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 112/020/11        حنیف رهیاب رحیمی

 طنز
 فسبک جان

 
پدر و پدر کالن جور کدنی فسبکه  خدا بیامرزه که عجب مصروفیت نجات بخشی ره کشیده. مخصوصاً بِر مه خو 

هر وقت اگه کسی  باالیم قهر شد یا خلق تنگم کرد، به کمپیوتر خود پناه میبرم و مانند آب حیات  و قند و نبات است. 
 فسبک خوده چاالن میکنم.

دو روز پیش که از دست انتقاد های رنگ برنگ و دور از موضوع خانم باالخره دیگه چاره نیافتم و دیروز اوالد 
مره مصروف نگاه کرد ورنه غم خورده غم خورده هایم اعصابم را بیحد خراب کردند، بازهم همین فسبک بود که 

سرطان میشدم. از همه گذشته امروز برادرم با اوالد هایش همرای مادرم خانه آمده بودند و سر موضوعات ناحق و 
عادی همرایم جنگ و دعوا ره شروع کردند و من بازهم از 
مجلس شان برآمدم و به فسبک خود مراجعه کدم و فکرمه 

 دم.مصروف نگاه کر
اما چه فایده که ده فسبک هم نا آرام تر شدم. در فسبکی  که 

را مانده ام، دیدم که « ایشوری رای»در پروفایل آن عکس 
یکصدو هفتاد و پنج مرد شخ بروت و پیشانی کټه پیشنهاد 
دوستی کرده چند تای آن  با گذاشتن نمبر موبایل شان، پیام 

هم کرده بودند،  های عاشقانه نوشته و حتی پیشنهاد ازدواج
راستش را بگویم با خواندن پیام ها و دیدن آن همه آدمهای 

 غیر حاضر از عقل کمی شرمیدم. 
زینت بخشیده ام، باز کردم، بسیار خوش شدم بخاطریکه « تام کروز»فسبک دیگرم را که با عکس جوانی های 

دار، پیشنهاد دوستی و گرل فرندی یکصدو شصت دختر جوان و بیوه و موی زرد و موی سیاه و بی شوی و شوی 
روان کرده بودند. با خواندن آنهمه پیامهای رومانتیک، باالی حسن و جوانی خود اشتباهی شدم، آهسته پیش آیینه رفتم 
و با احتیاط به صورتم نگاه کردم دیدم همان کج و معوجی که بودم همان هستم و تغییری در من نیامده منتها عکس 

 را کرده و دخترها و زنهای فسبک باز را شیفته و سراسیمه ساخته نه چهرٔه  به تقاعد برابر بنده.کارش « تام کروز»
و باالخره نوبت رسید به فسبک اصلی ام، با بیعالقگی بازش کردم دیدم بازهم همان چند رفیق قدیمی و سابقه ام یکی 

گونه از ټیکه داری نصوار به پارلمان راه یافت آن در مورد مفاد شلغم مطلب  نشر کرده و دیگری دربارٔه فضلو که چ
مقاله نوشته، دیگری شعر بیدل را بنام خود نشر کرده، دیگه خیر و خیریت است. نوشته های یک چند دوست را که 
مقاله و عکسهای چند روز پیش مره الیک کرده بودند، متقابالً الیک  و شیر کردم چند نفره که نوشته هایمه الیک 

از لستم بیرون کردم و پس از لحظاتی همانطوریکه سرم را باالی کمپیوترم مانده بودم بخواب عمیقی رفته نمیکردند 
 ام. 

نمیدانم چقدر دیر خوابیده بودم که صدای دوست بسیار نزدیکم حامد مرا بیدار کرد. او که یکی دو سال قبل فسبک و 
آمده، از من خواهش کرد که فسبک بازی را یادم داده بود بی خبر و ناگهانی بدیدنم 

برای چند لحظه بیرون برویم. من هم پذیرفتم و پس از یکساعت صحبت و قدم زدن، 
قناعتم داد که من بحدی به فسبک معتاد شده ام که با نشستن ده دوازده ساعت در 
برابر کمپیوتر، همه اهل خانواده و دوستانم را از خود رانده ام. باالی موضوعات 

 اعصاب خرابی بیجا کرده و بیمورد باالی همٔه شان عصبانی شده ام. خورد و ریزه
بناًء در اثر مشوره و خواهش حامد ولی خالف میل و عالقه ام، برای یکی دو ماه  

 دروازٔه فسبکم را بسته و با همٔه دوستانم خداحافظی کردم. 
، خبر نداردگپ بین ما و شما باشد  دو فسبک دیگرم را که غیر شما کس دیگر از آن 

 )پایان(   نه بسته ام!!
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