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آزادراه
چرا دستمان
به دهانمان نمیرسد؟!
شهاب نبوی
طـــنــزنـویــس

امروز میخواهیم به بررسی این موضوع
بپردازیم که چرا اوضاع جوری شده که
دستها به دهانها نمیرسد.
یک :اجارهخانه به صورت دقیقهای باال
میرود .شدت افزایش لحظهای چهاردیواری
موسوم به «خانه» اندازه رفتن از بنگاه
معامالت امالک تا دکه آبفروشی است؛
یعنی شما توی بنگاه و کنار هوشنگ
مخمشنگ نشستهای و درحالیکه هوشنگ
همهاش دارد میگوید ۱۰« :دیگه بذاری روش
یه مورد خوب سراغ دارم ».تشنهات میشود
و میروی دکه آب بخوری .وقتی برمیگردی،
هوشنگ مخمشنگ میگوید که مثقال طال
و چیزهای دیگر کشیده باال و از این لحظه
ک مورد
به بعد باید  ۲۰دیگه بذاری روش تا ی 
خوب سراغ داشته باشد .به اینجا که میرسد،
آدمیزاد با خودش فکر میکند چه کسی بود
که اولینبار غار را ترک کرد و رفت یک دوخوابه
اجاره کرد و هرچه به دهانش میآید ،بار طرف
میکند.
دو :پول آب و برق و گاز خودش این
روزهاش اندازه اجارهخانه به قلب و کبد و
کلیه و مثانه و خالصه همه جای آدم فشار
میآورد .ماهی یکبار هم ادارههای مذکور
اعالم میکنند که چیزی نکشیدیم روش.
البته چندوقت یکبار هم درحالی که قیافه
مظلومانهای به خودشان گرفتهاند ،اعالم
میکنند که یه کوچولو ،زیادش کردیم .اما
کوچولو از نظر ما با نظر آنها بسیار متفاوت
است .یکبار هم خودم رفتم اداره برق و
اعتراض کردم که پول برقم خیلی آمده است
که بهم گفتند« :پول برق زیاد نیست ،جیب
ت و کوچیکه و زیاد احساسش میکنه»...
سه :خرج خورد و خوراک :گوشت و مر غ
هم صاحب تابلوی لحظهای شدهاند؛ یعنی
یکی از شاگردهای عباسآقا قصاب همیشه
جلوی در ایستاده و به صورت لحظهای قیمت
ران و سینه و راسته و قلوهگاه را روی تابلو
عوض میکند .برای همین بود که من باالی
پیجم نوشتم «گیاهخوار و کال همهچیزخوار،
به غیراز گوشتخوار» چون پولم دیگر به
گوشت نمیرسید ،سعی کردم با گیاهان و
میوهها حال کنم و بهم خوش بگذرد .اما
دیگر اینها را هم نمیشود خورد .من غلط
بکنم بتوانم کیلویی 30هزار تومان برای
سیب ترش و لیموشیرین و موز و اینجور
چیزها بدهم .تهتهش بتوانم شکمم را با
سیبزمینی و پیاز پر کنم که آنها هم در
فصولی از سال هم قیمت همان راسته
گوسفندی میشوند.
چهار :پول اینترنت :پول اجارهکردن خانه
که نداریم .پول آب و برق و گاز هم که نداریم.
پول لیمو و سیب هم که نداریم؛ آدم دلش به
این خوش است که توی چادرش و در تاریکی
نشسته و دارد مثل بید از سرما به خودش
میلرزد و سیبزمینی آبپز میخورد و با
فضای مجازی سر خودش را گرم میکند که
یک پیامک برایش میآید با این مضمون:
«شما ۸۵درصد از حجم بسته خود را مصرف
کردهاید ».جدا از اینکه اپراتورها باید بگویند
چرا سر ۸۵درصد اطالع میدهند ،این پیام
چهارستون بدن آدم را میلرزاند؛ چون تازه
همین چند روز پیش بوده که بسته جدید
خریدهایم».

گوشت:
اگهمیتونی
بیامنوبخور !

یک شهروند :ما جدیدا لواش رو هم میذاریم الی تافتون تا سیر شیم!
یک شهروند دیگر :بیکار نشستید و دارید لقمههای مارو میشمارید؟!
یک مسئول :دو دقیقه صبر کنید
من مالیات این نونها رو حساب کنم بعد بخورید!
یک مسئول دیگر :مصرف نونتون هم
مثل بنزین زیاد شده ،فردا سه برابرش میکنیم!
یک مستأجر :باز خوبه شما نون میخورید
من فقط دارم حرص میخورم!
#لقمه_رو_نشمار_دیگه #نون_نخوریم_چی_بخوریم#شهرونگ

اعترافات قطره چکانی

زهرا جمالی

این قسمت :گرگ منوچهری
_خوباعتراف کن !
_ اعتراف میکنم به تکرار بیپایان شکستها !
_ ببین اینجا توییتر و اینستاگرام نیست ،عین بچه آدم اعترافتو بکن! بقیه
توصفن .
_ راستش من از اول میخواستم قهرمان دوی صدمتر بشم .میخواستم برم
باشگاه تمرین کنم گفتم چرابیخودی هزینه بدم .با این سرعت صعودی قیمت
سکه و دالر که هیچکسم بهشون نمیرسه ،یکیشون روانتخاب کنم و دنبالش
بدوم! حقیقت اینه که من با دالر و ارز از زمینای خاکی منوچهری شروع کردم .
_منوچهری که آسفالته!

ش ـه ــر ف ــرنـ ــگ

بزرگمهر حسینپور

_ آره المصب االن آسفالت شده .برای همین وقتی زمین خوردم دیگه
نتونستم از اول شروع کنم!
_چرا؟زمینخاکی گیر نیاوردی؟
_ نه .عادتمون دادن به چمن مصنوعی .تند و تند مثل مجتبی جباری ربات
صلیبی پاره میکردیم.بعدشم که گفتن نون تو بورسه ،ما هم رفتیم سمت بورس.
_ حاال واقعا نون تو بورسه؟
_ نون که تو همون جانونیه! شاید آب تو بورس باشه .
_ راستمیگنبورستخصصمیخواد؟
_ نه بابا اینارو میگن دست زیاد نشه .وگرنه من خودم اولش با شیر یا خط رفتم
جلو ،االن به جاییرسیدم که دیگه با قطب نما هم نمیتونم راهمو پیدا کنم!
_حاالوقتیخودتچیزیبلدنبودیچرابهبقیهمشاورهمیدادی؟

کارتونیست

_ تقصیر خودشون بود .هر چی میگفتم گوش میکردن .مثال میگفتم
اینهاگ سرخسه! سرعت سوددهیش رکورد اوسین بولتو زده .اونام باور
میکردن سهامش رو میخریدن.
_حاالاگهیهروز سهامچهفروشندهچهخریدار همهمثبتبخورهچی؟؟
_ اون روز دیگه روز پیوند عاطفههاست ،بین خریدار و فروشنده !
_االنبهچیمیخوایاعتراف کنی؟
_ من اشتباه میکردم .من اشتباه میکردم که به بقیه میگفتم نون تو بورسه.
_مگهنیست؟
_ نه نیست .من با صدای بلند اعتراف میکنم نیست .به جان خودم که نون تو
بورس نیست .باور کنیدنون تو بورس نیست .نون االن تو وام گرفتن و پس
ندادنه .آشنا برای وام سراغ نداری؟ !

تقاطع غیرهم سطح

سلطان قلبها

خیلی وقت بود که سالطین
توی خانههایشان حبس
طیبهرسولزاده
بودند و نمیتوانستند
طنزنویس
خیلی در سطح جامعه
عرضاندام کنند .یعنی کرونا اگر به هیچ قشری ضربه نزده باشد،
به قشر آسیبپذیر سلطانهای اقتصادی کشوربد ضربهای زد.
البته سلطان خودرو بحثش با بقیه فرق میکند .چون ثبتنام
خرید خودرو به شکل آنالینانجام میشد و کافی بود اینترنت
پرسرعت داشته باشی تا بتوانی یکجا  ۶۷۰۰دستگاه خودرو
بخری .بااینکه زیرساختهای اینترنتی کشور ایراد دارد ولی شما
اگر با سلطان اینترنت رابطه حسنهای برقرار کنیاز این مشکالت
ساده به راحتی عبور خواهی کرد .میماند  ۶۷۰۰کد ملی که آن هم
کاری ندارد .یکسری سلطان شناسنامه داریم که در بعضی از
فصول سرشان خیلی شلوغ است .ولی باالخره باید در طولسال
هم نان بخورند.
البته کار سلطان خودرو به این راحتیها هم که فکر میکنید
نیست .االن شهر کلی شلوغ شده و باید ازصبح جا بگیری تا بتوانی
شب ماشینت را دو خیابان آنطرفتر پارک کنی .حاال فکر کنید
بخواهید ۶۷۰۰خودرو را یکجا پارک کنی .یک شهر برای این همه
ماشین جا ندارد .سکه و دالر نیست که بتوانی تویخانه نگهداری.
باز ماشین چیز لوکس و باکالس ی است .اگر پالستیکهای روی
صندلیاشراهمنکنیدتامدتهابویتمیزیونوییمیدهد.بیچاره
سلطانقیر.فکر کنهر روز بایدکلیبویگندتحملکنیوشبهمبا
دست و روی سیاه بیایی خانه .بعد بشکههای قیر را چیکار کنی؟ تازه
هر روز خانوادهات سرکوفتت بزنندکه چرا زندگی را به قیر کشیدهای؟
مگر ایزوگام چه ایرادی دارد؟ بعد قیرها را چجوری باید معامله
میکرده؟ پس فکر نکنید این سلطانها همهشان زندگی خوب و

راحتیدارند.کار اینعزیزانهمسختاست.
با این همه کار سلطان خودرو هم خیلی حرفهای نبوده.
اینگونه که قیمت ماشین باال رفت هر کسی کهیک پراید داشت
میتوانست ادعای سلطنت کند دیگر مدیرعامل سابق شرکتش
باشی که هیچ .شما وقتینبض یک بازار را دست میگیرید نباید
بگذارید هر کسی از راه رسید به بازار تنفس دهان به دهان بدهد.
آن هم وقتی زن و شوهر با هم دارید یک پروژهای را پیش میبرید
از شما توقع بیشتری میرود .باالخرهدوتا عقل بهتر از یک عقل
کار میکند .بهراحتی اجازه دادهاید یک نفر دیگر پیدا شود و در
بازار خودرواختالل ایجاد کند .اولش میگوید من سلطان قلبها
هستم ولی کمکم ادعای سلطان خودرویی میکند .واقعا جای
تأسف دارد.
حاال شاید پیش خودتان بگویید چطور یکنفر توانسته
۶۷۰۰خودرو را بخرد درحالیکه شما حتی نمیتوانید سایت
ثبتنام خودرو را باز کنید؟ از بس سرتان توی گوشی است
و با فیلترشکنهای مختلف ور میروید .یک دقیقه آن
فیلترشکنهای کمجان را ببندید ،گوشی را کنار بگذارید و صبح
اول وقت پای سایت بنشینید .بعد از این همهسال تمرین در
صفهای مختلف دیگر باید قلق آن دستتان آمدهباشد .فقط
تفاوتهای کوچکی با سایر صفها دارد آن هم اینکه یکدانهای
صفش طوالنی است و باید توی نوبت بمانید ولی  ۶۷۰۰تایی را
بدون صف هم میدهند .اولش چون عادت ندارید سخت است
ولی کمکمعادت میکنید.
در پایان به مناسبت دستگیری سلطان خودرو از خواننده
خواستیم که برایمان سلطان قلبها بخواند تا با او همخوانی
کنیم ولی آقای ربیعی پیشدستی کردند و صبر ایوب را پیشنهاد
دادند .پس باهم گوش جانمیدهیم به آهنگ صبر ایوب.

