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تــــه نشین

ود مرعشی

زیر نظر مسع ی انصاری
نیست :هان
کارتو

مسابقهتلفنی
شاگرد
قصاب

سوپرمن در تهران
حسام حیدری

طنزنویس

هر خانوادهای مشکالتی دارد و مشکل بزرگ خانواده ما برادرم بود .متأسفانه باسواد و
فرهیخت هبود.داستانمینوشت.درروزنامهکارمیکردوجزاسمکتابهاونویسندهها
و اطالعات بهدردنخور این طوری ،هیچ چیز دیگری بلد نبود .نه از دالر سر در میآورد.
نه ســـکه .نه میدانســـت چه وقت باید بخرد و نه میدانست چه وقت باید بفروشد.
همیشهسرشتوکتاببودوهمینشدهبودباعثسرشکستگیوخجالتمنوبقیه
خانواده .تا اینکه مدیرمسئول روزنامهشان افتاد زندان و برادرم دست از پا درازتر آمد
خانه و نشست روی کاناپه .تنها کاری که از صبح تا شب میکرد کتاب خواندن و نوشتن
بود .حتی نرخ طال را هم چک نمیکرد.
یک روز بعد از ظهر ،ولو شده بودم روی کاناپه که موبایلم زنگ خورد و یک آقایی
گفتکهازشبکهسهوبرنامهمسابقهتلفنیتماسگرفتهوخواهشکردکه«:آقا،جان
مادرت بیا تو مسابقه ما شرکت کن .شرکتکننده نداریم داره آبرومون میره» اولش
فکر کردم که ســـرکاری است و بعد تلویزیون را روشـــن کردم و دیدم که نه واقعاً روی
خطم .مسابقه شروع شد و مجری شروع کرد به سؤال کردن ولی من جواب هیچ کدام
از ســـؤالها را بلد نبودم .به مجری گفتم« :ببخشید صداتون قطع و وصل میشه» و
پریدم تو اتاق و از برادرم جواب چند تا از ســـؤالها را پرســـیدم .همه درست بود و آن
روز ظرف  10دقیقه  200هزار تومان پول بردم .تازه اگر خریت نمیکردم و گول مجری

را نمیخوردم و صندوق شماره چهار را با شماره دو عوض نمیکردم شاید جایزه دو
میلیونتومانیراهممیبردم.
این شـــد که ماجرا را با بقیه اعضای خانواده در میان گذاشـــتم و ایده یک بیزنس
درستوحسابیبهسرمانزد:زدیمتوکارمسابقهتلفنی 12-10.تاخطتلفنخریدیم
و از صبح مینشستیم پای تلویزیون و هرچی مسابقه بود شرکت میکردیم .پدرم با
مگسکش میایستاد باال سر برادرم و مجبورش میکرد همه سؤاالت را جواب بدهد و
منومامانمبالهجههاوصداهایمختلفتوهمهمسابقاتشرکتمیکردیم.
فوقالعاده بود .ظرف دو هفته ،کلی پول به جیب زدیم و پولها را سرازیر کردیم
تو بازار ارز و بعد تبدیل کردیم به طال و کلی دارو خریدیم و احتکار کردیم و حســـابی
وضعمان توپ شد .فقط حیف که برادرم توان بدنیاش ضعیف بود و با چند تا چک
و لگ ِد بابا ،از خانه فرار کرد و متواری شد .من نمیفهمم این کتاب با مغز این جوانها
چهمیکندکهاینطورخانوادهگریزوضعیفبارمیآیند.

احمدرضا کاظمی
طنزنویس

به خاطر عشقمون ،اسپاگتی رو هورت نکش!
علی بایبوردی
طنزنویس

متأسـ ــفانه فضای مجازی روی من خیلی تأثیر میذاره .مثالً یه توئیت خوندم که نوشـ ــته بود« :اگه دوستش داری،
م دوستت
بهش بگو .»...دیدم خیلی الیک خورده ،مطمئن شدم که حتماً راه درستیه .من هم رفتم و بهش گفت 
دارم .متأسـ ــفانه اون هم خیلی اهل فضای مجازی بود و بهم گفت مرسـ ــی .من بهش گفتم جواب دوستت دارم
مرسـ ــی نیست و این شوخی قدیمی شـ ــده ،باید بالک میکردی .که همون موقع بالکم کرد .رفتم در خونهشون و
بهش گفتم من قصدم ازدواجه ،ببین توی توئیتر هم میگن دختر شهریوری جذابه ،تو هم که شهریوری هستی.
همونجا یه کتاب از جیبش درآورد گفت ببین من یه شهریوری مغرورم تو یه اردیبهشتی مهربون ،طبق طالعبینی
م ولی من عاشقتم .اون هم گفت لیاقت تو خواهر من است که از من
ما نمیتونیم با هم ازدواج کنیم .بهش گفت 
م بگی اگر عاشقم
زیباتره و پشت سرت ایستاده .گفتم االن باید برگردم و ببینم که کسی پشت سرم نیست ،بعد به 
بودی پشت سرت را نگاه نمیکردی؟ تا کی میخوای این جمالت قصار رو بذاری توی استوریت؟
گفتش نه واقعاً خواهرم پشت سرته .برگرد ببینش .تازه من شهریوری نیستم .مهر ماهیام .مامان و بابام برای
اینکه نیمه دومی نباشم شناسنامهام رو شهریور گرفتن.
تو ادامه صحبتاش بهم گفت از ابراز محبت من خیلی خوشحاله اما من و خواهرش زوج خوبی میتونیم باشیم
برای هم ،چون من یه اردیبهشتی هستم و خواهرش یه آبانی.
اونگفتکهاردیبهشتیهاخیلیآرومنوآبانیهاخیلیجذاب
و مغرور و تو دل برو هسـ ــتن .گفتم آهان مثل رئیس جمهوری
سابقکهآبانیبود.گفتآره دقیقاً.
خالصه به کسی که دوستش داشتم ،گفتم دوستت دارم،
اما با خواهـ ــرش ازدواج کردم .دختر خیلی خوبی بود و واقعاً
تمام ویژگیهای یه همسـ ــر خوب رو دقیقـ ــاً طبق طالعبینی
داشـ ــت .مثالً خیلی مهربـ ــون و صادق بود کـ ــه البته خودش
میگفتبزرگترینایرادشه.
زندگیمون ایدهآل داشـ ــت میگذشت که یک روز رفتیم
رسـ ــتوران .مـ ــا یـ ــه اخالقمون به هـ ــم نمیخـ ــورد .من خیلی
وسواسـ ــی و منظم بودم ولی اون شـ ــلخته و کثیف بود .بهش
هـ ــم میگفتم تو خیلی کثافتی ولی فکر میکـ ــرد دارم قربون
صدق ـ ـهش میرم .اون عاشـ ــق این بـ ــود که تو یه بشـ ــقاب غذا
بخوریم و دو تا نی بذاریم تو یه لیوان .اما خب متأسـ ــفانه من
این حرکات رو دوسـ ــت نداشـ ــتم .یه بار که نیاش رو داشـ ــت
میکرد توی نوشـ ــابه من گفتم بس کن دیگه .برو تو اتاقت به
کارهای زشـ ــتت فکر کن .ولی خب آبانیها یه ویژگی منحصر
ن داری ازشون تعریف میکنی.
به فرد دارن و اون اینه که هر چقدر تخریبشون کنی باز لبخند میزنن و فکر میکن 
احسـ ــاس کردم توی اون کتاب طالعبینی یه چیزهایی نوشـ ــته شـ ــده که من نخوندم .مثالً اینکه اردیبهشتیها
بهدلیل وسواسـ ــی بـ ــودن نمیتونن با آبانیها ازدواج کنن .مـ ــن ادامه اون کتاب رو خونـ ــدم و دیدم علت خیلی از
مشکالت رو ننوشته .متأسفانه فهمیدم که طالعبینی خرافاته و من نباید زندگیم رو بر اساس کتاب جلو ببرم برای
همین رفتم سراغ توئیتر ،منبع موثق و تأثیرگذار خودم .دیدم یه کاربری نوشته:
از کسی که کنارش خوشبخت نیستی جدا شو
از کسی که کنارش خوشبخت نیستی جدا شو
از کسی که کنارش خوشبخت نیستی جدا شو
و من جدا شدم و فهمیدم
احساساتم رو نباید به کسی بگم
احساساتم رو نباید به کسی بگم
احساساتم رو نباید به کسی بگم

موشها و باواریاییها

(قسمت اول)

مهرشاد مرتضوی

طنزنویس

درخواست طالق از آقای کاف.خ
طالقگاه

پدرام ابراهیمی
طنزنویس

کبودیهایصورتزن،دههشصتیهایمجلسرایادشیچین ُن هاژدها(ازخوبهای
لیانگشانپو) میانداخت .هرازچندگاهی تیکاش فعال شده و مانند علی دایی هد
میزد .ب ه جای شوهر ،وکیلی معلومالسبیل ،با پوششی نزدیک به کراوات ،در دادگاه
حاضر شـــده بود .مستند شوک شبکه ســـه از این دادگاه با شانزده دوربین ثابت و سه
دوربین پرتابل تصویربرداری میکند .قاضی از خانم میپرسد« :شما از آقای کاف .خ
دست بزن داشتند؟»
شکایت و درخواست طالق کردید .چرا؟ ِ
زن«:معلومنیست؟»
قاضی«:چیزیهممیکشیدند؟»
زن « :سنگین! طوری که یک بار معتمدین محل به منزل ما آمدند و براش کراک
آوردند و گفتند بیا اینو بکش ،اونا رو نکش!»
قاضی«:وقتیخمارمیشدندرفتارخاصیداشتند؟»
زن با دست جلوی چشمانش را میگیرد« :وقتی خمار میشد دیگه حالیش نبود
چیکار میکنه ،حتی یه بار گفت باید بری استادیوم آزادی فوتبال ببینی! کثافت!» (به
زمینتفمیاندازد)
قاضـــی« :خانم ،بچهها تازه زمین رو تمیز کردنـــد .خب ...خرجی نامتعارف هم
میداد؟»
زن« :دالر میداد جناب .ایناها (از کیفش یورو درمیآورد) من مشـــکوک شدم .یه
شـــب جمعه  -خدا امواتتون رو بیامرزه ،مخصوصاً اموات منظوره  -با روشـــن کردن
شمعوپختنغذاوپوشیدنمانتویموردعالقهاشخرشکردم،بعدشامکهحسابی
دوغ گیجش کرده بود گفت عزیزم من یکی از جرثومههای فساد متصل به دولتم .به
خواهرتنگو».
اینجاوکیلشوهردستبلندمیکند«:اعتراضدارم».
قاضی« :شما فعالً اس بده محض احتیاط برای خودت وثیقه جور کن شاید الزم
ک زدن ،سوء رفتار دیگهای هم داشتن؟»
شد! (رو به زن) بجز کت 
چانـــه زن میلرزد« :کشـــت ه مرده مذاکره بود .هرچی من ُهلش میدادم ســـمت
استواری و اقتدار ،باز میگفت مذاکره( .اشکش درمیآید) چه فرصتسوزیهایی کرد
آقایقاضی!»(هقهق)
قاضی تشر میزند« :خانم محترم ،یه جای کار میلنگه؛ اینهمه تباهی و فساد رو
دیدید و تازه االن صداتون دراومده؟»
وکیلخوشحالمیشود«:منممیخواستمهمینو»...
قاضیروبهراهرو«:سرواناصالنی،اینآقای سیبیلوروببریدحیاطگیالسچیدن
کشبهمتوجهاینمسائلشدید؟»
یادشونبدید!(روبهزن)میگفتم؛شمای 
زن« :نه ،وقتی شستم خبردار شد که فهمیدم دنبال فیلترشکن میگرده .روزی که
فهمیدم این مرد پیامرسان سروش رو نصب نمیکنه و بر استفاده خبیثانه از تلگرام
اصرار میورزه ،به خودم گفتم زن ،این دیگه خشـــونت خانگی و اعتیاد و فساد مالی
و اینا نیســـت .به پا خیز! (بچههای مستند شوک این صحنه را با استفاده از تکنولوژی
 intelبهصورت ماتریکســـی فیلمبرداری میکنند .یکی از همکاران نیز به وجد آمده،
ناخـــودآگاه تیرهوایـــی در میکند که موجب حل مشـــکل پرونده دعـــوا در طبقه باال
میشود)
قاضی« :دخترم ،من حکم طالقتون رو صادر نمیکنم .شـــما به شوهرتون زنگ
بزنیـــد و با محبت و مانتو و اینا خرش کنیـــد ،به محض اینکه اومد خونه ،زنگ بزنید
بیاییمادامهمستندروتویخونهشماضبطکنیم!»
ساتناوایلآشناییمون!آّرّرّره!»
چشمانزنبرقمیزند«:مانتوخفاشیلبه ِ

سالها پیش در یکی از روستاهای باواریا به نام پورگن ،مردم بسیار ثروتمند بودند و از راه تولید و پلمب کردن دلستر،
پول زیادی به دست میآوردند و زندگی راحتی داشتند.
در یکی از روزهای گرم تابستان ،جشنی میان بازار شهر برپا شده و همگی وسط بودند که یکی از سربازان دوان دوان
نزدیک شـــد و فریاد زد« :موش! موشها همه جا را گرفتهاند و دارند نزدیک میشـــوند ».مردم آنقدر دلستر خورده
بودند که تا گوششان پر شده بود ،پس ابتدا فکر کردند اشتباه شنیدهاند ،بعد تصور کردند که حضور موشها هم نام
برنامه بعدیســـت که قرار است در جشن اجرا شود و سورپریز شهرداری است .کم کم حس کردند زمین زیر پایشان
میلرزد و باز هم آن را از اثرات دلســـتر دانســـتند .ولی شدت لرزهها مدام بیشتر شد و از دور ،هزاران موش به سمت
میدانمرکزیشهرهجومآوردند.موشهابهمیدانریختندوابتدابهسراغدلسترهارفتند.همهدلسترهاراخوردندو
قهقهه سر دادند و سپس به سراغ غذاها رفتند و آنها را هم جارو کردند.
چند ســـاعت بعد ،موشها همه جای شـــهر پراکنده شـــده بودند و هر چیز قابل جویدنی که گیرشـــان میآمد
میجویدند.آنهابهگربههاکههیچ،بهگوسفندهاهمرحمنمیکردندوهمهراآزارمیدادند.داخلخانههاهموضع
بهتر نبود .در کیسه برنج موش پیدا میشد ،داخل گلدان ،کمد لباس ،حمام ،روی درخت ،روی پر پرنده و روی ابرها
هم موش خانه کرده بود .زندگی مردم به کلی مختل شده و همه شهر به هم ریخته بود.
مردم از این وضع کالفه شـــدند و به ســـراغ شهردار رفتند .با اعتراض به او گفتند« :ما این همه مالیات و عوارض
میدهیم که در چنین شرایطی به دادمان برسید .یک فکری بکنید!» شهردار مردم را آرام کرد و گفت« :باید مراحل
قانونی از طریق شورای شهر جلو برود و در نهایت هر کاری تصویب شد ،شهرداری همان را انجام میدهد .احتماالً
در مرحله اول ،طرح حمله به گربهها و سایر حیوانات خانگی را تمام کنیم ،بعد میرویم سراغ موشها ».مردم که
حتی از وجود چنین طرحی نیز بیخبر بودند ،حیواناتشان را در پستوی خانه نهان کردند و گفتند« :دیگر گربهها هم
نمیتوانندموشبگیرند.زیراموشهابشدتقویشدهاندوتعدادشانهمخیلیزیاداست.هیچحیوانیازپساین
جانوران موذی بر نمیآید ».شهردار خودش را مظلوم کرد و گفت« :فکر کنین منم یکی از حیوونای خدا .چه کاری از
دستمنساختهس؟»مردمبهاوگوشزدکردندکههیچحیوانیسالیخیلیسکهمالیاتنمیگیرد.شهردارمجدداً
گفت«:خبپسداخلکانالهایفاضالبمرگموشبریزیم».
مـــردم گفتند« :مرگ موش دیگر بیفایده اســـت و بـــرای موشها حکم پودر پروتئین و کراتیـــن را دارد .هر چه
میخورندبیشترحجممیآورند».
شهردار جواب داد« :تک تیرانداز استخدام میکنیم ».مردم پرسیدند« :هزاران موش را چطور میخواهید با تک
تیرانداز شکار کنید؟» شهردار به فکر فرو رفت و بعد از دقایقی گفت« :پس با اجازه تون من یه موز برمیدارم میرم.
اآلنچیزدیگهایبهذهنمنمیرسه.بذاریدشورابودجهقضیهروتصویبکنهببینیمچقدردستمونومیگیره،بعدیه
کاریشمیکنیم».ورفتتاباشوراجلسهبگذارد.
ادامهدارد...

شب رؤیایی

محمدعلىبهشتى

طنزنویس

صدوچهل وهفت تومن بیشتر ت ِه حسابم نمونده بود .تازه یادم افتاده بود که فردا دویست وپنجاه تومن قسط دارم.
ساعت یک شب بود ،با خودم گفتم مىرم تو خیابون تا صبح مىچرخم و صد تومن رو درمیارم .استارت زدم .باک
خالى خالى بود .سى تومن بنزین زدم .شب کارى بدون سیگار امکان نداشت .لعنتى نخى نمىداد ،یه پاکت گرفتم
ِ
دوازده تومن .نیم ساعت چرخیدم ،مسافر نبود که نبود .به اون غذا کثیفى که ابوالفضل خیلى ازش تعریف مىکرد
و بیست و چهارساعته باز بود نزدیک بودم .گفتم یه چى بخورم ،بعد دیگه کار کار کار! بیست وپنج تومن پول غذام
شد .چربیش زیاد بود و داشت اذیت مىکرد .یه آب میوهفروشى پیدا کردم .ده تومن یه آب انار خوردم بشوره ببره.
پشت چراغ قرمز یه بچه پرید شیشه رو پاک کنه ،گفتم نقد ندارم عمو! کارتخوان درآورد ،پنج تومن کشید .غذا و آب
میوه سنگینم کرده بود .یه چرخى کنار خیابون پیدا کردم .حالم رو که دید گفت باید چاى معجونى بزنى ردیف شى.
ده تومن پول چاییم شد! باالخره یه مسافر خورد .به مقصد که رسیدیم دست کرد تو جیبش ،یهو رنگ از روش پرید!
داد زد حاجى کیفم رو زدن ،چه خاکى تو سرم کنم؟! همینطور که داشتم فکر مىکردم فردا از کى مىتونم پول قرض
بگیرم ،الستیک ماشین ترکید! زاپاس هم پنچر بود! ماشین رو گذاشتم همون جا با باقى پولى که واسم مونده بود
یه دربست گرفتم فقط خودم رو رسوندم خونه!

