
نشکنیمونبتشکن!
   مجسمه فردوسی: »داداش من بت نیستم، بذار صحیح و سالم

 وسط میدون بمونم!«
   نیما یوشیج: »ولم کنید، من پدر شعر نو نیستم، نهایتا پسر خاله اش ام!«

   سعدی: »اگه نمی شکنیم می خوام بپرسم با منم کار دارید یا نه!«
   خیام: »منو نشکن، دو شاخه دیگه انگور بخورم، خودم می شکنم!«

   موالنا: »من که مهاجرت کردم ترکیه و خیالم راحته!«
   سهراب سپهری: »دست به من بزنید، آب رو ِگل می کنم!«

   حافظ: »تا کجا ادامه می دید؟ منم آماده باشم یا برم فالم رو بگیرم!«
   تبلیغات تلویزیون: »برای سفارش کلنگ

 فقط کافیست با ما تماس بگیرید!«
#تو_بزن_کلنگ_بزن#شهرونگ

 یکی از مدیران تلویزیون: 
به شکستن بت هایی مثل شاملو ادامه می دهیم

www.shahrvand-newspaper.ir

پ�ی را گفتم: به ما شد عرصه تنگ                                                                      تـوی دنیـــای پر از اندوه و جنـــگصفحهروزانهطنزوکارتون|شمارههشتصدوشصتونهم
جز شکیبــا�ی چه باشد راهــکار؟                                                                      خنده کرد و داد پاسخ: »شهرونگ«

instagram.com/shahrvang1 :نشانی اینستاگرام شهرونگ

شبگردی
دیواربرلین...دیواردانشگاه...

بعدی!

شهرام شهیدی
طنزنویس

موسیو شیطان پرسید: »داستان حذف ...«
عمو حســام گفت: »حذف چهارتــا صفر هیچ 
فایده ای در کنترل تورم نــداره. این خط، این هم 

نشان.«
موسیو شیطان گفت: »منظورم این نبود. در مورد 

حذف...«
پدر پســر همســایه گفت: »من درد مشترکم. 

مطالب من هم برای چاپ دچار حذف و ...«
موسیو شیطان ادامه داد: »باباجان! بگذارید حرفم 
را بزنم. درخصوص حذف دیوارهای دانشگاه سوال 

داشتم.«
عمو حسام گفت: »د بخشکی شانس. تا ما به آم 
دانشگاه شهرستانی پول دادیم که  اسم مرا بگذارند 
روی دیوارهایش، فوری اعالم کردند دیوارها حذف 

خواهد شد؟«
گوالخ خان دوید سمت در. خانم باجی پرسید: 

»شما کجا با این عجله؟« 
گوالخ خان جواب داد: »میرم چرخ دســتی ام را 
بردارم، بروم تو محوطه دانشگاه خاکشیر و آب آلبالو 

بفروشم.«
خانم باجی گفت: »من درســت نفهمیدم چه 

شده.«
موسیو شــیطان گفت: »وزیر علوم گفته برای 
ارتباط بیشــتر دانشــگاه و جامعه در نظــر دارد 

دیوارهای دانشگاه را حذف کند.«
خانم باجی گفــت: »اووووو . حاال فکر کردم چی 
شده. مرد حسابی تو این مملکت از مرحله داشتن 
یک نظر تا اعمال آن نظر حداقل سی ســال طول 

می کشد.« 
صدای ناشناســی از بیــرون گفــت: »ما هم 
برویم تجهیزاتمــان را آماده کنیم. منــع ورود به 
دانشگاه برداشته شــد و االن جان می دهد خیلی 
شیک و قانونی بروی توی دانشــگاه و بزنی تو  کار 

لوله سازی...«
گوالخ خان گفت: »الحق که بعد از رویداد حذف 
دیوار برلین، حذف دیوارهای دانشــگاه حماســه 

جدیدی است. پیش به سوی گام بعدی.«
خانم باجی پرسید: »گام بعدی چیست؟«

گوالخ خان پاسخ داد: »حذف دیوار چین.« 
موسیو شــیطان گفت: »چینی ها ناخن خشک 
هستند و راحت دیوار میوار از دست نمی دهند. گام 
بعدی هم باید در همین کشور خودمان اتفاق بیفتد؛ 

مثال حذف دیوارهای محوطه های باستانی.« 
عمو حســام گفت: »البته حذف دیوارهای آثار 
باستانی در دستور کار نیســت، اما حذف خود آثار 

باستانی چرا.« 
مادموازل ناتو گفت: »من فکر کرد حذف نباشد. 

اشتباه در حفظ و مرمت است.«
موسیو شیطان گفت: »دقیقا. مثل آرامگاه یعقوب 
لیث صفاری که می گویند بر اثر اشــتباه پیمانکار 

تخریب شده است.«
روح آقاجان گفت: »یادم هست چندسال پیش 
هم رفته بودند خانه مدرس را بخرند تا از تخریبش 
جلوگیری کنند. بعد از مدتی که ساختمان بغلی 
ملک را تخریب کرده بودند، تازه کارشناسان میراث 
فرهنگی فهمیدنــد خانه همســایه را جای خانه 
مدرس خریده اند و خانه ای که تخریب شده خانه  

اوست.«
پدر پســر همســایه گفت: »همیشــه آدم از 

همسایه اش ...«
روح آقاجان گفت: »بلــه؟ بله؟ نفهمیدم چطور 
شــد؟ تا وقتی که جیک جیک مستونتون هست، 
همســایه برادر و دوست است. همچین که خرتان 
از پل گذشــت و یکــی از آن ور دنیــا بیاید بگوید 
باالی چشمتان ابروست، فوری همســایه را از یاد 

می برید؟« 
خانم باجی گفت: »حاال شــما مسأله را سیاسی 
نکن. خانه پدری با سرزمین مادری دو مقوله از هم 

جداست.« 
گوالخ خان گفــت: »این قدر حــرف تو حرف 
می آوریــد که رســالت اصلی خــودم را فراموش 
می کنم. من چرا این جا ایســتاده ام به شما گوش 
می دهم، در حالی که عن قریب دیوار دانشــگاه فرو 
می ریزد و من نباید این فرصت تاریخی را برای ورود 

به دانشگاه از دست بدهم.« 

تماشاخانه
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خار مغیالن

آیدین سیارسریع
طنزنویس

سوالاول(
ازآنجاییکهحــذفنمایندههای
فوتبالکشورمانازرقابتهایآسیایی
تبدیلبهروالمسابقاتشده،بهعنوان
یکهموطنعالقهمندبهفوتبالباکدام

گزینهزیربیشترآراممیشوید؟
 الف( قیمت تنها یک بازیکن تیم های عربی 

با بودجه یک سال تیم های ما برابری می کند.
ب( داورها پنجاه پنجاه هــا را به نفع تیم های 

عربی می گیرند. قبول نیست.
ج( به تیم هــای پایه ما مثــل تیم های پایه 
تیم های عربی رســیدگی نمی شــود. قبول 

نیست.
د( عرب ها با وقت کشــی و بازی ناجوانمردانه 
برنده می شوند فلذا در پیشگاه اخالق غالبا ما 
برنده ایم. چیزی هم کــه از آدمیزاد به یادگار 

می ماند اخالق است.
ه( ما چون فرهنگ غنــی و تاریخ کهن داریم، 
به طور معمول قبل از بــازی برنده ایم. با این 

بردها نمی شود تاریخ درست کرد.
سوالدوم(

باتوجهبــهتوییتاخیــریکیاز
مســئوالنکشــورباایــنمضمون
کــه»بیدارین؟«پیشبینیشــمااز
توییتهایبعدیایننوگلباغسیاست

کدامگزینهاست؟
 الف( دو گیگ نت دارم. کی میخواد؟

ب( چرا ج  نمیدین؟  قهرین؟
ج( داداشیا بگن چی تنشونه؟

د( نوموخوام
ه( کوت کنین بگین دیتاتون رو معموال کجا 
میذارین؟ )معنی جمله: همرســان نمایید و 
بگویید اطالعاتتــان را معموال در کجا ذخیره 

می کنید؟(
 سوالسوم(

یکیازنمایندههایمجلسفرموده
»بساطکنکورجمعشــود.«واکنش
مافیایکنکوربهکــدامگزینهتقرب

دارد؟
الف(  هار هار هار

ب( هور هور هور
ج( زرت

د(  نکشیمون بچه تهرون
سوالچهارم(

وزیــرراه:»حدود۲.۲میلیونواحد
مسکونیبیشترازخانوارهادرکشور
وجوددارد.«ازآنجاییکهبرایدوستان
ممکننیســتکهبرخانههایخالی
مالیاتببندند،چــونصاحبانخانه
ناراحتمیشــوند،بفرماییدچارهکار

چیست؟
الــف( ُپرنمایی واحدهای خالــی ... از مالکان 
خواهش کنیم که اعضای خانواده را تقســیم 

کنند و در این خانه ها ساکن شوند.
ب( اجاره پنهانی واحدهای خالی ... کارمندان 
وزارت راه با لباس مبدل بر خیابان بایستند و 

بگویند سوئیت، ویال.
ج( گفت وگو با صاحبان خانه هــای خالی ... 
آن بزرگواری که معلوم شد چند هزار خانه در 
تهران دارد را پیدا کنیم و بپرسیم این چه کاریه 

آخه مرد حسابی؟
 سوالپنجم(

باتوجهبهشایعهفیلتراینستاگرام
کهتکذیبهمشــد،بفرماییدبافیلتر

اینستاگرامچهاتفاقیخواهدافتاد؟
الف( هزاران آدم بیکار بیکارتر می شوند.

ب( ســلبریتی های ســبک زندگی و بوجی 
موجی و ســت کننده کتاب با قوری دوباره از 
»آقایی« و »شــوهری« برای گذران زندگی 

استمداد می کنند.

ج( تعــداد عکاس ها، مدل ها، نویســنده ها، 
گرافیست ها و روزنامه نگاران به یک دهم تعداد 

فعلی می رسد.
د( تولیدی هــای اکستنشــن ورشکســت 

می شوند.
ه( بیماران روانی به بیمارستان منتقل می شوند 

تا زندگی راحت تری داشته باشند.
خ( بچه های طفــل معصوم یک نفس راحتی 
می کشند و به جای آرایش شــدن و مسابقه 
ورزشی دادن و ژانگولربازی و مورد سوءاستفاده 
پدر و مادرها قرار گرفتــن، می روند در کوچه 

بازی می کنند.
 سوالششم(

ازآنجاییکهخبرهاییدرکشــور
تولیدمیشودکهفراترازخطقرمزهای
روزنامهاســت،بهعنوانسوالآخر
بفرماییدیکطنزنویسدراینموقعیت

چهخاکیبایدبرسرشبریزد؟
الف( خبرگزاری ها و کانال های تلگرام را تهدید 
کند کــه خبرهایتان را به خــط قرمزهای ما 

نزدیک کنید.
ب( از نهادهای ذیربط بخواهد که خبرگزاری ها 

و کانال های مربوط را توقیف کند.
 ج( از نهادهــای اقتصادی ذیربــط بخواهد

 هر روز گوجه و خیار و ســیب زمینی را گران 
کند تا طنزهای بی خاصیت از گرانی این اقالم 

بنویسد.
د( این حــوزه را رها کند و در اعیاد و مراســم 
شــادی آفرین تقلید صدای خروس کند و با 
افکت ارگ، در مورد مشــکالت کارمندبودن 
و ترسی که از مادرزنش دارد، لطیفه های زیبا 

بگوید.
ه( در اینســتاگرام روسری سرش کند و اعالم 
کند که معشوقش هم نامهربان است، هم آفت 

جان است، هم قدرش نداند نداند نداند.
خ( بپذیرد که دوره طنزنویسی در روزنامه ها 

تمام شده!

فضایرسانهاینامهربانوآفتجاناست

instagram: hadi_heidari|  هاد   ی حید   ری  |   د   بير گروه شهرونگ |


