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دوسم ندارید؟
    آبه: این دانشمندهای ما رو بدید ببریم اگه کارشون ندارید!

    وزیر خارجه ژاپن: براتون تلفن پاناسونیک آوردم!
    مردم: آبه واسه ما نون می شه؟

    کنعانی زادگان: ولی انصافا اون خطا رو داور اشتباه گرفته بود!
    دانشمندان ژاپنی به تولید برق از مذاکرات امیدوار هستند!

    ارز: من فعال میام پایین تا ببینم چه می کنید!
#همه_چیز_رو_آبه #شهرونگ

در حاشیه سفر شینزو آبه نخست وزیر ژاپن به تهران
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 مشکی رنگ عشق نیست
رنگ دیوار است!

شهرام شهیدی
طنزنویس

پسرعموجان با تلفن صحبت می کرد و به کسی 
که پشت خط بود، گفت: »ببین من نهایت سه متر 
تا ســه متر ونیم نیاز دارم. نه پدرجان تریلی برای 
چی؟ همه خانه را هم بزنم تمام نمی شود. نه. شما 

همان مقدار که گفتم بفرست.«
تلفن را قطع کرد. خانم باجی گفت: »به سالمتی 

قصد داری اتاق ها را ژیگول پیگول کنی؟«
پسرعموجان گفت: »ژیگول که نه. اما یک مقدار 

تغییر الزم دارد. مصالحش را می خرم.« 
خانم باجی گفت: »خب به سالمتی. حاال چی 

خریدی؟«
پســرعموجان گفت: »یک مقدار دیوار عایق 

صوتی.«
روح آقاجان گفت: »حاال این قدر عایق این طرف 
آن طرف نصب کنید که ورود من کال با مشــکل 

مواجه شود.« 
دخترخاله ام پرسید: »چه چیز عجیبی؟ از کجا 

خریدی؟ بگو ما هم برویم بگیریم.«
پســرعموجان جواب داد: بــا بدبختی. از بس 
شــب ها صدای تلفن حرف زدن و سریال دیدن 
و بحث هــای داغ اهالــی این خانه توی ســرم 
می پیچید، تصمیم گرفتم اتاق را با دیوار عایق صدا 
بپوشانم. منتها چون گیر نمی آمد، مجبور شدم از 
گوالخ خان کمک بگیرم و او دستم را گذاشت توی 

دست یک مالخر.«
گوالخ خان گفت: »فدات. کار خاصی نکردم.«

خانم باجــی گفــت: »بله بله؟ نکنه ســرقت 
دیوارهای عایق صوتی در بزرگراه آزادگان تهران 
کار شما بوده؟ مار در آستین پرورش دادم؟ عایق 
صوتی به چه دردتان می خورد؟ باورم نمیشه که... 

اصال فکر نکردی که...«
گوالخ خان گفت: »ما به دیوارهای عایق صوتی 
بزرگراه آزادگان کاری نداشته ایم. حتما کار اسمال 
تردست بوده. من شــنیدم می خواهند آن را به 
آمریکایی ها بفروشند و از این طریق ارزآوری کنند. 
شــما هم مثل من نیمه پر لیوان را ببینی، بهتر 

است.« 
خانم باجی گفت: »دیوار عایق صوتی ما به چه 

درد آمریکا می خورد؟«
گوالخ خان گفت: »چون بودجه ساخت دیوار 
مرزی با مکزیک رو هوا مانده و معلوم نیست چقدر 
کی پرداخت خواهد شد، االن در آمریکا در به در 
دنبال دیوارهای دست دوم می گردند که آن را در 

مرز با مکزیک تعبیه کنند.« 
دخترخاله ام گفت: »اتفاقا من هم شنیده ام 
کــه دونالد ترامپ بــرای دیوار مــرزی رنگ 
مشکی بســیار غلیظ را پیشــنهاد داده، چون 
رنگ مشــکی گرما را جــذب می کند و باعث 
می شــود تا دیوار مــرزی به انــدازه ای داغ و 
سوزان بشود که هیچ کســی نتواند از آن باال 

برود.«
صدای ناشناسی از بیرون گفت: »مشکی رنگ 

عشقه!«
صدای دوم ناشناس گفت: »باز ترانه خواندند. 
کلیه ماموران آماده باش باشند که با بحران جدید 
مواجه نشــویم. همان آهنگ ساسی مانکن برای 

هفت پشتمان بس بود.« 
صدای ناشــناس اول گفت: »هیــس. دوباره 

می خوایی دردسر درست کنی؟«
صدای ناشــناس دوم گفــت: »کاش بعضی 

دیوارهای دیگر را هم مشکی می ساختند.«
صدای ناشناس سوم گفت: »این عایق های 
صوتــی را در کانــال کولر نصــب می کردند، 
بهتــر نبــود؟ نمی خواهــم نقــش پدرها در 
خاموش کردن کولرها را به عهــده بگیرم، اما 
واقعــا از کانال کولر خاطره بــد دارم. از آن جا 

شنود...«
پسرعموجان گفت: همهمه را می شنوید؟ به 

نظرتان نباید اتاق را عایق صوتی می کردم؟«

شبگردی

خار مغیالن

آیدین سیارسریع
طنزنویس

امروز به سطح شهر آمده ایم تا گزارشی میدانی 
تهیه کنیم و ببینیم هموطنان عزیزمان چه 
راهــکاری را برای مســائل کالن ملی درنظر 

دارند. 
بخشاول

ما: سالم هموطن! 
هموطن 1: سالم 

ما: بفرمایید تحلیل تون از وضع فعلی کشــور 
چیه؟

هموطن 1: این همه تحلیل کردیم، چی شد؟
ما: باالخره نظرات شما در اداره کشور مهمه.

هموطن 1: شــما می دونی قیمــت هر کیلو 
گوشت االن چنده؟

ما: صد، صدوبیست تومن. 
هموطن 1: خــب دیگه تو این شــرایط باید 

تحلیلو بگیری چیکار کنی؟
ما: استفاده کنیم؟

هموطن 1: نه. انگار حرف حساب سرت نمیشه. 
ما: شــما ظاهرا عصبانی اید. ما میریم یه دور 

می زنیم، دوباره مزاحم میشیم. 
هموطن 1: باشه. 

بخشدوم
ما: سالم هموطن! 
هموطن 2: سالم 

ما: راهکار شما برای از بین رفتن دوقطبی ها و 
رسیدن به وحدت چیه؟

هموطن 2: باید اونایی که چشم دیدن وحدت 
ما رو ندارن را از میان برداریم. 

ما: چگونه؟
هموطن 2: این گروه قلیل باید مهاجرت کنن 

برن خارج. 
ما: حدودا چندنفر هستند این گروه قلیل؟

هموطن 2: در حدود نیمی از کشور. 
ما: خب با این راهکار جمعیت کشــور نصف 

میشه. 

هموطن 2: بلــه. اینجــوری آلودگی هوا هم 
کاهش پیدا می کنه. مشکل مسکن هم حل 

میشه. 
ما: متشکریم. 

هموطن 2: خواهش می کنم. 
بخشسوم

ما: سالم هموطن! 
هموطن 3: سالم 

ما: بفرمایید تحلیل تون از شرایط موجود چیه؟
هموطن 3: بله... به هرحال شاهد تحرکاتی 
در خاورمیانــه هســتیم کــه اینها کمی 
مشکوکه. شنیده می شــود که قدرت های 
جهانی برنامــه دارن تــا 2020 یک نظم 
جدید جهانــی را در منطقه پیاده کنند که 
البته باید ببینیــم انگلیس چی میخواد. از 
اون طرف ترامپ داره تــالش می کنه تا با 
ایجــاد التهاب کاذب ســالح های خودش 
رو به کشــورهای عربی بفروشه و یه توافق 
جدید با ایران انجام بــده. حاال باید منتظر 
ماند و دیــد واکنش اتحادیه اروپا نســبت 
به ایــن تحوالت چیه. البتــه نقش آفرینی 
روسیه را هم در این میان نباید از نظر دور 
داشت! قابل شما رو هم نداره سه و پونصد. 
ما: آقا ما همیشه تا سهروردی میایم سه تومن. 

هموطن 3: فکــر کردی مــن مفت تحلیل 
می کنم؟ 

ما: بله... بفرمایید. پیاده میشم. 
بخشچهارم

ما: سالم هموطن! 
هموطن 4: سالم و زهرمار 

ما: جان؟
هموطن 4: من هموطن یکم. اشتباه اومدی. 

ما: آخ ببخشید. سالم هموطن 4! 
هموطن 4 واقعی: سالم و عرض ادب خدمت 
شما و مخاطبان محترم. بنده فکر می کنم که... 
ما: ببخشــید ولی مــن هنوز ســوالم رو 

نپرسیدم. 
هموطن 4: بله، عرض می کــردم که راه حل 
برون رفت از شرایط فعلی این است که تمامی 

گروه ها، تفکرات، عقاید و صاحبان آرا و نظرات با 
همدیگر به گفت وگو بنشینند و... 

ما: آقا جان! به چی داری جواب میدی؟ سوال 
نکردم که! 

هموطن 4: و همچنین دیالوگ داشته باشند 
و نظرات و سواالت اقشــار مختلف جامعه را 

بشنوند... 
ما: عزیز! حواست به من هست؟

هموطن 4: زیرا که این امر تضارب آرا در جامعه 
و تحمل شنیدن نظر مخالف را... 

ما: خیلی ممنون! 
هموطن 4 بدون میکروفن ادامه می دهد. 

بخشپنجم
ما: سالم هموطن! 
هموطن 5: سالم 

ما: یک سوال از حضورتون داشتم. 
هموطن 5: این جا فقط من سوال می پرسم. 

ما: اوه... ببخشــید من مثل این کــه اتاق رو 
اشتباهی اومدم. 

هموطن 5: بیشتر دقت کنید! 
ما: چشم. 

بخشششم
ما: سالم هموطن! 
هموطن 6: سالم 

ما: میشــه ازتون بپرســم راه حل شما برای 
گفت وگــوی ملــی و رســیدن بــه وحدت 

همه جانبه چیه؟ 
هموطن 6: چه فایده من هرچی بگم، پخش 

نمی کنید. 
ما: شما بگید من قول میدم سانسور نشه. 

هموطــن 6: بله... به نظر مــن در این برهه ما 
نیازمند احزاب قوی... 

ما: خیلی ممنون. 
هموطن 6: آقا دیدی سانسور کردی؟

ما: چرا عــادت داری این قــدر زود آدم ها رو 
قضاوت کنی هموطن؟ وقت برنامه تموم شده. 

هموطن 6: جداً؟ منو بابت قضاوت زودهنگامم 
ببخشید. 

ما: تا گزارش بعدی خدا یار و نگهدارتان.

تحلیل هایی برای آستین 
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