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 طنز

 سبک جانیفی ابی اب
 

مانند  خو مه ر  . مخصوصاً بکشیده عجب مصروفیت نجات بخشی ره ،مرزهبیاخدا ه فسبک کدنیجور  پدر و پدر کالن  

برم و  کرد، به کمپیوتر خود پناه می تنگمه باالیم قهر شد یا خلق کسی وقت اگه و قند و نبات است. هر  آب حیات

 کنم. خوده چاالن میجان  سبکیف

خراب کردند، بیحد اعصابم را  هااوالد خود دیروز  و مادر اوالدهابی جای  و رنگ برنگهای  انتقاد کهدو روز پیش 

شدم.  نه غم خورده غم خورده سرطان می رگمره مصروف نگاه کرد وبه دادم رسید و بود که  سبکیفبازهم همین 

همرایم و عادی آمده بودند و سر موضوعات ناحق  ما مادرم خانه   همرایبا اوالد هایش از همه گذشته امروز برادرم 

  سبکیفخاطر غم غلط کردن خود به به  وم ایاز مجلس شان بر مجبور شدمو من  ره شروع کردندجنگ و دعوا 

 م.نمراجعه ک

 را «شوری راییا» عکس در پروفایل آن که یکی از فیسبوک هایمدر  هم نا آرام تر شدم. فسبکاما چه فایده که ده 

با ن دوستی کرده چند تای آپیشانی کټه پیشنهاد یخن پاره و هفتاد و پنج مرد شخ بروت و و  دیدم که یکصد ،ام مانده

هم کرده بودند، راستش را  عاروسی رهطوی و حتی پیشنهاد نوشته و عاشقانه پیام های گذاشتن نمبر موبایل شان، 

 کمی شرمیدم.  ،غیر حاضر از عقل  های آدمهمه آن پیام ها و دیدن بگویم با خواندن 

 اطریخه شدم ب حالم، بسیار خوشباز کردزینت بخشیده ام،  «تام کروز»که با عکس جوانی های را دیگرم  سبکیف

 پیشنهاد، چ و سر بستهروی ل  ، بی شوی و شوی دار زرد، موی سیاه، موی ،بیوه ،دختر جوان صد اضافه از دوکه 

خود اشتباهی حسن و جوانی باالی  ی رومانتیک،ها گرل فرندی روان کرده بودند. با خواندن آنهمه پیام ستی ودو

ییری هستم و تغشدم، آهسته پیش آیینه رفتم و با احتیاط به صورتم نگاه کردم دیدم همان کج و معوجی که بودم همان 

اخته سو سراسیمه را شیفته  باز سبکیفهای  دخترها و زنکارش را کرده و  «تام کروز»عکس  و اصالً در من نیامده 

 .بندهبرابر تقاعد به چمل ک و  نه چهره  

ابقه ام س قدیمی ویدم بازهم همان چند رفیق عالقگی بازش کردم د اصلی ام، با بی سبکیفو باالخره نوبت رسید به 

داری نصوار به پارلمان راه باره  فضلو که چگونه از ټیکه  ده و دیگری درکر د ر فشانییکی آن در مورد مفاد شلغم 

ک چند ینوشته های دیگه خیر و خیریت است.  نام خود نشر کرده،ه دیگری شعر بیدل را بافشاء گری نموده، ، یافت
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ته چند نفره که نوشو دم و شیر کرالیک متقابالً ، ره الیک کرده بودندهای چند روز پیش م عکسمقاله و دوست را که 

پیام نویسی و الیک  پس از لحظاتیو  شش متر بیرون انداختم ها و دوستهایم رفیق کردند از لست هایمه الیک نمی

  .فرو رفتمعمیقی بخواب یوترم مانده بودم پکه سرم را باالی کم طوری همان بازی و شیرکاری،

ها و  الچیکی دو سال قبل او که  .بیدار کردم مرا بسیار نزدیک دوست حامدکه صدای  نمیدانم چقدر دیر خوابیده بودم

از من خواهش کرد که برای چند  ،آمدهبدیدنم بی خبر و ناگهانی  امروز ه بودسبک بازی را یادم دادیسبک و فیفهنر 

 .مپذیرفتها را  در خانه گذاشته  مهمانلحظه بیرون برویم. من هم 

ستن ده با نشمعتاد شده ام که  سبکیفمن بحدی به که اعتراف کنم  تا قناعتم داد، پس از یکساعت صحبت و قدم زدن 

باالی موضوعات خورد و  ،آزرده ساختهرا از خود  مهمه اهل خانواده و دوستانکمپیوتر، پیشروی  دوازده ساعت

 و حتی مناسبات خانوادگی ام را برهم زده ام.ریزه اعصاب خرابی بیجا کرده 

همه  با  سبکم را بسته یدروازه  فماه ی دو برای یک ،معالقه خود خالف میل وحامد ولی  مشوره و خواهش در اثر 

  .و به زندگی عادی خانوادگی ام شروع نمودم خداحافظی کردم مدوستان

 28/01/2015   !!هنوز فعال است، دخبر نداراز آن غیر شما کس دیگر را که دیگرم  فسبکدو   گپ بین ما و شما باشه

 )پایان(
 

 
 
 

 
 
  

 


