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فصلنامه فرهنگي طنز سانسوریا
نشــريهاي کــه پيــش رويتــان اســت هفتميــن شــماره از
فصلنامــه فرهنگــي طنــز سانســوريا مــي باشــد کــه در
فروردیــن مــاه  1400منتشــر شــد.
مــا بــراي گرفتــن مجــوز خيلــي تــاش کرديــم و ماحصــل ايــن
تالشــمون شــماره مجــوز  992687شــد.
هــر نشــريه يــک پــدر داره ،کســي کــه اعضــاي نشــريه مثــل
بچههايــش هســتند و آقــاي ســیدمحمدجواد کیشــبافان
چنيــن شــخصيتی رو اينجــا دارنــد.
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 محمدامیــن ناصریفــرد ايــن مســئوليت
رو برعهــده دارنــد.
البتــه زحمــت اصلــي نشــريه ،روي دوش خانمهــا و
آقايــان :يگانــه افــکار -فاطمــه بوجــار -فائــزه تجویــدی-
يگانــه تقــیزاده -ریحانــه چرخــی -موحــده خــوش
طبــع -نــدا زارع -فرزانــه زینلــی -الهــه صالحــي -زینــب
طالــب -فریبــا طوقانــی -مهــدی عابدیپــور -زهــرا
غوریانــی -عليرضــا مردانــي -فاطمــه معماریــان -حدیــث
میرزائــی -علــی میرزائــی -مجیــد نجفــی -اميرعلــي
وطندوســت باجگيــران -نیکتــا هاشــمی هســت و بــدون
وجــود اونهــا سانســوریا معنــا نميــده.
اگــر ميبينيــد کــه متنهــا و عکسهــا اينقــدر منظــم و
زيبــا کنــار هــم قــرار گرفتنــد بخاطــر وجــود خانــم عطیــه
صادقــی هســت.
قطعــا غلــط نوشــتن نمــک نويســندگيه بــراي هميــن هــم
خانــم الهــه صالحــی متــن هــا رو بررســي ميکننــد تــا
نشــريه زيــادي شــور نشــه (:
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اینستاگرام چیز بسیار خوبی است

اولیــن مزیــت و شــگفتانه ایــن اپ از لحظــه ثبــت
علیرضا مردانی  -مهندسی برق 97
نــام پــدر و مــادرم در ایــن نــرم افــزار شــروع شــد.
هــر فــرد در ســال نــو تصمیــم میگیــرد تغییــری در زندگــی خــود خــدا را صــد هــزار مرتبــه شــکر کــه مــا از آن
ایجــاد کنــد.
خانوادههایــش نیســتیم کــه زبانــم الل آنقــدر غــرب
کنیم.
استفاده
اینستا
از
امسال
گرفتیم
ما تصمیم
زده شــدهاند کــه پــدر و مــادر نــام یکدیگــر را صــدا میزننــد و مــن
اینستاگرام برای خانوادهها چیز بسیار خوبی است.
از لحظـهای کــه بــه ســن تشــخیص رســیدم فکــر میکــردم نــام پــدرم
برخــاف تصــور عمــوم کــه میگوینــد شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام حاجــی و نــام مــادرم همســر حاجــی اســت.
بــای جــان خانــواده هاســت ،بنــده معتقــدم بســیار ابــزار جــذاب و حال به لطف آی دی هایشان نامشان را میدانم.
کاربــردیای اســت.
اینستاگرام باعث تنوع در سفره غذایی ما نیز شده است.
اینســتاگرام در بــدو ورودش بــه منــزل مــا عیــدی اش را بــه مــا داد .از روزی کــه مــا متوجــه توقــع بــی جــا و باالیمــان شــدیم کــه نبایــد
همیشــه برنــج را بــا خورشــت خــورد هــر روز برنــج خالــی
میخوردیــم.
امســال نیــز از ســبزی پلــو بــا ماهــی شــب عیــد خبــر نبــود ،تــا
اینکــه بــه علــت وجــود ایــن اپ مادرمــان (کــه تــاش فراوانــی
میکنــد تــا تبدیــل بــه یــک اینفلئونســر شــود) شــروع بــه طبــخ
ســاندویچ بمبــی کــرده اســت و بــا ذکــر «بــه بــه؛ رخ کارو ببیــن !»
ایــن غــذا را برایمــان آمــاده کــرده اســت.
یکــی از اتفاقــات زیبایــی کــه در ســال جدیــد ایــن نــرم افــزار
برایمــان رقــم زده اســت ،توجــه بیشــتر مادرمــان بــه اعضــای
خانــواده مخصوصــا حــاج آقاســت؛ همســر حــاج آقــا اخیــرا هــر
لحظــه در حــال فیلمبــرداری از حــرکات ماســت .البتــه مــن متوجــه
شــدم کــه چالشهــای صــدف بیوتــی اســت ولــی بــاز هــم جــای
شــکرش باقــی اســت کــه بــه مــا توجــه میکننــد.
اینستا حتی نصایح پدرم را در سال جدید عوض کرده است.
پــدرم کــه ایــن اواخــر رقابــت تنگاتنگــی بــا مرحــوم لقمــان بــر ســر
تعــداد نصیحــت دارنــد ایــن روزهــا بــه برکــت وجــود اینســتاگرام
تنوعــی در نصایــح خــود ایجــاد کردهانــد و پــس از هــر نصیحــت
بــا ذکــر شــعر زیبــای ســس ماســت نفــوذ کالمشــان را افزایــش
میدهنــد.
در ســال  1400اینســتاگرام ســطح طنــز بــرادرم را هــم افزایــش
چشــمگیری داده اســت .در کالسهــای آنالیــن تایــپ میکنــد«:
هارمانــم بابــا نــرده چارشــافم و پــس از اینکــه اســتاد بــا تعجــب
ایــن متــن را خوانــد ایــن ویدئــو را ادیــت کــرده و آهنــگ اصلــی
را قــرار میدهــد».
خدا را شکر که اینستاگرام وارد خانوادهمان شده است.
امیــدوارم شــما هــم بــا نصــب ایــن نــرم افــزار زندگــی شــادی در
ســال جدیــد داشــته باشــید.
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ننــه ســرما داشــت روزهــاي آخــر ماندنــش را
ميگذرانــد .او بايــد جايــش را بــه عمــو نــوروز
مــيداد .ایــن بــار بیشــتر حواســش را جمــع
میکــرد چــون پارســال اشــتباهی جایــش را بــه
کرونــا داد و صبــح جمعــه فهمیــد اشــتباه کــرده
اســت ،چنــد روز گذشــت و ننــه ســرما لباســش
را جمــع و جــور كــرد و رفــت .او كــه رفــت عمــو
نــوروز پايــش را گذاشــت بــه آبــادي .عمــو
نــوروز يكــي يكــي درِ خانههــا را مــيزد و بــه
آنهــا بهــار و گل و ســبزه هديــه مـيداد امــا بــه
خاطــر کرونــا نمیتوانســت داخــل خانــه بــرود.
او هميــن طــور كــه ميرفــت بــه خان ـهاي رســيد
امــا وقتــی در زد کســی جــواب نــداد .عمــو
نــوروز ايــن بــار محكمتــر در زد .پيرزنــي
آهســته در را بــاز كــرد.
عمــو نــوروز بلنــد گفــت «:ســام پيــرزن! نكنــه
خــواب مونــدي ،مــن بــرات هديــه آوردم».
پيــرزن بــا ناراحتــي گفــت «:اونــی کــه خــواب
میمونــد ننــه ســرما بــود! مــن کــه مثــل اون
عاشــق چشــم و ابــروت نیســتم .ولــی وقتــي كــه
دو ماهــه از پســر ســربازم خبــر نــدارم مگــه
میتونــم جشــن بگیــرم کــه نــوروز اومــده؟
مگــه عمــل بــه قانــون هــم مجــازات داره کــه
ایــن پســر جریمــه شــده؟ شــاید مثــل بقیــه
دوســتاش کــه قبــا تعریــف میکــرد از فشــار
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عمونوروز

خودکشــی کــرده باشــه».
عمــو نــوروز بــرای خوشــحال کــردن پیرزن به
دروغ گفــت« :ای بابــا اينكــه ناراحتــي نــداره.
اتفاقــا تــو راه کــه داشــتم میومــدم بــه پــادگان
هــم یــک ســر زدم .بــه همــه ســربازا عیــدی
داده بــودن و حالشــون خــوب بــود ،خیلــی زود
هــم میــاد مرخصــی ببینیــش .ایــن چیزایــی کــه
از ســربازی میشــنوی همــه توطئــه دشــمنه».
پيــرزن كــه بــاورش نميشــد حســابي خوشــحال
شــد و گفــت« :ممنــون عمــو نــوروز».
عمــو نــوروز هــم بــا خوشــحالي بهــار را بــه خالــه
پيــرزن هديــه داد ،رفــت و رفــت تــا بــه خانــه
ديگــري رســيد .در زد و شــادمان منتظــر مانــد
امــا اینجــا هــم کســی در را بــاز نکــرد .تــا ايــن
کــه بعــد از چندیــن مرتبــه زنــي بــا ناراحتــي
جلــوی در آمــد .عمــو نــوروز گفــت« :ســام منــم
عمــو نــوروز! براتــون بهــار آوردم».
امــا زن از ناراحتــي چيــزي نگفــت ،عمــو نــوروز
يــك مرتبــه خنــدهاش را خــورد .بــا ناراحتــي
پرســید«:چرا نميخنــدي؟ مگــه تــو بهــار
نميخــواي؟»
زن گفــت« :كــدوم بهــار؟ مــن خــودم پنــج تــا
بچــه دارم».
عمــو نــوروز پاســخ داد «:اون بهــار نمیگــم کــه!
ایــن بهــار رو میگــم»
زن در جــواب گفــت «:فرقــی نــداره بــرام!
شــوهرم از وقتــی کرونــا اومــده کامــل تــو
بیمارســتان درگیــره ،هفتــهای چنــد ســاعت

میبینیمــش فقــط! حــاال مــن بــه جهنــم ایــن
بچههــا بهانــه میگیــرن .مــردم هــم کــه
انــگار نــه انــگار! مارکوپلــو هــم اینقــدر ســفر
نمیر فــت » .
عمــو نــوروز كمــي ناراحــت شــد ولــي بــاز بــا
دروغ گفت«:اتفاقــا االن کــه داشــتم میومــدم
جــاده خالــی بــود .تــو بــازار هــم کــه پرنــده
پــر نمــیزد و ایــن فروشــندههای بدبخــت
ورشکســت نشــن خوبــه .ایــن واکســنی هــم کــه
وارد شــده شــروع کــردن بــه زدن و کرونــا بــه
زودی گــورش رو گــم میکنــه ».زن کــه بــاورش
نمیشــد بــا خــودش گفــت «:عمــو نــوروز خيلــي
ممنــون بهــار رو بــه خونــه مــا آوردي».
او هميــن طــور رفــت و رفــت تــا بــه خانــه ديگري
رســيد .در زد و منتظــر مانــد تــا كســي در را
بــاز كنــد ولــي اينطــور نشــد .بعــد چنــد لحظــه
مــرد جوانــي در را بــاز كــرد .عمــو نــوروز بلنــد
گفت«:ســام بابــا بــزرگ ،مــن عمــو نــوروزم!
بــرات بهــار آوردم ،بهــار و گل و ســبزه و چمــن
رو ازم تحويــل بگيــر».
مــرد بــا ناراحتــي گفــت «:كــدوم بهــار؟ كــدوم
گل و ســبزه و چمــن؟ آدم بیــکار مگــه میتونــه
بــه ایــن چیــزا فکــر کنــه؟»
عمو نوروز گفت« :چطور مگه؟»
مــرد جــواب داد «:مگــه از پشــت کــوه اومــدی؟
نمیبینــی قیمتهــا داره ســاعت میزنــه؟
دیگــه مــرغ هــم بــا کارت ملــی میــدن .منــی کــه
از وقتــی کرونــا اومــده بیــکار شــدم چجــوری

جلــوی زن و بچ ـهام ســر بلنــد کنــم؟»
عمــو گفــت «:آره اتفاقــا از پشــت کــوه
اومــدم ،دیگــه تــو مشــکلت خیلــی حــاده
مــن نمتونــم بــرات کاری کنــم .اونــی کــه
میتونــه هــم چــون عیــد اومــده درگیــر رنــگ
کــردن ریششــه کاری نمیکنــه ».مــرد گفــت:
«اوکــی ،بــای».
عمــو نــوروز ناراحــت راه افتــاد تــا بــه ديگــر
خانههــا هــم ســر بزنــد و بهــار را بــه آنهــا
برســاند .او رفــت و رفــت تــا بــه خانــه ديگــري
رســيد ،در زد و گفــت «:منــم عمــو نــوروز
براتــون عيــد و بهــار رو هديــه آوردم ».و
ناراحــت خنديــد.
ايــن بــار هــم پســري بــا ناراحتــي در را بــه
رويــش بــاز كــرد.
عمــو نــوروز ســام كــرد و گفــت« :ســام
پســرم مــن نــوروزم بــرات بهــار رو آوردم.
بهــاري بــا گل و ســبزه و چمــن» و يــك دســته
گل ســرخ را گرفــت طــرف پســرك .امــا
پســرك گلهــا را نگرفــت و بــا ناراحتــي گفــت:
«دلــت خوشــه عمــو نــوروز! مگــه مــن عاشــقم
کــه بهــم رز قرمــز میــدی؟ اصــا مگــه درس و
دانشــگاه م ـیذاره آدم بــه چیــز دیگــه فکــر
کنــه؟»
عمــو نــوروز بــا ناراحتــي گفــت« :چــرا مگــه
چــي شــده؟»
پســر گفــت« :از وقتــی ایــن کرونــای گــور
بــه گــور شــده اومــده همــه چیزمــون مجــازی

شــده .از هــر  5دقــه هــم  4دقــه اش یــا
اینترنــت مــن قطعــه یــا اینترنــت اســتاد یــا
صــدا نمیــاد .تــازه تــو ایــن شــرایط برخــی
اســاتید مبتکــر شــدن و امتحــان آخــر تــرم
رو حــذف کــردن .بــه جــاش هــر جلســه کلــی
کوئیــز و تمریــن و پرســش و پاســخ .حــاال تــو
بگــو بــرای کار کــردن و پــول در آوردن حالــی
بــه آدم میمونــه؟»
«نه واال»
«بــرای عاشــق شــدن احوالــی بــه آدم
میمو نــه ؟ »
«نه بِال .ولی باالخره یک ترم مشروط

شدن هم طبیعیه! خیالت راحت تا ترم
بعــد هــم کرونــا رفتــه و همــه چــی بــه روال
عــادی بــر میگــرده».
پســر کــه فقــط منتظــر ایــن بــود یکــی
گندکاریــش رو توجیــه کنــد گفــت «:خيلــي
ممنــون عمونــوروز کــه بهــار رو بــه خونهمــون
آوردي».
ســپس بهــار و گل و ســبزه را از عمــو نــوروز
هديــه گرفــت و عمــو نــوروز خوشــحال و
خنــدان راه افتــاد تــا بــه خان ـهاي ديگــر ســر
بزنــد و بهــار ،گل ،ســبزه ،چمــن و شــادي را
بــه آنهــا هديــه كنــد.
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پرواز بی بال خاله
ریحانه چرخی -فقه و حقوق 99
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در کنارش بود یک آقا همانند عقاب
خاله ای دارم که از صد فرسخی باشد عیان
شــهره اســت از بــس کــه باشــد دلبــر و بــس قد همانند گل شمشاد ،زیبا همچو خواب
خــوش زبــان
عقل من باور ندارد حرف این چشمان من
مــرد خــوش پوشــی بــه او میگفت:عشــقی جــان
نامه هایی در پی اش دلدادگان بنْوِ شته اند
ســعدی و حافــظ ز عشــقش بیــت هایــی گفتــه مــن
انــد
میشنیدم حرف عاشق پیشگی بود آن وسط
صحبــت از احســاس و عمــری زندگــی بــود آن
زلف او همچون کالغی در شب تاریک ،است
ابــر َوش باریــک ،وســط
چشــم او چــون تیــغ اســت و ُ
اســت
دیگر آن خاله برایم خاله سابق نبود
در خیالم هی بگفتم او که گفت عاشق نبود
سرو مشهور غزل های کتاب شاعران
خاله ام باشد که رعناتر بود از دیگران
ـیدند عمــر مــن هــم ســر
تــا کــه قهــوه ســر کشـ
ْ
رســید
عاشقان ،مدهوش نوش لعل او گشتند ،بس
لعــل او تــک رنــگ باشــد  ،در قیاســش نیســت در نهایــت پیششــان رفتــم ،خجــل شــد تــا کــه
دیــد
کــس
آه بر خاله که دارد کشتگانی بس زیاد
لیک این خانم نخواهد یار ،تا روز معاد

سرخ همچون یک لبو در داخل بشقاب بود
در نگاهــش صدهــزاران فحــش جــاری همچــو
رود

ناگهان یک روز دیدم خاله را در کافه ای
دیدمش از دور دارد میخورد نسکافه ای

گفتم ای خاله نترس از من ،که من همرازتم
من شریکت در غمم ،من مخزن اسرارتم

گــو قســم خــورده اســت باشــد همنشــین
لحظــه هــا در کافــه ،در آن حــال ســاکت،
مــادرش
باشــد ایــن تحصیــل و دانــش ،تــا ابــد هــم د ر گذ شــت
خاله ام دنبال یک راه فرار و د ّبه گشت
بســتر ش

بــا کســی چــون مــن نگویــی بــا کــه خواهــی گفــت
راز؟
من رفیق غارتم ،قفل دلت را کن تو باز
خالــه ام تــا حــرف مــن بشــنید ،اشــک از دیــده
ریخــت
گفــت مــن عاشــق شــدم ،قلبــم بــه یکبــاره
بریخــت.
گشته ام دیوانه از دیوانه ای همچون خودم
بســته ام دل بــر دلــی پــر عشــق ،خالــی شــد
ســرم
در سرم دیگر هوا و راهی بر ارفاق نیست
مــن هواخواهــش شــدم ،ســوگند کــه هیــچ
اغــراق نیســت.
این دهانم از تعجب همچو غاری باز بود
خیــره شــد چشــمان مــن بــر او ُو از ســر خاســت
دود
دیــدم ایــن خالــه کــه مــن ســنگش زنــم بــر
ســینه هــم
آخــرش دل بســت بــر مــرد و شــدش عاشــق .چــه
غم !
ای خدایا خوب یادت باشد این روز عزیز
بخت هر کس را بدادی جز ِ
من بخت گریز

هزاروسیصدو چارصد رسیده

فریبا طوقانی دانشگاه علوم
پزشکی مشهد

آجیل ها قیمتش تا آسمونها
دیگه موزو کسی آسون ندیده

هزاروسیصدو چارصد رسیده
هنــوز الــکل بــه دســت وماســک
یکی گفتا قناعت پیشه کن خب
کشــید ه
نخور هرچی گرونه یا مفیده
خدایا سال تازه مرحمت کن
الهی ور بیفته نسل این ها
تموم شه قصه ی ویروس کوویده
اگرچه در نظر خیلی بعیده
چی فهمیدیم از این عمر و جوونی
با این اوضاع خیط اقتصادی
که یَک یَک تار موهامون سپیده
کمر از شدت سختی خمیده
ببین کار خدا یک کاسه ی سوپ
پول نو ،اقوام وخویشان
بجای
یه دنیارو به خاک وخون کشیده
ِ
میدن عیدی یکی دو تا کشیده

ایشاال سال گاویمون بخیر شه
چــون از موشــش کســی خیــری
ند یــد ه
میگن واکسن میاد ،ویروسه میره
میاد روزی که از دنیا پریده
فقط لطفی کنن دوستان چینی
نبلعن هرچی تو دنیا جهیده
امیدوارم که تو اخبار ِ امسال
بگن پایان بیماری رسیده

7

فصلنامه فرهنگي طنز سانسوريا
شماره -7فروردین1400

زندگی قبل و بعد از کرونا

یگانه افکار مهندسی شیمی 96

سال جدید با حال زار جدید

الهه صالحی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
ندا زارع دانشگاه حکیم سبزواری

از گذشــته نقــل اســت ،از آســمان ســنگ هــم کــه باریــد ســیزده را
بیــرون از خانــه بــه در کنیــد ،یــک وقتهایــی نحســی ســیزده را در
خانــه نگــه نداریــد هــا! در روایــت آمــده ســنگ ،ایــن کــه کرونــا اســت
ســر و تـ ِـه همشــان را جمــع کنــی قــدر یــک دانــه شــن هــم نمیشــود،
بعــد هــم اصــا نمیبارنــد.
اگــر اتفاقــی داشــتید رد میشــدید و رفتــه ایــد عیــد دیدنــی ،بعــد از
خداحافظــی و شــنیدن جملــه «مراقــب خــودت بــاش» برویــد انگشــت
کوچیکــه پایتــان را چنــد بــار بزنیــد بــه پایــه مبــل ،ولــی وانمــود کنیــد
اتفاقیســت!
در ایــام عیــد همــه آنهایــی کــه لبــاس نــو بــه تــن دارنــد را محکــم تــر
بغــل کنیــد! اینهــا صــد در صــد چنــد روز قبــل عیــد را در خیابانهــای
شــلوغ وِ لــو بــوده انــد و چــه افتخــاری و عیــدی ای بهتــر از کرونــا؟!
اگــر در ایــام عیــد کرونــا گرفتیــد ،آرزو کنیــد ســرطان بگیریــد تــا درد
اولــی را بشــورد ببــرد.
جســتجویی در بــاب قیمــت میــوه الخصــوص مــوز و گالبــی کــرده و بعــد
از خــوردن دو عــدد قــرص اشــتها آور بــه مهمانــی رفتــه و بــدون توجــه
بــه ســکته صاحــب خانــه بــا ولــع  4عــدد گالبــی و  4عــدد مــوز را بــی
توجــه بــه حجــم معــده غــارت کنیــد.
در اتوبــوس و متــرو روی صندلیهــای ممنوعــه بــا ســه الیــه ماســک،

دو جفــت دســتکش و الــکل در دســت بنشــینید و از اولیــن کســی
کــه بــه شــما میگویــد روی ایــن صندلــی نبایــد نشســت! بخواهیــد
درعمــق جانتــان ســرفه کنــد.
مــادران گرامــی! بــرای فرزنــدان خــود ســوپ را بــه عنــوان وعــده
غذایــی ناهــار یــا شــام قــرار دهیــد و در جــواب اعتــراض آنهــا بــا جملــه
کوبنــده «مــردم همیــن رو هــم نــدارن بخــورن» سرکوبشــان کنیــد،
البتــه جهــت تنــوع میتوانیــد خورشــت کرفــس را هــم امتحــان کنیــد!
خواهــران گرامــی! در اوج حســاس پــی اس بــازی کــردن بــرادران خــود
دســتگاه بــازی را از بــرق کشــیده و فــرار کنیــد.
یــک جفــت جــوراب پنجاه هــزار تومانــی بخریــد و بعــد از پوشیدنشــان،
روی دس ـتهایتان راه برویــد.
در مهمانــی هــا وقتــی دختــران فامیــل را دیدیــد مــدام بــا گفتــن
جملههایــی؛ مثــل « وای چقــدر چــاق شــدم ،وای چقــدر بــد قیافــه
شــدم ،وای پوســتم خــراب شــده» تاییــد آنهــا را بگیریــد و خودتــان را
آزار دهیــد.
دو هفتــه عیــد را برویــد خانــه عمــه جــان تلــپ شــوید و دو ســه تــا کیــف
پــر از کتــاب ببریــد ،گاهــی کتــاب هــا را نــگاه کنیــد و بگوییــد «:حیــف
کــه اینجــام وگرنــه درس میخونــدم».
البتــه میتوانیــد دو هفتــه عیــد را برویــد خانــه عمــه جــان تلــپ
شــوید و مــدام بــا فکــر اینکــه «:االن اگــه کتابــام اینجــا بــودن ،درس
میخونــدم!» خودتــان را آزار دهیــد و دچــار عــذاب وجــدان شــوید.
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ندا زارع دانشگاه حکیم سبزواری

پایتخت:6

شــالی زمــردی ،مجــری شــبکهٔ جمهــوری خــواه و
حامــی دونالــد ترامــپ ،فاکــس نیــوز بــا انتشــار
تصویــری در اســتوری صفحــه اینســتاگرام
خــود نوشــته بــود کــه بــا شــوهرش ســریال
پایتخــت را میبیننــد ،یعنــی پــس آنهــا
هــم هــر شــب منتظــر زیرنویــس انگلیســی
پایتخــت میماننــد و حتــی ســایتهای دانلــود
فیلــم هایشــان فیلتــر اســت!؟
حتــی تصویــر هومــن حاجــی عبداللهــی
و نامــزدش ســوار بــر موتــور در پیــج
اینســتاگرام مجلــه آکونومیســت انتشــار
پیــدا کــرده کــه رحمــت خــروس بــاز بــه خــواب
شــب هــم نمیدیــد ک عکســش در همچیــن
مجلــه خفنــی منتشــر شــود البتــه خبرهــا حاکــی
از ایــن اســت کــه ایشــان پــس از فــن کمــری
کــه بهــروز بــه وی زد مــدت مدیــدی اســت
ک نشســته اســت بــه در نــگاه میکنــد و آه
میکشــد .

نون خ:3

چــه کســی اگــر زنــده بــود واکســن کرونــا
ســاخته بــود؟!
_مهلقــا خانــوم :چــه کســی اگــر زنــده بــود قبــل
از ناســا مریــخ نــورد بــه مریــخ میفرســتاد؟!
_مهلقــا خانــوم :چــه کســی اگــر زنــده بــود مــرغ
و مــوز و گالبــی را ارزان میکــرد!؟
_مهلقــا خانــوم :بعــد از تجربــه تقلیــد از
فیلمهــای قدیمــی ایــن بــار سکانســی تقلیــد
شــده از بهــروز وثوقــی در فیلــم گــوزن هــا در
نــون خ حــذف شــد.
بــه نظــرم فیلــم ســازان ایرانــی عالقــه خاصــی
بــه بهــروز وثوقــی عزیــز دارنــد وگرنــه ایــن
همــه تقلیــد طبیعــی نیســت ،خــدا رحــم
کنــد تــا چنــد مــدت آینــده یوســف پیامبــر و
مختارنامــه را هــم بــا تقلیــد از ســکانسهای
بهــروز وثوقــی میســازند .االن واقعــا جــای
ایــن اســت ک ســعید آقاخانــی بــا بســتن شــال
بــر کمــر و ایســتادن و پــا بــر زمیــن کوبیــدن
جلــوی وزارت ارشــاد بگویــد چــرا المــپ رحمــت
را سانســور نکردیــد پــس؟
امــا همانطــور کــه میدانیــد در آمریــکا از
افــرادی کــه در تاریــخ کشــور تاثیرگــذار
هســتند بــا حــروف اختصــاری یــاد میکننــد
ماننــد _ J. F. Kجــان اف کنــدی _و در ایــران
مجرمــان و خالفــکاران و اختــاص گــران را،
نــون.خ هــم کــه جــای خــود.

همچنیــن بــا کمــی تــاش مضاعــف در آینــده نــه
چنــدان دور میتــوان از نــون .خ ب عنــوان ورژن
ایرانــی سیمپســون هــا یــاد کــرد .ایــن ســریال
دســت سیمپســون هــا را از پشــت بســته بــه ایــن
گونــه کــه در سکانســی عمــو خلیــل پیــش بینــی
کــرد ترامــپ  4ســال دوم نمیتوانــد رای بیــاورد،
همچنیــن مکــرون هــم نمیتوانــد فرانســه را
جمــع و جــور کنــد و حتــی در سکانســی دیگــر
انتخابــات مهندســی شــده و حمایــت افــراد دو رو از
کاندیدهــای انتخابــات بــا حمایــت در جلــوی افــراد و
در ادامــه رأی نــدادن بــه همــان فــرد در پشــت ســر
همــان اتفاقــی کــه در انتخابــات فدراســیون بــرای
علــی کریمــی افتــاد را پیــش بینــی کردنــد .آیــا
واقعــا ایمــان نمــی آوردیــد؟!

نوروز رنگی:

ســریالی ک بــا حضــور علــی مســعودی (مشــهدی)
در مشــهد فیلمبــرداری شــده و روایتگــر دهــهٔ
شــصت در مشــهد اســت.
ک بــا توجــه بــه جاذبههــای شــهر مشــهد از
کارگــردان خواهشــمندیم دوتــا از جاذبههــای ایــن
شــهر را؛ کــه شــله و عطــر مشــهدی میباشــند بــه
خوبــی نشــان دهــد.
شــله مشــهدی کــه شــهرت جهانــی دارد و حتــی

تصویــری از کاخ ســفید آمریــکا و ترامــپ هــم در
حــال پخــش شــله مشــهدی لــو رفتــه اســت ،پــس
قطــع بــه یقیــن اگــر ایــن عکــس زودتــر پخــش
میشــد ،ترامــپ بــا حمایــت شــله دوســتان مشــهد
گــرای ســاکن آمریــکا میتوانســت در دوره ی دوم
مقتدرانــه رأی بیــاورد.
عــاوه بــر شــله مشــهدی ،عطــر مشــهدی هــم بســی
حــق آب و گل دارد .بــه گون ـهای کــه اگــر یــک آدم
را در یــک اتــاق بــا عطــر مشــهدی فقــط ب مــدت 24
ســاعت محبــوس کنیــد حتی بمــب هیروشــیما را هم
گــردن گرفتــه و بــه همــه چیــز اعتــراف میکنــد کــه

فصلنامه فرهنگي طنز سانسوريا
شماره -7فروردین1400

تلویزیون رنگی

در ســکانس قایــق ســواری رحمــت ،بهــروز
وثوقــی در مــاه عســل المــپ روشــن کــرد و
رحمــت خــروس بــاز هــم المــپ روشــن کــرد ،هر
دو در قایــق بودنــد .امــا ایــن کجــا و آن کجــا!؟
البتــه ایــن ســکانس آنقــدر جــذاب اســت کــه
فیلمبــرداری پایتخــت  7منتفــی شــد و از
المــپ رحمــت ایــن ســریال را ادامــه دادنــد.
اعــام کردنــد ســارا و نیــکا در پایتخــت 7
دیگــر حضــور نخواهنــد داشــت کــه البتــه اگــر
هــم اعــام نمیکردنــد کســی متوجــه عــدم
حضــور آنهــا نمیشــد و حتــی میتواننــد روی
گزینههــای جایگزیــن دیگــر هــم فکــر کننــد
ماننــد دو تــا درخــت یــا مثــا دو تــا هویــج.
از وقتــی متوجــه شــدم نقــی معمولــی دســتمزد
معمولیــش رقــم غیــر معمولــی  5میلیــارد
تومــان اســت دیگــر ایــن ارقــام بــه نظــرم غیــر
معمولــی نیســت ،بلکــه خیلــی هــم معمولــی امــا
بــرای کارگــر و کارمنــد ک غیــر معمولــی کــه چــه
عــرض کنــم رویایــی اســت.
البتــه پیــش بینــی نقــی معمولــی مبنــی
بــر تــرور بــا نیســان آبــی هــم دســت کمــی
از کارتــون سیمپســون هــا نداشــت ک
تواناییهــای ماورایــی نقــی معمولــی را نشــان
مید هــد .

نام :حاج آقا مالکی شون
لقب :مجلسی آدم
استند بای ایشون :نقی معمولی
اموال :کلیه پنجعلی معمولی
سمت :نماینده قائم شهر
و امــا در آخــر ایــن ســریال ،بــه همــه ثابــت
کــرد کــه آهنــگ مازندرانــی هــر زمــان و هــر
مــکان پخــش شــود حتــی در حالــت رو بــه
موتــی! فــرد ناخواســته و بــا ســندروم دســت و
پــای بــی قــرار شــروع ب رقــص میکنــد.

بــا توجــه بــه ایــن ویژگــی و قابلیــت
عطــر مشــهدی بــه گمانــم ســران
داعــش از ایــن عطــر اســتفاده
میکردهانــد کــه همــه کشــتارهای
جهــان را گــردن میگرفتنــد ،در
آخــر هــم همیــن عطــر مشــهدی
آنهــا را ســر نگــون کــرد.
از فوایــد دیگــر عطــر مشــهدی در ایــن اوضــاع
کرونــا میتــوان بــه ایــن موضــوع اشــاره کــرد
کــه اگــر ماســک پیــدا نکردیــد فقــط  5قطــره عطــر
مشــهدی بــه لباســتان بزنیــد ،بعــد آن بــه مــدت
یــک مــاه تــا شــعاع  2کیلومتــری شــما از هــر موجــود
زنــده ای پــاک خواهــد شــد ،صدردصــد تضمینــی!
در آخــر جانــم برایتــان بگویــد ک بــا ایــن وضعیــت
فیلــم ســازی صــدا و ســیما در ســال  1415شــاهد
بچــه مهنــدس  ،16ســتایش  ،24پایتخــت  ،63نــون
خ ،46مختارنامــه و یوســف پیامبــر هســتیم کــه
خــدا بــه مــا رحــم کنــد.
البتــه از زمانــی ک شــبکههای صــدا وســیما HD
شــدند توقــع داشــتیم کــه بشــود عــرق روی
پیشــانی مختــار و رژ لــب آمــن هوتــب و ســیبیل
نقــی معمولــی را واضــح تــر دیــد امــا بــاز هــم
کیفیــت فیلمهــای ارســالی از مریــخ از شــبکههای
صــدا و ســیما بهتــر اســت.
در ایــن شــماره اعتــراف میکنــم بــا دریافــت
مبلــغ  163هــزار تومــان پــول نقــد از طــرف خواهــر
صــدا و ســیما شــاید هــم خــوده ســیما ســیبیلم
چــرب شــده اســت ،ولــی بخاطــر وجــدان کاری و
تعلــق خاطــری کــه بــه شــما دارم بــاز هــم خیلــی
از مســائلی کــه نبایــد میگفتــم را گفتــم و بــاز
هــم امیــدوارم آن مبلــغ را نخواهنــد از مــن
پــس بگیرنــد چــون بــا آن فقــط دو عــدد جوجــه
مــرغ و چهــار عــدد گالبــی نــارس گرفتــم .امــا
شــما میتوانیــد بــه مــن اعتمــاد کنیــد و بــرای
شــمارههای بعــدی اگــر خواســتار چــرب شــدن
ســیبیل بنــده هســتید اعــام کنیــد تــا شــماره
کارت بفرســتم باالخــره زندگــی خــرج دارد دیگر!
با تشکر از توجه شما.
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زردی من از تو ،سیزده بدر با من!
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ملــت شــریف ایــران ،از دیربــاز تــا کنــون از
آن قدیــم قدیمهــا کــه یکــی بــود و یکــی
نبــود تــا حــاال کــه غیــر از ویــروس کرونــا کســی
نیســت ،ســیزدهمین روز ســال نــو را تحــت
عنــوان «ســیزده ب ـ ه در» گرامــی داشــته و بــه
کــوه و دشــت و جنــگل پنــاه میبرنــد و آیینــی
بــه نــام «صفاســیتی» را اجــرا میکننــد.
ریشــه اصلــی نــام گــذاری ایــن روز هنــوز
مشــخص نیســت امــا برخــی باســتان شناســان
بــر ایــن گمانانــد کــه فرهنــگ بیــرون رفتــن
از خانــه از جایــی بــاب شــد کــه مــردم ،بعــد
از بــه جــا آوردن ماراتــن ســخت و نفسگیــر
«عیــد دیدنــی» در دوازده روز ابتدایی ســال،
بالــکل تنظیماتشــان بهــم ریخته و ولکنشــان
اتصالــی کــرده بــود .صبــح روز ســیزدهم که از
خــواب بیــدار شــدند و فهمیدنــد بایــد امــروز
بــه عیــد دیدنــی نــوه دومــی عمــه بزرگشــان
برونــد ،بــار و بندیلشــان را بســتند و ســر
بــه کــوه و بیابــان گذاشــتند .باقــی اقــوام
هــم کــه دیدنــد اینطــوری نمیشــود ،پشــت
سرشــان ریســه شــدند و چــون دیگــر ســر
ظهــر شــده بــود ،همگــی در کنــار هــم جــوج
زدنــد و نوشــابه .غــروب کــه دیگــر همــه بــه
تنظیمــات کارخانــه بازگشــته بودنــد ،سرشــان
بــه ســنگ خــورد و برگشــتند خانــه و از فــردا
هــم راهــی کار و بــار شــدند .ســالهای بعــد،
چــون هنــوز مــزه جوجــه زیــر زبانشــان مانــده
بــود ،ایــن رســم را حفــظ کردنــد و بنــا بــه
عــادت نــام گــذاری همــه چیــز و همــه کــس،
اســمش را گذاشــتند «ســیزده بـ ه در»؛ یعنــی
روز ســیزده از خانــه بــه در شــویم.
از آنجایــی کــه ایرانــی جماعــت بایــد نظــر
خــودش را در همــه چیــز اعمــال کنــد و طرحــی
نــو در انــدازد ،ایــن رســم هــم از جهــت محتــوا
و هــم از جهــت چرایــی هــر روز آپدیــت

میشــد و نســخه جدیدتــری ارائــه مــیداد.
در اولیــن بازبینــی ،بــرای چرایــی طــرح
مفهــوم «نحســی عــدد ســیزده» مطــرح شــد.
بــا توجــه بــه جذابیــت و همهگیــری بحثهــای
خرافــی و افســانه پــردازی هــا ،ایــن نســخه بــا
اســتقبال بــی ســابقه مخاطبــان روب ـهرو شــد.
در ویرایــش بعــدی آپشــنهای گــره زدن
چمــن بــرای بازگشــایی بخــت ،ســپردن مــوارد
ســفره هفــت ســین علــی الخصــوص ســبزه بــه
آب روان ،برگــزاری بازیهــای دســته جمعــی
اعــم از دبرنــا ،آب بــازی و وســطی بــه آن نیــز
اضافــه شــد.
دربــاره فلســفه گــره زدن ســبزه در تاریــخ
نوشــته شــده کــه اولیــن بــار ،مشــیه و
مشــیانه ،دوقلوهــای کیومــرث ،بــا یکدیگــر
(ا اکبــر!) و چــون دخترخانــم
ازدواج کردنــدهلل
بــه خریــد طــا و جواهــر اعتقــادی نداشــته و
اگــر هــم داشــته ،کــ و پــول پســر جــوان ،بــه
جــای خریــد حلقــه ازدواج ســبزه گــره زدنــد و
پیونــد خــود را بــه جهــان اعــام کردنــد .ایــن
زوج کــه نــه اسمشــان درســت و حســابی بــود

و نــه ازدواج کردنشــان ،متاســفانه تبدیــل بــه
بهتریــن الگــوی ممکــن بــرای جوانــان شــدند.
بعــد از آن ،دختــر و پســرهای جــوان دم بخــت
بــرای نزدیــک گرفتــن اچیومنــت مرحلــه آنهــا،
هــر ســیزده بــهدر ســبزه گــره میزدنــد تــا
شــاید گشایشــی در بختشــان حاصــل شــود.
کمــی کــه گذشــت پســرها متوجــه شــدند از
گــره زدن ســبزه کاری بــر نمیآیــد ،فلــذا
صبــر کردنــد تــا جلــوی پــای اولیــن دختــری
کــه ســبزه گــره زد ،زانــو بزننــد و خواســتگاری
کننــد .کــم کــم و در تالشهــای بعــدی،
فهمیدنــد کــه زانــو ِ
زدن تنهــا هــم کفایــت
نمیکنــد و باالخــره زن نــاز اســت و مــرد نیــاز،
یــک انگشــتری ،نشــانی ،برلیانــی چیــزی بایــد
دستشــان بگیرنــد .خالصــه ،ایــن شــد مــه در
ســیزده بهدرهــای بعــدی ،کــم کــم دونفــری،
ســه نفــری و چهــار نفــری شــدند و متاســفانه
دیگــر از ایــن مرحلــه عبــور نکردنــد؛ چــون
هنــوز ملکــه ذهنشــان «فرزنــد کمتــر ،زندگــی
باحالتــر» بــود.

رخت آویزها را آماده کنید که بازی داریم!
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امیدواریــم ایــن دفعــه دیگــر الزم نباشــد
بازیکنهایمــان را بیاندازیــم روی بنــد تــا خشــک
شــوند ،ایــن شــانس بــود کــه مــا داشــتیم؟ آخــر
چــرا فوتبــال هــا را ریختیــد در ِگل هــا؟ مشــخص
نبــود ایــن بــازی ،فوتبــال اســت؟ هندبــال اســت؟
فوتبــال ســاحلی اســت؟ دقیقــا موضــع مشــخصی
نداشــت ،حتــی تــوپ هــم خــودش را نمیشــناخت
و در زمیــن بــازی ول میچرخیــد و بعضــا آدرس را
هــم اشــتباهی میرفــت و بــه قــول کـیروش همــه
باختیــم!
هــر چــه از زمــان بــازی میگذشــت بازیکنهایمــان
بیشــتر بــا ِگل آمیختــه میشــدند و تــا گــردن
(همــون ِخ ِ
رخــره) فــرو میرفتنــد ،در حــدی کــه
اگــر آخــر بــازی آفتابــه بــه دستشــان میگرفتنــد
و بهشــان آب میدادنــد میتوانســتند باغچــهای
از بازیکنــان ُگل ُگلــی داشــته باشــند.
بــازی انتخابــی جــام جهانــی  ۲۰۱۸را یادتــان آمــد؟!
بلــه بلــه خــودش اســت; دقیقــا زدیــد بــه هــدف!
همــان بــازی کذایــی میــان ایــران و ســوریه کــه

فقــط موشهــا را از خانههایشــان بیــرون آورد
و رودخانــهای وســط چمــن اســتادیوم بــه راه
انداخــت .خــدا امســال را بــه خیــر کنــد ،برویــد
هواشناســی  ۱۰فروردیــن  ۱۴۰۰را چــک کنیــد کــه
مــوش آب کشــیده تحویــل نگیریــم! هــر چنــد
اگــر از طوفــان ،تنــد بــاد و ســیل جــان ســالم بــه در
ببریــم ،کرونــا از پنهــان تریــن ســوراخ ســنبه هــا
بیــرون میکشــدمان و میگویــد «:چطــوری جــون
دل؟ ســر کیفــی عزیــز؟ ادا آدم حــال َبــدا رو در
نیــار کــه پیــدات کــردم! ســر ِکیفــی عزیــز ...خوبــم
ســرِ کیفــی! ...بیــا بریــم کــه وقــت رفتنــه»
حــاال مــا کــه نمیدانیــم امــا «منابــع نــاآگاه»
میگوینــد تاخیــر در شــروع بــازی بــه علــت آن
بــوده اســت کــه داور بــه دنبــال لبــاس شــنا و
دمــاغ گیــرش بــوده اســت! مــی گوینــد دیگــر ،درِ
دروازه بســته میشــود درِ دهـ ِ
ـان ایــن مــردم ،نــه!
ایــن بــازی شــگفتیهای فراوانــی داشــت بــه
عنــوان مثــال بچههــای فوتبــال قبــل شــروع
بــازی ،حمــام رفتنــد (ببینیــد چــه زیبــا نــکات
بهداشــتی اعمــال شــده) امــا چــه فایــده؟ کمــی
بعــد مثل کشــتی بــه ِگل نشســته بــه ِگل نشســتند
و اواســط بــازی هــم کــه کال لباسشــان تغییــر رنــگ

داد و قهــوهای شــدند( .منظــور لباسشــونه لطفــا
ذهنــت منحــرف نشــه () :
دیگــر خیلــی هــم ایــراد نگیریــم؛ از اول هــم
شــعار بــازی ،بــازی دوســتانه بــود( ،بــازی میــان
دو کشــور دوســت بــود دیگــر) قبــول کنیــد،
صمیمیتــی کــه در ُشــر ُشــر بــاران و ِگل هســت در
هیــچ چیــز دیگــری نیســت تــازه میتوانســتند
فیلــم هنــدی هــم درســت کننــد؛ در حالــی کــه
آن یکــی تــا کلــه در باتــاق ِگل فــرو رفتــه اســت
و درحــال دســت و پــا زدن اســت ایــن یکــی بــا
گریــه ســعی میکنــد دســتش را بگیــرد و نجاتــش
بدهــد ،از ایــن رمانتیــک تــر؟!
حــاال جــدا از ایــن مــواردی کــه ذکــر شــد بایــد
بگویــم بنظــرم ایــن دفعــه هــم فکــر نمیکنــم
کســی پشــت درهــای اســتادیوم بمانــد و آن طــرف
بعضیــا در اســتادیوم حضــور داشــته باشــند! همــه
بــا هــم جلــوی تلویزیــون مینشــینیم و تخمــه
میشــکنیم و جوگیــر میشــویم و  ۹۰دقیقــه بــه
صفحــه تلویزیــون زل میزنیــم ،آخــر بــازی هــم
چــه برنــده شــده باشــیم چــه برنــده نشــده باشــیم
میریزیــم در خیابــان هــا و جشــن میگیریــم!
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میخواهــم دلتــان را بیــاورم  ۸صبــح پنــج شــنب ه
ِ
پرتقال-بربــری بعــد
اواخــر اســفند کــه آب
از ورزش صبحگاهــیام را خــوردهام و دارم
ســعی میکنــم عکــس طلــوع را اســتوری نکنــم.
مخصوصــا بــا آن «صبــح بخیــرِ » مثــا دســت
نویــس رویــش ،که نشــان اینفلوئنســری اســت
و یــک ســاعت کــه  ۵صبــح را نشــان میدهــد،
زیــر همــان صبــح بخیــر .یــک بربــری دیگــر را
جلــو مــیآورم تــا ذهنــم منحــرف شــود و ایــن
ِ
پیــروزی بعــد از  ۶۲روز را در دلــم نگــه دارم،
کــه شــیطان یکــی از اعضــای اصلـ ِ
ـی بزرگتریــن
خبرگــزاری ســاختمانمان را میفرســتد دم در
تــا موجبــات ریــا بیــش از پیــش فراهــم شــود.
میگویــد «میخــوام بــرای خریــدن همــزن
باهــات مشــورت کنــم ».البتــه از طــرز درزدنش
اینطــور بــه نظــر میرســد کــه قصــد اصلـیاش
بیــدار کـ ِ
ـردن آیداســت .در کمــال نابــاوری دلــم
نمیخواهــد بهــش فحــش بدهــم ،فقــط خیلــی
خــودم را نگــه مــیدارم کــه نگویــم «:یعنــی
کــی میتونــه باشــه ایــن وقــت شــب؟» ایــن
نگــه داشــتن دلیلــی هــم نــدارد بجــز اینکــه
االن صبــح هســت ،نــه شــب! و دیگــر در را بــاز
کــردهام و معلــوم اســت کــه کــی هســت.
از یــک میلــه ســاده ،رســیدهایم بــه «ایــن
یکیــو ببیــن  ۹کاره اس».
ِ
ِ
دوران پیشــا بایــا زل
انصــاری
مثــل ســیامک
زده ام بــه دیــوار راهــرو و حواســم هســت
دســتم را طــوری بگیــرم کــه نتوانــد بچپــد تــوی
خانــه.
تو که فقط یه همزن میخواستی.آره ولــی ایــن یکــی  ۹برابــر اون کارایــی داره،قیمتــش فقــط دوبرابرشــه! بــذار همینــو زنــگ
بزنــم.
همیــن طــور کــه از پلــه هــا بــاال مـیرود ،شــماره
میگیــرد.
تقتــق کفشــش روی مغــزِ درخــت ،روی ابــر ،رو
تــن درختهــا و کال روی مغــز کائنــات اســت.

در راکــه میبنــدم چونــان بازیگــر یــک فیلــم
زرد ،بــه در تکیــه میدهــم و نفســم را بیــرون
میدهــم ،بــه هرحــال از آن بازیگرهــا کمتــر
نیســتم و ایــن مســئله در رفتــارم مشــخص
اســت  ،درلباســم هــم همینطــور .آنروز کــه
جمعــه بــرای بلــک فرایــدی رفتــه بــودم ،یکــی
آن خیلــی معروفهایشــان رادیــدم ،البتــه
از ْ
گفتنــد کــه آن مغــازه بلــک فرایــدی اش شــنبه
اســت و آنوقــت نتوانســتم خریــد کنــم ولــی
بــه هرحــال شــنبه ،ایــن لبــاس تنــم و ماســکم
را درهمــان مغــازه از زیــر دســت وپــا بیــرون
کشــیدم و خریــدم .خــودم میدانســتم چیــزی
از الکچریهــا کــم نــدارم ،امــا «بقیه»هــم بایــد
میفهمیدنــد.
ِ
هرچنــد االن درحــال تــرک« تــاش همهجانبــه
چشــم دربیــاری» هســتم.بعداز چنــد بــار
امتحــان کــردن مســائل مختلــف مثــل همیــن
لبــاس مــارکدارو گوشــی اپــل دســت دوم
و غیــره ،دریافتــم بقیــه هــم خودشــان
فهمیــده اند،کــه مــن خیلــی الکچــریام و
فقــط بــه روی خودشــان نمیآورند.ناگفتــه
نمانــد درگیــرودار همیــن تــرک کــه بــودم،
چنتــا ســخنرانی فرســتادند تــوی گــروه
خانوادگیمــان مــن هــم اول گــوش کــردم کــه
اگــر در جمــع ســوالی طــرح شــد ،حرفــی بــرای
گفتــن داشــته باشــم .راجــع بــه عــزت نفــس
واینهــا بود.امــا خوشــبختانه علــی رغــم میلــم
تحــت تاثیــر قــرار گرفتــم.
ایــن شــد کــه بــا کارهــای کوچــک شــروع کــردم؛
مثــا کمتــر نظــرات بقیــه راجــع بــه خــودم را چک
میکنــم ازجملــه تعــداد الیــک و کامنــت پیجــم،
االن خــود روانشناســی آمریــکا هــم رو آورده
بــه همیــن کارهــای کوچــک .مطالعــه ات اگــر
اینقــدر کــم اســت کــه ایــن را نمیدانســتی،
تــو هــم «بقیــه» را ببــوس بگــذار کنــار چــون کال
دررقابــت نبــودی.
ادامــه مکالمـ ه مهنــاز بــا مغــازهدار کــه از ســقف
مــی آیــد ،مزاحــم بحــث سیاســی اجتماعــی
روانشناســیمان شــده اســت.

 بــا لباسشــویی کــه گفتیــن اگــه ببریــم ۱۰درصــد تخفیــف ،ایــن االن بــا تحفیفشــه؟ تــا
بعــد از عیــدم هست؟...باشــه مــن بــا همســرم
مشــورت میکنــم تمــاس میگیــرم.
آیــدا از ســروصدا بیدارشــده اســت .بــا لــب و
لوچــه آویــزان میآیــد ســمت آشــپزخانه ،بــا
صــدای بچگانــه صبــح بخیــری میگویــم ولــی
چــون چنیــن جمالتــی مناســب مــزاج خواننــده
نیســت ،از آوردنــش در ایــن مــکان معــذورم.
مامــان همــزن مگــه هــم نمیزنــه؟ ۱۱کاربقیــهاش چیــه؟

نمی د یــن » .
«باشــه بعــدا بهــت میگــم فعــا وقــت صبحانــهاست».
گوشــی را برمــیدارم ،بــه منظــور تدریــس
ِ
عملــی نپرســیدن عیــب اســت ،کــه در مــی
زننــد .همیــن طــور کــه در گــوگل مــی نویســم
«همــزن  ۱۱کاره چــه کارهایــی میکنــد؟»  ،بلنــد
مــی گویــم «:اومــدم».
«ببیــن اگــه باهــم یــه ماشــین لباسشــویی ویــه همــزن و یــه ســاید بگیریــم  ۲۰درصــد بــه
هــر کدوممــون تخفیــف میــده».

نمیدونــم عزیــزم (بچههــای ایــن دورهزمانــه عــادت بــه ایــن جملــه دارنــد ،البتــه کال
از االن بایــد بهشــان یــاد بدهیــم ندانســتن
عیــب نیســت و ایــن حرفهــا کــه خــدارا شــکر
خودشــان فرصتــش را ایجــاد میکننــد).
« بیــا صبحونــه تــو بخــور اون پارچــه رو ازدهنــت دربیــار مــن میبــرم بیرون،کثیفــه
(.امیــدوارم آنقــدر تیــز باشــید کــه دریابیــد
االن درحــال تبلیــغ کیســه پارچــه ای بــه جــای
پالســتیکی هســتم»).
«-شــما اصــا بــه ســواالی مــن جــواب

«مــا کــه همــه رو داریــم و مــن االن پــولنــدارم اونقــدر دم عیــدی».
«وای تــو چــرا نمیفهمــی! میگــم  ۲۰درصــدتخفیــف مــیده .بعــدم مگــه نگفتــی پــول
گذاشــتی کنــار بــری مســافرت؟! همونــو بــده
دیگــه .نکنــه انقــدر بــی فرهنگــی کــه تــو کرونــا
میخــوای بــری اســتانای قرمــز؟»
 «حــاال اونــو یــه کاریــش میکنــم ولــی واقعــابــه اینــا احتیــاج نــدارم».
درحالــی کــه «پــوف» میگویــد روی پاشــنه
میچرخــد .پاشــنه کفشــش را مــی شــکند و

لنــگان لنــگان قدمــی برمــی دارد و دانــه فحشــی
مــیکارد.
برمیگــردم بــه آشــپزخانه ،میخواهــم
از آیــدا بپرســم«:مامانجون ناهــار چــی
میخــوری؟» امــا چــون امــروز ،یــک حرکــت
زشــت انجــام داده و یــک نمیدانــم از مــن
کشــیده ،ایــن حــق را از دســت میدهــد ولــی
بــه ایــن دلیــل کــه مــن مــادر قاطــع و مهربانــی
هســتم ،ماکارونــی درســت میکنــم کــه دوســت
دارد.
میبینــم کارهایــم خیلــی جلــو افتــاده چــون
صبــح زود بیــدار شــدهام ،آیــدا هــم بیــدار
شــده اســت ،پــس از همیــن ســر صبحــی قابلمــه
را میگــذارم زیــر شــیر آب .صــدای آب و
دعــوای مهنــاز قاطــی شــده کــه صــدای وانتــی
تــوی کوچــه هــم خــودش را میرســاند بــه ایــن
ترکیــب جــذاب «تــا جنــون فاصلــه ای نیســت
ازینجــا کــه منــم».
«مامان مامان.لیمو ترش میخوام».«لیمو نداریم».«؛خــب بخــر .عمــو توکوچــه داره میگــهلیموتــرش .تــازه تخفیــف هــم داره».
فکــر اینکــه حداقــل صــدای مهنــاز و وانتــی بــا
هــم را بــرای چنــد دقیقــه حــذف کنــم ،چنــد-
هیــچ در مقابــل بحثهــای تربیتــی برنــده
میشــود ،البتــه ایــن چیــزی از ارزشــهای ادب
و تربیــت کــم نمیکنــد .پــس پلــه هــا را صدتــا
یکــی طــی میکنــم.
فاصلــه باقیمانــده تــا وانــت رامــی دوم .ســه
تــا لیمــو میانــدازم تــه کیســه پارچــهای ام.
(آفریــن اینبــار زود گرفتی.چــون نمیدانــم
مونــث هســتی یــا مذکــر نمیتوانــم چشــمک
بزنــم).
از آنجایــی کــه «بقیــه»را دارم میبوســم
میگــذارم کنــار .بــه نــگاه خیــره پیــرزن کاری
نــدارم ،همســایهمان اســت و همیشــه صحبــت
را میکشــاند بــه ســمت وضــع مالــی خوبــش و
زرنــگ بــازیاش ،حتــی االن کــه ایســتاده کنــار
ســه ســبد لیموتــرش نصــف قیمــت آن هــم

بــرای خانــواده ســه نفــره اش،
بــاز هــم زبانــم را گاز میگیــرم
تــا اســمش را نیــاورم ،ولــی او
قشــنگ معلــوم اســت میخواهــد
نصیحتــم کنــد .االن میگویــد ...آه گفــت.
« دختــر جــون بیشــتر بــردار اگــه چارتاشــمبریــزی دور بــاز مــیارزه».
مثبــت بــازی درم ـیآورم و تحــت تاثیــر پســت
دیگــر گــروه کــه یکــی از خاطــرات امامخمینــی
بــود ،دربــاره لیموشــیرین ،میگویــم «:اگــه
یــه نفــر تــو کوچــه تــوان خریــد لیمــو بــه قیمــت
اصلــی و نداشــت چــی؟ و چــون مــن همشــو
خریــدم کــه بریــزم دور بــه اون نرســید ،مــن
میتونــم جوابشــو بــدم؟»
امیــدوارم تحــت تاثیــر قــرارش داده باشــم،
محــض احتیــاط فــرار را بــر قــرار ترجیــح
میدهــم .امــا ســرعت عمــل حمــل و نقــل
کشــور خــودم را تحــت تاثیــر قــرار میدهــد ،دو
لباسشــویی و یــک یخچــال ســاید بــای ســاید
و دو بســته همــزن کوچــک پشــت یــک ماشــین،
جلــوی پارکینگمــان اســت .نمــی دانــم ســرعت
مهنــاز در مــخ زنــی بینظیرتــر اســت یــا در پــا
خــوردن! خــودش روی پلــه پاییــن ایســتاده و
حواســش هســت ،هــم تــوی کوچــه و هــم بــه
یخچالــی کــه تقریبــا دارد بــه انتهــای طبقــه اول
میرســد.
«مبارکه مهناز جون!»«توکه از دست داد»...«ی»اش بیــن فریــاد کارگرهــا گــم میشــود.
خــدارا شــکر از گوشــه چشــمم یخچــال را
میبینیــم و مهنــاز را کنــار میکشــم امــا
متاســفانه دســتش بیــن در و یخچــال میمانــد.
االن درســتش ایناســت کــه زیریخچــال را
نــگاه کنــد و نــام خانوادگــی خویــش روی کارتــن
را ببینــد و بگویــد «:ز کــه نالیــم کــه از ماســت
کــه برماســت» و مــن هــم بــا یــک فوقــع مــا
وقــع داســتان را تمــام کنــم تــا بــروم ماکارانــی
درســت کنــم و وســطش بــا آیــدا لیموتــرش
بخــورم ،البتــه بعــد از آمــدن آمبوالنــس.
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آیــا میدانیــد کــه یکــی از پیچیدهتریــن و
مخوفتریــن بروکراســی هــای اداری جهــان در
دانشــگاههای ایــران یافــت میشــود؟ مــا هــم
نمیدانســتیم امــا بعــد پیگیــری بــرای دریافــت
یــک مجــوز فهمیدیــم کــه دریافــت مجــوز در ایــن
دانشــگاه از بخشــداری بــرره هــم ســختتر و
ترســناکتر اســت.
آیــا میدانیــد بــه منظــور همزیســتی مســالمت
آمیــز بیــن انســانها و حیوانــات ،مدیــران
دانشــگاه بــه حیوانــات و جــک و جانورانــی کــه
در داخــل دانشــگاه رفــت و آمــد دارنــد و بعضــا
زندگــی هــم میکننــد ،کاری ندارنــد؟
آیــا میدانیــد ســر گردنــه از رگ گــردن بــه
شــما نزدیکتــر اســت؟ همیــن نزدیکیهــای
شماســت .از پنجــره پردیــس نــگاه کنیــد بــه
خوبــی متوجــه میشــوید:( .

از اســاتید دانشــگاهی اســت؟ نمیدانیــد؟ مــا
هــم نمیدانســتیم تــا اینکــه درس برداشــتیم و
بــه عینــه صبــر ایــوب را دریافتیــم.

آیــا میدانیــد برخــی مدیــران دانشــگاه را ملــک
پــدری میداننــد؟ حــاال کــدام مدیــران خودمــان
هــم نمیدانیــم امــا خودشــان میداننــد ،شــما
فقــط بدانیــد کــه نمیدانیــد!
آیــا میدانیــد کــه قــرار اســت دانشــگاهها در
تــرم تحصیلــی ســال آینــده حضــوری شــود؟
(منبــع موثقــه منتهــا شــما تحــت عنــوان شــایعه
منتشــر کــن کــه نفهمــن فهمیــدی قــراره
دانشــگاها حضــوری بشــه)
آیــا میدانیــد شــما دانشــجویان هــم گاهــی
اوقــات زیــادی بیخــود غــر میزنیــد؟! (خداییــش
بیخــودی غــر میزنیــد بعضــی اوقــات قبــول
کنیــد .یــک مقــدار اصــاح کنیــد خودتــون
رو ...نزدیــک عیــد هــم هســت فقــط مراقــب
باشــید گــرون باهاتــون حســاب نکنــن! گــرون
حســاب کــردن زنــگ بزنیــن تعزیــرات بیــان
آرایشگاشــونو جمــع کننــد)

کفایــت تــا اســتعفا» *1راه انــدازی نشــده اســت؟
آیــا میدانیــد از عــوارض دانشــجو شــدن ،غــر
زدن و ناامیــد شــدن از همــه زندگــی اســت؟
بطــوری کــه بعضــی از دوســتان دانشــجویی شــما،
پتانســیل خوبــی بــرای ترغیــب شــما بــه مــرگ
دارنــد؟

آیــا میدانیــد کــه در دانشــگاه شــما بایــد از
وام دانشــجویی اســتفاده کنیــد؟ چــرا؟ چــون
حــق شماســت ،ســهم شماســت ،عمــر شماســت،
جوونیتــون رو در ایــن دانشــگاه هــا گذرانــده
ایــد ...حکــم مهریــه دارد ...دختــر و پســرم
نــدارد ...البتــه در نظــر داشــته باشــید کــه آخــر
یــا بهشــان برمیگردانیــد یــا از حلقتــان بیــرون
میکشــند.

 -1این اتحادیه در زمان قدیم مسئول
شکنجه مسئولین بوده تا جان از دماغشان
بیرون بزند و حق دانشجو را بدهند ،البته
مسئولینی که کفایت الزم برای مدیریت را
آیــا میدانیــد یکــی از راههــای نائــل شــدن بــه آیــا میدانیــد بــا وجــود ایــن همــه تشــکل و نداشته بودند.
درجــه صبــر ایــوب ،پــاس کــردن درس بــا برخــی

کانــون و انجمــن اتحادیــه «آزار مســئولین بــی
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یک وام خیلی
خیلی کوچولو
فاطمه بوجار -دانشگاه کاشان
حکیــم ابوالمجــد فشــنگی؛ آن فخــر زمــان ،آن
گوهــر مــکان ،آن خلــد آشــیان ،آن پــری خــوی
قســوسنامه،
و پرویــز هیبــت ،آن نگارنــد ه ُق ُ
آن کــه ملقــب بــه فشـ ِ
ـنگ قشــنگ بــود ،نقــل
اســتکــه در هــر علمــی دســتی بــر آتــش
داشــت .گوینــد در ایــام عیــد باســتانی
ایرانیــان ،حکیــم قصــد عزیمــت بــه ســفر
نــوروزی را کــرد .چــون تعریــف کبابهــای
ُجرجِ ســتان را بــه زیــادت شــنیده بــود ،آنجــا
را بــه عنــوان مقصــد برگزیــد.
البتــه جرجســتان تمایلــی بــه پذیــرش حکیــم
ب گیــری افتادیمــای»
نداشــت و یــک «عجــ 
خاصــی در نقشــهاش مــوج مــیزد ولــی خــب
کســی نظــر جرجســتان را نپرســیده بــود.
خالصه اینکه حکیم برفت.
مــردم جرجســتان تــا مطلــع گشــتند کــه
حکیــم در ســواحل نیلگــون اطــراق کــرده بــه
قســوسنامههای
ســوی وی شــتافتند تــا ُق ُ
خویــش را بــا امضــای او مزیــن کننــد .هــر
یــک از قدمــا و غربــا ،نجبــا و وابســتگان دور
و نزدیــک نیــز همــراه مجسمهســازی راهــی
محــل اقامــت حکیــم شــدند تــا هــم بــرای
کتیبههــای تبلیغاتــی خویــش در آینــده
نقــش برجســتهای از خــود و حکیــم در کنــار
یکدیگــر ،بــه یــادگار داشــته باشــند و هــم
بــرای مشــکلی کــه گریبانشــان را گرفتــه بــود،
راه چــارهای از وی بپرســند.

پــس از انجــام همــه ایــن امــورات،
بــزرگان ،ســایرین را متفــرق نمودنــد تــا در
جلســهای خصوصــی مســئله را طــرح کننــد،
یکــی از بــزرگان لــب بــه ســخن گشــود کــه
بــزرگ حکیمــا! دشــمن از َدرون و ُبــرون بــه
اندرونــی کاخهــا نفــوذ کــرد و تمــام خزانــه
را جــارو کــرده و ُبــرد .اکنــون مــا بــرای اداره
ایــن والیــت ریالــی در بســاط نداریــم .بــاور
نداریــد؟ ایــن کــف دســت مــا و فــرق ســر
بیمــوی جــاد! اگــر مــو دارد ،بکنیــد .در ایــن
هنــگام همــه بــزرگان از شــدت انــدوه نعــره
برآوردنــد و گریبــان چــاک کردنــد.
حکیــم بــه فکــر فــرو رفــت ،ســاعتی چنــد
گذشــت و حکیــم از فکــر بــرون نیامــد .عــدهای
گمــان بردنــد کــه حکیــم بــه خــواب فرورفتــه
اســت نــه بــه فکــر! از قضــا در همــان حیــن،
حکیــم از فکــر درآمــد و گفــت «:راهــکار
چشــم عســلیها را بــه کار بندیــد».
بزرگــی ذوقزده بانــگ بــرآورد «:راهــکار
آنــان چــه بــود؟»
بــزرگ شــکمویی گفــت «:هــر چــه هســت،
بیتردیــد خوشــمزه اســت چــون عســل دارد!»
حکیــم نگاهــی عاقــل انــدر ســفیه بــر آنــان
کــرد و گفــت «:داشــتم میگفتــم اگــر دنــدان
بــر ســر جگــر میگذاشــتید».
و ادامــه داد «:پــدرم تعریــف میکــرد کــه
چندیــن ســال قبــل چشــم عســلیها هــم
پــول کــم آوردنــد ،آنهــا تصمیــم گرفتنــد از
ســازمان بــاد غیرمتحــده وام بگیرنــد».

ســازمان بــاد غیرمتحــده هــم بــه آنهــا وام
داد امــا برایشــان تنهــا یــک شــرط کوچــک
گذاشــت و گفــت بــرای بهبــود کیفیــت زندگی،
کاهــش آلودگــی ،افزایــش ســازندگی ،رونــق
بافندگــی و زوال فرســودگی جمعیتتــان
را کنتــرل کنیــد و حتــی بــرای اینکــه خســته
نشــوند ،بــه آنهــا برنامــه هــم داد».
بــا پیشــنهاد حکیــم همــه بــزرگان ،شــادمان
و رقصکنــان بــه فکــر فــرو رفتنــد .حکیــم
نیــز از فرصــت اســتفاده کــرد ،رخــت بربســت
و قیــد ســفر نــوروزی را زد .فشــنگی از آن
دیــار گریخــت و تــا پایــان عمــر نیــز در همــان
زادگاهــش زیســت و دیگــر هــوای ســفر
نــوروزی بــه ســرش نــزد.
اســکات میوزلنــدی تاریخنــگاری کــه
دویســت ســال بعــد از آن کــه حکیــم بــه ســفر
تفریحــی رفتــه بــود میزیســت ،در کتــاب
خــود بــه نــام « تاریــخ میــوزی» بــا اســتناد
بــه مدارکــی کــه بــه دســت آورده بــود،
مینویســد «:دهــه بعــد از ســفر فشــنگی،
ُجرجســتان بــا وجــود منابــع طبیعــی بســیاری
کــه داشــت ،از نظــر اقتصــادی علیــل شــد
و پوکیــد و تقریبــا  ۲دهــه بعــد ســرزمین
جرجســتان ،در اثــر حملــهی نازنازیــون و در
جنگــی کــه بــه «عصــا جــواب موشــک» شــهرت
یافــت ،تجزیــه و بــه ســه کشــور ُجــرجِ ،ســتان و
ایــاالت ُمنفــرده جِ ــس تقســیم شــد».
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بــه گــزارش خبرگــزاری سانســوریا ،یــک مقــام
مســئول کــه تمایلــی بــه فــاش شــدن نامــش
نداشــت ،اعــام کــرد :مــرغ و گوشــت قــرار اســت
بــرای عیــد  1400حســابی گــران شــود و همــه
جــوره قحطــی بیایــد .وی ادامــه داد :هموطنــان
عزیــز بــا ارائــه کارت ملــی و دو ضامــن معتبــر
و گــرو گذاشــتن یکــی از کلیههایشــان شــاید
بتواننــد پــای مــرغ و پشــم گوســفند را گیــر
بیاورنــد .در واقــع «تــا جونتونــو نگیریــم ،آروم
نمیگیگیر یــم » .
برخــاف ذوق عجیــب و بیدلیلــی کــه همــگان
بــرای آخریــن ســال قــرن داشــتند ،مدیــر
مســئول ســابق نشــریه سانســوریا بــا راه انــدازی
کمپین#امسال_سال_آخر_قرن_نیســت ،چنــان
برجــک افــراد را مــورد هــدف قــرار داده و
ذوقشــان را کــور کــرد کــه دیگــر هیــچ انگیــزهای
بــرای شــروع ســال جدیــد ندارنــد.
همچنیــن بــه نقــل از منبــع خیلــی موثــق ،خبــر

وقایع اتفاقیه

رســیده کــه تمــام دیــد و بازدیدهــای نــوروزی
و مســافرتها بایــد کنســل شــوند .مــردم هــم
بــه جهــت اعتــراض بــه ایــن دســتور ،تمــام
هتلهــا و بلیتهــای هواپیمــا ،قطــار ،اتوبــوس،
مینیبــوس و هرگونــه وســیله نقلیــه عمومــی
و خصوصــی را رزرو نمــوده و عــدهای از همیــن
لحظــه کــه داریــد ایــن خبــر را میخوانیــد ،در
جادههــا زنبیــل گذاشــتهاند و قصــد ثبــت
رکــورد اســفبار دیگــری را دارنــد.
یکــی از هموطنــان دغدغهمنــد و پایبنــد
بــه اصــول اخالقــی در مصاحبــه بــا خبرنــگار
مــا گفــت «:مــن هنــوز هــم بــه کرونــا اعتقــاد
نــدارم و معتقــدم اینهــا همــهاش کشــک و کار
خودشــان اســت .میخواهنــد همیــن یــک ذره
شــادی دم عیــد را هــم از مــا بگیرنــد تــا ســریعتر
بــه مقــام غمگینتریــن کشــور دنیــا برســیم».
وی در حالــی کــه پالســتیک زبالــه خــود را کنــار
جــاده خالــی میکــرد و بــه ســمت تــدارک زغــال
قلیــان میرفــت افــزود «:عیــد نــوروز میــراث

تمــدن درخشــان چنــد هــزار ســاله ماســت و مــن
نمیتوانــم اجــازه دهــم کــه یــک ســرماخوردگی
ســاده مــرا از ادای دیــن بــه میــراث پــاک
آریایــیام منــع کنــد».
هجــوم بیســابقه مــردم بــرای خریــد آجیــل،
میــوه و لبــاس عیــد نشــان میدهــد کــه عــزم
همــگان بــرای کــم کــردن روی کرونــا جــزم شــده
اســت .تــا حــدی کــه کرونــا در گوشــه رینــگ
انگشــت بــه دهــان مانــده و زمزمــه میکند«:بابــا
شــما دیگــه کــی هســتین؟!»
همچنیــن رونــد دیــد و بازدیــد نــوروزی تغییــر
کــرده و هــر خانــواده بایــد تــدارکات یــک شــب
اقامــت مهمانــان را بــه علــت محدودیتهــای
رفــت و آمــد شــبانه فراهــم کنــد.
پیشبینــی میشــود عیــد نــوروز امســال،
مفهــوم جدیــدی از ســال نــو ایرانیــان را بــه
جهــان عرضــه کــرده و همــه را ســورپرایز نمایــد.
تــا حــدی کــه در تاریــخ نوشــته شــده و نس ـلهای
آینــده بــه احتــرام مــا ایســتاده کــف کــن..
عذرخواهــم ،کــف بزننــد.
بــا آرزوی ســالی سرشــار از
اتفاقــات خــوب بــرای همــه
شــما عزیــزان و بــه امیــد تمــام
شــدن بــازی کثیــف دار و دســته
کوویــد و متعلقاتــش.
خبرگــزاری سانســوریا ،یــک
جایــی همیــن دور و برهــا.

 _1مهمانــی عیــد (در ســال هــای گذشــته):
جایــی کــه دانشــجو بــا افتخــار و ســربلندی
پیــک مدرســه دانــش آمــوزان فامیــل
را حــل میکــرد و حــاال کــه دیگــر از آن
محــروم شــده؛ پیــک حــل کــردن خونــش
کــم شــده اســت.
 _2عیــدی گرفتــن :کســی کــه مرتکــب ایــن
عمــل میشــود تــا شــعاع چنــد متــری اش
آه و نالــه لعنــت بــر عیــدی خــواه مفســد را
میشــنود و البتــه خــم بــه ابــرو نمــی آورد
امــا از آنجایــی کــه گلچیــن روزگار خیلــی
خــوش ســلیقه اســت ،بزرگتــر بچــه عیــدی
را بــه اســم و رســم امانــت از حلقــوم
عیــدی گیرنــده بیــرون میکشــد.
 _3لبــاس عیــد :گفتــه میشــود دیگــر
معنایــی نــدارد ،امــا فــرد تمایــل زیــادی
بــه انجــام عمــل خریــد لبــاس عیــد دارد
و دیــده شــده دو ماســکه در شــلوغترین
بــازار شــهر آرمــان خــود را رهــا نکــرده
اســت امــا همیشــه تعریفهایــش ختــم
میشــود بــه کودکــیاش و وفــور نعمــت و
شــادی بــا لبــاس  ۳ســایز بزرگتــرِ فرزنــد
بزرگتــرِ خانــواده.
 _4دیــد و بازدیــد مجــازی :وســیلهای
بــرای پرســش و جویایــی احــوال کــه در آن
از گذاشــتن پایــه بــرای گوشــی اجتنــاب

میشــود و گــزارش شــده تــکان تــکان
گوشــی بــا تــکان تــکان قطــار برابــری کــرده
اســت!
 _5لحظــه تحویــل ســال :لحظـهای کــه افراد
نمیتواننــد در کنــار اقــوام نباشــند و بیــن
دو بــوس و ســه بــوس شــک نمیکننــد
و بــه همــه از جملــه کرونــای انگلیســی
خــوش آمــد میگوینــد و هــر چــه alt+shift
میزننــد  ،فارســی نمیشــود!
 _6سفر :فرد به بال نیاز ندارد،
پیامــک واریــز بــرای پــروازش کافــی
اســت!
بنــا بــه آنچــه در کتــاب نظــم لغــت اللطایــف
آمــده؛
« سحر به باد صبا گفت صبح آدینه
سفر مرو و خودت را بکن قرنطینه
تویی که فکر سفر باز کردهات اغفال
به جای کنج قرنطینه نی روی به شمال
خودت که از خطر این شیوع آگاهی
پــس از شــمال و شــمالی بگــو چــه مــی
خواهــی» ـ۱
 _7ســفره هفــت ســین :ســفرهای کــه در
آن همــه چیــزش بــا ســین شــروع میشــود
حتــی تخــم مــرغ! ســرکهاش هــم در هــر
ظرفــی کــه باشــد آن را داغــان مــی کنــد و
چــاره آن اســتفاده از آب اســت.

 _8آجیــل عیــد :خوراکـیای کــه هــر چــه از
آن بخورنــد ســیر نشــوند و ناگفتــه نمانــد
اگــر افــرادی هــم اتفاقــی توانســتهاند
پســته و بــادام هنــدی بخرنــد از شــواهد
پبــدا بــوده کــه آن دو زودتــر از بقیــه
تمــام میشــود .ســخت بــه دســت میآیــد
و زود از دســت مــیرود .گزارشهــای
بــه دســت آمــده نشــان میدهــد فــرد
آجیــل خــوار در ایــام عیــد چــاق و چاقتــر
میشــود و بــا جملــه « ایــن همــه شــعور و
جذابیــت و زیبایــی در یــک بــدن الغــر جــا
نمیشــه!» بــه خــود تســکین میدهــد و
تــا یــک دســت بــه افتخــار تپــل هــای جمــع
نزنــد آرام نمیگیــرد!
 _9میوههــای عیــد :میوههایــی کــه بــا
جســتجو در بــاب قیمتهــای آن ،هــر جــا
ببینیــد دو ســه تــا غــارت میکنیــد.
جایــی نوشــته بــود شــاید دوبــاره قیمــت
گالبــی و مــوز بــه قیمــت اولــش برگــرده
امــا مــن دیگــه هیــچ وقــت بیســت ســالم
نمیشــه!
بایــد بگــم ممکنــه دوبــاره بیســت ســالت
بشــه امــا قیمــت گالبــی و مــوز فعــا
همیــن مقــدار خواهــد مانــد ،همیــن قــدر
غیرممکــن!(:
_______________________________
 .1جمعی از بداهه سرایان و طنازان
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تکاندن خانه با پیرهن چهارخانه
دختر از هم سن و ساالنت کمی هم یاد گیر
خاله بازی تا کجا ای دختر خرد و صغیر

گفتم ای مادر برایت می کنم من کلفتی
خانه را شستیم و ما رفتیم با هم نوبتی

خانه را هم سن و ساالنت کنند عین عروس
خانه را پس مثل آنان برق انداز ای ملوس

با هزاران زخم و درد و ناله و سوز و گداز
خانه برق افتاد و چشم مادرم شد باز باز

وقت آن شد تا کنیم این خانه را از دم تمیز
هر چه اسباب و اثاث کهنه داری دور ریز

غرغر بابایم از اینکه چرا پیراهنش
چون لباسی کهنه افتاده است در دست زنش

خانه را خالی کنیم از هر اساس بنجلی
خانه را ای دخترم زیبا کنیمش چون گلی

نوبتی باشد بله وقت خرید است ای خدا
موز و سیب و پرتقال ای وای هم نرخ طال

بارالها باز آمد بوی عید و سال نو
قبل آن اما کنیم از خانه ی دل غم درو
بوی عیدی نیست در این روز ها در کوچه ها
بوی عیدی رفت و آمد بوی الکل ای خدا
گفتم ای بابا نخواهیم از تو ما عیدی چرا
چون که کارت گشته تعطیل از کووید بی حیا
ندا زارع دانشگاه حکیم سبزواری

مادرم تاج سرم مهمان در این دوران بال است
چون که مهمانی بیاید مادرم مردن روا است

صبح زود ای وای آمد در کنارم مادرم
گفت ای زیبای خفته نازنینم دخترم

مادرم آمد کنارم گفت خواب آلوی من
ای فدای چشم های خسته ات آهوی من

ای که دائم می خوری چون گاو و می خوابی عزیز
این همه بر فرق مادر خاک گلدان را نریز

با لبانی خنده رو آمد کنار من نشست
ناگهان دادی کشید و قلبم از ده جا شکست

خورد و خواب ای ناقالیم نازنینم شد تمام
بر تو خورد و خواب از امروز می باشد حرام

خواست تا بر فرق من محکم بکوبد چوبکی
من ولی از جا پریدم چون ملخ با زیرکی

عید شد لشکر کشی و حمله سوی خانه ها
عمه دایی خاله زن دایی عمو غارت چرا
موز را با پوست این قوم گرسنه می خورند
دستشان را چون زلیخا وقت خوردن می برند
عمه خاله زن عمو دایی عمو جانم چرا
آمدید و با خود آوردید ویروسی بال
اهل فامیل ای عزیزان جان به قربان شما
دور بادا از شما ها این کووید بی حیا
سال نو در خانه مانید و به مهمان هایتان
با ادب گویید مهمانی مجازی دوستان
جان دل آمد کووید از راه مهمانی نرو
گر که رفتی میوه را در خانه خور بعدا برو
از ندا جان ای عزیزان این سخن را بشنوید
سال نو در خانه ماندن هست مشتی بر کووید.
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فال ســاعتی این شماره نشریه را از دست ندهید.
بــرای دریافــت فــال ســاعت  ۱شــب بــه بعــد ابتــدا هرچــی کرمتــان هســت
بزنیــد بــه حســاب سانســوریا تــا دسترســی بــه آن برایتــان فعــال شــود.
( #ویراســتار :الکیــه! بخاطــر درجاتــی از انحــراف حذفــش کــردم ،االنــم
پاچــه هامــو دادم بــاال دارم ماســت لگــد میکنــم بزنــم بــه درو دیــوار
فــال ماســت مالــی شــه یجــوری ) :/
ای کسی که از ساعت:
 ۵ -1تــا  ۷صبــح نشــریه را میخوانیــد :بــا آرزوی قبولــی طاعــات و
عبــادات شــما (حــس نجــم الدیــن شــریعتی رو گرفتــم!) ،خالصــه معلــوم
اســت کــه شــما حســابی نورانــی هســتید و اصــا بخشــی از نــور امــروز
بخاطــر وجــود بــا برکــت شــما بیــداران پنــج تــا هفتــی اســت ،روزی
بیــداری بیــن الطلوعیــن امــروز شــما یــک همســر زیبــا بــرای اســفند
ماهیهــای جــذاب و دو ســه کیلــو ســیب زمینــی ،پیــاز بــرای بقیــه ماهــی
هــای جــذاب اســت کــه دلشــان نشــکند.
 ۷ -2تــا  ۹صبــح :االن فکــر نکنیــد قــرار اســت شــما را هــم بخاطــر
ســحرخیز بــودن تشــویق کنــم ،چــون نجــوای درونتــان را شــنیدم،
رمالــی چیــزی گفتهانــد بــه هــر حــال! کــه بــه اســتاد بیچارهتــان چــه
حرفهایــی کــه نثــار نکــرد! البتــه مــن شــخصیت شــما را بــا نجــوای
درونتــان نمیشناســم ،همینقــدر کــه چشــم گشــوده و ریکــوردر را طبــق
عــادت روشــن کردهایــد یعنــی شــما فــردی بــا انگیــزه و موفــق هســتید،
البتــه شــما را بشــارت کــه برویــد بخوابیــد ،فقــط قربــان دســتت آی دی
ســاقیاتان را هــم بــه مــا بدهیــد کــه روز عیــد  ۸صبــح میرویــد ســر
کالس ،کالس هــم ضبــط میکنیــد!
9 -3تــا  11صبــح :کــم کــم چشــم بــه جهــان گشــوده ایــد  ،یــا میگشــایید.
در کارهایتــان گشــایش دیــده میشــود باشــد کــه عبرتــی شــود بــرای
آینــدگان .آهــا اشــتباه شــد ایــن جملــه بــرای اینجــا نبــود راســتی! باشــد

رســتگار شــوید بــود؟!
پس باشد رستگار شوید.

 11-4تــا  ۱ظهــر :بــه قــول شــاعر «دیــر اومــدی خیلــی دیــره ولــی دیگــه
دل اســیره» ،خــب یکــم دیگــر هــم میخوابیــدی جانــم! در شــخصیت شــما
تنبلــی و بــی مســئولیتی اینهــا دیــده میشــود .در خــون شماســت اصــا
دوایــی هــم نــدارد ،رمالــم دکتــر کــه نیســتم حــاال یــک آزمایشــی چیــزی
بدهیــد خودتــان ...فکــر کنــم اینجــا باشــد عبرتــی بــرای آینــدگان داشــت
اگــر اشــتباه نکنــم!
 ۱-5تــا  ۳بعــد از ظهــر :عزیــزم نمیخواهــم بگویــم عاشــق شــدهاید،
امــا اگــر مــن هــم جــای خانــواده باشــم و گوشــی در دســت شــما ببینــم
کــه انقــدر بــا اشــتیاق بــه آن دو دســتی حتــی ســر ســفره ناهــار هــم
چســبیدهاید و بــا نیــش بــاز بــه صفحــهاش مینگریــد ،اینکــه داریــد
سانســوریا میخوانیــد بعیــد تریــن احتمالــی اســت کــه میدهــم و مــن
هــم بــا خانــواده هــم عقیــدهام کــه عاشــق شــدهاید!
 ۳ -6تــا  ۵بعــد از ظهــر :االن کــه وقــت خــواب اســت جانــم ،یکــم بخــواب!
خــواب ســفر اینهــا ببینــی .مــن هــم ســعی میکنــم برایــت یــک ســفر
ببینــم ،احتمــاال وقتــی بیــدار شــوی روانــه ات میکننــد بــروی نــان
بگیــری ،کــه یــک ســفر میــان محلــهای خــوب را برایــت رقــم میزنــد!

۷-8تــا  ۹شــب :اخبــار مملکــت را هــم دنبــال کنــی بــد نیســت هــا،
هــم  ۱۹شــبکه یــک هســت،هم هشــت و ســی اینهمــه بــی خیالــی
شــما نســبت بــه اوضــاع پیرامــون ممکــن اســت در آینــده بــه
شــما آســیب بزنــد ،زن و بچــه قــرار اســت نــان بدهیــد ،ربطــش
را نمیدانــم امــا همنقــدر کــه شــما هــم تالشــی بــرای فهمیدنــش
نمیکنیــد ،میشــود بیخیالیتــان را تحســین کــرد .یــک پــرس غــذای
مفــت و مجانــی هــم در تقدیرتــان هســت احتمــاال بــرای حــرم یــا
ســلف دانشگاســت ،در هــر صــورت التمــاس دعــا ،خداهــم رحمــش
آمــد بــه اینهمــه گشــنگی ای کــه بــه زن و بچــه نداشــته میدهیــد.
 ۹ -9تــا  ۱۰شــب :دســت مــا رمــال هــا را بســتهاند ،یــک ســفر بــی
اســتثنا بــرای همــه میدیدیــم ،کــه االن از بــاال گفتــه انــد ســفر
نبینیــد کــه چشــمانتان را میگذاریــم کــف دســتتان.
 ۱۰ -10تــا  ۱۱شــب :بــه زودی یــک کار جدیــد را شــروع خواهیــد
کــرد .خالصــه از امســال بهتــر مگــر داریــم؟! شــنبه اول هفتــه،
اول مــاه ،اول ســال! اول قــرن ،قــرن نــه البتــه اول قــرن نیســت،
حــاال میتوانیــد یــا یــک حرکتــی بزنیــد ،یــا اینکــه منتظــر شــنبهای
بمانیــد کــه اول قــرن هــم باشــد.

 ۱۱ -11تــا  ۱۲شــب :اصــا بگذاریــد دســتتان را ببوســیم کــه
ایــن موقــع شــب سانســوریا میخوانیــد ،البتــه بــا عــرض پــوزش از
صبــح انقــدر فــال ایــن یکــی آن یکــی را دیــدهام کــه االن خــط کــف
دستشــان چــون بنــده رخــت در ذهنــم پهــن شــدهاند ،چشــمانم
ســو ندارنــد فالتــان را ببینــم ،میتوانــم بــرای پــاداش ایــن ســخت
کوشــی در ایــن ســاعات شــب نســبت بــه مبــادرت شــما بــرای
خوانــدن نشــریه آرزو کنــم کــه بــه ســفر برویــد ،در آنجــا عاشــق
شــوید .حــدود یــک وعــده بعــدش هــم یعنــی یــک ســاعت ،یــک
هفتــه ،یــک مــاه ،یــک ســال یــا یــک قــرن دیگــر ازدواج میکنیــد ان
شــااهلل ،البتــه اگــر در ســفر تلــف نشــوید بــه حــق همیــن عیــد عزیــز.

فصلنامه فرهنگي طنز سانسوريا
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الهه صالحی دانشــگاه علوم پزشکی

فال فوری

۱۲-12تــا  ۱شــب :قــرار نیســت بــه هیــچ ســفر کاری ای دعــوت
شــوید ،بــه ســفر غیــر کاری هــم هــم!
عاشــق هــم نمیشــوید ،ســندی چیــزی هــم امضــا نمیکنیــد،
بیخــودی ایــن فــال را هــم نخوانیــد ،تــه لیــوان قهــوه را هــم نــگاه
نکنیــد .هیــچ خبــری نیســت ،من هم اگــر قهــوه این وقت شــب بخورم
بیخوابــی میزنــد بــه ســرم و هــزار فکــر و خیــال میکنــم ،طبیعــی
ت
اس .

۵ -7تــا ۷شــب :بــا تشــکر از اینکــه در ایــن ســاعات روز بــه جــای رفتــن
بــه مهمانــی و دیــد و بازدیــد عیــد نشســته ایــد سانســوریا میخوانیــد تــا
گامــی هرچنــد کوچــک در جهــت عــدم انتقــال ویــروس منحــوس کرونــا
برداشــته باشــید ،مــن خــودم از ســمت  V. Behdashtتشــکرات
الزم را بــه عمــل مــیآورم و وعــده میدهــم کــه ســفر هــم اگــر در
فالتــان هســت نرویــد ،خصوصــا خوزســتان کــه چنــد روز پیــش همیــن وی
بهداشــت جــان پیــام داد کــه وزیــر مــرگ کــه نیســتم ،وزیــر بهداشــتم،
وی یــا شــاید هــم وِ ی افــزود «:نریــد ســفر آقــا ،نریــد».
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