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مقدمه
رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با دبیر کل و مدیران ارشد نهاد کتـابخانه های عمومی کشور در 

اسفندماه 1389 فرمودند:
»نهاد کتابخانه های عمومی با کمک سایر دستگاه های فرهنگی و اجتماعی کشور، برنامه هایی را طراحی 
نمایند که همه ی ایرانیان اهل مطالعه شوند.« طرح »ایستگاه مطالعه« یکی از برنامه های نهاد برای عمومی 
نمودن و ارتقای سرانه ی مطالعه مفید در راستای تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری است. »ایستگاه 
مطالعه« به معنای آوردن کتابخانه به فضای ترددی مردم بوده و قفسه کتابی با پانزده عنوان کتاب مفید، 

شامل پنج عنوان کتاب کودک و نوجوان و ده عنوان کتاب مخصوص بزرگساالن است.
کتاب های کودک و نوجوان عبارت است از یک عنوان مخصوص کودکان پیش دبستانی،یک عنوان ویژه ی 
کودکان سال های آغاز دبستان و یک عنوان برای کودکان سال های پایانی دبستان می شود یک عنوان از این 
کتاب ها نیز مخصوص نوجوانان مقطع راهنمایی و عنوان دیگر خاص نوجوانان مقطع دبیرستان لحاظ شده 
و کتاب های بزرگساالن با موضوعاتی نظیر دین، داستان، شعر، خاطره و طنز، خانواده، تاریخ، اندیشه علوم 
و فنون، ادبیات و دانستنی های عمومی و دو عنوان برای بزرگساالن با تحصیالت کمتر از مقطع راهنمایی 

درنظر گرفته شده است.
هر فرد می تواند با مراجعه به این ایستگاه، کتاب مورد عالقه خود را انتخاب و در محل ایستگاه و یا هر محل 
دیگری مطالعه کرده و حداکثر پس از پانزده روز به همین ایستگاه یا هریک از ایستگاه های مطالعه در سراسر 

کشور و یا به یکی از کتابخانه های عمومی تحت پوشش نهاد کتابخانه های عمومی باز گرداند.
در قسمت پایین هر ایستگاه مطالعه، محلی برای بازگرداندن کتاب های مطالعه شده تعبیه شده است؛ که 
در این محل می توانید پیشنهادهای خود را برای اجرای بهتر این طرح ارائه نمایید. همچنین می توانید 
نظرات، پیشنهادها و انتقادهای خود را به شماره پیامک 50002356 )اداره ایستگاه های مطالعه( ارسال 
نمایید. انتظار مجریان طرح از مردم فهیم و فرهنگ مدار ایران اسالمی، دقت در حفظ و نگهداری و 

تحویل به موقع کتاب است.
چنانچه عالقه مند به نگهداری کتاب ها برای خود باشید می توانید بابت هر جلد کتاب مبلغ دو هزار تومان به 
حساب 123 به نام موسسه انتشارات کتاب نشر نزد بانک تجارت و ملی در کلیه شعب کشور و یا به شماره 
کارت ملی 6588 9951 9911 6037 و کارت تجارت 4492 9166 5399 6273 به نام موسسه انتشارات 
کتاب نشر واریز کنید. جهت پرداخت هزینه کتاب با استفاده از تلفن همراه با شماره گیری کد 123#*724* 

از طریق صفحه کلید تلفن همراه خود اقدام نمایید.
خیرین عزیز می توانند با تامین هزینه یک یا چند ایستگاه مطالعه در طول یک سال و یا تامین منابع 
آن در راستای تقویت و گسترش طرح، مساعدت الزم را مبذول نمایند. شماره تلفن 88802191 داخلی 
111 و 113 و آدرس اینترنتی mosharekatha@Iranpl.ir و آدرس: تهران، خیابان فلسطین، 
پایین تر از بلوار کشاورز، کوچه شهید ذاکری، پالک 9 واحد مشارکت های نهاد، در خدمت پاسخگویی 

به سواالت این عزیزان خواهد بود.
از آنجا که بعضی از کتاب های این طرح در مسابقات فرهنگی کتابخوانی در سطح ملی ارائه می شود، 
می توانید از طریق سایت های www.booki.ir و www.iranpl.ir اطالعات تکمیلی را دریافت کنید.

                                               
                                                                  منصور واعظی

                                                                        دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی
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زنان خروســی،  مردان زیــــــر زمیــــنی

از صب��ح ب��ه چیدن کتاب ها در قفس��ه مش��غول هس��تیم. اوس��تایامن می گوید: آن 

کتاب های نان و آب دار را جلوی چشم بچین و آن کتاب هایی که نه خیر دنیا و آخرت برای 

نویسنده شان دارند نه برای ما، آن پشت و پسل قایم کن. پپه هایی که این ها را می خوانند 

خودش��ان می روند پیدایش��ان می کنند. ما فکر می کنیم کتاب ها هم خوشبخت و بدبخت 

دارند. بعضی هایش��ان آنقدر مش��ری دارند که خدا می داند و بعضی هایشان که از رس و 

ریختشان معلوم است نویسنده هایشان حداقل دیپلم دارند، هیچکس رساغشان منی رود. 

این را به اوس��تایامن می گوییم. اوستایامن می گوید: ما مرده شور هستیم. بد و خوب 

را باید آب کنیم. همین موقع که ما و اوستایامن در حال گفتامن فلسفی و ریخت شناسی 

کتاب هس��تیم، یک دخر و پرس وارد کتاب فروشی می شوند، پرسه می گوید: کتاب عاشق 

شدن در دقیقه نود را دارید؟ 

بع��د یواش در گوش دخره می گوید: این بهرین کتاب فلس��فی اس��ت که تا به حال 

خوان��ده ام حت��ی از کتاب های ر. ا و ف. ر هم بهر اس��ت، من زی��اد کتاب می خوانم ولی 

این یک چیزه دیگه اس��ت. ما می گوییم: آن کتاب را نداریم. پرس چهره اش در هم می رود 

می گوید: خوب کتاب صد و پنجاه ثانیه تا عشق را چی؟ و به دخر می گوید: تاثیر این یکی 

کمر اس��ت مثل آن یکی معجزه منی کند ولی تاثیرش طوالنی تر اس��ت. ما می گوییم: آن را 

هم متام کرده ایم. دخر می گوید: کتاب »پرس ها درباره دخر ها چه چیزی می داند که نباید 

بدانند و چه چیزی منی دانند که باید بدانند« را دارید؟ وبعد در گوش پرسه می گوید: این 

کتاب ش��اهکار روان شناسی مدرن و پست مدرن است. حتامَ باید بخوانی. ما می گوییم با 

عرض معذرت این شاهکار را هم پیش پای شام متام کردیم. صورت هایشان در هم می رود 
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و می گویند: مردم را مس��خره کرده اید. کتاب فروش��ی یتان را جمع کنید. وقتی س��ه تا از 

شاهکارهای مهم تاریخ ادبیات، فلس��فه و روان شناسی عشقی را ندارید، بیخود کرده اید 

کتاب فروش��ی راه انداخته اید و بعد می خواهند کتاب فروش��ی را به نشانه اعراض ترک 

کنند که اوس��تایامن می پرد وس��ط و می گوید: چند دقیقه صرب کنید، االن جورش می کنم، 

بعد به ما می گوید: بپر از جواد عشقی، همه این شاهکار ها را بگیر و بگو شاهکار جدید 

ه��م دارد بدهد، بجنب تا مش��ری نپریده. ما هم جلدی می رویم مغازه جواد عش��قی. 

جواد آقا می گوید: این کتاب ها که تو می خواهی زیر زمینی هس��تند. خواهان زیاد دارند 

ولی محض روی گل اوستات می دهم بربی. بعد می رود زیرزمین کتاب ها را می آورد و به 

ما می دهد. ما هم خوش��حال از اینکه در حال گس��رش فرهنگ عمومی مطالعه هستیم 

کتاب ها را به دخر و پرس می رسانیم و آن ها خوشحال راهی خانه می شوند. خدا پدر این 

جواد آقا عشقی را بیامرزد که به فرهنگ این کشور خدمت می کند. 

توی کتاب فروشی نشسته ایم دو تا خانم مسن وارد مغازه می شوند و دنبال کتاب های 

کنکور می گردند. از آنجایی که ما آدم فضولی نیس��تیم به حرف های خصوصیشان که در 

گوش همدیگ��ر داد می زنند توجهی منی کنیم تا بفهمیم اولی به دومی می گوید: خواهر! 

می گن رشته هرنی بهره. پرساش رمانتیک ترن. 

دومی جواب می دهد: ماتیک ترن؟! من پرس ماتیکی می خوام چیکار؟! 

اول��ی می گوید: ن��ه خواهر. رمانتیک ت��ر. دومی می گوید: ش��وهر رمانتیک می خوام 

چیکار. ش��وهر باید کاری باش��ه. این شوهر قبلی گور به گور شدم هرنی مرنی بود دیگه. 

خیر رسش نقاش س��اختامن بود. چه گلی به رسم زد؟ نه خواهر. رش��ته مهندس��ی خوبه. 

می خوام مهندسی قبول بشم. ما می خواهیم دخالت کنیم ولی اوستایامن مانع می شود و 

می گوید: بگذار این دوشیزه ها تو انتخاب رشته آزاد باشن. 

بعد دوتا خانم با لباس های سفید و کلی سنگ ها رنگی که آویزان گردنشان شده وارد 

کتاب فروشی می شوند و دنبال چیزی به اسم انرژی می گردند. 

اولی می گوید: استاد کامبیز گفته: کتابای سفید انرژی دارن، سعی کنید کتابای سفید 
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بخونید. 

دومی جواب می دهد: اس��تاد پریس��ا این اعتقاد رو نداره. استاد پریسا می گه: فقط 

رنگ آبی آرامش بخش��ه، منم کل کتابای کتابخونه ام آبیه. چند تا کتاب به اندازه قطر ۷۰ 

س��انتی مر کم دارم تا کتابخونه ام تکمیل بشه. استاد پریسا می گه: این سیاهی های داخل 

کتاب انرژی منفی داره. داخل کتابا باید سفید باشه تا مغزمون پر از انرژی مثبت بشه. 

اولی می گوید: بابا این پریسا رو ول کن بیا رس کالسای مدیتیشن استاد کامبیز، ما متام 

خومنون رو با متد فنگش��ویی استاد کامبیز طراحی کردیم. انرژی داره از در و دیوار به ما 

ی��ورش می اره. خیلی هم کالس داره. همه وس��ایلمون رو انداختیم دور. فقط یک موکت 

سفید وسط خونه پهنه. هر کی می اد تو خونه انرژی مثبت تنفس می کنه. 

 ما خواستیم برویم و آدرس این فنگ شویی را از آن خانم بگیریم تا ما هم فرش هایامن 

را بدهیم

آنجا بش��ویند تا فرش هایامن کمی روش��ن ش��وند، اوس��تایامن زود تر پرید و آدرس 

منزلشان را گرفت تا در ارسع وقت برود رس وقت اسباب و اثاثیه شان. 

اوستایامن که با خانم ها بیرون رفت، دو پرس جوان وارد کتابفروشی می شوند که کالً 

شاد هستند از ما می پرسند: کتاب های طنز چی دارید؟ 

ما می گوییم: چرند و پرند دهخدا هست. 

آن ها می گویند: چرت و پرت نه. کتاب های خنده دار می خواهیم. مثل رسیال خوش 

نشین ها و فیلم اخراجی ها و افراطی ها. از همین ها که جدیدا ً هم بلوتوث می کنند خوب 

است مثل آلو و یارو و این ها که توی جمع با بچه ها بخوانیم و بخندیم. 

م��ا می گویی��م: داریم اما زیر زمینی اس��ت. بعد از زیر زمین چند تا کتاب برایش��ان 

می آوریم. 

آن ها می روند و ما می نشینیم و یک قهوه قند پهلو برای خودمان می ریزیم تا بخوریم 

که یک خانم و آقای جوان که به زور کنار هم راه می روند وارد مغازه می شوند. 

آقا می گوید: کتاب مردان ونوسی و زنان زیر زمینی را دارید؟ 
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ما می گوییم متام کرده ایم. 

خانم می گوید: زنان بدون مردان را چی؟ 

ما می گوییم این یکی را داریم. 

آقا می گوید: جرات داری آن کتاب منحرف را بیاور. 

ما می ترس��یم و کتاب را منی آوریم. خانم می گوید: به اینجام رسیده و بعد گلوی خود 

را نش��ان می ده��د و بعد اضافه می کند: همین امروز می رم طالق��ت می دم. آقا می گوید: 

ت��ا وقتی زن منی اجازه منی دم از این کتابای بی ناموس��ی بخون��ی. زن هم مگه بدون مرد 

می ش��ه. خانم می گوید: وقتی طالقت دادم می فهمی. آقا می گوید: تو اش��تباه می کنی یا 

یک چیزی می خوری یا کار دیگری در همین مایه ها می کنی که با رضبه کیف خانم نقش 

زمین می شود. 
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راز یا توصیه هایی برای قورت دادن قورباغه ها

۱- مختان را خانه تکانی کنید. مواظب باشید زیاد تکان تکانش ندهید. اگر از مختان تا به 

حال استفاده نکرده اید، بگذارید همین طور بسته بندی شده باقی مباند. اگر از مختان سوء 

اس��تفاده کرده اید، جلوی بچه ها و جایی که خان��واده زندگی می کند، خالی اش نکنید. اگر 

کسی مختان را خورده، مخ اش را تلیت کنید. اگر کسی مختان زده، مخ اش را آنقدر بزنید تا 

آدم شود. اگر مختان معیوب است به ادامه توصیه های ما گوش دهید. خالصه مخ تارید. 

۲- زندگ��ی را در آغوش بفرشی��د. گفتم زندگی را در آغوش بگیرید با ناموس مردم چه کار 

دارید؟ این طوری زندگی شام را در آغوش می گیرد و اگر برادر یا پدر ناموس مردم پیدایش 

شود، طوری ولتان می کند که با رس به زمین بخورید. به دامان طبیعت بروید و با خودتان 

زمزمه کنید: همه چی آرومه. من چقدر شل مغزم. فقط مواظب باشید کسی آن دور وبر ها 

نباشد. برایتان حرف در می آورند. پیش در و همسایه خوب نیست. 

۳- اگر زیادی احساس خوشبختی می کنید؛ ازدواج کنید. دوره فالسفه به پایان رسیده و بعد 

از ازدواج یک اتفاق بیش��ر برایتان منی افتد، بدبخت می شوید. به هر حال از بالتکلیفی و 

الکی خوشی بهر است. حداقل یک درد مشرک با همرستان پیدا می کنید و هر روز و شب 

همدیگر را فریاد می کنید. 

۴- بخش��نده باشید: اگر کس��ی با جوراب گِلی روی بالش شام راه رفت، موقع خواب روی 

بالش و ملحقات بالش��ش راه نروید. اگر کسی سوس��ک در چای شام انداخت، موش توی 

قهوه اش نیاندازید. اگر کس��ی ش��ام را به نام حیوانات اهلی صدا کرد، او را به نام جانوران 

موذی صدا نکنید. اگر کس��ی اعصابتان را خط خطی کرد، بدنش را خط خطی نکنید. اگر 

دچار گاز گرفتگی ش��دید، کسی را گاز نگیرید. اگر کسی دنبالتان کرد، حتام فرار کنید. اگر 
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کسی زیر آبتان را زد، جوری توی گوشش بزنید که نفهمد از کجا خورده است. بخشش هم 

حدی دارد. 

۵- ش��اد باش��ید: بخند به روی دنیا، تا دنیا آن روی سگش باال نیاید. اگر قرض باال آورده اید 

و بدهکارید، بخندید. زندان هم خوش��ی های خودش را دارد. اگر از کارتان اخراج شده اید 

بروی��د و ب��ه کارفرمایتان بخندید. اگر از همرستان جدا ش��ده اید بروی��د و به مادر زنتان 

بخندید. خالصه جوری به دنیا بخندید که دنیا جرات نکند به شام بخندد. 

۶- سفر کنید: تا خام هستید سفر کنید. اگر پخته شوید دیگر کار از کار می گذرد. در سفر، 

جوجه کباب را فراموش نکنید. البته به مرغ و خروس مردم هم کاری نداش��ته باش��ید. رس 

جای پارک و جای چادر زنی با دیگران دعوا نکنید. اصال منی خواهد بروید سفر. توی خانه 

مبانید. چون ممکن است اتوبوستان چپ کند یا قطارتان از ریل خارج شود یا خدایی نکرده 

هواپیامیتان توپولف باشد. 

۷- چیزه��ای مصنوع��ی را از زندگیتان دور بریزید. اگر احس��اس پیری می کنید دندان های 

مصنوع��ی همرست��ان را دور بریزی��د تا دیگر نتواند ش��ام را گاز بگیرد. فقط اش��کال کار 

اینجاست که بعدش مجبور می شوید، آدامسش را برایش بجوید و شب ها که برای خوردن 

آب از خواب بیدار می ش��وید، آب دیگر مزه دهان همرستان را منی دهد و بعد از خوردن 

آب، دندان های همرستان را در دهانتان حس منی کنید. 

۸- عادت های بد را ترک کنید. منظورم عادت هایی مثل سیگار کشیدن بود نه همرستان.
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مرتو حیــــوان نجیبـــــی است 

تصور کنید پنجاه سال پیش از کودکان دبستانی در یک دهکده دور در ایران خواسته اند 

که درباره مرو انشا بنویسند. در ضمن معلم برای آنان توضیح داده است که مرو گونه ای 

از حمل و نقل است که در زیِر زمین جریان دارد چند منونه از انشاهای نوشته شده را در 

زیر می خوانیم: 

انش����������ا اول: 

من در ابتدا باید بگویم که مرو حیوان مفیدی اس��ت. مرو حیوانی اس��ت که در زیر 

زمین زندگی می کند و آدم ها برای بارکش��ی و س��واری از آن اس��تفاده می کنند. حتی این 

حیوان آنقدر مفید است که از شیر و پهن آن هم در شهرهای خارج استفاده می شود. حتی 

مردم خارج برای شخم زدن زمین هایشان آن را به خیش می بندند. مرو حیوان نجیبی است 

چون می گویند مردم چند نفری پشت حیوان می نشینند ولی آخش هم در منی آید، نه مثل 

خِر مش عباس که دیروز ما سه نفری پشت آن نشسته بودیم، آنقدر نانجیبی و لگد پرانی 

کرد که هر س��ه تامان روی زمین افتادیم. پدرم می گوید: اگر مرو به روس��تای ما بیاید متام 

علوفه مان را یک روزه می خورد ولی عوض آن با گوش��تش می شود همه مردم شهر را سیر 

کرد. پدرم می گوید خوردن گوشت مرو مکروه است. حکم گوشت خر را دارد. من به پدرم 

می گویم بیا گاو هایامن را بفروش��یم و مرو بخریم. پدرم می گوید چیزی که زیر زمین راه 

برود به درد ما منی خورد و به درد   هامن خارجی ها می خورد که هیچ چیزشان شبیه آدمی 

زاد نیست. 

ما از این انشا نتیجه می گیریم که مرو حیوان خوب و به درد بخوری است و هر کس 

یک جفت از آن را باید داشته باشد. 
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انش���������ا دوم: 

بر همگان واضح و مربهن اس��ت که مرو یک نوع کرم خاکی بزرگ اس��ت که در زیر 

زمین تونل می کند. شاید هم یک نوع جانور موذی است که در قنات های خارج وجود دارد. 

مردم آنجا پول می دهند تا سوار اینجانور شوند. ممکن است یک روز مرو زمین را بکند و 

از روستای ما رس در بیاورد، ما آن وقت باید با بیل آنقدر مرو را بزنیم تا مبیرد یا فرار کند 

چون مرو زمین های کش��اورزی ما را خراب می کند و احتامل دارد آب قنات را نجس کند. 

پدرمان می گوید: من اگر مرو را ببینم می فرس��تمش خان��ه کدخدا را خراب کند که خانه 

خرامبان کرد. ننه مان می گوید: مرد این حرف ها را نزن یک وقت به گوشش می رسد. پدرمان 

می گوید: من توی خانه خودم هم منی توانم حرف بزنم. آخر از کجا می شنود. ما آرزو داریم 

اگر یک وقتی مرو به روستای ما آمد خانه های بین خانه ما و خانه حسن این ها را خراب 

کند تا ما با هم همسایه شویم. 

ما از این انشا نتیجه می گیریم که مرو جانور موذی و به درد نخوری است و روستا ها 

را خراب می کند. 

انش���������ا سوم: 

من باید در مورد مرو بگویم که آنچه بر همگان واضح و مربهن اس��ت این اس��ت که 

اینجانور مال از ما بهران است که در زیر زمین زندگی می کنند. و ما نباید به آن فکر کنیم 

چون از ترس، شب ها خوامبان منی برد و حتی منی توانیم شب ها تنهایی دست به آب برویم. 

اجنه شب ها سوار مرو می شوند و متام زیرزمین را می گردند و اگر کسی شب ها آب جوش 

روی زمین بریزد، مرو را می س��وزاند و اجنه هم او را نفرین می کنند و او دیوانه می شود. 

مش حس��ن می گوید یک ش��ب در دره جنی باغش را بیل می زده، که یک دفعه بیلش به 

مرو گیر می کند و مرو از زمین بیرون می آید و او را تا ده دنبال می کند. مش حسن مرو 

را به ظفر جنی قس��م می دهد که او را ول کند و مرو هم به او می گوید که دفعه آخرش 

باشد که شب ها باغش را بیل می زند. مش حسن می گوید از آن شب به بعد هر شب خواب 
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مرو عصبانی را می بیند که دنبالش می کند. مش حسن ما را نصیحت می کند که دست از 

رس مرو برداریم و انشایش نکنیم. ما به او می گوییم که این موضوع را آقا معلمامن داده. 

مش حسن می گوید: آقا معلمتان غلط کرده با تو. مرتیکه فکر می کند حاال که از شهر آمده 

می تواند هر چه خواست توی کله بچه های ما فرو کند. 

ما از این انش��ا نتیجه می گیریم که درباره مرو نباید انش��ا بنویسیم چون اگر این کار 

را بکنی��م از م��ا بهران ما را اذیت می کنند و حتی اگر معلمامن هم گفت، این کار را نباید 

بکنیم. 

حاال تصور کنید جایزه بهرین انشا سفر به اروپا و بازدید از مرو باشد و صاحبان این 

سه انشا هم انتخاب شده باشند.  
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چگونه با ادب و با اخالق باشیم

بر همگان واضح و مربهن است که ما باید به دیگران احرام بگذاریم و به هر کسی که 

دیدیم سالم کنیم. البته باید یادمان باشد که در طول روز به یک نفر صد بار سالم نکنیم. 

چون من این کار را کردم و عمویامن به من گفت: گوساله! خسته شدم آنقدر جواب سالم 

تو را دادم. عمویم راست می گوید. هر چند کمی بی ادب است و باید به پدربزرگم بگویم 

ادبش کند. 

ما باید به معلمامن احرام بگذاریم و او را دوس��ت داش��ته باش��یم. هر چند دوست 

داش��ن بیش از حد معلم خوب نیس��ت و باعث اذیت معلم و خودمان می شود. چند روز 

پیش کیف پول آقا معلم را دس��ت اصغر دیدم. گفت��م: اصغر کیف پول آقا معلم پیش تو 

چه کار می کند؟ 

اصغر گفت: چون من آقا معلم را بیش از حد دوست دارم، کیفش را یادگاری برداشته ام 

تا هر وقت دمل برایش تنگ شد کیفش را نگاه کنم. دیروز که دیدم اصغر فلک شد، فهمیدم 

دوست داشن بیش از حد معلم خوب نیست. 

ما نباید به دیگران دروغ بگوییم و به آن ها تهمت بزنیم و پشت رسشان غیبت کنیم. 

بابایامن دیروز می گفت: هیچوقت مثل آقای همس��ایه نباش که آشغال هایش را از پنجره 

توی کوچه پرت می کند و با زنش صبح تا ش��ب جر و بحث و دعوا راه می اندازد. مامامنان 

داد زد: آقای نصیحت گو. چرا آشغال ها را چند ساعت پیش از پنجره به بیرون شوت کردی. 

بیا ببین چه بلبش��ویی ش��ده. پالستیک پاره شده و آشغال ها وس��ط خیابان پخش شده و 

گربه ها هجوم آورده اند وسط خیابان. االن یک ماشین یک گربه بینوا را زیر کرد. بابایامن 

یواشکی کنار پنجره رفت و کوچه را دید زد و گفت: من نبودم. آقای همسایه بود. مامامنان 
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گفت: چرا دروغ می گویی خودم دیدم که تو پرت کردی. بابایامن در حالی که عرقش را پاک 

می کرد، یواش گفت: خانم پیش بچه بد آموزی دارد. اون روی س��گ مرا باال نیاور. مامانم 

گفت: اگر باال بیاید مثالً چی کار می کنی؟ بعد بابایامن یک کارهایی کرد و مامامنان کارهای 

بابایامن را جواب داد. 

ما خودمان آنقدر فهم و شعور داریم که بقیه ماجرا را سانسور کنیم. 

ما نباید شوخی های بی جا و بی معنی با همکالسی ها و دوستامنان کنیم. مثالً چند روز 

پیش حس��ن ما را هل داد و ما توی جوی آب افتادیم. گفتم: حس��ن چرا این کار را کردی. 

فکر نکردی خطرناکه حسن. گفت: شوخی کردم. من هم متام کتاب ها و دفر هایش را پاره 

کردم و با سنگ رسش را شکستم و بعد به خانه شان زنگ زدم و گفتم: حسن تصادف کرده 

و االن وسط خیابان افتاده است. مادر حسن غش کرد و پدرش یک سکته ناقص زد. من در 

حالی که غش غش می خندیدم گفتم: ش��وخی کردم. با مزه بود؟ ولی مثل اینکه شوخی ام 

زیاد با مزه نبود. 

من از این انش��ا نتیجه می گیرم که انش��ا من بهرین انشا دنیاست و معلمامن باید به 

من بیست بدهد. البته این فقط یکی از هرن های من است و من هرنهای دیگری هم دارم 

به قول خواهرمان از هر انگش��تم یک هرن می زند بیرون. که اگر تعریف از خود نباشد در 

انشاهای بعدی در مورد این هرن ها صحبت می کنم. 

در پایان از حسن و اصغر و خانواده عزیزم که من را در نوشن این انشا یاری کرده اند 

تشکر می کنم. 
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در مورد روزه هرچه می دانید بنویسید. 

البته آنچه بر همگان واضح و مربهن اس��ت و بر ما واضح و مربهن نیس��ت این است 

که روزه چیست؟ 

بعضی از افراد روزه را می گیرند و بعضی آن را می خورند و ما در   نهایت نفهمیدیم که 

روزه گرفتنی است و یا خوردنی است. اما فکر می کنیم روزه خوردنی مفیدی است و برای 

مس��افر و غش و ضعف و زخم معده بس��یار مفید است. آقاجان ما زخم معده دارد و هر 

س��ال مقداری روزه می خورد. دایی ما غش و ضعف دارد و عموی ما هم چند س��ال است 

که در ماه رمضان مسافر است و همگی دور هم روزه می خورند و حالشان خوب می شود. 

مامامنان می گوید: تو این مش��کالت را نداری و بهر است روزه بگیری، البته کله گنجشکی. 

ما معنی کله گنجشکی را نفهمیده ایم و هرچه گشتیم کله گنجشک را هم پیدا نکردیم، ولی 

گنجشکی که اصغر گرفته بود، فردای آن کله نداشت و ما فکر کردیم روزه کله گنجشکی به 

این مربوط است،   ولی نبود. 

ما در ماه رمضان دو چیز را از همه بیشر دوست داریم: اول زولبیا و بامیه سفره افطار 

و دوم زولبیا و بامیه سفره سحری. البته دعاهای افطار و سحری را هم خیلی دوست داریم، 

حتی بیشر از آن دوتای قبلی و این را اول نگفتیم که ریا نشود و این را آقاجان گفته است 

و از یک چیز خیلی بدمان می آید، اینکه سحر ها ما را بیدار منی کنند و می گویند تو هنوز 

بچ��ه ای و بای��د بخوابی تا کرسی خواب نکنی. ما در صبح ها که بیدار می ش��ویم مادرمان 

می گوید س��حر هرچقدر صدایت کردیم بیدار نش��دی و خدا بدون سحری هم روزه تو را 

قب��ول می کند و بیا صبحانه بخ��ور و بعد تا ناهار چیزی نخور. ما هم لج می کنیم و بدون 

صبحانه به مدرسه می آییم و زبامنان را به اصغر و حسن نشان می دهیم که از زبان آن ها 
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سفید تر است و آن ها می فهمند که ما از آن ها روزه تریم. 

البته یک دفعه که اصغر زبانش را نش��ان داد، م��ا روی آن تف کردیم و از آن به بعد 

دیگر اصغر زبانش را به ما نشان منی دهد و می گوید: اگر زبانش را نشان بدهد ریا می شود 

و روزه اش قبول نیست. پدر و مادرمان به ما گفته اند که در ماه رمضان نباید دروغ بگوییم 

و کارهای بد انجام دهیم و نباید کسی را اذیت کنیم. ما هم در ماه رمضان هر وقت دیر 

کنیم، دروغکی به آقای ناظم منی گوییم که مادرمان مریض بود یا پدربزرگامن را برده بودیم 

پارک و هر وقت غیبت داش��تیم، منی گوییم که عموی پدرمان فوت کرده بود یا آنفوالنزای 

ن��وع اول اچ وان ان وان از ن��وع خوکی گرفته بودیم و به آقای مدیر منی گوییم که پدرمان 

رفته ماموریت و نتوانسته به انجمن اولیا و مربیان بیاید و می گوییم منی خواست به انجمن 

پول بدهد، نیامد. دیگر کله اکرب را الی نرده های کالس فرو منی کنیم و در چایی معلم ها تف 

بزرگ منی کنیم. دیگر به بچه ها در حیاط مدرسه پشت پا منی زنیم تا با رس به زمین بخورند 

و دیگر موی خواهرمان را در خواب به تخت منی بندیم و آقانجف پیرمرد همسایه را وسط 

خیابان ول منی کنیم تا به ما و مادرمان فحش بدهد. ما در ماه رمضان سعی می کنیم بچه 

خوبی بش��ویم، برعکس پدر و مادرمان که دروغ می گویند و ما را هم مجبور می کنند که 

دروغ بگویی��م که آن ها خانه نیس��تند. آقای ناظم هم در ماه رمضان هر کس��ی کار بدی 

می کند، ما را با کمربند سیاه و کبود می کند و حرف های ما را باور منی کند. آقای معلم هم 

به انش��ای ما که راست اس��ت منره صفر می دهد و به کامبیز که همیشه دروغ می نویسد 

منره بیست می دهد. 

و ما از این انشا نتیجه می گیریم که روزه چیز خوبی است و فایده های زیادی هم دارد. 
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نامه به ادیـــــــــسون

سالم آقای ادیسون

چند وقتی اس��ت که قدر و منزلت شام بیشر برای من و خانواده ام روشن شده است 

و مادر پیرم همیشه شام را دعا می کند و می گوید خدا پدر و مادر ادیسون را بیامرزد. 

چند وقت پیش به خاطر اینکه شنیده بودم، زن چراغ خانه است، می خواستم ازدواج 

کنم. با چند نفر مش��ورت کردم. اول به یک لوس تر فروش��ی ب��زرگ رفتم. گفتم: آقا چراغ 

خوب دارید؟ 

گفت: داریم. چند تا می خواهی؟ 

گفتم: یک چراغ تکی می خواهم که تا آخر عمر خانه ام را روشن کند. 

گفت: ما چراغ تک منی فروش��یم. اصالً چه معنی دارد آدم یک چراغ داشته باشد. شام 

باید مثل خود من چلچراغ بخرید. 

گفتم: اما من پومل به یک چراغ هم منی رسد. تازه مگر ندیده اید که این بابا برقی بی نوا 

با آن موهای سپیدش چقدر توی تلویزیون همه را به خاموش کردن المپ اضافی نصیحت 

و ارشاد می کند! 

گف��ت: خ��وب اگر این طور اس��ت برو رساغ المپ فروش��ی. در ضم��ن بابا برقی هم 

احرام��ش واجب ولی اگر یک المپ داش��تی و آن یکی هم س��وخت، چه خاکی به رست 

می کنی؟ به عالوه، ما می توانیم. دارندگی و برازندگی. 

گفتم: خداحافظ. 

رفتم به یک مغازه المپ فروشی. 

گفتم: چراغ خوب دارید؟ 
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گفت: چه نوع می خواهی؟ کم مرصف، پر مرصف، کوچک، بزرگ، مهتابی، آفتابی؟ 

گفتم: کم مرصف باش��د بهر است. از قدیم هم روی یار را به مهتاب تشبیه کرده اند. 

پس مهتابی هم باشد. در ضمن به اندازه وسع من باشد. 

مغازه دار گفت: حتی خود ادیسون هم در اخراع یک همچین المپی مانده است. شام 

باید چراغ پیه سوز یا گرد سوز بخری با این پول کم. 

گفتم: ما خودمان یکی از این چراغ های قدیمی توی خانه داریم که خیلی هم دوستش 

داریم. 

گف��ت: خدا برایت حفظش کن��د. خوب برو تا آخر عمر ور دل   هامن چراغ قدیمی ات 

بنشین. 

چند روز پیش نا امید و افرسده توی خانه نشسته بودم که دیدم دارند در می زنند. 

رفتم دم در. المپ مهتابی کوچک همسایه بود که برایامن آش نذری آورده بود. المپ 

خوبی بود. از او خوشم آمد و با مادرم رفتیم و به همسایه گفتیم: ما خواهان المپ مهتابی 

کوچک شام هستیم. اگر کم مرصف هم باشد بهر است. همسایه گفت: ما در خانه المپ 

فراوان داریم و اتفاقاً این یکی کم مرصف ترین آن هاست. ما هم المپ همسایه را به خانه 

آوردیم و حاال هم خانه ما از وجود همین المپ و چراغ گرد سوز قدیمیامن روشن است. 

البته این داس��تان ربطی به دعای خیر مادرم در حق شام ندارد. چون این روز ها زیاد 

برق می رود، هر وقت برق می رود، مادرم می گوید: خدا پدر و مادر ادیسون را بیامرزد. 
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نامه به گراهام بل

سالم آقای گراهام بل 

شنیده ام شام مخرع معروف تلفن هستید و جمله معروف »واتسون، واتسون. بیرون 

بی��ا. بیرون بی��ا. از دل خاک بیرون بیا.« هم اولین بار از زبان ش��ام خارج ش��ده و پس از 

طی کردن چند س��یم به یک گوشی دست س��از مخابره شده است. _البته کارتونی که من 

دیدم در مورد یک چغندر بزرگ بود. _ گراهام بل عزیز. کاش هیچگاه این تلفن لعنتی را 

منی ساختید. کاش هنوز هم برای فرستادن پیغام از تلگراف و دود و کبوتر و چاپار استفاده 

می کردیم. الاقل می دانس��تیم که خواه ناخواه پیغام به طرف مقابل می رسد. کاش به جای 

تلفن، بیل و کلنگ را دوباره اخراع می کردید. حداقل فایده اش این بود که روی کشاورزی 

سنتی تاکید می کردید یا آفتابه با کنرل از راه دور می ساختید، الاقل به درد ترویج فرهنگ 

س��نتی می خورد. راستش این تلفن من چند وقتی اس��ت که بر خالف می مل رفتار می کند. 

صدای کسانی را که دوست دارم بشنوم از من دریغ می کند و در عوض صدای کسانی را که 

مایل نیستم بشنوم به گوش من می رساند. خیال نکنید که من یک عاشق هستم و صدای 

همرس یا فرزندان یا دوس��تان یا صدای سخن عشق برای من خوش است و صداهای دیگر 

ناخوش. ابداً نقل این حرف ها نیست حتی صدای سخن عشق این روز ها برای من به دسته 

دوم صدا ها، یعنی صداهای ناخوش پیوسته است. 

بگذاری��د واضح و بی پرده بگویم: چند روزی اس��ت یا در واقع چند ماهی اس��ت که 

منتظ��رم بخ��ش مالی اداره محل کارم ی��ا افرادی که به آن ها به صورت دس��تی پول قرض 

داده ام، زنگ بزنند و بگویند: دوس��ت عزیز پول شام آماده است. شامره حساب می دهید 

یا شخصاً تحویل می گیرید و این صدا اکنون برای من تبدیل به یک آرزو و رویا شده است 
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و به لطیف ترین و آس��امنی ترین صدا ها بدل ش��ده اس��ت. واضح تر بگویم که نوع صدا 

برایم مهم نیس��ت بیشر محتوای مکامله برایم اهمیت دارد. این صدا حال می تواند صدای 

فرشته مهربان باشد یا دراکوال. از طرف دیگر در این وضعیت بی پولی، خانواده و دوستان 

و صدای س��خن عش��ق، هر کدام که زنگ می زنند تقاضای مالی دارند و من را رشمس��ار 

خودش��ان می کنند. حتی دوس��تان دور دوران رسبازی و دبس��تان هم این روز ها به بهانه 

احوال پرس��ی رساغ مرا می گیرند و تقاضای مالی دارند. طلبکاران هم در این میانه جایگاه 

ویژه و اختصاصی دارند. 

حاال در این وضعیت بغرنج به من حق می دهید که از دس��ت ش��ام و اخراع شام به 

ش��دت ناراحت باشم. کاش دس��تگاهی اخراع می کردید که بدهکاران را وادار می کرد که 

بدهی خود را بپردازند و طلبکاران را به نوعی دک می کرد. 
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نامه به داروین 

سالم جناب داروین 

می خواستم خدمت ش��ام عرض کنم که عجب نظریه ای است این نظریه تکامل شام. 

چند روزی اس��ت این نظریه ش��ام، خواب را از چشامن من ربوده است. اینکه چگونه این 

همه انس��ان با عقل و هوش از نوادگان میمون های دلقک هستند، آدمی را به حیرت فرو 

می برد. گاهی از اینکه س��ال هاس��ت اجدادمان را پشت می له های قفس نگه می داریم و 

ب��ه حرکات آن ها می خندیم، از رشم گونه هایم رسخ می ش��ود. گاهی فکر می کنم کاش در 

کودکی با شام و نظریات شام آشنا می شدیم و این همه سنگ و کلوخ در باغ وحش به سوی 

اجدادمان پرتاب منی کردیم. من با اجازه شام به این نتیجه رسیده ام که بعضی از انسان ها 

حاصل تکامل حیوانات دیگر هم می توانند باشند، مثالً آدم وقتی بعضی از جوان های این 

دور و زمان��ه را می بیند، حیرت می کند و ش��باهت عجیبی بین این ها و جوجه تیغی های 

موزامبیکی کشف می کند. گاهی اوقات روابط بین جوان ها مخصوصاً روابط جنس مخالف 

آدمی را یاد غصه کالغ و روباه می اندازد. گاهی برخی از آدم ها آنقدر رفتار عجیب و غریب 

از خود نش��ان می دهند که آرزو می کنم، کاش با   هامن اجدادش��ان زندگی می کردیم نه با 

نوادگان تغییر ش��کل داده شان. خدا معلم ابتداییامن آقای بنده زاده را بیامرزد. همیشه به 

همش��اگردی هایم و گاهی به خود من می گفت: گوس��فند. گاهی اوقات هم ما را به نام 

گوس��اله و کره بز صدا می کرد. از باقی صفت هایی که این مرد بزرگ به ما نسبت می داد، 

که بگذریم، همیش��ه گامن می کنم، این مرد فرزانه به درک و فهم خوبی از نظریه تکامل 

رسیده بود. 

آق��ای داروین من با متام احرامی که برای ش��ام و نظریه ت��ان قائلم گاهی اوقات فکر 
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می کنم این نظریه شام به صورت عکس صادق است. مثالً دیروز ما در یک میهامنی شبانه 

رشکت داشتیم و پرس کوچک عموزاده عیال بنده زاده مدام از رس و کول ما باال می رفت و 

در   نهایت عصای ما را در حین انجام حرکات محیرالعقول ژانگولر شکست. منی دانم شاید 

اگر چنین اتفاقی برای ش��ام می افتاد و ش��ام با کهولت سن مجبور می شدید بدون عصا تا 

خان��ه بروی��د و بار ها زمین بخورید، نظریه تکاملتان را کام��الًٌ برعکس مطرح می کردید و 

به این نتیجه می رس��یدید که گاهی این میمون های بخت برگش��ته هستند که از انسان ها 

اشتقاق یافته اند. 
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نامه به نیوتن

سالم نیوتن عزیز 

ای��ن جاذبه ش��ام چه کار ها که منی کن��د. کاش این نیروی جاذبه را کش��ف منی کردی و 

می گذاش��تی جهان به حال خ��ودش مباند. کاش هیچگاه زیر آن درخت س��یب مل منی دادی. 

از وقتی چیز هایی در مورد این جاذبه لعنتی ش��نیده ام دیگر منی توانم از منزل بیرون بروم. 

می ترس��م از خانه خارج ش��وم و یک دفعه یک هواپیام و یا موشک و یا هر چیز دیگری که 

نتوانس��ته بر جاذبه شام غلبه کند روی رسم بیافتد. حتی گاهی خوشحال می شوم که خیلی 

چیز ها منی توانند پرواز کنند. مثالً مایه مرست و ش��ادمانی اس��ت که یک فیل یا ش تر مرغ 

ی��ا حتی گاو پرواز منی کند چون اگر این عالیجنابان می خواس��تند پرواز کنند و آن باال هوس 

می کردند خود را از بار زندگی خالی کنند، آن وقت این پایین ما مدفون می شدیم. 

حتی بنده می ترسم سوار آسانسور شوم. اگر آسانسور ها نتوانند برای لحظه ای بر این کشف 

شام غلبه کنند، می دانید امکان دارد دیگر اثری از برخی اعضای بدن ما وجود نداشته باشد. 

کاش زیر درخت نارون یا رسو ملیده بودید و هیچ میوه ای بر رس مبارکتان منی افتاد. کاش 

هامنوقت یک خربنگار پیدا می شد و کفشش را به سمت رس شام پرتاب می کرد تا شام به فکر 

این نیافتید که اجسام همیشه از باال به پایین می افتند. من گاهی می ترسم این جاذبه شام ماه 

و متام محتویاتش و حتی منظومه شمسی و همه اجزایش را بر رس ما فرود آورد. همه این ها 

را گفتم تا درد دلی کرده باشم. آخر منی دانید در این رسمای سیاه زمستان وقتی سقف خانه 

نوسازتان بر رستان فرود می آید چه حالی می شوید. کاش بودید و این قانون جاذبه تان را به 

این جامعت بساز و بفروش درست حالی می کردید، تا پرسم به همراه عروسم و نوادگانم بعد 

از فرود آمدن سقف منزلشان، متام نقاط خانه مرا به اشغال خود در منی آوردند تا من مجبور 

نشوم با کهولت سن و درد استخوان برای خواندن جلد دوم جنگ و صلح به این انباری رسد 

و منور پناه بیاورم. 
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چه کسی فمنیسم مرا دزدید؟ یا فمنیسمم را قورت بده. 

تاریخ داناِن جنبش هاِی فمنیس��تِی مدرِن غربی، دو موج عمده را برای فمنیسم قایل 

هستند که عبارتند از: موج اول و موج دوم. این تاریخ دانان در مورد اینکه ابتدا موج اول 

بوده یا موج دوم بحث های مناقش��ه آمیز و خون باری داش��ته اند، ولی پس از بحث های 

فراوان در کل، نظریه های فمنیستی را به سه دسته تقسیم کردند: 

۱-نظریه تفاوت: 

طرفداران این نظریه اعتقاد دارند مرد و زن با هم فرق می کنند. آن ها پافشاری می کنند 

که آن موجوداتی که ریش و سبیل دارند، کت و شلوار می پوشند، صدای بم و دو رگه دارند، 

کیف سامسونت یا کیف های کوچک چرمی، که داخل آن ها به جز کاغذ و دسته چک چیز 

به درد به خور دیگری پیدا منی ش��ود و در خانه آن ها را به وضوح پدر و آقا صدا می کنند، 

مرد هس��تند و آن موجوداتی که ریش و سبیل ندارند، مانتو و دامن می پوشند، صدای زیر 

دارن��د، کیف ه��ای بزرگ پر از خوراکی و لوازم آرایش��ی به دس��ت می گیرند و در خانه به 

روش��نی مادر یا خانم نامیده می شوند، زن هستند. معتقدان به این نظریه می گویند طی 

آزمایش های فراوان و طاقت فرس��ایی که به روی زن و مردهای بسیاری انجام داده اند، به 

این نتیجه رس��یده اند که زن و مرد با هم فرق دارند. آن ها آزمایشات خستگی ناپذیر خود 

را به سه گونه تبیین کرده اند: 

الف( تبیین های زیست شناختی: 

زن ها و مرد ها از نظر قیافه و اندام و هورمون ها و عملکرد دو نیمکره چپ و راست 

مغز با یکدیگر متفاوتند. مثالً نیمکره چپ زنان آنقدر از مردان بزرگ تر اس��ت که همیشه 

زنان به صورت نامحسوس��ی گردنش��ان به سمت چپ کج شده اس��ت. یا اگر دقت کنید، 
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قسمت راست کله مردان کمی ورم کرده است. 

ب( تبیین های نهادی: 

زن و م��رد از نظر کارکرد با یکدیگر متفاوتند. زن��ان کارکرد مادری و همرسی دارند و 

اصوالً فرزندان یک خانواده به فردی با ریش و س��بیل انبوه که همیشه روزنامه می خواند 

یا به کارهای عقب افتاده اداره می رسد، مادر منی گویند. حتی اگر این فرد، بعد از رسیدن 

از رسکار، ظرف ها را بشوید، غذا درست کند، بچه ها را تر و خشک کند، لباس ها را بشوید، 

یا حتی خانه را جارو کند و قالی ها را گرد گیری کند باز هم به او مادر منی گویند. با اینکه 

امروزه متام این نقش ها را درون خانواده به صورت متام و کامل مرد ها انجام می دهند، باز 

هم این زن ها هستند که حقوقشان رعایت منی شود. چون اصوالً در هر خانواده و جامعه ای 

حقوق زنان خورده می شود و زن ها مظلوم واقع می شوند حاال این زن ها می خواهند کوزت 

باشند یا زن تناردیه در هر دو حالت مظلوم و مورد ستم هستند. 

ج( تبیین های روان شناختی اجتامعی: 

این تبیین ها به دو دسته اند: دسته اول، دسته دوم، که اصوالً هر دو دسته هیچ تفاوتی 

با یکدیگر ندارند و هر دو از تاثیر عوامل اجتامعی شدن بر جنسیت کودک سخن می گویند 

و اعتق��اد دارن��د دخر و پرس بودن کودک را اجتامع تعیین می کند و اصوالً س��ونوگرافی و 

تعیین جنس��یت چیز چرندی اس��ت. این ها برای اثبات حرفش��ان یک نوزاد را، یک بار به 

عده ای نش��ان دادند و گفتند: »این پرس اس��ت.« آن عده به کودک تفنگ و ماشین اسباب 

بازی هدیه دادند و او را تشویق کردند تا رئیس جمهور آمریکا شود و دمار از مردم جهان 

در بیاورد. وقتی آن بچه دس��ت هایش را مش��ت می کرد، آن ها گفتن��د: »ببین از االن داره 

مشت و لگد زدن رو مترین می کنه، پدر سوخته...« و بعد هم برای تحسین و تشویق به او 

فحش های ناموسی دادند، که ما از نوشتنشان معذوریم. دفعه بعد   هامن نوزاد را با لباس 

صورتی به   هامن عده نش��ان دادند و گقتند: »این دخر است.«   هامن عده به او عروسک 

دادند و او را تش��ویق کردند تا در آینده وزیر امور خارجه آمریکا ش��ود و دمار از روزگار 
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رئیس جمهورش در بیاورد. وقتی آن بچه دست هایش را مشت کرد، گفتند: »مشتت رو باز 

کن. تو به مشت نیازی نداری، تو با زبونت هر مردی رو می تونی رام کنی« 

۲-نظریه نابرابری: 

معتقدان به این نظریه، می گویند: نه تنها زنان و مردان با همدیگر فرق می کنند بلکه 

جایگاه ش��ان از نظر منابع مالی، منزلت اجتامعی، قدرت و فرصت ها نابرابر اس��ت. این ها 

اعتقاد دارند: این نابرابری از سازمان جامعه رسچشمه می گیرد و از هیچ گونه تفاوت مهم 

زیس��تی و ش��خصیتی میان زن و مرد ناشی منی شود. فمنیست های لیربال از جمله کسانی 

هستند که به این نظریه اعتقاد راسخ دارند. آن ها می گویند: زن و مرد اعضای یک پیکرند 

که در آفرینش ز یکدیگرند 

و باید حقوق برابر داشته باشند. فمنیست های لیربال منی دانند که این نظریه در   نهایت 

به نفع مردان متام می شود و اگر قرار باشد حقوق و وظایف زنان و مردان برابر باشد این 

زنان هس��تند که در   نهایت رضر خواهند کرد، چون آن ها مجبورند: قس��متی از ظرف هاو 

لباس ها را بش��ویند، قس��متی از خانه را نظافت کنند، خودش��ان به حامم بروند و نظافت 

شخصیش��ان را خودش��ان انجام دهند، وقتی که پای تلفن رصف می کنند نصف می ش��ود، 

لباس ها و لوازم آرایش��ی که می خرند، به نصف کاه��ش می یابد، وقتی که پای میز توالت 

رصف می کنند، حداقل به نصف کاهش می یابد، میهامنی های دوره ایشان کم می شود، دیگر 

منی توانند بگویند: مظلوم هستیم، بدبخت هستیم، با یک دیو بی شاخ و دم زندگی می کنیم 

و خیلی حقوق دیگر که زن ها از آن محروم می ش��وند و در عوض، مرد ها از این قضیه به 

شدت استقبال می کنند. 

فمنیس��ت های لیربال اعتقاد دارند با اینکه زن ها و مرد ها با هم برابرند ولی زن ها از 

مرد ها برابرترند. 

دس��ته دیگری که به نابرابری اعتقاد دارند، فمنیست های مارکسیستی هستند. آن ها 

می گویند: زن یک رسمایه دار، انگل یک انگل است و زن یک کارگر، برده یک برده و اصوالً 

همه یا انگلند یا برده، حالت سومی هم وجود ندارد. نابرابری بین زن و مرد از نابرابری در 
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مالکیت، استثامر، کار و از خود بیگانگی نشات می گیرد. آن ها علت اصلی ستم به زنان را 

در ماهیت نظام پدر ساالر می دانند. 

آن ها می گویند: نظام پدر س��االر و مرد س��االر از ابتدای تاریخ وجود داشته است و از   

هامن وقت ها، مرد های بی تربیت و ظامل با آن س��بیل های از بناگوش در رفته و چشم های 

خون گرفته، همیشه زن ها را مورد آزار و اذیت قرار می داده اند. همین که به آن ها ضعیفه 

می گفتند، معلوم است که چقدر آن ها را شکنجه می داده اند. مرد های بی تربیت و بی رحم، 

کتک زدن زنان را بعد از هر غذا، مانند مسواک زدن بر خودشان واجب می دانستند و اگر 

یک شب زنی را کتک منی زدند، خوابشان منی برد. می گویند: یک شب زنی، مردی را دید که 

خوابش منی برد در کوچه ها عاطل و باطل می گردد. به او گفت: ای جوامنرد. می دانم چون 

امشب زنت را کتک نزده ای خوابت منی برد و از خانه بیرون زده ای. بیا و مرا بزن. چون من 

هم امروز از شوهرم کتک نخورده ام و خوابم منی آید. آن مرد او را زد و به خوبی و خوشی 

هر دو تا رفتند و تا صبح آسوده خوابیدند. 

حال این س��وال به وجود می آید که چرا پدر س��االری این چنین عمومیت یافت؟ یک 

جواب س��اده وجود دارد: هیچ کس، تا به حال، هیچ مردی را ندیده که زایامن کند. زایامن 

و بعد از آن درماندگی کودک انس��ان باعث می شد که مراقبت اولیه از او شدید و طوالنی 

باشد. همین جا فردوسی می گوید: 

 زنان را همین بس بود یک هرن نشینند و زایند شیران نر

اصوالً چون زن در قدیم به عنوان یک ماش��ین زاد و ولد به کار گرفته می ش��د و وقت 

رس خاراندن و رفن به بیرون از خانه و کار کردن را نداشت، مجبور بود در خانه بنشیند و 

منتظر ش��ود تا ش��وهر ظاملش یک لقمه نان بخور و منی ر برایش بیاورد و این طور بود که 

مردساالری در طول تاریخ باب شد. تصور کنید که کار تولید و پرورش کودک در طول تاریخ 

ب��ه عهده مرد بود، آن وقت، زن ها همین یک لقمه نان را هم به مرد ها منی دادند و چنان 

رسوری و ساالری نشان مرد ها می دادند که نسلشان منقرض می شد. حاال تصور کنید چه به 

رس یالن و پهلوانان شاهنامه می آمد 
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رس��تم به دلیل اینکه سهراب را حامله بود از اس��فندیار نُه ماه فرصت می خواست تا 

نوزادش را به دنیا بیاورد و بعد به جنگ برود. 

گفت و گوی رستم و اسفندیار: 

چنین گفت رستم به اسفندیار »این پرسه سهراب چند وقتیه لگد می زنه، فکر کنم دیگه 

وقت به دنیا اومدنشه، بذار به دنیا بیاد بعد می یام دمار از روزگارت در می یارم، عزیزم.« 

۳-نظریه ستمگری: 

طرفداران این نظریه اعتقاد دارند اصوالً مرد ها دو دسته اند: دسته اول، دسته دوم. که 

مرده شور جفتشان را بربد هر دو دسته ظامل هستند و هیچ فرقی با هم ندارند. زن ها هم 

دو دس��ته اند: دس��ته اول: کسانی که مورد ظلم و س��تم قرار دارند و خودشان خرب ندارند. 

دس��ته دوم: کسانی که از مظلوم بودن خودشان اطالع کافی دارند و همیشه از این حربه 

اس��تفاده می کنند. مثالً وقتی کسی چیزی به ش��ان بگوید یا کاری از آن ها بخواهد، رسیعاً 

مظلومیت تاریخی خودش��ان را اعالم می کنند و تاریخ چندین هزارس��اله مظلومیت زن را 

ب��ا جزئیات ب��رای او رشح می دهند، طوری ک��ه طرف مقابل از کرده خود زار و پش��یامن 

شود. برخی از طرفداران این نظریه معتقدند: زن ها باید برای جربان مظلومیت تاریخیشان 

هر مردی را دیدند مورد رضب و ش��تم ق��رار دهند و به بد ترین نحوی تنبیه کنند تا کمی 

زخم های تاریخی زنان التیام یابد. 

این ها مرد ها را متهم به خشونت خانوادگی در طول تاریخ می کنند و اعتقاد دارند؛ در 

طول تاریخ، مرد ها دس��ت و پاهای زیادی از زن ها شکس��ته اند و بادمجان های زیادی پای 

چشم زن ها کاشته اند و این کشاورزی و زراعت باید جربان شود. آن ها می گویند: آنقدر باید 

بادمجان در مزرعه پای چشم مردان کاشته شود تا در زمینه بادمجان به خودکفایی برسیم. 

شعار آن ها: هر مرد دو بادمجان است. 

آن ها به دخران جوان توصیه می کنند که شب خواستگاری با یک می له فلزی قلم پای 

خواستگار را بشکنند تا اولین و آخرین دفعه اش باشد که به خواستگاری می رود. همچنین 

برای اطمینان از سالمت بدنی خواستگار یک صندلی بر رسش بکوبند، اگر کله اش شکست 
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او را رد کنند و اگر صندلی شکست خسارت صندلی را از او بگیرند. می توانند خواستگار را 

از پله ها به پایین پرتاب کنند تا هم ظرفیت شوخی خواستگار را بسنجند و هم استحکام 

استخوان هایش را. همچنین می توانند برای پایبند کردن او به زندگی زناشویی او را غل و 

زنجیر کنند یا با چکش و میخ پاهای او را به زمین خانه بکوبند تا او َجلد شود. در ضمن 

کیفیت متام ظروف جهیزیه را می توانند روی رس مرد امتحان کنند. 

معتقدان به این نظریه یعنی فمنیس��ت های سوسیالیس��ت و فمنیست های رادیکال 

اعتقاد دارند: مرد خوب مرد مرده یا در حال موت است. آن ها اعتقاد دارند دعوای زن و 

مرد مانند دعوای موش و گربه ذاتی و غیر قابل حل است. آن ها زندگی مشرک را صحنه 

خیلی از درگیری های تاریخ س��از می دانند. ش��عار آن ها جنگ، جنگ تا نابودی کامل متام 

مردان است. مرد ها از نظر آن ها موجوداتی وحشی و رام نشدنی هستند که یا باید شکار 

شوند تا پشت می له های قفس یک باغ وحش نگهداری شوند و فقط تعدادی مرد ضعیف 

ش��ده به عنوان واکسن باید به جامعه زنان تزریق ش��وند تا آن ها قدرت تدافعی خود را 

حفظ کنند. 

انواع دیگر فمنیسم هم وجود دارند که عبارتند از: 

فمنیسم سیاه: 

این ها مس��بب اصلی رنگ س��یاه پوستش��ان را وجود مردان می دانند و اعتقاد دارند 

س��یاه و س��فید مرد هیچ فرقی ندارد، همه شان را باید ریخت درون کوره آجرپزی و درش 

را هم گذاشت. 

فمنیسم جهان سومی: 

 این ها اعتقاد دارند دلیل عدم پیرشفت جامعه شان وجود مردهاست و برای پیرشفت 

باید همه مرد ها را درون اقیانوس ریخت. 

فمنیست های طرفدار محیط زیست یا اکوفمنیست: 

این ها عامل اصلی آلودگی هوا و محیط زیست را مردان می دانند. آن ها می گویند اگر 
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مرد ها نبودند، نه س��وراخ الیه ازن بود نه هوای کثیف ش��هر ها. مرد ها با دود کارخانه ها، 

ماشین ها و سیگار های خود هوا را آلوده می کنند و برای پاکی محیط زیست مرد ها را باید 

درون کیسه زباله ریخت و راس ساعت ۹ شب رس کوچه گذاشت. 

فمنیست های طرفدار صلح: 

این ه��ا مردان را عامل راه ان��دازی متام جنگ های جهان می دانند و می گویند: محض 

رضای خدا هم یک دو جنس��ه بین خونریز های عامل از جمله هیتلر، موس��ولینی، چنگیز، 

آتیال، اس��کندر و ناپلئون پیدا منی ش��ود. پس برای حل ریش��ه ای مشکل جنگ باید ریشه 

مردان را از زمین کند. 

فمنیست های رمانتیسم: 

این ه��ا می گوین��د زنان انس��ان هایی آرام، نجی��ب، اخالقی و بی آزار هس��تند. زن ها 

رسیال ه��ای خانوادگ��ی و فیلم های هندی می بینند و س��اعت ها اش��ک می ریزند. زن ها 

داستان های پاورقی پر سوز و گداز نرشیه های زرد خانواده را می خوانند و برای شخصیت 

اول داس��تان س��اعت ها زانوی غم بغل می کنند ولی مرد ها همگی عاشق فیلم های رزمی 

چینی و وسرن آمریکایی هستند و هر روز اخبار خشن روزنامه و تلویزیون را می بینند و 

از آن ها لذت می برند. پس مرد ها بد و زن ها خوب هستند و مرد ها باید از زندگی اخراج 

شوند و بعد به شدت تنبیه شوند و بعد از روی زمین نیست و نابود شوند. 
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کاشفـــان فروتــن ترافیــک

ترافیک اکنون به یکی از منادهای تهران تبدیل شده است و تهرانی ها به این هویت 

فرهنگی خود افتخار می کنند. 

گفتگوی یک تهرانی و یک شهرستانی در ترافیک تهران: 

شهرس��تانی داخل یک وان��ت آبی رنگ به راننده تهرانی اش��اره می کند که شیش��ه 

اتوموبیل را پایین بکشد. 

شهرستانی: داداش. اینجا چه خربه؟ آش می دن؟ 

تهرانی: هیچی منی دن. ترافیکه. 

شهرستانی: ترافیک چیه داداش؟ خوردنیه؟ 

تهرانی: نه بابا. به این راه بندون می گن ترافیک. راستی شام بدون ترافیک و آلودگی 

هوا چطوری زندگی می کنید؟ 

شهرستانی: واال با بدبختی و مصیبت. همه چیزای خوب مال تهرانیاست. 

ترافیک برای تهرانی ها به یک پدیده مثبت تبدیل ش��ده است و تهرانی ها از ترافیک 

برای آشنایی و معارشت با هم استفاده می کنند. 

داخل ترافیک یک راننده به راننده بغل دس��تی اش��اره می کند تا شیش��ه اتومبیل را 

پایین بکشد. 

راننده اول: ماشینت مدل چنده داداش؟ 

راننده دوم: پیکان جوانان مدل پنجاه. گوجه ای. 

راننده اول: می خوای تا رسیدن به اون چراغ قرمز ماشینت بنز الگانس بشه؟ 

راننده دوم: چیکار کنم. برم دزدی؟ 
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راننده اول: نه آقا بیا تو رشکت ما رسمایه گذاری کن. 

راننده دوم: رشکت شام می ره دزدی؟ 

راننده اول: نه بابا. رشکت ما کوئست اینرنشناله. 

راننده دوم: اه. بازم هرمی. برو بابا. شیشه را باال می کشد. 

دو راننده دیگر با رسعت به ته یک ترافیک سنگین می رسند. 

راننده اول رسش را از ماشین بیرون می آورد و فریاد می زند: مدلش چنده؟ 

راننده دوم: دو هزار و یازده

راننده اول: بطاقیم؟ 

راننده دوم: بطاقیم. 

دو راننده پیاده می ش��وند و ماشین هایش��ان را عوض می کنند و ب��ه راه خود ادامه 

می دهند. 

دو راننده به یک ترافیک می رسند. 

راننده اول: بَه. آقا کامبیز. چطوری؟ از پرویز چه خرب؟ 

راننده دوم: سالم مخلصیم. تو همین بیامرستان بسریه. 

راننده اول: چشه مگه؟ 

راننده دوم: آب روغن قاطی کرده. 

راننده اول: بیا بریم یه رسی بهش بزنیم. 

دو راننده پیاده می شوند. ماشین ها را وسط خیابان ول می کنند و می روند. 

البته ترافیک تفریحات زیادی هم برای شهروندان ایجاد کرده است. 

دو اتومبی��ل با ه��م تصادف می کنند دو راننده بیرون می آیند، مردم دورش��ان جمع 

می ش��وند به س��بک زورخانه زنگ زده می ش��ود و دو نفر به جان هم می افتند و مردم 

تشویق می کنند. 

موسیقی ترافیکی هم مکتب خاصی در موسیقی کالسیک محسوب می شود که نظر 

بسیاری از پژوهشگران و موسیقیدانان را به خود جلب کرده است. 



34الف تو  شک

آیا می دانس��تید آهنگ همه چی آرومه از تلفیق چند بوق در ترافیک س��اخته شده 

است؟ 

مس��ئولین محرم هم برای رفاه حال ش��هروندان راه حل هایی ب��رای افزایش ترافیک 

اندیشیده اند از جمله: 

۱- خیابان ه��ای ب��زرگ و اصلی ش��هر و کوچه های فرعی را با زحمت ف��راوان یک طرفه 

کرده اند. 

۲- تونل های بزرگ و پردود س��اخته اند تا اوال چند س��ال خیابان را به خاطر ساخت تونل 

ببندند و چند سال هم به خاطر دود داخل تونل، کسی پای ماشینش را داخل تونل نگذارد. 

۳-  اتوبوس های تندرو برای نگهداری مسافران در شهر ساخته اند. این اتوبوس ها که اصال 

میلی به حرکت ندارند عالوه بر افزایش ترافیک موجب سکون و آرامش در شهر می شوند. 

۴- چراغ های قرمز را زیاد کرده اند و چراغ های سبز را امحا و نیست و نابود کرده اند. 

دو نفر در حال رنگ کردن چراغ های راهنامیی به رنگ قرمز: 

نفر اول: می خوای این چراغ رو زردش کنیم؟ 

نفر دوم: نه آقا قرمزش کن. من منی دونم ش��ام چه دشمنی ای با این ترافیک بدبخت 

دارید؟! 

خالص��ه ترافیک برکات فراوانی دارد که بس��یاری از آن ها در هزاره های بعد کش��ف 

می شوند. بیایید به کاشفان فروتن ترافیک احرام بگذاریم.
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هویت یابی

تا به حال شده به کسی بگویید بی هویت؟ 

دو نفر در حال دعوا و فحاشی در یک مکان فرهنگی هرنی ادبی!: 

نفر اول: کتاب شام دچار عقده های بورژوایی و امپریالیستیه

نف��ر دوم: چرا خودتون رو منی گید که ش��عارهای شوونیس��تی کتابت��ون حال آدم رو 

می گیره

نفر اول: بی تربیت، بی شخصیت، دهن من رو باز نکن

نفر دوم: بی ادب، بی شعور، بی هویت، دهنت رو باز کن ببینم مثال چه در و گوهری 

ازش بیرون می ریزه. 

نفر اول: بیا برو کوچه بذار باد بیاد، فالن فالن شده

و چند صدای بوق

بقیه این مکامله با احوال پرس��ی از خانواده ها و اجداد و رد وبدل ش��دن چند حرکت 

عمیق عاطفی به پایان می رسد. 

تا به حال شده دنبال هویت خودتان بگردید؟ 

یک نفر در حال جس��تجو زیر تخ��ت و داخل کتابخانه با خ��ود زمزمه می کند: کجا 

گذاشتمش؟ خانم اون هویت من رو ندیدی؟ 

همین دیروز گذاشتی تو جیبت گفتی می خوام برم برای یارانه ها ثبت نام کنم.   -

اون هویت نه خانوم. اون یکی.   -

من چه می دونم کجاست. از منشی ات بپرس.   -

اون نه خانم چرا شام همه چیز رو با هم قاطی می کنید. اون یکی  -
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فالن فالن شده مگه تو چند تا هویت داری؟!   -

تا به حال دچار بحران هویت شده اید؟ 

یک نفر با موهای س��یخ س��یخی و لباس های پاره با یک نف��ر دیگر در کافه گفتامن 

می کنند: 

نفر دوم: چی شده؟ چرا به این روز افتادی؟ 

نفر اول: دچار بحران هویت شدم. 

نفر دوم: بیچاره. حاال چی هست؟ یه جور بانجی جامپینگه؟ 

نفر اول: خوش به حالت تو کال تعطیلی. 

نفر دوم: آره تعطیالت آخر هفته بریم بانجی جامپینگ خوش می گذره. 

آدم ها از ابتدای تاریخ به دنبال هویت خود می گشتند. 

دو نفر انسان اولیه داخل غار در حالی که ملیده اند و به دنبال چیزی منی گردند. 

نفر اول: من چی ام؟ من کی ام؟ میمون که نیس��تم. دایناس��ورم که نیستم. حرشه هم 

نه... پس من کی ام؟ من کی ام؟ 

نفر دوم: بابا تو آدمی. 

نفر اول: آره. راست می گیا. آدم بودم. اه هی یادم می ره امان از این آلزایمر. 

نفر دوم: خوبه حاال مانیک دپرسینگ نیستی. 

نفر اول: اون دیگه چه حیوونیه. ما می خوریمش یا ما رو می خوره؟ 

این هویت یابی در ادبیات هم جایگاه خاصی دارد: 

اس��تاد روی وایت برد می نویسد: »گرگوآر سامسا صبح که از خواب بیدار شد دید به 

سوسک تبدیل شده است.« 

استاد: خوب بچه ها این ابتدای داستان مسخ کافکا است. این به چی اشاره داره؟ 

یکی از دانشجویان: به اینکه ما نباید از سوسک ها برسیم. اون ها هم شاید یه زمونی 

آدم بودن. 

یکی دیگر از دانشجویان: آدم باید همه جا مواظب باشه که سوسک نشه. حتی توی 
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رختخواب. 

استاد: بر خرمگس معرکه لعنت. 

تا به امروز هم آدم ها به دنبال هویت یابی هستند: 

دو نفر داخل تاکسی با هم بحث می کنند: 

نفر اول: من متام کتاب های تاریخی رو خوندم تا هویت خودم رو پیدا کنم. 

نفر دوم: آقا با کتاب خوندن به جایی منی رسی. باید بیای تو مردم بگردی دنبالش. 

راننده تاکسی: آقا من دیروز یه چیزی تو خیابون پیدا کردم خیلی با کالس بود. نشونی 

بدید شاید همون هویت شام باشه! 

آیندگان هم به دنبال یافن هویت خود خواهند بود: 

دو تا آدم در فضا پرواز می کنند. 

اولی: می دونی من به خاطر هویت یابی درگیر این چیژا شدم. 

دوم��ی: من که به خاطر رفیق ناباب و ژغال خوب درگیرش ش��دم. ال مش��ب درگیر 

می کنه ها. 

اولی: اون شیخ رو بگیر اینجا. تا پایین نیومدیم. 

دومی: گاز پیک نیکمون متوم شد. این آخرین منبع شوخت رو کره زمین بود. 

اولی: حاال با هویت یابی چیکار کنیم.
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آموزش برای راننـــده تاکســـی 

-هر چه می توانید بیشر کرایه بگیرید. کاری کنید که مسافر دفعه آخرش باشد که سوار 

تاکسی می شود. به خودتان تلقین کنید که این مسافر ها هامن هایی بوده اند که باعث مرگ 

ابوی مرحومتان شده اند سعی کنید پول خون آن مرحوم را متام و کامل بگیرید. اگر مسافری 

حرفی از انصاف زد مطمنئ باشید با شام نیست، شام که انصاف ندارید تا نگران باشید. به 

چیز هایی که مربوط به شام و توامنندی ها و دارایی هایتان نیست زیاد توجه نکنید. 

-هر چقدر بیشر مسافر سوار کنید، بهر است، سعی کنید همیشه سه مسافر، جلو و 

هش��ت مسافر، عقب تاکسی جا بدهید. این نشانه ظرفیت باالی شام و تاکسی شامست. 

همچنین نشانه ظرفیت باالی مسافران شام هم هست. 

-توی تاکسی سعی کنید بحث های سیاسی و اجتامعی راه بیاندازید و وقتی بحث داغ 

ش��د، یکی از مس��افر ها را به خاطر زدن حرف های سیاسی از ماشین بیرون بیاندازید. این 

طوری هم تاکسی خلوت تر می شود، هم عوامل فرصت طلب و آشوبگر تنبیه می شوند. 

-توی ماش��ین سیگار بکش��ید و دود آن را به صورت مسافران فوت کنید. ترجیحاً متام 

شیش��ه ها را هم باال بکشید تا همه مسافران بتوانند از نیکوتین سیگار شام استفاده کنند. 

امکان دارد بعضی از مسافران شام مشکالت تنفسی داشته باشند تا مرحله خفه شدن این 

مسافران پیش بروید. مطمنئ باشید تاکسی شام خلوت تر خواهد شد و با این کار مسافران 

را در مقابل هوای آلوده خیابان ها واکسینه می کنید. 

-فقط مسافر دربستی سوار کنید، چه معنایی دارد به خاطر دو زار هی پای نازنینتان را 

بر روی ترمز فشار دهید. این کار باعث می شود کشکک زانوی پای چپتان دچار ساییدگی 

مزمن شود. کمی به فکر سالمت خودتان باشید. 
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-هر چقدر مدل تاکسیتان قدیمی تر باشد، بیشر دود می کند و شام فرد مفید تری برای 

جامعه هس��تید، چون: هوای بدون دود مساوی مرگ و میر کمر، مساوی جمعیت بیشر، 

مساوی کمبود امکانات، مساوی بدبختی برشیت. 

-همیش��ه صد قدم جلو تر از جایی که مس��افر ایستاده ترمز کنید. این کار شام باعث 

ورزش و قدم زدن مس��افر می شود و از سکته قلبی، چربی و فشار خون جلوگیری می کند. 

در ضمن باعث نشاط و شادابی جامعه می شود. 
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چگونه یک مسابقه فوتبال را در ورزشگاه متاشا کنید

-با متاشا گران تیم مقابل کری بخوانید. بعد هر چه اطالعات از ادبیات شفاهی دارید 

رو کنید و سواد خود را در ادبیات شفاهی به رخ متاشاگران حریف بکشید. از پدر و مادر 

و بس��تگان درجه یک و دو حریف غافل نش��وید. هر چند خودشان در ورزشگاه نیستند 

ولی یادی از آن ها بکنید. 

-هر چه دم دس��تتان می رس��د به طرف زمین مسابقه و ورزش��کاران پرتاب کنید. به 

ورزش��کاران خودی هم رح��م نکنید. هر چقدر چیزی که پرتاب می کنید، بزرگ تر باش��د 

نشانه زور بازو و ِعرق بیشر شام به تیمتان است. اگر توانستید متاشاگر بغل دستیتان که 

چند سال از شام کوچک تر است و جثه کوچکری دارد را به زمین مسابقه پرتاب کنید. این 

کار شام مطمئناً امتیاز باالیی دارد. 

-داور و بازیکن��ان حری��ف و حت��ی مربی و بازیکنان خ��ودی را در صورت کم کاری 

مورد عنایت قرار دهید. بر خالف تصور همگان، شیر سامور و اگزوز خاور و توپ، تانگ، 

فشفشه، همچنین لنگ حامم و لیف از ابزارهایی هستند که در یک بازی فوتبال کارآیی 

دارند. 

-اگر فرصتی ش��د به داخل زمین هجوم بربی��د و ترجیحاً تور دروازه را پاره کنید یا با 

بازیکن حریف درگیر ش��وید یا به داور لگد بزنید. این کار باعث می شود که شام در متام 

رسانه ها دیده شوید و معروف ومشهور شوید. بچه محل ها حتامً به شام افتخار خواهند 

کرد. 

-آش��غال بریزید. ورزشگاه شهر شام نیس��ت، پس تا دلتان می خواهد آشغال بریزید. 

داد بزنید. آنقدر داد بزنید تا پرده گوش بغل دس��تیتان و حنجره خودتان پاره ش��ود. برای 
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رس و صدای بیشر از بوق و طبل هم می توانید استفاده کنید. هر چه استعداد و توان در 

موسیقی ورزشگاهی دارید، رو کنید. 

-اگر آدم متش��خصی را در ورزشگاه دیدید، مس��خره اش کنید. کاری کنید که آخرین 

بارش باش��د که به ورزشگاه می آید. ورزشگاه جای این سوسول بازی ها نیست. چه معنی 

دارد آدم ه��ای با ش��خصیت به ورزش��گاه بیایند. به او بگویید: آق معل��م یا آق مهندس، 

النگو هات نشکنه. 

-قبل و بعد از بازی متام اموال عمومی و خصوصی را نیست و نابود کنید. از مغازه ها 

و دستشویی ها گرفته تا اتوبوس های رشکت واحد و مرو و.... خودتان را قبل از رسیدن به 

خانه بر روی دیگران تخلیه کنید البته از لحاظ روحی. آسایش را از متامی کسانی که توی 

مرو و اتوبوس نشس��ته اند بگیرید. همه باید در غم و ش��ادی شام و برد و باخت تیمتان 

رشیک باش��ند. در هر باخت و یا حتی مس��اوی کردن تیمتان مردم مقرصند، تا می توانید 

انتقام خود را از مردم بگیرید. 
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چگونه در اتوبوس و مرتو رفتار کنید

-هر وقت وارد اتوبوس و مرو می شوید به رسعت و دیوانه وار به سمت صندلی های 

خالی یورش بربید و اگر ش��ده تکه ای از صندلی را صاحب ش��وید. احساس کنید که دارید 

غنایم جنگی از دشمن می گیرید. این کار بعد از متاشای فوتبال و خروج از ورزشگاه خیلی 

می چس��بد و به خالی ش��دن عقده ها ی روانی و تخلیه انرژی کمک بسیاری می کند. اصالً 

معنی ندارد تیمتان بربد و س��اکت و بی صدا به خانه بروید و یا اینکه تیمتان ببازد و ش��ام 

اعراض نکنید! 

-هی��چ وقت جایت��ان را به آدم های پیر ندهید. آن ها هم وقت��ی جوان بوده اند و زور 

زیادی داش��ته اند، روی صندلی ها نشسته اند، حاال وقتش است که کمی بایستند. در ضمن 

این ایستادن برای استخوان دوم نازک نی پای چپشان بسیار مفید است و موجب می شود، 

هر چه زود تر قلم پایشان بشکند و دیگر نتوانند از خانه بیرون بیایند. چه معنی دارد آدم 

در این سن از خانه بیرون بیاید. 

-برای ورود به مرو و اتوبوس و یا خروج از آن ها حتامً هل بدهید و به دیگران فشار 

وارد کنید. این کار بس��یار مفید است و باعث می شود، هم قلنج همشهری هایتان شکسته 

شود و خستگی کار از تنشان در برود و هم خود را برای فشار های زندگی آبدیده کنند. 

-سعی کنید همیشه جزو اولین ها باشید. اولین کسی که سوار می شود. اولین کسی که 

پیاده می شود. اولین کسی که خط را اخراع کرد. اولین کسی که خطی خطی را اخراع کرد. 

اولین کسی که نوشن روی در و دیوار مرو و اتوبوس را اخراع کرد. منی دانید وقتی اولین 

نفری هستید که بر روی صندلی های یک اتوبوس می نویسید چه لذتی دارد. 

-موقع سوار شدن یا پیاده شدن سعی کنید اصواتی از خودتان خارج کنید. این اصوات 



الف تو  شک 43

هر چه بلند تر و رعب انگیز تر، بهر و مفید تر. هر چقدر ایس��تگاه ش��لوغ تر بود، فرکانس 

ص��دای خ��ود را افزایش دهید. ای��ن کار باعث تخلیه روانی می ش��ود و همچنین اگر یک 

اسپانرس استعداد یاب آن اطراف باشد، حتامً شام را به جامعه موسیقی پاپ و راک معرفی 

و استعدادتان را کشف و ضبط و در صورت لزوم خنثی می کند. 

-هیچوقت توی صف نایستید. آدم هایی که توی صف ها می ایستند، فقط توی صف ها 

می ایس��تند و هیچ وقت به هیچ جا منی رس��ند. یک گوشه ای بایستید و وقتی صف شلوغ 

ش��د، از فرصت استفاده کنید. برای رس��یدن به اول صف از فنون کاراته و کشتی استفاده 

کنید. کارساز است. 

-س��عی کنید حیوانات اهلی و خانگی خود را همراه خود به س��فرهای درون ش��هری 

بربید. آن طفلک ها هم دل دارند. اولویت با حیوان های بزرگ تر اس��ت. چون دل با هیکل 

نسبت عکس دارد. هر چقدر حیوان بزرگ تر باشد، دلش کوچک تر است و زود تر می گیرد. 

منی دانید سوار شدن به اتوبوس یا مرو با یک متساح خانگی یا یک سگ دوبرمن بزرگ، چه 

ابهتی دارد. تازه احساس می کنید دوربرتان خلوت تر می شود. 
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چگونه آپارمتان نشینی کنید

- متام جش��ن ها و میهامنی های خانوادگی و غی��ر خانوادگی خود را در آپارمتان برگزار 

کنید، همچنین برای برگزاری می تینگ های سیاس��ی و خواندن بیانیه باصدای بلند و شعار 

دادن نیز آپارمتان بهرین مکان محسوب می شود. 

- همسایه هایتان را از صدای موسیقی مورد عالقه و محبوبتان محروم نکنید. مخصوصاً 

گوش دادن موس��یقی در س��اعات آخر ش��ب برای آرامش و خواب خوش توصیه می شود. 

صدای خودتان هم بد نیست. در هنگام استفاده از دستشویی و حامم حتامً با صدای بلند 

آواز بخوانید. بگذارید دیگران هم از استعداد های خدادادی شام بهره بربند. 

- پول ش��ارژ آپارمتان را به هیچ وجه نپردازید. عدم پرداخت پول ش��ارژ آپارمتان نشانه 

ش��خصیت شامست. مگر شام چقدر درآمد دارید، که هم پول آب را بدهید، هم پول برق 

را، هم پول گاز و تلفن و شارژ ساختامن را. هر وقت از شام پول خواستند خود را به کوچه 

علی چپ بزنید و س��وت زنان از کنارشان بگذرید. طوری که احساس کنند شام یک ناشنوا 

یا عقب مانده ذهنی هستید. 

- از واح��د خ��ود می توانید به عنوان دفرِ کار، اس��تودیو ضبط موس��یقی، لوکیش��ن 

فیلمربداری، کالس درس، سالن کنفرانس، ورزشگاه ۲۰ هزار نفری و یا استخر چند منظوره 

استفاده کنید. اگر کسی اعراض کرد به او بگویید: چاردیواری اختیاری. 

- از آسانس��ور استفاده کامل بربید. کمی خالق باشید. آسانسور فقط برای جابه جایی 

ساکنان ساخته نشده است. از آسانسور می توان برای جابجایی اسباب و اثاث منزل، حیوانات 

اهلی و وحشی، خانگی و جنگلی، محل بازی بچه ها و در صورت خرابی دستشویی، محل 

انجام کارهای رضوری کوچک و متوسط و غیره استفاده کرد. 
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- با طبیعت آشتی کنید. حداقل نیمی از آپارمتان خود را شخم بزنید و در آن گندم، جو، 

برنج، ذرت، خیار، طالبی، گل ها و گیاهان زینتی، درختان اس��توایی و یا حتی درخت هایی 

چون چنار و رسو و س��کویا بکارید. با این کار دو نش��ان می زنید. هم طبیعت را به خانه 

می آورید و هم در زمینه تولیدات کشاورزی به خود کفایی می رسید. 

-حق همسایگی را به صورت کامل ادا کنید. اذیت کردن بچه همسایه، بد گویی پشت 

رس همسایه ها، تخریب اموال مشرک ساختامن و گرفن جای پارک همسایه های دیگر در 

پارکینگ، از حقوق همسایگی محسوب می شود. بیایید حقوق دیگران را رعایت کنیم. 
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چگونه رانندگی کنید

- دس��تتان را در حین رانندگی از روی بوق بر ندارید مخصوصاً جلوی بیامرس��تان ها و 

مکان های بوق زدن ممنوع، لذت این کار چند برابر است. رانندگان دیگر را هم با رانندگی 

خود وادار به بوق زدن کنید، تا س��مفونی بوق ها به راه بیافتد. رهربی این ارکس تر بزرگ 

را خودتان به دس��ت بگیرید. بر روی ماش��ین خود انواع بوق های کشتی، قطار و کامیون 

را نص��ب کنید تا بتوانید در مواقع لزوم صداهای متفاوت��ی از خودتان به یادگار بگذارید. 

برای کامل شدن این کار می توانید سیستم های صوتی خفن روی ماشین خود نصب کنید و 

آهنگ های بکوب را با آخرین درجه صدای ممکن گوش دهید. 

- رانندگی میان خطوط هیچ لذتی ندارد. ویراژ بدهید، الیی بکشید. هیچوقت در یک 

خط حرکت نکنید. مدام در حال تغییر الین باشید، هرگز نرسیدن، بهر از دیر رسیدن است. 

خیلی ها که دیر رسیده اند، آرزو کرده اند کاش هرگز منی رسیدند. 

- در اتوبان ه��ا دنده عقب بروید. توقف وس��ط اتوب��ان، دور زدن در مکان دور زدن 

ممنوع. حرکت خالف جهت اتومبیل های دیگر، س��بقت غیر مجاز، می تواند نش��انه سبک 

شخصی شام در رانندگی باشد. همیشه به دنبال سبک شخصی باشید. بسن کمربند ایمنی 

کار بیهوده ای اس��ت ش��ام خودتان یک کمربند دارید و بسن کمربند بر روی کمربند کار 

عاقالنه ای نیست. 

- در تصادفات رانندگی اگر مقرص ش��ام نیس��تید حتی برای کج شدن پالک ماشینتان، 

خیابان را بند بیاورید. از ماش��ین پیاده ش��وید و یادی از پدر و مادر طرف مقابل کنید و 

احوال بستگان درجه یکش را بپرسید. سپس ادبیات شفاهی را به ادبیات کتبی تبدیل کرده 

و پیراهن و دهان و بینی طرف مقابل را کمی گشاد کنید تا بهر تنفس کند. 
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- اگر مقرص ش��ام هستید، رسیعاً پا به فرار بگذارید یا صحنه تصادف را به هم بزنید، 

مظل��وم منایی کنید. خودت��ان را نان آور هفت رس عائله معرفی کنید. کاری کنید که طرف 

مقابل از اینکه شام به او زده اید احساس رشمساری و پشیامنی کند و یک پول دستی هم 

به شام بدهد و برود. 

- همیش��ه در رانندگی ش��بانه از چراغ نور باال استفاده کنید. به چشم رانندگان دیگر 

رحم نکنید. قوانین و مقررات راهنامیی فقط توی کتاب و به صورت تئوری وجود دارند و 

در عمل به هیچ دردی منی خورند، مقررات خودتان را در خیابان اجرا کنید و س��عی کنید 

دیگران را به پذیرش قوانین خود وادار کنید. همیش��ه قوانین برای این نوشته می شوند که 

رعایت نشوند. 

- خیابان بهرین جا برای مسابقات رالی محسوب می شود. با دوستانتان و یا رانندگان 

دیگ��ر کورس بگذارید این کار لذت رانندگی را چند برابر می کند و یکنواختی آن را از بین 

می برد. 

یک توضیح: برای عالمت دادن در خیابان از دست هایتان استفاده کنید. تا وقتی دست 

دارید، نیازی به چراغ راهنام ندارید. ادای سوسول ها در نیاورید. 
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چگونه موتور سواری کنید

- هیچک��دام از قوانین راهنامیی و رانندگی ش��امل موتور س��یکلت منی ش��ود. موتور 

وس��یله ای اس��ت برای دور زدن ترافیک های سنگین و زود تر به مقصد رسیدن. چراغ قرمز، 

خط عابر پیاده، حق تردد و دیگر قوانین رانندگی برای یک موتور س��وار بی معناست. اگر 

بخواهید این قوانین را رعایت کنید. دیگر موتور شام هیچ فرقی با یک عابر پیاده ندارد. 

- انج��ام حرکات منایش��ی با موتور در خیابان های ش��لوغ به ش��دت جواب می دهد. 

احس��اس کنید در یک ورزش��گاه، صد هزار نفری هس��تید و همه چشم ها به شام دوخته 

شده، تک چرخ بزنید و در   هامن حالت بر روی زین موتور، آفتاب باالنس بزنید یا در   هامن 

حالت شمش��یر قورت بدهید، یا شعبده بازی کنید و از کاله خود، خرگوش بیرون بیاورید، 

دست هایتان را به کبوتر تبدیل کنید، خودتان را غیب و ظاهر کنید. 

- رسنشینان یک موتور باید کمر از پنج نفر نباشند. چند نفر می توانند از موتور آویزان 

شوند و به دنبال آن به سوی مقصد کشیده شوند. سوار شدن چند طبقه ای روی موتور هم 

خوب است. هامنطور که خانه های چند طبقه و پارکینگ چند طبقه وجود دارد، موتور چند 

طبقه هم می تواند وجود داشته باشد، به رشطی که ارتفاع آن از برج میالد باال تر نزند. رشد 

طولی و رشد عرضی هر دو خوب است. 

- استفاده از کاله ایمنی و طلق جلوی موتور باعث می شود که رسعت عکس العمل و 

قدرت دید شام کمر شود. این وسایل فقط به خاطر سود جویی تولید کنندگانشان اجباری 

شده است و دست قانون گذاران با رشکت های تولیدی این نوع وسایل در یک کاسه است. 

فوقش در تصادف کشته می شوید. اتفاقی باال تر از این برایتان منی افتد نرسید. 

- از زنجیر مخصوصاً در زمستان استفاده کنید. منظورم قفل و زنجیر است. موتورتان را 



الف تو  شک 49

به درخت های پارک و خیابان یا علمک های گاز زنجیر کنید. با این کار به تدریج موجب از 

بین رفن پوست درختان و نشت گاز و انفجار می شوید. به همراه داشن زنجیر در مواقع 

درگیری هم کار آمد است. 

-مسیر خود را ادامه دهید. از روی اتومبیل ها، دیوار های خانه های اطراف، پشت بام ها 

و یا حتی از روی عابران پیاده به مس��یر خود ادامه دهید. برای یک موتور س��وار مهم زود 

رسیدن به مقصد است. 

- موتور یک وسیله حمل بار محسوب می شود، به اندازه یک نیسان یا خاور بار بزنید. 

موتور بهرین وسیله برای اسباب کشی است. 
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چگونه از کیوسک تلفن عمومی استفاده کنید

- تلفن عمومی برای متاس هایی که منی خواهید، مبدا متاس مش��خص شود بسیار کار 

آمد است. با تلفن عمومی به هر جا که می خواهید زنگ بزنید و مزاحم شوید. توی گوشی 

فوت کنید یا خربهای ناخوش بدهید. به خانه دوستانتان زنگ بزنید و با تغییر صدا با آن ها 

ش��وخی کنید. این کار باعث شادی و نشاط عمومی می شود. به ۱۱۸ زنگ بزنید و شامره 

۱۱۰ را بخواهی��د. به ۱۱۰ زنگ بزنی��د و گزارش یک دزدی از ۱۱۵ را بدهید. به ۱۱۵ زنگ 

بزنید و خرب آتش گرفن ۱۱۸ را بدهید. به ۱۳۳ زنگ بزنید و یک تاکس��ی به مقصد جهنم 

بخواهید. این طوری می شود با یک کیوسک تلفن عمومی، شوخی های خصوصی کرد. 

- از تلفن عمومی به نامزدتان زنگ بزنید و س��ه شبانه روز با او حرف های خصوصی 

بزنی��د. به دیگرانی که کار واجب دارند، هم توجه نکنید. به رس و صدا و زدن به شیش��ه 

کیوسک هم اهمیتی ندهید. انگار که دیگران اصالً وجود ندارند. 

- کارت ه��ای تلفن خود را دس��تکاری کنید، تا هنگام صحبت با تلفن اعتبارش��ان کم 

نش��ود. به جای سکه از تشتک نوش��ابه یا هر چیز مشابه استفاده کنید. پول خود را دور 

نریزی��د. چقدر باید به رشکت مخابرات س��ود برس��انید. از تلفن جای کیس��ه بوکس هم 

می ش��ود اس��تفاده کرد. آنقدر به تلفن های سکه ای مشت بزنید تا هر چه سکه خورده از 

حلقومش بیرون بکشید. 

- تلف��ن عمومی را ش��بانه کنده و به خانه بربید تا هم��ه خانواده به صورت عمومی 

بتوانند از تلفن اس��تفاده کنند. کیوس��ک تلفن زیبایی دکوراسیون داخلی منزل شام را دو 

چندان می کند. وجود یک کیوس��ک تلفن عمومی در خانه نش��انه زیبایی شناس��ی پست 

مدرن و ذهن خالق شامست. اگر نتوانستید کل کیوسک را بربید، حداقل قسمتی از آن را 
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با خود به یادگار بردارید. داشن گوشی یا سیم تلفن عمومی نشانه توجه و عالقه شام به 

هرن خیابانی و اموال عمومی اس��ت. گوشی تلفن را در اتاق پذیرایی خود در معرض دید 

قرار دهید تا دیگران بدانند شام چقدر به فرهنگ عمومی عالقمند هستید. 

- اگر روزی با تلفن عمومی به نامزد یا پدر مرحومتان زنگ زده اید، اگر روزی با تلفن 

عمومی یک خرب خوشحال کننده یا یک خرب بد داده اید، اگر از تلفن عمومی هزار و یک 

خاطره دارید، آن را به خانه بربید تا حس نوس��تالژیک خود را همیشه همراه خود داشته 

باشید. 

- روی ش��امره گیر یا گوشی تلفن عمومی قیر یا چسب یا آدامس بچسبانید. این یک 

شوخی بامزه است. مطمنئ باشید، شهروندان دیگر هم از این شوخی با مزه شام خوششان 

خواهد آْمد. ش��اید شهردار شخصاً از ش��ام به خاطر این ایده جالبتان برای ایجاد نشاط و 

شادابی در شهر تقدیر کند.  

-ش��امره موبایل دوس��تانتان را بر روی کیوس��ک بنویس��ید و جل��وی آن به فراخور 

شخصیتش��ان یک توضیح بنویس��ید تا افرادی که به این گونه خدمات نیاز دارند با آن ها 

متاس بگیرند. مثالً جلوی شامره یکی بنویسید: تخلیه چاه یا اجاره طبقه باال یا نیاز به یک 

هم خانه آقا ترجیحاً سیبیلو...
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ریخت شناسی شاعران 

در این نوشته به عنوان دومین موضوع به بررسی شاعران از دیدگاه تیپ های ایده آل  

ِوِبر می پردازیم. 

شاعران معموالً به چند تیپ خاص قابل دسته بندی هستند. 

شاعران اینرنتی: 

این دس��ته در محیط مجازی بیشر از محیط حقیقی شناخته شده اند و کالً در محیط 

مجازی زیس��ت می کنند. به جای غذا دیتا می خورند و وب��الگ پس می دهند. اینرنت در 

زندگی این شاعران جای خانواده و دوستانشان را پر می کند. 

شاعران صاحب کتاب: 

تفاوت این شاعران با شاعران بدون کتاب از زمین تا زیر زمین است. هر شاعر با چاپ 

کتاب پای در دنیای جدیدی می گذارد، گویی تازه از بطن مادرش متولد می شود. شاعر است 

و کتابش. بدون چاپ کتاب شام حتی منی توانید رستان را پیش در و همسایه باال بگیرید و 

بگویید شاعر هستید. شاعران صاحب کتاب شاعران اولوالعظم! محسوب می شوند. 

شاعران کتاب ساز: 

این موجودات اگر صبح از خواب بیدار شوند و کتاب تازه ای تولید نکرده باشند دچار 

افرسدگی و یاس فلس��فی می ش��وند. این موجودات به اندازه موهای رس شام کتاب دارند. 

اینان تقریباً خودشان هم کتاب هایشان را منی خوانند. 

شاعران جزوه ای: 

این شاعران هیچ کتابی از خودشان به چاپ منی رسانند و عالقمندانشان فقط می توانند 
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شعر هایشان را در جزوات و جنگ ها و مجالت و مجموعه شعر ها بخوانند. 

شاعران نیمه سارق: 

این ش��اعران ش��عر دارند ولی گاهی هم ناخنکی به شعر دیگران می زنند و شعرهایی 

که دوست دارند را به نام خودشان مصادره می کنند. شعر های دزدی در شعر این شاعران 

با زیرکی بومی سازی می شود و شعر های شاعران دیگر فرم محیط جدیدی شعری شاعران 

نیمه سارق را به خودشان می گیرند. 

شاعران سارق: 

اینان مانند کبک عمل می کنند. ش��عر های معروف ش��اعران را در محافل خصوصی و 

عمومی به نام خود می خوانند. بدون اینکه به روی خود بیاورند. گاهی پیش آمده یکی از این 

موجودات، شعر حافظ یا سعدی یا نیام را به نام خود خوانده و بعد از اعراض سایرین اعالم 

منوده اند: آن ش��اعران بی معرفت شعر مرا دزدیده بودند و قرن ها پیش به نام خود خوانده 

بودند. شانس آوردند که من آن روز ها به دنیا نیامده بودم وگرنه دستشان را رو می کردم 

سارقان سارق: 

این سارقان شعر رسقتی شاعران سارق را گاهی در رسانه های جمعی می بینند و می شنوند 

و شعری که خود رسقتی است را به نام خود می خوانند این ها را شاه دزد هم می نامند. 

شاعران اهل کتاب: 

این ش��اعران اهل کتاب و مطالعه هس��تند. این ها موجودات نادر و کمیابی هستند. 

معموالً ش��اعران حتی کتاب خودشان و دوستانشان را هم منی خوانند ولی اینان هر کتاب 

خوب یا بدی که وارد بازار می شود را با ولع می خوانند و شعر های آن را حفظ می کنند. 

شاعران بی شعر: 

هیچ کس تا به حال از این ش��اعران شعری نشنیده است ولی همه جا اینان به عنوان 

شاعر معروف و مشهورند. حتی نعوذ بالله در وجود خدا می توان شک کرد ولی در شاعر 
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بودن اینان منی توان شک کرد. شک در شاعر بودن اینان مساوی کفر محسوب می شود. 

بانوان شاعر: 

تعداد اینان کم و محدود است ولی باعث رونق متام محافل شعری محسوب می شوند. 

معموالً بعد از ازدواج از تعدادشان به شدت کاسته می شود. طوری که می توان گفت تنها 

دشمن طبیعیشان ازدواج است. 

شاعران مردمی: 

اینان همیش��ه بر روی دوش مردم سوارند و هیچوقت از دوش مردم پایین منی آیند تا 

مردم هم اسراحتی کنند. 

شاعران داور: 

این ش��اعران داور متام جش��نواره و کنگره های داخلی و خارجی هستند برخی از آنان 

شغل داوری و کمک داوری فوتبال را هم به عهده دارند. 

شاعران مجری: 

این موجودات با مزه ترین و جذاب ترین موجودات روی کره زمین هس��تند یا حداقل 

خودشان اینطور فکر می کنند. 

شاعران طناز: 

خنداندن مردم، مسئوالن، صاحبان صنایع سبک و سنگین، رسمایه گذاران و... مختلف 

جزو وظایف اینان است. 

شاعران سوگوار: 

اینان وظیفه گرفن اش��ک و گریاندن مردم، مسئوالن، صاحبان صنایع سبک و سنگین، 

رسمایه گذاران و... مختلف را به عهده دارند. 

شاعران پاچه خوار: 
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مدح گل، مدح دمپایی، مدح تیر چراغ برق، مدح بند کفش، مدح سبیل مسئوالن جزو 

وظایف ذاتی این شاعران محسوب می شود 

شاعران عاشق پیشه: 

اینان با دیدن هر زیبایی رویی عاشق و با دیدن زیبا روی بعدی فارغ می شوند. شب ها 

از دوری معشوق رو به ماه زار می زنند و شعر های پر سوز و گداز می رسایند. 

شارعان هرن پیشه: 

اینان خصوصیت شاعران عاشق پیشه را به صورت مصنوعی برای خود باز تولید می کنند. 

دیدن این شاعران و رفتارشان در مراسم های در گذشت شاعران بزرگ قابل توجه است. 

ریخت شناسی نارشان

در این نوشته به عنوان سومین موضوع به بررسی نارشان از دیدگاه تیپ های ایده آل 

ِوِبر می پردازیم. 

در بین نارشان معموالً چند تیپ به صورت خاص قابل شناسایی و بررسی است: 

نارشان خصوصی: 

تخصص این نارشان خالی کردن جیب نویس��ندگان مخصوصاً نویسندگان جوان و تازه 

کار و ترجیحاً از جنس مونث است. فضای خصوصی نرش پر است از این موجودات که به 

صورت کامالً انگلی روی موجوداتی به نام کتاب اولی که آی کیو آن ها از مقوا کمی بیشر 

است زیست می کنند. 

نارشان عمومی: 

این نارشان از کتاب های فلس��فی کانتی و هگلی و متون س��نگین ادبی تا کتاب های 

پاورقی از جمله قلب شکس��ته و عاش��ق خسته، نوشته نویس��ندگان به نامی از جمله م. 

مودب، ن. ثامن پناه و ر. فهیمی در کارنامه نرش خود دارند. اصوالً شعار این نارشان رخنه 
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به فضای خصوصی عموم افراد جامعه با کتاب هایی خصوصی از نویسندگان عمومی است. 

نارشان پرکار: 

این نارشان هر چیزی را که بتوانند روی کاغذ بیاورند چاپ می کنند. برخی از آثار چاپ 

ش��ده توس��ط این نارشان عبارتند از: راز رسفه های اس��تاد ادب پناه در سه جلد: گرد آوری 

توس��ط غالم شاگرد پور خانه زاد، عطسه های بی هنگام: مجموعه پنج جلدی نقد و بررسی 

عطس��ه های اس��تاد پرپرنیا در محافل ش��عری دهه پنجاه و قبل از آن نوشته مرید الدین 

کیمراد، خواب و خامر: خاطرات و دلنوشته های استاد الف. بامداد خامر، رژیم غذایی در 

رژیم پهلوی: خاطرات حس��ینقلی مربوط )رابط دربار پهلوی و س��ازمان جاسوسی گینه(، 

خدمت و خیانت اصالحات: نوشته استاد زلفعلی رس خلوت و... 

نارشان مولف: 

ای��ن نارشان تنها کتاب های خود و فرزندانش��ان را در تیراژی مح��دود به اندازه خود 

و فرزندانش��ان چاپ می کنند. این ها در زمینه تالی��ف و چاپ کتاب به خودکفایی و خود 

بسندگی رسیده اند. 

نارشان مزلف: 

طیف مخاطبان جدی این نارشان گروه س��نی ۱۲ تا ۱۴ س��ال و ترجیحاً جنس مونث 

هستند منونه کتاب های منترش شده توسط این نارشان عبارتند از: پیامک های عاشقانه: گرد 

آوری آریا بی ریا. بدون گلزار هرگز: نویس��نده ژیال ژولیده. نیکبخت واحدی یا ش��اهرودی 

و باقی قضایا: نویس��نده س��الومه رسخابی. ۲۰ راه موفقیت و خوشبختی و خوش تیپی و 

خوشگلی: نویسنده باربارا ور وره، ترجمه: رومین تیپ توپیان 

نارشان متغیر: 

ای��ن ن��ارشان یکی به نعل و یکی به میخ و یکی به س��م می زنند. در کنار چاپ کتاب 

موس��یقی کلامت )با نگاهی به زبان شناس��ی تطبیقی( نوشته کامل الدین ادب پرور استاد 
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دانش��گاه تهران، کتاب زنان درباره مردان چه چیز هایی که منی دانند، نوشته: مراد نطلبیده 

را هم چاپ می کنند. 

نارشان تردیدی: 

 این نارشان همیشه بین چاپ کردن و نکردن کتاب به فروش رفن یا نرفن کتاب دودل 

هستند و در   نهایت با نویسنده بدون چاپ کتاب به دیار باقی خواهند رفت. 

نارشان آبادی: 

 این نارشان هیچ ارزش��ی برای هرنی به نام گرافیک و صفحه آرایی قایل نیس��تند این 

نارشان عهد بسته اند که کتاب را به بد ترین شکلی که امکان دارد به دست مخاطب برسانند. 

نارشان ساالدی: 

اینان اعتقاد دارند هر چیزی رس سفره خورده نشود، حتامً ساالد خورده خواهد شد. این 

نارشان تنها مجموعه آثار جمعی از نوسندگان را به صورت جنگ چاپ می کنند و معموالً 

سعی می کنند آثار کوتاه بیش از سیصد نفر را در یک کتاب جای دهند، تا کتاب حداقل به 

تعداد نویسندگان و اعضای خانواده شان به فروش برسد. 

نارشان بازاری: 

نبض بازار کتاب و اصوالً هر بازاری دست این نارشان است. تخصص اصلی این نارشان 

داللی و خرید فروش ملک و ماش��ین اس��ت و نرش تنها پوششی برای ارتباط بیشر با قرش 

فرهیخته می باشد. 

نارشان کمک درسی: 

این نارشان کم کم کل انقالب را از آن خود می کنند. شلوغ ترین و پر فروش ترین کتاب 

فروش��ی های انقالب از آن این نارشان اس��ت. اینان نارشانی هستند که هیچگاه ورشکست 

منی ش��وند. هیچگاه از کمی تیراژ و فروش و اندک بودن متوس��ط زم��ان مطالعه ایرانیان 

اندوهگین منی شوند و تنها چیزی که احتامل دارد باعث ناراحتی این ها شود نبودن کنکور 

در جامعه است.
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یک ساعت دیگر، فقط همین

صبح که از خواب بیدار می ش��وی، هنوز خوابی را که دیده ای فراموش نکرده ای. یک 

فنجان چای می ریزی که ناگهان تلفن زنگ می زند، گوش��ی را بر می داری. کسی پشت خط 

فوت می کند. رسدی فوت ها روی صورتت می نشیند. گوشی را می گذاری. دوباره تلفن زنگ 

می زند. صدای رسدی پش��ت گوشی می -گوید: »شام یک س��اعت دیگر می میرید. شصت 

دقیقه.« 

می گویی: »بی مزه.« و تلفن را قطع می کنی. 

ناگهان زنگ در به صدا در می آید. از روی برف های ش��ب پیش، آرام آرام به سمت در 

می روی. در را باز می کنی، کسی پشت در نیست. جلوی در کاغذی تا خورده افتاده. کاغذ 

را برمی داری. روی آن درشت نوشته-اند: »شام پنجاه و هشت دقیقه دیگر می میرید.« 

توی دلت یک جورهایی می ش��ود. انگار رخت چرک های چندین هزار سال را در آن جا 

می شویند. به اتاق برمی گردی، فنجان چایت را میان دست هایت می -گیری، یخ بسته است. 

می گویی: »حتامً یکی خواسته شوخی کند. چه شوخی بی مزه ای.« 

و این را داد می زنی. می خواهی باور کنی که همٔه این ها یک شوخی است. تلویزیون 

را روشن می کنی. صدای گنگی از تلویزیون پخش می شود: »شام پنجاه و هفت دقیقه دیگر 

می میرید.« صدا واضح و واضح تر می ش��ود و بعد صدای خنده ای ترسناک بدون تصویر از 

تلویزیون پخش می شود. 

تلویزیون را خاموش می کنی، می خواهی به خودت بقبوالنی که دروغ است. اما انگار 

ته دلت باور کرده ای. رشوع می کنی به قدم زدن. فکر می کنی به این که بعد از مرگت چه 

خواه��د ش��د: پدر و مادر حتامً خیلی بی تابی می کنند. آبج��ی زری هم خودش را به در و 

دیوار می کوبد و به قول مادر کولی بازی در می آورد. 
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ش��اید هم، مادر در گوش پدر بگوید: بهر، راحت شدیم. پرسٔه بیکار. شده بود باعث 

آبروری��زی.   هامن به��ر که مرد. آبجی زری هم لب تابت را صاحب می ش��ود و کلی ذوق 

می کند. اصغر دوس��تت هم ش��اید غصه بخورد که چرا اینقدر بیخ��ودی با تو دعوا کرده. 

صغری دخر همسایه هم حتامً گریه می کند. مادرش هم حتامً می گوید: »دخرٔه بی شعور 

برای این پرسٔه یک ال قبا آبغوره می گیری. خاک بر رست.« 

توی دانشگاه برایت پالکارد می زنند که درگذشت جوان ناکام... را به جامعه فرهنگی 

دانشجویان تسلیت می گوییم و چه و چه و چه. 

ش��اید برایت ش��ب شعری یا ش��ب خاطره ای هم برگزار کنند که دوس��تانت در آن از 

خاطراتش��ان و جوامنردی ها و روح حساس��ت چیزهایی ب��ه دروغ رس هم کنند و دخران 

هم دانشگاهی زیرزیرکی برایت اشک بریزند. شاید دوستانت تا چند وقت در شب نشینی ها 

و مسافرت  ها به یادت بیافتند و... 

ولی چه فایده تو مرده ای و کم کم فراموش می ش��وی. انگار اصالً از اول کس��ی به این 

نام نبوده. به ساعتت نگاه می کنی، چند دقیقه ای از یک ساعت گذشته است. به حامقتت 

می خن��دی، که این اخطار را باور کرده ای. می گویی: »هر کس��ی باش��د دمار از روزگارش 

در می آورم.« 

شال و کاله می کنی که به دانشکده بروی، عجله می کنی که به کالس ساعت ده برسی. 

می خواه��ی از ع��رض یک بلوار بگذری، که یک دفعه یک ماش��ین ب��ا آخرین رسعت با تو 

برخورد می کند و تو را پرتاب می کند و تو می میری. به همین سادگی. 

مردمی که از کنارت رد می شوند، به روی جسد تکه تکه شده ات سکه می ریزند و من 

به تو که هنوز نفهمیده ای در این مملکت هیچ کاری به موقع انجام منی ش��ود و همیش��ه 

چند دقیقه تاخیر دارد، توی دمل می خندم. خالصه رشمنده از این  که شام مرده اید.
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کتاب هم کتاب های قدیم 

آقای کتابچی با آقای پیرنیاکان و آلربت زاده در یک اتاق کار می کردند. آقای پیرنیاکان 

از آن آدم های سنت پرست بود که هنوز هم گاهی اتهای پیژامه راه راهش از پاچه شلوارش 

بیرون می زد و قلیان با تنباکو خوانسار را به هر چیزی ترجیح می داد. 

آقای آلربت زاده به شدت مدرنیته زده! بود و اگر روزی رنگ جورابش با رنگ دستامل 

گردنش ست نبود از خانه بیرون منی آمد. الربت زاده چند روزی هم به سفر فرنگ رفته بود 

و با کوله باری از تجربه و حرست بازگشته بود. 

در یکی از روزهای اردیبهشت جاللی، آقای کتابچی قصد کرد تا رسی به منایشگاه کتاب 

بزند. به آقای پیر نیاکان پیشنهاد داد تا با هم بروند. 

آقای پیرنیاکان با نوک پا پش��ت پاش��نه اش را خاراند و گفت: آقا چیزی از منایش��گاه و 

کتاب منونده. قدیم کتاب حافظ چاپ می شد به چه بزرگی. این روزا نصف اون هم چاپ 

منی ش��ه. یه کتاب فروش��ی بود نزدیک خونه آقا بزرگم. هر کتابی می خواس��تیم توش پیدا 

می ش��د، امیرارسالن نامدار، حس��ین کرد شبسری، سمک عیار و کلی کتاب دیگه. حاال کل 

منایش��گاه رو بگردی، چهار تا کتاب به درد بخور توش پیدا منی کنی. شاهنامه چاپ می شد 

به چه بزرگی. باید با کارگر و نیس��ان ش��اهنامه رو تا خونه می بردی. حاال ش��اهنامه چاپ 

می شه جیبی. آقا شاهنامه جیبی، گدانامه ام نیست چه برسه به شاهنامه. اون قدیم کتاب 

فکاهه چاپ می ش��د، بس که می خندیدیم روده بر می شدیم. حاال آدم معلول ذهنی ام به 

ای��ن کتابا و رسیاالی طنز جدید منی خنده. کت��اب می خریدیم. پنجاه بار می خوندیم مگه 

متوم می ش��د. حاال کتاب می خری شب نشده متوم می شه. کتاب شعر چاپ می شد به چه 

کلفتی. دو تا ش��و می ذاش��تی زیر پات قدت به سقف خونه می رسید و المپای سوخته رو 
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عوض می کردی. حاال این کتاب شعرای جدید چار تا کاغذ نداره، آینه دستشویی رو باهاش 

پاک کنی. نه آقا من منی ام. 

آق��ای کتابچی به آلربت زاده رو کرد و گفت: ش��ام چی آقا؟ ش��ام که دیگه به فرهنگ 

اهمیت می دید. 

آلربت زاده رسش را از روی پرونده برداش��ت و دس��تامل گردنش را مرتب کرد و گفت: 

بله. من به فرهنگ اهمیت می دم. ولی مگه ما فرهنگ داریم. یه ذره جا ش��ده منایش��گاه 

کت��اب. آدم می ره توش انفراکتوس می زنه. منایش��گاه های کتاب اون ور آب رو ندیدی. دو 

برابر جمعیت اینجا، آدم می اد تو منایش��گاه. انقدر بزرگه س��ه روز تو منایشگاه بگردی دو 

ت��ا آدم به زور می بینی. دس��تگاه تهویه داره به اندازه دو براب��ر اداره ما. کل دیوان هومر 

و شکس��پیر رو تو انقده کتاب چاپ کردن. فکر می کنی دو صفحه اس��ت باز که می کنی 

می بینی دو هزار صفحه اس��ت. کاغذ که نیس��ت انگاری پوس��ت پیازه. پاره هم منی ش��ه. 

از تکنولوژی نانو اس��تفاده کردن. تکنولوژی نانو می دونی��د چیه؟ از خرده های نون که ما 

می ریزیم دور کاغذ و لباس درست می کنن. کل مردمشون می ومدن کتاب می خریدن. روز 

سوم کتاباشون متوم شد. جمع کردن رفن. رسانه مطالعه ماشاال بیست و چار ساعت در روز. 

کتاب که منی خونن. کتاب می خورن. یه دستگاهی اخراع کردن که وقتی خوابن هم بتونن 

کتاب بخونن. شاید باور نکنین ولی بچه دو ساله اون جا مثل بلبل انگلیسی حرف می زنه. 

اینجا پیرمرد نود ساله مون دو کلمه انگلیسی بلد نیست با آدم چاق سالمتی کنه. نه آقای 

کتابچی. همه منایشگاه مال خودتون. من هم منیام.
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خاطرات دفرت مشق

شنبه:  کاش هیچوقت خط نداشتم. همه فکر می کنند من هفت خط روزگارم ولی خوش 

به حال دفر نقاش��ی. حداقل یک آب و رنگی در طول زندگی اش می بیند. الاقل بچه ها 

دوس��تش دارند و با عالقه رویش خط می کش��ند. اما من چی عالوه بر اینکه بچه ها یک 

نف��رت کاذب از من دارند، چنان روی من خط می کش��ند که انگار می خواهند ماش��ین 

معلمشان را خط بیاندازند. آخر یکی نیست به اینها بگوید : ای نادانش آموز مال دشمن 

که نیست مال خودت است. امروز از بس این بچه کالس اولی نصفه شبی با حرص کلمه 

مادر و بابا را روی من حکاکی می کرد که فکر کردم کامیون از رویم رد می ش��ود. گفتم: 

لعنت بر پدر و مادر مردم آزار. نصفه ش��بی آمده ای مرا از خواب بیدار کرده ای، خنجر 

به دمل فرو کنی؟ گفته اند مش��ق ش��ب نه مشق نصفه شب. به خط آخر نرسیده بود که 

خوابش برد و بعد آب دهانش روی صورت من بدبخت جاری شد. گفتم : جان مادرت هر 

کاری می کنی بکن. تف مالی مان نکن.

یکش��نبه: دارم از رسما یخ می زنم. آخر یخچال هم جای دفر اس��ت. من االن باید داخل 

کیف نرم و گرمم باشم. امان از دست این بچه کالس اولی. آمد رس یخچال. کیک را که دید 

دس��ت و پایش را گم کرد و مرا اینجا جا گذاشت. شده ام همدم ماست و پنیر و نوشابه. 

این ژله هم که انگار لولو دیده است هی می لرزد. هر چه می گویم بابا من دفر مشقم. 

باورش منی ش��ود. این پرتقال هم هی مرا دس��ت می اندازد و می گوید: از دفر مش��ق 

ممدرضا نعمت زاده چه خرب؟ باالخره پیدا شد؟ 

دوش��نبه: آقا معلم. عزیز دمل. نکن. این بچه است منی فهمد. شام چرا؟ خط نزن آقا. مگر 



الف تو  شک 63

مش��ق بچه ها را اینقدر با عصبانیت خط می زنند. حاال بچه اس��ت، مش��قش را درست 

ننوش��ته، شام چرا حرصتان را رس من خالی می کنید. مگر تقصیر من است. حاال منی شد 

ما را پیش این دفر مشق بغل دستی کنف منی کردی و یک مهر صدآفرین هم به ما می 

دادی؟ بابا صدآفرین نخواستیم، یک آفرین هم بس بود. اصال می گفتی: مشق سیاه، دفر 

کثیف واه واه واه.

س��ه شنبه:  تازه امروز فهمیدم من دفر مشق نیس��تم، من دفر مشقتم. بابا من والدینم 

جد اندر جد درخت بوده اند. من کی پرواز کردم که این بار دومم باش��د. چند تا از برگه 

های نازنینم امروز به موشک تبدیل شدند. از قدیم گفته اند: عاقبت موشک درست کن، 

هواپیامی توپولف ساز میشه. 

حاال از برگه هایم موشک درست کرده هیچی، روی جلدمم عکس جیگر را چسبانده. 

میگوی��م آخر عکس آدم قحط بود که عکس خر روی من میچس��بانی؟ دیگر جلوی دفر 

مشق های همسایه منی توانم رسم را باال بگیرم.

چهارش��نبه: چرا کسی به این بچه نگفته که مرا باید با پاک کن پاک کند نه با کیسه. فکر 

کنم من اولین دفر مش��قی هستم که به حامم می روم.احتامال بعد از کیسه نوبت لیف 

و صابون و بعد هم یک مشت و مال درست وحسابی است. بچه لنگ برایم بیاور. زشت 

است مرا اینطور از حامم بیرون می بری. نکن. ما پیش خانواده آبرو داریم. 

پنج ش��نبه:  اگر ذره بین را جلوی نور خورش��ید بگیری کاغذ را می س��وزاند. این را همه 

می دانند دیگر نیاز به آزمایش نیست. ولی اگر مثل من به خودتان کرم ضدآفتاب مبالید، 

می توانید دماغ آقای آزمایش کننده را بسوزانید. البته از شام چه پنهان بعضی از اعضا و 

جوارحم سوخت که االن پامد سوختگی مالیده ام. البته کالس اولی هم باید به دماغ خود 

پامد سوختگی مبالد. یکی نیست بگوید تو را چه به دانش و آزمایش. 

جمعه:  خدا رحم کرد که برگه های من متام ش��د و راهی س��طل زباله شدم وگرنه معلوم 
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نبود چه کارهای دیگری می خواهد با من بکند. کم کم داشت به فین کردن و آب بینی می 

رسید. فقط برای دفر بعدی اش دمل می سوزد. این ها را نوشتم. شاید بخواند و از دستش 

فرار کند تا به روزگار من دچار نشود. اه این چه بویی بود. کی تخم مرغ گندیده انداخت 

توی سطل آشغال؟
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 خاطرات یک مداد پاک کن: 

شنبه:  امروز که از خواب بیدار شدم خودم را توی ویرین مغازه لوازم التحریر دیدم. همه 

به چشم خریدار به من نگاه می کردند و من بار سنگینی را روی دوشم احساس می کردم. 

چرا من باید یک مداد پاک کن می شدم تا هر کسی هر غلطی کرد رساغ من بیاید. با خودم 

می خواندم: آسامن بار امانت نتوانست کشید قرعه فال به نام من پاک کن افتاد

در حالی که غمگین و سنگین در کنج تنهایی آواز می خواندم توسط دستان چاق یک 

پرسبچه پاک کن ربایی شدم. از قیافه پرس معلوم بود که روزهای سختی را در پیش دارم. 

کاش یک مدادتراش شمشیرنشان بودم. آن وقت به این بچه ها حالی می کردم که با وسایل 

تحریرشان چطور رفتار کنند.  

یکشنبه:  هی با تف خیس شدم. هی چرک کردم. هی بر صفحه دفر کشیده شدم، تا رد 

خودکار را پاک کنم در آخر هم کاغذ پاره شد. به من هم گفت به دردنخور. اصوال بچه ها 

دو دسته اند یا تنبلند یا شیطان. تپل جزو دسته سوم است یعنی حیف نان. 

دوشنبه: بیکاری درد بی درمانی است مخصوصا برای بچه ای که مغزش را با گچ پر کرده اند. 

امروز تپل از من به عنوان مهر اس��تفاده کرد. نقاش��ی های کج و کوله روی من می کشید 

و بعد روی دفرش برگردان می کرد. آنقدر خوش��حال بود که انگار گوتنربگ اس��ت و اولین 

ب��ار اس��ت که صنعت چاپ را اخراع می کند. بعید می دان��م مغز این تپل بزرگ تر از یک 

فندق باشد. 

س��ه ش��نبه: دهان جای خوبی اس��ت برای آدامس ها و خوراکی ها، اما برای یک پاک کن، 

ب��ودن درون دهان و در کنار دندان زجرآور اس��ت. هنوز هم ج��ای دندان های تپل روی 
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صورتم می س��وزد. دندان هایش چقدر تیز بودند. کاش یک بار جویده می شدید تا بدانیم 

من چه کشیدم. خدا را شکر که آدامس نشدم. 

وقتی زیر دندان های تپل له می شدم این شعر را نوشتم: 

متام صورتم را خیس کردی

دهانم را تپل رسویس کردی

چهارشنبه: گم شدن بعضی وقت ها یک نعمت بزرگ است. امروز تپل مرا روی می زش جا 

گذاشت. بابای مهربان مدرسه هم مرا به جعبه اشیای گمشده رساند اینجا پر از دوستان 

لوازم التحریری است که توس��ط صاحبانشان گم شده اند. بعضی از آن ها خیلی ناراحتند 

و گریه می کنند. من خیلی خوش��حامل و حرکات پاک کنی انجام می دهم. بعضی از آن ها 

فکرمی کنند من از دوری صاحبم خل ش��ده ام ولی منی دانند که جعبه اش��یای گمش��ده 

بهش��ت گم شده من اس��ت. معلوم نبود تپل بعد از دهانش می خواست مرا توی گوشش 

بکن��د یا دماغش ولی هر چه بود به خیر گذش��ت. آنجا پ��اک کن های دیگری هم بودند. 

بعضی هایشان تکه هایی از خودشان را گم کرده بودند. بعضی هایشان تکه گم شده پاک 

کن های دیگر بودند. خالصه پاک کن تو پاک کنی بود که بیا و ببین. بعضی پاک کن مناها 

هم در جمع حارض بودند که مدادها را می تراشیدند و رسشان را گرم می کردند.شب هم 

چند بار با کابوس تپل از خواب پریدم. 

پنج ش��نبه: امروز چندتا از دوستان لوازم التحریرم دوباره به دست صاحبانشان برگشتند. 

خیلی خوشحال بودند. معلوم بود که صاحبانشان هیچ شباهتی به تپل ندارند و هیچکدام 

مثل تپل طول و عرضش��ان یکی نیست. بعد از ظهر کمی حوصله ام رس رفت با یک مداد 

بازی کردیم. او نوش��ت و من پاک کردم تا شب خیلی خوش گذشت. تازه بعد از مدت ها 

احساس پاک کن بودن می کردم. 

جمعه: یک رضب املثل پاک کنی هست که می گوید: هیچ جمعه ای نیست که شنبه نشه. 

همه پاک کن ها صبح جمعه خوش��حالن. بعد از ظهر چرت می زنن و ش��ب ها به ش��دت 
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مش��غول پاک کردن غلط های مش��ق شنبه بچه ها هستند. ولی این جمعه به من از صبح 

تا ش��ب خوش گذش��ت. آخر شب بود که نگران شدم، نکند تپل شنبه برای پیدا کردن من 

بیاید با این فکر به خواب رفتم و خواب دیدم که پاک کن ها جمع ش��ده اند و ش��بانه یک 

زی��پ بزرگ روی دهن تپ��ل دوخته اند، که فقط می تواند موقع غذا خوردن آن را باز کند، 

این بهرین خواب عمرم بود.
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خاطرات دانش آموزی آقوی همساده 

ش��نبه: امروز گفتم برم مدرس��ه. البته از اول همچین عالقه ای هم به مدرس��ه نداشتم ها. 

گفتم می رم اونجا با همه دانش آموزا دوس��ت می ش��م. با معلم ها هم دوست می شم. با 

مدیر مدرس��ه و ناظم ه��م می ریزیم رو هم. درس می خونیم ها. ورزش می کنیم. اس��تخر 

می ریم. خالصه خوش می گذرونیم ها. آقو چش��مت روز بد نبینه روز اول مدرس��ه بچه ها 

دسته جمعی ریخن روی رسم. همه دانش آموزا من یه نفررو به قدری زدن که یه دنده سامل 

توی کل بدنم منوند. االن بدنم خمیره. دیگه یه دنده سامل توی بدنم نیست. گفتم: المروتا 

چرا می زنید؟ گفن: چون پس کله ات صافه آدم دوس��ت داره بزنتت. منم جوری تو خودم 

خرد شدم. جوری افرسده شدم. همون روز اول از مدرسه متنفر شدم. 

یکشنبه: امروز معلم منو صدا کرد پای تخته. گفت: انتگرال تانژانت سی درجه چی می شه؟ 

گفتم: نامسلمون من هنوز اعداد رو منی تونم تا ده بشمرم. این رو چه جوری حساب کنم. 

گفت: تا یه س��اعت بهت وقت می دم. اگه جواب رو پی��دا نکردی دیگه رس کالس من نیا. 

گفتم: کاکو معلم. من تا سال آخر دبیرستانم منی تونم این معادله رو حل کنم. 

دوشنبه: امروز به هر زحمتی معادله رو حل کردم. رفتم مدرسه دیدم معلممون عوض شده. 

تا منو دید گفت: این در آینده شاعر می شه. گفت: شعر چیزی از حفظ هستی؟ گفتم: یه 

توپ دارم قلقلیه رو تا وسطش حفظم. آخرشم منی دونم بابام بهم عیدی داد یه توپ قلقلی 

داد یا بابام بهم کتک داد یه چک و یه لگد داد. گفت: خوب تکلیف امشبت اینه که تا فردا 

کلیات سعدی رو از بر کنی. گفتم: کاکا معلم. سعدی خودش، نصف نصف نصف غزالشم از 

بر نبود. خود تو یه بارم این کتاب رو نخوندی. رحم کن. من چه جوری یه شبه کل دیوانشو 
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حفظ کنم. مگه اسیر گرفتین. گفت: اگه دوست نداری مدرسه ات رو عوض کن. 

سه شنبه:  دیشب کلیات سعدی رو تا صبح تو مخم فرو کردم. باورم منی شد بتونم یه شبه 

کل کلیات س��عدی رو از بر کنم. له له ش��دم. داغون داغون. رفتم مدرسه دیدم آقا مدرسه 

رو خراب کردن جاش دارن بیامرستان می سازن. رفتم جلو از مهندس ساختامن پرسیدم: آقو 

اینجا قبال مدرسه نبود؟ 

گفت: چرا بود. ولی آموزش پرورش چون مدرس��ه زیادی داشت. اینجا رو واگذار کرد. 

این مدرسه با مدرسه پایینیه یکی شدن. االن دانش آموزاش رفن مدرسه پایینیه. بدو رفتم 

مدرسه پایینیه. گفن جا متوم شده. آخرین نفر قبل از تو اومد تو مدرسه دیگه جا نداریم. 

گفتم: من یه نفرم بگین بچه ها یه خورده جمع تر وایس��ن منم جا بش��م. گفن برو مدرسه 

اون طرف شهر. جا نیست. 

چهارشنبه:  مدرسه اون طرف شهر تا خونه ما چهار ساعت راه بود. من وقتی رسیدم مدرسه 

که بچه ها داش��ن تعطیل می شدن. گفتم: تعطیل نکنین من تازه رسیدم. آقای معلم گفت: 

اتفاقا به موقع رس��یدی االن وقت تکلیف منزله. امشب از روی تاریخ بیهقی سه بار خوش 

خط و خوانا می نویس��ی. گفتم: آقو معلم. بیهقی کاتب بوده. دبیر بوده، چند س��ال طول 

کشیده تا اون کتاب رو یه بار بنویسه حاال من چطوری یه شبه سه بار از روش بنویسم. گفت: 

دیر اومدی، طلبکارم هستی. حاال که این طور شد پنج بار بنویس. تا عادت کنی به نوشن. 

پنج ش��نبه:  دیش��ب تا حاال چهار بار تاریخ بیهقی رو نوشتم. فکر کنم انگشتام دیگه خرد 

شدن. دستم دیگه تکون منی خوره. به خاطر همین خاطرات روزامنو تا اینجا بیشر منی تونم 

براتون بنویسم. ولی تالشمو می کنم. بعد رفتم مدرسه. دیدم مدرسه تعطیله. گفتم: کاکو 

بابای مدرسه! چرا مدرسه تعطیله؟ گفت: آموزش پرورش گفته از امروز پنج شنبه ها تعطیله. 

رفتم از دست آموزش پرورش شکایت کردم. گفتم: کاکو آموزش پرورش چرا من؟ چرا امروز؟ 

بیست سال از تحصیل محرومم کردن. چنان خرد شدم که دیگه ترجیح دادم بی سواد مبونم.
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 از دفرت خاطرات یک مدیر

شنبه: امروز تصمیم گرفتم یک مدیر منونه باشم و به کارمندان خود رحم نکنم. کاری کنم 

که نامم را در کتاب های تاریخ در ردیف نام چنگیز و هیتلر بنویسند. از آنجایی که مدیر 

باید کالهش پشم داشته باشد، رفتم و یک کاله پشمی خریدم. آن هم پشم طبیعی بز. 

 یکشنبه: امروز بعد از دیدن کارتون کریسمس به این نتیجه رسیدم که اسکوروچ می تواند 

بهرین الگو برای یک مدیر باشد. تقاضای وام و مساعده متامی کارمندان را پاراف کردم با 

این عنوان: به هیچ عنوان مساعدت نشود، تا آدم شوند. 

دوش��نبه: امروز معاونانم را بر اس��اس صالحیت و ضوابط انتخاب کردم. فکر کنم بهرین 

و شایس��ته ترین آدم ها را برای این کار انتخاب کردم. شایس��ته س��االری به این می گویند 

دیگر: مثالً برادر بی س��واد اما شایس��ته ام را به عنوان معاون مالی انتخاب کردم. خواهر 

دیپل��م ردی ام معاون اداری ش��د، معاون امور بانوان، همرس عزی��زم که قبل از این خانه 

دار بود، معاون جوانان، فرزند دلبندم که واقعا جوان است و بازرس ویژه هم طبیعتا به 

جز باجناق محرمم کس دیگری منی توانس��ت باشد. مس��ئولیت آبدارخانه را هم به دکر 

دانشمندزاده سپردم تا بیکار نباشد. 

سه شنبه: امروز برای خودم چندین منشی انتخاب کردم تا مراجعان برای دیدنم از چندین 

کانال گزینش��ی رد ش��وند و در   نهایت هم به دلیل حضورم در جلس��ه یا بازدید عذرشان 

خواسته شود. اصوالً مدیر یک مجموعه هر چقدر دور از دسرس باشد، معترب تر است. 

چهارشنبه:  امروز بیست جلسه همزمان داشتم و همه جلساتم را به بهانٔه تشکیل جلسه 
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دیگر نیمه متام گذاش��تم. ش��امر باالی جلس��ات نش��انٔه اهمیت یک مدیر است. بعد از 

دوساعت خسته شدم و به اتاقم برگشتم در را بستم و به منشی گفتم: بگوید جلسه دارم 

و به رد و بدل کردن اس ام اس و خواندن جوک پرداختم و از وقت خود به نحو احس��ن 

استفاده کردم. تلفن هایم را هم جواب ندادم. مدیری که به تلفن هایش جواب بدهد حتامً 

خیلی بیکار است. آخر رس هم تلفنم را خاموش کردم و به باشگاه بیلیارد رفتم تا خستگی 

یک روز کاری را در کنم. 

پن��ج ش��نبه:  امروز اصل توبیخ برای همه، تش��ویق برای یک نفر را پی��اده کردم. یکی از 

کارمن��دان اش��تباهی در نامه نگاری انجام داده بود. هم��ه را مواخذه کردم و یک ماه از 

حقوقشان کم کردم، از حقوق باجناقم دو ماه کم کردم، تا حواسش جمع شود که خودش 

را پیش خانواده همرسم بیش از حد شیرین نکند. البته بعد برادر و پرسم را تشویق کردم 

و برای هر کدام س��ه ماه حقوق اضافه در نظر گرفتم. این طور ش��د که همه کارمندان 

رسحال و شاداب شدند و عمل به وظایفشان را یاد گرفتند. 

جمعه:  امروز در خانه، به زن و بچه هایم یاد دادم که برای دیدنم حتامً باید وقت قبلی 

بگیرن��د و هامهنگی های الزم را انجام دهند. پ��رسم گفت: من یک دوچرخه می خواهم، 

گفت��م: به مادرت بگو روال قانونی و اداری آن را طی کند و بعد برای امضای نهایی رساغ 

من بیاید. بعله دیسیپلین اداری را اول باید در خانه و خانواده برقرار کرد.
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خاطرات دانش آموزی کوزت 

ش��نبه:  امروز مجبور ش��دم رس راه مدرس��ه دوباره برای تناردیه ه��ای بدجنس آب بربم. 

منی دانم این همه آب را برای چه می خواهند؟ من حارضم متام قبض های آبشان را پرداخت 

کن��م، ول��ی آن ها ارصار دارند که حت��امً در رسما و تاریکی از جنگل برایش��ان داخل یک 

س��طل چوبی بزرگ آب بیاورم. منی دانم چرا از ش��یر آب استفاده منی کنند. بعد از رسیدن 

از مدرسه آن وقت شب )توضیح: من مدرسه شبانه می روم( مجبور شدم متام دوازده پله 

مهامنخانه را چندین بار دس��تامل بکشم و آنقدر کف مهامنخانه را سابیدم تا خوابم برد. 

در ضمن امروز در راه مدرسه یک مامور پلیس را دیدم که به دنبال فردی به نام شهردار 

مادلن می گشت. 

یکش��نبه:  امروز بعد از س��ابیدن کف متام اتاق ها به مدرس��ه رفتم. حتی در مدرسه هم 

مجبورم کردند کف متام کالس ها را بس��ابم. در راه برگش��ت از مدرسه در حالی که داشتم 

در یک ش��ب رسد و تاریک دیگر س��طل بزرگ آب را ب��رای تناردیه ها می بردم، یک آقای 

تنومندی مرا کمک کرد و س��طل آب را تا میهامنخانه با من آورد. احس��اس کردم قبالً این 

مرد را جایی دیده ام. خیلی ش��بیه ش��هردار بود که بار ها در تلویزیون دیده بودمش. در 

راه برگش��ت به برج میالد رس��یدیم. من با حرست به برج میالد نگاه کردم. او رفت داخل 

مغازه بغلی برج و برای من یک عروسک خرید. گفتم: عروسک به چه درد من می خورد؟ 

گفت: به من گفته اند اینجای داس��تان باید برایت عروس��ک بخرم. چون تو با حرست به 

عروس��ک های ت��وی وی ترین این مغازه نگاه می کردی. گفت��م: ولی من با حرست به برج 

میالد نگاه کردم. تناردیه پدر هم به هر کدام از دخر هایش یک برج داده اس��ت. او هم 

تحت تاثیر قرار گرفت و هامنجا برج میالد را به نام من کرد. 
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دوشنبه:  امروز دیگر الزم نیست به مدرسه شبانه بروم. چون ژان والژان   هامن مرد تنومند 

مرا به فرزندی قبول کرد و چون آدم بانفوذی بود از رانت اس��تفاده کرد و مرا به مدرس��ه 

روزان��ه و آن هم در پایتخت منتقل ک��رد.  امروز همچنین فهمیدم که نام آن مامور ژاور 

است و همچنان به دنبال من و پدرخوانده ام می گردد. 

سه شنبه:  امروز در راه مدرسه با پرس خوش تیپ و پولداری به اسم ماریوس آشنا شدم. 

بازرس ژاور کم کم دارد به مخفیگاه من و پدر خوانده ام نزدیک می شود. 

چهارشنبه:  پدر خوانده ام به شدت با ازدواج من و ماریوس مخالف است. به همین خاطر 

ما مجبور شدیم دوباره محل سکونتامن را عوض کنیم. 

منی دان��م توی این بلبش��و این ژاور دیگر از جان ما چ��ه می خواهد که از تعقیب ما 

دست بردار نیست. 

پنج ش��نبه:  امروز در راه مدرس��ه دوباره ژاور را دیدم که به دنبال ژان والژان می گشت. 

ما هم همچنان آواره هس��تیم، هر چه به پ��در خوانده ام می گویم: بیا برویم یکی از این 

خانه های ۹۹ ساله را پیش خرید کنیم تا از آوارگی و اجاره نشینی خالص شویم به گوشش 

منی رود، می گوید: این خانه ها مثل مهریه می ماند کی داده کی گرفته. 

جمعه:  خانواده تناردیه به روز سیاه نشسته اند تا همه بدانند که آدم های بد همیشه آخر 

داستان به بد ترین شکلی رسوا و نابود می شوند و این قضیه هیچ استثنایی ندارد. بازرس 

ژاور از گشن به دنبال ژان والژان خسته شده و با هاج زنبور عسل رفته تا دنبال مادرش 

بگردند. من هم در راه مدرسه با ماریوس ازدواج کرده ام و زندگی خوب و خوشی داریم. 

ژان والژان هم این روز ها کنج خانه نشسته و به این فکر می کند که اول مرغ بوده یا تخم 

مرغ و دچار یاس فلسفی شده است.
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خاطرات دانش آموزی کربی 

ش��نبه:  امروز هوا آفتابی بود. کتابم را دستم گرفتم و به حیاط رفتم، تا زیر درخت کمی 

فارسی بخوانم. منی دانم شاید هم عربی بخوانم. آخر این کتاب از بس کلامت و اسم های 

عربی دارد، هم ش��بیه کتاب فارس��ی است، هم ش��بیه کتاب عربی. حوصله ام رس رفت و 

بی خیال درس خواندن شدم. بلند شدم و به اتاق رفتم. 

یکش��نبه: امروز هوا بارانی بود. هر چه دنبال کتابم گش��تم، پیدایش نکردم. یادم آمد که 

دی��روز آن را توی حیاط جا گذاش��ته بودم. به طرف حی��اط دویدم، کتابم خیس و کثیف 

و مچاله ش��ده، گوش��ه حیاط افتاده بود. از این قضیه ناراحت ش��دم و تصمیم گرفتم از 

کتاب هایم به خوبی مواظبت کنم. 

دوش��نبه: امروز قضی��ه فراموش کردن کتابم را برای خانم معلم��امن تعریف کردم. خانم 

معلم گفت: تو اس��تعداد سیاستمدار ش��دن را داری. چون خیلی خوب فراموش می کنی. 

گفتم: من س��عی می کنم خوب درس بخوانم تا در آینده سیاست مدار شوم. معلم گفت: 

اگر درس بخوانی آخرش مثل من یک معلم حق التدریس می شوی که هر روز به تو قول 

اس��تخدام می دهند و فردایش فراموش می کنند. گفتم: پس چه کار کنم. گفت: همینطور 

به فراموش کردن ادامه بده تا ان شا الله در آینده یک سیاست مدار بزرگ شوی. 

سه شنبه: به توصیه معلمامن گوش کردم و از امروز دارم فراموش کردن را مترین می کنم. 

اول دوس��تانم را فراموش کردم. بعد مدرسه رفن را فراموش کردم. کم کم دارم خواندن و 

نوش��ن را هم فراموش می کنم. چون خانم معلمامن گفت: برای رسیدن به هدفت بسیار 

مفید است. 
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چهارش��نبه: امروز جوانی به خواس��تگاری من آمد. وضع مالی اش بس��یار خوب بود. با او 

ازدواج کردم. البته فراموش کرده بودم که به سه نفر دیگر هم قول ازدواج داده بودم. هر 

چند وضع مالی آن ها زیاد خوب نبود. شب عروسی به شوهرم گفتم او هم باید فراموش 

ک��ردن را یاد بگیرد. مثالً خانواده اش را فراموش کند. آرامش را فراموش کند. پول هایش را 

فرام��وش کن��د. و از همه مهم تر داد زدن، اعراض کردن، غر غر کردن را هم باید فراموش 

کند. البته فقط یک چیز را نباید فراموش کند و آن هم چشم گفن است. 

پنج ش��نبه: امروز آنقدر در فراموش کردن پیرشفت کرده ام که بچه ام را توی تاکس��ی جا 

گذاشتم و شوهرم را توی مرو. فکر می کنم کم کم دارم به عامل سیاست نزدیک می شوم. 

جمعه:  امروز رفتم تا سیاس��ت مدار ش��وم. فراموشی مرا که دیدند به شدت هیجان زده 

ش��دند و گفتند: انگار قبای سیاست را فقط به قامت شام دوخته اند و از امروز می توانی 

رئیس یک سازمان بزرگ و مشاور یک آدم کله گنده سیاسی شوی. من هم قبول کردم. اما 

االن هر چه فکر می کنم یادم منی آید که آن ها فراموش کردند، اسم سازمان و آن آدم کله 

گنده را بگویند یا گفته اند و من فراموش کرده ام.
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خاطرات دانش آموزی خاله سوسکه 

شنبه:  امروز به بهانه مدرسه از خانه بیرون زدم. در راه فروشنده سوپر مارکت محل تا مرا 

دید، بی مقدمه از من خواستگاری کرد. گفتم: اوالً خواستگاری رسم و رسوم خودش را دارد. 

ثانیاً: بنده می خواهم درسم را ادامه بدهم، و هامنطور که مستحرضید االن هم دارم می روم 

مدرسه. ثالثاً: وضع مالی شام چه طور است؟ رابعاً بر فرض اگر من قبول کردم و زن شام شدم 

و یک موقع با هم دعوایامن شد منو با چی می زنی؟ 

فروش��نده گفت: اوالً آن رسوم ورس��وم مال قدیم بود. ثانیاً من اجازه می دهم بعد از 

ازدواج هم به تحصیل ادامه بدهید. خود من هم آنقدر ها که فکر می کنید بی سواد نیستم. 

دکرای تخصصی مدیریت ادارات بدون مدیر را دارم البته دکرایم هم تقلبی نیست، اصل 

دانشگاه آزاد دورآباد سفلی است. االن هم چون هیچ اداره بدون مدیری وجود ندارد، بیکار 

مانده ام و به ش��غل رشیف بقالی مشغومل که البته در آمدش هم خوب است. اما در مورد 

سوال آخرت بدان و آگاه باش که من زن قبلی ام را هم با سنگ ترازو می زدم. 

گفتم: زن قبلی؟ مگر شام زن داشتید؟ 

گفت: بله، دو تا که خدا را شکر هر دو مردند. 

پا به فرار گذاشتم. 

یکش��نبه:  امروز در راه برگشت از مدرسه قصاب محل از من خواستگاری کرد. گفتم: اول 

بگو اگر زنت بش��وم، منو با چی می زنی؟ بعد سوال های بعدی ام را می پرسم. گفت: سوال 

بعد. من غلط بکنم روی زنم دست بلند کنم. 

گفتم: حاال اگر عصبانی بشوی. گفت: من عصبانی منی شوم. سوال بعد. گفتم: آدمیزاد 

اس��ت دیگر اگر خیلی عصبانی بش��وی؟ گفت: محال است. گفتم: حاال فرض کنیم. گفت: 
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فرض محال، محال است. گفتم:... گفت:... تا با عصبانیت چاقویش را به طرفم پرت کرد و 

با ساطورش دنبامل کرد. 

دوشنبه: امروز در راه مدرسه به یک جوان خوش تیپ دانشجو، که به خاطر جثه کوچکش، 

دوس��تانش آقا موشه صدایش می کردند، برخوردم. آقا موش��ه از من خواستگاری کرد. من 

گفتم: اگر ما با هم ازدواج کردیم و یک موقع با هم دعوایامن شد، منو با چی می زنی؟ 

آقا موشه گفت: با مداد نرم طراحی B۴. خیلی رومانتیک به نظر می رسید. یک دل نه 

صد دل عاشقش شدم و در راه مدرسه به خوبی و خوشی ازدواج کردیم. 

س��ه ش��نبه: امروز به آقا موشه گفتم به فکر آب و نان و مسکن و قبض برق و گاز و تلفن 

باشدوگرنه در راه مدرسه یک رس به دادگاه خانواده می زنم و مهریه ام را به اجرا می گذارم. 

آقا موشه هم رفت تا یک کار آب و نان دار پیدا کند. 

چهارشنبه:  امروز آقا موشه رفت رس کار. مشاور مبارزه با اختالس و سوء استفاده از عناوین 

و مش��اغل دولتی و غیر دولتی منطقه زور آباد ش��ده اس��ت. امروز وقتی می خواستم به 

مدرسه بروم این خرب را شنیدم. 

پنج شنبه:  امروز آقا موشه را به جرم جعل اسناد و عناوین و اختالس و سوء استفاده از مشاغل دولتی 

و غیر دولتی دستگیر و زندانی کردند. من هر روز در راه برگشت از مدرسه به مالقاتش می روم. 

جمعه:  آقا موش��ه امروز در زندان متام کسانی که در این اختالس دست داشتند را لو داد. 

رئیس مبارزه با اختالس و سوء استفاده زور آباد هم در واکنش به این اقدام آقا موشه اعالم 

کرد یک آشی برایش بپزم که یک وجب روغن داشته باشد. 

جمعه هفته بعد:  آقا موشه امروز در آشی که رئیس مبارزه با اختالس و سوء استفاده زور 

آباد برایش پخته بود، افتاد و بعد از مدتی غرق شد. من هم به خاطر همین تصمیم گرفتم 

برای رفن به مدرسه سیاه بپوشم. همه سوسک های دنیا هم یه خاطر همین سیاه پوشند.
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خاطرات دانش آموزی چوپان دروغگو

ش��نبه:  امروز روز اول ورود من به دبیرس��تان بود. متام دبیرستان را به خاطر من چراغانی 

کرده بودند. جلوی در مدرس��ه عده ای برای اس��تقبال از من با حلقه ها و دس��ته های گل 

ایس��تاده بودند. جمعیت یکصدا اس��م مرا فریاد می زدند. همه از اینکه من در دبیرستان 

قبول ش��ده بودم در پوست خود منی گنجیدند و یکی یکی پوست خود را پاره می کردند و 

دورم مثل پروانه می چرخیدند. 

یکش��نبه: امروز دبیر ه��ای درس های مختلف تک تک رساغ من آمدند و از من خواس��تند 

برنامه خودم را برای حضور در کالس به آن ها اعالم کنیم تا آن ها با من هامهنگ ش��وند. 

در ضمن از من خواستند تا منره هایی که دوست دارم پایان ترم توی کارنامه ام باشد را اعالم 

کنم. 

دوش��نبه: رییس مدرس��ه، مرا به دف��ر خود دعوت کرد و رس��امً از طرف نظام آموزش��ی 

عذرخواهی کرد که منره ای باال تر از منره بیس��ت وجود ندارد، که به من تعلق گیرد. ایشان 

این قضیه را بزرگ ترین ضعف نظام آموزشی کشور دانست و درخواست کرد پیشنهادات و 

انتقادات خود را برای پر بار شدن نظام آموزشی اعالم کنم. 

سه شنبه: معاون مدرسه برای تنظیم برنامه های تعلیمی و تربیتی و تایید برنامه های 

فرهنگی مدرس��ه از من دعوت کرد و در پایان جلس��ه از من خواست به اتفاق در مدرسه 

قدم بزنیم تا من کالس مورد عالقه ام را انتخاب کنم. 

چهارشنبه: متام همکالسی هایم به من پیشنهاد دوستی دادند ولی من پیشنهاد همه شان را 

رد کردم. چون باید ادامه تحصیل بدهم و فرصت دوست شدن با این همه آدم را ندارم. 
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پنجشنبه:  امروز وزیر آموزش و پرورش برای برنامه ریزی های کلی و جزئی مدارس از من 

به عنوان مناینده دانش آموزان مشاوره و راهنامیی خواست ولی من به دلیل مشغله زیاد، 

درخواس��تش را رد کردم. همچنین به من پیش��نهاد داد به جای درس خواندن و وقت تلف 

کردن در مدرسه دکرای افتخاری ایشان را بپذیرم، ولی من ترجیح دادم با تالش خودم مدرک 

بگیرم، تا فردا که وزیر کشور شدم، حرف و حدیثی در مورد مدرکم نباشد. 

جمعه:  امروز تعطیل بود و از صبح تا شب در استخر و سونای و زمین های ورزشی مجهز 

مدرسه به تفریح و ورزش پرداختم.
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خاطرات دانش آموزی پینوکیو

ش��نبه: امروز از اول صبح پدر ژپتو مرا صدا می کرد تا به مدرس��ه بروم، من هر چه به او 

می گویم زمانه عوض شده االن آدم حسابی ها هم از مدرسه و درس خواندن فرار می کنند 

من که چوبی هستم، بگذار بروم مبل شوم، صندلی شوم، عصا شوم، بهر از این است که 

درس بخوانم. گوش��ش بدهکار نیست. می گوید تو باید دکر شوی، هر چه می گویم: االن 

هر کس��ی هم واقعاً دکر اس��ت از ترس تهمت تقلبی بودن مدرکش انکار می کند، گوش 

منی دهد. اصالً این پدر ژپتو به هیچ رصاطی مستقیم نیست، حقش   هامن است که توسط 

نهنگ خورده شود و من هم نروم کمکش کنم و وقتی کامالً هضم و دفع شد، بفهمد که 

نباید گیر بدهد. 

یکشنبه: در راه مدرسه گربه نره و روباه مکار را دیدم، گفتند: راهی می شناسیم که یکشبه 

پول دار شوی. گفتم: می خواهید پرزنتم کنید؟ دوباره گلد کوئیست؟ 

گفتند: نه به این می گویند جلسه مشاوره و با گلد کوئیست متفاوت است. آن فروش 

کاال ب��وده، و ای��ن رسمایه گذاری اس��ت. پولت را در رشکت ما رسمای��ه گذاری می کنی و 

ماهانه ۳۰ درصد س��ود می گیری. البته باید پول دوس��تان و همکالسی های دیگرت را هم 

بی��اوری و در رشکت ما رسمایه گ��ذاری کنی. قبول کردم و متام پول هایم را رسمایه گذاری 

کردم. بهر از درس خواندن و کار کردن است. 

دوش��نبه:  امروز رس راه مدرس��ه به یک پری برخوردم. پری خانم گفت: اگر چند قول به 

من بدهی تو را آدم می کنم. گفتم چه قولی؟ گفت: درست را بخوانی. گفتم: مطمنئ باش 

همیش��ه درس��م را می خوانم. دماغم یک وجب دراز شد. گفت: پدر ژپتو را اذیت نکنی. 
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گفتم: قول می دهم. دماغم یک وجب دیگر بلند تر ش��د. پری گفت: قول می دهی دیگر 

دور و بر گربه نره و روباه مکار آفتابی نش��وی؟ گفت��م: قول می دهم. دماغم یک وجب 

دیگر بلند تر ش��د. آن روز مجبور شدم به یک جراح زیبایی مراجعه کنم و دماغم را عمل 

کنم. 

سه شنبه:  امروز همه مسخره ام می کردند و به من می گفتند: دماغ عملی. همش تقصیر 

پری است. 

از نیمه راه مدرسه برگشتم خانه. 

چهار شنبه:  امروز در راه مدرسه دیدم عده ای از دوستان جمع شده اند. گفتم: می خواهید 

چه کار کنید. گفتند: می خواهیم فرار مغز ها کنیم، برویم خارج. آن جا خوش بگذرانیم. من 

هم تصمیم گرفتم با آن ها فرار مغز ها کنم. 

پنج شنبه:  امروز به صورت کامالً یواشکی از مرز خارج شدیم و فرار مغز ها کردیم. البته 

من فرار چوب ها کردم. 

جمعه چند س��ال بعد:  االن چند س��الی می ش��ود که فرار مغز ها یا چوب ها کرده ام. پدر 

ژپتو بعد از رفن من افرسدگی گرفته. دوس��تانم هم از بس کار کرده اند، شبیه دراز گوش 

ش��ده اند. من هم دچ��ار رسخوردگی چوبی یا خرخوردگی چوب��ی یا چوب خوردگی خری 

شده ام و می خواهم خودم را به عنوان هیزم به یک شومینه معرفی کنم.
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خاطرات دانش آموزی آدمی که بختش خوابیده بود. 

ش��نبه:  امروز از ش��اگرد اول کالس پرس��یدم: چطور اس��ت که من اینقدر درس می خوانم 

منره هایم همگی یک رقمی هس��تند و تو متام منره هایت بیس��ت اس��ت. مگر چقدر درس 

می خوانی؟ گفت: اصالً ربطی به درس خواندن ندارد توی این دور و زمونه دیگر کس��ی با 

درس خواندن، مدرک و منره منی گیرد. همه چیز به بخت و اقبال آدم بستگی دارد. من هم 

تصمیم گرفتم بروم و بختم را بیدار کنم. 

یکش��نبه:  ام��روز از خانه بیرون زدم تا بروم بختم را بیدار کن��م. پایم را که از خانه بیرون 

گذاش��تم، طبق معمول توی آسانس��ور آپارمتامنان گیر افتادم. بعد از کلی داد و بیداد طنز 

نویسی که همسایه مان بود به فریادم رسید و از آسانسور درم آورد گفت: ای بد پیشانی تو 

که همیشه توی این آسانسور گیر می افتی، بیا و از پله ها رفت و آمد کن. حاال کجا می روی؟ 

 گفتم: می روم بختم را بیدار کنم. طنز نویس گفت: تو را به خدا، اگر پیدایش کردی به 

او بگو طنز نویس سالم رساند و گفت: چند وقتی است سوژه ای برای نوشن پیدا منی کنم. 

به مرو و اتوبوس شهری گیر می دهم بعضی ناراحت می شوند. درباره آپارمتان سازی و برج 

سازی می نویسم عده ای دلگیر می شوند. بگو من چکار کنم؟ 

گفتم: باشد و به راه افتادم. 

دوشنبه:  امروز هم به دنبال بختم به راه افتادم رفتم و رفتم تا در راه یک نامزد انتخابات 

را دیدم. نامزد گفت: کجا می روی؟ گفتم: می روم بختم را بیدار کنم. 

نام��زد گف��ت: حاال که ت��و این راه را م��ی روی از قول من هم بپرس چ��را من در متام 

انتخابات های برگزار شده در سطح کشور رشکت کرده ام و در همه آن ها شکست خورده ام. 
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گفتم می پرسم. 

سه شنبه:  امروز در راه پیدا کردن بخت به یک خانم که اسمش ماهی بود و از بزرگی دماغ 

به شدت رنج می برد، برخوردم. ماهی خانم از من پرسید: کجا می روی؟ گفتم: می روم بختم 

را بیدار کنم. ماهی خانم گفت: اگر دیدیش بپرس چرا من این دماغم را تا به حال ده ها بار 

عمل کرده ام ولی درست منی شود. 

قبول کردم و به راه افتادم. 

چهارش��نبه:  امروز به پش��ت قله دماوند رس��یدم. دیدم یک نفر خوابی��ده و خر و پفش 

هواس��ت. بیدارش کردم و گفتم تو کیس��تی؟ گفت: بخت تو. گفتم پاشو که این همه سال 

مرا بیچاره کردی. بخت چشم هایش را مالید و گفت چه کارم داری. گفتم: اول به سواالتم 

جواب بده و بعد دنبامل بیا. سواالتم را پرسیدم وشاد و خندان به راه افتادم. توی راه ماهی 

خانم را دیدم. ماهی خانم پرسید: پیدایش کردی. گفتم: آره. ولی اول باید به من قول بدهی 

ب��ا م��ن ازدواج کنی تا دوای دردت را به تو بگوی��م. ماهی خانم گفت: حاال بگو تا ببینیم. 

گفت��م: توی دماغت یک لعل گیر کرده باید بروی پیش جراح تا آن لعل را خارج کند. حاال 

بامن ازدواج می کنی. ماهی خانم کمی فکر کرد و گفت: نه چون اگر دماغم را عمل کنم، 

زیب��ا می ش��وم در ضمن با پول لعل یک جهیزیه مفصل ب��رای خودم تهیه می کنم و گونی 

گونی خواس��تگار برایم پیدا می ش��ود. چرا زن تو یک ال قبا بشوم. هر چه التامس کردم به 

گوش ماهی خانم نرفت. 

پن��ج ش��نبه: امروز هم ش��اد و خندان به راه خ��ودم ادامه دادم. رفتم و رفت��م تا به نامزد 

انتخابات رس��یدم. نامزد پرس��ید: چاره کار مرا پرسیدی؟ گفتم: تو زن هستی و چاره کار تو 

این است که با یک مرد ائتالف کنی تا رای بیاوری. من حارضم با تو ائتالف کنم. نامزد ابرو 

در هم کش��ید و گفت: ای ضد زن. اوالً ما زن ها به تنهایی قادریم متام کار هایامن را انجام 

بدهیم و به هیچ مردی نیازی نداریم ثانیاً تو اصالً قیافه فتو ژنیک نداری و باعث شکسته 

شدن رای من خواهی شد. ثالثاً چهره شناخته شده یا ورزشکار و مردمی نیستی. و رفت. 
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جمعه:  امروز به خانه رس��یدم. دوباره توی آسانسور گیر کردم و طنز نویس دوباره نجاتم 

داد. طنز نویس پرسید: بختت را دیدی. گفتم: اوهوم. طنز نویس گفت: دوای درد مرا هم 

پرسیدی. گفتم: باید دنبال آدم بخت برگشته ای باشی که هیچ ارگان یا سازمان یا حزبی از 

او حامیت نکند. طنز نویس گفت: خوب رس راه چه اتفاقی برایت افتاد. سیر تا پیاز ماجرا 

را برای طنز نویس تعریف کردم. طنز نویس گفت: آ ها گرفتم، بایست که سوژه از تو بهر 

پیدا منی شود. 

جمعه هفته بعد:  امروز بختم که بیدار شده بود و پشت رسم می آمد، باالخره رسید و بعد 

از اینکه طنز نویس خاطراتم را نوشت، معروف شدم و به چهره مطبوعاتی تبدیل شدم و 

کاره ای شدم و در این میانه طنز نویس بدبخت شد و از نوشن این مطلب پشیامن شد.
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خاطرات دانش آموزی حسن کچل: 

شنبه:  امروز صبح ننه حسن صدایم کرد و گفت: از تنور بیا بیرون و به مدرسه برو، تا درس 

بخوانی و کاره ای شوی. گفتم: ننه، من از این دنیای پیچیده مدرن، درهم هیچ، می ترسم. از 

کجا معلوم از خانه بیرون نروم و به وسیله غول های سیاسی و کارتل ها و اقتصادی خورده 

نش��وم؟ از کجا معلوم گیر مافیای نفت و شکر و فوتبال نیافتم. مرا   رها کن تا در این تنور 

تنهایی خویش مبانم و بپوسم. 

یکش��نبه:  امروز ننه حس��ن از تنور تا دم در را دالر چیده بود. من از تنور بیرون آمدم تا 

دالر ها را جمع کنم. وقتی پای از خانه بیرون گذاش��تم، در پش��ت رسم بس��ته شد. هراس 

عجیبی به دمل افتاد. فریاد زدم.: در را باز کن ننه. من می ترسم. کجای این شب تیره بیاویزم 

قبای ژنده خود را. 

دوش��نبه:  من وارد دنیای مدرن ش��ده بودم و دیگر سواد قدیم به دردم منی خورد، باید به 

مدرسه می رفتم و علوم جدید را یاد می گرفتم. شنیده بودم برای رفن به مدرسه باید رس را 

براشی. من هم رفتم و رسم را تراشیدن. از آن به بعد به من حسن کچل می گفتند. اولین 

برخورد من با دنیای مدرن به قیمت از دست د ادن مو هایم متام شد. 

سه شنبه:  امروز در راه مدرسه چندین دالر را آتش زدم و بعد باالی رسم نوشتم: من نابود 

کننده قسمتی از اقتصاد جهان هستم و خوابیدم. 

از خ��واب که بیدار ش��دم یک غول بی ش��اخ و دم اقتصادی را ب��االی رسم دیدم. غول 

گفت: پس تو مقرص اصلی بحران اقتصاد جهانی هستی؟ بیا زور آزمایی کنیم ببینیم کدام 

ما قوی تر است؟ 
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گفتم: تو کی هستی؟ 

گفت: من غول اقتصادی رشق هستم. و بعد دست مرا گرفت و در یک چشم به هم 

زدن متام کارخانجات عظیمش��ان را نشانم داد. بعد من او را به کارخانجات تولید اتومبیل 

خودمان بردم و پراید ها، پ ژو ها، س��مند ها و حتی بنز های��ی که موتور خودروی ملی روی 

آن ها نصب بود را نشانش دادم. ترسید. وقتی پژو ۲۰۶ صندوق دار را نشانش دادم از ترس 

و وحشت پا به فرار گذاشت. 

چهار شنبه:  امروز غول اقتصادی رشق با غول های دیگر رشق جلویم را گرفتند و گفتند باید 

به ما هم یاد بدهی که چطور به مغزتان رس��ید که می ش��ود، این طور اقتصاد دنیا را نابود 

کرد؟ چطور س��اخت پژوی ۲۰۶ صندوق دار به ذهنتان رسید؟ یا چطور منتاژ موتور پیکان 

روی بنز به ذهنتان رسید؟ مرا برداشتند و با خود بردند. 

پنج شنبه:  امروز به آن ها گفتم: رمز موفقیت ما بی نظمی و هر دم بیلی ماست. آن ها هم 

با تکیه بر همین توصیه ها در جنگ غول های غرب را نابود کردند. 

جمعه:  امروز غول های رشق از من تشکر کردند و به عنوان هدیه یک گوشی تلفن و کیف 

و کفش و صنایع دستی اصفهان چینی، قالی ابریشم کاشان چینی، سیر، چای و برنج چینی 

دادند و مرا رهس��پار والیت کردند. من هم به خانه برگش��تم و به خوبی و خوش��ی با ننه 

حسن تا آخر عمر زندگی کردیم.
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من لوزی و تو بیضی 

 معرفی کتاب 

عنوان کتاب: پروانه های خسته عشق )مجموعه شعر جوانان آق قالب و حومه( 

گردآورنده: استاد استعداد پرور

نارش: کشف و پخش

شامرگان: چاپ اول: پنج نسخه. چاپ نهم: دو نسخه 

طیف مخاطب: جوانان آق قالب و فامیل 

این کتاب شامل پنجاه شعر نو و کهنه از دو جوان ساکن روستای آق قالب می باشد که 

به ذوق و هرن استاد استعدادپرور ضبط و گزینش شده است. 

یک شعر کهنه از تهمینه زارع ادیب رس قناتی متخلص به خسته می خوانیم: 

من لی لی و تو لولو 

من جی جی و تو جوجو

من اردک و تو لک لک 

من دفر و تو دستک

من شاعر و تو قاطر

من عاشق و تو فارغ

من شن کش و تو رسکش

من لوزی و تو بیضی

من خسته و تو بسته

ما را که برد خانه 
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ش��عر دیگ��ری از این دفر در قالب نو از ش��اعری با نام فری��دون طغیانگر آق قالیی 

متخلص به فری طغی ناقال می خوانیم: 

یک شبی

شاید هم نصفه شبی

بیا قالب بگیر

تا ماه را بدزدیم

آه

بدون ماه

چه حالی می دهد

طویله های تاریک

استاد استعداد پرور در مقدمه کتاب می نویسد: 

س��فری به آق قال داش��تم برای کشف و معرفی استعداد های آن دیار به تیم های ملی 

فوتبال و والیبال که با جوانان شاعری مواجه شدم که مرا تحت تاثیر قرار دادند. دیدم خوب 

اس��ت در کنار کار ورزش��ی، کاری فرهنگی هم به انجام برسانم و این جوانان را به میادین 

فرهنگ��ی معرفی کنم. اگر به این جوانان فرصت داده ش��ود می توانند جام های زیادی در 

عرصه های ملی و جهانی فتح کنند.


