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 روزنوشته های برزو

برزو
طنزنویس

کله صبح خیلی علمی- فلســفی شده 
بودم. به پشــت دراز کشــیده بودم روی 
پادرِی جلوی حموم، چهاردست وپا هوا، 
با دمم آت وآشــغال های روی سرامیک 
رو اینــور و اونور می کردم و داشــتم فکر 
می کردم به این که چــرا آدم ها زیربنای 
مفید خونه شون رو حروِم حمام می کنن؟ 
یعنی مثل من یه لیس ساده به خودتون 
نمی تونین بزنین؟ حیف نیست این چهار 
پنج متــر رو کردین عین غســالخونه؟ 
شب چطور خوابتون می بره با وجود این 
ترکیب وحشــتناِک آب و کاشی؟ اصال 
واســه چی باید برید حموم؟ شما برو یه 
جانــدار توی کل منظومه شمســی پیدا 
کن که بره بــا آب یا هیــدروژن یا متان 
یا هر کوفتی خودش رو بشــوره. چه کار 
دارین می کنین بــا زندگیتون؟ می دونم 
که نمی تونید با خودتون کنار بیایید، ولی 
راه حلش این نیســت که یه روز درمیون 
برید توی اون ســگ دونی و هی خودتون 
رو بســابید. به جاش یه وقت روانشناس 

یا روانکاو بگیرید، برید بشــینید جلوش 
بگیــد آقای دکتــر من همــه ش حس 
می کنم بو میدم، کثیفم، لجنم، ســرتاپا 
کثافتم. یه کلونازپامی آرام بخشی دردی 
بهتون میــده و خالص. چــرا منابع آب 
شــیرین زمین رو آلوده می کنین؟ توی 
این تفکرات بودم و با یه چشــم بســته و 
یه چشــم نیمه باز روی پــادرِی جلوی 
حموم این پهلو و اون پهلو می شــدم که 
دیدم زنــگ در رو زدن. اول صبح ماماِن 
گنده بــک اومده بــود بهش ســر بزنه. 
گنده بک همچین کــه در روباز کرد، من 
رو به مامی نشــون داد وگفت: »به نوه ت 
ســالم کردی؟« مامان خانوم جواب داد:   
»ایش، این گربه هه که هنوز اینجاست. اه 
اه بو گرفته خونه ت. بوی باغ وحش میده. 
من نمیام تو، یا جــای منه این جا یا جای 

این ولگرد بی چشم و رو« 
»مادرجان کسی دعوت کرده بود شما 
رو؟! بعــدش هم، من بو میــدم؟ نمیگی 
بوی باغ وحش مال پسِر خرِس پشمالوی 
خودته؟ دیگه از من کــه تمیزتر نداریم. 
روزی دوبار ســرتا پــام رو با ایــن زبون 
خوشگل کوچولوم می شورم. این گامبوی 
بی مصرفته که عین اِســکانک محیط رو 

آلوده کــرده.« مامان جان در رو بســت و 
رفت. چند دقیقه بعد دیدم چشــم های 
گودافتاده انگاربرگشته از جهنِم گنده بک 
داره برق شیطانی می زنه. آروم آروم اومد 
جلو و زیر یه خمــم رو گرفت و دیدم  ای 
داِد بیداد در حموم رو هم باز کرد. داداش 
یه دوتا پیس از اون اســپری هات که بوی 
حشره کش میده بده بزنیم ما هم خوشبو 
شــیم، وا بده حموم و ایــن کارا رو. اصال 
من بو میدم داداش، تــو بوی گل میدی! 
متاسفانه کابوس حمام با شنیدن صدای 
شرشــر آب شروع شــد و رســید تا اون 
شامپوی فیِک تایلندی با عکس دوتا گربه 
مشــنگ خوشــحال و کف مالی و »برزو 
بشــین« و »برزوجان دیگه تموم شد« و 
حوله و آخر ســر هم هوار شدن مصیبِت 
سشــوار. این چیه آخه اختــراع کردین 
واســه خودتون؟ باد داغ رو هارهار می زنه 

تو سر و کله آدم که چی؟ 
فضاحت حمام که تموم شــد، نشستم 
دم پنجره و همونطور که دست و پاهام رو 
یک درمیون تو هوا می تکوندم که آبشون 
بره، لعنت فرستادم به خودم و اجدادم که 
دیگه انرژی منفی نفرستم به این کائنات 

بی جنبه.

خیر نبینی حمومی

قوام، مصدق، فالفل و  هات داگ!
 |شــهاب نبوی|در روزهای آخر تیرماه و در آســتانه 
قیام ۳۰ تیر قرار داریم. این روزها یکی از کســایی که 
خیلی توی ذهن آدم می آد، قوام الســلطنه است. احمد 
قوام نه تنها قدیما نخست وزیر بالقوه بود، بلکه نخست وزیر بالفعل هم 
بود. قوام برای خودش یک گروه فشار جمع وجور بود؛ یعنی در دوره ای 
از سیاســت ایران، هر نخست وزیری کار زشــتی می کرد که پادشاه 
نمی پسندید، می گفتند: االن خبر می دیم قوام بیاد جات بشینه. قوام 
یک برادر بزرگتر هم داشت که بعدا سعی می کنیم بهش بپردازیم. فقط 
بدونید اون استاد قرارداد نوشــتن بود؛ یعنی جوری که وثوق الدوله با 

خارجی ها قرارداد می بست، استقالل و پرسپولیس بلد نیستند ببندند. 
آخرین باری که قوام بر کرسی صدارت تکیه زد، در همین ایام و خیلی 
کوتاه بود؛ یعنی همین که رفت یه دستی به آب برسونه و برگرده، دید 
که مصدق دوباره برگشته و شاه هم که کال اون روزها وقتی مصدق رو 
می دید، جیغ می زد و فرار می کرد، حکم رو امضا کرده و رفته سوییس 
که تا هوا خوبه یه کلبه واسه اســکی زمستونی پیدا کنه. این روزها، از 
اون روزها، فقط یک خیابون توی تهران مونده کــه در اون نه اثری از 
مصدقه، نه قوام، نه حزب توده. پر اســت از دکه هایی که برخالف نظر 
رئیس شورای شهر تهران، تا آخر شب فالفل و کباب ترکی و  هات داگ 

می فروشند.

شهر زیبا

پیر نشو لعنتی!

حسام حیدری
طنزنویس

در هفته ای که گذشت، باز هم همچون 
گذشته فضای اینستاگرام پر از علم و دانش 
و فرهیختگی بود. کاربران اینستاگرام که 
پس از یک هفته دســت و پنجه نرم کردن 
با چالش تاثیرگذار و مهم دِر بطری و انتشار 
ویدیوهای خالقانه از بــاز کردن دِر بطری 
آب معدنی با لگد توانسته بودند بسیاری از 
مشکالت موجود بر سر راه انسان معاصر را 
از پیش رو برداشــته و افق های روشنی در 
برابر دیدگان جامعه مدنی باز کنند، این بار 
با هجوم دوباره به اپلیکیشن فراموش شده 
فیس اپ عکس هایی زیبــا از زمان پیری 
خود منتشــر کردند که فضایــی الیت و 

کهن ساالنه به اینستاگرام بخشید. 
انتشــار عکس  های زمان پیری عمدتا با 
کپشن خالقانه  »پیر نشــو لعنتی« همراه 
بود که گروهی از کاربران باهوش تر با تغییر 
آن به »زودتر پیر شــو لعنتــی« مرزهای 
خالقیت و ابتــکار را جابه جا و رکوردهای 

جدیدی را به نام خود ثبت کردند.
اما واکنش   ها به استفاده از این اپلیکیشن 
هم کــم نبــود. در همین رابطــه هرمز 
شجاعی مهر که مثل همه روزهای صد سال 
گذشته شاداب و خندان در برنامه خانواده 
حاضر شده بود، ضمن بیان این جمالت که 
»چه روز تابستانی قشنگی ... ظهر زیبای پر 
از امید شما به خیر ... بیاید از امروز تصمیم 
بگیریم یکی از اخالق های بدمون رو کنار 
بذاریــم« خطاب به اپلیکیشــن فیس اپ 

گفت: »اگه مردی منو پیر کن.«  
در همین رابطه مدیر تیم فنی فیس اپ 
در توییتی از انتشــار نســخه جدید این 
اپلیکیشن خبر داد که مشکالت قبلی آن 
حل و فیچرهــای جدیدی نیز به آن اضافه 
شده است. اخبار رسیده حاکی از آن است 
که در نسخه جدید باگ مسعود روشن پژوه 
به کلی حل شــده و تیم فنی در حال کار 
روی حل کردن مشــکل پیــری خواننده 
ابیات »امشب مثل هر شب نیست اگه شبه 
مثل دیشب نیست« هستند که به دالیل 

امنیتی از بیان اسمش معذورند.
امــا اســتفاده از عکس هــای پیــری 
مشــکالت زیادی را هم برای کاربران در 
پی داشته اســت. در همین رابطه یکی از 
طنزپردازان* خوب کشورمان در توییتی 
نوشــت: »باز این فیس اپ چیه دوباره مد 
شــد؟ االن اســتوری یکی از دوستان رو 
دیدم گفتم حاجی پیریــت هم قیافه ات 
همون جور شــخمی که! حقیقتا فکرش 
رو هــم نمی کردم عکس باباش باشــه.« 
گزارش ها حاکی از این اســت که او هنوز 

توییت جدیدی نکرده است.
اما با رونــق گرفتن انتشــار عکس های 
پیــری، گروهی از افراد نگــران که با همه 
چیزهایی که اســم انگلیسی داشته باشد، 
مخالفند با تجمع در سر کوچه شان به پیر 
شــدن کاربران یک شبکه در فضای ناپاک 
مجازی اعتراض کردنــد. آنها درحالی که 
شــعار »فیس اپ پاره پاره ... عکس هایش 
موجب تشــویش اذهان عمومی شده« از 
این اپلیکیشن به عنوان ابزار جاسوسی ای 
نام بردند که باعث رشد پیری و افسردگی 
در بین جوانان شده و روحیه کار و کوشش 
را از بین می برد. آنها همچنین درخواست 
کردند که به زودی در فصل دوم ســریال 
گاندو دســت عوامل پشــت پــرده این 
اپلیکیشن رو شود و به ســزای اعمالشان 

برسند.
*محمدعلیمحمدپور

اعالنات
عصرانههنرپلطبیعت

دورهمی کارتونیست ها و کاریکاتوریست ها
در این روز ۴۵کارتونیست و کاریکاتوریست دور هم جمع می شوند و نفس به نفس 

با مردم، آثاری در ارتباط با آلودگی هوا،  نمادهای شهر تهران و... خلق خواهند کرد . 
این برنامه را منطقه فرهنگی و گردشگری عباس آباد از زیرمجموعه های شهرداری 
تهران، برگزار می کند . سعی بر این است که در دوره بعد، از کارتونیست های حرفه ای 

مقیم شهرستان نیز دعوت شود. 

ehsanganji58@gmail.com|    احسان گنجي  |   کارتونیست |

دارو،قربانیتحریموفساد


