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امروز به ضرب المثل ها فکر می کردم 
و اینکه آیــا ضرب المثل هــای ایرانی 
تاریخ مصرف دارند یا نه؟ برای همین 
گفتم بیاییم با هم یک تست کاربردی 
انجــام دهیم. اخبار ســایت ها را مرور 
کردم و تا خبری دیدم خواستم ببینم 
آن خبر مرا یاد ضرب المثلی می اندازد 

یا نه. این شما و این نتیجه تست:
خبر: قلعه نویی گفت لیگ قهرمانان 

آسیا از لیگ برتر آسان تر است.
شهرونگ: نمی دانم چرا همان وقت 
کتاب ضرب المثل ها را باز کردم و آمد 
»گربه دســتش به گوشــت نمی رسه 

میگه پیف پیف بو میده«. 
مربی یکــی از تیم های حاضر 
در لیگ قهرمانان آســیا: از قدیم 
گفته انــد که »از تفنــگ خالی دو تن 
ترسند« یکی کسی که تفنگ سمتش 
گرفته شــده و یکی صاحب تفنگ که 
خودش می داند تفنگش فشنگ ندارد. 
خبر: وزیــر ارتباطــات  در اعتراض 
به مکانیزم جلســات آنالین کارگروه 
فیلترینگ گفت که درخواســت فیلتر 
ســایت »پیوندها« را داده اســت، ۴ 
دســتگاه رأی مثبت بــه فیلتر دادند، 
یک دســتگاه در توضیحات نوشــت 

»این سایت قبال فیلتر شده«.
اســتعالم  ایــن  به  شــهرونگ: 

می گویند » آب در هاون کوبیدن«.
یکی از اهالی کرمــان: زیره به 

کرمان می برند.
یک شــهروند فیلترشده : درد 

بی دردی عالجش آتش است.
یک ادمین سایت فروش مربا که 
 فیلتر شده: گنه کرد در بلخ آهنگری 

با فیلتر زدند گردن مسگری!
خبر: دســتکاری در جداول بودجه 

1400
شهرونگ: آفتابه لگن هفت دست،  

شام و ناهار هیچی.
یــک نماینــده مجلــس به 
روزنامه نگار: ُاستاد پنبه زن، پنبه ات 

را بزن، هر چه دیدی دم نزن.
یک شهروند: برای ما آب ندارد اما 

برای بعضی ها گویا نان دارد.
خبر: ســازمان بورس و اوراق بهادار 
اعالم کرد افراد خارجی با خرید سهام 
در بورس می توانند اقامت پنج ســاله 

بگیرند.
منتقد: یارو را تــو ده راه نمی دادند 

سراغ خانه کدخدا را می گرفت.
این  دانشــگاه:  اقتصاد  استاد 

تصمیم یعنی آب در هاون کوبیدن.
وزیر اقتصاد: عزیــزان باید عرض 
کنم خیال خام پلنگ من به سوی ماه 

جهیدن بود.
فرد خارجی: شــتر در خواب بیند 

پنبه دانه.
ســرمایه گذار بورس: آب دریا را 

پیمانه  کردن.

طـــنــزنـویــس
شهرام شهیدی

تـمـاشــاخــــانه

 ضرب المثل ها هنوز هم 
به کار می آیند

   امیرمسعود فالح

دکترهــای کاندیــدا در انتخابــات بعــد از تبــادل نظــر ســازنده درباره 
ک مردم به بحــث دربــاره »تقصیر مــردم« پرداختند.  ک و پوشــا خورا
دکتــر اول با انتقاد از کســانی کــه همه چیز را گــردن مــردم می اندازند، 
گفــت »مــا حــق نداریــم بگیــم تقصیــر مردمــه. کــی بــه مــا اجــازه داده 
همچیــن حرفی بزنیم؟ مردم چــه تقصیری دارن؟ مــردم قصور دارن. 

یــه تعداد کمــی فقــط ممکنه تقصیــر داشــته باشــن. بنابرایــن باید تو 
حــرف زدن دربــاره مــردم مواظب باشــیم گناه اون یــه تعــداد و به پای 
همــه ننویســیم و تــا می تونیــم بخشــنده باشــیم. ببخشیمشــون امــا 
فرامــوش نکنیم.« دکتــر دوم بــا رد کامل ســخنان رقیب گفــت »واقعا 
جای تأســف داره که همچین حرفای عوام فریبانه ای به عنوان شــعار 
ح می شــه. مــن شــعارم صداقتــه. خطــاب بــه مــردم  انتخاباتــی مطــر
میگــم مردم شــریف، بیایید هم ما هم شــما اشــکاالت و تقصیراتمونو 
قبــول کنیــم و رفعشــون کنیــم. شــما هــم کــم مقصــر نیســتیدا. پــس 
مســئولیت پذیر باشــید، شــهامت قبول تقصیر و مســئولیت رو داشته 

گذشــته رو  باشــید و از همیــن حــاال بــا انتخــاب درســت، خطاهــای 
جبــران کنیــد و آینــده رو بســازید.« دکتر ســوم که دیگر جــای خودش 
را بیــن جناح ها پیدا کرده بود با انتقاد از هر دو رقیب، نگاه ســاختاری 
خودش را چنین بیان کرد: »با گذشــت این همه سال، ما هنوز دنبال 
مقصــر می گردیم و همدیگــه رو متهم می کنیم. در حالی کــه امروزه روز 
در دنیا به برکت پســت مدرنیســم همه مقصرن و یــک مقصر نداریم.« 
کیســت کســی حرف دکتر سوم را  نظرســنجی ها بعد از این مناظره حا
گــر هم فهمیده خودش را بــه آن راه زده و همــه آرا بین دو  نفهمیده و ا

دکتر دیگر تقسیم شده است.

کارتونیستشــهـــر فـــرنــــگ حسین نقیب

سنگ مفت،حرف مفت!

 مناظره با موضوع »تقصیر مردم« 
در کالب هاوس

 دروغ و دشمن
  هیچی، الاقل ایران  رو

  از خشکسالی 
نجات بدید!

کسی: این جنگل ها تا آخر امسال رفتنی اند!       یک راننده تا
     فعالین محیط زیست: محله  اوین که هم آبش خوبه هم هواش!

      نامزد همیشگی انتخابات: من رییس جمهور همین
 بیابونا هم بشم راضی ام!

ک بیابان سرشار از ذرات ضد سرطان است!      دانشمندان ژاپنی: خا
     خبرنگار لندن نشین: غرِب وحشی و جنگلی، در حسرت نداشتن 

بیابان های خشک و بی آب و علف می سوزد!
     نماینده قزوین: من کویر لوت رو می خوام!

     روزنامه سازندگی بررسی می کند: چطور بیابانی شدن به رونق گردشگری و 
توسعه پایدار ایران کمک می کند!

     زنان: ما تو بیابون که می تونیم بیایم؟!
#مرگ_تدریجی_یک_کشور #ایران_نون_که_هیچ_آب_هم_ندارد #شهرونگ

آزادراه

نتایج یک تحقیق معتبر بین المللی نشان می دهد که به دلیل 
ک کشور به  سوء مدیریت، به زودی حدود ۸۰ درصد از خا

بیابان تبدیل می شود

وحید میرزایی
طنزنویس

بــه مــدد خالقیــت مســئوالن عزیــز و برخــی دوســتان 
به ظاهر غیر مســئول اما در باطن کامال مســئول، تقریبا 
هــر روز شــاهد اتفاقــات عجیبــی در ژانرهــای مختلــف 
هســتیم؛ به طــوری کــه حقیقتــا نمی رســیم آن طور که 
باید و شــاید برای بهبود امور دعا کنیم. سه شیفت هم 
کار می کنیم اما نمی رســد. بــرای همین خیلی ســریع تا 
کــردن و آرزونمودن مالیات نبســته اند  وقتی که بــه دعا

این کار را انجام می دهیم. 
- خداونــدا جســارت نشــود امــا مطمئــن هســتم این 
یکی را هیچ جای دنیا ندیــده ای. نمی دانم قصه آهنگر 
بلخ و مســگر شوشــتر را شــنیده ای یا نه. نه عزیزم، اینها 
اســامی تیم های فوتبال نیستند، شــخصیت های یک 
داستان قدیمی هســتند. حاال بعدا خودت گوگل کن، 
االن وقــت نیســت توضیــح بدهــم. خداونــدا در جایــی 
کــه مــا زندگــی می کنیــم همــواره انتشــاردهنده فیلــم، 
پخش کننــده فایــل صوتــی، فیلمبــردار صحنــه جــرم، 

کننده جلســه خصوصی، مردم حاضر  روزنامه نگار افشا
ســقوط کرده،  هواپیمــای  کمک خلبــان  صحنــه،  در 
راننــده مرحــوم اتوبــوِس انتهــای دره، پایــگاه خبــری 
کن شهر شوشتر مقصر  منتشرکننده بودجه و مسگر ســا
و مجــرم شــناخته می شــوند. خداونــدا، مــا هــم اولــش 
کوال و  تعجــب می کردیــم امــا االن بــه کمــک ســریال درا
برنامه هــای رامبــد جــوان ایــن چیزهــا برایمــان عــادی 
شــده اســت. خداونــدا حتــی شــاید مــن بــرای انتشــار 

همین مطلب هم مجرم شناخته شوم.
- خداونــدا بــا چنــد ســوال ایــن ســتون را بــه اتمــام 
می رســانم. خداونــدا  اینهــا چــرا اینجوری انــد؟ خداوندا 
چــرا در مغز یک عــده ای ایــن موضوع می گــذرد که لباس 
کســن کرونا  کبــان را بپوشــند و بــا تغییــر چهره برونــد وا پا
کــه  بزننــد؟ چــرا صداوســیما هنــوز آمــار منتشــر می کنــد 
80درصــد مــردم برنامه هایش را تماشــا می کننــد و از این 
کامــل دارنــد؟  تعــداد 87درصــد از صداوســیما رضایــت 
کامــران نجــف زاده چند  کــه  خداونــدا ایــن را هــم بگویم 
سال اســت در نیویورک زندگی می کند و کارش این است 
که ماهــی یک بــار موبایلــش را بــردارد و با دوربین ســلفی 

یک گزارش یک دقیقه ای ضبط کند و بفرستد 20:30؟ 

کننده همان مسگر   افشا
کن شوشتر است سا

 آپارتمان شماره 12

keyvanzargari@yahoo.com
کارتونیست

كیوان زرگري


