
9 w w w . F a r h e e k h t e g a n . i r
پنجشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۶   ۱۶ ذی الحجه ۱۴۳۸    ۷ سپتامبر ۲۰۱۷  شماره  ۲۳۱۱

شاهرخ بایرامی

یعنی چی 

میتونه باشه اون 

وقت شب؟

از راه رسیده، نرسیده یه میز رو کشیدم 
آوردم وســـط بوفه و از همه خواســـتم 
بیان دور میز جمع بشـــن تا پی به علت 
»صداهای عجیبی که از آسمون آستارا 
شـــنیده شـــده« ببریم و به عنوان قشر 
تحصیلکرده جامعـــه یک جواب علمی 
و منطقـــی برای این پدیده کشـــف و از 

گسترش شایعات جلوگیری کنیم.
مجید دانشجوی ترم سوم ادبیات گفت: 
این صدا، صدای شکستن بغض آسمون 
هستش که در فراغ یار از سودای دلش 
فریاد میکشه! به قول شاعر فرزانه بهزاد 
پکس »آســـمون دلش گرفته بگو گریه 
کنه، راستی اون حلقمون هنوز دستته؟ 

مال خودت دیگه نمیگم پس بده!«
منصور دانشـــجوی تـــرم هفت جغرافیا 
گفت: به خاطر قرار گرفتن آســـتارا در 
حاشـــیه کویر لوت و آب و هوای گرم و 
خشـــکش این صدا در نتیجه اختالف 
هوای شـــب و روز و انقباض و انبســـاط 

آسمون ایجاد شده!
شبنم قلی خانی اســـتاد رشته هنر که 
بـــرای گرفتن آب معدنـــی اومده بود تو 
بوفه گفت: نخیـــر، در فرایند چرخیدن 
خورشـــید به دور زمین، وقتی خورشید 
به محدوده آسمون آستارا رسید احتماال 
کسی براش دست تکون داده و اون هم 

بوق زده! 
هوشـــنگ دانشـــجوی ترم چهار اختر 
شناســـی در حالی که داشت جزوه اش 
رو تلیت می کرد توی لیوان نســـکافش 
گفت: خورشید، این بار که اومدی دور 

زمین بچرخی منم با خودت ببر! 
بحث حسابی داغ شده بود و دانشجو های 
رشته های مختلف مشغول ارائه نظرات 
علمی شون در رابطه با این پدیده بودن 
کـــه، کامران کارگر بوفـــه اومد و گفت: 
اون خبر که مشـــخص شد شایعه بوده 
و صداها هم ســـاختگی.  پاشین  میز رو 
بکشین سر جاش باید بوفه رو جارو کنم!

ناصر جوادی

دوران فراوانی پزشک...

روزی پیری در غار تنهایی خویش نشسته 
و به یک نقطه خیره گشـــته بود. ناگهان 
مریدان عربده کشـــان و جامه دران نزد او 
آمدند و نقل اســـت که تا پاسی از شب به 
عربده کشی و جامه دری پرداختند. زمانی 
که جامه  آخرین مریـــد نیز به طور کامل 
جویده شد، مریدان به خود آمده و متوجه 
شـــدند که پیر محل پشم گوسفند هم به 
آنان نگذاشته و همچنان خیره به یک نقطه 
است. پس به احترام وی سکوت کردند و 
منتظر ایســـتادند تا تفکر عمیق پیر تمام 
شود. نقل است که تا ۶۰ روز به همان حال 
بودند. تا این که یکی از مریدان خسته شد 
و پیشنهاد داد که یکی یکی مشکالت شان 
 را بـــه پیـــر بگوینـــد، بلکـــه از رو برود و 

جواب شان را بدهد.
مرید اول گفت: ای پیر، چند صباحی بود 
که در ناحیه قوزک پا احساس درد می کردم 
ولی حیف بود به خاطر یک قوزک ناقابل 
پول دکتر بدهم. فلذا به توصیه باجناق دو 
عدد قرص کلوپیدوگرل زدم که از آن روز به 
بعد دیگر قوزک پایم درد نکرد. یعنی کال 
هیچ جایـــم درد نکرد. چون به طور کامل 

بی حس شده ام و ویلچر نشین.
مرید دیگری گفت: پیرا! من به علت چاقی 

محمدرضا رضایی

قابلمه؛ ُپر ِز غم و ماتمه

فروغ زال

ما قابلمه های بخت برگشـــته باید خیلی برگشته 
بخت باشیم که اســـیر خوابگاه شویم. مورچه ها 
اگر 9 برابر وزن شـــان بار تحمل می کنند، ما باید 
18 برابر ظرفیت مان گنجایش داشته باشیم. آن 
هم گنجایشـــی که به ازای هر نفِر آویزان تر، فقط 
مقداری آب اضافه می شود و تاوان این شرایط اسفناک ماییم و قاشق هایی 

که هربار یک الیه فلز از ما را می کنند تا غذای تمام شده را جبران کنند.
مطمئن باشـــید اگر از یک بچه  خوابگاهی قابلمه ای در خواســـت کنید، 
می گویند: »همان ُتنبکی را می گویید که در آن می شود ماکارونی و دمپخت 
هم پخت؟« و شما بالفاصله با یک شئ مواجه می شوید که دیواره هایش آب 
برنج ســـوخته، زیرش را دوده  سیاه و درونش اثرات ظریفی از خطوط سیاه 
و ســـوخته  دانه های برنج مشاهده می شود و اگر هم روزی روزگاری قابلمه  
تفلون بوده، باز هم همان اثرات ظریف خطوط سیاه را مشاهده می کنید، 
اما اینبار نه رِد ته دیگ سوخته، بلکه رِد خراش های بی رحمانه  قاشق برای 

تقالی آخرین ذره  بازمانده از غذا را می بینید.
عاقبِت 4سال سوختن و پختن ما هم می شود یک دسته سوخته بدقواره ای 
که به مثابه کره  ماه، چاله چوله دارد و فرشش نشریات دانشگاه و سقف سرش 

هم یک بشقاب و مالمین ترک خورده  سوخته است.

»ای فـــدای تـــو هـــم دل و هـــم جـــان«
وی شـــده صحبـــت تـــو، ورد زبـــان
تـــا شـــود مشـــکل تـــو حـــل، دادنـــد
دســـت در دســـت هـــم، زمیـــن و زمان
تنهـــا !؟ و  از چـــه مانـــدی مجـــرد 
اینســـان نمـــوده ای  دلبـــر  تـــرک 
و مخارجـــش شـــاید بحـــث خـــرج 
داغـــان را  تـــو  دل  و  فکـــر  کـــرده 
مالی ســـت اگـــر  تـــو  رد  د قعـــا  وا
ن رمـــا د لبتـــه  ا  ، رد د یـــن  ا رد  ا د
را ج  مخـــار مشـــکل  حـــل  ه  کـــرد
ایـــران داخـــل  نـــِک  با بی گمـــان 
بـــت بی نو م  ا و  ، د و ز هـــد  می د
هـــم به تـــو، هم به همســـرت یکســـان
نیـــاز فـــوق  وام،  مقـــدار  هســـت 
عـــاری از ســـود و دیرکـــرد و فـــالن
نـــی یرا ا نـــک  با ه  کـــرد لغـــرض  ا
ن ســـا آ ا  ر ج  ا و د ز ا ســـختی 
می ا ســـت خوشنا ی  نتهـــا ا ا  لـــذ و 
ســـت سالمی ا ا ِق  فـــو ری  ا نکـــد با
نداری هـــا از  پـــر  ای کـــه هســـتی 
قراری هـــا بـــی  عاصیـــت،  کـــرده 
نت شـــأ ســـب  منا ی  ر کا نیســـت 
خواری هـــا ز  کنـــد  جدایـــت  کـــه 
گرچـــه تحصیـــل کـــرده ای، هســـتی
بـــه حمـــل گاری هـــا بـــاز راضـــی 
یت » ســـیبا « ن  و ر د لـــی  یا ر نـــه 
ی هـــا ر جا ن  و ر د ی  ر ال د نـــه 
لـــت ما آ  ، ب خـــرا یگـــر  د ه  شـــد
ی ها ر ا ســـتو ا ه  کـــو یختـــه  ر
بـــود قبـــال  کـــه  هـــم  آزاد  شـــغل 
ری هـــا ا د ا ن  چـــو ب  نایـــا ه  شـــد
نـــه تـــوان خریـــد مســـکن هســـت
ری هـــا جا ا همیـــن  حتـــی  نـــه  و 
بـــاز حـــل می شـــود همیـــن مشـــکل
ی هـــا ر ا نکد با ی  تـــو ن  بی گمـــا
تـــو بـــه  ل  شـــتغا ا م  وا هـــد  می د
وام هایـــی ز ســـود، عـــاری، هـــاااا
و لـــذا انتهـــای خوشـــنامی ا ســـت
ا ســـت اســـالمی  فـــوِق  بانکـــداری 

سید محمد حسینی

بانکداری اسالمی

گزارشـــات هفتگی یک محقق زیر زمینی! 
در یک موسسه پژوهشی مجاز!

شنبه: موسســـه زیرزمین است، مغازه باالیی 
آبمیوه و بستنی می فروشد، اینجا مورچه زیاد 
دارد، زندگی مورچه ها را دنبال می کنم و عکس 
می گیرم، به درد مقاله حشره شناسی می خورد. 
آن وقت می گویند مقاالت کپی اســـت، این را 

چه می گویید؟!
یکشنبه: امروز صاحب موسسه مجبورم کرد 
تراکـــت پخش کنم. هیچ محققـــی از این کار 
خوشش نمی آید. برای تالفی، فردا فصل ها را 

جابجا و ترکیبی می زنم.
سه شنبه: خیلی خوابم می آید، امروز شنیدم 
گفته شده که 9۰درصد پایان نامه ها کپی است. 
مجبور شـــدم خودم یک تحقیق پیمایشی در 
خصوص میـــزان کپی بـــودن پایان نامه ها و 
رابطه آن بـــا مدرک گرایی مفرط، تعریف کنم. 
چند مقالـــه دیگر کپی کنم تمام می شـــود. 
نتیجه تحقیق، بـــا کار آماری دقیق می گوید 

میزان کپی پایان نامه ها زیر 88 درصد اســـت. 
دیتاهای استفاده شده از تحقیِق میزان تلفات 
زئوپالنگتون ها در سواحل صنعتی، در نتایج 
بســـیار موثر بود. این پژوهش را به آنها تقدیم 

میکنم و در ISI چاپ می کنم.
چهارشنبه: هنوز دنبال دوشنبه می گردید؟ 
امروز صبح وقتی آمدم، دیدم که درب موسسه 
پلمپ شـــده اســـت. هرچه گفتم ما موسسه 
پژوهشی مجاز هستیم افاقه نکرد! مدیرموسسه 
در دانشـــگاه خیابان باالیی مدیرگروه است و 
تدریس دارد. دو ساعتی طول کشید تا بیاید و 

درب موسسه را فک پلمب کند. 
پنجشـــنبه: امروز باید 11 مقالـــه ISI آماده 
می کردم، مدیر موسســـه گفت بکنش 13 تا، 
اینها چه فکری می کنند، مگر خم رنگرزی ست؟ 
کلی کار می برد تا عناوین و اسامی استادان و 
دانشجویان جدید را با محققان و استادان قبلی 

عوض کنم. امروز دیرتر باید بروم خانه!
جمعه: نگرد! نیست! امروز روز خانواده است 

من هم به روســـتای پدری ام ادای دین کردم. 
تحقیق جامعی درخصوص منابع غنی باغداری 
و کشاورزی و جذابیت های جهانگردی، از آن 
منتشـــر کردم. درست است که روستای ما در 
کویر واقع شده، اصال محصول کشاورزی ندارد و 
خود سکنه هم آن را ترک کرده اند، ولی این دلیل 

نمی شود که حق مطلبش ادا نشود.
شنبه: امروز خیلی حس شوخ طبعی می کردم! 
چندتا از مراجع پایان نامه یک تحقیق اقتصادی 
را به کتاب های آشپزی مادربزرگم تغییر دادم، 

خیلی حال داد!
یکشـــنبه: اســـنادی از کپی بودن تز دکتری 
نخست وزیر یکی از کشورهای غرب ماداگاسکار 
در روزنامه ها منتشر شده و مدیر موسسه به فکر 
تاسیس شعبه دوم موسسه پژوهشی مجاز در 

آنجا افتاده است. شاید من هم بروم.
باشه می گم. دوشنبه هفته قبل: با یکی از مشتری-
محقق ها برای پاره ای از تحقیقات میدانی رفتیم 

به سطح جامعه و تا فردا صبحش تحقیق کردیم.

یخچال ۵ فوتی یا داروخانه شفا

زهرا جمالی

در پژوهشـــی که به تازگی منتشـــر شده است 
نرخ مصرف خودســـرانه دارو در ایران ســـه برابر 
متوسط جهانی اعالم شـــده که  ان شاءا... اگر 
هموطنان مان با همیـــن فرمان پیش بروند کاًل 
در قضیـــه  »مصرف های بی رویه« بعد از مواردی 
همچون آب و برق و گاز و بنزین رســـمًا سه سور 
به سایر کشورها زده ایم و با قدرت در صدر جدول 
این دسته از رنکینگ جهانی قرار خواهیم گرفت.
 یافته های نه چندان تازه پژوهشـــگران، ویزیت 
باالی پزشـــکان را عامل مهمـــی در عدم اقبال 
عمومی مردم در مراجعه به پزشـــکان می دانند 
کـــه در نهایت منجر به مصرف خودســـرانه دارو 

می شود. اما در کنار آن موارد دیگری نیز وجود 
دارند که در زیر به بررسی آنها می پردازیم.
الف_ منشی های مطب: منشی های مطب 
که گونه ای نادر از »َمله «گویان و متخصص 
در کشیدن حرف شین هستند امروزه شاید 
یکی از مهم ترین عوامل نارضایتی بیماران 

در مراجعـــه به مطـــب و درمانگاه 
هستند. آنجا که شاعر 

می فرماید: »تنت به 
ناز منشی طبیبان 
د  مبـــا زمنـــد  نیا
حافظـــا!  تو خود 
مفصل  یـــث  حد
بخـــوان از ایـــن 

مجمل« 
یـــی  چا  _ ب
مؤثر  نبـــات: 
در درمان ۷۰ 

ع بیماری  نو

و مرض. از دل درد و ســـرگیجه تا قطع عضو و 
نخاع. خداییش شـــما هم باشید بیکار هستید 
بـــا این اوصاف بروید کلی پـــول ویزیت و دارو 

بدهید؟
ج_ هر ایرانی یک یخچال پنج فوتی یا داروخانه 
َشـــفا: یخچال های ایرانـــی از دیرباز عالوه بر 
نگهداری حجـــم عظیمی از مـــواد خوراکی، 
بخشـــی را نیز به انبار کـــردن دارو اختصاص 
می داده اند که افـــراد را از مراجعات متعدد به 
پزشـــک باز می دارند. به راستی هم که یخچال 
فریزری که داخلش دارو نباشد برای یک ایرانی 

هیچ فرقی با کمد ندارد. 

بیـــش از حد نمی توانســـتم هیچ کاری 
انجـــام دهم. مادر بزرگـــم صبح به صبح 
یک جوشـــانده  خرزهره همراه با دو قرص 
سفیکسیم به من می داد تا الغر شوم. اآلن 
به قدری الغر شـــده ام که مرا به یک چوب 

قلمه زده اند تا پخش زمین نشوم.
مریدان یک به یک درد خود را به پیر گفتند. 
اما پیر همچنان واکنشی نشان نداد. یکی 
از مریدان عصبانی شد و مشتی به پیر زد 
که ناگهان پیر روی زمین افتاد و به سبک 
ســـریال های ایرانی مشتش باز شد و یک 

بسته قرص آلبومین روی زمین افتاد. 
مریدان دریافتند که پیر از بس این قرص 
را خورده خشـــک شده است و دیگر هیچ 
فایده ای برای بشریت ندارد. پس پیر را به 
دست سرنوشت سپرده و خود نزد پزشک 
شتافتند بلکه به عاقبت پیر دچار نشوند.

بزرگنمایی نکنیم! 

فقط 88 درصد پایان نامه ها کپی است!

   فائزه سادات مرتضوی

    فیروزه مظفری

بدون اینستا از گشنگی 
می میریم

با بروز اختالالت در اینســـتاگرام، اتفاقات جالبی افتاد. اگر این شرایط 
یک هفته ادامه پیدا می کرد:

بعد از گذشت یک هفته، ده ها میلیون کاربر از گرسنگی جان باختند. 
این افراد عادت داشـــتند غذا قبل از اینکه در معده شـــان برود، روی 

صفحه شان باشد.

محمدامیـــن میمندیان

»از ُمخ آک خودم، کردم ISI تولید«

از دروغ خفنت، سقف فلک هم ترکید

آنقدر ُکپ زده ای از همه جا، در کیبورد

دکمه  »کنترل« و »سی« و »وی« ازهم پاشید.

فرهاد رهبر: بسیاری از پایان نامه ها کپی است

فهیمه  انوری

جان بابا فدای ژن هایت ، نوش جانت هرآنچه که پســـرم هرچه جایزه بوده ، مثل بیل مکانیکی بردیتو امید دل همه هســـتی ، سرور شهر ایده آالنیپســـرم مثل من شدی بابا ، پسرم افتخار ایرانی
خوردی.

عارف: پسرم همیشه شاگرد اول بوده

امیر معظمی

      فاطمه قلی پور


