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آزادراه
مرگ مردم سوییس
5G ناشى از امواج 

وحید میرزایى
طنزنویس

خوشبختانه یا متاســفانه چندى پیش 
خبرى منتشر شد که نشان مى داد سالمتى 
مردم ســوییس به دلیل امواج نسل جدید 
شبکه هاى موبایل 5G به خطر افتاده است. 
براساس این خبر تا ماه جوالى  سال 2019 
بیش از 334 آنتن نسل پنجم در سوییس 
راه اندازى شده اما ترس از تشعشعات ناشى 
از امــواج، اعتراض هایى در این کشــور به 
دنبال داشته اســت. حقیقتا اخبارى از این 
دست که حاکى از ظلم و ستم سردمداران 
کشورهاى غربى بر ملت هایشان دارد، قلب 
هر انســان آزاده اى را بــه درد مى آورد. آخر 
این چه ظلمى است که دولتمردان سوییس 
ددمنشــانه بر این مردم وارد مى آورند؟ چرا 
باید مردم سوییس که کشورشان بیشترین 
رفاه را در بین کشورهاى دنیا دارد، به بهانه 
رفاه و آسایش سالمتشان مورد تهدید واقع 
شــود؟ بمیرم براى دل پردرد این مردم که 
کشورشــان هرســال جزو 10 کشور برتر 
جهان از نظر کیفیت زندگى مى شــود اما 
باید به خاطر چندتا امواج پیزورى بمیرند. 
جالب اینجاست که دولتمردان این کشور با 
کمال پررویى دم از میزان کاهش مرگ ومیر 
به دلیل کیفیت باالى زندگى در این کشور 
مى زنند اما حاضرند به خاطر ســرعت در 
پیشرفت، این نســل از آنتن ها را راه اندازى 
کنند. حاال گیرم ســوییس سال ها یکى از 
بهترین اقتصادهاى جهان را داشته، به چه 
دردى مى خورد؟ سطح رفاهى که باعث شود 
سرعت اینترنت آن قدر باال باشد و خانواده ها 
همواره سرشان توى گوشى باشد و دو دقیقه 
کنار هم ننشــینند و چــاى و کیک یزدى 

بخورند، به چه کار آید؟
اما درکشور ما با همت و تالش مسئوالن، 
مردم در صفا و صمیمیت در کنار هم زندگى 
مى کنند. در واقع مسئوالن با شناختى که از 
مردم دارند، خودشان تشخیص مى دهند 
که چه چیزى براى مردم مناســب است 
و به نفعشان اســت و چه مواردى برایشان 
ضرر دارد. در واقع سعى مى کنند به مردم 
حق انتخاب خاصى ندهند؛ چراکه مردم از 
آگاهى الزم جهت تشخیص سره از ناسره 
برخوردار نیستند. به همین خاطر است که 
به خاطر خود ما نه تنها اینترنت نسل جدید 
را راه اندازى نمى کنند بلکه سعى مى کنند 
ما را از خطر شبکه هاى اجتماعى دور نگه 
دارند. اما متاســفانه عده اى قدر این کارها 
را نمى دانند و بعضا آنها را مورد انتقاد قرار 
مى دهند. در جواب این منتقدان باید گفت 
اگرچه ســوییس جزو بهترین کشورهاى 
جهان از نظر کیفیت زندگى است و اساسا 
واژه تورم براى آنها یک اصطالح پزشــکى 
است، به معناى ورم تا شاخص اقتصادى و 
آمار تصادف جاده اى براى آنها یک داستان 
خیالى اســت تا واقعیت امــا درنهایت چه 
فایده؟! مردم سوییس هیچ هیجانى را در 
زندگى تجربه نمى کننــد. آخر زندگى که 
در آن صبح که از خواب بیدار مى شــوى، 
چهارتــا دعــوا در خیابان نبینــى و ده تا 
تصادف تماشا نکنى و پوِل توى جیب آدم 
نسبت به شب گذشــته نصف نشده باشد، 
چه لــذت و هیجانــى دارد. زندگى که به 
جاى مرگ با تصادف و ســکته ناشــى از 
ورشکستگى و افسردگى با امواج 5G تمام 
شود، به درد همان سوییسى هاى نازپرورده 
مى خورد. وجــود همین هیجان و دورى از 
روزمر گى است که مردم ما این قدر عاشق 

مسئوالنشان هستند. 
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مسائل مهمتر چه بودند و چه کردند؟!

شهاب نبوى
طنزنویس

فرض کنیم امروز اعالم شود که 
حدود یک ماه دیگر قرار است یک 
بادى بیاید و کل شــهر را زیرورو 
کند. در این جا ما بــا تحلیل هاى 
متفاوتى در مورد ایــن باد یهویى 

مواجه خواهیم شد.
یــک نفــر در توییتــر: او 
درحالى که پشت اتومبیل 2018 
خودش و زیر بــاد مالیم کولرش 
نشســته و ســیگار مارلبرواش را 
مى کشــد، توییت مى کند که این 
باد از طرف خرده بورژواها رهاشده 
تا سطح مطالبات جامعه را تقلیل 
دهند و مســأله اصلى جامعه االن 
این است که چرا همه  مخالفین و 
موافقین بر ســر یک باد به توافق 
رسیده اند و حاال که همه مى گویند 
بایــد جلوى بــاد ایســتاد، یعنى 
کاسه اى زیر نیم کاسه است؛ االن 
مسأله اصلى پشه هایى هستند که 
از طریق بار یکى از مسافرین پرواز 
پاریس-تهران وارد کشور شده اند. 
تــازه اگر بعــدش همــه بیایند و 

بگویند که باشه، قبول. 
مســأله اصلى االن اون پشــه ها 
هســتند، مى گوید کــه  هاهاها، 
گول تان زدم. مســأله اصلى االن 
یک چیز دیگه است که نمى گم تا 

خودتان پیدایش کنید.
یک نفــر در تلویزیون: او 
معتقد اســت که مســئوالن به 

راحتى با تشــکیل جلســات در 
فضاى بــازى در غــرب تهران، 
مى توانــد جلــوى ورود بــاد را 
بگیرد و اینها بهانه اســت. مسأله 
اصلى مقابله با طوفان نیســت و 
این بهانه اى اســت براى این که 
بودجــه  بگوینــد  مســئوالن 
تلویزیــون را باد بــرده. تا کى با 
حق خورى قــرار اســت جلوى 
جــذاب  برنامه هــاى  ســاخت 

تلویزیون گرفته شود؟!
یک شهروند داخل یک صف: 
ایشان به سبب فشارهاى اقتصادى 
زیــادى که رویش اســت، معتقد 
است که این باد هیچ تاثیرى روى 
اراده او نخواهد گذاشت و اگر این 
باد، پدر طوفان کاترینا هم باشــد، 

او صف را ترك نخواهد کرد. 
مســأله اصلى هم اکنــون براى 
او این اســت کــه بتواند راســته 
گوســفندى را 5هــزار تومان زیر 
قیمت بازار تهیه کند تا الاقل براى 
آخرین بار بتواند یــک باقالى پلو 
با گوشــت بخورد و بعد به وسیله 

طوفان از بین برود.
فرآورده هاى  پخش  شرکت 
نفتى: مدیر روابــط عمومى این 
شرکت مانند هر روز یک مصاحبه 
مى کنــد و مى گوید فکر نکنید که 
یک باد عزم مــن را از بین مى برد. 
مســأله اصلى هم اکنون این است 
که من هر روز مصاحبه کنم تا شما 
آگاه شــوید که به زودى بنزین را 
ســهمیه بندى مى کنیم. حتى اگر 
باد همه چیزتــان را برد، در حفظ 
و نگهدارى از کارت ســوخت تان 

کوشا باشــید که چند لیتر بنزین 
گیرتان بیاید.

تقــى تاج بخــش از حومه 
لس آنجلس: او معتقد اســت این 
باد توســط ژنراتورهایى در حوالى 
کــرج تولید شــده تا به وســیله 
آن مــردم با هــم متحد شــوند. 
مسأله اصلى کشــور این است که 
مى خواهند به وســیله تولید باد و 
سرگرم کردن مردم به آن، جلوى 
ورود پیروزمندانه او به کشــور را 

بگیرند. 
ســتون خواننــدگان یک 
محترم  خواننــده  این  روزنامه: 
معتقد است که مسأله اصلى وجود 
این بادها نیســت. مســأله اصلى 
این اســت که عده اى جیره خوار 
و مزدور در رســانه هاى کشــور 
نفوذ کرده اند. ایــن جیره خوارها 
این قدر نوشــته اند که براى تامین 
کاغذشــان تمام درخت ها را قطع 
کرده اند و بیا، طوفان شــد. مسأله 
اصلى کشور، راست راست گشتن 
و نوشــتن این افراد اســت. اگر با 
آنها برخورد شــود، مسأله باد هم 

خودبه خود حل مى شود. 
یک سلبریتى: او معتقد است 
کــه این بــاد بــراى جلوگیرى از 
افزایش فالوورهاى او دارد مى آید. 
مســأله اصلى االن این اســت که 
مردم آدرس پیــج دوم او را حتما 
داشــته باشــند تا بعــد از گذر از 
طوفــان، آن چند نفــرى که زنده 
مانده اند، بتوانند دوبــاره او را فالو 
کنند و استورى هاى جدیدش را از 

دست ندهند. 

تقاطع غیرهمسطح

یحیى تدین| رضــا عابدینى متولد 1345 
تهران، گرافیســت و طراح  خــالق معاصر؛ 
تحصیالت خود را در رشته طراحى گرافیک از 
مدرسه هنرهاى تجسمى و نیز در رشته نقاشى 
از دانشگاه تهران اخذ کرده اســت. او نگاهى مدرن به دنیاى 
تصویرسازى دارد، با این حال عناصر اصیل ایرانى و سمبل هاى 
شرقى را با مهارت در کارهایش عرضه مى کند. در این سبک، 
بیننده علیرغم مواجهه با جلوه هاى متنوع  هنر مدرن با فرهنگ 
و تاریخ سرزمینش که تبلور آن در ابداع  شیوه جدیدى از هنر 
خوشنویسى است، آشنا مى شود. با این حال عابدینى نگاهى 

پرآشوب به هنر داشته و از این رهگذر نمى توان او را در قالبى ایستا تصور کرد. آثار عابدینى با حفظ 
اصالت هنر ایرانى در میان  آثار طراحان بزرگ  جهان از اهمیت باالیى برخوردار اســت تا جایى 
 «Meggs  که نام او در کنار بزرگان این رشته در فهرست مگز «تاریخ طراحان گرافیک جهان
به ثبت رسیده است. عابدینى  با استفاده از تغییر در نوع نگارش حروف ایرانى و تلفیق آن با هنر 

مــدرن، تــا مرحله  
ایــن  بومى ســازى 
هنر گام نهاده است. 
منابع الهــام او را باید 
در آثــار باقى مانده از 
قدما ازجمله خطوط  
منقش در چاپ هاى 
اشــکال  ســنگى، 
و  دعانویسى  متنوع 
نگارش  شیوه  حتى 
طلسم ها دنبال کرد. 

ارمغان زمان فشمى #شهرونگ

تلویزیون: اگه مى خواید 
تماشا گرها رو حذف کنید

با ما مشورت کنید

در حاشیه شروع فصل پاییز

    یک معترض: ما یه چیزى گفته بودیم بابا، چرا این قدر جدى گرفتید؟!
    یک ناله گر اینستاگرامى: چه فرقى مى کنه؟ این روزها همه اش غروب جمعه است!

    یک دبستانى: تازه سى و یک شهریورم هیچ فرقى با غروب جمعه نداره
    جواد خیابانى: پنجاه هزار نفر تو استادیوم، خودش دویست-سیصد هزار نفره!

    سرهنگ علیفر: اصال بعد رفتن سیدجالل به لوانته دربى دیگر دیدن ندارد
    تاج: یکشنبه را به احترام هواداران خارج از کشور انتخاب کردیم! 

#نیایید_تو_استادیوم _مون #شهرونگ

در حاشیه برگزارى دربى در وسط هفته و ساعت نامناسب

برگ هاى شما را 
براى عکس انداختن خریداریم!

   بغض ناله جدید رسید: چرا تو پاییز همه مى رن؟
   پلیس راهور: عشق و عاشقیش واسه شماست، بحران ترافیکش واسه ما!

   یک دانش آموز: ما راضى نیستیم با مدرسه رفتن مون واسه بزرگترها ترافیک درست بشه!
   آلودگى هوا: دلم واستون خیلى تنگ شده بود!

#باز_آمد؟! #ناله_و_برگ_پاییزى #شهرونگ

keyvanzargari@yahoo.com|    کیوان زرگري  |   کارتونیست |


