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تلفن:02188960477
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@tanzym

@rahrahtanz
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ویژه انمه ی 
هشمتین جشنواره ی عمار

بیچاره کار!
گفتناز»کار«ســـختاســـت،حتیســـختترازکارکردن
درمعـــدن!مـــاهمتصمیـــمگرفتیـــمدراینشـــمارهوبا
توجهبـــهموضوعهشـــتمیندورهجشـــنوارهعمـــار،به
کاربپردازیـــم.البتهخیلیمســـتقیمســـراغکارنرفتهایم
وکمیســـربهســـرفرهنگشگذاشـــتهایم!شـــایدزیاده
رویکـــردهباشـــیموصنفهایـــیعلیـــهماکمپیـــنراه

انـــدازیکنند.
درایـــنشـــمارهســـعیکردیمکمیبـــهکســـانیکهفکر
میکنندکســـیحواسشـــانبهآنهانیســـتنزدیکشویم.
بـــهآنهاییکهدربـــازیبـــاکاِربیچارهخبرهانـــد.دراین

دادهایم! دلگرمـــی آنها به کمی شـــماره
درکنـــاراینبزرگوارانبهاخاقدرکار،داللی،مشـــکات
کارآفرینان،مدرکگراییوقاچـــاقوکاموضوعاتحوزه

پرداختهایم. هم کار
مـــانویســـندههارامجبـــورکردهایـــمکـــهآثارشـــانرا
بخوانند.پسلطفاوقتیخســـتهشـــدید،مجلـــهرانصفه
رهانکنیـــد.فقطکافیســـتکـــدQRرااســـکنکنیدتا
طنزهـــارابـــهصـــورتصوتـــیبشـــنوید.اینکـــهدیگر

ندارد! دردســـر

محمدامین میمندیان

نـــتورکمارکتینـــگیکیازمشـــاغلتقریبـــانوظهور
اســـتکهطرفبرایاینکـــهنگویدبیـــکارم،میگوید
بازاریابـــم.ایـــنافـــراددرجـــوابحالـــتچطوره؟
جـــوابمیدهند:عاااالـــی!دیگرمهمنیســـتامروز
چـــکدارد،پـــدرشمـــرده،زلزلهآمدهیـــاهرچی.

بازاریابـــیاصوالازآنجاشـــروعمیشـــودکـــهیکروز
گوشـــیتانزنگمیخوردوبرخافتجربـــهواصولایمنی،
شـــمارهناشـــناسراجوابمیدهید،فورافردیپشـــتخط
میگویـــد:بیمعرفـــتمعلومهســـتکجایـــیســـراغیازما

؟ ی نمیگیر
+ببخشیدشما؟

-مارونمیشناســـیدیگه؟!خشـــایارمبابا.پیارســـالتوجاده
شـــمالازتســـبقتگرفتم،یهلحظهچشـــمتوچشمشدیم.
حـــاالعصـــریمیـــامدنبالـــتمیریمدفتـــرباهـــمصحبت

. میکنیم
بعدشـــمامیرویدفتـــروآنجایـــکآدمشـــیکمیگوید:

ســـام.المبورگینـــیچهرنگیدوســـتداری؟
+سفیدیخچالی

-اونتمـــومشـــدهولـــیبـــژهســـت.حـــاالاینســـیبرو
میبینـــی؟ســـالدیگـــهدوتـــاشرومیخـــری؟

+دوتاسیب؟
دســـتمال کافیـــه فقـــط المبورگینـــی. مهنـــدس، نـــه -
کاغذیهایشـــرکتماروبفروشـــیوزیـــرمجموعهبگیری.
کلـــیحـــرفدیگرهـــممیزننـــدکـــهازدردفترکـــهبیرون
آمدیـــدمیگوییـــدگوربابـــایدنیـــا،پولـــدارشـــدمرفت.
بعـــدمیرویـــدازاهلخانـــهورفقـــاپولقـــرضمیکنیدو
جنسمیخریـــد.بعدشبچههـــایمحلرازیـــرمجموعه
خودتـــانمیکنیـــدوبعـــدازعمـــری،طـــوریدرفامیل
صلـــهرحمبـــهجامیآرویـــدکهبقیـــهفکرمیکننـــد،البد
بگیرید، ســـرطانپیشـــرفتهداریدومیخواهیدحالیـــت
درحالیکهقرارســـتبهشـــانجنسبفروشـــید.آنهاهم

میپرســـند:یـــهجعبهدســـتمالچند؟
+اینا300برگدوالست.هرال500تومن.

-چهخبره؟
+ببینیـــد،دســـتماالیموجوددربازارازپســـماند
پوشـــکبچـــهتولیدمیشـــهودردرازمـــدتباعث
ایندســـتماالخارجی ولـــی ایدزبگیرین. میشـــه
هســـتن.جنسمرغوبـــیدارهودوکارههمهســـت.

یعنـــیبـــایـــهورشمیتونـــیفیـــنکنـــیوباســـمت
کنی. پـــاک رو اشـــکات دیگهاش

خاصـــهیـــکچندماهـــیدرهمینعوالـــمســـیرمیکنیدو
کمکـــمکهطلبکارهاســـررســـیدنوچکهایتانکهبرگشـــت
خورد،دربازداشـــتگاهاینحـــالوهوایپولداریازســـرتان
میافتـــدوبهآغـــوشاجتمـــاعبرمیگردید.دردهـــمندارد.

اگرچـــهتاســـالهاجایـــشمیماند.

توهم بازاریابی یا بازاریابی توهمی؟!

المبورگیین هبرت است
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کارگر
ملیحه رجایی

حالمناینروزهاازحالهرکسبهتراست
بندهیکشاهمکهدنیاپیشپایمنوکراست

تاکهمیآیمبهکوچه،باادایاحترام
میکنندازششجهتاهلمحلبرمنسام

تازهازهرسوبهمنلطفیوزیرانمیکنند
دستوپایبندهراهیبوسهبارانمیکنند

خواستندازمنهمهباخواهشوباالتماس
باالخصباآنزبانخاصشآقایخاص

کهتورااصاچهبهتولیدوکارواکتساب؟
توبرودرخانهاتبنشینوکشکترابساب

چونکهبایدزحمتدنیابیفتدپایچین
تابهآنجاکهدرآیدکلهمبابایچین

الغرضتولیدمنگولهکهدرشأنتونیست
سنگپاومیخوزنگولهکهدرشأنتونیست

چندوقتیمیشودبیچارهچینحمالماست
هرچهدرچینمیشودتولیدکامالماست

خرجماهمبابتاینهاکهاصاخرجنیست
هیچکاریجانمندرمملکتبیارج،نیست

پسشمایکچندوقتیازجهاتمعنوی
کیفوحالترابکنتااطاعثانوی.

بندههمباتوپپرپاشیدمازجایخودم
منتهاقبلشبهآنهاحرفزیباییزدم

گفتماکنونکهرفاهورونقازبازارتوست
ارتقایصادراتغیرنفتیکارتوست

فیالمثلاکنونبهجایآنکههیِکرِکرکنید
اینوزیرانومدیرانراکمیصادرکنید

فرهنگ لغات کار در ایران
ناصر جوادی

کارخـــوب:بهشـــغلیباســـاعتکاریکـــموحقوق
باال،کهپشـــتمیزنشـــینیومنشـــیوآبدارچیاز

ملزوماتآناست،شغلخوبمیگویند.
بیکار:بهکســـیکهدنبالشـــغلخـــوبومیزخوب
ومنشـــیخـــوبوآبدارچـــیخوبوحقـــوقخوب

بیـــکارمیگویند. میگـــردد
کـــمکاری:تیزبـــازی،کاریکهفقـــطازآدمهایزبر

وزرنـــگبرمیآید.
پخمه:کســـیکـــهتواناییواســـتعدادکـــمکاریرا

رد. ندا
بهرهوری:شیب؟بام؟

پنجشـــنبه:روزیکـــهدرآنکاررابهشـــنبهحواله
میدهنـــد.

تعطیات:قبلـــهآمال،روزیکـــهازخیلیقبلتردر
تقویمعامتزدهمیشـــود،زمانســـفربهشـــمالو

زدن. جوج
مدرک:ســـندیبـــرایتنبـــهکارندادن،ســـندی
کـــهحقانیـــتصاحبشبـــرایتصاحبمیـــزخوب،
اثبـــاتمیکند. را آبدارچیخـــوب منشـــیخوب،
تولید:کارســـختوپرریســـککهدوبرابـــرواردات

زحمـــتداردونصفآنســـودندارد.
کارگر:شـــغلیبیکاسبـــاحقوقومزایـــایپایین،

باعثآبـــروریزیومایهســـرافکندگی!
قاچاقچی:فـــردیباکاسکهعینـــکدودیمیزند

ودراجتماعازاحترامباالییبرخورداراســـت.
کارآفرین:کســـیکـــهاگرشـــمعاقتصـــادیباالیی
داشـــتمیرفـــتتـــویکاروارداتیـــاقاچاق!

علی سلیمانی
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داود افرازی

محمد رضا رضایی

پسازاینکهرســـتم،شـــکمســـهرابراازهشـــتنقطه
پـــارهکـــردوفهمیـــدکهایـــنمادرمـــردهپســـرخودش
اســـت،نزدکیکاووسرفتتاازاوبرایپســـرشنوشدارو
بگیرد.کیـــکاووسازآنبچهزرنگهابودومیدانســـتکه
اگرســـهرابخوبشـــود،فردایاپسفردابرایششـــاخ
بـــازیدرآوردهومویدماغشمیشـــود.ازطرفیرویش
نمیشـــدبهرســـتمجـــوابمنفـــیبدهد.پـــستصمیم

گرفتکاررســـتمراحوالهبدهدبـــهروالاداری.
پسبـــهاوگفت:درســـتاســـتکـــهدولتدســـتمن
اســـت،ولیقانـــونبـــرایهمهیکســـاناســـتوبدون
مجـــوزادارهکلمدیریتنوشـــداروودارودوا،نمیتوانم
بهتونوشـــداروبدهم.بروبـــهاینادارهوبگـــوکیکاووس

ســـامرســـاند،تاکارتزودتـــرراهبیفتد.
رســـتمســـواربررخشبـــهتاخـــتحرکتکردتـــاراس
ســـاعتهشـــتونیمصبحخـــودشرابهادارهبرســـاند
وتـــاقبلازظهـــرمجوزشرابگیـــرد.اماوقتـــیبهاداره
رســـیدبهدربســـتهخورد.ســـاعت،نهشدکســـینیامد،
نهونیمشـــدکســـینیامد،دهشـــدوبازهمکسینیامد.
حوصلهرســـتمحســـابیســـررفتهبـــود،پسبهشـــکار
گورخرپرداخـــت.بعدازاینکـــهصدوپنجاهتـــاگورخر
شـــکارکردتـــازهچندنفـــرقابلمهبهدســـتباســـرویس

رسیدند. اداره
درادارهبازشـــدورســـتمواردشـــدوســـراغاتاقصدور
مجـــوزراگرفت.بعـــدازکلیزیروروکـــردنادارهباالخره
اتـــاقصـــدورمجـــوزپیداشـــدورســـتمپیشمســـئول
مجوزهـــارفت.مســـئولکهخمیـــازهمیکشـــید،بدون

اینکهازرســـتمچیزیبپرســـدیکپرسشـــنامهبیســـت
صفحـــهایبـــهاودادتاپرکندوخودشمشـــغولپســـت

شد. کانالش در گذاشـــتن
نزدیکظهرپرسشـــنامهتمامشـــدورســـتمآنراتحویل
مســـئولمجوزهادادولیمســـئولمجوزهاگفتکهوقت
نهاراســـتوتابعدازنهارپرسشـــنامهپیشخودرســـتم
بماند.رســـتمهرچهمنتظرماندمســـئولصـــدورمجوز
نیامد.رســـتمکـــهنگرانســـهراببـــود،بلندشـــدوبه
ســـمتاتاقنهارواســـتراحترفتوتادررابـــازکرددید
مســـئولصدورمجوزبـــاچندنفـــردیگرمشـــغولبازی

منچهستند،رســـتمعصبانیشـــدونعرهایزد.
مســـئولصدورمجوزعصبانیشـــدوباصدایـــیبلندتربه
رســـتمخاطرنشـــانکردکهلیســـانسصدورمجوزدارد
وحـــاالکهاینطوراســـتتادومـــاهبعدهمکاررســـتمرا
راهنمیاندازد.رســـتمکـــهدیدچارهاینداردازمســـئول
معذرتخواهـــیکردومســـئولهمبعدازکلـــیغرزدن

بیندازد. راه را کاررســـتم راضیشد
بعدازاینکهمجوزصادرشـــدرســـتمآنرابـــهدبیرخانه
بردتاشـــمارهبخـــورد.امامســـئولدبیرخانـــهگفتکه
آخروقتاســـتوفرداهمبینالتعطیلیناســـتورستم
بایدشـــنبهبیایـــد.درهمینبینبهرســـتمخبـــردادند
کهســـهرابمردهاســـت.رســـتمکهدیگرچیزیبرایاز
دســـتدادننداشـــت،باگرزشکلهتکتـــککارمندان
آنادارهراپوکانـــدواینطـــورشـــدکهامـــروزهدیگراداره

نوشـــداروودارودواوجودندارد.

چه شد که به رستم نوشدارو ندادند؟

چنین است رمس رسای درشت...

علی سلیمانی
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بهزاد توفیق فر

ژاور،نگاهـــیبـــهتابلـــویســـردِراتـــاقهیئـــتمدیره
کـــردوبااکـــراهواردشـــد.بعـــدازآنکهخـــودشرادر
رودخانهِســـنپرتکرد،ایـــناولینخروجـــشازخانه
بود.باالیمیـــزبزرگجلســـه،ژانوالژاننشســـتهبود
ودورتـــادورمیـــز،اعضایهیئـــتمدیرهشـــرکتدوغ
ودوشـــاب،دســـتبـــهشـــکم،ژاوررانـــگاهمیکردند.
قیافـــهدوتایشـــانبرایشخیلیآشـــنابـــود.ژانوالژان
ازاوخواســـتکـــهعضویتهیئـــتمدیـــرهرابپذیرد،تا
باتوجهبـــهتواناییهاییکهدراوســـراغداردوســـوابق
ژاور امـــا دراندازند. نـــو بتواننـــدطرحی درخشـــانش،
دیگـــرحوصلهکارشـــبانهروزیواســـترسرانداشـــت.
ژانوالـــژانهمپیشـــنهادکردکـــهخودرافـــردابهیک

کند. شـــرکتدیگرمعرفـــی
وقتیوارداتاقجلســـاتشـــرکتکودآورانتمیزشـــد،
کمـــیتعجبکـــرد،اینبـــارهمـــانخانمیکهبـــهنظر
ژاورآشـــناآمدهبـــود،باالیمیزجلســـهنشســـتهبودو
ژانوالـــژانوبقیهدورتـــادورمیزبودنـــد!رییسهیئت
مدیرهخـــودشراخانـــمهوگوداخـــلپرانتـــز،ِتناردیه
معرفیکـــرد.ژاورناگهانیادشآمدکـــهزنراکجادیده
اســـت!ومردیکـــهفکرمیکـــردمیشناســـدش،آقای
تناردیـــهبـــود.خانمهوگویـــاهمانتناردیه،پیشـــنهاد
دیـــروزژانوالـــژانرادوبارهمطـــرحکـــردوژانوالژان
ادامهداد:آقایژاور!اینپســـتآنطورهـــاکهبهنظرتان
میآید،نیســـت.اماژاوردیگرحوصلهکارشـــبانهروزی
واســـترسرانداشـــت.خانـــمتناردیـــهپیشـــنهادکرد
دوشـــنبهآیندهبهشـــرکتتناردیهوپســـرانسریبزند.
ژاور،درحالیکـــهبایـــادآوریناممســـافرخانهتناردیه،
بـــهیادکوزتافتادهبود،واردشـــرکتتناردیهوپســـران

شـــد.بهخودشیـــادآوریکـــردکهازسرنوشـــتکوزت
خبـــریبگیـــرد.دراتـــاقجلســـاتهیئتمدیـــره،که
بزرگترازدوشـــرکتقبلـــیبود،دخترجوانـــیباالیمیز
جلســـهنشســـتهبودوبازهـــمژانوالـــژان،تناردیههاو
قیافههایـــیکـــموبیشآشـــنادورمیزنشســـتهبودندو
اینبـــارهمهنگاههـــابهســـویدخترجوانبـــاالیمیز
بـــود.دختریکـــهرنگیازآشـــناییدرچهـــرهاو،ذهن

بود... کـــرده درگیر را ژاور
دختـــرجـــوانرییسهیئـــتمدیـــره،باســـرفهاینرم
شـــروعکردوگفتکهشـــرکتتناردیهوپســـران،درکار
مونتاژبخـــاررویماشـــینبخار،تراشروشـــورحمامو
وارداتتیلهســـهپرازخارجاســـت.وقتـــیحرفشتمام
شـــدژاوربااحتیاطپرسید:منشـــماراجاییندیدهام؟
خانمتناردیهپیشدســـتیکردوجـــوابداد:اوه!چطور
اورانشـــناختی؟!اوکوزتاســـتدیگر...آقایتناردیه
درحالیکهدســـتهایشرابـــههممیمالیـــدادامهداد:
ازوقتیمســـافرخانهتناردیهورشکســـتشـــد،هرسهبه
نوتـــردامآمدیموعضـــوهیئتمدیـــرهشـــدیم.البتهبا
کمکشـــهردارمادلـــن.ژانوالژانبااخـــماورانگاهکرد

وگفت:آقـــایژانوالژان...آقـــایتناردیه!
حاالصبحســـهشـــنبهاســـتوژاورباخشـــنودیروی
تختـــشنشســـتهوصبحانـــهمیخـــورد.اوعضوســـه
بازرس بـــازرساصلـــیدوشـــرکتو هیئـــتمدیـــره،
قرار اســـت.همزمـــان دیگـــر علیالبدلســـهشـــرکت
اســـتامروزعصربانخســـتوزیردربارهپســـتریاســـت
ماقات کارخانهها، ورشکســـتگی از جلوگیری ســـازمان
کنـــد.ســـاعترویدیوار،یـــازدهزنگمیزنـــدوژاوربا

رادروندهانـــشمیگذارد. مربـــا لقمـــه لبخند،

رشکت ِتناردیه و پرسان
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عسکری شادی 

درگذشـــتهدیدیمکـــهنهتنهـــاکاربـــرایایرانیانعار
نبـــودبلکهآنـــانمثلیـــکگادیاتورتـــاآخریننفس
وتـــاآخریـــنقطـــرهیعرقجبیـــنخودبرایکســـب

تـــاشمیکردند! و کار روزیحالخانـــواده
بارهادیدهمیشـــدکـــهخواســـتگارانقبـــلازورودبه
خانـــهیدختـــراندمبخـــتمیبایســـتدســـتهای
خـــودرااززیـــردرنشـــانمیدادنـــدوچنانچـــهتعداد
پینههایدســـتناشـــیازکارزیـــاِدخواســـتگارمورد
نظر،حـــدنصابالزمراکســـبنمیکـــرد،ویاجازهی

ورودبـــهخانهرانداشـــت!
مشـــاغلیهمچونکارمنـــدیومدیریتلـــوسبودنو
آهنگـــری،پنبهزنیوشیشـــهگریازمشـــاغلاصیلو

میآمدند! حســـاب به هنرمندانـــه
حـــالایـــنروزهاشـــاهدآنهســـتیمکهفقـــطبعضی
کارهـــابـــرایایرانیـــانعـــارنیســـت!مشـــاغلیکـــه
همگییـــکویژگیمشـــترکدارند!کارنکـــردن!یادر

ســـختترینحالـــتممکـــنکـــمکارکردن!
تنهـــانســـلکارهایـــیمثلنفتفروشـــی، نه امـــروزه
نمکـــیولحافدوزیمنقرضشـــدهبلکـــهجوانانمان
دیگـــرتوانایـــیحملچیـــزیســـنگینترازگوشـــیو
لپتابشـــانراهـــمندارند!بـــهطوریکهدیدهشـــده
عـــدهایازکارمندانبـــهدلیلکمردردناشـــیازحمل
مرخصی بغلـــی، اتـــاق تا اتاقشـــان کامپیوتـــر کیـــس
دریافـــت اضافـــه ماســـاژور بـــا همـــراه اســـتعاجی

کردهانـــد!
ونیزبهتازگیدانشـــمندانکشـــفکردهانـــدخاصیتی
همچـــونخاصیـــتمثلـــثبرمـــودادرناحیـــهمیـــان
قطـــع ســـبب کـــه دارد وجـــود ادارات نمازخانـــهای
سیســـتمهایمخابراتـــیوناپدیـــدشـــدنکارمنـــدان
پـــسازورودبهایـــنناحیهمیشـــود،بهگونـــهایکه

بـــهنمازخانـــهرفته بـــهکارمنـــدیکه تاکنونکســـی
دسترســـیپیـــدانکردهاســـت!

آیندهای بـــهگســـترشفضـــایمجـــازیدر توجـــه با
نهچنـــداندورشـــاهدآنخواهیـــمبودکههـــرکاری
دردنیـــایواقعیبـــرایایرانیـــانعاربـــودهوآناننه
تنهـــاتوانایـــیحمـــلوزنبدنخـــودراندارنـــدبلکه
فوکوس در گوشـــی بـــهصفحهی دیدشـــان محدودهی
وســـقفدرفولودرحالـــتدرازکشخاصهمیشـــود!
همچنیـــنطیدویســـتســـالآینـــدهکلیـــهمجالس
و شـــده برگـــزار اســـکایپ طریـــق از خواســـتگاری
نکردن کار بـــرایدختـــران ازدواج معیـــار مهمتریـــن

پســـرانخـــارجازخانـــهخواهـــدبود!
ازآنجاکـــهمنبعدرآمـــدافرادخریـــدوفروشالیک،
بازدیـــدکننده،ممبرویـــاالیککـــردن،بازدیدکردن
ویـــاعضوشـــدنخواهدشـــدلـــذاپیجهـــا،کانالها،
ســـایتهاووباگهـــاازداراییهـــایمنقـــولوغیـــر
افـــرادمحســـوبشـــدهوپیشبینیمیشـــود منقـــول
کـــهمهریـــهیخانمهاســـهدنگازپیـــجیـــاکانالیکه
دامادداردویادرآیندهتاســـیسخواهـــدکردبصورت

باشـــد! عندالمطالبه
مدیریـــتگروههایـــیبابیـــشازصدعضـــووادارهی
کانالهـــاوپیجهـــایمتعـــددازمهمتریـــنمشـــاغلو
کارهایـــیازقبیـــلباالبـــردنالیکوبازدیدپســـتها
ازکارهایدمدســـتیوکاذبمحســـوبخواهندشـــد!
درپایـــانامیدواریـــمکـــهاینســـیربهزندگـــینباتی
افـــرادونیزمحوشـــدنمفهومیبهنـــام»کار«ویا»کار
کـــردن«منجـــرنشـــودوالبتهجایبســـیخوشـــحالی
داردکـــهرباتهـــاخواهندبودتـــامابعدهابـــاکمبود

نیـــرویکارمواجهنشـــویم!

کار کردن به سان یک گالدیاتور

نگاهی به سیر کاری ایرانیان از دیرابز ات بعدها!
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مهدی پیرهادی
بیانیـــهزیـــرراجمعـــیازکارگرانبـــرایمافرســـتادهاند.
بیانیـــهایکـــهدرآنازکارفرمایـــانوالطافشـــانصحبـــت
کردهانـــد.البتهچـــونپیداکـــردنکاردروضعیـــتکنونی
شـــاهکاراســـت،ازماخواســـتهاندکهنامیازآنهـــانبریم.

میخوانیم: هـــم با را بیانیـــه
کارفرمایـــانوبزرگوارانـــیکهیکیازمامجبوراســـتروزگار
نزدشـــماســـپریکند،ســـاااام.لطفاهرچهسریعترچند
نفرازبینماانتخابکنیدوانوعواقســـامآزمایشـــهاراازآنها
بگیرید،تاانســـانبودنمانبهشماثابتشـــود.البتهقبلش
قولبدهیدکهپولآزمایشـــهاراازحســـابمانکمنمیکنید.
ایناصلیترینخواســـتهماازشـــمااســـت.درستاستکه
کارگـــرصدایمـــانمیکنیدامـــا،گونهخاصینیســـتیمیااز
ســـیارهدیگرینیامدهایم،متاســـفانهتوانمحدودیداریم.
مازحمتکشـــان،یکـــیازبرنامههایروزانهمانایناســـت
کهانتظاراتمانراازشـــماکارفرمایانکمکنیـــم.ماهرروزو
دورازچشـــمشـــما،درســـاعتودقیقهخاصیدستازکار
میکشـــیمودرگوشـــهایازانتظاراتمانکممیکنیم.شـــما
هممردباشـــیدوکمیفیتیلهانتظاراتتانراپایینبکشـــید.
مـــادرهمینبیانیهازشـــمامعـــذرتمیخواهیـــمکهخدا
تـــرسرادروجودمـــانقـــرارداده،انصافاانتظـــاراینکهما
آپشـــنترسرانداشـــتهباشـــیم،زیادهخواهیاستوهیچ

نرگس داشادیان

مادرصبحها
پولهارابهصورتشمیزد
ومیرفتبیمارستان

رژلبدههزار
خطچشمبیستهزار

خزنـــدهوچرنـــدهایباآنکنـــارنمیآید.پـــسلطفاوقتی
مارادردلدســـتگاهروبهموتوانفجارخودمیفرســـتید،
آرامتـــرهـــلدهیدچـــوناگـــرازدماغمـــانخـــونبیاید،
اســـمماندســـتوپاچلفتیمیشـــودودســـتگاهخودتان

. کد میتر
حتمـــابهبـــامرامبـــودنماپـــیبردهاید.درســـتاســـت
کهمـــابااحســـاسترسمـــانگاهـــیشـــمارامیرنجانیم
امـــا،درعوضمـــرامهمداریـــم.درکناراینچیزهاشـــاید
باورشبرایتانســـختباشـــداماخانوادههـــمداریم!حتی
اعضایخانوادههایمانخوراکوپوشـــاکو...میخواهند.
جســـارتنشـــودنهمثلخوراکوپوشـــاکخانوادهشـــما.
طحالمانتبخالبزنداگرموردپســـندهایشـــماراپســـند
کنیـــم.معـــذرتمیخواهیمکـــهزندگیمانرامـــرامخالی
تامیـــننمیکند،مابـــهچیزدیگریهـــمنیـــازداریم.بله
منظورمـــانجنبهمادیماجراســـت.چرانگـــرانپولهای
ماهســـتیدواصـــرارداریدکهازدســـتمزدمادرحســـابهای
بانکیخودتانمحافظـــتکنید؟!نگرانیتانبـــهاندازهیک
جایزهحقوقبشـــرمـــیارزداماهمینکهمدیریتجســـمما
راتقبـــلکردهایدبـــرایمایـــکدنیـــاارزشدارد.ماکهبه
قولشـــماکارنمیکنیم،پـــسبگذارید،زحمـــتمالکیت
پولمـــانرابـــهدوشبکشـــیمتاایـــنزحمتکشـــیکهبه

ناممانبســـتهایددروغنباشـــد.

بیانیه جمعی از کارگران

بگذارید ما هم زحمت بکشیم

ریمل
الکناخن

بیمارانحالشانبهترشد
و

اوپرستارنمونه!
پدرامادراعجازصدوچهلهزارتومانیکجانشسته

وپوشکبرادرمراعوضمیکند

فاطمه سادات مرتضوی

زیر پوست شعر
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شاهرخ بایرامی 

روز-داخلی-مراسمخواستگاریاول

پـــدرعروس:خبشـــغلآقـــاکاظمچی
؟ هست

پـــدرکاظم:کاظـــمآقاغامتـــون،توکار
هستن. بازار صداپیشـــگی

پدرعـــروس:یعنیفیلمهـــایتبلیغاتی
میکنن؟ دوبله

پـــدرکاظم:نه!شـــاگرددادزنهســـتن!
انشـــاهللچنـــدوقتدیگـــهواســـهخودش
اوســـتامیشـــه!کاظمجـــانبابا!یـــهداد

براشـــونبـــزنببینن!
کاظـــمبافریاد:حـــراجانـــواعلباسهای

زمستانه...
پـــدرعـــروسباعصبانیـــت:بســـهآقاکر

! م شد
کاظمبـــاصداینجواگونـــه:پونزدهفروش

همکارافقـــط10تومن!
پدرعـــروسبـــاصـــدایبلنـــد:دخترم
نمیخـــوادچایـــیبریـــزی،آقـــاایـــن
چجـــورکاریه؟مـــندختردســـتهگلمرو
بـــهصاحبانمشـــاغلکاذبکهدشـــمن

نمیـــدم... مملکتن اقتصـــاد
کاظم:آخه...

پـــدرعـــروس:آخهنـــدارهیاشـــغلترو
عوضکنیـــامـــوردخواســـتگاریترو!

. . بسامت.

روز-داخلی-مراسمخواستگاریدوم

پدرعـــروس:جنگاولبـــهازصلحآخر،
شـــازدههمیناولکاریبگـــوکارروچکار
کـــردیکهالکـــیوقـــتوچـــایومیوه

حـــرومنکنیم...
تـــو کـــردم،اآلن کارروول اون کاظـــم:

کارهـــایقضایـــیمشـــغولم.
پدرعروس:یعنیرستورانواینها؟

کاظم:نهتودادگاهخانوادهکارمیکنم.
پدرعروس:توکدومبخش؟

کاظم:بخششـــاهد،تنوعشـــغلیشهم
خیلـــیخوبه،یـــهروزشـــاهدطاقم،یه

روزازدواج،یـــهروزقتل.
پدرعـــروس:آقـــاشـــماخانـــوادهمارو
مسخرهکردین؟)گلوشـــیرینیراپرتاب

) میکند
کاظم:اعتراضدارم!

پدرعروس:بـــروبیرونببینمواســـهمن
وکیـــلبازیدرمیاره،شـــاهدقابی!

پونزده فروش همکارا فقط 10 تومن!

شغل کاظم!
روز-داخلی-مراسمخواستگاریسوم

کاظـــم:آقامـــنرفتمبااجازتونلیســـت
کاملمشاغلکاذبرودرآوردم،دیگهکار

جدیدمجزواونانیســـت!
پدرعروس:خببفرماییـــنچیکارقراره

بکنین؟
کاظم:توکارساختوسازساختمونم.

پدرعروس:ینیبناییمیکنی؟
کاظم:نهبیشترنصبه.

پدرعروس:چینصبمیکنین؟
کاظم:سقفکاذب،دیوارکاذب.

پـــدرعروسدســـتهگلرابـــاالمیبردکه
پرتکنـــدکاظممیگوید:نزنیـــن!نزنین!

پارتیشـــنوکنافنصبمیکنم!
بگـــو... اول از خـــب عـــروس: پـــدر

بریـــز. رو چایـــی دختـــرم...
پدرکاظم:خبخداروشکر...

احـــوال و میشـــود عـــادی )صحبتهـــا
مییابـــد( ادامـــه پرســـیها

پدرکاظم:حـــاجآقاوضعبـــازارچطوره؟
مادقیقنفهمیدیمباالخرهشـــغلشـــما

! چیه
بازاریهتکونـــیخورده،منتـــوکارارزم،
داللی،ببخشیدواســـطهگریدالرویورو،
باریکهایهســـت،خداروشـــکر یـــهآب

راضیام.
پـــدرعـــروسدرادامهخطاببـــهکاظم:
پســـرماگهقســـمتبودواینوصلتسر
گرفتخـــودمکمکـــتمیکنمکـــهازکار
اینکاذبوماذبهابزنـــیبیرون،نگران
ســـراغ دانشبنیان شـــرکت یـــه نباش!
دارمکهخیلـــیمودبانهمـــردمرادرمورد
بیشتر با میکنه. ارشـــاد بدهیهاشـــون
بانکهاهـــممســـتقیمکارمیکنن...

کامران یاری
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کار زیاده
مصطفی صاحبی

زیـــاده کار روز امـــروزه
چـــونتـــویآمـــارزیـــاده
زیـــاده! انـــگار واقعـــا
ُشـــغلهکهریختـــهروزمین

مـــنکـــهمـــیرمکارکنـــم
کنیـــن کار بریـــن شـــمام

کنیـــن دعـــا بـــرام اگـــه
کنیـــن پـــا کلـــه رئیـــُس
نـــگاکنیـــن بـــهصندلـــی
بگیـــنبیـــابشـــینرواین!

مـــنکـــهمـــیرمکارکنـــم
کنیـــن کار بریـــن شـــمام

اونجـــانشـــدمثلیهشـــیر
وزیـــر مظلـــوم دختـــر
زیـــر لبـــاس کنـــم وارد
میگنخوبهجنســـایچین

مـــنکـــهمـــیرمکارکنـــم
کنیـــن کار بریـــن شـــمام

تولیـــدداخـــلچـــیچیه؟
خارجیـــه همـــه فیلمـــا
ژاپنیـــه کـــرهای، تـــا
اوشـــین و کـــهجومونگه تا

مـــنکـــهمـــیرمکارکنـــم
کنیـــن کار بریـــن شـــمام

منکهتوعشـــقشاســـیرم
حتیتـــویپـــیویمیرم
میگیـــرم زن بکنـــم، کار
بچـــهبیـــارمدوســـهجین

مـــنکـــهمـــیرمکارکنـــم
کنیـــن کار بریـــن شـــمام

حرفـــازدیـــناماچهســـود
زود مـــیره یاد از وعدههـــا
نبود بیـــکاری دیگـــه کاش
بســـهدیگـــهپاشـــینبرین

مـــنکـــهمـــیرمکارکنـــم
کنیـــن کار بریـــن شـــمام

-ســـراییدیدمکـــهدرآنمردیبـــهذکرآمار
این بـــزرگا! گفتم آنالیـــزمداومتداشـــت. و
بـــاریتولید علمکهخوانیچهباشـــد؟گفت:
ناخالصملیومتوســـطتوزیـــعجمعیتبیکار
رادرهمکنم،شـــایدکهواریانـــسآنیابم.

)بیـــت:یکدســـتجـــذرتابعویکدســـت
نظامیـــه میـــان چنیـــن واریانس/چرخـــی

آرزوســـت!(
گفتـــم:»نیـــکاســـت،وآنـــگاهچهشـــود؟«
گفت:نتیجهدســـتوزیـــرووکیلرســـانم.«
گفتم:احســـنت،وبعـــد؟گفت:آنـــاننمودار
پیـــشرونهندوبرآنسرشـــکماتـــمریزند!
گفتـــم:آجرکالـــه،وآنگاه؟گفت:آنـــگاهباید
کهفکرچـــارهکنند.تـــونیزاگـــرخواهیباید
کههزاروانـــدیکتابخوانـــیودوهزارجزوه
نویســـیتابدینمرتبهرســـی.گفتـــم:تافکر
چـــارهکنـــم؟گفت:نـــهاوشـــگول!تـــاتوانی
تولیـــدناخالـــصومتوســـطتوزیـــعرادرهم

! کنی

-درنظامیـــهیکـــیدانشـــکدهُبَودکـــهآدمی
راجـــزبـــهکاسبـــاالبـــهآنرهندهنـــد.به
حاجـــبگفتـــم:»اذندخولچگونهباشـــد؟«
گفت:»رتبـــهرابـــهزیـــرهـــزارآریوطراحی
اجـــزایشـــیگلیپاسنمایـــیودر»ســـالید
بر ورک«شـــهرهآفاقگـــردیوترمودینامیک
ســـرانگشـــتچرخانیوبعدازملـــخهواپیما
تـــاافســـارماشـــینوازشـــیرمرغتـــاجـــان
آدمیـــزادتوانیطراحیدن«.بهشـــعفگفتم:»
پسهرکهانـــدرونآیدچـــرخاقتصادمملکت
کارخانهای، اگـــر گفـــت:» دهد؟« تکانـــی نیز
باشـــدکهتحویلگیردت کارگاهی،ســـازمانی

آری،وگرنـــه،اینهمـــهنیمجـــونیرزد!«

سفرنامه ی دیپلم الدوله ی دانشجو

یف فوائد الدانشکاه!

-درمدخـــلنظامیـــهشـــیخیاســـتبه
و مشـــغول علماالقتصاد کتـــب تدریـــس
پرســـیدم بـــهپاسآن. یکایـــکمریدان
چـــون گفتنـــد: کارنـــد؟ بهچـــه اینـــان
و بجنبانـــی تـــورم غـــول کـــه خواهـــی
صـــادراتووارداتکنـــیوحکایـــترکود
فهمـــیپـــسبایـــدکهجـــزوهنویســـیو
شـــیخبـــدانگواهیدهـــد.گفتـــماگردر
ریاســـتســـازمانفاننشـــینمکهاینها
پـــس آیـــد! حاصـــل نیـــز خودبهخـــود
گواهـــیبهچـــهکارآیدم؟شـــیخگفت:آن
آبســـردکنکنجدیواررابینـــی؟گفتمبلی
گفت:»هیچشـــودکهازآننوشـــی؟«گفتم
بلـــیگفت:چونخواهیکهآبنوشـــی...
گفتـــم:بیشمگوکـــهدانســـتم.مدرکرا
برلبکـــوزهنهموآبش...گفت:شـــتاب
ورزیـــدیوبرخاکـــیزدی!بـــدانکهاین
گواهـــیرابایدکـــهدرجیبنـــگاهداریو
چـــونآبخـــوردیوپسدســـتبهآبت
افتـــادآنرابکارگیریکـــهبیمدرکتورا
بهمســـتراحســـازمانفاننیزراهنباشد!

محمد کوره پز

درروزگارجوانیگذرمبرنظامیهایافتادودرکمحضرچندیناستاذتمامنمودم.
پسحکایتآنبشنو:

نی
لطا

 س
نه

حا
ری
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محمدرضا شکیبایی زارع

بحـــثمصاحبههـــایشـــغلینهتنهـــادرزمانمـــابلکه
طبـــقبررســـیها،درزمانخســـرووفرهادهـــمبودهو
زمانـــیکهفرهادمیخواســـتهبـــرایکوهکنیاســـتخدام
شـــود،خســـرومصاحبهمفصلیانجاممیدهـــدکههمراه

باتفســـیرشرادرزیـــرمیخوانیم:

نخستینبارگفتشکزکجائی
بگفتازدارملکآشنائی

خســـرودراولینقدم،ســـراغاصلیتفرهـــادرامیگیرد
کهاهلکجاســـت؟وفرهاددرجوابیرســـاخودراآشـــنا
وفامیلخســـرواعـــاممیکند.دراینجادیگراســـتخدام
فرهادقطعیاســـتواگرمصاحبهادامهداردبرایشـــک

نکردنبقیـــهمصاحبهکنندگانبودهاســـت.

بگفتآنجابهصنعتدرچهکوشند
بگفتاندهخرندوجانفروشند

خســـروکهخوبدرنقشـــشفـــرورفتهبود،درســـوالی
جدیمیپرســـدکهصنعتوشـــغلشهرشـــماچیست؟
فرهادبـــاعلمبـــهقبولیوتنهـــابرایپاچهخـــوارییک
چیزدرحـــدهمین»همـــههزینههامبرایتـــو«میگوید

واذعـــانداردکـــهجانشراهمبـــرایکارمیدهد.


بگفتاجانفروشیدرادبنیست
بگفتازعشقبازاناینعجبنیست

خســـروبرایاینکـــهفرهـــادراامتحان
کنـــدبـــهاومیگویدکـــهنبایـــدبرای
کارجـــاندهـــد،امـــافرهـــادیـــک
دســـتینمیخـــوردواذعـــاندارد
کـــهبایـــدجانـــشرابـــرایکارش
بدهـــد.اینحـــدعشـــقوعاقه
بـــهکارازآنزمـــانبـــودهبـــه
قـــدریکـــهدانشـــمندانپس
عاقـــه الزم بررســـیهای از
را کارشـــان بـــه ایرانیهـــا
زیـــادتوصیفکردند. خیلی
چیـــزیحدودصـــدتاصد

درصد. پنجـــاه و
کی مهرش ز دل بگفتـــا

کنـــیپاک
بگفـــتآنگهکهباشـــم

خفتـــهدرخاک
خســـرودراقدامـــی

بازنشســـتگیفرهادســـوال اززمـــاناحتمالی عجیـــب
میپرســـدکهفرهاد،باپاســـخخودخیالهمـــهراراحت
میکنـــدومیگویـــدکـــهمـــنحـــاالحاالهابازنشســـته
نخواهمشـــدومیخواهمتـــاآخرعمرخدمـــتکنموبه

ندارم. اعتقـــادی بازنشســـتگی

درادامـــهخســـرومیگویدکهاگرکســـیبهجـــایتواین
کاررابهدســـتآوردچه؟

بگفتاگرکسیشآردفراچنگ
بگفتآهنخوردورخودبودسنگ

کههمینطورکـــهدیدیدفرهـــاددرجوابـــشمیگویدکه
باآهنوســـنگواینچیزهـــااورامیزنم.

نمیدانمشـــایددرزمـــانفرهادایناهـــم،ماننداالنرکود
وجـــودداشـــتهورقابتســـالمبرســـربهدســـتآوردن

شـــغلباالبودهاســـت.شاید...

خســـروآخرینتـــاشخودرابـــرایعادیجلـــوهدادن
میکند: مصاحبـــه

بگفتآسودهشوکهاینکارخاماست
بگفتآسودگیبرمنحراماست

کـــهفرهادبـــاجوابخـــودبازهمســـر
بلنـــدبیـــرونمیآیدازاینســـوال.

چوعاجزگشتخسرودرجوابش
نیامدبیشپرسیدنصوابش

بهیارانگفتکزخاکیوآبی
ندیدمکسبدینحاضرجوابی

عمیقی نفـــس خســـرو آخر در
کســـی اینکـــه از و کشـــیده
نفهمیـــدکـــهمصاحبـــهالکی
و میشـــود خوشـــحال بود،
باافتخـــارازحاضـــرجوابی
در میکند. تعریـــف فرهاد
پایـــان،فرهادبـــهخوبیو
خوشـــیکارمیکنـــد.در
شیرین داســـتان، ادامه
بهعنوانمنشـــیخسرو
و اســـتخداممیشـــود
بقیـــهداســـتانراهم
کـــهخودتـــانبهتـــر

میدانیـــد.

رد پای مصاحبه شغلی در داستان خسرو و فرهاد

صنعت و شغل هشر مشا چیست؟!
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سحر فتحی

براســـاستحقیقاتباســـتانشناســـان،امنیتشـــغلی
پدیدهایاســـتکهازدیربازدغدغهبســـیاریازانسانها
بودهواغلبجواناندردورانگذشـــته،ازامنیتشـــغلی
پایینـــیبرخـــورداربودهاند.همینامرباعثشـــدههمان

اغلبجوانـــانبهبیکاریعـــادتکنند.
درنقـــشبرجســـتههایباقـــیمانـــدهازقبـــلازمیاد
تصاویـــرمردانیکهدرغارهادرازکشـــیدهولـــمدادهاند،
بـــهوفـــوربهچشـــممیخـــورد.طـــوریکهگاهًاپشـــت
موگذاشـــته،شـــلوارهایگشـــادکـــهچینهـــایزیادی
داشـــتهمیپوشـــیدندوزنجیـــربزرگیدردســـتگرفتهو

میچرخاندنـــد.
بـــهعقیـــدهمورخـــانایـــنپدیـــدهبـــهماقبـــلتاریخ
برمیگـــردد.ازآنجائیکهدردورانگذشـــتهترتـــابهاالن
ایجادامنیتشـــغلیکارراحتینبود،اززیـــرکاردررفتن
رواجبســـیاریداشـــت.چراکـــهدرآندورانهیشـــکار
میکردنـــد،هـــیمیخوردنـــدوهـــیمیخوابیدند.

توافقـــاتکاریدرآندورانکارمشـــکلیبـــودچـــراکه
انســـانهانـــهزبـــانهـــمرامیفهمیدنـــدونهنوشـــتن
میدانســـتند.دربرخـــیکتابهـــایتاریخـــیآمـــدهکه
توافقاتکاریبوســـیلهبرگـــیبلندصـــورتمیگرفتهکه
بهدلیـــلکاربردهایمختلـــفآنگاهًاخانمغاراشـــتباها
یـــابـــاآندلمهمیپیچیـــدهیابـــرایشـــماره2نوزادش
اســـتفادهمیکـــردهودرنتیجـــهمـــردانهمـــوارهنگران

بودند. امنیتشـــغلیخـــود
دراواخرقـــرن،رفتهرفتهانســـانهاتوانســـتندتصورات
ذهنـــیخودرارویســـنگهانقاشـــیکننـــد.ازآنپس
توافقـــاتکاریشـــکلتازهتریبـــهخودگرفـــتوبجای
برگازســـنگاســـتفادهشـــدامـــاازآنجائیکهبـــهندرت

برداشـــتذهنـــیانســـانهاازتصویریکســـانبـــوداین
روشهممشـــکاتخـــاصخودشراداشـــت.

بطـــورمثـــال:کارفرمـــایکغارمیکشـــیدکهشـــخصی
جلـــویورودیغارایســـتادهوجهـــتورودوخـــروجرا
مشـــخصنمیکـــرد...وهمینامربرایاخـــراجکارگردر

هـــرزمانیکافـــیبود.
باپیشـــرفتتمـــدنواختراعخـــطدیگربهانـــهایبرای
اززیـــرکاردررفتـــننبودوامنیتشـــغلینســـبیبرقرار
شـــد،انســـانهمدیگرســـرعقلآمـــدهبودودســـتاز
شـــکار،خوردنوخوابیدنبرداشـــتهبودوشـــلوارراسته
میپوشـــیدتاجاییکـــهکارکـــردنزبانـــزدادبیاتکهن
ایرانیشـــدوشـــاعرهاهمچقدرشـــعرکهنگفتند:بطور
مثال-بروکارمیکـــننگوچیســـتکار...)درمصرعدوم
اختافنظربســـیاراســـتوبرخیازشـــاعرانزیرزمینی

خیلـــیُرکمنظورشـــانرابهمخاطبرســـاندهاند(
ازجنـــگجهانیدومبهبعدباشـــعارهمهباهـــمبرابرند،
امـــابعضـــیازبعضـــیبرابرترنـــد-توافقـــاتکاریرنگ
دیگریبـــهخودگرفـــت-وهمیـــنکافیبودتـــاجوانان
قدرکاررابدانندودیگرهیبهانهامنیتشـــغلینداشـــته

. شند با
دردورانخیلـــیبعدترکهاالنماهـــمداریمایندورانرا
درکمیکنیمبـــاافزایشجمعیت،تعـــدادبیکارهاآنقدر
زیادبودکـــهطبیعتًاامنیتشـــغلیبههمهنمیرســـیدو
همیـــنبهانهدوبـــارهایبودبـــرایاززیـــرکاردررفتنکه

دیگرازدســـتشـــاعرانهمکاریبرنمیآمد.
برخـــیازمورخـــانمعتقدنـــداینرویـــهتاپایانســـال

ادامهخواهدداشـــت. نیـــز 2021میـــادی

پدیده امنیت شغلی از آفرینش تا 2021 میالدی

امنیت شغیل یا از زیر کار در رفنت...
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فاطمه سادات محمودیان

ســـوزان،ناراحتوغمگینروینیمکتراهرویبیمارستان
نشســـتهبود.بایـــادآوریبهموقـــعرســـیدنآمبوالنسو
ازدســـتدادنبهتریـــنفرصتبـــرایگرفتنیکســـلفی
الکچریازصورتخونآلودســـیاوش،قطراتاشـــکروی
گونـــهاشدویدوصـــدایهقهـــقگریهاشفضایســـردو
نیمـــهتاریـــکبیمارســـتانراپرکـــرد.مهتابیهاانـــگاربا
صدایهقهـــقگریـــهاوهمراهشـــدهبودندوباهـــقاول،
خاموشوباهقدوم،روشـــنمیشـــدند.ســـوزاندرمیان
ســـیاباشـــک،دســـتشراداخلکیفاشکردوگوشـــی
موبایلاشرابیرونآورد.چشـــمهایوحشـــیوشـــهایش
کـــهحـــااللبریزازاشـــکشـــدهبـــودرابهصفحـــهاپلاش
دوخت؛دســـتچپـــشرازیرچانهاشگذاشـــت،لحظهای

مکثکردوعکســـیزیبـــاوگیراازخـــودگرفت.
اینســـتاگرامرابـــازکـــردوعکسراشـــیرکـــرد.زیرعکس
نوشـــت:منوریمـــلاوریفلیـــمامهمیـــناالنیهویی...
بـــدونریختگی،حتیباچشـــمانیابـــری...#آی_الو_یو
#اروژینال#ریمل#بیمارستان#ســـیاوشام)شکلکگریه(
بایادآورینامســـیاوشبـــازهمهقهقاشبلندشـــد.این
بـــارمهتابیهاباهـــقاول،روشـــنوباهـــق،دومخاموش

شدند.

صـــدایبحثســـوزاندرراهـــروپیچیـــدهبود.ســـوزان،
بیپنـــاهوغمگینروبـــهدکترکرد:شـــماحتمـــاخودتون
بچـــهدارین....اگـــهبچـــهخودتونمبـــوداینطـــوریرفتار

میکردیـــن؟
دکترکافهوعصبیجـــوابداد:بلـــهخانوم...بچهخودمم
باشـــههمینکارومیکنمچـــونماداریمزمانروازدســـت

میدیـــموبایدزودتـــرعملکنیم.
ســـوزان:never...never...نمـــیذارمبـــاآبـــرویمـــن
اینطـــوریبازیکنین.اینکارشـــمااصاالکچرینیســـت.
ســـوزانگریهکنانشـــروعبهدویدندرســـالنبیمارستان
کـــرد.مهتابیهابـــیقرارترازقبلچشـــمکزدنـــد.پیجر
بیمارســـتانســـوتهاییکشـــیدکهبـــاصـــدایقدمهای
تندوبـــیمهابایســـوزانهمراهشـــدهوهمنـــواباصدای
هندلزدنهایپیاپیاوســـتامـــراد،باغبانبیمارســـتان،
برایروشـــنکردنموتورش،ســـمفونیدومبتهوونازآخر
بـــهاولراتداعیکـــرد.ســـوزاندرمیاناینهـــمآواییبه
ســـمتحیاطرفت؛گوشـــیاشرادوبارهبیرونآوردوالیو
گرفـــت:hello every body ...)بـــاهقهـــقادامـــهداد(
اینجابیمارســـتانهوهمونطورکهمیبینیـــناوریفلیمهنوز
باپرجـــاسوکرمپودراورالامردننداختـــه...آرهعزیزمگریه
کردم...i am so sad...ســـیاوشمندارهبـــامرگمبارزه
میکنـــه.اونوقتاوندکتـــرچیپمیخوادپروتـــزایرانی
واســـهاشکاربذاره...امامننمیذارم...اگهایرونیهســـتی

باتگنـــهبهجنـــسایرانـــیبامنهمـــراهشـــو...حاضر
نیســـتمآبرومروبهخطـــربندازم...چی؟ســـیاوشکیه؟...
خبمعلومـــه...Siavash is my husband...مندیگه
بایـــدبرمهاپـــیروازمهـــدبیارم...بوسبههمـــهتون...

ســـوزان،مشـــکیپوشازهیوندایدودیاشپیادهشـــد.
دســـتکشچرمزاراراازکیـــفلوییویتـــوناشدرآوردوبه
دســـتکرد.قادههاپیرادردســـتشمحکمکردوبهسمت
ســـنگقبرســـفیددوُتنیکهدورتادورشگلکاریشدهبود
رفتوکنارآنایســـتاد.قطراتاشـــکاززیرعینکباربری
بهرویگونهاشغلطیـــد.هاپیرادرآغوشکشـــیدوگفت:
میبینیهاپی؟بازمـــنموندموتو...ســـیاوشهمرفت...
جـــاشخالیه...هنوزمبـــلکارتلاشهمونجوریدســـت
نخوردهکنـــارپنجرهس...همـــونپنجرهنحـــسایرانیکه
ازشپرتشـــدپایین...اگهگدابازیدرنمـــیآوردوپنجره
آلمانیکارگذاشـــتهبوداینطورینمیشد...داشتیمبامبل
جدیـــدشســـلفیمیگرفتیم...بیکاٍسلمپن،نشســـته
بودرویمبلوجلـــویمارکشروگرفتـــهبود...بهشگفتم
پشـــتمبل،کنارپنجرهوایســـهتـــامارکشمعلومشـــه...
چمیدونســـتمپشـــتمبلجاکمهووقتیبهـــشگفتمبرو
اونورترتـــامارکآبـــاژوردیدهبشـــه،پرتشـــهپایین؟...
البتـــهبااینکهفقـــطپاهاشتوعکـــسافتادامـــا7kالیک
داشـــتوحداقلپاهایآویزونشبهیـــهدردیخورد...من
همیشـــهبهترینهاروبراشخواســـتم...اماعرضهنداشت
دوماهزندهبمونهتـــاپروتزاازآلمانبیاد...)ســـوزاندوباره
گریســـت(...ســـهممنهمازاینزندگیشـــدهســـنگقبر
خریدنواســـهاینســـهتامـــردبیلیاقـــت)ســـوزانبهدو
قبـــرکناریکهیکـــی،یکتنـــیودیگری،یـــکونیمتنی
بودندنـــگاهکرد(...بـــازحداقـــلاینیکیالیـــکخورش
بهتـــربود...منمبـــهجبرانشواســـهاشازاینســـنگقبر
چینیهاخریدمکهشـــبتاصبـــحبراشقـــرآنروبالهجه
...i am so tired...!نیتیواسپیکرآمریکاییبخونه...هاپی
بایدبرمبهمدیتیشـــنامبرســـم...توهمدیگهبیاپایینو

.be carefull honey...خودتراهبیـــا
ســـوزانازجابلندشـــدوبهســـمتماشـــینرفت.ریموت
ماشـــینراازفاصلهدهمتـــریچندبارزدتامطمئنشـــود
همهمتوجهماشـــیناوشـــدهاند.بهگردنشحرکتمایمی
دادوسوارماشـــینشد.ســـیدیآلبومجدیداَدلراداخل
پلیرگذاشـــت.ماشـــینســـوزانبهنرمیشـــروعبهحرکت

کردوســـوزانبهســـمتآیندهایروشـــنراند.

DEAD LUXURY

"یک الکچری خوب، 
الکچری مرده است"

13

96
اه 

ی م
- د

ار 
گ ک

هن
فر

مه 
ه نا

یژ
و



 مشاغل مصوب فرهنگستان کار 

بیایید زین پس
 دالل شویم!

ناصر جوادی
بـــاتوجهبهتغییراتـــیکهدرفرهنـــگکاربهوجـــودآمده،
وبینیـــازیجامعهبهمشـــاغلتولیدیوضـــرورتترویج
فرهنـــگراحتطلبیومصـــرفگرایی،فرهنگســـتانکار
اقدامبهجایگزینیبرخیازمشـــاغلبـــهدردنخورقدیمی
کـــهبااینهـــدفدرتعارضهســـتند؛بامشـــاغلنوظهور

کردهکـــهدرادامهذکرمیشـــود:
1.بـــاتوجهبهســـهولتوارداتوفراوانیخنـــزرپنزرهای
چینیودکـــوریجاتوارداتـــی،دیگرنیازیبـــهادامهکار
فخارهاوســـفالگرهانیســـت.پسبیاییدزینپسبهجای

شـــغلفخاریبهوارداترویبیاوریم.
2.تجربهنشـــاندادهبخشعمدهایازســـودبـــازارمیوهو
ترهبارنصیـــبداللهاوواســـطههامیشـــود.پسبیایید
زینپسبهجایشـــغلپـــرزحمتباغداریداللیپیشـــه

. کنیم
3.درشـــرایطیکهخودنویســـندهوناشـــروکتابفروش
همهشـــتشـــاندرگرو9شـــاناســـت،صحافیهمشد
شـــغل؟بیاییدزینپسبهجایصحافیبهدیگرمشـــاغل

فرهنگیمشـــغولشویم.مثاشـــغلدادزنی.
4.وقتـــیکارخانهجـــاتعظیمصنعتیدرخارجازکشـــور
مشـــغولفعالیـــتدرصنعـــتچرمهســـتند،چـــهکاری
اســـتکهکارگاههـــایکوچکوبیکاسدباغیوســـراجی
همچنانمشـــغولکارباشـــند؟بیاییدزینپـــساینکارها
راهـــمولکردهودرشـــرکتبیـــزمحصوالتپنبـــهریزرا

بفروشیم!
5.دیگـــرآنزمـــانگذشـــتهکهاگـــرخانمیخواســـتدر
اقتصادخانوادهنقشداشـــتهباشـــدیکدارقالیبرپاکندو
قالـــیببافدیاخیاطیکنـــد،زینپسزنانخانـــهدارفقط
بایدســـالنآرایشوزیباییراهبیندازنـــدودرافق1400به
هدفهربانـــویایرانیمدیریکســـالنزیباییبرســـیم.

کسب افتخار توسط کارآفرین ایرانی

زردگرام!
علی عموکاظمی

»پویاخزپنـــاه«،کارآفریـــنایرانی،چندیپیشازســـویمجله»یلوپالیســـی«
)Yellow policy(درلیســـتدهمـــردالهـــامبخـــشدنیاقرارگرفـــت.دلیل
قرارگرفتـــنخزپنـــاهدراینلیســـت،کارآفرینـــیوتولیدثروت،بدونســـرمایه
اولیـــهاعامشـــدهاســـت.درادامهبهبررســـیروندکســـبثروتتوســـطاین

کارآفریـــنایرانـــیمیپردازیم:
1-تشکیلصفحاتمجازیقابیبرایافرادمشهور

روزیخزپناهمشـــغولتماشـــایمصاحبـــهتلویزیونییکبازیگـــرخانمبود.در
حیـــنمصاحبـــه،خانمبازیگـــرمیگویدکـــهمجرداســـتوخواســـتگارندارد.
خزپناهبهصفحهاینســـتاگرامبازیگرمراجعهمیکندتاشـــانسخـــودراامتحان
کنـــد،امامتوجهمیشـــودکههزاراننفـــرقبلازاوایـــنکارراانجـــامدادهاند.
افزایـــشدوبرابریتعـــداددنبالکننـــدگانصفحهخانمبازیگـــر،بدجوریفکر

خزپنـــاهرابهخودمشـــغولمیکند.
خزپنـــاهتصمیـــممیگیـــردکـــهباســـاختیـــکصفحهجعلـــیبهنـــامخانم
بازیگـــر،دنبـــالکنندهجـــذبکند.اوپـــسازایـــنکاروجذبتعـــدادزیادی
دنبـــالکننده،صفحـــهرابهیکمزونلبـــاسعروسمیفروشـــدواولیندرآمد
اینترنتیخـــودراکســـبمیکند.خزپنـــاهاینرونـــدرابرایتعـــدادزیادیاز
آدمهایمشـــهوروجنجالـــیتکرارمیکندودرآمدسرشـــاریازایـــنطریقبه

میزند. جیـــب
2-ساختکلیپطنز

خزپنـــاهتصمیممیگیـــردکهباکمکهمکاســـیهایش،کلیپهـــایطنزفاخر
بســـازدومنتشـــرکند.برخیازعناویناینکلیپهابهشـــرحزیراســـت:

-مقایسهتیپدخترادرترماولباترمآخر.هارهارهار
-پسراچهجوریازدختراجزوهمیگیرن؟ازخندهرودهبرمیشی

-تفاوتکادویروززنباروزمرد.وااایپاشیدمازخنده!
-واکنشدختـــراوقتیباپرایدوالمبورگینیمیریدانشـــگاه.نبینیازدســـتت

فته! ر
خزپنـــاهبـــاقـــراردادنپســـتتبلیغاتـــیدربیـــنایـــنکلیپها،بـــهدرآمد

میکند. پیـــدا دســـت چشـــمگیری
3-فیلمگرفتنازخود

خزپنـــاهدرایـــنمرحلهتصمیـــممیگیـــردزندگیخصوصـــیپربارخـــودرابا
دنبالکننـــدگانصفحهاشبهاشـــتراکبگذارد.اوهرروزازخـــودفیلممیگیرد
وحـــرکاتموزونونامـــوزونانجاممیدهد،عکســـهایصمیمیخـــودبادختر
داییهـــاودخترخالههایشرامنتشـــرمیکندونظریههایسیاســـیوفرهنگی
ارائـــهمیدهد.درنتیجـــهتعداددنبالکننـــدگانصفحهاوبهصـــورتتصاعدی
رشـــدمیکنـــد.اوتعدادزیـــادیمریدپیدامیکنـــدوصدهافنپیـــجبرایوی
ایجادمیشـــود.تعـــدادیازکامنتهایطرفدارانوی،بهشـــرحزیراســـت:

-وایعاشقتونمآقایخزپناه.توروخداازخودتونالیوبذارید
-متاسفمواسهاحمقاییکهشماروقضاوتمیکنن.همشازحسودیشونه

-ایکاشمسئولینماهممثلشمابهفکرشادیمردمبودن
-آقـــایخزپناهشـــماهمبـــهارتشچنـــدمیلیـــاردیریاســـتارتبپیوندید.

خزپناهایشـــیمباالایشـــیمباال!
پویاخزپناهباکســـبدرآمدفراوانازطریقتبلیغاتوســـرکارگذاشـــتنچندین
هـــزارنفرازجوانـــانایرانی،نشـــاندادکـــهمیتواندیکالگویمناســـببرای

جوانانتنپروریکـــهازبیکاریمینالندباشـــد.
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محمدرسول نوروزی

تاریخ:69/01/60
شماره:6/54321

پیوست:کتابمبانیروشـــنکردنآتش،برداشتازسنگ
نوشـــتههایغارهاجهتاضافهشـــدنبهچارتدرسی

مقدمه:
متخصصپـــروری،بهعنـــوانجزئیازوظایفدانشـــگاهبه
منظورنشـــرواشـــاعهینیرویکارمتخصصدرکشورامری
ضروریاســـت.دانشـــگاههایوابســـتهبـــهوزارتعلومو
تحقیقاتبـــدونفناوریبراســـاساینآییننامه،نســـبت

بهمتخصـــصپروریاقـــدامنمایند.

ماده1-اهداف
1-1-افزایـــشســـطحتخصصدردانشـــجویانبـــااولویت

کاهـــشیـــاحـــذفهزینههایغیـــرضرور
1-2-ســـاماندهیونظاممندنمودنمتخصـــصپروریبرای

کاهشوحـــذفهزینههایغیرضـــروروبعضاضرور
1-3-تقویـــتارتبـــاطدانشـــگاهوجامعـــهبـــرایتامیـــن

ضـــرور هزینههـــای
وظایفواختیارات:

ماده2-امکاناتالزمومتناســـببامتخصـــصپروریفراهم
آید.

مـــاده3-کلمهکاربـــردیبهانتهـــایدهدرصـــد،کلمهمبانی
تخصصیبـــهابتدایپانـــزدهدرصـــدوکلمهمهندســـیبه
انتهایبیســـتدرصـــدازدروسهررشـــتهاضافـــهگردد.
ماده4-شـــرایطالزمبرایاستفادهدانشـــجویانازامکانات

قیدشـــدهدرمـــاده2فراهمآید.
تبصره1:اینبندمخصوصاکثریتدانشـــجویاناســـتکه
بهدنبالمدرکهســـتندوهیچگاهدرخواســـتاســـتفادهاز

امکانـــاتندارندودانشـــجویانجویایتخصـــصکهاقلیت
جامعهدانشـــجوییراتشـــکیلمیدهند،ازاینمادهاستثنا

. هستند
ماده5-بـــرایتخصصآمـــوزیواحدونمـــرهدرنظرگرفته
نشـــود،تادانشـــجویانباعاقهیشـــخصیکاریادبگیرند،
چهمعنـــیدارد،دانشـــگاهنمرهبدهـــدتادانشـــجوکاریاد

بگیرد؟
ماده6-شرایطارتباطدانشگاهباصنعتکشورفراهمآید.

تبصـــره2:همیـــنمقدارکـــهبعضـــیازاســـاتیدازمدیران
صنعتیباشـــند،کافیوقابـــلتقدیراســـتوازتاشبرای
پیشـــرفتصنعتبـــاکمکدانشـــگاهمگردرحـــدبرگزاری

همایشوســـمینارخودداریشـــود.
تبصـــره3:اینکهدانشـــگاهبـــاصنعـــتارتبـــاطدارد،به
خـــودشمربـــوطاســـت،دانشـــجواگـــرخیلیبهکســـب
تخصصعاقـــهدارد،خودشیکجاییبرایکســـبتجربه

کند. پیـــدا تخصص و
ماده7-درراســـتایبروزرســـانیامکاناتمتخصصپروری،
آندســـتهازآزمایشـــگاههاوکارگاههاکهبهدلیلنداشـــتن
امکاناتآزمایشـــگاهیبـــاعکسوفیلمتدریسمیشـــود،

پروژکتورهـــایآنهابـــاLCDتعویضگردد.
تبصـــره4:توصیـــهمـــیشـــودآندســـتهازکاسهـــای
آزمایشـــگاهکههنوزازروشقدیمیآزمایـــشبرایتدریس
درساســـتفادهمیکنند،بـــاعکسهاوفیلمهـــایروزدنیا

تدریسشـــود.
مـــاده8-ایناساســـنامهدر8مادهو4تبصرهبهاســـتناددل
خودماندرجلســـهمورخ96/09/22بهتصویبرســـیدواز

اســـت. معتبر اباغ تاریخ
دکترمتخصصتخصصمحور

معاونتخصصیوزارتعلوموتحقیقاتبدونفناوری

آیین نامه ی پرورش متخصص در دانشگاه ها

تخصص برای اکرثیت
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فاطمه 
سادات آزاده

بیافالِتبگیُرم.بختو
اقبالِتببیُنم

بیاتابهتُبُگمچشمکیادنبالِت.
کدومورپریدهمزاحماحوالِت.

هادختُرم!ایواماِرمیبینینشانپولزیادِمده،
قراِربهزودیبرییکجایدور...

ایهفتوهشـــتورچَپهکنارازشبـــوینومَیه،
ســـفرتباطیارهیـــهازاوطیاَرجدیداکـــهتازهوارد
کردن.ایشـــلوغیایدورطیارهِمگهخریداتزیاَد،
جنســـایخوبیگیـــرتمیـــاد.اینـــوکاِرمیبینی؟
دهنفامیاَت،ســـفرتصـــداُمُکَن،دهـــنفامیلوا
موماَن.هـــیمَیننوکنـــوکمکننتـــوکاراتتایک

کنن. پیدا خریـــدات از عیبی
اینجـــورآدماِرهمواولاززندگیاتمحوشـــانکننذار
بیانتوچـــنوچونزندگیات؛چشـــمکنِنـــت.خانهکه
نوکـــردیمباَتبیروکشبذارتابیســـوزن.اوروکشـــاَر
ازرویوســـیلهبرقیاتبردارتاخوبچشاشـــانبرقبِزَن.
ازاوســـینماخانگیتفیلمتولدقنـــاریوگربهِتپخشکن
اینقـــدهمحورزولوشـــنبشـــنکـــهدهنشـــانکـــفکَنه،
اینجـــوریراحـــتِمِتنیازخودتدورشـــانکنـــی.بسکه

َزَنکا. َخَله حســـودن
اوبرجـــایباالیکـــوه،یـــکواحدِمخـــریخانـــهاتِمَبری
اونجا.شـــوهرتگفتِبـــِرماونجاخاَنهبخرمنگیازدانشـــگاهبه
دوَر.بـــروهمونجااونوکبیشـــینازایطایفـــهفضولراحت
ِبِری.دانشـــگاهِمِخیچـــکارُخلدیِوَنه.مدرکخواســـتیرفیُقم
ُمفروَشـــهبهتآدرسِمُدمبـــروبخرقابکنبزنبـــهدیوارخانت
هَمـــهبفهمنکهتـــوچهپرتـــاشوپخمهای)ببخشـــیدنخبهای(
هـــاداشـــتمُمُگفتـــماوباقـــیماندهیوامـــتخرجرخـــتوبرت
ِمـــِره.ووییچقدررخِتتقشـــنَگزنجیرگردنبنـــدتبلنَد،نگینای
انگشـــتراترنگووارنَگ.

ارثیه ی مدیران
زهرا فرقانی

»بایـــدمـــنبیحوصلـــهراهـــمبپذیری«
وزیـــری نیـــز، را تـــو پذیرفـــت و گفتـــی

آنـــگاه و تکیـــه زدی نـــرم صندلـــی بـــر
تعدیـــلنمـــودیهمـــهراازســـرســـیری


بیـــنفکوفامیـــلخود،هرمیـــزکهدیدی
چـــونارثیـــهدادیهمـــهراایـــندمپیری

مشـــاور و پیـــک و آبدارچـــی و منشـــی از
دبیـــری مســـئول و کارگرســـاده تـــا

بـــامـــدرکارشـــدبـــهحضـــورتورســـیدم
گفتـــم:»چهشـــوددســـتمـــرانیـــزبگیری

عیالـــم« و فرزنـــد شـــرمندهی و بیـــکارم
گفتـــیکـــهبهمنچـــهکهتـــوانقـــدرفقیری

حقوقـــت رقمهـــای نجومیســـت آنکـــه ای
مـــاگشـــنهازآنیـــمکـــهصدجـــاتـــومدیری

برایـــت درمانـــده مـــن دعـــای اینســـت
بمیـــری کـــه یـــا بشـــوی بازنشســـته یـــا

خیلی ســـفَر
باَشـــه. بیـــار بـــرات قـــراَر

ازخارجکاالهایلوســـکمخـــریمیاریاز
فامیـــاتباهمونـــاپذیراییُمُکنیچشـــمچارتـــافامیَلکه

خـــوبکشـــوندیدنبالشـــانبعدبقیـــهِربهپنـــجبرابرقیمت
ُمفروشـــییـــکعالَمَههمســـودُمکنیِمـــذاریتـــوجیبتتا
بـــازیهچندوقتبعـــدشبـــریازاوقرتیخانـــممحلهتانیه
چندتاجنـــسترکیبخریبـــذاریجایاولوازملوســـکاکه

بـــازنوبشـــههمهچیز!
دختـــرُمپولخُـــردندارُمبهـــتپسبدُم)نکبـــتتوخودت

چـــیکهبازفالتایباَشـــه!(

پیش گویی های یک فالگیر

َخَله َزَنکا
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فاطمه سادات رضوی علوی

اینتیپافـــرادبهگونـــهایرفتـــارمیکنندکهانـــگارفقط
بـــرایُیســـرمتولدشـــدهاندعمدتانســـبتبههرُعســـری

ند. متواریا
طاییتریـــندورانزندگیخـــودرادورانجنینیمیدانند
)جاکهمفـــت؛غذاکهجویدهشـــده؛وقتخوابـــمکهحتی
الزمنیســـتپاشـــمچراغروخامـــوشکنمکجابـــرمبهتراز
اینجـــا!(واگریـــکدرصداحتمـــالمیداننـــددردنیاقرار
اســـتانقدرنا-راحت-باشـــند)همانجاچنـــانگرهکوری
بهبندنـــافمیزدندکهخـــاص!(هرچنداینافـــراددردنیا
همعمدتابـــالگدپرانـــیبـــهارثرســـیدهازآندورانکار
خودشـــانراراهمیاندازنـــد.دوریازاینافـــرادهموارهبه

ست. نفعشما
بریتانیـــای بـــه ژنشـــان بررســـیها آخریـــن طبـــق
کبیـــربرمیگـــرددبـــههمیـــندلیـــلکنـــاراینافـــراددر
خوشـــبینانهترینحالتاحســـاسخوداســـترالیاپنداری
میکنیـــد.َتکرارمیکنـــمدوریازاینافرادهمـــوارهبهنفع

. ست شما
افرادایـــنتیپهیچاعتقادیبـــه-یاراهـــیخواهمیافت،
یـــاراهیخواهمســـاخت-ندارند،همیشـــهگزینهســـومی
درذهنشـــانوجـــودداردکهباالخـــرهیکشـــهرداریپیدا
میشـــودویکاتوبانهمازوســـطزندگیمـــاردمیکندتا

کارمـــانرونقبگیرد.
باتاســـیازشـــعار-هرکســـیرابهرکاریســـاختند-سراغ
کارینمیرونـــدچـــونمعتقدنـــدهنـــوزآنکاریکـــهبرای

جیب انمه    

اینهاســـاختهشدهباشدنیســـت.درشـــرایطاضطراربرای
یافتنشـــغلاغلبقســـمت-مدیریتکانالهـــایخیلیکا
ممبـــر-نیازمندیهـــارارصدمیکنند.همیشـــهحســـرت
ایـــنرادارندکهچرایـــکخانممجردباروابـــطعمومیباال
نیســـتندتاراحتتـــرکارپیداکنند.بهترینخاطراتشـــاناز
دورانجنگوضرباتســـنگینیاســـتکـــهدرکلشآوکلن
بهپیکرهدشـــمنزدنـــدوبادرایتچندمیلیونـــیبهاقتصاد
کشـــورهایدوســـتونهچندانهمســـایهکمککردند.

برایآشـــناییبیشـــتربااینافرادکافیســـتبدانیداگربرای
تیپشخصیتیســـختکوشدنیامزرعهاســـت.دنیایاین
افـــرادترجیحازمینچمنمصنوعیاســـتکهدرمفیدترین

حالـــترویآنمیدونـــدوتفمیکنند.
درنهایـــتاگـــرمیخواهیدبدانیـــدآیادرتیپافـــرادراحت
طلبهســـتید،بـــهگزارههـــایزیربـــابلییاخیرپاســـخ

هید: د
1(اگـــرزنگآیفـــونیاتلفـــنبخوردفـــورابدنممـــورمور

میشـــودویکهوبـــهخـــوابمیروم.
2(تـــاگرفتنمدرکلیســـانسجلویشـــغلمینوشـــتم:

نشجو! دا
3(متـــنبـــاالراکامـــلنخواندمومســـتقیمآمدمســـراغ

گزینههـــا.
اگرحداقـــلبهیکیازگزینههایباالپاســـخ-بلـــی-دادید،

بهتراســـتمجلهراازپهنادرحلقخـــودفروکنید.

معرفی تیپ شخصیتی راحت طلب 

هبر متاشای جهان 
آمده ام

ُپـــرازخالـــیشـــدهجیـــبمـــِنزار
تـــامرزهشـــدار رســـیدهوضـــعآن

دوبارهگشـــتهجیـــببنـــده،ایداد
اســـفبار اوضاعش و ســـوراخ تهـــش

نـــهپولـــیآمـــدهتویـــش،نـــهرفته
کهدخلشهیچوخرجشهیِچبســـیار

بینواییســـت ژانـــر اســـتاِر ســـوپر
دریغازیـــکدودانه،نخلواســـکار

گلویـــش بیـــخ ابـــد تـــا را او و
تحمـــلمیکنـــد،بیچـــارهشـــلوار!

حتی که جیبم شـــرمندهی شـــدم
نـــدارددلخوشـــیهم،قـــددوزار

ولیازبسنجیبوســـربهزیراست
چروکیـــدهبـــهدورازچشـــماغیار

همـــهتقصیردانشـــگاهماناســـت
سرشـــار امـــروز نالـــهام از اگـــر

را مدرکـــی گرفتـــم ســـاده مـــِن
کهشـــدجایـــشهماناجـــرزدیوار

بیخـــودیصابـــونزدمهی را دلم
پربار شـــغل میشـــودیک پیدا که

ندیـــدمرویکارودپرســـمکـــرد؛
کار... غـــم و کار غـــم و کار غـــم

نی
یما

سل
ل 

ض
الف

بو
ا

مینا گودرزی
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فرشته موسوی

ایـــنهمهشـــور،اینهمهشـــعفوایـــنهمـــهامیدبه
آینـــدهروفقطمیشـــهتـــوجشـــنفـــارغالتحصیلیاین
جوونهـــادید.میریمبینایندانشـــجوهاوباهاشـــونگپ

نیم. میز
+ســـام،تبریـــکمیگـــم،ازایـــنکاهبوقیروســـرت
معلومـــهکـــهخیلـــیخوشـــحالیداریفـــارغالتحصیل
میشـــیومیتونـــیبهمـــردمکشـــورتخدمـــتکنی.
-ســـام،اینکهکاهبوقینیســـت،مدیـــرگروهمونگفته
بایدماطراحـــیصنعتیابـــابقیهمتفاوتباشـــیم،ماهم

جایکاهابنســـیناکاهحاجیفیروزگذاشـــتیم.
+خب؛ازاینکهفارغالتحصیلمیشیچهحسیداری؟

-چهســـؤالیهمیپرســـینآقایحســـینیبای،معلومهکه
نمیگنجم. خودم پوســـت تو

+بنـــدهباینیســـتمالبتـــه،ازبرنامههاتبـــرایآینده
. بگو

-عه؛همیشـــهحســـینیبـــایمیومدکه،شـــانسمارو.
ولشکن!اگـــهمامانـــمبتونهبابامـــوراضیکنـــهکهبرام
یـــه206بخره،جمعهشـــبابـــابچههایدانشـــگاهمیریم
دوردورکهجمعمونحفظبشـــه،راســـتیاونپســـربلوز
نارنجیهشـــاگرداولمونهبریدباهـــاشمصاحبهکنیدیکم

. یم بخند
////

+ســـام،شنیدمشماشـــاگرداولدانشـــکدهاید،شماتو
اینمـــدتدرچـــهزمینههاییمهارتپیـــداکردین؟

-ســـام،شـــماهرســـطحیبدیدمنباانتگرالمقدارش
روبدســـتمیـــارم.معادلههایشـــونزدهمجهولـــیروبا
الپـــاسمیتونمحـــلکنم.لیســـتموادروازســـختبه

نرموازنرمبهســـختحفظـــم.میتونمیکـــیدرمیونو
بگم. اسماشـــونو ضربدریام

/////
خبمیریمسراغیکیازوالدین

+پدرجـــانازایـــنکهفرزندتـــوندارهفـــارغالتحصیل
میشـــهچهحســـیدارید؟

-دختـــرماولدبیرســـتانهتـــازه.منمســـئولســـالنم،
توروخـــدازودتـــرجشـــنروتمومکنیـــدتاایـــنبچهها

نکندن. رو پروژکتـــور
/////

+ســـامدوســـتعزیز،رشـــتهشـــماچیهومیخواینتو
چـــهعرصهایبـــهجامعهخدمـــتکنید؟

-ســـاممهندســـیمکانیکخوندم.شـــایدبـــرمتوکافی
کنم. کار شـــاپعموم

+برایکارتأسیساتیاچی؟
-یـــاچی)هارهـــارهـــار...(،قـــرارهقهوهســـروکنمبا
روکشقلبی.تـــوخوابگاهیـــادگرفتم.البتهتـــوخوابگاه
اینـــمیادگرفتمکـــهچجوریبـــادودقلیونقلببســـازم

ندارم. برنامـــهای بـــراش ولیفعا
/////

+ســـامخانم،شـــمارشـــتهتونچیبودهوبرنامهدارید
کنید؟ فعالیت زمینـــهای چه تو

-مهندســـیصنایـــعخونـــدم.حـــاالفعامیخـــوامبرم
خـــارج،آخهخالـــهامتوخارجتـــوکارمدلینگـــه،منمکه

اااب. جذا
//////

+ســـامدوســـتعزیز؛ازاینکهدرســـتونتمومشدهچه
دارید؟ حسی

-ببینمنچهارسالهمنتظراینلحظهام.
+کـــهزودتربتونـــیبریســـرکاروبهجامعـــهاتخدمت

؟ کنی
-نهداداش؛اوناســـتادمونکهکتقهوهایپوشـــیدهاون
جلـــو،دیدیش؟میخوامجلوچشـــمشیهخطخوشـــگل
بندازمروماشـــینش.تـــرمیککهبودمرنـــدوم15تامونو
انداخـــت،15تامونمپـــاسکرد.مـــنجزاونایـــیبودم
کهپـــاسشـــد.میفهمی؟پاسشـــدم.جلـــویاینبچه
مچههاضایعشـــدیمرفت.خداییزشـــتنیســـتبااین
هیکلدرســـیروکهایـــنهمهآدمافتادنپاسبشـــی؟

/////
+سامخانم،ازحسوحالتونبرامونبگید.

-ســـطحمســـابقاتخیلیباالبودوتیممابـــااینکههیچ
امکاناتینداشـــتخیلیخوبظاهرشـــد.

+منظورمحستونازفارغالتحصیلیه؟
-اواببخشـــید،آخـــهمیدونیـــدتیـــمدانشـــکدهمـــاتو
مســـابقاتفوتســـالپودمانـــیدانشـــگاههایمنطقه6۱
مقامســـومروکســـبکـــردهومـــنخیلیخوشـــحالم.
منمهنـــوزفـــارغالتحصیلنشـــدمچونهمـــشپیگیر
ورزشبـــودمواالن36تـــاواحـــددارمکهپاسنشـــده.
عه؛ببخشـــیدمنبایدبـــرم،بچههادارنکاهاشـــونرو
مینـــدازنهـــواکهباســـردردانشـــگاهعکـــسبگیریم.

در جمع دانشجویان رو به فارغ التحصیلی

یه دانشگاهه و یه رسدرش!
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محمدعلی ارسطا

بابایمـــایکقهرمانمیباشـــد.مادوســـتداریموقتی
بزرگشـــدیمشـــبیهبابایمانبشـــویمزیرا،قهرمانبودن
چیـــزخوبـــیمیباشـــد.پدربزرگمـــانهمهمیشـــهبه
مـــامیگویدکهپســـرهابایـــدانـــدازهیککوهشـــبیهبه
بابایشـــانباشـــندوبعدشهماینشـــعررامیخواند:»
پســـرکوهنداردنشـــانازپدر/توبیگانـــهخوانشنخوانش

. » پسر
بغلدســـتیمان،فـــرزادهممثـــلمامیخواهدشـــبیه
پـــدرشبشـــود.آخرپـــدراوهـــمقهرماناســـت.فرزاد
میگویدکـــهمیخواهدمثـــلبابایشکارگربشـــود؛چون
کارگرهـــاخیلـــیزحمتمیکشـــندتابتوانندپـــولکتاب
ودفتـــربچهشـــانرادربیاورنـــد.مـــانیزدوســـتداریم
بابایمانکارگرباشـــد،امااوکارگریرادوســـتنمیدارد.
چـــونمیگویدکـــهکارگریبـــهبدنآدمآســـیبمیزند.
اومیگویدکهپیشـــرفتهایپزشـــکیحـــرفاوراتایید
میکننـــدوگرنـــهچهکســـیازکارکـــردنبـــدشمیآید؟
مادرمـــانهمهمیشـــهباگفتـــنجملهای،بـــهجانعمه
بابایمـــانقســـممیخـــوردوحـــرفبابایمـــانراتایید
میکنـــد!مـــاازحـــرفمامـــانوبابایمـــانفهمیدیمکه
کارگـــریخیلـــیبرایبـــدنمضراســـتوبایدهمیشـــه

حواســـمانبهپیشـــرفتهایپزشـــکیباشد.
آنیکـــیبغـــلدســـتیمان،یعنیکیـــواننیـــزمثلما
وفـــرزاد،دوســـتداردشـــبیهبابایـــشبشـــود.کیوان
میگویـــدکهبابایشصبحهـــاقبلازاینکهاوبیدارشـــود
بهســـرکارمـــیرودوشـــبهابعـــدازاینکـــهاومیخوابد،
میآید.کیـــوانخیلیکـــمبابایشرامیبیندوهمیشـــه
دلـــشبـــرایبابایشتنگاســـت.امـــااومیخواهدمثل
بابایشرانندهاینتاکســـیزردهابشـــودتاشبیهقهرمان
هاباشـــد.مـــااینبـــاردلمـــانخواســـتکـــهبابایمان

تاکســـیرانبشـــودتاماهـــمازاویـــادبگیریـــموبعداها
خودمـــان،رانندهتاکســـیبشـــویمامابابایمـــانبرایما
ازپیشـــرفتهایروانشناســـیمیگویـــدکهتاکســـیرانیرا
تاییدنمیکننـــد.اومیگوید:»روانشناســـاهمشتوصیه
میکنـــنکهپدرهاتـــامیتوننخونـــهبمونـــنو-ها-کنن
تـــاکانونخونوادشـــونگرمبمونـــهویخنزنـــه«.بابایما
همیشـــهبـــهوظیفهاشعمـــلمیکنـــدومادرمـــاننیز
دوبـــارههمانطـــوریاینراتاییـــدمیکند.مـــاایندفعه
فهمیدیـــمکهرانندهتاکســـیبودن،برایکانـــونخانواده

اســـت. بد آیندهمان
ماهرچـــهشـــغلباباهـــایدوســـتانمانرابـــهبابایمان
میگوییـــم،میفهمیـــمکهچقـــدربابایماعاقلاســـت
وحواســـشبههمهپیشـــرفتهامیباشـــدولـــیمادرمان
ازایـــنپیشـــرفتهابدشمیآیـــد.اوهمیشـــهازبابایمان
ســـوالمیکندکهایـــنپیشـــرفتهادرزمینـــهبیپولیو
بدبختـــیبهنتیجهایرســـیدهاندیـــاخیر؛کـــهبابایمان
باکشـــیدنخمیـــازهایجـــوابمیدهـــد:»چمیدونم«!
بعدشهـــممادرمانســـهبارهحـــرفبابایمـــانراتایید
میکنـــدوازخـــدامیخواهدکـــهمقدماتکفـــنودفن
پیشـــرفتهارافراهـــمکنـــدکـــهباعثشـــدههمیشـــه

بابایمـــان،درقســـمت»َور«دلمادرمـــانبماند.
اینبودانشایمن!

بابای قهرمان ما 

پرس کوه ندارد نشان از پدر!
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مریم کمالی



مسأله ریاضی

آیا آیب گرم یم شود؟!

محمد حسین علیان

-س.ج-بعدازدهســـالبـــاوامدهملیاردیاش
بـــرایتأســـیسکارخانـــهتولیـــدآبگرمکـــن،
موافقتشـــدهاســـت.اینرقمیکســـومپول
تأســـیستولیدکارخانهاســـتولیبـــههرجان
کندنیکارخانهراتأســـیسکـــرد.-س.ج-برای
هربـــارخریِدمـــواِداولیه،پانصدمیلیـــونرابه
-ب.ز--کـــهواردکننـــدهمواداولیـــهوباحفظ
ســـمتواردکننـــدهیخـــوِدآبگرمکناســـت-
میدهـــدتـــااوکاالیـــشرابـــهدوبرابـــرقیمِت

بفروشـــد. او به خریدش
بـــاتوجهبـــهاطاعاتاگرســـودســـاالنهب.ز،
خســـارتســـالیانهس.ج،ومالیـــاتســـاالنه
باشـــد؛آنگاهمســـائلزیـــرراحســـابکنید.
الـــف(-س.ج-چقـــدرکارخانـــهاشکارکنـــد
میتوانـــدقالپـــاِقالســـتیِکبنـــزِ-ب.ز-رابخرد.
ب(اگـــر-س.ج-دهســـالپیشبـــهکار-ب.ز-
میپرداخـــتامـــروزچندتـــاازآنکارخانههـــا

بخرد. میتوانســـت
ج(اگر-ب.ز-صدویادرشـــمالداشـــتهباشد
چندتایـــشراباپـــول-س.ج-بهدســـتآورده

ست. ا
د(اگـــرمالیاتیکـــهدولـــتاز-س.ج-میگیرد
برابر-ب.ز-باشـــد،میـــزانطرفداری پانـــزده

ششهزاروششصدوشصتادوششبارآفرین
برهرآنکهمیشوداینروزهاکارآفرین
آنکهداردایدههایبکردربالوپرش
آنکهداردکلعالمجوردیگرباورش

آنکهمیخواننداورایامهندسیادکی
کلدنیاچونموتورگازیواوهمسوزوکی
دائمادررفتوآمدبابتوامیکان
درپیضامنزندهیروبهاینهیروبهآن

عاقبتضامنتوافقمیکندباایشوپیف
نسبتضامنبهاوچونموگرینیباظریف
وامناچیزشکهعینلقمهفسفودبود
ازسراوشدبلندازنرخهایسوددود

پسپیسرمایهدارانمیرودتاکوهقاف
البتهباآبوتابوپاچهخواریمضاف
ایدهاشچونتازهبودهمایهعافیاست
اینبرایپاسخمنفیدلیلیکافیاست

اوازاینپاسخولیهیبیقراریمیکند
مثلچیبرایدههایشپافشاریمیکند
میکندسرمایهدارآخربراولیچاربار
البتهیکبارنهبلکهحدودچاربار

تاکهیکسرمایهدارخارجیدرانتها
میرسدازراهواکسپتشنماید،منتها-
-مثلبرجامیکهبهایرانندادهنصفسیب
ازسوئیفتوالسیواینچیزهاشدبینصیب

عاقبتسرمایهدارخارجیهممیپرد
سودهارامثلخانباخودبهخارجمیبرد
اوکهازاینسعیهادرماندهوبیبهرهاست
الغرضدرمملکتمثلگلخرزهرهاست

ناگهانمظلومهایازقوموخویشانوزیر
ژنقشنگودستتنگوبیصداوسربهزیر
شیکوپیکوصافمیگویدزکیبهایندکی
البتهدربسترودرچارچوبگمرکی

میکندواردهماناقامراازآنطرف
اینچنینکارآفرینمابماندتویکف
بسکهافکارشندادهتابهاینجابرگوبار
جوردیگرذهناواینبارمیافتدبهکار

میشودچونطاقتایننخبهمشتاقطاق
میرودتاکهشودازبرکتقاچاقچاق

کارآفرین
ملیحه رجایی
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-ب.ز-ازدولـــتراحســـابکنید.
نـــرختـــورمســـاالنه%40 هــــ(بنابـــر
ســـال ده را وام ایـــن اگـــر-س.ج- ،
کارخانه بـــاآنچنـــد پیـــشمیگرفت

کنـــد. احـــداث میتوانســـت
و(-س.ج-چقـــدربایـــدوامبگیـــردتا
فقطدهســـالپولمالیـــاتکارخانهاش

بدهد. را
ز(اگرقیمـــتکلیه20میلیون،چشـــم
30میلیون،گـــوش10ملیون،هریک
ازدندانهـــا1ملیون،قلـــب100ملیون،
هرکدامازدســـتوپـــا10میلیونوهر
یـــکازمعـــدهواعمـــاءواحشـــامپنج
ملیونباشـــدوآقـــای-س.ج-همراهبا
همســـروچهارفرزنـــدشیـــکخانواده
شـــشنفریراتشـــکیلدهد؛حســـاب
کنیدتـــاچندســـالمیتوانـــدکارخانه
راســـرپانگـــهدارد.البتهبااحتســـاب
اینکـــهیکـــیازبچههـــاچشـــمشلوچ
ویکـــیهمنارســـاییکلیـــویودوتااز
دندانهایهمســـرشهمکشـــیدهشده

ست. ا
بـــهجـــای اگـــرکارخانـــه-س.ج- ح(
خصوصـــی،دولتـــیبودحســـابکنید
االن-ب.ز-چهســـمتیدرآنداشـــتو

-س.ج-چـــهکارمیکـــرد.
یـــک شـــده تمـــام قیمـــت اگـــر ط(
قیمت دوبرابر  بـــرای-س.ج- آبگرمکن
آبگرمکـــنوارداتی)آنهـــمدرمغازهو
کاحساب باشـــد، کننده( برایمصرف
کنیدکـــهآیـــاازایـــنآبگرمکنهابرای

میشـــود؟ گرم آبـــی -س.ج-
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پیشازآنکهنگاهيبهبابکارازرختســـوماینکشـــکولبیاندازیم
بایدگفت،کشـــکولرختخواب،توســـط»قیلولهَســـگزي«گردآوري
واغلـــببهمباحثـــيچونتشـــویقوترغیبمردمبـــهکاروتاشو
دوريازمفتخـــواريومفتخواهـــيپرداختهاســـتوگفتهاندکه

برايمـــردمغیرایرانـــيآنراگردآوردهولوَبَلـــغماَبَلغ...

کودکيگفتهاست:
تـــاتوانممکتبخانهراپیچانـــدهودرطویلهوآبانبـــارجايانداخته،
آنچنـــانکهپدر)َقَطـــعا...نومه(رابینمکههـــرروزازمزرعهگریخته
وپشـــتانبارعلوفهشناختهتادرکارشدودرســـاختهوزربهتنبلي

آورده. فرا

ایضًاازابوالکارهندي:
ايقاصدســـرزمیندلدار،مردانرابهجامههايگرانشناســـند،نه
کاِرگـــران!آگاهباشآنگاهکهبهپولُمفتَرســـي،زمینرابوســـهدهو

درتعاقبشمبالغهکنکهبـــزرگانگفتهاند:
دنیـــاوآخرتنیـــارزدبهآنکهعمرترابهتاشوکوشـــشســـپري
کنيتاآنگاهکهگذاشـــتنوبرداشـــتنکاهميتوانـــيخایقرا.

مؤلفبهراهادارهسروده:
گرتوراخانهوگرماشیناست
آخِرکارتوبیتکوییناست

ماجملهيپولخودبهجوياندازیم
تاحوصلهوتوقعماایناست...

نکتههايپندآموزوامثالوحکم
چینـــيراگفتند:یكمیلیـــاردوچندصدمیلیوننفـــوسخویشرا
چگونـــهناندهيدرحالـــيکهنهمـــازووتدرچـــاهداريونهزردر
غار؟گفت:ســـرمایهخویـــشرادونیمدارم،نیمـــيدربانكگذارده،
نزولبیســـتدرصـــدگیـــرمونیميدیگـــررابهسرشـــاخهخویش

ِستانم. پورســـانت تا سپردهام

حکایاتتاریخي،پادشاهانوغیره
کوروشرازخمبســـترعارضشـــد،طبیبشـــماتتويکرد.اشك
درکاســـهچرخاندونالهزد:اگریك-دهازآنکهســـخنانمرادســـت
بهدســـتميکنید،غبارازکویربرميداشـــتید،آنلباســـيازگندم

داشتوشـــمالباسياززر!

ازشاعريناشناساست:
چوننداريتوانودانشوهوش

ُقمپز»کاِرمنچنینوچنان«،بفروش
تابهتنجانبوددرآورادا

روزهاخستهباشوشببیهوش

دربیاناحوالاقوام:
درتاریـــخعافيآمـــده:جابلســـارامردميبودبهغایـــتعاف،که
پیراهنباالبـــردهتامحـــاذيناف،بدنهـــانازكکردهچـــونکناف
ودائـــمخوابیدهزیرلحـــاف؛درمکتوبـــاتوگفتار،بـــرکاروتاش
جاندهنـــدهامـــادرمقابلهبـــاَعَمل،بـــهلطایفالحیـــلَدرَرَونده.

حکیمطوســـيبرایشـــانگذرکـــردوگفت:
پدرراچوربطاستباپوِلَشر
آقازادهخوانش،نخوانشپسر
هرآنکسکهبگریزدازکارکرد
تفوبرتوايچرخشاسيبلند

كشكول رختخواب
بهزاد توفیق فر

رسول شاکرین
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ادامه توی لینک زیر

بدوووو
فاطمه سادات رضوی علوی
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مناجات کاری
سید مهدی طیار

خدایا!خودروهایتکسرنشینروپرسرنشین
کنوجماعتچندشغلهروتکشغلهبفرما

خدایا!یهکاریکنچندشغلههاشلختهدروکنن
بهبقیههمبرسه؛وگرنهبیزحمتدروشونکن
خدایا!اونیکهکارنداره،هرکاریمیکنهکهکار
پیداکنه.اونیکهکارداره،همهجورهاززیرکار

درمیره.بارالها!اشکالکارمونکجاست؟

روزمریگ 

علیرضا تائبی پور 
منخودمبهشخصهروزی8ساعتتوادارهکار
میکنم.صبحروبایهاتکجانانهبهمقرمعاون
ادارهشروعمیکنم.بعدازاونروزراباالیک

کردنوقلبگذاشتنزیرپسترئیسوخانواده
محترمشبهمیانهمیرسونم.خبدیگهباید

خستگیدرکنموآمادهبشمبرایناهار.بعداز
اونوقتشکوندنرکوردهمکاراتوبازیهای
تلگرامه.البتههمیشهحواسمهستکهکمتر
ازپسررئیسبشم.دیگههمهمیدوننساعت
آخرانرژیبرایکارمفیدخیلیکمهپسبهتره
سایتهایخبریوبگردم.آخرکارهمباهمه
خداحافظیمیکنمومحکمبهسمتترافیک

وآلودگیهمیشگیقدمبرمیدارم.

فاطمه سادات رضوی علوی
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گذر از عشق
زهرا آراسته نیا

میگردمومیگردمدائمپیتوایکار
آنقدرکههستمچونسانتریفیوِژدّوار

منعاشقخوابملیکمحتاجکمیپولم
ازعشقگذشتمتاباپولکنمدیدار

افسوس،تومیرفتیازاینورومنآنور
دنبالتوِسرچیدمهیتویَاِپدیوار

نهرنگوبرورویینهآپشِن»پررویی«
پسمنبهکداماطوارمنشیبشومساالر؟

ایکاشژنخوبیدرخلقتمنمیبود
یادختوزیریبوددرطالعمنبیدار

هیکوزهیمنپرشدازمدرکدانشگاه
نهاینکهچونانبعضیبامدرکمورددار!

ایواِیمنانگاریابیاتسیاسیشد
ایبوووقبهتواینقد!دستازسرمنبردار!

فاطمه سادات رضوی علویفاطمه سادات رضوی علوی
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افشار جابری

انتخـــاب برایـــش شـــیمیدانش پدربـــزرگ را اســـمش
در )H.Li.Na.K.Rb.Cs.Fr( کرباســـفر« »هلینـــا کـــرد.
ســـالنمیدانمچنـــددرخانوادهایمتأســـفانهبهشـــدت
تحصیلکـــردهبهدنیاآمـــد.اوازهمانبچهگـــیتحتتأثیر
تعلیموتربیتخانوادهاش،بهعلـــمودانشواینجورچیزها
عاقهمندشـــد.کرباســـفراولینبـــاردرپنجســـالگیوقتی
خالهبـــازیمیکـــرد،بهاصـــرارمادرشبهشـــغلشـــریف
پزشـــکیرویآوردودکترشـــد.امابعدازگذشتچندسال،
پدرشمهارتفوقالعـــادهیاورادرخاکبازیدیدوقســـم

خـــوردکهبچـــهشبایدمهندسبشـــود.
معلمابتداییکرباســـفرکادروصفاوچیزینگفتهاســـت.
امامعلـــمراهنماییاوهمیشـــهمیگوید:»هلینـــا؟همون
قدبلنـــده؟االنیـــادماومد،یهبارنشـــدبیادپـــایتختهو

بده«. درســـتجواب
شـــایدبزرگترینچالشزندگیکرباســـفر،درانتهایســـال
اولدبیرســـتان)اونموقعکههفتمنداشـــتیم(بود،وقتیکه
میبایســـتانتخابرشـــتهکند.عاقهیپدرکرباســـفربه
رشـــتهیریاضیفیزیکبـــودوعاقهیمادراوبهرشـــتهی
تجربی.خانداییالبتهادبیاتدوســـتداشـــتوانســـانی
راتوصیـــهمیکـــرد.ازطرفیخانعموهمعشـــقفلســـفه
بود.اینشـــدکـــهخانعمـــووخاندایـــیباهـــمائتافی
محکمتشـــکیلدادندوهلیناکرباســـفرپابهرشتهیانسانی
گذاشـــت.اینوســـطنظرتنهاکســـیکهپرســـیدهنشـــد،
نظرخودکرباســـفربـــودکهتابهامـــروزبهعنـــوانمعمایی
حلنشـــدهاســـت)بدنپدربزرگکرباســـفرســـالهاپیش
تبدیـــلبهعناصرخاکیشـــدهبـــودواالحرفاوشـــرطبود
والزماالجـــرا(.ایـــنکهکنکورچهشـــدوچطورگذشـــترا
خودتـــانبرویدبخوانید،نقـــداًبدانیدکرباســـفرآبپاکیرا
رویدستهمهریختودردانشـــگاهینهچندانمعتبردر

رشـــتهیکارگردانی)چقدباکاس(پذیرفتهشـــد.
هلیناکرباســـفرخیلیزودفهمیدهیچاستعدادیدررشتهی
کارگردانـــینـــدارد.درواقـــعاوفهمیـــدکهاصـــابهدرس
خواندنهیـــچعاقهاینـــدارد.ازطرفیحتیخواســـتگار
همنداشـــتکهبهاینبهانهکـــهبهاوبگوید»قصـــدادامهی

تحصیـــلدارم«بـــرودادامهیتحصیلبدهـــد.پستصمیم
گرفـــتادامهیتحصیـــلندهدوتـــرکتحصیلکند.

اولیـــنواکنـــشخانـــوادهیکرباســـفربـــهتـــرکتحصیل
دخترشـــاناینبودکهاوراشـــشبارازارثمحـــرومکردند.
اماوقتیدیدندچارهاینیســـتحاضرشـــدندیکاتاقرااز
خانهشـــانبرایخوابیدنبـــههلینابدهند!هلیناکرباســـفر
ماههادرافســـردگیبهســـرمیبردواحســـاسبیخاصیت
بودنمیکـــرد.اماســـرانجامتصمیـــمخـــودشراگرفتو

شد. آشپز
هلینـــادرحـــالحاضـــردریکـــیازبزرگتریـــنوبهترین
رســـتورانهایایرانمشغولظرفشستناســـت.اوازدواج
کردهاســـتویکبچههمدارد.هلینامعتقداســـتپسرش
قطعادرآینده،اگردکترمهندسنشـــود،بهترینســـرآشپز

ایرانمیشـــود.

زندگینامه  یک استعداد تلف شده

جدی جدی الیک شد

شاهرخ بایرامی
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رسول شاکرین

شنبه

بـــهادارهرفتـــم،دیدممیـــزمراعـــوضکردهاند.گفتمبرای
چه؟گفتنـــدخانمهمریشـــیانمدیربخششـــماشـــدهو
گفتهاندکهشـــمامجردهســـتیدونبایدمیزشمادرنزدیکی
میزایشـــانباشـــد!گفتم:خبچالشزادههممجرداســـت
ومیـــزشآنجاســـت!گفتندکهخانمهمریشـــیانگفتهباید
بـــرایتعـــادلادارهیـــکمیزمجـــردآنجاباشـــد!حرفی

کردم! قبـــول نزدم،

یکشنبه

دوبـــارهبـــهادارهرفتم،دیدممیزمســـرجایاولشاســـت،
خوشحالشـــدمورفتمســـرمیزبنشـــینمکهیکهوصدای
خانمهمریشـــیانلـــرزهبـــراندامـــمانداخت:»امـــروزکه
تعطیلهشـــمااینجـــاچهکارمیکنیـــد؟!«گفتـــم:چراخب
تعطیله؟گفتند:هواآلودســـت!بعدشگفتنـــد:«منمامروز
اومـــدمکارایعقـــبمونـــدمروانجامبدم،ضمنًامیزشـــما
اینجانیســـتاونطرفه،آخهشـــمامجردید!حرفینزدم،از

ادارهبیـــرونزدموبهخوابـــمادامهدادم.

دوشنبه
بـــازهمبـــهادارهرفتـــم،مدیرداشـــتبـــرایهمهصحبت
میکـــرد.گفـــت:«چقـــدرشـــماتنبلید!یـــهکـــمازخانم
همریشـــیانیادبگیریـــد،نصفشماســـت،دیـــروزخطر
گوگردوســـربوهـــوایآلـــودهروبهجونخریـــدهواومده
اینجـــاکارایعقبمونـــدشروانجامبده!«بعـــدهمنگاهی
بـــهمنکردوادامـــهداد:«حاالکارینداریمیهســـرینادون
ازرویحماقـــتخودشـــوناومـــدناینجاوبـــاکارنکردن
مزاحمکارکردنخانمهمریشـــیانشـــدن!«وبـــایکنگاه
بهخانمهمریشـــیاناینطوریصحبتهاشـــوپایاندادکه:«

شـــماببخشـــیدخانمهمریشـــیان،اینبیشعورا
بدون نزدم، نمیرســـه!«حرفی عقلشـــون

سروصدارفتمپشـــتمیزموبهکارم
دادم. ادامه

سهشنبه

بـــهادارهکهرفتم،دیـــدمکهبازمیـــزمراعـــوضکردهاندو
کسدیگریهمســـرمیزچالشزادهنشســـتهاست.گفتم:
ایـــنهمهاتفـــاقچطـــوریباهمجفـــتوجورشـــدهاند؟
گفتند:جنابنشســـتهبرپشـــتمیزچالشزاده،برادرزاده
خانمهمریشـــیانهســـتند،چالشزادههمدیگرنمیآید!
تازهشـــماهممیزتانســـرجایاولشرفته،نگراننباشید!
خوشـــحالشـــدم،باتماموجودوعاقهبـــرایاولینباربه

دادم. ادامه کارم

چهارشنبه
ایلعنـــتبهکســـیکهســـاعتهشـــتصبحرابـــابکرد!
بازهـــمبـــهادارهرفتـــم،خانمهمریشـــیانبایـــکخانم
متشـــخصکنارهمنشســـتهبودنـــدومرتبمـــنرابههم
نشـــانمیدادند.خوشـــحالم!فکرکنمخبرهـــایخوبیدر

راهاســـتوقراراســـتاتفاقاتزیبایـــیبیفتد.

پنجشنبه
بـــهادارهکـــهرفتم،همانخانممتشـــخصپشـــتمیزمن
نشســـتهبود.کنارشنشســـتمودرموردهمهچیزصحبت
کردیم،وقتیبهنتیجهرســـیدیم،مســـئولکارگزینیاداره
آمـــدوگفت:«هروقتبلبلزبونیهاتتمومشـــدن،پاشـــو
بیاتســـویهحسابکنیم!آبســـریانگاررویسرمریختند!
گفتـــمچرا؟گفتند:ایشـــونخواهرزادهخانومهمریشـــیان
هستن!شـــماخوبکارنمیکنید!ایشـــونبهترازشمامی

توننکارکنن!خـــوشاومدید!

جمعه
درخانـــهنشســـتهاموخوشـــحالمکهفـــرداقرارنیســـتبه
ادارهبـــروم.ازفـــرداهـــروقتدلمخواســـتســـوارپراید
پدرممیشـــوموخطشـــوش-تجریش
کند میکنم!خدا کشـــی مسافر
خانم خـــط مســـئول فقط
همریشـــیاننباشد!

روایت هفتگی یک کارمند مفلوک!

ماجراهای مدیر بخش!
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ناصر جوادی
بسمیتعالی

ریاستمحترمادارهجهادکشاورزیشهرستانفانآباد
موضوع:خســـارتواردهبهباغدارانشهرســـتانفانآباددر

سرمازدگی اثر
باسامواحترام:

بهاســـتحضارمیرســـاندباتوجهبهبرودتناگهانـــیهوادر
فروردینگذشتهوســـرمازدگی90درصدیمحصوالتباغی
شهرســـتان،مااهالیروســـتاهایتابعهاینشهرستانکهاز
نظراقتصادیکامابهکشـــاورزیوباغداریوابســـتههستیم
رادچارنگرانیکردهوازجنابعالیدرخواســـتداریمنســـبت
بهرفعایننگرانیهـــااقدامـــاتالزمرامبذولنمایید.

امضا:جمعیازباغدارانخسارتدیده

بسمهتعالی
باغدارانمحترمفانآبادیعلیکسام

ضمنعرضخداقوتبهشـــماوبوســـیدندستهایپینه
بســـتهتانوکارهاییازایندســـت!چراازبـــاغهایتاندر

مقابلســـرمامراقبتنکردید؟
امااینجانبحســـبوظیفه،وداشتندغدغهحمایتازشما
قشـــرزحمتکشبادســـتگاههایمرتبطنامـــهنگاریهای
الزمرامبـــذولنمـــودمکـــهنتایـــجآنرابهاســـتحضارتان

نم: میرسا
1-درجهـــتپیشـــگیریازوقـــوعاتفاقاتایـــنچنینیبا
ادارههواشناســـیشهرســـتاننشســـتیبرگزارشدولینک
کانالاینادارهاخذشـــدکهدرپیوســـتهمیـــننامهتقدیم

میشـــودلطفـــابافاصلهبعـــدازرویتعضوشـــوید!
2-وزیـــرمحترمجهادکشـــاورزیدرنشســـتیبـــامدیران
عامـــلبانکهـــایخصوصیودولتـــیوضعیتپیـــشآمده
برایشـــماوکشـــاورزانچندشهردیگرراشـــرحدادهکهدر
نتیجهبانکهاقولاعطایتهســـیاتخارجازنوبتباســـود

21درصـــدوفقطوفقطباســـهضامـــنرادادهاند.
3-هماهنگیهـــایالزمبیـــنوزارتبازرگانـــی،گمـــرکو
تعـــدادیازواردکننـــدگاندانـــهدرشـــتبهوجـــودآمده،
اصانگراننباشـــیدمیوهموردنیازکشـــورازخـــارجتامین

میشـــود!
امضا:مدیرادارهجهادکشاورزیفانآباد

در کشور ما 
کار  زیاد است

ناهید رفیعی

درکشورماشکرخداکارزیاداست
تولیداگرکمشده،بازارزیاداست

هیغرنزنایمردجوانوضعتوعالیاست
درکشورهمسایهگرفتارزیاداست!

گرچارهنداردغمبیهمسریتو
اماعوضشدورتودلدارزیاداست

اینقدرنخورغصهبیمسکنیاترا
گرخوببگردیبهخداغارزیاداست

هرچندگرفتیزهمهقرضوندادی
دوروبرتوگرچهطلبکارزیاداست

اماتونخورغم،بخدامثلتوامروز
بدسابقهومردبدهکارزیاداست

گرنیستکسیتابزنیتکیهبهقولش
دقتبکنینردهودیوارزیاداست

دیجیبشو،بانامهنرمندصفاکن
چونمشتریتنبکوگیتارزیاداست

برداردوتاکیسهوپرکنزعلفها
دیوانهدرخانهعطارزیاداست

واردبکنازمرزرژوریملچینی
درخطیکمترو،خریدارزیاداست

اینصنعتسازندگیپیجوفروشش
شغلیاستکهدرمرکزآمارزیاداست

شغلاستدگر،ثابتوکاذبکهندارد
درکشورماشکرخداکارزیاداست

انمه ابغداران فالن آابدی
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متن: ناصر جوادی / طرح و اجرا: فاطمه قلی پور

کامران یاری
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متن: محمد کوره پز
طرح و اجرا: فاطمه سادات رضوی علوی 
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جـــاده دل بـــر بانـــو همـــراه زدی قرنـــی از پـــس
تمـــامشـــبپـــییـــکفســـتفـــودیکوچکوســـاده
افتـــاده خیـــره منوهـــا بـــر چارچشـــمی نگاهـــت
داده خـــدا کـــه رزقـــی قـــدر غذایـــی دنبـــال بـــه
آمـــاده گشـــته حســـابت صـــورت رفتنـــت وقـــت بـــه

را مالیاتـــش ارزان، جنـــس گـــردد کوفـــت تـــا بـــده

نشســـتیبـــرپرایـــدیالکچـــریبـــیبـــوقوبـــیدنده
خنـــده میزنـــی هـــم تـــرک پـــر شیشـــههای میـــان
راننـــده جـــان بـــای میگـــردد کـــه گاهـــی از هـــر
ســـازنده امـــوات بـــر خیـــرات میدهـــی حوالـــه
چرخنـــده و میـــزان شـــده فرمانـــش بـــاز شـــنیدم

را مالیاتـــش فرمـــان، تعمیـــر از پـــس جانـــم بـــده

ســـرخرمن اول همـــان دادی را مـــال زکات
حســـابشازقـــراراینکـــهدهـــییکمـــنزهـــردهمن
حســـابخمـــسهـــمباشـــدجـــداجانـــابهجـــانمن
بـــودیـــکپنجـــمســـودت،نـــزنچانـــهبـــودمتقـــن
ســـوزن ســـر وجوهاتـــت از نمانـــده باقـــی اگـــر

را مالیاتـــش آن، از پـــس بپـــردازی بایـــد کنـــون

بســـتی بـــن داالن در و بیـــکار گشـــتهای چـــه اگـــر
هســـتی و دارایـــی همـــه بـــر حراجـــی چـــوب زدی
هســـتی بســـتنت پوشـــک مشـــغول و رفتـــه عیالـــت
جســـتی اگـــر طلبـــکاران دســـت از ترفنـــد هـــر بـــه
دســـتی مبلغـــی فاکـــت بـــا جـــان ننـــه از گرفتـــی

را مالیاتـــش جـــان، ننـــه دســـتی پـــول از بـــده

فـــراوانگشـــتههـــرچیـــزیزشـــیرمـــرغتـــاانســـان
خـــراصـــلازخـــودقبـــرس،شـــترازکشـــورآلمـــان
زچیـــنزیـــپولحـــافوزیـــنوحتـــیزیـــرهکرمـــان
یونـــان از نارنگـــی ژلـــه، زیتـــون، هلـــو، مربـــای
فنجـــان یـــک تولیـــد شـــده فراوانـــی ایـــن میـــان

را مالیاتـــش تـــاوان، تـــو تولیـــدت بعـــد از بـــده

میـــادت؟ روز تولـــد کیـــک دادهای ســـفارش
شـــمدادت؟ شـــاخ بـــرای دامـــادی جشـــن گرفتـــی
یـــادت؟ از عقـــدت و ازدواج ســـالگرد نرفتـــه
بـــهاوگفتـــیکهتوشـــیرینشـــدیمـــننیـــزفرهادت؟
آبـــادت؟ و جـــد نمـــودی دعـــوت و ســـوری گرفتـــی

را مالیاتـــش ســـوران، ختنـــه از بعـــد داد ببایـــد

بابـــا مهربـــان نـــداده یـــادت کلـــک و دوز اگـــر
حتـــی پارتـــی اقـــا یـــا کافـــی پـــول نـــدادی
زیبـــا و خوشـــگل و جـــوان حســـابدار یـــک نـــداری
اگـــربســـتهســـتشـــرعیاتشـــارعدســـتوپایـــترا
منمـــا بیخـــودی تقـــا دل، دل نکـــن غرغـــر، نکـــن

را مالیاتـــش خنـــدان و شـــادان کـــن پرداخـــت بـــرو

بـــههـــرگوشـــهزمالـــمیـــکســـرانگشـــتمیببنـــم
میچینـــم نشـــکفته گلـــی باغـــت از گوینـــد همـــه
تمکینـــم حـــال در دائمـــا دولـــت دامـــاد شـــده
دینـــم و مالـــم مایـــم شـــیب بـــا رفـــت دســـتم ز
زبـــسهرکـــسســـتانده،هرشـــبیدرخـــوابمیبینم

را مالیاتـــش غفـــران، بعـــد مـــن از گیـــرد خداهـــم

پول زور
یاسر پناهی فکور
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موضوع انشا: در آینده میخواهید چکاره شوید؟!

چگونه اب مرجانه گلچین پول دار 
شویم؟

اعظم محمدی

مـــنهنوزشـــغلآینـــدهامراانتخابنکـــردم.بابایمـــامیگویدتوهم
مثـــلبرادرتهیـــچُگلینمیشـــوی.امابرادرمنکهاســـمشساســـان

اســـتکارداردوخیلیهمگلمیباشـــد.
کاربـــرادرمـــاخیلیکارشـــادیمیباشـــد.وقتـــیاوکارمیکنـــدبهما
خیلـــیخوشمیگـــذرد.ولیبابـــایمامیگویـــدکهایـــنکارهادلقک
بازیاســـت.منشـــنیدهامدلقکدرســـیرکمیباشـــدولیبرادرمادر

اینســـتاگراممیباشد. اودر سیرنمیباشـــد
بعضـــیروزهامـــنراهمبـــرایکارکردنبـــاخودشمیبـــرد.وبهمن

میگوید:هرچهبیشـــترخـــودتراتکانبدهیبهتراســـت.
خودشهمبادوستانشمدامخودشانراتکانمیدهند.

یکبـــارمامانمابهبابـــایمامیگفت:مردحســـابی!بچـــهامهنرمند
میباشـــدودرآمدشازتوخیلیبیشـــتراســـت.بعدبابایمـــابهمامان
مـــاگفت:منهـــمبلدمچادرخانـــمجانمراســـرکنـــموادادربیاورم.

نمیباشـــد. کار که اینها
بابایماکارمندمیباشـــدوهروقتازســـرکارمیآیدخســـتهاســـتو
ازمـــانبایدجیکهمدربیاید.ولیبرادرمهمیشـــهخوشـــحالاســـت
وداردجلـــویدوربیـــنباصـــدایمرجانهگلچینوخانمشـــیرزادحرف

میزند.اســـمشدابســـمشمیباشد.
یکباریـــکعددپلنگبهساســـانزنـــگزد.منخیلیترســـیدم.ولی

ساســـانباخندهگفت:اوشـــاخاینســـتامیباشـــدوترسندارد.
ولیمنمیدانمکهپلنگشاخندارد.

خانمجانمانبهساســـانگفتهبرایشاینســـتاگرامنصبکنـــدکهبتواند،
عکسبهـــرامرادانراالیـــککند.ساســـانچندبارازطناف،ســـلطو
قلـــفگفتنوتخمهشکســـتنخانمجـــانموقعبازیرئـــالمادریدهم
فیلـــمگرفـــت.وخیلیهابـــرایاوقلبفرســـتادندوعجقـــمعجیجیم
نوشـــتند.مـــنبرایخانـــمجـــانغیرتیمیباشـــم.ولیساســـانما
میگویـــدبـــرایاینکهاســـپایدربیایدپـــولبدهدخوبمیباشـــد.من

نمیدانماســـپایدرمـــنچرابهساســـانماپـــولمیدهد.

اندر احواالت بیکاری خواجه حافظ

نقیضه ای بر شعر انگهان پرده...
امیر معظمی گودرزی

ایجوانخستهوغمبارشدییعنیچه؟
اینکهازبندهطلبکارشدییعنیچه؟
هرچهبودهستنیازتومهیاکردم

ناامیدازمنواغیارشدییعنیچه؟
کاربسیارولینامپدرهستنیاز

بچهجانیواشرارشدییعنیچه؟
منکهنوبختتریندولتایرانهستم
اینکهبدبختوگرفتارشدییعنیچه؟
طبقآماربههرکوچهوبرزنکاریست

اینهمهکار...توبیکارشدی؟یعنیچه؟
شغلکاذببکندجامعهراخوارومریض
کشورم!بازتوبیمارشدی؟یعنیچه؟
ایکهبادیپلمردیوسرواسمپدر

جایماواردبازارشدی...یعنیچه؟
ایوزیریکهدوصدشغلبهگردنداری
مستازپولوشکمدارشدییعنیچه؟

ایوزیریکهزآوارفراریبودی
برسرمملکتآوارشدییعنیچه
میکنمبازسوالیزتواینسلجوان

علتشچیستتوبیکارشدی؟یعنیچه؟
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افشار جابری

ساعت06:00
ازخواببلندمیشـــود،زنـــگتلفنشراقطـــعمیکند.

میخوابد. دوبـــاره

ساعت11:00
ازخواببلندمیشود.تلگرامراچکمیکند.

ساعت11:45
ازتخـــتخـــوابجدامیشـــود.تلفـــنهمراهـــشرابه

بزند. بـــهصورتـــش آبی مـــیرود شـــارژمیزند.

ساعت12:15
ســـرمیزناهارحاضرمیشـــود.همزمانتلگـــرامراچک
میکنـــد.جبههگیریهایسیاســـیجدیدرابـــرایبقیه

ند. ا میخو

ساعت13:00
کارخاصیانجامنمیدهد.

ساعت13:30
هنوزهـــمهیـــچکارخاصیانجـــامنمیدهـــد،نمیدانم
ملتچجوریمیتواننـــدهیچکارخاصـــیانجامندهند؟

ساعت14:00
خوشـــبختانهاخبارشـــبکهیکجورشد.داشـــتآبرویم

روزانـــهمیرفت. برنامهی یـــک عنوان به

ساعت16:00
مدتهاســـتاخبارتمامشـــدهولیمرتیکهپانمیشـــود
منـــه؟ تقصیـــر ایـــن االن بـــارش، و کار دنبـــال بـــرود

مبل. روی اســـت شـــده ولو همینجـــوری

ساعت17:08
لباسمیپوشـــدوبـــرایخریدمـــیرودبیـــرون.ولیبا
شـــناختیکهمـــنازحضرتشپیـــداکردمقطعادســـت

اســـقاطی. مردک برمیگـــردد، خالی

ساعت19:30
خبرمرگشبرگشت.

ساعت20:30
میخـــوادشـــامکوفـــتکنـــه.بـــااونخیکـــشرعایتم
نمیکنه.ســـسســـفیدرومیزنهتنگســـسقرمز،الی

نـــونمیکشـــهباال.

ساعت23:00
فوتبـــال،خـــاکبـــرســـرطرفـــداربارســـاهمهســـت.

خداوکیلـــینریـــمســـکتهکنیـــمهمـــهبـــاهم؟

ساعت00:00
همینجـــوریعددشقشـــنگبـــودگذاشـــتم،دلمونبه
ایـــنچیزاخوشـــهدیگـــه،تـــازهنیمـــهیدوممیخواد

بشه. شـــروع

ساعت01:30
پرروپرورســـاعتروکوکمیکنهواســـهشـــیش.خواب

آخرشباشـــهبهحـــقپنجتن.

روزهای تعطیل خود را چگونه می گذراند؟

هیجوری!

33

96
اه 

ی م
- د

ار 
گ ک

هن
فر

مه 
ه نا

یژ
و



محمدامین میمندیان

+سامعلیکم.مومنیهســـتم،برایآگهیاستخدامتون
اومدم.

-ســـام.ولـــیمـــامنشـــیبـــاروابـــطعمومـــیبـــاال
. ســـتیما ا میخو

+بلهخبمنتویدانشگاهروابطعمومیخوندم!
-بـــهمدرکنیســـتکهاالنتـــوکماهمباشـــی،مدرک

غیرحضـــوریبهتمیدن.ســـابقهکارچـــیدارین؟
+بنده6ســـالمنشـــییهشرکتمهندســـیبودم.دیگه

بهعلـــتجابجاییمنـــزل،مجبورشـــدمولشکنم.
-بسیارخب.قابلیتهایویژهچیدارین؟

+رتبـــهبرترمســـابقاتتایپ10انگشـــتیدارموبهچهار
زبانانگلیســـی،اسپانیایی،فرانســـهوعربیمسلطم

-هندیچی؟
+نه!چطور؟

-هیچـــییـــهفیلـــمهنـــدیدارمگفتمآخرشـــبباهم
تماشـــاکنیم.راســـتیشـــباتاچهســـاعتیاضافـــهکار

؟ نی میمو
+شـــب؟!ولیســـاعتکارشـــرکتکهتا3بعدظهره.من

نمیده. اجازه بیشـــتر شوهرم
-متاهلینمگه؟
+بلهچطورمگه؟

-هیچـــیهمینجوری.شـــمابفرماییدماباشـــماتماس
میگیریـــم.خدافـــظ.بیـــرونرفتیـــنبگیننفـــربعدی

. د بیا

+سامآقابرایاستخداماومدم.
-شماکهآقایی.ماخانممیخوایم.

+نوشتهبودینترجیحاخانم،نهکهحتماخانم.
-خباالنترجیحمخانمه.شـــمابفرمایید،ترجیحمون

باهاتون. میگیریم تماس شـــد عوض

+ســـامآقایرییسخوبیـــن؟مننازنینمبرایمنشـــی
اومدم. گری

-بهبهچقدراســـمتونبهتونمیاد.بفرماییدبنشـــینید.
سالتونه؟ چند شما

+من27سالمهویهپلنگفروردینیمغرورم.
-اصنپلنگـــیازوجناتتونپنجهمیکشـــه.ســـابقهکار

چـــیدارین؟
+تویهآتلیهبودم.

-بهبهعکاسینپس؟
+نه!منمدلبودم.

-میگـــمقیافتونآشناســـت.خباشـــکالنـــدارهاینجا
تجربـــهکســـبمیکنین.ســـابقهکاربایدازیهجاشـــروع

بشـــهخب.ســـرعتتایپتونچطوره؟
+باگوشیفینگلیشخیلیتندمینویسم.

-همونـــمخوبـــه.کمکـــمیادمیگیـــری.االنـــممرحله
اولروقبـــولشـــدی.مرحلـــهدومروفرداعصـــربیاین
بهایـــنآدرس.االنـــمبیرونمنتظرباشـــینتـــامنبیام

نمتون. برسو

ترجیحا 
خامن

 اب 
روابط 

عمویم
 ابال

 زهرا طاهری
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سید مهدی طیار

جدمـــانمارکوپولو،اهلغـــرببود.یـــکروزآمدچینزن
گرفـــت.بعدبدجـــوریرفت؛بـــهطوریکهبرنگشـــت.این

شـــدکهبهافســـانههاپیوست.
مارکـــو،میراثملموســـیبرایمـــاباقینگذاشـــت؛ولیتا
دلتـــانبخواهدناملموسونامحســـوسبهجاگذاشـــت.

او،جادهابریشـــمرابـــهماآموخت؛کهاصوالجادهنیســـت،
راهاســـت.راهیبرایکســـبوکار.ونهراهی،کهراههایی؛

چونبهتعدادچینیها،راههســـتبرایابریشـــم.
جادهابریشـــم،بـــهجاییختمنمیشـــود؛چـــونهمهاش
»شروع«اســـت.اوتهندارد.ازچینمیجوشـــدوبهاطراف
امتـــدادمییابـــد؛همانطـــورکـــهلقمهبهســـویشـــکم

میخزد.شـــکمیکهســـیریناپذیراســـت.
برخـــیمعتقدندمارکونـــهتنهابهچیننیامـــده،بلکهاصا
ســـفرنکرده؛وماجراهایشرارابینهودواراقتباسنموده.
همینمنشاو،میراثنامحسوســـشبرایماســـت.مارکو،
مارکشـــد؛چونرابینهـــوددرونشماهربـــود.اویادداد
وقتییـــکمارِکبرنـــدراکشمیروی،تمـــامدانشفنیو
متخصیصـــنوکارخانههاوحتـــیبازارشرابـــهنامخودت
ســـندزدهای.میتوانیبـــاچنینمارکی،چوبخشـــکرا

جایبازیگربفروشـــییااجـــارهبدهی.
اکنونایـــنفـــن،درچینبومیشـــده.حاالکنفســـیوس
درونمـــامیدانـــدزبالهطـــایکثیفنیســـت،خیلیهم

تمیزاســـت؛فقطافزودنیهـــایمجازکم
بهدارد.مافتوشـــاپراازرسانهها
کارخانههـــاتوســـعهدادهایـــم.
را »ســـرب کیمیاگری، میدانیم
طـــاکردن«نیســـت؛»باســـراب
هنر اســـت. کردن« ســـیراب

ایـــناســـتکـــهبا
آشـــغالاشتغال

ینی. فر بیا

اینطوریاســـتکهبـــا»تقریباهیچ«میتـــوان»تقریباهمه
آورد. دست به چیز«

اکنـــونازمـــانپـــرس»چـــهبـــرایفـــروشآوردهایفرزند
مارکـــو؟«؛چـــونخواهیمگفـــت:اآلنیـــااآلن؟!

درحـــالحاضـــر،نـــوادگانمســـتقیممارکـــو،درچیـــن
پراکندهاندونوادگانغیرمســـتقیمشدرماچینپراکندهتر.
ماچینراکـــهمیشناســـید!؟ماچین،مابقـــیچینبزرگ
اســـت؛شـــاملتایلند،تایوان،فیلیپین،برونئـــی،ویتنام،
مغولســـتان،کامبـــوج،تیمورشـــرقی،اندونـــزی،الئوس،
مالزی،برمه،ســـنگاپور،مالدیو،ســـریانکا،نپـــال،بوتان،

بنـــگادشوفرزنـــدانآیندهمـــاچینیها.

چین و ماچین؛ و اشتغال اب آشغال

برو کارکن
مهدی کبیری و سعدی!

بروکارمیکنمگوچیستکار
بهجونتوگشتمولینیستکار

نگرتاکهدهقانداناچهگفت...
توجاتخوبههیمیزنیحرفمفت

که:)میراثخودرابداریددوست(
قبولدارماینجملهخیلینکوست

منآنراندانستماندرکجاست
یهبارتویعمرتزدیحرفراست

چوشدمهرمه،کشتگهبرکنید
چهمهری؟چهکشتی؟چهحرفازنید

نمانیدناکندهجاییزباغ
توباماسخنمیکنییاکاغ؟

پدرمردوپورانبهامیدگنج
دلمازسخنهاترفتهاستقنج

بهگاوآهنوبیلکندندزود
درآنخمرههاییپرازکودبود
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سیدیاسر مرتضوی

ملکالشعرایبهار:
درپیشدودریایخروشان،سپهپارت

بیدارنمودندفروخفتهفتنرا
پرخاشگرانریوگرگانوخراسان
سدگشتودلیرانهنگهداشتوطنرا

خوندرسرمنجوشزندازشرفوفخر
کردندزتنسنگروازسینهمجنرا

ملکالشـــعرایبهار،دریکـــیازقصیدههایشضمـــنمذمتبرخی
خودشـــیرینیهایعصرخودبهبیانگوشـــهایازتحـــوالتآنزمان

میپردازد.
ویکـــهازبیعرضگیمســـئولینمنفعلآنزمانمینالـــد،دهانبه
شـــکوهگشـــودهکه؛هایچرابرخیافرادباوجودداشـــتنپســـتو
مقـــامونفوذالزموامـــکانکســـبدوموقعیتوکیلووزیـــر،جربزه
انجـــامکاریرانداشـــتهوحاضرنیســـتندکـــهاوضاعزندگـــیخودرا
بهبـــودببخشـــندودربیبخاریفتنهگـــونوالکخودفـــرورفتهاند.
َمِلـــکگروهیازذخایـــرونخبگانآنزمـــانراکهبهامـــرپارتیوزد
وبندوحلمشـــکلدرامورمشـــغولهســـتند،همچونالگووناجی
معرفیکـــردهوباعثبیدارشـــدنجماعتخفتهوبیبخـــارمیداند.
ویهمچنینافـــرادیرانیزمعرفیمیکندکهبهمحـــضاطاعازامر
پارتـــیبازی،طبلرســـواییرانابخردانهزدهودربـــوقوکرنامیکنند
کهانگارچهشـــدهاســـت.)دراینجاباتوجهبهعـــدمایرانگردیالزم
شـــاعر،تمامایرانراتهران،شـــمالوشـــرقمیپندارد(شاعرکهکار
تمامآندســـتافرادخودشـــیرینازاقصینقاطایرانراکنایهآمیزو
تمســـخرگونهبهاســـتهزامیکشـــد،میگویدکهآنپرخاشگرانفکر
کردهانـــدباممانعتازانجامکارآنســـپاهبزرگمـــرد،وطنراهمچون

آرشدلیرانهنگهداشـــتهاند،امازنهار!
بهـــاردرپایـــانحسواقعـــیخـــودراازرفتـــاربرخیاین
تندروهاشـــفافبیـــانمیکنـــدومیگویدکهخـــونمنبه
جوشآمـــدهاســـتازاینتظاهربهشـــرفکـــهفخرگونهو
ریاکارانهبهقوهقضاییهمیکشـــانندکهانگارچهشـــدهاست
وآنزیـــرکمردان،دشـــمنهســـتندکهایـــنبیعرضگان
ســـینهخودراســـپرکردهاند.دریغازآنکهبداننـــدکهدارند
درمقابلپیشـــرفتایرانوایرانیایســـتادگیکردهوذخایرو

اعتبـــاراتمملکترازیرســـوالمیبرند.
اودرپایـــانبـــاگایـــهازپسرفـــتمملکتکهعلـــتآنرا
بیعرضگـــیبرخـــیمیدانـــد،آرزومیکنـــدکـــهآیندگان
عبرتگرفتهومســـیربالندگـــیایرانعزیزرافراهـــموازاین

روشاســـتفادهکنند.

»واژهنامه«
درپیش:دربین/مقابل

دودریـــایخروشـــان:اســـتعارهازدومقامچالـــشبرانگیز
وکالـــتمملکت و وزارت

ســـپهپارت:کنایهازگروهیزیرککهعمدتابـــهپارتیبازی
مشغولند

فروخفته:متوجهنیستند
فتن:اســـتعارهازبـــیعرضگیکـــههمچونفتنـــهدربین

برخیرســـوخکردهاســـت
پرخاشگران:کنایهازتندروها

سد:مانع)غیرازدیوارهمقابلآب،همچونلتیاناست(
مجن:سپر

وقتی برای پیشرفت اقتصادی به شعر گفتن متوسل می شویم

تفسیر الشعرا؛
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علیرضا تائبی پور

یومشنبهبیستویکمصفرالمظفرسنه1290
چندیروزیاســـتبـــهفرنگســـتانرســـیدهایم.وجود
مســـعودهمایونیسینهدردوزکامشـــدیدیعارضشده
وهیـــچاحوالشـــانخوبنیســـت.متوکاعلـــیاهللازخانه
بیرونشـــدهصـــدراعظم،هاتـــانماتانانودقرنوشـــان
منتظـــربودند.جمعیتزیـــادیدرراهوبیـــراهبود.اینها
اســـامندارند.زنهاســـرلختومردانکاهبرســـر.سوار
برکالســـکهبخـــارشـــدهراندیمبـــهســـمتهتزندورف

.)hetzendorff(
درمیـــداناصلیشـــهرامـــارتبزرگیبـــود.اعاحضرت
ســـوالفرمودنـــدپاســـخدادنـــدکهایـــنامـــارتبانک
)Bank(است.مشتاقورودشـــدند.دربیبزرگداشت.
ازکارآنســـوالفرمودند.پاســـخدادنـــددراینجادارایی
رعیـــتنگهداریوباشـــروطیبهصورتقـــرضبهامانت
دادهمیشـــود.بســـیارحـــظبردنـــد.دســـتورفرمودند
وجیهاهللمیرزاســـیاههایبنویســـیدازبرایســـاختبانک

شهنشاهی.

سفرنامه فرنگستان

ابنک هشنشاه

یومیکشنبهبیستودومصفرالمظفرسنه1290
ازآنجـــاکهحضرتباریتعالیجلشـــأنهســـررشـــته
ترقیوســـعادتممالکایـــرانرابکفباکفایتشـــخص
همایونســـپردهوایشـــانراحافظحقوققاطبهاهالیو
رعایـــایصدیقخودقـــرارداده،لهذادرایـــنموقعاراده
همایونایشانبهســـاختبانکشهنشـــاهیقرارگرفت.
عـــوامرعیتفیالفـــورتمامعایـــدیخـــودرادرآنقرار
دهنـــد.دســـتورگردیـــدهدروهلهنخســـتهـــزارتومان
قـــرضعادالنهازبهرتبرکملوکانهبهشـــخصشهنشـــاه،

ازبرایمخارجســـفرفرنگســـتاندادهشود.

یومدوشنبهبیستوسومصفرالمظفرسنه1290
ازجانبرحمتشهنشـــاهرعیـــتمیتواندتمنایقرضنکاحویککیســـهســـیبزمینینماید.ضمنـــاامرنمودند

نیمـــیازاینقرضدرهرنوبتبهاندرونیشاهنشـــاهتادیهشـــود.

یومسهشنبهبیستوچهارمصفرالمظفرسنه1290
ازبهـــرضمانـــتوممانعـــتحیـــفومیـــلبیـــتالمال
مســـلمین،شـــروطگرفتـــناینقـــرضبهداشـــتنچند
ضامـــنالدولـــه،ســـجلدوبنچاقملـــکرعیتـــیازدیاد
مییابـــد.ضمنـــارعیتبایدقـــرضرامضافبـــرثلثکل
آن،همراهبادوکیســـهســـیبزمینیعـــودتدهد.ایضا
دســـتورنمودندســـههـــزارتومانبـــهبرادرشهنشـــاهاز

بـــرایامورمستشـــارانممالـــکفرنگیدادهشـــود.

یومچهارشنبهبیستوپنجمصفرالمظفرسنه1290
باعنایـــتبهخوشـــامدرعیـــتصدیقازســـاختبانک
شهنشـــاهفیالفورصدهـــزارتومانازبهرتبـــرکملوکانه
بهشـــخصشهنشـــاهبرایمخارجسفرفرنگســـتانداده

. د شو
والسام.
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حال کار کردن ندارم
محمدرضا شکیبایی زارع

کمـــیهـــوشوحواســـمدهخدایا
خدایـــا ده اختاســـم رمـــوز
پـــولپاســـمدهخدایا بـــهدشـــت
خدایـــا ده اسکناســـم گونـــی دو
نـــدارم کـــردن کار حـــال کـــه

دلـــمدائـــمپـــییـــاراســـتدیگر
دیگر اســـت آوار بـــرســـینه غمش
دیگر اســـت کار غمخواریم همیـــن
پـــدرچـــونپـــولداراســـتدیگر
نـــدارم کـــردن کار خیـــال

لـــرزش بـــه میهمانیهـــا در دمـــی
دمـــیبـــادوســـتاندنبـــالورزش
دمـــیهمدرپـــیشـــادیوگردش
زمانازدستمندررفتهچونکش
نـــدارم کـــردن کار مجـــال

امین شفیعی
یاعلیداییوعلیپروینبشودهادیعاملکاذب،بشودیکادادرآورخوببشودصافومایلکاذبیاکمربستهدرعروسیهابخرددرسواحلکاذببشودپولداروویایی،بادوسهتامعامله،کاذبیاکهداللارزوسکهشودبخردهیوسایلکاذبیاکهدرکوچهکوچهباوانترژلب،الکوریملکاذبرفتدرمتروتاکهبفروشدرفتسویمشاغلکاذبدستآخرجوانبیچارهبستباسیمبکسلکاذبآرزوهاومشکاتاوراشاملشبودشاملکاذبگرچهصدشغلشاملشمیشدبزندچندتونلکاذبخواستبرکوهمشکاتخودشباگذرازمراحلکاذب،یکجوانبود،عاقلکاذب

یفردوعادلکاذب
یاعل

ندارزشغذاییرا
بشک

روشدفافلکاذب
بف

دمویتامگربشود
فرکن

مندخوشکلکاذب
یکهنر

بشودمولویقابی

عدیوبیدلکاذب
یاکهس

ویشعرخودفریاد
بزندت

شنومحفلکاذب
تویهرج

کندانتقادازدولت
هی

کیاکهفلفلکاذب:
بانم

ایچرخصنعترا
چهکسیپ

اچوبآتلکاذب،
بستهب

بینرایهاگمشد
یا:چرا

مهرایباطلکاذب
آنه

اکهاینمعادلههم
ویقین

دبازحاصلکاذب
میده

سهمنشینبودن
سپسازتر

سهتااراذلکاذب
بادو

شعرخودمیافزاید
آخر

کخطحایلکاذب:
رویی

یکهمنبیانکردم
مشکات

شبودمشکلکاذب
همها

دلمچوندربوداغاناســـتاینجا
ُششـــمباخاکیکساناســـتاینجا
بـــهســـینهآهســـوزاناســـتاینجا
اینجا اســـت پریشـــان هـــم قلبم و
نـــدارم کـــردن کار طحـــال

بـــاال ابیـــات ایـــن نیســـت بهانـــه
بـــهعنـــوانمثـــالاصـــاهمینجا
مهیـــا شـــد کـــه چیزهـــا تمـــام
کبـــابوجنـــسخوبـــمهســـتاما
نـــدارم کـــردن کار ذغـــال

همه  چی کاذب
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رسول شاکرین
وچنـــانمینماینـــددربـــابحواشـــیوکنـــارمیگیرنـــدازاین
خصلـــتکهگویاخصلتیاســـتناپســـندومرتد،وتـــوایفرزند،
بـــدانکهانســـانهرچـــهپـــرحاشـــیهتر،بهتـــرواگرنـــانزیاد
بخواســـتيدراینمشـــاغلبجـــویکهفوتبـــالوهنـــراعظمآن
اســـتوهرچهدراینبحـــورغرقهگشـــته،ازاستســـراغخویش
پشـــیماننگشـــتهودرخبراســـتازابوالهولفوتبالیســـتبلخی
که:فیالفوتبالالحواشـــيالکثیـــر،المالالکثیروســـودالکثیر.
وآگاهببـــاشکهدرفوتبالهرچهتمارزبیشـــتر،دیدههابیشـــترو
حواشـــیاتبیشـــترواگردرتوانداری،گاهـــیدرحضورمردمانت
درنـــیقلیانبـــدمتاعادلمرتـــورادرنودمطرحبکـــردهوبرایت
حواشـــیبســـازدوازگنجشککاشیمشـــیمنقولاستکهاطلب
بالحواشـــی،تـــابیفتیفـــیالحوضالنقاشـــیوحوضنقاشـــی

اســـت. مایه و پول همان
واگرفوتبالیســـتینگشـــتی،بطلبتامرادتهمیهنرباشـــدکه
صـــدرآنبازیگریســـت.دماغبـــهزیرتیغبســـپاروگونـــهبکارکه
شـــبیهمرادناآنجلیناجولیشـــویتامریدانتدرانوارقدوســـیات

غرقـــهبگردندوبازارتهمیداغشـــود.
ودرهنرهرچهفنپیجتبیش،دوســـتانتبیشـــترکهحواشـــی
درهنرازجانبدوســـتاناســـتوچونانماهیایبـــودفیالبحر
کهشـــکاربایـــدگردد،چراکهدســـتزیاداســـتوخـــودهنرمند
پنداربســـیاروگرنجنبی،اخبارتکارنشـــدهوآرتیســـتنخواهی

. شد
وبـــدانایفرزنـــدکهاگـــردیگرتـــوفوتبالیســـتیـــاهنرمندی
نشـــدی،بهجانهمینوشـــمهـــایپاپـــرم،ازهمیـــنارثهم
محرومـــتمیکنم،واگردرگیرحواشـــینشـــوی،عاققابوســـت

بنگارند. قابوســـنامههادروصفـــش تـــا میکنم
دیگـــرخوابممیآیدگیانشـــاه،باشـــدکهحواشـــینـــگارخوبی

شوی...

بابی گمشده از قابوس نامه

سعید باقریابب الحوایش یف املعاش 
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طاهره اباذری هریس

درکلجهاننیستکسیخوارترازمن
بیپولترازبندهوبیکارترازمن

ازغصهیآیندهچومنکیستکهباشد
بیخوابترازچشمموبیدارترازمن

مدرکنگرفتمکهبگیرمزپدرپول...
کیدیدهمهندستروسربارترازمن

فردینشدازلطفهمینجیبپرازباد
درچشمهمهبیخودوبیعارترازمن

چونپارتیخوبوژنمرغوبندارم
هرگزنشدهمردگرفتارترازمن

باخانهومالیکهندارمچهکنممن؟!
پیدانشودسینگلبییارترازمن

ازلطفهمینشغلنچسبیکهندارم
درکلجهاننیستکسیخوارترازمن

فروغ زال

میـــزانکارمفیـــداداراتاینجوریـــهکهکارمندامثـــلنفتالین
میمونن.اولشســـالمودرســـتهسرجاشـــوننشستنبعدش
بهمـــرورمیرنزیرمیـــزخوراکیمیخورنویکســـاعتمونده

بهناهـــارهمکامامحومیشـــن.انـــگارازاولنبودن!!!

امیر معظمی گودرزی

بیکارترینآدمدنیاکاراستاصابهسراغمننمیآیدکارآنچهنشودهیچمهیاکاراستآرامشامروزوفرداکاراست

ر از من
ابرت

رس
ر و 

س ت
یک دیده مهند

باسیلیسرخ،چوناناریمهمهحسن یاوری
درُفرجهیسختکردگاریمهمه
حاالکهبهوعدهیتوداریمامید
باوعدهیپوچتسرکاریمهمه

مهدی پاپی

وزارتپـــولوســـرمایهدرنظـــرداردبـــرای
تکمیلیکادرمدیریتیخـــودازمیانجوانان
مســـتعدومتعهدوتحصیلکـــردهگزینشو

. آورد عمل به اســـتخدام
شرایطگزینشواستخدام

آزمایشژنتیـــک)بهمنظورکشـــفژنهای
برتـــرازمتقاضیـــانآزمایشژنتیـــکگرفته

خواهدشـــد(
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حورا بیانی فر

تابهحالبـــایکفالگیربحـــثعلميانجـــامدادهاید؟!
میدانـــمعجیباســـتوکارفالگیرچیزدیگریاســـت.
اماخـــوبفالگیرمربوطهحواســـشبهبیـــکاریمنبود
وبـــرایحلایـــنمعضلبهکِفدســـتدولـــتاحتیاج

داشـــتکهمتاســـفانهدردسترسنبود!
راســـتشرابخواهیـــدمندرپارکنشســـتهبـــودموبه
مشـــکاتمفکرمیکـــردم.بهزنـــمکهبرخـــافتمام
زنانشـــهرکهدغدغهحضوردراســـتادیومرادارند،از
مننانشـــبمیخواهد!بـــهفرزندانمکهازمنســـهم
بازی، اوغاتفراغـــتمیخواهنـــد،اصامگرخالـــه
فوتبـــالبـــاتـــوپدوالیه،گرگمبـــههواو...ســـهم
میخواهـــد؟!درهمیـــنفکرهـــابودمکـــهفالگیری

کنارمنشســـت.
-بذافالتوبگیرووووم!توبیکارشدیدرسته؟!

بـــاتعجـــبســـریتـــکاندادموگفتم:»تـــوازکجا
» ! نی؟ میدو

گفـــت:»منهمهچیـــزرامیدانم،امـــامیدانمکهتو
هرروزصبـــحبرایخانـــوادهاتنانمیخـــری.نان
خوریبیکاریاســـتونانخریطبـــقمعیارهای
دولـــتشـــغلپـــارهوقـــتمحســـوبمیشـــود!
بنابراینتوبیکارنیســـتیوفقطالزماســـتبراي
یکزندگـــیبهتربهدنبالشـــغلدومباشـــی!«
+شـــغلدوم؟!پـــسبـــاقانـــونمقابلـــهبـــاچند

شـــغلههاچـــهکنـــم؟!
-نبایـــدنگـــرانایـــنموضـــوعباشـــی.هزینهها
باالســـت،حتیفرزندآقـــایوزیرهـــمزیرخط
فقرقـــراردارد،بـــرایپنچـــریمازراتیاشبه
ســـختیمیتوانـــدپـــولجـــورکنـــد.دختر
آقـــایمعـــاونهـــمبایـــدتمـــامتعطیات
رادرخانـــهبماندزیـــراویایـــیندارند.
میبینـــی؟!مدیرانوضعیـــترادرک

میکننـــد،

وتواگر
تواناییهایخودترا

نشانبدهیشاملاینقانوننخواهی
شد.

یـــادحرفهایبـــرادرمافتـــادمکهمیگفـــتچندشـــغلههانیز
مشـــکاتخودشـــانرادارنـــد!خســـتگیوفشـــارکارموجود
ممکناســـتباعثتماساشـــتباهی،جابجایـــیوامکاندر
حســـابهایاشـــتباه،بخشنامههـــاینامربوطو...بشـــود.
بـــرادرمتعریـــفمیکردکـــهمدیـــرکلمجموعهشـــانبرای
ترخیصشـــیرخشـــکهایشـــوهر-خانمایکـــس-تماس
گرفتهبـــود،درصورتیکهشـــیرخشـــکهامربوطبـــهاداره
دیگـــریبودکهآقـــایمدیردرآنجـــانیزجزوهیئـــتمدیره

! د بو
فالگیردســـتمراتکاندادوگفت:حواســـتکجاســـت؟!در
هـــرشـــغلیکهرفتـــیحـــواسجمعبـــاش.امـــامهمتراز
آنایناســـتکهبهدنبالشـــغلمـــوردعاقهاتباشـــي،
تنهابـــافعالیتدرشـــغلموردعاقهاســـتکـــهراندمان
کارافزایـــشپیـــدامیکند.اکنـــونمدیریتشـــغلمورد
را نیســـت!خـــاوری مدیـــران از بســـیاری عاقـــه
میشناســـی؟!شـــغلموردعاقهاشاختاس
بود،مدیریتراکنارگذاشـــتودرشغل
موردعاقـــهاشبهموفقیترســـید.
البتـــهتـــوعایقـــترابـــاعقـــل

کن! انتخـــاب
دید فالگیـــر بـــاصحبتهـــای
کردم پیدا زندگـــی در جدیدی
ســـوالهای میخواســـتم و
اما بپرســـم، او از بیشـــتری
رفتتـــابـــهکاردومشدر

برســـد! آژانس

دغدغه تمام زنان شهر رفتن به استادیوم است!

بذا  فالتو بگیروووووم
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فاطمه سادات آزاده

نتایجتحقیقاتمختلفنشانمیدهدکهساعتکاریمفیداداراتمابهمقدارقابلماحظهایکشندهاست.برهمیناساس
الزماستدرجذبکارمنداندقتبیشتریبهعملآیدومدیرانباکارمندانخاطیبرخوردنمایند.بههمیندلیلخودرا
موظفدانستیم،باتهیهمطالبیدرقالبدفترچه،مدیرانراباانواعکارمندآشنانماییمتادرانتخابآنانباآگاهیدوباره

اشتباهکنند.

الف:کارمندخودمهمپندار
ایندستهازکارمندانکهغالبًادارایمدرکفوقشلیسانسوباالترازآنهستند،هیچوقتنسبتبهکارخوداحساس

خوشایندیندارندوبازاویهیزیرپلکیوازپایینبهباالنگاهمیکنند،زیراخودراشایستهپستهایباالترمیدانندوهمیشه
بابیعاقگیکارهارادنبالمیکنند.بادیدنهمیننگاهبیدرنگآنهاراعزلکنیدتابفهمندرئیسکیست.

ب:کارمندهمیشهتعطیل
ایندستهازکارمندانحقوقراحقالنفسخودمیدانند.بعضیازآنهافکرمیکنندهمینکهزندههستندونفسمیکشند،
خودشخوشخدمتیبزرگیبرایجامعهایرانوتمامبشریتاست.اغلبروزهایسالدرمحلکارحاضرنیستندوشمافقط

اسمیازآنهارادرادارهخودمیبینید.اینافرادغالبًابهیکرشتهدیانایمحکممتصلشدهاند.

پ:کارمندکار
اینافرادازمهارتبسیارباالییدرامرپیچاندنمسائلبرخوردارند.غذایموردعاقهیآنهانیزاسپاگتیاست.این

کارمندانیکمسئلهسادهراباهزارراهحلپیچیدهبرایشماتوضیحمیدهندکهفکرکنیدکارسختیاستوبرایحلآن
نیازبهچندمتخصصدارید.سپسایشانمتخصصینبسیاریراسمتدفترشماروانهکردهوبهخاطراینخوشخدمتیاز

شماتقاضایتشویقدارد.

ج:کارمندآهنی
کارمندانیکهمانندآدمآهنیمنتظرشنیدندستوراتشماهستندوازخودهیچارادهواختیاریندارند.درابتداشایداز

داشتنچنینکارمندانحرفشنووبلهقربانگومسرورومشعوفباشیداما،بعدازمدتیمتوجهخواهیدشدکهتمامکارهارا
خودتانانجامدادهایدوایشانتنهایکبلهقربان،شمارامیهمانکردهاند.محققانعلتاینرفتارراخشکبودنعضات

آهنیآنهامیدانندوپیشنهادمیشودآنهاراذوبکردهوگلدانهایفلزیبسازیدوفضایادارهرازیباکنید.

د:کارمندزحمتکش
اینگونهازکارمندانکهازگونههاینادرهستند،کارمندانیهستندکهبیهیچچشمداشتیبهوظیفهخودبهدرستیعملکرده
وآنقدرعاشقکارشانهستندکههیچگاهنسبتبهکوتاهیهایشمامعترضنمیشوند.میازارکارمندیکهزحمتکشاست/
کهآهداردوآهشآدمکشاست.اینکارمندانسوژههایجذابدوربینهایخبریهستندوخبرنگارانبرایپیداکردنشان

تشنهاند.اگرازاینکارمندانداشتیدحتمًارسانهایکنیدوکلیادارهوشرکتتانرامعروفکنید.

: پاورقیها
-برایفرارازتنبلیبعداز
تعطیات،ازپذیرفتنپیشنهاد
تعطیلیبینالتعطیلین
بپرهیزید.حتیاگرخودتان
قصدآمدننداریدبگوییدکه
هستیمومیآییم.تمامکارهای
خواستهشدهقبلوبعدازتعطیلی
رالیستکردهودراختیار
کارمندتانقراردهیدتابابه
یادآوردنآنمزهیتعطیاترا
دردهانشانمثلهندوانهابوجهل
کنید.
ممکناستکارمندشما
درخواستاضافهکاریکند.از
اینکهفکرکنیدبااضافهکاری
راندمانکاریادارهشماباال
خواهدرفتوکارهاسریعترانجام
خواهدشدسختدراشتباه
هستید.چوننهتنهاراندمانباال
نرفتهبلکهطبققانونکشسانی
کارساعتکاریهرچهبیشتر
کشبیایدکارهانیزکشمیآیند.
پیشنهادمیشودازهمانرسم
. دیرینهجیمشدناستفادهشود
-برایدادنتشویقیبهیکیاز
کارمندانخودحتمًاجوانبرادر
نظربگیرید.مراقبباشیدسایر
کارمندانمخصوصًاسفارشیها
متوجهاینموضوعنشوندواالاز
تماسهایمکررپشتوانههادر
اماننخواهیدبود.

ابید 
بفهمند 

یک
 رئیس

 است! 

 دفترچه راهنمای استخدام کارمندان

یاری
ن 

مرا
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سمیه قربانی

بـــایـــکبرنامـــهکامازنانـــهدرخدمتشـــماهســـتیم.
بـــودکه برنامـــهامـــروزشـــاملایـــنبخشهـــاخواهد
امیـــدوارمبامـــاهمراهیبفرماییـــد:گفتگـــویتلفنیبا
شـــماخانمهـــایعزیـــزدرمـــوردکار،آمـــوزشتعویض
تایـــرتریلیتوســـطســـوزاننازنین،پرورشکـــرمخاکی
آفریقایـــیتوســـطبتیعزیـــزم،بخشجذابآشـــپزی،
پختپاســـتاباســـسآلپاچینوتوســـطآقایمیشـــلدر
خارجازاســـتودیو،گفتگویتلفنیهمخواهیمداشـــتاز
سلســـلهبحثهایباقیمونـــدهدرزمینهدفـــاعازحقوق
پایمالشـــدهزنـــاندرخشـــکیبـــاحضورکارشـــناس

دیانا. عزیزمـــون
خببریمســـراغبخـــشاولبرنامـــه،گفتگـــویتلفنیبا

شـــماخانمهایعزیزدرمـــوردکار
<تلفناول

-ســـامخانـــوم!مـــنرشـــتهژئومورفولـــوژیکفپـــوش
دانشـــگاهیخوندم،شـــوهرممتاجرپولواسکناســـه،یه
مدتیهســـتدچاربحرانپرســـنالیتیشـــدم.احساس
common people  میکنماگهنرمســـرکارمثلبقیـــه

. هستم
مجری:نظرشوهرتوندراینموردچیهعزیزم؟

-شوهرم؟اوااااصایادمنبودیعنیامضاشالزمه؟
مجـــری:نهعزیزمخودتـــواذیتنکنمهمنیســـت.کاری

همپیـــداکردی؟
-ازمدعوتکـــردنبارعایتروابطعمومیباال،وایســـتم

کنارماشـــیناازمعکسبگیرن.
مجـــری:حتمـــاموفقمیشـــیگلـــم،یهضـــربالمثلی
هســـتمیگه:بـــروروبارگرانیســـتبههرکـــسندهند،
پـــرطاووسگراناســـتبـــهکرکـــسندهنـــد.امیدوارم
هیچوقـــتروابـــطعمومیتدچـــارخزاننشـــهعزیزم!

-ممنونخانومی.

<تلفنبعدی
-سااام

مجری:چرانفسنفسمیزنیعزیزم؟
-راســـتشروبخوایـــنیهخواســـتگاربرامپیداشـــدهکه
ازبختکپـــکزدهمـــن،ازاونمفتخورهـــایروزگاره،
نمیدونـــمکـــدوممغـــزسوســـکتیلیـــتکـــردهای،تو
محلمونگفتهمنشـــاغلم!االنخواســـتگار،روپاشـــنه

درمـــونچنبرهزده،پیـــامدادهاالوبابایدبـــامنازدواج
کنی!متوجههســـتینکهچرامنبایدزودشـــاغلبشـــم

نوم؟! خا
مجری:خودتوکنترلکنعزیزم،تحصیاتتچیه؟

-مدیریتگیاهاندریاییخوندم.
مجری:راســـتشروبخوایاالنیهفرصتشـــغلیخوب
براتســـراغدارمولیگیاهینیســـتجانوریـــه!مراقبت
ازنـــوزاداناورنگوتانهـــایســـوماتراییکهماماناشـــون
اختـــالاعصـــابدارن.عاقـــهداریگلم؟خوبـــهبرات

مـــادریروهمبصورتفشـــردهتجربـــهمیکنی.
-خوبهازهیچـــیبهتره،طـــرفعیناختاپـــوسدارههر

روزبـــهیهرنگـــیدرمیاد.
مجری:بهپایهم،غرقبشینعزیزم.

<تلفنبعدیلطفا
-ســـامخانـــوممـــندکتـــرایژئـــوفیزیـــکتکنولوژی
هســـتهایکریتیکالبنیادیدارمدرحـــالحاضربیکارم.
شـــهرهدوســـتممیگهدکتـــرایبهایـــنبلنـــدیگرفتی
بشـــینیتوخونهکیکزرددرســـتکنیبراشوهرت؟ازم
خواســـتهبرمتومغازهعطرفروشـــی،قســـمتتستعطر

برایمشـــتری.
مجری:عزیزممطمئنباشدوســـتتبااینکارخواســـته
بـــریبراشمفـــتکارکنـــی.جیـــزجیگربزنـــنبعضیا،
حتمـــاروتبلیغکارتشـــممیزنهعطـــردلخواهتانراروی
مچدســـتدکتـــرایژئـــوفیزیـــکتکنولوژیهســـتهای
کریتیـــکالبنیادیتســـتکنیـــد.گولشرونخـــوریهکار

دارم. ســـراغ برات بهتر
-چی؟

مجری:پیـــامبازرگانیقســـمتتبلیغپودرکیـــکیهنفر
میخوایـــمالبتـــهباروابطعمومـــیباال.ببیـــناگهداری

بیاپـــیویعزیزم!
-اینمخاکبرسریهکه!

مجـــری:همینیهکههســـتنمیخوایبشـــینکیکزرد
خودتودرســـتکن.

مجـــری:بانـــوانعزیزحرفاتونروشـــنیدیم،ادامهگفتگو
بمونهبـــرابرنامههایبعدبهاســـتودیویبغـــلمیریموبا

آموزشســـوزی،عوضکردنتایـــرتریلی.

ایییییییییش 
ریواقعا بیکاری؟
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فرازهایی از وضعیت کار بانوان 
دریک برنامه تلویزیونی
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پیج مشاوره کاریابی و استخدام دکتر کاشف

فوق دکرتای کار!
شاهرخ بایرامی

<ســـارینا29ســـالو11ماههازتهران:باســـامخدمتآقایدکترکاشـــف،من
مدرکلیســـانسســـوممروهمگرفتم،آالندانشجویارشـــدم،آقایدکتر،تورو

خداکمککنیـــدبتونمیـــهکارپیداکنم.
•عزیـــزمباپشـــتکاریکهمندرشـــمامیبینمقطعاتنهاشـــغلیکـــهمیتونی
توشبهموفقیتهایبیشـــتریبرســـیهمیندانشـــجوبودنه!درانجامشـــغل،
خـــودترومحـــدودبـــهدرآمدنکن!ســـعیکنهمینشـــغلیکـــهداریمحکم

بچسبی!ببینمشـــماازدانشـــجوهایمننبودی؟
<ارشـــیاپرشـــیاباز:آقایدکترمانســـلدرنســـلرانندهبودیم،یعنیخدابیامرز
آقاجونپدربزرگمونمپایهیککالســـکهچاهاراســـبداشـــت،منالبتهوســـعم
نرســـید،االنپیکموتوریپیتزافروشـــیام،ولیچونازاونخانوادههاشـــیمکه
خیلیبهتحصیـــاتاهمیتمیدیم،یهلیســـانسریاضیمحـــضخوندم.حس

میکنمپیکموتوریدرشـــانمنیســـت،راهنماییلطفا.
•بلهدوســـتعزیـــزکاماحقباشماســـت،مـــنتوصیهمیکنممحلشـــغلتون
روعـــوضکنیدوتـــوپیکموتوریبخشمرســـوالتبنیادملینخبگانمشـــغول

! بشید
<دانیالمقالهپور:آقایدکترمنشـــغلمنوشـــتنپایـــاننامهومقالـــهISIبرای
دانشجوهاســـت،تـــویزیرزمینمتـــروککارمیکنیـــم،آیااینطـــرزبرخوردبا

درســـته؟ نخبهها
•قطعادرســـتنیســـت!بههرحالشـــماهمداریزحمتمیکشیپیشنهادمن
اینهکه،همهشـــماعزیزاندرمحلمناسبیساماندهیبشـــیدو...همتونجمع
کننیـــهجااعدامکنـــنکههمهراحتشـــن،اینچهباییهشـــماســـرمملکت

آوردینآخـــه،نهولمکنببینـــمایناازجونمـــاچیمیخوان!
<سارینا29سالو11ماههازتهران:دکتووووررر

•بعلهببخشیدحواسمنبود،آخهاعصاببرایآدمنمیذارناینا.
<قـــدرتب.ازبـــاال:ســـامآقایدکتـــر،منآدمخیریهســـتمکهیکســـری
وامبانکـــِیراهانـــدازیکســـبوکارگرفتم،هنـــوزتبدیلبهبدهیبانکینشـــده!
قصـــددارماونرودرکارهـــایخیرخواهانهدیگهایمصرفکنـــملطفاراهنمایی

بفرمایین؟
•خواهشمیکنمقربان!شـــماچرابااینحالتونتشـــریفآوردیـــناینجا،جون
منکـــهقابلینداره،ســـارینا29ســـالو11ماهـــهازتهرانفداتونبشـــه،بامن

راحتبـــاشمنودکترک.صـــدابزن!منتـــوپیویخدمتمیرســـم!

آگهی اب َزر ابزرگاین

محمد حسین علیان 
بشتابیدبشتابید!بارجدیدرسید

رم32گیـــگبـــهقیمترم2گیـــگ،مداد
کـــشاضافه بـــاخـــط رنگـــی24رنگـــه
ُگلی،شـــلوار مـــداد قیمـــتیکدانـــه به
لـــیبهقیمـــتپیژامـــهمامـــاندوز،چاقو
ضامنداربـــاضمانت،ژیلتژلـــهای،بوگیر
دستشـــوییباسنســـوربویـــاب،پاوربانِک
offخـــورده،لـــوازمالتحریرداراوســـارا
خارجیبـــدونسانســـور،ســـجادهومهر
مشـــهدچینیوانواعواقســـامپوشـــاک،
موادبهداشـــتیوغیـــربهداشـــتی،لوازم

کامپیوتـــری،خـــردهریـــزهوازاونا.
همـــهزیرقیمـــتزیرزمیـــنبـــازار.فقط
کافیســـتیکبارامتحانکنیـــد.وایوای

وای!
بـــاتشـــکرقاچاقچیشـــهر.گواهـــینامه
اطمینـــاننداریم.ولیهـــمگواهیداریم،

هـــمنامهوهـــماطمینان
آمـــادههمکاریبابـــاکلیهفروشـــندگان،
مصرفکنندگان،دســـتفروشـــهایمترو،
پیرزنهایمشـــتریجورکـــن،برنامههای

بیاسپانســـرتلوزیـــونواینترنتی.
ماشماراباآنورآبهامتصلمیکنیم.بدون
گمرک،بدونضرر،بدوندردوخونریزی.
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فروغ زال
هفتســـالهبودمکـــهیـــکرازخانوادگـــیرابرایمفاش
کردند.صدســـالقبلازهفتســـالگیام،جـــدمرحومم
کـــهبـــازردچوبـــهوتخـــممـــرغهمـــهدردهـــارامرهم
میگذاشـــتوبـــهُاملتـــیمعروفبـــود،بهدلـــشمانده
بوددکتـــرصدایشکننـــد.وقتیکـــهقراربودهرکســـی
یکنـــامخانوادگیانتخابکنـــد،انتقامـــشراازروزگار
بیمـــروتگرفـــتوفامیلـــیمبارکمانرادکترگذاشـــت.
امااینهمـــهآنرازنبـــود.رازبزرگتر»دکتـــر«صدازدن
مـــندرخانوادهبـــود!درواقـــعایندکتـــرآندکترنبود.
آندکترفامیلیامبـــودوایندکتر،آرزوهـــایدرگورگل

شـــدهاجدادم.
ازهمـــاندرسبابـــاآبدادمنرابهرگبارکاستســـت
بســـتندتاتمتکتابهایپیشدانشـــگاهی.یـــکروزکه
باخـــاکباغچهمـــانیککـــوزهســـاختهبـــودم،مادرم
گفت:کـــدامدکترذلیلمردهقلیانکشـــیدهکـــهتوقلیان
درســـتمیکنی؟!معلممهـــمگفت:بگذارگوشـــهاتاقت
ومدرکـــترادرونشبگذار.فقطیکنفراســـتعدادمنرا
تشـــویقکردکـــهآنهمپدرمبـــودوبههمینمناســـبت
مـــنرادرکاستســـتزنیآقـــایســـفالیزادهثبتنام

. د کر
ســـرجلســـهکنکور،هرتســـترابایدباتکنیکهایمن
درآوردیهمهاســـاتیدتســـتزنـــیاممـــیزدم،اماتنها
تکنیکیکهبـــهدردمخـــورد،قرابتمعناییبـــودآنهم

نهســـرجلســـهکنکور،بلکهوقتانتخابرشـــته!
منچندهـــزارنفرتاآرزوهـــایاجدادمفاصلهداشـــتمو
برایاینکهدلهیچکسنشـــکندرشـــتهگیاهپزشـــکیرا
انتخابکردم.ســـختیاشهـــمهماناولبـــود.بایددر
جواباینکهچهرشـــتهایقبولشـــدی،بـــهگونهایگیاه
پزشـــکیراتودماغیتلفـــظمیکردمکه»ایناهپزشـــکی

قبولشـــدم«شـــنیدهمیشـــد.موفقهمشدم.
چهارســـالرادردانشگاهگیاهپزشـــکیخواندموسهسال
ازهفتســـالیکهبایدپزشـــکیمیخوانـــدمراباخرجی
پـــدرمکـــهمثابـــرایدانشـــگاهمپرداختمیشـــد،در
آزمونهایاســـتخدامیشـــرکتکـــردم.آزمونهاییکه
اگرهرمـــاهدریکـــیدوتایششـــرکتنمیکـــردمکهیر

میزدم.
مدتـــیبـــودکهدرهیـــچآزمونیشـــرکتنکـــردهبودمو
کـــسنمیخاریدپشـــتمـــن،جـــزناخنانگشـــتمن.

اتفاقـــیافتـــادکهمســـیرزندگـــیامراتغییرداد.
یکیازدوســـتانمکـــهپرورشزنبورداشـــتوهمیشـــه

دســـتشتاآرنـــجدرکارهایخیـــربود،گفتبـــاحقوق
کارمنـــدیکـــهفقطپنـــجروزازمـــاهرامیتوانـــیدکتر
باشـــی.یکطـــرحبنویـــسووامـــشرابگیروتـــاآخر
عمـــرباســـودشصفاکـــن.حرفدرســـتوُپرحســـابی
بـــود.بایدیـــکطـــرحکارآفرینـــیارائهمـــیدادمووام
میگرفتـــم.طرحمـــنتولیـــدکوزههایســـفالیپرورش
دهنـــدهباکتریهـــایآزمایشـــگاهیبودکههمدرســـش
راخوانـــدهبودموهماســـتعدادشراداشـــتم.بـــهاندازه
شـــشآزموناســـتخدامیخرجکردمتابررســـِیطرحم
کمیزودترانجامشـــودوجـــواِب»نهاینطرحمناســـب
نیســـت«رازودتـــربگیـــرم.طرحمـــنبهدلیلنداشـــتن
ســـرمایهاولیهجهتپرداخـــتمالیاتوعـــوارضوبیمه
وســـدمعبرراهروهـــایادارهمربوطهردشـــدوبهیککار
هزارآفریـــنبرخوردکـــردکهبتوانددهانهمهمشـــکات

بـــاالراببنـــددوآنهـــاراراضیکند.
امـــااکنونمـــنبافروشســـواالتاســـتخدامِی»ادارهی
ســـاختکوزههـــایســـفالیباکتریســـاز«،چنـــدبرابر
زیرمیزیهایپزشـــکیدرآمـــددارمودکتـــرهمصدایم

. نند میز

همه رنج هایی که یک کارآفرین  باید کشیده باشد!

کار نیافریین!
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مهدی پیرهادی

عصمـــتخانـــمرادوماهاســـتکهمیشناســـم.پنـــجتاخانه
باالتـــرازمـــازندگیمیکند.دســـتبههـــرکاالییکـــهبزند،
متوجهاصلیاتقلبـــیبودنشمیشـــود.ازآنقدیمباخودش
عهـــدکردهبـــودهکـــهواردکنندهشـــوداماخواســـتگارشـــب
کنکورشکهاالنشـــوهرشاســـت،باعثشـــدهتاقولشرازیر
پابگـــذارد.بهراحتیمیتوانـــدفروشیککمپانـــیرابهصفر
برســـاندیابالعکس،کاریکندکهشـــعبههایـــشازکوکاکوالهم
بیشـــترشـــوند.نمیدانمازکجاجنسمیآوردولیهمهمحل

مشـــتریاوشدهاند.
اینهـــاراازحرفهاییکـــهمـــادرمدربارهعصمـــتخانممیزند
فهمیـــدهام.کلیمریدداردوجوریشـــدهکهبـــرایخانمهای
محـــلازچشـــماونیفتادنمهـــمترازآناســـتکهازچشـــم
همسرانشـــانبیفتند!خودمیکباردرکوچهبااوبرخوردداشـــته
ام،صـــدایخـــشدارومردانه،بـــاآنلبخندپـــتوپهن،هر

کســـیرامجبوربـــهفرمانبـــرداریازاومیکند.
مادرممیگفتکهدرجلســـهروزانهایکـــهعصمتخانمبرای
کنترلمحلراهانداخته،ازاوخواســـتهکـــهکارپدرراتبلیغکند
امـــاوقتیفهمیدهکـــهپـــدرمکارگاهتولیدکفـــشداردناراحت
شـــدهوگفتهکهتـــاوقتیبرندهایـــیمثل-پـــرادا-کفشتولید
میکنند،شـــغلپـــدرمباارفاقهمـــانخالهبازیاســـت.بعد
ازآنجلســـههـــمدیگـــرکمترمـــادرمراتحویلگرفتهاســـت.
یـــادماســـتآنروزکلیازحجـــماینترنتمرابـــرایاینکهپرادا
رابفهمـــم،هـــدردادموعکســـهاییازاینبرندرابهســـفارش
مـــادرذخیرهکردم.عکســـهارابراینشـــاندادنبـــهپدرممی
خواســـت.پدرمخیلیشـــانسآوردچوندرتولیداتشانخانم
هایرنگارنگ،حضورپررنگیداشـــتندودوســـهعکسبیشتر

دســـتمادررانگرفت!
آنشـــب،شـــبعجیبیبود.مادرمکهتاشـــبقبلشاگرکسی
ازکفشدرخانهحرفمیزد،بخشـــشدرکارشنبودواعدامش
میکرد،صحبتهایشراباکفششـــروعکـــردوازبرندهایتولید
کنندهآنگفت:»پـــراداصاحابمردهچهکفشـــهاییمیزنهها«
اینراکهگفت،شـــوروشـــعفرادیدم.آنهـــمدرچهرهپدرم.
چهـــرهایکههیچچیـــزازآنفهمیدنینبود.پـــدرکمیمکث
کردوگفت:»آرهخانماونا100ســـالهکهکفـــشتولیدمیکننو
بیشـــترآدمایمعروفازاوناکفشمیخرن«مـــادرمبانگاهیپر
ازامیـــدوالتماسگفت:»منـــمیهجفتپـــرادامیخوام«قضیه
عصمتخانـــمرابهپـــدرگفتم.وقتیپـــدرماجـــرارافهمید،
چهرهاشریســـتفکتوریشـــدوشـــروعبهدفاعازتولیداتو
زحمـــتکارگرانشکـــرد.امامـــادرمکهگوییجاشـــدندردل
عصمتخانـــموپزدادنبـــهزنعمووزندایـــیو...برایشاز
همـــهچیزمهـــمتربود،فقـــطیکروزبـــرایتهیهپـــرادابهپدر
مهلتداد.آنشـــبغـــذانخوردیم،یعنیغذایینداشـــتیمکه
بخوریم!دوتایـــیآنقدرازعصمـــتخانمعیبوایـــرادبیرون

کشـــیدیموریختیموســـطکهسیرشدیم.
شـــببعدپدرکفشآوردهبود،کفشپاشـــنهبلنـــدیکهتمام
مادربزرگهایدنیاباچشـــمغیرمســـلحهملوگویپراداراروی
آنبهراحتـــیمیدیدند.مادربرایاطمینانبیشـــترنشـــان
رویکفشـــهاراباعکســـیکهذخیـــرهکردهبودمقایســـهکرد.
همانبود،پرادا.داشـــتمشـــاخدرمـــیآوردم.شـــبقبلو

حمایـــتازتولیـــدداخلیکجاوکفشپـــراداکجا؟!
درچشـــمهـــایمـــادرمگرمایآغـــوشعصمتخانـــومرا
حسکـــردم.اوازمنخواســـتکهازکفشـــهاعکسبگیرم
وبـــاهشـــتگ-پـــرادا-مطمئنبـــرایخانمهـــایفامیل
بفرســـتم.پدرممخالفاینکاربوداماشـــب،شـــبمادربود

فرستادم. و
روزبعدمـــادرمپراداپوشـــیدوبعدازتداعیکـــردنتصویر
منـــارجنبـــانبرایمـــنوحفـــظتعادلشرفتکـــهبعداز
مدتهادرجلســـهعصمـــتخانمشـــرکتکند.امـــاَجلدی
برگشـــت.معلومبـــوددقایقپرحادثهایداشـــته،جلســـه
عصمـــتخانـــمراکهنمیشـــدنصفـــهنیمهرهاکـــرد.به
ســـوالهایمنجوابـــینمیداد.جـــوریکهانگارکســـیرا
نمیبینـــدوصدایینمیشـــنود.کـــمماندهبـــودازترس
خودمراخرابکنـــم.عصبانیبود،عصبانیترازآنشـــبی
کهبـــرایخریدپرادابـــهپـــدرالتیماتیومدادهبـــود.تلفن
رابرداشـــتوشـــمارهایگرفت.نمیدانســـتمچهکســـی
پشـــتخطاســـت،بیچارهزیررگبـــاربود.ازهمیـــنرگبار
متوجهماجراشـــدم.پدرمبـــهتواناییهـــایعصمتخانم
ایماننداشـــت،بههمینخاطرلوگویپـــرادارارویکفش
تولیدیخـــودشدوختهبود.عصمتخانـــمهمکهخودش
جنـــسشـــناسماهریاســـت،مـــادرمراجلـــویاعضای

جلســـهشســـتهوآویزان
بود. کرده

مـــادرم ایـــنروزهـــا
خانه از کـــم خیلـــی
بیـــرونمـــیرودوبا
کســـیحـــرفنمـــی
زنـــد.پـــدرمدرایتالیاو
بـــرایگرفتـــننمایندگی
مـــیکند.من پراداتاش
همبـــاتعـــدادیازمردهای
عصمت ضد کارهـــای محل،
خانمیراشـــروعکـــردهایم.

عمصت ِپرادایی
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طرح و اجرا: فروغ زال
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telegram:@rahrahtanz
www: rahrahtanz.ir
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