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حباب سکه خالی شد

شهر زیبا

دلنوشتههای یک دالل!
شهاب نبوی

طنزنویس

با ســام و درود و ســپاس و تشکر و
قدردانی و پــوزش و احتــرام و اینجور
چیزها خدمت ملت سرافراز ایران .مدتی
است که میخواهم از طرف بروبچههای
زحمتکش صنف خدمت شــما عزیزان
برسم و مراتب قدردانی خودمان از صبر
و شکیباییتان را به اســتحضار برسانم.
راســتش من تا به حال از این نامهها که
درونش از این اصطالحات سوســوالنه و
ادبی استفاده شده ننوشتهام .برای همین
اگر اشتباهی در این نامه دیدید به بزرگی
ما و کوچکــی خودتان ،نه ببخشــید به
بزرگی خودتان و کوچکی ما ببخشــید.
حقیقتش اول که شروع کردیم ،دالر در
مایههای  3تا 3هــزار و  500تومان برای
خودش باال و پایین میشــد ،من روزی
مریــدان را جمع کردم و بــه آنها گفتم:
«اون مازراتی رو میبینید؟ اگه درســت
کار کنید ،شــیش ماه دیگــه همهتون
یکی یــه دونه از اونا داریــد ».جعفر نون
خالیخور که یک پرایــد دور رنگ مدل
 85داشــت ،گفت« :من از اینا که گفتی
نمیخــوام ،من پــژو پرشــیا از اینا که
بهش ارتفاع دادند و رینگ و الســتیک
اســپرت بهش انداختند دوست دارم».
جعفر همانطور که از لقبش پیداســت،
ســقف آرزوهایش اندازه سقف پرایدش
اســت .برای او به جای دالر آمریکا ،دالر
استرالیا خریدیم تا آرزویش پس و پیش
نگردد .هرچند بازهم بیش از پژو پرشــیا
اســپرت گیرش آمد و االن با همان دالر
اســترالیا برای خودش نمایشــگاه پژو
پرشیای اســپرت زده .متاسفانه مشکلی
که در این چند وقت پیــش آمد و باعث
تکدر خاطــر بروبچههــای زحمتکش
صنف شــد ،تئوری اقتصــادی «قاطی-
پاطیشــدن داللها» بود .اگر هر دالل
کلهگندهای در صنــف خودش میماند،
نظم کار بههم نمیریخت .االن مشــکل
اصلــی صنــف در این اســت کــه مثال
داللهای صنف بالنسبت ،روم به دیوار،
«کاسه توالت دستشــویی» دالل نخود
و لوبیاچیتی هم شــدهاند .حرف هم که
بهشــان میزنی ،میگویند« :چشمای
کــورت رو که باز کنــی میبینی که این
دوتا خیلی هم به هم دیگه ربط دارند» .
بگذریم .ما در قســمت طال و ارز و سکه،
هدفگذاریمــان را بــر روی دالر 7هزار
تومانــی قــرار داده بودیــم ،میبینید؟
آدمهای قانع و کمتوقعی هستیم .اما یک
روز از سر بیکاری تســت زدیم تا ببینیم
اگر قیمــت به  8برســد ،عکسالعملها
چیســت؟ دیدیم فقط گوشه لبشان یا
لبتان را گاز گرفتیــد .کردیمش 9هزار
تومان ،دیدیم یک اوه اوه گفتید .دیدیم
پس هنوزم جا دارید برای افزایش قیمت
و رند کردیمش10 ،هزار تومان که خیلی
آرام گفتیــد« :یهکــم یواشتــر بابا ».و
زمانی که به  11تومان رســاندیم و االن
هم کــه یک کمی ولــش کردیم که نرخ
بیاید پایین هم ،حقیقتش دیگر از شــما
نمیترســیم ،از حجم پولهای مفت به
دست آمده میترســیم؛ شما که اینقدر
دوست داشتنی و صبور هستید که انتها
ندارد .ممنون که همراهی کردید و باعث
شــدید ،این همــه دالل زحمتکش به
آرزوهایشان برســند و جعفر هم بتواند،
پژو پارس ارتفاع داده و رینگ اســپرت
بخرد.
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نیمه پنهان بناهای تاریخی

میدان ارواح سرگردان | جابر حســینزاده| اگر آن روزی که
میرزا کوچکخان با همسایگان شمالی برای اعالم نخستین
جمهوری سوسیالیستی توی رشت جلسه داشت ،ساختمان
شهرداری رشت ســاخته شــده بود و میرزا مجبور نمیشد
میهمانها را ببرد پای کبابی نازآقا پشــت میدان؛ شــاید آن دوره
تاریخی سرنوشت دیگری پیدا میکرد .طبق روایت ناظران ،درست وقتی یکی
از ژنرالهای روس میخواســت پای توافق را امضا کند نازآقا فریاد زد«:آقا تی
پستان کباب حاضره» و همین شد که جمع به هم ریخت و شد آنچه که شد و
توی کتابهای تاریخ نوشتهاند .اما راویان دیگری از بندرانزلی معتقدند مشاهده
مصرف همزمان باقالی خام و سیر و کباب و خوراک لوبیا و خیار و بربری بیات
الستیکیتوسطآنژنرالمسبببرهمخوردنتوافقبوده.ساختمانشهرداری

شهر فرنگ

کهدرزمانمومیاییاولوتوسطآرتمسردارافمعماردوگانهسو ِزارمنی-آلمانی
ساخته شده هنوز هم احاطه شده با کبابیهای کوچک شبانه که اجازه میدهند
به یاد تاریخ پرشکوه مملکت ،سرپایی چنجه و دل و قلوه به دندان بکشید و دوغ
بروید باال و متناسب با دیدگاه سیاسیتان بادگلو بزنید و اساسا به این فکر نکنید
که آن همه ســاختمان و پیادهراه زیبا رویگورستانی باستانی بنا شده و درست
وقتی فکر میکنید از ســرما و رطوبت هوا لرزتان گرفته ،در واقع یکی از ارواح
سرگردان در حال شوخی دستی کردن با شــما بوده .از ارواح مشهور سرگردان
در میدان شهرداری میتوان از خالو قربان نام برد که بعد از خیانت و بریدن سر
میرزا کوچکخان دیگر هیچوقت آن آدم ســابق نشد و میگویند روزهای زوج
توی ساختمان شهرداری رشت با روح فروید جلسات روانکاوی دارد و از فروید
اصرارکهبااحساناهللخانبیازوجدرمانیتانکنموازخالوقربانانکار.
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فریادی برای معافیت از خدمت

هفتهنامه آسمان   |  سال1392

داود نجفی

طنزنویس

روزی که برگــه اعزام به خدمتم رســید،
برای اســتفاده از تجارب دایــی منصور به
خانهاش رفتم .دایی با اینکه حدود 20ســال
قبل سربازیاش تمام شده بود ولی به اندازه
40ســال برای ما خاطر ه تعریــف کرده بود.
با این حــال ،من اینبار برای کســب تجربه
پیشش میرفتم .وقتی رسیدم به خان ه دایی،
زندایی توی آشپزخانه بود و به قول خودش
با کلی ذوق و شوق میخواست برای اولینبار
شلهزرد درست کند .وقتی دایی فهمید برای
چی رفتم پیشش ،چشماش برق زد و گفت:
«میدونی که ،من واســه هر یه تجربهای که
کسب کردم کلی بدبختی کشیدم ،پس جا
داره قبلش چندتا خاطره برات تعریف کنم»
دلم میخواست با سر بزنم تو چهارچوب در
ولی به پیشنهاداش نیاز داشتم .مجبور شدم
دوساعت تمام کل خاطرات خدمت دایی ،که
توی همهشــان قهرمان داستان بود را گوش
کنم .وقتی تــوی خاطره تعریفکردن خوب
ارضا شد ،دستم را گرفت و گفت« :ببین دایی
هرغلطی خواستی بکن ،فقط نری اونجا امربر

بشی ،بعدم مواظب باش پایهها دستت نندازن
و بفرستنت دنبال سهمیه طنابت» بعد کمی
مکث کرد ،اشک توی چشــماش حلقه زد،
سیگارش را روشــن کرد و بعد از اینکه پک
محکمی زد ،گفت« :ببین دایی اگه از همون
اول سیگاری بشی و به پایان خدمت فکر کنی،
خیلی بهتر از اینه که بعد خدمتت سیگاری
بشی و بخوایی به اشتباهات بیپایان خدمتت
فکر کنی» هر چقدر اصرار کردم ،دایی توضیح
بیشتری نداد .یکمرتبه زندایی مژده که فکر
کنم حرفهایمان را شنیده بود ،جیغ بلندی
کشید .دایی منصور دو دستی زد توی سرش
و گفت« :بیچاره شدم ،مژده حرفامونو شنید».
دونفری به سمت آشپزخانه دویدیم ،زندایی
کنار قابلمه داشت شــلهزردش را هم میزد.
دایی درحالیکــه کل بدنش مثل ژله توی
یخچال میلرزید ،گفت« :مــژده جون به
خدا داشتم باهاش شــوخی میکردم ،من
اصال از بچگی ســیگاری بــودم» .زندایی
گفــت« :وا مگه چــی گفتــی؟ اصال چیو
شــوخی میکردی؟ چی شــده مگه؟ من
اصال حرفاتونو نشــنیدم» دایی که به قول
خودش قلبــش مثل قلب مــرغ وقتی که
میخواهد تخم کند ،تندتند میزد ،گفت:
«هیچی ،ولش کن ،پس تو واسه چی جیغ

کشیدی؟» زندایی گفت« :مگه نمیبینی
دارم شــلهزرد میپزم؟ جیغ کشــیدم که
زرد بشه دیگه» دایی همانطور که بدنش
میلرزید به یخچــال تکیــه داد ،بعد هم
ُسر خورد و نشســت روی زمین .کمی که
حالش جا آمد ،به زندایی گفت« :کی بت
دایی
گفته شلهزرد با جیغ زرد میشه؟» زن ِ
بندهخدا هم گفت« :زنــگ زدم خواهرت
اون مواد الزمو بهم گفت ،بعدم گفت واسه
اینکه زرد بشه ،باید یه جیغ محکم بکشی»
این خواهــر دایی هم کــه زندایی گفت،
خال ه من بود .کال خاله و مامانم از زندایی
خوششان نمیآمد .قبال هم چندباری توی
غذایش صابون و نمک ریخته بودند تا دایی
موقع خوردن کوفتش بشــود و زندایی را
به باد کتــک بگیرد و بعد هم جدا شــوند.
ولی دایی منصور کال بعــد از خدمت کلیه
حسهایش را از دســت داده بــود و موقع
خوردن کف میکــرد و چون کف میکرد،
فکر میکرد از خوشــمزگی غذا بوده ،االن
هم با این جیغ برای همیشه بصلالنخاعش
آمد تــوی دهانش بهطوری کــه همه فکر
میکننــد کوفته توی دهانش اســت .من
هم به لطف زندایــی بیاختیاری در دفع
گرفتم و از خدمت معاف شدم.

