم

شنبه: امروز به 
آمریکا گل زدم. 
نظام وظیفه گفـــت می خواهیم از 
ســـربازی معافت کنیـــم. تقویم را 
درآوردم. دیدم شـــنبه است و شنبه 
هم یعنی همان »صفرشنبه« و صفر 
هم که زوج است پس امروز فوتبال 
سیاسی هست. با اکراه یک معافی 

برمی دارم.

یکشنبه: باشگاه پیام می دهد که 
می خواهیم در بازی امروز، زیر لباس 
هایمان زیرپـــوش حمایت از مردم 
فلسطین بپوشـــیم. میگویم امروز، 
فوتبال سیاسی نیست. می گویند 
چه ربطی دارد؟ گفتم دیدی داری 

سیاسیش می کنی؟

دوشنبه: روی تخت دراز کشیده ام. 
نگاهـــم به تقویـــم می افتد.امروز، 
فوتبال سیاسی هست. باید کاری 
بکنـــم. آماده می شـــوم و می روم با 
رئیس جمهور خیلی ســـابق، عکس 

یادگاری می اندازم.

سه شنبه: امروز با کره بازی داریم. 
بچه ها دســـتبند ســـبزی می آورند 
و می خواهنـــد به دســـت ببندم. 
عصبانی می شوم و می گویم امروز 
فوتبال سیاسی نیست. می گویند 
این را مسعود از مشهد آورده. تبرکی 
است؛ دستند را می بندم و می گویم: 

»یا امام رضا«.

چهارشنبه: پاک گیج شده ام. یک 
گل زدیم و باز شیث خیلی خوشحال 
شد. امروز، فوتبال سیاسی هست، 
ولی ناموســـا این یک فقره را چطور 

می شود سیاسی کرد؟

پنجشنبه: دو تا از بچه ها قرار است 
به خاطر بازی با یک تیم اسرائیلی، 
از تیم ملی محروم شـــوند. ازشـــان 
حمایت می کنم. یکی پیام می دهد 
پس حرمت خـــون مردم بیگناه چه 
می شـــود؟ می گویم تو که حرمت 
سرت می شـــود، پس حرمت تقویم 

را نگه دار.

محمداسدی

پس من یک معافی بر می دارم!

دو بیت خبر

آغاز انتخاب رشته  کنکور96

مینا گودرزی

از جبر و حقوق و علم کشف امالح

تا رشته جانور شناسی در ماه

با حربه کنکور اسیرم کردی

اَی بر...چه بگویم به تو ای دانشگاه!

حمله  موش های نروژی به تهران

قاسم احمدی 

خادمان تازه تهران چه توفان کرده اند 

گربه ها را یک به یک معتاد قلیان کرده اند

با خبر از این قضیه موش های نروژی 

با سپاهی منسجم حمله به تهران کرده اند 

حذف شدن برخی تجهیزات 

ازمدل 96 پراید

طرح زوج و فرد فوتبال سیاسی

کم کم کم میکنی

اعترافات جنجالی یک متهم

موش اصیل و با اصل و نسب 
تهرانی کم داشتیم، این هم 
اضافه شـــد. حاال چگونه مشکل 50 میلیون موش 

نروژی تهران را حل کنیم؟
راهکارهای زیر پیشنهاد می شود:

1- احضار مکرر سفیر نروژ
2- تداوم   رکود: سفره مردم که خالی تر شود، ارزش غذایی 
زباله ها کاهش می یابد و موش ها رو به انقراض می روند.
3- رطوبت موش زاست و مخفیگاه موش افزا. می  توان 

به کم  آبی و کمبود مسکن دل بست.
4- آموزش عقیم سازی به موش ها

5- یا صادرات شـــان به چین یا واردات گرســـنگان 
چینی؛ یا هر دو

6- جمعیت 50 میلیونی موش های تهران، چهار برابر 

آدم  هایش است. بد نیست عده ای شعار »من موش 
هستم« سر دهند و بنی بشر را از تهران اخراج کنند 
و فقط خودشان با موش ها به صورت مسالمت  آمیز 

در شهر بمانند.
7- موس کامپیوتر، معنای موش می دهد. شـــاید 
بشود با پیشرفت دانش زیست فناوری، کامپیوترهای 
زیستی مغزمانندی ساخت؛ که به جای موس، موش 

طبیعی دارند؛ تا تهدید موش، فرصت شود.
8- مغز موش، از هر پردازنده ساخت بشر، هوشمندتر 
است. اگر بتوان سیم کارت خورش کرد، می توان از 
آن به جای گوشی هوشمند استفاده نمود؛ به شرط 
اینکه گوش را گاز نگیرد. اگر بشـــود دست آموزش 
هم کرد، هنگاِم گم شدنش کافیا ست صدا بزنیم: 

»موشی! کوشی؟«

سید مهدی طیار

موشی! کوشی؟

50 میلیون موش نروژی در تهران

چقدر چیز یاد گرفتیم
سریالوژی پرستاران 

مجموعه تلویزیونی پرســـتاران بـــه کارگردانی محمدامین میمندیان
علیرضا افخمی در 52 قســـمت وطی دو فصل 
تولید و از شـــبکه یک سیما پخش شد. این ســـریال به زندگی خیلی 

حرفه ای و یک ذره خصوصی چند پرستار می پردازد.
 افخمـــی قرار بـــود در ابتدا فیلمنامه » کشـــاورزان« را با مشـــارکت 
»وزارت جهاد کشـــاورزی« جلو دوربین ببرد که به علت ســـرمازدگی 
محصوالت کشاورزی درآن زمان، وزارت کشاورزی در پرداخت هزینه 
تولید دبه کرد. لذا افخمی با تغییر در فیلمنامه و ویرایش لوکیشن ها، 
شـــخصیت های اصلی را از وسط شـــالیزار برداشت و در بیمارستان 

ریخت. وی ســـپس با مشارکت  » وزارت بهداشت« سریال پرستاران را 
تولید و به وزارتخانه قالب کرد.

افخمی درمورد سختی های تولید این سریال در مصاحبه ای گفت: 
»از آنجا که بیمارســـتان کال ده دقیقه به ما اجازه  فیلمبرداری داد، 
مجبور شـــدیم تمام ســـکانس های مربوط به فعالیت ها و زحمات 
پرســـتاران و ســـختی های این حرفه را به صورت زیرپوستی درآن 
ده دقیقـــه بگنجانیم ولی نتیجه کار بســـیار رضایت بخش بود. به 
طوری که به لطف ســـریال االن از هر بچه ای لباس فرم پرستاران 

را بپرســـی میداند که مانتوی سبز است.« 

شهنام شهابی در نقش شهروز صولتی

شهروز یک قماربازنده قهار است که به هوس قمار دیگر، 
مجبور به دزدی از شرکت پدرزنش می شود.

پدرزن هم که ادای مادر شوهرها را در می آورد و به خون 
داماد تشنه است، پس از فهمیدن، برعکس کلیشه های 
موجود در ســـینما و تلویزیون وسط دعوا سکته می کند. 
شـــهروز هم به انتقام نگرفتن زیرلفظی سرســـفره  عقد، 
قرص های زیرلفظی پدرزن را نداده و فاتحه. وی درپایان 
به سزای اعمالش می رسد و ربطش به نام سریال این است 

که خواهرزنش پرستار است.

فریبا نادری در نقش محبوبه عزتی

دکتر پازوکی خواســـتگار محبوبه است ولی محبوبه 
به او اجازه  تشـــریف فرمایی نمی دهد زیرا معتقد است 
پزشکان حقوق نجومی می گیرند. ولی بعد از اینکه کم کم 
از پازوکی خوشـــش آمد، می فهمد که پزشـــکان ذخیره 
بیمارستانند و فقط سهم شان از سفره وزارت بهداشت را 
برمی دارند. وی در پایان با پازوکی ازدواج کرده و بینندگان 
را شوکه می کند. محبوبه خواهرزن شهروز است و بارها در 

لباس پرستاری دیده شده.

لیندا کیانی در نقش سمیه

سمیه زنی  ست مطلقه که یک پسر هم دارد. شوهرش بیژن آنها را ول کرده 
و خیلی خاوری طور به کانادا رفته. سمیه هم به پسرش گفته که پدرش مرده است 

ولی حاال بیژن از گور برگشته و از سمیه درخواست باج می کند تا حضانت بچه را از او 
نگیرد. سمیه با کمک یک وکیل پول را به بیژن داده و شرش را کم می کند. هرچند 

که وکیل در ابتدا به او گوشزد میکند» نده سمیه، باج نده. اگه بدی نمیگن 
بچه ش رو دوست داره میگن ترسید جلو شوهرش وایسه« درقسمت پایانی 

باز هم برخالف کلیشه های موجود، بیژن به سزای اعمالش می رسد و 
سمیه با وکیلش ازدواج می کند تا بینندگان که از کمبود ازدواج در 

سریال های ایرانی به تنگ آمده بودند، به گشاد بیایند . از آنجا که 
سمیه چندبار با روپوش سفید رویت می شود پس پرستار است.

رضـــا، وکیلی اســـت که پـــس از دیدن ســـمیه در 
بیمارســـتان، خدا وکیلی عاشق او میشود و به تقلید از 

کلیشه های اکثر فیلم های هالیوودی، درپایان با وی ازدواج 
می کند. رضا با ارائه کلـــی اطالعات درمورد قوانین حضانت 

فرزنـــد، مهریه، قاچاق و موادفروشـــی،عبور از چراغ قرمز در روز 
تعطیل، شکستن شیشه همسایه، سبزی فروشی در صبح جمعه و... 

همسر سابق سمیه را قانع کرد که شاخ نشود. در راستای ماجرای رضا، 
افخمی اعالم کرد بزودی فیلمنامه »وکال« را با انداختن به قوه قضاییه جلو 

دوربین خواهد برد.

امین زندگانی در نقش رضا اسکندری

                       الناز حبیبی در نقش سمیرا نوروزی

ســـمیرا از بچگی پیـــش دایی اش زندگی می کنـــد. البته نه 
کوزت طور بلکه خیلی هم سیندرال وار. خانواده دایی که اعتقاد 
دارند عقد پسردایی و دخترعمه را در آسمان ها بسته اند از همان 
بچگی پررو پررو سمیرا را عروس گلم صدا می زنند. سمیرا اما 
قلبا راضی به این وصلت نبوده ولی وقتی می بیند جدی جدی 
دارند پسرشـــان را عین دیو ودلبر به او قالب می کنند، دل 
به دریا زده و به پســـر دایی می گوید تو برام مثل داداشیم 
میمونی. در ادامه او به بیماری لوپوس مبتال می شود که 
احتماال ناشی از آه پسردایی است. و به همین علت قصد 
ازدواج ندارد. اما در نهایت در حرکتی رونالدینیهویی با 

همکارش ازدواج می کند.

رامین کارمند یک شرکت 
است و قصد ازدواج با ساناز را دارد. ولی ساناز 

او را رها کرده و با برادر دوستش که خوب های ژن 
خوب دار است ازدواج می کند و رامین را با شکست 

عشـــقی و آهنگ های مجید خراطها تنها میگذارد. 
در ادامه برعکس بقیه آدم بدهای سریال های ایرانی، 

ساناز به سزای اعمالش رسیده و بگفته خودش شوهرش 
معتـــاد به همه چیز بوده و از کـــراک و هرویین گرفته تا 
گل و چمن و میز و پتو را میکشـــیده. از صورت ساناز هم 
مشخص است که احتماال شغل شوهرش بادمجان کاری 
بوده. ساناز که طالقش را گرفته، برای خویش اندازی پیش 
رامیـــن می رود ولی رامین با گفتـــن »زکی!« او را متوجه 

اشتباه محاسباتی اش می کند.
آها راستی! رامین پســـر ساجدی است. و اگر ساجدی 
نبود ماجرای به این نابی را نمی شد به پرستاران ربط داد.

فاطمه گودرزی 
در نقش استاد ساجدی

مهدی نظری

زد و خورد شاهزاده های سعودی بر سر قدرت
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