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شهر زیبا
تماشاچیان خاص جام جهانی

حسام حیدری
طنزنویس

جام جهانی در حال تمام شــدن است و همه 
گفتنی ها را در مورد بازی های فوتبال گفته اند. 
تنها چیز مهمی که این وسط به آن توجه نشده، 
یک نوع خاص و با حال از تماشــاچیان فوتبال 
هستند که شما هم حتما با آنها برخورد کرده اید: 

»مامان های مهربوِن بی خبر از فوتبال«.
این گروه از تماشاچیان بازی اصوال هیچ درکی 
از اهمیت بازی های جام جهانی ندارند و دقیقا در 
حساس ترین لحظات بازی برای گردگیری کردن 
تلویزیون با یک دستمال جادویی نانو و یک عدد 
شیشه پاک کن وارد اتاق شده و این کار را حدود 
پانــزده دقیقه طول می دهنــد. آنها همچنین 
در طول نود دقیقه بازی بیــش از 35 مرتبه به 
دالیل مختلف از جلوی تلویزیون رد می شــوند 
که 23 مورد از آنها درســت در لحظات ضربات 

ایستگاهی، تک به تک  یا پنالتی است.
این گروه از مامان هــا، برعکس همه، از اینکه 
گزارشــگر بازی جواد خیابانی باشد، خوشحال 
شده و او را فردی گوگولی و مهربون  می دانند و 
هر وقت او را در تلویزیون می بینند، این سوال را 
می پرسند: »باالخره چی شد؟ مگه قرار نبود این 
خیابانی نماینده مجلس بشه؟« آنها همچنین 
معتقدند: عادل فردوسی پور مثل برادرشوهرشان 
آدم هفت خط و دو به هم زنی است؛ با آن موهای 

فرفریش.
از نظر آنها بهترین تیم طول تاریخ لیگ برتر 
ایران فجر سپاسی شیراز اســت و دلیل آن هم 
این اســت که عروس اکرم خانم اینا که شیرازی 
اســت، خیلی دختر خوب و خانمی اســت و از 
هر انگشــتش یک هنر می ریزد. آنها همچنین 
به غالمحســین پیروانی ارادت ویژه ای داشته و 

شعرهای او را خوب و آموزنده  می دانند.
این گروه از مامان ها در طول تماشای بازی به 
دنبال پیداکردن قاتل مادرزن بروسلی بوده و از 
رنگ بد لباس داور که با رنگ چمن ست نیست، 
انتقاد می کنند و همه تبلیغــات دور زمین را با 

صدای بلند می خوانند.
اخالق برای آنها از همه چیز مهمتر اســت و 
هر بازیکنی که موهایش را فرق از بغل باز کرده 
و ته ریش داشته باشــد را دوســت دارند. آنها 
همچنین در حساس ترین مسابقات ورزشی هم 
خواهرزاده خود را فراموش نکــرده و برایش در 
بین بازیکنان خوب و بااخالق دنبال خواستگار 
می گردند و چون خودشان اطالعاتی از بازیکنان 
ندارند، مرتب با مشت به پای شوهرشان کوبیده 
و می پرسند: »این پسره شماره هفته کیه؟ این 

خیلی خوبه برا آرزو به خدا«.  
آنها توقع دارند با یک بار تماشــای بازی همه 
ریزه کاری ها و قوانین فوتبــال را یاد بگیرند و از 
پسرشان می خواهند نحوه قرارگیری مدافع در 
آفساید را با رسم شکل توضیح دهد و در صورتی 
که پسر به او بگوید: »مامان حاال بازی حساسه، 
بذار بعد بازی برات توضیح می دم« بغض کرده و 
می گویند: »بیا این همه زحمت بکش بچه بزرگ 
کن. اینجوری تو روی آدم وامیستن. حیف من 

که این همه به تو دیکته گفتم«.
وقت برای آنها اهمیت ویژه ای دارد و در فاصله 
پانزده دقیقه بین نیمه، سفره شام را پهن کرده و 
پسر کوچکتر را می فرستند از بقالی محل ماست 
کوچک کم چرب بخرد و سفارش می کنند که 
حتما چشمش را باز کرده و تاریخ انقضای ماست 

را نگاه کرده و از خودش گیج بازی در نیاورد.
آنها با خوشــحالی همــه اعضــای خانواده 
خوشــحالی کرده و برای همه اعضای خانواده 
ُکــری می خواننــد و کال نخودی محســوب 

می شوند. 
این گروه از مامان ها بــا اینکه بعضی وقت ها 
حســابی روی اعصاب بقیه می روند ولی نُقل و 
شیرینی بازی های فوتبال هستند و اگر نباشند، 

فوتبال یک چیزی کم دارد.

داود نجفی
طنزنویس

ما پســرها هیچ وقت عشــق اولمــان را 
فراموش نمی کنیم، البته تشــخیص این که 
کدام یک عشــق اولمان بوده، خیلی سخت 
اســت. مهناز یکی از پولدارترین و زیباترین 
دختــران کالس ما بود. یکــی از مهمترین 
محاسن مهناز، رنگ مو و چشمانش بود که 
هر روز به بهترین شکل تغییر می کردند، یک 
روز عسلی، فردا آبی و یک روز سبز. یعنی اگر 
با مهناز ازدواج می کردم، همزمان با چندین 
نفر ازدواج کرده بودم، ولی خب شما کجای 
داستان های عشــق و عاشقی را دیده اید که 
لیلی و مجنون بدون هیچ کرمی در کارشان 
به هم برسند؟ این که من عاشق مهناز بودم، 
چیــز غیرعادی نبود، چون بــه جز من کل 
عناصر ذکور کالس هم عاشقش بودند. تنها 
عیب کار این جا بود که از بین ما فقط فرزاد 
مشکل پور مورد پسند مهناز بود و گند زده 
بود توی هرچه داستان عشقی که در ذهنم 
پرورانده بودم. آن زمان هم مثل االن نبود که 
پسران برای نشان دادن برتری شان سوییچ 
ماشــین روی میــز بگذارند، پــس مجبور 

بودیم ســنتی عمل کنیم، ســر راه مهناز 
سبز شــویم و هرچه موجود نر از آن مسیر 
رد می شــود را به باد کتک بگیریم و با بقیه  
پسران همکالسی کشتی بگیریم. البته بعدا 
متوجه شدم این روش مخصوص کرگدن ها 
بوده و زیاد برای انســان ها جوابگو نیست. 
همه   تالش های ما بی ثمر بود و مهناز هر روز 
به فرزاد مشــکل پور نزدیک تر می  شد. باید 
کاری می کردیم که فرزاد و مهناز از چشــم 
همدیگر بیفتند. فرزاد بچه زرنگ کالس بود 
و مهناز دو ترم مشــروط شده بود و اگر یک 
ترم دیگر مشروط می شد، با مدرک معادل 
به چندین سال پروژه درس خواندنش پایان 
می داد، این یکــی از مهمترین دالیل عالقه  
مهناز بــه فرزاد بود. قطعا مــن به هیچ وجه 
نمی توانستم توی درس حال فرزاد را بگیرم. 
فقط می توانســتم کتکش بزنم، که هرچند 
بار که ایــن کار را انجــام دادم، برای مهناز 
محبوب تر شــد تا این که یک روز دوســتم 
گفت: »اگر نمیتونی برنده بشی، کاری کن 
که رقیبت هم برنده نشــه.« بــا این که یک 
ترم طول کشــید که جمله اش را توی مغزم 
پردازش کنم، ولی باالخره نقشــه شومم را 
کشیدم. اول ترم، مهناز قرار بود به میهمانی 
برود و از همه   بچه ها خواست که جلسه اول 

را سرکالس نرویم، تا او غیبت نخورد. همه 
قبــول کردیم کــه کالس را تعطیل کنیم، 
حتی فحش هم وسط گذاشــتیم. خودم را 
به موش مردگــی زدم و اول ازهمه ازکالس 
بیرون رفتم. کمی صبرکردم تا همه بروند. 
بعد رفتم توی کالس و منتظر ماندم. استاد 
ریاضی آمد و با دیــدن کالس خالی تعجب 
کرد و از من پرســید: »پس بقیه کجان؟« 
قیافه ام را به باالترین حد ممکن چاپلوسانه 
کردم و گفتم: »همه اعتصاب کردن و گفتن 
ما این استاد بی ســوادو نمی خواییم، االنم 
رفتن عوضتون کنند.« اســتاد عصبی شد 
و گفت: »غلط کردن، تو اســمتو بگو تا من 
پدر بقیه رو دربیارم.« سرم را پایین انداختم 
و گفتم: »فرزاد مشــکل پور، مــا خیلی از 
شما خوشــمون اومده اســتاد« فردا توی 
تابلوی اعالنات، اســتاد نامه ای نصب کرده 
بود که روی آن نوشــته بود، بــه  جز فرزاد 
مشکل پور که توی کالس حاضر بود، از بقیه 
دانشــجویان 5 نمره کسر خواهد شد. فرزاد 
مشــکل پور از ترم بعد به خاطر کتکی که از 
مهناز و بقیه خورد، به فرزاد خوشــگل  پور 
تبدیل شــد و با پای شکســته به دانشگاه 
می رفت، مهناز هم بعد از اخراج با فوق دیپلم 

دیگر دختر آرزوهای من نیست.
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پل چوبی ســام!  | جابر حسین زاده|شــاه عباس 
اول به جای اینکه آقازاده هایش را روی چشم بگذارد و 
برایشان پورشه و مازراتی بخرد، طی حمله هایی عصبی 
زد یکی یکی تار و مارشــان کرد. اولی را کشت و خوشش 
آمد. بعد که همسرش شاکی شد و گفت: »چته مرد؟ کشتی بچه رو«، 
تصمیم گرفت فقط چشمشــان را در بیاورد. دو تا پسر دیگرش را کور 
کرد و یکی از پســرها هم چهارنعل از دربار فرار کرد و دو تا پسر دیگر 
هم در همان کودکی از ترس پدر یا بیماری مردند و شاه عباس یک روز 
به خودش آمد و دید ای بابــا وارث ندارد. برای همین تصمیم گرفت از 
خودش آثار معماری به جا بگذارد و این شد که دستور داد زرت و زرت 
پل بسازند روی زاینده رود و سنت پل سازی روی زاینده رود مثل یک 

سندروم وراثتی رسید به شاهان بعدی. شاه عباس دوم به جای اینکه صد 
و چهل و هفت سد روی زاینده رود بسازد و باعث خشک شدنش بشود 
و در عوض برق تولید کند تا مردم با نیروی برق بروند چاه عمیق بزنند 
و آب تلمبه کنند باال که از تشنگی نمیرند؛ به شیوه جدش چندتا پل 
ساخته روی این رود بی نوا. یکیاش هم همین پل چوبی است که از شدت 
قحطی اسم، به نام متریالش صدایش می زدند. البته توی خانه با اسم های 
دیگری هم صداش می کرده اند مثل پل ســعادت آباد و پل هفتدست. 
نکته اساسی در مورد این پل، وی آیپی بودنش است که فقط جهت تردد 
شاه و امیران و میهمانان دربار ساخته شده و باغ های سلطنتی را به هم 
وصل می کرده و جای تردد هر خز و خیلی نبوده. یکی از شاعران آوانگارد 

دوره صفویه در وصف این پل سروده: »پل چوبی! سالم ... سالم«.
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