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شهر فرنگ

تماشاخانه

بازار مفت فقط برای 
خودروسازهای 

ایرانی و چینی است!

ادامه دروغ های مسابقات کبدی! مرد تایلندی اصال سرمربی نبود!

    اسداهلل میرزا: مومنت! ما هم توی پاتایا زیاد رکب خوردیم!
    فدراسیون جهانی کبدی: اگر میزبان مسابقات دروغگویی بشید بهتره!

    مرد تایلندی: مگه اونجا صف برنج نبود؟! من چه میدونم کبدی چیه!
#دروغ_سیستماتیک #فدراسیون_خانوادگی #سرمربی_نما #شهرونگ

    متقاضیان بازار مفت قلیان چینی فعال منتظر باشند!
    خالصه، بازار رو مفت نمیدیم، باید پولشو بهمون بدن!

    استاد مشایخی: من از مصرف کنندگان بازار مفت خودرو عذرخواهی می کنم!
#بازار_مفت #جان_ارزان #سفره #شهرونگ

کوچه دوم

علی درخشی|   کارتونیست | 

کوچه سوم کوچه اول

معاون وزیر صنعت: بازار مفت به واردکننده های خودرو نمی دهیم!
گمشدگان

گروه مرگ مجازی!

شهرام شهيد                ي
طنزنویس
shahraam_shahidi@yahoo.com

این روزها وارد هر مکانی می شوی، 
قرعه کشــی جام جهانی فوتبال نقل 
محفل است و به اجبار همه جوک هایی 
که در مــورد قرارگرفتن مــا در گروه 
مرگ ســاخته شــده را می شــنوی. 
یک نفر نیست به دوســتان بگوید، ما 
اصال در گروه مرگ به دنیــا آمده ایم. 
در خاورمیانه زیســتن و همسایگی با 
عراق و عربستان و امارات و ترکیه و... 
و مواجهه با طالبان و القاعده و داعش 
و... نباید ما را از هیچ گروه مرگ دیگری 
بترساند. مرگ تر از اینها که نام بردم، 
داریم؟ هرچند تازگی همه چیز عوض 
شــده و اون جبروت و هیبت ســابق 
وجود نــدارد. در این روزهــا که همه 
چیز شــرتی پرتی اســت، حتی گروه 
مرگ مان هم مجازی شده. خودتان را 
به کوچه علی چپ نزنید و نگویید گروه 
مرگ مجازی دیگر چه صیغه ای است؟ 
همه ما این روزها حداقل در یک گروه 
مرگ تلگرامی عضو هستیم. گروه مرگ 
همان گروهی است که صبح به صبح 
دایی جان رأس ساعت هفت با ارسال 
عکس یک مجمر صبحانه شــامل نان 
و کره محلی، زیرش می نویسد، امروز 
زیباست. به زیبایی ها بخند. بعد شما 
یادتان می افتد سررسید وام تان رسیده 
و صاحبخانه هم زنگ زده که اجاره بها را 
باال ببرد و دالر هم رسیده به مرز 4200 
تومان و شرایط زندگی در یمن هم به 
وضع بحرانی رسیده و دو پلنگ دیگر 
هم توسط شــکارچیان از خدا بی خبر 
کشته شده اند و »ازبرعلی خواجوی« 
یا همان دهقان فداکار هم فوت کرده 
و... اما عوضــش عمه جان تان در گروه 
عکس یک دســته گل می فرستد و از 
قول دکارت می نویســد؛ »آری آری 
زندگی زیباســت. زندگی آتشــگهی 

دیرنده پابرجاست...« 
حتما شــما هم مثل من گاهی سر 
این دو راهی قــرار گرفته اید. ماندن و 
تحمل اجبــاری گل واژه هایی که در 
گروه ها به اشــتراک گذاشته می شود 
یا ترک گروه. البته هم من و هم شــما 
می دانیم در صورت ترک گروه باالخره 
بر اثر فشار مادر و خواهر و برادر و... به 
گروه برمی گردیم و به همه می گوییم 
هیچی نشده بود و فقط دستم خورده 

بود و لفت داده بودم!
این طور اقبالی داریم. حاال نمی دانم 
چرا بی دلیل یاد این لطیفه افتادم. خری 
را گفتند، احوالت چگونه است؟ گفت: 
خوراکم کم اما کارم زیاد اســت. ولی 
راضی ام. گفتند؛ با عرض معذرت، حقا 

که خری!
بالنسبت شما، بنده هم باید اعتراف 
کنم از عضویــت در بســیاری از این 
گروه ها راضی ام یا حتــی اگر بخواهم 
صادق تر باشــم، به شما خواهم گفت، 
اصــال از قرارگرفتن در گــروه مرگ 
جغرافیایــی ام هم راضــی ام. بنابراین 
دیگر ما را از اسپانیا و پرتغال نترسانید. 
نامه وارده: ســالم. مربی کبدی تیم 
بانوان تایلند هستم. بنده تازه فهمیدم 
همه گروه بندی های قبل از این دوره 
مسابقات کبدی سوءتفاهم بوده. البته 

راضی ام! 
استوری اینســتاگرام ورژن جدید 
لیونل مسی )رضا پرستش سابق(: اسب 
اصیل هیچ گاه به دیگر اسب ها در طی 
مسابقه نگاه نمی کند بلکه تمام توجه 
خود را روی ســریع تر دویدن معطوف 

می کند. 
علیرضا کریمی: برو بابا حال نداری. 
قرعه ات تو گروه مرگ هــم که افتاده 
باشه، فقط باید به گروه مقابل نگاه کنی 
که کی میاد باال. مراکش که هیچ، الزم 

باشه به مالدیو هم باید ببازی! 

اداره

سيامک ظریفی
طنزنویس

برنامه ریزی قیصروار!
چند روز پیش یــک نامه فوری آمد که باید تا 
ظهر کلیه ادارات و سازمان های تابعه وزارتخانه 
متبوع برنامه های  سال آینده شان را اعالم کنند. 

نامه درخواســت اعالم برنامه، مربوط به یک 
ماه پیش از آن بود، اما وسط راه در کارتابل یک 
پدرآمرزیده ای مانده بوده و این روز آخری پیدا 

شده و آوارش را ریخته بودند روی سر ما. 
داشــتیم ســکته می کردیم. انجام دادنش 
حداقل یک ماه وقت الزم داشــت. برای گرفتن 
برنامه ها به هر اداره ای تلفــن می زدیم، جواب 

نمی دادند. 
چند نفر شــدیم عضو »کمیتــه اضطراری 
پیگیری و جمع بندی«. من بودم، حاجی نصرت، 
رضا پونصد، علــی فرصت، کریــم آب منگل. 
گفتیم، برنامه های  سال قبل که هیچ  کدام اجرا 
نشده، همان ها را پس و پیش می کنیم و به اسم 
برنامه های امسال جا می زنیم. همین کار را هم 
کردیم ولی به همه گفتیم برنامه جدید نوشتیم، 

شما هم بگید جدید نوشتن، آره، خوبیت نداره! 
گرگ باران دیده!

پشت میزمان نشســته بودیم که از ته راهرو 
صدای داد و هوار آمد. از اتاق مان پریدیم بیرون. 

دیدیم همکارمان بنده خدا از کوره در رفته. حاال 
ســر چی؟ یکی از ارباب رجوع مدارکش را داده 
بود و رسید می خواســت! همکار ما هم خیلی 
محترمانــه فقط چون همین جــوری احتمال 
می داد که طرف دچار کم شــنوایی مادرزادی 
باشد، با صدای بلند گفته بوده: مگه شمش طال 

دادی که رسید می خوای؟
مراجعه کننده هم جواب داده بود: شما قانونا 
در ازای این اســنادی که تحویل تون دادم، باید 
رســید بدید. ضمنا حق ندارید، ســر من داد 

بکشید.
خالصه کار باال گرفته بود. یک جوری که آن 
ارباب رجوع متوجه نشود، به همکارمان گفتیم: 
مطلقا رســید نده؛ چون این بابا از حرف زدنش 
معلومه که قانــون و حق و حقوقش رو می دونه. 

اگه مدارکش گم بشه، پدر صاحبت رو در میاره.
خوشبختانه همکارمان گرگ باران دیده بود. 
هیچ رســیدی به او نداد؛ اما چهار روز بعد یک 
توبیخ نامه برایش آمد و تنها کاری که توانســت 

بکند این بود که مثل مار به خودش بپیچد.
با این وضع معلوم شد طرف بیشتر از همکارمان 
گرگ باران دیده بوده! از آن به بعد همه، ماست ها 
را  کیســه کردیــم و به محض این کــه متوجه 
می شویم، ارباب رجوعی از قانون سر در می آورد، 

او را به همکار بغل دستی مان پاس می دهیم.
کاش قلم پایم می شکست

هفته قبــل، از طرف اداره یــک تور تفریحی 
رایگان برای روز جمعه گذاشته بودند که هر یک 

از همکاران در صورت تمایــل، همراه خانواده از 
این امکان استفاده کند.

فردای روز موعود یکی از همکاران که به قول 
خودش همیشه از طرفداران طناب مفت بوده و 
با پیروی از شعار مفت باشه، کوفت باشه، همراه 
خانواده به جمع همکاران پیوسته بود، می گفت: 
کاش قلم پایم می شکســت و چنین اشتباهی 

نمی کردم.
حاال قضیه چه بود؟ به محــض این که همراه 
همسرشان به محل قرار رســیدند تا با اتوبوس 
عازم مقصد شــوند، از دیدن همــکاران خانم و 
تفاوت شان با چهره و پوشش اداری تقریبا دچار 

در رفتگی فک شده بود.
همکارمان با ناراحتی ادامه داد: موقع برگشتن، 
از همکاران که جدا شــدیم، همسرم با یادآوری 
این نکته که به هیچ مردی نمی شود اعتماد کرد، 
جفت پایــش را در یک لنگه کفش کرد که قبل 
از این که قرارداد یک ســاله ات با اداره تمام شود، 
باید استعفا بدی و بیای بیرون. فکر شغل بعدی 
را هم کرده بــود! تبدیل اتاق جلویــی خانه به 
سوپرمارکت و اشتغال در آن. هر چه هم می گویم 
خانم جان، ما خانه مان طبقه سوم است و کارمان 

نمی گیرد، توی کتش نمی رود که نمی رود.
بعد همکارمان برگه تبلیغاتی مغازه ا ش رو داد 
دستم و گفت: به کارمندان دولت، کیسه برنج 10 
کیلویی قسطی هم می دهیم. البته باید ضامن 
معتبر داشته باشی. امروز دشت نکردم. چراغ اول 

رو روشن کن. خیر ببینی.

| ارمغان زمان فشمی| 
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|  داود نجفی| ســر کالس درس همه  در مورد جام جهانی صحبت 
می کردند. البته صحبت که چه عرض کنم، تیم ملی مان را به سخره 
گرفته بودند. من برای این که دست از این انرژی منفی بردارند، به 
آنها گفتم: »ببینین عزیزان من، انرژی منفی ندین، این طوری که شما 
دارین در مورد باخت تیم مون حرف می زنین، مطمئن باشین ما هیچ وقت 
نتیجه نمی گیریم.« یکی از بچه ها گفت: »استاد به نظر شما سرعت پراید با ماکسیما 
برابری می کنه؟ مگه این که همه بشینیم دعا کنیم موتور ماکسیما خراب بشه.« برای 
این که حالش را بگیرم، گفتم: »ببینین بچه ها یه روز انیشتین توی کالس خواب بوده 
و استاد یه مسأله   باز طرح می کنه که تا حاال کسی حلش نکرده بوده، حتی به همه 
هم می گه کسی نمی تونه حلش کنه، بعد انیشتین از خواب بیدار می شه و تمرین 
رو می بینه و فکر می کنه باید حلش کنه، جالب این که حلش می کنه و جلسه  بعد 
استاد رو شگفت زده می کنه« بعد رو کردم به همان دانشجو و گفتم: »چه نتیجه ای 

گرفتی؟« گفت: »نتیجه می گیریم باید توی کالس خوابید.«

|  شــهاب نبوی |  چند وقت پیش دندون درد امونم رو بریده بود. 
اما به خاطر هزینه دندون پزشکی جرات نمی کردم برم پیش دکتر. 
آخر یه روز دلم رو به دریا زدم و رفتم. به منشی گفتم: »ببخشید، 
دکتر وقت دارند؟« گفت: »اتفاقا همین االن وقت شون خالیه. بیا برو 
توی اتاق.« رفتم تو. گفتم: »دکتر جان٬ من دندونم شبا درد می گیره، صبح ها 
ول می کنه.« گفت: »بخواب.« گفتم: »چی کار کنم؟« گفت: »بخواب ببینم چشه 
دیگه.« گفتم: »دکتر٬ اول بگو چه قدر پولش می شه؟« گفت: »زیاد نمی شه.« 
خیالم که راحت شد ســعی کردم بخوابم. اما تختش سرباالیی بود و به سختی 
می شد روش خوابید. دکتر گفت: »دفعه اولته می آی دندونپزشکی؟« بادی به 
غبغبم انداختم و گفتم: »نه٬ ما از بچگی سالی دو سه بار می ریم .« گفت: »از همون 
بچگی هم هر وقت می رفتید، روی شکم می خوابیدید؟ مکانیک نیستم که برم از 
زیر تعمیرت کنم. بلند شو درست بشین بابا!« خالصه، آخرش دندونم خوب شد؛ 

اما جوری ازم پول گرفت که یه چند وقتی مغز استخونم درد گرفته بود...

فداکاری

البته پرارزش اســت، قدر دو تا مثنوی                                            

شــرح دهم من ولی با دو سه بیت قوی

چون که اگر بشنوی شرح فداکاری اش                          

مثل من اندر شگفت از هنرش می شوی

فکر کن آیا تو هم توی زمســتان سرد                                             

بهر نجات قطار، در دل شــب می دوی؟

در همه جای جهان، بین همه مردمان                                         

کاش که الگو شــود ریزعلی خواجوی!

روزنامه شرق | تیر 1391

javadalizadeh@yahoo.com |  جواد عليزاده  |   کارتونیست |


