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گمشدگان
بر مجرمان بیافزا!
شهرام شهيدي
طنزنویس

shahraam_shahidi@yahoo.com

حتما شما هم حکم جالب یک دادگاه
در بیرجند را شــنیدهاید .قاضیای در
بیرجند پس از اثبات مجرمیت متهم او را
به جای حبس به خواندن کتاب محکوم
کردهاست.
غالمحسین کرباسچی :پس چرا
دوره ما از این خبرها نبود؟ اصالحات و
سازندگیاینبود؟
محمود خاوری :مــن هم گاهی در
کنار ســواحل و گاهی در سرمای کانادا
مجازاتکتابخواندنراتحملمیکنم.
خیلی سخته .نقشه فرار کسی نداره بیاد
پیوی؟بریدمدیگه.
ب.ز :یکی برای من کتــاب « فرار از
زندان»بیاره.مرسی.اَه!
یک متهم بزرگ پرونده اختالس:
کتاب که خوبــه .به من حکــ م دادند
برنامههایصداوسیماراتماشاکنم.
متهم مذکور :جناب قاضی من این
کتاب را قبل از ممیزی خواندهام .بعد از
ممیزی خواندنش واقعا شکنجه روحی
اســت .من خیلی ســخته برام .میشه
همونبرمزندان؟
کارشناس صداوســیمای یزد:
خانمهای محترم اگر آقاتون محکوم به
کتابخواندن شد ،باید برای اینکه این
حکمسنگینازوجودشونبرهبیرونوبه
قول معروف بشوره و ببره ،عالوه بر شیر
و برگ گل یک مقدار عسل و کاپوچینو
تو تشت اضافه کنید بعد پای آقا را ماساژ
بدین.هرچیمحکومیتشونسنگینتر،
عسلشبایدبیشترباشه.
یک کارشناس فرهنگی وزارت
ارشاد :این اتفاق خیلی خوبی است .در
واقع از این پــس هرچه آمار کتابخوانی
کاهش پیدا کند ،معنــی و مفهومش
چیست؟ بله .یعنی آمار جرم در کشور
کاهش پیدا کرده که کســی محکوم به
کتابخوانینشده.
متهم :قربان من این کتاب را تا جلد
چهارمخواندم،مشمولعفونمیشوم؟
یــک نویســنده :آدم نمیداند
تکلیفش چیســت؟ تیراژ کتابش برود
باال خوشحال باشد یا ناراحت؟ اگر تیراژ
و فروش کتابم بــرود باال ،معنیاش این
نیســت که عدهای محکوم به خواندن
کتابمنشدهاند؟
میرســلیم :آقای روحانی اینو چی
میگی؟
اسحاق جهانگیری :اینها از برکات
برجاماست.منگفتهباشم.
حمید بقایی :خب نمیشه برای من
هم از این حکمها بدهند؟ به ما که رسید
آسمون...؟
یک پدر :ببین پســرم کار بدی
بکنــی ،آقا پلیســه شــما را میگیره
تحویــل قانــون میده بعــد محکوم
میشــی به کتابخواندنهــا .بیای
حجره دم دســت خودم بهتره که .تا
هی کتاب بخونی.
یک فضول :آقا اجازه قبول نیست.
متهــم مذکور خــودش بایــد درس
میخونــد ،حــاال هم محکوم شــده
بــه خواندن کتــاب درســیاش .این
وظیفهاش بوده نه تنبیهش.
ســردبیر :حاال ببین یــک قاضی
محترم در راســتای اشــاعه فرهنگ
کتابخوانی یک حکم خوب داد ،شــما
طنزنویسها هی نقدش کنید .درست
نمیشوید.
توییت یک توییتربــاز :حکم
کتابخوانــدن برای زندانــی در عصر
حجر هم اتفــاق افتــاده .آن موقع که
کتاب نبوده؟ بعدش که بوده!
عباس امیرانتظام :حکم میکردند
کل کتابهای منتشرشده را بخوانم هم
باید حکمم به پایان میرسید.
یک ناشر :خدایا از تعداد بیگناهان
کاسته و بر آمار مجرمان اضافه کن!

توئیت لند
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نشانی کانال تلگرام شهرونگ telegram.me/Shahrvang :راه ارتباطی تلگرامی با شهرونگ@tanzshahrvang :

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»

| محمدرضا ثقفي | كارتونيست |

email: sunysaghafi@yahoo.com

تماشاخانه

مناظره علیکریمی و محمدرضا ساکت در برنامه نود

در برابرفساد

ساکت

نباشیم!

هجومکالهبردارانبرایبستنقراردادهایکالنبافدراسیونفوتبال!
اگهچهارتابزدلمثلعلیکریمیداشتیم
االنخاوریباپوالیماتودیسکوهایکانادانبود!
موسلینی:چهدیرهمدیگهروپیداکردیم
اتفاقاماهمبهقضاوتمردمنیازینداشتیم!
#علی_کریمی_باشیم#بزدل_را_از_رنگ_کتش_بشناس#ساکتین_فساد
#عشق_است_علی_کریمی#شهرونگ

کوچه اول

|سیدجوادقضایی|وحیدملقّببهعلیکریمی،تکنیکیترین
بازیکن کوچه ،تی م را کنار کشــید و گفت« :این بازی خیلی
حساســه ،باید همه بفهمن تیم اول این محله تیم ماست».
تیم مقابل تیم محسن خرشوت بود که لقب روبرتو کارلوس را
یدکمیکشید.هیکلبزرگیداشتوهیچکسنمیتوانستجلویشوتهای
سنگینشرابگیرد.پولکیکونوشاب هراهمازهرنفرگرفتیموجمعکردیمتاآخر
بازیبدهیمبهتیمبرنده.مسابقهشروعشد.بچههایهردوتیمباچنگودندان
افتادهبودندبهجانهموگاهیآ نوسطتوپیهمبهپایشانمیخورد.وحیدبههر
بچهایمیرسیدالییمیزدومحسنخرشوتبدونتوجهبهدروازهشوتهایش
رابهسمتبازیکنانهدفمیگرفت.وسطدرگیریتوپپارهشد.هردوکاپیتان
توافقکردندقبلازاینکهکسیناکارشودادامهدعوابماندبرایهفتهبعد.محسن
گفت«:اقالیهنوشابهبزنیم».منگفتم«:پوالدستکیه؟»وحیدگفت«:همون
پسرساکتیکهاولبازیگفتمنداورمیشم!»یکماهدنبالشگشتیم.خیلی
سوختيم!بعدازسالهاهنوزهمجایشدردمیکند!

احمدعربانی| کارتونیست|

زیرگذر

| فاطمه ناصری| تو مطب دکتر نشسته بودم و هم ه تالشم این بود كه با
لیستکردنهم همرضهاییکهحتیعاليمشراهمنداشتمبیستهزار
تومان ویزیت دکتر را برایش حسابی حالل کنم .بیستهزار تومن ویزیت
برای چند لیتر آبریزش بینی ارزشش را نداشت .بچه تخسی هی تفش
را آویزان میکرد و قبل از رسیدنش به مجلهای که دستش بود ،جمعش
میکرد .مامان بچه که دید همه دارنــد به تفکاری بچ ه ژانگولرش نگاه
میکنند با آرنج کوبید تو پهلوی بچه و گفت« :یه بار دیگه این کار روبکنی
آقا دعوات میکنه» و به من اشاره کرد .چند دقیقه که گذشت درد سقلمه
مادرانه خوب شــد و بچه دوباره تفش را آویزان کرد .دســتم را بردم باال و
چنانزیرگوشبچهگذاشتمکهبرقازهمهجایشبیرونزد.هنوزدستم
سرجایشبرنگشتهبودکهمادربچهباکیفکوبیدتویصورتمکه«:هوی
مرتیکهروانیچته؟بچهگیرآوردی؟»درحالیکهگنجشکهایدورسرم
داشتندميچرخيدندورویسرمخرابکاریمیکردندبهاینفکرمیکردم:
«مگهبرنامههمیننبود؟»

شهر فرنگ
ماهنامهخطخطی | دی1393

تلگرافخانه
پیامهای خود را از طریق این دو آدرس برای ما ارسال کنید:

تلگرام@tanzshahrvang :

ایمیلsharhvang@gmail.com:

پاسخگوی شماره ۲۵
| پ .ش .بیست و پنج |

خط تیره :سالم خســته نباشید .لطفا
طرحهای آقای احمدرضا کاظمی رو واسه
ادمین کانال مملکته بفرستید .حیفه که
دیده نشن .من یکیشو فرستادم گذاشتن
داخلکانالشون.
 :آقا مملکته چیــه؟! ما خودمون
کانالشهرونگداریمباچهبرکتی!
می  :۷شما هم حستون وقتی پرتقالرو
با چاقو پوست میکنید و میخورین یا توی
پاکت باشه یا توی لیوان بزرگ شیشهای
بخوریدفرقمیکنهیافقطمناینطوریام؟
 :شما حستون وقتی با ذوق یه پیام
رو باز کنید و ببینید ازتــون درباره فرق پرتقال
پوستکنده با لیوانی پرسیدن اینجوری نیست
كه بخواید آجر تو سر خودتون خرد کنید یا من
فقطاینطوریام؟!

عصبانی نیستم
|الهه فاخرینیک|
به خدا مــا ایرانیها رو اشــتباهی بهعنوان
حق
عصبانیترین ملت دنیا معرفی کردند ،در ِ
ما ظل م شــده ،الاقل میتونستن جوگیرترین
یا ُم ِت َقلِدترینــی چیزی معرفــی کنن؛ مثال
هالووین این خارجیها که ما
جشــن
ِ
همین
ِ

 :kaveh radابراهیم حاتمی کیا بیش از هر چیز دیگری شبیه «پیکان» است .پر سر و صدا ،پر هزینه ،پرمصرف ،نامرغوب .درخشان در دهه شصت ،اسقاطشده در دهه نود.

حتی نمیدونیم ریشــهاش چیه! چنان خوب
برگزار میکنیم که حتی میتونیم واســه خو ِد
خارجیهایی که دوســت دارند رسوماتشون
کالس
و بــرای بچههاشــون بــه ارث بذارند
ِ
آموزشــی همراه با کارگاههــای عملی برگزار
جشن کریسمس
کنیم .یا چنان از جان و دل
ِ
بر پا میکنیم که مسیحیهای سراس ِر دنیا به
ایمانشون شک میکنن .یا یک رسمی در آن
طرف دنیا وجود دارد به اسم «ولنتاین» (البته
در یک فیلم کوتاه تلگرامی خانمی آذری زبان
داستان پسری
را دیدم که فرمودند ولنتاین از
ِ
است به نام َولی که سالها عاشق دختری بود
و شب عروشیشــون همه رو دعوت کرد و از
هر کی میپرسیدی کجا میری میگفت « َولی
نون توئیی» یعنی عروســیه ولــی که بعدها
تبدیل به ولنتاین شــد) .به خــدا من اینجا
دیدم یه شکالت کوچیک یا دیگه خیلی بخوان
لوکســوز برگزار کنن یه شاخه گل رز میزنن
تنگِش و میدن به یه نفر ،تاکید میکنم یه نفر!
ِلل دنیا عرض کنم
درنهایت باید خدمت سایر م ِ
که رسم و رسومات شــما هر چی میخواهد
باشد ما ایرانیها نمیدانیم چه هستند و مال
کجای دنیا هستند ،اما مطمئن باشید ،ما آنها
را به بهترین شــکل برگزار میکنیم حتی در
مواردی بهتر از خودتان و حتی دیده شده که

ب نظ ِر آریایی
در مواردی افرا ِد مطلــع و صاح 
به این نتیجه رسیدهاند که این جشنها از اول
ِ
ممالک دیگه وقتی داشتن
مال ما بوده و مردم
ِ
سپاهیان
سرزمینهاشون و با عشق و عالقه به
ِ
مهربون اون زمان تقدیم میکردند از
ایرانیان
ِ
ِ
ما اون جشــنها رو دزدیدند و در تاریخ بهطور
جعلی به نا ِم خودشون زدند (دیدم که میگما).
حتی شــنیدهها حاکی از این اســت که نژا ِد
جِ ر َمنی که خودشــون رو آریایی میدونن در
حقیقت نژا ِد کرمانی بودند و مهاجرت کردند
خاندان هخامنشــی پس از
که در ایــن مورد
ِ
شنیدن سر به بیابانهای َمرودشت گذاشتند.
جشنهای ملی و رســوماتِ فرهنگیتان را به
قحطی رسم و
ما بســپارید چون ما خودمون
ِ
رســوم داریم .جالبتر از همه این کارها اینه
که همین ایرانیها اگه بخوان برای بچههاشون
ِ
جفت مناســب پیــدا کنن یهویــی دیفالت
َفکتوری میشن و رســوماتِ منسوخشده در
دوره اشــکانیان رو هم به خاطــر میآورند و
توقع دارند که خانواده طــرفِ مقابل آنها را به
بهترین و کاملترین شــکل به جای بیاورد و
اصال اعتقادی بــه ازدواجهای ســاده و بدون
ِ
ممالک دیگه تو َکتِشون نمیره که
تشریفات در
ِ
نمیره .اینطور ِ
فرهنگ غنیای هستیم
ملت با
ما ایرانیها.

علی رمضان  :این کشور ،یه میتیکومان کم داره .وگرنه تا دلتون بخواد زمبه داریم.
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