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شهر فرنگ

تماشاخانه

آمادگی سامانه پیامکی 3090
 برای برگزاری آزمون هوش 

بین ترامپ و تیلرسون!
    تیلرسون: به جای آزمون بیایید بازی

 »یه ترامپ دارم روزی یه بحران درست میکنه« رو بازی کنیم!
    رئیس انجمن کشتی کچ آمریکا: آزموِن هوش کیلو چنده؟! بیارش توی رینگ کشتی کچ!

    رهبر کره شمالی: بیا کشور من! فقط خودم توی آزمون هوش شرکت میکنم!
همیشه هم من برنده میشم!

    رئیس سازمان سنجش: من کاری به دعواهای سیاسی ندارم
 ولی مداد نرم و پاک کن برای آزمون همراهتون باشه!

#بچه_من_باهوشه #بی_استعدادهای_درخشان #شهرونگ

محمد رفیع ضیایی|   کارتونیست | 

در پی دعوت ترامپ از وزیر خارجه آمریکا برای آزمون هوش
سیفون

سیخ یا میخ؟

یاسر نوروزی
طنزنویس

تاریخ ایران فرازهای افتخارآمیزی دارد 
مبنی بر از سیخ کردن در شکم دشمن، 
درآوردن چشــم با انگشت، حرس کردن 
دست و پای قربانی، بیرون کشیدن زبان 
یک مشت بیچاره و بدبخت کردن خصم 
به لحاظ نقاط حســاس بدن؛ طوری که 
دیگر زحمت بچه دار شــدن به گردنت 
نیفتد و تــا پایان عمــر از جهت تأمین 
معاش اطفال صغیر راحت باشــی. این 
در واقع بخشی کوتاه از این فراز است که 
برای بچه مدرسه ای های بیچاره انتخاب 
کرده بودند. هرچند البته مسائل تاریخی 
نبود. رفته بودند ســراغ شاهنامه و دقیقا 
قسمت هایی را انتخاب کرده بودند که بچه 
شب نتواند بخوابد. سواالت آزمون را نگاه 
می کردم و ســر تکان می دادم. مثال قصه 
عاشقانه رســتم و رودابه از نظر دوستان 
خوب نبود که برای بچه ها انتخاب شــود 
و بدآموزی داشت اما قصه تلو دادن چاقو 
در جگر و قلوه دشمنان کامالً آموزنده به 
نظر می رسید. همینطور داستان مارهایی 
کــه روی دوش ضحاک درآمــده و برای 
هر کودکی کافی است تا با خواندن شان 
خواب به چشــمش نیاید. در کل کامال 
کارشناســانه ســراغ بخش هایی رفته 
بودند که بچه آزار بکشد، زجر ببیند و در 
بزرگسالی الی شــاهنامه را هم باز نکند. 
مثالیک بخشي هست ُرستم دسته  تیزي 
را فرو مي کند در قلوه  ســهراب و تلوتلو 
مي دهد تا جگر ســفیدش بزند بیرون؟ 
این بخش را براي مقطع دبستان انتخاب 
کرده اند تا در مسابقات کتابخواني شرکت 
کنند. از بنده هم دعوت کرده اند به عنوان 
داور. بچه هاي لُپ لُپي و َمگولي را مي بینیم 
که مي آیند جلــوي روي من، یکي نقش 
رســتم را بازي مي کند، آن یکي سهراب 
را. بعد بچه، خرخره همشــاگردي اش را 
مي گیرد تکان مي دهد و یک خنجر خیالي 
فرو مي کند در شکمش. درعین  حال دارد 
قصه را هم تعریف مي کند. از بخش هاي 
مهیــج دیگري کــه مســئوالن ذیربط 
براي مســابقات طفل معصوم ها انتخاب 
کرده اند، جنایات نادرشاه افشار است. مفاد 
امتحاني را نگاه مي کنم، رو به یکي از بچه ها 
مي پرسم: »عزیزم! نادرشاه با چي پسرشو 
کور کــرد؟« و او ِمن ِمن کنان مي گوید: 
»میخ؟«- »نه عزیزم«- »سیخ؟«- »داري 
نزدیک مي شــي«- »میــل؟« برایش 
کف مي زنــم که باالخره ابــزار کورکني 
یــادش آمده. ممتحن دیگر مي پرســد: 
»یه مقــدار راجع به میل کشــیدن هم 
توضیح بده بعد برو بشین« و بچه شروع 
مي کند کباب  کردن تخم چشم  در حدقه  
را شــرح دادن؛ طوري که انــگار بخواهد 
تکلیف شبانه اش را مرور کند. سوالي که 
این وســط براي خودم پیش آمده، این 
است که آیا همیشه اسطوره هاي ما گرز به 
دست داشته اند تا فرود آورند بر فرق یک 
اسطوره  دیگرمان؟ به فرض هم که زدند، 
آیا ما خنجرکردن در شکم را انتخاب کنیم 
و بدهیم بچه دبستان حفظ کند؟ به نظر 
مي رسد چنین افرادي قطعا براي بچه هاي 
دبســتان فیلم هایي آموزنده و متناسب 
سن شان هم انتخاب مي کنند؛ فیلم هایي 
مثل »اّره«، »جن گیر«، »سکوت بره ها« 
و »دراکوال«. خوب است. نظرم این است 
بچه را فوري با این چیزها آشنا کنیم پررو 
نشود. در کنار این مسابقاتي که گفتم، از 
بچه ها خواسته اند نقاشي هم راجع به این 
موضوعات بکشــند. بعضي ها سهراب را 
انتخاب کرده اند که دارد زیر پدر دست و 
پا مي زند. بعضي ها نادر را کشــیده اند که 
دارد سیخ مي کند در چشم پسرش و یکي 
هم ماجراي قتل ایرج را. جالب اینجاست 
که مسئوالن دلســوز از داستان فریدون 
دقیقا همان بخشــي را انتخاب کرده اند 
که منوچهر سر ســلم را مي برد و خونش 
را هورت مي کشد )فردوســي البته این 

قسمت را نیاورده در شاهنامه(.

زده پالک سی�ز

نوشین زرگری
طنز نویس

چرا ازدواج می کنیم؟! برای این که همدم و هم پا 
داشته باشیم و تا آخر عمر در خوبی و خوشی و در 
سختی و بیماری کنار هم باشیم؟ خیر اشتباه کردید. 
ما ازدواج می کنیم تا چهار روز بعد سر مهریه کارمان 
به کندن گیس های همدیگر بکشد و طالق حاصل 
کنیم. ما ازدواج می کنیم تا یک نفر را داشته باشیم 
که به جای این که رازهایمان را بــه او بگوییم، از او 
مخفی کنیم. ما ازدواج می کنیم تا در شب عروسی 
چشــم همه را با کارهای عجیب و محیرالعقول از 
کاسه دربیاوریم و به هنگام رفتن به خانه چند صد 
جفت چشــم بدوزیم داخل گونی و با خود به خانه 
ببریم. مراســم ازدواج هرچقــدر عجیب تر، تعداد 
چشم های از کاسه درآمده بیشتر. اول ها این جوری 
بود یک مراسم می گرفتند که در بین فامیل زندگی 
مشترک مشروعیت پیدا کند؛ حاال خیلی هم مهم 
نبود عروس کدام آرایشگاه رفته یا غذا چی بوده. اما 
االن ازدواج می کنند که دقیقا همه  مردم شهر بدانند 
چند میلیون پول آرایشگر داده ایم و همگی از دیدن 
یک شتر درسته  بریان در وسط میز حیران شوند. 
ایده هــا روز به روز کارتونی تر می شــوند. می روی 
عروسی می بینی عروس و داماد با کالسکه سیندرال 
وارد مراسم شدند و نمی دانی باید دقیقا آن وسط چه 
کار بکنی تا مناسب شرایط باشد و مثل موش های 
ســیندرال باال و پایین بپری و تبریک بگویی مثال. 

کم کم با هواپیمایی که دســته گل های فراوانی به 
آن چسبانده اند، وارد می شوند یا داماد روی قالیچه 
پرنده نشسته و عروس درون یک بالن ُگل ُگلی و در 
بین هوا و زمین به هم می رسند و حلقه را دست هم 
می کنند. شبیه فیلم های علمی- تخیلی شده این 
جشن ها. وقتی داری دایناسور بریان سق می زنی، 
می بینی یکهو داماد دو بــال درآورد و عکس های 
مخصوص را بین میهمانان پخش کرد. حاال بماند 
که از بس خرج می کنند، بال هایشان کنده می شود 
و هواپیما تبدیل به کدو می شــود و دو روز بعد باید 
روی زیلو بنشینند و به »چه کنم چه کنم« بیفتند. 
بعد تا یک ســال- البته اگر تا حــاال طالق نگرفته 
باشند و همدیگر را ناکار نکرده باشند- می نشینند 
فیلم عروسی خودشــان را روزی پنج هزار بار نگاه 
می کنند و تازه عروس به تازه داماد می گوید؛ »ببین 
این دختر "خانم تکانه ای" مثل گاو می خورد، خوب 
شد فیلمبردار درحال خوردن ُدم شتر شکارش کرد، 
بعد ایکبیری برای من کالس می گذارد که من فقط 
آب آواکادو می خورم، بدبخت. نه عزیزم؟« تازه داماد: 
»آره عشــق رویایی من، این مهندس فشل زاده را 
ببین، مثل گوریل افتــاده روی باقالی پلو، زیرآبش 
را باید بزنم«. »بزن عزیزم، بزن«. دو روز بعد عشق 
رویایی و عچقش همدیگر را سر این که مادر این در 
جهیزیه »سرخ  ُن پایه صندلی« نگذاشته همدیگر را 
مثل ببر پاره می کنند و سریع همگی قراری زیبا در 
دادگاه خانواده می گذارند و تمام آن »نایس و کول« 
بودن ها، زمزمه ها، عشــق ها، دود شده به آسمان 
رفته و پدر داماد را می بینی که با قمه افتاده دنبال 

پدر عروس و مادر عروس با ساطور افتاده روی مادر 
داماد و فنون شائولین را روی هم پیاده می کنند تا 
این زوج خوشبخت به خوبی و خوشی از هم طالق 
بگیرند. مادر داماد عربده می زند؛ »دختر شما عکس 
باقالی پلوی من را در اینســتاگرام الیک نمی کند، 
نکند فکر کرده اید ما خریم؟ چطور عکس های مادر 
خودش را که دو زار نمــی ارزد، دوثانیه بعد الیک 
می کند؟«. عروس نعره می زند؛ »آن باقالی پلوهای 
تو را سگ نمی خورد، فکر کرده ای من عروس های 
دیگرت هستم که آشــغال های تو را الیک کنم؟ 
همین که فالوت کرده بودم، در این مدت از ســرت 
هم زیاد بود«. مادر عروس یقه می درد که »مگر پسر 
شما، بگو یک دونه، کامنت تا حاال زیر عکس گربه  
من گذاشته، برو، برو ببین داماد بزرگه ام چه قربان 
صدقه ای می رود برای جورجی، با بی لیاقت ها وصلت 
کرده ایم دیگر، حق مان هم همین است،  ای خاک بر 
سر من«. داماد کم نمی آورد و رگ گردنی می شود 
و مثل غول هره می کشــد »آن دامــاد بزرگه ات را 
می گویی؟ تف! مردک حیوان ســتیز خودشیرین. 
او اگر می فهمید گربه چیســت که دختر شــما را 
نمی گرفت. نگذارید دهنم را بــاز کنم«. حرف ها 
کم کم نامفهوم می شوند و دو خانواده مثل گربه های 
جنگی به جان هم می افتند و هرکس فن مخصوص 
اســتاد بزرگ را پیاده می کند و جو معبد شائولین 
حکمفرما می شود. فقط حیف که در این میانه کسی 
نیست از این »هپی اند« فیلم بگیرد بچسباند به فیلم 
عروسی. اسمش را هم بگذارد »فیلم خوشبختی در 

معبد شائولین«.

خوشبختی در معبد شائولین

ehsanganji58@gmail.com|    احسان گنجي  |   کارتونیست |

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

کوچه اول
| شهاب نبوی| چند  وقت  پیش که خانمم هنوز، خانمم 
نشده بود، یک  روز بهم گفت: »خاک برسر بی عرضه ات بکنم. 
این قدر دست، دست کردی که بابام مجبورم کرده فردا شب 
عروسی کنم.« گفتم: »مبارک باشه. امیدوارم خوشبخت بشی. 
حاال طرف کی هست؟« گفت: »واال خودمم نمی شناسمش. اما همین که 
قصد ازدواج داره، حتما آدم خوبی دیگه . گفتم: »آخه عشقم، آدم شلوارم هم 
می خواد بخره، اول یه بار می ره می بینه، اگه خوشش اومد، فردا، پس فرداش 
می ره، می خره. تو چه جوری یارو رو ندیده، قراره فردا شــب باهاش ازدواج 
کنی؟« گفت: »در مورد شــلوار حق باتوئه. اما برای زیرشلواری و اینا آدم از 
همون مغازه اول می خره و می آد بیرون. می دونی چیه؟ شما مردها همه تون 
مثل زیرشلواری می مونید. منتها چون تورو قبال پرو کردم، دلم می خواد با 
تو ازدواج کنم. فردا صبــح می ری پیش بابام و من رو ازش خواســتگاری 
می کنی.« یک لحظه خودم را واقعا زیرشلواری فرض کردم؛ زیرشلواری که 
اگر توی پای خانمم نرود، گوشه قفســه این قدر خاک می خورد تا بپوسد و 

جر واجر شود. پس اول وقت رفتم دم مغازه پدرخانمم. قیافه اش را که دیدم، 
جا خوردم. انگار خود خانمم بود. فقط سیبیل گذاشته و کشف حجاب کرده 
بود. هل شدم و گفتم: »یه دوتا کارتن از اون صابونا می خواستم.« حاج آقا برایم 
آورد. گفت: »دیگه چی می خوای پسرجون؟« گفتم: »دخترت. دخترت رو 
می خوام حاجی.« خودم از حرفی که زدم ترسیدم و عقب عقب تا جلوی دِر 
مغازه آمدم  . خواستم فرار کنم که حاجی گفت: »کدومو می خوای؟« گفتم: 
»فرقی نمی کنه. هرکدوم رو شما بگی.« گفت: »معتاد که نیستی؟« گفتم: 
»نه وجدانا .« گفت: »پول و پله چی توی دســت و بالت داری؟« گفتم: اگه 
االن این صابونا رو بخرم، دیگه پول نــدارم برگردم خونه مون .« گفت: »چه 
کارهایی بلدی؟« گفتم: »هنر خاصی ندارم؛ اما توی فوتبال پلی استیشــن 
همه رو می برم  .« گفت: »چی داری پس؟« گفتم: »از شرایط زن گرفتن فقط 
نیتش رو دارم و قوای جسمی.« گفت: »واال همین که توی این شرایط داغون 
اقتصادی، می خوای زن بگیری، یعنی خیلی جیگر داری. شب بیا ببینم کدوم 

رو می خوای، بدم بهت ببری«.
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