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دعواگیری با کره شمالی!

سوشیانس شجاعی فرد
طنزنویس

پنجشــنبه 28 فوریــه المفور 
2019: خســته ام من، خســته ام من، 
چون مرغ بال و پر شسته ام من! اینهمه 
راه عنرعنر بلند شــدیم رفتیم ویتنام 
با این پســربچه کره ای صحبت کنیم، 
حرمت مــوی زرد منو نگه نداشــت. 
بهش گفتم: »بیا توافق کنیم تموم بشه 
بره«، با لهجه خاص خودش جواب داد: 
»آئووووو، تو که همه چیِز تِره خوایی، 
ایدفعه من موشــکانه بکشم بیجیر، تو 
هیچکاری نوکونی چــی؟ چی توافقی 
بوکونم؟ من اَطرف قضیه ر دیدن درم، 
تو مره گول زئن دری، بینیش درست 
گپ بزنیم وگرنه تی امره دعوا گیرم! «. 
هیچی دیگه، دیدم یکم بمونم، دسته 
جارو رو برمیداره میــاد دعوا میگیره! 
منم ســریع اومدم بیرون و برگشــتم 

واشنگتن!
 :2019 المورچ  مارچ   3 یکشنبه 
دیشب دیروقت رسیدم و خسته بودم. 
صبح مالنیا پرسید: »صبحونه رو با هم 
می خوریم؟« گفتم: »چــی گویی؟!« 
مالنیا گفت: »وا... چرا این طوری حرف 
می زنی؟! درست حرف بزن بفهمم چی 
میگــی؟!« فهمیدم اثــرات لهجه اون 
پسره کره شمالیه! گفتم: »می خورم!« 
صبحانــه رو که زدم به بــدن، خبردار 
شــدم این پیرمرد عصا به دست اومده 
با من مبارزه کنه، آخه برنی ســندرز 
که پوشک بســته، چطوری میتونه با 
من مبــارزه کنه! باید چنــد تا توییت 
بزنم بفهمــه یک گالن ماســت، چند 
پوند کره داره. پیری، برو از اون رقبای 
انتخاباتی! بپرس من عصبانی بشــم، 

چه جوری میشم!
دوشنبه: لیســت پولدارهــای دنیا 
منتشر شــد و من رتبه پایینی داشتم، 
به قــول اون دوســتمون، این ســند 
غیرقابل انکاری اســت مبنی بر این که 
من عالقه ای به پول ندارم. فقط قیمت 
امالکم رفتــه باال که اینــم مدیون یه 
امالکی توی تهران هستم که می گفت، 
دونی، ملک بخر، ملک همیشه میکشه 
باال، توی این دنیا، ملــک نخری، باید 

بکشی پایین فتیله زندگیت رو!
چهارشــنبه: کوهن وکیل سابقم 
رفته دادگاه برای شــهادت، اون یه آدم 
خالی بنده! یک سری چرت و پرت درباره 
من گفته که مثل بقیه چرت و پرت هایی 

که درباره من میگن، کامال درسته!
جمعه: جلســه ای با تیم اپل برگزار 
کردیم که ابتدا یاد و خاطره گراهام تل 
رو گرامی داشتیم. بعد خواستم از بیل 
مایکروسافت و الکساندر پنی سیلین و 
توماس المپ صد وات تشــکر کنم که 
فهمیــدم قبال همه این شــوخی ها رو 
توی توییتر کردنــد و چیزی برای این 
طنزنویس بدبخت نگذاشتند! ولی کنه 
مطلب این بود که کال خواســتم از تیم 
اپل تشکر کنم به خاطر از کارانداختن 

آیفون ایرانیا!
یکشنبه: درخانه بودم. خبر مهمی 
نبود. دیگــه حوصله خاطره نوشــتن 
نــدارم! شــاید ایــن آخریش باشــه. 
محافظانم اومدند گفتند نمیخوای این 
شــام آخرو روی ما خراب شی؟! شاید 
باور نکنیــد، ولی حتــی حوصله چتر 

بازکردن هم نداشتم!

تقاطع غیرهم سطح

شهاب نبوی 
طنزنویس

زندگی تخیلی این جانــب درحالی ادامه 
دارد کــه چند روز پیش یــک نفر به دلیل 
این که از یک نفر دیگر خواســتگاری کرد، 
توقیف  شــد. تازه آن کســی هم که مورد 
خواســتگاری واقع شــده بود هم توقیف 
شــد. عرض خاصی نیســت. هدف فقط 
اطالع رســانی بود. گفتم  شاید خبر نداشته 
باشید. فقط این بار اگر خواستید خواستگاری 
کنید، قبلش از مراجع ذی صالح مجوزهای 
الزم را اخذ کنید که از  همــان اول زندگی 
پای تان به دادگاه و کالنتری باز نشــود. در 
خبر دیگری داشــتیم که توزیع گوشــت 
دولتی به مدت یک روز در  فروشــگاه های 
زنجیره ای متوقف شده. حاال این روز دقیقا 
همــان روزی بود که من هــوس چند ِگَرم 
گوشــت َگرم کرده بودم و از چهار  صبح به 
همراه ممد آقــا و مش غالم و کیکاووس بن 
اسکندر وشــمگیر توی صف ایستاده بودم. 
البته بخواهم دقیق تر بگویــم،  زری خانم و 
مه لقا جان و اشرف خانم هم بودند. یعنی کل 

محل و حومه توی صف گوشت بودند. یعنی 
کسانی که سال ها بود از  نزدیک ندیده بودم 
را توی صف گوشت دیدم. حتی پسر شهناز 
خانم که می گفتند رفته کانادا هم توی صف 
بود. پسر خانم خسروی  هم که بمیرم برایش 
از کمر به پایین و باال لمس شــده هم توی 
صف گوشــت بود. حتی پارچه فروش های 
کوچه مهران و بچه های  کوچه سرخ پوست ها 
و شش ســر نون خور این بی نون هم توی 
صف بودند. حتی من چندتا رفیق دارم که 
اینها همه توی بیوی  پیج شــان نوشته اند 
گیاه خوار و علف خوار و یه سری خوار دیگر، 
آنها هم بودند. کال همه آمده بودند. در خبر 
دیگری  آمــده بود که یک بدهــکار بزرگ 
بانکی که عالقه ویژه ای به فوتبال هم دارد، 
برای بچه هشت ســاله ۲۴۰ حساب بانکی 
باز کرده.  اینجانب، خــودم را می گویم، در 
تمام طول این زندگــی نکبتی ام، کال یک 
حســاب بانکی بیشتر نداشــته ام؛ آن هم 
برای واریز  حق التحریر همین چند خطی 
که دارید می خوانید . یعنی در طول دوران 
زندگی من، نه من برای هیچ بشــری یک 
قرون پــول واریز  کرده ام، نه هیچ بشــری 
دوزار ریخته به حساب من. فی الواقع همان 

بیست_سی هزار تومانی که برای افتتاح هر 
کدام از این  دویست_سیصد حساب الزم 
است، مشکل خیلی ها را حل می کند؛ دیگر 
با باقی اش کار نداریم. درضمن شــما اگر 
دوست داری، هم  پول مردم را بخوری هم 
مردم ازت حمایــت کنند، بهترین کار این 
است که قسمتی از پولی که باال کشیده ای 
را خرج فوتبال مملکــت  کنی. این طوری 
می شــوی یک کالهبــردار محبوب. یک 
خبر نه چندان جدید و دســت اول هم در 
این هفته داشــتیم و آن هم خبر  تکراری 
یک اختالس جدید بود. از همه  مسئوالن 
محترم  تقاضا می کنم ایــن رازها را دیگر 
برای ما فاش نکنند. با  ما فقط از گل و بلبل 
سخن بگویند. برای ما فقط محمد صالح عال 
پخش کنند. از همه  خبرگزاری ها هم  تقاضا 
می کنم که دیگر به ما نگویند چه شــده و 
به جایش از این تبلیغات که اگر سریع عضو 
کانال نشویم پاکش می کنند، بگذارند.  واال 
ما که این گوشه نشسته ایم و داریم پای مرغ 
و ســنگ دان مان را می خوریم، از شنیدن 
این همه خبر اختالس خســته شدیم، آن 
 وقت خود شما اختالس گران زحمت کش، 

خسته نشده اید هنوز؟! واقعا خدا قوت. 

همه تون رو توی صف دیدم! 

»بچه که بیاد آپشنشــم با خودش میاره« |حمید خدامرادی|  به خاطر 
دارم زمانی که تصمیم گرفتیم با حقوق ماهیانه یک میلیون، پس انداز اندک و 
سه النگوهای تلق وتلوق همسرم برای روز مبادا، در راستای روزی بخشیدن به 
زندگی مشترکمان چهارمین فرزند خودمان را هم به دنیا بیاوریم، باراک اوباما 
رئیس جمهوری وقت آمریکا با دسترسی کامل به خزانه کشور و درآمد نجومی اش 
تنها دو فرزند داشــت! این قیاس بود که همیشــه ما را آزار می داد، حتی من و 
همسرم تا مدت ها فکر می کردیم یکی از دالیل نوبل گرفتن باراک، اعتقاد داشتن 
به جمله »فرزند کمتر زندگی بهتر بوده است.« و از آنجایی که من در خانواده ای 
پرجمعیت چشم به جهان گشودم و هفت برادر و خواهر دارم، به یاد دارم زمانی که 
مادرم داستان باراک را فهمید، بشدت خشمگین شد و مدام او را نفرین می کرد. 
طبق محاسبات من   و همسرم که سه فرزند اول را دست گرمی حساب کردیم، اما 

خب انتظارمان از چهارمی باال بود. با خودمان گفتیم این یکی هم روزی اش را با 
خودش می آورد. بعد از این که چهارمین فرزندمان به دنیا آمد، هرچه با همسرم 
منتظر ماندیم که روزگار خوب خودی نشان بدهد، نیامد که نیامد، اما خب در 
غیابش روز مبادا به سرعت خودش را نشان داد! به طوری که در برنامه ای فشرده 
با فروش النگو ها خرج دو سه ماه اول ورودی جدید را دادیم، خورد و خوراک سه 
فرزند دیگر را هم به اجبار جیره بندی کردیم و در اکثر اوقات هم از شکم خودمان 
هم می زدیم! همین امر به خودی خود باعث تناسب اندام در ما شده بود و درست 
همان جا بود که تصمیم گرفتیم سنت شکنی کنیم و برای اولین بار لیوانی که 
کامال خالی است و حتی یک نیمه پر هم ندارد را به خوبی ببینیم و فهمیدیم که 
نتیجه فرزند چهارم همان آپشن نظم و انضباطی است که به زندگی ما تحمیل 

شده است.

فلکه اول کوچه اول
کارگاه آموزشی فرهنگ آپارتمان نشینی  |امیرمسعود فالح|  نخستین 
نکته ای که باید در نظر داشــت این است که همسایه طبقه پایین شما لزوما ارث 
پدرتان را باال نکشیده و قاتل او هم نیست و پولی هم به شما بدهکار نیست؛ پس بهتر 
است جلوی باالپایین پریدن بچه گنده بکتان را بگیرید. نکته دیگر اینکه تجربه مکرر 
یک ملت در طی تاریخ ثابت کرده شما هر چقدر هم به فامیل و دوستانتان بدهید بخورند، بعدش 
پشت سر شما صفحه خواهند گذاشت و برایتان حسابی می زنند. پس هر شب تا دیروقت میهمانی 
نگیرید و سروصدا نکنید و خودتان را چوب دو سر طال نکنید که هم همسایه ها فحشتان دهند و هم 
پولتان هدر رفته باشد. نکته آخر هم اینکه فکر نمی کنم همه همسایگان به دانستن اسرار و مسائل 
خصوصی و شناخت ابعاد مختلف شخصیت شما عالقه مند باشند. پس لطفا بعضی صداها و بوهایی 

که از خانه تان می آید را کنترل کنید. با تشکر

hotpen77@yahoo.com|    محمدرضا میرشاه ولد|   کارتونیست |


