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دیوانه حافظ

واژهنامه آلوده

افشار جابری و حافظ شیرازی

«مگو دیگر که حافظ نکتهدان است»
نمکدان بی نمک شوری ندارد

درصنعتخودروسازینهادهاینظارتیکجایکارند؟
سرکار!
مقصرانبازنشدنکیسههایهوا
مردم هستن که این آپشن رو نخریدن

شوخی با تیتر روزنامهها

هجومپوشاکترکقاچاقبهبازارایران
ما برای اونا آدم میفرستیم اونا برای ما لباس!

بهمن،راهشمالرابست
اسفند مدیریت بحران راه رو باز میکنه.
برفشادی
کیک هم با من ،حاال تولد کی هست؟

ابوخطبه محضردار گوید:
دو طایفه به محضر اندر آمدند تا زوجینی
بــه عقــد درآورم .ســجل بســتاندم و دامــاد را
گفتم :مهریه چه باشد؟
محمد کورهپز
گفت 2500 :اشــرفی طال بــه نیت کوروش
کبیر!
گفتم :ای جوان! یا ندانی ســکه چیســت یا نفهمــی که  2500را چند
صفر در این سو و آن سویش باید!
جــوان گفــت :نیک دانم ،امــا بانو اینچنین خواســت واال مهریه را نه
میدهند و نه میگیرند.
مهر ایشان دل و دین از همه بیپروا برد.
پس مهم نیست اگر مهریه را باال برد.
و نوعروس هم گفت :ما را رســم این اســت که با لباس سپید آییم و
با کفن ســفید برگردیم .فلذا چه  25و چه  .2500ولکن  2500باید تا که
چشــم دختران خاله و عمه و همســایه درآید! واال مهریه را نه میدهند
و نه میگیرند!
ســری تــکان دادم و صیغه جاری نمــودم و جماعت تمبک و تیمپو
زنان برفتند.
کم از شــش مــاه همان دو طایفه بازآمدند حکم قاضی در دســت و
عن قریب بود که یقه و شــکم از خشم بدرند! صیغه طالق خواستندی
و همان مخدره نوعروس سابق ،تا قران آخر مهریه طلب مینمود.
داماد سابق را گفتم :مهریه توانی داد؟
گفت :باری اگر  50سال به کار اندر باشم و هر ماه  50میلیون خشکه
حقوق بستانم و تورم هم به صفر اندر آید ،آری!
عروس گفت :تا پنجاه سال دیگر که من هفت کفن پوساندهام.
گفتم :سر کار گذاشتید ما رو؟
گفتند :نه! اما چه کنیم که ریخت یکدیگر نتوانیم دید!
پس اندیشیدم و گفتم:
برای حل این معضل ،ندارم هیچ رهکاری
و شاید الزم آید چند اجالس و سمیناری
و لکن سادهتر از این نشاید شرح مطلب را
چرا عاقل کند کاری که زاید زیر بیگاری؟
پس داماد ســابق را مال و اموال چالندند و  25اشــرفی طال حاصل
آمد .باقی مهر حالل شد و جان همه ما آزاد .تمام.

محمدرضا رضایی

 ëëآیــا میدانیــد حتمــاً الزم نیســت
خواســتگارتان ثروت ایالن ماســک را داشــته
باشــد تــا بــه وی جــواب مثبــت دهیــد ،بلکه
نامبرده میتواند با کمک شــما آســه آســه به
پــول و ثروت برســد و بعد دو نفــری کیفش را
ببرید؟

ëëآیــا میدانیــد چشــم رنگــی و مــوی بــور و پوســت ســفید بــرای یــک
خواستگار جزو اولویتهای هزارم به بعد است و اگر خواستگارتان پسر
خوبی باشد ،الزم نیست حتماً شبیه تام کروز باشد؟

ëëآیا میدانید عبارت «مهریه رو کی داده ،کی گرفته؟» توســط مافیای
مخــوف و مخفــی ابــداع شــده تا قیمــت ســکه در مملکــت هیچوقت
کاهــش نیابــد و شــما نیــز هر جــا ایــن جمله را
شنیدید باید فرار کنید؟
ëëآیا میدانید کســی که
عبــارت «هنــوز دهنش
بــوی شــیر میــده» را
ابــداع کــرد ،از نوعــی
اختــال روانــی مزمن
رنــج میبــرده و ارزش
این عبارت از کشــک نسابیده
هــم کمتر بوده و ازدواج به ســن و ســال
نیست؟

ëëآیا میدانید دوســوم کلیهفروشــان
کشــور را جوانانــی تشــکیل میدهنــد
کــه مادرزنهایشــان از آنهــا یــک
جشــن عروســی مجلــل خواســته تــا
چشــم جــاریاش از حســودی بترکد که
متأسفانه نمیترکد المصب؟

ëëآیــا میدانیــد دانشــمندان بــه تازگــی زوجــی را کشــف کردهانــد کــه
زندگیشــان را بدون یخچال سایدبایساید و تلویزیون هوشمند هشتاد
اینچ شروع کردند و تا آخر عمر خوشبخت بودند؟

هوای بی مدیر

اتمســفر :ترکیبــی از مــا و آالیندههــا کــه بــه
همزیستیمسالمتآمیزیرسیدهایم.
وزش بــاد :انواع مختلفــی دارد اعم از انســانی
و طبیعــی ،در حــال حاضــر کارســازترین راهحــل
آلودگی هوا است.
ســازمان جهانی بهداشــت :ســازمانی جهانی
کــه حداقل اگر مشــکل آلودگی را حل نکنــد ،ابراز
یکند.
نگرانیم 
شــاخص کیفیت هوا :میــزان نگرانی ســازمان
جهانی ،نسبت به آلودگی هوا را باال و پایین میکند.
ترافیک:عالقه مردم به مرکز شهر باعث ایجاد
یگردد.
آن م 
هوای پاک :تصویری از آســمان آبی که شــما و
شــخص موردنظر زیر آن نشستهاید و هر بار چند
تکــه ابر ســفید از بــاالی ســرتان میگذرد و شــما
همانطــور کــه دســتتان را از تــه کتف کشــیدهاید
طــوری کــه رگ گردنتــان میخواهــد بگیــرد و بــا
انگشــت اشــاره توجه همان شــخص موردنظر را
بهســوی آن جلــب میکنیــد ،شــکل آن راحدس
میزنیــد و میخندیــد! بلــه همینقــدر رؤیایــی و
دستنیافتنی!

مرضیه ربیعی

ســالهای گذشــته اینگونــه بــود کــه حداقــل
دانشآموزان در فصل پاییز از آلودگی هوا خیلی
هم ناراضــی نبودند! باالخــره حداقل یک هفته
تعطیلــی و بخور و بخواب را برایشــان بــه همراه
داشت .اما کرونا حتی بســاط این چند روز بدون
دغدغــه درس و معلــم را هــم گرفــت .آمــوزش
مجــازی کــه آمــد ،دیگــر فرقی نکــرد که مدرســه
بهخاطر کرونا تعطیل شــود یا آلودگی هوا! در هر
دو صورت دانشآموز ســاعی ما باید با چشــمان
نیمهباز ،ســر کالس درس حاضری را زده و دوباره
پتــو را روی ســرش بکشــد .اینجا بود کــه باالخره
ما هــم به فکر افتادیــم که راهکارهایــی برای حل
معضــل آلودگــی هوا را بررســی کنیــم .البته این
راهکارها ،بیشتر آبکی است ،چرا که خالف تصور
شــما فقط آالیندههــا باعــث آلودگی نیســتند و
تغییر اقلیم در کشور و کاهش بارندگی هم خیلی
سوســکی ،تأثیر بســیاری بر آلودگی هوا گذاشــته
است .در این زمینه چند راهکار ارائه میشود:
حدود ســی درصد از آب پشت سدها با بحران
بیکاری روبهرو بوده و بسیاری از نخبگان آبی با
پدیدهتبخیرمغزها،بهآسمانمهاجرتمیکنند.
پس تالش شود که الاقل این آب برای غافلگیری
منابــع آب ســطحی ،تاالبهــا ،رودخانههــا و
دریاچههایی که االن خشک شدهاند ،به کار گرفته
شود.
آی بسوزه ریشــه این سیاســت بیوالدین که
حتــی در آلودگی هــوا هم تأثیر شــگرفی دارد!
همانطورکهسازمانمحیطزیستفقطمسئول
اتوبان تهران شمال نیســت ،وزارت امور خارجه
هم فقط برای برجام و ســفر خارج رفتن نیست!
پــس معاونــت دیپلماســی آن تالشــی بکند که
بتواند حقابــه ایران از آبهای مرزی کشــورهایی
مثــل افغانســتان ،عــراق ،ترکیــه ،ســوریه و دیگر
کشــورهای همســایه را گرفته تا برای مــا هم آب یا
نانی داشته باشد.
طبیعت زبــان ندارد! ولی اگر داشــت حتماً
تالش میکرد که داماد یکی از مسئوالن شده
و حقابه خود از منابع ســطحی را بگیرد .اگر کسی
هــم به او اعتراض کند ،با خیــال راحت میگوید
که ســهمش را از سفره آبی کشــور برداشته است.
پس دریچه سدها را باز کنیم تا طراوت و سرسبزی
به طبیعت برگشــته و محیط زیســت هم بگوید:
آخیش .در این صورت درجه حرارت هم فیتیله را
پایین کشیده و بارندگی بیش از اینها میشود .اگر
خدابخواهد...

۱

تشکرات ویژه یک شهروند عادی

در روز جهانی تعریف
و تمجیــد و تشــکر و
قدردانــی و هرچــه
هست ،بنده بهعنوان
علیرضا عبدی
یــک شــهروند ،خــود
را ملــزم میدانــم از
زحمتکشان چند عرصه تشکر کنم:
تشــکر ویــژه و فــراوان دارم از خرنــدگان
ضایعــات .ممنونــم کــه هــر روز در گرمــا و
ســرما ،تابســتان و زمســتان ،روزهای تعطیل و
غیرتعطیــل در خیابــان و کوچههای بنبســت
و ...ســاعت  ۶صبــح نگــران آهــنآالت ،آهــن
ضایعــات ،آلومیــن (!) ،مفــرغ و ...ما هســتید.
مرسی که هستید!
تشــکرات بســیار ویــژه دارم از لولهبازکنیهــا و
تخلیهچاههــا .هر جایی کــه فکر میکردیم بکر
اســت ،با تبلیغــات شــما فهمیدیم که خیــر ،این

۱

۲

کشــور ،طبیعتگرد کم ندارد! بــاز هم ممنون که
ما را با برچســبهای خودتان مشــهور کردهاید ،از
بس روی در خانهمان برچســبهای شما هست،
گاهی از  ۱۱۸تماس میگیرند تا شماره لولهبازکنی
و تخلیهچاه از ما بگیرند.
تشکر ارزنده و عالی دارم از جناب آلودگی
هــوا .البتــه از آلودهکننــدگان هــوا بایــد
بیشــتر تشــکر کنــم .همین کــه هــر روز اینقدر
هــوا پاک نیســت تــا برجهــای بلنــد را ببینیم و
دهانمــان آب بیفتــد ،بایــد قــدردان زحمــات
شما بود.
قدردانــی آخــر هــم بــرای اینترنت اســت و
کوســههایی که فیبرهای اینترنــت را هر روز
گاز میگیرنــد( .خــدا قــوت بــه دندانهایتان).
همین که صدای اســتاد قطع و وصل میشــود
و در عین گرمماندن پتویمان میخوابیم ،باید
از شما تشکر کرد.

۲

۳
۴

۳

سوگند مرحوم بقراط ،زیر چرخ عقب!

دانستنیها

دانستنیهای قبل از ازدواج

editorial@irannewspaper.ir
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حکایت

زوج کم خرد و مهریه نجومی

در اینجــا قصــد داریــم
ثابــت کنیــم کلمــات،
هموارهمعنیهمیشگی
خود را نمیدهند ،بلکه
گاهــی معنایــی خارج
سحر فتحی
از تصــور مــا و حتــی
واژهنامههادارند.برایاینکهاینموردرابیشترثابت
کنیــمدرحوزهآلودگیهواچندواژهمرتبطراطوری
معنی میکنیم که چارهای جز پذیرفتن آن نداشــته
باشید.
آلودگی هوا :تعطیلی مــدارس مقطع ابتدایی
شیفت صبح ،همه مناطق بجز فیروزکوه و دماوند.
ذرات معلق در هــوا :مادهای که باد هم تکانش
نمیدهد.
گاز گلخانــهای :همان مــورد باالیی ولــی از نوع
گلخانهای.
ســوراخ الیه ازن :سوراخی شبیه ســوراخ جیب
مردم.
دستگاه تنفس انسان :دستگاهی در بدن انسان
کــه تغییر کاربری داده و در هر شــرایطی به حیات
خود ادامه میدهد.

http://irannewspaper.ir

حاال که دســتگا ه کارتخوان
خیلی از دکترها کارتکشاش
مســدود اســت و مالیاتیهــا
میدونــد؛ از طرفــی دارنــد
بهزاد توفیق فر زور میآورنــد تــا ظرفیــت
پذیــرش رشــتههای پزشــکی
افزایــش یابد ،توجه زورآورندگان مذکــور را به این نکته
جلــب میکنم کــه همین االن هــم اغلب دانشــجویان
رشــتههای پزشکی ،از شــهرهای دور و بعضاً محروم به
دانشــگاههای بــزرگ و معتبــر راه پیدا میکننــد و اینکه
بیاییــد ظرفیــت پذیــرش دانشــجو را زیاد کنیــد و حتی
بومیگزینــی هم کنید ،لزوماً باعث نمیشــود که ســیل

پزشکان متعهد به شهرستانها و نقاط دوردست کشور
جاری شود ،بلکه برعکس!
چرا؟! عــرض میکنــم .اوالً برای تربیت دانشــجوی
پزشــکی ،فقــط اســتاد و وایــت بــرد و از ایــن صندلــی
دســتهدارها کفایــت نمیکنــد .گیــرم که شــما بــه جای
دو رنــگ ماژیک وایت برد ،ســه رنگ گذاشــتید ،بازهم
چیزهــای مهمتــری الزم اســت ،مثــاً ایــن دانشــجوها
نیــاز به مریض دارنــد .یعنی باید بیمارســتان و مریض
موردنظــر هم باشــد تا دورههــای کارورزی خودشــان را
که کوتاه هم نیســت ،بگذرانند .از آن طرف دانشــجو که
تبدیل شد به دکتر ،میفرستیدش برود یک جای دوری
تا تعهدش را به جای آورد و حواســتان هســت که حتماً

حقوق و مزایایش از کارگر وردست گچکار در فالن بندر،
کمتر باشــد و حتماً سالی دوبار توی برف یا گل (به کسر
گاف) گیر کند.
خب! دکتری که فقط با نمره شیمی و زیستشناسی
و بــدون توجــه به جوانــب فرهنگی و اخالقــی ،پذیرش
شــده و در فالن شــهر بزرگ با همه امکانــات فیزیکی و
غیرفیزیکــی و حتی مزایای بصری(!) دکتر شــده اســت
و یادگرفتــه چطــور کارتکشاش را از حیز انتفاع ســاقط
کند ،همان اولین بار که ماشین کهنه علوم پزشکی توی
برف بکســوات کرد ،نســخه تذهیبکاری شــده ســوگند
مرحــوم بقراط را میگــذارد زیر چرخ عقــب و گازش را
میگیرد تا خود خود گیشا یا آریاشهر یا!...

فال روز
میخواره و سرگشته و رندیم و نظرباز
وان کس که چو ما نیست در این شهر کدام است

سوال و جوابهای کاربردی
نازنین اسماعیل زاده

خاک رس

تنهایی

ای صاحب فال!

از قدیمهــا کــه هنــوز
مــا نبودیــم گفتهانــد
«خواهی نشــوی رســوا،
همـــــرنگ جمــاعـــــت
فرزانه زینلی
شــو ».شــما هــم خوب
ایــن توصیــه را درونــی
کردی و از هیچ تالشی برای همرنگ شدن فروگذار
نمیکنــی .آخر صاحــب فال حســابی! همرنگی با
جماعــت به چــه قیمتی؟! اینکه کل مــال و منالت
را بفروشــی و بریزی توی ســبد سهام هم شد اتحاد
و همبســتگی؟ باز خوب شــد از تحریم خرید روغن
و باقــی مواد غذایی گذشــتید ،وگرنه بــا این اوضاع
گرانــی هــر روزه ،چــی میماند کــه بخوریــد و زنده
بمانیــد؟ قبــل از هــر همراهــی و همرنگــی خــوب
فکــر کن .آدمهای موفــق خوب فکــر میکنند و راز
موفقیتشــان هم همین اســت .حاال فهمیدی آن
کس که چو ما نیســت در این شــهر کجاســت؟ فکر
اقتصــادی را بــه کار انداختــه و وقتــی شــما درگیــر
همرنگی بــودی ،انبارها را پر از روغن و برنج کرده.
فکرت را بکار بینداز صاحب فال!

محمدحسین
صادقی

ëëســؤال :تو پاالدیوم بوتیــک گرفتم ،چیکار
کنم بتونم اجارهام رو دربیارم؟
جــواب :بایــد جنــس بــذاری تــوش.
متأسفانه مردم کمتر هوا میخرن.

ëëسؤال :توی شــهرک اکباتان ســوپری دارم
ولی هیچی نمیتونم بفروشم .چیکار کنم؟
جــواب :اون تابلــو «ایســتادن بیجــا مانــع کســب اســت» بــا فونــت
نســتعلیق رو بــردار .شــاید توی فروشــت تأثیــری نذاره ولــی مطمئن
میشی وقتی اونجا فروش نداری کالً اینکاره نیستی.
ëëسؤال :میوه فروشم .دخلم به خرجم نمیخوره .چه خاکی به سر کنم؟
جــواب :خــاک رس! یــه کــم المپهــا رو کمتــر کنــی و ســعی نکنی
بودجه اداره برق رو تأمین کنی مشکل حل میشه.
ëëسؤال :کتاب فروشی چرا اینقدر سودش کمه؟
جــواب :چــون االن ســود تــوی فــروش لوازمالتحریــر و خنزرپنــزر و
اکسسوریه .با اهداف فرهنگی هم سازگاری داره.
ëëسؤال :به کســی که فروشــگاه زنجیرهای داره ولی از خرید مردم راضی
نیست چی باید گفت؟
جواب :النجات فیالصدق! اگر قیمت قفسهها و دستگاه فروش رو
یکی کنه شاید مردم بیشتر ازش خرید کنن.

