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۱۶۰ نماین��ده مجل��س از عملک��رد عباس 
آخوندی تقدیر و تشکر کردند. در همین راستا 
برخی گمانه زنی ها حاکیست این نمایندگان 
احتماال به خاطر موارد زیر از ایش��ان تقدیر و 

تشکر کرده اند:

1- ساخت مسکن اجتماعی
 یکی از مهمترین و درخشان ترین اقدامات و 
خدمات بی نظیر جناب عباس آخوندی وزیر 
س��ابق راه و شهرس��ازی دولت تدبیر و امید 
پروژه مسکن اجتماعی برای افراد بی بضاعت 
بود. البته اگرچه وی بعد از 5 س��ال نتوانست 
این طرح را کلید بزند اما از اثرات امیدبخش 
این طرح به اقشار آسیب پذیر نباید غافل بود!

2- جلوگیری از ساخت و ساز مسکن مهر
گفته می ش��ود علت اصل��ی مخالفت عباس 
آخون��دی ب��ا این ط��رح به رغم نظ��ر برخی 
مخالفان اصال و ابدا ربطی به بساز بفروشی وی 
یا برخی دوس��تان و آشنایان و یا کسی دیگر 
ندارد و ایشان به دالیلی اخالقی چون مزخرف 
بودن و مثل قوطی کبریت بودن مسکن های 

مهر از رشد و گسترش آن جلوگیری کرد.

3- بیم��ه بودن کشته ش��دگان حادثه قطار 
تبریز - مشهد

البد منتظر توضیح هستید.

4- ثبت قرارداد کالن با شرکت بوئینگ
 اگرچ��ه بوئینگ دبه درآورد و به ریش طرف 
ایرانی خندید اما به هر حال نفس حضور در 
ش��رکت برندی چون بوئینگ برای یک مقام 
ایرانی اتفاق کوچکی نیس��ت. تازه چند تا از 

عکسها هم خوب درآمد.

5- واگ��ذاری کترینگ حمل و نقل ریلی به 
پیمانکار  اتریشی

واگذاری کترینگ راه آهن جمهوری اسالمی 
ایران به اتریش��ی ها موجی از شادی را در این 
صنعت پدید آورد، البته در اتریش! که احتماال 
نمایندگان مجلس به نیابت از اتریشی ها از این 
اقدام انسان دوس��تانه جناب آخوندی تشکر 

کردند!

6- برخورد شایسته با اصحاب خبر
دور از انصاف است اگر بخواهیم بعد از جناب 
رئیس جمهور، کس��ی جز مهندس آخوندی 
را از مس��ؤوالن مثال بزنیم که توانسته باشد 
از سوی دولت در بوس��یدن دهان منتقدان، 
پاسخگویی به اصحاب رسانه و تکریم شفافیت 
گامهای بلند برداشته باشد. دیگران دستشان 

هم به میکروفن خبرنگار نخورده است.

7- برخی گمانه زنی ها نیز حاکیس��ت نفس 
تش��کر یک نماینده مجل��س از فردی مثل 
عباس آخوندی اصال نیازی به موارد یاد شده 
و یا جایگاه اجتماعی-اقتصادی- ارتباطی وی 
ندارد و این ۱۶۰ نماینده مجلس فقط به خاطر 
حق نون و نمک و شعور باالی سیاسی اقدام به 
تقدیر و تشکر از این عنصر بسیار شریف دولت 

تدبیر نموده اند!

8- در پای��ان گفتنی اس��ت گمانه زنی های 
ضعیفی نیز حاکیست علت تشکر و تقدیر این 
نمایندگان نه خدمات درخشان وی بلکه نفس 
استعفای ایشان از وزارت راه و شهرسازی بود 
که البته با توجه به میزان ارادت این نمایندگان 
به ش��خص آخوندی بعید به نظر می رسد و 

احتماال این نظر مخالفان آخوندی باشد.

علی بهمنی شادی عسکری

جنس 
اُکازیون
 ب�ا توجه ب�ه اوض�اع كنون�ی مس�کن و قیمت 
در  ب�زودی  س�اختمانی  مصال�ح  سرس�ام آور 
نیازمندی های روزنامه ها شاهد آگهی های خرید 

و  فروش مسکن زیر خواهیم بود.

فروش فوری، یک واح��د آپارتمان همکف، ۱۴متری، 
نوس��از، نما پالس��تیک و  گونی، فاصله با مرکز شهر با 

سواری یک روز، متری ۲۶میلیون با تخفیف جزئی.

ره��ن یا اجاره، یک واحد ویالیی، جنس برزنت درجه 
یک ِ ضد آب و  ضربه و  پارگی و  حرارت، دارای پنجره 
جهت تهویه هوای مناس��ب، م��ورد اکازیون با امکان 
جابه جایی سریع و  آس��ان به هر نقطه از کشور، چک 
یا س��فته جهت وثیقه پذیرفته می شود، تخفیف برای 

زوج  های جوان.

ی��ک واحد نقلی، دارای آش��پزخونه و  توالت و حمام و  
ه��ال ِ مجزا، دیوارها از جن��س بطری آب معدنی نیم 
لیتری قابل شست و ش��و، ش��یک، معاوض��ه با بوگاتی 

مشکی یا هواپیمای شخصی.

پیش فروش با اقس��اط ده ساله، مجتمع نیمه آماده در 
بهترین نقطه از بیابان های نزدیک شهر، تاریخ تحویل 

۱۴۴۱، سی و پنج متری، دارای امتیاز آب و برق.

چادر مس��افرتی آماده  تحویل، در دو رنگ راه راه زرد 
و  نارنجی و توپ توپی س��بز با زمینه مخمل زرد، در و  
پنجره زیپی، به همراه زیرانداز و  کیسه خواب رایگان، 
تخفی��ف ویژه ب��رای خانواده ه��ای پرجمعیت، جهت 
اطالعات بیش��تر با مش��اور ام��الک چادرگزینان برتر 

تماس بگیرید.

مانده بودم با بچه ای که بی ش��باهت به کش تنبان نیس��ت و 
کفشش را توی تاکسی جا گذاشته چه کنم ؟!

یعنی دو س��اعت تمام باید بغلم باشد؟! فرشته سمت راست 
یک عمرا از عمق جان در گوش��م گفت و فرش��ته س��مت 
چپ داش��ت حرف از برگش��تن می زد. هنوز حرفش تمام 
نش��ده بود که سمت راس��تی جفت پا رفت توی حلقش! 
بنابراین نصرت را پشت سر گذاشته و رفتیم تو!! استرس 
همیش��گی ام که نکند برنامه امروز نبوده باش��د و شاید 
مکانش عوض ش��ده و من خبر ندارم با دیدن بنرهای 

جلوی حسینیه هنر، از بین رفت.
از قضا به موقع رس��یدیم و از قضات��ر برنامه به موقع 

شروع شد.
چقدر به سبیل علی زکریایی عادت کرده بودم، 
اصال نش��ناختمش... اصال اول��ش فکر کردم 
مجری یکی دیگر اس��ت، بعد که به خودم 
آم��دم دی��دم واقعا یکی دیگر اس��ت... 
محمدرضا شهبازی! و اصال هم بحث 

سبیل مطرح نبود!!
برنام��ه خوب��ی ب��ود، الزم هم 
نبود وقتش را بیشتر کنند. 
این بود  خوبی اش هم 
می توانس��تی  که 
همینجوری 

س��رپایی یک تس��ت آی کیو از حاضران بگی��ری. همین که 
فاصله عنصر خنداننده و خنده کمتر از هشت دقیقه می شد، 
یعنی کف آی کیوی طرف ۱۴۰ است. درکمال ناباوری بودند 
اف��رادی که به فواصل نیم س��اعت، چهل و پنج دقیقه و یک 
س��اعت، تازه کن��ه مطلب را گرفته و ریس��ه می رفتند. مورد 
داریم طرف، االن که ش��ما دارید حاشیه نطنز را می خوانید، 
درحال خندیدن به یکی از ش��عرهای شاعران در باب ازدواج 
آسان اس��ت. تس��ت های دیگری هم انجام می شد، از جمله 
تست حساسیت به شتر و شترسوار و شترمغز و سایر متعلقات 
شتر!! هرچند نتیجه اش انواع کهیر و اگزما برای مدعوین بود 

ولی خب نطنز که بدون آل سقوط مزه نمی دهد.
البت��ه باید این را هم بگویم که آب نبود، ش��اید هم بود ولی 
کم بود. به هرحال بیش��تر از صدای اس��تندآپ کمدین اول، 
صدای چس��بندگی بزاق به گوش می رسید و فریاد العطش 

از مجاری گوارشی!
ش��اعران و ناث��ران )نثرخوان و نثرنویس( آمدن��د و رفتند تا 
باالخره آب رس��ید. ولی ظاهرا این بار لیوان کم بود، ش��اید 
هم نب��ود. چون اس��تنداپ کمدین آخر ک��ه زیادی خاک 
صحنه خورده بود و دربن��د قرتی بازی جات نبود، بطری را 
همونجوری سرکش��ید که به بهانه دهنی شدن، تویش آب 

تهران پر کند و در راه برگشت به کرمان بخورد.
صندل��ی هم بود ولی کم بود، از وس��ط های برنامه که کال 
دیگ��ر نبود. به محض اینکه پا میش��دی تا خواب دس��ت 

و پای��ت بپ��رد، یک نف��ر در کمال لبخن��د)!( جایت 
می نشس��ت و بای��د دنبال 

صندل��ی دیگ��ری می گش��تی. حداقلش اینک��ه از ۳۶ زاویه 
مختلف توانس��تیم نطنز را ببینیم. امید است فردای قیامت 
همه صندلی ها به نطنزنش��ینی مان در جای جای حسینیه 

هنر، شهادت دهند.
ش��وخی بود، زیاد هم بود، مثبت و منف��ی! حتی از نوع 

رادیویی؛ و حتی تر تصویری!
۲س��اعتی که از نوع بدون کفشش می ترسیدم، خیلی 
زود گذش��ت و بچه  مذک��ور در جمع بی ریای نطنز، 
ب��دون کفش اینور و آن��ور می رفت و خوراکی های 

بقیه را می بلعید...

برای دیدن جواب جدول 
كد QR زیر را اسکن كنید

چند گمانه زنی 
تش�کر ب�رای 

روح خراب
س��رابم در  س��اکن  برج��ام  آن  م��ن 
عذاب��م در  خوش باوری ه��ا  از  ک��ه 
ب��رادر ک��ه  ت��ا ج��ان  هف��ت  ن��دارم 
چ��ه می خواه��ی ت��و از روح خراب��م؟

برگ چغندر
در عرص��ه کار و عل��م برت��ر هس��تیم
ما نس��ل جوان، چون گل پرپر هس��تیم
گفتن��د مدی��ر خارجی برگ گل اس��ت
ان��گار ک��ه م��ا ب��رگ چغندر هس��تیم!

مس�تاجر: در زمان انتخابات عزیز است و بعد 
از آن ش��ریف. خانه به دوش. اگر اعتراض دارد 
باید تخلیه کند و به سرپناه های شهرداری برود. 

کرایه پرداز. 

صاحبخانه: ملکه عذاب مستاجر. همیشه یک 
جوان دم بخت دارد که می خواهد سر و سامانش 
دهد. به همین دلیل عذر مستاجر را می خواهد. 
اگر مستاجر می خواهد بماند باید حقوق عقب 
افتادن ازدواج یک ج��وان را بدهد. برای اینکه 
مستاجر را دم حجله بکشد یک خانه ای با سقف 
نم زده و شلنگ س��وراخ و دوش شکسته به او 

قالب می کند.

اج�اره: با قیمت دالر ب��اال می رود ولی با هیچ 
چیزی پایین نمی آید. هردمبیل. وسیله ای برای 
رای آوردن در انتخابات. متناسب با قرض های 

صاحبخانه و خانواده اش تعیین می شود. 

خانه: چهاردیواری، اجباری. هر جایی که بشود 
کپه مرگ را گذاش��ت. محلی برای چرت زدن. 
هر یک سانتی مترش َهوار تومان می ارزد. هرچه 
متراژش کوچکتر، با صفاتر و کم خرج تر. آرزوی 

نایاب جوانان در آینده.

مسکن مهر: افتخار افتتاح نکردنش به آخوندی 
رسید. سقفی برای زندگی بی منت صاحبخانه. 
مقاوم در برابر زلزله بدون فتوشاپ. مسکنی که 

به او بی مهری شد.

مصالح س�اختمانی: قیمتش در دولت تدبیر 
و امید س��ر به فلک کشید. ماده اولیه خانه. در 

نبودش باید به چادر نشینی رو آورد.

خانه نامه

مسکن خواهی یکی از شغل های پرمخاطب 
این روزهاس��ت. مس��کن خواه ممکن است 
جوانی دم بخت باش��د یا  دانش��جویی که 
خوابگاه گیرش نیامده یا مستاجری که به 
س��بب افزایش عجیب نرخ کرایه از تمدید 
قرارداد قبلی به شدت عاجز و درمانده است. 
مسکن خواهی عمدتا یک شغل فصلی است 
ک��ه از اواخر خرداد با جمله »با این قیمت 
خالی باشه به صرفه تره« آغاز شده و نهایتا 
اواخر ش��هریورماه با »خوب امسال هم یه 

خاکی تو سرمون کردیم« تمام می شود.
ی��ک مس��کن خواه کار خ��ود را از مناطق 
ش��هرداری ی��ک رقمی ش��روع می کند و 
بنگاه به بنگاه به مس��کن خواهی می پردازد 
و عمدتا پذیرای جمالت��ی نظیر: »حاجی 
گرفت��ی م��ا رو«، »اگ��ه دوبراب��رش کنی 
ش��اید بش��ه یه کاری برات کرد«، »با این 
پول ک��ه قبرم بهت اجاره نمی��دن« و... از 
بنگاه داران محترم می ش��ود و همینطور با 
امید زنده است و با تدبیر، منطقه به منطقه 
 پایین می آی��د که نهایتا در یکی از مناطق 
دو رقم��ی مای��ل ب��ه س��ه رقمی - و حتی 
مناطقی با اس��امی منتهی به آباد - موفق 
به ادای مسوولیت اجتماعی خود شده، به 

مدت هش��ت ماه از وضعیت مسکن خواهی 
خارج می شود.

البته بعضی این ش��غل را به عنوان ش��غل 
دائم��ی انتخ��اب ک��رده اند. اینه��ا عمدتا 
امید ب��ه خرید خانه ی��ا تکمیل واحدهای 
مسکن مهرشان در دولت دارند. یا واحدی 
پیش خری��د کرده ان��د که طرف بس��ازد و 
دوساله تحویل دهد؛ اما هنوز تیرآهن هایش 
سر ز خاک بیرون نکشیده که طرف گرانی 
مصال��ح را بهانه کرده، پول خون پدربزرگ 
فقیدش را برای ادامه پروژه طلب می کند. 
متقاضی��ان این ش��غل جوانانی هس��تند 
که منتظرند بزرگترها برایش��ان آس��تین 
ب��اال بزنند و هر چ��ه س��ریع تر تبدیل به 
مسکن خواه ش��وند. یا افرادی که منتظرند 
دول��ت باالخره یا ثبت نام مس��کن مهر را 
مجددا آغ��از کند یا مس��کن اجتماعی یا 

چمیدونم آلونکی چیزی!
مسکن خواهان برای جامعه بسیار مفیدند 
زیرا س��ایر اقش��ار جامعه می توانند آنها را 
ب��ا زوایای مختلف در فرق زن و بچه ش��ان 
بکوبند و باعث ش��وند آنه��ا - یعنی زن و 
بچه ها - قدر عافیت دانسته و با کمبودها و 

نبودهای زندگی کاًل بسازند...

امین شفیعی

م�ن، جوان�ه! 
یک مسکن خواه

صندلی بود، ولی کم بود
حاشیه های برگزاری دهمین شب طنز انقالب اسالمی

كامران یاری ■

به خاطر یک مشت 
مستأجر 

بررسی كاماًل علمی تأثیر افزایش نرخ دالر بر میزان موفقیت مستأجران 

خ��ود رتیل ها و عقرب ها هم پایش��ان را آنج��ا نمی گذارند( 
می گردد و کس��انی که تا دیروز مستأجر بودند، مفتی مفتی 

صاحب خانه می شوند.

  

افزایش میزان مرام و صفا 

با روی آوردن مردم به جنوب شهر، از فیس و افاده و باال بودن 
سر دماغ شان کاسته شده و مقدار زیادی »مسعود کیمیاِی« 
مرغوب، در رگ هایش��ان رس��وب می کند. با افزایش میزان 
مسعودیوِم خون، کم کم میل به رنگ قرمز گوجه ای در افراد 
افزایش پیدا کرده، و همگی شان می شوند ته هر چی مرام و 
معرفت و سبیل و اینا. این صفا و مرام با چنان سرعتی در بدن 
افراد تکثیر می ش��ود که جیم جمال شان و کاف کمال شان 

شهره خاص و عام می شود. ببینید چه خوبه!  

 افزایش بارندگی 

با تجمع مردم در جنوب شهر و سنگینی بار جمعیت در این 
منطقه، پایین تهران سنگینی کرده و شیب تهران به سمت 
جنوب بیشتر می شود. این افزایش شیب باعث انحنای کوه 
دماوند ش��ده و دماوند تا کمر خم می ش��ود. این خم شدن 
دماوند دو مزیت دارد: اول اینکه به ش��دت برای کشور جذب 
توریس��ت می کند و دوم اینکه با خم شدن دماوند، ابرهایی 
که از هفت هزار س��ال پیش تا کنون، آن پشت ها گیر کرده 
بودند آزاد شده و به سمت تهران حرکت می کنند. این ابرها 
که قرن ها بارداری را تحمل کرده ان��د و دارند از زور بارداری 
منفجر می شوند، ش��روع به باریدن کرده و یک تنه مشکل 
خشکس��الی ایران و جهان را تا ۱۰۰۰ س��ال آینده برطرف 
می کنند و شاهد تأسیس شعبه جدیدی از جنگل گلستان 

در وسط کویر خواهیم بود.  

از بین رفتن فاصله طبقاتی

یک��ی از ثمرات بی نظیر عدم کاه��ش اجاره بها، از بین بردن 
فاصله طبقاتی اس��ت. از آنجایی که بارندگی ها افزایش پیدا 
کرده و شیب تهران هم به سمت جنوب زیاد شده، آب باران 
کال جمع می شود این پایین و جنوب تهران تبدیل به شعبه 
ش��ماره دو دریای خزر می ش��ود. آن وقت اس��ت که تمامی 
مس��تأجرین، مانند بچه های باال، بدون هیچ هزینه و تالشی 
یک شبه صاحب ویالی کنار دریا می شوند و فاصله طبقاتی 
به کلی از بین رفته و در مواردی حتی فاصله برعکس می شود. 
چون بچه های پایین حداقل یک خانه ای کنار دریا دارند که 
تویش زندگی کنند اما بچه های باال چون قل خورده و به دریا 

ریخته اند عمالً بی سرپناه و بی خانمان می شوند. 

 این روزها به دلیل افزایش نرخ دالر ش��اهد افزایش 
همه قیمت ها اعم از باربط و بی ربط هس��تیم. یکی 
از با ربط های��ش، افزای��ش نرخ اجاره بهاس��ت که به 
اشتباه باعث اعتراض شدید مستأجرین شده است. اما 
کارشناس��ان این حوزه و آن حوزه و تمام حوزه های 
دیگر، بر این باورن��د که این افزایش نرخ، نه تنها به 
ضرر مستأجرین نبوده، بلکه تمام مشکالت آنان را نیز 
برطرف نموده است؛ به طوری که بعد از برجام، رتبه 
دوِم حل کلیه مشکالت مردم را داراست. در ادامه به 
چند مزیت مهم این افزایش بها اشاره خواهد شد.   

 

كاهش ترافیک 

تقریباً بیش��ترین ترافیک ش��هری ب��ه بهانه خرید 
مایحتاج خانه و خانواده اس��ت. ب��ا افزایش اجاره بها، 
ت��وان خرید مردم برای خرید مایحتاج، به زیر محور 
ایکس ها رسیده و نهایتاً می توانند با شعار »من یک 
گیاه هس��تم، پس هستم« با استفاده از خوردن آب 
و تنفس هوا و عمل فتوس��نتز زندگی خود را ادامه 
دهند و س��فت به خانه هایشان بچس��بند و کرایه را 
به موقع تقدیم کنند تا در س��یاه زمستان )که هنوز 
بر دانشمندان پوش��یده است دقیقاً کجای زمستان 
می ش��ود( آالخان و واالخان )ن��ام دو تن از خوانین 

معروف اس��ت و ربطش به بی خانه ش��دن افراد، در 
هاله ای از ابهام است( نشوند.  

بیابان زدایی

 از آنجایی که فتوس��نتز آن هم در دود تهران برای 
گیاهان هم جواب نمی دهد چه برس��د به انسان ها، 
باالخره مس��تأجرین آالخان و واالخان )که هنوز از 
هاله ابهام در نیامده اند(  می گردند و به صورت پلکانی 
از ونک به میدان انقالب و از میدان انقالب به ترتیب 
به ش��وش/صابونیان، نازی آباد، یاخچی آباد، گورهای 
آماده بهشت زهرا، حاشیه شهر، حاشیه و نیم بیابان، 
حاش��یه و چهل و پنج صدم بیابان و سرانجام بیابان 
یکم سوق داده می شوند. شما برای درک بهتر موضوع 
مهره ای را تصور کنید که دو قدم مانده به ۱۰۰ وقتی 
به خانه ۹۸ می رس��د، توس��ط مار نیش زده شده و 
فرت��ی به خانه ۲ پرت می ش��ود. )المصب مگه حاال 
ش��یش میاد!( به این ترتیب بیابان هایی که تا دیروز 
مأمن م��ار و عقرب و رتیل و مارمولک و اینا بوده به 
محل اسکان مردم آالخان و واالخان شده )آره هنوز 
هم هاله هس��ت، رفت خبرتون می کنم بابا!( تبدیل 
می ش��ود. این امر سبب کاهش بیابان های لم یزرع و 
گس��ترش شهرنشینی حتی تا وسط کویر لوت )که 

فاطمه سادات محمودیان  

فرهاد بهرامی ریکانی

نگاهی به وضعیت مسکن در آینده

فاطمه جواهری

فرشته موسوی

ساعت 11 شب دوشنبه
کم کم آماده خواب می شویم. من کمی نگرانم 
اما پدر م��ی گوید نگران نباش، تا وقتی گنبد 
آهنین هست اتفاقی برای ما نمی افتد. خواستم 
بگویم »دفعات قبل هم همین را گفتی و دقیقا 
همیشه هم یک اتفاقی افتاده« ولی دیدم پدر 
خوابش برده. انصافا چطوری با کالهخود اینقدر 

راحت خوابش می برد؟

ساعت 2 شب دوشنبه
با یک صدای وحش��تناک از خ��واب پریدم. تا 
بفهمم چه ش��ده خ��ودم را در بغل پدر دیدم 
ک��ه با جیغ و داد به س��مت پناهگاه می دود. 
حاال که فکر می کنم صدای جیغ پدر از صدای 
موشک ها هم ترسناک تر است. اوه اوه فردا صبح 

باز باید تشک هایمان را بشوییم.

ساعت 12 ظهر سه شنبه
بعد از یک شب پر از خمپاره و یک صبح پر از 
بیگاری برای شستن تشکها، یک ناهار خوشمزه 
ح��ال آدم را جا م��ی آورد. ولی حیف که مادر 
از این زندگی پر از اس��ترس خسته شده و به 
خانه ی پدربزرگ در آمریکا رفته. آشپزی پدر 
از تیراندازی اش هم بدتر اس��ت. به قول مادر 

»پس کی این زندگی سگی تمام می شود؟«

ساعت 8 صبح چهارشنبه
دیش��ب پ��در آماده باش بوده و بع��د از تالفی 
فلسطینی ها، حس��ابی آسیب دیده. اآلن فقط 

چشمهایش در گچ نیست. 
البته دلیل آسیب دیدنش خود خود موشکها 
نبودند. بعد از شروع موشکباران پدر فرار می کند 
ولی به خاطر وزن زیادش می خورد زمین و بقیه 

سربازان فراری از رویش رد می شوند. 
به پدر می گویم»مگر گنبد آهنین نداشتیم؟«

پدر می گوید»پسرم! خفه شو!«

پسرم 
خفه شو!

محمدرضا رضایی

جزئیات یک زندگی سگی

فرشته موسوی

دویدم و دویدم. به تلویزیون رس��یدم. چند تا 
خات��ون رو دیدم. یکیش به من س��رویس ۱۶ 
تیکه  قابلمه تفلون داد. قابلمه رو دادم به آشپز. 
آشپز گفت ما هم همین ها رو گذاشتیم رو گاز 
گرم بش��ه برا تبلیغ، خودمون هم نون و الویه 
آماده  می خوریم. آشپز به من بسته الویه آماده 
داد  ولی  با ۲ تا گوجه گیالسی  تزئینش کرد.  
گفت ما به همه گفتیم  خودمون پختیم، شما 

هم بگید پخته. 
الویه رو دادم به پش��تیبان. پش��تیبان به من 
لیس��ت خرید کتاب و وسایل کمک آموزشی 
داد. گف��ت ما به همه گفتیم رتبه یکها با اینها 
قبول ش��دند، شما هم بگو ش��دند. لیست رو 
دادم به ناش��ر. ناشر به من شماره حساب داد. 
شماره حس��اب رو دادم به بانکدار . بانکدار به 
م��ن وعده ۲۰  هزار»جای��زه نه اینقدی« و۲۰ 
هزار »اونقدی«، ۲۰ هزار » س��که تمام فصول 
آزادی«  و۲۰  هزار  آپارتمان تمام رویایی ،۲۰ 
هزار»تنصمنتبنمصابمصابا«  و   میلیون ها کاور 
تمام چرم کارت اعتباری داد. گفت ما به همه 
گفتیم پرداخت کردیم، شما هم بگید پرداخت 
شد. وعده رو دادم به خانجون، خانجون به من 

کشک داد. 
 کشک رو دادم به  بانو. بانو از کشک یه عکس 
گرفت و کپشن زد خشونت علیه زنان، چرا زنان 
ما به عنوان یک وس��یله  باید تبلیغ کشک و 
قابلمه و روغن سرخ کردنی  کنند؟ بهتر نیست 
ش��أن زنان را با جایگاه هایی چون رونمایی از 

لوکس ترین ماشینها باال ببریم؟
یک کش��ک رو خوردم تلخ بود. یک کشک رو 
خوردم ش��یرین بود. رفتم باال دوغ بود. اومدم  
پایین ماست بود. قصه  ما متاسفانه  راست بود!

کش�ک به 
خش�ونت 
زنان  علیه 

فروغ زال  

صامره حبیبیمصطفی صاحبی

برای


