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شهر فرنگ

تماشاخانه

تازه احمدى نژاد
فقط بخش کوچکى

از توانایى هاى ما بود!

ایوبى، رئیس سازمان سینمایى این تیتر را به شهرونگ اهدا کرد!

كوچه دوم

هادى حیدرى|   دبیر گروه شهرونگ| 

كوچه سوم
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صادق محصولى:
چهره جدید براى انتخابات معرفى مى کنیم، ما یک گزینه اصلح و رأى آور داریم گمشده ها

انجمن تمدن هاى مرده

شهرام شهید                ي
طنزنویس
shahraam_shahidi@yahoo.com

انجمن تمدن هاى مرده

shahraam_shahidi@yahoo.com

30 شهریور را باید روز سکوت نامید. چرا؟ 
چون اسم اصلى 30 شهریور روز گفت وگوى 
تمدن هاست و از آن جایى که یا تمدنى روى 
زمین باقى نمانده یا اگر هم تمدنى مانده، آن 
تمدن خیلى عالقه اى بــه گفت وگو ندارد. 
پس هیچ گفت وگویى شــروع نمى شود. 
تمدن هاى بشــرى امروز گویا از هم طالق 
عاطفى گرفته اند. یعنى شاید مجبور باشند 
با هم و درکنار هم زندگى کنند اما هیچ انس و 
عالقه اى بین شان نیست. تا چشم طرف شان 
را هم دور ببینند، شروع مى کنند به بدگویى 

پشت سرش.
گفت وگوى شیر پیر رنجور

و میمون بازیگوش 
شیر:  اى میمون زشــت. از آن زیستگاه 
مسخره ات بیرون بیا تا بشینیم با هم گپ 
بزنیم و تمدن هاى مــان با هم گپ و گفتى 

داشته باشند
میمون: هه هه. پیرى جان، من میمون 

هستم. خر که نیستم...
خر: من اعتراض دارم. گفت وگوى تمدن ها 
که نباید منجر به نابودى تمدن خر محور ما 

بشود.
روباه: اعتراض وارد است.

میمون: عذرخواهى مى کنــم. بله بنده 
میمون هســتم نه آن حیوان گول خورنده 
و درازگــوش کــه بتوانى گولــش بزنى و 
بنشانى اش سر ســفره مذاکره و یک لقمه 

چپش کنى.
جلسه وصیت خر دانا: 

خر: خر بچگانم. دلبندانم. کره خر هاى ناز 
و بازیگوش. هم اینک که در بستر بیمارى 
افتاده ام و نیروى من رو به زوال است و آفتاب 
عمرم لب بام رسیده، مى خواهم شما را پندى 
دهم تا تمدن خر محور ما از سقوط در امان 

بماند. این دسته چوب ها را بگیرید و... 
کره خر اول:  اى پیر دانا، ما خود درتلگرام 
این الطائالت را خوانده ایم. تا روباه و مکرش 
درجهان وجود دارد، تمــدن خرى از بین 
نخواهد رفت. چون تا مثل ما خر درجهان 
پیدا نشــود، هیچ روباهــى نمى تواند ما را 

گول آرایى کند!
کره خر دوم: به جاى چوب بگو یونجه هاى 
قیمتى ات را کجا پنهان کرده اى که بفروشى 

بزنیم به زخم مان؟
گفت وگوى بین تمدنى بین

ببر مازندران و گرگ خاکسترى: 
ببر: برادرم، گرگ عزیز. انگار خسته اى؟ 
بیا بنشین این جا با هم یک گپ مختصر بین 
شبکه اى بزنیم و بفهمیم دنیا دست کى است.
گرگ: رفیق تو مگر منقرض نشده بودى؟ 
ببر: بنده فعال درحــد روایت در منطقه 
حضور دارم. بگذریم. شنیده ام درمنطقه من 
کشتار راه انداخته اى. قرار نبود این سمت 
رودخانه اقلیم من باشد و آن سمت تحت 

اختیارِ تو؟ 
گرگ: پس از هیچ چیــز خبر ندارى. من 
مدت هاست به ســمت جلگه هاى سرسبز 
غرب فرارمغزها کرده ام. خبرهاى کشتارى که 
از سمت اقلیم تو به تو مى رسانند، مربوط به 
دیو مهیبى است که انگار اسمش داعش است. 
شما هم به نظرم همان بهتر که یا منقرض 
شوى یا مهاجرت کنى که این دیوانگان اول 
مى کشند و بعد مى پرسند تو کى بودى و چى 

بودى و اصال لیلى مرد بود یا زن. 
گفت وگوى بزغاله و گربه پرشین کت: 

بزغاله: ورپریده باز تو آشغال ها دنبال چى 
مى گردى؟ این جا هرچى پالستیک و پارچه 
و کاغذ مى بینى، مال من اســت. اصال این 

سطل آشغال از اولش هم مال من بود.
گربه: پیف پیف بو میده. خنگ ِخاك بر 
سر من حال ندارم از جایم تکان بخورم و جز 
بیف و همبرگر و استیک چیزى در زندگى 
نلمبانده ام. مرا با ایــن گربه هاى خیابانى 
اشــتباه گرفته اى. هرچند آن بندگان خدا 
هم که مثل تو همه چیز خور نیستند. از بس 
سقف آرزوهات کوتاه است و بخیلى، همیشه 
همین طور بزغاله موندى. خاك بر سرت با 

اون مدل ریشت.

زورخونه

سوشیانس شجاعى فرد                
معاون گروه شهرونگ
سوشیانس شجاعى فرد                

soshyians.fard@gmail.com

حتما درخبرها خوانده اید که متخصصان توانمند 
کشــورمان، یک بازى کامپیوترى با نام «گشــت 
پلیس» ســاخته اند که موضوع آن مأموریت هاى 
پلیسى درکشور عزیزمان است، اما خب، از آن جا که 
در مملکت خوب و تمیز ما، خبرى از جرم و جنایت 
نیست، متأسفانه این بازى بیش از اندازه کسل کننده 
و حوصله سر بر درآمده! مثال شما به عنوان کاراکتر 
این بازى ســوار موتور در خیابان ها چرخ مى زنید و 
مى بینید یک بنده خدایى دارد با ســنجاق سر در 
خودرویى را باز مى کند، بعــد مى آیید از او مدارك 
مى خواهیــد، مدارکش کامل اســت، پرس وجو 
مى کنید،مى فهمید طرف یادش رفته سوییچش 
را بیاورد، گیر مى دهید که با صاحب ســنجاق سر 
چه نســبتى دارى؟ زنش مثل شیر پشت سرش 
درمى آید که مال منه، فرمایش؟! و شــما مى روید 

مرحله بعد!
یا مثال توى خیابان گشت مى زنید، مى بینید که 
یک معتاد با یک سیم بلند، مشغول گذاشتن پول 
داخل صندوق کمیته امداد است. مى خواهید چه 

کار کنید؟! خب دارد پول مى گذارد!
یا در یک مرحلــه دیگر شــما مى روید جلوى 
پارك... همین... فقط مى نشــینید روى چمن ها و 

از هوا لذت مى برید، همه مردم مانتوهایشان بلند، 
چشم هایشــان پاك، دل هایشان صاف، اصال همه 
سهراب ســپهرى اند انگار! بى بخارها نه دعوایى، نه

جیب بــرى اى، نه موادفروشــى، هیچــى اصال! 
پاك پاك! یک جاى دیگر این بازى کســل کننده 
تولیدکنندگان آن تکنولوژى به خــرج داده،  این 
بخش را تحت شبکه گذاشته اند و شما مى توانید با 
بقیه دوستانتان آن را بازى کنید. مثال اکیپ مى کنید 
کــه بروید موتورســوارهاى خالفــکار را بگیرید، 
چهارنفرتان پلیس مى شــود و یک نفر هم نیسان 
کفى را مى آورد کــه موتورهاى توقیفى را در آن جا 
بدهید. از صبح تا شب دریغ از یک موتور متخلف! 
اصال فکرش را هم نکنید! همه پالك ها خوانا، همه 
موتورها بیمه و کارتش درست! همه موتورسوارها 
با کاله کاسکت! یعنى مملکت کسل کننده تر از این 

نمى شود!
در یک مرحله دیگر از این بازى، شــما مى روید 
خودروهایــى که زیر تابلوى پــارك ممنوع توقف 
کرده انــد را، جریمه کنید. حــاال هى خیابان هاى 
تهران را گز کنید! مگر خودرو پیدا مى کنید؟! همه 
در پارکینگ هاى عمومى! یک راســته خیابان هم 
که ماشین پارك شــده، پیدا مى کنید و خب بنا به 
عادت همه پلیس ها، خودروى پلیس را دوبله پارك 
کرده و مى روید سراغ ماشین ها مى بینید که زکى... 
همه قبض پارکبان دارند! هیچ بشرى هم روى پل 
و روى خط عابر و توى پیاده رو پارك نکرده! دست 
از پا درازتر به طرف ماشین پلیس برمى گردید که 

مى بینید یکى از همکارانتــان به دلیل پارك دوبل 
شما را جریمه کرده! این طور مملکتى داریم ما!

در مرحله دیگرى از این بــازى، ناگهان متوجه 
جمعیتى مى شــوید... خندان لــب و غزل خوان و 
اسپرى فلفل به دست، با تصور این که دعوایى چیزى 
شــده و مى توانید وظیفه اى انجام دهید و امتیازى 
در این بازى کسب کنید مى روید به محل تجمع، 
مى بینید نخیر نزاع جمعى که هیــچ، نزاع فردى 
هم نیست! هى چشم مى گردانید بین کاراکترهاى 
بازى، امین آقا فرزانه اى، حشمت ذوالفقارى، خالصه 
یکى از خوباى با ادب ضامن دار رو ببینى، ولى خبرى 
نیســت! پیش خودت مى گویى خدایا شــکرت، 
باالخره یه تجمع روشــنفکرى غیرمجاز خورد به 
تورمون! میروى جلو، مى بینى چند نفر خیلى موقر 
دارند به چیزى اعتــراض مى کنند، با کلید مربع از 
آنها درخواست مجوز مى کنى، مى بینى متأسفانه 
وزارت کشور به آنها مجوز داده، مى پرسى حرفتان 
چیست؟ شعارتان چیست؟ مى گویند آمده ایم به 
اعزام بى بازگشت چند ایرانى به مریخ اعتراض کنیم! 
خب شما مى مانید که ضربدر دایره را بزنید و با اینها 
برخورد کنید یا بى خیال شوید و سوار موتور شوید 

برگردید مرکز!
مى خواهم بگویم چنین مملکتى داریم ما! اصال 
پتانسیل ساختن گیم مهیج نداریم! بعد مى گویند 
چرا بازى هاى ژانر علمــى- تخیلى در مملکت ما 
فروش ندارد؟! به  هرحال ما علمش را نداشته باشیم، 

ولى تخیلش را که داریم!

| مهرشاد مرتضوى| بادیگاردِ دکتر احمدى نژاد درسفرى استانى، در راستاى اثبات 
خاکى بودن دکتر، او را بغل کرده و روى سقف اتومبیل گذاشت. درحالى  که دکتر هنوز 
کامال روى سقف مستقر نشده بود و تازه داشت شلوارش را مرتب مى کرد، جمعیت انبوه 

20نفره  استقبال کننده، با او به صحبت پرداختند: 
احمدى نژاد: از ساعت چند منتظرین بیام رو سقف؟ هفت؟ شیش؟/ مردم: پنج! چهار! 
سه!/ احمدى نژاد: چرا شمارش معکوس مى کنین؟/ مردم: مگه قرار نیست بعدش معلق 
بزنى وسط جمعیت؟/ احمدى نژاد: ایشاال سفر بعدى! حاال خواسته هاتونو بگین./ نفر 
اول: معلق بزنین وسط جمعیت! من فقط درخواست معلق دارم! / نفر دوم: عمو محمود 
میشه بگین منم بغل کنه بذاره رو سقف؟ من هروقت سرمو از شیشه ماشین درمیارم، 
بابام دعوام مى کنه./ احمدى نژاد: دیدین گفت محمود؟! دیدین؟/ بادیگارد: خب این 
ایرانیه، 12سالشم هست!/ احمدى نژاد: هرچى! خوشبختانه امروز همه مردم دنیا، از 
کومور و ونزوئال و ایران، نام این خادم ملت را به خوبى مى شناسند. لکن.../ نفر سوم: دکتر 
بیا پایین. وانت مراسم استقبال رسید./ احمدى نژاد: پس تا االن رو ماشین کى بودیم؟: 

| على اکبر محمدخانى| اون روزى رفته بودم خارج داشــتم تو خیابون 
روزنامه مى خوندم که یهو یه ماشینى با سرعت زد بهم. تا اومدم به خودم 
بیام، راننده پیاده شــد و گفت: جون بچه هات ببخشید، دیگه نذاشت بگم 
خدا ببخشــه، با قفل فرمون زد تو کلــه م. گفتم: برا چــى مى زنى: گفت: 
ببخشید، شــغلم اقتضا مى کنه. دوباره زد تو کله م. پرسیدم: شغلت چیه؟ 
گفت: ببخشید، این چیزخوریا به تو نیومده، این جا فقط من سوال مى کنم. 
دوباره زد تو کله م. گفتم: تا ِکى مى خواى بزنى تو کله م. گفت: تا وقتى افسر 
بیاد. خالصه بعد نیم ساعت افسر اومد با ماشــین رفت روم. گفتم: جناب 
سروان دنده عقب بگیر، لِه شدم. افسره گفت: بى شعور این بنده خدا با این 
حالش یه ساعت داره ازت عذرخواهى مى کنه، اول تو ازش عذرخواهى کن 
تا منم از روت َرد شــم. خالصه دیدم حق با اونه. افتادم به پاى طرف ازش 
عذرخواهى کردم تا افسره از روم رد شــد. مى خوام بگم خارج یه همچین 

بَل بَشوییه.

ما در کل دنیا دو سینما 
داریم، یکى هالیوود و 
دیگرى سینماى ایران!

شهر در امن و امان است!
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كوچه اول

دلواپس مسافر؛
آیا ســفر ریاســت جمهورى به ســازمان ملل بدون حضور بستگان 
و آشــنایان، نشــان دهنده کم توجهى ایشــان به عواطف خانوادگى و 

دورشدن از فرهنگ زیباى «سفر آمریکا با کل فامیل» نیست؟
وعده دیدار ما: درب ســازمان ملل (البته پولمون نمى رسه، همون 

سفارت سوییس!)

پیشنهاد     دلواپسانه!
| مهرشاد مرتضوى| 

به استقبال پاییز

    آگاهان معتقدند وقتى پول باشد، گزینه ها هم اصلح مى شوند، هم رأى آور!
  ناآگاهان نیز گفتند: گزینه اصلح قبلیتون جاى مشتش درد مى کند

    ایوبى: در سینماى ایران هم حدود هزار سینماى تعطیل
و نیمه تعطیل داریم البته!

 تعداد زیادى از کارگردانان اروپایى که از سینماى هالیوود متنفر هستند 
خواهان پناهندگى به سینماى ایران شده اند!

 رئیس سازمان سینمایى به گزارشگر شهرونگ وعده داد در آینده جمالت 
گوهربار بیشترى خواهد گفت تا به عنوان تیتر یک و دو از آن استفاده شود!


