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ناصرجوادی

صعود خنک! 
در تابســـتانی که گذشت تیم ملی فوتبالمان با 
اقتدار کامل و ۳ بازی زودتر به جام جهانی صعود 
کرد. صعود به جام جهانی فوتبال همیشه اتفاق 
بزرگ و مهمی اســـت، اما بـــرای ما ایرانی ها که 
پیشاپیش می دانیم در جام جهانی یک اپسیلون 
هم از ارزش هایمان کم نمی شود، نحوه صعود از 
خود صعود مهمتر اســـت. نشان به آن نشان که 
بازی منجر به صعودمان به جام جهانی می شود 
حماسه ملبورن و یک نقطه عطف تاریخی ولی 
خود جام جهانی را ملی پوشـــان هم یادشـــان 
نیست! برای همین صعود به جام جهانی که به 
بازی آخر نکشد و ۲۰۰سکته ناقص و کامل روی 
 دســـت مان نگذارد به ما ایرانی ها نمی چسبد. 
ان شاءا...در جریان این جام جهانی ملی پوشان 
همت کنند و ســـکته های محقق نشده را تالفی 

کنند!

پیاز هم خودش را چی کرد! 
گاهی آدم از یک جا یا کسانی ضربه می خورد که 
خـــود جای ضربه درد که هیچ مور مور هم ندارد 

ولی این که از آنجا ضربه خورده بدجور کفرش 
را در می آورد؛ مثال گران شدن موز و آناناس و 

گوجه سبز یا حتی گوجه فرنگی طبیعی است 
و مثل تحریم های آمریکا به آن عادت کرده ایم 
ولی این که پیاز هم خودش را قاطی میوه ها 

حســـاب کند و گران شـــود مثل تحریم 
شدن توسط جیبوتی سوزش دارد. در 

تابستان امسال قیمت پیاز از مرز پنج 
هزارتومان گذشت تا سفره های مردم 

بدون پیاز باشد، و با وجود این که 
گوشت هم گران بود و در سفره ها 

خبری از آبگوشت و قیمه نبود 
و در کنار آبدوغ خیار هم پیاز 
به کار نمی آمد، ولی بازهم 
گرانی پیاز برای مردم گران 

می آمد!

جنگ دیوانگان!
تا به حـــال فکـــر می کردیم 

»دیوانـــه چو دیوانه ببیند خوشـــش آید« ولی 
بـــا کت درآوردن هـــا و یقه گیری های ترامپ و 
کیم جونگ اون در این تابســـتان بهمان ثابت 
شد که دیوانه بعضی وقت ها چو دیوانه ببیند 
خوشـــش نیاید! قضیه هـــم از این قرار بود که 
ترامـــپ با قلدر بازی های خـــاص آمریکا هی 
چوب الی چرخ کره شـــمالی می گذاشت که 
»فک کـــردی فقط خودت دیوونـــه ای؟ منم 
خرم ها« اون هم از اون ور هی بمب هیدروژنی 
آزمایش می کرد و بـــه ترامپ می گفت »برو در 
خانـــه خودتان دیوانه بازی در بیاور و بذار ما به 

دیوانه بازی خودمان برسیم!" و این گونه بود که 
نصف دنیا از ترس سر شاخ شدن این دو دیوانه 

تابستان شان را با هراس گذراندند.

حمله پشه ها به ژن های اوراقی 
در همین تابســـتانی که ما آدم های معمولی  
یا با پشـــه هایی که انگار خون بابای شان را از 
رگ های ما طلب دارند درگیر بودیم یا در حال 
عرق سوز شدن بودیم، هر روز خبری از انتصاب 
آقازاده ها به گوش می رســـید و ما در حالی که 
مشغول خاراندن جای نیش پشه ها بودیم از این 
انتصاب ها تعجب می کردیم تا این که آقازاده 
محمدرضا عـــارف از »ژن خوب« رو نمایی کرد 
و مشخص شـــد که نه این انتصاب ها الکی و 
هردم بیلی نبوده. آنجا بود که فهمیدیم انتخاب 
خون ما توسط پشه ها هم هردم بیلی نیست و 

به خاطر عالقه شان به ژن های اوراقی ست!

اول فرهنگ! 
 طبق یک اصل نانوشته هر چیزی را که وارد یک 
جمع می کنید ابتدا باید فرهنگش را در آنجا، 
جا بیندازید؛ مثال اگر یک ظرف ماست موسیر 
را برای اولین بار به یک جمعی می برید که تا 
به حال ماســـت موسیر ندیده اند ابتدا باید 
فرهنگ ماست موسیر خوری و لیسیدن 
در ظرف ماســـت موسیر را در آن جمع 
ایجـــاد کنیـــد! و اال اتفاقاتی مثل 
آبروریزی هجوم نمایندگان مجلس 
برای ســـلفی گرفتن با موگرینی 
می افتد که ناشی از عدم ترویج 
فرهنگ اســـتفاده درست از 
سلفی و ذوق زدگی نمایندگان 
برای عکس یادگاری گرفتن 
با موگرینـــی در جریان این 
سفر و خودباختگی شان در 
مقابل سیاســـتمدار غربی 
بود. این حماسه نشان داد 
که از این به بعد قبل از ورود 
مقامات غربی به کشـــور، 
بایـــد فرهنـــگ چگونگی 
رفتار با آنها را هم به بعضی 

از مسئولین آموزش داد.

»تابستان خود را چگونه گذراندید« همیشه اولین موضوع انشایی بود که با شروع سال تحصیلی معلم ها از ما می خواستند. 
و ما ترکیبی از کارهایی را که در تابستان کرده ایم و فانتزی های محقق نشده مان را به خورد همکالسی های مان می دادیم، به 

رسم همان موقع ها مهمترین اتفاقات تابستانی را که در حال تمام شدن است به خوردتان می دهیم!

بیانیه جمعی از متقلبین مقیم مرکز

موضوع انشا: تابستان خود را چگونه گذراندید؟ 
مــا تابســتان امســال می خواســتیم برویــم ســفر. ســعید 
بــرادر بزرگ تــرم کــه هــر روز یکــی از جوش هــای صورتــش را 
می ترکانــد آنقــدر بــا مــادرم ســر جلــو نشســتن بحــث کردنــد 
کــه آخــرش هــم پدرمــان اعصابــش ُخرد شــد گفت اصــال حاال 
کــه اینطــور شــد ماشــین نمی خــرم. هواپیمــا هــم کــه پــول 
خــون پدرمــان را می خواســت و چــون پدرمــان هنوز زنــده بود، 
نداشــتیم بدهیــم. می خواســتیم قطــار و اتوبــوس بگیریــم که 
پدرمــان حــوادث ده ســال اخیــر ایــن دو را تحلیــل کــرد و گفت 
علــی رغــم کیفیــت باالی جاده ها و سیســتم ایمنــی قطار ولی 
همیشــه یــک عامــل انســانی موجــب تصــادف شــده اســت و 
تــا ایــن عامــل انســانی بــه طــور کامــل حــذف نشــود پایمــان را 
درون شــان نمی گذاریــم. بــه بابای مــان گفتــم حداقــل یارانــه  
مــرا بــده تــا بــروم بــرای خــودم دســته   پلــی استیشــن بخــرم که 
بابــا گفــت گرفتــن یارانــه کرامــت انســان را مخــدوش میکنــد، 
بــرای همیــن قــرار شــد یارانــه را بدهیــم دولــت و پــول نــدارم. ما 
رفتیــم تــوی کوچــه تــا بــازی کنیــم ولــی بچه هــا رفتــه بودنــد 
تلگــرام. از بابــا پرســیدم وقتــی همــه از مسافرتشــان تعریــف 
میکننــد مــن چــه بگویــم؟ بابــا گفــت بایــد بگویــی امســال 

چیــزی از ارزش هــای ســفرمان کــم نشــده اســت.

مهدی وفایی

چیزی از ارزش هامون 
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هنوز می خوابد

غلت می زنـــد و آن طرفی 
می خوابد

اگر والدینش به زور بیدارش 
نمی کردند باز می خوابید

مـــی رود اســـتخر، خرید، 
پارک، کوه، رستوران، کافه، 
خیابان گردی با دوستان در 
سطح شهر و خالصه شور 
آزاد شدن از بند امتحانات 

را در می آورد
وارد پروســـه برنامـــه ریزی 
برای استفاده هرچه بهتر از 
تابستان می شود

به همـــه دوســـتانش در 
گروه های مختلـــف پیام 
می دهد که هر کس کتاب 
خوبی برای مطالعه ســـراغ 

دارد به او معرفی کند

لیســـت کتـــاب هـــا را از 
دوستانش پیگیری می کند/ 
در اینترنـــت دنبال بهترین 
کالس های یوگا، تکواندو، 
صخره نوردی، شنا با گرایش 
کرال پشت، منجوق دوزی، 
ترفندای ویندوز 1۰، تعمیر 
موبایل، سفره آرایی، تکثیر 
و پرورش گیاهان آپارتمانی، 
روش های برطـــرف کردن 
جوش و آکنه و... می گردد

خسته شده، می خوابد.

کتاب »طبیعت گردی، چرا و 
چگونه« را تهیه کرده و با چند 
نفر از دوستانش درباره اینکه 
اول از مســـیر توچال پیاده 
بروند دریای خزر یا اینکه از 
مسیر کویر لوت پیاده بروند 

کرمان بحث می کند

 لیســـت کتاب را پیگیری 
می کند/ به پیشنهاد یکی از 
دوســـتان کالس نگهداری 
خودروهـــای کاربراتوری را 
هم به لیســـت کالس هایی 
 که باید در تابســـتان برود
 اضافه می کند

راهی راسته کتاب فروش ها 
می شـــود و کتاب هایی را 
که باید در تابستان بخواند 
می خرد. گوژپشت نتردام، 
بابا لنگ دراز، فلسفه کانت، 
تهوع، بینوایان، جنگ و صلح 
)جلد شومیز، دو جلدی(، 
آموزش آشـــپزی ســـاینا و 
ســـانیا، انگلیسی در سفر، 
لغتنامه دهخدا، قصه های 
خوب برای بچه های خوب، 
مادها که بودند و چه کردند، 
تاریخچه بین النهرین، دیوان 
اشعار ایرج میرزا و... از جمله 
این کتاب ها هستند.

در کالس هایی که انتخاب 
کرده بود ثبت نام می کند

بینوایـــان، بابـــا لنگ دراز 
 و بقیـــه کتاب هایـــی که 
کارتون هایشـــان را دیده 
 است از لیست مطالعاتی 

حذف می شوند

 30
تیر

فهرســـت کتاب ها را نگاه 
می کنـــد و آنها را به ترتیب 
قـــد و با رعایـــت هارمونی 
رنگ جلدهـــا در کتابخانه 

می چیند

)دخترها( می فهمد که برای 
دوستش که از او یک سال 
کوچکتر است و دماغش هم 
عمل نشده خواستگار آمده، 
سه روز خود را در اتاق حبس 

می کند و می گرید

)پســـرها( می فهمـــد پدر 
دوستش برای دوستش یک 
۲۰6 آلبالویی خریده، خود را 
سه روز در اتاق حبس می کند 
و کلش بازی می کند و فحش 
می دهد

از اتاق بیرون می آید

یکی از کتاب ها را   از کتابخانه 
در مـــی آورد و 4 صفحـــه 
می خواند

از دوســـتانش می پرسد: 
»جایـــی خالصـــه ایـــن 
کتاب ها رو منتشر نکرده؟« 
دوستانش هم دنبال جواب 

همین سوال هستند.
وسایل کویر نوردی و جنگل 
نـــوردی را بر مـــی دارد و با 
دوستانش به قصد عبور از 
جنگل هـــا و کوه های البرز 
و رســـیدن به ساحل خزر 
می زند به کوه. 11 شـــب 
 در دربند شـــام می خورند و 
بر می گردند!

یکـــی دو تا از کالســـها را 
 می رود.بـــا اســـاتید حال
نمی کنـــد. کال بی خیال 

کالس رفتن می شود
سراغ بهترین و جدیدترین 
بازی هـــای موبایلـــی را از 
دوستانش می گیرد

می رود داخل اتاق و بازی ها 
را نصب می کند.
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مــرداد
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شهریور
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مــرداد

24
شهریور

برای انتخاب واحد موبایل را 
می گذارد کنار و وارد سایت 
دانشگاه می شود

می فهمد 6 واحد را افتاده و 
نمی تواند بیشتر از 14 واحد 
برای حل مشکل و گرفتن بردارد

واحـــد راهـــی دانشـــگاه 
می شود

15
شهریور

بدون اینکه مشکل حل شده 
باشد بی خیال می شود

23
شهریور

دانشـــگاه شـــروع شده، 
می رود دانشگاه می بینید 
تق و لق است، بر می گردد

به لیست کتاب ها و کالس ها 
و وســـایل کویر نوردی نگاه 
می کند. خســـته اســـت، 
می خوابد

راه اندازی سایت خرید وفروش اعضای بدن
در سایت فروش ویژه ای دیدم دوش
از جنس مهم قلب، تا الله ی گوش

یک گوشه نوشته بود با فونت درشت
اینتر بزن و کلیه ات را بفروش

مینا گودرزی

اندکی همراه شو از سر برون کن خواب را
تا برای تو بگویم پخت شعر ناب را

ابتدا باید بریزی چار قاشق شور و ذوق
چند تار از زلف یار و جلوه ی مهتاب را

یک دو قاشق حال قدری شوخ طبعی با نمک
اندکی باران دو تا دلداده ی بی تاب را
یک عدد قالب برای شعر با وزنی دقیق

قدر کافی هم بریز آرایه و آداب را
یک ردیف خوب و سالم قافیه قدر نیاز
بعد از آن باید ببندی توی شعرت آب را
هر چه آمد دست تو در بین ابیاتت بریز

مرغ و کبک و نحل و نوش و قمری و سنجاب را
شعله را کم میکنی تا جا بیفتد شعر تو
 بعد هم با حاشیه تزئین نما بشقاب را

بعد هم مجموعه ی خود را به یک ناشر بده
یک مجلد می کند اشعار پر اِطناب را

روز بعدش داخل یک کافه با حسی غریب
محفل شعری بپا کن جمع کن اصحاب را

بین دود و قهوه و یک بغض غمگین و غروب
رونمایی کن صدا و چهره ی جذاب را
یادتان باشد همیشه حامی برنامه را

ماست خسرو ،رب گوجه با سس خوشاب را

مهدی پیرهادی

روز شعر و
 ادب پارسی

یک جفت 
چشم لطفا

مجید نجفی

سایت خرید و فروش اعضای بدن 
راه افتاده است. احتماال منوی این 

سایت همچین چیزی است:
_ کلیه دو جفت سالم: 1۰میلیون 
تومان؛ نقد پرداخـــت کنید، یک 
سنگ کلیه آکبند هدیه می گیرید.  
 _ چشم، گوش تک ۲ میلیون تومان 

و جفـــت آن 4 میلیون. در صورت 
پرداخت نقدی، به عنوان اشانتیون 
یک جفت بناگوش هدیه می گیرید.
 _ دســـت و پا دست دوم: دست و 
پای مخالف به قیمت 1.5 میلیون 
تومان به فروش میرسد و اگر موافق 

باشد، ۲ میلیون تومان. 

پی یک کوزه، کاوش کن برادر!
دلت را با همین خوش کن برادر!
خودت ایرانی و افکار، غربی ست

خر این فکر را ُهش کن برادر!
پر از دود است کافه، وقت رفتن

اقال فکر یک ُشش کن برادر!
سخن از پوچی هر نذر و هیئت
برای طیف سرخوش کن برادر!

اال ای آریایی! خانه ات را
تهی از الجی و بوش کن برادر!

بجای نقد قربانی، تو فریاد
سر دیو بشر ُکش کن برادر!
وجودم نذر اربابم، شما هم

خودت را وقف کوروش کن برادر!

فهیمه انوری

خودت را وقف 
کوروش کن!

با اینا تابستونو سرکردیم!
عاشقان، قاتل من 

هستند!

فروغ زال

در وصـــف ظلـــم و 
بدرفتـــاری بـــا ما 
کتری هـــای گرد و 
بی آزار ِ خوابگاهی 
همیـــن بـــس که 
کتری های سوخته 
و سوراخ و سیاِه مســـافرتی ِ بنی هندل، در 

رتبه ی دوم و بعد از ما قرار دارند.
واضح تر اینکه  از ســـوراخ و ســـیاه و دودی 
شدن ها که بگذریم، الیه های رسوب شده ی 
درون مـــا به تنهایی مکان مناســـبی برای  
مطالعات زمین شناسی  فسیل یابی و تاریخ  
نگاری اســـت. مثال از فسیل ته مانده های 
بابونه و آویشـــن و چوب هـــای اُکالیپتوس، 
می توان  به دوران » اَخ و ُتفاســـیک« پی برد 
که  در این زمان با بخور دادن فرد سرماخورده  
در کتری و بالفاصله بعد از آن دم کردن چایی 
توسط نفر بعدی، دارویی مقاوم کشف شد که 
بدن انسان را در برابر هفتاد بیماری تسلیم 
می کنـــد. دم کردن چایی هم یک دم کردن 
معمولی نیســـت. یعنی به علت نداشـــتن 
حوصله و شـــدت گرانش زمین، استفاده از 
فالسک چای به ندرت صورت می گیرد و به 
انداختن همان کیســـه چایی درون کتری 

اکتفا می کنند.
اما پایـــان غم انگیز زندگـــی ما کتری های 
گردالی خوابگاهی، وجود دانشـــجوهای 
هولی است که پا از ترم سه فراتر نگذاشته اند 
و عشـــق های پـــاک و با صفایشـــان را در 
ذهن هایشان می پرورانند. اما ربط اینها به 
مرگ ما دقیقا همین پرنده های خیالی ست 
که المصب ها با بوی ذوب شـــدن و صدای 
ترکیـــدن ما کتری ها، باز هم فرود نمی آید و 
فقط یک از همه جا بی خبری باید پیدا شود و 
لگدی حواله کند و با جمله ی »هووی، عاشق 
شدی؟« آن پرنده ی  خیال را به زمین برساند 

که ای کاش به زمین گرم بخورد.

بوی تند بی پیازی وسط سفره ما تایم الین یک تابستان دانشجویی

        محمدرسول نوروزی    راه اندازی سایت خرید و فروش اعضای بدن

اجرای طرح برخورد با فروش لباس های 

نامتعارف در تهران

من اصل نژاد آریایی هستم

عمری است به دنبال رهای هستم

شلوارك پاره پاره ام یعنی كه
بازیگر ژانر بی نوایی هستم

ناهید رفیعی

محرم و حرف های روشنفكرانه

آریایی باش و نذر دیگ تازی ها نكن!

تو خودت را وارد این جور بازی ها نكن!

پول اگر داری، بیا یكسر برو آنتالیا

پول خود را خرج این کارها نكن !

ناهید رفیعی


