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صنم گريزپا

سالم.
میخواهــم چنــد نفــر را اجیرکنــم
کــه بــه مــن آورنــدت آخــر...
انــگار بــا زبــان خــوش قــرار
نیســت پیــدا شــوی ،آخــر هــم
امیــدوارم یــک ســنگ قبــر نشــان
بدهنــد بگوینــد خــودش اســت
وگرنــه هیــچ توجیهــی بــرای
اینهمــه تاخیــر قابــل قبــول نیســت
و حتــی اگــر زنــده هــم باشــی
آنقــدر دیــر آمــدی کــه میخواهــم
ســر بــه تنــت نباشــد.
عشق گور به گور شده ام!
یــک ولنتایــن کــه ایــن حــرف
هــا را نــدارد ،حیــف آنهمــه پــول
کنــدری کــه خــوردم تــا تــو را بــه

یــاد آورم ،ناگفتــه نمانــد کــه تــو
هــم از فراموشــی مــن سواســتفاده
نمــودی و نســبت بــه معرفــی خود
بــه اینجانــب مبادرتــی نورزیــدی،
یعنــی همــه آن پــول هــا را اگــر
پــس انــداز کــرده بــودم ولنتایــن
امســال میتوانســتم خــودم بــرای
خــودم یــک خــرس قرمــز بــا
ابعــاد  10در  24ســانت بخــرم.
در حکمــت ایــن روزگار مانــده ام
همانهایــی هــم کــه میگفتنــد ،مــا
بــا شــوهر بیگانــه ایــم حــاال شــدند
شــریک جــرم و رفیــق قافلــه،
گویــا دارنــد اصــا تــدارک بچــه
دوم اینهــا را هــم میبیننــد ،آنوقــت
مــن بــا تــو هنــوز انــدر خــم یــک

کوچهایــم.
میدانی چیست!
ولنتایــن بهانــه اســت ،مــن فکــر
میکنــم زیــر ســر تو بلند شــده اســت،
البتــه طبــق آخریــن اخبــار زیــر
ســرت دســته مبــل بــوده ،کــه همــان
دســته مبــل هــم در جایــگاه خــودش
هــووی خوبــی میتوانــد باشــد،
احتمــاال کــم توقــع اســت و کادو
روز زن و ولنتایــن نمیخواهــد،
امــا بــه هــر حــال کــه امیــدوارم
روز خــوش در زندگیتــان نبینیــد،
انگشــت کوچیکــه پایــت بــه حــق
ایــن ولنتایــن عزیــز بخــورد بــه
پایــه مبلــی کــه دســته اش زیــر
ســرت اســت.
بــاز خــدارو شــکر دانشــگاه مجــازی
شــد وگرنــه بایــد یــک عــده را
درحالــی کــه بــا گاری دارنــد خــرس
 ۸۰کیلویــی را میکشــند ،میبرنــد
تــوی خوابــگاه هــم نگریســت و
گریســت...
میخواســتم یــک تکــه از ســر

حســادت و خشــم و عصبانیــت و
تمــام صفــت هــای انســانی ای کــه
میشــد بــه مــن نســبت داد بــروم
بهــش بگویــم ،دختــر مــا تمــام
وســایلی کــه تــوی خوابــگاه بــا آن
زندگــی میکنیــم ،دو تــا پالســتیک
بــود کــه در دو دســتمان گرفتیــم،
بردیــم ،آنوقــت یــک کادو ولنتایــن
را بــا گاری میکشــی میبــری
انصافــا؟!
دنیــای غریبیســت مــن خــودم
آنموقــع هــا بــا تــرس و لــرز از الی
شمشــاد هــا و باغچــه ســینه خیــز در
محوطــه تــردد میکــردم کــه چشــم
حراســت هــارا نگیــرم و بشــود آش
نخــورده و دهــن ســوخته...
حــاال نیمــه گمشــده خنــگ فــراری
کــه زیــر ســرش هــم بلنــد شــده،
ولنتایــن را هــم دارد میپیچانــد را
یکــور دلــم بگــذارم بــا ایــن شــانس
و ســنگ هایــی کــه مــال پــای لنــگ
اســت ،چــه کنــم؟؟؟!!!!
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نشريهاي که پيش رويتان است پنجمين شماره از گاهنامه فرهنگي طنز سانسوريا مي باشد که در بهمنماه  1399منتشر شد.
ما براي گرفتن مجوز خيلي تالش کرديم و ماحصل اين تالشمون شماره مجوز  99185شد.
هر نشريه يک پدر داره ،کسي که اعضاي نشريه مثل بچه هايش هستند و آقاي محمدامين ناصريفرد چنين شخصيتي رو اينجا دارند.
تــو هــر گروهــي يکــي دو نفــري هســتند کــه هدايــت بقيــه رو بــه عهــده ميگيرنــد تــا کارهــا طبــق برنامــه انجــام بشــه و گــروه بــه هدفــش برســه اينجــا هــم
خانــم فرنــاز پاکبیــن و آقــاي ســيد محمدجــواد کيشبافــان ايــن مســئوليت رو برعهــده دارنــد.
البتــه زحمــت اصلــي نشــريه ،روي دوش خانمهــا و آقايــان :عطیــه ابراهیمنیــا -يگانــه افــکار -رضــا اخــوان -فاطمــه بوجــار -طاهرهســادات بهرهمنــد -فائــزه
تجویــدی -يگانــه تق ـيزاده -ریحانــه چرخــی -فرهــاد خســرویان -موحــده خــوش طبــخ -فرزانــه زینلــی -الهــه صالحــي -زینــب طالــب -مهــدي عابديپــور-
علــی غفــاری -عليرضــا مردانــي -فاطمــه معماریان-حدیــث میرزائــی -علــی میرزائــی -مجیــد نجفــی -علىنظامــي -اميرعلــي وطندوســت باجگيــران -نیکتــا
هاشــمی هســت و بــدون وجــود اونهــا سانســوریا معنــا نميــده.
اگر ميبينيد که متنها و عکسها اينقدر منظم و زيبا کنار هم قرار گرفتند بخاطر وجود آقاي محمدمهدی سعدآبادی هست.
اینکــه از نســخه صوتــی نشــریه هــم میتوانیــد اســتفاده کنیــد حاصــل زحمــات آقــای علیرضــا مردانــی اســت کــه البتــه خانمهــا و آقایــان نرگــس ارمغــان،
فاطمــه آشــوری ،فاطمــه بوجــار ،نــدا زارع ،الهــه صالحــی مجیــد نجفــی ،محمدامیــن نــوری کمکشــان کردنــد.
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محمد جوادكيشبافان

ســالها پیــش در کشــوری کوچــک دختــر
مهربــان و زیبایــی بــه نــام ســیندرال بــا نامــادری و
دو دختــرش زندگــی میکــرد .مــادر او ســالها
پیــش بــه خاطــر تزریــق خــون آلــوده وارداتــی و
ابتــا بــه  hivمردهبــود .پــدرش هــم بــرای ایــن
کــه خیــر دنیــا و آخــرت نصیبــش شــود بعــد از
چهلــم همســرش بــا همسایهشــان مریــم خانــم
ازدواج کــرد .مریــم خانــم دو دختــر داشــت و
شــوهرش هــم از حامیــان خلــق بــوده کــه در
یــک عملیــات مجاهدانــه کشتهشــده .امــا خــود
مــرد هــم چنــد مــاه بعــد کــه قصــد داشــت بــرای
تجــارت بــه کشــور همســایه بــرود بــه دلیــل
شــلیک موشــک اشــتباه بــه هواپیمایــش شــهید شــد
تــا ســیندرال تنهــا بمانــد.
مریــم خانــم کــه بعــد کشــته شــدن همســرش
ســیندرال را خیلــی تنهــا میدیــد بــه خدمتــکار
شــخصی خــودش و دو دختــرش ســاتین و ویانــا،
کــه اینقــدر زیبــا بودنــد و اســمهای آشــنا و بــا
معنایــی داشــتند همــه فکــر میکردنــد پســرند،
تبدیــل کــرد.
ســی ســال گذشــت و ســیندرال کــه
همچنــان حکــم کلفــت را داشــت
همیشــه بــا ایــن امیــد از خــواب
بیــدار میشــد کــه یــک روزی او
هــم خوشــبخت خواهدشــد امــا بــا اینکــه او و
خواهــراش بیــش از ســی سالشــان شــدهبود
هیچکــس حاضــر نبــود بــه خواستگاریشــان
بیایــد .هــر کســی هــم کــه بــا وجــود فشــار مالــی
ناشــی از بــی کفایتــی مســئولین حاضــر بــود پــا
جلــو بگــذارد بــا درخواســت خانــه و ماشــین از
ســوی مریــم خانــم مواجــه میشــد و پایــش را
میگذاشــت روی کولــش و فــرار میکــرد .هــر
چقــدر هــم کــه ایــن ســه تــا دختــر میگفتنــد:
ولمــون کــن بــذار ازدواج کنیــم کــه داریــم پیــر
میشــیم؛ ایــن چیزهــا بعــد ازدواج درســت
میشــه فایــده نداشــت کــه نداشــت.
تــا ایــن کــه پســر یکــی از تجــار بــزرگ شــهر
کــه از زندگــی مجــردی و هــر روز بــا یکــی
بــودن خســته شــدهبود ،تصمیــم گرفــت کــه بــا
یــک دختــر آفتــاب مهتــاب ندیــده ازدواج کنــد .از
آنجایــی کــه تاجــر داســتان مــا به خساســت شــهره
بــود از ایــن پیشــنهاد اســتقبال کــرد و گفــت :چــه
بهتــر از ایــن کــه تــو دوره ایــن بیمــاری دامــاد
بشــی تــا نخــواد بــه کســی شــام بدیــم.
کــه پســر جــواب داد :زکــی! مــن بــه جــای
عروســی مراســم انتخــاب عــروس دارم .همــه
دختــرای شــهر رو دعــوت کــردم تــا بــا هــر
کدومشــون کــه بــرام ناشــناس تــره و تــا حــاال

ندیدمــش ازدواج کنــم.
پــدرش کــه از تــرس بیمــاری و مــردن دو ســال
بــود از خانــهاش بیــرون نرفتهبــود تــا ایــن
را شــنید از تــرس در جــا ســکته کــرد و همــه
اموالــش بــه تــک پســرش رســید .پســر هــم
خوشــحال از ایــن کــه بهانــه مهمانــی جــور شــده،
چــون آقــازاده بــود و زور و پولــش زیــاد برخــاف
همــه دســتورالعملهای بهداشــتی توانســت یــک
مراســم ختــم بــزرگ بگیــرد و همــه دختــران شــهر
هــم دعــوت کنــد.
وقتــی ایــن خبــر بــه مریــم خانــم رســید خیلــی
خوشــحال شــد و بــا خــودش

گفت:
حــاال اون عجــوزه بــه کنــار ولــی
حداقــل یکــی از دختــرای خــودم رو کــه میتونــم
عــروس کنــم.
تــا اینکــه روز مهمانــی رســید و مریــم خانــم بــه
ایــن بهانــه کــه تــو واکســن نامطمئــن داخلــی زدی
کرونــا میگیــری و نمیتوانــی کلفتــی مــا رو
کنــی ولــی مــا واکســن بــاکالس خارجــی زدیــم
و هیــچ کارمــون نمیشــه ســیندرال را بــا خــودش
نبــرد.
ســیندرال هــم هــر چــه گفــت واکســن کشــور
خودمــان از واکســن کســانی کــه ســی ســاله بــه
اشــتباه همــهی داروهــا را نمیگذارنــد بخریــم و
ســی ســاله اینجــا هســتند تــا امنیــت مــا را تامیــن
کننــد ولــی هــر ســال اشــتباهی کلــی ادم رو
میکشــند مطمئنتــره فایــده نداشــت.
از آنجایــی کــه محدودیــت تــردد تــا ســاعت 9

وجــود داشــت فرشــته نمیتوانســت بــرای
ســیندرال ماشــین جــور کنــد کــه ســیندرال
بــرود؛ بــرای همیــن ســیندرال تصمیــم گرفــت
مدتــی کــه گذشــت خــودش اســنپ بگیــرد و بــه
مهمانــی بــرود.
از آنطــرف دیگــر مهمانــی هــر چقــدر بیشــتر بــه
آخــر نزدیــک میشــد پســر تاجــر بیشــتر نگــران
میشــد چــون همــه کســانی کــه امــده بودنــد قبــا
یــا بــا خــودش دوســت بودنــد یــا بــا دوســتاش و
هیچکــدام از دخترهــای آفتــاب مهتــاب ندیــده
کــه نیــت پســر تاجــر رو میدانســتند بــه ایــن
مهمانــی نیامدهبودنــد کــه یــک وقــت پســرک
آنهــا را انتخــاب نکنــد .در همیــن گیــر و دار بــود
کــه ســیندرال وارد شــد و چش ـمهای پســر تاجــر
از خوشــحالی درخشــید و همــان جــا شــماره
ســیندرال را گرفــت تــا بــا او هماهنــگ کنــد و
فــردا شــب بــه خواســتگاری او بــرود؛ او کــه
از خوشــحالی روی پــای خــودش بنــد نبــود
مهمانــی هــم پایــان یافتــه اعالمکــرد.
نامــادری و دو دختــرش کــه بــه شــدت
ناراحــت و متعجــب بودنــد در راه بازگشــت
بــه ایــن فکــر کردنــد کــه چــه
کاری انجــام دهنــد تــا ایــن ازدواج
ســر نگیــرد و آخــر ســر بــه ایــن
نتیجــه رســیدند کــه فــردا قبــل ورود
خواســتگار ســیندرال را در انبــاری حبــس کنند و
دختــر بــزرگ تــر لباسهــای ســیندرال را بپوشــد
تــا جــای ســیندرال بــا پســر تاجــر ازدواج کنــد.
فــردا صبــح هــم ســیندرال طبــق معمــول از خــواب
بیــدار شــدهبود و صبحانــه را آمــاده کــرده بــود.
ســپس بــه ســراغ خواهرهــا و مــادرش رفــت تــا
آنهــا را از خــواب بیــدار کنــد .امــا بــا کمــال
تعجــب دیــد کــه مادرناتنیــش مــرده و صــورت
خواهــر بزرگتــرش هــم فلــج شــده و خواهــر
کوچکتــرش هــم کرونــا گرفتــه پــس بالفاصلــه بــه
اورژانــس زنــگ زد تــا بیایــد و ایــن ســه نفــر را
بــه بیمارســتان ببــرد.
ســیندرال بعــد از رفتــن اورژانــس یــک نفســی از
روی آســودگی کشــید و بــا خیــال راحــت رفــت
نشســت پــای اینترنــت تــا تحقیــق کنــد کــه چــرا
خانــوادهاش اینجــوری شــدند کــه مشــاهده کــرد
ایــن مــوارد عالئــم واکســن خارجــی هســت و آن
کشــور خوبــه ظاهــرا بــاز هــم بــدون هیچگونــه
عمــدی ،اشــتباه کــرده.
بــا مــرگ و مریضــی ایــن ســه نفــر ســیندرال و
پســر تاجــر بــدون هیــچ مزاحــم و ســرخری بــا
هــم ازدواج کردنــد و قص ـهی مــا هــم بــه خوبــی
و بــدون کرونــا گرفتــن ســیندرال بــه پایــان رســید.
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بهشت ،زیر پای کدام مادران ؟
مــادری و مادرانگــی از زمــان حــوای بزرگــوار
وجــود داشــته مثــا حــوای عزیــز بــرای تربیــت
هابیــل و قابیــل متــد هــای تربیتــی نخســتین را
امتحــان کــرد کــه البتــه چیــز خوبــی از آب در
نیامــد و ننــگ بــرادر کشــی بــر پیشــانی تاریــخ
مانــد.
روش هــای تربیتــی طــی دوره هــای مختلــف
تفاوتــی چشــمگیر داشــته اســت ۰
تــا  ۵۰ســال پیــش مــادران قبــل از بــه دنیــا آوردن
فرزندانشــان در یــک دوره فشــرده کالس پرتــاپ
بــا دمپایــی شــرکت میکردنــد تــا بتواننــد در جهــت
اصــاح و تربیــت فرزنــدان اقدامــات الزم را بــه
عمــل آوردنــد امــا اکنــون دیگــر اثــری از دمپایــی
و اینگونــه شــیوه هــای تربیتــی نیســت بلکــه بــا
گفتــن عزیــزم بــرو تــو اتاقــت بــه کار زشــتت
فکــر کــن ماجــرا ختــم بــه خیــر میشــود کــه البتــه
بایــد خطــاب بــه مــادر هــای عزیــز بگویــم رفتــن
در اتــاق آن هــم بــا گوشــی موبایلمــان آرزویــی
بــزرگ بــرای هــر فرزنــدی ســت پــس اصــا
نوعــی تنبیــه محســوب نمیشــود در نتیجــه بــه
همــان روش ســنتی برگردیــد شــاید نتایــج بهتــری
حاصــل شــود و باشــد کــه رســتگار شــویم۰
مــادران دیــروز غذاهایــی میپختنــد کــه بــه قــول
پدرهــا بــا لــب دهانتــان بــازی میکــرد البتــه نبایــد
ایــن را نادیــده گرفــت دســتپخت مــادران امــروزی
نیــز حــرف نــدارد پــس بهتــر اســت حرفــی از آن
نزنیــم و اجــازه ندهیــم بــه آشــپزخانه برونــد تــا
بــا دســتور هــای عجیــب و غریــب کانــال هــای
تلگــرام ترکیبــی صنعتــی ســنتی از پاســتا و قورمــه
ســبزی بــه خــورد مــا ندهنــد .
مــادران گذشــته بچــه هــای خــود را نصیحــت
میکردنــد کــه وقــت زیــادی در فضــای مجــازی
صــرف نکننــد و مــادران امــروزی را بایــد از کانــال
مانیکــور پدیکــور خانــم ســیدی  ،ارزان ســرای
 ۳۹تومنــی بیــرون بیاوریــم تــا بتوانیــم بــا آن هــا
حــرف بزنیــم.
همیــن شــبکه هــای اجتماعــی و کامنــت هــای زیــر
پســت عمــه هــا ،خانــواده هــا را از یــک دیگــر
دیــس کانکنــت کــرده اســت .در کل اگــر بخواهیــم
جوابــی بــه ســوال بهشــت زیــر پای کــدام مــادران
اســت بدهیــم بایــد بگوییــم معلــوم اســت همــه آن
هــا چــون مهــم نیســت کــه بــا دمپایــی ســیاه کبود
میشــدیم یــا در اتــاق تنبیــه میشــدیم مهــم نیســت
کــه کلــی از حجــم اینترنــت را صــرف کلیــپ
هــای شــهین جــون و مهیــن جــون میکنــن مهــم
نیســت کــه حتــی زیــر پســت هــای دیکاپریــو هــم
کامنــت میگذارنــد
مهــم ایــن اســت کــه بازهــم
مــادر هســتند و وجودمــان
بــه وجودشــان بســتگی دارد۰
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مــن دوســت دارم در آینــده یــک کاره ای بشــوم،
تــا بتوانــم مســتقل باشــم .چــون آبجــی ســپیده ام
همیشــه مــی گویــد »:دختــر بایــد مســتقل باشــد».
خــود آبجــی ســپیده ام کار مــی کنــد .او در یــک
لبــاس فروشــی ،فروشــنده اســت وخیلــی مســتقل
مــی باشــد .البتــه کمــی هــم مســتقل نمــی باشــد.
آنجاهایــی مســتقل نمــی باشــد کــه بــه انــدازه ی
حقوقــش از بابایــم پــول مــی گیــرد تــا بتوانــد
خــرج لبــاس هــا و لــوازم آرایشــی کــه بایــد
ســرکار داشــته باشــد را دربیــاورد .او در یــک
جــای خــوب دیگــر هــم مســتقل نمــی باشــد،
کــه مــن خیلــی دوســتش دارم .او دیگــر الزم
نیســت مثــل بقیــه دو ســاعت بــه ایــن فکــر کنــد
کــه بایــد چــه بپوشــد ،چــون هــرروز صاحــب
مغــازهش بــه او مــی گویــد بــا کــدام لبــاس بباشــد
و چگونــه آرایــش بکنــد تــا ظاهــری آراســته و
روابــط عمومــی باالیــی داشــته باشــد .چــون ایــن
ظاهــر و روابــط عمومــی خیلــی چیزهــای مهمــی
انــد و هــرروز آبجــی ســپیده ام بــرای بابایــم از
خوبــی هایــش مــی گویــد ،تــا بابایــم بــااو دعــوا
نکنــد کــه چــرا فــان جــور مــی گــردد وچــرا
دخترعمویمــان کــه فروشــنده اســت ،صاحبــکارش
نمیگویــد فــان جــور لبــاس بپوشــد.
البتــه راســتش را بخواهیــد مــن خــودم خوشــم
نمــی آیــد مثــل آبجــی ســپیده ام فروشــنده بشــوم.
خــود آبجــی ســپیده ام هــم خوشــش نمــی آیــد
ولــی خــب بــه هرحــال نبایــد از دوســتان خــودش
و داداش حمیــدم کمتــر باشــد .چــون همانطــور کــه
مــی دانیــد ارزش آدم بــه پــول و حقوقــش
اســت .هرچنــد االن هــم حقــوق آبجــی
ســپیده ام از حقــوق داداش حمیــدم کــه
فروشــنده ی یــک جــای دیگــر مــی
باشــد،کمتر اســت .امــا بــه هرحــال
ایــن را فقــط مــا مــی دانیــم
کــه خانــواده اش مــی باشــیم و
دوســتانش نمــی داننــد.
ابجــی ســپیده ام حــق دارد از
دوســتانش بترســد چــون آنهــا
خیلــی خفــن مــی باشــند.
هرکدامشــان یــک کاری دارنــد.
بعضــی هایشــان از داداش حمیدم
هــم بیشــتر پــول در میآورنــد.
و فقــط یکــی شــان بیــکار مــی
باشــد .چــون بــه قــول آبجــی
ســپیده ام مغــز خــر خــورده
اســت وبچــه دار شــده اســت(.
تــا قبــل از ایــن مــن فکــر مــی
کــردم بچــه هــا را لــک لــک هــا
مــی آورنــد ).حــاال البتــه ایــن
هــارا جلــوی دوســت آبجــی
ســپیده ام کــه بگوییــد همــه
اش را رد مــی کنــد .یــک بــار

کــه بــرای آبجــی ســپیده ام خواســتگار آمــده بــود
و زنــگ زده بــود باایــن دوســتش مشــورت کنــد،
مــن خــودم اتفاقــی جلــوی در اتــاق نشســته بــودم
و چــون صــدای گوشــی زیــاد بــود شــنیدم ایــن
دوســتش گفــت کــه بیــکار نیســت و نویســنده
اســت و بعضــی وقــت هــا کــه صــاح بدانــد،
ســفارش گلــدوزی و نقاشــی میگیــرد و قبــل از
بچــه دار شــدن معلــم زبــان بــوده اســت کــه ایــن
یکــی را فعــا کنارگذاشــته و ترجیــح مــی دهــد
بچــه اش را بــزرگ کنــد و لــذت مــادری را داشــته
باشــد .آبجــی ســپیده ام هــم گفــت »:ایــن چــرت
و پــرت هــارا قبــا گفتــه ای و مــن هــم بهــت
گفتــه ام کــه پوشــک بچــه عــوض کــردن لذتــی
نــدارد و نویســندگی شــاید کمــی شــغل باشــد و
نقاشــی هــم چــون بــه هرحــال بــاب راس مــرد
بــود و نقاشــی مــی کــرد ،امــا چــون کــه هیــچ
مــردی گلــدوزی نمــی کنــد ،پــس نمــی توانــد
بپذیــرد کــه گلــدوزی شــغل اســت .چــون حتــی
فمنیســت هــا هــم کــه مدافــع حقــوق زنــان انــد،
مــی گوینــد زن وقتــی ارزش دارد کــه مثــل مردهــا
بشــود».
امــا دوســت آبجــی ســپیده ام بــه او گفــت»:
فمنیســت هــا دیگــر آن فمنیســت هــای ســابق
نیســتند و نظرشــان عــوض شــده و وقتــی قطــع
کــردم برایــت چنتــا عکــس مــی فرســتم از وزیــر
مزیــر هــای خارجــی کــه بابچــه ی چندمشــان
رفتــه انــد مجلــس و ایــن هــا .و بهتــر اســت عشــق
در نگاهــت
باشــد ،نــه در پوشــکی کــه بــه آن مینگــری.
بــه ایــن خواســتگارت هــم فکــر کــن».
اماآبجــی ســپیده ام گفــت ،ترجیح
مــی دهــد فروشــنده و مســتقل
بمانــد و تلفــن را قطــع کــرد.
بعــدش هــم یــک آهنــگ
عاشــقانه ی غمگیــن
گذاشــت و هــی زدش از
اول و مــخ مــارا خــورد و
گریــه کــرد .مــن هــم کــه
رفتــم بگویــم صــدای آن
گوشــیِ چــی چــی شــده
را کــم کنــد ،دیــدم دارد
عکــس نــی نــی نــگاه
میکنــد .
نتیجه گیری:
مــن نمــی دانــم قــرار
اســت درآینــده چــکاره
بشــوم .فقــط مــی دانــم
باید یــک کاره ای بشــوم
و آن کاره فروشــندگی
مغــازهی آبحــی ســپیده
اینهــا نمــی باشــد.
این بود انشای من
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گوينده:فاطمه عاشوری

مجيد نجفي

حکایت کالسهاي مجازي

چنــد لحظــه بیشــتر بــه آغــاز کالس درس نمانــده.
چشــم و گــوش ,زبــان و مغــز و قلــب ,انگشــتان
ازیــن ســو و کیبــرد ,نــرم افــزار ادوب کانکــت از
ســوی دیگــر در حــال آمــاده شــدن هســتند.
گفتگــوی زیــر ,برگرفتــه از گــروه چــت «زبــان
موجــودات» اســت:

((جلسه اعضاي بدن))
میکنــم بــه مغــز اونــم فرمــان میــده بــه انگشــتا کــه
بنویســن
 :چه آلوده اید! دزدی به همین راحتی؟
 :متأسفم ما همه تالشمونو کردیم!
 :چه ربطی داشت به حرف قلب؟

 :یک دو سه ...یک دو سه ...صدا میرسه؟
 :بله صدات اومد ...چخبره؟
 :باید طرف رو آماده کنیم االن کالسه...
 :به من الهام شده که امتحانم داره
 :چرا همش به تو الهام میشه؟
 :نــه پــس میخــوای بــه تــو الهــام بشــه بــا
اون چشــم چرونیــت
 :اوی اوی اوی ...تــو خــودت شــریک
جرمــی بقــول باباطاهــر :ز دســت دیــده و دل هــر
دو فریــاد ...بلــه آقــا
 :بــس کنیــد ...عصبهــا ,پیــام رو منتقــل کنیــد
بــه انگشــتان بــرای عملیــات حضــور در کالس...
 :انگشــتا مشــغولند! چنــد دقیقــه بایــد
صبــر کنیــم.
 :شــلوغ نکــن بابــا دارم میــرم؛ بــاز بــا ایــن
کلیــدای خشــک و خشــن کیبــرد بایــد همنشــین
بشــم...
 :آخ گل گفتــی! منــم کــه بایــد بــا ایــن
صفحــه مانیتــور چشــم تــو چشــم بشــم .اعصابــم
بهــم میریــزه بــس کــه نــور میزنــه
 :شــلوغ نکنیــن ببینــم اســتادش چــی میگــه...
اوه اوه میگــه امتحانــه!
 :اووو ...چــه شــود پــس ایــن جلســه بایــد
اســنایپر بشــم! حــاال
هــدف کیــه؟
:

سلســله

رعایــت
مراتبــو
کــن ...میبینــی ,بــه
مــن میگــی منــم منتقل

مــن تمرکــز کــردم بــرای مــکان مناســب جهــت
امتحــان بشــکنه ایــن انگشــتا کــه نمــک نــداره
 :خودت بشکنی! از کیسه خلیفه میبخشی؟
 :البتــه الزم بــه ذکــره کــه اون قلــب و دلــه
کــه میشــکنه اونــم بــه هنــر مــن بســتگی داره

 :ربطــی نداشــت فقــط از بچگــی آرزو داشــتم

 :منم شکستم...

مثــل ایــن دکتــرا و پزشــکا ایــن جملــه رو بگــم
خیلــی کالس داره

 :بشکن بشکنه

 :شــلوغ نکنیــن ببینــم چخبــره ...انگشــت از
کیبــرد گــزارش بــده
 :گــزارش حملــه رد کــردن ...دیوونــن هــر
موقــع بهشــون ضربــه میزنیــم میگــن حملــه شــده...
بــه  cpu - hardهمــه جــا پیــام میــدن کــه ارتبــاط
رو قطــع کننــد
 :چشم به چی خیره شده؟!
 :داره مخ میزنه!
 :خجالــت بکــش مگــه از خــودت نامــوس
نــداری؟
 :بابــا مــن چیــکار دارم داره بــا مــخ اون یکــی
ارتبــاط میگیــره
 :بگــو اون خنجــر بابــا طاهــر رو بیــارن تــو
همــه جــای ایــن چشــم فــرو کننــد کــه هممونــو
آلــوده کــرد
 :از خودت مایه بزار!
:

چقــدر

حــرف میزنیــن بابــا!

 :بشکن
 :من نمیشکنم
 :بشکن
 :آقاااا
 :چخبره آقاااا خجالت بکشید...
 :خفــه شــید همگــی ...دارم صــدای اســتاد رو
میشــنوم ...اوخ اوخ داره ســوال میگــه اســم بــدن
مــا رو خونــد
 :چشــمای کورتــو بــاز کــن زبــون! مــن قرمــز
شــدم بــس کــه تــو ایــن صفحــه مانیتــور زل زدم
بــه صفحــه خشــک بــی آب و علــف آدوب نــگاه
کــردم تــو قدرتتــو از دســت دادی؟ داره میگــه...
 :آخ آخ خودشــه خونــد! بچــه هــا همــه
بزنیــن بــه چــاک!
 :وایســین ببینــم ...مــن االن هنــگ کردم شــما
گفتیــن امتحانــه االن مــن تنهــا شــدم ...وایســین!
وا ...وایســیننن
انگشــت در حالــی کــه ســرعت مماســش بــا کیبــرد
را کــم مــی کنــد
آخریــن صحبتــش
را مــی کنــد :کارت
تمومــه مغزخــان...
االنــه کــه ســرویس
بشــی و بپوکــی...
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و شــما هــم بــا ایــن کارتــون ،اجــر الهــی ببریــن.
 _۹بــرای پیــروزی تــان در ســایت شــرط بنــدی،
بــه همــه اهــل محــل شــیرینی بدیــن.
 _۱۰اگــر بــه هــر دلیلــی ســایت دبــه کــرد و پــول
شــما رو نــداد؛ همچــون بــزرگان ایــن مــرز و بــوم
آگهــی چــاپ کــرده و شــرخر اســتخدام کنیــن.
 _۱۱مهربــون باشــین و تجربیاتتــون در فنــون قمار
رو بــا دیگــران هــم در میــون بزاریــن.
_۱۲ماشــینتونو بفروشــین و بــا همــه پولــش رب
گوجــه فرنگــی بخریــن تــا در همــون قرعه کشــی
یــک ماشــین برنــده شــین.
 _۱۳تبلیغــات رو از بچــه هاتــون دریــغ نکنیــن.
ایــن تبلیــغ هــا بــا تکــرار شــدن هاشــون هــر پنــج
دقیقــه ،بــه بچــه هاتــون یــاد میــدن چطــور بــه
دوستشــون ســام و خودشــونو معرفــی کنــن.
 _۱۴در نهایــت؛ بــا اینکــه در ایــن ســایت هــای
شــرط بنــدی همیشــه میبازیــن ولــی اشــک هاتون
رو پــاک کنیــن و ایــن باخــت هــا رو پلــی بــرای
پیــروزی بدونیــن و هــر روز ،بیشــتر از قبــل ،بــرای
موفقیتتــون تــاش کنیــن.

روز شیرهمالی

چطــوری ســر کنــم ایــن مــاه را تــا آخــرش
مــن
آمــد روز زن ســخت شــد برایــم بــاورش
وای

کــردم چی دهم با جیب خالــی کادو من؟
فکر
ـه ای ؟لبخنــد نــازی؟ تــا کنــم او را خــرش
بوسـ

ناقــم داده ماشــینی بــه همســر جــان خـود
باج
رم انـگار عقـب افتـاده از تـک خواهــرش
همسـ

ت خالــی مـیروم امــروز پیـش همسـرم
دسـ
زبانــی چــرب امشـب مــی نشـینم در بَـ َرش
بــا

ــتت دارم» بگویــم ،مشــکلش حــل میشـود
«دوس
ـقراچـونشــیرهمــیمالمبــهاطرافســرش
عشـ

م
شت
هدا

یب
دس
هن

زن چـون تـک گلــی زیباسـت در افـکار ما
روز
ف دولـت بــا گرانــی کــرده آن را پــر پرش
حیـ
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همهی را ه ها به
ترکیه ختم میشوند
				
 _۱وارد ســایت هــای شــرط بنــدی بشــین و
بگیــن «:اومــدم آب بخــورم».
 _۲بــا تلفــن همراهتــون ،بریــن خونه همســایه ،در
بزنیــن .بگیــن «:ببخشــید وســط کازینــو ،اینترنتــم
تمــوم شــد .میشــه از وای فــای شــما اســتفاده
کنــم؟»
 _۳بــرای ســایت هــای شــرط بنــدی ،مشــتری
جمــع کنیــن.
 _۴یــک نامــه بــه آقــای آذری جهرمــی نوشــته و از
قطــع شــدن اینترنــت ،وســط کازینــو ،گالیــه کنین.
 _۵از دیگــران ،بــرای پیــروزی در ســایت هــای
شــرط بنــدی ،التمــاس دعــا بگیریــد.
 _۶پیــش متعصــب تریــن اســتادتون بریــن و بهش
بگیــن «:مــن شــنیدم شــما قماربــاز قهاری هســتین،
میشــه بــه مــن هــم در ایــن زمینــه کمــک کنین».
 _۷از پلیــس فتــا بخوایــن کــه بهتریــن ســایت
شــرط بنــدی بــرای بــازی رو ،بــه شــما معرفــی
کنــه.
 _۸در ســایت هــای شــرط بنــدی ،عمــدا ببازیــن
کــه دیگر هــم وطنانتــون پیروز و خوشــحال بشــن
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.......نيمه گمشده
....... .......نيمه
به.......
نامه اي به
نیمه گمشده ام،
سالم.
امیــدوارم حالــت خــوب باشــد ،امــروز ایــن نامــه را
میخواهــم بــا یــک پرســش شــروع کنــم.
*مزایــای ازدواج بــا یــک دختــر  ۸۰کیلویــی را بــا رســم
شــکل توضیــح بده۲۰(.نمــره)
از آنجایــی کــه تــو گــم هســتی و نمیتوانــی بــه ســوال
مــن پاســخ دهــی مــن خــودم توضیــح میدهــم ،شــاید
باالخــره تــو هــم از شــوق امتحــان کــردن توضیحــات و
تبلیغــات مــن پیــدا شــدی!!!
خــب بــا احتســاب کمبــود جــا از کشــیدن شــکل صــرف
نظــر میکنــم ،وگرنــه بایــد ۵صفحــه نشــریه فقــط بــه
رســم ســوال مــن اختصــاص یابــد.
برویم سر اصل پاسخ؛
 _۱اول اینکــه شــما بــه جــای یــه کــف دســت دل ،صاحــب

دو کــف دســت دل میشــوی! بــه هــر حــال بــرای
خونرســانی بــه ایــن حجــم انســان یــه کــف دســت دل
کفــاف نمیدهــد.
 _۲دوم اینکــه احتمــال دلگرفتگــی در شــما بــه امــراض
نــادر تبدیــل میشــود ،چــون درون قلــب شــما یــک
دختــر  ۸۰کیلویــی وجــود دارد کــه عمــرا بگــذارد قلبــت
بگیــرد و خــون از شــوق وجــود ایــن بانــو در قلــب شــما
بــا ســرعت غــزال تیزپــا در رگهــا م ـیدود.
_۳یــک فــرد بســیار مهربــان تــا ابــد در زندگــی شــما
خواهــد بــود ،باالخــره بیخــودی کــه  ۸۰کیلــو نیســت،
اینهمــه مهربانــی بایــد یــک جــا ،جــا شــود یــا چــی؟!
 _۴در ضمــن دلبنــدم زیــاد نگــران مخارج پــس از ازدواج
و خــورد و خوراکمــان نبــاش! بــه هــر حــال در جریــان
هســتم کــه نمیشــود خیلــی روی ناهــار و شــام حســاب
بــاز کــرد و بایــد بــه یــک لقمــه نــان و پیــاز ســر کــرد،

بنابرایــن قطعــا نیمــه ات ،یــک چهــارم میشــود! شــاید
یــک  ۴۰کیلویــی قابلیــت هــای یــک دختــر  ۸۰کیلویــی را
نداشــته باشــد ولــی یــک  ۸۰کیلویــی ای کــه روزگار او را
 ۴۰کیلــو کنــد قطعــا میتوانــد بــه ســنت پیشــین مثــل یــک
 ۸۰کیلویــی زندگــی کنــد ،پــس نگــران نقــض بنــد هــای
اول تــا ســوم نبــاش .اصــا برایشــان تعهــد کتبــی میدهــم
کــه جــرات کنــی پیــدا شــوی فقــط.
 _۵از گفتــن ایــن بنــد بــه دلیــل شــئونات اخالقــی قاصــرم،
دیگــر خــودت عــوض تقلــب کــردن بیــا مــن را بگیــر و
دو واحــد از مزایــای همســر  ۸۰کیلویــی در زندگــی
واقعــی بــا مصــداق عینــی پــاس کــن و پــی ببــر ،اینگونــه
کــه همــه خــواص را برایــت نگویــم شــاید در انگیــزه شــما
بــرای فهمیــدن موضــوع تاثیــر گــذار باشــد!
نیمه گمشده ات الهه.
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هوی ج بستنی خوشمزه من!
دانشگاه علوم پزشکی کاشان۹۷

سالم
میدانــم کــه اکنــون از دیــدن اون
درخواســت خیلــی عصبانــی شــدی امــا ایــن دلیــل
نمیشــه کــه کاغــذ رو تــوی اســتکان چــای شــیرین
فــرو کنــی.
شــاید االن تصــور کنــی کــه مــن خیلــی دختــر پــول
دوســتی هســتم امــا در پایــان خواهــی فهمیــد کــه عیــن
پانــدا در اشــتباهی.
مدتــی هســتکــه میبینــم بــه غیــر از پولهایــی کــه
بــرای خریــد لبــاس بــه مــن میدهــی بقیــه پولهــای
نداشــتهات را حــرام میکنــی.
میبینــم کــه بیــکاری و ســرمایهای بــرای ایجــاد
اشــتغال نــداری .مــدرک دانشــگاهیت را هــم کــه
گذاشــتیم در کــوزه و کــوزه تــرک خــورد.
برایــم رنـجآور اســت کــه حتــی «فالفــل یانگــوم» ســر
کوچــه هــم تــو را بــه شــاگردی نپذیرفــت .هرچنــد
آنهــا لیاقــت تــو را ندارنــد .قــدر اســتعداد و هــوش تــو
را نمیداننــد .حــاال بگذریــم کــه فالفــل را بــا لوبیــای
قرمــز درســت نمیکننــد جانــم!
ایــن حجــم از بــاد هوایــی کــه هــر روز میخوریــم
ســخت مــرا مــیآزارد.
تمــام دالرهــای  ۳۰تومنــی نداشــتهام بــه فــدای َچشــم
مســتت!

[ نــه تنهــا مــن بلکــه همــگان میداننــد کــه چشــم
مســت کنایــه اســت و شــما از مصــرف هرگونــه مــواد
دگرگونکننــده حــال مبــرا هســتید].
در تمــام ایــن چنــد مــاه دعــا میکــردم تــا قیمتهــا
پاییــن بیایــد امــا گویــی دعــای چــون منــی ســازگار
نیســت ،گرهگشــایی بــه وردی از ســوی مســئولین نیــاز
دارد.
پشمک هندوانهای من!
اگــر آن پرایــد را  ۳مــاه پیــش نفروختــه بــودی ،اکنــون
بــا فــروش آن میتوانســتیم شــاهانه زندگــی کنیــم...
اما افسوس!!!
امروز تصمیم طاقت فرسایی گرفتم.
جدالــی ســخت درگرفــت مابیــن خــودم و خــر درونــم
کــه هنــوز تــو را دوســت داشــت.
اما اینبار هم خر درونم پیروز شد.
تصمیــم گرفتــم کــه مهریــهام را اجــرا بگــذارم تــا
ســرمایهایی فراهــم آیــد بــرای آیندهمــان ،مخصوصــا
اینکــه قیمــت ســکه هــم ســر بــه فلــک نهــاده.
عزیــزم مــن مطمئنم بــا  ۱۳۷۰ســکهی مهریـهام خواهیم
توانســت دوبــاره زندگیمــان را از نــو بســازیم.
میدانــم کــه اکنــون اشــک شــوق در چشــمانت
حلقــه زده و عــرق شــرم برجبینــت نشســته از اندیشــه
نادرســتی کــه در مــورد مــن کــردی
در آغاز گفتم که عین پاندا در اشتباهی

هزارتوی عاشقی
						 در دانشگاه
عليرضا مرداني
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گوينده:علی رضا مردانی

گوينده:ندا زارع

فاطمه بوجار

در برخــی از افســانه هــا آمــده اســت کــه در دوردســت
هــا افــراد درون دانشــگاه به عشــق خودشــان میرســند و
گاهــی اوقــات برخــی بــا همیــن هــدف وارد دانشــگاه
میشوند...
در ایــن متــن قصــد داریــم برخــی از موانــع کــه باعــث
میشــود یــک دانشــجوی نــو ورود پســر نتوانــد عاشــق
شــود را بــا هــم بررســی کنیــم.

.۱ویروس کرونا:
.۱ویروس

طبیعتــا نقــش کنســل شــدن اکثــر کالســهای حضــوری
رو نمیتوانیــم نــا دیــده بگیریــم ولــی ممکنــه شــما
بگوییــد «مــن دوازده ســاله درس خونــدم کــه بیــام
دانشــگاه،کرونا کــه هیــچ  ،دنیــا هــم نابــود شــه مــن باید
نیمــه گمشــدمو پیــدا کنــم(!)و البتــه هــر از گاهــی هــم
حضــوری برگــزار میشــه»
خب به سراغ مانع بعدی می رویم...

.۲غذای سلف:
.۲غذای

یــک مثــل نــا نوشــته بیــن دانشــجوهای پســر هســت
کــه میگویــد «هــر وقــت خواســتی تصمیــم احساســی

امــا جانکــم اندوهگیــن
نبــاش مــن بــه دل
نخواهــم گرفــت.
بلند جذاب من!
میــروی زنــدان
دمپایــی هــم
بــا خــودت
ببــر شــنیدم
کــه جنــس
دمپاییهای
آنجــا خــوب
نیســت
پــاره
زود
می شــو ند .
راســتی روی وام
ازدواج کــه پولــش را
رهــن خانــه دادی حســاب
نکنیــا!
نصفــش را  ۶مــاه پیــش گرفتــی،
بدهیهایــت را دادی
یــک مقداریــش را هــم مــن گرفتــم ،خــرج
خانــه کــردم.
بقیــه را هــم صاحبخانــه بــه جــای اجــاره و
قبــض آب و بــرق برداشــت.
و دیگر آنکه
نمک در نمکدان شوری ندارد
ســکهها را هــم زودتــر جــور کــن چــون
هــر روز قیمتــش بیشــتر از
اســت.
دیــروز
قربانتو

مهــر  )۹۹وشــما هــم طبیعتا دانشــجویید
و بــدون درامــد.
پــس بهانــه ی «میدونیــن مــن تــوی محیــط دانشــگاه
مقــداری معذبــم و اگــر مایــل هســتین بــرای ادامه بحث
بنــده شــما رو دعــوت میکنــم تــا تــو یــه کافیشــاپی
چیــزی باهــم صحبــت کنیم»حداقــل  ۷۰هــزار تومــان
برایتــان آب میخــورد.

.۵اسنپ چت:
.۵اسنپ

بگیــری اول غــذای ســلف بخور بعد تصمیم بگیر؛مســلما
معقــول تــر فکــر میکنـی».
اگــر خواســتید عاشــق شــوید حتمــا از ســلف دوری کنید
کــه افزودنــی هــای داخــل غــذا هماننــد یــک ســیم چین
ســیم عواطــف و کشــش شــما رو قطــع میکنه.

.۳پیشرفت علم:
.۳پیشرفت

یکــی از معمــول تریــن راههــای عاشــق شــدن کــه داخل
فیلــم هــا دیدیــم برخــورد دختــر و پســر بــه هــم ،ریختن
جــزوه هــای دختــر خانوم،کمــک پســر بــرای جمــع
کــردن جــزوه هــا و باالخــره عشــق در یــک نــگاه اســت.
ولــی بایــد خدمتتــون عــرض کنــم کــه ایــن هــا همــش
جلــوه هــای ســینمایی اســت؛االن تمــام جــزوه هــا پــی
دی اف اســت و اگــر تنــه بزنیــد لــب تــاپ ایشــون مــی
افتــد و عشــق کــه هیــچ کال بایــد قیــد تحصیــل و کلیــه
تــان را بزنیــد.

.۴۴تورم:
.تورم:

دوســتان الزمــه یــاداوری کنــم ارزان تریــن منــوی
کافیشــاپها حداقــل ۳۵هــزار تومــن اســت(امروز پونــزده

خــب شــاید بگوییــد «مــن قیــد عاشــق شــدن در فضای
حقیقــی دانشــگاهو زدم ولــی گــروه هــای درســی کــه
هســت و از روی پروفایــل عاشــق میشــیم»...
باید بگم فکر کردید که زرنگید؟؟؟خیر.
هیــوالی اغواگــری وجــود دارد بــه نــام اســنپ چــت
کــه بنــده خودم ایــن اپلیکیشــن را بــرای تحقیــق نصب
کــردم .اولیــن فیلتــری کــه روی صــورت خــودم نهــان
شــیدا (کــراش) زدم و عاشــق خــودم شــدم در اولیــن
نــگاه...
پس لطفا اعتماد نکنید.
ایــن هــا دالیــل اندکــی بــود کــه بدانید عاشــق شــدن در
دانشــگاه بــرای پســرها واقعــا ســخت اســت .انشــاهلل در
شــماره بعــد بــه موانعی کــه بــرای دخترهــا وجــود دارد
میپردازیــم .ولــی شــمایی کــه دانشــگاه فردوســی درس
میخوانیــد و ایــن مطلــب را تــا اینجــا خواندیــد مســلما
آدم بــا اراده ای هســتید و ظاهــرا مصمــم هســتید در این
راه .
موفق باااااشید بچه هاااا
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روزی روزگاری ،کشیشــی بــود کــه خیلــی بــه امــر
خیــر عالقــه داشــت و بــه زوجهــای مســیحی کمــک
میکــرد ازدواج کننــد .متاســفانه ازدواجــی بودنــش
کار دســتش داد و توســط امپراتــور رم گردنــش زده
شــد .از آن موقــع بــه بعــد زوجهــای مســیحی قــدر
واســطههای امــر خیــر را بیشــتر دانســتند و او را
فرامــوش نکردنــد و یــاد «ســنت
ولنتایــن» را گرامــی داشــتند و از
ایــن جلــف بازیهــا.
جالــب بــود نــه؟ دیدیــد هیــچ
ربطــی بــه ایــران نداشــت؟
حــاال بــاز برویــد هــر ســال
پولهایتــان را در چــاه بریزیــد
و میلیونــی خــرج کنیــد تــا
در شــبکههای مجــازی بــه
میلیونهــا نفــر یــادآوری کنیــد
چقــدر همدیگــر را دوســت
داریــد .اگرچــه کــه عمــر روابــط
ایــن دوره و زمانــه بــه قــدری
کوتــاه شــده اســت کــه کــم کــم
داریــم بــه «هدیــه رو وا نکــرده
پــس فرســتاد» میرســیم.
اساســا مــا نبایــد مناســبتهای غربــی را گرامــی
بداریــم و بــرای ایــن کارهــا هزینــه کنیــم .بهتریــن
راه ،پیــدا کــردن جایگزیــن مناســب اســت .از ایــن
رو جشــن ((ســپندارمزگان)) اختــراع شــده کــه بنــده
بــه شــخصه هنــوز نمیتوانــم تلفظــش کنــم .ولــی
همین
مهــم خودکفایــی اســت و اصــا
که
اســت کــه هســت .از آنجایــی
آداب و رســوم خاصــی بــرای
آن طراحــی نشــده ،مــن قصد
دارم بــا بیــان ویژگیهــا و
آییــن برگــزاری ولنتایــن،
جایگزینهای
پیشــنهادی خــودم را
مطــرح کنــم.

اوال کــه تــم روز ولنتایــن قرمــز اســت .بــه
نظــر مــن بهتــر اســت تــم ســپندارمزگان
آبــی باشــد .چــون احتمــاال مخالــف قرمــز
همیــن آبــی باشــد و خیلــی هــم قشــنگ اســت.
قبــول دارم کــه خرسهــای آبــی و گلهــای آبــی و
شــکالتهای آبــی همگــی در کنــار هــم میتواننــد
کمــی رعــب انگیــز باشــند امــا بهتــر
اســت بــه فکــر احیــای ســنتهای
ملــی خودمــان باشــیم تــا ایــن
حر فهــا.
اســم خــرس و گل و شــکالت
آوردم .طبــق مطالعــات مــن اینهــا
اصلیتریــن کادوهــای ولنتایــن را
تشــکیل میدهنــد .لعنتیهــا چــه
چیزهایــی هــم انتخــاب کردهانــد.
بــه نظــرم بهتــر اســت بــه ایــن
مثلــث جــذاب کاری نداشــته باشــیم
و فقــط همــان رنگشــان را عــوض
کنیــم و آبــی تهیــه کنیــم .حــاال
نهایتــا بــه جــای خــرس ،ســگ و
گربــه بخریــد.
میرســیم بــه بحــث بعــدی کــه تاریــخ روز
ســپندارمزگان اســت .البتــه تاریخــش ظاهــرا مشــخص
بــوده و  5اســفندماه اســت؛ امــا مــن فکــر میکنــم
بهتــر اســت در بهــار و ترجیحــا اردیبهشــت ایــن روز را
جشــن بگیریــم .چــون هــوا خیلــی خــوب و رمانتیــک
اســت .واقعــا نمیفهمــم روز بــه ایــن قشــنگی چــرا
بایــد در چلــه زمســتان باشــد و آدمهــا در حالــی کــه
در ســرمای هــوا در حــال منجمــد شــدن هســتند،
عشقشــان را بــه یکدیگــر ابــراز کننــد .فقــط مشــکل
همــان «ســپند» اول اســمش اســت کــه میتوانیــم از
اســم «بهارمــزگان» اســتفاده کنیــم .ایــن گونــه
تلفظــش هــم راحتتــر میشــود.
راســتی ،یــک دلیــل منطقــی دیگــر
بــرای جایگزیــن کــردن ولنتایــن
بــا ســپندارمزگان بــه ذهنــم
رســید .بیاییــد بــا هــم
صــادق باشــیم .دغدغــه
اغلــب دوســتانی کــه
بــه شــدت پایبنــد بــه
گرامیداشــت روز ولنتاین
هســتند ،ایــن اســت کــه
حــاال چطــور کادوهایــم را بــه
خانــه ببــرم .طــوری کــه پــدر و مــادرم
نفهمنــد و گیــر ندهنــد .بــی رودربایســتی
بــه زودی لــو خواهیــد رفــت و چنــان کتکــی
نــوش جــان کنیــد تــا دل مــن خنــک
شــود کــه چــرا پیشــنهادم را نپذیرفتیــد.

تــا کــی میخواهیــد توجیــه
کنیــد؟ مخصوصــا کــه
پــدر و مادرهایتــان همگــی
اینســتاگرام دارنــد و دیگــر نمیشــود مثــل گذشــته
پیچاندشــان.
پیشــنهاد عملــی
امــا اگــر ایــن
از
شــود،
آنجایــی کــه
تاریخــش بــه
بهــار منتقــل
شــده و تــم
هــم آبــی
اســت و
مناسبت
جدیدی
اســت و
حاال
حاالها
کسی

عمــرا هیــچ
نمیفهمد،
کــس بهتــان شــک نمیکنــد و خیلــی شــیک و مجلســی
و بــا اعتمــاد بــه نفــس تمــام ،میتوانیــد کادوهایتــان را
حتــی در صحــن علنــی خانــه بــه نمایــش بگذاریــد و
ککتــان هــم نگــزد.
خالصــه ،از مــن همیــن پیشــنهاد دادنهــا برمیآیــد
و خــدا را شــکر خیالــم پیــش وجدانــم راحــت اســت
کــه دینــم را بــه مبــارزه بــا تهاجــم فرهنگــی ادا کــردهام.
دیگــر ایــن شــما و ایــن هــم مدیریــت بحــران ولنتایــن
امســال کــه چطــور میخواهیــد بگذرانیــد .البتــه از مــن
بــه شــما نصیحــت ،زرنــگ باشــید و کــم کــم از اوایــل
دی مــاه ســر ناســازگاری را بگذاریــد کــه تــا اواخــر
بهمــن و رســیدن ولنتایــن و ســپندارمزگان یــا هــر وقــت
کــه میخواهیــد هزینــه کنیــد ،کلــک طــرف کنــده
شــده باشــد .دیگــر بــه هرحــال وضعیــت اقتصــادی بــر
وضعیــت روابــط احساســی هــم تاثیــر میگــذارد و بایــد
تمــام جوانــب را ســنجید .اگــر بــه توصیههایــم عمــل
کردیــد و نتیجــه گرفتیــد ،پورســانت بنــده فرامــوش
نشــود.
عشقتان پایدار و این حرفها خالصه.
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گوينده :فاطمه بوجار

م .ناصری فرد

اعترافات یک دختر ته بخت

از آنجایــی کــه از دوران دم بختــی فــرد معتــرف
گذشــته بــرای همیــن فــرد مذکــور حاضــر بــه افشــای
اســرار دوران دم بختــی خــود و دیگــر هــم نوعــان
خــود شــده اســت!
بخشی از اعترافات وی؛
رک و پوســت کنــده بگویــم کارهــای دختــر دم بخــت
هــا همـهاش ادا و اطــوار اســت ،مخصوصــا اگــر دختــر
مــورد نظــر خوابگاهــی باشــد! رفتــار چنیــن دختــری
محصــول تجربــه و تخیــات چندیــن دختــر خواهــد
بــود ،بــرای همیــن هــم هســت کــه شــما پســرها
نمیتوانیــد دخترهــا را راضــی نگــه داریــد ،آخــر شــما
فکــر میکنیــد بایــد یــک نفــر را خوشــحال و راضــی
کنیــد ،در حالــی کــه بــا یــک کلونــی دختــر کــه ســر در
یــک گوشــی بردهانــد طــرف هســتید.
بگذاریــد اول چنــد کلمـهای بــه فریبــرز ،همــان کــه
ایــن نــازی هــم اتاقــی ام بدجــور خواهانــش اســت،
بگویــم.
آقــا فریبــرز ســام ،میدانــم ممکــن اســت برایــت
عجیــب باشــد کــه نــازی تــو را دوســت دارد چــون
چنــد ماهــی هســت کــه نــازی جوابــت را نمیدهــد،
ایــن یــک نــوع بیمــاری ناشــناخته اســت کــه مــن
میگــذارم پــای اینکــه دخترهــا دوســت دارنــد دســت
نیافتنــی باشــند ،آخــر ســر هــم طــوری دســت و پــا
وهمهشــان نیافتنــی میشــود کــه مصــداق عینــی نیمــه
گمشــده را بــا رســم شــکل متوجــه شــوی!
نــازی تــو را دوســت داشــت ،مــا شــاهد بودیــم چگونه
چنــد ســاعت قبــل از دیدنــت مثــل قــرص جوشــانی
کــه در آب گــرم دارد شــنا مــی کنــد همــش اینــور
و آنــور میپریــد ،بعــد هــم کــه از پیــش تــو مــی
آمــد آنقــدر برایمــان تــک تــک لحظههــا را تعریــف
میکــرد کــه همــهاش را حفــظ میشــدیم.
البتــه اینکــه دخترهــا میگوینــد بیــن خودمــان
باشــد ،منظــور بیــن یــک جمــع ده ،بیســت نفــری اینهــا
اســت ،االن بیشــتر از خودمــان تــو را میشناســیم،
یــک جورهایــی از مــا محســوب میشــوی دیگــر...
اگــر بخواهــم از قیافــه نــازی وقتــی بــا تــو چــت
میکــرد بگویــم ،بایــد اعتــراف کنــم هم ـهاش نیشــش
بــاز بــود ،آن شــکلک هــای نــازدار را بــاور نکــن،
خــب اســمش ایجــاب میکــرد کــه بفرســتد .آن زمــان
هایــی هــم کــه میگفــت کار دارد و «فعــا بــای» بــدان
کــه صــدای گوشــیاش را تــا آخــر بلنــد مــی کــرده
کــه از هرجــای خوابــگاه ،صــدای پیامــت را بشــنود و
جســت زنــان بــه ســویت بیایــد ،البتــه طبیعــی بــود کــه
تیــک دوم را نزنــد و فقــط از روی اعــان هــای گوشــی
اش بخوانــد ،آخــر میدانــی اینطــوری بــرای دخترهــای
دم بخــت شــیرینتر اســت ،حــاال هــم کــه چنــد
وقتــی اســت بــا تــو صحبــت نمیکنــد هرشــب یکــی
از ماهــا را مجبــور میکنــد زیرپــوش مردانــه تنمــان
کنیــم و جــای فریبــرز جانــش نقــش بــازی کنیــم تــا
روز موعــودی کــه قــرار اســت تــو بــه خواســتگاری
اش بــروی .راســتی فریبــرز نمیشــود زودتــر بیایــی؟!
آخــر نقــش تــو را بــازی کــردن اصــا جــذاب نیســت!

واقعــا چــرا آنقــدر لوســی ........ ،زیــر بغلــت وقتــی
بــو میدهــد چــرا ابــراز عالقــه از فاصلــه نزدیــک
میکنــی؟! حــاال زیــر بغــل فــدای ســرت چــرا پیــاز
میخــوری؟! بچــه مــردم را شــیفته چــه چیزهــا کــه
نکــردی تــو!!!
از ماجــرای نــازی و فریبــرز کــه بگذریــم ،میرویــم
ســراغ اعترافــات خودمــان اصــا چــرا یــادم نیانداختنــد
کــه بــرای چــه آمــده ام انــگار نــازی و فریبــرز برایتــان
خیلــی جــذاب بــوده!
مثــل همــه آدمهــا کــه دوســت دارنــد پزشــک یــا
خلبــان شــوند همــه دخترهــا هــم از پســرهای جلــف و
آنهایــی کــه تــوی خیابــان تیکــه میاندازنــد متنفرنــد،
از مــنِ دختــر اگــر بپرســی شــاید کمــی ایــن کارهایتــان
بامــزه باشــد امــا خــب ایــن ســرگرمی بــه بهــای از
دســت دادن اعتبــار خودتــان تمــام میشــود .اصــا
میدانیــد چیســت از نظــر یــک دختــر نــه پــول مــاک
اســت ،نــه خیلــی خوشــتیپ بــودن ،نــه کافــی شــاپ و
رســتوران گــران قیمــت و نــه دم بــه دقیقــه زنــگ زدن
و پیــام دادن! اخــاق کــه داشــته باشــی حتــی اگــر روز
ازدواجمــان را هــم فرامــوش کنــی فــدای ســرت! خودم
کارتــت را بــر مــیدارم مــیروم بــرای خــودم کادو
میخــرم ،چــه کاری اســت آقــا بــرای خانمــش چیــزی
بخــرد ،وقتــی کــه زحمتمــان را قــرار اســت دو برابــر
خــدا مجبــور میشــویم بــا
کنید و همیشــه
لبخنــد مصنوعــی
پاســخ کادوهای
خــارج از
فرمتان را

بــا ذوق بدهیــم و بپرســیم «واااااقعــا ایــن را از کجــا
خریــدی؟؟!!!» بعــد هــم کــه شــما همســر محتــرم
آدرس را دادیــد آن لبخنــد را جمــع کــرده و میرویــم
بــه مغــازه وتعویضــش میکنیــم ،در صورتــی هــم
کــه مغــازه از گون ـه « جنــس فروختــه شــده پــس داده
نمیشــود» بــود آن را در کمــدی قــرار میدهیــم تــا در
روز مناســب بــه خواهــر و مــادر خودتــان هدیــه دهیــم.
درســت اســت روز عشــق اســت ،قلــب قرمــز
اســت و خــون تــوی رگ هــا هــم… امــا انصافــا میمون
قرمــز هیــچ نشــانهای از عشــق و عالقــه در خــود
نــدارد ،حتــی دزد عروســک هــا هــم میمــون قرمــز
را نمیــدزدد! حتمــا خــدا یــک حکمتــی در کارهایــش
هســت کــه عروســک خــرس قرمــز را آفریــده ،بــاز
هــم خواهشــمندم کارت را بدیــد دســت مــا خودمــان
پــول خــرج کنیــم جــای اینکــه شــما ابــداع و ســلیقه
بــه خــرج دهیــد!
وقتــی اینهمــه حافــظ و ســعدی را بــه زحمــت
میاندازیــم تــا بــرای شــما یــک شــعر عاشــقانه
بفرســتیم و وقتــی ابــراز عشــق میکنیــد «منــم
همینطــور» ابــدا جــواب قابــل قبولــی نیســت ،چــه
بســا نــازی هــم یکــی از همیــن «منــم» هــا شــنیده کــه
آنقــدر دپــرس اســت.
چنــد اعتــراف تســتی و مهــم؛ ترجیحــا زیــر ایــن
مــوارد را فســفری کنیــد و همیشــه همــراه خودتــان
داشــته باشــید!
اعتــراف میکنــم وقتــی شــما درب یــک ســس
.1
را خــوب و زود بــاز میکنیــد فقــط درب یــک ســس
را خــوب بــاز کردهایــد ،همیــن!
اعتــراف میکنــم دیگــر از یــک جــوی کنــار
.2
خیابــان کــه میتوانیــم رد شــویم،لطفا بــا مــا دخترهــا
شــبیه معلولهــای جســمی رفتــار نکنیــد.
اعتــراف میکنــم وقتــی پیشــتان هســتیم
.3
یکهــو دچــار ضعــف جســمانی نمیشــویم کــه همــش
پیلــه میشــوید کیفمــان را شــما بیاوریــد ،همیــن
کیــف را خودمــان تــا اینجــا آورده ایــم!
اعتــراف میکنــم وقتــی حالمــان ناخــوش
.4
اســت نیــازی نیســت روانشناســی خوانــده باشــی
کمــی در دانــش زیســت شناســی بلــد باشــی کفایــت
میکنــد .
اعتــراف میکنــم درســت اســت دخترهــا
.5
میتواننــد بــرای یــک تولــد یــک ســاعته دو روز
وقــت بگذارنــد ،امــا میتواننــد شــریک زندگیشــان
را در یــک لحظــه انتخــاب کننــد ،دیگــر قســمت نبودی
پــس پیلــه نکــن!
و در نهایــت و بــه عنــوان اعتــراف آخــر بایــد
.6
بگویــم از نظــر یــک دختــر و حتــی یــک پســر ،زن
یــا مــرد ،فیلســوف یــا فیزیــک دان ،کارمنــد یــا بیــکار،
زیســت شــناس یــا روانشــناس...نه البتــه روانشــناس
را شــامل نمیشــود ،از نظــر همــه موجــودات بغیــر
از همــان روانشــناس هــا محمدامیــن نمیتوانــد یــک
دختــر باشــد کــه بخواهــد از زبــان یــک دختــر اعتــراف
بکنــد! برویــد کــه کل ایــن متــن را گــول خوردیــد آن
هــم اساســی.
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