
صداوسیما: ولی بزنیم به 
تخته بیشتر بهش می خوره!

تریاک و مشروبات الکلی در لیست کاالهای ممنوع وارداتی

    کارگردان برنامه: نورپردازی رو حال کردید؟
    اختالسگر: هان؟! چرا تا یکی رو می گیرند شما گیر می دید به من؟

    نماینده مجلس: ولی فیفا نباید اجازه بده
تیم های اروپایی بازیکن آفریقایی بیارند توی تیم ملی شون!

    مومیایی: برای باباکرم حرفه ای کسی هست؟
#اتاق_بی_فکری_صدا_سیما #نفرت_پراکنی #مائده های_ایرانی #شهرونگ

پخش اعترافات دختر 17ساله از صداوسیما

قاچاقچی: َجووونیم لب مرز 
به فنا رفت!
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گمشدگان
وقت گل نی!

شهرام شهید                ي
طنزنویس
shahraam_shahidi@yahoo.com

بابک: سهیل جان یک لحظه گوشی دستت 
باشه... تلفن را قطع نکنی... خانم؟ خانم جان با 

شما هستم. داری چی کار می کنی؟
مهتاب: نیناش ناش کن... آفرین پســرم... 
مامان قربونت بشه... نیناش ناش... چی میگی 
بابک جان؟ با منــی؟ کاری نمی کنــم دارم از 

نیناش ناش این بچه فیلم می گیرم.
بابک:  واااااااای... گوشــی گوشــی گوشی. 
خانم جان همین حاال پاک کن. فیلمش پخش 
میشه. میگذارن تو اینستاگرام یک وقت، اونوقت 
باید برای نوزادت به جای شیرخشک، کمپوت 
ببری زندان. انگار تو این مملکت نیســتی ها. 
ببخشید سهیل جان. داشتیم چی می گفتیم؟ 
آهان خب یادمه قبال گفته بودی درگیر مقدمات 
اجرای کنسرت-نمایش ســی هستی. اما من 
خوندم فعال این برنامه لغو شده. درست شنیدم؟

سهیل: نه بابا. این کنســرت-نمایش برای 
همیشه لغو شد رفت پی کارش.

بابک: پس چرا خبرگزاری ها از قول همایون 
شجریان نوشــته بودند »این پروژه زمانی اجرا 
می شود که مردم غم ها و نگرانی های معیشتی 

کمتری داشته باشند«؟
سهیل: خب بابک جان، خودمانیم. معنی قید 

زمانی ای که گذاشته نمی شه »وقت گل نی؟« 
بابک: شاید هم حق با تو باشه .گفتی نی، یاد 
نیشکر و شکر افتادم. شنیدی آمار دادند ایرانی ها 

6 برابر مردم دنیا شکر می خورند؟
سهیل:  اگر از من می پرسی، فکر نمی کنم 
مســبب آمار چندبرابر بودن مصرف شکر هم 
شهروندان باشــند. تو این کشور مقامات باعث 

رشد مصرف شکر هستند. نه با تجارتش ها!
بابک: اصال این شــکر آخر دمار از روزگار ما 
درمی آورد. این از مصــرف باالیش، آن از وضع 
حقوق بگیران صنعت نیشــکر. آن هم از تأثیر 

کاشت نیشکر بر شوری آب در...
سهیل: هیس. نگویی ها. 

بابک: چی را نگویم؟
سهیل: همین را. اصال بحث را عوض کنیم. 

جام جهانی را دنبال می کنی؟
بابک: بله. راســتی چرا روسیه وقتی حذف 
شد، روسیه را ترک نکرد؟ پارتی بازی کردن؟ یا 

پوتین حاضر نشد روسیه را ترک کنه؟ 
ســهیل: داری جدی میگی یا شوخی ات 

گرفته؟ 
بابک: چرا شوخی کنم؟ خب مگه همه تیم ها 
بعد از حذف از مسابقات روسیه را ترک نکردن؟ 

فیفا باید با روسیه برخورد کنه... 
سهیل: بی خیال. شما از این بترس که نکنه 
مثل کریمه شبه جزیره دیگه ای را به بهانه حذف 

از جام جهانی مال خودشون نکنن. 
بابک: نه بابا دیگه شــکرخوردن هم حدی 

داره.
ســهیل: باز برگشتی ســر موضوع شکر؟ 
راستی جایی خوندم زنان زیاد کار کنند دیابت 

می گیرند. 
بابک: چه خوب. این دفعــه خانومم بگه از 
بس تو خونه کار کردم ُمردم، بهش میگم باید 
راستی آزمایی بشی. می برمش تست دیابت بده. 
سهیل: به نظر من این کار را نکن. میره تو 
فضای مجازی جست وجو میکنه می فهمه که 
این خبر دنباله هم داشت. دنباله اش هم اینه 

که مردان اگر کم کار کنند، دیابت می گیرند. 
بابک: خب این را بفهمه. چیه مگه؟

ســهیل: دوزاری ات کجه؟ مرد حسابی در 
خاندان شــما همه دیابت دارند. خودت هم که 
در مرحله پیش دیابت هستی. آن وقت نمیگه 
شوهرجان شــما که الالیی بلدی، چرا خودت 

خوابت نمی بره؟ چرا کار نمی کنی؟
بابک:ددم وای. خوب شــد گفتــی. این 

تحقیقات پزشکی هم شده بالی جان ما. 

   یک معتاد: بذارید این یه قلم با همون قیمت قبلش برای ما بمونه!
   دستیار قاچاقچی: مگه قبال آزاد بود و ما خبر نداشتیم؟!

   مسئول یک گلخانه: یه پنج میلیارد وام، از نوع سروش هم به ما بدید!
   آشپزخانه داران پایتخت: الاقل بذارید صادر کنیم!
   مومیایی: برام حرف در آوردند، ما اهلش نیستیم!

#همش_شده_آت_آشغال #چه_چیزهایی_آزاد_بود_ما_نمیدونستیم 
#شهرونگ

رضا شــاهرودی یک انقالب محتوایی در 
کراش های من و همه همنســالن من بود. 
پایان کراش های سبیل دار. مردهای گردن 
کلفت و هیکلی. پایان موقتی برتری عضله 
بر چشم و ابرو و چتری بر زور بازو. اولین بار 
که دیدمش جلوی در دبیرستان بود. پیرمرد 
دستفروشــی موقع تعطیلی دبیرستان ما 
جلوی در بســاط می کرد کــه منبع تامین 
وسایل و تجهیزات عشقی و احساسی ما بود. 
دفترچه خاطرات قفــل دار می فروخت و از 
این پالک های گردنبند که حروف انگلیسی 
داشت و هرکس یواشــکی می رفت و حرف 
اول عشــق خودش را انتخاب می کرد. آن 
روز به خصوص، چند تا پوســتر آورده بود 
از بازیکن های فوتبال. وقتی برای اولین بار 
چشم در چشم پوســتر رضا شاهرودی شدم 
برای چند لحظه قلبم از حرکت ایستاد. موی 
لخت؟ فرق از وسط؟ چطور ممکن بود؟ فرق 
یا از چپ به راســت بود یا از راست به چپ. 
مگر می شــد که مو را از وســط به دو طرف 
برد؟ برای من کــه از فوتبال فقط علی دایی 
و کریم باقری را می شــناختم این یک ترک 
احساســی قوی بود. سبیل نداشت؟ خدای 

من.

رضا شاهرودی مثل بمب در دبیرستان ما 
صدا کرد و باعث تجدیــدی نصف بچه های 
کالس شد. مشکل اصلی تعداد زیاد رقبا بود. 
از ســی ودو نفر دختری که تو کالس بودیم 
بیست وهشت نفر عاشــقش بودند و برایش 
جان می دادند. البته به جز معلم بهداشــت، 
ناظم، مسئول بوفه و معلم ادبیاتمان که این 
آخری از همه نابودتر بود و عکس شاهرودی 
را چســبانده بود صفحه اول کتابش و وقتی 
مدیرمان چشــمش به آن خورده بود؛ الکی 
گفته بود: »این یه شاعر خیلی بزرگه که غزل 

و شعرهای عاشقانه خیلی خوبی میگه«. 
از چهار نفر باقی مانده دو تا عاشــق نیما 
نکیسا بودند. یکی افشین پیروانی )که موی 
لخت داشت و سبیل و یک جورهایی تلفیق 
ســنت و مدرنیته بود( و آخری هم به خاطر 
سلیقه خاصش عاشــق محمد خاکپور بود. 
یعنی میزان تقاضا منطقی بود و فقط عرضه 
کم کراش باعث ایجاد حباب شده بود. شما 
فرض کن در یک محیط بسته مثل کالس 
درس، بیست وهشــت تا عاشق سینه چاک 
)که معشوق همه شــان هم یکی است( هر 
روز با هم زندگی کنند. جنگ ســختی بود. 
اگر یک لحظه حواست پرت می شد، عکس 

شــاهرودی را از تو کیفــت می زدند. کارت 
بازی اش که زیر عکســش تعداد بازی های 
ملی و تعــداد گل هایش را نوشــته بود؛ با 
قیمت بــاال در بازار ســیاه نزدیک آبخوری 
به فــروش می رفت و دکه روزنامه فروشــی 
به خاطر فــروش روزنامه هایــی که عکس 
شاهرودی داشــت ســه برابر روزنامه های 

عادی پول می گرفت. 
برای پیروزشــدن در این رقابت سخت، 
از صــاف کــردن موهای وزوزی ام شــروع 
کردم. یــک نفر با آن موهــای لخت فرق از 
وسط چطور می توانســت از منی که هر روز 
صبح سه ســاعت موهایم را شانه می کردم 
تا وزوزهایش از تو هم باز شــوند عالقه مند 

شود؟ 
در گام دوم ســعی کــردم بــه فوتبــال 
عالقه مند شــوم. این کار را بــرای نزدیک 
شدن به رضا جانم شروع کردم ولی تاثیرش 
برعکس بــود. دیــدن فوتبال های خارجی 
همان و بــاز شــدن پنجــره ای جدید به 
کراش های جذاب همان: مالدینی. دل پیرو. 

باتیستوتا. بکهام.
آغــاز فصــل جدیــدی از زندگــی من: 

کراش های بین المللی.

رضا شاهرودی: زلف بر باد مده
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پیس، هوی و بچه!  | شــهاب نبوی|   از همان اول، ما 
از آن خانواده هایش بودیم که عشــق و عالقه بیرون و درون 
و کال همــه جایمان موج می زد. مثال همیشــه مامان، بابا را 
با کلمه عاشــقانه »هوی« خطاب قرار می داد. این قدر به بابا 
»هوی هوی« کرده بود که این ملکه ذهن ما هم شده بود و هروقت 
نان خشکی می آمد توی کوچه  و داد می زد: »هووووی، نون خشکیهههه.« ما 
همان »هوی« اول را که می شــنیدیم، فکر می کردیم بابا آمده و می دویدیم 
توی کوچه. حتی یه چندبــاری خود بابا هم وقتی این صدا رو شــنیده بود، 
سرش را تا زیر ناف از پنجره برده بود بیرون تا ببیند چه کسی دارد صدایش 
می کند. خب مامانم کال آدم خشــکی بــود و  زیاد عاطفــی نبود؛ در عوض 
بابا خیلی عاشــقانه مامان را صدا می کرد و لقب مامــان »پیس پیس« بود. 
یعنی بابا هروقت می خواســت صدایــش بزند، می گفت: »پیــس پیس، بیا 

اینجا!« یا »پیس پیس، یه چایی میاری؟« یا حتی خیلی  عاشــقانه تر، بارها 
 دیده بودم کــه بهش می گوید: »پیس پیس، عاشــقتم. پیس، پیس برو منم

االن میام.«
منم »بچــه« بودم. یعنی نه اینکه بچه باشــما؛ یعنــی در واقع بچه بودم، 
اما عالوه بر اینکه بچه بودم، اســمم هــم »بچه« بــود. دور از جان مثل این 
گوسفندها که با اسپری روی شان می نویسند که صاحبشان چه کسی هست 
تا با بقیه قاطی نشــوند، مامان، بابای منم لقب همدیگــر را با  »بچه« قاطی 
می کردند و من را صدا می زدند. مثال بابام همیشه می گفت: »پیس بچه، برو 
نون بخر.« یا مامانم می گفت: »هوی بچه، این آشــغاال رو بذار جلوی در...« 
االن هم ســر پیری می خواهند برایم یک خواهر به دنیا بیاورند. دارم ســوت 
زدن یادشان می دهم که اسم خواهرم را هم بذاریم »سوت.« حاال چون دختر 

است سعی می کنم، سوت بلبلی یادشان بدهم.

فلکه اول کوچه اول
| ارمغان زمان فشمی|

شنبه موعود

شنبه  بگویم این به خود: چنین کنم چنان کنم

بس که به نزد این و آن، وعده به شنبه افکنم

یــاد گرفته ام ولــی راز مهم شــنبه را

شــنبه ها درون  نیســت  موفقیتی  هیچ 

باقی هفته را ولی نه ایــن کنم نه آن کنم

شنبه به شنبه خویش را از همگان نهان کنم

گوش بده که راز را توی دو خط بیان کنم:

خربزه هست آب و من باس)!( که فکر نان کنم!

|  حنا حیدری|


