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 مردم: 
 به خدا شرمندتونیم

  کاری از دستمون 
برمی آد بگید

: پس من حقوقم رو اضافه میکنم تا سلول هام از کار نیفتند    یک مدیر
   خبرنگار لندن نشین: این در حالی است که مسئولین غربی رنج مردم را 

با گلبول های قرمزشان حس می کنند
   نماینده مجلس: من هیچ وقت نذاشتم بچه هام سلول داشته باشند

   مجلس: برای کاهش رنج مردم، اینستاگرام رو فیلتر میکنیم
   سلول های بالل فروش: من از ساعت چهار صبح اینجام

دیدم همه مسئولین داشتن رنج می کشیدن
   زنان: ما می تونیم سلول داشته باشیم؟!

   وزارت اقتصاد: رنج ها رو بفرستید اینجا تو بورس عرضه کنیم
   یک سازمان دولتی: یه قاچ از سلول های سالم تون وقف منه!

   یک سخنگو: می بینید مردم؟ اینه کارهاتون!
: من برای پیوند سلول باید برم کانادا!    اختالسگر

#الهی_بمیرم_برات #رنج_نکشید_تا_مسئولین_ناراحت_نشوند #شهرونگ

یک مسئول: مسئولین رنج مردم را با تک تک 
سلول هایشان احساس می کنند

هفته علمی-تخیلی مان درحالی ادامه 
دارد که هفته گذشته َکره چیه؟ اون هم 
و دیگر دست مان  قیمتش دوبرابر شد 
بهش نمی رسد. ما که کم کم باید با همه 
مسئولین  کنیم،  خداحافظی  خوردنی ها 
الاقل لطف کنند و چند روز قبلش اطالع 
دهند که برای آخرین بار طعم چیزی را که قرار 
است گران شود، بچشیم و بغلش کنیم 
و باهاش خداحافظی کنیم تا بعدها کمتر 
حسرت بخوریم که دیگر دست مان بهش 
بخواهیم  را  کره  اگر  می دانم  نمی رسد. 
بغل کنیم، لیز می خورد و احتماال می افتد 
اصال  آخر  وداع  در  اما  لباس مان،  داخل 
 مهم نیست که آدم کمی هم کثیف شود.
از  یکی  که  داشتیم  دیگر  خبری  در 
مسئولین گفته بود شاید رئیس جمهوری 

بعدی یک زن باشد. 
ما ضمن تقدیر و تشکر از مسئولین 
عزیز، از بانوان ارجمند درخواست می کنیم 
اجازه رسمی پدر،  برای ثبت نام به همراه 
همسر، پسر بزرگ، اگر داماد دارند، داماد، 
او  اجازه  با  برادر در قید حیات است،  اگر 
برای ثبت نام تشریف بیاورند و درحالی که 
نمی توانند حضانت فرزند خود را برعهده 
بگیرند، حضانت و مسئولیت ما را قبول 

کنند.
در  هم  دیگر  محترم  مسئول  یک 
در  خطا  درصد  که   بود  گفته  هفته  این 
پیامک های کشف حجاب نهایتا ۲ درصد 

است. 
عزیز  مسئولین  از  تشکر  ضمن  ما 
که در این حد دقت را باال برده اند، از آنها 
نکنند  اذیت  زیاد  را  خود  که  می خواهیم 
و پیامک را به صورت »ارسال برای همه« 
نیز  محکم کاری  این طوری  بفرستند، 
کرده اند. یعنی اگر طرف مشکلی نداشت 
یاد  داشت  اگر  اما  بوده،  وظیفه اش  که 
چیز  همه   به  حواس مان  ما  که  می گیرد 

هست و خودش را جمع وجور می کند.
فرستادن  اضافی  پیامک  از  کار  کال 
هم  باز  دیگر،  خبری  در  عیب  نمی کند. 
با  مصرف کنندگان  از  حمایت  سازمان 
فروشندگان،  و  تولیدکنندگان  از  حمایت 
مصرف کنندگان را غافلگیرکرد و سخنگویش 
اعالم کرد که باید گرانی را بپذیریم. سازمان 
رقابت  گذشته  سال های  طول  در  حمایت 
برخالف  حرکت  در  رفاه  وزارت  با  تنگاتنگی 
اظهارنظر  این  با  که  داشته  اسمش  جهت 
در نیم فصل امسال سه هیچ برنده شد و به 

صدر جدول صعود کرد.
حمایت  سازمان  می شود  پیش بینی 
برای ادامه این صدرنشینی در هفته های 
آینده بگوید که مصرف کننده خوب، باید 
فقط مصرف کننده باشد و مثل یک بچه 
گوش کند. فروشنده  حرف  به  ادب   با 
در این هفته عکس دخترها نیز درحالی که 
نه دوچرخه سواری می کردند، نه مشکل 
پوششی داشتند، نه مشغول عمل زشت 
ریاضی  کتاب  از روی جلد  بودند،  آب بازی 

بچه ها حذف شد. 
البته خانم ها و حتی ما آقایان تا حدود 
زیادی به این حذفیات عادت داریم؛ نکته ای 
وزیر  عذرخواهی  نداریم،  عادت  آن  به  که 
بابت این موضوع و قولش بابت جبران 

این قضیه بود که ما را شوکه کرد. 
مدیر  که  داد  نشان  ایشان  اصوال 
از  یکی  چراکه  بود،  نخواهد  موفقی 
نشانه های مدیر موفق در کشورمان این 
کند  را دایورت  انتقادات جدید  که  است 
روی انتقادات قبلی و کار خودش را انجام 
چنین  داد  نشان  مذکور  وزیر  که  بدهد 

قابلیتی ندارد.

طـــنــزنـویــس
شهاب نبوی

تـمـاشــاخــــانه

َکره و پیامک و حمایت چپکی!

   محمدحسین میرابوطالبیمیلیاردر شوید

آینه ایستادم و  با صدای »دوست دارم زندگی رو« از خواب بیدار شدم. جلوی 
خودم را بغل کردم. به آدمی که در آینه به من نگاه می کرد، گفتم: »پسر تو شاهکارترین، 

موفق ترین و میلیاردرترین آدمی هستی که می شناسم.«
به قول شیمیدان معروف، سورن کی یرکگور، »اگر می خواهی موفق باشی نباید به 
کسی جز خودت اهمیت بدهی.« من این جمله را آویزه گوشم قرار دادم. به هیچ کس 
جز خودم اهمیت نمی دهم. مثال چند روز پیش صدای »کمک! کمک!« از خانه همسایه 
روبه رویی می آمد. فکر کنم صدای پدر خانواده بود. من اهمیت ندادم، چراکه در آن لحظه 
داشتم به خودم اهمیت می دادم. گویا مشکل همسایه هم حل شد، چون بعد از مدتی 

صدای کمک خواستنش ضعیف و ضعیف تر و ناگهان قطع شد. اگر مشکلش حل 
نشده بود، حتما صدایش را باالتر می برد. شاید اگر به کمکش شتافته بودم، بدعادت 

می شد و یاد نمی گرفت خودش مشکالتش را حل کند.
شب باید می رفتم ساعت مچی جدیدم را از پیج sa@ejare_8189 تحویل می گرفتم. 
کمی بوی سوختگی توی راهرو می آمد. بیرون خانه، فرزندان همسایه روبه رویی یکدیگر را 
در آغوش گرفته بودند و اشک می ریختند. یکی شان به راننده بنزی که روبه روی خانه پارک 
کرده بود، گفت: »بذار یه بار دیگه بابامو ببینم.« چقدر خوب است این عالقه و محبتی که 
من در این آپارتمان جا انداخته ام. پیش از اینکه من کارت پستال های جمالت انگیزشی 

خودم را به آنها هدیه کنم، انگار اصال با یکدیگر قهر بودند. 
در خیابانی که فروشگاه اجاره ساعت در آن قرار داشت، هیچ جای پارکی نبود. 
اول داشتم ناامید می شدم و می رفتم که یک کوچه پایین تر از آن پارک کنم. اما نباید 

شکست را قبول می کردم. من ایمان داشتم که می توانم جای پارک را پیدا کنم. به 
نظرم آمد روبه روی فروشگاه، بین درخت و یک ماشین دیگر، جای پارکی وجود 
دارد. آدم های بدبین نمی توانستند آن  را ببینند، برای همین هم کسی آنجا پارک 
نکرده بود. شروع کردم به جلو عقب کردن ماشین. چندین نفر فریاد زدند و با ایما و 
اشاره سعی داشتند من را از هدفم دور کنند. اما من شیشه ها را باال دادم و صدای 

موسیقی را زیاد کردم. 
به قول موسیقیدان معروف، گوستاو کرشهف »ناشنوا باش وقتی همه از 
آرزوهایت سخن می گویند.« باالخره توانستم ماشین را پارک کنم.  محال بودن 
پیاده شدم و دیدم یک درخت روی ماشین پشتی من افتاده و شیشه آن شکسته. 
اگر آن فرد مثل من بلندپروازانه فکر می کرد و جای من پارک کرده بود، االن این بال سر 

ماشینش نمی آمد.

   طیبه رسول زاده
طنزنویس

که  است  این  از  حاکی  گمانه زنی ها 
مسئوالن تصمیم گرفتند به دلیل احتمال 
انتخابات  در  مردم  مشارکت  کاهش 
با حضور  را  این مشارکت  ریاست جمهوری 
کارشناسان   دهند.  افزایش  زن  نامزد  یک 
این  برای  را  خارجی  گزینه  چندین  ابتدا 
احتمال  وجود  با  ولی  کردند  ح  مطر پست 
باالی رد صالحیت این عزیزان تنها به علت 
نتیجه  این  به  متفق القول  ملیت شان 
رسیدند که اگر و تنها اگر بازیگر زن داخلی 
که  پذیرفت  خواهند  مردم  شود،  کاندیدا 
مشارکتی حداکثری را در کارنامه همه ادوار 

ریاست جمهوری ثبت کنند!
زن  بازیگر  یک  اگر  شما  همه  این  با 
برای  که  بزرگی  مشکل  یک  باز  باشید  هم 
زن  که  است  این  دارید  قدرتمندشدن 
تصمیم  زن  یک  به  عنوان  اگر  هستید. 
گرفتید در انتخابات ریاست جمهوری  سال 
که  باشید  داشته  نظر  در  شوید  نامزد   1400
جا  هیچ  جلد  روی  را  پوسترتان  نمی توانید 
چون  بچسبانید؛  هیچ کس  دیوار  روی  یا 

و  شود  شلوغ  مردم  دیوار  است  ممکن 
مسئوالن مجبور باشند آن را خلوت کنند. 
کارنامه  در  باشد  حواس تان  همچنین 
نزده  به دوچرخه دست  زندگی تان هیچ جا 
باشید دیگر چه برسد به پا؛ حتی در بچگی. 
چون سمتی که می خواهید در آن ورود کنید 
خیلی حساس است. پس الزم است درجه 
خدایی  اگر  و  دهید  افزایش  را  حساسیت 
غ  فار خانواده تان  در  دیگری  کس  نکرده 
از  دارد،  یا  داشته  دوچرخه  جنسیتش   از 
ثبت نام در انتخابات منصرف شوید. باالخره 
این کار خیلی بدتر از هر نوع جنایتی است که 

انسان ممکن است مرتکب شود. 
از آنجا که دکتر احمدی نژاد وزیر زن برای 
کابینه انتخاب کرده بود، این امکان وجود 
رئیس جمهوری  بتواند  که یک زن هم  دارد 
می خواهد  چطور  نمی دانیم  البته  شود. 
آنها دستور هم  انتخاب کند و به  وزیر مرد 
بدهد. مردم چه فکر می کنند؟ جهانیان به 
ما چه نگاهی می کنند؟ فکر نمی کنند همه 
مردان ما زن ذلیل هستند؟ اگر وقتی خانم 
بود  شده  سالش   14 یا   13 رئیس جمهوری 
پدرش سر او را با داس می برید آن قدر پررو 
نمی شد که بخواهد به جایی برسد که بر سر 
تازه  شود.  زور  کشورمان  مظلوم  مردهای 
یک رئیس جمهوری حداقل باید مدرک فوق 
لیسانس یا دکتری داشته باشد. وقتی هر روز 

تصویر زن ها از روی کتاب های درسی حذف 
می شود به چه اجازه ای این خانم توانسته 
طی  دیگری  از  پس  یکی  را  تحصیلی  ج  مدار

کند؟ 
حاال شما تصور کنید که رئیس جمهوری 
شدید حتما الزم است که یک معاون اول مرد 
انتخاب کنید تا درخواست هایتان را به گوش 
سایر آقایان وزیر برساند. خودتان هم نیامدید 
سر کار ایرادی ندارد. حتی اگر بگذارید همان 
معاون اول خودش هر تصمیمی که الزم شد 
با وزیران بگیرند، عالی می شود. این کار برای 
خودتان هم بهتر است. تصور کنید یک جوان 
توی خانه دارید که به اینترنت دسترسی دارد. 
خدایی  تا  باشد  سرش  باالی  مادرش  نباید 
ساعت  یا  نکند  استفاده  اندروید  از  نکرده 
1۲ شب مودم را خاموش کند و توی کمدش 
بگذارد؟ یا غذا برای بچه ها بپزد؟ خانه را تمیز 
کند؟ باالخره همسر شما که این کارها را نباید 
بعدازظهر   4 ساعت  تازه  بیچاره  مرد  بکند. 
می رسد خانه، نباید یک چایی جلویش بگذارید 
و برایش شام بیاورید؟ حاال اگر خیلی می خواهید 
کوالک کنید هنوز تشت شیر و گالب جواب 

است. 
مسئوالن  که  هستیم  مطمئن  ما 
خودشان در این موضوع تجدید نظر می کنند 
زن ها  ما  به  را  اشتباهی  چنین  اجازه  و 

. نمی دهند. به امید آن روز

اگر یک زن رئیس جمهوری شود
کارتونیستشــهـــر فـــرنــــگ تقاطع غیرهم سطحآنجل بولیگان

آزادراه

ehsanganji58@gmail.comکارتونیست
احسان گنجی

خودت را بغل کن


