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برادرم گفت: »شنیدی محموله چای، ماریجوانا 
از آب درآمد؟« 

خانم باجی گفت: »هی به این مادرتون میگم 
چای به ناف من نبند، برای همین اســت. معلوم 

نیست چه دشمنی با من داره که....«
پدرم پرسید: »یعنی دقیقا چی شده؟ توضیح 

بده ببینم.« 
برادرم از روی روزنامه خواند: )البته این بخش 
از نوشته تخیلی است؛ چون دیگر امروزه کسی 
را ســراغ نداریم کــه روزنامه بخــرد و بخواند.( 
»ماموران گمرک کیش 600 گرم ماده مخدر از 
نوع ماریجوانا را در حین انجام تشریفات ارزیابی 

گمرکی از داخل بسته های چای کشف کردند.«
پدرم گفت: »همه اش ششــصد گرم بوده که؛ 
همچین گفت محموله چــای، ماریجوانا از آب 
درآمد که من گفتم البد همه دویست تن چای، 

ماریجوانا بوده.«
خانم باجی گفت: »وایســا وایســا... تو از کجا 

می دونستی دویست تن چای بوده؟«
پدرم گفت: »همین جوری یک چیزی گفتم.«

خانم باجی گفت: »من تو را بزرگ کردم. همین 
دیگه. رفتی زن قرتی مرتی گرفتی این جوری شد. 
بهت گفتم این دایی خانومت همیشــه مشنگ 

میزنه گفتی اینها ژنتیکیه....«
مادرم از تو آشپزخانه داد زد: »مرد تو باز در مورد 
ژنتیک خاندان من حرف زدی؟ نیســت ژنتیک 

خانواده شما خیلی شیک و مجلسی است؟« 
خانــم باجی گفت: »پس چــی؟ ما ژن خوب 

داریم.«
مادرم جــواب داد: »خودم می دونــم. الزم به 
گفتن نبود« و رو به پدرم ادامه داد: حساب شما 

را هم بعدا می رسم شازده.«
پدرم گوش برادرم را گرفت و گفت: »همه اش 
تقصیر تو است با این خبرهای هپروتی ات.« برادرم 
گفت: »ول کن گوشم را. ول نکنی خبرهای بدتری 
می خوانم ها. درسته که من خبرنگار نیستم اما 

2600 نکته خبری دارم.«
خواهرم گفت: »چقدر شبیه حرف آقای قرائتِی 
که گفته من حقوقدان نیســتم اما 2600 نکته 

حقوقی دارم.« 
پدرم گفت: »اتفاقا من هم بوکسور نیستم اما 

2600 فن مشت و لگد بلدم.« 
برادرم گفت: »همیشه همین کار را می کنید. 
پدرجان بوکس ورزش است؛ مشت و لگد نیست. 
دو ورزش داریم؛ بوکس یا مشــتزنی و کاراته که 

با پا....«
پدرم گفت: »خوبه، خوبه... فکر می کنه با کی 

طرفه. مرد حسابی من خودم بلدم.«
برادرم جواب داد: »خب شــما گفتی بوکسور 

نیستی اما 2600 فن مشت و لگد بلدی.«
پــدرم با تعجب نگاهــش کــرد، زل زد توی 

چشم هاش و گفت: »من کی گفتم؟« 
برادرم و خواهرم و من یک صدا گفتیم: »همین 

االن؛ خودتان گفتید.«
پدرم گفت: »دیدی خانم جان؟ هی پادرمیانی 

کردی بچه ها را بگذارم کالس کامپیوتر.«
صدای ناشناسی از بیرون تصحیح کرد: »رایانه.«

پدر ادامه داد: »بله رایانــه. حاال ببین رفته اند 
فتوشــاپ یاد گرفته اند و صدای مرا فتوشــاپ 

کرده اند. این درست است؟«
خانم باجی گفت: »درســت می گویی؛ کمی 
تســاهل و تســامحم از حد خارج شــده. باید 
روش های مسالمت آمیز را کنار بگذارم. حاال یکی 
از شما سه تا بچه بلند شوید بروید برای من یک 

چای لب دوز لب سوز و لبریز بیاورید.«
برادرم خبط کرد پرسید: »از محصوالت درهم با 

ماریجوانا یا چای ساده؟«
به قول مادرم، خانم باجی شعبده باز نیست اما 
2600 فریب و شعبده بلد است؛ یکی اش این که 

برادر من از آن لحظه گم شده و از او بی خبریم. 
پدر می گوید که »نگران نباشید؛ آخرش همه 
فریب ها یک جور ماستمالی می شود و برادرتان 

پیدا می شود.« 
ما هنوز امیدواریم.

چراغ های راهنمایی: اگه دوست داری زودتر سبز بشم پول بده!
مردم:نفسکشیدنکهفعالپولنمیخواد؟! پلهایهوایی:ازرومونردشیپولیه،اززیرمونمجانی!! تونلها:یهحفرهایمدیگه،بذاریدردشنبابا!

مومیایی:منمببریدموزه،دستتونخالیهیهپولیازمدربیارید! شهرونگ:نمیشهپیادهازتویتونلردشیم؟!
#هرچی_که_دارم_مال_تو#شهرونگ

درحاشیهاحتمالپولیشدنتونلهایشهریتهران

تماشاخانه nana.jamshidi@gmail.com|    نازنین جمشید                ی  |   کارتونیست |

صفحهآخر شنبه  22 دی 1397 |  سال ششم |  شماره  1594

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/00

اتمامصفحهآرایی
16/30

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

shahrvang1@gmail.com :ایمیل صفحه شهرونگ

زیرگذر
جکی چان هم تکذیبیه رفت! |آرمین جمالی| بعــد از آن تکنیک های مار و اژدهای 
جکی چان در شــبکه کیش و پیچیدن بوی عناب و عنبر در چین و سایت یاهو، تصمیم 
گرفت به مردم اصل ماجرا را توضیح بده، البته مردم او را در کامنت هایی مورد ستایش 

خانوادگی  قرار دادند.
 برخی کامنت های خوب: جتلی: »داداش زیاده روی کردی، حداقل چراغ دستشویی 
رو خاموش می کردی، تو تصویر معلومه.« بهادر وحشی: »ترکیبی پررو میزدی.« جکی 
بعد از دیدن کامنت ها، ویدیویی ضبط کرد و گفت اشتباه شده، همش کامپیوتریه، من 
فقط داشتم به ایشون ریاضی درس می دادم و ایشون امتحان داشتن، اومدم ثواب کنم 

کباب شدم. 
مردم ما هم که خیلی دانا هستند همیشــه در صحنه آماده، در جا باور کردن. جکی 
و مردم خشنود شــدند. میخوام بگم که ســریع نریم حمله کنیم تو پیج اشخاص، حاال 

شیطون گولش زده. یه ذره مراعات کنیم.

تعطیلیبیمارستاندرمشهدیکروزپسازافتتاح

 بیمارستان:
 به من گفته بودند

فقط همین یه روزه!

 رئیس بیمارستان:
 داریم کم کم حالیش می کنیم
که قراره توش چیکار کنیم!

ده نمکی چند چند دوست داری؟ |شهاب نبوی| 
جام ملت های آسیا درحالی ادامه دارد که امروز با کشور 
قبال جنــگ زده ویتنام بازی داریم و خبرهــا از اردوی 
تیم ملی حاکی از آن است که کارلوس کی روش دربه در 
دنبال مسعود ده نمکی می گردد تا ببیند ایشان اجازه می دهند تا چه 
میزان به ویتنام گل بزنیم. گفته می شــود در ادامه جام هم قرار است 
تیمی از فدراسیون عازم لوکیشن ساخت اخراجی های هشت بشوند تا 
تکلیف شان را تا انتهای جام از مسعودخان بپرسند که دیگر الزم نباشد 
قبل از هر بازی مزاحم شان بشویم. در آن طرف گروهمان هم تیم های 
یمن و عراق به دیدار هم می روند که بهتر اســت ما درباره نتیجه این 
دیدار اعالم بی طرفی کنیم و بذاریم خودشان برای خودشان تصمیم 
بگیرند. اصال هیچ جامی اندازه این جام ملت های آسیا نمی تواند سیاسی 

باشد. درهمین روز عربستان و لبنان هم مقابل همدیگر قرار 
می گیرند. بهترین کاری که در مورد این بازی می شود انجام 
داد این است که زوج خطرناک و مرگبار محمدرضا سیانکی و 

جواد خیابانی را برای گزارش این بازی صادر کنیم به تلویزیون عربستان. 
مطمئن باشید دســت از تمام اعمال خصمانه شان برمی دارند. گفتم 
محمدرضا سیانکی، یادم افتاد که انگار ایشان یک ماه از گزارش کردن 
دور شده بودند. قدم بعدی می تواند مأموریت فرستادن او به یک جای 

دور باشد. یک جای خیلی خیلی دور.
 یک جایی که اگر هم خواســت برگردد، اصال نتواند برگردد. هوا هم 
در دوبی و ابوظبی االن توپ توپ است و جان می دهد برای فوتبال گل 
کوچیک و دونفره. اگر توان مالی تان اذیت تان نمی کند، تشریف بیاورید 

هم از تیم ملی حمایت کنید، هم از اقتصاد فلج دوبی.

جام ملت ها از نگاه دانشمند ایرانی


