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سنگ اول:
خیلی رسم نیست که در روزنامه 
از عشــق و این چیزها حرف بزنیم. 
یک خط قرمزهایی همیشــه بوده 
و هســت؛ اما یکــی از نمایندگان 
مجلس حرفی زد که عشــق را مثل 
شــعرهای حافظ از بعد زمینی برد 
ســمت بعد معنــوی و عرفانی و ما 
دیدیــم االن بهترین وقت اســت 
ما هم در ســتون مان دم از عشــق 
و عاشــقی بزنیم و اگر هم کســی 
به ما معترض شــد بــه او دو نکته 
را یــادآوری کنیــم. اول اینکه این 
عشــقی که ما هم مطرح می کنیم 
افالطونی است و دوم اینکه نزدیک 
انتخابات است و این نزدیکی باعث 
می شود همه چشم هایشان را کمی 
تا قســمتی ببندند.خــب حاال این 
نماینده مجلس چه گفته؟  ایشــان 
اعالم کــرده مردم دچار شکســت 
عشقی شــده اند. حاال منظورش از 
شکست عشقی، سرکشی کردن به 
رابطــه بین مردم و کی بــوده به ما 
مربوط نیســت.  فقط برای ما چند 
ســوال به وجود میاد. اول اینکه در 
این شکست مقصر کیست و کی به 

کی خیانت کرده؟ 
دوم اینکه مهریه را کی  داده؟ کی 

گرفته؟ 
ســوم اینکه حاال این شکســت 
عشــقی منجر به طالق عاطفی هم 

شده یا نه؟ 
و  البتــه مهم تریــن ســوال این 
کــه یــک وقــت خــدای ناکرده 
شــلوار مقامات دو تا نشــده باشد؟ 
و سرو گوش شــان جــای دیگری 

جنبیده باشد.  

سنگ دوم
برخــالف خیلی ها کــه معتقدند 
دولت بعدی کار ســختی در پیش 
خواهد داشــت من معتقدم خیلی 
هم کارش ســاده اســت؛ چون هر 
دولتی که مردمی باشــد مستأصل 
نمی مانــد و کارش پیــش می رود. 
خب این طور که به نظر میاد دولتی 
که درآینده نزدیک در این کشــور 
تشکیل خواهد شــد مردمی ترین 

دولت ها باشه.
 برایش دلیــل هم دارم؛ چون این  
جور کــه از جوانب امر بــر می آید، 
وضعیت دولــت بعــدی خیلی به 
وضعیت مردم شــباهت دارد. البته 
بنده کارشناس سیاسی، اقتصادی 
و فرهنگی نیســتم و  این حرف ها 
را بر اســاس حرف های میرســلیم 
می گویــم که گفتــه »دولت آینده 
خواب و خوراک ندارد«. خب شــما 
وضعیتی از این شبیه تر به وضعیت 
مردم ســراغ دارید؟ یعنی وضعیت 
دولت آینــده تازه می شــود مثل 
وضعیت مردم که نه خواب دارند و  

نه خوراک.

طـــنــزنـویــس
شهرام شهیدی

تـمـاشــاخــــانه

شباهت عجیب دولت آینده 
به مردم!

   امیرمسعود فالح

از استاد خواهش کردیم کالس را در کالب هاوس برگزار کند. استاد 
گفت »آخه هاوس کالب فقط روی آیفون در دسترســه. شــاید همه 
آیفون نداشته باشن«. گفتیم »استاد اول اینکه جسارتًا کالب هاوس 
درســته. بعد اینکه از این همه دغدغه های اخالقی شــما آدم کیف 
می کنه؛ ولی همــه آیفون دارن و جای نگرانی نیســت«. گفت »اول 

اینکه هاوس کالب ترکیب وصفی مغلوب کالب هاوســه. دوم اینکه 
دغدغه اخالقی ندارم که، می ترسم آمار ثبت نام بیاد پایین و سودمون 
کم شه«. آخرش راضیش کردیم کالس را در کالب هاوس برگزار کند. 
جلسه اول، استاد سالم کرد و از اینکه بقیه جواب سالم دادند ناراحت 
شد و لفت داد. کلی باهاش حرف زدیم و راضیش کردیم که برگردد. به 
شرط اینکه میکروفن همه جز خودش خاموش باشد برگشت. جلسه 
دوم، استاد آخر کالس گفت »کسی هست متوجه نشده باشه و سوال 
داشته باشه؟« وقتی 10، 12 نفر نشــان دادند که سوال دارند، استاد 
ناراحت شد و لفت داد. کلی باهاش حرف زدیم و به شرط اینکه از این 

به بعد همه به صحبت هایش خوب دقت کنند تا همه چیز را بفهمند 
و سوالی برایشــان پیش نیاید برگشت. جلسه سوم، بین صحبت های 
استاد بعضی اعالم کردند ســوال دارند. استاد هم عصبانی شد و لفت 
داد. بعد کلی خواهش و تمنا راضی شــد برگردد به شرط اینکه کسی 
بین صحبت هایش سوال نپرسد و سواالت به صورت کتبی از قبل ارایه 
شود تا در صورت صالحدید به آنها جواب بدهد. جلسه چهارم، استاد 
از اول کالس نیامــد. بعد کلی تماس باالخره جواب داد و به شــرطی 
 که بعضی ســوال کننده ها دیگر کالس نیایند حاضر شــد کالس را 

برگزار کند و البته تمام کند چون این کالس کال 4 جلسه فشرده بود.

ســالم عرض می کنم خدمت همه ساکنان برج بلند 
دموکراسی. امیدوارم باالی برج خیلی باد نیاد و بهتون 
خوش بگذره. یک بار دیگه از مرکز لندن یعنی قعر چاه 
فالکت و بدبختی با اخباری از فقر و فســاد و تباهی در 
غرب وحشی در خدمتتون هســتم. در حالی که شما 
در کشــور چهار فصلمون ایران نمی دونید با رفاه تون 
چیکار کنید و اقالم اولیه آن قدر به وفور در اختیارتون 
هست که نمی دونید تو چشــمتون بکنید یا دهنتون، 
مردم در غرب به زور نوشابه های تاریخ مصرف گذشته 
گذران عمــر می کنند و هر روز به ایــن فکر می کنند 
که چطور نیازهای اولیه زندگی نکبتی شــان را تأمین 

کنند. 
اما امروز به مرکز شــهر اومدیم، تا گزارشــی داشته 
باشیم از وضعیت عرضه مرغ در این کشور به اصطالح 
اروپایــی. همون طور که شــاهدش نیســتید، اینجا 
متأســفانه هیچ خبری از قرارگاه مرغ نیست و مرغ ها 
همین طور بدون قــرارگاه در مغازه هــای پروتیینی 
عرضه می شوند. در حالی که مردم در ایران، طبق گفته 
مسئوالن به صف بســیار عالقه دارند و هر روز به امید 
ایستادن در صف از خواب بیدار می شوند، اینجا حتی 
به نیازهای اولیه انســان ها هم توجه نمی شود و مردم 

بدون صف و همین طور یلخی، هر چی دوست دارند از 
مغازه ها می خرند.

اما در کنار من، مرغی ایســتاده که قصد دارم باهاش 
در مورد شرایط بد موجود در لندن مصاحبه کنم. 

ـ ســالم مرغ عزیز. اینجا چقدر بده؟ و تو چه شرایط 
بدی داری عرضه میشی؟

+ قد قد قدا .. قدا قدا
ـ بله. این مرغ عزیز میگن کــه اینجا خیلی وضعیت 

بده و به شخصیت و شعور مرغی ما توهین میشه.
+ قدقد قدقدااا قدا قدا

ـ ما رو هر روز بدون صف و تشــریفات خاص، میدن 
دست مردم که این خیلی بده و ما رو ناراحت می کنه.

+ قد ... قد
ـ حتی به تخم ما هم توجه نمیشــه و همین طوری 

ارزون فروخته میشه.
بله. من بیشتر از این چی بگم؟ خودتون از زبون یک 
مرغ شریف و صادق شنیدید که غرب در چه منجالبی 
گیر کرده و چطــور داره در حق مردمش جفا می کنه. 
وقت گزارش ما به پایان رسیده. امیدوارم در هر صفی 
که هســتید، خوب باشــید و از زندگی در ایران لذت 

ببرید. 

 غرب در منجالب نداشتن
غ  قرارگاه مر

کارتونیستشــهـــر فـــرنــــگ فرهاد رحیم قراملکی

سنگ مفت،حرف مفت!

 گزارشی از یک محفل علمی و فکری 
در کالب هاوس

 مردم:
  لذت بیشتر

 در فشردگی 
کمتر!!

      یک نامزد انتخابات: تا صف برقراره صندوق ها رو بیارید که رأی ها رو هم جمع کنیم!
کسن غ را ول کرده و از صف وا       خبرنگار لندن نشین: غربی های کج سلیقه مر

 لذت می برند!
     نماینده قزوین: من صفوف درهم فشرده  می خوام!

غ ها و مردمم پیوندی تاریخی وجود دارد!      توییت یک مسئول به انگلیسی: بین مر
     زن ها: ما هم می تونیم از صف خوش مون بیاد یا واسه ما ممنوعه؟!

غ، اولین          کارشناسان روزنامه سازندگی تبیین کردند: ایستادن در صف های طوالنی مر
  قدم در راه تمرین برگزاری اجتماعات مسالمت آمیز است!
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