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شهر فرنگ

تماشاخانه

    دولت: دست ما کوتاه و بودجه  سازمان های فرهنگی برنخیل!
  مردم : با این وام فقط می تونیم سه ُدنگ دستشویی رهن کنیم!

  مسئولین: به خاطر فیلترینگ، دسترسی به اخبار مناطق زلزله زده نداریم!
#فراموشی_پس_از_زلزله#بودجه ای_که_به_زلزله زده ها_رواست  

#شهرونگ

فلکه اول

جواد علیزاده|   کارتونیست | 

تعداد زیادی از زلزله زده های کرمانشاه همچنان توی چادر زندگی می کنند
سیفون

ازمرغدانیتاخروسدانی

یاسر نوروزی
طنزنویس

مادربزرگــم نیمرو را مــی آورد و هنوز 
سینی را سر سفره نگذاشته، پدربزرگم را 
می دیدیم که نان را برداشته و در یک چشم 
به هم زدن زرده ها را سوا کرده و به بدن زده. 
مادربزرگم می گفت: »این چه کاره ای مرد؟ 
خب بچه ها چــی؟« پدربزرگم می گفت: 
»یعنی چی؟ این همه مونده دیگه! بخورن!« 
در واقع منظورش از این همه سفیدی های 
تخم مرغ بود. مادربزرگم می گفت: »خب 
تو خوردی همه رو که! بچه ها زرده دوست 
ندارن؟ فقط تو دوست داری؟!« و پدربزرگم 
می گفت: »وا! چه فرقی داره؟ زرده و سفیده 
نداره که!« مادربزرگــم خون به صورتش 
می دوید و می گفت: »خب اگه فرقی نداره، 
چرا تو زرده ها رو می خوری؟ سفیدی شو 
بخور!« اما پدربزرگم دیگر از ســر ســفره 
کنار کشیده بود و می گفت: »فرقی نداره 
که!  حرف هایی می زنی!« و به این ترتیب 
جنگ سفیده و زرده شــروع می شد. آن 
روزها هم مرغ دانی کوچک بود و روزی پنج 
شش تا تخم مرغ بیشتر نصیب نمی شد. 
کار به جایی رســید کــه مادربزرگم ما را 
صدا می کرد آشپزخانه تا پدربزرگم قبل از 
همه زرده ها را کش نرود. جالب اینجاست 
که همیشه ســر خرید مرغ با مادربزرگم 
مشکل داشت. می گفت: »آقا من از این مرغ 
هیچ وقت خوشم نیومده. این حیوون اصال 
بی خاصیته!« و مادربزرگم را بیشتر حرص 
می داد. درعوض عالقه خاصی به خروس 
داشت. کاری کرد که مرغ دانی تبدیل شد 
به یک قفسه با توری های مشبک و مختلف، 
چون به  هرحال خروس ها عالقه چندانی به 
همزیستی مسالمت آمیز نشان نمی دادند 
و دایم می خواســتند روی همدیگر را کم 
کنند. سرت را که برمی گرداندی، می دیدی 
خروس کاکلی پریده روی ســر آن یکی 
و دارد تاجــش را می کنــد. پدربزرگم با 
بیل از دور می رسید و چند تایی به توری 
می کوبید تا از هم سوا شوند. یک بار گفتم: 
»خب چه کاره ایه آقاجــون! چرا یه دونه 
نمی گیری بندازی این جا که آن قدر با هم 
دعوا نکنن؟« اما می دیــدم که پدربزرگم 
می گوید: »هیبت مرغ دونی به خروســه 
واال تا دلت بخــواد مرغ ریخته!« هربار هم 
می دیدی، یکی خریــده دوباره زیر بغلش 
گرفتــه و آورده. اوایل خروس هایی بودند 
که زیر بغل جا می شدند، اما کم کم دیدیم 
که قطر و ارتفاع شان زیادتر می شود و کار به 
جایی کشید که می گفتی االن است قالده 
گردنشان بیندازد. این آخری ها که دیگر 
واقعا ســگ بودند؛ سگ! به محض این که 
پا داخل مرغ دانی می گذاشتی، می دیدی 
گردوخاک از آن جا بلند شده و موجودی 
ســم کوبان به ســمتت یورتمه می آید. 
اصال وحشــتی آن بنا شــده بود که دیگر 
خود پدربزرگم هم کــم آورده بود، چون 
قدیم دســتش را که باال می آورد، خروس 
موردنظر دور می شــد اما حاال مجبور بود 
برای رام کردنش با بیل برود توی مرغ دانی. 
خروس آخری چنان برایش شاخه و شانه 
می کشید که اســمش را گذاشته بودیم 
»گاو«! اصال این »گاو« طوری رفتار می کرد 
که می گفتی او پدربزرگم را خریده است! 
گاهی هم فکر می کردم هیچ بعید نیست 
وقتی پدربزرگم برود آن داخل، »گاو« در 
یک حرکت ناگهانــی پدربزرگم را خاک 
کند، در را رویش ببندد و خودش بیاید با 
ما برای ادامه زندگی! هرچند که خلقیاتش 
خیلی با پدربزرگم متناســب بود. آن قدر 
که می گفتم، احتمال تناسخ بعدی اش در 
کالبد پدربزرگم خواهد بود! یک روز بعد از 
دعوای مفصلی که مادربزرگم سر »گاو« 
با پدربزرگم راه انداخت، دیدم که می رود 
آن طرف سیگار بکشد. وقتی کنارش رفتم 
و پرســیدم: »آقاجون! خب اینو بفرست 
بره. این خیلی خطرناکــه« دود را بیرون 
داد و گفت: »ایــن می فهمه! می فهمی؟ 
می فهمه!« با تعجب گفتم: »این خروسه 
آقاجون! چی رو می فهمه؟« و پدربزرگم را 

دیدم که با بغض گفت: »منو!«

حسام حیدری
طنزنویس

با توجه بــه این که از موضوع هفتــه قبل در 
مورد »آموزش رد و بدل کــردن جزوه« خیلی 
خوشــتان آمده بــود و چند تــا کامنت خیلی 
خوب ارسال کرده بودید که: »آقا من عاشق این 
خزعبالتیم که تو شهرونگ می نویسی«؛ در این 
هفته هم آموزش های دانشگاهی را ادامه داده و 
می خواهیم شما را با یک تکنیک خوب و پرکاربرد 
برای پاسخ دادن به سواالت امتحانی آشنا کنیم: 

تکنیک اعجاب انگیزی به اسم »تفت دادن.«
مهمترین ویژگی تکنیــک »تفت دادن« این 
است که برای همه دانشجویان قابل استفاده بوده 
و هیچ ربطی به رشته تحصیلی یا حتی درسی که 
می خواهید امتحانش را بدهید؛ ندارد. بنیان این 
تکنیک بر این اصل ساده و منطقی استوار است 
که: »استاد حال خواندن همه جواب ها را ندارد« 
پس اگر جواب درســت را نمی دانید یا در مورد 
چند جواب شــک دارید؛ همه چیزهایی که در 
مورد آن موضوع به ذهنتان می رسد را بنویسید 

یا اصطالحا تفت بدهید. 
گشادنویسی، طوالنی کردن ماجرا و استفاده از 
کل طول و عرض کاغذ امتحانی )و حتی گرفتن 
کاغذ اضافی( از اصول جدانشــدنی این تکنیک 
اســت. شــما باید با طوالنی کردن ماجرا، مثل 

یک کشتی گیر حرفه ای مرتب به زیر کتف های 
استادتان ضربه زده و او را خسته کنید و کار را به 
جایی برسانید که استاد در پاراگراف چهاردهم 
جواب شما، بی خیال ادامه ماجرا شده و با خودش 
بگوید: »یه چیزهایی انگار بلده، نیم نمره بهش 

می دم.«
در مورد سواالت تشریحی کار مهمی که باید 
انجام دهید؛ نوشــتن دوباره صورت سوال است. 
مثال اگر از شما سوال پرسیده شده که »تئوری 
فالن در مورد مســأله بهمان را توضیح دهید« 
شما جوابتان را این طور آغاز کنید که: »در پاسخ 
به این سوال مهم )که من واقعا از مطرح شدنش 
خوشحال شدم( ابتدا باید بتوانیم تئوری فالن در 
مورد مسأله بهمان را به صورت دقیق و روشنی 
درک کرده و آن را با عبارات ساده توضیح دهیم« 
خود این شــروع در حدود دو خط مسأله را کش 

داده و به همین میزان استاد را خسته می کند. 
در مرحله دوم یک ســری لغت که به نظرتان 
می تواند به بحث مربوط باشد را پیدا کرده و با آنها 
جمله  بسازید و پشت هم به کار ببرید. مهم نیست 
که جمالت معنی درستی بدهند اما مهم است که 
طوالنی باشند و معنی آنها به راحتی و با یک بار 
خواندن درک نشود. اســتفاده از لغات و عبارات 
دهان پرکن مثل: »از این رو«، »فلذا«، »با توجه به 
آنچه در چهار صفحه قبل توضیح داده شد«، »با 
نگاهی گذرا به مبحث فوق« و... می تواند بار علمی 

جواب شما را باال ببرد.
از لحاظ فرمی نیز باید توجــه کنید که ریز و 

بد خط نوشــتن بهترین راه برای قدم زدن روی 
اعصاب استاد است. استفاده از جمالت معترضه و 
بازکردن ابرو، پس و پیش نوشتن شماره سواالت 
و بردن بخشــی از جواب به انتهای صفحه نیز از 

مسائل مهمی است که باید به آن توجه کنید.
در مورد سواالت حل کردنی تا می توانید جواب 
را کش بدهید و عملیات ریاضــی را طوالنی تر 
کنید که اســتاد ادامه راه حل شــما را نخواند. 
کوچکترین محاســبات ریاضی را نوشته و هر 
جواب را به چند بخش کوچکتر تقســیم کنید. 
درصورتی که در مورد چند جواب شــک دارید؛ 
ابتدا یکی از جواب ها را نوشته و به صورت خیلی 
کمرنگ روی آن خط بزنید و سپس جواب دوم 
را بنویسید و روی آن هم خط بزنید. با این روش 

استاد به هر دو جواب شما نمره خواهد داد.
توجه داشته باشــید که هیچ وقت نباید هیچ 
سوالی را بدون جواب بگذارید. شما همه چیز را 
بلدید فقط کافی است کمی بحث را بشکافید و 
دقیق تر به موضوع نگاه کنید. دقت کنید که گاهی 
گرفتن بیست و پنج صدم هم غنیمت است و شما 
را از افتادن و مشروطی نجات خواهد داد. در پایان 
دقت کنید که هیچ روشی به تنهایی کامل نیست 
و بهتر اســت از تکنیک های مختلف به صورت 
ترکیبی استفاده کنید. مثال اگر در راه حل از روش 
تفت دادن اســتفاده کرده اید، سعی کنید جواب 
آخر را از روش دیدزدن به دست آورید و در انتهای 

محاسبات طوالنی خود بنویسید.
موفق و پیروز باشید.

| شهاب نبوی| دیشب که اینترنت قطع بود و نمی شد فیلم های خشن با 
پایانی باز را دانلود کنم و ببینم، با خودم کمی تحلیل بازی کردم؛ یعنی 
نشســتم، به این فکر کردم که چرا ما هر چقدر کار می کنیم، باز هم 
قدرت خریدمان از دو تا چیپس و سوسیس بیشتر نمی شود؟ آدم گاهی 
واقعا از این شرایط خسته می شــود و با خودش می گوید: »اصال کوه لق این 
دنیا. کار چیه؟ هر چی می خواد بشه. به درک....« اما هشت صبح که از بانک زنگ زدند و 
گفتند: »یا قسطت رو میاری می دی یا زنگ می زنیم به ضامنت آبروت رو می بریم.« سریع 
شــلوارت را تا گردن باال می کشی و می روی سرکار. بعد از مدتی این بی پولی و بدبختی 
و نداری برای خود آدم عادی می شــود. الکردار مثل شالق می ماند، چند تای اول را که 
خوردی، دیگر بی حس می شوی؛ یعنی خودت دیگر مشکلی با این بدبختی ها نداری . 
دوست داری بشینی یک گوشــه و به فنا رفتن زندگی ات را ببینی؛ اما این طلبکارهای 
بی وجدان و سنگدل و رباخوار و آبرو بَر )بال نسبت بانک ها( هستند که نمی گذارند دست 
از تالش برداری و موتور محرکه ات برای جان کندن می شــوند. دردناک ترین قسمت 
ماجرا جایی اســت که تو قبل از تخمگذاری صبحگاهی مرغ ها، از خانه بیرون زده ای و 
چند جای مختلف کار کرده ای و بعد از آخرین واق واق ســگ ها به خانه برگشته ای؛ اما 

ســر برج جای حقوق دسته  بیل هم بهت نمی دهند. انگار صاحبکارهای محترم، بعد از 
یکی دو ماه حقوق ندادن، نجابت به خرج دادن کارگر و کارمند زیر زبان شان مزه می کند 
و دیگر عادت می کنند به این قضیه؛ یعنی شما وظیفه داری هر روز ساعت هفت و نیم 
کارت بزنی و تا بعدازظهر مثل تراکتور کار کنی اما آنها وظیفه  ندارند که حقوقت را بدهند. 
تازه بعضی های شــان مثل رئیس من، هر روز صبحانه و ناهار هم چترت می شوند و اگر 
یک روز ناهار نبری می گویند: »این مسخره بازیا چیه در میاری؟ خب نمی خوای ناهار 
بیاری بگو به آدم دیگه.« حرف از حقوق هم که بزنی می گویند: »پول کجا بود عزیز من؟ 
اگه دیدیش سالم ما رو هم برسون. همین که تنت سالمه شکر کن« یعنی آخرش با چنان 
اعتماد بنفسی می گویند: »همین که تنت سالمه شکر کن« که آدم دلش می خواهد برود 
جلو دستش شان را ببوسد و بگوید: »عاشقتم. ممنون که تنم سالمه. مرسی که تنم رو سالم 
کردی.« یا آن یکی می گوید: »به جان خودتون این جا رو فقط برای این تعطیل نمی کنم 
که شما از نون خوردن نیفتید.« آخه عزیز من نون کجا بود؟ تو که حقوق بده نیستی، الاقل 
درش را گل بگیر تا ما امیدمان قطع بشود و هر روز کلی هزینه نکنیم و تا این جا بیاییم. 
خالصه که اوضاع جوری شده که آدم وقتی حساب و کتاب می کند، می بیند کارنکردن 

هزینه اش از کارکردن کمتر است.
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