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فرهنگ اصطالحات 
حاال ببینیم چی می شه

]ب ش[ خداحافظ برای همیشه./ دیگه پیام نده./ بعد 
از این جمله، هیچ اتفاقی نمی افته و منتظر موندن 
پاهای شما./  زیر  با رویش علف  شما مساوی است 
فراموشی عمدی. )مترادف با: حاال بهت خبر می دم./ 

بعدا هماهنگ می کنیم.(
حاال شام می موندی

خالی بودن روی اجاق گاز./ لطفا با یه خداحافظی، 
همه ما رو خوشحال کن./ مزاحمت شما مانع شام 

خوردن مونه./
نه بابا، خواهش می کنم

]َن هِ ُک َن[ بسه دیگه./ خستمون کردی./ ِد بفرمایید.
چند لحظه صبر کنید، به کارتون رسیدگی می کنم

کاری./  اهمال  ُن[  ِد ک  ِر  ِر  ِب  ُک  َص  ِظ  َل  ]َچ 
اجازه دهید که صفحه چت یا بازی را در دسکتاپ 
با:  ببندم، بعدا به شما رسیدگی می کنم. )مترادف 

سیستم َقطعه!(
متوجهم

]ُم ِت َو ْج ِج َه[ جهالت./ اصال نفهمیدم چی گفتی./ 
دلم می خواد دوباره توضیح بدهی، اما رویم نمی شود.

یه دور بزنیم، برمی گردیم
]ِی ِب َز َب َگ[ ناپدید شدن./ پایین آمدن با برف 

سال بعد.
عرض کردم خدمت تون که

]َع َک ِخ َم ِت ِک[ یه بار گفتم دیگه، کری مگه؟
مسأله پولش نیست

]َم َئ ِل ِل[ پول مهم ترین مسأله و دغدغه است.

مصاحبه با یک سلبریتی همیشه در حال اظهارنظر

بردار  پاتو از رو سیم 
+ شما همیشه درباره موضوعات مختلف اظهارنظر می کنید، 

درسته؟
- قطعا، اگه ما سلبریتی ها امور رو در دستمون نگیریم که 

جامعه دچار هرج ومرج می شه!
+ نظرتون درباره ادعای سران کشورهای غربی درباره دفاع از 

حقوق بشر بویژه ایرانی ها چیه؟
- این فقط یک ادعا نیست، اونها همیشه مدافع حقوق بشر 
بویژه ما ایرانی ها هستند. ما در یک دهکده جهانی زندگی 
می کنیم، ما و آمریکا نداریم، وقتی به انسانی ظلم بشه خب 

اونها ازش دفاع می کنند.
+ نظرتون درباره وقایع اخیر آمریکا چیه؟

- نظر خاصی ندارم.
+ کشته شدن یک مرد سیاه پوست زیر فشار زانوی پلیس 

آمریکا هیچ اهمیتی نداره؟
- اهمیت که داره، چون چندتا پلیس احمق که حواسشون به 
فیلمبردار نبوده، باعث خراب شدن چهره دولت آمریکا شدند.

+ نظرتون درباره قطع اینترنت و کلیه سرویس های ارتباطی 
در واشنگتن چیه؟

- این انگ ها به آمریکا نمی چسبه، حتما یه سیاه پوست پاشو 
گذاشته روی سیم اصلی!

+ خبر دارید که مردم آمریکا پرچم این کشور رو آتش زدند؟
- اون تصاویر رو مزدورهای ایرانی از جای خاص تغذیه شو، با 
استفاده از ترفندهای کامپیوتری، تحریف، برش و همگام سازی 

حرکات، درست کردند و ربطی به آمریکایی ها نداره.
+ نظرتون ...

- تموم کنید این سوال ها رو، خودمون هزارتا بدبختی داریم، تا 
کشور خودمون هست چیکار به بقیه کشورها دارید!

گزارش

»ما همه رومینا هستیم«
سالم. امروز به میان چند تن از فعاالن حقوق زنان رفتیم 
تا نظر آنها را راجع به قتل رومینا اشرفی جویا شویم. با ما 

همراه باشید. 
+ سالم! به نظر شما چرا اینقدر قتل رومینا در بین فعاالن 
حقوق زنان صدا کرد اما مواردی مثل قتل میترا استاد با 

سکوت این فعاالن روبه رو شد؟
- به دلیل تفاوت ماهیتی این 2 قتل. در قتل میترا، ما با 
یک دعوای زناشویی روبه رو بودیم و در مکاتب روانشناسی 
پسافرویدی ثابت شده است که زن و شوهر دعوا کنند، ابلهان 
باور کنند. در واقع با توجه به تئوری های نوین جامعه شناختی 
و جرم شناختی، 2 روز دیگر آنها باهم آشتی می کنند و ما 

این وسط بده می شویم.
+ ممنون از نظرات عالمانه و کارشناسی شما. 

به سراغ عزیز دیگری می رویم. سالم، شما خودتان تا به حال 
شاهد چنین فجایعی بوده اید؟

- بله، نمونه اش خواهر خود من!
+ واقعا؟ چطور؟

- خواهر خود من، یک همکالسی دارد که دختر همسایه شان 
تعریف می کرده که دخترخاله اش گفته دوستش قبال دختری 
را می شناخته که همسایه باالیی شان، خواهرشوهرش قربانی 

همین غیرت بیجا شده است.
+ واقعا غم انگیز است... اما برویم سراغ فعال بعدی، راجع به 

کمپین »من هم رومینا هستم« توضیح می دهید؟
- سالم. من اعتقاد دارم همه ما از مردان به نوعی خشونت 

دیده ایم. 
+ حتی خود شما؟

- شدیدا!
+ تعریف می کنید؟

پسربرادرش  با  من  می خواست  اصرار  و  زور  با  من  پدر   -
ازدواج کنم.

+ که حتما آدم به درد بخوری هم نبود؟
- اتفاقا دکتر بود و خیلی وضعش توپ بود.

+ حتما شما قصد ازدواج نداشتید؟
- چرا، داشتم.

+ از ایشان خوش تان نمی آمد؟
- اتفاقا برعکس!

+ ببخشید من گیج شدم، پس چرا از پدرتان شاکی هستید؟
- پدرم که گناهی نداشت بنده خدا! من از دست پسرعمویم 
شاکی هستم. مرا نگرفت رفت با یک دختره ایکبیری ازدواج 

کرد!

ری
 نظ

دی
مه

سردبیر: امین صالحی
دبیر سرویس شعر: زهرا فرقانی

دبیر سرویس کارتون: مهدی نظری
دبیر فنی:  سیدمحمدجواد طاهری

 راه های ارتباطی
ما را در شبکه های اجتماعی

با نشانیtanzym_ir دنبال کنید!

زانو و خرخره 
زانوی تو و خرخره  خلق فضول

البته که دیدنی است کارت، هرکول!
 صد حیف که در مهد دموکراسی تو

برخاسته از هر طرفی گند افول

طاهره ابراهیم نژاد

قرعه کشی 
بهر تیغیدن ما مکر حکیمانه زدند 
تا گران تر بفروشند بسی چانه زدند

هر چه کردند که ماشین بفروشند نشد
عاقبت قرعه به نام من دیوانه زدند 

محمود حسنی مقدس

بیمار سیاه
بعد از هالیوود و ُگلدن و التاری
این چکمه شده نماد مردم داری

از زیر ُسمش گردن خود را بردار 
ای مرد سیاه رو، مگر بیماری؟!

محمود حسنی مقدس

مدیحه
نایسی و ابرقدرتی و تاج سری
دارای تمدنی و صاحب نظری

مأمور تو با چکمه و زانویش گفت:
تا خرخره ات غرق حقوق بشری

طاهره ابراهیم نژاد

کریستف کلمب:
زمان ما امکانات نبود که به ما بگن جان 

سرخپوست ها مهم است

جرج بوش: 
اتفاقاً به منم می گفتن جان عراقی ها و 

افغان ها مهم است ولی من گول شون رو 
نخوردم

بن سلمان:
چشمم روشن! حتما می خواین بگین جان 

یمنی ها هم مهم است

نتانیاهو:
جان همه انسان ها برای ما مهم است 

مخصوصاً اونایی که اعضای بدن شون برای 
قاچاق مناسب باشه

مرثیه ای برای پرچم بی ستاره

تو نسوز، تو بمان
چه می کنند اینها؟ آه عزیز چه می کنند اینها با تو؟ با پرچم تو! 
با آن پرچم همواره در اهتزاز. چونان خون حیات بخش رگانم 
سرخ؛ چونان چشمان سفیدم سفید؛ چونان شب تار جهان 
سومیم پرستاره؛ و چونان... و چونان... آه چرا هیچ کجایم مثل 
پرچم تو آبی نیست؟ کاش الاقل چشمانم آبی بود! تا خورشید 
آن گونه از تخم چشمانم باز بتابد که از تخم چشمان مردمان 

تو  ای آمریکای باریک تنم! 
این که اینها لگدمال می کنند پرچم تو نیست! قلب من است 
که لگدمال می شود! این که اینها می سوزانند پرچم تو نیست! 
دماغ من است که می سوزد! این که اینها جر می دهند را دیگر 

بیخیال که بیش از این توان گریستنم نیست! 
آه کائنات! آه بزرگ کائنات! آه در هم پیچیده کائنات! بیایید 
و تمام انرژی های منفی تان را بکوبید بر فرق سرشان! البته نه 
بر سر آنها که موی طالیی دارند  ها! که آنها جان جهان منند! 
بکوبید بر سر همان سیاه سوختگانی که مرگ بی مقدارشان 
زیر زانوی آن پلیس خوشتیپ را ارج ننهاده و این غائله را به 

پا ساختند. مرسی کائنات بوس بوس.

صورتجلسه شورای شهر

اسم آبکی
صورتجلسه شماره هزار و دویست و خرده ای مورخ روزهای 
یکی مانده به پایانی دوره چندین و چندم شورای شهر و 
روستای یکی از شهرهای گنده کشور که خواست نامش فاش 

نشود بدین شرح است:
- حاضران جلسه: همه کسانی که حاضر بودند؛ حتی آقای هـ 
که وسط جلسه بر اثر چلق چلق کردن پالستیک صندلی اش 
ناراحت شد و جلسه را قهر کرد و خانم فـ که بلند شدند تا 
بروند و دل آقای هـ را به دست بیاورند ولی آقای کـ مجبور 
شدند برای برگرداندن ایشان بروند و کذا یتسلسل تا اینکه 

دبیر جلسه ماند و خودکارش.
انعقاد  وقت  در  که  خودکارش  و  دبیر  جلسه:  غایبان   -
تصمیم های مهم نبودند و به محض رسیدن به جلسه با فاصله 

70 ثانیه از زمان آغاز، شروع به نوشتن کردند.
- شرح جلسه: مقرر شد خیابان آب هر چه سریع تر و در 
کوتاه ترین زمان ممکن به خیابان مهندس بازرگان تغییر نام 
پیدا کند و مناسبت این تغییر نیز، مهندس بودن جناب بازرگان 

و نیاز آب و لوله کشی به مهندس خبره عنوان شد.
مصوب شد کارگروه تحقیق و توسعه هر چه سریع تر فهرستی 
از مشاهیر و خیابان های اسم آبکی تهیه کنند تا در جلسات 

آتی نسبت به تغییر نام آنها اقدام گردد.
- ختم جلسه با فوت کردن دبیر به امضای اعضا بود چرا که با 

خودنویس انجام شده و نیاز به خشک شدن داشت. 

بهتر است
کل دنیا برده و من خان و سرور بهتر است
نفت را یکجا بگیرم بنده دربر بهتر است

مثل شرخر از بشر تنها ز حقش دم زدم
کار، مال او، حقوقش مال شرخر، بهتر است

گرچه هستم با حیا و حجب و کال سر به زیر
ارتباطم با زنان، از نوع دلبر، بهتر است

هر پلیسی معترض بیند، بکوبد! له کند!
در مقام ارزیابی هرچه له تر بهتر است

گرچه بر چشم سیاهان می توان پا را نهاد
پای مان باشد میان گردن و سر بهتر است

در مذاقم مزه کرده شیر گاوان سعود
الجرم پس گاو ماده پیشم از نر بهتر است

هارت و پورت من زیاد و راندمان من کم است
جای دستانم زبان باشد به پیکر بهتر است

پرچمم شد پرستاره، شد نماد من عقاب
وجه تشبیهم ولی با فیل یا خر بهتر است

در  پی خفه شدن یک سیاه پوست زیر زانوی
پلیس آمریکا، نام یک خیابان در این کشور به

"جان سیاهان مهم است"
تغییر پیدا کرد!

 پلیس آمریکا:
واقعاً  ؟!

امین شفیعی
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سیدمهدی موسوی

محمدحسین صادقی


