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شهر فرنگ

تماشاخانه

زنى که موهایش را 
گوجه  اى شینیون کرده بود 

به حبس ابد محکوم شد

در پى لو رفتن ترانه  تبلیغاتى یکى از کاندیداها

    ستاد برگزارى انتخابات گفت: لطفا باباها و مامان ها در مخفى کردن چیزهایى که براى سن 
بچه ها مناسب نیست دقت بیشترى به خرج دهند. بچه ها در این سن حساس هستند و این 

چیزها ممکن است تاثیر بدى روى روح و روان بچه ها بگذارد.
    وى در  ادامه گفت: درست است که کودکان مى توانند براى ریاست جمهورى ثبت نام کنند 

اما سن رأى گیرى تغییر نکرده و نمى توانند رأى بدهند. 
# دوست_خوب_بچه ها!   #شهرونگ

     این زن به خبرنگار شهرونگ گفت: «به جان شما من اصال خبر رو ندیده بودم.»
خبرنگار شهرونگ پرسید: «مگه شما توییتر ندارید؟ فیسبوك؟ بى بى  سى ُکره اى»

زن گفت: «فیلتره»
خبرنگار شهرونگ سرى به نشانه  تاسف تکان داد و گفت:  «حاال برنامه ات چیه؟»

زن کره اى سوزنى از شینیونش بیرون آورد و دِر زندان را باز کرد «مى خوام فرار کنم. 
برم یه جایى که شینیون گوجه اى جرم نباشه»

# به_هر آن_کجا_که_باشد_به_جز_این_سرا_سرایم#شهرونگ

كوچه دوم

فیروزه مظفرى|   کارتونیست | 

بن بست كوچه اول

نشانى کانال تلگرام شهرونگ: telegram.me/Shahrvangصفحه روزانه طنز و کارتون  |   شماره صد و هفتاد و سوم
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زنان و مردان در کره شمالى تنها اجازه دارند موهاى خود را به 15 مدل کوتاه کنند
تزريقات

آخر و عاقبت
یک شروع عرفانى 

آیدین سیارسریع
طنزنویس
idin.sayyar@yahoo.com

قصه تحول عرفا و اهل تصوف همیشــه 
از داستان هاى جذاب براى من بوده است. 
همیشــه به این نیت تذکره االولیــا را باز 
مى کردم که ببینم چــه اتفاقى افتاده که 
فالن صوفى به دنیا و مافیها پشــت پا زده و 
طریق تبتل و عاشقى گرفته است. چیزى 
که معلوم است، این است که هیچ عارفى از 
کودکى و باى دیفالت مظهر انوار حق نبوده 
و معموال در میانسالى و پختگى، حادثه اى 
افسانه اى مسیر زندگى اینها را تغییر مى داده 
است. مثال موالنا در 40سالگى در مکتبش 
و درحضــور مالزمان و شــاگردان که هى 
مى پرسیدند؛ استاد جزوه رو بخونیم کافیه؟ 
راه مى رفته که ناگهان شخصى بى مالحظه 
و ســرخ روى وارد مدرسه مى شود. دو، سه 
جمله با هم صحبت مى کنند و کالم شخص 
که شمس تبریزى نام داشته، آن قدر موالنا را 
درگیر مى کند که درس و بحث و کار و زندگى 
را رها مى کند و مى شود موالنایى که امروز 
مى شناسیم. درحالى  که اگر ایشان امروز 
زندگى مى کردند، به محض ورود شمس 
و سوال کردن او ســریعا حراست دانشگاه 
را مطلع مى کردند که بــا وى برخورد الزم 
را صورت دهد و دیگر کار به تحول و تغییر 
نمى کشید. درقصه تحول عطار نیشابورى 
آمده است که عطار داشته درعطارى اش کرم 
حلزون و عرق خارشتر و عرق بقیه بستگان 
شتر و اینها مى فروخته که درویشى به وى 
وارد مى شود. (که این جا «وى» مجاز از مغازه 
عطارى اســت) درویش چند بار مى گوید: 
«براى خدا چیزى بدهید» و عطار عنایتى 
نمى کند و احتماال مى گفته برو آقا پول خرد 
ندارم. درویش هم ناراحت شده و گفته: تو 
چه جورى مى خواهى بمیرى؟ عطار گفته: 
همان طور که تو مى میرى. درویش گفته: 
عمرا بتونى اینجورى بمیرى. عطار هم که 
معموال تو کل انداختن کم نمى آورده، گفته 
مى تونم! روتم کم مى کنم. درویِش بزرگوار 
هم نه گذاشته و نه برداشته، گفته: هر کى 
نمرد! عطار هم که فکــر نمى کرده قضیه 
آن قدرها هم جدى باشد، گفته: اول تو! بعد 
درویش خیلى ریلکس دراز کشــیده کف 
عطارى و چشم هایش را بسته و ریق رحمت 
را سر کشیده است. از آن به بعد، کال مسیر 
زندگى عطار عوض شــده است. بنده فکر 
مى کنم اگر آقاى نیشابورى امروز درمیان 
ما بود، این طورى با مســتمندان برخورد 
نمى کرد. اول درویش را تکریم مى کرد، روى 
سرشان مى گذاشت، بعد حلوا حلوا مى کرد و 
درحین بوسیدن دست درویش به عکاس ها 
اشاره مى کرد که «بگیرین» و در آخر تیم 
رسانه اى بزرگوار عکس را با کاپشن «عطار، 
نوکر مستضعفین، خار چشم ثروت اندوزان» 
پخش مى کردند توى اینترنت. بعد درویش 
را با تیپا به بیــرون هدایت کــرده و براى 
ثبت نام به ســوى وزارت کشــور رهسپار 
مى شدند! تصور کنید بقیه عرفا و سالکان 
و صوفیان اگر امروز بودند و مى خواســتند 
براى ریاست جمهورى ثبت نام کنند، چه 

وعده هایى مى دادند: 
وحشى بافقى: آرامش را برکشور حاکم 
خواهم کرد/ اعصــاب ندارم، ترامپ مراقب 
رفتارش باشد/ میکروفن خبرنگارى که زیاد 
سوال مى پرسید را مى گیرد: اینو کى داده 

دستت؟ بزنم تو سرت؟
باباطاهرعریــان: طــرح ســاماندهى 
گشت هاى ارشــاد در اولویت برنامه هایم 

قرار دارد. 
حکیم نظامى: اگر رئیس جمهورى شوم، 

وارد سیاست نخواهم شد. 
ناصرخسرو: طرح تحول سالمت را پاره 

مى کنم. 
رابعه بنــت کعب قــزدارى: مــن اگر 
رئیس جمهــورى شــوم... دو روز بعدش 
ردصالحیت میشــم. (بزرگوار الکى شعار 

نمى داد، واقع نگر بود.)
پ.ن: این روزها، قصه هاى تحول عرفانى 
هم به انتخابات منتهى مى شود. شما چطور!؟

جيگر�

على اکبر محمدخانى
طنزنویس
Oostakbar@gmail.com

رودابه با احتیاط از میان میز مشترى ها گذشت و با 
نگاه مرا میان جمعیت پیدا کرد، دستش را کنار دهان 
گرفت، طورى که انگار صدایش را فقط من مى شنوم، 
گفت: «دیدى باالخره از آتش گذشتم؟»، من گفتم: 
«رودابه، تو از آتش نگذشتى»، رودابه انگار نشنیده 
باشــد، خندید، از کنارم که آمد بگذرد، دستش را 
محکم گرفتم، آینه اى مقابلش گرفتم و گفتم: «تو از 
آتش نگذشتى، تو در آتش سوختى رودابه، خودت 
را خوب تماشا کن، ببین صورتت مچاله شده، ببین 
این بوى کباب که درفضا پیچیده، بوى بدن سوخته 
توست». رودابه لحظه اى توى آینه نگاه کرد، انگار که 
باورش نشده باشد، خندید، مکثى کرد، به من نگاه 
کرد، دوباره خندید و بعد دوباره توى آینه خیره شد، 
آمد که دوباره بخندد، اما دیگر دیر شده بود، جیغ، از 
ته گلویش با شتاب آمد و لب هایش را شکافت؛ از ته 
جانش، چنان جیغى که آینه را در دستانم  هزار تکه 
کرد، رودابه جیغ مى کشید و مى خواست از دستانم 
فرار کند، من اما او را محکم به سوى خودم کشیدم 
و آرام توى گوشش گفتم: «رودابه برو، راحتم بگذار، 
من دیگر تحمل این همه درد و رنج را ندارم، دیگر به 
خواب من نیا رودابه». رودابه از جنب وجوش افتاد، 
مدتى توى چشمانم خیره شد، ُمشَتش را که محکم 
گرفته بود، باز کرد، یک خرمگس از دستانش بلند 

شد و دور سرمان شــروع کرد به چرخیدن. رودابه 
انگشــتش را روى دماغم گذاشت، خندید و گفت: 
«من را بیشتر دوســت دارى یا این خرمگس را؟» 
من خندیدم و گفتم: «خرمگــس را». رودابه از ته 
دل خندید، گفت: «مى دانســتم». ســپس دست 
خرمگس را گرفت و به سمت خورشید پرواز کرد، 
خورشید دهان ســیاهش را باز کرد و هر دو در آن 
ناپدید شدند. من به دنبالشــان اشک مى ریختم و 
صدا مى زدم «رودابــه، رودابه، خرمگس»... با تکان  
شــدیدى ازخواب پریدم، صورتم و آنچه زیر سرم 
بود، خیــِس خیس بود. اگر تمام دنیا هم از اشــک 
من درخواب، درپى رودابه خیس مى شــد، بازهم 
جاى تعجب نداشت، چشمانم را که باز کردم، حقى 
را دیدم که ُرستمک را باالى سرم گرفته، نره خر باز 
خودش را خیس کرده بود و از َدرزِ پوشک، نجاستش 
روى سروصورتم مى چکید. چند مگس با ولع دور 
ُرستمک مى چرخیدند. حقى انگار با خودش حرف 
زده باشــد، گفت: «از زمانى که ترازوهاى دیجیتال 
جاى ترازوهاى قدیمى را گرفتنــد، روزى و برکت 
از زندگى ها رفته». خیلى براى حقى نگرانم، به کل 
دیوانه  شده، هربار به یک مسأله بى ربط فکر مى کند، 
حاال چند روز اســت کــه روى تفــاوت ترازوهاى 
دیجیتال و قدیمى ِچت کرده اســت. باید سریع تر 

ببندمش به قرص و دوا تا حالش بدتر نشده.
طرف هاى عصر بود که خســته و کوفته از اداره 
بیمه برگشته بودم و ســریع چند صندلى را کنار 
هم چیدم و خوابیــدم. از وقتى اتحادیه دســتور 
داده جیگرکى هاى ناشــى مثل ما بــراى تکریم 

مشــترى، موقع خواب، باید سرشــان را بگذارند 
روى صندلى، درســت آنجا که مشترى ماتحتش 
را مى گذارد، صندلى هاى جیگرکى نقش تخت را 
برایمان بازى مى کنند و ما موقع خواب ســرمان را 
درست مى گذاریم جاى ماتحت مشترى ها. حقى 
مى گوید از زمانى که اینجور مى خوابد، موهاى یک 
سمت ســرش پُر پشت تر شــده، ولى من هروقت 
سر مى گذارم، جاى ماتحت مشترى ها و مى خوابم 

خواب هاى ترسناك مى بینم.
ُرستمک با آن قد و هیکل مثل بچه هاى لوس و 
نُُنر گفت: «پى پى دارم» به حقى گفتم: «این نره خر 
را بگیر آنور تا کل هیکلم را قهوه اى نکرده» حقى بچه 
را بُرد تا پوشکش را عوض کند، مگس ها با خوشحالى 
دنبالشان رفتند. من بلند پرســیدم: «حقى، توى 
آن بشکه که ریختیم روى رودابه، تا آتش خاموش 
شــود، مگر آب نبود؟» گفت: «چرا». گفتم: «پس 
چرا مأمور بیمه مى گوید: خودتان آتشــش زدید، 
حاال پول بیمــه اش را ما بدهیــم؟ مطمئنى آب 
بود؟» گفت: «ها بله». گفتم: «در آن بى آبى، آب از 
کجا آوردى؟» گفت: «از تــوى چاه» گفتم: «کدام 
چاه؟» گفت: «همین چاه خودمان توى زیرزمین» 
با تعجب پرسیدم: «زیرزمین مان کجا بود دیوانه؟» 
حقى دســتم را گرفت و با خود برد، آنچه مى دیدم، 
باورکردنى نبود، درست پشــت گاوصندوق بزرگ 
و البته خالى مغازه، به اندازه ردشدن درازکش یک 
انسان ســوراخى تاریک وجود داشت. یک کبریت 
آتش زدم و درون ســیاهى گفتم: «کســى آن جا 

نیست؟». 

| شهاب نبوى| نصف شــبى اومدم از تو اینترنت کتاب حسنى نگو یه دسته گل رو 
دانلود کنم، اشتباهى دستم خورد کنوانسیون حقوق زندانیان رو دانلود کردم! بعد دیدم 
توش نوشته هر زندانى شب که شد، واسه خواب باید یه سلوِل ُجدا براى خودش داشته 
باشه. پریدم رفتم لحافو از رو آقام اینا کشیدم گفتم: آقا آقا نگاه  کن، من االن اگه زندونم 
بودم، چهارمتر سلول از خودم داشــتم، اما این جا یه بالشم ندارم، آقامم شاکى، اول یه 
 نگاه تو مایه هاى حرف زیادى نخور بهم کرد، اما کنوانسیون رو که دادم دستش خوند، 
یهو منقلب شد و اشک تو چشماش جمع شد و گفت: واقعا حق با تویه پسرم، من تا حاال 
داشتم بهت ظلم مى کردم، االنم خیلى نادم و پشیمونم! اما از این حرفا گذشته، یه چند 
وقتیه به این نتیجه رسیدم که کال دیگه باید جمع  کنى از این خونه و  زندگى برى، اینو که 
گفت، لوزالمعده ام چسبید زیر گلوم! گفتم: حاجى اگه امکان داره، منو ببخش، من غلط 
کردم گور باباى کنوانسیون! من اصال رفته بودم حسنى رو دانلود کنم! یهو این بى شرف 

اومد. شما هم خیلى مراقب باشید تو اینترنت از این بى عفتیا خیلى زیاد شده...

| جواد غذایى|  بیانیه اى به شرح زیر صادر کردم
نوشتم نامه اى با برگ انگور، رئیس جمهورى مى شوم چشمت شود کور. اگر به 
من رأى بدهید، دستور مى دهم تلویزیون را جورى بسازند که اگر از نزدیک نگاه 
کنید، چشمتان ضعیف نشود و لواشک هاى غیربهداشتى آدم را مریض نکنند. 
دستور مى دهم هر روز برنامه مدرسه ورزش، ورزش، دینى بشود و قول مى دهم 
از این پس هیچ کس، هیچ کسى را به خاطر این که ریش و سبیل درآورده و دلش 
پاك است را مسخره نکنند. به پدر و مادر هیچ کسى نگویند بیچاره ها یه دونه بچه 
دارند، اونم این جورى. قول مى دهم هیچ بچه اى با لگد از خواب بیدار نشود تا براى 
صبحانه سنگک بگیرد و درپایان کارى مى کنم باباها یادشان برود توى جیبشان 

چقدر پول دارند که اگر  هزارتومان کم شد، فورى صدایشان درنیاید. خداحافظ.
بیانیه ام را دادم به سعید و او هم بیانیه اى به من داد. انشقاقى صورت گرفته بود 

و باید ترمیم مى شد.

عالیق شخصى!

بنده از فیلتر و سانســور خوشم مى آید

دو نفر را که به هم داشته باشند کشش

روى اعصــاب رود آنچه که باشــد آزاد

گفتگو ِکیف ندارد که شــود با منطق

بى خودى بحث نکن تا که شوم من قانع

هرچه باشــد بد و ناجور خوشم مى آید

بکنم گر که ز هم دور خوشــم مى آید

بشود هرچه که محصور خوشم مى آید

بنــده از فلســفه زور خوشــم مى آید

نیست این واقعه مقدور، خوشم مى آید!

| ارمغان زمان فشمى| 

لطفا باباها و مامان ها رأى شان را 
از بچه ها مخفى کنند

قسمت هجدهم

چاه اسرار
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