
وام کالن فقط با سند مالکیت کارتن!
شاهرخ بایرامی

مکالمات جعبه ســـیاه باجه ارائه دهنده تســـهیالت چند صد 
میلیونی بـــه یک کاف.خ )کارتن خـــواب( در صندوق ذخیره 

فرهنگیان!
+سالم، وام می خوام!

-خواهش میکنم، واال االن یکم دســـتمون خالیه، تازگیا یازده 
هزار میلیـــارد تومان وام از صندوق پرداخـــت کردیم، چیزی 

تهش نمونده! 
+یعنی هیچی؟ 

-اآلن چهارصد، پونصد میلیون تومن بیشتر ته صندوق نیست!  
+باشه، چاره ای نیست، بدین میبرم!  

- ضامن معتبر دارین؟
+یعنی چی؟  

- یعنی اعتبار داشته باشه!  
+نمیشه بجای اعتبار، اعتیاد داشته باشه؟ تا دلتون بخواد دارم!  

 -اینو ولش کن، سند چی؟ سند ملکی دارین؟  
+آره ســـند 1000 تا کارتن یخچال دارم تو بیابونای یافت آباد، 
البته چـــون کارتنه، می تونی جابجاش کنی ببری زعفرانیه، تو 
بیشـــترش دکتر زندگی میکنه، روزی ام فوقش دوتا تزریق توش 

می کنه، شبام می خوابه همون جا! 
- ببینم سندشو؟  

+این سند 200 تاشه بقیه اش تو رهنه!
- اینکه برگه ضمانت نامه یخچاله!!  

+سندش همینه خب! همه جا قبول می کنن! 
- شناسنامه و کارت ملیت رو بده؟  

+داداش ما اولین چیزی که می فروشیم شناسنامه و کارت 
ملیه! ولی اگه بخای پاسپورت و ویزای کانادا دارم!  

- اینا برای چیه؟  
+می خوام وام بگیرم برم خارج دیگه!   

- شغلتون چیه؟  
+کارتون خوابم، اینم حکم کارگزینی ام!   

- اینکه حکم تخلیه خونه س!   
+اره خـــب، وقتی حکـــم تخلیـــه ات رو می گیرن، عمال 

کارتن خواب میشی!
کارمند سرش را جلو می آورد: داداش! حقیقتش صندوق 

دیگه نمیصرفه، واسه کارتن خوابی استخدامم دارین؟
+نه داداش راســـتش رو بخوای اینجام اشباع شده، مگه 
اخبـــارو ندیدی ، بعضیا کارتن گیرشـــون نمیاد گورخواب 
میشن، منم که میبینی، ســـختمه، دارم وام می گیرم برم 

اونور!
- آقا تبریک! شما همه مدارک رو دارین، فقط راضی باش 
داداش! من وامت رو سیصد تومن میزنم که از ته صندوق 
یه وام دویســـت تومنی ام خودم بگیرم، شاید قسمت شد 

همسفر شدیم!
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وزارت آموزش  و پرورش طی بخشـــنامه شـــرایط و ضوابط جذب معلمان، لیســـتی از 
بیماری هایی را که مانع جذب در این وزارتخانه می شـــود، ارائه کرده که مورد انتقاد 
بی رحمانه رســـانه ها قرار گرفت. با هم این شرایط را مورد ارزیابی قرار می دهیم تا پی 

بـــه دالیل منطقی آموزش و پرورش و بی انصافی منتقدان ببریم. 

داود اتابکی

چه معنی داره معلم بره دستشویی؟!

بیماران مبتال به ســـنگ کلیه نیاز به مصرف زیاد 
آب و همچنین مراجعه  مکرر به دستشویی دارند، 
وقتی معلم هر زنگ سه بار برای رفتن به آبخوری 
و دستشـــویی از کالس بیرون برود، از شاگردان 
چه توقعی هســـت؟! حتی ممکن اســـت آنها از 
معلـــم خـــود الگو برداری کـــرده و در دراز مدت 
مقاومت شان کم شـــود و هر شب گل های قالی 

خانه شان را آبیاری کنند.

فقط چشم رنگی!

افزایش تعداد آدم هایی با چشـــم رنگی و موی 
بور در آگهی های بازرگانی نشان می دهد که 
درصد باالیی از مـــردم جامعه ما را مو بورها و 
چشم رنگی ها تشکیل می دهند.) البته منظور 
از چشم رنگی فقط سبز و آبی است و گرنه سیاه 
و قهوه ای را که کســـی قاطی رنگ ها حساب 
نمی کنـــد!( و آن هفتـــاد و نه میلیون و نهصد 
و خورده ای هزار نفر دیگر در اقلیت هســـتند 
و به زودی منقرض می شـــوند! پس بهتر است 
معلم ها نیز از بین آن دویســـت، ســـیصد 

هزارنفر غالب، انتخاب شوند.

دماغ طبیعی ها    نیان

اگر سر شوخی بین معلم و دانش آموز باز شود، آن دانش آموز دیگر کلم بروکلی 
هم برای معلمش خورد نمی کند! برای جلوگیری از این اتفاق باید آموزش و پرورش 
در گزینش معلمان دقت کند تا معلم هایی که دماغ شان عملی و تراشیده نیست 

و ممکن اســـت آتو دست دانش آموز بدهد استخدام نشوند.

فحش های 
مسئولین

شرح مفردات: 
البتـــه: حـــرف بی ربـــط بـــرای توجیه 
خرابکاری های مســـئوالن. لفظی ست که 
در آن چنـــد صفحه خرابکاری مســـئول 
مستتر اســـت. )نمونه اســـتعمال: البته 
نمیذاریم به مردم فشـــار بیاد: بدتر از این 
هم می تونســـتیم حالتونو بگیریما. انقدر 

غر نزنید.(
برنامه طوالنی مدت: مصدر جعلِی تقلبِی 
کثافت از ریشـــه »فعال حســـش نیست« و 
مترادف اصال حوصله اش رو ندارییییییم.
جهانی شـــدن:  مصدر مرفه برای گران 
کـــردن اجناس. )نمونه اســـتعمال: ما به 
اقتصاد جهانی می اندیشـــیم: یک جوری 

گرون می کنیم از چشاتون بزنه بیرون(
در دست اقدام: مترادف »باش تا بیاد«. 

از ادات دلخوش کنِی مردم.

شرح جمالت: 
ما از انتقاد مردم اســـتقبال می کنیم: 
متـــرادف »اگه جرأت داری حرف بزن« که 
معموال دارای عوارضی چون شکســـتگی 
هر عضـــو پیدا و پنهان بـــرای مخاطبین 

می باشد.
مســـئولین مربوطه پاســـخگو باشند: 
اســـتعمال آن از زبان مسئوالن یعنی آن 
مســـئول، مســـئول غیر مربوطه هست. 
مترادف »به من چه« و از الفاظ پاس کاری 

میباشد.
مـــردم به مســـئولین اعتماد داشـــته 
باشند: زبان تکریم مسئولین که یک »به 
تو چه«  خاصی در آن مستتر است و برای 
جاهایی به کار می رود که مسئول مربوطه 

هیچی به هیچکی نمی خواهد بگوید.
مردم باید کمـــک کنند: فرهنگ ناخدا 
در ترجمـــه این لفظ بعد از دو صفحه فکر 
کردن آن را مترادف »از دســـت من کاری 
ساخته نیست« دانسته است. و در کتاب 
امثال و الکلک، جمله ای دانسته که مصرع 
»خودت کردی که لعنت بر خودت باد« در 

آن مستتر است. 

محمدحسین علیان
سلطان غم تخت

جد و آبادمان نمی دانم برخاســـته از کجا 
هستند، اما نقشه پراکندگی فک و فامیل 
ما به تخت هـــای خوابگاهی بر می گردد 
به آسایشـــگاه سربازها و دور از جان فک و 
فامیل تان سلول های  زندان . غرض این بود 
که بگویم یک ژِن غِم برتری همیشـــه با ما 
عجین بوده. از چسباندن آدامس به تخته ها 
گرفته تا نقاشی رخ معشوق و معشوقه، تا 
حل تمرین ریاضی و یادداشت شماره تلفن 
یک فست فودی ارزان وچوب خط کشیدن 
روزهای آخر امتحان، همه ثابت می کنند 
که سلطان غم، ما تخت هاییم،نه ننه باباها  
که دل کندن ازشان راحت تر از دل کندن 

سر ۷صبح از ماست.
یکی از راه های ارتباطی نوین با ما کشـــف 
شـــده که البتـــه گوانتانامو در لیســـت 
شـــکنجه هایش به نام خودش ثبت کرده، 
بـــه این صورته که نفـــر پایینی با جفت پا 
نئوپـــان تخت نفر  باالیـــی را پرت می کند 
باال که همین حرکت ممکن اســـت شامل 
پیام هایی از قبیل: »جمع کن دست و پای 
آویزانـــت را بذار باد بیاد«، یا اینکه »اینقدر 
مثل چی قلت ولگد نزن که صدای قیژقیژ 
تخت درآید« یا شـــاید هم  ناشی از شیشه 

خورده داشتن نفر پایینی باشد.
ســـینه ما پر اســـت از راز و اسرار چیزهای 
یواشـــکی و شاید هم به خاطر همین است 
که هر کسی گمشده ای داشته باشد، اولین 
جایی که به ذهنش می رسد بین جوراب های 
گلوله شده و جزوه های ترم قبل و ظرف های 
شام دیشب و قابلمه کپک زده   ناهار جمعه، 
زیر ما تخت هاســـت.اینها که چیز خاصی 
نبود، حتی شاعری هم دیدم که پی گمشده  
عصر خودش، زیر تخت را می جست و  چه 

لیچارها می داد!

فروغ زال

ســـرکار خانم کلینتون در خاطرات خودشان که چند صباحی 

دیگر منتشر خواهد شد، ترامپ را فردی چندش آور نامیده اند. 

ما نیز با گفتن عبارت »ایییییشششـــش« حرف ایشان را تایید و 

گوشه ای از خوبی های ایشان و دو رئیس جمهور قبلی آمریکا را 

ذکر می کنیم. باشد که همگان بفهمند که مسئوالن آمریکایی 

خوبند و فقط همین ترامپ بینشان اینجوری شده است.

هیالری کلینتون: گفته شده کلینتون بسیار مردم را دوست 

دارد و به آن ها عشق می ورزد. تا جایی که وقتی می خواست 

بـــه حمله  نظامـــی آمریکا به عـــراق رأی مثبت بدهد، اول 

کمی گریه کرد بعد رأی داد. سرپرســـتی هزاران داعشـــی 

بی سرپرست، کمک مالی به فقرای القاعده، ساخت مدرسه 

برای آمـــوزش رایگان به انتحاریون و... تنها گوشـــه ای از 

خوبی های هیالری کلینتون است.

وی همچنین برای ســـالمندانی که نمی توانند به کلیســـا 

برونـــد، در خانـــه اش جلســـات هفتگی دعـــا و مناجات 
برگزار می کند.

بـــاراک اوبامـــا: از جوانمردی و بزرگی اوبامـــا زیاد گفته 

شـــده. مثال درست اســـت که وی علی رغم قولش، زندان 

گوانتانامو را تعطیل نکرد، اما آخر هفته ها 

یک کارتـــن کمپوت گیالس می خرید و به 

مالقات زندانی های گوانتانامو می رفت و 

به مســـئوالنش توصیه می کرد طوری 

شـــکنجه کنند، که زندانـــی خیلی 
دردش نیاید.

جورج بوش: نقل است یک بار قرار بود 

بوش با یک کشتی گیر عراقی مسابقه 

دهـــد. قبل از مســـابقه نزدیکانش به 

گوش او می رسانند که مادر کشتی گیر 

عراقی خیلی برای پسرش گریه می کند 

و نگران اســـت که بچه اش شکست بخورد. بوش هم 

برای این که دل آن مادر نشکند در کشتی عمدا شکست 

می خورد. متاسفانه عده ای این داستان را تحریف کرده 

و به پوریای ولی نامی نسبت داده اند.

گفتنی اســـت بعدها برای این که آن شکست صوری 

طبیعی تر به نظر برســـد، بوش به عراق حمله  نظامی 
هم کرد.

گوشه ای از خوبی های مسئوالن آمریکایی

جوانمرد کی بودی تو؟!
محمد رضا رضایی

شوما اون پیوست فرهنگی رو به من 

نیشان بده!

محمدرضا شهبازی

شـــهردار منتخب مشـــهد گفته اند که اصال نمی دانند عبارت 
»پیوست فرهنگی« چی هســـت!)برای شنیدن صدای ایشان 
که این نکته را فرموده اند، کدی را که در انتهای مطلب اســـت 

اسکن کنید(
خیلی هم خوب. اصال یک جایی که اسمش شهرداری هست، 
چه ربطی به یک چیز که اسمش پیوست فرهنگی هست دارد؟ 
همانطور که وزارت بهداشـــت ربطی به خطاهای پزشکی ندارد 
یـــا وزارت صنعت ربطی به واردات 33 تن ســـنگ پای چینی 
ندارد. آدم باید از هر کســـی چیزی را بپرسد که یک جورهایی 
)ولو یک جور ناجوری!( به حوزه مسئولیتش ربط داشته باشد. 
پیوست فرهنگی چه ربطی به شهرداری دارد؟ آن هم شهرداری 
مشـــهد! باز اگر مثال شـــهرداری کیش بود یک چیزی، اما آخر 
مشهد و فرهنگ! مشهد و پیوست؟ نمیدانم چه حکمتی است 
که بعضی ها می خواهند هر جوری شـــده مشـــهد را یک شهر 
فرهنگی جلوه بدهند. انقدر هم در این کارشان 
مصر هســـتند که شهردار جدید را نیامده خفت 
می کنند که یاال بگو پیوست فرهنگی چیست؟!
شهرداری مشهد باید حواسش به پیوست فرهنگی 

باشد یا پارک آبی؟! االن شرایط دارد جوری می شود که مشهد 
را در دنیا به پارک آبی  های متعددی که دارد بشناسند. آن وقت 
شـــما از شهرداری توقع دارید پارک آبی را ول کند و بچسبد به 
پیوســـت فرهنگی! تازه مردم از پـــارک آبی که بیرون می آیند 
گشنه شـــان می شود یا نه؟ خب رســـتوران باید باشد. غذا که 

خوردند باید یکجا راه بروند تا غذایشـــان هضم بشـــود یا نه؟ خب چه جایی بهتر 
از پاساژها و مرکز خریدهای لوکس؟ الماس شرق را من خودم رفته ام دیدم، آدم 
تویش راه می رود کیف می کند. همین طور پیچ می خورد می رود باال بدون اینکه 
ســـرت گیج برود. جل الخالق! تازه از وسطش هم هی آب می ریزد پایین!حاال از 

پاساژ درآمدند چه؟ نباید یک جا بخوابند؟ 
خب هتل الزم است دیگر. 

در شان مشهد اســـت مسافرهایش بروند 
در هتل های عادی؟ نه دیگر! هتل مجلل 
میخواهد. شهرداری باید کلی تراکم بفروشد 
تا هتل مجلل ســـاخته شود. مجبور است، 

می فهمی؟ مجبور!
می بینید که شـــهرداری چقدر کار دارد؟ 
حاال هی گیر بدهید به پیوست فرهنگی!

محمد هاشمی: بیطرف رای 
نیاورد چون به درخواست های 

نماینده ها پاسخ مثبت نداد

ای که با بیطرفی در دو جهان رسوایی
پاســـخ مثبت مـــا را  بدهـــی آقایی
هرکه از مال و منالش ندهد پاســـخ ما
ال جـــرم داخل کابینه نـــدارد جایی
هم خداوند به ما داده سبیلی پت و پهن
هم خداوند تـــورا داده بســـی دارایی
چرب کن شاخ سبیلی که خدا داد به ما
تا کـــه تایید کنیم آنچـــه تو میفرمایی
حق مـــا را بدهی لشـــکر مـــا را داری
حـــق مـــا را ندهـــی قاعدتـــاً تنهایی
گرهی هســـت میان تـــو و کابینه یار
خود تـــو باید ازاین کار گره بگشـــایی 
هر چه را شرط بالغ است برایت گفتیم
باقی صحبت ما را کـــه خودت دانایی

مهدی پیرهادی

پاسخ مثبت ما را  

بدهی آقایی

روایتی طنز از مالک های انتخاب معلم در آموزش و پرورش

بدها و خوب ها

گاه گاهی چون ریا بر کار غالب می شود
 با نماز زورکی هم یار، کاسب می شود

گرچه استحباب دارد با جماعت خواندنش
کار تو وقتی به آن بند است واجب می شود

برگزاری نماز اجباری در یک کارخانه

زهرا آراسته نیا

چشم عقاب

یک معلم باید چشـــم های تیزی 
داشته باشد. تا به محض این که 
دانش آموزی دستش را برای زدن 
پس گردنی به دانش آموز نیمکت 
جلویی باال آورد متوجه او شـــود، 
یـــا بتوانـــد از کنار تخته ســـیاه، 
دانش آموزان انتهـــای کالس را 
هـــدف بگیرد و با گـــچ به دیوار 
بدوزد! پس نمره چشم  10/10 
برای معلـــم از خلبان جنگنده 
F-14 هم واجب تر است.

قابلیت جون گفتن

دانـــش آموزان االن، مثـــل دانش آموزان دهه 
۶0 و ۷0 نیســـتند که جرات نکنند از خانوم  یا 
"آقـــا"  نازک تر به معلم هایشـــان بگویند، اینها 
معلم هایشـــان را با عبارت "اسم+جون" صدا 
می کنند. انصافا معلمی که روی صورتش موی 
زائد )گیرم که دوتا مو حتی( داشـــته باشـــد را 
می شود "جون" خطاب کرد؟ خب معلوم است 
دانش آموز نمی توانـــد با چنین معلمی ارتباط 
صمیمانه برقرار کند، و درنتیجه نسبت به درس 
و مدرسه بی میل شده و کم کم با دوستان ناباب 
آشنا، معتاد شده، و تبدیل به مایه ننگ جامعه 
می شود، پس بهترین راه پیشگیری از اعتیاد 
عدم اســـتخدام معلم های با موی زائد در 

صورت است.

سیکس  پک های کم خرج

معلم ها اگر که شـــکم شش تیکه داشـــتند و صدمتر را زیر ده ثانیه بدوند و تجربه سه بار فتح 

اورســـت را دشته باشند و شب ها فقط ســـاالد بخورند، آنوقت است که اگر بن مرغ و گوشت 

و برنج شـــان را حذف کنی هیچ اعتراضی نمی کنند. ضمن این که کمتر مریض می شـــوند و 

نیاز به واریز حق بیمه هم ندارند. بنابر این می بینیم که سیکس پک بودن چقدر مهم است.

لطفا ُکمکی مخفی و آرام دهید

بهر من بیچاره ناکام دهید

گفتند معلمان همه بی دردند

از صندوقشان به من کمی وام دهید

اعطای چندصد میلیارد وام صندوق 

فرهنگیان به یک کارتن خواب

ملیحه خوشحال


