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  ٢٢/١٢/٢٠١٣                  حنیف رھیاب رحیمی 

  

 فسسسسس بکی  طنز
 

نمیتواند و یا نمیخواھد با پیشرفت ھای ساینس و . غیبتش نشود کاکای خوردم نرمدل خان ھم آدم عجیب و غریبیست
شود، آنرا  بار کھ بھ درد دل و یا خرابی ھاضمھ مبتال می بطور مثال یگان. بسازدرا عیار  تخنیک امروزی خود

فوراً با ترکیبات قدیمی باب طبع خودش یعنی حلیلھ و جوانی بادیان و گل   تشخیص کرده و باد بواسیر قلنج معده
 بھ داکتر خود داری میپردازد و علی الرغم پافشاری دیگران از رفتن  بابونھ و بارتنگ و خاکشیر بھ عالجش می

  .نقایص جانبی ندارد دواھای مورد استعمال خودش  و دلیل می آورد کھ کند
ھا  زمان کھ داشتن تلیفون موبایل از ضروریات روز است، او عقیده دارد کھ استعمال این تیلفون ویا درین عصر و

، خانوادٔه بیچاره زند ا شیرغلت میر خودبناًء یگان بار کھ اینطرف و آنطرف  ،شود سبب ایجاد سرطان مغز می
  .گردند تا َرَدش را پیدا کنند را پشتش می اش زمین و زمان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

سالگی اش چون زیاد دوستش دارم، قصداً یک کمپیوتر لپ تاپ برایش تحفھ دادم، تا یک کمی از  ۵۵در سالگرٔه 
خرش پایین آمده و با تحوالت و ترقیات عصر آشنا و مصروف شود، اما چندی بعد خبر شدم کھ در کمپیوتر تا نیمھ 

بیند و در خاطرات  ی را میھای قدیمی ھند ھای مغل اعظم، شاه جھان، سونی میوال و دیگر فلم ھای شب فلم
  .شود دوران جوانی اش غرق می

   
روز باالخره طاقتم طاق شد، رفتم و طرز استفاده از انترنت را برایش یاد دادم و گفتم یک صفحھ در فسبک ھم  یک

توانی با ھر دوست و رفیقت و ھم با اشخاص سرشناس در  برایت باز کن کھ عیناً مانند جام جھان نماست و می
شود  ھا نمی اما قبالً گفتم کھ مرغ کاکایم یک لنگ دارد و بھ این زودی. اسر دنیا معرفت و ارتباط پیدا کنیسرت

شوند و ھیچ  کاری را باالیش انجام داد، صد بار دلیل آورد کھ در فسبک ھمگی از سیر و پودینٔھ آدم آگاه  می
  .بسازم» لتٔھ سر چوب«الح را بھ اصط خواھم خود ماند، نمی موضوع از دیگران پوشیده نمی
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خالصٔھ کالم پس از تشریحات  و توضیحات الزمھ کھ در بارٔه اوصاف و مزایای فسبک برایش ارائھ کردم باالخره 
یکروز کاکایم دل بدریا زده و  افتخار عضویت کمونیتی فسبک داران جھان را، حاصل نمود، این برای من و 

  .ر ھم بدون درد سر اتفاق نیفتادفامیلش یک مؤفقیت بزرگ بود اما این کا
دو سھ ھفتھ پیش کھ بدیدنش رفتم عاصی و عصبی از انترنت و بخصوص از فسبک یک بوجی شکوه و شکایت 

  :داشت، علت را پرسیدم، چیزھایی گفت کھ ھمھ جالب و شنیدنی بود
مجردیکھ ھ کشیده افزود بکاکایم آه . جان کاکا از روزیکھ صاحب فسبک شده ام تشویش و درد سرم ده چند شده - 

وارد فسبک شدم اولین موضوعی کھ مرا زیاد رنج داد این بود کھ بزودی دریافتم کھ این تنھا من بوده ام کھ ازین 
. ھای با سواد و کم سواد سر این دسترخوان نشستھ اند نعمت رایگان و عالم شمول محروم بوده ام، تقریباً تمامی آدم

جوی دوستان بر و  رین دیگ و کاسھ شریک ساختی، اظھار تشکر کردم و بعد در جستدر دلم از تو کھ مرا ھم د
  .آمدم

  
چون زیاد عالقمند موسیقی ھستم، اول سراغ : کاکایم بعد ازینکھ با یک قورت چای گلویش را تر کرد ادامھ داد

تعداد » ساری«دادند کھ  با خط سرخ جواب ھنرمندان دلخواھم رفتم و با اخالص تمام پیشنھاد دوستی کردم، فوراً 
کم آمدم و شرمیدم، وھم برایم جالب و باور نکردنی  نزد خود بسیار . پذیریم دوستان من پوره شده، دیگر دوست نمی

 !! ورزند آمد کھ حاال سویھ و مقام فسبکی بعضی ھا آنقدر بلند رفتھ کھ از پذیرفتن دوست و رفیق ھم خود داری می
کردند، بعضی ھا را دیدم کھ نامشان از انسان اما  سفانھ کلھ ام را خراب ترأکھ مت ءرفتم بھ صفحات دیگر اعضا

پیشٔھ زیبای  چلپاسھ است، دیگری را دیدم کھ نامش افغانی اما عکسش از یک ھنر عکس شان از خرگوش و
خاب کرده سالھ را انت ۵الی  ۴دزدد، یکی را دیدم کھ عکس یک طفلک معصوم  ھندیست کھ دل از دلخانٔھ آدم می

اما کامنت ھایی کرده کھ تنھا از دھان سقراط حکیم و البیرونی بیرون می پرد، دیگری را دیدم کھ کامنت ھر کسی 
شود کھ الیک زدن  ماند، معلوم می را ارمان بدل نمی زند و خود کھ گیرش می آید، بدون اینکھ بخواند، الیک می

یک الیک بزنی کھ  یک الیک بخوری و حاال الیک ھای بسیار  بھ یک زیست و معاف انترنتی مبدل شده یعنی باید
  .عصری ھم برآمده کھ باید مرا ھم یاد بدھی

مطلب جالب و جانداری » رعایت حقوق بشر«جالبتر این بود کھ در یکجایی خواندم کھ یکی از ھموطنان در مورد 
  : را چنین ابراز نموده بود مٔھ آن نظر خودرا مطرح کرده بود، اما یک دوست دیگر آنرا فوراً الیک زده و در  ادا

بادرنگ یک خوردنی ایست کھ میان میوه باب و سبزیجات سرگردان است، یعنی نھ سبزی سبزی است و نھ میؤه «
 و بھ این ترتیب خوردن  بادرنگ نھ مفید) باِد رنگھ ( میوه و نھ ھم نام نام مانند دارد و شاید اینطور معنی شود کھ 

  .زنده باد َتَره» ضراست و نھ م
یکی دو ساعت در مورد ارتباط میان حقوق بشر و بادرنگ : رسید گفت نظر میھ کاکایم در حالیکھ کمی عصبی ب

فکر کردم، عقلم بجایی نرسید، باالخره بھ این نتیجھ رسیدم کھ در فسبک آزادی عام و تام وجود دارد، کسی باالی 
نفر در زیر عکس یک بوزینھ  سابقھ ایست کھ بطور مثال اگر یکگیرد، م نوشتھ ھای کج و کور اعتراض نمی

زند و بعد بگونٔھ مسابقھ، هللا اکبر  ماشاءهللا نوشت، ھشتاد بزرگوار و مخلص دیگر پیش از خواندن اول الیک می
یزی و یا را از قافلھ پس نمانده و چ گویان و سبحان هللا گویان فرد اولی را بدرقھ میکنند و ھرکس کوشش میکند خود

  .  کامنتی راست یا دروغ، صحیح  و یا غلط  درج کند
اینطور ھم نیست دگھ گپھا ھم است چنانچھ در بعضی صفحات روی مسایل  ،اما وقتی بیشتر مطالعھ کردم، دیدم نھ

 .اس .ملی و بین المللی چند نفر مانند مرغ کلنگی، چنان بجان ھمدیگر افتاده اند کھ تو گویی یک طرف قضیھ، آی
ھای » کامنت«پاکستان و دیگر طرف آن سرمنشی ملل متحد قرار دارد و عوض نول زدن و لگد زدن، چنان  .آی

زنند کھ قریب است اعصاب فسبک واال تور خورده و  ھای تند و تیز بھ گوش و بینی یکدیگر می» الیک«کاری و 
  .بستھ کنددروازٔه این مغازٔه عمده فروشی رایگان را بروی گناھکار و بیگناه 

     
اما ناگھان سھ روز پیش برایم زنگ . من دیگر از کمک بھ کاکا نرمدل خانم نسبت شکایات زیادش پشیمان شده بودم

رسد، بال مقدمھ بھ تعریف  نظر میھ مجرد شنیدن صدایش کلمھ طیبھ را خواندم، اما دیدم اینبار خوشحال بھ زد، ب
ی کھ البتھ بدون اجازه در صفحات مربوط افراد و اشخاص مختلف و فسبک آغاز کرد و گفت در نتیجٔھ کلھ َکَشک

متعدد داشتھ مردمان بسیار فاضل و دانشمند، شعرای شیرین بیان و ادیب ھای بی بدیل را ھم مالقات کرده و آثار 
 ءضاو در اخیر یک شیرینی ھم باالیم خورد کھ باالخره یکی از اع. ن کسب فیض نموده استآ شانرا مطالعھ و از

خواھش کرده با من فرند فسبکی شود، اگرچھ از نامش چندان خوشم نیامد زیرا حاال مود مرغ ) مرغ باز(تحت نام 
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بازی رفتھ و در جای عکسش ھم قسمت نول یک ماکیان را گذاشتھ بود، اما چون در میدان تک و تنھا مانده بودم و 
بردم، فورًا  کردم و ازین ناحیھ بسیار رنج ھم می می میھای فسبکی احساس ک از نداشتن اقالً یک رفیق، نزد سیال

قبول کردم زیرا دیگران را دیدم کھ صد ماشاءهللا چندین درجن رفیق دارند، بعضی ھا بین ھم رفیق ھای جانا جانی 
دوست  شود درین مسابقھ ھرکس آرزو دارد با داشتن بیشترین رفیق و معلوم می). یعنی میتوال ھستند(ھم استند 

نده شود و اینک بفضل خداوند من ھم دارای یک فرند شدم، خدا مھربان است دیگران ھم سر مھر بیایند و  عکس بر
ھای دورٔه  و نام مرا ھم در بین فرندھای شان بگنجانند زیرا الحمد ھم نامم اصلیست و ھم یکی از ھمان عکس

  .  نامزادی ام را انداختھ ام
  

یگر ھم تشویق کردم کھ تا بیشتر حوصلھ نماید و تالش ھای بندگی اش را بخرج کاکایم را ضمن دادن تبریکی، د
کند کھ ناشناس ھستند یا شناسا، فقط  دھد، بیشتر بسراغ آنھایی برود کھ تعداد رفیق ھای شان کم است، فرق نمی

  .سیاھی لشکر را پوره کن
  

اما خبر ندارد آن کسی کھ ھمرایش فرند  در فسبک بسیار خوش است» فرند«کاکا نرمدل بیچاره ام از داشتن یک 
  )الیک!!!!!! ( شده، خودم ھستم کھ بخاطر تشویقش این کار را کردم

 

  
 
 


