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شهر فرنگ

تماشاخانه

فرار نقش ها!

    گفته مى شد یکى از آقایان میرسلیم، بادامچیان و آل اسحاق
 از طرف این حزب براى کاندیداتورى ریاست جمهورى معرفى خواهند شد

 که بعدا تکذیب شد!
    موجى از ناامیدى و یأس میلیون ها طرفدار این افراد را فرا گرفته است!

    عالقه مندان براى فهمیدن اینکه ما درباره چه کسانى شوخى مى کنیم 
اسامى شان را گوگل کنند!

#دنبالم_نیا_اسیر_میشى  #لیست_برادران_امیدوار  

   نهادهاى نظارتى در پاسخ به شهرونگ: مدیرش که راضیه، وزیرم نداره
منم که خوابم!

   مدیر موزه هنرهاى معاصر: ما راضى، گالرى دارهاى اروپایى راضى... 
لعنت به هر چى ناراضى!

   30 اثر هنرى ایرانى: بابا بگذارید بریم یه آب و هوایى عوض کنیم!
 از وحید خزایى که کمتر نیستیم!

   30 اثر هنرى خارجى: من نگویم مرا در وطنم قاب کنید 
 بى خبر برده اروپا و مرا آب کنید!

كوچه دوم

کامبیز درم بخش|   کارتونیست | 

تلفنخونه كوچه اول

نشانى کانال تلگرام شهرونگ: telegram.me/Shahrvangصفحه روزانه طنز و کارتون  |   شماره پنجاه و دوم

shahrvang@shahrvand-newspaper.ir :ایمیل صفحه شهرونگ

صادرات غیر نفتى نقاشى هاى نفیس از موزه هنرهاى معاصر!
گمشده ها

هرمنولوژى هزینه هاى 
فرهنگى و زبان الل آرایشى

شهرام شهید                ي
طنزنویس
shahraam_shahidi@yahoo.comshahraam_shahidi@yahoo.com

درخبرها آمده بود هر ایرانى در  ســال 
130هزارتومان بــراى تفریح و فرهنگ 
خــرج مى کنــد و 420هزارتومان براى 
لوازم آرایــش. من به عنوان ســردمدار 
ستون گمشده ها هرچه به جیب خودم 
نگاه کردم و به ســر بى مو و یال و کوپال 
نداشته ام، نفهمیدم این 420هزارتومان 
سهم من درخرید لوازم آرایش دقیقا خرج 
چه چیزى شده؟ حاال قسمت فرهنگش 
هم این قدر ناچیز اســت که قابل رصد 
نیست. براى همین به این ارقام شک کردم 
و با خودم گفتم؛ به عنوان متولى گمشده ها 
دوره بیفتم بین دیگر شهروندان و ببینم 
نظر آنها در مورد صحت و سقم این ارقام 

چیست؟
سوســن، خانه دار: بذارین دقیق 
خدمتتون عرض کنــم. ببینین آقامون 
هفته اى دوبــار روزنامه مى خــره که ما 
سبزى آش و قرمه و سبزى خوردن را روى 
اون پاك کنیم. چون دسته جمعى این کار 
را مى کنیم براى امر فرهنگى سبزى پاك 
کردن مقدارى هم تنقالت مى خریم و یک 
سى دى باب اسفنجى هم هربار مى خریم 
که بچه ها بتمرگند سر کارتون دیدنشان و 
مزاحم ما نشوند. با این حساب آره آقامون 
سالى صدو30 هزارتومان را خرج فرهنگ 
ما مى کند و معلومه قربون بند کفشش برم 

هیچ پولى را این وسط ها پولى نکرده. 
اسى، ســرگذر: ببین مشــتى، یک 
قلیان مى خریم پنجاه شصت تومن. دیگه 
چى؟ تنباکوى دو ســیب و زغــال و فویل 
آلومینیومى و بند و بســاط هم همچین

11-10تومن. منتها هربار که جمع بشیم 
دیگه باید اینو حســاب کنیم. آره به نظرم 
رقمش جــوره. درمورد لــوازم آرایش هم 
نمى دونم خالکوبى کــردن و روغن مالى 
بعدش اگر جز این آمار شــما هست که آره 
جور میشه. من خودم سالى یک بار یک جاى 
بدنمو میدم خالکوبى کنــن. یک بار میدم 
بنویسن دریاى غم ســاحل نداره. یک بار 
مى نویسن عشق فقط لیال. دفعه دیگه تغییر 
کاربرى میده میشه بیتا. جوره عددت عزیزم

نظر  به  مهیار، دانشجوى سینما: 
من رقم اعالم شــده درمــورد فرهنگ 
خیلى کم اســت. خود مــن هرماه کلى 
پول اینترنت پرسرعت میدم که بشینم 
سریال هاى جدید و فیلم هاى رو پرده را 
رایگان دانلود کنم، اما این رایگان اسمش 
براى شما رایگانه. من در اصل کلى پول 
بابت اینترنتش میدم که جزو هزینه هاى 
فرهنگیمه. درمورد مخارج آرایشى هم 
خوب از بس تولد و ســالگرد آشــنایى و 
سالگرد هپى شــدن و ولنتاین و کوفت و 
زهرمار تو سال داریم که براى هرکدوم یک 
کرم پودر ساده یا ریمل هم بگیرم از این 

آمار شما میزنه باالتر.
عزت، لب حــوض: یعنى شــوما 
مى فرمایــى من با ایــن ریخت و هیبت 
400چــوق خــرج اتینــا مى کنــم؟ 
دکوراســیونت باید تغییر کنه؟ هرچند 
نکنه این عیال از جیب ما برمیداره خرج 
تیشان فیشان خودش مى کنه سهم منو 

هم؟ فااااااااطى...
ساناز، شهرونگ: مــن روزنامه نگار 
هســتم. هزینه اى که من بابت فرهنگ 
میدم خیلى بیشتر از اینه. ببینید من هر 
روز روزنامه خودمــان را مى خرم ببینم 
کارم چاپ شــده یا نه. همین را حساب 
کنید مى شود سالى دویست و هشتاد و 
نود تومان. درمورد هزینــه لوازم آرایش 
هم سوالتان خصوصى است و نمى تونم 
درمورد ریز مخارجم با شما صحبت کنم. 

بگم هم قابل چاپ نیست.
رستم: من سالى یک قلم هزینه فرنگى 
دارم. یک چماق مى خرم که همین حدود 
آمار شــما خرج برمیداره و بعد میفتم به 
جون اهل فرهنگ. اینم خرج فرهنگیه 

دیگه. نیست؟

زورخونه

سوشیانس شجاعى فرد                
طنزنویس
سوشیانس شجاعى فرد                

soshyians.fard@gmail.com

از آنجایى که یک ســاعت کار درهفته ما را 
از لیست بیکاران کشور خط مى زند، گفتیم؛ 
یک کارى انجام بدهیم و گرهى از مشــکالت 
باز کنیم؛ و خب چون همه مشــکالت کشور 
در روزنامه هــا و ســایت هاى خبــرى جمع 
شــده اند، لکن یک روزنامه باز کردم و شروع 

کردم به خواندن!
دیدم علــى مطهرى گفته، اگر قرار اســت 
شــوراى نگهبان درطــول دوران نمایندگى 
برمجلس نظــارت کند، یک عــده هم باید 
بر شــوراى نگهبان نظارت کننــد! خب این 
خوب اســت! خیلى هم خوب است! یک عده 
بر شــوراى نگهبان نظارت کننــد، بعد یک 
کمیته اى هم تشــکیل شــود که بر ناظران 
بر شــوراى نگهبان نظارت کننــد! بعد یک 
کمیســیون نظــارت برکمیته نظــارت بر 
ناظران شوراى نگهبان تأســیس بشود، بعد 
یک شــورایعالى نظارت بر کمیسیون نظارت 
بر کمیته نظارت بر ناظران شــوراى نگهبان 
تشــکیل بدهند که خیال همه راحت شود و 
قشنگ چهارقفله بشــود! شما تصور بکنید با 
این راه حل چقدر شغل در این اوضاع بیکارى 
درســت مى شــود؟! هرکدام از این شوراها و 

کمیســیون ها و کمیته هــاى نظارتى رئیس 
دفتر مى خواهند، منشــى مرد مى خواهند، 
ماشــین و راننده مى خواهند، دفتر و دستک 
مى خواهند! کلــى آقــازاده و فامیل و حتى 
باجناق که هیچ وقت فامیل نمى شود صاحب 
شــغل آبرومند و درست و حســابى خواهند 

شد! 
حاال وســط روزنامه خواندن یک صدایى 
از جایى آمد، کمى تأمل کردم و چون بویى 
احســاس نکردم، حــدس زدم باید صداى 
تلگرامم باشــد! تلگرامم را نگاه کردم فیلم 
مراســم دیروز بزرگداشــت کوروش کبیر 
درپاســارگاد آمده بــود که ملــت با حفظ 
فرهنگ دوهــزارو500 ساله شــان از روى 
نرده هــاى محافظ پریــده و نزدیک آرامگاه 
شــده بودند! گویا کمى هــم برخورد پیش 
آمده بود! خواســتم ضمن طلــب آمرزش 
بــراى آن عزیزى که ســوار بولدوزر شــده 
بود که کال تخت جمشــید و پاسارگاد را از 
بین ببرد و جلوى این مشــکالت این روزها 
را بگیرد و الکى بودجه کشــور را صرف این 
قرتى بازى ها نشود، خدمت مسئوالن بگویم 
حاال آن زمان نشد با بولدوزر خدمت این آثار 
باستانى برسند، االن شما چرا غافلید؟! خب 
کال ســتون هاى  تخت جمشید و چند تا دانه 
سنگ مقبره کوروش را همراه این تابلوهایى 
که از موزه هنرهاى معاصر دارید از کشــور 
رد مى کنید، بفرستید خارج! بفرستید برود 

شرش بخوابد! هر ســال 7 آبان هم بخواهیم 
کابوس تولد احمدى نژاد را داشــته باشیم، 
هم کابــوس تجمع مردم در پاســارگاد را؟! 
چند تایش را بفرستید آنتالیا، چند تایش را 
پاتایا، چند تا ستون بدهید به دوبى، نقش و 
نگاره ها را هم بدهیــد به موزه لوور و بریتانیا 
و ســنت پترزبورگ! مردم که خارج مى روند 
حداقــل بتوانند بــه فرهنگ و تاریخشــان 

افتخار کنند!
یک ســایتى هم نوشــته بــود گردوغبار 
سیستان وبلوچستان را برداشته! بمیرم براى 
غریبى تان  اى مردم سیستان وبلوچستان! آب 
نداشتن شما براى کسى نان ندارد که بیایند 
کمیته احیاى دریاچه  هامــون و جازموریان 
تشکیل بدهند! راستش را بخواهید راه حلش 
این اســت دو تا هنرپیشــه بیایند با شماها 
سلفى بگیرند، دو تا کمیته درست بشود، سه 
تا مقام بیایند سخنرانى کنند، چهار تا عکاس 
از تابلــوى شــنا ممنوع روى خشــکى  هاى 
دریاچه عکس بگیرند و دافى هاى اینستاگرام 
بیایند جمالت ســوزناك درباره جازموریان 
بنویسند! ولى بمیرم براى مظلومیت شما که 
روى بورس نیستید! ترند نیستید! هشتگ تان 
داغ نمى شود! مســئوالن ما هم الکترونیک! 
تا چیزى هشــتگش داغ نشود، اینها حرکتى 
نمى زنند! چه کنیــم که مردم مــا همراه با 
مسئوالن و مســئوالن همگام با مردم همه با 

هم هشتگ داغشو دوست دارند!

| سامى ریگى| - آقا آخه این چه وضعشه؟ ما از صداوسیما ناراضى هستیم!
- چطور برادرجان؟!

- آقا صداوسیماى ما که حال نمى کنه مسابقات فوتبال اروپایى رو که نشون نمیده، 
در نتیجه ما هرهفته باید برویم خانه همسایه مان که ماهواره دارند فوتباال رو ببینیم، 
چند روز پیش هم مســابقات فوتبال جوانان رو پخش نکردند، ما مجبور شدیم از 
تلویزیون تاجیکستان ببینیم! خب این که نمیشه ما براى احتیاجاتمان بریم طرف 
خارجى ها که! اینطورى باشــد براى تفریح کردنمان هم برویم خارج، براى سریال 
دیدن هم از ماهواره ببینیم، براى درس خواندن هم برویم آن ور مرزها! احتماال براى 
دوا و درمان هم مجبور مى شویم برویم کشورهاى دیگر! براى به فنا نرفتن با پراید و 
وانت پیکان، البد باید ماشین خارجى بخریم! کتاب بخواهیم بخریم هم البد نمایشگاه 

فرانکفورت باید بریم! بله؟!
- خب برادر من فکر کردى مــردم االن دارند چه  کار مى کننــد؟! همین کار را 

مى کنند دیگه! 

| على اکبر محمدخانى| اون روزى رفتــم دکتر، گفتم: دکتر دلم خیلى 
گرفته. دکتر گفت: برو اون پشت دراز بکش. گفتم: فکر نمى کنید براى حال 
و هواى شاعرانه پاییز باشه ؟ گفت: شما پزشــکى؟ گفتم: نه. گفت: پس برو 
دراز بکش. منم رفتم دراز کشــیدم، دیدم دکتر با یه پرســتار اومدن باالى 
سرم، دکتر گفت: نبض مریضو بگیرید. پرستارم دستشو کرد تو حلقم، سِر 
روده مو کشــید بیرون، گفت: دکتر این؟ دکتر گفت: این نبضه؟ پرســتاره 
گفت: َپ َن مغزه؟ دیدم دکتر سرشو تکون داد، گفت: همین کارارو مى کنید 
که هرچى مى شه مى گن خطاى پزشــکى. بعد یه لوله آورد کرد تو حلقم، 
رفت لِب پنجره داد کشید: َمش قربون روشــن کن. بعدم اومد گفت: نگران 
نباش، احتماال یه چیزى گیر کرده َسِر دلت. این َمش قربون از خوباى تخلیه 
 چاهه، کارش حرف نداره، سنگم باشه مى کشه بیرون. شما هم خطاى این 
پرســتارو به پاى همه جامعه پزشکى ننویس. هیچى خالصه با هر بدبختى 

بود،  دلم وا شد.

خاطره
گشت ارشاد نرفته است هنوز از یادم «زلـف بر باد نــده تا ندهى بر بــادم» 
من ولى جاى تو امضـا و تعهد دادم؟! هست یادت که گرفتند دوتایى  مان را 

فیلترینگ
که توى کشور ما هست فیلتــر برایـت گویم امروز از توییتــر 
که مسئوالن چرا هستند حاضر در این سرویس ممنوعه ندانم 
چرا عضــوند آنها گر بود  بــد؟  اگر بد نیست، باشد از چه فیلتر؟

| ارمغان زمان فشمى| 

حزب موتلفه لیست امید 
خود را تکذیب کرد!

آب نداشتن و نان داشتن!

shahrvang@shahrvand-newspaper.ir :ایمیل صفحه شهرونگshahrvang@shahrvand-newspaper.ir :ایمیل صفحه شهرونگshahrvang@shahrvand-newspaper.ir
keyvanzargari@yahoo.com|    کیوان زرگري  |   کارتونیست |
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