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کوچه پش�تشهر فرنگ

تماشاخانه

پوشش زرد    برای خمیر مرغ!
پوشش قرمز؛ خمیر گربه!

پوشش طوسی؛ خمیر االغ!
    سازمان غذا و دارو: باالخره این حق شهروندیه که مردم بدونند 

دقیقا چه جور خمیری دارند می خورند!
    انجمن خیاطان و دوزندگان: دو واحد سیار در بیابان برای دوختن یقه کسانی که 

پس از شنیدن این خبر جامه دریدند و سر به بیابان گذاشتند تعبیه شده است!
    بهناز جعفری: خمیر روزنامه نگار مجاز نشده هنوز؟!

#کالباس_نیم_درصد #ساندویچ_کثیف #آقافری #شهرونگ

کوچه اول

فیروزه مظفری|   کارتونیست | 

کوچه دوم

نشانی کانال تلگرام شهرونگ: telegram.me/Shahrvangصفحه روزانه طنز و کارتون  |   شماره دویست و هفدهم
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وزارت بهداشت سوسیس و کالباس را بر اساس خمیر مصرفی عالمت گذاری می کند!
گمشدگان

استهزای دموکراسی 

شهرام شهید                ي
طنزنویس
shahraam_shahidi@yahoo.com

ترامپ گفت: من تمام توافق های قبلی 
آمریکا با دولت کوبا را لغو می کنم. منافع 
قراردادها با کوبا به جیب ارتش و نظامیان 
می رود. تا زمانی که آزادی بیان تضمین 
نشود، آزادی فعالیت سیاســی، مردم و 
مطبوعات اعمال نشود، با کوبا قراردادی 

نداریم. 
ناظران سیاســی پس از شنیدن این 
خبر یاد رقص شمشیر شــیخ و موسیو 
افتادند و بعد گفتند، چون در این سال ها 
تعابیر متفاوتی از آزادی بیان و دموکراسی 
شنیده ایم، بیاییم سخنان شخصیت های 
مختلف در مورد دموکراسی و آزادی بیان 
را ردیابی کنیم، ببینیم به جایی می رسیم 

یا نه. 
ترامپ: نمونه کامل حکومت مبتنی 
بر دموکراســی یعنی حکومت منتخبی 
مثل پادشاهی عربستان. نگویید منتخب 
کجا بود؟ در این کشور هر شاه، منتخب 
شاه قبلی اســت و همین نشان می دهد 
حق انتخاب در کشــور وجود دارد. مثل 
آلمان و مرکل نیست که با شارالتان بازی 

صدراعظم بشوند. 
رائول کاسترو: دموکراسی یعنی حق 
فحش دادن به آمریکا و اقداماتش بین آحاد 
مردم قهرمان کوبا. اگر هم تا حاال کسی 
به این سبک دموکراســی در این کشور 
شک داشت، بعد از تغییر مجدد سیاست 
آمریکا در قبال کوبا همه به این سبک از 
دموکراسی ایمان آوردند و کسی جیک 

نمی  زند.
رهبر کره شمالی: آزادی چیست؟ اسم 
جدید تحریم هاست یا نام فرمانده جدید 
ارتش غرب؟ البته دموکراسی را می دانیم 
چیست. خوردنی مطبوعی است که آدم 

بعد از تناولش مقداری آروغ هم باید بزند.
پوتین: در یک دموکراســی واقعی 
مخالفان این حق را دارند که برای شرکت 
در تظاهرات ضددولتی از خانه شان خارج 
نشوند یا از ما انتظار داشته باشند ما نگذاریم 
علیرغم میل باطنی شان بروند تظاهرات 
ضددولتی. آزادی بیان هم یعنی همین که 
این افراد بتوانند خبر بیرون نرفتنشان از 

خانه را رسانه ای کنند. 
کارل مارکس: من کــه هرچه بگویم، 
بقیه جوری که دلشان می خواهد برداشت 

می کنند. هیچی نگویم بهتر است.
آدولف هیتلر: مــن اعتراف می کنم 
دموکراســی و آزادی بیان همین چیزی 
است که عزیز دلم دونالد ترامپ می گوید. 
من اگر زنده بودم، در رکابش با سعودی ها 
رقص شمشیر می کردم. نژاد مژاد هم در 

اولویت بعدی بود البته. مرسی. اَه!
طالبان: اســم این واژه ها رو نیار تب 

می کنیم، یهو منفجر می شویم. 
داعش: مــا از ترامپ دعوت می کنیم 
در ســمیناری با حضور مــا و بوکوحرام 
و عربســتان و اینهــا شــرکت کند که 
حرف هایمــان در مــورد آزادی بیان و 
دموکراسی را یک کاسه کنیم. همه  مان 
یک چیز می گوییم اما بی خودی با هم دعوا 

می کنیم. 
صدام حسین: بعد از مرگ من همه 
فهمیدند دموکراســی اصال چیز خوبی 
نیست. تا من رفتم و عراق آزاد شد، همه به 

جان هم افتادند. زنده باد دیکتاتوری. 
سرهنگ قذافی: تا جمع مان این جا 
جمع اســت، یک شــورای دموکراسی 
تأسیس کنیم، من هم بشوم رئیسش. 
چی من مرده ام؟ مرده شــورم را ببرند؟ 

بی ادب ها.
مادورو: فعال به علت شــورش های 
خیابانی وقت ندارم نظریه دموکراسی ام 
را در قالب هشت هزار و سیصد و هفتاد 
و شــش صفحه برایتان روخوانی کنم. 
بعد از جمع کردن این گوگولی ها از کف 
خیابان های ونزوئال خالصه ای از نظریه 
متقن دموکراسی را در سخنرانی هفت 

ساعته ای ارایه می کنم. 

محسن پوررمضانی
معاون گروه شهرونگ

موهای سرم را با تیغ زدم، اما فایده ای نداشت. 
می خواســتم ابروها را هم تیغ بزنم که همسرم 
گفت: »این طوری مغزت خنک نمی شــه باید 
بری پیش یه مشــاور.« از البه الی برچسب های 
لوله باز کنی و تخلیه چاهی که به دیوار ساختمان 
چسبانده بودند، آدرس یک مشاوره را پیدا کردم. 
آدم متخصصی به نظر می رسید. عالوه بر مشاوره، 
توی کار ایمپلنت دندان و کاشت ناخن و ختنه هم 
بود و دستی هم در مامایی داشت. توی مطبش 
ســگ پر نمی زد. تلویزیون داشت دستور پخت 
باقالی پلو با ماهیچه را نشــان می داد. از منشی 
که مرد میانسالی بود پرســیدم: »مطب دکتر 
اصغری همین جاست؟« صدای تلویزیون را کم 
کرد »خودمم راحت باش بشین.« نشستم روی 
یکی از صندلی های پالســتیکِی اتاق انتظار. با 
انگشت دری که رویش نوشته بود »لطفا سکوت 
را رعایت کنید« نشــان دادم و پرسیدم: »اتاق 
شما اونجاســت؟« آمد طرفم و گفت: »نه اونجا 
دستشوییه.« در دیگری را نشان دادم »اون اتاِق 
چیه؟!« متعجب نگاهم کرد  »از بنگاه اومدی؟!« 
گفتم: »نه آقــای دکتر... « نگذاشــت حرفم را 
تمام کنــم از توی جیب روپوشــش یک چوب 
بستنی پهن درآورد و گفت: »پس دهنت رو باز 

کن.« گفتم: »ولی من برای مشاوره او...« چوب 
بستنی را فرو کرد توی دهنم و ســرش را آورد 
جلو »خیلی از مریضام فکر می کنن افسردگی 
دو قطبــی دارن ولی آخرش معلوم می شــه یه 
سرماخوردگی ســاده بوده، لوزه هات که چرک 
نکرده، وضعیت دندون هاتم بد نیست، خب حاال 
بگو چته؟!« بســتنی چوبــی را از دهانم بیرون 
آورد و گذاشــت توی جیب روپوشش. صندلی 
پالستیکی را جلو کشید و نشست روبه روم. آب 
دهانم را قورت دادم و گفتــم: »از وضعیت کارم 
راضی نیستم.« خیلی صمیمی گفت: »زِر نزن 
بابا مگه کی راضیه از کارش؟« با ناراحتی گفتم: 
»می دونی صفحه بره ستون برگرده یعنی چی؟! 
می دونی ســتون بره، خط برگرده یعنی چی؟! 
می دونی تیتر بره، کلمه برمی گرده یعنی چی؟!« 
گفت: »چرا دیالوگ می گــی؟ مثل آدم حرفت 
رو بزن.« گفتم: »توی روزنامه طنز می نویســم 
ولی متن هام همش رد می شــه. یه بار می گن 
ترویج فرهنگ فالنه، با قوه  فالن نمی شه شوخی 
کرد، با نهاِد فالن هم نمی شه، شخص فالنی رو 
که اصال حرفش رو نزن، اینی که نوشــتی ترانه  
مارتیکه؟ چی ماتیکه؟! دیگه بدتر اروتیکه! این 
متن پیامش چیه؟! منظــورت از کره خر توی 
متنت کیه؟! مسئولش هم یکی دو نفر نیست. از 
صفحه آرا تا ویراستار، دبیر بخش عکس، معاون 
تحریریه، معاون دبیر، مسئول زینک و لیتوگرافی، 
دکه دار و حتی خود خواننده هــا هم به صورت 
داوطلب کمک می کنند. شاید باورت نشه دکتر 

اصغری اما بعد از این همه چک و واچک همیشه 
یه عده ای هســتن که بهشون بَر بخوره.« بغضم 
گرفته بود. انتظار داشتم این ها را درحالی بگویم 
که روی تخت دراز کشــیده ام، نه اینکه نشسته 
باشم روی صندلی پالستیکی توی اتاق انتظار. 
گفتم: »یه بار ســعید زد روشونه ام و گفت: تو رو 
جون جدت یه کاری نکن روزنامه رو ببندن من 
تازه دارم عروسی می کنم... طفلک این چند روز 
همه ش آهنگ مادیون ُســم طالیی عروس چه 
رامشه رو می ذاشت... دیگه نمی تونم این وضعو 
تحمل کنم دکتر، چی کار کنم؟« دکتر انگشت 
اشاره  را توی گوش راستش چرخاند و چیز زردی 
که به انگشت چسبیده بود، کشید روی شلوارش 

»فحش بده، سبک می شی.«
گفتــم: »لعنتی خوبه؟!« گفــت: »برو باالتر، 
وضعیتت خراب تر از اینه که با لعنتی درســت 
بشــه.« گفتم: »نمی تونم. خط قرمز توی بدنم 
نهادینه شده .« گفت: »به بدترین فحش ها فکر 
کن، ولی به جاش بگو پاســتیل ماری.« بعدش 
محکم زد توی گوشــم. باتعجب گفتم: »برای 
چی می زنی؟« یکی دیگــه زد محکم تر از اولی. 
گفتم: »نزن دردم می گیره لعنتی.« یه کف گرگی 
گذاشــت تو صورتم. خونم از دماغم راه افتاد. داد 
زدم: »بسه دیگه مرتیکه ... پاستیل ماری.« دکتر 
لبخند رضایت بخشی زد. پولش را حساب کردم 
و از مطب آمدم بیرون. دکتــر خوبی بود. کارت 
ویزیتش را گذاشتم توی جیبم تا بدهم به بقیه 

بچه های روزنامه. 

| علی اکبر محمدخانی| حتما شما هم متوجه آچمز شدن تلویزیون در مواجهه 
با اتفاقات تروریستی تهران شدید. علت این قضیه اینه که با وجود این که کل عمر 
ما در بحران خالصه می شه، اما هیچ وقت برای این لحظات برنامه ای نداریم. مثال 
همین اینجانب، یه روز نشسته بودم داشتم راز بقا نگاه می کردم که یهو یه پلنگ از تو 
تلویزیون حمله کرد سمتم. اتفاق آن قدر سریع بود که نمی دونستم باید چکار کنم، 
پس تصمیم گرفتم سر جام بشینم. پلنگه وقتی دید من تکون نمی خورم، گفت: 
»این چه وضعشه نَعلَتی؟ الاقل یه تکونی به خودت بده که هم آدرنالین خونت باال 
بره خوشمزه تر بشی، هم من یذره تحریک بشم.« من گفتم: »وایییی مگه می خوای 
چکار کنی؟ می خوای بخوری یا ببری؟« گفــت: »آخرش که می خورمت«. من 
گفتم: »جاِن مادرت فقط یه کاری کن خانواده م روشون بشه علت مرگم رو اعالم 
کنن.« پلنگه گفت: »تنبل بازی درنیار، دل بده به کار نعلتی«، بعدم با شالق هی 
می زد تو پر و پاچه م و منم مثل چی دور اتاق می دویدم تا تحریک بشه. می خوام بگم 

برای شرایط خاص خودمون رو آماده کنیم تا مثل تلویزیون آچمز نشیم.

| سید جواد قضایی| وقتی اتفاق بدی افتاد مهم ترین کار حفظ خونسردی 
است. مثال یک بار موبایل و شلوار و پیراهن و کوله سفرم توی ماشین وحید جا 
مانده بود. ماشین را کنار تابلوی )شنا ممنوع( پارک کرده بودیم.وحید قبل از 
من پریده بود توی آب دریا و حسابی بین 3 تا کوسه که فقط باله هایشان معلوم 
بود محاصره شده بود. سعی کردم وحید متوجه ماجرا نشود بنابراین داد زدم: 
گوشتش تلخه نخوریدش!.گوششان به این حرف ها بدهکار نبود و نزدیک تر 
می شدند، دوباره داد زدم: مغز نداره! اگه بخورینش مثل این احمق می شین، 
ببینین چقدر مو داره؟ باید دو هفته مسواک بزنین تا الی دندوناتون تمیز بشه، 
کرمم داره، چرک و بی تربیته ، نفخ می شــین. چشمم را بسته بودم تا صحنه 
خورده شدن دوستم را نبینم که ناگهان وحید زد به پشتم و گفت: داری چی 
میگی؟ گفتم: کوسه ها رفتن؟ گفت: کوسه کجا بود سه تا تیکه آشغال بود روی 
آب و چند تا فحش داد که توی متن جا نمی شــود بنویسم. بعد رفت سمت 

ماشین، گازش را گرفت و رفت.

پاستیل ماری

keyvanzargari@yahoo.com|    کیوان زرگري  |   کارتونیست |
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