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یپ� را گفتم :به ما شد عرصه تنگ
شکیبــا� چه باشد راهــکار؟
جز
ی

تـوی دنیـــای پر از اندوه و جنـــگ
خنده کرد و داد پاسخ« :شهرونگ»

مناظره علی کریمی و ساکت در صداوسیما
علی کریمی:

شما بهتره
همون ساکت
باقی بمونید!

محمدرضا ساکت:

من که ساکتم!
نشستم یه گوشه
نون و قراردادم رو
میخورم!

|سوشیانسشجاعیفرد|

گمشدگان
چهارصدمین تاکسی مرسی!
شهرام شهيدي
طنزنویس

shahraam_shahidi@yahoo.com

میگویم چهارصــد .میگوید اس
چهارصد؟ ترکیه خریده یا عربستان؟
میگویــم :نخیر .چرا تــا من حرف
میزنم ،یاد موشک و سامانه دفاعی و
اینجور چیزها میافتی؟ میگوید :از
بس کالمت تند و نیشدار است ،آدم
را یاد سامانه دفاعی میاندازی .خب
پس چهارصد چی؟ اگر منظورت این
اســت که چهارصد تومان دارم به تو
قرض بدهم ،بایــد بگویم این پنبه را
از گوشــت خارج کن .حقوقهای ما
را مثل خیلی از کارگران و کارمندان
دیر میدهنــد و ...میگویم :باالغیرتا
ننه من غریبم بازی در نیار .کی از تو
پول خواستم که اینبار دومم باشد؟
تازه با چهارصد تومان من چه غلطی
میتوانم بکنــم؟ میگوید :خب پس
بنــال چهارصد چی؟ اگــر منظورت
تعداد یوزهای باقیمانــده در ایران
اســت ،باید بگویم نصــف این تعداد
اســت .جواب میدهم :دفعه آخرت
باشد اسم یوز میآوریها .یوز دیدی
ندیدی .تو نمیدانی االن و در شرایط
اخیر مطرحکردن نــام یوز خط قرمز
روزنامه اســت؟ کوفتم کردی اصال.
میخواستم کلی شوق کنم و با ذوق
بگویم که این چهارصدمین شــماره
شهرونگ است .همین.
راســتش این رفیق و همکار ما از
آن موقع نشســته روی پلهها و فقط
بر و بر مرا نگاه میکند و آه میکشد.
البته ســیگار هم میکشد که چون
بدآمــوزی دارد ،نمیگویــم .همان
آه میکشــد و جوری خیره است به
من که کســی به مریض رو به فوتش
اینطور نگاه نمیکند .میپرسم :چی
شد؟ خوبی؟ با دســتمال یزدیاش
عرق روی پیشانیاش را پاک میکند
و میگویــد :من که خوبم .شــماها
خوبیــن؟ چیزیتون نشــده؟ البته از
نظر مغزی کــه مطمئنــم ناخوش
احوالید .وگرنه آدمی که عقل داشته
باشد ،چهارصد شماره طنز و کارتون
درمیآورد؟
البته اینقدر حرفش درست است
و مــو الی درزش نمیرود که به قول
آن عزیز در توییتر «از پاسخ میمانم»
مثل رضــا رشــیدپور کــه وقتی
حاتمیکیــا در اختتامیه جشــنواره
فیلم فجر از ســر تا پای صداوسیما را
شستوشو داد ،از پاسخ ماند.
یا مثل ما که وقتــی جواد خیابانی
میگوید؛ «به دفاع مطلق در فوتبال
میگوییم دفاع اتوبوســی .بگذارید
در فوتسال اســمش را بگذاریم دفاع
مینیبوســی ».از پاســخ میمانیم.
اصال تا حــاال دیده بودید کســی به
این قشنگی تناســب ببندد؟ از این
به بعد خوب یادمان باشــد نســبت
فوتبــال به فوتســال مثل نســبت
اتوبوس اســت به مینیبــوس! اصال
همه این چیزهایی که تا االن گفتیم
را ول کنید و بچســبیم بــه همین
دفاع مینیبوســی .اوال چــرا یکنفر
در ایــن مملکت نیســت یــک واژه
خوب فارســی ،جایگزین اتوبوس و
مینیبوس کند؟ ترکیب اتو و بوس را
دریابید .آدم به هرجای این مملکت
نــگاه میکنــد ،از پاســخ میماند.
بعدش هم دفاع مینیبوســی آقای
خیابانی؟ آنوقت فکر کردهای روی
دفاع متمرکز یک تیم در بازی «گل
کوچک» باید چه اســمی بگذاری؟
اســمش را بگذاریم دفاع «تاکســی
مرســی؟» خوبه؟ بیخودی عصبانی
شدم .چهارصد شــماره در خدمتیم
و اگر خدا بخواهد ،باز در خدمتتان
هستیم .همین را میخواستم بگویم.
مرسی! اَه!

توئیت لند

در پی توقیف محموله دندان مصنوعی قاچاقی

ننه جون :ماشین وارداتی که به ما نرسید
بذار منم یه لقمه از قاچاق بخورم!

قاچاقچی :از ایران مغز میبریم اونور مرز ،به جاش دندون مصنوعی میاریم! یک وزیر کهنسال :محموله دندان مصنوعی ،برای مصرف شخصی بوده!
وزیر بهداشت :دندانها دستدوم بودند و خوب هم مسواک نشده بودند!
#مصنوعی #پیرمردان_قاچاقچی #عقل_جن #شهرونگ
| نعيم تدين |

کوچه اول

تماشاخانه

کارتونیست | naeemator@gmail.com

| ســیدجواد قضایی| نمرات پایان ترم آمد .من به زور پاس شدم،
وحید با خوشحالی آمد و گفت که مشروط شده و طبق شرطی که
بستیم،چوننمرهمنباالترشده،بایدشامبدهم.گفتم«:ابراهیمقول
داده بود اگه بیست بشه شام با اونه .مدیرگروه هم که فامیلشونه ،بزن
بریمپیشش».وحیدگفت«:باهمینلوسبازیاشاگرداولشد».رفتیمپیش
ابراهیم که جلوی دانشکده نشســته بود .زدم روی شانهاش و گفتم« :کی برامون شام
میخری؟»باصورتاشکبارشنگاهیکردوگفت«:لعنتبهایندانشگاه!شکایتمروبه
خدامیبرم!»باترسگفتم«:داداشبخداپولندارمشامبخرم،سکتهندهمنو،چیشده؟
نگوکهبیستنشدی!».ابراهیماشکشراپاککردوگفت«:نهباباغلطکردنبهمبیست
ندن ».وحید گفت« :جایزه شاگرد اولی ندادن؟» ابراهیم با دلخوری جواب داد« :نه بابا
مگهجرأتدارنجایزهندن؟»دوتاییگفتیم«:پسچته؟»ابراهیمورقهتقدیرنامهاشرا
نشانماندادوگفت«:اینجانوشتهجنابآقایدولتیکیا!دولتیکیایخالی!نمیفهمن
من مهندس دولتیکیای عزی ز هستم؟!» وحید پرید از پشت ،گردن ابراهیم را گرفت و
خمشکرد،منپولکیفشراازتویجیبشقاپیدم.شببیفاستراگانوفخوردیم.

کوچه سوم

کوچه دوم
| ارمغانزمانفشمی|

باران
سرسبز شوند ســبزهزاران

در زیــر ترنمــات باران

در شهر اگرچه نیست سبزه

در یاد مــیآورد بهاران

در پارک به روی نیمکتها

زیباســت تعامالت یاران

این جلــوه رحمت خداوند

یک حال دگر دهد به تهران!

علی رمضان  :قشنگ معلومه یه سری سیمرغها رو والدین گرفته بودند برای بچههاشون .فقط دادند رشیدپور ،اسمشون رو سر صف بخونه.

| شهاب نبوی| چند وقت پیش دیدم اساماس واریز پول برام
اومد .با خودم گفتم ،حتما از یکی طلب داشتم که یادم نمیاد .شروع
کردم به خرجکردن .اول رفتم رســتوران ،از اینا که بشکن میزنی
گارسون میاد جلوت دوال ،راست میشــه .بعدم رفتم یه دونه از این
گوشی جدیدها خریدم .یه آسانسور هم پیدا کردم و توش زرت و زرت عکس گرفتم.
برای اولینبار هم رفتم کافه و قهوه ســفارش ندادم .اون اسمی که توی منو از همه
سختتر بود رو انتخاب کردم .آخرم انعام بچهها رو دادم و اومدم بیرون .آرزو داشتم
تاکسیدربستیبگیرمووقتیرانندهپرسیدچقدرمیدی؟بگم«:مهمنیست ،فقط
حرکت کن ».با تهمونده پول هم چند تا بسته سیگار از این خارجیها خریدم .تو راه
برگشت به خونه بودم که رئیس شــرکت زنگ زد و گفت« :توی حسابداری اشتباه
شده ،وام آقای تاجیک رو ریختند به حساب تو .صبح یادت باشه اومدی براش کارت
به کارت کنی ».چون پول نداشتم بدم ،از شرکت اخراج شدم و پول رو هم بعد چند
ماه ،با قرض و قوله پس دادم اما یه روز اونطوری که دوست داشتم زندگی کردم.

سید ول گرد حسینی  :بچه خواهرم میخواد در آینده بازیگر بشه از االن فرستادیمش کالس فوتبال که ایشاهلل در آینده به هدفش برسه
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