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مرگ  5رأس گورخر در حین انتقال آنها به پارک ملی کویر

شهر زیبا
بگذار زندگی کنم!
شهاب نبوی

طنزنویس

مادرخانمم و همســرم توی اتاق خواب
خوابیده بودنــد و من و پدرخانمم هم مثل
همیشــه جلوی تلویزیون کنــار هم دراز
کشــیده بودیم .پدرزنم تلویزیون را روشن
کرد و کنترل را مثل همیشــه غصب کرد.
گفتم« :لطفا اگه میشه ،اگه امکان داره ،اگه
حال میکنید ،بزنید فوتبال ببینیم ».گفت:
«یعنی واقعا هنوز هم تــوی این مملکت
کسی پیدا میشه که بشینه و فوتبال نگاه
کنه ».گفتم« :وا ،مگه چیه؟ خب چرا فوتبال
نبینیم ».گفت« :تورو خدا این مدلی حرف
نزن ،مورمورم میشه .آخه مرد مگه میگه
وا؟! من از اول میدونســتم تو یه چیزیت
میشــه ».گفتم« :وا ،یعنی چی؟ این حرفا
چیه میزنید؟ خب فوتبال دوســت دارم
دیگه ».گفت« :آخــه مگه مرد میگه من
چیزی رو دوســت دارم؟ مــرد باید از همه
چیز متنفر باشه .خدایا این چی بود نصیب
من کردی؟» گفتم« :وا ،خیلی هم دلتون
بخواد .مگه چه مشــکلی دارم؟» کنترل رو
پرت کرد طرفم و گفــت« :یهبار دیگه بگی
وا ،کاری باهات میکنم که برای همیشــه
بگی وا .حاال دیگه خود دانــی ».آماده فرار
شدم و گفتم« :وا» بعد هم سریع دویدم توی
دستشویی .بیرون که آمدم ،گفت« :تو اخبار
نگاهنمیکنی،نه؟»گفتم«:عالقهایندارم».
گفت« :خاک بر سرت کنن .مگه پرسیدم
رنگ مورد عالقهات چیه؟ یا شــلوار پلنگی
دوســت داری یا نه؟ اصال مگه مرد باید به
چیزی عالقه داشته باشه؟ اصال مردی که
اخبار نبینه ،مرد نیست .از این به بعد روزی
دوساعتونیم میشینی اخبار میبینی».
گفتم« :آخه شما چرا به عالیق من احترام
نمیذارید؟ چرا همه چیز رو میخواین به
آدم تحمیل کنید .چرا اجازه نمیدید من به
سبک خودم زندگی کنم؟ چرا دنیا رو برای
خودتون و من ســخت میکنید؟ تورو خدا
برو زندگیت رو بکن ،بذار منم زندگی خودمو
بکنم ».گفت« :خب خیلــی حرف زدی.
تا حاال سابقه نداشــت اینقدر حرف بزنی.
حدود هفت-هشــت-ده خطی شد .االن
میخوامباسعهصدرواینجورچیزهاقشنگ
جوابت رو بدم .اوال اینکه برای بار هزارم بهت
میگم که اینقدر عالیقــم ،عالیقم نکن.
مرد نباید عالقهمند باشــه .دوما اینکه اگه
من چیزی رو بهت تحمیل نکنم ،یه غریبه
میخواد بهت تحمیــل کنه ،چون تو جون
میدی برای متحملشــدن .پس بهتره از
جانب من باشه .درباره سبک زندگیتم مگه
فوتبالیستی که سبک داشته باشی؟ الزم
نکرده به سبک خودت زندگی کنی .درباره
اینکه گفتی من برم زندگی خودم رو بکنم و
توام زندگی خودت رو هم ،باید بگم که کور
خوندی .تا من زنده هستم نمیذارم .اما در
مورد اینکه خودم سختم نیست باید بگم»...
یهو به این جایش که رســید ،اشــک توی
چشمهایشجمعشدونتوانستادامهدهد.
بهش گفتم« :پدرزن چرا اینجوری شدی؟»
گفت« :ببین داماد ،حقیقتش خودم خیلی
ســختمه اما اگه ول کنم و برم ،کی مراقب
زندگی شماها باشه .شما رو گول میزنند.
شمانفهمید.شماهیچینمیفهمید.یهآدم
دانابایدباالیسرتونباشه».گفتم« :داناکو؟
شما دانا را به من نشان بده ».گفت« :پس من
دسته بیلام؟» گفتم« :فقط چند روز بذارید
خودمون کارهامون رو بکنیم اگه نتونستیم،
هرچیشمابگید».گفت«:دیگهداریخیلی
حرف میزنی ،بگیر بخواب .لحاف یخ کرد».
پتو را کشید و خوابید.

گورخرها :ما خریم
خودمون رو رنگ کردیم
تورو خدا ولمون کنید!

   یکپلنگ:موندیمازدستشکارچیهافرارکنیمیامحیطزیستیها!
   یککارشناس:اگههمونجاولشونمیکردند،ده-بیستسالبیشترزندهمیموندند!
   یکمسئول:نمیدونمچراهرچیرومیایمدرستکنیم،بدترخرابمیشه!
#تراژدی_کمدی#کمک_نکنید#شهرونگ

نیمهپنهان بناهای تاریخی
پل پیروزی | جابر حســینزاده| معروف اســت که
پس از اتمام عملیات اجرایی پل ورسک ،به مهندسان خارجی
دستور داده شد بروند زیر آن بخوابند تا قطار بیاید و رد بشود.
یکی از مهندسان پررو و زباندرا ِز اتریشی در برابر دستور مقاومت
کردوگفت«:مگهقرارههرکیهرچیزیمیسازهبرهزیرشبخوابه؟یهواسممون
هم عوض کنین دیگه!» مچ پای چپ مهندس مذکور سه روز بعد توی دهان یک
کفتار ،چند کیلومتر دورتر از محل پروژه پیدا شد .قبل از آنکه متفقین ایران را
اشغال کنند ،دستور مینگذاری پل ورسک و چند پل دیگر داده شد ،اما هیچگاه
فرصت انفجارشان ایجاد نشــد و آقایان اراذل نهتنها با تجهیزات و لشکرشان
رسیدندتاتهران،بلکهمدتهاازجنوببرایاستالینهمادواتنظامیفرستادند

شهر فرنگ

حسینصافی| کارتونیست|

تا جلوی آلمانها بایستد .با توجه به خدمات شایان پل ،با نظر وینستون چرچیل
اسم پل را گذاشــتند پل پیروزی .کال چرچیل راه میرفت توی آسیا و آفریقا و
اروپا و اســم اماکن و محلهها و عوارض طبیعی را میگذاشت پیروزی .بسیاری
از کارشناسان و مورخان معتقدند اگر این پل بهموقع تخریب شده بود ،چهبسا
نازیها برنده جنگ جهانی دوم میشدند .معروف است که هیتلر طی نامهای از
پادشاهایرانخواستهبودپلورسکوهرچهپلکهخودآلمانیهاساختهبودندرا
منفجرکندتاپسازسقوطشوروی،عموهیتلربیایدبهترشرابرایایرانبسازد،
ولی رضاشاه در جواب گفته بود ما عضو کنوانسیون ژنو هستیم و اعالم بیطرفی
کردهایم و هیچکس جرأت چپ نگاه کردن به ما را ندارد ،خیالت تخت .اما تاریخ
نشاندادکهبرخالفتصورپادشاه،ایرانعضوکنوانسیونژنوهمنبود.

روگذر غیرهمسطح

آدمخوارها
داود نجفی

طنزنویس

آقاجونــم رفتــه بــود آمــازون تــا اوضاع
ســرمایهگذاری آنجا را بررسی کند .همانجا
آدمخوارها خــورده بودندش .خیلی دوســت
داشــتم ببینم آقاجون آنجا چــه چیزهایی
دیده و چرا آنها مــا آدمها را میخورند؟ تصمیم
گرفتــم روی آنها مطالعه کنم تــا بتوانم کاری
کنم آدمخوارها مثل ما آدم حســابیها شوند.
چندماهی طول کشــید که بهصورت دستوپا
شکسته زبانشان را یاد گرفتم .با یک راهنما به
اسم ایهو یک هفته نزدیک قلمروشان کشیک
دادیم تا کارپرداز دباغی آمــازون برای گرفتن
پوست آدمهای خوردهشــده وارد جزیرهشان
بشود .نزدیک شدم و هرچه هدیه با خودم برده
بودم را دســتش دادم تا به رئیس قبیله بدهد.
میدانستمآدمخوارهابهکسیکهبرایشانهدیه
بیاورد ،کاری ندارند .با ایهو وارد جزیره شــدیم.
هم ه آدمخوارها دورمان جمع شــدند و ما را بو
میکشیدند.رئیسقبیلهگفت«:بوتعجیببرام
آشناس،قبالنخوردمت؟»معلومنیستآقاجون
چهزجریکشیدهازدستاینعوضیها.خودمرا
کنترلکردموچیزینگفتم.کلیازمناستقبال
کردند ،حتی درجواب هدیههایی که برده بودم،

یک هدیه اندازه توپ تنیس بــه من دادند ،که
بعدا فهمیدم هرکسی را که میخوردند ،سرش
را توی یک محلول کوچککننده قرار میدهند
و برای یــادگاری نگه میدارنــد و البته با کمی
دقت متوجه شدم سر پدربزرگ بدبختم است.
شــب که همه خواب بودند و نگهبانها هم دور
آتش مشغول رقص بودند ،یکی از آدمخوارها را
که اسمش آساچه بود ،کردم توی گونی و با ایهو
زدیم به چاک .آســاچه که ب ه هوش آمد ،خیلی
جدی گفتم« :بسه دیگه هرچی آدم خوردین ،از
امروز به بعد باید آدم بشین» آساچه گفت« :مگه
ما االن آدم نیســتیم؟ آدمیم خب» گفتم« :نه
دیگه ،اگه آدم بودیــن به همنوع خودتون رحم
میکردین و جونشو نمیگرفتین ،آقاجون منم
قربانی وحشیبازی شما شده» بعد سر آقاجونمو
گذاشتم جلوش .آساچه که انگار داشت از تعجب
شاخ درمیآورد ،پرســید« :این آقاجون تو بود؟
خیلی بدمزه بود ،المصــب انگار هرچی خورده
بود پس نــداده بود ،آدم به این گوشــت تلخی
نخورده بودیم ،تا یه هفتهم نفخ داشتیم ،بعدشم
حاال میگی چکار کنیم؟ اگه آدم نخوریم ،چی
بخوریم؟»گفتم«:حاالشدیآدمحسابی،ازامروز
میایی دنبال خودم ســرکار ،واس ه اون گوشتی
که میخوری ،باید زحمت بکشــی» با خودم
بردمش توی بازار ،سراغ خریدوفروش دالر ،انبار

موادغذایی ،دارو و کلی کارهای پردرآمد دیگر.
ی که ربها را میچید توی قفسه،
آساچه درحال 
گفت«:مننمیفهمم،توچراهرچیزیمیخری،
قایم میکنی؟ چه شغل مسخرهای داری ،کی
بابتاینکارمسخرهبهتوگوشتمیده؟»گفتم:
«همینه دیگه ،توی اون جزیره نشستی مخت
زنگ زده ،واســه همینه همهش وحشیگری
درمیارین ،تمدن بینتون وجــود نداره ،من اینا
رو میخرم و انبار میکنــم ،پسفردا قیمتش
میره باال ،مردم مجبورن واسه خریدنشون صف
بکشن»کمیفکرکردودوبارهگفت«:یعنیاگهتو
اینارونخری،گروننمیشه؟اگهکسیبهاینانیاز
داشته باشه و درحال مرگ باشه ،تو بهش کمک
میکنی؟» گفتم« :خیلــی دیگه داری متمدن
میشــی ،نه عزیزم ،مشکل من نیست ،مشکل
اوناست ،میخواســن اونام هوش اقتصادیشون
خوبباشه»آساچهازچهارپایهپایینآمدوگفت:
«باید یه پیام واسه رئیسمون ببرم ،مطمئن باش
دیگه کسی از شماها را نمیخوریم» مو به تنم
سیخ شد ،اینهمه تاثیرگذاری تو چندروز؟ ازش
پرســیدم« :حاال چی میخوای بگی؟» آساچه
درحالی که برگــش را نصب میکــرد ،گفت:
«میگم گوشت اینا واسه سالمتیمون ضرر داره،
اینابهخودشونمرحمنمیکنن،بترسینازروزی
کهبیانسراغما»بعدهمرفت.

