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طنز
ت های جشنواره ترافیکاتور مشخص شدند
فینالیس 

مدی�ر خانه کاریکاتور حوزه هنری اس�تان اصفهان از اعالم نتایج
راه یافتگان به بخش نهایی جشنواره ترافیکاتور خبر داد.
به گزارش شیرین طنز ،به نقل از روابط عمومی حوزه هنری استان
اصفهان ،ش�رکت کنندگان راه یافته به مرحله نهایی داوری جشنواره
کارتون حمل و نقل و ترافیک مشخص شدند.
پیام پورفلاح مدیر خانه کاریکاتور حوزه هنری اس�تان اصفهان
گفت :مرحله نخس�ت داوری آثار رس�یده به دبیرخانه کارتون حمل و
نقل و ترافیک ترافیکاتور برگزار شد.
در این مرحله از بین  ۲۰۹اثر ارسالی از سراسر کشور راه یافتگان
به مرحله نهایی داوری در س�ه بخش (اصفهان شهر دوچرخه ها ،کاله
ایمنی سرزندگی ،نه به خودروی تک سرنشین) مشخص شدند.
وی افزود :داوری مرحله نهایی جشنواره پس از تعطیالت نوروزی
انجام می شود تا برترینهای این جشنواره از بین فینالیستها معرفی
شوند.
پورفالح فینالیس�تهای این جشنواره را در س�ه بخش براساس
حروف الفبا به شرح زیر اعالم کرد :
در بخ�ش اصفهان ش�هر دوچرخه ه�ا ( جمال الدی�ن اعتباریان،
منصوره دهقانی ،حمید قالیجاری ،ریحانه کریمیان ،آیت نادری ،نگین
نقیه)
در بخ�ش کاله ایمنی س�رزندگی ( محمدحس�ین اکبری ،مجتبی
حیدرپناه ،امید سلامی ،محمودرضا صنعتی ،عالیه مظاهری ،مطهره
ناسخیان)
در بخ�ش نه به خودروی تک سرنش�ین ( محمدحس�ین اکبری،
سعید بنازاده ،منصوره دهقانی ،مهناز یزدانی)
**
دوره آموزش�ی باشگاه طنز و کاریکاتور انقالب اسالمی برگزار می
شود
دوره آموزش�ی باش�گاه طنز و کاریکاتور انقالب اسالمی با حضور
کارشناسان طنز صورت میگیرد.
دوره آموزشی باشگاه طنز و کاریکاتور انقالب اسالمی فروردین و
اردیبهشت سال آینده برگزار میشود.
به گزارش مهر ،مجموعه دوره آموزش�ی باشگاه طنز و کاریکاتور
انقالب اسلامی با حضور اس�اتیدی همچون محمدحس�ین نیرومند
مازی�ار بیژن�ی  ،نعمت اهلل س�عیدی ،عباس احم�دی و… فروردین و
اردیبهشت سال آینده برگزار میشود.
منطق و حکمت طنز با تدریس نعمت اهلل سعیدی،
کارگاه کاریکاتور با تدریس مازیار بیژنی،
ایده پردازی با تدریس محمدحسین نیرومند،
کارگاه پیشرفته شعر طنز با تدریس عباس احمدی،
مبانی فیلمنامه نویسی کوتاه طنز با تدریس عباس هادیان
و طنز مطبوعاتی با تدریس محمدرضا شهبازی،
عناوین برخی از کالسهای آموزشی این دوره است.
زمان برگزاری این دوره ،نیمه دوم فروردین و اردیبهش�ت س�ال
آتی است.
عالقمندان ب�رای پیش ثبتنام در این دوره آموزش�ی ،میتوانند
با آیدی این مجموعه در پیامرس�انهای تلگرام ،بله ،ایتا و س�روش
ارتباط بگیرند.
افرادی که با موفقیت این دوره آموزشی را سپری کنند ،در تولیدات
باشگاه طنز و کاریکاتور انقالب اسالمی به کار گرفته میشوند.

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﺩﻳﺮ ﺳﺎﺯﻩ ﺳﻴﻤﺎﺏ
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ﺑــﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴــﻪ ﻫﻴﺌــﺖ ﻣــﺪﻳﺮﻩ ﻣــﻮﺭﺥ 1396/07/01
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷـﺪ - :ﻣﺤﻤـﺪﺍﻣﻴﻦ ﺯﺍﺭﻉ ﺑـﻪ ﻛـﺪ ﻣﻠـﻲ
 2298958114ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻛﺮﻣﻲ ﻓـﺮ
ﺑﻪ ﻛﺪ ﻣﻠﻲ  2298762570ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ ﻭ
ﻋﻠﻲ ﺑﻬﺎﺩﺭﻱ ﺑﻪ ﻛﺪ ﻣﻠﻲ  2372089250ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀـﻮء ﻫﻴـﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺻﺎﻟﺢ ﭘﻮﺭﻫﻤﺖ ﻧﻔـﺮ ﺑـﻪ ﻛـﺪ ﻣﻠـﻲ  2295607401ﺑـﻪ
ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻋﻀﻮء ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ - .ﻛﻠﻴـﻪ
ﺍﺳـﻨﺎﺩ ﻭ ﻣـﺪﺍﺭﻙ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬـﺎء ﺩﺍﺭ ﺑـﺎ ﺍﻣﻀـﺎء ﻣﻨﻔـﺮﺩ ﺻــﺎﻟﺢ
ﭘﻮﺭﻫﻤﺖ ﻧﻔﺮ ﻭ ﻣﺤﻤ ﺪﺍﻣﻴﻦ ﺯﺍﺭﻉ ﻭ ﻋﻠﻲ ﺑﻬﺎﺩﺭﻱ ﻫـﺮ ﻛـﺪﺍﻡ ﺑـﻪ
ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ
-1557ﺩ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(412097
ﺁﮔﻬﻲ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻳﺎﺭ ﻣﺎﻫﺮ

ﺩﺭﺗــﺎﺭﻳﺦ  1396/09/14ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒــﺖ  519665ﺑــﻪ ﺷﻨﺎﺳــﻪ ﻣﻠــﻲ
 14007255166ﺛﺒﺖ ﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺫﻳﻞ ﺩﻓﺎﺗﺮﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺧﻼﺻـﻪ ﺁﻥ ﺑـﻪ
ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ .ﻣﻮﺿﻮﻉ  :ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻛﻠﻴﻪ
ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭﺁﻻﺕ ﺻﻨﻌﺘﻲ ،ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻛﻠﻴﻪ
ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ  ،ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﺍﺷـﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘـﻲ ﻭ ﺣﻘـﻮﻗﻲ ،
ﺍﺧﺬ ﻭﺍﻡ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺭﻳﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﺭﺯﻱ ﺍﺯ ﺑﺎﻧـﻚ ﻫـﺎ ﻭﻣﻮﺳﺴـﺎﺕ
ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻲ  ،ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺪﺍﺕ ﺩﻭﻟﺘﻲ
ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﺸﻮﺭ ،ﺍﺧﺬ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ،ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻭ
ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻫـﺎ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﺸـﮕﺎﻩ ﻫـﺎ ﺩﺭﺻـﻮﺭﺕ ﻟـﺰﻭﻡ ﭘـﺲ ﺍﺯ ﺍﺧـﺬ
ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻳﺮﺑﻂ  -ﻣﺪﺕ  :ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ
 ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺻﻠﻲ  :ﺗﻬﺮﺍﻥ  -ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ  -ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰﻱ  -ﺷـﻬﺮ ﺗﻬـﺮﺍﻥ-ﻗﻴﻄﺮﻳﻪ -ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪ ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻛﺮﻳﻤﻲ -ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻣﺤﻘﻘﻲ ﺍﻭﻝ -ﭘﻼﻙ -2
ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻳــﺎﺱ -ﺑﻠــﻮﻙ  -Bﻃﺒﻘــﻪ ﺳــﻮﻡ -ﻭﺍﺣــﺪ  -305ﻛﺪﭘﺴــﺘﻲ
 - 1938753887ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ  1،000،000 :ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ- .
ﺍﺳﺎﻣﻲ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺷﺮﻛﺎ  :ﺁﻗﺎﻱ ﺍﻣﻴﺮ ﻣﻮﺳﻲ ﺧﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ
 0063920069ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ  900،000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻳﻨﺐ ﺟﻤﻴﻠﻲ ﺯﺍﺩﻩ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  0151258211ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ  100،000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ  -ﺍﻭﻟـﻴﻦ
ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ  :ﺁﻗﺎﻱ ﺍﻣﻴﺮ ﻣﻮﺳﻲ ﺧﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  0063920069ﻭ ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ
ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻳﻨـﺐ ﺟﻤﻴﻠـﻲ ﺯﺍﺩﻩ ﺑـﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  0151258211ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑـﻪ ﻣـﺪﺕ
ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎ  :ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣـﻖ ﺍﻣﻀـﺎء ﻭ ﺍﺳـﻨﺎﺩ ﺑﻬـﺎﺩﺍﺭ ﻭ
ﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ  -ﺳﻔﺘﻪ  -ﺑﺮﻭﺍﺕ ﻭ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺑـﺎ ﺍﻣﻀـﺎ
ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻔﺮﺩﺍ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻋﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎء ﻣـﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ
ﻣﻨﻔﺮﺩﺍ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ  :ﻃﺒﻖ
ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ،ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
-1558ﺩ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(412204
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از دفترچه خاطرات یک آدم مثال كنجكاو!

»»مهدی طوسی

ش�نبه :امروز داشتم با خودم حرف می زدم.
یکباره متوجه ش�دم که از پنجره رو به رویی خانه
م�ا صدایی می آی�د که این صدا ش�بیه به صدای
خاله صاحبخانه اس�ت .از ش�ما چه پنهان که من
اصوال از این خاله هماس�یه روبه رویی خوشم نمی
آید و برای همین دلم می خواهد به حرف هایی که
او ب�ا صاحبخانه می زند گوش کنم ببینم آیا او هم
از من خوشش نمی آید!
گوش�م را تیز کردم .خاله همسایه روبه رویی
داش�ت می گفت :بابا ....اق�دس جان من می گویم
این عدس ها خیلی بهتر از آن عدس هاست .ممد
آقا ،بابای بچه هام ام�روز ده کیلو از همین عدس
خری�ده و م�ن ه�م روزی دو بار از ای�ن عدس ها
درست می کنم.
باور کن احس�اس می کنم که کلس�یوم بدنم
همین جور دارد می رود باال!
من به تو پیش�نهاد می کنم که ب�رو از همین
س�وپری بعد از چه�ارراه عدس بخر تا کلس�یوم
بدنت برود باال!
با خودم گفتم :االن من هم می روم و از همین
عدس هایی که خاله همسایه رو به رویی می گوید

می خرم .چرا آنها بخرند و کلسیوم بدن شان برود
باال اما من نخرم و کلسیوم بدنم پایین بماند! البته
توی دلم یک مقدار به شوهرم هم بد و بیراه گفتم
که چرا مثل خاله همس�ایه رو به رویی نمی داند از
کجا عدس بخرد تا کلسیوم بدن مان برود باال!
رفتم ده کیلو عدس خریم.
خیلی هم خوش�حال بودم چرا که همه عدس
های سوپر چهارراه بعدی را خریدم و چیزی باقی
نگذاشتم تا همسایه رو به رویی مان بخرد .اما بعد
از اینکه درس�ت کردم دو تا ریگ درشت آمد زیر
دندانم و دندانم را شکست!
ی�ک ش�نبه:امروز داش�تم از ت�وی پله ها
م�ی رفتم پایین ک�ه یکباره متوجه ش�دم دو نفر
دارن�د ب�ا هم پ�چ و پچ می کنن�د و م�ی گویند:
همسایه طبقه باال(ما را می گفتند) چرا قبض های
شان را پرداخت نمی کنند؟ همه ما قبض های مان
را پرداخت کردیم جز این همسایه باالیی.
نف�ر بعدی ب�ه او گف�ت :ش�اید پ�ول ندارند
قبض های شان را بدهند چرا که اگر داشتند که تا
به حال پرداخت می کردند.
نفر اولی گفت :می خواه�ی بعد از ظهر برویم
باال ازش�ان بپرس�یم اگر پول ندارند به آنها قرض

بدهیم؟!
نف�ر بع�دی گف�ت :آره موافقم چ�ون من هم
متوجه ش�دم که مدتی اس�ت بوی قرمه س�بزی
از ت�وی خان�ه ش�ان نم�ی آی�د و ممک�ن اس�ت
بچه های شان گرسنه باشند!
نفر بعدی گفت :آخی ی ی ی ی ی!
آنقدر ناراحت ش�دم که گفتم االن به همسرم
زن�گ می زنم و می گویم نه تنها قبض خودمان را
بدهد بلکه قبض همه همس�ایه ه�ا را هم بدهد و
همه همسایه ها را شام قورمه سبزی دعوت کند!
دو شنبه:امروز احس�اس ک�رم که باید بروم
و از درس ه�ای بچ�ه خبر بگیرم .رفتم مدرس�ه.
معلم ش�ان گفت :توی دفتر منتظر باش�ید تا من
درس�م که تمام شد بیایم و با شما حرف بزنم.توی
دفتر نشس�ته بودم که دیدم کس�ی نیست و یک
عالم دفتر توی دفتر اس�ت! رفتم و یکی یکی آنها
را باز کردم .فکر ش�ومی به ذهنم رس�ید .با خودم
گفت�م که با پاک ک�ن نمره های زی�ر صفر بچه ام
را پ�اک کرده و هم را ب�االی ده بگذارم!این کار را
کردم ام�ا ای کاش این کار را نم�ی کردم .چرا که
معلم شان دید و خیلی خجالت کشیدم!
سه شنبه:امروز خیل�ی کارها کردم از جمله
گوش کردن به حرف های دیگ�ران .تازه توی کار
ع�روس خاله ام نیز فضولی کرم و به او گفتم :باید
بروی به مادر ش�وهرت که خاله ام باشد بگویی که
برایت سرویس طال بخرد!
راس�تش بع�د از اینک�ه این حرف ه�ا را زدم
خیلی پش�یمان ش�دم چرا که اگر خاله بفهمد که
فهیمد خیلی بد می شد که شد!
چهار شنبه:از بس توی کار این و آن فضولی
کردم که خس�ته ش�دم .امروز تصمی�م گرفتم که
ت�وی کار خودم فضولی بکنم .هر کاری که تصمیم
داشتم انجام بدهم با فضولی توی آنها نمی شد کار
را انجامش بدهم!
ب�ا خ�ودم گفتم :بنده خ�دا بقی�ه ای که توی
کارش�ان فضولی می کنم ،آنه�ا نمی دانند چه کار
بکنند ،درس�ت مثل خودم که نم�ی دانم باید چه
کار بکنم!
پن�ج ش�نبه و جمعه:ای�ن دو روز را
مث�ل ش�وهرم ک�ه تعطی�ل ب�ود من ه�م تعطیل
ک�ردم و ت�وی کار هی�چ ک�س فضول�ی نک�ردم.
آخ�ر وق�ت روز جمع�ه ب�ا خ�ودم گفت�م :چقدر
خ�وب اس�ت ک�ه آدم ت�وی کار کس�ی فضول�ی
نکند!

از البه الي گفته هاي پرويز شاپور

ما خانواده گربه دوستي هستيم
 .از قدي�م  ،هميش�ه گربه توي خانه
م�ان داش�تيم  .ي�ادم مي آي�د كه
زمس�تانها اين گربه ه�ا مي آمدند و
با ژس�تهاي مختلف روي كرسي مي
نشستند گاهي خوابيده بودن  ،يك
وقت نشسته بودند و يك وقت هم با
هم بازي مي كردند  .اين است كه من
با خطوط تن گربه خيلي آشنا هستم
و ميتوانم بكش�مش  ،در صورتي كه
فيل را نميتوانم بكشم .
گرب�ه مث�ل ي�ك لوكوموتي�و
اس�ت كه دو تا واگ�ن دارد  :موش و
ماهي .مي توانم بگويم كه كش�يدن
ماهي برايم آس�ان است چون خيلي
ايس�تاده ام و ماهيها را توي تنگ يا
حوض نگاه كرده ام.

توي نوشته هايم هم همين طور
اس�ت .مثال ب�ه ”رنگين كم�ان” مي
پردازم و درباره اش كاريكلماتورهاي
زي�اد م�ي نويس�م  .بع�د رهاي�ش
م�ي كنم  .يك وقت يادم مي آيد كه
در نوشته هايم تصوير چيزها خيلي
وج�ود داش�ت  .تصوي�ر چيزها در
آب مثلا گفته ب�ودم  :وقتي تصوير
گل محم�دي در آب افتاد  .ماهي ها
صلوات فرس�تادند يا فرض بفرماييد
در زمس�تان وقتي تصوير درخت در
آب افتاد آنقدر ماه�ي گلرنگ روي
شاخه هايش نشست كه مثل درخت
بهاري غرق شكوفه شد .
به ط�ور كلي حس م�ي كنم كه
توانس�ته ام خ�ودم را بشناس�م  .از
بچگي خيام را از بربودم  .از رباعيات

خي�ام كه از نظر حجم خيلي هم كم
اس�ت مفاهيم زي�ادي گرفته بودم
 .خيل�ي بيش�تر از آنچه كه ش�ايد
آدم از خوان�دن ي�ك دي�وان پ�ر از
قصيده ه�اي بلند مي گيرد .هروقت
چي�زي مي ديدم كه جل�ب نظرم را
مي كرد و مي آمدم درباره اش با پدر
و م�ادرم صحبت مي كردم حرفم را
نمي فهميدن�د  .حتي چند بار س�ر
اي�ن موضوع كتك خوردم  .حرفم را
مي خوردم و جويده جويده صحبت
م�ي ك�ردم  .خالص�ه از هم�ان اول
عامل كوتاه نويس�ي و كوتاه گويي با
من بود .ش�اد هم س�عي كرده ام كه
” شاعرانه ”ها در نوشته هايم بيشتر
باش�ند .براي اينكه حس كرده ام كه
هم گفتنشان برايم آسان تر است و

شرح عكس
»»شفر :اي بابا چقدر بطري آب اين جا افتاده آدم نمي تونه راه بره!

هم مردم بيش�تر دوستشان دارند .
اما من خودم بيشتر آنهايي را دوست
دارم كه جنبه طنزشان قوي تر است
من هميش�ه نگران آن هستم كه از
من بپرس�ند طن�ز يعني چ�ه ؟ چه
بسا ش�بها از ناراحتي و نگراني اين
سئوال خوابم نبرده است .
در لحظ�ه اي ك�ه كار مي كنم ـ
چه نوشتني چه كشيدني ـ احساس
آرام�ش عجيب�ي دارم و لحظ�ات
جهنم�ي براي�م به لحظات بهش�تي
تبدي�ل مي ش�وند  .مثلا” وقتي با
س�نجاق قفلي بازي مي كنم  ،ديگر
ياد بدهكاري هايم نمي افتم و كيف
م�ي كنم از اينكه توانس�ته ام مثال”
 150كار مختلف با يك سنجاق قفلي
كوچولو بكنم .
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ايستگاه
شعر طنز برای مرغ عزیز!

»»(با اجازۀ سعدی!)
»»شاعر  :سعید سلیمان پور
»»تخلص  :بوالفضول الشعرا
»»از کتاب  :واژه در دست تعمیر

ای مرغ که از غمت پریشم
در ُف ِ
رقت خود مسوز بیشم
آیا ب َود اینکه بار دیگر
روزی بکِ شم تو را به نیشم؟
گفتم که به وصل تو شوم شاد
هجران تو خنده زد به ریشم!
بس منتظرت نشستم و حال
نومید از انتظار خویشم
من بی تو سماق میمکیدم
واکنون که نیامدی به پیشم
«بنشینم و صبر پیش گیرم
دنبالۀ کار خویش گیرم»
*
ای نغمۀ عاشقان برایت
ِ
ِدحت شاعران سزایت
وی م
کارانۀ شاغالن نصیبت
یارانۀ مفلسان فدایت
گشتم به مح ّله و ندیدم
یک تن که نبود مبتالیت
شد زنگ موبایل من پس از این
ْ
جانبخش نوای قدقدایت
مجس ِم لذیذم
ای شع ِر
ّ
آخر بسرایم از کجایت؟
از سینه و ران نگویم و حال
دستم چو نمیرسد به پایت
«بنشینم و صبر پیش گیرم
دنبالۀ کار خویش گیرم»
*
سهم ّیۀ دولتی که دیدم
خوشحال ز جای خود پریدم
خود را به درون صف تپاندم
از شوق وصال تو تپیدم
له کردم و له شدم اساسی
در راه تو رنجها کشیدم
هل داده شدم به ناگه از صف
در داخل جوب(!) آرمیدم
القصه تمام گشتی ای مرغ!
واکنون که بُریده شد امیدم
«بنشینم و صبر پیش گیرم
دنبالۀ کار خویش گیرم»
*
ای یا ِر گران و سرگرانم
ای طعم تو مانده در دهانم
سیمرغ صفت نهان شدستی
مرغ بی نشانم
ای نادره ِ
هرچند بخوانمت نیایی
دیگر نکنی نظر به خوانم
منگر که ز صبر میزنم دَم
کآن لَق َلقهایست بر زبانم
القصه کنون به هیچ عنوان
ّ
رخ تو نمیتوانم
من بی ِ
«بنشینم و صبر پیش گیرم
دنبالۀ کار خویش گیرم»

