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می آی طالق بگیریم؟

یاسر نوروزی
طنزنویس

ازدواج کــم شــده و اگــر همین طور 
جلو برویم، می رســیم به رشد منفی. به 
این ترتیب که طــرف در کافی شــاپ یا 
میهمانی به سوژه مورد عالقه اش می گوید: 
»خیلی خوبه که باهات آشــنا شدم. فقط 
امیدوارم طالق مون هم همین قدر رویایی 
باشه!« چون انتظارات آدم ها آن قدر از هم 
باال رفته که گاهی فکر می کنم چه کسی 
قرار اســت آن را برآورده کند؟ ته آرزوی 
نسل ما سیندرال، همسر رابین هود و پری 
مهربان بود، اما دخترهای امروز پازلی از مرد 
رویایی شان می خواهند که نمی دانی کدام 
طرفش را به کدام طرفش وصل کنی. دماغ 
برد پیت می خواهند با موهای جاســتین 
ویبر، بامزگــی مهران غفوریان، شــکم 
شش تکه رونالدو، اندیشــه ورزی آلن دو 
باتن، ثروت پاول دورف و البته صبر و تحمل 
ایوب! گاهی فکر می کنم آنها از مرد فرضی 
زندگی شان چه می خواهند و به این نتیجه 
می رسم که جانش را! از آن طرف پسرهای 
این نســل هم طــوری تربیت شــده اند 
که از دختر زندگی شــان فقط یک چیز 
می خواهند؛ مامــان! دختری که در عین 
دارا بودن فضایل کیم کارداشــیان، هوش 
مرحوم مریم میرزاخانی را هم یدک بکشد. 
یک مقداری اُســانو باشــد در آن سریال 
کره ای، یک مقــداری به لحاظ گونه ای به 
آنجلینا جولی رفته باشــد، به لحاظ وقار و 
ابهت مادر اژدها باشد در »گیم آو تراون« 
و با تمام اینها از خــواص معنوی مادر ترزا 
هم خالی نباشد. تمام اینها را دیروز به زوج 
جوانی گفتم که خانه مان آمده بودند. فرزند 
پسرخاله ام اســت و تازه با دختری ازدواج 
کرده. ابتدا فکر کردم موضوع جدی است 
اما وقتی شــروع کردند به توضیح دادن، 
دیدم نه، ماجرا خیلی خیلی جدی است! 
چون پســره همان اول گفت: »می دونید 
آقا یاســر، چطوری بگم؟ یه جایی هست 
که این می خواد عمل کنه و من دوســت 
ندارم.« گفتم: »یعنی یه بیمارستان خاصی 
هست؟« سر تکان داد و گفت: »نه، نه. یه 
جای خاصی!« گفتــم: »درمانگاه خاصی 
منظورته؟« گفت: »نه، چطور بگم؟ فرض 
کنید شــما بخواید زیر بغل تون رو عمل 
کنید اما خانم تون نخــواد.« گفتم: »خب 
اگر مشکل پزشکی باشه، حتما همسر من 
رضایت می ده.« و دیدم که می گوید: »بله، 
دقیقا. من هم می گم نمی خواد دیگه. چون 
مشکل پزشکی نیست.« همزمان اما دختره 
گفت: »نخیر. اصال هم این طوری نیست. 
اون جا خیلی هم در زندگی مهمه.« کمی 
روی مبل جابه جا شدم و پرسیدم: »خب، 
من که نمی فهمم شــما دارید درباره چی 
صحبت می کنید ولی هر چی هست فکر 
نمی کنم آن قدر مشکلی باشه که به طالق 
فکر کنید.« اما پسره گفت: »چرا. هست. 
چون من می گم سمت چپی هم به اندازه 
راستی مهمه!« همزمان خیره شده بودم به 
سوراخ های دماغ زنش ببینم آیا واقعا یکی 
گشادتر از یکی دیگر است، اما پسره گفت: 
»ببین االن دماغت چقدر خوب شده. من 
می خوام همین طوری گرد باشه!« سرم را 
انداخته بودم پایین و تمام اشــعاری را که 
راجع به قناعت و صبر و سعادت در ذهنم 
بود ریختم دور. چون احســاس کردم آنها 
از جهانی حرف می زننــد که احتماال من 
صدها سال در آن پیر شــده ام یا به زبانی 
حــرف می زنند که متعلق بــه عصرهای 
آینده است. هیچ چیز نمی فهمیدم؛ هیچ. 
عقب کشیدم روی مبل و با خودم گفتم از 
این بی مزه ای که آنها اسمش را گذاشته اند 
زندگی مشترک، چیزی درنمی آید، پس 
الاقل بد نیســت به فرمان خودشان بروم. 
برای همین رو به دختره درآمدم که: »خب، 
چرا تاس نمی اندازیــد؟ تاس بندازید، اگه 
یک اومد، عمل کن، اگــه دو اومد، عمل 
نکن!« چشم پسره برق می زد. رو به دختره: 
»آره. عالیه. دیگه هم نیازی نیست طالق 
بگیریم.« دختره همان طور در فکر بود. بعد 

از چند دقیقه گفت: »اگه سه اومد چی؟«

س   از دک�ت ب�پ

حسام حیدری
طنزنویس

به عنوان استاد متخصص در زمینه سبک زندگی 
که کتاب های زیادی نوشته و تعداد زیادی کالس 
در نقاط مختلف جهان برگزار کرده ام، روزانه با تعداد 
زیادی ایمیل و سوال از طرف شما روبه رو هستم که 
تصمیم گرفتم به برخی از آنها در این ستون هفتگی 

پاسخ دهم.
در این هفته یک نامه خیلــی ناراحت کننده از 
یک دانشجو به دستم رسید که در آن ابراز ندامت 
و ناراحتی کــرده بود از میزان زیــاد و بیش از حد 
سوسول و درس خوان بودنش و از ما خواسته بود که 
راه هایی را به او آموزش دهیم که بتواند به راحتی، 
درس و کتاب را کنار گذاشــته و به آغوش جامعه 
برگردد. او در نامه اش شــرح داده بود که متاسفانه 
همیشــه در همه کالس های درسش حاضر شده 
و از روی حرف های اســتاد جزوه تهیه می کند. او 
همچنین گفته بود که مدتی اســت دچار مشکل 
بزرگتری شده و به خواندن کتاب های غیردرسی 
نیز عالقه پیدا کرده و گاهی پشــت ویترین مغازه 

کتابفروشی می رود و جلد کتاب ها را نگاه می کند.
به خاطر همین ایمیل و ایمیل های دیگری که 
در این رابطه به دستم رسیده، تصمیم گرفتم اولین 
جلســه از سلســله آموزش هایم را با موضوع مهم 

»ترک عادت زشت کتابخوانی« شروع کنم. 
برای ترک کتاب و درس، روش هــای زیادی از 

طرف محققان این حوزه ارایه شده ولی من همیشه 
به بیمارانم روش ســه مرحله ای زیر را پیشــنهاد 

می کنم: 
گام اول: عادت های درس و کتاب خواندن خود 

را مرور کنید: 
هر لحظه که حس کردید عالقه به درس یا کتاب 
دارید، دالیل خود برای عالقه مندی به این موضوع 
را در همان لحظه یادداشت کنید: چه چیزی شما 
را به ســمت کتاب خواندن سوق می دهد؟ دوست 
کتابخوان؟ نداشتن قلیان مناســب؟ خراب بودن 
تبلت و بــه روز نبودن اینســتاگرام؟ دالیل خود را 

یادداشت کنید.
گام دوم: عادت ها را تغییر دهید: 

وقتی دالیل و عادت های خود را برای کتابخوانی 
پیدا کردید، سعی کنید آنها را تغییر دهید: 

از دوســتان کتابخوان و درس خوان خود دوری 
کرده و در صورت مالقات با آنها، با سگک کمربند 
سیاه و کبودشان کنید. ابزار کتاب خواندن را از کنار 
خود دور کنید تا وسوسه نشوید. عینک مطالعه تان 
را در دستشویی انداخته و سیفون را بکشید. خودکار 
را با دست غیرتخصصی خود در دست بگیرید تا بعد 
از مدتی توانایی نوشتن خود را از دست داده و به مرور 
بی سواد و احمق شوید. روی کتاب هایتان مواد سمی 
بریزید که دست زدن به آنها باعث مرگتان شود. تیپ 
و ظاهرتان را به آدم های بی شعور نزدیک کنید. ابزار 
صفاســیتی را برای خودتان آماده کنید تا راه های 
جایگزین برای کتابخوانی همیشه برایتان مهیا باشد.

گام سوم: استقامت کنید: 

مهمتر از ترک عادت، اســتقامت بر آن اســت. 
در دوره ترک کتاب، بشــدت از رفتن به مکان های 
فرهنگی دوری کنید. حتی المقدور سعی کنید در 
خانه تنها نمانید چون وسوسه کتابخوانی معموال در 
زمان های تنهایی به سراغ شما می آید. در این جور 
مواقع می توانید خود را به کارهای دیگر مثل رفتن 
به اینستاگرام و چک کردن اسم آدم هایی که آخرین 
استوری شــما از پیتزا پپرونی دیشب را دیده اند یا 
خوابیدن روی تخت و تمرین برای رساندن انگشت 
کوچک پای چپ تان به تابلوی منجوق دوزی روی 
دیوار، مشــغول کنید. اگر هیچ راهی جواب نداد، 

حمام رفتن هم مناسب است.
نکته: اگر فکر می کنید هنگام بیرون رفتن از خانه 
ممکن است راهتان به سمت کتابخانه یا دانشگاه 
کج شود، به سرعت پای خود را قلم کرده و به خانه 
برگردید. در این جور مواقع می توانید از یک دوست 
بخواهید که شــما را به تخت ببندد. اگر دوســتی 
ندارید خودتان در را قفل کرده و کلیدش را قورت 

دهید.
در پایان نکته مهمی که باید به آن توجه داشته 
باشید، این اســت که در این نوع فعالیت ها چیزی 
که مهم است، امید به آینده و تمرین است. تمرین، 

تمرین، تمرین. 
به تمرین کردن ادامه دهید و هر روز به چهره خود 
در آینه نگاه کنید. به مرور خواهید دید که دیگر از 
آن آدم سوسول با موهای کج و عینک ته استکانی 
که وقتش را جلوی مغازه کتابفروشی تلف می کرد 

خبری نیست و این یعنی بازگشت به زندگی.

سم زدایی از مغز
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|  شــهاب نبوی |  پدر خانمم از همان اول چشم دیدن من 
را نداشــت. هر کاری هم می کردم تا قِل بخورم و بروم توی 
دلش، هیچ فایده ای نداشت. به قول خودش ختم فالن فالن 
شده های عالم بود و کسی نمی توانست سرش کاله بگذارد. اما 
قرار بود عمری چشم توی چشــم هم زندگی کنیم و من با این وضع اصال 
نمی توانستم. خالصه یک روز تصمیم گرفتم پسرش را گروگان بگیرم، بعد 
هم مثل آرنولد خودم بروم و نجاتش بدهم تا ذوق کند و دیگر اذیتم نکند. به 
دوتا از بچه  محل های قدیم مان پول دادم که جلوی در خانه شــان، وقتی از 
مدرسه تعطیل می شود، بدزدنش. آنها هم کارشان را به خوبی انجام دادند. 
بعد که با پدر زنم تماس گرفتم و با عوض کردن صدایم، که استادش بودم، 
خواستم پول بدهد تا پســرش را آزاد کنم، گفت: »پروفسور، من بوی گند 
وجود تورو از پشت تلفن هم تشخیص می دم. دست از این مسخره بازیا بردار. 
با این کارها توی دل من جا باز نمی کنی. اون بچه فردا امتحان داره. ببرش 
پیش معلم خصوصیش. وایسا، کارش که تموم شد ببرش پارک یه کم بازی 

کنه، بعدم ببرش خونه...«. نقشه ام نگرفت. این بار یک نقشه دیگر کشیدم. 
زمانی که با هم توی خیابان بودیم، از همان بچه محل هایم خواســتم که 
کیفش را بزنند. بعد من دنبال شان کنم و مثل عقاب کیف را پس بگیرم و یک 
کتک مفصل هم بزنم شان. اما قبل از بچه محل  های مان دوتا کیف قاپ واقعی 
آمدند و کیف را زدند. من هم که فکــر می کردم همان بچه محل های مان 
هستند، دنبال شان کردم و توی یک کوچه بن بست گیرشان آوردم. اما دیر 
فهمیدم اینها کیف قاپ حرفه ای هســتند و تا آمدم فرار کنم، خودم را هم 
لخت کردند... همان گوشه نشستم و زنگ زدم برایم لباس بیاورند. بار آخر 
دیگر نقشه ای اساسی کشیدم. زدم به سیم آخر و تصمیم گرفتم از طریق یک 
خانم، ازش نقطه ضعف بگیرم، اما مرتیکه با خانم ازدواج کرد. وقتی هم به زنم 
و مادرزنم گفتم، اول داد چندنفر تا می خوردم من  را زدند، بعد هم مادرزنم 
را طالق داد. همه چیزش را هم به نام زن جدیدش زد که به خانم من ارث و 
میراثی نرسد. خالصه وقتی توی دل کسی جا ندارید، با قضیه کنار بیایید و 

اوضاع را بدتر نکنید.
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