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شهر فرنگ

تماشاخانه

ترامپ:  ايراني هاي واقعي 
را در چهارشنبه سوري بايد 

شناخت، نه نوروز!

چهارشنبه سوزي و تصادفات در گفت وگو با شهرونگ 

    انواع كمپين هاي »نه به...« در طرح هاي جديد و مجلسي رسيد
    مديركل امور كمپين وزارت كشور: مردم كمپين نه به كمپين جديد تشكيل دهند!

    يك همشهري: به عمل كار بر آيد، به كمپين زدن  نيست!
#حرف_مفت #كمپين_مفت #شهرونگ

    رئيس جمهوري فيليپين: لعنت بر پدر و مادر كسي كه موز بردارد!
    نخست وزير ژاپن: بابت گراني ميوه و آجيل در ايران معذرت خواهي مي كنم! 

    برلوسكوني: فرا رسيدن بهار، فصل زرد شدن موهاي زن هاي ايراني
و سبز شدن طبيعت مبارك!

#صدسال_به_اون_سال ها #تونل_زمان #شهرونگ

کوچه دوم

اردشیر رستمی|   کارتونیست | 

بن بست نگار شهرونگ خ�ب

نشانی کانال تلگرام شهرونگ: telegram.me/Shahrvangصفحه روزانه طنز و کارتون  |   شماره صدوپنجاه و هشتم
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پيام تبريك شخصيت هاي بين المللي به مناسبت نوروز 
تزریقات

ما و معضالت عید 

آیدین سیارسریع
طنزنویس
idin.sayyar@yahoo.com

اگر جناب عزراییل اجازه بدهد  سال 
96 درحال آمدن اســت و شــکوفه ها 

می شکفد و گل ها و سبزه زارها دوبار ...
عزراییل: زیاد طولش نده. برو سر اصل 

مطلب. 
نگارنده: چشم. ببخشید. 

بله عرض می کردم که  ســال جدید 
اندک اندک می رسد  ...

عزراییل: گفتم برو سر اصل مطلب. 
نگارنــده: داداش چــرا این جــوری 

می کنی؟ دارم میگم دیگه. 
عزراییل: ببخشید، من این روزا یه کم 

اعصابم به هم ریخته. شرمنده ام.
نگارنده: بله. کامال مشخصه. 

عرض می کردم مــا درعید با بعضی 
مشکالت درگیریم که هنوز دانشمندان 
راه حلی برای آنها پیدا نکرده اند. نخستین 
معضل، روبوسی عیدانه است. یک عده 
اصرار عجیبی دارند که همیشــه ما را 
غافلگیر کنند. یک بار روبوسی می کنی، 
دوبار روبوسی می کنند. دوبار روبوسی 
می کنی، یک بار روبوسی می کنند. بعضا 
دیده شــده بعد از مــاچ دوم وقتی فکر 
می کنی همه چیز تمام شده، دستت را 
می کشند که کجا؟ بیا، سومیش مونده! 
بعضی مواقع هم به دلیل عدم هماهنگی 
اتفاقات تلخی می افتد کــه... بگذریم. 
معضل بعــدی عیدی اســت. درمورد 
عیدی به نظرم یک مرجــع قانونگذار 
باید اصــول و چهارچوبی را تدوین کند 
که اساســا تا چه ســنی عیدی گرفتن 
مجاز اســت؟ ایــن گودزیالهایی که با 
40 سال ســن و 120کیلو وزن می آیند 
کنار بچه چهارساله و می گویند؛ »پس 
عیدی ما چی؟« را اصــوال چه کار باید 
کرد؟ آن وقت این کمپین »عیدی کتاب 
بدهیم« تکلیفش چه شد؟ ما پارسال به 
بچه های فامیل کتــاب می دادیم، بعد 
پدر و مادرشان می آمدند کتاب را پرت 
می کردند تــوی صورتمان و می گفتند 
یهو بگو نمیخوام عیدی بــدم، این کارا 
چیه دیگه؟ یعنی رسما توهین به حساب 
می آوردنــد. آجیل هم خــودش یک 
داستان مجزا دارد. بعضی از اقالم آجیل 
آن قدر مهجور مانده اند که باید کمپین 
درست کنند که »به خدا ما هم آجیلیم، 
ما رو بخورید«. البته نخود از این قضیه 
مستثناست و بی خود می کند کمپین 
راه بیندازد. نمی دانم نخستین بار کی توی 
ظرف آجیل نخود گذاشــت. واقعا قابل 
درک نیست. همیشه باید همراهت یک 
شیشــه روغن کرچک داشته باشی که 
بعد از هر میهمانی توطئه نخود را خنثی 
کند. معضل بعدی بحث هایی اســت 
که انجام می شــود. احتماال موضوعاتی 
همچون نابسامانی وضع جاده ها، مرگ 
نابهنگام هنرمندان و انتخابات پیش رو 
محور صحبت ها را تشــکیل می دهد. 
پیشــاپیش به جوانان هشدار می دهیم 
که یا جواب هایی را برای سواالت فامیل 
آماده کنند یا اگر درسشــان تمام شده، 
وارد مقطع بعدی شوند. اگر وارد مقطع 
بعدی شــده اند، کار پیدا کنند، اگر کار 
پیدا کرده اند، ازدواج کننــد، اگر ازدواج 
کرده اند، بچه دار شــوند. اگــر بچه دار 
شــده اند یه کم به خودشان برسند بابا، 
چیه خودتون رو اســیر بچــه کردین؟ 
این مرحله گیردادن فامیل به وضع آدم 
یکی از سخت ترین آزمون های سنجش 
صبر و آســتانه تحمل بشر است. سعی 
کنید این روزها بهتــان خوش بگذرد. 
اگر سفر می روید، خوش به حالتان، اگر 
خانه می مانید، هم خــوش به حالتان، 
کتاب های نخوانده و فیلم های ندیده را 
می بینید و لذت می برید. امیدوارم جناب 
عزراییل هم به این توصیه ها عمل کند و 
این قدر باالی جاده ها و توی پراید مردم 
سرک نکشــد. در کل تعطیالت خوبی 

برایتان آرزومندیم.

جیگریک

علی اکبر محمدخانی
طنزنویس
Oostakbar@gmail.com

»خدا گر زِ حکمت ببندد دری، زِ رحمت گشاید 
در دیگری«. خداراشکر بعد از وضع حمل رودابه 
دربیمارســتان، کمی اوضاع چرخیــد و وضع و 
حالمان بهتر شد. خدا خیرش بدهد، همان دکتری 
که در اوج درماندگی راهی جلوی پایمان گذاشت 
و با بیرون کشیدن کلیه حقی و فروش آن، خرج 
عمل زایمــان رودابه را تهیه کــرد بود، مردانگی 
کرد و یک شغل خوب و آبرومند برای من و حقی 
دربیمارستان خودشان دست وپا کرد. شغلی که 
برایمان جور شــده بود ،به شکل َددَمنشانه ای به 
پَک و پوزمان می آمد. مثل این دانشجوها که لباس 
پلنگ  صورتی می پوشند و جلوی پیتزافروشی ها 
تکان می خوردن تا مشتری ها نظرشان جلب شود، 
به ما هم لباس ســفید میت پوشانده بودند، سر و 
تهمان را هم گــره زده بودند و 6ماه تمام به عنوان 
نمونه کار، جلوی بیمارســتان تکان می خوردیم 
تا مردم ترغیب شوند، میت هایشــان را بیاورند، 
بخوابانند در سردخانه بیمارستان شان، شبی خدا 

تومان. 
انصافــا کار خوبی بــود، البتــه حقوقش زیاد 
نبود، ولی خدا خیرشــان بدهد همیشــه ســر 
وقت می دادند، شــب ها هم برایمان وسط همان 
ســرداخانه تشــک پهن کرده بودند که مجبور 

نباشیم کنار خیابان بخوابیم. 6ماه که می گویم، 
زمان کمی نیست. دراین مدت بالنسبت گوساله 
گاو می شود، ولی ما همان ِمیتی ماندیم که بودیم و 
هیچ پیشرفتی نکردیم. آخر سر هم دیدند کارمان 
گرفته، شِب عیدی نمی دانم کدام از خدا بی خبری 
زیرآبمان را زد و دوتا از فامیل های خودشــان را 
گذاشتند جایمان. ما هم دســت از پا درازتر باید 
برمی گشتیم همان »جیگرکی نیست« خودمان. 

آن روزی که رودابه بچه اش را به دنیا آورد، قرار 
گذاشــتین که ما بمانیم بیمارستان و کار کنیم، 
رودابه هم برود جیگرکی، هــم بچه اش را بزرگ 
کند و هم آن جا را بچرخاند. حاال تنها امیدمان این 
بود که درآن مدت که نبودیم، اوضاع جیگرکی هم 
بهتر شده باشد، اما وقتی رسیدیم، دیدیم اوضاع 
کمافی الســابق همانجور چیزی است. انگار تخم 
مشتری ها را ملخ خورده باشد، خبری از کاسبی 
نبود. با دیدن صحنه همان جا تصمیم گرفتم زودتر 
نذر و نیازی کنم تا در  سال جدید الاقل یک ارگانی 
چیزی بیاید درِمغازه را ِگل بگیرد، خالص بشویم 

از دست این ماتم کده.
سر چرخاندیم، از رودابه خبری نبود. فقط چیز 
دراز و سفیدی شبیه به قالی لوله شده وسط مغازه 
افتاده بود. رفتیم دیدیم یک مرد ســبیل دررفته 
را ُقنداق پیچ کرده اند، خوابانده اند وســط مغازه. 
ســالم کردیم، جواب نداد، خواب بود. حقی یک 
لگد انداخت ببینیم اصال زنده اســت یا نه. طرف 
چشمانش را باز کرد و یک فحش زشتی نثارمان 
کرد، بعد هم با همان وضع بلند شــد جفتمان را 

کتک زد. کتکمان را که خوردیم، گفتیم: »می زنی 
بزن، ولی الاقل خودت را معرفی کن ببینیم از کی 
کتک خوردیم؟« خودش را معرفی کرد. باورمان 
نمی شد، مگر یک انســان چقدر می تواند رشد 
کند. درســت اســت که 6ماه زمان زیادی است، 
ولی نه دیگر اینقدر. هرجور حســاب می کردیم، 
شکل و شمایل و هیکل آن مرد به یک نوزاد 6ماهه 
نمی آمد. نامش رستم بود. همان نورسیده ای که 
برای به دنیا آمدنش حقی کلیه ش را از دست داده 
بود. سراغ مادرش را گرفتیم. خجالت می کشید 
بگوید، اما باالخره از زیر زبانش بیرون کشــیدیم، 
آنچه را اتفاق افتــاده بود. زن بیچــاره دیده بود 
دخل و خرج مغازه جور درنمی آید، شــب عیدی 
رفته بود درخانه های مردم کار کند. رستم اینها را 
که می گفت، اشک از چشمانش جاری می شد و 
می ریخت روی ریش و سبیلش. حقیقتا خودمان 
هم گریه مان گرفته بود. چیزی به تحویل  ســال 
نمانده بود. بچه اشــک می ریخــت و مادرش را 
می خواست. چاره ای نداشتم، حقی را به زور بردم 
آن طرف، روسری سرش کردم، سرخاب سفیداب 
مالیدم، جــای مادر قالب کردم بــه بچه، اما بچه 

مادرش را می خواست.
لحظه تحویل  سال شــد، برای شادباش توپ 
در کردند، صدا خیلی نزدیک بود، جایی بین این 
گوش و آن گوش... رستم از ترس خودش را خیس 
کرد. تکه بزرگی از سقف جیگرکی ریخت روی سر 

و کله من و حقی... 
سالی که نکوست از...

| شــهاب نبوی| یکی دیگر از معما های قدیمی در کشور سرنوشت کمیته های 
حقیقت یاب اســت. به  این صورت که فاجعــه هنوز کامال تمام نشــده ها، بعد به 
مسئول مورد نظر می گویند: داداش فاجعه بیخ گوش مونه چیکارش کنیم؟ طرف 
می گوید: ولش کن، نگران نبــاش! بذار با خیال راحت اتفاق بیفتــه، ما االن داریم 
کمیته حقیقت یابش رو می سازیم، توام برو اونور تا حقیقتی نشدی! این کمیته ها 
معموال همزمان با یک فاجعه به وجود می آیند، بعد حاال به هر دلیلی چون حقیقت 
را نمی یابند، اعضایش در جست وجوی حقیقت سر به بیابان می گذارند! این پایان باز 
هم که االن مد شده، اصغر فرهادی از این کمیته ها یاد گرفت! چون اولین بار آنها پایانی 
باز یا خیلی خیلی باز داشتند! گاهی آن قدر باز و گله گشاد که شما اگر بیفتی داخلش 
ناگهان غیب می شوی! بعد هم واقعا دیگر اتفاق وقتی افتاد، افتاد، حاال شما مدام دیگ 
خورش را هم بزن! حاال آخرش هم برای این که روحیه لطیف کسی آسیب نبیند، یک 
جسم بی جان، چیزی مثل؛ چه می دانم ریش تراشی، ته سیگاری، چیزی به عنوان 

مقصر معرفی می شود.

| سوشیانس شجاعی فرد| ماده 9 قانون شهرونگی: هر موسیقیدان با هر مقدار 
سابقه مجاز است برای نهادهای مربوطه برای برگزاری کنسرت و انتشار نوار کسب 
اجازه کند. همه هنرمندان و هنردوستان آزادند تا از ممنوعیت های قانونی استفاده 

کرده و شغل و سرگرمی دیگری برای خود انتخاب کنند.
شهرونگ خبرنگار: ســالم، من از روبه روی سالن میالد برای شما گزارش تهیه 
می کنم. ما متأسفانه یک جا رو می گیریم، از یه جای دیگه میزنه بیرون! ما با کمک 
دوستان و حمایت عزیزانمون تونســتیم جلوی برگزاری این کنسرت رو بگیریم 
ولی متأسفانه دو تا بچه بی عقل و پاپتی دارند اینجا اکاردئون و دایره می زنند! من 
از شهرداری و پلیس میخوام اینهارو جمع کنه از کف خیابون... من این گزارش رو... 
ئه االنم یه ماشین رد شد ازش صدای موسیقی میومد، لطفا با اینا هم برخورد بشه... 
من این گزارش رو برای...  ای بابا، االنم یک زنه داره برای بچه اش الالیی میخونه، لطفا 
با همه اینا برخورد بشه. من این گزارش رو برای بخش شهرونگ  خبرنگار روزنامه 

شهروند تهیه کردم، مرسی اه!

| ارمغان زمان فشمی| 

مردم ايران غير از كمپين 
تشكيل دادن بايد رفتارشان 

را هم تغيير بدهند!

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:19/00- 18/30

آرزوهای خوب

سال میمون رفت و می آید خروس
هــم بــاز  بیایــد  دارم  آرزو 
وقت تفریح و ســفر کردن رســید
یا بــرو بوشــهر و رشــت و کازرون
انتخاباتــی مهم در پیش روســت
بــا امیــد آنکــه فــردی مطمئن

عید نزدیک است و وقت ماچ و بوس
خنــده بر لب هــای افــراد عبوس
چون که شد برداشــته ویزای روس
اصفهان و یزد و کرمانشــاه و توس
روی آن باید کنــی خیلی فوکوس
روی آن مســند کند راحت جلوس!

جيگركی نيست )قسمت ۱5(

سال تحويل

motazedian.mehdi@yahoo.com|    مهدی معتضدیان )دیان( |   کارتونیست |


