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تماشاخانه

 بیا تو 
 نترس 

دات کام!
     اولین سایت +18 مجاز راه اندازی شد! 

   تغییر صفحه پیوندها به سازمان نظام وظیفه!
   بشمار 3 روی ثبت نام کلیک کن وگرنه اضافه خدمت می خوری! 

   گالری عکس: مدل های جدید گتر شلوار و  تای کاله ! 
   اسم و فامیل خود را بگویید... بلندتر... داد بزن... دهنتو باز کن مگه نون نخوردی؟!... 

آهان حاال شد، حاال نام پدر...
   برای آشنا شدن با شرایط سربازی دو ساعت به همین صفحه خیره شوید!

   تا صفحه جدید باز می شه بی کار نشین 
بدورو به رو دست بزن به دیوار پشت سرت برگرد!

   سرباز محترم چرا برای ورود به این سایت از فیلترشکن استفاده کردی؟! 
یک دقیقه پامرغی برو و صفحه را دوباره رفرش کن!

#ویژه_پسرای_کچل #عمری_که_بر_باد_می رود #شهرونگ

نشانی کانال تلگرام شهرونگ: telegram.me/Shahrvangصفحه روزانه طنز و کارتون  |   شماره دویست و شصت و دوم

shahrvang@shahrvand-newspaper.ir :ایمیل صفحه شهرونگ

راه اندازی سامانه اینترنتی اعزام به خدمت مشموالن!
بنگاه کاریا�ب

 قشنگ به زیرآوری 
چرخ نیلوفری را!

وحید                 میرزایی
طنزنویس

مثل همیشــه صبح که بیدار شــدم، به سمت 
آشپزخونه رفتم و نون خشک هایی که از دیشب 
مونده بود رو ســق زدم. بعد اومدم طبق معمول 
تــوی تلگرام و کانــال »کاریابــی و فرصت های 
شغلی تحصیلکرده ها« رو باز کردم و شروع کردم 
به خوندن: »به دو نفر دکتــرای اقتصاد کالن یا 
مدیریت اجرایی مسلط به امور منشیگری و تایپ 
نیازمندیم.«، »استخدام پنج ردیف شغلی در باغ 
پرندگان با سابقه کافی، متعهد و مسئولیت پذیر، 
فن بیان قوی، آشنا با مســائل خاص پرندگان و 
توانایی جا کردن کفترها. تحصیالت باالی فوق 
لیسانس. بدون بیمه«، »استخدام مشاور تحصیلی 
و پشــتیبان دانش آموزان کنکوری، تحصیالت 
لیسانس به پایین و داشتن ضریب جذب باال جهت 

جذب دانش آموز بیشتر.«
 این آخری نظرم رو جلــب کرد. نتایج کنکور 
اعالم شده بود و االن ذهن کل جامعه بعد از تعیین 
شــهردار تهران، معطوف به انتخاب رشته بود. از 
طرفی وقتی یــاد دوران کنکور خودم و مشــاور 
تحصیلی و اون موسسه آموزشی که هر چی کتاب 
آبی، سبز، قهوه ای، سورمه ای و صورتی خالخال 
یشــمی بود رو انداخت بهمــون می افتادم، دلم 
نمی اومد به نوجوونای امروزی خیانت کنم. اما خب 
وقتی یه سال بیکار باشــی و دوزار پول ته جیبت 
نباشه، دیگه باد گلوی ناشتا زدن، هیچ شأن نزولی 
نداره. واسه همین یک ساعت بعد، خودم رو برای 
انجام مصاحبه به موسســه آموزشی رسوندم. با 
صحنه عجیبی روبه رو شدم. نصف هم دانشگاهیام 
تو دانشگاه تهران و شریف رو اونجا دیدم که واسه 
مشاور شــدن سر و دست می شــکوندند. حدود 
6 ساعت تو صف وایســادم تا نوبتم شد. رفتم تو 
و جلوی مدیر موسســه نشســتم. بدون سالم و 
احوالپرســی گفت »رتبه کنکورت چند شد؟« 
پرسیدم »کدوماش دقیقا؟ لیسانس، فوق لیسانس 
یا دکترا؟« بدون توجه به سوالم گفت »ببین فروش 
خیلی مهمه. به ازای هــر دانش آموزی که برای 
موسسه جذب کنی 2درصد از شهریه مال خودت. 
هر کتاب سبزی که بفروشی 6درصد، آبی 5درصد، 
قرمز 4 درصد و زرد 2درصدش مال خودته. گفتم 
»باشه حاال، یواش. در مورد توانایی من در مشاوره 
و انتخاب رشته سؤالی نمیپرسین؟« جواب داد: 
»آهان خوب شد گفتی. به ازای هر دانش آموزی 
که دانشگاه دولتی قبول شه 5 هزار تومن، دانشگاه 
علمی- کاربردی 3 هزار تومن و دانشگاه آزاد 2 هزار 
تومن بهت داده میشــه. هر دانش آموزی هم که 
قبول نشه 30 هزار تومن از حقوقت کسر میشه.« 
پرسیدم»خیلی هم خوب. اونوقت برای هر انتخاب 
رشته چقدر از دانش آموز می گیرین؟« گفت»برای 
هر دانش آموز 700 هزار تومن در نظر گرفتیم که 
20 تومنش مال شماست.« گفتم»زیاد نیست؟ 
ضرر میکنید این طوریها.« متوجه طعنه ام شد و 
گفت» اگه نمیخوای بفرما بیرون.« گفتم»حاال 

عصبانی نشین. برای اطالعات خودم پرسیدم.« 
گفت »مجردی یا متأهل؟« گفتم»فعال مجردم 
اما با این حقوق مکفی که شــما میدین حتما در 
اولین فرصت سوییچ میکنم رو تأهل.« گفت»ببین 
ما  سال گذشته مورد داشتیم مشاور زنگ می زده 
به دانش آموز که وضع تحصیلیش رو بررسی کنه، 
نه که دانش آموز تو اتاقش مشغول درس خوندن 
بوده، خواهرش گوشــی رو بر میداشــته، بعد از 
مدتی فهمیدیم مشاور هر شب زنگ میزده و وضع 
خواهر دانش آموز رو بررسی میکرده. حاال اینش 
به ما مربوط نیست، مســأله اینه که دانش آموز 
افت کرده، از موسســه ما رفته و ما ضرر کردیم.« 
گفتم »نه حواسم هست، به شما ضرر نمیرسونم.« 
خیالش راحت شــد و گفت»یــه چک ضمانت 
500 میلیونی هم باید بدی.« گفتم »چه خبره!؟« 
گفت »ببین عزیزم جوونای دســته گل مردم رو 
می سپاریم به شما. کتاب های زرد و آبی و بنفشم 
که هست. باالخره ضمانت میخواد دیگه.« چند 
ثانیه نگاهش کردم و بــا عصبانیت اومدم بیرون. 
تو راه چشــمم خورد به بیلبورد توی خیابون که 
تبلیغ همین موسسه بود و نوشته بود» با کمترین 
هزینه به دانشگاه بروید. تضمینی.« زیرشم نوشته 
بود»درخت تو گر بار دانش بگیــرد / به زیر آوری 
چرخ نیلوفری را.« احساس نیلوفری رو داشتم که 
چرخش به زیر نیومده. درواقع هرچی که اومده به 

سمت باال بوده. نیلوفر... نیلوفر... 

مرکز مشاوره

جابرحسین زاده
طنزنویس

»بمیر خوک کثیف! بمیر« پســر 4ســاله ام از 
اتاقش دوید بیرون و با شمشیر پالستیکی اش 
محکم کوبید توی ســرم و داد زد بمیر خوک 
کثیف. بعد هم ایستاد روبه رویم تا درد کشیدنم 
را ببیند. درد داشــت. تنها فرقش با شمشــیر 
واقعی این بود که نمی شد باهاش کسی را کشت 
یا الاقل پسرم هنوز این کار را باهاش نکرده بود. 
فکر کردم از این دردهای لحظه ای اســت که 
ناگهان تمام اعصاب بــدن را درگیر می کند و 
صدای زنگ می پیچد توی گوش آدم و بعد هم 
ول می کند. درد تمام نمی شد و جانور شمشیر 
به دست با آن نگاه دریده و وقیحانه اش زل زده 
بود توی چشمهام. ِکی و چرا این بال را سر خودم 
آورده بــودم؟ دســتش را گرفتــم و پیچاندم. 
شمشیرش افتاد زمین و خودش شروع کرد به 
داد زدن: »آی... دســتم شکســت... توروخدا 
شکســت... خوک کثافت... می کشــمت« این 
بچه، کوهی از غرور ســامورایی داشــت روی 
شــانه هاش و التماس کردنش هم بیشتر از دو 
سه کلمه طول نمی کشــید. وقتش بود آدمش 
کنم. از خودم که گذشــته بود، ولی بقیه مردم 
چه گناهی داشــتند که این هیوال چند  ســال 
دیگر رها شــود بینشــان؟ دســتش را بیشتر 
پیچاندم و چانه اش را محکم گرفتم و آوردم باال. 

»باید عذرخواهی کنی. فهمیدی پســرم؟ بگو 
اشتباه کردم پدر! بگو غلط کردم باباجان!... بگو« 
چشمهاش داشــتند خیس می شدند و نزدیک 
بود روش تربیتِی باســتانی ام کار کند که سارا 
حمامــش تمام شــد و آمد بیــرون. »آآآآی... 
دستم... مامان... به شوهرت بگو ولم کنه« سارا 
جای حوله قلنبه شده روی سرش را درست کرد 
و گفت: »ول کن بچه رو. خجالت بکش. سعی 
کن یه ذره آدم باشی، یه ذره« هیچ کس طرف 
من نبود توی این خانه. دست بچه را ول کردم و 
تا بخواهد چموش بازی دربیــاورد و فرار کند؛ 
جفت گوشــهاش را گرفتم و صورتش را آوردم 
نزدیک: »پســرم میخواد ازم معذرت خواهی 
کنه. مگه نه؟« سارا انگار زیاد از حمامش راضی 
نبود. همان طور که نگاه می کرد به ســقف و دو 
دستی موهاش را با حوله خشک می کرد جیغ 
تیز و ُکشنده ای سر داد: »ول می کنی بچه رو یا 
نه؟ یا بیام خودم؟« وقتــی زن آدم این طوری 
باهــاش صحبت کنــد، بچه هم حــق دارد به 
پدرش بگوید خوک کثیف. لج کردم و گوش ها 
را محکم تر فشــار دادم. آها، حاال داشــت درد 
واقعــی را تجربــه می کــرد. داد زد: »ولم کن 
توروخدا... جون میترا ولم کن« یخ کردم. سارا 
چشمهاش گرد شد و سرش با حرکتی آهسته 
نود درجه چرخید به طرفم. گفتم: »کی؟ میترا 
کدوم خریه؟« بعد هم رو کردم به سارا: »از این 
خاله ماله های مهدکودکشه؟« سارا با لب های 
غنچه شده گفت: »مهدکودک میره این بچه؟!« 

این چموِش بیش فعال اســم میتــرا را از کجا 
می دانســت؟ گوشــهاش را ول کردم که مثل 
فشــنگ در برود و صورتــش را قایم کند توی 
حوله مادرش. »هر وقت تو نیستی زنگ می زنه 
به میترا. براش شعر هم می خونه« از بینی سارا 
آتش مــی زد بیرون. عقده اُدیپ را دســت کم 
گرفته بــودم. آخرش هم زد ناکارم کرد. ســارا 
آهســته آمد جلو و دست کشــید روی سرم: 
»خب، شــعر هم می خونی بــراش پس؟ آره؟ 
بخون ببینم، بخون« جانور کوچک دورتر از ما 
ایســتاده بود توی چهارچوب دِر اتاق و با لذت 
نگاه می کرد به صحنــه ای که خلق کرده. نکند 
مرحله بعدی مان در چرخه تکامل این باشد که 
تبدیل بشویم به هیوال؟ صد یا دویست میلیون 
 ســال دیگر. پس چرا این یکی جهشی خوانده 
بود؟ سارا از آن حالت های دیوانگی داده بود به 
چشــمهاش و به طرز تحقیر آمیزی ســرم را 
نوازش می کرد. با صدای گرفته خواندم: »میترا، 
 میترا، میتــرا... بــه زودی می کنم ِول، ســارا 

درِپیت را« 
مطابق عرف، سارا باید بچه را می زد زیر بغلش و با 
یک چمدان کوچک می رفت در را محکم می بست 
پشت سرش و من می نشستم توی تنهایی خودم 
فرت و فرت سیگار می کشــیدم. ولی حاال نزدیک 
4ساعت است نشسته ام توی ایســتگاه اتوبوس و 
دارم مثل سگ از ســرما می لرزم. تابه حال سه نفر 
آمده اند ازم شیشه بخرند و پنج اکیپ دو نفره زورگیر 

جیب هام را گشته اند به امید پیدا کردن پول. 

هیوال

keyvanzargari@yahoo.com|    کیوان زرگري  |   کارتونیست |

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

|  شهاب نبوی |   بعد از مدت ها که تا اینجاها زیر قرض بودم، تونستم 
بدهی هامو بدم. از فــرداش که دیگه دغدغه بدبختــی و طلبکار رو 
نداشــتم، همش به این فکر می کردم که اگه به حیوونا از بچگی یاد 
نمی دادند که شیر سلطان جنگله، خودشــون کیو به عنوان سلطان 
جنگل انتخــاب می کردند؟ اصال چرا گاومیش با اون هیکل نکره اش، نباید ســلطان 
جنگل باشه؟ یا چرا این همه تبلیغ منفی علیه الشخور می شه و حقوق حیوانیش رعایت 
نمی شه؟ اگه شایسته ساالری حاکم بود، گورخر با اون تیپش باید می شد مسئول ورزش 
حیوانات. راستی کی گفته شیر قویتره؟ تا حاال شیر جرأت کرده با پلنگ یا فیل سرشاخ 
بشه تا عیارش مشخص بشه؟ شیر اگه شیر بود، نمی شست تو خونه زنش بره براش غذا 
بیاره. زرافه رو بگو طفلکی؛ اگه از بچگی استعدادهاش رو پرورش می دادند، االن جای 
این که وایسه از اون باال لونه بقیه رو دید بزنه، برای خودش مایکل جردنی بود... خالصه 
نداشتن غم نون باعث شــده بود، این جور فکرها بیاد سراغم. سریع رفتم چندتا چک 

بی محل کشیدم، طلبکارها بریزند سرم، از دست این فکرای ناجور راحت شم.

بن بست فلکه اول

|  سیدجواد قضایی|مامانم در نزده داخل شــد. سرم را گرفتم بین دو 
دستم و گفتم: »نمیام، نمیام. « تولد یکی از اقوام دعوت کرده بودند برویم و 
من سال ها بود که از تولد می ترسیدم. مامان گفت: »تولد نمی ریم، میریم 
روانشناس. « قبال وقت گرفته بود. همین که رفتیم داخل، آقای روانشناس 
من را نشاند روی صندلی راحتی روبه رویش و زنجیر نازکی را جلوی چشمانم به حرکت 
درآورد. چشمانم بسته شد اما صدای دکتر را می شنیدم که می گفت: »توی زمان برو عقب، 
خیلی برو عقب، االن بچه شدی، چی می بینی؟« حس کردم توی مایع غوطه ورم، گفتم: 
»بند نافمو گرفتم تاب می دم.« دکتر گفت: »بسه!خیلی رفتی عقب، یکم بیا جلو. « 5ساله 
شدم. تولد دختر خاله ام پرستو بود. مامان به هرکس می رسید می گفت: »حاال من چی 
بپوشم. لباسم قدیمیه« و جواب می شنید: »تو که خوبی، من اصال لباس ندارم!« گفتم: 
»مامان، همین دیروز رفتی سه دست لباس مجلسی خریدی.« مامان زد توی دهن و گردنم 
و حاال دارم گریه می کنم و از لباس مجلسی می ترسم. روز تولد پرستو گفت: »دلت بسوزه، 
من کیک تولد دارم. « زبانم را درآوردم و همان حرفی را که وقتی مامان دلش از کســی 

می سوزد گفتم. پرستو جیغ کشید: »ایکبیری خودتی«، مامان همین طور که دارد توی 
دهنم فلفل می ریزد به خاله می گوید: »سولمازو دیدی چه لباسی خریده ایکبیری؟« هر 
دو می خندند، خاله می گوید: »بریم یکم جلوشون برقصیم چشمشون دربیاد« بعد به هم 
چشمک می زنند. مامان حواسش نیست و نصف ظرف فلفل توی دهنم خالی شده. صدای 
ضبط آن قدر بلند اســت که پنجره ها می لرزند. مامان، خاله و طرفدارانشان دارند جلوی 
سولماز و دوســتانش یک جوری تکان می دهند که انگار برق سه فاز بهشان وصل شده. 
سولماز و دوستانش به تالفی بلند می شوند. مجلس منفجر شده. چشم، چشم را نمی بیند. 
پای یکی از حد مجاز بیشتر باال آمده و خورده توی سر پرستو، کمی خونریزی دارد، چشم 
یکی از بچه ها خورده به ناخن بلند. مجروح زیاد داریم. همه زیر میز پناه گرفتیم. صدای 
بلندی آمد. دکتر داد می زد: »بیدار شو عزیزم« و به پهنای صورت داشت اشک می ریخت. 
مامان گفت: »همین؟ یکم زیاده روی شــد قبول دارم، پرستو که با دوتا بخیه خوب شد. 
چقدر لوسی. « دکتر بغلم کرد و گفت: »پسر همسایشون بودم. اونی که ناخون رفته بود تو 

چشمش، منم چشم چپم مصنوعیه. « مامان دستم را گرفت و سریع رفتیم بیرون. 


