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گمشدگان

تا نگریی نیاید بر ما مجال خنده!

شهرام شهیدی
طنزنویس
Shahraam_shahidi@yahoo.com

رحمانی فضلی، وزیر کشــور گفت: 
 واقعیات اقتصادی کشــور را به مردم بگوییم. 
ما ایشان را تعقیب کردیم ببینیم حین گفتن 

واقعیت به مردم چه اتفاقی می افتد.
یک دالل ارزی خیابان فردوسی: شما 
الزم نیست این واقعیات را به ما بگویی. ما سازنده 

این واقعیات هستیم.
یک کارمند: تو را به خدا، جان هرکی دوست 

داری واقعیت را نگو.  ما تحملش را نداریم. 
یک کارمند دفتر حافظ منافع آمریکا 
در تهران: اگر می شــود و امکانش هســت به 
 ما هم بگویید. مدتی اســت چیــزی از تهران

 مخابره نکرده ایم.
یک دبیــر آموزش و پــرورش: ای آقا، 
شنیدن کی بود مانند دیدن. شما تشریف بیار 
منزل، سر سفره ما بنشــین. بیشتر با واقعیات 

اقتصادی آشنا بشی.
وزیر آموزش و پرورش: از جناب وزیر کشور 
تقاضا می کنم واقعیات اقتصادی را برای معلمان 
عزیز کشورمان بازگو نکنند که دوباره داغ دلشان 

تازه می شود.
یک روزنامه نگار: باالم جــان. وزیر جان، 
شما که زحمت کشــیدی یک ُتک پا تشریف 
آوردید اینجا تا به ما واقعیات اقتصادی را بگویی، 
بی زحمت بنشین بگذار ما برایت بگوییم. به خدا 

واقعیت اقتصادی ما، واقعی تر است.
یک کارگر حین دریافت بیمه بیکاری: 

آی آی آی...نگو..نگو ...
یک معتاد زیر پل ســیدخندان: چقدر 
ژیبا...چه دلپژیــر... ژندگی رویایــی، دنیاتم و 

دنیامی! ی بشت دیگه بژنم روشن شم. آخیش!
یک رانت خوار: بشتابید...بشتابید...فرصت 
جدید اقتصادی رســید. 2018 . بهترین زمان 
برای سرمایه گذاری. از واقعیات اقتصادی، سرمایه 
بسازید. سرمایه خود را به ما بسپارید. بازگو کردن 
 راه هــای دررو از بن بســت های اقتصــادی در 

یک دقیقه.
یک بدنســاز در خیابان پیروزی: چی 
داداچ؟ خب حاال فکر نکن پیر میشی. مواد نیروزا 
برای مقابله با واقعیــات اقتصادی دارم. میزنی؟ 
قرص هست. آمپول هست. روشن میشی جان 

خودم.
اوحدی: چــون اوحدی نگر تــا بر فقر خود 
 نگریی/ تــا نگریی نیایــد بر ما مجــال خنده!  

» هـ « بده.
نظامی گنجوی: هــردم از این بــاغ بری 

می رسد/ نغزتر از نغزتری می رسد!
یک مرد در جســت وجوی کار: تو مو 
می بینی و من پیچــش مو. تو ایــن واقعیات 
اقتصادی شما، بنده چه زمانی کار پیدا خواهم 

کرد؟
یک آقازاده حین دوردور با پورشه و توله 
ببرش در خیابان های شمال شهر تهران: 
چه بامزه بود. واقعیت همیشــه بامزه است؟ بد 
نیســت کمی این الکچری بازی را بگذارم کنار 
با واقعیات اقتصادی روبرو بشم. به بچه ها میگم 
 سری بعد، به جای خزپارتی، » واقعیات اقتصادی 

پارتی   بگیریم«.
حافظ شیرازی: این شعر را به سفارش کانال 
بهار که حامی احمدی نژاد اســت سروده ام. اما 
نمی دانم چطور سر از صداوسیما درآورده و مدام 
از آن جا پخش می شــود. خالصه سروده ام: دل 
می رود ز دستم صاحبدالن خدا را / دردا که راز 

پنهان، خواهد شد آشکارا!
معاون رئیس جمهور: شــما کــه بلدی 

واقعیات را بگویی بیا اول به خودم بگو.
وزیر ارشاد: اول باید به من بگوید که ببینم 
واقعیات اقتصادی ایشــان مشــمول ممیزی 
می شود یا نه. سیاه نمایی محسوب می شود یا نه. 
اگر مشکلی نداشت برود به هرکه خواست بگوید.

 
حسام حیدری
طنزنویس

همسایه طبقه اول ما، آقای زمانی، پیرمرد 
حراف و رو اعصابی است. پشت در واحدش 
می ایستد و تا یکی از همسایه ها می خواهد 
سوار آسانسور شود، خفتش می کند و شروع 
می کند به احوال پرسی. اگر مرد باشی که به 
همین میزان هم بسنده نمی کند و در همان 
حال حرف زدن، هی دســتت را می پیچاند 
و به پک و پهلویت مشت می زند. بعد از نیم 
ساعت که احوال کل خاندانت را سوال کرد 
و بدنت را حســابی ورز آورد، تازه می پرسد: 
»خب، حاال اصل حالت چطوره؟« و دوباره 
می رود از اول و همه مراحل را تکرار می کند. 
اصل حال من خوب نبود. چند وقتی بود 
بیکار شده بودم و حسابی وضعم خراب شده 
بود. روزی چند بار می رفتم برای مصاحبه و 
هر دفعه برمی گشتم گیر زمانی می افتادم. 
از آن پیرمردهای اســطقس دار و زورخونه 
رفته قدیمی هم بود که نمی شد به راحتی 
از زیر دســت های تنومندش در رفت و بعد 
از احوالپرسی می رفت سراغ تعریف کردن 
خاطرات قدیمی اش و هی نور سمت قبر این 

و آن حواله می کرد.
چند هفته قبل تو حیاط ایســتاده بودم 

و داشتم فکر می کردم که با چه حیله ای از 
دست زمانی فرار کنم و برم تو نهار بخورم که 
دیدم آقای نبوی، همسایه طبقه سوم مان، با 
عجله از بیرون آمد و هی زیر لب می گفت: 
»قرمه سبزی قرمه ســبزی« گفتم: »چی 
شــده آقا نبوی؟« عرق پیشانی اش را پاک 
کرد و گفت: تو رو خدا به دادم برس حسام. 
زیر غذا رو یادم رفته خاموش کنم... االن برم 
باال این زمانی بهم گیر میده ... اگه این دفعه 

قرمه سبزی بسوزه زنم کله م رو می َکنه.« 
کمی باال و پایین کردم و دیدم آقای نبوی 
دو تا دختر دم بخت دارد و اگر بهش کمک 
کنم بهتر است. نقشه ام این بود که من جلو 
چشــمی در زمانی را بگیرم و نبوی سریع 
سوار آسانســور شــود و برود باال. کمربند 
شلوارهایمان را سفت کردیم، ساعت هایمان 
را با هم تنظیم کردیم و از در ساختمان رفتیم 
تو. من رفتم پشت دِر واحِد زمانی و دستم را 
گذاشتم رو چشمی و تا آمدم به نبوی اشاره 
کنم که سوار آسانسور شود، دیدم که زمانی 
تو آسانسور است. آمد بیرون و هر دویمان را 
خفت گیری کرد و گفت: »به آقایان عزیز ... 

اصل حالتون چطوره؟« 

وضعیت بــدی بود. اگــر لحظه ای تعلل 
می کردیم قرمه ســبزی می ســوخت. تو 
یک لحظه ســخت ترین تصمیم عمرم را 
گرفتم و خــودم را پرت کردم تو بغل زمانی 
و همین طور که پیرمرد را به زور روی زمین 
نگه داشته بودم، به نبوی گفتم: »من سرش 
رو گــرم می کنم. تو برو.« صــدا و تصویرم 
اسلوموشــن شــده بود. نبوی گفت: »نه، 
نمی  تونم بذارم اینجــا بمونی.« گفتم: »به 
قرمه ســبزی فکر کن. اون االن از همه چیز 
مهمتره« و صدایم بین دست و پای زمانی 

محو شد. 
آن روز نبوی رفت باال. زیر غذا را خاموش 
کرد و من سه ســاعت تمام در مورِد اصِل 
احواالتم به آقای زمانی توضیــح دادم. روز 
بعد نبوی و زنش و دو تا دخترهایش داشتند 
می رفتند بیرون. سالم کردم. نبوی کشیدم 
کنار و ســی هزارتومان گذاشت تو جیبم و 

گفت: »به خاطر کاری که دیروز کردی.« 
انتظارم بیش از اینها بود، ولی با خودم فکر 
کردم در این اوضاع بیکاری، این هم شــغل 
بدی نیست. االن یک هفته است که به عنوان 
»قاچاقچی آدم« تو ساختمان کار می کنم. 
همسایه ها را از جلو در تا آسانسور می رسانم 
و خــودم را روی میِن زمانــی می اندازم تا 
بتوانند سوار آسانسور شوند. کار بدی نیست. 

درآمدش هم خوب است.

قاچاقچی آدم

تماشاخانه
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چگونه در شرایط سخت زنده بمانیم؟  | شهاب نبوی| به 
جرأت می توانم بگویم کــه اینجانب به غیر از چند روز اولی که به 
دنیا آمده بودم و منتظر بودند ببینند قیافه ام به چه کسی می رود 
که آخر سر هم معلوم نشــد به چه کســی رفته ام و هنوز هم بین 
اعضای خانواده در این مورد بحث اســت، باقی ایام زندگی ام را در شرایط 
سخت و پیچیده ای گذرانده ام. برای همین حاال با کوله باری از تجربه می توانم شما 
را راهنمایی کنم که در شــرایط حساس کنونی چطور زندگی کنید که زندگی شما 
را نابود نکند. اولین سفارش من به شــما این است که تا جا دارد، بخوابید. تا به حال 
در طول تاریخ مشاهده نشده که شــخصی خواب بوده باشد و از گرسنگی بمیرد یا 
خواب باشد و نوسانات قیمت باعث شود که سکته کند. خواب باعث می شود که شما 
برای ســاعاتی از آن چه دور و برتان می گذرد، بی خبر باشید. اگر خوابتان هم نبرد، 

بیایید دفتر من، یه متاعی بهتان می دهم که تخت بخوابید. مورد بعدی این است که 
بروید زندان. زندان این روزها برای خودش نعمتی است و حتی می شود آن را با هتل 
مقایسه کرد. بروید بقالی و یه بسته نون بدزدید تا دستگیرتان کنند و بروید زندان. 
روی مهریه همسرتان هم می توانید حســاب کنید. هر چه توی دلتان در عرض این 
چند  سال جمع شده، بریزید وســط  هال و پذیرایی خانه تا برود مهریه اش را به اجرا 
بگذارد. در زندان غذا هست، جای خواب هم هســت و با هفته ای پنجاه تا صد  هزار 
تومان می توانید بهترین زندگی را بکنید. یک ســفارش ویژه هم دارم که گذاشــته 
بودم به آشــناهای خودم بدهم اما اشــکال ندارد، به شــما هم می گویم. یک ضربه 
کاری به سر خودتان وارد کنید تا دیوانه شوید . دیوانه ها کمتر غصه می خورند. پدرم 
همیشه تا من را می دید، می گفت: »خوش به حالت، دیوونه ای هیچی نمی فهمی.« 

شما هم سعی کنید، دیوانه باشید.«

فلکه اول

email: sunysaghafi@yahoo.com|  محمد                رضا ثقفي  |   کارتونیست |

منبع : صفحه فیسبوک هنرمند

احمدینژاد:چونهیچکسمثلمننمیتونهدوربرگردونبسازه!
یککارشناسبیطرف:چونبعدشهوسمیکنندکهرئیسجمهورشوند!
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