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اگر در مدرسه خواب تان گرفت
»»عبدالكريم گشايش

طرف نصفه شب مزاحم شده بود!!
گوشي رابرداشتم میگم بعله؟
میگه :خوابیدی؟
میگم :نه اینجا هوا روشنه
میگه :عجب؟ مگه کوجایی؟؟
گفتم :من ایتالیام…
طرف ترسید شارژش تموم بشه قطع کرد دیگه زنگ نزد!
**
یه روز سه نفر نشسته بودن جایی ،یکیشون یه عدد می گفت بعد
همه شون هرهر می خندیدن و ریسه می رفتن.
یه نفر می رسه میگه آقا قضیه ی این عددا چیه؟
میگ�ن ما حال نداریم جوک ها رو کامل تعریف کنیم واس�ه ی هر
جوک یه عدد گذاشتیم .وقتی یکي مون اون عدد رو می گه ما یاد اون
شماره جوک می افتیم و می خندیم!
بهش می گن حاال تو یه عدد بگو .طرف میگه 37
یهو هرسه تا می زنن زیر خنده و از شدت خنده اشکشون در میاد
می گن ای ول دمت گرم این یکیو تا حاال نشنیده بودیم!
**
نفر اول داش�ت نفر دوم رو می زد و می گف می کشمت سيروس!
یکی رد شد گف نزن گناه داره .نفر دوم گفت بزار بزنه من که سيروس
نیستم!
**
توی رس�توران ،لیوان رو بر عکس گذاشته بودند روی میز .طرف
می ره می نش�ینه س�ر میز ،میگه :این چه لیوانیه که س�ر نداره؟! بر
عکسش می کنه ،می گه :چه جالب! ته هم نداره!
*
س�ازمان جهانی بهداش�ت اعالم ک�ردم که از هر ده نف�ر 4نفر از
بیم�اری دل درد رنج می برن�د! طرف مي گه :یعنی اون  6تای دیگه از
بيماري دل درد لذت می برن؟!
*
رفتم دندونپزش�کی به دکتره میگم آق�ای دکتر این دندون عقلم
کج دراومده … اومدم حسابشو برسی!
دکتره میگه یعنی میگی بکشمش؟!
پ  ،گفتم دکتری  ،یکم نصیحتش کنی بلکه به راه راس�ت
پ ن�ه َ
َ
هدایت شه!
**
نونوایی از جمعیت داره منفجر میش�ه يك نف�ر اومده می گه اینا
همه توی صف هستند؟
گفتم پ نه پ اینا اومدن شاطرو تشویق کنن !
**
طرف خودش�و دار زده ،رفیقم می گه به خاطر مش�کالت زندگی
اینکارو کرده ؟
گفتم پ نه پ می خواسته نیروی کشش طناب رو اندازه گیری کنه !
**
دیدین تو این فیلما وقتی ناراحتن موقع شام میگن اشتها ندارم؟یه
بار من هم براي کالسش این جمله رو گفتم.
بابام غذامو خورد.دیگه پش�ت دس�تمو داغ کردم از این کالس ها
نذارم!
**
بچه بودم یه بار معلم موضوع انشا داد که اگر شما یک پرنده بودید
چه می کردید؟
منم نوشتم تخم می ذاشتم .بهم صفر داد!
آیا این رفتار درستی است با یک پرنده ی تخم گذار؟!
**
رفته بودم لبنیاتی ،دیدم یه نفر اومده با یه سطل
به فروشنده می گه :آقا یه کیلو شیر گاو بدین
فروش�نده گفت :تو این س�طلی ک�ه آوردی یه کیلو ش�یر گاو جا
نمیشه
طرف خیلی خونسرد گفت :پس لطفا یه کیلو شیر گوسفند بدین!
**
انسان های ضعیف انتقام می گیرند
انسان های قوی می بخشند
انسان های باهوش نادیده می گیرند
و انسان های خوش تيپ اصال کسی را تحویل نمی گيرن!
**
انق�در بدم میاد وقتی داری با ذوق و ش�وق واس�ه باب�ا مامانت یه
داستان خنده دار تعریف می کنی ،بعد کم کم بحث می کشه به درس
زندگی و نصیحت!
**
دانش�مندا تا كى مي خوان نس�بت به اون آب س�ردى كه اول از
دوش مياد بيرون بى تفاوت باشن؟
**
االن تنها نقطه ی مش�ترک بین م�ن و پولدارها اینه که هردومون
جیب داریم!
**
واسه داداشم رفته بوديم خواستگارى
هم�ه چيز خ�وب پيش مي رفت ت�ا اينكه پدر عروس گفت ش�ام
تشريف داشتيد
بابام گفت نه ممنون چند جاى ديگه بايد سر بزنيم!
*
آی�ا می دانس�تید با نگاه کردن به دس�ت بعضي ها م�ی توانید از
احساسات آنها مطلع شوید؟!
به عنوان مثال اگه دمپایی دستشون بود عصبانین!!!

»»مهدي طوسي

همانطور كه ما هم دانش آموز بوديم و صاحب
تجربه هس�تيم ،م�ي دانيم كه بس�ياري از دانش
آموزان س�ر كالس خواب ش�ان مي گي�رد و اصال
ه�م نمي توانن�د جلوي خ�واب ش�ان را بگيرند.
اين مس�ئله معموال باعث تنش بين معلم و دانش
آموز خواب آلود مي ش�ود .خصوصا كه اين روزها
بس�ياري از اوقات دانش آموزان را فضاي مجازي
پر مي كند و آنها تا پاس�ي از شب گذشته چرخي
در فض�اي مجازي مي زنند و بعد اگر خواب ش�ان
گرف�ت مي خوابند و اگ�ر نگرفت كه به چرخ زدن
ادامه مي دهند!
ادامه اين مطلب براي كساني است كه احساس
مي كنند سر كالس خواب شان مي آيد و احساس
م�ي كنند كه براي اي�ن كار نمي توانند راهي پيدا
بكنند .اگر اين مش�كل را داري�د و فكر مي كنيد
كه اين مش�كل براي هميشه به قوت خودش باقي
اس�ت سخت در اش�تباهيد و مي توانيد ادامه اين
مطل�ب را بخوانيد تا راه كارهاي عملي ما به كمك
تان بيايد:
 اگ�ر س�ر كالس ج�زو آن دس�ته ز افراديهستيد كه تصور مي كنيد با خواب سر كالس نمي

شنبه:

توانيد مبارزه بكنيد سخت در اشتباه هستيد چرا
كه مي توانيد دو تا سيخ كبريت همراه تان داشته
باشيد و سر كالس درست زماني كه خواب بر شما
پيروز مي ش�ويد مابين دو تا پلك تان بگذاريد و
اين جوري با اين پديده شوم!مبارزه كنيد!
*
ب�ه ش�ما توصيه م�ي كني�م كه س�عي كنيد
خوابيدن با چش�مان باز را از گرگ ها ياد بگيريد.
از جايي كه امكان ديدن گرگ ها در جنگ ميس�ر
نيس�ت برويد باغ وح�ش و ببينيد آنها چه جوري
توان اين را دارند كه با چش�مان باز بخوابند .شما
هم همان كار را در منزل تمرين كرده و سر كالس
با چشمان باز بخوابيد!
*
اگ�ر دس�ت تان به وس�يله يك چي�ز تيز مي
ب�رد به جاي اينكه ناراحت بش�ويد و گريه كنيد و
دورش را با چس�ب زخم ببنديد خوشحال باشيد
و س�ر كالس عالوه ب�ر اينكه كتاب هاي درس�ي
تان را مي بريد مقداري هم نمك ببريد و درس�ت
زماني ك�ه خواب تان مي گيرد مقداري نمك روي
زخم تا بپاش�يد تا خواب تان عين چي از س�رتان
بپرد!

*
احساس كنيد كه از درس مربوطه نمره قبولي
را گرفته ايد ،يادتان باشد كه فقط احساس كنيد!
وقت�ي كه با اين احس�اس با نمره پايي�ن تر از ده
مواجه بشويد بخواهيد و نخواهيد خواب از سرتان
مي پرد!
*
هميش�ه س�ر كالس يك بطري آب همراه تان
داش�ته باش�يد تا درس�ت زماني كه احساس مي
كنيد بسيار خس�ته هس�تيد و خواب تان گرفته
برويد زير ميز و صورت تان را آب بزنيد! اگر معلم
تان متوجه اين كار ش�د بگوييد صورت تان كثيف
شده و مجبور شديد كه آن را بشوييد!
*
ويش�گون گرفتن ه�م راه بدي نيس�ت و مي
تواني�د آن را امتحان كنيد! اگ�ر خودتان هم دل
تان نمي آيد در موقع خواب از خودتان ويش�گون
بگيري�د توصيه م�ي كنيم كه از هم كالس�ي تان
بخواهيد كه درس�ت لحظه اي كه چش�م تان مي
رود روي هم از شما يك ويشگون آبدار بگيرد كه
خواب براي مدتي از چشم هاي شما بپرد و خيال
برگشتن هم نداشته باشد!

از دفترچه خاطرات يك ستون چراغ برق
»»مهدي بيرنگ

امروز وقتي ك�ه چراغم خاموش
ش�د فهميدم ك�ه روز ش�ده و بايد
اس�تراحت كنم تا ش�ب ب�ا آمادگي
كامل مس�ير مقابلم را روشن كنم تا
خداي ناكرده كس�ي ت�وي چاله اي
چي�زي نيفتد و بعد بين�دازد گردن
كم كاري من .اما زه�ي خيال باطل!
نم�ي دانم چرا درس�ت لحظه اي كه
من خسته از كار شبانه خوابم گرفته
بود دو س�ه تا بچه بازيگوش تصميم
گرفت�ه بودند كه از م�ن بروند باال و
مس�ابقه بدهند .برنده كسي بود كه
بيشتر از من باال برود!
تمام شب را روشن بودم به اميد

خاموش�ي روز اما اي�ن بچه ها من را
ب�راي ب�ازي انتخاب ك�رده بودند و
فايده اي هم نداشت .هر راهي براي
خوابيدن به ذهنم رس�يد نتيجه اي
نداد كه نداد!

يك شنبه:

ديش�ب چراغ�م خام�وش بود.
خراب ش�ده بودم .مي دانس�تم كه
صبح كارشناس�ان اداره ب�رق براي
تعمي�ر و تعوي�ض المپ به س�راغم
خواهن�د آمد و به همي�ن دليل بايد
ش�ب را بخواب�م كه روز اصلا توان
خوابي�دن را ن�دارم ام�ا مگ�ر ترمز
ماش�ين هايي كه به خاطر خاموشي
من و تاريكي جلوش�ان ص�دا ايجاد
مي كرد مي گذاش�ت م�ن بخوابم؟!

نم�ي دان�م چ�را اي�ن دو روز را بد
شانس�ي آوردم و ت�وان خوابيدن از
من گرفته ش�ده! آرزو م�ي كنم كه
صبح زود مام�وران اداره برق بيايند
و المپ من را تعويض كنند و كس�ي
هم مزاحم نشود تا بخوابم!

دوشنبه:

امروز روز خوبي بود .نه مزاحمي
داش�تم و ن�ه خرابي بود ك�ه نتوانم
بخوابم .ام�ا به خاطر كاب�وس هايي
كه در خواب م�ي ديدم به يكباره از
خواب پري�دم و ديگر خواب�م نبرد.
خواب مي ديدم كه يك نفر با سنگ
الم�پ من را شكس�ت .خ�واب مي
ديدم كه به خاطر زلزله دارم سقوط
مي كنم .خواب م�ي ديدم كه ديگر

شرح عكس
»»كفاشيان :آقا كارلوس تمرين من را ديديد؟ فكر كنم براي بازي با ويتنام آماده باشم!

فرسوده ش�دم و قرار است من را با
يك س�تون تازه نفس تعويض كنند.
و خواب مي ديدم كه يك ماش�ين با
س�رعت باال ترمزش بري�ده و به من
خورده و من را از كمر دو تا كرده!

سه شنبه:

امروز خواب بودم .خواب خوش.
ام�ا ظاهرا يكي از س�تون هاي چند
متر آن ط�رف تر ك�م كاري كرده و
س�يمش در رفته و اين باعث ش�ده
ك�ه برق اهال�ي محل قطع بش�ود و
زنگ بزنند به اداره برق تا برق وصل
بشود و به همين خاطر يك ساعت از
خوابم كه گذش�ت ديدم كه ماموران
دارند از من باال مي آيند تا سيم هاي
من را هم چك كنند!
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ايستگاه
برگزاري کارگاه آموزشی کاریکاتور با حضور
هنرمندان  ۱۳استان کشور در اردبیل

دبیر بخش کاریکاتور هنرواره ملی انقالب اسالمی –روایت ایرانی
گفت :کارگاه آموزشی کاریکاتور در حوزه هنری استان اردبیل برگزار
میشود.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از اردبیل ،شهرام رضایی،
دبی�ر بخش کاریکاتور هن�رواره ملی انقالب اسلامی –روایت ایرانی
گفت :با حضور سید مس�عود شجاعی طباطبایی ،مدیر مرکز هنرهای
تجسمی حوزه هنری کش�ور و هنرمدانی از  ۱۳استانهای یزد ،ایالم،
کرمانشاه ،تهران ،زنجان ،اصفهان ،خراسان رضوی ،آذربایجان غربی،
آذربایجان شرقی ،کهکیلویه وبویراحمد ،شیراز البرز و اردبیل کارگاه
آموزش�ی کاریکاتور «دونالد س�لمان» به مدت  ۲روز در حوزه هنری
استان اردبیل برگزارشد.وی بیان کرد :روزهای پنج شنبه  ۲۰و جمعه
 ۲۱دی م�اه  ۱۳۹۷ح�وزه هن�ری پذیرای هنرمن�دان کاریکاتور از ۱۳
اس�تان کش�ور به منظور تولید اثر برای حضور در نخس�تین هنرواره
ملی انقالب اسلامی – روایت ایرانی بود.دبیر کاریکاتور هنرواره ملی
انقالب اسلامی -روایت ایرانی اظهار داشت :آیین گشایش نمایشگاه
آثار سید مسعود شجاعی طباطبایی هم با حضور جمعی از هنرمندان
و مس�وولین فرهنگی وهنری استان ساعت  ۱۸روز پنج شنبه  ۲۰دی
ماه  ۱۳۹۷در نگارخانه قوام الدین مجتمع فرهنگی هنری فدک برگزار
ش�د.رضایی اضافه کرد :مراس�م اختتامیه این رویداد هنری با معرفی
نفرات برگزیده و برتر در چهار رده مختلف (الف) به تعداد  ۵نفر( ،ب)
ب�ه تعداد  ۱۰نفر( ،ج) به تع�داد  ۱۵نفر و (د) به تعداد  ۱۰نفر روز جمعه
در حوزه هنری استان اردبیل برگزارشد.

مراسم چهملین روز درگذشت زرویی ،طنزپرداز
پیشکسوت برگزار شد

ب�ه گزارش پای�گاه خبری حوزه هنری ،به مناس�بت چهلمین روز
درگذش�ت ابوالفضل زرویی نصرآباد ،ش�اعر ،نویس�نده ،پژوهشگر و
طنزپرداز فقید ،آیین نکوداش�ت این هنرمند با حضور نویس�ندگان،
شاعران و شخصیتهای فرهنگی و هنری در مسجد آیتاهلل خامنهای
حوزه هنری برگزار شد.در اين مراسم ،سعید بیابانکی درباره شخصیت
مرحوم ابوالفضل زرویی نصرآباد گفت ۴۰ :روز است که همه ما ،خانواده
بزرگ حوزه هنری ،دوس�تان و همکاران ابوالفضل زرویی نصرآباد داغ
دار شخصیتی بزرگ ،اثرگذار و مسلط بر حوزه ادبیات و طنز هستیم.
او انسانی بزرگ بود که دقیقه ای از عمرش را تلف نکرد و به خواندن،
س�رودن و نوشتن ادبیات ناب ایرانی پرداخت ،او با تربیت شاگردان و
راهنمایی آنها مسیر طنز ایران را بر پایه های استواری مستحکم کرد،
او با دلی لبالب از عش�ق اهل بیت(ع) به دیار باقی شتافت و امیدوارم
به واسطه محبتش به آل اهلل(ع) در بهشت برین نزد آنها قرار گیرد.
ابوالفضل زرویی نصرآباد ،متولد س�ال  ،۱۳۴۸با نامهای مستعاری
همچ�ون مالنصرالدین ،چغندرمیرزا ،ننه قمر ،کلثوم ننه ،آمیزممتقی،
میرزا یحیی و عبدل در نشریات مختلفی طنز مینوشت.وی در تاریخ
 ۱۰آذرماه بر اثر عارضه قلبی در  ۴۹سالگی درگذشت.

کاریکلماتور

»»سهراب گل هاشم

نبض کیف پولم در آخر ماه تندتر میزند.
*
معلوم نیست بی طرفها از کدام طرف بی طرف هستند.
*
بعضیها توی دلتان را خالی میکنند و بعضیها زیر پایتان را.
*
اگر میخواهید آچارفرانس�ه باش�ید باید بدانید کدام پیچها شل
هستند.
*
*بعضیها فکرشان به جایی نمیرسد و بعضیها خودشان.
*
برای گوشهای سنگینش نیاز به یک باربر داشت
*
خواب غفلت نیازی به رختخواب ندارد.
*
باتری خورشید شبها زیر شارژر ماه است.
*
آنهایی که بلند فکر میکنند هیچ وقت کوتاه نمیآیند.
*
بیشتر اوقات «ما» جای خود را به «من و تو» میدهد.
*
براي روشن کردن منظورش همه چيز را به آتش کشيد.
*
رشته سخن را به دست گرفت و کالهي نو براي مخاطب بافت.
*
فقط آدم پرحرف سکوت ذخيره مي کند.
*
امروز همان راه حل هاي ديروز است.
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