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وطن امروز     شماره 3557
پنجشنبه 27 مرداد 1401

محمدرضا هادی زاده

مهنا صادقی

صامره حبیبی

سید محمدجواد طاهری

زینلی
رزانه 

ف

درصفحاتچتآلمانچهمیگذرد؟
صفحه چت آلمان به قزاقستان

آلمان: slm, bdri my bro؟
.hello, please write mesle Adam :قزاقستان

آلمان:ببخشید.قزاقجان،دادا...یهکمبهمگازمیدی؟
قزاقستان:جاِنداداشخودممگذاشتمواسهزمستون.کمههنوزم.

داریمجیرهبندیمیکنیمکهبرسونیمتازمستون.
آلمان:حاالنمیشهیهفکریکنی؟

قزاقستان:نمیخوامبهتبگمبرودوراتوبزنوبیاوتاساعت
فالنبازیم.رویمنحسابنکنداداش.

آلمان:باشهدادا.صفاباشه.بای.
*

صفحه چت آلمان و نروژ
آلمان:سالمسلطان.چطوریستون؟

نروژ:سالم.خوبیشما؟
آلمان:دادایهبویعجیبیمیآدتویقاره.میگنازسمت

شماست.
نروژ:آرهدیگه.بعدازماجرایروسیهمجبوریم.

آلمان:داداش،خطریههاااا.بیارگازتروبذارتویانبارایما.
نهدیگهجامیگیرهازت،نهدیگهبومیآدازکشورت.چیه

آخهاینمادهبیرنگوبدبو.
روز فردا داریم. برنامه پیسش هر واسه خودتی. دادا نروژ:

زمستونه.دیگهمزاحمنشوکهبهاتحادیهمیگم.
آلمان:آخه...

last seen long time ago :نروژ
*

صفحه چت آلمان و رئیس بومیان جنگل آمازون
آلمان:سالمداداشیایخودم.

رئیسبومیانآمازون)ر.ب.آ(:سالم.بله؟
آلمان:بهبه...ازاینورا...چهخبرا؟

ر.ب.آ:داداش،توپیامدادیا...بروسراصلمطلب.
آلمان:باشه.مابرایکشورمونهیزممیخوایم.

ر.ب.آ:هیزمواسهگرما؟
آلمان:نهبابا...فکرنکنیواسهزمستونهها...واسهتزییناتو

خوشگلیمیخوایم.
ر.ب.آ:چقدر؟

آلمان:هرچیبیشتربهتر.ماخیلیخوشگلیوباکالسیرو
دوستداریم.

ر.ب.آ:میفرستمبرات.
آلمان:حاالبخاریهیزمیآشنانداری؟

ر.ب.آ:نهداداش.

نازیونگرانیگازی
آیآلمانسالم

کشورصنعتیبیشهسبز
یادگارهیتلر

ایکهباتیغزدیپشتزمینراوحجامتکردی
باهمانارتشنازِنازی

چهشدهکهنگرانگازی؟
کشورعضوناتو

یارغاردوسهتاصاحبفتوایوتو
توکهباساختنبمبقوی

شیمیاییرامیگویمها
جاناینمردمرا
تویایرانوعراق

باجنابصدام
میگرفتیدبهنوعیبازی
چهشدهکهنگرانگازی؟

چهشدهآبدماغتجاریست؟
نکندچاییدی

یاکهسرماخوردی
یاکهنوعیهاریست

ازهمانهاکهبهقتلوتروروهرچهشکنجهستدروندنیا
بیتفاوتبکند

یاکهحتیراضی
چهشدهکهنگرانگازی؟

توکهنهتحریمی
نهتوراحامیهرچهتروریستتگفتند

نهافایتیافونهبرجامی
توکهازمزرعسبزفلِک

چشمآبیهاییکه
توکهزیباییکه
توفریباییکه

توکهانقدرملوسونازی
چهشدهکهنگرانگازی؟

مدیریتبحران
بهرسرمایزمستاننارواردمیکند

همرهنفتوزغال،الوارواردمیکند
بعدپشموکرکوپربامویاسب

هرچهگرمامیدهدبسیارواردمیکند
تازسرمادرخیابانهانلرزدنیمهشب

بهراینبیخانمانهاغارواردمیکند
ازبرایمردهاییبادوزنیابیشتر

جایانبوهیزکت،شلوارواردمیکند
تاکهازبزمشبانهکمنگرددلحظهای

همرهچیپسوپفک،بوشار*واردمیکند
ازتمامیجهانمیآوردخردوکالن

اوزایراندوغساناستارواردمیکند
بهرتیمملیاشازنایکمیگیردلباس

بهرمعتادانخودسیگارواردمیکند
اینمدیریتزمستانرابهاریمیکند

آنکهحتیبهرخرهابارواردمیکند
آنمدیریکهبودتنهابهفکرجیبخود

اقتصادیاینچنینبیمارواردمیکند

*بوشار:نوعیجدیدازذرتبوداده؛همشیرهپففیل

نازیآباد
ازسرشبتاسحریخمیزند

درسفریادرحذریخمیزند
)Europe(آریاییهستازنوعیوروپ

نیستمرزشپرگهر،یخمیزند
درزمستانجنگسردآغازشد

غرقدرصنعت،بشریخمیزند
مثلکبریتاستامابیخطر

هرکهباشدبیخطریخمیزند
گازمیگیرندازاوباقطعگاز

خارجیجانهممگریخمیزند
چشماوآبیومویشهستبور

چشمآبیزودتریخمیزند
روسیهتحریمشدآلمانیخید

هرکهشدبیکرکوپر،یخمیزند

آلماندودی
چاییآتشیبزنباِهلازپوتینجانبهنازِیهمدل

هدیهمنبهاهلآنمنزلیکچراغبزرگنفتیهم
گیسویترابَبر،بزندیزل!دوشتوکهنداردآبگرم؟
جایسوخاریاتبخورنودلایگلمنبیاوعادتکن
باپتویتبخوابدرساحلآهیخشدهوایویالیت

روششرابسرچدرگوگلگربخواهیکهگرمتربشوی

چگونه ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد؟

هموطن،هیزمجمعکن!
انسانیتچیزیاستکههمهمارادرسراسرجهانبههمپیوندمیدهد.
مثالازاینجاکهماییمتاآنجاکهآلماناستباپارهخطیبهنامانسانیت
بهموصلاست.درراستایاینپارهخطوهمچنینفرارسیدنفصل
سرماوازآنطرفمشکالتجنگوقهرروسیهونازکشیبرایصادرات
دوبارهگاز،میخواهیمتوصیههاییکامالانساندوستانهبهآلمانیهای

عزیزداشتهباشیم.
اول:هیزمجمعکنید.چهعیبیدارد؟شایداولشکمیحستحقیر

وانزجارداشتهباشیداماسختنگیرید.برایاینکهحواسخودتانراپرتکنید،چندتاسیبزمینیبیندازیدتویآتش.باغذایآتشی
بیشتراختشویدکهقحطیهمدرراهاست.بههرحالهمهچیزمیگذرد.

دوم:حاالکهگازنیستوبرقنیستوسرماهمهست،وجودهمدیگرراقدربدانید.مگرآنزمانکههیچینبودآدمهاچکارمیکردند؟
شاعرمیگویددرکلبهمارونقاگرنیست،صفاهست.صفارادریابید.مثلجوجههابهمبچسبیدتاگرمشوید.آنجورخشکوعصا

قورتدادهویخنباشید.
سوم:ازژستمدرنیتکمیفاصلهبگیریدوبرگردیدبهدورانقرونوسطی.درزهارابپوشانید.بهجایلباسهاییباحداقلپارچه،
لباسهایچندالیهبپوشید.آتشدرستکنیدودورشبچرخیدتاگرمشوید.گاهیآدمبایدمسیریراکهآمده،دوبارهمرورکند.

سختنگیریدخالصه!

خاطره یک هفته اقامت در آلمان

بهامیدفرداییبهتر
امروزیکهفتهمیشدکهدرآلمانبودم.واقعایکهفتهجالبیبود.

ازهماناولشکهباشمعتویفرودگاهراهرانشانماندادندفهمیدمبایکزندگیحسابشدهطرفم.
نیمیازدوتانانسهمیههفتگیامماندهکهبایدبخورمشان.

درهفتهگذشتهبرایبخاریخوابگاههیزمجمعکردیموشکستیمودستمهمزیرتبریکیازمهاجران
اوکراینیماندولیچیزینشد.

دوسهروزیهمهستکهبابتدوشآبسردچهارشنبهفیرتفیرتمیکنموفکرکنمسرماخوردهام.
هفتهآیندهقراراستبرایکاربهمعادنزغالسنگبرویم.باالخرهآدمدرسختیهارشدمیکندوبرای

همیناستکهآلمانیهابهترینتولیداترامثلبنزوبیامدبلیودارند.
امشبشارژلپتاپمتماممیشودومیتوانمباآنموبایلمراهمببرمتاباسهیمههفتگیبرقمشارژکنم.باید

بخوابمتابرایفرداآمادهشوم.بهقولمورفیلبخندبزنکهفرداروزبدتریاست.

گفت وگو با یک مسؤول آلمانی

وینترایزکامینگ
+مهمونگفتوگویامشبمادکتراشتاینخپاختنچوختن،ازمسؤوالنردهباالیگازیکشورهستن،

وقرارهدرموردزمستانسختیکهپیشروداریم،باهاشونصحبتکنیم.جنابدکترقبلازهرچیزی
بگیدچیشدکهبهاینجارسیدیم؟

ًخبرهاروچکنمیکنی؟روسیهگازنمیده.ازکیگازبگیریمسرسیاهزمستون؟ -شماکالاّ
+خبحاالبرنامهشماچیه؟

-مااومدیمبررسیکردیمدیدیمچهلسالپیش،ایرانهمیهشرایطمشابهیروتجربهکردهکهمیتونیم
ازاونتجربیاتاستفادهکنیم؛منظورمزمانجنگایرانوعراقهست.

امحمایتمیکرد؟ +منظورتونهمونجنگیهکهآلمانباسالحهایشیمیاییاشکاماًلازصداّ
-بلههمون؛حاالالزمبودبهاینموضوعاشارهکنی؟

+خواستمببینمباانرژیهمینسالحهایشیمیایینمیشهکاریکرد؟
-ببینمیشه،ولیخیلیدردداره؛مشکلینداری؟
+اجازهبدیدهمونراهحلهایخودتونروبشنویم.

-ماازاآلنافرادیروفرستادیمایرانکهازاساتیدخبرهفروشنفتکهدرگذشتهبهشونمیگفتن»نفتی«،
فنونفروشنفترویچرخدستیرویادبگیرنودرزمستونبهمردمعزیزآلمانسوخترسانیکنن.

+خببرایقطعآبگرمدوشهایاستخرچهفکریکردید؟
تببرید.توزمستونهمکهمگهبیماریدبریداستخر؟حاال -حاالفعاًلکهتابستونه،ازدوشآبسردلذاّ

مابهمسؤوالناستخرهایکییهدونهکتریبزرگمیدیم،باهاشآبجوشبیارنوبفروشنبهمردم.
+ازاتاقفرماناشارهمیکننکهبسهدیگه؛تاگفتوگویبعدیخدانگهدار.

طاهره ابراهیم نژاد

حسن اویسی

دارایدکوپزاستچونآلماناست

ازافتانرژیاشفقطناالناست
،نهبرق،غرقدرخاموشی

نهگاز

اینراهکهمیرودبهقبرستاناست
برفآمده،قدریبهتالطمباشید

ده،فکردردمردمباشید
سرماز

شوپورشهبهفرقسرتان
اینبنزوبو

منبعدبهفکرچوبوهیزمباشید
شکنیستکهمانژادبرترداریم

هغیرازخودمانبیزاریم
وزهرکهب

درسردیشبهایزمستانامسال

هیتلرتوبخوابچونکهمابیداریم!

ه قاسمعلی
مرضی

دبیرسرویسنثر:اعظم سادات موسوی
دبیرسرویسشعر:صامره حبیبی

دبیرسرویسکارتونوفنی:
سید محمدجواد طاهری

راههایارتباطی
ما را در شبکه های اجتماعی

با نشانیtanzym-ir دنبال کنید!
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شیهایشبانهشدهاست-جراید
آلمانبهدلیلکاهشوارداتگازازروسیه،مجبوربهآغازخامو

ضا رضایی
محمدر

محمدحسین صادقی


