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داستان خنده دار
عشق پدرانه

موضوع انشاء

در مورد فيلتــــر چه ميدانيد؟

شاگرد رديف اول :ما از فيلترهاي شايستگي نسبي و سببي رد شده ايم.

به نام خداي فيلتر و الک و صافي
هاي حساس کنوني ،بهترين مفاهيم
آقاي جباري هميش���ه در برهه
کنند چرا که بدون فيلتر زندگي
را براي موضوع انش���ا انتخاب مي
معنايي ندارد .من خودم از فيلتر س���ي شاگرد رد شده ام تا توانستم
دست
جايگاه رفيع شاگرد نيمکت اول بودن را بدست بياورم و براي به
آوردن اين رديف ،انواع و اقسام سوراخ الکها را رد کرده ام .در نظام
رديفي هميش���ه بايد فيلتري براي قرارگيري شاگردها باشد وگرنه
تواانست همين کنار دست من در رديف
اين مسعود پاگنده که نمي
اول بنشيند.
 بهر حال با اينکه حسابي هيکلش گنده است ولي پول بابايش بايد
بهرحال توانايي خريدن چند جور فيلتر را داش���ته باشد .داريوش
هاي جايگاهي به خاطر دايي مديرش رد شده
درازه هم از اين فيلتر
اس���ت .همين جور تواناييها و مشخصات هر فرد يک جور فيلتر را
شود .در غير اين
کند و سيس���تم جاي گيري ساماندهي مي
رد مي
ص���ورت هر ننه قمري مثل آن ش���اگرد رديف آخر که قدش کوتاه
است و چشمهايش ضعيف ،به واسطه چندرغاز نمرههاي بيستش در
رياضي و علوم ادعاي رديف اول نشستن را ميکرد و همين فيلترها
باعث شده تا حدش را بداند و تا آخر سال تحصيلي همان رديف آخر
بنشيند .بههرحال فيلتر کردن و فيلتر شدن با اين مشخصات الزمه
جامعه است و ما از آقاي جباري ممنونيم که به همه ثابت کرد الک
در دستهايش فيلتري آن چنان الکي هم نيست.

رضا :دريچه مناسب براي ديدن ،خانه من است.
نمي دانم آقاي جباري در حال ديدن چه سايتهايي بوده که باعث
شده مبحث فيلتر به چشمشان بيايد و براي ما موضوع انشا تعريف
هاي
کنند ولي من از همين جا ميگويم هيچ وقت من وارد اين ايت
اي مثل
شود آدم دختر همسايه
فيلتر ش���ده نميشوم .اصال مگر مي
آرزو داشته باشد و به آن س���ايتها احتياج داشته باشد! حاال البته
هاي آموزش���ي دارند ميتوانند بعد
اگر احتياج به تحقيق در زمينه
هايي دارم براي
از کالس به من اعالم کنند در دس���تهايم يک کليد
روز مبادا.
ها هس���تم که
بهصورت کلي من هميش���ه نگران آن صفحه پيوند
گفت پيوند هر روزه
دانم چرا خواهرم مي
گرفتارش نشوم .گرچه نمي
اش با اين صفحه پيوندها بيش���تر شده .چپ چپ که نگاهش کردم
قسم ميخورد که موضوع درسي اش در رابطه با گرگهاي پستاندار
بوده و اين شکلي شده است.
در هر حال من کام ً
ال موافق فيلتر هس���تم چرا که فکرش را ميکنم
آرزو ،يکهو دستش بخورد و برود اين سايتهاي دوست يابي .بهتر که
فيلتر شده اس���ت .يا اين سايتهاي دانلود ويديو .بهتر که فيلتر شده
است .يا اصال آرزو يکهو دلش خواست سفر برود .بهتر که فيلتر شده
خواهد گروه تشکيل بدهد
کشد مي
است .يا اصال آرزو خجالت نمي

چت کند و خبر بخواند؟ آن وقت فردا پسفردا که بزرگ شد و دماغش را عمل
شود؟واقعاً همان بهتر که فيلتر شد .ک ً
ال من موافق هر
کرد ،اصال زن من مي
فيلتري هستم که چشمهاي آرزو را به روي خيلي چيزها ببندد تا تنها چيزي
که همه جا ببيند من باشم تا باالخره يک روز عاشقم شود.
ب.ز :فيلتر ميکنند ،پس هستم.
به نام خداي حرف الفبا.
م���ن به عنوان يکي از حاميان فيلتر بر خ���ودم واجب ديدم که در اين
زنگ انشا حاضر شوم و چند جملهاي را براي روشن شدن مطالب عنوان
نظر من همه اش باعث
کنم .فيلتر انواع و اقس���ام گوناگوني دارد که به
شود .ازفيلتر س���يگار بگيريد که باعث تصفيه دود ميشود
سالمتي مي
تا فيلتر ش���بکههاي مجازي يا حتي فيلتر کردن اسم من .من خودم با
وجود اختالسهاي فراوان و زندگي در کش���ورهاي مختلف ،روزي که
ميخواس���تم به سوئيس فرار کنم پشيمان شدم و تنها دليلش اين بود
هاي خدا ندار ازفيلتر ش���دن چيزي حالي شان نيست.
که اين اجنبي
اند و تازه هرچقدر باد شديد هم بوزد باز
همينجور انگار همه آنها محرم
شود.
هيچ صفحه پيوندي باز نمي
من بعنوان کسي که روزي ام را از طريق معدود اختالسهاي ميلياردي
دانم که اگر فيلتر نبود رزق و روزي من و هم صنفان من
ميگذرانم ،مي
قطع ميش���د .اين فيلتر شدنها هم باعث شده مردم سرشان گرم شود،
به تفريحات سالم پدرها عالوه بر خاموش کردن کولر ،نصب فيلتر شکن
اضافه شود از اين طرف هم باعث ميشود کمتر به من و سين.ميم ،نون.
عين و قاف،کاف و گافها فکر کنند .همين زمينه را براي رشد اقتصادي
و ارتقاي توليد ملي فراهم ميکند.

ها چرا همه توي يک رديف هستند؟
شاگرد رديف آخر :باقي کالس
به نام خداي نان و نرخ
گرچه فيلتر باعث شد امروز آقاي معاون که درگير نصب فيلتر شکن بود
حواسش به ديرکرد من نباشد و بتوانم سر کالس بنشينم ،ولي در کل
زياد موافق اين ماجرا نيستم .من فيلترهاي زيادي را به چشم ديده ام.
چه فيلتر سيگار باشد چه فيلتر کلمههاي کليدي بدن و چه شبکههاي
شوند.
اجتماعي ولي متوجه شده ام هيچ کدام اينها باعث سالمت نمي
با تشکر از شاگرد رديف اول که اسمي از من در انشايش آورد و به نقش
فيلتر در نشستن صندلي اش���اره کرد و همينظور رضا که باعث شد از
عمق داليل اين کلمه فيلتر آگاه شوم.
کردم من هم مثل همين آقاي ب.
کاش وقتهايي که سر چهارراه کار مي
ز سانسور ميشدم تا کس���ي را نبينم .گاهي از اينکه اسمم کامل است
و دو کلمه نيس���ت خجالت ميکشم .اگر فيلتر شدن باعث شود من کار
پيدا کنم ،قيمت طال پايين بيايد ت���ا براي مادرم النگو بخرم و دنيا دو
ها بچرخد ،من هم موافقش
روزش را بر وفق مراد ما شاگرد رديف آخري
بينم همان
هستم ولي آن چيزي که در وجود اين فيلتر به هر نوعش مي
پرده اس���ت که آقاي جباري کنار نيمکت من ميکشد تا نفهمم رديف
صندليام چقدر ته همه کالسهاست.

ﺩﺧﺘﺮک ﺍﺯ ﭘﺪﺭﺵ ﭘﺮﺳﯿﺪ  :پدر ! ﺍگه
ﯾک ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﯼ
یک ﮐﺎﺭ ﺑﺪﯼ کن��ه ،ﻣﻦ ﭼﮐﺎﺭ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﮑﻨﻢ؟
ﭘﺪﺭ با خنده ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ  :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻬﺶ
ﺑﮕﯽ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ  .این کار
رو ترک کن !
دخترک ب��از ﭘﺮﺳﯿﺪ  :ﺍﮔﻪ ﺭﻭﻡ ﻧﺸﻪ
چیکار کنم ؟
پدر با مهربان��ی ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ  :ﺧﺐ
ﺭﻭﯼ ﯾﻪ ﺗﯿﮑﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﺑﻨﻮﯾﺲ ﺑﺬﺍﺭ ﺗﻮﯼ
ﺟﯿﺒﺶ تا بخونه!
ﺻﺒﺢ ﮐﻪ پ��در ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﺁﻣﺎﺩﻩ م��ی ش��د ،ﺩﺭ ﺟﯿﺐ ﮐﺘﺶ
ﮐﺎﻏﺬﯼ کوچک ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺭﻭی آن
ﻧﻮﺷﺘﻪ شده ﺑﻮﺩ :
“ﺑﺎﺑﺎ ﺳﻼﻡ .ﺳﯿﮕﺎﺭ ﮐﺸﯿﺪﻥ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺑﯽ
ﻧﯿﺴﺖ .ﻟﻄ ً
ﻔﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﻭ ﻧﮑﻦ !”
ﭘﺪﺭ ﺍﺷﮏ ﺩﺭ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ حلقه زد!!
این بار پدر ﺭﻭﯼ ﮐﺎﻏﺬ ﻧﻮﺷﺖ :ﺩﺧﺘﺮ
ﻋﺰﻳﺰﻡ ،به تو هیچ ربطی نداره  ،چشات
در آد !!! خخخخخخخخخخخ

تالفی
خانم خانه دار داستان طنز ما درحال
پخت��ن تخم مرغ ب��رای صبحانه
بود .ناگهان ش��وهرش آشفته وارد
آشپزخانه شد و فریاد زد  :مواظب
باش ،مواظب ب��اش ،یک کم کره
بیش��تر توش بریز! ای وای خدایا،
خیلی زیاد درس��ت کردی … حاال
س��ریع برش گردون … زود باش
دیگه باید بازم بیشتر کره بریزی …
وای خدایا از کجا باید کره بیش��تر
بیاریم ؟
دارن تخم مرغ ها میسوزن مراقب
ب��اش  ،گفتم مواظ��ب باش ! هیچ
وقت موقع غ��ذا پختن به حرفهای
من اصال گ��وش نمیکنی … هیچ
وقت!! عجله کن برش��ون گردون !
زود باش دیگه ! دیوونه شدی مگه
؟ مگه عقلت رو از دس��ت دادی ؟
یادت رفته بهش��ون نمک بزنی …
زودباش نمک بزن … نمک …
زن داس��تان درحالی که به او زل
زده بود ناگهان گفت  :خدای بزرگ
چه اتفاقی برای ت��و افتاده ؟! فکر
کنی من بلد نیس��تم یک تخم
می
مرغ ساده درست کنم؟
شوهر زبل داس��تان طنز ما خیلی
نرم گفت  :فقط میخواس��تم که
بدونی موقعی که من دارم رانندگی
کنم ،تو داری چه بالیی سر من
می
در میاری !
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