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دارید بپرسید!
  مردم: تا شما سوال جواب کنید، زندگی ما رو آب برده!

  وزرا : الکی می گید، می خواید استیضاح مون کنید!
  شهرونگ: من می دونم، آخرش این ابرهای باران زا مقصر معرفی می شن!

   مومیایی: لطفا با پاچه  خیس وارد شوید!
#فعال_کمک_کنید_بعدا_دعوا # شهرونگ

 مطهری: وزرایی که قرار بود در رابطه با سیل در مجلس حضور یابند
 باید توضیحات قانع کننده ای درخصوص غیبت شان بدهند
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شبگردی
 باز باران، با گریدر

 می خورد بر بام خانه

شهرام شهیدی
طنزنویس

خانم باجی  گفت: »این ســیل هم قصد کرده 
کامال عدالت را رعایت  کنه ها. اســتان به استان، 
سفر اســتانی میره؟ نکنه قرار است کاندیدای 
انتخابات بشــه؟« عموجان گفت: »ســالی که 
نکوست از بهارش پیداست. چه تابستانی درپیش 
داریم. چه پاییزی... نارنجی ها...« خانم باجی گفت: 
»باز این زد یــک کانال دیگه.« دختردایی گفت: 
دیگه باید شــعر باز باران با ترانه را از کتاب های 
درســی بردارند. به جاش بگذارند »بــاز باران با 

گریدر می خورد بر بام خانه«
عموجان جواب داد: »درست هم هست. سیل 
چنان گریدر را بلند می کنه و می کوبه روی خانه 

مردم که... غم عالم می شینه رو دل آدم.« 
برادرم گفت: »همه  حالمان بد شــده اما بهتر 
نیست بگردیم بین این همه سیاهی یک نقطه 
ســفید پیدا کنیم؟ که بگیم ببینین پایان شب 
سیه، سپید است؟« عموجان گفت: »کو نقطه؟ 
نقطه قشنگ از کجا بیاوریم، شما یکی  را نشانم 
بده« برادرم جواب داد: »خب مثال همین جایزه 
خوبی که موسیقی ایران گرفت. جایزه معتبری 
که به اســتاد شجریان اهدا شــد. جایزه معتبر 

آقاخان.« 
روح آقاجان فوری خودش را از یک سوراخی، 
درزی، جایی چپاند توی اتاق و گفت: »تا جایی 
که من به یاد دارم، به کســی جایزه نداده ام؟ کو؟ 

کجا؟« 
خانم باجی آهی کشید و گفت: »باز نخود هر 
 آش خودش را انداخت وســط معرکه. شما سر 
پیازی؟ ته پیازی؟ فقط آتش بیار معرکه هستی. 
شــما روز روزت، وقتی تو اوج بــودی، برای من 
عیدی، زیرپوش مردانه می خریدی. حاال بیایی 

جایزه بدهی؟« 
روح آقاجان گفت: »شــما هم که فقط به من 
سرکوفت بزن. خب این شــیرمرد برازنده گفت 

جایزه  معتبر...«
برادرم  پرید وسط حرفش و گفت: »پدرجان 
نگفتم آقاجان که، جایزه آقاخان. جایزه موسیقی 
است.« روح آقاجان گفت: »بنده مشکلی ندارم. 

خودم استاد موسیقی هستم.«
صدای روح ناشناســی گفت: »البته اســتاد 
موســیقی زیرزمینی.«  خانم باجی گفت: »بله 
خب. شما استاد موسیقی هستی. منتها سرنا را 
از سر گشادش می زنی. ســازت هم از آن دسته 
سازهاست که صدایش فردا درمی آید. مثل سازی 
که در زندگی من زدی و بعد گور به گورشــدنت 
تازه فهمیدم... آقاجان جوری سروصدا کرد و زد 
زیر آواز که آخر جمله خانم باجی را نشنیدیم.« 
خانم باجــی ادامــه داد: »با ســروصدا به جایی 
نمی رسی. فرق اســت بین اســتاد شجریان و 
خواننده های شرتی پرتی. مثل تو. جایزه اش هم 
فرق دارد. ایشــان آن جایزه را می گیرد و به شما 
هم زرشــک بلورین می دهند.« عموجان گفت: 
»احســنت. روح آقاجان به او چشــم غره رفت و 

گفت: »حاال دارم برات. شب میام به خوابت.« 
خانم باجی اضافه کرد: »اتفاقا آن بحث نقطه 
خیلی بحث خوبی بود. نقطه ها خیلی تاثیرگذار 
هستند. شما می توانی نقطه پایین ج در آقاجان 
را برداری بگذاری باال. بشــود آقاخان. مثل دزد 
که یک نقطه دارد. مــی رود دزدی. یک نقطه را 
برمی دارد. آن چه از خــود برجای می گذارد، درد 
اســت. حاال شــما هم می توانی نقطه آقاخان را 
بدزدی و بگویــی جایزه آقاجان، امــا دزدی بد 

است.«
عموجان گفت: »مثــل کار همیــن دزدان 
بی  فرهنگ که چادرهــای هالل احمر اهدایی به 
سیل زده ها را دزدیده اند و در سایت های فروش 
اینترنتی آنها را می فروشند. حیا هم خوب چیزی 

است.«

شهاب نبوی
طنزنویس

دیروز خیلی ناگهانــی نزدیک بود بوس 
را بدهم و قبــض را از عزرائیل بگیرم. یکهو 
نفسم تا حوالی لوزالمعده ام باال آمد و دیگر 
قلبم هرچه تلمبه زد، نتوانست باقی اش را به 
باال برساند. حتی سعی کرد میانبر پیدا کند 
و از یک جای دیگر بیرون بزند اما درنهایت 
خسته شــد و دســت از تالش برداشت و 
بهم گفت: »دیگه کار نمی کنه. خودت هم 
که شــاهدی، همه  تالشــم رو کردم. دیگه 
بهتره من دســت از تالش بــردارم و تو هم 
بمیری...« بعد هم مردم. اولین کســی که 
باالی ســرم آمد، مادرم بود. احساس کرده 
بود که دیرم شــده و ممکن اســت رئیس 
بی شــعورم اخراجم کند. داخل اتاق شد و 
با همان مهربانی و عطوفت همیشــگی اش 
گفت: »پاشــو این تن لش رو جمع کن برو 
دنبال یــه لقمه نون تا ایــن مرتیکه دوباره 
زنگ نــزده.« وقتی دید جــواب نمی دهم، 

آمد بینی اش را نزدیک دهانم  گذاشــت اما 
قبل از این که متوجه شود نفس نمی کشم، 
بوی بد دهانم باعث شــد که یک پیف پیف 
بلند بکنــد و بگوید: »مرده شــور ببرت که 
دهنت بوی ســگ مرده مــی ده.« جدا از 
این که مادرم با حقوق حیوانات آشنا نیست 
و قاعدتا نمی بایســت از حیوانی چون سگ 
مایه می گذاشت، دلم می خواست بلند شوم 
و بهش بگم آخه مــادر من، مگه نمی دونی 
صبح زود نباید نزدیک دهن کســی شد؟ 
فقط مال من بوی سگ مرده می ده؟ واسه 
بقیه بوی ادکلن می ده؟ اما خوشــبختانه یا 
متاسفانه زنده نبودم. نفر بعدی برادرم بود 
که وارد اتاق شد. وقتی دید خیلی سنگین 
خوابیده ام، کمی ســروصدا کرد تا مطمئن 
شود بیدار نمی شــوم. بعد رفت سر کمدم و 
اون پیراهنی که همیشه چشمش دنبالش 
بود و بهش نمــی دادم را پوشــید و رفت. 
خواهرم هم به همراه شوهرش از شهرستان 
آمده بــود و میهمان ما بودنــد. نفر بعدی 
شــوهرخواهرم بود که وارد اتاق شد. وقتی 
مطمئن شد خوابم سنگین است، رفت یک 
برگه چک از دســته چکم را کند و توی افق 

محو شــد. مادرم یک بار دیگر آمد و صدایم 
کرد اما وقتــی دید بلند نمی شــوم، گفت 
الهی خــواب به خواب بــری و اتاق را ترک 
کرد. حدود ظهر بود که وقتی خواهرزاده ام 
جفت پــا پرید روی نقاط حســاس بدنم و 
عکس العملی نشــان ندادم، تقریبا مطمئن 
شــدند که من مرده ام. فی الواقع درخانواده 
ما تنها راه اثبات مرگ همین اســت. سریع 
کشــیدنم روی زمین و کردنم توی ماشین 
و بردنم بیمارســتان. دکتر وقتی معاینه ام 
کرد، گفت: »راحت شد.« بابام گفت: »مگه 
از اوضاعش خبر داشــتی؟« گفت: »نه ولی 
قیافه اش تابلوئه کــه خیلی زندگی داغونی 
داشــته.« در همین لحظات بود که دیدم 
قلبــم دارد تلمبه به دســت می آید. ازش 
پرســیدم چه  کار می خوای بکنی؟ گفت: 
»االن چندتا تلمبه درست و حسابی می زنم 
برگــردی.« گفتم: »نمی شــه برنگردم؟« 
گفت: »نه اشتباه شده بود. تو قراره چند سال 
دیگه زجر بکشــی و هنوز جــا داری...« به 
هوش که آمدم، از کار اخراج شــده بودم و 
بهترین پیراهنم را هم از دست داده بودم و 

یک چک بی محل هم کشیده بودم.

صبر کنید کامل بمیرم، بعد!

تماشاخانه
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فلکه اول کوچه اول
یک رابطه دوطرفه  |امیرمســعود فالح| طنزپــرداز اوکراینی صدرنشــین 
انتخابات ریاست جمهوری شده است. ما فکر می کردیم فقط در کشور ماست که این جور 
جابه جایی های شــغلی هســت؛ مثل مســئوالنی که خیلی جدی و حرفه ای طنزپرداز 
می شوند طوری که نقل قولشــان بدون هیچ گونه باالپایین کردن و وررفتن به عنوان طنز 
منتشر می شود. یا کسانی که برای خودشان شاخ فضای مجازی و اینفلوئنسری شده اند و پست ها 
و توییت های الیک خور منتشر می کنند یا مسئوالنی که ناگهان پرده از هیکل ورزشکاری و دوجین َپکشان 
برمی دارند و به  پاس یک عمر هواداری موثر و متعصبانه از فالن تیم و باشــگاه )البته در جهان موازی( آن را 
صاحب می شوند )البته در جهان واقعی(. فقط خدا کند مثل دیگر میراث فرهنگی ما به نام خودشان نزنند. 
گذشــته از اینها اینکه این رابطه که تا به حال یک طرفه بوده و فقط مســئوالن حق داشته اند طنزپردازی 
پیشه کنند، به لطف انتخابات اوکراین دوطرفه شــده و طنزپردازان هم می توانند در مملکت کاره ای شوند 

برای ما مایه امیدواری و جای بسی خوشحالی است؛ خدا قسمت کند.

این وصیت نامه من اســت  |آرزو درزی|   از آن جایی که 
احتماال بعد از مرگم خیلی ها مدعی می شوند که محرم اسرارم بوده اند 
و پیششان درد دل می کرده ام و به همین خاطر  چندین ورژن شفاهی 
از وصایایم خلق خواهد شد، تصمیم گرفتم در یک روزنامه  کثیراالنتشار 
وصیت کنم تا همه چیز شفاف باشد  و دیگر حرف و حدیثی نماند.   1. با درآمد 
طنزنویسی احتماال پول و پله ای نخواهم داشت و اگر برای آن یک ِقران دوزاِر ته حسابم 
 وصیت کنم، خودم را سبک    کرده ام. بنابراین، این بخش را کال به قانون واگذار می کنم.   
 2. رمز موبایل و لپ تاپم چهارتا یک اســت. اگــر ارور داد، چندبار دیگر امتحان کنید تا

 باز شود.   3. عکســی که می خواهید برای مراســم قاب کنید را از پروفایل پیکچرهایم 
بردارید. ترجیحا عکســی که در آن متفکر به نظر برســم و  از نیمرخ چپم باشد.  4. اگر 
کسی سِر مزار گریه  فیک می کرد و الکی تو سر و کله اش می زد، از ثلث اموالم یک گلوله 

حرامش کنید.  5. به اقــوام دوری که می خواهند در مورد محل دفــن، مکان برگزاری 
مراســم و بقیه مســائل اظهارنظر کنند، اجازه صحبت ندهید. به  طور کلی هیچ کس 
در مورد مراســم من حق ندارد حرفی بزند، به جز خواهرم.    6. اگر کســی ادعا کرد که با 
لباس سفید و در یک جای سرســبز به خوابش آمده ام، چرت محض می گوید. من اگر 
هم بخواهم به خواب  کسی بروم، آن شخص تام هاردی خواهد بود.  7. حواستان باشد در 
متن های اعالمیه، پالکاردها و نوشته های روی سنگ قبر، فاصله  بعد از ویرگول رعایت 
شود و هیچ کدام هم  غلط کسره نداشته باشــد؛ که اگر داشته باشد روحم تا ابد در عذاب 
خواهد بود.  و درنهایت اگر می خواهید واقعا شــادروان شوم، در مراسم ختمم شیرینی 
ناپلئونی بدهید که میهمان ها را تماشــا کنــم و هارهار بخندم.  امیــدوارم به وصیت 
 عمل کرده و چهارتا یک را چندبار زده باشــید و موبایل و لپ تاپم برای همیشــه قفل

 شده باشند. 

اشک جاری می کند بوی پیاز
چشمتان را می نماید نیمه باز

قیمتش را چون بدانی می شود
اشک ها افزون و پرسوزوگداز!

ارمغان زمان فشمی #شهرونگ

بوی پیاز
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