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شهر زیبا

چطور بمیریم؟
آلودگی هوا یا آنفلوآنزا؟
حسام حیدری

طنزنویس

آلودگی هوا بیشتر مردم را مریض کرده و
به کام مرگ کشانده یا شیوع آنفلوآنزا؟ اگر
گزینه دیگری دارید زود حذفش کنید چون
ما فقط از همین دو عزیز دعوت کردهایم .با ما
همراه باشید با مناظره جذاب و شنیدنی بین
دوعاملمرگومیروبیماری.
آنفلوآنزا:
بنده رو همه میشناســن .کارنامه کاری
من چیزی نیســت که شناختهشده نباشه.
من هرچه در این سالها داشتهام ،خالصانه
صرف مریضکردن مردم کردهام ولی برخی
دوستان هستند که کل پاییز و زمستان در
مسند امور حضور دارند و ادعایشان هم زیاد
است که ما مثال باعث تعطیلشدن مدارس
میشــویم ولی در عمل که نــگاه میکنی
میبینی هیچ کار مفیدی تــا به حال انجام
ندادهاند .آقای آلودگی هوا! شــما که آنقدر
ادعا داری ،بگو ببینم تا به حال چند نفر را به
کام مرگ کشاندهای؟ شما دو تای اینها را که
میگی ُکشتی به من نشــون بده .هر روز ادا و
افاده که امروز هوا را ناسالم کردم ،فردا هوا را
ناسالم برای گروههای حساس میکنم و از
این ادعاهای صدتا یک غــاز ولی وقتی پای
عمل پیش میآید هیچ چیــزی در چنته
ندارید .عامل مرگومیر باید مثل من باشد؛
چابک و ســریع و فعال .بدون هیچ خبری از
راه میرسم ،چهارهزار نفر را بستری میکنم
و جان چنــد ده نفر را میگیــرم و میروم.
کار برای مرگ مردم باید اینطوری باشــد؛
خالصانه و سریع و بیادعا .شما گستردگی
من رو نگاه کن .بین شــهر کوچک و بزرگ
فرق نمیگــذارم .هرجا راه بدهــد میروم.
برعکس ،شما عاشق مرفهان جامعه هستید.
میروید توکالنشهرهاو یکی،دودهکباالی
اقتصادی را چند روزی درگیر میکنید .آن
هم در این حد که موقع بیــرون آمدن یک
ماسکی بزنند و چند روز سلفی بذارن که برج
میالد معلوم نیســت .پس بقیه مردم کشور
چی؟ آنها نباید مریض شــوند؟ آنها نباید با
مشکالت روبهرو شوند؟ مشکالت فقط برای
مردمکالنشهرهاست؟شماکهادعایعدالت
میکنید،چرااینطوررفتارمیکنیدآقا؟!
آلودگیهوا:
من واقعا فکر نمیکنم احتیاجی باشــه
که من خودم رو معرفی کنم .شــما هرجا
باشــی کافیه پرده خونهات رو کنار بزنی تا
منو ببینی .حتی به اونم احتیاجی نیست؛
شما نفس بکشی منو درک میکنی .مردم
چندبار در طول روز نفس میکشــن؟ آن را
ضرب کنید در تعــداد آدمها تا بفهمید من
کی هســتم .حاال برخی عزیزان آمدهاند با
من رقابت کنند .البته من اهل رقابت هستم
و روحیه مبارزه دارم ولی دوست عزیز شما
تا االن کجــا بودهای؟ این چندســال اخیر
اصال خبری از شــما بوده؟ چه کار مفیدی
تو این چندســال کردی؟ نهایتش چند تا
پیرمرد و پیرزن را بســتری کردهای .حاال از
راه رسیدهای و ادعای آسیبرسانی به مردم
داری؟ شــما نهایتش یک سرماخوردگی
بزککرده هســتی که میخواهــی از راه
نرسیده جایگاهی برای خودت در مناسبات
سیاسی پیدا کنی ولی اینطور نیست عزیز
من .شــما مدام از مرگومیر مردم صحبت
میکنیومنمیخوامبپرسمبرنامهاتبرای
این کار چیه؟ من تا آخ ر سال معلومه که چه
روزی چه کاری خواهم کرد .برنامه مدون و
مشخص دارم؛ چند گروه کارشناسی برایم
کار میکنند .کار اینطور اســت برادر! شما
هنوزخیلیجایکارداریتابهمابرسی.

خط فقر :مونده تا بهم
برسید ،بدو تا برسی!

مردم:پسهمهمونفقیریممگراینکهخالفشثابتشه!
یککارگر:اگهمیشهیهخطجدیدبکشیدکهمنمبایکوپونصدمبتونمبیام روش!
یک کارمند :اگه۲۴ساعت بشه۴۸ساعت
همهاشروهماضافهکاربمونم،بهنزدیکیهایخطمیرسم!
یکشهروند:ولیقیمتسوختتویکشورهایدیگهچندبرابره!
یکمسئول:بازهمزودقضاوتکردید،االنباجابهجاییشاخصهادرستشمیکنم!
گ
#طنز#خطی_که_بهش_نمیرسیم#ما_کجا_و_خط_کجا#شهرون 

وزیرارتباطاتبااعالمشمارهتلفنیازمردمخواستبااوتماسبگیرندودرددلکنند

الو وزیر،بیداری ؟!

یک شهروند :داری با کی حرف میزنی که آنالینی و جواب من رو نمیدی؟!
یکشهرونددیگر:اگهمیشهچیزهاییکهاختیارشباشماستروبگید
تادرموردشسوالکنیم!
س!
یکشهرونددیگر:محمدجواد گوشی رو بردارُ ،مردم از استر 
یکشهرونددیگر:شمانذاراینترنتقطعبشه،ماخودمونباهمدرددلمیکنیم!
یکشهروند دیگر :صبحبیدارشدییهتک زنگ همبهمنبزنخوابنمونم!
یکشهرونددیگر:شماره اونیکهبنزینروگرونکردواسمبفرست!
گ
#طنز#جهت_درد_دل_تماس_بگیرید#وسعم_در_همین_حده#شهرون 

فلکه اول

اینجا برای از تو نوشتن هوا کم است |آرزو
درزی| اگر ویکیپدیا را بخوانید ،در تعریف

طنز نوشــته« :اثری ادبی که با استفاده از
بذله ،وارونهسازی ،خشم و نقیضه ،ضعفها و
تناقضاتاجتماعیجوامعبشریرابهنقدمیکشد».
درکشور ما هم همینطور است .یک طنزنویس صبح
که بیدار میشــود ،میگردد ببیند درجامعه اطرافش چه
ضعفهاوتناقضاتیوجودداردتاآنهارابهبوتهنقدبکشد.
طنزنویسمیرودپشتپنجرهومیبیندهواآلودهاست.
تصمیم میگیرد در باب آلودگی هوا ،مطلبی را به رشــته
تحریر دربیاورد .اما ندایی در مغــزش میگوید« :آیا االن

شهر فرنگ

علیدرخشی| کارتونیست|

اولویت جامعه ما اینه؟ تو که طنزنویسی ،باید از دردهای
اصلی مردم بگی! حیف اون قلم که دادن دســت تو! نباید
میدادنش دستت ،باید  .»...طنزنویس به خودش میآید،
ندای درونش راست میگوید .او باید از دردهای مهمتری
بگوید .بنابراین تصمیمش را میگیرد برود سراغ دردهای
مهمتر.
موبایلش را برمیدارد تا چندتا خبــر بخواند .اینترنت
شهرش وصل شده و طنزنویس خوشحال و ممنون است
(و از همین تریبون از مســئوالن مربوط تشکر میکند).
کمی شــبکههای اجتماعی را باال پایین میکند و چندتا
کلیپ میبیند .درد و تناقض را پیدا کرده .این روزها زیاد

بودند و راحت میشد پیدایشان کرد .طنزنویس یک فایل
جدید در کامپیوترش ایجــاد میکند تا در مورد تناقضی
که خبرش را خوانده ،چیزی بنویســد .چیز مورد نظر را
مینویســد ،اما ندای درونش دوباره میگوید« :این چیه
نوشتی ،دلت خوشهها! خودت میدونی چاپ نمیشه .از
یه چیزی بگو که هم درد باشه ،هم قابل چاپ» .طنزنویس
همه چیزی را که نوشته ،دیلیت میکند و دوباره موبایلش
را برمیدارد .چندتا کلیپ دیگر میبیند و چندتا خبر دیگر
میخواند .حاال دستهایش کمی دارند میلرزند؛ خبرها
و دردها خیلی زیادند امــا ندای درون هربار تکرار میکند:
«خودت میدونــی چاپ نمیشــه .»...طنزنویس هربار

دیلیت میکند و هربار خبرهای جدیدی میخواند .کالفه
میشود و میرود پشت پنجره .هوا را نگاه میکند که آلوده
است .ندای درون میگوید« :حاال که فکر میکنم میبینم
همینآلودگیهواهمموضوعبدینیستا،باالخرهاینمدرد
مردمه.همینوبنویس».طنزنویسمیپذیرد.اشکهایش
را پاک میکند .مینشیند پشــت کامپیوتر .ندای درون
ســکوت کرده و دیگر چیزی نمیگوید .طنزنویس فایل
جدیدی ایجاد کرده و شروع میکند به نوشتن در باب نقش
مصرف بیش از حد بنزین در آلودگی هوا و معایب استفاده
از خودروی تکسرنشین؛ و تیتر میزند« :اینجا برای از تو
نوشتن،هواکماست».

تقاطع غیر هم سطح

وقتی پیر میشوی اما نمیفهمی!
شهاب نبوی

طنزنویس

حقیقتش این است وقتی برای اولینبار
یک تار موی سفید در اطراف شقیقهام پیدا
کردم ،آن را زیاد جدی نگرفتم .چند وقت
بعد از آن بود که در ناحیه ماســت پاککن
زیر لبم هم یکی دو تار ســفید دیدم ،اما باز
هم سعی کردم بهش فکر نکنم؛ تا چند روز
پیش که توی کوچهمان عروسی بود و همه
اهل محل تا ناف از پنجرههایشــان آویزان
شــده بودند و بزن و برقص فــک و فامیل
عروس و داماد را نــگاه میکردند که من از
راه رسیدم.
حتی ســعینکردم بفهمم عروسی بچه
کدام یکی از اهالی محل اســت .مستقیم
رفتم خانــه .لباسهایم را عــوض کردم و
مشغول خواندن یک کتاب چرت در مورد
لزوم پایان تمدن بشری شــدم .شاید فکر
کنید الاقل توی دلم بــرای عروس و داماد
آرزوی خوشبختی کردم ،اما نهتنها این کار
را نکردم؛ بلکه وقتی به یک جایی از کتاب
رســیدم که فهمش با توجه به سروصدای
تــوی کوچه خیلی ســخت بــود و بعد از

چندبار خواندن متوجه نشدم که نویسنده
چه چیــزی تفت داده ،با نیــروی انتظامی
تماس گرفتــم و گفتم عــدهای در محل
تجمع کردهاند و دارند با خواندن «عروس
چقدر قشــنگه ،دوماد خوشآبورنگه»...
بــرای اهالی ایجــاد مزاحمــت میکنند؛
عروس و دامــاد بیچاره ...فــردای آن روز
بود که خواهرزاده دوازده_سیزدهســالهام
از من درخواســت کرد مثل زمانی که پنج
ششسال داشت با هم کشتی بگیریم .اول
قبول نکردم ،اما وقتی اصــرار کرد ،همان
اول کشــتی جوری بهش زیرپــا زدم که
لگنش حاالحاالها برایش لگن نخواهد شد؛
خواهرزاده بیچاره ...چنــد روز بعد تولدم
بود .یکی از دوستانم که فکر میکردم توی
این چند ماه که خبری ازش نبوده احتماال
مرده ،باهام تماس گرفت.
از اول وظیفــه دعــوت به کافــه برای
ســورپرایز کردن روز تولــد برعهده او بود.
تماس گرفت و گفت الزم اســت که حتما
امــروز فردا همدیگــر را ببینیــم و درباره
شکســت عشــقی جدیدش با هم صحبت
کنیــم .قبول کردم .اولــش کمی هم ذوق
کردم از اینکه هنوز هم دوســتانی دارم که
من را فراموش نکردهاند و میخواهند برایم

تولد بگیرند .اما بعد کمــی فکر کردم و به
این نتیجه رســیدم که ترجیح میدهم زیر
پتو دراز بکشم و کتاب چگونه کمک کنیم
تا تمدن بشری زودتر به پایان برسد (جلد
دوم همون کتاب لزوم پایان تمدن بشری)
را بخوانــم و هروقــت هم مخم نکشــید،
زیرنویسهای شــبکه آیفیلــم را بخوانم
تا اینکه بلند شــوم و بروم کافه ،وقتی هم
وارد کافه شدم دو دســتم را بهم بچسبانم
و نزدیک صورتم بیــاورم ،یک بغض الکی
هم بکنم و بگویم« :وواای ،باورم نمیشــه.
عجب سورپرایزی ».بعد هم دو سه ساعت
بنشینیم و خاطراتی که سی چهل بار دوره
کردهایم را از اول دوره کنیم .آخر ســر هم
بحث بــه نظریههــای فوقالعــاده جذاب
سیاســی و اجتماعیمان بکشــد و با هم
بحث کنیم که سرهنگ قذافی بیشعورتر
بود یا حســنی مبارک .پــس نرفتم کافه.
گوشــیام را هم خاموش کردم و به ریش
رفقایم خندیدم؛ رفقــای بیچاره ...بعدش
هم یاد نصیحت آن پیرمــرد مهربان توی
پارک افتادم و راهی دستشــویی شــدم.
پیرمرد میگفت« :هروقت احساس کردی
هیچ چیزی اندازه پناه بردن به دستشویی
آرومت نمیکنه ،احتماال پیر شدی».

