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شهر زیبا
 مدیریت ارزی را

به مامان ها بسپارید

حسام حیدری
طنزنویس

حاال که دو روز است دالر از خر شیطان پایین 
آمده و دارد حالش خوب می شــود؛ وقت آن 
است که فکر مناســبی برای مدیریت آن کرد 
که در آینده این اتفاقات تکرار نشود. پیشنهاد 
ما این اســت که مدیریت ارزی کشور کال به 
مامان ها سپرده شود و برای این پیشنهاد دالیل 

زیادی هم داریم:
یک - مامان ها، هرچی جــوش و کورک و 
خال روی ســر و صورت بچه هایشان ببینند؛ 
می ترکانند. برای همین مطمئنا اجازه نخواهند 
داد که دالر حباب پیدا کند و ســریع سوزن و 
موچین و بقیه ابزار کارشان را آورده و حباب را 
همان اول کار می ترکانند و اجازه نمی دهند کار 

به جاهای باریک بکشد.
دو - مامان ها شجاعت کافی را برای هر نوع 
مدیریتی دارند. شما چه کسی را سراغ دارید 
که وسط پخش زنده بازی ایران در جام جهانی 
تصمیم بگیرد میز تلویزیون را گردگیری کند؟ 
ولی مادرها کاری به این کارها ندارند. می خواهد 
طارمی بازی داشته باشد یا کریستین رونالدو. 
می خواهــد فینال جــام قهرمانان باشــد یا 
بازی های دســته یک. وقتی تصمیم بگیرند 
میز تلویزیون را گردگیری کننــد؛ این کار را 
انجام می دهند و هیچ کس هم نمی تواند مانع 
کارشان شود. چنین اراده ای قطعا برای مدیران 

ارزی کشور الزم است.
ســه - مامان ها مســئولیت پذیرند. کلیه 
مدارکت بــا یک میلیــون تومان تــراول تو 
جیب شــلوارت بوده و رفته تو لباسشــویی؟ 
خب رفته که رفتــه. مامان ها مثــل بقیه از 
زیر مسئولیت شــان در نمی رونــد آنها صاف 
می ایستند مقابلت و تو چشمانت زل می زنند 
و می گویند: »مــن شــلوارت رو انداختم تو 
لباسشویی. مشــکلی داری؟« و اگر مشکلی 
داشــته باشی بالفاصله شیرشــان را حرامت 
می کنند. آنها یک بار شیر می دهند ولی صد بار 
حرامش می کنند. حتی اگر شیر خشک بدهند 
هم باز حرامش می کنند. پس با آنها چانه نزنید. 
فقط کافی اســت مدیریت ارزی کشــور را به 
آنها بسپارید تا ببینید چه دماری از دالل ها و 

محتکران در خواهند آورد.
چهار - مامان ها اســاتید بالفطره تخصیص 
ارزند. آنها چهارهزار تومان پول کف دست بچه 
می گذارند و انتظار دارند با آن ســه تا تخم مرغ و 
یک کیلو ســیب زمینی و دو تا نان بخرد و تازه از 
بقیه اش برای خودش بستنی هم بخرد. تخصیص 
ارز را به آنها بســپارید تا ببینید چطور برای یک 

قرانش از وارد کننده ها حساب می کشند.
پنج - مامان ها اهل بحث و پاســخ گویی اند 
و در هیچ مناظره ای کــم نمی آورند. آنها برای 
همه سوال ها یک جواب از پیش تعیین شده 
دارند: »هنوز مادر نشــدی که بفهمی.« این 
جمله یک اَبرپاسخ اســت که در جواب همه 
سوال ها می تواند اســتفاده شود. مامان چرا تو 
غذا این همه سنگ هست؟ هنوز مادر نشدی 
که بفهمی. مامان چرا همه وســایل اتاق منو 
ریختی تو سطل آشــغال؟ هنوز مادر نشدی 
که بفهمی. مامان چرا این مهمونی زنونه هات 
تموم نمی شه؟ هنوز مادر نشدی که بفهمی. از 
دو حالت خارج نیست: یا شما پسرید که قطعا 
هیچ وقت مادر نخواهید شــد و یا دخترید که 
اگر مادر شوید خودتان از همین استدالل برای 
بچه های خودتان استفاده می کنید. پس هیچ 

وقت نقیضی برای این استدالل پیدا نمی شود.
حقیقتش این است که تا آخر هفته می توانم 
دلیل برای این موضــوع اقامه کنم ولی چون 
ستون پر شده و شما هم مطمئنا قانع شده اید؛ 
ادامه نمی دهم. پس مدیریت ارزی کشور را به 

مامان ها بسپارید.

داود نجفی
طنزنویس

من و آتوســا چندســالی بود که ازدواج 
کرده بودیم. از همان اول فقــط با هم دعوا 
می کردیم. دونفــری خوب بلد بودیم چطور 
حال هم  را بگیریم. خیلی دوســت داشــتم 
یک  روز کــه از خواب پا شــدم ببینم برای 
همیشــه رفته و یک نامــه  خداحافظی هم 
گذاشــته باالی ســرم، یا با رژلب روی آینه 
نوشته باشد )برای همیشه رفتم، دنبالم نیا 
لطفا( ولی خب لعنتــی حتی یک دقیقه هم 
از خانه بیرون نمی رفت چه برســد به اینکه 
برای همیشه ترکم کند. جرأت طالق دادنش 
را هم نداشــتم، چون 1368 تا سکه مهرش 
کرده بودم. برای حل این معضل دســت به 
دامان بابام شــدم. بابا همین طور که داشت 
به داداشم دانیال دیکته می گفت، رو به من 
کرد و گفت:   »ببین باید هرچی زودتر بچه دار 
بشین« از روی مبل بلند شدم و رفتم نشستم 
پیش بابا که اگه بخــواد نصیحت مردانه ای 
بکند، خجالت نکشد. بعد آرام پرسیدم: »آخه 
بچه؟ من آتوســا رو نمی تونم تحمل کنم، 
بعد بچه دار هم بشیم؟« بابام کتاب را بست 
و به دانیال گفت: »پاشو برو تو اتاقت خودت 

بقیه دیکته ت رو بگو، یه غلطم داشــته باش 
که نوزده بشی معلمت شک نکنه« بعد رو به 
 من گفت: »ببین داود من و مامانت هربار دعوا 
می کردیم و از هم سیر می شــدیم، یه بچه 
می آوردیم، پونزدهمیشم که االن توی راهه 
واسه پارساله، بعد کتکی که به داییت زدم، 
مامانت می خواست بذاره و بره که باز تصمیم 
گرفتیم بچه بیاریم، بچه که بیاد تا یه ســال 
خوبیم با هم، بعد یه ســالم بچه  بعدی، االن 
می بینی که سی ساله باهمیم، تازه این طوری 
بخوادم طالق بگیره، در ازای گرفتن حضانت 
بچه باید مهریه ش رو ببخشــه.« پیشنهاد 
خوبی بود. رفتم خانه و ماجرا را برای آتوســا 
تعریف کــردم. اول زیربار نمی رفت ولی بعد 
به  خاطر هردونفرمــان قبول کرد. ماه پنجم 
بارداری فهمیدیم سه قلو هستند. آتوسا راه 
می رفت و بــه خودم و بابــام فحش می داد. 
مجبور بودم تحمل کنم، تــا بچه ها به دنیا 
بیایند و آتوسا وقتی چهره  معصوم و زیبایشان 
را ببیند، یا اخالقش تغییر کند یا مهریه اش را 
ببخشد و بچه ها را هم ببرد. پا قدم سه قلو ها 
به خودم رفتــه بود. با دنیا آمدنشــان همه 
چیز گران شد، با هربار باال رفتن سکه و دالر 
آتوسا بیشــتر روی اعصابم می رفت. طوری 
شــده بود که به  جای شــیردادن به بچه ها 

فقط مشغول چک کردن قیمت سکه و دالر 
بود. هربار که دالر باال می کشــید، دعوا به پا 
می کرد و تهدید می کرد مهریه اش را به اجرا 
می گذارد و پدرم را درمی آورد و هربار قیمت 
سکه پایین می کشید، به بچه ها شیر می داد 
و به بابام کلی فحش می داد کــه این نان را 
توی سفره مان گذاشته. در هردوصورت پدر 
بیچاره ام مورد عنایت قرار می گرفت. تا اینکه 
یک شــب قیمت ســکه و دالر دوباره پایین 
کشید و مثل قبل شــد، این بهترین فرصت 
بود کــه در یک ضدحملــه دروازه حریف را 
باز کنم. به آتوســا گفتم: »پاشو برو از خونه 
من بیــرون، مهریه ت رو مــی دم، بچه ها رو 
هم نمی ذارم ببینی.« آتوسا که انگار منتظر 
چنین حرفی بود، خیلی خوشحال وسایلش 
را جمع کرد و همین طور که داشت می رفت، 
گفت: »تو دادگاه می بینمت، بچه هاتم مال 
خودت.« نفهمیدم چرا این داســتان جواب 
نداد. خداراشــکر همان طور کــه باالرفتن 
قیمت سکه حباب نبود، پایین آمدنش حباب 
بود و من االن عالوه بر اینکه ماهی یک سکه 
مهریه  می دهــم، باید هزینه هــای نجومی 
پوشک و شیرخشــک را هم پرداخت کنم. 
درست است که آتوســا به دنیایشان آورده 

ولی من افسردگی زایمان گرفته ام.

افسردگی زایمان

تماشاخانه
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قدم نحس! |شهاب نبوی|   بعد از چند  سال برگشتم تهران 
و مســتقیم رفتم خانه پدری. مامان خیلی خوشحال شد و گفت: 
»ایشااهلل داغت به دلم بمونه مادر، دلم خیلی برات تنگ شده بود. 
ایشااهلل خیر نبینی، کدوم گوری بودی پســرم؟ مگه نگفتی میرم 

اون طرف هم جیگــر می خورم و میام؟ این همه مــدت توی کوه بودی؟ کوه، از 
آخه مگه تو بز کوهی هســتی مادر؟« برای مامان توضیــح دادم که کجا بودم. قانع 
شد و رفت تا ســبزی قورمه بخرد و برایم قورمه ســبزی بپزد. جلوی تلویزیون ولو 
شــده بودم و داشــتم میزگرد تلویزیونی را می دیدم. مثل اینکه دوباره دانشمندان 
ژاپنی به این نتیجه رســیده اند که دیدن ســریال های ایرانی برای سالمت روح و 
روان بسیار مناسب است. در همین لحظات بابا وارد خانه شد. خودم را جمع و جور 
کردم تا به استقبالش بروم. دویدم ســمتش. تا خواستم بغلش کنم، جا خالی داد و 

با ســر رفتم توی دیوار. مهلت نداد به خودم بیایم. پس یقه ام را گرفت و زانویش را 
باال آورد و چند تا ُکنــده حواله صورتم کرد. بی حال روی زمین افتاده بودم که دیدم 
دارد ریز ریز و مثل شیر سماور اشــک می ریزد. گفتم: »بابا، فدای اشک هات بشم. 
می دونم خیلی  سختی کشــیدی. می دونم دلت برام تنگ شــده بود اما همه چیز 
دیگه تموم شد. دیگه نمی رم. تو همیشــه عاشق پسرت بودی و من هیچوقت نباید 
تنهات می ذاشتم.«  بابا باالخره طاقتش تمام شد و با بغض گفت: »خفه شو بابا هی 
هیچی بهت نمی گم. من با تو چیکار دارم؟ اصال اولش نشــناختمت. گفتی بابا، یادم 
افتاد پسرمی. من برای دالرهام ناراحتم. همه اش از قدم نحس توئه.  سال نود و یک 
هم که برگشــتی خونه دقیقا این اتفاق افتاد. االنم بلند شو زودتر برو تا دالر برگرده 
ســرجاش. مثل اون ســری هم الکی به مامانت می گم خودش رفت.« قبل از اینکه 

جواب بدهم در را باز کرد و گذاشتم دم در.

فلکه اول
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