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شهر فرنگ

تماشاخانه

 گوالخ باشگاه: 
داداش داری اشتباه 

گریه می کنی!
    ابراهیم باچان: کی اشکاتو پاک می کنه وقتی باشگاه نداری؟!

 به جاش ما می ریم باشگاه به اختالس ها و شیب سازی ها می خندیم!
  اُشو: از گریه تا فراآگاهی!

#کار_ما_از_گریه_گذشته_به_آن_می خندیم#گریاننده_برتر#شهرونگ

محسن نوری نجفی|   کارتونیست | 

فلکه اول

هندی ها برای رهایی از استرس به باشگاه گریه می روند
گمشدگان

تکریم از نوع سوم!

شهرام شهيد                ي
طنزنویس
shahraam_shahidi@yahoo.com

باالخره گیر و گرفتاری سال های مدید 
ما امسال رفع شد و به یمن گردش تقویم، 
خوشبختانه روز جهانی زن افتاد یک روز 
قبــل از روز زن در ایران. نمی دانید چقدر 
موضوع مهمی است که شــما بتوانید 8 

مارس درباره روز جهانی زن بنویسید.
اما موضوع تقویم به کنار. اصل موضوع 
این است که ما ایرانی ها چه روز زن باشد 
و چه نباشــد، به صــورت خودجوش و 
خودســرانه و بدون این کــه از عواقبش 
بترســیم، بانوان را تکریم می کنیم. شده 
تا حاال حــرف کتره ای بزنیــم؟ نه. دلیل 
می آوریــم. نه مثل بنز. کــه مثل همین 

خودروهای وطنِی چینی نما!
1- شما وقتی ریال دارید، چه  می کنید؟ 
احتماال ریال های مذکور را می گذارید توی 
کیف پولتان و به هر که می رسید، اعم از 
بقال و چقال و مهندس و پزشک، بخشی 
از آن را می دهید. جوری که اصال یادتان 
نیست صبح چقدر از بانک گرفته اید و در 
طول روز چقدر ریال خرج کرده  اید، اما با 
یورو و سکه چه رفتاری دارید؟ نه تنها در 
جیبتان نمی گذارید بلکه احتماال یا تو بالش 
خانه قایمش می کنید یا تو گاوصندوق خانه 
نگهش می دارید. بنابراین چیز با ارزش را 
کجا نگه می دارند؟ درخانه! برای همین هم 
خیلی از ایرانی ها سعی در محدودسازی 
زنان دارند. قبال می گفتند شما حق نداری 
بروی ســرکار. اما این روزها خیلی ملو تر 
و نرم تر برخورد می کننــد و می گویند: 
عسیسم میشه تو نری ســرکار بشینی 
خونه؟ من دوست ندارم زنم کار کنه خسته 
بشه. به عبارت بهتر، نیش عقرب نه از ره 
کین است. اقتضای طبیعت مردانه اش این 
اســت که به هر طریق ممکن نگذارد زن 
وارد جامعه شود و خالص! اگر هم بهشان 
اعتراض کنید، خواهند گفت شما درست 
می گویی ها. اما ســری که درد نمی کنه، 

دستمال نمی بندند.
2- دومیــن مرحله تکریــم بانوان در 
ایران، اعطای بدون چشمداشــِت مقام 
رجلی به برخی بانوان خاص است. یعنی 
یک بانوی ایرانی اگر خیلی زحمت بکشد 
و ممارست کند و خاک صحنه سیاست را 
بخورد و فحش خورش هم ملس باشد و... به 
جایی می رسد که مردان ایرانی به او عنوان 
»رجل سیاسی« را اعطا می کنند. این قدر 

ازخودگذشتگی در دنیا بی نظیر است. 
3- آدم های مهم بادیگارد و محافظ دارند 
یا آدم های معمولی و ســاده؟ می  بینید؟ 
هرکس مهم باشــد، بادیگارد دارد. برای 
همین مردان ایرانی به دلیل مهم د انستن 
بانوان در مناســبات اجتماعی و سیاسی 
و فرهنگی و... همیشــه یک مرد همراه 
او می فرســتند. وقتی یک دختر جوان 
می خواهد نامزدبازی کنــد و با نامزدش 
برود سینما که بهتر همدیگر را بشناسند، 
برادر 7ســاله اش را در مقــام بادیگارد و 
کسی که صالح می داند خواهرش و نامزد 
او چه بخورند و کجا بروند، همراهشــان 
می فرســتند. هنگام آمــوزش رانندگی 
هم حضور بادیگارد الزامی اســت. برای 
همین و در جهت تکریم بانوان یک مرد را 
می نشانند روی صندلی عقب که حواسش 
چهارچشمی به مربی رانندگی باشد. حاال 
دیگر در مورد تکریــم برون مرزی و لزوم 

اجرای آن حرفی نمی زنم.
4- و اما » ابر تکریم«. شما کافی است 
ببینید یک بانوی محترمی کنار خیابان 
منتظر ایســتاده. تمامی رانندگان پیر و 
جوان، از خودروهای لوکس تا ابوقراضه های 
لگن، همه و همه احســاس بادیگاردی 
می کنند و فکر می کنند باید با سوارکردن 

بانوی محترم او را از چنگال...
از اتاق فرمان گفتند: هیــس... تعداد 
کلماتت زیادتر از حد شد. دهانت را ببند. 

چشم!

آزادراه

حسام حيدری
طنزنویس

در این روزهای آخر  ســال احتیاط بدجوری 
شرط عقل اســت، چون در هر گوشه ای، یک 
مادر با دستمال و سطل آب در کمین نشسته 
و اگر حواستان جمع نباشــد، با کوچکترین 
اشــتباه در دامشــان افتــاده و مجبــور به 

خانه تکانی می شوید.
مادرهــا بــرای بــه تله انداختن شــما در 
اولین قدم از روش های قدیمــی و مهربانانه 
»قربون پسر خوشــگلم برم چه تیپی به هم 
زده« یا »امروز اون غذایی که دوســت داری 
رو برات درســت کردم« شــروع می کنند و 
حتی درمواقعی ممکن اســت وارد یک بازی 
ناجوانمردانه شده و از روش »دیگه باید برات 

آستین باال بزنم« نیز استفاده کنند.
در این جور مواقع به ســرعت از آنها فاصله 
گرفتــه و پولی که برای رفتن به آرایشــگاه و 
ثبت نام در باشــگاه بهتان داده اند را پس داده 
و توجه کنید که آنها قربانیانشان را با عبارت 

»عزیز مهربونم« صدا می کنند.
دقت کنید که این نســل از مادرها بســیار 
دقیق و آگاه هســتند و با روش های قدیمی 

مثــل ناخــوش احوالــی و مریضــی گول 
نمی خورند. آنها ســالم و مریض بودن شما را 
از خودتان هم بهتر بلدند و گذشــته از آن با 
یک لیوان عرق نعنا و یک استکان چای نبات 
می توانند همــه بیماری های دنیــا را درمان 
کنند. موردی داشتیم که یک پسر برای فرار 
از خانه تکانی شب عید با قرارگرفتن در جلوی 
ماشین و ضربه زدن به نخاع و فلج کردن خود 
ســعی در فریب  دادن مادرش داشــت ولی 
مادر زیرک توانســت با اســتفاده از مالیدن 
خمیردندان و ترکیب تخم مــرغ و زردچوبه 
سیستم عصبی قطع شــده او را درمان کرده 
و از او در پاک کردن شیشــه های اتاق خواب 

کار بکشد.
موضوع دیگری کــه باید به آن توجه کنید، 
این است که بیشــتر مادرها با ساده و راحت 
جلوه دادن خانه تکانی سعی می کنند قضیه را 
پیش پاافتاده و حل شده نشان دهند و مرتب 
تکرار می کنند که: »فقط پنج دقیقه اســت. 
این مبل هــا رو می ذاریم اون طرف این میز رو 
می کشــیم این ور... تمومه« ولی تجربه ثابت 
کرده که مبل ها 300 بار جابه جا می شــوند 
ولی هیچ وقت یک جای مناسب که باب میل 

مادرتان باشد، برایشان پیدا نمی شود. 
درصورتــی که شــما بچه زرنــگ بوده و 
هیچ کدام از روش های مهربانانه روی شــما 

جــواب ندهد، آن وقت اســت کــه مادرها با 
تغییر تاکتیک به ســمت راهکار »ایشاال خیر 
نبینی برو نگاه کن ببین بچه های فامیل برای 
ماماناشــون چکار می کنند« رفته و در اولین 
قدم شیرشان را حرامتان می کنند. تفاوت این 
روش در این اســت که عالوه بر این که مثل 
روش قبل آخرش مجبور به خانه تکانی کردن 
می شــوید؛ باید کلی هم عذرخواهی کرده و 
قربان صدقه بروید و ناز بکشید. در نتیجه هیچ 
روشــی برای فرارکردن از خانه  تکانی وجود 
نداشــته و الکی متن آدم هایــی مثل من را 
نخوانده و با زندگی و آینده خود بازی نکنید. 
به جای آن خودتان با آغوش باز به سمت تی 

و جارو رفته و بچه های خوبی باشید. 
توجه به نکات زیر می تواند کمی به شــما 

کمک کند: 
برای شست وشوی بهتر سرامیک کف، یک 
لیوان ســرکه را در 4 لیــوان آب داغ بریزید، 
دســتمال را به آن آغشــته کنید و تمام کف 
را دستمال بکشید. ســپس می توانید با یک 

دستمال مرطوب، دوباره سطح را پاک کنید.
کــرم مرطــوب  کننــده بــرای پوســت 
 پوست شــدن دســت ها بســیار مفید است. 
از کــرم بتامتازون هم برای ســوختگی های 

موضعی استفاده کنید.
موفق باشید.

| شــهاب نبوی | آقاجون بــه  خاطر چترشــدن های ما توی 
خونه اش، چندسالی می شــد از تهران رفته بود شمال، اما ظهر 
پنجشنبه که می شــد، کل فامیل یا همون دسته گاومیش های 
وحشی )ناراحت نشید، این اسمیه که خودمون انتخاب کردیم( با ابزار 
و ادوات جنگی مون شامل قلیون و سیخ و آتیش گردون و شلوارک و اینا اول جاده 
چالوس قرار می ذاشتیم و راه می افتادیم سمت ویالی آقاجون. راز موفقیت مون هم 
کار تیمی بود. هرکدوم از ماها یه توانایی خاصی داشتیم و اگه متحد نمی شدیم و با 
هم نمی رفتیم، موفق به فتح خونه حاج آقا نمی شدیم، چون یه مدت که گذشت و 
دید ما ول کن ویالش نیستیم، دیگه به هوای این که گوشش نمی شنوه، نه در حیاط 
رو باز می کرد، نه گوشی رو جواب می داد. این جا بود که توانایی های متفاوت مون 
به درد می خورد، چــون در رو که باز نمی کرد، دیوارهــا رو هم داده بود مثل قصر 
اسپارتاکوس چندین متر بلند کرده بودند؛ این جا پسرخاله ام جمشید، خیلی به 
کار میومد. بی شرف از دیوار صاف می رفت باال و بعدش می پرید و در رو باز می کرد 
و می گفت: »بیاید تو، بیاید تــو...« حاجی بعد چندوقت دیگه به عمق میمونیت 

جمشید پی برد. هرچی دیوار رو بلندتر می کرد، فقط ذوق جمشید رو برای باالرفتن 
بیشــتر می کرد. دید دیوار دیگه جواب نمی ده، داد مثل قصر خسروپرویز، از این 
حفاظ های آهنی و نوک تیز سرش جوش دادند. این دیگه می شد محصول مشترک 
بابای من و جمشید. بابام آهنگر بود، یه لباس زیروروهایی با ورق های 10میل، برای 
جمشید درست کرد، جلوی در که می رسیدیم، جمشید مثل گالدیاتورها، اینارو 
می پوشید و خودش رو مثل شامپانزه می  کشید باال و در رو باز می کرد و می گفت: 
»بیایید تو، بیایید تو.« دیگه بعد یه مدت تقابل مون با آقاجون از حالت جنگ سرد 
خارج شد و کامال علنی شد. یه دفعه به 600، 500متری ویال که رسیدیم، دیدیم 
دارند با تیر می زنن مون. پناه گرفتیم. برجک درست کرده بود و داشت بهمون شلیک 
می کرد. این دیگه کار شوهرخالم »آقای باقری« بود. ایشون از نظامی های باتجربه 
و بازنشســته بودند. رفتیم میدون گمرک و کلی لباس و ابزار استتار، دید در شب، 
ضدگلوله و از این جور چیزا گرفتیم و برگشتیم. خوشبختانه از این مرحله دشوارم 
سربلند بیرون اومدیم. االن یه مدتیه حاج آقا جیم زده و ویالش رو به قصد مکانی 

نامعلوم ترک کرده. دعا کنید بالیی سرش نیومده باشه.

تکون بده، خودتو نشون بده
یا راهکارهایی برای فرار از خانه  تکانی
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