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تماشاخانه

 خاوری: منم
 یه سری پیشنهاد

به بانک ملی دارم!

وزیر آموزش و پرورش:  سرزندگی و شادی در مدارس کمرنگ شده است

    ده وزیر قبلی: ما هم همین نظر رو داشتیم!
    مردم: نکنه اینم تقصیر ماست!

    دانش آموز: با اون استرس کنکور و معلم های خسته انتظار داری برات پشتک بزنیم؟!
    دانش آموز های معتادی که نداریم: بذارید یه پک بزنیم شاِد شاد می شیم. 

#سرزندگی_و_شادی_کجا_پررنگ_شده؟ #شهرونگ

    بابک زنجانی: روی پای خودتون وایستید و به آدم های سیاسی اعتماد نکنید!
    وزیر نفت: لطفا اونی که دکل رو دزدیده بود بیاد پیشنهادش رو به من بگه!

    قالیباف: می تونم به نجفی پیشنهاد بدم چطور قائم مقامش رو انتخاب کنه!
#همه_ما_پیشنهادهایی_داریم #شهرونگ

توصیه  های یک »دزد« به »ایران خودرو«
گمشدگان

سواد لذت بردن از زندگی

شهرام شهيد                ي
طنزنویس
shahraam_shahidi@yahoo.com

علی ربیعی: ســواد لذت بــردن از زندگی 
نداریم.

داخلی- خانه پرهام- غروب
پرهام: ببین بابام هم دیگه بهم پول قرض 
نداد، گفت: مگه من ســر گنج نشستم هی 
میای منو بدوشی؟ با تیپا انداختم بیرون. حاال 

نمی دونم برقمون را قطع می کنن یا نه. 
خانم پرهام: عسیســم ولش کــن. برق 
می خوایم چیکار. سواد لذت بردن از زندگی 
خودش چلچراغه که من و تــو داریم! اصال 

بی برق رمانتیک ترم هست  هانی!
داخلی- زندان- غرووب

زندانی اول: باالخره اومدی؟ حکمت چی 
شد؟ 

زندانی دوم: تف تو این زندگی. برام حبس 
ابد برید. دیگــه روی بیرون رو نمی بینم. چه 

غروب گندی 
زندانی اول: برو بابا بی ســواد. اگه ســواد 
لذت بردن از زندگی داشــتی، می فهمیدی 
حبس ابد خیلی هم شیرینه. لذت ببر ازش. 

وزیر گفته. بیخود که نمیگه.
خارجی- بزرگراه  هاشمی سنگین!- صبح 

زود
صمد: ببین قربونت بشــم. ماشــین که 
داره میاد نگاه می کنی. اگه ســرعت داشت 
بی خیال میشی. چون می کشتت. پراید و پژو 
را بی خیال میشی، چون چیزی گیرت نمیاد. 
بنز و پورشه که اومد، می پری وسط که بزنه 

بهت. حالیته؟ دیه خوب میدن.
رفیق صمد: شما انگار سواد زندگی نداری. 
پسرم اگر کلیه هاش را از دست داده و خانمم 
سرطان داره و پسرم کارش را از دست داده و 
برادرم از داربست افتاده و فلج شده و بیمه هم 
نبوده، عوضش خانواده ما با تالش مسئوالن 
و همت مقامات مسئول ســواد لذت بردن از 
زندگی داره و تو این موضوع دکترا گرفتیم. 
پس دنیا به هیچی مون نیســت. همه چی 
هم آرومه. من هم خیلی خوشحالم. برو خدا 

روزیتو جای دیگه بده.
داخلی- آپارتمان- عصر

مالک: آقا شــما مگه مامور نیستی؟ بریز 
اسباب و اثاثیه درب و داغون اینا را بیرون. هی 
ندارم ندارم. نداری به جهنم که نداری. مگه 

من یتیم خونه باز کردم؟
مســتأجر: مالک عزیز واحد شــماره 8. 
عطف به موارد مطروحه در مذاکرات گذشته 
و به ویژه مکالمه تلفنی شــب گذشــته به 
استحضار می رساند. اینجانب با مشخصات 
درج شــده در قــرارداد اجاره متاســفانه با 
وجود داشتن ســواد زندگی امکان پرداخت 
اجاره بهای ملک شما را ندارم. لذا ضمن عدم 
واریز مبلغ مذکور چون از سواد لذت بردن از 
زندگی برخوردارم، خدمت تان عارضم که برو 
بینیم بااااااا. هرکار دلت میخواد بکن. هرررری!

داخلی- وزارت ارشاد- 10 صبح
نویســنده: جنــاب ممیــز. ببینید اصال 
نمی فهمم من باید جای کلمه ســینه کوه 
چی بذارم این جا؟ سینه را که نمیشه حذف 
کنم؟ کلمه سینه که عیبی نداره. مگه سینه 
مرغ بده یا قابل حذفه که سینه کوه باید حذف 
بشه. بعدش هم من اگر نوشتم، به قول طبری 
منظورم تاریخ طبری است نه احسان طبری. 

ممیز: آقاجان آب بخور جوش نیاری. شما 
باید تو کالس های من شرکت کنی با مفهوم 
»ســواد لذت بردن از زندگی« آشــنا بشی. 
داستانت ممیزی شده که شده باشه. فدای 
سرت. سواد لذت بردن از زندگی اینو بهت یاد 
میده که اگر من بزنم تو گوشت هم، حالشو 

ببری.
 خارجی- ورزشگاه آزادی- بعدازظهر

تماشــاچی یک: ســه گل خوردیم. بازی 
را باختیم. دو تــا اخراجی دادیم. محرومیت 
تماشاچی ها و مربی و بازیکن هامون حتمیه. 
اون وقت تو نشستی هرهر می خندی؟ شادی 

و خوشحالی و خندانی؟
تماشاچی دو. من تازه فارغ التحصیل شدم 
و »سواد از زندگی لذت بردن« را با نمره های 
عالی کسب کردم. 6 تا هم بخوره. وقتی من 

باسوادم انگار چهار تا زدیم. ما اینیم.

شهر من مدرسه من!

vahid.jafari66@gmail.com|  وحيد جعفری|   کارتونیست|

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

بن بست

| شهاب نبوی| بعد از نامزدی دفعه اول بود که می رفتم خونه پدرخانمم. وارد خونه 
که شدم، برادر خانمم گفت: »بیا فیفا بازی کنیم.« اول یه کم ِمن ِمن کردم. بعد که 
دیدم خانمم راضیه، برای به دست آوردن دل ته تغاری خانواده زنم پیشنهادش رو 
قبول کردم. خیلی جنتلمنانه و با شخصیت روی مبل نشستم و شروع به بازی کردم. 
همون اولش هم دو تا گل زدم؛ که باعث شــد خیالم راحت بشــه و در همون حین بازی از فقر 
اخالق و معنویت در جوامع مختلف با پدرخانمم صحبت کنم، اما با شروع نیمه دوم، نمی دونم این 
بی شرف چه  کار کرد که چهار تا گل بهم زد و برنده شد. بهش گفتم: »بشین یه دست دیگه بازی 
کنیم.« تا بازی شروع شد، دوباره دوتا گل بهم زد. شاکی شدم. از روی مبل اومدم پایین و با کمر 
خوابیدم روی فرش. گل سوم رو که زد، یواشکی یه پس گردنی ریز بهش زدم. گل چهارم، هرچی 
فحش به دهنم اومد، بارش کردم. با خوردن گل پنجم، سیگاری که توی جورابم قایم کرده بودم 
رو روشن کردم. گل ششم باعث شد با قندون بزنم توی تلویزیون. خالصه بی جنبه بودند، بهم 

دختر ندادند. می خوام بگم، قبل ازدواج یه بار با طرف فیفا بازی کنید، تا اخالقش دست تون بیاد...

رِس پیچ
| احمدرضا کاظمی| 

تلگراف خانه   

sharhvang@gmail.com :ایمیل        @tanzshahrvang   :پیام های خود را از طریق این دو آدرس برای ما ارسال کنید:      تلگرام

www.shahrvand-newspaper.ir

پ�ی را گفتم: به ما شد عرصه تنگ                                                                      تـوی دنیـــای پر از اندوه و جنـــگصفحه روزانه طنز و کارتون  |   شماره دویست و هشتاد و هشتم
جز شکیبــا�ی چه باشد راهــکار؟                                                                      خنده کرد و داد پاسخ: »شهرونگ«

telegram.me/Shahrvang :نشانی کانال تلگرام شهرونگ@tanzshahrvang :راه ارتباطی تلگرامی با شهرونگ shahrvang@gmail.com :ایميل صفحه شهرونگ

پاسخگوی شماره ۲۵
|  پ. ش. بيست و پنج  |

Alcate: عزیــزم، ظهر داری از ســر کار 

برمی گــردی عابربانک برام پــول بگیر یه 
ریش تراش جدید اومده، احســان و علیرضا 

خریدن، منم میخوام. #کلیشه- برعکس
 : االن شما با منی؟! این جا 1۵نفر تحریره 
دست به جیب ایستادن البته سوشیانس شجاعی فرد از 

همشون مهربون تر و دل رحم  تره #کلیشه- برعکس
میشا: االن دقیقا وظیفه پاسخگوی شماره ۲۵ 
چیه؟! یعنی راجع به نویسنده هاتون بنویسیم 

چاپ می کنید؟
: بــاور کنید مــا فقط منتظریم شــما 
نویسنده های مارو نقد کنید، سوژه مون بشن. دلمون 
گرفت از ســطح پایین خاله زنکی. هر نظــر، انتقاد و 

پیشنهاد رو بفرستید اینجا. پاسخگو هواتونو داره!
رضا اوزان: سالم، چند مطلب حضورتون پاس 
دادم متاسفانه تا حاال خبری نشده. البته قبلن ها 
ســطل زباله بود، آدم می تونست محتویات 
اونو ببینه، االن کیســه زباله ها مشکی شده و 
محتویاتش دیده نمیشه. کاش که یه سرفه ای، 
عطسه ای ائهن تاالپی می کردید که دلخوش 
باشــیم دریافت کردید و خوندیدش. اینقدر 
چشم به راه موندم که هنوزم هنوزه چشم راستم 
وسط راه نشســته و منتظر جواب شماست.  
نکنه شمام شریک مخابرات هستید و از درآمد 
تلگرام شــما هم بی نصیب نیستید.  خسته 
نباشید، اگه خسته شدید، با چایی و دوسیب 
خستگی در کنید و باز بنویسید که برای نوشتن 
هیچ وقت بهتر از حاال نمی تونید پیدا کنید. مانا 
باشید بالبی سیب گویان. اگه از روی مرحمت 

یه جواب نیم خطی به بنده بدید. چهره بنده هم 
سیب گو می شود. باقی بقایتان. جانم فدایتان.

 ما جانمان فدایتان که این قدر مهربان و 
شیرین به آدم تیکه می اندازید که آدم دلش می خواهد 
باز هم تیکه بشنود. عرضم به حضور شما که به دلیل 
محدودیت کلمه هر هفتــه می توانیم یک متن چاپ 
کنیم و این هم متن جنابعالی قربان موی ســپیدتان 

)من چرا دارم اینجوری حرف می زنم؟!(
اندر حکایت شهروندی

|  رضا اوزان|
روز جمعه با خودم گفتم که اگر به دشت و صحرا بزنم 
و باغات زیبای اطراف شهر را نظاره کنم، بهتر از آنست 
که در خانه بنشــینم و جیغ بنفش بکشــم و پیراهن 
تنهایی را بر شاخه بلند کاج خلوت خانه بیاویزم. با این 
فکر و اندیشه آســتین باال زدم و پاشنه گیوه را کشیدم. 
چند کیلومتری از شهر خارج شده بودم، گذارم از کنار 
ریل راه آهن گذشــت، مردی را مشاهده کردم که روی 
ریل چنان خوابیده که انگار در خواب ابدی است. تعجب 
کرده و انگشت حیرت به دندان نزدیکش رفتم و پرسای 
حال واحوالش شدم، گفت؛ برادر دست روی دلم نگذار 
که دلم خون است، 2۵ سال پیش تازه ازدواج کرده و یک 
بچه دوساله داشــتیم، برای ناهار، خانم دلمه بادمجان 
درست کرده بود، نشستیم سر سفره برای ناهارخوردن. 
مشغول ناهار بودیم که بچه شیرخواره گریه کرد، گفتم: 

خانم بچه حتما گشنه است، بلند شو شیرش را بده، گفت 
من خسته ام خودت بلندشو، بگو مگو باال گرفت، گفتم 
خانم این قدر اذیت نکن خودم را می کشــم از دســتت 
راحت می شــوم، گفت اگر غیرت داری بــرو خودت را 
بکش و تا خودت را نکشــتی به خانه نیا، من هم به روح 
پدرم قسم خوردم که تا خودم را نکشتم به خانه نیایم، 
برای خودکشی آمدم روی ریل قطار خوابیدم که وقتی 
قطار آمد، از روی من رد شود و من بمیرم، تا شب منتظر 
شدم نیامد، چون قســم خورده بودم، نتوانستم به خانه 
برگردم، منتظر ماندم که قطار تبریز- ارومیه بیاید و مرا 
زیر بگیرد، فردایش منتظر شدم نیامد، یک ماه صبر کردم 
نیامد، دوســال صبر کردم نیامد، االن 2۵ سال است که 
این جا روی ریل می خوابم بلکه قطار به ارومیه بیاید و مرا 
بکشد ولی از شانس من نمی آید، در این 2۵ سال بچه مان 
بزرگ شد، زن گرفت بچه دار هم شد ولی قطار نیامد که 
نیامد، االن هر روز پســرم با زنش و بچه اش برایم ناهار و 
شام می آورند و من همین جا غذایم را می خورم و منتظر 
می مانم ولی از قطار تبریز- ارومیه خبری نیست، چندبار 
به رئیس و رؤســا نامه نوشته ام، آنها هم می گویند قطار 
امروز می آید، فردا می آید. االن 2۵ ســال است که وعده 
می دهند ولی ایــن قطار نمی آید کــه من خودم را 
بکشم و راحت بشــوم. اول فکر کردم دروغ می گوید 
ولی وقتی رسانه های عمومی را خواندم، دیدم بنده 
خدا راست می گوید، قرار بوده قطار 2۵ سال پیش به 
ارومیه برسد و هنوز نرســیده. اگر شما قطار تبریز- 
ارومیه را دیدید، از قول مــن از او خواهش کنید که 
هر چه زودتــر بیاید و جان این بنــده خدا را بگیرد 
و خانــواده ای را از نگرانی خالص کنــد، غیر از این 

ینعرضی ندارم. باقی بقایتان، جانم فدایتان. 
 مت

ضا
: ر

لی
سا

 ار
رح

  ط


