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جهانگیری :اگر امید مردم را افزایش دهیم ،شرایط سخت زودتر پایان مییابد

و پیشنهاد داد؛ مثال اسم دولت رو بذاریم
« امید ضربدر دو» یا حتی به توان دو.
کار دیگه ای که نمیتونیم بکنیم

حیدری نماینده تهران:
مگر ما َقیم دنیا هستیم که میخواهیم
بینی همه را به خاک بمالیم

ناتنی
با توجه به قیمت ارز ما پسر
ِ
از زن سوم طالق گرفته دنیا هم نیستیم!

روحانی:
در اینکه مردم با مشکالت جدیدی
مواجه شدهاند ،شکی نیست و همه ما
در زندگی خود این را لمس میکنیم

ایشون گوینده اخبار بودن
یا رئیس جمهور؟!

سخنگوی کمیسیون اصل : ۹۰
تحمیل پراید و سمند به مردم قطعا نقض حقوق
شهروندان ایرانی است

اینکه همه زندگیمون رو جمع کنیم نتونیم
یه پراید بخریم ،نقض بزرگتریه

فاز گاز

ابوالفضلرحیمی

همکاران ما
در «آب و تاب»

وزارت کار:
راه حلی برای افزایش دستمزد کارگران وجود ندارد

aabotab
aabotab
		
دبیر گروه :اسماعیل لک
طنزپردازان :ابوالفضل رحیمی ،فرزاد نیکقدم ،فائزه صدر ،فاطمه ناصری ،زرین دورودی ،مهدی افغان

یادش بخیر ،دوران بچگی ما کی میدونست اصال پوشک
رو چطوری مینویسند! یه وسیله شکنجهای بود به نام
قنداق .همین االنم که یادم میفته بدنم شروع میکنه به
قنداق
لرزیدن!! پاهای مارو جفت میکردند و با چند تا پارچه
داغ
همون طور محکم سیخکی میبستند .تازه دستامونم
میذاشتند زیر قنداق یه وقت نتونیم بندشو شل کنیم.
مهدیافغان
زب��ون که نداش��تیم هر چی هم با ایما و اش��اره به ننه
میفهموندیم بابا اقال بذار دستامون بیرون بمونه یه نفسی
بکشیم انگاری که داریم با دیوار حرف میزنیم.
از س��اعت  ۷ش��ب تا  ۷صبح روز بع��د یعنی به مدت
۱۲ساعت هر کاری داشتیم تو همون چند تا تیکه پارچه
که با یه مشمع آببندی میشد انجام میدادیم.
صبح  ،اول همه در و پنجره رو باز میکردند تا بو نپیچه
و بعدش ما رو باز میکردند .وای چه حالی داشت ،انگار
بعد از  ۱۵سال از زندان انفرادی آزاد شدی .بعدش ننه خدا بیامرز یه مشمع برای احتیاط
مینداخت زیر ما و به ما فرصت میداد چند دقیقهای دست و پا بزنیم که البته ما هم برای
اینکه زهر خودمونو بریزیم تو همون چند دقیقه خرابکاریهامونو انجام میدادیم .البته دیگه
توی قنداق هم طی این  ۱۲ساعت جایی باقی نمونده بود.
ننه پارچهها رو میبرد لب جوب میشست و دیگه خدا بیامرز کاری نداشت اون پایین تر از
این آب چه استفادهای میکنند!!
من هنوزم که هنوزه تحت تاثیر قنداق قرار دارم .شبها که میخوابم همینطور سیخ دستامو
میذارم بغلم و همینطوری سیخکی تا صبح میخوابم .چند بار بچهها فکر کردند ما زبانم
الل تموم کرده ایم و خواستند مقدمات کفن و دفن رو آماده کنند که ما بلند شدیم و سراغ
صبحانهروگرفتیم!
بعدا که بزرگتر شدیم طی جشنی به نام " گود بای قنداق " از شر قنداق رها شدیم و افتادیم
گیر یه وسیله شکنجه دیگه به نام شلوار الستیکی .این شلوار رو از صبح پای ما میکردند

و تا شب نهایتا دو بار سرویسش میکردند .البته جای شکرش باقی بود که تو این وسیله با
اینکه ظرفیتش کمتر از قنداق بود اقال دست و پامون حرکت میکرد .بین خودمون بمونه
من یکی از اون شلوار الستیکیهای قدیم خودمو به عنوان یادگاری و نوستالژیک نگه داشتم
و از ترس اینکه یه وقت عیال ببینه و برام دس��ت بگیره تو هفت تا سوراخ قایمش کردم.
المصب نمیدونم جنس این شلوار الستیکیها چی بود که مرگ نداشت!! البته از اونی که
من از دوران بچگی خودم به عنوان یادگاری نیگه داشتم با این وضعیتی که داره پیش میره
و قیمت پوشک مثل موشک داره باال میره چند سال دیگه اگه زنده بودیم باید به عنوان
پوشکسالمندیاستفادهکنیم.
خالصه اینکه در روزگار ما موضوع پوش��ک رو اونطوری حل کرده بودند و بچهها و مادرا
در این مورد به توافق رسیده بودند .ولی مدتیه که پوشک بچه تبدیل شده به یه معضل
اجتماعی!! از حق نگذریم در مقایسه با اونایی که ما استفاده میکردیم وسیله الکچری و
لوکسیه و بچهها حق دارند باباهاشونو تحت فشار بذارند و آنقدر براش دست و پا بزنند .من
یکی از آرزوهام از بچگی خوابیدن تنها یک شب ،بله تنها یک شب ،الی پوشک بود .یهبار
زمان ارزونی پوشک یکی از پوشکهای بچه خواهر عیال رو که برای مهمونی پیش ما اومده
بودند یواشکی کش رفتم و بستم تا صبح یه خواب راحت الکچری کردم .چه حالی داد!
خیلی نرم و راحت بود .اونایی که قنداقی بودند میدونند من چی میگم .خدا پدر و مادر
مخترعشو بیامرزه .ابداعکنندهای که شاید فکرشم نمی کرد یه روز تو یه کشور پوشک تبدیل
بشه به موضوع روز و حاد و شاید تو مخیله شم نمی گنجید که قیمت این اختراع یه زمانی
روز به روز بره باال بهطوری که طبق محاسباتی که اخیرا به عمل اومده هر باد خشک و خالی
که گالب به روتون بچهها توش رها کنند حدود  ۱۰۰۰تومن برای پدر بچه آب میخوره!
من یه پیشنهاد به مسئوالن دادم ولی طبق معمول هیچ کس به حرفم اهمیتی نداد .بیان یه
جاهایی رو مثل کارواش به نام پوشک واش درست کنند و برای جلوگیری از افزایش بیرویه
پوشک بچهها رو ببرن اونجا پوشک واش کنند .حساب کردم با شستشو و خشککردن و
انعامش شستشوی هر پوشک  ۲۰۰۰تومن تموم میشه که بازم به صرفه است!
خالصه با همه این حرفا فقط اونایی که قنداق شدهاند و اونایی که االن بچه پوشکی دارند
مقاله منو خوب درک کردند.

