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دانشت را انتقال می دهی!
»»مهدي بيرنگ

ايستگاه
برف
يه نفر دا د مي زنه :
(برف پارو مي کنيم)
چشام از خواب مي پرن
پلکامو هم ميزنم
شيشه ها بخار گرفتن
پا مي شم پنجره رو وا مي کنم
همه ي کوچه پره از پر قو
شاخه ها عروس شدن
آدما دستاشونو ها مي کنن
جاي پاشون ميشه کفش مخملي
چه هواي پاکيه
ريه هامو پر و خالي مي کنم
حس شاعرانه ام گل مي کنه
قلمو ور مي دارم
توي دفتر مي نويسم:
اوني که دلم براش پر مي زنه
دوس دارم االن بيا د در بزنه
به خدا که منم هنرمندم!

این تلگرام اگه می دونست که وقتی طرف آنالین نیس ولی میزنه
د تا خانواده رو بهم زده حتم ًا یه حرکتی میزد!
آنالین بنیان چن 
**

دیسک کمر گرفتم بابام گفت:

می بینین؟! چوب خدارو خورده!

به فاصله یکماه خودش دچارعارضه مشابه شد!

شعرهاي قشنگ

داداش کوچیکه گفت  :بابا،چوب خداست؟

گفت :نه این امتحان الهیه!
**

مطمئنم پدرم یه قراردا د مخفیانه با صداوسیما بسته.

د راجع به احترام پدر،
هروقت دعوامون بشه یه مستن 
زحمات پدر ،مظلومیت پدر و کال پدر پخش میکنه!

**

المصب این پنبه که قبل آمپول میمالن استرس�ش از خو د آمپول

بیشتره!!!
**

یه سری وان حموم رو داشتم پر می کردم

که خودکشی کنم بابام در ز د گفت خیلی صدای آب میا د

بفهم�م وان رو پ�ر آب کردی حت�ی اگه مرده باش�ی بازهم تنبيه

مي شي!
**

یه سری داش�تم كتاب میخوندم ورق كه زدم الي كتاب پول بود.

فکر کردم بهم جایزه دادند .رفتم همشو خرج کردم خالصه خواهرم تا
3سال دنبال عیدیاش می گشت!
**

زن برای فراموش کردن غم هایش گریه نمیکند!!

د خانمتون غم نداشته باشه.
د مراقب باشی 
د میکن 
بلکه خری 
**

امروز هوا بارونی بودرفتم ماهی قرمز بخرم

د گفت آقا ماهیاتون خیس نشن جلو بارون!
طرف اوم 
**

د من به واسطه تلگرام با خانمي
ش�خصی نز د حکیم رفت و پرسی 

د ازدواج با وی را دارم.
آشنا شدم و قص 
آیا نظر شما این امر مشکلی ندارد؟

حکیم گفت:از کدوم گروه ؟منم ا د کن!

**

ی واس�م یه جعب�ه بزرگ کادو بیاره و
ی از فانتزیام اینه که یک 
یک 

د ادام�ه پیدا کنه و آخرش
توش یه جعبه کوچکتر باش�ه و همین رون 
برسه به سویچ پورشه یامثال المبورگینی !
**

روس ه�ا به س�یب زمینی میگن س�یب زمین�ی ،البته ب�ه زبونه

خودشون ولی مطمئنم ترجمه ش همین میشه!
**

توی اول دبیرستان دوستم ترک تحصیل کر د

ولی ما به سالمتی دانشجو شدیم…

خدارو شکر االن ایشان ماشین هیوندا جنسیس داره

بنده هم یک دستگاه ماشین حساب دارم!!!
**

موقع مرگ به بچههام میگم ده میلیار د تومن گذاشتهم زیر …
بعدش میمیرم  ،آی حال میده !!!

**

کالس اول دبستان بودم س�ر درس ”صاد” .وقتی داشتم مشقاشو

د ما تو زبان عامیانه میگیم بارون اما کتابیش
مینوش�تم به ذهنم رسی 
صابان اصلش !
د
میشه باران پس صابون هم الب 
ِ

»»عبدالکریم گشایش

از وقت�ی ک�ه یاد گرفت�ی باید
ب�رای ی�ک س�ری از کارهای�ت
برنام�ه ریزی بکنی متوجه ش�دی
ک�ه برنامه ری�زی با اینک�ه خیلی
سخت است اما می تواند در مسیر
کارهایت به تو کمک بکند.
از وقت�ی متوج�ه ش�دی ک�ه
می توانی برای یک سری از کارهایت
برنامه ریزی داش�ته باشی متوجه
ش�دی که با تمام سختی هایی که
دارد م�ی تواند تو را در مس�یری
ک�ه م�ی خواهی ب�روی س�ریعتر
برساند.
تو تصمی�م داری که هر طوری
که ش�ده خودت را به مدرس�ه ای
برس�انی که قرار است در آن جا به
بچ�ه ها درس بدهی .مدتی اس�ت
که ت�و فهمی�ده ای که ی�ک آدم
فرهنگی هنری ورزشی و سیاسی
بزرگ هس�تی و آدم های سیاسی
فرهنگ�ی هنری و ورزش�ی بزرگ
بای�د در ام�ر تدری�س ه�م موفق
باش�ند و طوری نباش�د که بدون
تدریس از این دنیا بروند.
باید یاد بگیری که دانشت را به
بقیه انتقال بدهی و به نظر خودت
انتقال دانش نیاز ب�ه برنامه ریزی
دارد.
کم�ی فکر ک�رده ب�ودی و به
ای�ن نتیج�ه رس�یده ب�ودی ک�ه
م�ی توانی ب�رای انتقال دانش�ت
ب�روی ت�وی م�دارس و در نق�ش
یک اس�تاد ظاهر ش�ده و به بقیه
درس بده�ی و به بقیه بفهمانی که

آدم های بزرگ توان این را دارند که
مثل خودشان آدم هایی را تربیت
بکنند.
کم�ی ک�ه فک�ر ک�رده بودی
توجه ش�ده ب�ودی ک�ه آدم هایی
که مثل تو فرهنگی هنری ورزشی
و سیاس�ی ه�ای بزرگی هس�تند
ب�رای انتق�ال دانش ش�ان به بقیه
برنام�ه ریزی کردند و تو نیز از این
قائده مستثنا نیستی و بایستی که
در مسیر کارت برنامه ریزی داشته
باشی.
نشس�ته ب�ودی و برنامه ریزی
ک�رده ب�ودی و چن�د مدرس�ه را
ب�رای خ�ودت در نظ�ر گرفت�ه
ب�ودی ت�ا بتوان�ی از طری�ق این
م�دارس دانش�ت را منتق�ل
کنی!....
مدرس�ه اول با برنام�ه خواب
ت�و ج�ور در نم�ی آم�د چ�را که
مس�یرش حداقل چهارتا چهارراه
آن طرف تر اس�ت و تو نمی توانی
از خ�واب بلن�د ش�ده و دس�ت و
صورتت را بش�ویی و پیاده خودت
را ب�ه آن مدرس�ه برس�انی ل�ذا
اولی�ن برنامه ات به هم خورده بود
چرا که ب�ا برنامه خواب�ت جور در
نمی آمد!
دومی�ن مدرس�ه ای ک�ه برای
خ�ودت در نظ�ر گرفت�ه ب�ودی
مدرس�ه ای ب�ود ک�ه دو س�ه ت�ا
چه�ارراه آن ط�رف تر ب�ود و لذا
ب�از هم نمی توانس�تی خ�ودت را
ب�ه آن مدرس�ه برس�انی چ�را که
احس�اس کرده بودی ک�ه تو برای

صبحانه ات ارزش قائلی و صبحانه
را با تش�ریفات ویژه ای می خوری
و لذا هر کار ه�م بکنی نمی توانی
خ�ودت را ب�ه مدرس�ه ای که در
نظر داری برس�انی و لذا این برنامه
هم ب�ا برنام�ه ریزی ات ج�ور در
نمی آید.
مدرس�ه بع�دی ام�ا درس�ت
روب�ه روی اتاقت بود .مدرس�ه ای
که زی�اد از آن خوش�ت نمی آمد
چ�را که آنه�ا صبح با س�ر صدای
ش�ان مزاح�م خوابت می ش�دند
و ب�رای همین ت�و از آن مدرس�ه
رنجش داش�تی و اصوال دلت نمی
خواس�ت این مدرسه مقابل اتاقت
باشد.
حت�ی چندی�ن ب�ار ه�م ب�ا
مس�ئوالن مربوط�ه اش صحب�ت
ک�ردی ک�ه مزاح�م اندش�ه های
آدم ب�زرگ فرهنگی و سیاس�ی و
ورزش�ی چون تو نش�وند اما آنها
تنها خندیده بودند!
ام�ا بهتر اس�ت که بلند ش�ده
و وق�ت خ�ودت را بیش�تر از این
نگیری و بروی به س�مت مدرس�ه
ای ک�ه بای�د ب�روی .لباس�ت را
پوش�یدی و رفت�ی ب�ه س�مت
مدرسه.
آنقدر از این مدرس�ه خوشت
آم�ده که احس�اس نم�ی کنی که
بتوانی از چیزی به این اندازه خوشت
بیاید.
پل�ه ه�ا را یکی یک�ی پایین
رفت�ی و رس�یدی ت�وی کوچ�ه و
پل�ه ه�ای مدرس�ه را یک�ی یکی

شرح عكس
»»كي روش :آقاي رئيس فيفا! اون آقايي كه اونجا ايستاده آقاي تاجه و پول من را نمي ده!

رفتی ب�اال و مس�تقیم رفتی توی
دفتر مدرسه!
سالم خانم!سلام آقا بفرمایید! ش�ما ازاولیای مدرسه هستید!؟
خیر من از ب�زرگان فرهنگیهنری ورزش�ی و سیاس�ی بزرگ
کش�ور هس�تم و تصمی�م گرفتم
ک�ه با برنامه ریزی ک�ه انجام دادم
دانش�م را منتق�ل کن�م ب�ه بقیه
و بهت�ر دی�دم ک�ه دانش�م را ب�ه
دانش آموزان مدرس�ه شما انتقال
بدهم!
مدیر مدرسه چشم هایش گرد
شده بود .و تو تصور کردی که او از
اینکه گوه�ر گرانقدری چون تو را
پیدا کرده چشم هایش گرد شده!
شما هم از این که من را پیداکردید همچون من که مدرسه شما
را پی�دا ک�ردم خوش�حال به نظر
می رسید!؟
مدیر مدرسه نفس�ی کشید و
گفت:
بل�ه من ه�م خوش�حالم کهبا اس�تادی چون ش�ما آشنا شدم
اما ای�ن را بدانید که تدریس برای
خ�ودش روال�ی دارد و طبق روال
ما ش�ما ب�ه درد ما نم�ی خورید و
بهتر اس�ت بروید اداده و از طریق
آنها اقدام کنید .ضمنا ما نیازی به
دانش شما نداریم!
س�رت را انداخت�ی پایی�ن وترجیح دادی ک�ه حرفی نزنی چرا
که از طریق اداره اقدام بکنی بهتر
است!

من نه حرف جفنگ مي گويم
شعرهاي قشنگ مي گويم
چه قوافي،چه وزن زيبايي
"چه سري ،چه دمي ،عجب پايي!"
نشو د هيچ کس در آينده
مثل سعدي و حافظ و بنده!
از لب و چشم يار مي گويم
گاهي از يک غبار مي گويم!
د مثال
لنگه کفشي اگر نش 
پاي من جاي ديگري؟!ابدا!
مي کنم دعوي حقوق
دارم امشب دوباره چون غم نان
غصه عدل و دا د هم دارم
پشت گوشم مدا د هم دارم
پيپ و سيگار و دو د نه هرگز
شاعر بي وجو د نه هرگز!
به تمام اصول پابندم
به خدا که منم هنرمندم!

دهل

این شاعر ی که همدم خودکار و دفتر است
آوازهای خاطره انگیزی از بر است
د
د فقط حال می کن 
با چای داغ و قن 
استکان قدیمی لب پر است
دنبال
ِ

از این نبوغ خودم کیف كردم همه مش�قامو نوشتم صابان! فرداش

اشعار سوزناکش اگر گریه دار نیست
وضع معاش و زندگی اش خنده آوراست

هیچ دقت کردین بعضی وقت ها ديه بپردازي ارزان تر از پرداخت

در جشنواره ها پی تندیس افتخار
همواره رو به قبله دعا گوی داور است

سرعت اینترنت حلزونیه...

د
در جمع شاعرانه دم از عشق می زن 
در خانه خودش سخن از چیز دیگر است

معلممون به شدت نبوغمو بر د زیر سوال.
**

مهريه است!؟
**

د به مانیتور واسه پوست عالیه!!!
لطفا صورتتون رو بمالی 

**

د به اين شماره پيامك بده و اينترنت هديه بگير د ...
به من گفتن 

پي�ام دﺍﻡ ﻭﺍﺳﻢ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻭﻣﺪﻩ :ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺍﺯ دﺭﯾﺎﻓﺖ ﯾﺎﺭﺍﻧﻪ ﺧﻮ د

ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ دﺍدﯾﺪ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﻣتشكريم!
**

ﺗﻮ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﯾﻪ ﺑﺎﺯﯼ ﻫﺴﺖ ﺑﻪ ﺍﺳﻢ “ﺑﻤﺐ ﻭﺳﻂ”

ﯾﻪ ﺑﻤﺐ ﻭﺳﻂ ﻣﯿﺰﺍﺭﻥ و ﺗﺎﯾﻤﺮش و ﻓﻌﺎﻝ ﻣﯿﮑﻨﻦ
د ﻫﺮﮐﯽ ﺍﻭل دﺭ ﺑﺮﻩ باخته !!!
بع 

(دوره جديد)
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اعصاب همسرش زده تب خال و خط خطی
از بس که غرق وصف خط و خال دلبر است
در وصف مادرش غزلی گفته بی نظیر
این سال ها که بی خبر از حال مادر است
این است شاعری که دل از دور می بر د
آری ،شنیدن دهل از دور خوش تر است!

»» خليل جوادي

»» نسيم عرب اميري

