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ا گر قرار باشد ناخواندگی و ناخواستگی و ناخجستگی در یک موجود یکجا جمع شود بیشک قیافه
کریهی شــبیه جوش صورت پیدا میکند! اصال انگار که این بزرگوار نشســته است در حساسترین
موقعیتها روی استراتژیکترین نواحی صورت سبز شود تا یک وقت خدایی نکرده روی آسایش
به خود نبینیم! حاال جالبترش هم این است که نهتنها همین طوری بیریخت و روی اعصاب است تازه توی
آینه هم برای آدم مثل این بچههای سرتق زباندرازی میکند که یعنی جرات داری به من دست بزن تا بزرگتر
هم بشوم!
دقیقابهخاطر همینپرروبودنجوشاست کهتنهاراهی کهبشودرویشرا کم کردایناست کهمحلشنگذاریم
یعنی تا آمد توی آینه برایمان زبان درازی کند رویمان را بکنیم آن طرف که یعنی مدیونی فکر کنی بودن و نبودنت
برایم مهم است! نگران دیگران هم نباشید ،افراد از آنچه در آینه میبینیم کمتر به قیافه ما توجه میکنند!

در کالف امروز سراغ یک پدیده کال

جوش

جوش میزنی که چرا جوش زدی ،حرص و جوش میخوری که چرا آب
آخرش هم تو باید همه را بههم جوش دهی و از جوش و خروش در ب
ســهحرفی که این همه معنی میدهد! اصال همین هم شــده که به
تمام معنی!
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مریم ا مام

بیشترین دورانی که سر و کله جوشها روی صورت و بدن آدم پیدا میشود در همین دوران
نفرین شــده بلوغ و نوجوانی اســت .آخر خدایی این هورمونها هم وقت گیر آوردهاند دقیقا
در ســنی باال و پایین میشــوند که آدم همینجور یاش  ۲۴ســاعته دارد توی آینه خودش را
ورانداز میکند و حاضر است آسمان به زمین بیاید ولی به سر و وضعش جلو بقیه خدشهای وارد نشود ! اتفاقا
این وسواس و نگرانی خودش هم انگار کرم درون جوشها را برای اذیت کردنمان بیشتر فعال میکند؛ هرچه
بیشتر از جوش زدن بترسیم بیشتر جوش میزنیم!
ولی خبر خوب این است که هر چقدر هم که این دوران به نظرمان آزاردهنده بیاید ،اما گذراست و همینطور
که سنمان بیشتر میشود جوشها هم معموال میروند پی کارشان ،البته به شرطی که آنقدر انگولکشان
نکنیم که از لج ما هم که شده جای خالیشان را برایمان یادگاری بگذارند!
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من زشتم ! این نقطهایست
کــه فکر میکنم ا کثرمان تجربه
رسیدن به آن را داشته باشیم!
بهخصوص با همین جوشهای مذکور .شاید
خنــدهدار باشــد امــا عادت کــردن هر کس به
چهــره خــودش و کنــار آمدن بــا آن برای همه
آدمهاحتیخوشگلترینهایشانچندسالی
حــول و حوش نوجوانیشــان زمــان میبرد.
انــگار تا قبــل از این بچهای بودیــم که به تنها
چیزی که اهمیت نمیداد ریخت و قیافهاش
بود ولی حاال چشم باز کردیم و میبینیم :عه
ایــن منــم؟! من این شــکلی بودم تمــام این
مدت؟
معمــوال میگوینــد زیبایــی نســبی اســت،
ســلیقهای اســت ،هر کس ممکن اســت یک
چهرهای به نظرش زیبا بیاید ولی خب شانس
مــا این اســت کــه در زمانــهای داریــم زندگی
میکنیــم که برایمان مدل ســاختهاند .یعنی
هــی خودمــان را بــا عکسهای فــان بازیگر و
مدل مقایســهمیکنیم و احســاس میکنیم
ای بابا پس من چقدر زشــتم ! در حالی که یک
زمانی مثال بانوی زیبا این بوده و مرد زیبا این.

جملهسازی

گردآوری
فاطمه کریمی
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روزمرگی یعنی...

روزمرگییعنیآسونعبورکردناز کنار درختهایتویخیابون/.
مهیار گلمحمدی از تهران
روزمرگــی یعنــی درگیر حرف مــردم شــدن!/علیرضا عالیبیگی
از میانه
روزمرگــی یعنــی پاشــی از خــواب ببینی حتی پنجشــنبه و جمعه
هم کالس آنالین داری!/مریم مهدیزاده از خراسانجنوبی،
بشرویه
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بزرگتریــن اختراعــات جهــان در
کجــا یا فــت میشــو ند ؟ د ر
آزمایشــگا هها؟ دانشــگا هها؟
مرا کز علمی؟ خیر ! شرط میبندم که شما در
اینترنــت چیزهایــی پیــدا میکنیــد کــه در
هیچکــدام اینجاهــا پیدا نمیشــود و حتی به
خــواب و خیــال هیچ دانشــمندی هم هنوز
خطــور نکــرده! از درمان قطعی جوش صورت
برای همیشه با این کرم و الغری با یک قرص
در یــک هفتــه بگیریــد تــا رفع ســفیدی مو در
عرض یک ســاعت و  30سال جوانتر شدن با
یکبــار ماســک صورت ! حقیقتــا تنها چیزی که
مانــده و در شــبکههای مجــازی و اینترنــت
ادعانشــده که درمانی برایش پیدا کردهاند؛ مرگ
اســت ! که آن هم بعید نیســت تا چند ســال دیگر
ســر و کلــهاش پیــدا شــود کــه« :بــا محصــوالت ما
نمیمیریــد؛ ا گــر مردیــد مبلــغ را بــه ورثــه عــودت
میدهیم!»
اما ا گر از من ـ با  18سال سابقه زخم خوردن از این چیزها
ـ میشــنوید؛ ا گر اینها واقعا معجزه میکردند ،فقط خبرشان
در همان فضای مجازی الکردار و بیســر و ته و بیســر و صاحب
پیدا نمیشد!

روزمرگــی یعنــی تفاوتهــای زندگــی را یکســان ببینی/.فاطمه
حقفروش از تهران
روزمرگــی یعنــی در روزهــای هفتــه به یادش نیســتیم ولی فقط
جمعهها اســتور یها امام زمانی میشــود /.حنانه خرادپور از
تهران
روزمرگــی یعنــی هر روز به امید درسخواندن بیدار میشــی اما تا
کتاب را باز میکنی خوابت میگیره و به یه خواب عمیق میری/.
مهال منصوری از زرند
روزمرگــی یعنــی کارهــات رو برنامهریــزی کنــی و بعــد حوصلــه

انجامدادنشان را نداشته باشی/.رقیه درویشنژاد از زرند
روزمرگی یعنی گوشــیت همیشــه چسبیده باشــه به دستت/.
فاطمهسادات امیری از زرند
روزمرگی یعنی ســقف آرزوهای تو ،کف آرزوهای یکی دیگه باشــه.
/یاسمن باعثی از اهواز
روزمرگی یعنی عادیشدن ماسک/ .فاطمه رحیمی از تهران
روزمرگــی یعنی هیــچ دلیلی برای انجام کارهات پیدا نکنی/.نگار
جعفری از تهران
روزمرگــی یعنــی با داشــتههات حالــت خوب نباشــه/.فاطمه

