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کامبیز در اداره تشخیص هویت دانشگاه فردوسی مشهد

ماجراهای کامبیزپرحاشیه

کامبیز نوخسته

«وااای امروز دیگه نمیتونم غیبت کنم ،استاد حتما حذفم میکنه .دیشب تنها و تنها با قیمت  699هزار و  955تومان درب منزل تحویل بگیری .برای
برنامه رامبد خیلی باحال بود .یادم باشه امروز از آپارات بگیرمش .این پسره بستن دهان یاوه گویان هم یک کاله بوقی اشانتیون میدیم.
تو مترو چه بویی میداد بیشعور .حالمو بد کرد سرصبح...ای جان! این بچههه -دقیقاً من چرا بیهویتم آقای دکتر؟ نگا کنین اینم کارت ملیم!
رو نیگا! چی نازه!»
حرف نباشه! همین که با من هم نظر نیستی یعنی بیهویتی! حداقل بهعسلی
میز
که
شدم
ی
م
دانشگاه
وارد
شمالی،
درب
از
ها
ل
خیا
با همین فکر و
یکی از اون پنج نفر رأی میدادی که بره مجلس و از آقامون فردین ،پول
و
بوقی
کاله
با
فردی
کرد.
جلب
را
توجهم
شمالی
درب
جلوی
سفیدرنگی
چسب زخمهای این یکی دو ماه رو زنده کنه .اصن بذار روشنت کنم«درصد
عینک دودی و کت و شلوار و دماغ چسب زده پشتش نشسته بود.
قابل توجهی از رأی در مشهد فاقد هویت سیاسی است ،و این یعنی رأی
چیه داداش! نیگا داره؟سِ
بقه تودهای دارد که سازمان یافته نیست و همین رأیهای بیهویت بود
خداحافظ
نباشید!
نه ببخشید! خستهکه به نفع جبهه مخالف ما ،تمام شد» )1(.
و
کرد
سد
را
راهم
جلوی
آمد

،
پاشد
سریع
که
بدهم
ادامه
خواستم به مسیرم
هیچی دیگر! بعد از اینکه از اتاق پرتم کردند بیرون؛ تصمیم گرفتم هویت
با نگاه و ژست «پوریا پورسرخ» طوری ،دهنش را کج کرد و گفت:
خودم را اصالح کنم .به شما هم توصیه میکنم هویت خودتان و رأیتان را
نیگا
نیگا
بد
واستا ببینم! چی چیو خداحافظ؟ شما کی باشی آق مهندس؟خِ
به یک هویتولوژیست بره مثل دکتر عزیز مصریان عرضه کنید تا خدای
میکنیا.
ناکرده با هویت ناقص از دنیا نروید .هر حرفی هم خواستید بزنید،
شما
نوخسته!
عدد
یک
کامبیزم.
من؟اول مزه مزه کنید که خالف مذاق روح توافق نباشد و این که
کی باشی؟ از حراستی؟ من که پوشش در همـان کشـاکش مـن بِکـش و حتماً «با شناسنامه حرف بزنید» چون شنیدم مسئوالن امر،
نامناسب ندارم .کارت دانشجوییم هم که او بِکـش ،روی تابلـوی اتـاق را یک به ازای هر انتقادی که بکنید یک عدد ُمهر قرمز صدآفرین
همراهمه!
در صفحهی آخر شناسنامههاتان درج میکنند .راستی این
بود«:دکتـر
نوشـته
دیـدم.
لحظـه
هویت
تشخیص
اداره
از
من
داداچ!
نهرا هم شنیدم که جناب «روح توافق» به خاطر شوخیهای
دانشگاهم! االنم خوش دارم ببرمت اداره .عزیـز مصریـان مدیریـت اداره شهرستانی طرفین توافق خیلی بیاعصاب تشریف دارند .مث ً
ال
اگر رئیس کل بانک مرکزی باشید و بخواهید خالف روح
جیک نمیزنیا .بچهها بیاین ببرین تا دیگه تشـخیص هویـت دانشـگاه»
واسه ما گنده نیاد.
توافق ،مطلبی را به مردم اعالم کنید؛ مطمئن باشید همان
نفر
چند
که
کردم
ی
م
نگاهش
مات و مبهوت
روح توافق شب به خوابتان میآید و کاری میکند ضمن تجربة
با کالههای بوقی و همان مدل کت و شلوار ،با
شبی تا قسمتی بارانی ،تا آخر عمر بچههایتان موقع تبلیغ تلویزیونی ایزی
امور
ساختمان
در
اتاقی
به
و
اشارة دستهای رئیسشان ،زیر بغلم را گرفتند
الیف برای جریحهدار نشدن روحیة شما ،شبکه را عوض کنند.
در
شوم.
ی
م
بازجویی
دارم
که
دانشجویی بردند .نمیدانم برای بار چندم است
ً
اصال هوای به این خوبی! حیف نیست که ذهنمان را درگیر مسائل بیهویت
فقط
و
است
سربراهی
و
خوب
صورتی که همه شما میدانید کامبیز چه پسر
کنیم .یک منبع آگاه که اتفاقاً میخواست هویتش فاش شود؛ به خود بنده
چوب سر به زیریش را میخورد همیشه .در همان کشاکش من ب ِکش و او اعالم کرد که خیلی نامردی اگه هویتم رو فاش نکنی ،خیلی بی معرفتی!
ب ِکش ،روی تابلوی اتاق را یک لحظه دیدم .نوشته بود«:دکتر عزیز مصریان اصن ازت انتظار نداشتم .دیگه هم دوزت ندالم .برو خونهتون .عح
مدیریت اداره تشخیص هویت دانشگاه»
( )1قســمتی از متــن صحبتهــای دکتــر یوســفی در نشســت«نتایج
خوشبختانه آقای دکتر را میشناختم و به محض وارد شدن به اتاق ،خواستم
انتخابــات مجلــس دهــم مشــهد» ،درج شــده در خبرگــزاری دانشــجو
توضیح بدهد که چرا اینجایم .در حالی که مشغول نوشتن بود؛ از باالی
عینکش نگاهی به من انداخت و با اشارة دستش از بقیه خواست که بیرون
بروند .همانطور که مینوشت،شروع کرد:
ببین پسر! من سریع میرم سر اصل مطلب ،چون وقت ندارم .بگو ببینم شمادکتر عزیز مصریان
تو انتخابات به کی رأی دادی؟
مدیریت اداره تشخیص هویت
ارژنگ دوستم گفت بیا به
من خیلی اهل سیاست نیستم .همیندانشگاه
رأی بده .ولی راستشو
این چند نفر که چسب زخم زدن
اینا با این سنشون به
بخواین من با خودم فکر کردم
حرف مامانشون گوش نکردن
و به قیچی و سوزن دست زدن
و اووف شدن ،حکماً به درد
انتخابشدن نمیخورن
دیگه.
این-جوری شد که رأی
ندادم.
با شنیدن این حرف ،نوشتن
را متوقف کرد ،سرش را باال
آورد و به چشمهایم خیره
شد .بعد با نگاه سفیه اندر
عاقلی گفت:
پس تو هم بیهویتی!هان؟
همین االن عدد  1رو به
سامانه امید بفرست تا هم
توی لیست انتظار احراز
هویت قرار بگیری و هم
یک عدد کبابپز پلینگ
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غالمعلی حواستو مجع کن
جمعه صبح بود ،داشتم تو رختخوابم از این
پهلو به اون پهلو میشدم و از روز تعطیلم لذت
میبردم که یهو ساسان مثل بختک رو سرم آوار
شد که ای داد .ای فغان .چه نشستهای؟ پاشو از
این هوای ملس اردیبهشتی لذت ببر.
یه نگاه شاکی اندر متشاکی بهش انداختم و
گفتم :اوالً که ننشستهام و خوابیدهام؛ دوماً کور
بودی ندیدی خودم داشتم لذت میبردم.
گفت :این چه لذتیه غافل! ،فردا روز میفتی
میمیری ،بعد تو قبر هر چقدر خواستی غلت بزن.
گفتم :راس میگی ها ،چرا خودم تا حاال توجه
نکردم؟!
سریع از زیر پتو پریدم بیرون و گفتم :خب تو بگو
چکار کنیم؟
گفت :بیا یه کار فرهنگی بکنیم؟
گفتم :باشه .بیا فیفا بازی کنیم.
چشماش رو ورقلمبوند و زل زد بهم .
گفتم :جدول حل کنیم؟
گفت :جدول چیه بابا؟ یه کار فرهنگی درست
درمون که یه پست باکالس و الیک خور هم از
توش در بیاد.
گفتم :ببین من نهایت کار فرهنگیی که بلدم،
اینه که شبکه چهار رو نگاه کنم ,درست درمون
هست؟
گفت :چند روز دیگه بزرگداشت فردوسیه .بیا
بریم طوس.
گفتم :دوره ،نمیشه از همینجا یه فاتحه فرهنگی
بفرستیم؟
دوباره چپ چپ نگام کرد.
گفتم :حله داداش .عصبانیت نداره که ،میریم
طوس.
گفت :آفرین! میدونستم تو هم به کار فرهنگی
عالقه داری .تا آماده شی؛ من برم جوجه و تخمه
ژاپنی بخرم و بیام.
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گفتم :آره .من یه جوجه خور فرهنگیم.
یه ساعت بعدش رسیدیم آرامگاه فردوسی و درست
کنار قبر ،منقل رو برپا کردیم .جوجهها رو به سیخ
کشیدیم.
مشغول نوش جان کردن
جوجه بودیم که یهو یه مه
غلیظ اطرافمونو گرفت و از
وسطش یه نفر ظاهر
شد.
گفت« :بسی رنج
بردم در این سال سی/
به من خسته نباشید نگفت
هیچکسی»
نامردا حداقل یه سیخ جوجه
که تعارف میکردین.
ساسان گفت :اوکی ،قابل شما رو نداره بفرمایید میل
کنید پلیز.
مرد غریبه این بار با عصبانیت گفت« :بسی رنج
بردم در این سال سی/شما رو قبرم حرف بزنین به
انگلیسی؟»
من و ساسان همزمان گفتیم؟ فردوووسیی!؟
گفت :پ ن پ اسدی طوسی!
ساسان گفت :ولی شما که ُمردین .نکنه شما روح...
ترس رو که تو چشمامون دید گفت« :بسی رنج
بردم در این سال سی /خجالت نمیکشی از روح یه
هنرمند میترسی؟»
گفتم :ببخشیدا جناب فردوسی ،روم به دیوار .اما این
بیتهایی که شما میخونین؛ ایراد وزنی داره ها!
سرش رو پایین انداخت و با ناراحتی گفت :میدونم،
از وقتی ُمردم؛ قابلیت وزن رو از دست دادم.
گفتم :اشکال نداره ،در عوض قابلیت قافیه رو دارین
هنوز.
گفت :بیخیال این حرفها ،من«بسی رنج بردم در
آن سال سی /عجم زنده کردم بدین پارسی» بعد شما
خجالت نمیکشین زبون فارسی رو پر اصطالحات

خارآقا

فر ا نسو ی
عربی و انگلیسی و
کردین؟ اص ً
ال اینا به کنار ،من عجیجم گفتنتون
رو کجای دلم بذارم؟ ناسالمتی شما خون ایرانی
تو رگاتونه!
پریدم وسط حرفش و با شرمندگی گفتم :من
خون آریایی تو رگام نیست!
پرسید :چرا؟
گفتم :آخه هنوز نتونستم وصیتنامة کوروش رو
برای دو هزار نفر بفرستم!

بـا ناراحتـی گفـت :از وقتـی ُمردم؛
قابلیـت وزن رو از دسـت دادم

سرش رو برگردونت سمت ساسان.
گفتم :اون که دیگه بدتر؛ نخونده پاکش کرد،
تو رگاش پورة سیبزمینیه ،میخواستن امحاء
کننش؛ با هزار بدبختی نجاتش دادیم!
سری به نشونة افسوس تکون داد و گفت :آدم با
آلن آیر مشاعره بکنه ،همکالم شما نشه.
«بسی رنج بردم در آن تایم سی /چه بالیی
آوردین سر پارسی /غالمعلی حواست رو جمع
کن  /نذار تنم تو گور بلرزه ،اَه ،مرسی»
گفتم :فردوسی جان! همش که تقصیر ما نیست،
کمکاری از خودتم بوده .سی سال زحمت کشیدی
درست ،اما بعد بازنشستگی دیگه خبری ازت
نشد .همین کوروش و حسین پناهی و شریعتی
رو ببین بعد فوتشونم محکم وایستادن و هر روز
حرفاشون رو آپ دیت میکنن .اما تو چی؟ دریغ
از یه توییت مقطع!
با این حرفم فکر کنم محکومش کردم؛ چون
متوسل به زور شد و تهدید کرد که اگه سریع
نزنیم به چاک؛ رستمشون رو میاره.
من و ساسانم که توان هماوردی با رستم رو
نداشتیم؛ بند و بساطمونو همونجا ول کردیم و
میگمیگکنان صحنه رو ترک کردیم!
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کمیک استریپ

وقتی که...
وقتی که پردازش مغز مختل میشودونیازمند به تمرکز...
وقتـی کـه در لحظـات اول باهیجانـی مبهـم
شـروع بـه نوشـتن میکنیـم

او
ا نوکه د
ر
س
ن
ینوکه نخوند داد ...
این یکیو م ...
هم ک
ه یادم
نیست .!.

کمیک استریپ
فرزانه امجدی

وقتی که ذهن پرواز می کند...
خدایی بد باخت دادیم...چهارتا!!!

ا

...سعی در تخمین عمق فاجعه با نگاه به برگه های اطرافیان...

رزمایش سواالتی که در طول ترم افتخار آشنایی با
آن ها حاصل نشد!!...

خ
بــه دای
ا
ت
و
ا
زت ـر جــو روخ
م بع ـ ن فالــ دا.. .
د و
درس ورا
م
می قس
خونم .ــم
..

ستاد ی

ه
برگ هی
دیگه یم

خوام...

...ویکی از لجدرآرترین لحظات عمر هر نفر...

درکنار حس ندامت شدید...اموات استاد نیز مورد عنایات
ویژه قرارمیگیرد...

یادخداآرام بخش دلهاست...

جواب سواالی پنج وشیش و
هفت و...

سو
س ال یک
م
ی
ش
ه
و
ا
گ
ل دو می زین هی
شه ...چهار...
وتونمیدانستی...
فرشته هایی درلباس انسان،باهویت امدادگر،درقالب
بهترین دوست برروی صندلی ها...

برگ

ه
ها باال

وای ماهنوز داریم مینویسیم...
وقت خییییلی کم بود!!!!

وقتی که دربرخی موارد امدادرسانی هم هدفمند شده است...

آنــگاه کــه درلحظــات واپســین درب خروجــی اطالعــات
کذایــی بازشــده ودرکنارمتــون امدادشــده ی قبلــی ،
شــاهکارهای ادبــی هنــری کــم نظیــری بــه وقــوع میپیونــدد...
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کافه کتاب طنزیم
دفتر خاطرات حیوانات

سمیه رضایی

طنزیم بامشا

طنزیماتور

روز معلم مبارک

همســرم میگویــد کــم حوصلــه
شــدهام .امــا دلــم میخواهــد دیگــران قضــاوت
کننــد.
ایــن پنجمیــن دامــی ســت کــه بــا جدیــت هرچه
تمــام تــر آن را بافتـهام و همــه پــاره شدهاســت!
دو بــار بــا وزش بــاد! دو بــار بــا حرکــت
شــیطنتآمیز یــک مارمولــک! و بــار آخــر بــر اثــر
بیتوجهــی همســرم!
روز به پایان رسید و ما هنوز گرسنهایم!
ایــن برشــی از کتــاب« دفتــر خاطــرات حیوانــات»
نوشــتة علیرضــا غفــاری اســت کــه توســط
انتشــارات ســوره مهــر منتشــر شدهاســت.
نویســنده در ایــن کتــاب نشــان میدهــد کــه
حیوانــات نیــز میتواننــد دســت بــه قلــم شــده
و از خاطراتشــان بگوینــد .در ایــن کتــاب کــه
داســتانی طنزگونــه دارد ،خواننــده بــا دنیــا و
دیــدگاه حیوانــات بــه دنیــای انســان هــا آشــنا
میشــود و بــا دیــد آنهــا بــه جهــان پیرامــون
خــود مینگــرد.
وی در ایــن کتــاب کــه تجربــهای نــو و بدیــع
اســت ،تاریــخ و فضــای وقــوع داســتانها را بــا
نگاهــی فانتــزی توصیــف میکنــد و بوفالــو را
در مکزیکوســیتی ،فیــل را در بمبئــی ،خــوک را
در فیالدلفیــا ،شــیر را در ســیرک بــزرگ ناپــل
ایتالیــا و اســب را در میــدان نقــش جهــان
اصفهــان بــه تصویــر میکشــد .در پایــان نیــز
تصویــر شــاعر از رســتوران طبیعــت را پیــش روی
خواننــدگان کتابــش قــرار میدهــد و یــک پــرس
ماهــی زنــده بــرای خــرس ،یــک دیــس اســتخوان
درشــت گاو بــرای ســگ ،یــک ســطل یونجــه
تــازه بــرای اســب و یــک ســاندویچ مغــز بــرای
االغ ســرو میکنــد!
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علی اصغر علیرضایی
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه فردوسی

متین منتظمی
دبیر سیاسی و قائم مقام اتحادیه جامعه اسالمی
دانشجویان کشور

حسین اخگر پور
مسئول مالی اتحادیه جامعه اسالمی دانشجویان کشور
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حرفاي آخرو زدم کارو بايد متوم کنم!
درســت  4000هــزار ســال پیــش در یــک
همچــو روزهایــی ،یــک نفــر خــود را ُکشــت!
مورخــان مظنــون از نحــوة معدومشــدن
ِ
وی هیــچ ســرنخی بــرای آینــدگان باقــی
نگذاشــتند ،ولــی از آن جایــی کــه فکــرش
را نمیکردنــد؛ خبــر درز کــرد و جهانیــان
دانســتند کــه مرحــوم بــا یــک جــوراب آلــوده
بــه پــا خــود را خفــه کــرده! شــورای محــل
هــم بــیکار ننشســته و طــی یــک بیانیــه،
فاعــل ایــن فعــل را منحــوس دانســته و بــرای
پاکســازی دامــان اجتمــاع از ایــن لکــة بدقلــق
کثافــت(!) همســر وی را بــه اتفــاق متعلقاتــش
خود ُکشــانید.
بعدهــا هروئیــن ،مــورخ مــزدور و مغــروض،
حــول و حــوش ســال  90ط(!) از جزئیــات
ایــن اتفــاق ،پــرده برداشــت ولــی قبــل از
افشــا او نیــز خــود را ُکشــاند(! )1
بعــد از ایــن ماجــرا ،رعــب و وحشــت
میــان مورخــان حاکــم شــد و تــا مدتهــا
دانشپژوهــان تاریــخ ،بــه محــض رســیدن
بــه ایــن مبحــث درســی ،بــا یــک چرخــش
ســیار ،ســریع از کنــارش جاخالــی میدادنــد
و درس ابتــر میمانــد .لیــک در اواخــر دوران
معاصــر ،برخــی دانشــجویان حقیقتپــژوه ،بــا
خودکشــیهای زنجیــرهای بــر ســر نمــره(!)
فریــاد اعتراضشــان را بــه گــوش اســاتید و
مســئوالن رســانده و خواســتار بازگشــت ایــن
مقولــة پرکاربــرد ،به دروس دانشــگاهی شــدند.
خود ُکــش ،نگارنــدة ایــن ســتون ،در ایــن
رابطــه میفرمایــد :بهــت چنــد روزی وقــت
مـیدم ،بــدی نمــره ،کــه برگــردم /وگرنــه تیتر
روزنامــه ،میشــم کــه خودکشــی کــردم.
شــما یادتــان نمیآیــد یــک زمانــی
ســلبریتیهایی هــم آمدنــد کــه بعدهــا
بــه دالیلــی نامعلــوم( ، )2خــود را معــدوم
میکردنــد .پــس از آن هوادارانشــان( )3دســت
بــه کار خودکشــی بــه ســبک وی میزدنــد
و بــه زودی ،از شــدت ازدحــام ،متقاضیــان
خودکشــی ،مجبــور بودنــد از چنــد مــاه
قبــل بــا مردهشــورخانه قــرارداد ببندنــد!
البتــه در ایــن زمینــه هــم ،جِ ردوهــا پیشــتاز
بــوده و معمــوالً بــا پرداخــت هزینــهای
موســوم به«پــول کافــور» کارشــان زودتر راه

خودکش
ُ
جــوری قیافــه میگرفــت کــه فکــر میکــردی
طــرف مــرگ نــدارد! بــرای نمونــه ایــن
گفتگویــی کــه از یــک دبیرســتان پســرانه در
همــان زمــان(!) بدســت آمــده ببینیــد:
«هــی ماهــی کوچولــو! آســتینو بــزن بــاال

میافتاده!
در سرگذشــت یکــی از همیــن بزرگان(صادقانــه
میگویــم کــه ذهنتــان هدایــت شــود)
میبینیــم پــس از اینکــه وی خــود را خفــه
میکنــد؛ تــا مدتهــا افــرادی کــه حتــی زاغ
و پنیــر را هــم نخواندهبودنــد؛ یــک دفعــه
روشــنفکر شــده و بــا در آغــوش کشــیدن
یــک جغــد عینکی(عروســک مــورد عالق ـهی برخــی دانشــجویان حقیقتپــژوه،
مرحــوم) خــود را معــدوم میکننــد ،یعنــی بــا خودکشــیهای زنجیــرهای
کــه مــا هــم آره! گفتنــی اســت بعدهــا بــر ســر نمــره خواســتار بازگشــت
روانشناســان علــت خودکشــی ایــن دســته
از ســلبریتیها را نوعــی بیمــاری روانــی ایــن مقولــة پرکاربــرد ،بــه دروس
تشــخیص دادنــد کــه ذاتــی اســت .منتهــا دانشــگاهی شــدند
چــون آن موقــع فرصــت تشــخیص نداشــتند؛
بــرای آن دســته افــراد کــه بــرای مرحومشــدن
بینیــم ســابقه مابقــه چــی داری؟» دانــش آموز
عجلــه داشــتند؛ نشــد کاری کننــد.
مــؤ ّدب بــا کلــی شــرم مچــی فــرم مدرسـهاش
علــی ای حــال خودکشــی در قدیــم کلــی ابهت
را بــاال میزنــد .کمــی بعد«...بچههــا اینــو...
داشــت .طــرف یــک خودکشــی نافرجــام ســاده
هه...حتــی یــه خــط هــم ننداختــه رگشــو...
میکــرد تــا قیــام قیامــت کســی جــرأت
خاک)4( »...
نداشــت بگویــد بــاالی چشــمت پلــک اســت!
البتــه خودکشــی ابهــت خــود را بیــش از همــه
زمانــی بــروز مــیداد کــه فــرد مرتکــب بــه
خواســتگاری میرفــت .در آن روزهــا اولویــت
اول دختــران بــرای ازدواج ،غیــرت مــرد بــود
و چنــان کــه انتظــار مــیرود معیــار غیــرت،
ســابقهی خودمعدومکــردن بــود .هــر چــه
باســابقهتر ،ازدواج ،موفقیــت آمیزتــر!
در دوران کنونــی هــم
تکفیریهــای ُمــخ بــر کــف ،در
احیــای ایــن رســم تراژیــک ،از مــرز
خودکشــی عبــور کــرده و خودشــان
را بــه جــای پــی وی هــا در ســوپرگروپها
منتشــر و منفجــر میکننــد .شعارشــان هــم
همــواره ایــن اســت :افتخــار مــا انفجــار مــا!
القصــه در ایــن میــان برخــی هــم طــوری
پیگیــر بهانــه بــرای خودکشــی هســتند؛ گویی
پیشفــروش زمینهــای بهشــت شــروع شــده
و اینهــا میرونــد کــه ســازندگی
کننــد .بــه َصرافــت افتادم...نکنــد
خبــری اســت واقع ـاً .یکــی بــه مــن
یــک جــوراب بــودار بدهــد لطفــاً!

( )1دربــارة محــل تولیــد هروئیــن قرائتهــای مختلفــی وجــود دارد؛ از نامــش پیداســت کــه قاچاقــی و از طریــق مرزهــای بلــخ بــه همهجــا ســرک میکشــیده .وی بعدهــا بــا ورود بــه
محافــل ،طرفــداران زیــادی در بیــن جوانــان بدســت آورد.
()2بــرای معلــوم کــردن آن بایــد از کوههــا و درههــای صعبالعبــور گذشــت .خواســتید بفهمیــد لــوازم مخصــوص کوهنــوردی بــا خــود ببریــد .یکــی ُنبــرد از کــوه پــرت شــد و بــه تاریــخ
پیو ست .
( )3در خودزندگینامهنوشــت ایــن مشــبه بــه ســلبریتیها مفهوم«غلــط کــردم» و«مامــااااان ،کمــک» بســیار اســت امــا مورخــان خیرخــواه بــرای اینکــه چیــزی بــرای عرضــه بــه آینــدگان
داشــته باشــند؛ معلــوم نیســت چــه بــه خوردشــان میدادنــد کــه در لحظــه خــود را بــه درک واصــل میکردنــد.
( )4تمــام ایــن تصاویــر از همــان صــوت بدســت آمــده بــه همیــن ســو اگــر دروغ بگویــم .طبیعتـاً دانشآمــوز مذکــور از آن دم ،ســمبل ضعــف شناختهشــده و مجبــور بــه طــی یکــی از ایــن
ســه طــرق بــود :خودکشــی(از قدیــم گفتهانــد آمــد نیامــد دارد) ،تــرک تحصیــل و ایفــای نقــش دســتیار شــاگرد مغــازة جورابفروشــی ،یــا تغییــر محــل تحصیــل.
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گودبای آخر
ایــن دم دمــای فارغالتحصیلــی ،بــرای کالس
مــا یــه جوریــه .لیلــی و مجنــون ،هنــوزم
وضعیتشــون مشــخص نیســت چــون بابــای
لیلــی بــا ازدواجشــون موافقــت نکــرده .عوضــش
از وقتــی شــیرین دماغشــو عمــل کــرده خیلــی
تــو چشــم خســرو گل کــرده .اســتادمون،
نظامــی هــم خیلــی ازشــون راضیــه .از بچههــای
گل کالســن آخــه .بمانــد کــه فرهــاد بــه خاطــر
همیــن مســائل ،از تــرم چهــار انتقالــی گرفــت تــا
ریخــت ایــن دو تــا رو نبینــه.
مشــاجرة شکســپیر و عبیــد زاکانــی و نیمــا
یوشــیج ســر شــعر کالســیک و نــو ،هنــوزم بــه
قــوت قبلشــه .گفتــن بعــد از فارغالتحصیلــی
حتم ـاً جلســات هفتگیشــون رو خونــة ســعدی
ادامــه مــیدن .البتــه فردوســی رو تــوی گــروه

ننه سهراب
خودشــون راه نمـیدن چــون خیلــی از خــودش
تعریــف میکنــه .میگــن یــه پایاننامــة قطــور
نوشــته؛ بــا یــه عالَمــه مقالــة پژوهشــی .هــر جــا
هــم میشــینه میگــه چــه کــردم در ایــن
چهــار ســال ،چنــان کــردم در ایــن چهــار ســال.
حافــظ هــم بــا گوتــه آلمانــی تــا همیــن االن
درگیــره .میگــه :تــو نتونســتی شــعرای منــو
درســت ترجمــه کنــی! مــن ایــن همــه از ِمــی و
شــراب نوشــتم؛ شــما تــو مملکــت خودتــون صد
جــور ازیــن نوشــابهها داریــن ،خــب االن اینــا رو
چجــوری ترجمــه کــردی؟ چــرا تشــویش اذهــان
عمومــی میکنــی آخــه؟
چشــم نخــورن انیشــتین و خیــام ،خیلــی بــا هــم
بســازن .یادمــه یــه بــار بــا ابــن ســینا و پاســکال،
آزمایشــگاه دانشــکده رو منفجــر کــردن .طفلیــا

طنز مقدس
اسالم در خطر است
بچههــای گــردان دور یــک نفــر جمــع شــدهبودند و بــر تعــداد آنهــا هــم
مرتــب اضافــه میشــد .مشــکوک شــدم مــن هــم بــه طرفشــان رفتــم تــا
علــت را جویــا شــوم .دیــدم رزمنــدهای دارد میگویــد« :اگــر بــه مــن پایانــی
ندهیــد؛ بیاجــازه بــه اهــواز م ـیروم».
پرسیدم« :چی شده؟ قضیه چیه؟»
همــان رزمنــده گفــت« :بــه مــن گفتنــد بــرو جبهــه اســام در خطــر اســت.
آمــدم اینجــا میبینــم جانــم در خطــر اســت!»

ذکر دِرن ،دِرن ،دِرن دِرن دِرن دِرننننن
شــب عملیــات بــود .حــاج حســین حقگــو بــه علــی مســگری کــه انــگار اولیــن
عملیاتــی بــود کــه شــرکت میکــرد و چهراشنشــان مــیداد کــه کمــی
اضطــراب دارد ،گفــت« :در چنیــن لحظاتــی بایــد قــوی بــود .حــاال بــرو ببیــن
اون تیربارچــی چــه ذکــری میگــه کــه اینطــور اســتوار جلــوی تیــر و ترکــش
ایســتاده و اص ـ ً
ا ترســی بــه دلــش راه نم ـیده .تــو هــم همــون رو بگــو!»
نزدیــک تیربارچــی شــد و دیــد داره بــا خــودش زمزمــه میکنــه :ذکــر دِرن،
دِرن ،دِرن دِرن دِرن دِرننننن(...آهنــگ پلنــگ صورتــی)
معلــوم بــود ایــن آدم قب ـ ً
ا ذکرشــو گفتــه کــه در مقابــل دشــمن ایــن گونــه
شــادمانه مــرگ رو بــه بــازی گرفتــه.
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یــه کــم آزمایشهاشــون خطرناکــه خــب .منتهــا
هــر طــور بــود بــا همیــن کارای دانشــجویی پــول
رو پــول گذاشــتن و آزمایشــگاه رو دوبــاره راه
انداختــن .انیشــتین بــه خیــام گفتــه بــود فــک
و فامیــای مــا اونــور آبــن؛ خــودم واســت ویــزا
جــور میکنــم بــری هــاروارد؛ ادامــه تحصیــل
بــدی .فکــر کنــم ایــن آخــر ســالی ،چندتایــی
فــرار مغزهــا هــم داشــته باشــیم!
منــم عــوض ایــن حرفــا بــرم ببینــم میشــه
ایــن ســماغا رو قاطــی کشــک کنــم بــدم تــو
چرخــهی مصــرف یــا نــه .فعــ ً
ا
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ماستمالی
طنزیـم -چـی شـد کـه ایـن حـرف رو زدیـد؟
نکنـه همین کـه هواپیما از مرز رد شـد؛ حجاب
از زبـون برگرفتیـد و حـاال نگـو پـس کـی بگو...
 کدوم حرف؟!طنزیـم -همـون مصاحبـة تاریخیتـون بـا
خبرگزاری«بلومبـرگ» کـه نتایـج برجـام
رو«تقریبـاً هیـچ» دونسـته
بودیـد .فکـر نمیکردیـد که بـا این کار شـاید از
ً
اصلا چـرا با«بلومبرگ»
ـمتتون عزل بشـید؟
سِ َ
مصاحبـه کردید؟
هیچـی هم کـه نه...بعـد از برجام یـه تغییراتیتـو صدا و سـیما پیش اومد و به لطف دوسـتان
تونسـتیم ممنوعالتصویرهـا رو برگردونیـم.
در جریانیـد کـه؛ حسـنی ،رشـیدپور ،نرگـس
محمـدی...
طنزیـم -ایـن جـور کـه شـما گفتیـد؛ احتمـاالً
دلیـل بارشهـای اخیـر هـم از صدقـه سـریِ
برجامـه...
(روی صندلـی چـرخ دارش لـم میدهـدو میگویـد ):بـا در نظـر گرفتـن ایـن جملـه
کـه«در دولـت قبـل ،ابرهـای بـارانزا به وسـیلة
اروپاییهـا ،تخلیـه میشـدن» بارشهـای اخیـر
هـم بـه دلیـل روابـط ایجادشـده بـا اروپاییها و
از نتایـج برجامـه.

(از کشـوی میـز یـک پرونـدة نـازک بـا
عنوان«دسـتیافت-ها» در مـیآورد) بـه صفحـة
چهـل و ن ُـه ایـن یـه نگاهـی بنـداز...
طنزیـم -خب نوشـته« :حدود صد میلیـارد دالر از
داراییهـای ضبط شـدة ایران ،آزاد خواهد شـد».
از اون مصاحبـة مـن بـا خبرگـزاری بلومبـرگ،سـوء برداشـت شـده .میبینیـد کـه برجـام همـه
چیـز رو بـه نفـع مـا تغییـر داده.
(مصاحبهکننـده از داخـل کیـف خود ،یـک پروندة
قطـور بـا عنوان«بـر بـاد رفتههـا» میگـذارد روی
میـز و می-گوید)حـاال بـه صفحـة هـزار و نهصد و
هشـتاد و چهـار نگاهـی بیندازید.
خیلی بد خطه نمیتونم بخونمش.طنزیـم -اجـازه بدیـد؛ خـودم میخونـم« :بـا
گذشـت سـه ماه هنـوز نمیتوانیم به صـد میلیارد
دالر دارایی آزاد شـدهمان دسـت بزنیـم» .نظرتون
در مـورد ایـن جملـه چیه؟
 مـا در ایـن دولـت برجامهـای زیـادی رومیتونیـم داشتهباشـیم و خوشـبختانه ایـن قضیـه
هـم به«برجـام یـک» مربـوط نمیشـه .مـا طـی
برجـام یـک تونسـتیم حقمـون رو از پولهـای
بلوکـه شـده بگیریـم .همیـن کـه االن میدونیـم
حـدود صد میلیـارد دالر پـول توی حسـاب داریم
و همینطـوری داره سـود میـاد روش ،چیـز کمی
نیسـت.

مصاحبه طنزیماتی

بیخی

طنزیـم -چنـد تـا برجام دیگه باید پشـت سـر
بگذاریـم و چنـد تـا کتاب«بربـاد رفتـه» بایـد
خونـده بشـه تـا بتونیـم ایـن پـول رو برداشـت
کنیم ؟
خوشـبختانه دولـت بـا قـدم برداشـتن بـهسـمت«برجام دو» سـعی داره بـه ایـن مهـم
برسـه.
(«سـیف» تلفنـش را که در حـال زنگ خوردن
اسـت؛ پاسـخ میدهـد و بـه محـض شـنیدن
صـدا ،ناخـودآگاه برمیخیـزد و دوال میشـود)
س...س...سالم.
(چنـد فحش رکیک از پشـت گوشـی شـنیده
میشـود کـه از آوردن آن معذوریـم)
سـیف -چشم...چشـم...حتماً قربان...بلـه...
خیالتـون تخت...بعلـه .دارم درسـتش میکنـم.
فقـط ...حـال خونـوادم چطـوره؟
(از پشـت خـط ،چنـد عبـارت مقطع شـنیدهمیشـود) چشـماتو درمیارم...پف...فکـر کـردی
این-جا...هرته؟!...درسـتش نکنـی جهـان...
میدونـه و...
(تلفـن را قطـع کرده و به سـرعت از اتاق خارج
میشود)
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جدول رسمی کاالهای غیر ضروری واردات
سال  94را شما طنزیم کنید!

به هبانة روز جوان
ای جوان نازنین یک روز عاشق میشوی
عاشق یک مریمی یا یک شقایق میشوی

باتوجــه بــه واردات 18443کیلوگرم«ســنگ پــا» در
ســال  ،94مقــدار«رو»ی صــادرات چقــدر طنزیــم شــده
اســت؟

گرچه داری فایده ،تنها برای الی جرز
در نگاه دختری یک روز الیق میشوی

الف) 32798دالر
ب) یک دوم پیمانه
ج) چهار قرص زینک حاوی روی اضافه

بچههایت میشود یک تا دو تا ،شاید سه تا
باعث افزایش نسل خالیق میشوی

واردات  34013دالر سوپ و آبگوشت و فرآوردههای آن با
سفره مصرفی داخلی ،چگونه طنزیم شدهاست؟
الف) آبگوشتاشو مشدیا خوردن!
ب) با برجام ،گوشت تن صادرات آب شده
ج) بجای واردات آب گوشت ،شله صادر خواهیم کرد
طبق وعده وزیر صنعت ،مبنی بر متوقف کردن واردات
کاالهایی که توان تولید داخلی آن وجود دارد؛ واردات
 3470980کیلو«آب پنیر و آب پنیر تغلیظ شده» چگونه
طنزیم شده است؟
الف) مثل ماست که نه ،مثل آب پنیر میتوانیم نگاه کنیم به
شعار حمایت از تولید داخلی
ب) هدایت صنعت غنیسازی اورانیوم به سمت غنیسازی آب
پنیر
ج) برای اقتصاد داخلی ،یک من ماست برجام ،نیم کیلو آب
پنیرم نداشته!

چون که عاشق ماندهای دلبر سوارت می شود
حامل چندین نفر مانند قایق میشوی
از سر صبح سحر تا انتهای بوق سگ
مثل خر جان میکنی تا این که رازق میشوی
آنقدر خم میشوی در پیش دیگر راستها
در کالس خمشدن استاد حاذق میشوی
بس که ورزش میکنی شکلت شود بیریختتر
میشوی معتاد و بعدش بیشقایق میشوی
آس و پاس و بیکسی ،در چشم دیگر عاشقان
درس عبرت گشته یا آئینة دق میشوی
میشوی پیر و ولی طبعت جوانی میکند
اهل عبرت نیستی؛ چون باز عاشق میشوی

مصائب یک پنیسیلین
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آخرین باری که مجبور شدم پنیسیلین بزنم؛
اول دبستان بودم .آن موقع ،بخاطر تحمل درد
لعنتیش از پدرم قول یک دوچرخه را گرفتم؛ البته
فقط قولش را!
اما حاال که بیست و شش سالگیام را سپری
میکنم؛ یک بار دیگر همة آن خاطرات نحس
دوباره رنگ گرفته و مقابل چشمانم رژه میروند.
فرقش این است که این بار اگر پدر قول مازراتی
هم بدهد؛ فریب نمیخورم .قولهایش وقتی
احساساتی میشود قول نیستند اص ً
ال.
راستش را بخواهید این بار که دکتر گفت آمپول
مینویسم -البته که دکتر ،خانوم جوانی بودند و
به چشم خواهری خوش-سیما -رویم نشد مثل
همیشه بگویم« :دکتر ،کپسول بنویس بی-
زحمت» انگار که همان جا صد زنبور ،آن هم از
نوع گاویاش زبانم را نیش زدند و قدرت تکلمم
را از دست دادم.
حاال چطور باید از شر این پنیسیلین خالص
میشدم؟ نمیدانم! از یک طرف دلم نمیخواست
حرف خانوم دکتر روی زمین بماند و از طرفی
نمیدانستم چطور باید خاطرات تلخ گذشته را
فراموش کنم و روی تخت دراز بکشم!
با هزار بدبختی و دادن امید واهی به خودم ،آمپول

طنزیمانه
یاسین

را از داروخانه گرفتم و به تزریقاتی کنار مطب
خانوم دکتر مراجعه کردم .البته طوری رد شدم
که دکتر ،من را ببیند و به این افتخار کند که با
شجاعت تمام به کام مرگ میروم.
آمپول را به دکتر سپردم و خودم را به خدا .روی
تخت دراز کشیدم و چشمانم را بستم...
وقتی به هوش آمدم؛ خانوم دکت ِر خوشسیما با
یک لبخند پهن ،مهربانانه به من خیره شدهبود.
هول شدهبودم .فکر کردم احتماالً باز گند زدهام
و مث ً
ال وقتی میخواستهاند آمپول محترم را در
نشیمنگاه بنده فرو کنند خوف کردهام و در یک
لحظه دوست تزریقاتیمان دیده که جا تر است
و بچه نیست و من هم یحتمل یک جایی همان
وسطها سرم به جایی خورده و بیهوش شدهام...
در همین افکار بودم که خانوم دکت ِر خوشسیما
گفت« :چرا نگفتین به پنی سیلین حساسیت
دارین؟ آمپول رو که تزریق کردیم؛ رفتین تو کما
و با امروز میشه شیش ماه و شیش روز که شما
بیهوشین».
شیش ماه و شیش روز! شوخی میکنین؟نه شوخی که نیست ولی خوشحالیم که به هوشاومدین چون خانوادتون داشتن رضایت میدادن
اعضاتون رو اهدا کنیم!

قره قوروت
کمکم داشت این فکر قدیمی که من فرزند سر راهی
این پدر و مادر هستم؛ در دلم نقش میبست که
دکتر خوشسیما دستش را باال آورد تا پروندة من را
از پرستار بگیرد .یکدفعه دنیا روی سرم خراب شد.
انگشت انگشتری دست چپ خانوم دکتر که قبل از
به کما رفتنم خالی بود؛ حاال با یک حلقة براق ،شده
بود! در واقع خانوم دکتر لطف کردهبودند و در این
مدت ازدواج هم کرده بودند.
به یاد دوستم افتادم که میخواسته قرص
سرماخوردگی مصرف کند و وقتی چشمش افتاده
به عوارض قرص که شامل سردرد ،سرگیجه ،تهوع،
اسهال ،سکته و مرگ ناگهانی بوده؛ منصرف شده
و به دکتر گفته همان آمپولش را بزن! داشتم به
حالش افسوس می-خوردم که یادم آمد اآلن دقیقاً
 5ماه است که از کنکور ارشد میگذرد؛ همان که
کلی خوابهای خوب برایش دیدهبودم؛ همانها که
حاال قرار است با رفتن به خدمت مقدس سربازی
تعبیر شوند!
مشغول کالف کردن رشتة افکارم بودم که پدر و
مادرم خندان از به هوش آمدنم به اتاق وارد شدند .و
من به این فکر کردم که در زندگی همیشه چیزهای
کوچکی برای خوشحالی وجود دارد!
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بدو تا برسی
ســام حالتــا خوبــه؟ خوشــن؟ ســامتن؟ خــوش مگــذره؟ انقــد کــه
ای مــرد جماعــت مظلومــه بایــد دو هفتــه بعــد روزشــه تبریــک بگــم!
روزتــا مبــارک!
ای ســر روزا روز معلمــه ،راســتش اولــش مخواسـ ُتم چن تا از ســوتیای
بینویســم ولــی بعــد پشــیمون رف ُتــم .دیگــه خودتــا دلیل ِشــه
اســاتیده
ُ
بهتــر مِدنِــن .فقــط از مقــام شــامخ اســتادا ُمخــام خواهــش ک ُنــم کــه
شــب طرحکــردن ســؤاالی امتحــان ،بــا زن و بچهشــا دعــوا ن ُکنــن؛
چــون تاوانشــه ای دانشــجوهای
فلـکزده مــدن .نُــه ِره ده بــدن؛ ســر
هــر جلســه امتحــان ده دقــه زمــان
مشــورت بــدن و اگــه مشــه خودشــا
نیــان ســر جلســه و مراقبــت ره بــه
خــود بچههــا بســپرن ،یــا حداقــل
یکــی ازو هفــت هــزار تــا گشــت
نامحسوســه بــذرن بــره مراقبــت.
چــن وخ قبــل گفتــن جیمیــل و
فیســبوک معــاون رئیــس جمهــور
هــک شــده .نمدن ُــم عکــس
خانوادگیــم دِشــته یــا نــه؟ اگــه
دشــته واقعــاً؛ خانوادگــی بــوده یــا
از او مــدل خانوادگیــای او تیشــرت
زرده بــوده؟ ولــی خــب خیلــی جــای
نگرانــی نیســت چــون پلیــس فتــا
حواســش بــه همــه جــا هســت،
نمدنُــم ای بنــده خدایــم از او حرفــای تقطیعــی زده و مجبــور شــده
بگــه هــک شــده یــا واقعـاً هــک شــده کــه در ای صــورت بایــد زنــگ
بزنــه بــه سوشــا مکانــی و مشــورت بیگیــره .فقــط ســؤالی کــه بــره
مــو ایجــاد شــده ،ایــه کــه بــره چــی همــه مســئوالی مملکــت تــو
توییتــر و فیــس بــوک عضــون؟ البتــه بــر اســاس نظریــه پروفســور
لوییــز فلیپــه اســکوالری مبنــی بــر ســاختار پاییــن بــه بــاال ،فیلتــر و
بــه طــور کلــی همــه چیــزای خیــط از پاییــن شــروع مشــه مــره بــاال.

مهلت ثبت نام 16:اردیبهشت ماه

شخله
احتمــاالً فیلتــر هــم همــی پاییــن مایینــا گیــر کــرده و بــه اونجاهــا
نرســیده.
اوایــل اردیبهشــت یَــک خبــر آمــد کــه گفتــن شــورای رقابــت یَــک
نامــه از وزیــر صنعــت برشــا آمــده ولــی اونــا پــارش کــردن .نمدنــم
تــوش فحــش خــار و بــار نوشــته بــودن ،جــو خســرو پرویــز گرفتــه
بودشــا(یه لشکرکشــی ُو بعدشــم فکــر نکــردن کــه وزیــر خودشــانه
پ ،)...نامــه اشــتباهی افتادهبــوده تــو ســاختمون شــورای رقابــت
و اینایــم پــارش کــردن و گفتــن بـ ِرن دم
خانــه خودتــا نامــه بینویســن ،مخواســتن
نامــه ره بخوانــن ولــی ســر ایکــه کــی
بخوانــه دعــوا رفتــه و انقــد نامــه ره
کیشــیدن کــه پــاره رفتــه ،یــا ک ً
ال کارای
شــورا پــاره کردنــه .کــی و چیــش بــه ُمــو
کــه مربــوط نیســت .مــو همــو دوغمــه
بونوشــم بهتــره.
راســتی بابــا جــاد بــازم بزرگتریــن تشــکل
دانشــگاه شــد .بــه هممــان و همتــان و
همشــان تبریــک م ُگــم ،جوجههــای
تــازه بــه دوران رســیدهی دو درصــدی
دانشــگایم بــدوووون تــا برســن(با صــدای
همــو خواننــده هــه بخوانــن).
زت زیاد

همراه با صدای شخله
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