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شهر زیبا
 از هلدن کالفیلد

 تا محمدرضا احمدی
حسام حیدری
طنزنویس

ور رفتن با اخبار فرهنگی – ســینمایی - 
تلویزیونی  این هفته را با خبری »با پتانسیل 
باال برای شوآف« آغاز می کنیم: »رمان ناتور 
دشت، 67ساله شد« به همین مناسبت نرخ 
اســتوری »رمان ناتور دشــت روی میز در 
کنار فنجان قهــوه« و »من درحالی که ناتور 
دشت در دســت دارم و به افق خیره  شده ام 
و الکی مثال حواسم نیست« در اینستاگرام 
با 12 درصد افزایش بــه باالترین حد خود 
در چند ماه اخیر رســید و دهان مخاطبین 
را جراحت داد. این درحالی اســت که تولید 
جمالت قصار از جی.دی سلینجر و دیالوگ 
از هولدن کالفیلد نیز به بیشترین مقدار خود 
رســیده. هرچند که هنوز نتوانسته رکورد 
پروفسور سمیعی و حسین پناهی را بشکند. 

خبــر دیگر این کــه با پایــان یافتن جام 
جهانــی، مرکــز پژوهش و افکارســنجی 
صداوســیما نتیجه یک نظرسنجی را اعالم 
کرده که بنابر آن 92 درصد مردم از تســلط 
گزارشــگران فوتبــال در تلویزیون رضایت 
داشــته اند. حاال دقیقا معلوم نیست که این 
92 درصد شــامل جواد خیابانــی و پیمان 
یوسفی هم می شود یا نه. خود جواد خیابانی 
در این رابطه گفته: »92 درصد خیلی  درصد 
زیادیه، چون از 91 درصد و حتی 90 درصد 
هم باالتره، ولی خب از 93 هم پایین تره. این 
نکته جالبه بدونید کــه 92 درصد هنوز 8 تا 
صددرصد فاصله داره و ایــن از جام جهانی  
سال 2010 که ما اونجا آنگوال رو  یک – یک 
شکســت دادیم، بی سابقه اســت.« پیمان 
یوسفی هم بعد از دیدن این خبر به خبرنگار 
شــهرونگ گفت:   »خب علی ای حال من 
حیث المجموع انصافاااااا نتیجه خوبی بوده. 
هرچند که  درصد زیر صددرصد تو قاموس 

من نمی گنجه.«
خبر دیگِر تلویزیونی ورزشــی هم این که 
صداوســیما علیرضا فغانی داور افتخارآفرین 
کشورمان را ممنوع التصویر کرد و برای مراسم 
اســتقبال از فغانی دوربین و گزارشــگری از 
تلویزیون نرفته است. هر چند ممنوع التصویری 
را تکذیب کردند اما کال االن ماجرا طوری شده 
که هرکســی به یک میزان باالیی از موفقیت 
می رسد توسط صداوســیما ممنوع التصویر 

می شود. دیالوگ چند  سال بعد دو مادر:  
ـ راستی پسرت چطوره خواهر؟ درساش رو 

خوب می خونه؟
+ آره خیلی داره تالش می کنه. البته هنوز 
ممنوع التصویر نشده ولی با این پشتکاری که 
من ازش می بینم  سال دیگه ممنوع التصویری 

رو شاخشه.
خبــر خداحافظی عادل فردوســی پور از 
صداوسیما هم خبر جالبی بود که البته خیلی 
زود تکذیب شد. محمدرضا احمدی ماجرا را 
این طوری تعریف می کند: »من وقتی نامه 
خداحافظی آقا عادل رو خوندم داشــتم یه 
چرخی تو اپلیکیشــن روبیکا می زدم. آخه 
می دونید با نصب این اپلیکیشــن می تونید 
روزانه در قرعه کشــی شــونصد خودروی 
شاسی بلند و پونصد ساعت مچی و دیواری 
شــرکت کنید. بعد خواســتم زنگ بزنم به 
آقا عادل و بپرســم که این خبر درسته؟ که 
یکدفعه یادم افتاد که از آپ شارژ نخریدم و 
گوشیم شارژ نداره. فکر کنم حتما همه تون 
می دونید که با گرفتن کد ستاره 666 مربع 
می تونید شــارژ بخرید و همه قبضاتون رو 
هم پرداخت کنید و تو قرعه کشــی پونصد 
میلیونی ما هم شــرکت کنیــد. حاال برید 
تقدیم برنامــه رو ببینید و بیایید تا من بقیه 

ماجرا رو براتون تعریف کنم.«

داود نجفی
طنزنویس

از دوســتم کلید ویالی نامزدش را گرفتم 
تا با خانواده بریم شمال. لحظه  آخر محسن 
زنــگ زد و گفــت: »فقط طبقه  بــاال نرین، 
عشقم یکم اونجا رو به هم ریخته.« به صورت 
گله ای بــه ویال هجوم بردیــم. روز اول فقط 
توی طبقــه  اول بودیــم، روز دوم فضولی ام 
گل کرد و به طبقه  باال رفتــم. آن جا بود که 
فهمیدم یک نفر چقدر می تواند نامرد باشد. 
اصل ویال همان طبقه  دوم بود که مثل قصر 
درست شــده بود. تصمیم گرفتم از محسن 
انتقام بگیرم. هر چیز خوردنی که آن جا بود 
را بلعیدیم؛ حتی کلی شیشه  آب معدنی هم 
آن جا بود که از بس مانده بود یکم طعم شان 
عوض شده بود. کلی هم غذا انبار کرده بودند 
که از نوشــته های روی کارتنشان مشخص 
بود، خارجی هســتند. با اینکــه چنگی به 
دل نمی زدند آنها را هم خوردیــم. به نامزد 
پولدار محسن حسودی ام شد؛ چرا با آن کله  
کچلش باید یک عشق پولدار نصیبش شود 
)محسن به قدری زشت بود که گوشی قابلیت 
تشخیص چهره دارش، به جز صورت محسن 

با تصویر دمپایی هم باز می شــد(. آن  وقت 
من  که کل دختران دانشگاه آرزویشان بود با 
من ازدواج کنند، همسرم هیچی ندارد؟ ولی 
اینطور که از موهای سفید ریخته شده روی 
زمین مشخص بود، عشق محسن هم پیر بود 
و هم ریزش مو داشت، قطعا زشت هم بود که 
البته به هم می آمدند. روز سوم که همسرم به 
بازار رفته بود، کل ویال را زیر و رو کردم، توی 
یک کارتن یک پالستیک تریاک پیدا کردم، 
خاک بر سر محسن، به خاطر پول عاشق یک 
معتاد، پیر با ریزش مو شــده بود. برای اینکه 
بین آنها دعوا بیندازم، تصمیم گرفتم همه را 
دود کنم که پول سفرم در بیاید و از آن طرف 
حال محسن را هم بگیرم. ولی وسیله ای برای 
کشیدنشــان پیدا نکردم، معلوم بود محسن 
هنوز نمی داند عشقش معتاد است و پیرزن 
خیلی هم حرفه ای عمل می کند و وسایلش 
را جاســاز می کند. ولی من بیدی نیستم که 
با ایــن بادها بلرزم، یک قــوری بزرگ چایی 
درست کردم و کل مواد مخدر را تویش حل 
کردم، دست کم چند میلیونی پولشان بود؛ 
لعنت به پول، وقتی پولدار باشی مواد مخدرت 
هم اصل اســت. ارگانیک بــودن از توی آنها 
موج می زد. پیش خودم گفتم، وقتی عشــق 
محسن دنبال موادش بگردد، محسن متوجه 

اعتیادش می شود و دعوایشان می شود. توی 
همین افکار بودم که فشارم افتاد. رفتم سراغ 
کابینت ها تا نبات ها را پیدا کنم. هر چه گشتم 
نبود، چشمم به یک کارتن افتاد که روی آن 
نوشته بود: »واسه عشقم« حالم داشت از این 
حجم چاپلوســی به هم می خورد. این پول 
چقدر ارزش دارد که یــک مرد باید خودش 
را این مقدار حقیرکند؟ کارتن را باز کردم، پر 
از آب نبات و شکالت بود که البته هیچ کدام 
روکش نداشتند، فکر کنم پیرزن دندان هم 
نداشت که همه  اینها را باز کرده ولی نتوانسته 
بخورد. یک خاک بر ســرت محســن گفتم 
و برای متعادل کردن فشــارم آب نبات ها را 
خوردم. وقتی خانمم برگشت گفتم: »پاشو 
برگردیم که حالم از این آدما به هم می خوره، 
دیگه یه لحظه هم نمی تونم این جا بمونم.« 
محســن دو هفته بعد زنگ زد، منتظر بودم 
فحش بدهد ولی گفت: »دمت گرم داودجون، 
من گفتم باال به هم ریخته ست، نگفتم بری 
تمیزش کنی، خدا میدونه پاپی هنوز عادت 
نکرده بیرون بره واســه توالت، منم دیگه باال 
رو گذاشــتم در اختیار خودش، اون آب نبات 
دهنیاشم وقت نکرده بودم بریزم بیرون.« االن 
چند ساله که به  جز تزریق انسولین و خوردن 

قرص فشار، مایع ضدعفونی هم می خورم.

عشقی پیر با موهای در حال ریزش
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زندان زیبــا  | جابــر حســین زاده| یکی از 
کارهــای بوینــاِک دوران حکومــت آل بویه 
 بر ایران، ســاخت زندان زیبایی بــوده به نام 
 زندان  هارون الرشــید که اطراف شــهر ری بنا 
شده و فقط در ســلول های انفرادی پذیرای عزیزان بوده و 
زندانیان تنهــا در صورت مرگ واجد شــرایط خروج از آن 

می  شده اند.
 اما هیچ ســند معتبــری از کاربــری این بنــا به عنوان 
 زندان موجود نیســت که صدالبته طبیعی است! تنها یک 
 نویســنده به نــام ابوالفــوارِس ســیال الذهن مشــهور به 
ابوِل ســیال در رمان تاریخی  عشــقی   تخیلِی »امشب موی 

زائدی می ریزد« به زندان  هارون اشــاره کرده که شــهرت 
زیادی هم برایش بــه ارمغان آورده، طوری که در مراســم 
گردن زدنــش بیش از ســه هزار نفر از هوادارانش شــرکت 

کرده اند. 
اما معمار   اســتعمارگِر فضولی به نام آنــدره گدار مصرانه 
معتقد بود این بنا زندان نیســت بلکه گیالس است و اساسا 

در دوره سلجوقیان ساخته شده نه آل بویه. 
وی ســال های زیادی از عمرش را وقف اثبات این موضوع 
کرد اما نمی دانســت ما تره هم خرد نمی کنیم برای اینجور 
خزعبالت. واال! اســتعمارت را بکــن بابا، از ایــن اداها هم 

برایمان نیا. 
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