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یکــی از ویژگــی هــای باشــگاه طنــز انقــاب اســامی کــه باعــث شــده همیشــه شــاهد پویایــی و نشــاط تــوی ایــن مجموعــه باشــیم و بعــد 
از یــه مــدت دچــار رکــود نشــه، آمــوزش مســتمره. باشــگاه کار خــودش رو بــا آمــوزش شــروع کــرد و ادامــه راهــش هــم اهمیــت ویــژه 
ــا. دوره ی  ــن ادع ــرای ای ــه ب ــی گواهی ــز مطبوعات ــه آمــوزش داده و میــده. برگــزاری 10 دورهــی حضــوری و مجــازی آمــوزش طن ای ب
آموزشــی کــه ماحصلــش شــده پــرورش کلــی طنزپــردار حرفــه ای از شــمال خراســان گرفتــه تــا جنــوب ایــران. از شــهربابک و ماکــو و 
شــیراز و تبریــز و قوچــان تــا سلســله در لرســتان. از تهــران و مشــهد و بیرجنــد و رشــت تــا کشــور  دوســت و بــرادر قــم! بعــد از تمــوم 
شــدن نهمیــن دوره ی آموزشــی مــون بــود کــه یــه قــرار خودمونــی بــا بچــه هــا گذاشــتیم قــرار مــون ایــن بــود کــه از اون بــه بعــد بچــه 
هایــی کــه از پــس چنــد مــاه آمــوزش دیــدن و تمریــن ســخت و نقدشــون و... بــر اومــدن و نشــون دادن کــه مــی خــوان و مــی تونــن 
یــه طنــز پــرداز حرفــه ای بشــن. ورودشــون بــه عرصــه ی طنــز مطبوعاتــی ایــران رو بــا صــدای بلنــد اعــام کنــن. #پــا بــه راه همــون 
صــدای بلنــده. یــه نشــریه جمــع و جــور طنــز و کاریکاتــور. ایــن دومیــن شــماره پابــه راهــه ویــژه نامــه ای بــا موضــوع »مــاه رمضــان« و 
»روز معلــم« کــه حکــم پایــان نامــه بچــه هــای ســربلند دهمیــن دوره آمــوزش مــون رو داره. بــه همــه شــون تبریــک و خداقــوت میگــم.

        #ناصر_جوادی
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برای جالل الدین

نامه  تاریخی ژالین ژاکلین به پسرش جالل الدین 

/ ساره رحامنیصفحه  2

ــه  ــی ک ــن توی ــم ای ــنوم و می دان ــت را می ش ــگ قدم های ــبانگاهْی آهن ــکوت ش ــن س ــن! در ای جالل الدی
ــن  ــب زنده دار ای ــا ش ــو تنه ــد و ت ــه خفته ان ــی هم ــان نقل ــن آپارتم ــون در ای ــده ای؛ چ ــویی آم از دستش

ــن. ــلوارت خشــک نک ــا ش ــن و چــون همیشــه، دســت هایت را ب ــس لطــف ک ــه ای. پ خان
جالل الدیــن! مــن بــه زحمــت توانســتم بی آن کــه آن موجــودات خفتــه )پــدر، خواهــر و بــرادرت ( را بیــدار 
ــر  ــا دیگ ــم. ام ــان ســحری درســت کن ــانم و برایت ــپزخانه نیمه روشــن، برس ــن آش ــه ای ــودم را ب ــم، خ کن

ــغ! ــا دری ــد؛ ام ــال ســاعتی خــواب آرام می گردن ــه دنب ــم نمی کننــد و ب چشــمانم یاری
جالل الدیــن! مــن اکنــون در اینترنــت بــه ســر می بــرم و تــو هــم در اینترنتــی؛ ولــی اینترنــت مــن از تــو 
ــزار »شــاد«  ــرم اف ــری ن ــود برنامه هــای درســی ات و پیگی ــن از شــدت دانل بســیار دور اســت. چشــمان م
ــی  ــه پایان ــه مرحل ــون ب ــد؛ چ ــب می درخش ــی ش ــن تاریک ــو در ای ــمان ت ــا چش ــت. ام ــده اس ــاد ش گش

ــازی ات رســیده ای. ب
جالل الدیِن ذلیل مرده، یک دقیقه نامه من را بخوان و بعد سرت را داخل گوشی ات کن فرزندم.

ــو  ــادر ت ــن م ــرا دار، م ــوش ف ــادرت گ ــدای م ــه ص ــوان و ب ــه ام را بخ ــین، نام ــه ای بنش ــدم! در گوش فرزن
ــت نشســتم و  ــر بالین ــودی شــب های دراز ب ــی بچــه ب ــن هســتم. وقت ــن ژاکلی ــن! م هســتم. جــالل الدی
برایــت قصه هــا گفتــم. قصــه حســن کچــل را بارهــا برایــت خوانــده ام، ولــی متاســفانه تــو از هــر حســن 
ــن نمی گذاشــت. ــودار کثیفــش را روی اپ ــم جــوراب ب ــن! حســن کچــل ه ــری. جالل الدی ــی، تنبل ت کچل

ــا تــو حس هایــی درک کــردم کــه پیــش  ــرا مــن ب ــم. زی جالل الدیــن! اکنــون خــود را مدیــون تــو می دان
ــه آن هــا فکــر نمی کــردم. از آن حتــی ب

مــن بــا تــو طعــم گرســنگی را چشــیده ام؛ وقتــی دو کیلــو ســیب زمینی ســرخ کــردم و تــو همــه آن هــا و 
غذاهــا را خــوردی و مــا آن روز را بــدون ســحری روزه گرفتیــم.

حس بیزاری از باران را با تو تجربه کردم؛ وقتی هر شب در رختخوابت باران می بارید.
حــس آوارگــی را بــا تــو چشــیدم؛ وقتــی پــس از ســاعت ها کار کــردن در خانــه، تــو خانــه را بــر ســرم آوار 

ــردی. ــا می ک ــه ای ره ــر گوش ــباب بازی هایت را در ه ــردی و اس می ک
جالل الدین! من بسیار سختی کشیده ام با این همه زنده ام.

ولی روزی من خواهم مرد و تو خواهی زیست.
امــا بــه تــو می گویــم اگــر روزی دل بــه چهــره زنــی بســتی، بــا او یکــدل بــاش و بگــو او هــم بــا تــو یــک 
دل باشــد و چهــره بــدون آرایشــش را بــه تــو نشــان دهــد. اگــر بــاز هــم بــه نظــرت زیبــا بــود، حتمــا بــا 

او ازدواج کــن. 
پســرم! هیچ کــس و هیچ چیــز را در ایــن جهــان نمی تــوان یافــت کــه شایســته آن باشــد کــه حتــی ناخــن 
دســتت را بــه خاطــر آن عریــان کنــی. پســرم کرونــا بیمــاری عصــر ماســت. پــس اول دســت کــش دســتت 

کــن بعــد دســت بــزن.
ــن  ــن آخری ــا ای ــم و ب ــت دیگــری موکــول می کن ــه وق ــی ب ــو بســیار حــرف دارم ول ــرای ت ــن! ب جالل الدی

ــن! ــط همی ــاش، آدم. فق ــن! آدم ب ــم: جالل الدی ــان می ده ــه را پای ــام، نام پی



گرچه تلخ اسـت احتمـال ضرر
مـی شـود گاه اندکـی شـیرین

روزه چون داشت احتمال زیان،
چاره ای نیست چون اطاعت دین

دارد مختلـف  انـواع  ضـرر 
عطش و ضعف معده، صدر نشین

و بدن هسـت چـون امانت حق 
سخت هستم بر این امانت امین

چون که احساس ضعف می آید
می روم سـوی سـفره پاورچین

بـا  را  لبـم  کنـم  تـر  اندکـی 
جوجـه و زولبیـا و میوه؛ همین!

بـه خدا سـخت مـن مسـلمانم!
اثـرش مانده اسـت روی جبین

مـن گرفتـم تمـاس بـا مرجـع 
تـا جوابش دهد به دل تسـکین

گفـت: مـا حکـم می دهیـم اما
فهم آن با شماسـت قـدر یقین

چـون مـرادم نشـد از او حاصل 
راه کج شـد به سمت طب نوین

عـرض کـردم کـه دکتـرا زارم
افـت کـرده پروتئیـن ،ویتامین

مـن کـه زار و ضعیـف و بیمارم
روزه قطعـا زنـد مـرا بـه زمیـن

معـده ام رفتـه گوئیـا از دسـت 
رانیتیدیـن قـرص  بنویسـید 

بابـا سـالمی  نیسـت  مشـکلی 
روزه ات را بگیـر سرسـنگین...

وقت روزه شـوم گرسـنه بسـی
ضـرری دیده ای مضرتر از این؟

شـده ام همچـو یک نـی قلیان
گفتـه این را به بنده خاله ثمین

پـس مـرا کامـال معاینـه کـن
ظاهـر و باطنـم را بیـا و ببیـن

درد مـن نیسـت یکـی و دوتـا
کرده بر قصد جـان بنده کمین

گفت دکتر: زبس که پر خوردی 
معده ات گشته مثل یک خورجین

طفلکـی بسـکه کار کـرده زیاد
می دهد فحش بر زمان و زمین

تـو بـه او وقـت اسـتراحت ده
هسـت با روزه صحتش تضمین

نسخه  رمضانیه/ فرشته پناهی صفحه   3



چت خودمانی

به بهانه تقدیر از قشر دلسوز معلم

صفحه  4

 
خبرنگار: هزاران درود به شما بینندگان عزیز برنامه »مدرسه نمونه، 
مدرسه دیجیتال«. در برنامه الیو امروز قراره گپی دوستانه با تعدادی 

از معلمان عزیز داشته باشیم.  
خب اکانت اول رو دعوت می کنیم به الیو ما بپیوندند... به به! چه 
با  و  نمونه یک معلم جوان  پروفایلی!  سری چه دمی! عجب عکس 

نشاط... سالم معلم مهربان و دلسوز. اجازه...
معلم: چته بچه؟ انگار بیش فعالی داری ها؟! همین چند دقیقه قبل 

اجازه گرفتی ...
خبرنگار: خیر، بنده خبرنگار هستم. خواستم این روز رو تبریک بگم 

و از زحمات تون تشکر کنم.
معلم: تقصیر خودتونه... باید قبال اطالع رسانی می کردید. این کالس ها 
حوصله برامون نمی ذاره... هنوز یه ربع نگذشته، بچه ها میان پی وی.. 
هم  یکی  و  داره  بیرون َروی  یکی  تشنه س،  یکی  داره،  سردرد  یکی 
سوال ها  که  هم  بعد کالس  کرونایی شون!  قوم  عیادت  بره  می خواد 

شروع میشه.
گوش  به  رو  مدارس  این  مشکالت  که  اینه  هم  ما  قصد  خبرنگار: 
چند  هنوز  انگار  برسید.  کارتون  به  برید  برسونیم.  مسئولین خدوم 

دقیقه ای تا پایان کالس مونده. 
بذاری،  گوسفند  ایموجی  دیگه  بار  یه  اگه  کردید...  لطف  معلم: 

مجبوری بعد کالس ۲۰تا دراز نشست بری، فیلمشو برام بفرستی...
میریم  بعدی  معلم  سراغ  حاال  شما  از  ممنونیم  اوه!  اوه  خبرنگار: 
بازنشستگی شون هست. عکس پروفایل  انگار نزدیک  میریم. ایشون 

خبر می دهد از سّر درون! 
خبرنگار: درود. من خبرنگار هستم. جهت تبریک روز معلم مزاحم 

شدم.
معلم: سالم پسرم. ممنون که به فکر این قشر زحمتکش هستین.

سختی های  با  رو  ما  لطفا  وظیفه س.  می کنم.  خواهش  خبرنگار: 
شغلتون آشنا کنید.

معلم: معلمی سراسر عشقه. فقط باید صبور باشی و گذشت کنی... 
یکی از مشکالت ما نداشتن امنیت جانی سر کالسه. یادم میاد در 
بدو خدمتم، همین که وارد کالس شدم، صدای فش وفشی شنیدم، تا 
بخودم بجنبم موهام و نصف سبیلم در هوا پراکنده شده بود. بعدش 
از  از دست داده بودم و هنوز هم  تا چند ماه قدرت تکلمم رو  هم 
اثرات روانی و جسمی این شوک رنج می برم. ولی چون به کارم عشق 

دارم، اون بچه رو بخشیدم.
خوشحالم  پور.  ضربدر  آقای  گرم  دمتون  بخیر.  یادش  خبرنگار: 
رو  شما  ترقه  اون  نمی کردم  فکر  اصال  بخشیدین.  منو  باالخره  که 

زمین گیر کنه. راستی هنوز کاله گیس می ذارید؟ 
نحس تو  ریخت  نمی خوام  شو  گم  برو  تو...!  بازم  معلم: چموش نژاد، 

ببینم.
عمر  آخر  تا  وگرنه  بخشیدین  منو  که  شکر  رو  خدا  خبرنگار: 

عذاب وجدان داشتم....  چقدر این دنیا کوچیکه!
که  میده  نشون  می ریم. ظاهر عکسشون  نفر  آخرین  به سراغ  حاال 

ایشون یک معلم خوش ذوق ادبیاته.
سالم. روز معلم بر شما مبارک. 

معلم: سالمت را نمی خواهند پاسخ گفت، سرها در گریبان است.
خبرنگار: ای بابا، چرا آخه؟ 

معلم: مدرسه »تعطیل است«
»بادها بیکارند«...

خبرنگار: خب این که غصه نداره. ان شاءاهلل دوباره مدارس باز میشه.
معلم: هرگز شب را باور نکردم
چرا که در فراسوهای دهلیزش

به امید دریچه ای دل بسته بودم.
رو  نظرتون  میشه  نیست...  خوبی  چیز  ناامیدی  احسنت.  خبرنگار: 

درباره تعلیم و تربیت بدونیم؟
معلم: چون بود اصل گوهری قابل 

تربیت را در او اثر باشد
خر عیسي گرش به مکه برند

چون بیاید هنوز خر باشد!!
راضی  مزایا  و  حقوق  وضع  عقیده ام...از  هم  شما  با  کامال  خبرنگار: 

هستین؟
معلم: نوک مژگانم به سرخی بر بیاض روی زرد

قصه دل می نویسد حاجت گفتار نیست
مونده،  ناگفته ای  حرف  اگه  می کنم...  درکتون  داد..  خبرنگار:ای 

بفرمایین.
معلم: یاد من باشد فردا، بروم باغ حسن گوجه و قیسی بخرم...

خبرنگار: باشه... زنگ می زنم بهتون یادآوری می کنم. خدانگهدار.
/ به جان  از تن شد جدا حافظ  به تودیع تو جان می خواهد  معلم: 

کندن وداعت می کنم حافظ خداحافظ...

طراح: مهران محمدپور

فرشته پناهی

/محبوبه سادات قامئی



آزمون سخت
صفحه  5

دغدغه های یک پدر...

سامی چو بوی خوش آشنایی
ضمن عرض ارادت خدمت حضرت عالی

بنده، پدر یکی از دانش آموزان شما در مدرسه »دانش« هستم که عرایضی را خدمت تان 
داشتم:

جناب آقای دبیر، چندی ست که پسرم هر شب و روز این دغدغه را دارد که چگونه می تواند 
نمره معدل خود را همچون سال های گذشته باال ببرد؟!

سه سال پیش از بین ساعت مچی سه موتوره رولکس و بلیت هوایی تهران کیش بیش ترین 
معدل را به »بلیت هوایی تهران کیش« اختصاص داده بودید.

دو سال پیش هم از بین کت وشلوار ال سی من و گوشی آیفون 11 پرو کت وشلوار ال سی من 
را برای شاگرد اولی مطرح کردید.

پارسال هم که یک ادکلن ارزان قیمت را به لپ تاپ ایسوز ترجیح دادید و به هدیه دهنده 
لقب تیزهوش کاس را دادید.

اکنون فهمیدن سلیقه حضرت عالی برای فرزندم بسیار سخت شده.
رنگ، جنس، حجم، نوع پیچندگی کاغذ و شکل ظاهری کادوی نهایی، همه از جزئیات مهم این 

آزمون بزرگ است که حکم مرگ و زندگی برای تحصیل پاره تنم را دارد.
رقابت بسیار باالیی بین دانش آموزان به وجود آمده است.

هیچ کس سطح توقع حضرت عالی را نمی داند.
حال که نیمه ی جانم با این چالش عظیم، دارد دست و پنجه نرم می کند، تصمیم دارم وامی را 

از بانک درخواست نمایم تا در این چالش تحصیلی کمکی باشد برای موفقیت فرزندم.
دوست عزیزم! این ها را گفتم تا اگر برایتان مقدور بود فرزندم را بیش از پیش در این 

آزمون، یاری فرمایید و در عوض او هم قول داده تمام توانش را در این عرصه از تحصیلش 
به کار بندد. ای کاش می شد عدد دقیق را مشخص کنید.

پیشاپیش روز معلم را خدمت حضرت عالی تبریک و تهنیت عرض می کنم.
ارادتمند شما، یک پدر دلسوز

نامه ولی یک دانش آموز به معلم
میالد شهبازی



تیتـر اخبـار شـب و ورد زبـان شـد اختالس
ذکر لب های همه پیر و جوان شـد اختالس

دزدی فوق مدرن و شـیک و آس و با کالس 
نام زیبایی به خود بگرفت و آن شد اختالس

کـرده بیـرون از تنـش پیراهـن قبـح و حیـا
پیش چشمان همه لخت و عیان شد اختالس

آنقـدر فعـال و کاری بـوده هـر جـا مختلش
تا دهان وا کردی و گفتی فالن شد اختالس

از همـه قشـر و همـه رنگی بـه کارش آمده
بهتر و رنگین تر از رنگین کمان شد اختالس

این خبر پیچیده از این قصه در گوش فلک 
از پـس انـداز کـم فرهنگیان شـد اختالس

بشـر دزدِی  راه  و  رسـوم  انـواع  بیـن 
با حساب رتبه ی یک، قهرمان شد اختالس

دیگر ارقامش نجومی گشت و از روی زمین
با رکودش راهی هفت آسـمان شد اختالس

آن شد اختالس / محمدعلی کاملی مقدمصفحه   6



کالس های مجازی پشت خاور
مدرسه تعطیل نشده، هر گوشی یک مدرسه

صفحه   7

موضوع انشا: کالس های مجازی را چگونه گذراندید؟ 
و اینـک قلـم بـه دسـت می گیـرم و انشـای خیـش را آغـاز می کنم. تـا در خانـه گفتیم کالس هـای مجـازی، مادرمان گفـت که خدا 
مرگـم بدهـد، مـا تـا حـاال پایمـان بـه این جـور جاهـا باز نشـده اصـال. اما بعـدش کـه توضیـح دادیم، قبـول کردنـد. ما هم گوشـی 

پدرمـان را گرفتیـم و سـامانه را نصـب کردیم.
 کالس هـای درس مجـازی، خیلـی خـوب می باشـند. مـا هـر روز زیـر پتـو و بـا همـان زیرپیراهنـی و پیژامـه، کالس را با چشـمان 

نیمه بـاز ادامـه می دادیـم. بعـد از کالس هـم کـه کلـی جایمـان گـرم شـده بـود، می خوابیدیـم.
البتـه اینترنـِت روسـتا گاهـی از 4.5G بـه E می رسـید کـه ای کاش وزیـر جـوان فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات کـه همسـن مـا 
می باشـند، می آمدنـد و یـک روز بـا ایـن سـرعت اینترنـت در سـرکالس مـا حاضـر می شـدند. می دیدنـد کـه یک الک پشـت هم از 

مـا جلـو می زنـد. پـس بـا ایـن اوضـاِع سـرعت، چنـد روز کالس لغـو می شـد.
البتـه پدرمـان می گفـت پـس از چندیـن بار که جلسـات مجازی دهیاری به هد نسـاب نرسـیده بود، باالخره حضوری تشـکیل شـد 
و قـرار شـد کـه یـک دکل مخابراتـی از ایـن جدیدها برای قوی شـدن سـرعت اینترنت به روسـتا بیاورنـد. بودجه هم که آماده شـد، 

فهمیدیـم یکـی از دهیارهایمـان بـا همـان پوِل بودجه سـوار خاور شـده و رفته شـهر. پس باید با همین سـرعت ادامـه می دادیم.
بعضـی وقت هـا هـم کـه پدرمـان بـه دوشـنبه بازار شـهر می رفـت، تـا شـب از کالس دور بودیـم و شـب کـه می آمـد مجبـور بودیم 

شـیفت شـب بـه کالس بیاییم.
راسـتی اگر همه چی هم اوکی می شـد، سـامانه شـاد خیلی سـرعت کمی داشـت که باعث می شـد کالسـمان تا سـه چهار سـاعت 

ادامه داشـته باشـد و خوابمان کال پریده می شـد.
دیـروز، روز معلـم بـود. مـا بـرای آقـا معلم مان جشـن مجازی گرفتیـم. کلی اسـتیکر گل، کیک و شـربت فرسـتادیم به گـروه. البته 
از آن شـکل های بـرف کـه عیـن بـرف شـادی اسـت بیشـتر فرسـتادیم. ما، آقـا معلم مـان را خیلی دوسـت داریم. درسـت اسـت که 
امسـال بـا ایـن تعطیـالت، او را کـم دیدیـم، امـا هرچـه باشـد او بـه ما درس یـاد می دهـد. البته این که امسـال، کم مشـق نوشـتیم 

هـم بی تاثیـر نبوده اسـت.
امتحانـات مجـازی هـم خیلـی خـوب بودنـد. بـدون اسـترس و البته به جـان مادربـزرگ مرحوم مان قسـم بـدون هیچ کمـک اولیا، 

همـه را بیسـت شـدیم و توانسـتیم اولیـن بیسـت این چهار سـال تحصیلـی را به دسـت آوریم.
مـا از ایـن انشـا نتیجـه می گیریـم کـه اگر نتوانسـتیم گوشـی ببریم به مدرسـه اما به جایش با گوشـی توانسـتیم مدرسـه را بیاوریم 

بـه خانـه. این بود انشـای من.

/ علیرضا عبدی

محدثه مطهری



رفیقش را خورده بود
مدارس آمریکا یا قتلگاه دانش آموزان؟!

صفحه   8

آن روز صبـح، لبـاس ضدگلوله قرمز_سـرمه ای را که در تخفیف های 
 »Donkey in Donkey« قبـل هالووین در فروشـگاه تجهیزات نظامـی
خریـده بـودم، پوشـیدم. یـادم می آیـد کـه در شـلوغی جمعیـت از 
روی سـر و گـردن چنـد نفـر بـاال رفتـم تـا باالخـره یـک از آن هـا 
را توانسـتم بخـرم. وقتـی آمـدم خانـه، متوجـه شـدم که متأسـفانه 
دسـت دوم اسـت و چندتـا سـوراخ  دارد. بدتـر از آن هـم کـه اصـال 
مردانـه نیسـت. البتـه این کـه جلیقه مشـکی را بـرادرم پوشـیده بود 

تـا بـرود سـر کوچه نـان بخـرد هـم بی تاثیـر نبود. 
 وقتـی داشـتم بـه محـل کارم می رفتـم بـه ایـن فکـر می کـردم که 
اگـر کسـی امروز  به مدرسـه حمله مسـلحانه نکرد بـه دانش آموزانم 
بایـد چه آموزشـی بدهم؟ آموزش اسـتفاده از سـالح سـرد یـا گرم؟! 
مـد شـده هـر چندوقـت یکبـار یـک دیوانـه بـا اسـلحه بـه مدرسـه 

می آیـد و مثـل پرایـد چنـد نفـر را بـه آن دنیا می فرسـتد.
سـر کالس از بچه ها خواسـتم تا سالح هایشـان را روی میز بگذارند؛ 
وقتـی بـه سـالح خـودم نـگاه کـردم و سـالح های بچه هـا را دیـدم، 

روده هایـم فـر خوردنـد و مژه هایـم ریختند.
بـه دانش آمـوزی که لبـاس فرم ضدگلولـه اش را نپوشـیده بود گفتم: 
»بـرو بـه آقـای مدیر بگـو آن اسـلحه جدیـد را بدهد.« می خواسـتم 
چاقالـوی  بدریخـت  پسـر  به خصـوص  کنـم؛  کـم  را  بچه هـا  روی 
مـوزردی کـه تـه  کالس آرپی جـی۷ دسـتش گرفتـه بـود. یـا آن که 
وقتـی غـذای رفیقـش را  خورده بـود، تنبیهش کردم، بـه من گفت: 
»کچـل بدبـوی بی دندوِن ترسـناک.« البته تا دیشـب مـن ۱۷ الخه 
مـو داشـتم و تـا االن ۲ تـا دنـدون جلو، قسـمت بـاال! همیـن چاقالو 
بـرای اذیـت کردنـم، روز معلـم برایـم شـامپو ضدریـزش مـو، عطر، 
مسـواک و آینه، کادو آورده بود. دلیل مسـواک و شـامپو را فهمیدم! 

ولـی آینـه و عطر را هنـوز متوجه نشـده ام.
یکـی از شـاگردانم داشـت خاطره آخریـن حمله مسـلحانه را تعریف 

می کـرد. مـن هم سـراغ بچه پولـدار کالس رفتم تا اسـلحه جدیدش 
را ببینـم. اسـلحه را برداشـتم. خیلـی دوسـت داشـتم بـا آن چند تا 
شـلیک کنـم. در همیـن احـوال بودیـم کـه یکهـو بـرق  قطـع شـد. 
بعـد از چنـد ثانیـه بـا یـک دلهـره خاصـی، کالس غرق در سـکوتی 
سـرد شـد و یـک نفـر اسـلحه  بـه دسـت بـه وسـط کالس پریـد و 
بچه هـا همگـی جیغ زنـان بـرای مسـلح کـردن سالح هایشـان کمک 

می خواسـتند.
مـن هـم بی اختیـار قبـل از این کـه بخواهـد به مـا صدمه بزنـد، در 
همـان تاریکـی ماشـه را کشـیدم و چندتـا گلولـه حرامـش کـردم. 
بعضـی از بچه هـا ترسـیده بودند، برخی غـش کرده بودنـد، بعضی ها 
هـم می توانسـتند مزرعـه گنـدم آبیاری کننـد و بعضی ها هـم از من 

و کارم حمایـت می کردنـد. 
بـرق اضطـراری وصل شـد، در اوج ناباوری آقای مدیـر را کف کالس 
مشـاهده کـردم. جـای گلوله هـای روی دیـوار پیدا بود، آقـای مدیر 
خـش هـم برنداشـته بـود ولی بـا شـلیک گلولـه اول، از تـرس قالب 

تهـی کرده بـود. واکنـش بچه هـا نظرم را جلـب کرد.
یـک نفـر بـا صدایـی بلنـد داد مـی زد: »بدبخـت شـدم، دیگـه کـی 
می خـواد منـو قبـول کنـه، تکلیـف پوالیـی کـه از بابـام گرفتیـن 
چـی می شـه؟« فهمیـدم کـه اگـر روزی خدایـی نکـرده دکترایـش 
را بگیـرد، یـا پایـان نامـه را خریـده یـا سـرقت علمـی کـرده. یکـی 
دیگـر می گفـت:» بابـا! بابـا! بابامو کشـتین!.« تـازه متوجه شـدم که 
پسـر آقـای مدیـر هـم توی کالس ماسـت جالب تـر این بـود که یک 
نفـر دیگرهـم بابـا بابـا می کـرد! نیـازی نبـود تـا بپرسـم همدیگر را 
می شناسـند یـا نـه! چون رنـگ پوستشـان متفاوت بود. می خواسـتم 
بـروم خانـه کـه پلیس آمد و از ایـن نوارهای زرد دور محوطه کشـید 
و بـا مـن هم بـه عنوان ضـارب مصاحبه ای کرد. قرار شـد بـرای رفع 

اتهـام از خـودم فـردا بـه دادگاه بـروم. کالس فـردا هم هوا شـد!

/ رضا رضایی
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خاطرات اولین روزه های فراموش نشدنی
روز اول ماه رمضان

روز چهارم ماه رمضان

روز هفتم ماه رمضان

روز دوازدهم ماه رمضان

روز شانزدهم ماه رمضان

روز بیستم ماه رمضان

روز بیست و چهارم ماه رمضان

روز بیست و هفتم ماه رمضان

روز عید فطر

/ علیرضا عبدی



برگزاری امتحانات آنالین آغاز شد
امتحان مجازی یک عدد دانش آموز کوشا

صفحه   10

برای هر شغل، سه ابزار کار بنویس:
رانندگی: جاده، جریمه، ُچرت

نویسندگی: سیگار، چایی، رفیق پایه
بازیگری: چشم رنگی، قیافه عملی، جیب پُر

معلم: گچ، تخته، دانش آموز به همراه ولّی!
پزشک: آمپول، ِسُرم، دفترچه بیمه

تزریقاتی: پنبه، الکل، زور بازو
*

دانشمندان جانوران را به چند گروه تقسیم کرده اند؟
پاچه خوار و بی پاچه

*
 اولین گامی که یک دانشمند برمی دارد چیست؟

 ذخیره سکه و ارز و فروش آن ها در زمان مناسب
*

 چرا پوست ماهی لغزنده است؟
چون هر روز پوستش را با صابون می شورد.

*
نقشه چه کمکی به ما می کند؟

مـکان خوراکی هایـی را کـه مادرمـان پنهـان کـرده به ما نشـان 
می دهـد.

*
 از مقایسـه خـرس قطبـی بـا خـرس قهـوه ای چـه نتیجـه ای 

یـم؟ می گیر
خرس قهوه ای نسکافه دوست دارد و خرس قطبی شیر ساده!

*
برای کلمات زیر، دو هم خانواده بنویس.

شغل: شلغم _ آشغال
کالم: َکلَم _ امالک

مهّیج: هویج _ گیج وویج
 تخیل: خیال _ خیاِل چنبر 

بالغ: االغ _ کالغ
*
نام سه استان کشور را بنویسید.

آذربایجان، زنجان، بادمجان
*

کتاب »شاهنامه« از کیست؟
حکیم ابوالقاسم حالت

*
معنی بیت زیر را بنویسید.

هرکه نان از عمل خویش خورد
منت حاتم طایی نبرد

معنـی: اگـر در خانـه نـان بپزیـم نیـازی بـه رفتـن دم نانوایـی 
آقـای طایـی را نداریـم و اصـال الزم نیسـت در صـف وایسـیم.

مقصود شاعر از بیت زیر می تواند باشد؟
برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر

وه که با خرمن مجنون دل افکار چه کرد
جـواب: در ایـن بیـت، شـاعر قصـد بررسـی  آی کیـو مجنـون را 

دارد، چـون در آن زمـان هنـوز بـرق اختـراع نشـده!
*

جمع کلمات زیر را بنویس.
حیوان: باغ وحش

درخت: جنگل
دکتر : بیمارستان
دیوانه: تیمارستان

مو: کاله گیس
جوجه: مرغداری

گوسفند: دامداری
*

 اهرم را تعریف کنید.
به مقبره پادشاهان هند، اهرم می گویند.

*
قوانین زیر در چه کارهایی به ما کمک می کنند؟

کشش زمین )جاذبه(: به رختخواب چسبیده و تکان نخوریم.
*

قانـون بقـای انـرژی: عدم  بازنشسـتگی مسـئولین و انتقال آن ها 
از پُسـتی به پُسـتی دیگر.

*
قانون سوم نیوتن:

دعوای من و خواهرم بر سر ته دیگ ماکارونی!
*

اگـر دو سـر همنـام آهن ربـا را به یکدیگـر نزیک کنیـم چه می 
شود؟ 

به هم سالم می کنند.
*

 معاهده ترکمنچای چه بود و عاقبت چه شد؟
بیـن شـهرزاد و گلسـتان امضـا شـد و بـر سـر واردات چـای از 

ترکمنسـتان بـه توافـق رسـیدند.
*

 پرایـدی در هـر سـاعت ۸۰ کیلومتـر را طـی می کنـد. اگـر بـه 
همیـن ترتیـب حرکـت کنـد، در سـه سـاعت چنـد کیلومتـر 
می پیمایـد؟ فقـط تـا عوارضی می رسـد، بعد باید ُهلـش بدهند!

*
چند مورد را نام ببرید که آلودگی صوتی ایجاد می کند؟

صـدای قطـار _ بـوق ماشـین هـا _ صـدای مراقـب سـر جلسـه 
ن متحا ا

*

اگـر هـر بسـتنی ۵ ریـال باشـد، بـا ۳۰ ریـال چنـد عـدد بسـتنی 
خریـد؟  می تـوان 

۵۰ ریال؟! بستنی؟! باید از اصحاب کهف بپرسین.
*

موضوع کتاب )دلیل المتحیرین( چیست؟
تعجب از گرانی ماسک و مواد شوینده.

/ محبوبه السادات قامئی

احمد رفیعی
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۱۲ اردیبهشت ۱۳۶۵

امروز اولین روز معلمی بود که از من به عنوان معلم تقدیر شد. همیشه آرزو 
داشتم من هم مثل پدرم معلم شوم، چون معلمی را شغلی آبرومند می دانم 

و یقین دارم که معلم مورد احترام همه است.
صبح که داشتم از خانه بیرون می آمدم، فریده همسرم با لبخند گفت: به 
تو افتخار می کنم، ای معمار جامعه؛ روزت مبارک. حرفش بر دل و جانم 
نشست. به مدرسه که رسیدم، دیدم اشکبوس، بابای مدرسه دنبال یکی از 
دانش آموزان در حیاط مدرسه می دود و با جارو او را کتک می زند. من هم 
به عنوان معلم پرورشی خواستم خودی نشان بدهم، سریع رفتم و جلویش 
بیاید. ماجرا  بند  بود نفسش  نزدیک  پیرمرد نفس نفس می زد و  را گرفتم. 
است،  کوروش  نامش  فهمیدم  بعدا  که  دانش آموز  آن  که  بود  قرار  این  از 
آن جا  در  و خودش  بگیرد  بوفه مدرسه  در  را  اشکبوس  داشته جای  قصد 
فروشندگی کند. علت را جویا شدم. کوروش گفت: من می خواهم در آینده 
بقال شوم و برای آن که بقال موفقی باشم باید از االن شروع کنم. با او کلی 
صحبت کردم که تو اگر درس بخوانی افق های روشنی در پیش  رو خواهی 
داشت که بقالی در برابر آن، هیچ است. قبول کرد و از من خواست تا در 
درس خواندن کمکش کنم. من برای آنکه مطمئن شوم او در تصمیمش 
جدی ست و احساسی عمل نمی کند به او گفتم برو چند دقیقه ای در حیاط 
تا  برگرد  اتاق من  به  باز تصمیم داشتی که درس بخوانی  اگر  و  بزن  قدم 
کمکت کنم. کوروش رفت و دیگر برنگشت، نه به اتاق من، نه به مدرسه و 

نه به دنیای علم و دانش.

۱۲ اردیبهشت ۱۳۷۷

اشکبوس  به مدرسه رسیدم  معلم غم انگیزی داشتم. صبح که  روز  امسال 
مطابق معمول با جارو دنبال یکی از دانش آموزان می دوید، دخالت نکردم. 
ما که هرچه صحبت می کنیم، افاقه نمی کند شاید اشکبوس بتواند  با کتک، 

آن ها را به راه بیاورد.
گریه  بهار  ابر  مثل  و  آمده  بچه ها  از  یکی  پدر  دیدم  شدم،  که  دفتر  وارد 
می کند. او را می شناختم، پدر لئو بود. انسانی اهل مطالعه و عاشق کتاب 
که در میان نویسندگان، طرفدار پروپاقرص لئو تولستوی بود، آن قدر که نام 
انتخاب کرده بود. ولی لئو عاشق فوتبال بود و طرفدار  او را برای پسرش 
و  شده  بیمار  لئو  می گفت  نشستم.  او  درددل  پای  دایی.  علی  پروپاقرص 
از عهده مخارج  ولی  اعزام شود  به خارج  برای درمان  اسرع وقت  باید در 
آن برنمی آید. با همکاری معلمان و بعضی از اولیای دانش آموزان توانستیم 
مبلغ مورد نیاز را فراهم کنیم. امیدوارم هر چه سریع تر لئو سالمتی خود 

را بدست آورد.

۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۶

فریده  دیشب  سرکوفت های  نداشتم.  را  معلم  روز  حوصله  اصال  امسال، 
در سرم می پیچید که چرا هنوز مستاجریم و یا چرا نمی توانیم یک سفر 
جمع وجور برویم. هر چه هم به او می گفتم با این شندرغاز معلمی، همین 
که زنده ایم معجزه است، گوشش بدهکار نبود و مدام ُغر می زد.به مدرسه 
که رسیدم، یکی از دانش آموزان با جارو دنبال اشکبوس می دوید. پیرمرد 
عقل در سر ندارد، بی خود و بی جهت سربه سر این وحشی ها می گذارد. آن ها 
هم که اعصاب ندارند، دمار از روزگار آدم درمی آورند. همین هفته پیش بود 
بزرگه ام  بود، تیکه  ناظم نرسیده  آقای  اگر  این ها بحثم شد.  از  با یکی  که 
گوشم بود. اما انصافا اشکبوس با این سن و سال خوب می دود. اگر من بودم 
که تا به حال کتک مفصلی خورده بودم. به دفتر که رسیدم آقای جوکار 
می کرد  دعوت  معلمان  سایر  از  و  بود  خود  کنکور  موسسه  تبلیغ  مشغول 
تا در موسسه او تدریس کنند. همکاران من هم که حقوق معلمی کفاف 

افزایش حقوق خسته  برای  اعتصاب  از  و همچنین  نمی داد  را  زندگی شان 
شده  بودند، پیشنهاد او را قبول کردند. کالس کنکور درآمد خوبی دارد، ای 

کاش پرورشی هم یکی از دروس کنکور بود.

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

به  توجه  با  داشتم.  گذشته  سال های  به  نسبت  متفاوتی  معلم  روز  امسال 
شود  برگزار  مجازی  به صورت  معلم  روز  جشن  شد  قرار  قرنطینه  شرایط 
و همه همکاران قدیمی و شاگردانم را این گونه مالقات کنم. در این چند 
سالی که بازنشسته شده و در آژانس مشغول بودم بسیاری از شاگردانم که 
حاال دکتر و مهندس شده بودند را در پراید قسطی خود دیده و چندتایی 
از آن ها را هم برای سفر خارجه به فرودگاه رسانده بودم. اما دیدار مجازی 
همان  کوروش  شد  آنالین  که  کسی  اولین  داشت.  دیگری  حال  و  حس 
دانش آموز بازیگوش دهه شصت بود. احوال او را جویا شدم،افق های موفقیت 
کوروش  افق  فروشگاه های  مدیرعامل شرکت  به عنوان  و  بود  درنوردیده  را 
مشغول به کار بود. بعدازآن،آقای جوکار آنالین شد. او که با موسسه گاج 
حسابی وضعش توپ شده، احوالم را جویا شد. من آبروداری کردم و نگفتم 
شد.  آنالین  لئو  جوکار،  آقای  با  گفتگو  حین  در  می کنم.  کار  آژانس  در 
اسپانیا رفت  به  برای درمان  از وقتی  از دیدار هم بسیار خوشحال شدیم. 
دیگر برنگشته بود. قبراق و سرحال و در قله موفقیت به سر می برد. او یک 
کاپیتان  مسی،  لئو  که  کسی ست  کمتر  االن  بود.  شده  موفق  فوتبالیست 
محبوب بارسلونا را نشناسد. در آخر هم اشکبوس آنالین شد. او به منظور 
حفظ آمادگی برای دوران پساکرونا دور حیاط مدرسه می دوید. من در این 
سی و اندی سال حسابی پیر شده ام ولی او تکان نخورده است. شک ندارم 

راز عمر بی پایان او در همین دویدن های دور حیاط است.

محمدرضا زمانی

عجب سلیقه ی نابی چه میز رنگینی
                                          خدای من تو اینستا چرا نمی بینی؟

بیا به سفره ی افطار و الیک کن لطفا
                                         چه روزه های قبولی! قبوِل تضمینی!

روزه الیکی

سوده سالمت

طراح: مریم محمدی



با سالم. شما با سامانه پاسخ گویی به سواالت شرعی تماس گرفته اید. 
در این سامانه از معرفی مورد مناسب برای ازدواج معذوریم. حتی شما 

دوست عزیز!
لطفا برای سواالت شرعی کلید یک را فشار دهید. در غیر این صورت 

منتظر اپراتور بمانید.

 پاسخ گوی شماره ۶۵۴ بفرمایید:

_سالم.
_سالم علیکم. بفرمایید.

_ببخشید، یک سوال دارم.
_ بفرمایید.

_ حاج آقا من یه مادرم و خیلی غصه بچه مو می خورم. شما خودتون 
دارین.  مادر  که   اینه  منظورم  ببخشید  چیزه،  نه  دیگه.  شدین  مادر 
حتما می دونید مادرها چقدر جوش بچه شونو می زنن. واال من پسرم ۱۸ 
سالشه، ۱۸ سال نه ها. هییییژده سال. من ذره ذره آب شدم تا این بچه 

که یک کف دست بچه بود، بزرگ شد و قد کشید.
_متوجهم. امرتون رو بفرمایید حاج خانم.

_حاال من گفتم بچه م ۱۸ سالشه ولی دلیل نمیشه سنم زیاد باشه.
_عذر می خوام خواهرم. سوالتون رو بفرمایید.

طفلی  ولی  بگیره  روزه  باید  بچه  این  دیگه  امسال  میگن  همه  _واال 
بقیه گول هیکلش  نداره اصال. ۱۸ سالشه. ولی  نداره که، سنی  جونی 
رو می خورن اما چه می دونن این بچه همش ضعف می کنه. طفلی فقط 
استخون بندیش یه کم درشته. می ترسم روزه براش ضرر داشته باشه. 

زود نیست تو این سن؟
_چند کیلو هستن ایشون؟

_۱۰۵ کیلو!
)پاسخ گو بعد از این قضیه، دچار نیهیلیسم فکری ناشی از پنهان شدن 

سیب زمینی سرخ کرده ها توسط مادرش شده است.(
 

پاسخ گوی شماره ۷۳۲ بفرمایید:

_سالم علیکم. بفرمایید.
_ای بابا، چی رو بفرمایم؟

_ امرتون رو بفرمایین.
_خب چه فایده داره؟

_ چی؟
داشتی  اگر  که  بگین  دیگه! می دونم حتما می خواین  پرسیدن  _سوال 

می مردی اول روزه ت رو بگیر بعد بمیر.
باشه،  برای سالمتی داشته  اگر روزه خطری  نیست.  _نه اصال همچین 

نباید بگیرید.
_ببخشید قطع و وصل میشه باید بگیرم یا نباید بگیرم؟

_عرض کردم اگر ضرر داشته باشه، نباید بگیرید.
_واقعا؟

_بله. ولی شرط داره.
_وای ممنونم. همینو می خواستم بشنونم. مامان... مامان... این حاج آقا 

میگه نباید روزه بگیرم. خودش گفت مامان. 
سالمتی  برای  اگر  نیست.  که  همین جوری  کنین  صبر  خانم،  _خانم، 
انسان  جان  برای  خطری  نکرده  خدایی  این که  یا  کنه  ایجاد  مشکل 

داشته باشه، اون وقت نباید گرفت.
_خب منم همین طوری ام دیگه. ببین حاج آقا! من پوستم حساسه، هر 
ساعت باید حداقل یک لیوان آب بخورم. اگر آب نخورم پوستم خشک 
میشه. اگر پوستم خشک بشه چروکیده میشه. اگر چروکیده بشه سنم 
زیاد به نظر میاد. اگر سنم زیاد به نظر بیاد خب دیگه کسی خواستگاریم 
نمیاد. اگر کسی خواستگاریم نیاد خب افسرده میشم. اگر افسرده بشم 
اگر خودکشی کنم می میرم. دیدید گفتم میگین  خودکشی می کنم و 

بمیر ولی روزه ت رو بگیر. چی می خواین شماها از جون ما؟
زندگی  آب  بدون  آکواریوم  یک  درون  ماجرا،  این  از  پس  )پاسخ گو 

میکند.(

پاسخگوی شماره ۷۳ بفرمایید:

_سالم برشما، ببخشید یک سوال داشتم از خدمت تون.
_سالم علیکم. بفرمایید.

به  ولی  بگیره  روزه  باید  امسال  و  سالشه   ۱۵ ما  پسر  گل  آقا،  _حاج 
نظر من و مادرش هنوز تو این سن، روزه گرفتن زوده براش. از طرفی 
مادرش خیلی دوست داره یه جشن تکلیف باشکوه هم براش بگیره که 
خاطره خوب از روزه گرفتن براش بمونه، ولی امسال با این قضیه کرونا 
خب این یکی مقدور نیست. حاال من از شما راهنمایی می خوام، اگر برم 

ثبت احوال و تاریخ تولدش رو دست کاری کنم درست میشه؟
_مگه همچین چیزی میشه؟

_بله حاج آقا، ما ثبت احوال آشنا داریم درستش می کنن واسمون. فقط 
شما بگین اگر شناسنامه ای واسش صغر سنی بگیریم که االن ۱۳ سالش 
آقا؟  نه حاج  دیگه!  بگیره، درسته؟ درسته  نباید  که  روزه  دیگه  بشه، 
این طوری با یه تیر چند نشون می زنیم. هم مادرش دو سال دیگه یک 
جشن درست حسابی می گیره براش و هم این که دیرتر میره سربازی. 
فقط می خواستم بپرسم شرعیش درسته؟ آخه من و خانومم خیلی روی 

این چیزا حساسیم.
) پاسخ گو در همان لحظه، کاری انجام نداد، بعد از آن هم واکنش خاصی 

بروز نداد. ببخشید، از اتاق اپراتور اعالم میکنند پاسخگو مرد.(

اجوبه االستنکافات الگویا
آنچه بر یک پاسخگوی سواالت شرعی می گذرد
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هرکــس افطــار بــه میــل و هوســی می آیــد
ــد! ــژده دارد کــه  مســیحا نفســی می آی م

روزه هاتــان همــه مقبــول، خدا ممنون اســت.
ــد: ــی می آی ــاد کس ــر و فری ــا! غرغ عجب

»چیســت ایــن بــار غــذا؟ وای خدایــا بــوی
شــله زرد، آش، حلیــم و عدســی می آیــد؟«

کاهدانــش کــه تلنبار شــد از مــرغ و کباب،
یــادش آمــد کــه به ســختی نفســی می آیــد!

ــاده ــزار افت ــه او زار و ن ــار ک ــد از افط بع
ــد: ــی می آی ــاد رس ــظ فری ــم واع ــاز ه ب

»مــژده؛ بعــد از ســحری بــاز دوبــاره فــردا
هرکــس افطــار بــه میــل و هوســی می آید«

هوس افطار
/ سوده سالمتصفحه   13



در خصــوص اتهــام آقــای »شــکراهلل بخشــنده« 
ــب  ــان، ملق ــی فرهنگی ــش حقوق ــت فی مســئول ثب
بــه »حاتــِم دایــی«، خواهــرزاده ی َخلَــِف یکــی 
از مســئولیِن بنــام، دائــر بــر افزایــش حقــوق 
فرهنگیــان بــه انــدازه ی دو برابــر نــرخ تــورم ســال 

ــردد: ــالم می گ ــب اع ــن ترتی ــه ای ــاری، ب ج
ــی  ــا ولخرج ــارزه ب ــه از اداره مب ــی ک ــق گزارش طب
فرهنگیــان و بــر حســب پِچ پِچ هــای اشــرف زن 
همســایه پُشــتِی یکــی از فرهنگیــان دِر گــوش 
ــت  ــو گوش ــک کیل ــد ی ــرو خری ــده، پی ــی پرون قاض
تــازه  گوســفندِی  اســتخوان  بــدون  راســته ی 
کیلویــی صدوپنجــاه  هــزار تومنــی توســط آن 
فرهنگــی متمــّول و ســریع پیچیــدن در خانــه، بــه 
ــور  ــب رســیده اســت، مســئول مذک دســت این جان
ــده.  ــان گردی ــع فرهنگی ــش ســطح توق ــث افزای باع
عالوه بــر ایــن، آن چنــان بــر گســترش شــکاف 
ــدت  ــکاف از ش ــه ش ــت  ک ــن زده اس ــی دام طبقات
ــی  ــی عجیب ــه ی اوزون ِزّک ــوراخ الی ــه س ــی ب پارگ

ــد. ــی گوی م
طبــق نظــر کارشناســی حاج آقــا  گرینــوف، مســئول 
ــن عمــل مذمــوم  تعییــن ســطح قباحــت جــرم، ای
ــث واالی »معلمــی شــغل انبیاســت«  از ارزش حدی
نیــز کاســته اســت. ولخرجــی فرهنگیــان بــا ســنت 
ــن  ــدارد و ای ــی ن ــران همخوان ــتی پیامب ساده زیس
اقــدام، انحــراف در دینــداری فرهنگیــان را بــه 

ــال دارد. دنب

طبــق آخریــن  اعترافــات متهــم، ایشــان در روز 
معلــم ســال گذشــته بــه کــودکان فرهنگیــان، بلیت 
رایــگان شــهربازی بــه ارزش صدهــزار تومــان اعطــا 
کــرده اســت کــه ایــن خــود، باعــث ترویــج تفریــح 
ــم  ــل گرگ ــنتی مث ــح س ــای تفری ــه ج ــی ب صنعت
ــه  ــر فرهیخت ــن قش ــل در ای ــل  دوق ــوا و یه ق ــه ه ب

می گــردد.
مســئول مذکــور کــه بــه عنــوان متهــم ردیــف اول 
بــه شــصت ضربــه شــالق بالعــوض بعــد از  پرداخــت 
ــده بود  ــوم ش ــان محک ــوق فرهنگی ــاوت حق مابه التف
ــن در  ــدش از حاضری ــودن ق ــر ب ــت بلندت ــه عل ب
دادگاه و نداشــتن دیــد  حاضریــن پشــتی بــه ردیــف 

دوم انتقــال یافــت.
همچنیــن جهــت پــر شــدن ردیــف اول، بــه علــت 
توســط  تســهیالت  بی چون وچــرای  دریافــت 
ــره  ــه نم ــاه ک ــد کوت ــی ق ــک فرهنگ ــان، ی فرهنگی
ــوان  ــه عن ــود ب ــم ب ــش بیشــتر از دوونی چشــم چپ
ــری  ــس تعزی ــال حب ــه ده س ــف اول ب ــم ردی مته

می شــود. محکــوم 
پاراِف مدیِر دایره ی اجرای احکام:

متهــم ردیــف اول ســابق، آقــای شــکراهلل بخشــنده، 
ــد  ــه بن ــاب ب ــی، علی الحس ــِم دای ــه حات ــب ب ملق
اختصاصــی مســئوالن منتقــل و جهــت جلوگیــری 
از ایجــاد بدآمــوزی بــرای ســایر مســئولین، دهانــش 
ــز  ــود روی می ــانتی موج ــج س ــن پن ــب په ــا چس ب

قاضــی، بســته گــردد.

فرهنگی ولخرج
حاتِم دایی محاکمه می شود
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نـاالن ایـن  نالـه ی  صـدای  تـو  بشـنو 
ایـن دشـت کویـر تشـنه اسـت ای بـاران!

از بـس کـه قرنطینـه به ما سـخت گذشـت
بیمـاران از  جزئـی  ایـم  شـده  هـم  مـا 

دارد دوایـی  نیـز  ورم  و  درد  هـر 
درمـان نـدارد  داریـم  کـه  درد  ایـن 

اصـال تحـرک  و  بخفتیـم  و  خوردیـم 
ران! تـا  مـا،  شـکم  شـد  زنـخ  زیـر  از 

از کشـک و کـدو، چیپـس و پفـک، تا دیزی
دهـان بـه  بفرسـتم  ببینـم  چیـز  هـر 

مـن می خـورم و می خـورم و خواهـم خـورد
دنـدان یـا  غـذا  ظـرف  شـود  صـاف  تـا 

بهمـن در  نبـدم  کیلـو  سـه  و  هفتـاد 
تنبـان بـا  و سـی  حـاال شـده ام ششـصد 

قایـم شـدنم هـم شـده یـک امـر محـال
بـا ایـن شـکِم خیـک شـود شـد پنهـان؟

داشـت! نظمـی  زندگـی ام  کرونـا  از  قبـل 
سـامان مـن  زندگانـی  ز  اسـت  رفتـه 

شـدم چـاق  فقـط  اسـفند  و  بهمـن  در 
رمضـان در  دوا  کـرد  بتـوان  شـاید 

نکنـد کفایـت  مـاه  یـک  کـه  البتـه 
پایـان! بـی  بشـو  بیـا  رمضـان!  مـاه 

شـکمم انفجـار  صـدای  قبـل  تـا 
بمـان مـاه  سـیزدْه  و  بیـا  روزه!  ای 

پورخوری با رمضان/ حامد سنگونی
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در کتــاب تعبیــر خــواب »اَلکابــوس« از بزرگــی کــه 
ــده  ــل ش ــته اســت، نق ــواب داش ــر خ ــای تعبی ادع
کــه در تعبیــر یــک خــواب، زمــان، روز، مــاه و ســال 
ــر  ــی از تعابی ــر اســت. یک ــده شــده موث خــواب دی
ایــن بــزرگ کــه گویــا در زمــان خــود خیلــی ســین 
ــه خــود پیچیــدن  ــر خــواب ب خــورده اســت، تعبی

اســت.
پیچیدن در خواب بر چند وجه است:

ــه  ــه ســحرگاه اســت و ب ــدی ک ــر در خــواب دی اگ
ــک دســت  ــه ی ــدان   ک ــوی چــپ می پیچــی، ب پهل
کله پاچــه در افطــار خــوردن، مذمــوم اســت و بایــد 
بــه چشــم چــپ و پاچــه راســت آن گاو نگون بخــت 
بســنده کنــی و بــرای هضــم آن از آبلیمــوی تــازه و 

ــی. ترشــی هفت بیجــار اســتفاده کن
ــه  ــه ســحرگاه اســت و ب ــدی ک ــر در خــواب دی اگ
ــود آش  ــه نخ ــدان ک ــی، ب ــت می پیچ ــوی راس پهل
رشــته ی افطــار را بایــد یــک روز بخیســانی تــا نفــخ 
آن گرفتــه شــود. ســپس نخــود را در زودپــز پختــه 
ــت از  ــق وق ــت ضی ــه عل ــه ب ــبزی هایی ک ــه س و ب
ــواد الزم،  ــد. م ــه کنی ــد، اضاف ــاده کرده ای ــل آم قب
ــد کــه  ــرای ده نفــر اســت. از تک خــوری بپرهیزی ب

عاقبتــش خــوش نیســت.
اگــر در خــواب دیــدی کــه ســحرگاه اســت و 
افطــاری یــک اســتکان چــای، خرمــا و چنــد لقمــه 
نــان، پنیــر، ســبزی، گــردو، یــک کاســه آش و یــک 
قاشــق شــله زرد و یــک دیــگ حلیــم و یــک جعبــه 

ــدون اســتراحت بیــن  ــا بامیــه خــورده ای و ب زولبی
ــان از  ــی همچن ــم خــورده ای ول ــام ه ــه، ش دو نیم
ــه خــود می پیچــی ســریعا بیــدار شــو  گرســنگی ب
ــی  ــتی احتمال ــن نش ــت یافت ــال را جه ــدق ب و خن

وارســی کــن.
اگــر در خــواب دیــدی کــه نزدیــک ســحر اســت و 
پــای گنبــدی نشســته ای و زاری می کنــی و از درد 
ــفیدپوش  ــی س ــی و َملَک ــود می پیچ ــه خ ــیار ب بس
ــه از  ــن ک ــن ک ــت، یقی ــده اس ــو آم ــن ت ــه بالی ب
هرچــه باشــد از معنویــت تــو نیســت. آن گنبــد کــه 
ــو اســت و آن شــخص هــم ملــک نیســت  شــکم ت
صــورت  در  باشــد.  اورژانــس  راننــده  ته تهــش 
دیــدن مجــدد ایــن خــواب، بــا ۱۱۵ تمــاس بگیــر 

مــردک شــکمو.

کاهدون که از خودته
تعبیر خواب به خود پیچیدن
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خـوار! روزه  نـان  نخـور  هـی  داران  روزه  چشـم  پیـش 
خـوار روزه  پشـیمان  روزی  خـود  کار  زیـن  می شـوی 

بخـور، کمتـر  اقـل  ال  خـوب  پیچانـده ای؟  را  روزه 
خـوار! روزه  خیابـان  در  را  پفـک  و  چیپـس  و  تخمـه 

غیبتـش، در  و  رفتـه  اغمـا  بـه  منکـر  از  نهـی 
خـوار روزه  جـوالن  شـهر  کوچه هـای  در  می دهـی 

تـو! بـه  نفریـن  می کنـد  روده هایـم  قـور  و  قـار 
بـس که هـی خـوردی جلویم مـرغ بریـان روزه خوار!

حلقـوم خـود! در  لقمـه  نلمبـان  مـن  پیـش چشـم 
خـوار روزه  جـان  تنـت  از  آهـم  می گیـرد  عاقبـت 

کـن! درک  و  بفهـم  قـدری  مـرا  مسـلمانی  گـر 
خـوار! روزه  نلنبـان  را  غذایـت  مـن  چشـم  پیـش 

ایـن هـوا گـرم اسـت و می سـوزد جگـر؛ پـس پیـش مـن
خـوار! روزه  نسـوزان  را  دل  و  نوشـابه  نخـور  هـی 

/ ریحانه یوسفی

احمد رفیعی وردنجانی

هی!روزه خوارا!



واژه نامه 
مبصــر: شــرورترین شــاگرد کالس کــه معلــم 
معمــوال بــرای ســاکت کــردن خــوِد ایــن فــرد، او را 
ــره  ــن موجــود معمــوال در زم ــد. ای ــده می کن نماین

ــت. ــراد اس ــن اف بلندقدتری
بدهــا: تبهــکاران، از معــدود کســانی کــه قبــال بــه 

ــد. ــم کرده ان ــر ظل مبص
ــه  ــح ب ــگ تفری ــه در زن ــی ک ــر، کس ــا: خّی خوب ه

ــد. ــاندویچ می ده ــر س مبص
تقلــب: راه شــناخت آدم هــا قبــل از مســافرت، یکــی 

از بهتریــن راه هــای افزایــش خالقیت.
امتحــان: ندامتــگاه، جایــی کــه فــرد بــه خــدا پنــاه 
می بــرد و توبــه می کنــد کــه اگــر بــه عقــب 

ــرد. ــد ک ــران خواه ــردد جب بازگ
ــتاده  ــرت زدن ایس ــربازی، چ ــور س ــگاه: مان صبح

ــم. ــخنرانی ناظ ــن س حی
ناظــم: فــردی آشــنا بــا کاربــرد دوم اشــیا، متخصص 

اندازه گیــری آســتانه تحمــل بــا خط  کــش.
ــگ  ــت در زن ــات فراغ ــردن اوق ــب: پرک ــق ش مش

ــح. تفری
گوش،ســمعی  و  چشــم  فــروش،  آدم  مراقــب: 

مدیــا. بصری،مالتــی 
کارنامــه: معیــار خریــد دوچرخــه و کامپیوتــر بــرای 

ــاد. بچه هــای دهــه هفت
کمیســیون  جلســه  مربیــان:  و  اولیــا  جلســه 

مــدارس. در  اقتصــادی 
ــی  ــه دارای عینک ــردی کچــل ک ــک: ف ــم فیزی معل
محــدب اســت و معمــوال وزن آن هــا بیــن ۷۰۰ تــا 

ــن اســت.  ۱۰۰۰ نیوت

بســیار  کــه  گوینــد  را  کســی  دینــی:  معلــم 
باتقواســت و عمــل صالــح انجــام می دهــد. بــه روز 
جــزا ایمــان دارد و هــدف آن تقــرب الــی اهلل اســت.

ــن  ــه گرمک ــی ک ــی ورزش، کس ــم ورزش: مرب معل
ســرمه ای می پوشــد و مســئول جمــع آوری تــوپ ۵ 

دقیقــه قبــل از اتمــام کالس مــی باشــد.
آب خوری: مکانی برای فرار از سواالت معلم

دستشــویی: جایگزیــن آبخــوری کــه معلــم از تــرس 
ــروج از کالس را  ــازه خ ــی آن، اج ــب احتمال عواق

می دهــد.
ــال کــه بصــورت  پنکــه ســقفی: نوعــی بَــت بیس ب

ــزان اســت. ــد و از ســقف آوی ــی می چرخ دوران
پــاک کــن: از گــروه نرم تنــان کــه اثــر نــوک 
ــا قبــل از اتمــام آن  خــودکار در آن هویداســت و ت
خودبه خــود گــم می شــود. همچنیــن به جــای 
تــوپ بــه ســمت بــت بیس بــال پرتــاب مــی شــود.

ــوق  ســری  ــه ای ف ــه گام: حل المســائل، محمول گام ب
ــت  ــت اس ــت زش ــه غای ــران ب ــم دبی ــه در چش ک
و اثــرات ســو دارد. در صــورت کشــف توســط 
ــق  ــه بچــه خــودش تعل ــم ضبــط می شــود و ب معل

. می گیــرد
ــه  ــه در هم ــک ک ــی ماژی ــفری: نوع ــک فس ماژی
ــرد  ــود و کارب ــت می ش ــفری یاف ــز فس ــا بج رنگ ه
ــوار و  آن عالمت گــذاری روی نقــاط مهــم میــز، دی

ــت. ــی اس ــورت هم کالس ص
ــتری  ــوال خاکس ــلواری معم ــرانه: کت وش ــرم پس ف
رنــگ کــه ترکیــب آن بــا کفــش کتانــی و موهــای 
شــماره 4 اعتمــاد بــه نفــس را از همــان ســن 

ســرکوب می کنــد.

فرهنگ عمیق
معانی نهفته در کلمات فارسی
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هم  االن  البته  بودم،  که  بچه  قبل،  دارم، چندین سال  یاد  به 
فرقی با آن سال ها ندارم؛ چون کودک کار درون من به شدت 
ماه  سال  هر  است!  خدمت  به  آماده  و  پرجنب وجوش  فعال، 
رمضان، کار من این بود که از ترس شکم خان دادش گرامی، 
بیست و چهار ساعت در یک قرنطینه خانگی با شعار »خوابیدن 
ممنوع« خود را زندانی کنم. به طوری که این چشم به آن چشم 
دستور می داد اگر بسته شوی دوِر خوراکی های تپل مپل را با 
خودکار برند بیک یک خط قرمز بکش چون خان دادش تنها 
یک  در  آن ها  همه  کردن  تناول  با  تا  بود  فرصت  یک  منتظر 
افطاِر  از  قبل  شیرین  نقشه های  دقیقه  پنج  و  چهل  و  ساعت 

خواهر فلک زده را دودستی به آبشار نیاگارا تقدیم کند.
اما هوش باالی کودک کار درون من قبل از آن که خان دادش 
دست به کار شود آماده به خدمت بود و نایاب ترین مکان ها را 
انتخاب می کرد.  به آن ها نمی رسید  که حتی ذهن مامان هم 
دارند  را  مامان ها تخصص جاساز کردن خوراکی ها  البته همه 
سبک  به  کردن  جاساز  قوه  از  عجیبی  طرز  به  من  مامان  اما 
به طوری که هیچ  زمان آجیل های عید  بود.  برخوردار  متفاوتی 
تمام نمی شدند و در یک ماراتون سنگین، ما بدو، آجیل بدو، 
آجیل بدو، ما بدو و چون سرعت خانواده ما بیشتر بود، باالخره 
جان  نثار  فاتحه ای  و  می خورد  ظرف  تِه  تِه  به  آجیل  کفگیر 

سپرده شده ایشان می کردیم!
یک جا برای استتار همیشه در خانه ما زبانرد 
همه فامیل بود. آن هم یک کابینت در ضلع 
جنوبی آشپزخانه، یعنی حتی برادر زاده یک 
ساله من، آن جا را همانند کف دستانش بلد 
به  می آمد،  ما  خانه  به  که  زمان  هر  و  بود 
گونه ای در چشمان من  زل می زد که از یک 
این جانب  که  مهربان  عمه  شسِت  فرسخی 
باشم، خبردار می شد. بوی خوراکی به مشام 
ایشان رسیده و خیلی ریز دارد می گوید: اگر 
خوراکی های خوشمزه را به من ندادی یک 
جوری داد خواهم زد که مامان فکر کند من 
را نیشگون گرفته ای و آن زمان بود که چنان 
دعوایی بین دو طایفه رخ به میان می آورد 

که تا چند نسل بعدمان از ارث محروم می شدیم. صدالبته در 
این میان از عرش به فرش می رسیدیم!

یک دایی مجرد هم دارم که بنده خدا از آن دهه شصتی هاست 
که جناب اسحاق  خان آن ها را مایه مشکالت جامعه می دانند. 
خانه مان  خوراکی های  تمام شدن  مایه  را  عزبم  دایی  نیز  من 
می دانم. چون هر زمان تشریف فرما می شدند دقیقا تا ته همه 
چیز را در نمی آوردند ناامید نمی شدند. ماه رمضان که اصال از 
افطار تا سحر خواب به چشمان این بشر نمی آمد، مدام در هر 
است  همین  بودند،  آشپزخانه  و  پذیرایی  بین  رفت وآمد  حال 
بسیار  ایشان  وزن  چون  نمی داد؛  زن  ایشان  به  هیچ کس  که 
الغر  را  خودتان  بروید  می گفتند  می رفت  که  هرجا  باالست، 
که هرکس   می گفت  در جواب  هم  ما  دایی  برگردید.  و  کنید 
را همین گونه که  این جانب  باید  ازدواج کند  با من  می خواهد 

هستم بخواهد... که خب البته کسی هم پیدا نمی شد!
بارگزاری  اتاقم کشف کرده ام که  در  اندرونی  جدیدا یک جای 
خوراکی های مورد عالقه ماه رمضان امسال را با شادی و نشاط 
و صدالبته با موفقیت انجام خواهم داد. البته تا االن نه داداش 
متوجه شده است، نه برادرزاده  و نه دایی محترم. چند روز دیگه 

هم بگذرد و یافت نشود وارد راند دوم خواهم شد!
ماه رمضان همه عمر من همیشه با این ترس سپری شده است 
که نکند یک نفر زودتر به خوراکی هایم برسد 
همیشه  اما  کند.  جان  نوش  را  آن ها  همه  و 
یک امیدی تِه تِه تِه دلم بوده است و مرا سرپا 
نگه داشته است آن هم این بود که باالخره 
خالص  قایم باشک  همه  این  از  روز  یک 
را  روزه هایت  راحت  خیال  با  و  شد  خواهی 
وقتی  همراه،  همیشه  امید  گرفت.  خواهی 
زنده تر شد که خان دادش برای همیشه عازم 
پرتالطم من  زندگی  و  خانه خودشان شدند 
را به ساحل امن و آرام جزایر نیلگون خلیج 

همیشه فارس رساندند.

اِسَتَترَ َیسَتِترُ اِسِتتار  
امید، موج مکزیکی می زند
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دنبـال  مـردم  از  بسـیاری  رمضـان  مبـارک  مـاه  در  همیشـه 
راهکارهایـی بـرا کاهـش فشـار روزه گرفتـن هسـتند. معموال ما 
بـا جسـتجوی عباراتـی نظیر »چـه چیـزی بخوریم تـا...« دنبال 
ایـن هسـتیم کـه مشـکالت خـود را برطـرف کنیم ولی مشـکل 
اصلـی مـا، نخـوردن اسـت. پـس تـا پایـان ایـن مقاله همـراه ما 
باشـید تـا بـا روش هایـی تحـت عنـوان »چهـارراه طالیـی« ماه 

رمضان شـیرینی داشـته باشـید.

 راه اول: عاشق شوید!
احسـاس  کمتـر  کـه  می شـود  باعـث  مـاه  ایـن  در  عشـق   
گرسـنگی کنیـم. دانشـمندان معتقدنـد که عشـق باعث ترشـح 
هورمون هایـی می شـود کـه سـرگرمی های مثبـت و منفـی  را 
بـرای مـا فراهم می کنـد. از ایـن رو به فراموش کردن گرسـنگی 
کمـک شـایانی خواهـد کـرد. مخصوصـا اگـر این عشـق ختم به 
ازدواج شـود. پـس از چندبـار خرید بـرای منزل، نـام خودتان را 
هـم فرامـوش خواهیـد کـرد. حتما هم خبـری بوده کـه از قدیم 

گفته انـد: »عاشـق نشـدی کـه گرسـنگی از یـادت بره«

 راه دوم: دقیقه نود را جدی بگیرید.
می شـود.  محسـوب  حیاتـی  زمانـی  سـحر،  تـا  افطـار  فاصلـه 
دانشـمندان در حرکتـی محیرالعقـول بـاز بـه نتیجه رسـیده اند 
کـه هرچـه دیرتـر سـحری بخوریـد، دیرتـر گرسـنه می شـوید. 
پـس سـفره سـحری را ممـاس بـا اذان صبـح پهـن کنیـد و از 
تمـام ظرفیـت خـود اسـتفاده کنیـد و تـا خرتنـاق )خرتـالق( 
بخوریـد. هـرگاه احسـاس کردید دیگـر نمی توانید غـذا بخورید، 
اصـال امیـد خـود را از دسـت ندهیـد و بـه ظرفیت هـای خـود 
ایمان داشـته باشـید. همچنین پوشـیدن لباس هـای آزاد در این 

مرحلـه، اکیـدا توصیـه می شـود.

 راه سوم: لذتی که در خواب هست در انتقام نیست.
خواب مناسب، یکی از عوامل 
بـه  بخشـیدن  مهـم سـرعت 
گذر زمان اسـت. دانشـمندان 
ایـن  در  تعجـب  کمـال  در 
زمینـه نظـری نداده انـد ولـی 
حتمـا بـرای خودتـان پیـش 
آمـده کـه نیت داشـتید سـر 
کالس قبـل از شـروع مبحث 
تابـع، یک چـرت ۵ دقیقه ای 

بزنیـد ولی موقـع جمع بنـدی انتگـرال جزءبهءجـز در مختصات 
اسـتوانه ای از خـواب بیدار شـده اید. پـس می توانید بـا خوابیدن 
در طـول روز از سـختی های روزه گرفتـن بکاهید. حتی کسـانی 
هـم کـه در اداره های دولتی مشـغول کار هسـتند، طبق معمول 
نگـران کار مـردم نباشـند. زیـرا اوال عبـادت به جـز خدمت خلق 
نیسـت؛ پـس طبیعتـا خدمـت خلق هـم به جـز عبادت نیسـت. 
رابطـه  بنابـر  ثانیـا چـون خـواب مومـن عبـادت اسـت؛ پـس 
تراگـذری نتیجـه می گیریـم خـواب مومـن همـان خدمـت بـه 

خلـق محسـوب می شـود.

 راه چهارم: موادغذایی باارزش بخورید.
امیدواریـم پـس از خوانـدن تیتـر دچـار سـوءتفاهم نشـوید و به 
خـوردن مـواد بـاارزش خـود نظیـر طالوجواهرات، نفت سـابق و 
حتـی دالر، روی نیاورده باشـید. گوشـت و حبوبـات یکی از مواد 
غذایـی مفیـد بـرای تغذیـه در مـاه مبـارک رمضان اسـت. البته 
طبـق آمـار ۹۶ درصد مردم مبتال به نقرس هسـتند و خودشـان 
نمی داننـد، بلکـه فقـط اداره آمـار می دانـد. از طرفـی مصـرف 
بی رویـه حبوبـات هـم عواقـب جبـران ناپذیـری خواهد داشـت؛ 
پـس شـما می توانیـد در ایـن ایـام بـا کمـک مـوادی همچـون 
تخم مـرغ، پنیـر و سـویا انـرژی کافـی بـرای بدنتـان را تامیـن 
کنیـد. در فاصلـه افطـار تـا سـحر نیـز از نوشـیدن مایعاتی مثل 
آب هویـج، آب پرتقـال و... غافـل نشـوید. البته بـرای افرادی که 
نقـرس دارنـد و مـواد نگه دارنـده آبمیـوه بـرای آن ها مضر اسـت 
آب لوله کشـی را پیشـنهاد می کنیم. شـاید عناصـری مانند آهن 
و روی نداشـته باشـید ولی مطمئن باشـید این آب سرشـار از دیگر 

مصالحـی همچون گچ و آهک اسـت.

چهار راه طالیی 
روزه بگیرید و سالمت بمانید
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طراح: عباس هنجنے باقری
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