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کتاب سیصدهزاتومانى
صابر ابر نایاب شد

حسام حیدرى
طنزنویس

در ادامه حضور اهالى سینما و سلبریتى ها در 
رشته هاى دیگر هنرى و ادبى، این بار خبر رسیده 
که جناب صابر ابر کتابى ســیصدهزارتومانى با 
موضوع آشپزى و در پنج رنگ مختلف چاپ کرده 
که خانم هاى خانه دار مى توانند بنابر رنگ بندى 
و دکوراســیون خانه شــان هر کدام از رنگ هاى 
کتاب را که خواستند، انتخاب کنند. مثال به این 

گفت وگو در کتاب فروشى دقت کنید:  
خریــدار: ببخشــید یه دونــه از ایــن کتاب 
الکچریاتون مى خواستم براى آشپزخونه مون ... ما 
پرده آشپزخونه مون سبز فسفریه ... کابینت هامون 
هم نوك مدادى ماته ... به نظرتون کتاب چه رنگى 

بردارم خوبه؟ 
فروشنده: واال االن رنگ  ســال آلبالوییه ... یه 
دونه اش رو دارم جلــد گالینگور با کاغذ مرغوب 
... ضدآب هم هســت ... کتــاب آلبالویى بگیرى 
خوبیــش اینه که اگه مایع ظرفشــویى تون هم 
رایحه آلبالو داشته باشــه، مى تونى باهاش ِست 
کنى ... تازه قابلیت ست شدن با سیم ظرفشویى و 

اسکاج هم داره ...
خریــدار: آخه مــن آبمیوه گیریــم مارکش 
مولینکســه ... مى خواســتم یه چى بگیرم که 
مدلش با اون یکى باشه ... بعد یه وقت از این کتاب 
بیخودى ها نباشه که دو روز نذاشتى تو آشپزخونه 

سریع کثیف و پوست پوست بشه؟
فروشنده: نه خانم .... «صابر ابر» مارکش خیلى 
خوبه ... من برا خونه خودم هم از همین مارك بردم 
... پسر خوبیه فقط یه خرده غم داره و سریع بغض 
مى کنه که اونم به خاطــر نقش هاییه که بهش 

دادن ... 
در ادامه براى ما ســوال شد که حاال این کتاب 
چى دارد که سیصدهزارتومان قیمت خورده که 
رفتیم و تحقیق کردیــم و فهمیدیم که موضوع 
کتاب این اســت که آقاى صابر ابر به سى تا شهر 
سفر کرده و آنجا با مادربزرگ ها در مورد غذاهایى 
که درست مى کنند، صحبت کرده و این ماجراها 
را در کتابش نوشــته. مثال در بخشــى از کتاب 
احتماال آمده: «نگاهى به مادربزرگ کردم و گفتم:   
«خان جون امشــب مى خواى شام چى درست 
کنى؟» مادربزرگ بغضى کرد و با نگاهى سرشار 
از عشــق و امید به من گفت: «اى کارد بخوره به 
اون شکمت. به بهانه کتاب نوشتن یه ماهه اومدید 
خونه ما موندید. بابا بسه دیگه. اصال مى دونى دالر 
چنده؟» من از این لطــف و مهربانى مادربزرگ 

بغض کردم و اشک در چشمانم حلقه زد.»
همین چهار خط که از کتاب خواندید مى دانید 
چقدر قیمتش بود؟ با حســاب دالر دوازده هزار 
تومانى اگر حســاب کنیم تقریبا حدود پنج هزار 

تومان مى افتد. 
حاال ما به گران بودن کتاب انتقاد مى کنیم، ولى 
در مورد همین کتاب سیصدهزارتومانى، شما فردا 
خبر کار کن که «کتاب الکچرى صابر ابر در بازار 
نایاب شد.» به چند دقیقه نکشیده، مردم هجوم 
مى برند و جلو در کتاب فروشى ها صف مى کشند و 
چند تا چند تا کتاب براى آشپزخانه شان مى خرند 
که خداى نکرده تو سوز و سرماى زمستان بى کتاب 
الکچرى نمانند. بعد یک عده مى روند کتاب ها را 
احتکار مى کنند که بعدا با قیمت بیشتر بریزند کف 
بازار. بعد ناشر اعالم مى کند که براى تنظیم بازار، 
تعداد زیادى کتاب (تک رنگ فقط سفید یخچالى 
با حداقل آپشن و بدون زه بغل) را از طریق سایت 
پیش فروش مى کند. هفتادو پنج میلیون نفر هجوم 
مى برند که کتاب پیش خرید کنند که بگذارند تو 
انبار براى روزهاى پیرى و کورى شــون. خالصه 
که آدم هــاى باحالى هســتیم و همه چیزمان به 
همه چیزمان مى آید و حقیقتش این اســت که 
بعضى  آدم زرنگ ها هم خوب اخالق ما را فهمیده اند 
و دارند عکس هــاى اینســتاگرام و دورریزهاى 

سفرشان را به ما قالب مى کنند. 

داود نجفى
طنزنویس

ســوم دبیرســتان که بودم، هــر روز با 
صمیمى ترین دوستم، مهراد مظفرى براى 
کنکور درس مى خواندیــم. پدر مهراد از آن 
پولدارهــا بود ولى بابام همیشــه مى گفت: 
«نبینى اینا انقده پولدارنا، تو زندگیاشــون 
بــرى مى بینى چه مشــکالتى دارن، یعنى 
نون تو خون مى زنن و مى خورن» البته من 
همیشــه مى دیدم نان تــوى نوتال مى زنند 
و بزرگترین مشکلشــان انتخاب نوشیدنى 
صبحانه شان بود. چون خانه  آقاى مظفرى 
خیلى بزرگ بود، همیشــه تــوى خانه آنها 
درس مى خواندیم. بنابراین اکثر روزها ناهار 
و عصرانه آن جا بودم. یک روز بعد مدرســه 
وقتى به خانه برگشتم، دیدم کل اتاق ها پر 
شــده از ایزى الیف، پدرم هم مثل کسى که 
بعد از موفقیت با افتخار به دستاوردش نگاه 
مى کند، روبه رویشان ایستاده بود و دستش 
توى نافش بــود. نگاهى بــه ایزى الیف ها 
کردم و پرسیدم: «بابا ماکه سالمند نداریم، 
پس واسه چى از تو هر ســوراخ خونه کلى 
ایزى الیــف زده بیرون؟» بابا هــم که انگار 
منتظر این ســوال بود، بــراى اینکه اثبات 
کند چقدر احمقم، گفت: «توى شــیرینى 
ناپلئونــى، ناپلئون دیدى تا حــاال؟ یا مثال 

توى عطارى عطر مى   خرى؟» گفتم:   «اونا 
چه ربطــى دارن به این؟ این کار اســمش 
احتکاره و اصال جوانمردانه نیست، خودتونم 
خوب مى دونین» بابام یکى زد پس کله ام و 
گفت: «کار جوانمردانه مال زورخونه ســت، 
بعدشــم کجاى زندگى جوانمردانه بوده که 
اینجاش باشــه؟ فردا که دانشگاه آزاد قبول 
شــدى، من پولشو از ســرقبر بابات بیارم؟ 
بعدشم نهایتش اینه که خدا یه بچه احمق 
نصیبم مى کنه دیگه؟ » وقتى حرف شهریه 
دانشگاه شد، دیگر چیزى نگفتم. این بار بابام 
دست نوازشــى روى سرم کشــید و گفت: 
«ببین پسرم، االن تو کل این شهر دیگه یه 
ایزى الیفم پیدا نمى کنى، همه رو خریدم و 
ازت مى خوام کمکم کنى تا بتونیم 10برابر 
قیمت به آقاى مظفرى بفروشیمش» گفتم: 
«آخه آقاى مظفرى که خودش سنى نداره، 
باباشم سالم و سرحاله، ایزى الیفو مى خوان 
بکشن روى سرشــون؟» دست نوازشش را 
سنگین تر کشــید و گفت: «همین دیگه، از 
حاال به بعد کار تو شــروع مى شه، تو هر روز 
توى خونه مظفرى اینایى، اگه چندروز پشت 
ســرهم یه دونه از این قرصاى ملین که بت 
مى دم بریزى توى غذاى پدربزرگ رفیقت، 

کم کم مجبور مى شن پیرمردو ایزى الیفش 
کنن، بعد نوبت من میشــه که تلکه شــون 
کنم» با دوتا کشــیده و چندتا پس گردنى، 
قبول کردم و راهى خانه  آقاى مظفرى شدم. 
تمام بدنم داشــت مى لرزید. تصمیم گرفتم 
همان روز اول کار را یکســره کنم و به  جاى 
روزى یکى، یک بسته قرص بیزاکودیل توى 
لیوان آب آقاى مظفرى بــزرگ حل کردم. 
وقت ناهار که شــد، خودم لیــوان را دادم 
دست پیرمرد. همه دور هم نشسته بودیم، 
کم مانده بود از تــرس خودم را خیس کنم. 
هر قاشقى که سمت دهانم مى آوردم از بس 
مى لرزید، به دندان هایم مى خورد، ولى سعى 
کردم نفس عمیق بکشــم و خودم را نبازم. 
یک مرتبه غذا پرید توى گلویم و به ســرفه 
افتادم، رنگ و رویم مثل گچ شــده بود که 
آقاى مظفرى بزرگ با یک لیوان آب به دادم 
رسید. همان قدر که حس مى کردم باال تنه ام 
سبک شده، پایین تنه و به خصوص شلوارم 
مثل فوالد ســنگین شــده بود. کل زندگى 
آقاى مظفرى قهوه اى شــد. بــا خجالت از 
خانه شان فرار کردم و دیگر هیچ وقت مهراد 
را ندیدم، البته تا فردا. چون بابا عقیده دارد 
من از مهراد جدا بشــوم، بدبختم. االن که 
34 سال دارم، تقریبا دوسوم ایزى الیف ها را 
مصرف کرده ام و همیشه براى اینکه کسى 
متوجه ایزى الیفم نشود، شلوارم را دوسایز 

بزرگتر مى خرم.

ایزى الیف
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انتشار «شهرونگ»، پس از ایام سوگوارى

به اطالع مخاطبان محترم می رساند، به احترام فرارسيدن ايام سوگواری حضرت امام 
حسين (ع) و يارانشان، صفحه «شهرونگ» از روز شنبه آينده ٢٤ شهريورماه تا روز يکشنبه 

اول مهرماه منتشر نخواهد شد.
شماره آينده شهرونگ، روز دوشنبه دوم مهرماه منتشر خواهد شد. 

ehsanganji58@gmail.com|    احسان گنجی  |   کارتونیست |

فلکه اول
احترام متقابل  | جواد قضایى|   وحيد می گفت که احترام 
خيلی مسأله مهمی اســت و مثال وقتی توی اداره من دارم برای 
خودم چای می ريزم برای وحيد هم بايد يک استکان چای بياورم. 
به شوخی زدم پِس کله اش و گفتم:  «مگه خودت چالقی؟من اصال 
چای می خورم؟ ازش متنفرم! تا حاال يک بارهم نشــده برم چای بريزم.» وحيد يک 
صفحه پرت کرد جلوی من و در حالی  که داشت ســاندويچش را گاز می زد، گفت:  
«مهم اينه که حواست باشه به همکارت، تو شايد دلت نخواد ولی من چی؟ اينو هم 
تايپ کن لطفا!» برگه را برداشتم و گفتم:  «چی هست اين؟» وحيد چشم هايش برقی 
زد، ساندويچ را گرفت سمت من و گفت: «ببين دقيقا اين هم راجع به رفتار متقابله! 
هفته پيش همســايمون اومد نمک بريزه با دستش يهو جلوی صورتم يه بشکن زد 
و دســتش رو مثل فندک گرفت جلوی من و بهم گفت که نسوزی دادش!؟ منم در 

عوض روی پيراهنش آب ريختم! بی جنبه رفته شکايت کرده. اينم دفاعيه خودمه توی 
روز دادگاه.» گفتم:  «مگه محکوم شــدی؟» جواب داد: «طرف خودش راضيه، توی 
خوابم اومد و گفت بخشيدمت. خود مرحوم بخشيده خانواده اش نمی بخشن.» گفتم: 
«چی؟ مرحوم؟ مگه مرده؟» وحيد ساندويچش را يک گاز ديگر گرفت و گفت:  «بعد 
از اينکه بنزين پاشيدم روش و کبريت گرفتم سمتش که شوخی حسابی کرده باشم، 
ديگه آتيش گرفت! بعدشم هر چی آب ريختم خاموش نشد.» بلند شدم و گفتم: «مگه 
قبال هم از اين کارا کردی؟» وحيد يک ليتر بنزين توی شيشه نوشابه از کمدش بيرون 
کشيد وگفت:  «من کال آدم شوخ طبعی هســتم. منظورم آسيب رسوندن به کسی 
نيســت به خدا، فقط می خوام به طرف مقابلم ياد بدم احترام منو نگه داره.» رفتم با 
احترام پِس کله اش را بوسيدم، نامه را به ســرعت تايپ کردم و تا قبل از اينکه من و 

متعلقات من و ميز و هر چه که هست را نسوزانده زدم به چاک. 

شهر زیبا
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