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شهر زیبا

متن انگیزشی
برای اختالسگران جوان
حسام حیدری

طنزنویس

به نظرم یک اختالسگ ِر خودساخته
که عــزت نفــس و اعتماد بــه نفس
کافی داشته باشــد ،هیچ وقت فامیل
یک مدیر یا مســئولنمیشود .چون
وقتی شــما با یــک مدیر یا مســئول
فامیل شدی  ،هر چقدر هم که در کار
اختالس و دزدی خودت مهارت داشته
باشی ،باز به چشم کســی نمیآیی و
همه ،اختالس و مال مردمخوریات را
به رانت و ارتباطات با مسئوالن نسبت
میدهند.
بین یــک اختالسگر خودســاخته
کــه دزدی را از زمینهــای خاکی و
رشوههای کوچک شروع کرده و کمکم
برای خودش دم و دســتگاهیدرست
کرده و کســی که صرفا بــه خاطر ژن
خوبش بــه جایگاه و مقامی رســیده،
زمین تا آســمان فرق اســت .آن ژن
خوب هیچ وقترنج و زحمت گرفتن
وام میلیــاردی و پس ندادنش را درک
نکــرده .چون با یک زنــگ و بردن نام
فامیلشان ،پول تو حســابش بوده .او
هیچ وقت نفهمیده که گم شدن دکل
نفتی یعنی چه؟! چون از بچگی وسط
دکلها بزرگ شــده وهر کــدام را که
دلش خواســته ،برداشته .او هیچ وقت
نفهمیده که احتکار کردن دارو و مواد
غذایی چه کار ســختی است و احتیاج
بهچه مقدار انبــار و تجهیزات و نیرو
دارد .او تنها چیــزی که تو عمرش بلد
بوده و مدام تکرار کرده نام فامیلشــان
بوده و این همان چیزیاست که بین
او و اختالسگ ِر تالشگر تفاوت ایجاد
میکند.
شاید شــما اشــکال بگیرید که کال
امکان اینکه کسی بدون ارتباط بتواند
اختالسگر قابلی شــود وجود ندارد.
بله در اکثر مواقع این طوراســت ولی
ما در مورد همه صحبــت نمیکنیم.
ما در مورد آن معدود افرادی صحبت
میکنیم که به معنی واقعی کلمه فعل
اختــاس راصرف کردهانــد و دالر به
دالر پول روی هم گذاشتهاند و از این
آن کش رفتهاند تا توانســتهاند خود را
رشد داده و لحظه به لحظه بهکانادای
موعــود نزدیکتر کنند .مــا در مورد
استعدادها صحبت میکنیم.
این افراد هیــچ وقت نا ِم اختالسگر
را با آقازاده بودن و فامیل فالنی بودن
عوض نمیکننــد .آنها بــه راهی که
انتخاب کردهاندایمان دارند و با تمام
وجود برای فساد اقتصادی خود تالش
میکنند .آنها میدانند که موفقیت با
راحتی و آسودگی به دست نمیآید و
برای اینکه دزد بزرگی شد باید عرق
ریخت و تالش کرد و از هر کســی که
اطرافت هســت کش رفــت تا کمکم
دزدی به ناخودآگاهذهنی و بخشی از
وجودت تبدیل شود.
اگر شــما هم رویای کانادا رفتن در
ســر دارید ،همین االن ،فکــر اینکه
خودتان را به مســئولینزدیک کنید،
بگذارید کنار .همیشــه ســادهترین
روش بهترین روش نیست .انسانهای
خودساخته یاد گرفتهاند که برای همه
خواستههایشــان بجنگند و این همان
چیزی اســت که به زندگی آنها معنا
میبخشد.
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صفحه آخر
تماشاخانه

عضو هیأت نظارت بر صداوسیما :مجری-بازیگرها یا سبک زندگی خود را
عوض کنند یا از تلویزیون بروند

نجمالدین شریعتی:
خداروشکرسبکخوبیدارم
عمو قناد :شصت ساله دارم تغییر سبک میدم براتون!
عادل :سبکم ایراد داشت با میزم چیکار داشتید؟
یک مجری زن :باد شدید بود ،سبکم رو باد برد!
مسئولشبکه :میثاقیروبهعنوانالگومیذارمازشاستفادهکنید
حسینیبای :یکی از شرایط تا کمر تو آب رفتنه
بازغی و گلزار :رنگ چشم رو از توی شرایطتون حذف نکنید
گ
ی#شهرون 
#رسانه_ملی_دغدغه_خیل 

مارکویلموتسبهعنوانسرمربیتیمملیانتخابشد

تاج:اززیدانوفرانسهتابلژیکو
ویلموتسدودقیقهراهه!
کیروش :میخندی؟ دو روز دیگه باید گریه کنی!
مورینیو :من رو قول شما حساب کرده بودم!
ویلموتس :االن باید بگم از بچگی عاشق ایران بودم یا زوده؟
برانکو :میخوای اذیت کنی؟
#به_امید_پیروزی#شهرونگ

کوچه اول
ما آریاییان و گیمآفترونز | امیرمسعود فالح| ما آریاییان بسته به اینکه چه
نوع ارتباطی با گیمآفترونز برقرار کنیم به چند دسته تقسیم میشویم :بعضیهایمان
خیلی داغیم .خورشید دوشنبه درنیامده سریال را میبینیم و در شبکههای اجتماعی،
سایرکاربرانراازنظراتعمیقکارشناسیخودسیرابمیکنیم.بعضیهایمانازسریال
چیزهایی را میفهمیم که عوامالناس عمرا بفهمند .حاال یا ظاهرگراییم و فقط ســوتیهای سریال را
میگیریم یا باطنگراییم و مفاهیم عمیق سریال را درک میکنیم که باز یا باطنگرای شیطونبالییم و
محوصحنههایاحساسیسریالمیشویم.بعضیهایمانهمکهسریالراندیدهایم،باگفتناینکه«این
سریال چون مورد توجه بیشتر مردم قرار گرفته پس عامهپسند است و فاخر نیست» ،حساب خودمان را
از بقیه سوا میکنیم یا با اینکه هنوز سریال را ندیدهایم ،درباره آن اظهارنظر میکنیم .مثل خود من که
جزچندصحنهپرشورازآنراندیدهام،امابرایدومینباراستکهدربارهاشمینویسم.

شهر فرنگ

آلساندروگاتو| کارتونیست|

نبوی در مهدکودک
خالی شدن در افق| شــهاب نبــوی| طاها پسر بسیار
خوبی بود .تنها مشــکلش این بود که خودش را همان
گوشه و کنار مهد خالی میکرد .دفعه اولی وقتی متوجه
این موضوع شــدم که دیدم یک گوشه کز کرده و خیلی
اندیشمندانهغرقدرافقشده.رفتمسمتش،بغلشکردموگفتم«:عمو
جون ،چرا ناراحتی؟» قبل از اینکه طاها جواب بدهد ،احساس داغی
کردم .ابتدا فکر کردم که بچه تب دارد ،اما تب نبود .مسلما بچهای که
خودش را خراب میکند در مهدکودک لقب میگیرد .همین موضوع
طاها را بسیار افسرده کرده بود ،تا اینکه یک روز پدرش به مهد آمد و

آن درخواست شرمآور را از من کرد .حقیقتش این است که آدم بدبخت
و بیچاره وقتی در حین شــنیدن پیشنهادات شــرمآور یاد قسطها و
بدبختیهایشمیافتد،ناچاراستآنپیشنهاداتراقبولکند.حاالکه
خوب نگاه میکنم ،متوجه میشم که چرا این همه آدم در طول تاریخ
خیانتکردهاند،حتمامثلمنقسطوبدبختیداشتهاند.پدرطاهامبلغ
خوبیپیشنهادکردتامنهمهرروزچهبهصورتطبیعیچهبهصورت
غیرطبیعی همان کاری را بکنم که طاها میکرد .البته بین طبیعی و
غیرطبیعی هم فرق گذاشته بود و قیمت متفاوت بود .بههرحال طاها
دیگرغمگیننبود،چونمیدیدعموینرخرشازاوبدتراست.

روزنوشتههای برزو

فیتوپالنکتون
برزو

طنزنویس

گندهبکامروزیهسیرکجدیدراهانداخته
توی خونه .د ِر بطری آب معدنی رو میندازه
روی زمین و شوت میکنه سمت من .گربه
نمیدونه این آدمها کِی ممکنه یهو رد بدن،
یه وقت میبینی آدمی که یه عمر خالصانه
در خدمتته ،جلوت خم و راستمیشه ،عصر
به عصر میشــینه موهات رو شونه میکنه،
یهو دیوانه میشــه و میزنه زیــر همه چی.
البته همیشه همینطوریه.ســن آدمها که
میره باال ،سیمکشیهای مغزشون معیوب
میشه و یکی سر پیری سرب داغ میریزه تو
چشم پسرش ،اون یکی یه شهر روبه آتیش
میکشــه ،یکی هم مثل این استاد میافته
به د ِر بطری بازی .مشــخصه آخرین بار هم
دهســال پیش فوتبال دیده چون دورخیز
میکنه و واسه خودش گزارش هم میکنه
کهحاالاینزاگی...یهپاستویعمق...دلپیرو
فرار کرده ازاون طرف ...حاال پشتمحوطه...
بعد هم د ِر بطری رو با نوک پا شوت میکنه

طرفم .د ِر بطری با اختالفی شصتدرجهای از
هدف ،میره میخوره تودیوار و گندهبک ادامه
میده :نه ...گل نمیشه ...با اختالفی ناچیییز...
قشنگ از اینا بوده که کل بچگی گذاشتنش
یار ذخیره یا اگه نفرنداشتن ولش کردن دم
دروازه و با هر گلی که خورده هفت هشت تا
فحش و توسری کاسب شده .این دیگه واسه
ماصاحببشونیست.مردممیرنازاروپاواسه
گربهشــونهزار یوروهزار یورو اسباب بازی
میخرن ،اینم برداشته بطری آب معدنیای
کهازیهجلسهای،ختمیچیزیبلندکردهرو
تا ته خورده و قبل از اینکه بندازه تو ســطل
آشــغال ،با خودش گفته خب با درش چکار
کنم؟آها ،بندازم جلوی برزو! ســگ بزنه به
این زندگی.خب حاال میخواد مهارتهای
فوتبالیشروبهرخبکشه.باد ِربطرییهپادوپا
میکنه و تیکه پالستیک هر بار از جلوی اون
یکی پاش درمیره .یعنی هماهنگی عصب و
عضله در حد فیتوپالنکتــون .نمیدونم به
کجا وصلن این موجودات تکامل نیافته دوپا
که منقرض نمیشن .فکر کن همچین آدمی
که پاهاش بــه هم میگن گل نخــور رو ول
کنیوسط یه جنگل که واسه خودش شکار

کنه و خونه بســازه .اگه یه هفته دووم آورد.
اصال بگو یه روز! اینا یه فکری باید بکنن به
حال خودشون .احتماال هنوز وسط پروسه
تکامل هستن و خودشون خبر ندارن .اون
دنبالچهای که فکر میکنن مربوط به حذف
شــدن ُدم توی اجدادشــون بوده ،احتماال
تازه درحال رشده و قراره چند دههزارسال
کامــل آبرومند دربیــارن ،یا
دیگه یه د ِم
ِ
اصال بالیچیزی پشتشــون سبز بشه برن
پرواز کنــن .ایراد طبیعت اینــه که قدری
قطبی
کند عمل میکنه وگرنه این خرس
ِ
نیمهخل االن باید بهجای شوت کردن د ِر
بطری ،با بقیه همنوعهاش پرواز میکرد از
جنوبی
روی اقیانوسهــا و میرفت جزیره
ِ
نیوزیلند بهعنوان آفتمینشست روی برگ
درختها .خب د ِر بطــری بازی هنوز ادامه
داره و استاد داره تالش رقتانگیزی میکنه
که روپایی بزنه .یعنیفردا پسفردا کسی تو
کوچه و خیابون باورش میشه اگه بهش بگم
تپل سخنگو دارم که
بیا خونمون یه
گریزلی ِ
ِ
روپایی هم میزنه؟حاال گندهبک از اینهمه
فعالیت خسته میشه ،بالهاشو زود میبنده،
روی گلها میشینه...

