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مجيدنوقابيازآبادانعکسگاودر
حفرهرافرستاده.دزدهايکقانوني
دارند که ميگويد قبل از اينکه
براي سرقت وارد جايي شوي ،نگاه
کن ببين در رو دارد؟ اگر پاسبون
دنبالت کرد ،هنگام فرار قبل از
اين وارد کوچهاي بشي ،تابلوشو
بخون مبادا بنبست باشه .درست
است که آدم نبايد از دزدها چيزي
ياد بگيرد ولي اگر افراد غير دزد
هم اين قانون دزدهاي حرفهاي و
رده باال را سرلوحله ورودهايشان
قرار دهند ،هنگام خروج هرگز گير
نميافتند ،اگر هم بيفتند ،باز هم
برايشان در رو هست .اين جناب گاو وقتي ميخواسته داخل شود ،نگاه
نکرد که آن حفره براي شيکم و پهلويش در رو دارد يا نه و بيگدار به
حفره زد و گير فرمود.پس بال نسبت شما اگر خواستيد گير نکنيد ،قبل
از هر قراردادي ببينيد در روهايش کجاست .در اين معامله فقط گاوها
گير ميافتند ولي بزها خوب بلدند از کدام سوراخ وارد شوند و از کدام
يکي بيرون بجهند .شعار بگوسيبي :گاو نباش مدتي هم بز باش.

ناصر پوريوسف اين عکس را از خوزستان براي بگوسيب فرستاده و گفته ׳׳با گران
شدن قيمت پياز براي ازدواج بايد به جاي طال پياز بخريم و به گردنمون آويزون
کنيم.׳׳ آره؟ شما جرأت ميکني به جاي سرويس طال يه دونه پياز بندازي گردن
عروس خانم؟ نکنه دنبال بهونهاي که همونطور که مهريه عندالمطالبه رو به
عنداالستطاعه تبديل کردي ،جاي طال هم پياز بدي اونم تو روزگاري که عروس
يه کارتخون به خودش آويزون ميکنه و يه ميليارد کادو ميگيره از مهمونا .سؤال
بگوسيبي :اگه پياز ارزون شه ،مشکل ازدواج حل ميشه و شما به جاي پياز سينهريز
30گرميبهعروسخانومهديهميدي؟البتهخوشبختانهپيازانواعيدارد:پيازسفيد،
پياز قرمز ،پيازچه ،پياز ِ
نقلي مخصوص ترشي پياز و کتهپياز ،پياز انباري ،پياز پاي
ديزي که حتمًا بايد با مشت رويش کوفت .پياز اشکآور و پياز اشک نياور ولي اينها
دليل نميشود که شما به عنداالستطاعه تبديل شوي و اگر خدانکرده گفتند مهريه
روبده،يهدونهپيازتقديمکني.
يک همکار دانشمندي داشتم
که يک جلد کتاب چاپ کرده
بود .مهريهاش همان کتاب
بود .بعدها کار به طالق کشيد
و روز طالق يک جلد کتاب
کادوپيچ به همسرش داد
و گفت اينم مهريهت .البته
باورمنميشدکهباکتاببتوان
سر کسي را بدجور شکست!
سرشکسته هم شده بود.

انتخابعاقالنه

در توضيح اين عکس نوشته بودند ماهشرف نظري  75ساله و قربانعلي محمدي  83ساله اهل
زرقان شيراز 35 .سال است که اين آقا نابينا شده و همسر وفادار و مهربانش هر روز دست او را
ميگيرد و به گردش ميبرد .هيچ منتي هم بر سر شوهرش نميگذارد .شوهرش هم احساس
خجالت کشيدن و زحمت دادن ندارد .اين يعني يک زندگي خوب .به دخترهايي که براي
راهنمايي زنگ ميزنند ،ميگويم قرار است تو و اين آقايي که ميگويي دوستت دارد ،يک عمر
با هم باشيد .آيا مطمئن هستي خوب تحقيق کردهاي و ميداني تا نود و نود پنج و صد سالگي با هم
هستيد و با هم مهربانيد؟ و به فکر فرو ميروند .انتخاب بايد از روي عقل باشد چون احساسات
مدام در حال تغيير است اما قوانين عقلي هميشه ثابت است .فرهنگسازي کنيم و ازدواج با
عقل را رواج دهيم تا به اميد خدا وقتي به کهنسالي رسيديم ،هنوز خوشبخت باشيم و به انتخاب
خودمان احسنت بگوييم .کاش شهرداري و مجلهها اينجور عکسها را روي بيلبوردها و روي
جلد چاپ کنند و مدام درباره علل ازدواجهاي موفق و ناموفق تبليغ کنند تا دختران و پسران
جوان ياد بگيرند چطور انتخاب کنند.
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ازپيازتاسرشکستگي

شانسخوشست!

محمد فالح فقط  19سال دارد و از بيکاري نناليده و راننده
آژانس پارس شده .او در آبادان زندگي ميکند و اين عکس
را فرستاده و زيرش نوشته :׳׳وارد آژانس شدم و ديدم اين
همکارمان خودش را الي پتو پيچيده .آنهم در شرايطي
که کولر ما  24ساعته روشن است.׳׳ محمد جان اينها زياد
مهم نيست .ما خودمان همکاري داشتيم که در داغي ظهر
تابستانعشقشاينبودکهزيرآفتابلمبدهد.هرکسطبع
خودش را دارد ولي جالب و فکر برانگيز است که نوجوانان و
جواناني که مشتاق کارند ،يا کاري گير نميآورند يا مجبورند
به کارهاي ساده و بيتخصص تن بدهند .آژانس محله
بگوسيب يک رانندهاي دارد که فوقليسانس است .البته
ماشينش هم شاسي بلند است .بگوسيب گفت بگو:׳׳گويند
ِ
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