
محمدامین  میمندیان

اگه  مغز داری 

تقلب کن!

با بچه ها مشـــغول »پـــاالم پولوم پلیچ« 
بودیم تا هرکس تک آورد صاحب آخرین 
لقمـــه نیمروی ته تابه بشـــود که پدرام 
دانشجوی ترم ۱۱ حسابداری با ناراحتی 
وارد بوفه شد و یک راست آمد سر میز ما 
و دســـت هایی که برای پاالم پولوم پلیچ 
روی تابه نیمرو جمع شده بودند را کنار 
زد و گفـــت: من تک آوردم! و بعد چنان 
ته تابه را لقمه کشـــید که انگار با مایع 

ظرف شویی پریل شستنش! 
حمید دانشجوی رشته مدیریت بورس 
شاکی شـــد و داد زد: تو که پاالم پولوم 
نکردی، بعدش هم تو اصال تو این نیمرو 

سهم نداشتی! 
پدرام گفت: نمره امتحانم تک شده بابا، 

بازم ریاضی یک رو افتادم!
مسعود دانشجوی رشته پزشکی گفت: 
مسخرش رو در آوردی ها یه بار تقلب کن 

پاس شه بره دیگه! 
پدرام زبانـــش را گاز گرفت و گفت: من 
اگـــه پنج بار این امتحـــان رو افتادم به 
خاطر عدم تمرکزِم، خنگ که نیســـتم 

تقلب کنم!
مهدی دانشجوی خبرنگاری گفت : مگه 
خبرش رو نشـــنیدی که »افراد باهوش 

بیشتر سر امتحان تقلب می کنند«؟ 
مســـعود گفت: معلومه کـــه باهوش ها 
بیشـــتر تقلب میکنن، من خودم ســـر 
امتحـــان عملـــی در آوردن آپاندیس، 
هرچی گشـــتم آپاندیس بیمار رو پیدا 
نکردم طحالش رو در آوردم! اگه خنگ 
بودم و تقلب نمی کردم باید یه ترم دیگه 

می رفتم سر کالس آپاندیس!
همه دست هایی که برای پاالم پولوم پلیچ 
روی میز آمده بودن شـــروع به تشـــویق 
مسعود کردند. هاشم آقا از پشت دخل به 
پدرام گفت: بچه ها راست میگن، اشتباه 
منو تکرار نکن، منم اگه یکم هوش داشتم 
و تو امتحانات تقلب می کردم االن استاد 

دانشگاه بودم نه مسئول بوفه!

ناصر جوادی

یک روز خوب

ســـاعت زنگ می خورد، بازهم باید بروم 
دانشـــگاه. تلویزیون را روشـــن می کنم. 
مجری خیلی احساس بامزگی می کند، 
البته برنامه صبحگاهی نیســـت، برنامه 
تبلیغاتی یکی از کاندیداهاست، ولی نه؛ 
انتخابات که تمام شده، دارم گیج می شوم. 
تلویزیون را خاموش می کنم و راه می افتم.
آمدم صف تاکسی، خطی ها با غیرخطی ها 
دعوایشان شده، اعتصاب کردند و خط را 

بسته اند.
پیاده می روم سمت دانشگاه، دیر به کالسم 
رسیدم، نگران بودم، بیرون کالس همهمه 
است، اســـتاد پنج دقیقه تأخیر داشته و 
بچه ها می خواهند بپیچند به بازی، یعنی 
کسی اینها را مجبور کرده بود بیایند دانشگاه 

که انقدر فراری اند. دارم گیج می شوم.
با بچه ها می رویم تریای دانشـــگاه، یک 
تکه کیک با چای میشود 24 هزار تومان، 

برمی گردم و از آبسرد کن آب می خورم.

فرشته موسوی

صف هـــای کار ممتـــد، یا آزمون ارشـــد
پیـــش من مجـــرد، اعصـــاب می گذارد؟
وقتـــی در اجتماعـــم، همـــواره در نزاعم
در مخچه و نخاعم، اعصـــاب می گذارد؟
یا بازی زیرو دان ،در ایکس باکس اس وان
در ذهن نوجوانان، اعصـــاب می گذارد؟
گرمای توی تاکســـی، خط دفاع چلسی
در کله  چه شـــخصی، اعصاب می گذارد؟
وقتـــی که بار پنجم، پرونده می شـــود گم
آخر بـــرای مـــردم، اعصـــاب می گذارد؟
این میوه های درهم، هولوی مثل شـــلغم
اصـــال بـــرای آدم، اعصاب می گـــذارد؟

امین شفیعی

اعصاب نداریم

1- ندادن حق شهروندی
چه چیزی بهتر از استقالل؟ بحثم فوتبالی نیست؛ 
پس نگویید پرسپولیس. مثال وضعیت بارسلون را 
نگاه کنید. ای بابا! گفتم که فوتبالی نگاه نکنید. 
منظورم شهر بارسلون و ایالت کاتالونیا است که 
این همه سال است می خواهند شهروند اسپانیا 
نباشند ولی نمی توانند. حاال که میانمار از سال 
۱982 خودش آمده به 4درصد جمعیتش یعنی 
۶ تا هشت میلیون مردم روهینگیا حق شهروندی 
نداده و خیلی تابلو می گوید بروید برای خودتان 
حال کنید، یک عده کاسه داغ تر از آش شده اند. 
 درضمن به جای کارت ملی شـــهروندی به آنها 
کارتی داده انـــد که آنـــان را »خارجی« معرفی 
می کند. شـــما را به خدا نگاه کنید چه کالسی 
برایشـــان گذاشته اند! یعنی شما مثل توریست 
می مانید و اینجا مهمانید. مهمان هم که حبیب 
خداســـت و احترامش واجب. احســـنت به این 

اخالق حسنه!
حال یـــک عـــده خبرنـــگار خودفروخته، چو 
انداخته اند که روهینگیایی ها حق کار، ازدواج، 
تحصیل، مسافرت، دسترسی به خدمات درمانی، 
انجام مناسک دینی و یک سری حقوق دیگر را 
ندارند. خودتان قضاوت کنید؛ وقتی داالیی الما و 
خانم سوچی نوبل صلح گرفته اند، اصال می شود 

همچین چیزی؟

2 - مهاجرت اجباری
گفته اند از 20۱2 تاکنون بیش از ۱۶8000 
نفر روهینگیایی از میانمار فرار کرده اند. اوال فرار 
نبوده و مهاجرت بوده. چون خیلی شیک دست 
اهـــل و عیال را گرفتند و بقچه به دوش رفتند و 
اصال عالیمی از فرار و گریختن در تصاویر دیده 
نمی شـــود. دوما بسیار سفر باید تا پخته شود 
خامی ) این فقط ضرب المثل اســـت و ربطی 
به خبر جعلی ســـوزاندن مسلمانان روهینگیا 
ندارد( ســـوما جای دوری که نرفتند؛ رفتند تا 
همین بنـــگالدش آب و هوایی عوض کنند و 
برمی گردند. وگرنه کدام آدم عاقلی کشـــوری 
امن را که دوتا از مســـئولینش هم صلح نوبل 
دارند ول می کند برود جایی که بویی از صلح 

نوبل نبرده اند؟!

3- نسل کشی
مغرضین خبرپراکنی کرده اند که نظامیان و 
بوداییان میانمار، دارند مسلمانان روهینگیا 

ایرانیزه کردن فیلم تایتانیک
زهرا جمالی

به مناســـبت روز ملی سینما، بلیت سینماها به 
صورت نیم بها فروخته می شـــود. این تصمیم در 
هفته  جاری توســـط مسئوالن و دست اندرکاران 
ســـینماگر کشـــورمان درحالی گرفته شـــد که 
همـــگان به خوبی بر این قضیـــه واقفند که این 
عزیزان کاًل عظمت در نگاهشان است و نه فیلم 

سینمایی که به روی پرده می برند.
از طرفی مهندس ضرغامی رئیس اسبق صدا 
و سیما  هم با طرح پیشنهادی مبنی بر پخش 
فیلم تایتانیک در داخل کشور طوری همه مان 
را شگفت زده کرد که تا چند روز تصور می شد 
ایشان بیشـــتر قصد شوخی و گرفتن ایستگاه 
ســـایرین را داشـــته اند تا ارائه یک پیشنهاد 
سازنده. در هر صورت ما هر دوی این ها ) روز 
ملی ســـینما و پیشنهاد جناب ضرغامی( را به 
فال نیک گرفته و توصیه هایی را جهت ایرانیزه 
کردن فیلـــم موردنظر)تایتانیـــک( به منظور 
عبور از فیلترهای موجود و 
گرفتن جواز پخش 

در داخل کشور ارائه می نماییم.
الف _ تغییر نام: در گام اول بهتر اســـت اسم 
فیلم » تایتانیک« به کلی عوض شده و با اسامی 
خالقانه ای همچون »جـــک و ُرز« » جک، ُرز، 
شهدخت و دیگران« » درباره  ُرز« جایگزین شود.
ب _ حذف برخی صحنه هـــا: البته این روش 
سال هاســـت که منســـوخ شده اســـت. شما 
می توانید از روش های دیگری همچون مُتد به 
روز شده و نوین »آباژور گذاری« در صحنه های 
فیلم اســـتفاده کنید. که بسیار هم مقرون به 

صرفه تر از روش های قبلی است.
ج _ تغییر داســـتان، کاراکترهـــا، دیالوگ ها 
و کاًل هـــر چه که هســـت: در این روش شـــما 
می توانید با جایگزین کردن دیالوگ های مهم 
و تأثیرگذار شـــخصیت های معروفی همچون 
حســـین پناهی، اُرُد بزرگ، شـــازده کوچولو و 
پروفسور سمیعی، به جای برخی دیالوگ های 
مبتذل شـــخصیت های فیلم، به نحو احسن از 
ترویج بدآموزی و انحراف ذهن مخاطِب چشم و 
گوش و حلق و بینی بسته  ایرانی تان جلوگیری 

به عمل آورید.  

روش ابتـــکاری: تغییـــر لباس مارِک 
بازیگر نقش اول مرِد فیلم، با یک عدد 
زیرپوش چرک، با اســـتفاده از هنر 
وزین فتوشاپ! شایان ذکر است 
که این روش تضمینی اســـت 
و بخوبی در ســـینمای ایران 
امتحانش را پس داده است. 

به کتابخانه می روم، جدیدترین کتابی که 
برای پـــروژه  ام پیدا می کنم برمی گردد به 
ســـال ۱700 میالدی؛ یعنی از آن موقع 

تاحاال کتاب جدیدی نوشته نشده؟!
می روم سایت دانشکده، شاید چیزی پیدا 
کنم، اینترنت قطع است. البته مهم نیست 

االن کالس بعدی شروع می شود.
استاد می آید، هنوز درس را شروع نکرده، 
نگاه تحقیرآمیزی می کند و می گوید شما 
که انقدر مرگ بـــر آمریکا می گویید باید 
فالن عملیات روی قطعه تان را بفرســـتید 
زیر دســـت ملکه الیزابت تا انجام شود. ما 
که دانشجوییم،  مگر نه اینکه خود ایشان 
و هم نسل هایشـــان باید تاحـــاال کاری 
می کردند، چرا سرکوفتش را به ما می زنند.
برمیگردم خانه. تلویزیون را روشن می کنم؛ 
بیش از 23% ایرانـــی ها دچار اختالالت 
روحی و روانی هستند. دارم گیج می شوم، 

ما که خیلی سالمیم. 

را قتل عام می کننـــد و حتی فیلم و تصاویر 
بیشـــماری هم فتوشاپ کرده اند. این دیگر 
منتهـــی الیه تهمت اســـت. اوال آن فیلم ها 
همـــه اش مربوط به مراســـم مرده ســـوزی 
بوداییان اســـت. در طی مراسم تعدادی از 
روهینگیایی ها برای تماشـــا آمده بودند که 
آتش به پر و بالشـــان گرفت و بوداییان سعی 
کردند با بیل و چماق و تفنگ و مشت و لگد 
خاموش شـــان کنند که افق زاویه بدن شان 

طـــوری بـــوده که انـــگار دارنـــد می زنند و 
می کشند و می سوزانند.

دوما یک کم عقلتان را به کار بیاندازید. اصال 
مگر می شود وقتی داالیی الما، رهبر بوداییان 
و آنگ سوچی، رییس دولت میانمار، جایزه  
صلح نوبـــل را گرفته انـــد، چنین کارهایی 
بکنند؟ ناســـالمتی صلح نوبل است، الکی 

که نیست!

در پی تالش های بشردوســـتانه  حکومت میانمار در قبال اقلیت مسلمانان روهینگیا، متاسفانه خبرگزاری های مغرض، این 
حرکات را به گونه ای دیگر بازتاب دادند که موجب سوءتفاهم هایی برای جهانیان و همچنین زدن تهمت های بی شرمانه به 

این حکومت شد. لذا برآن شدیم در این نوشته،تهمت ها را برشمرده، حقیقت را آشکار کرده و سوتفاهم ها را برطرف کنیم.

بیانیه جمعی از متقلبین مقیم مرکز

اکنون که بعد از سال ها تهمت و آبروریزی، دانشمندان 
کشـــف کرده اند که ما متقلبین مجرم نیســـتیم، بلکه 
باهوشیم از همه  مسئولین می خواهیم تا هرچه سریع تر 
خواسته های ما را محقق نمایند، بلکه کمی از درد های 

چند ساله  ما درمان شود.
۱- در ابتدا باید تمام امتیازاتی که تحت عنوان تقلب از 
ما گرفته اند، پس داده شود. امتیازاتی همچون قبولی در 
امتحانات مدرسه، قبولی در کنکور، قبولی در امتحانات 
دانشگاه، به رسمیت شـــناختن مدرک های تحصیلی 
جعلی، پول های نجومی کـــه از حلقوم نجومی خوران 

بیرون کشیده شد و...

محمدرضا رضایی

2- تمامی کسانی که با انواع تقلب مقابله می کنند باید در 
حضور اصحاب رسانه از ما عذرخواهی کنند. افرادی مانند 
مراقبین امتحانی، پلیس فتا، قضاتی که اختالس گران و 
مفسدین اقتصادی را محاکمه کرده اند، ادمین کانالی 

که فیش های نجومی را منتشر کرد و...
3- برای حمایت از حقوق متقلبین و جلوگیری از ظلم هایی 
که تا پیش از این بر ما رفته بود، باید مجوز تاسیس انجمن 
حمایت از متقلبین به ما اعطا شود و اعضای این انجمن 

در تمام امور مهم کشور دخالت داده شوند.
4- در پایان خواســـتار ترویج این شعار هستیم: » تقلب 

جرم نیست، یک امتیاز است.«

تقلب جرم نیست...

9 w w w . F a r h e e k h t e g a n . i r
چهار شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۶   ۲۲ ذی الحجه ۱۴۳۸    ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۷  شماره  ۲۳۱۵

صلح نوبل که الکی نیست

اجاق گاز، محرم هر راز

فروغ زال

تا به حال پایتان توی قیر داغ   و آسفالت تازه  
خیابان فرو رفته؟ اگر دســـت تان را هم روی 
صفحه  ما اجـــاق گازهای خوابگاه بگذارید، 

حتما فرو می روید و زندگی را باخته اید!
بیشتر از این عذاب تان ندهم؛ شعله هایم کور 
شوند اگر دروغ بگویم، همینقدرش را بدانید 
که اگر بخت یار بود و شمعک هایم با  خروار خروار چربی مسدود نشده 
باشند، چنان بویی از سوختن چربی های روی صفحه بلند می شود 

که انگار  دنبه  چند گوسفند بی نزاکت حمام نرفته را داغ کرده اند.
سوختن چربی ها تمام ماجرا نیست و بعد از آن نوبت می رسد به چند 
گونی عدس و سه بار شتر برنج و چند بسته ماکارونی که روی صفحه ام 
ریخته شده، برشته می شوند و حتی به جای آجیل برشته از آن ها ارتزاق 

می کنند. شعله هایم کور شوند اگر دروغ بگویم.
من از هر کدام از اینها یک چیز سوخته ای سراغ دارم، از نمره و احضاریه 
کمیته انضباطی گرفته تا کمترینش که ته دیگ سوخته است ؛ اما از 
آنجا که بسوزد پدر این رازدار بودنم حتی نمی توانم بگویم که بخاری 

و اتو و سشوار هم اینجا وظایف من را انجام داده اند.
شـــعله هایم کور شوند اگر دروغ بگویم که شعله های من را با کبریت 
دوبار مصرف روشن می کنند. بار اول که خود کبریت روشن می شود 
و بار دوم هم  با چوب نیم سوخته اش از یک شعله به شعله دیگر آتش 

می برند، به همین یک دانه شعله  کورم قسم.

هرچند که تحریم شدن، جانکاه است

ایمیل و فشارهای ما در راه است

برجام اگر ِجر بخورد هم به َدرَک!

موضوع، ورود زن به ورزشگاه است

درحاشیه بازی ایران- سوریه

فهیمه انوری

ما خیلی سالمیم

آدم نکشی وبا و سل می گیری
هر بیست مسلمان که کنی غرق به خونگر قلوه دهی به بنده دل می گیری

یک جایزه  صلح نوبل می گیری

از سازمان ملل به رئیس جمهور میانمار:

امیر معظمی

        کامران یاری

از گیشه و اُفت سینما غمگینیم

هم منتقد گریم و هم تدوینیم

با عشق به روز سینما، درخانه

یک فیلم جدید »های ُکپی« می بینیم

روز سینما

فهیمه انوری


