
تاج: یه خال جوش دیگه بزنم 
زیرساخت آماده است!

سازمان ملل: پول نداریم حقوق کارمندهای مان را بدهیم

    جوشکار: آقا میلگرد به این کلفتی الزم نیست، تماشاگران مون فهیم اند!
    صداوسیما: خیال تون راحت، هیچ زنی رو نشون نمی دیم!

    سرپرست تیم: بچه ها اگه گل زدید، شادی تون رو فقط با مردها تقسیم کنید!
    مصاحبه حسینی بای با یک تماشاگر: واقعا اگه فنس نمی کشیدند، ممکن بود کارهای 

غیرمنتظره ای بکنیم!
    بستنی فروش: میشه بذارید دوزار کار کنم!

 #تخیالت_قوی #شهرونگ

ایجاد فنس دورتادور جایگاه زنان برای بازی ایران و کامبوج

کارفرمای ایرانی: کارمند جدید 
بیار، بگو دو ماه اول کارآموزیه 

w w w. s h a h r va n d o n l i n e . i r

پ�ی را گفتم: به ما شد عرصه تنگ                                                                      تـوی دنیـــای پر از اندوه و جنـــگصفحه روزانه طنز و کارتون  |   شماره نهصد و هفتم
جز شکیبــا�ی چه باشد راهــکار؟                                                                      خنده کرد و داد پاسخ: »شهرونگ«
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هانی انصاری|   کارتونیست| شهر فرنگ

آزادراه

رئیس فقط خسته بود!
|  جمال جمال دوست|

چند روز پیش رئیــس صدام کرد توی 
اتاقش و گفت: »نبوی، خســته ام.« بعد 
هم با بغض به سمت توالت اتاقش حرکت 
کرد. رفتم پشــت در توالت ایســتادم و 
گفتم: » رئیس، می دونم سخته. یه عمره 
زندگیت رو گذاشــتی پای این شرکت و 
ســعی کردی مملکت رو دگرگون کنی 
اما هویج هم دســتت نرسید. رئیس نکنه 
یه وقــت از حرکت به ســوی آرمان های 
پیش رونده مایوس شــده باشی و دنبال 
جایی باشی که توش زخم هات آروم و در 
انزوا روح چالقت رو بخورند و بتراشــند. 
رییــس بس کــن. من طاقت شکســت 
خوردن تورو ندارم. مگه شــما همیشــه 
تعریف نمی کــردی که وقتی شــروع به 
اختالس کردی خیلی جــوون بودی و از 
پیچوندن چندتا برگه آچار شروع کردی 
و به این جا رســیدی. حاال با کوله باری از 
تجربه می خوای ول کنــی و بری؟ یعنی 
چی خســته شــدی؟ نکنه توی زندگی 
خصوصیت مشکلی داری؟ نکنه زندگیت 
اون عشق و عالقه ســابق رو نداره . نکنه 
می خوای بــری و من رو بنشــونی جای 
خــودت؟ نه. مــن نمی تونم جای شــما 
رو بگیرم. ولــی اگه خیلی اصــرار داری 
حاال یه کاریش می کنــم. فقط من از این 
صندلی تو خوشــم نمیــاد. االن می رم 
صندلی خودم رو میارم و روش می شینم. 
درضمن مــن اجازه نمی دم کســی توی 
کارم دخالــت کنه. من کامال مســتقل 
عمل می کنم. یعنی به روش خود شــما، 
ســفره رو پهن می کنم و شروع می کنم 
به خوردن، هروقت سیر شدم به بقیه ندا 
می دم که باقیش رو بخورند. یادمم باشه 
چندتا مصاحبه فرمالیته پشــت ســرت 
بکنم که من خوبم و تــو بدی. توام دیگه 
بســه. تا بوی گندت همه جا رو برنداشته، 
بیا بیــرون و گورتو گم کن تــا من ببینم 
توی این چند ســال چه غلطایی کردی 
و باید از کجا شــروع کنم گل کاری هاتو 
پاک کنــم. خوب خــوردی و گشــتی 
این همه ســال واســه خودتا. اگه عموی 
گوربه گور شــده ات نبود، این همه سال 
جای ریاست این جا باید جوراب های اصل 
نانو می فروختی توی مترو. شایدم داشتی 
توی خطی های سید خندان داد می زدی 
ســه نفر تجریش که راننده تاکســی ها 
هزار تومــن بذارند کف دســتت. به درد 
زالو درمانی و حجامــت هم می خوردی. 
با زبون خوش بیا بیرون و بیشــتر از این 
بوهــای ناجــور راه ننــداز؛ وگرنه زنگ 
می زنــم   بیان پرتت کنــن بیرون. چی؟ 
این چه صدایی بــود؟   مراقب حرکات و 
رفتارت باش. نذار بیــام کل زندگیت رو 
افشــا کنم. تا چند ثانیه دیگــه اگه نیای 
بیرون، حقوقت رو هــم قطع می کنم. تو 
لیاقت اون حقوق رو نداری. رئیس جون 
مادرت بیا بیرون. مــن دارم از این حس 
تعلیق حالم به هــم می خوه. تورو خدا بیا 
بیرون و بگو دو ســاعت الکی تفت ندادم 
و قضیه همینه که من گفتم. رئیس نکنه 
من باز اشــتباه زدم و قضیه این نیســت. 
رئیس بیا بیــرون وگرنه من میام تو و اون 
وقت صبر هم نمی کنم تــا وکیلت بیاد و 
بعد حرف بزنــی.« رئیس آمــد بیرون و 
دستش را با گوشــه کت من پاک کرد و 
گفت: »منظورم این بود که خســته ام و 
ماســاژ می خوام. حاال هم گمشو بیرون 
تا ندادم حسابی ماســاژت بدن.« نتیجه 
اخالقی: اگر کسی یک جمله گفت و رفت 
دستشــویی، صبر کنید بیاد و باقیش رو 

بگه و زود قضاوتش نکنیم.

   دبیرکل: الکی گفتم، خواستیم چند ثانیه باهاتون ابراز همدردی کنیم!
   یک مسئول سابق ایرانی: با آژانس بین المللی انرژی اتمی روی هم چند؟!

   یک مدیر: دیدید گفتم همه کشورها روش های ما رو دوست دارند!
   یک نهاد فرهنگی داخلی: ولی پول نهادهای فرهنگی رو هر جور شده بدید!

   رئیس شرکت ایرانی: نکنه بیمه شون کرده باشی!
   کارمند سازمان ملل: ما هم می گیم سیستم قطعه تا دل مون خنک شه!

   کارگر ایرانی: به شما هم می گن همین که تن تون سالمه خدا رو شکر کنید؟!
#صادر_کردیم #پول_ملل_خوردن_نداره #شهرونگ

تماشاخانه

صفحه آخر پنجشنبه  18 مهر 1398 |  سال هفتم |  شماره  1812

ehsanganji58@gmail.com|    احسان گنجي  |   کارتونیست |

shahrvang1@gmail.com :ایمیل صفحه شهرونگ

کارگاه طنزنویسی شهرونگ
ازدواج در پاییز  | شــکوه اسکندری|    یک روز پاییزی که باران می آمد و هورمون هایم 
در فعال ترین و رمانتیک ترین حالــت ممکن بود، به نازی که نامــزدم بود زنگ زدم و 
گفتم: »بیا دیگه  ازدواج کنیم، به فضای بیرون میخوره.« نازی هم جیغ بلندی کشید و 

گفت: »برو محضر االن اسنپ میزنم و میام.« و به این ترتیب عقد کردیم.
بــا چندرغــاز وامــی کــه داشــتیم، کاری نتوانســتیم بکنیــم، پس یــک موز 
برداشــتیم. حاال چندســال اســت که عقدیــم. دیروز برایش نوشــتم: »همســرم 
تو چند بهــار، پاییز، تابســتان و زمســتان مــرا بی پول دیــده ای، از ایــن به بعدم 
اوضــاع همینه، اگــر میخوای بیــا بریم یه اتــاق اجاره کنیــم و زندگــی کنیم، اگر 
هــم نمیخوای که یــک پایان تلخ بهتــر از یک تلخــی بی پایانه.« که برایم اســتیکر 
 خوبــی نفرســتاد. در پاییز تصمیم به ازدواج نگیرید، شــاید در تابســتان پشــیمان

شدید.

 روزنوشته های برزو

برزو
طنزنویس

گنده بک از صبح نشســته داره پســته 
می خوره. هی به خودش میگه »پیســَته 
بخور، پیســَته بخور« یه پیرمرد مهربون 
توی پارک بهش گفته پســرم چرا سیگار 
می کشــی؟ حیف اون جوونیت نیست؟ 
حیف این قد و قامتت نیست؟ بیا به جاش 
پسته بخور! استاد هم نشسته خونه و یه 
کیلو از صبح خورده و داره آماده میشــه 
واســه یه کیلوی دوم. من هم نشســتم 
کنارش دارم غصــه می خورم. توی اخبار 
گفتن می خوان مغازه های فروش غذای 
ســگ و گربه رو پلمپ کنن. آخــه بابا، 
داداش، جناب ســروان، نمیشه که. یهو 
بیایــن معده مــارو هم پلمــپ کنین! با 
ما چه مشــکلی دارین دقیقا؟ گنده بک 
هم این وســط تا خبر رو شــنیده، پریده 
کنسروها و غذای خشــکم رو قایم کرده 
توی کمد کــه نیان بگیرنــش. بس که 
شیردله این بشر. تا بلند شه بین دو نیمه 
پســته خوری، مثل اســب آبی صد گالن 
آب حروم کنه تو حلقش، ناگهان تصمیم 

گرفته به جای غذای آماده، خودش برام 
غذا درســت کنه. این هــم دومین خبر 
بد امروز! مــرغ رو همون طــور یخ زده با 
کیسه پالســتیکی انداخته تو آب جوش 
و داره کرفــس و هویج خــرد می کنه و 
یه بخش غریب از مغــز زنگ زده ش داره 
خاطــرات جفنــگ تف می کنــه بیرون 
و مدام می خونــه: »می خوام ســاالااااد 
درســت کنم« بعــد رو به من صداشــو 
عــوض می کنه و میگه: »ســاالِد چیه؟« 
مرغ و پالستیک رو یه هِم الکی می زنه و 
جواب خودش رو میده: »اولوووویه« کال 
این بشر شــکِل کاره. آویزون به حواشی 
کارها. پیشبند آشــپزی، کاله سورمه ای 
که هنــوز مطمئــن نیســتم دم کنیه یا 
کاله! تختــه چوبی، چهــار مدل چاقوی 
بزرگ، هفت هشــت تا دســتگاه برقِی 
 همزن و خردکــن و له کن و شــل کن و

چی چی کن.
تازه مثل این برنامه های تلویزیونی هم 
فقط نصف چیزهایی که خرد می کنه رو 
استفاده می کنه. یه نیم ساعتی می چرخه 
دور خودش و به وظیفــه تولید زباله ش 
می رسه و آخر ســر هم میره یه شیشه از 
تو یخچال می کشه بیرون و باز می خونه: 

»بدون خیارشور نمیشــه، این ساندویچ 
جور نمیشــه« تا غذا آماده بشــه، دیدم 
گشنگی بدجور داره فشــار میاره. رفتم 
یه خرده پوست شور پســته ها رو از توی 
پیشدستی لیس زدم. یکیشونم یه نیمچه 
گازی زدم ببینم خوردنی هست یا نه که 
دیدم باز منتهی الیه طبیعت رسیده به ما. 
شــانس نداریم. مثال نشد یه بار تو خبرها 
بگن می خوان رو غذای تمام گربه سانان 
خانگی هشتاد درصد سوبسید بدن. چی 
میشــه مگه؟ ما چیمون کمتره از شــما 
گوریل ســانان خانگــی؟ تو ایــن فکرها 
بودم که دیدم متاســفانه غذای گنده بک 
حاضر شــده و همون طور داغ داغ ریخته 
توی ظرف غــذا و با یه لبخند گســترده 
واستاده باال سرم تا نگاه قدردانم رو ببینه. 
رفتم جلــو و دیدم غذا بــوی بدی میده. 
پریدم رو مبل و شروع کردم به لیسیدن 
دمم. خــودش معنیــش رو فهمید: »یه 
تیکه برداشــت و بو کرد و با شــرمندگی 
سرشــو انداخت پایین. معلوم شد جناب 
پروفســور عالی مقام با اون ذهن خالق و 
ضریب هوشی فرازمینی، به جای نمک، 
پودر ســیر ریخته تو غذا. آخه گربه سیر 

می تونه بخوره؟ 

پسته بخور

خیلی سال پیش در چنین روزهایی
همراه چه گوارا در لحظــات پایانی زندگی!| 
شــهاب نبوی|   پنجاه-شصت ســال پیــش، در چنین 
روزهایی بود که چه گوارا دستگیر شد. برایش حتی دادگاه  
فرمایشــی هم برگزار نکردند و به او گفتنــد: »فقط وقت 
داری چهارتا جمله ماندگار بگی. یه چندتا عکس هم با اون سیگار برگت 
بگیر بعدا الزم می شــه.« چه گوارا گفت: »ببینید، االن شما باید بپرسید 
چرا ساختمون دادگستری رو منفجر کردم.« فرمانده بولیویایی ها گفت: 
»مهم اینه که االن گیرت انداختیم، بدبخت نصفه سیبیل.« چه در جواب 
می گوید: »بابا، بازی رو خراب نکن دیگه. « فرمانده گفت: »خب چرا؟« چه 
گفت: »داشتم آفتاب می گرفتم.« فرمانده گفت: »باشه. حاال ببرید اعدامش 
کنید تا آدم شه.« چه اعصابش خرد می شــود و می گوید: »بابا، تو بگو چه 

ربطی به ساختمون دادگستری داشت.« فرمانده می گوید: »ببین اگه جون 
مادرت رو قسم می خوری که بعدش بذاری اعدامت کنیم، باشه. چه ربطی 
به ساختمون دادگستری داشت؟« چه که انگار دنیا را بهش داده اند، گفت: 
»آخه ساختمون جلوی آفتاب رو گرفته بود.« بولیویایی ها که از این جمله 
خوش شان آمده بود، گفتند: »ایول، با اجازه بعد مرگت شیر می کنیم.« چه 
گفت: »تازه بوی گل هــم می دم.« مخالفان گفتند: »آفرین چریک به این 
تمیزی کی دیده؟« چه گفت: »نه، بگید مگه گل چیدی، که من بگم دستانم 
بوی گل می داد، من را به چیدن گل متهم کردند و هیچ کس فکر نکرد شاید 
گلی کاشته ام.« فرمانده گفت: »تو اگه گل هم نچیده باشی، صددرصد گل 
کشیدی. هی گفتیم با این برادران کاسترو نگرد. ببرید زودتر قبض رو بدید 

دستش...«


