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 شبگردی

منقلب در خانه!
شهرام شهیدی
طنزنویس

خانم باجی با پاراگالیدر در اتاق نشــیمن فرود 
آمد. موسیو شیطان پرسید: »عجب شما مجوز 
چنین کاری داشــتید؟« خانم باجی جواب داد: 
»هنوز کسی یادش نیفتاده روی این یکی دست 

بگذارد.« 
موســیو شــیطان گفت: »االن خودم گزارش 
می دهم و یادشان می اندازم. چه معنی دارد شما 
مجاز به تماشای مســابقه فوتبال داخلی نباشی 
و دوچرخه ســواری هم برایتان همچین بفهمی 
نفهمی قدغن باشد بعد با پاراگالیدر بتوانی فرود 

بیایی؟«
خانم باجی گفت: »بگو. اگر منظورت این است 
که با جاروجنجــال و هیاهو و الم شــنگه به راه 
انداختن کاری کنی که یادمان برود چه کارهای 
زشتی در این خانه کرده ای، باید بگویم زهی خیال 
باطل. با این شــوها  پرونده ات پاک نمیشــه که 

نمیشه.« 
موسیو شیطان گفت: »چقدر بد پیله هستید. 

اصال هردو توافق کنیم شتر دیدیم ندیدیم.«
خانم باجی گفت: »نچ! توافق بی توافق. اصال ما 
تاکنون از توافق هیچ خیری ندیده ایم. تازه شما هم 
مثل ترامپ هستی. خرت که از پل گذشت از توافق 

خارج می شوی.« 
موسیو شــیطان گفت: »پس باید یک پاپوش 

دیگر برایتان درست کنم. این طوری نمی شود.«
خانم باجی گفت: »خیلی هم خوبه. پس من هم 
شــروع می کنم. از قدیم گفته اند »زدی ضربتی، 

ضربتی نوش کن«.«
همان لحظه یک پیامک برای موسیو شیطان 
آمد. بلند خواند: »مالک خودرو شــماره فالن، در 
خودرو شما جرم کشــف حجاب صورت گرفته 
اســت. لذا ضمن اخطــار مبنی بر عــدم تکرار، 
ابالغ می گردد حداکثر ظرف 72 ســاعت جهت 
رسیدگی به پلیس امنیت اخالقی محل سکونت 

خود مراجعه نمایید.« 
بعد با تعجب گفت: »من که اصال سوار ماشینم 

نشده بودم. ماه هاست تو پارکینگ خوابیده.«
عمه خانم گفت: »خجالت نمی کشــی با فرد 
مورد نظر تو پارکینگ این خانه...؟ قباحت دارد.« 
موسیو شیطان گفت: »این چه حرفی است. این جا 
آمار ورود یک مورچه هم از چشم خانم باجی دور 

نمی ماند. بعد من چطور...؟«
عموحسام گفت: »حاال خیلی عصبی نشو. این 
پیامک برای دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر 

هم ارسال شده.« 
موسیو شیطان نفس راحتی کشید.

خانم باجی گفت: »شما نفس راحت نکش. من 
بلدم این شتر را کجا بخوابانم.« 

موسیو شیطان گفت: »اوه. پس کار شما بود.« 
خانم باجی جواب داد: »بله. به شما عرض کرده 
بودم، اگــر برای من و دیگــر خانم های این خانه 
پاپوش درست کنی، ما هم در عوض همین طور 
پشت سر هم گزارشت را می دهیم تا آخر ماشینت 

را بخوابانند.«
موسیو شیطان گفت: »من کامال توجیه شدم.« 
در همین حین روح آقاجان می خواست از خانه 
خارج شود. موسیو شــیطان گفت: »خانم باجی 
ببین این روح آقاجان قصد نداره با شــما همراه 
و همدل بشــه. داره میره ورزشگاه فوتبال تماشا 

کنه.«
روح آقاجان گفت: »نخیــر. بنده به عنوان یک 
روح یاد گرفتم به روح جمعی یک تصمیم احترام 
بگذارم. بنده را رودرروی خانم باجی قرار نده که با او 

در یک صف هستم.«
موســیو شــیطان پرســید: »پس کجا داری 

می ری؟«
روح آقا جان جواب داد: »ما بعد از هر تعطیلی 
چندروزه ای باید شاهکارهایمان را راست و ریست 
کنیم. چون پول سفر و خرید نداریم، می شینیم تو 
خونه با پیچ گوشتی و آچار فرانسه و انبردست، گند 

می زنیم به لوازم  خانه.«
خانم باجی گفت: »عیب نداره. تجربه اســت. 
باالخره تعمیرکارهــا هم بایــد کار کنند و نان 

دربیاورند.«

تماشاخانه

بن سلمان:
یه قرار باید بذاریم، 

توجیهش کنم که 
کار من نبوده!
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شهر زیبا
 متفاوت  بــودن در فضــای مجــازی

| حسام حیدری|  یکی از مهمترین کارهایی 
که در فضای مجازی باید انجــام بدهید، این 
اســت که همه تالش و کوشــش خود را تا حد 
مرگ به کار بگیرید که با بقیه متفاوت باشــید. برای این کار 
الزم است که مدام حواس تان باشــد که اکثریت مردم با چه 
چیزهایی موافق اند؛ آن وقت شــما با آنها مخالف شوید یا این 
که ببینید با چه چیزی مخالف  انــد و به آن فحش می دهند و 
شــما با آن موافق شــده و از آنها تعریف کنید. این کار ضمن 
این که همــه را متوجه شــما می کند و این تصــور را پدید 
می آورد که »وای وای چه آدم متفکری. همیشــه از یه زاویه 
دیگه به همه  چیز نگاه می کنه«؛ همه بی هنری های شــما را 

هم جبران خواهد کرد. بــه معنای دیگر هیچ لزومی ندارد که 
شما توانایی یا هنر خاصی داشته باشید یا چیز خاص یا حرف 
جدیدی برای عرضه در فضای مجــازی بیاورید. همین که با 
همه جریانات مخالف باشــید از شــما یک انسان فرهیخته و 

دانشمند خواهد ساخت.
برای تبدیل شــدن به یک متفاوت برجسته الزم است که در 
اولین قدم خودتــان را عالم به همه چیز بدانیــد و بقیه را در 
ضالل و گمراهی ببینید؛ داشــتن نگاه عاقل اندر ســفیه و از 
باال به پایین و  صعود و ســپس ســقوط از دماغ فیل از دیگر 
لوازم این مســیر اســت. یکه کوهنورد قلل مرتفع رستگاری 
شما هستید و بقیه نهایتا تایر به دست هایی هستند که برای 
لیزلیز بازی تا قهوه خانه اول باال آمده اند و اصال در مخیله شان 

نمی گنجد که قلــه ای هم در کار اســت. غبغب تان را آویزان 
کنید و مست از جام تفاوت های تان باال و باالتر بروید.

جز شما کســی چیزی در مورد علم نمی داند و گوگل کردن 
بلد نیست. این تنها شما هستید که مطالعه می کنید و بلدید 
معنی هر چیــزی را در ویکی  پدیــا بخوانید. بعــد از هر نظر 
متفاوتی که می دهید به این نکته مهم اشاره کنید: یک کمی 
تحقیق بد نیست و بالفاصله ایموجی لبخند بگذارید. استفاده 
درســت از ایموجی ها مقام و مرتبه شــما را چند رتبه باالتر 
خواهد برد. دقت کنید که شــما هیچ وقت عصبانی نخواهید 
شد. موضع شما همیشه پوزخند است و گاهی دلسوزی برای 
گمراهانی که با شما بحث می کنند. فقط گاهی که خیلی زیر 
سوال رفتید و بحث داشت مغلوبه می شد، از شکلک استفاده 

کنید. این نشــان می دهد که نه تنها منطق قوی طرف مقابل 
خللی در عزم شما برای متفاوت بودن ایجاد نکرده، بلکه باعث 

خنده و تفریح شما هم شده است.
اگر همــه به موضوع »الف« اعتراض کردند، شــما بپرســید 
چرا هیچ کس به موضوع »ب« اعتــراض نمی کند؟ اگر همه 
به موضوع »ب« اعتراض کردند، شــما بگویید: »با موضوع ب 
ســرگرم تان کردن تا موضوع الف یادتون بره« و به این ترتیب 
نه به چیزی اعتراض کنید که خــدای نکرده بعدا برای تان بد 

شود و نه سکوت کنید و منفعل باشید. 
مهم این اســت که هیچ وقت هیچ حرف منطقی و درســتی 
را نپذیریــد و هیچ وقت از مســیری که انتخــاب کرده اید، 

برنگردید. این تنها راه موفقیت است.
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