
  صفحه روزانه طنز و کارتون 
   شماره هزار و دویست و سی  و سوم

پیر را گفتم: به ما شد عرصه تنگ       |        تـــوی دنــیــای پـــر از انـــدوه و جــنگ
؟       |      خنده کرد و داد پاسخ: »شهرونگ« جز شکیبـایی چه باشـد راهکـار

instagram.com/shahrvang1 :ایمیل شهرونگ shahrvang1@gmail.comاینستاگرام شهرونگ: 

می تـوانــیـد QRcode زیـــر را
 بـــا گــوشــی اســکــن کنـیـد

صــــــــفــــحــــــــه 8
 پنجشــنـــــبــــه   22 مـــهــــر   1400
ســال نهــم   |    شمـاره  2365

تیم ملــی فوتبــال ایــران پــس از 10 
بــرد متوالــی بــا کســب یــک تســاوی 
شــد.  متوقــف  کره جنوبــی  برابــر 
میزگردی درخصوص بررسی عملکرد 
اســکوچیچ در تیم ملی برگزار شــد که 
گهی  خالصــه آن را بــه عنــوان رپرتــاژ آ

منتشر می کنیم. 
منتقــد شــماره یــک: از اولــش هــم 
پیدا بود که با مربی خارجی به جایی 
نمی رســیم. مگــر در صنعــت از ورود 
اجناسی که امکان تولید آنها در ایران 
نمی کننــد؟  جلوگیــری  دارد،  وجــود 
خــب فوتبــال هــم بــه عنــوان یــک 
صنعــت بایــد از ایــن موضــوع پیروی 
گر به  کنــد. مربی فقط مربــی ایرانــی. ا
جای اسکوچیچ یک مربی ایرانی تیم 
را هدایــت می کــرد االن از 11 مســابقه 

اخیر 13 برد داشتیم.
 منتقــد شــماره 2: مــن به ســخنان 
اضافــه  قبلــی  کارشــناس  ارزشــمند 
کنــم کــه چــون اســتخوان بندی این 
تیــم توســط کــی روش شــکل گرفتــه 
گر ایشــان هنوز مربی تیم ملــی بود از  ا
11 مســابقه اخیــر 43 برد کســب کرده 

بودیم.
 منتقــد شــماره 3: خدمت ایشــان 
عرض کنم رکورد 43 برد از 11 مســابقه 
فقــط در اختیــار برانکــو اســت و هیچ 
چــه  و  داخلــی  چــه  دیگــری  مربــی 

خارجی نمی تواند آن را تکرار کند.
 مجری: خب االن مشــکل تیم ملی 

دقیقا چیست؟ 
منتقــد شــماره یــک: خرشانســی. 
گــر خرشــانس نبــود االن 10  ایــن تیم ا
برد و یک تســاوی نداشــت. بلکه از 11 

مسابقه اش، 17 تاش را می باخت.
مجری: خب اینکه مشکل نیست. 
گر شانس را به عنوان دلیل این  حتی ا
نتایج منظور کنیم، مشکل محسوب 

نمی شود که.
منتقــد شــماره 2: مشــکل اســت 
آقاجان. آمدیم و همین طور کشــکی 
کشکی و االبختکی رفتند جام جهانی 
و بــا بخــت و اقبــال از گروه شــان هــم 
صعــود کردنــد و همین طــور بــا ادامه 
یکهــو  بلندشــان،  اقبــال  داشــتن 
قهرمــان جام جهانی شــدند. آیــا این 
ضعف نیســت؟ فــردا شــانس را از این 
تیم بگیریم تیم ملی ما می رود دسته 
2.  منتقد شــماره 1: بلــه. دقیقا. ما که 
نباید نتیجه گرا باشیم. باید به عملکرد 
دقت کنیــم. این تیم قهرمــان جهان 
هم کــه شــود از نظر مــن مربــی در آن 
نقشــی نداشــته و بازیکنان و شانس، 
ایــن تیــم و ســرمربی اش را قهرمــان 
جهــان کــرده. مــا در ورزش بــه اصــل 

پهلوانی اعتقاد داریم، نه قهرمانی. 

طـــنــزنـویــس
شهرام شهیدی
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 تجسم انتقاد سازنده 
در فوتبال

سنگ مفت،حرف مفت!

نه سیخ بسوزد 
نه کباب

so-so :ک لوکس    مالکان امال
  مالکان خودروهای لوکس: با ما هم؟

  یک روشنفکر: ایرانی جماعت چشم دیدن رفاه دیگران رو نداره
ک لوکس،    روزنامه سازندگی بررسی می کند: چطور مالیات بر امال

حقوق بشر را نقض سیستماتیک می کند
ک فرسوده: 5 میلیون اجاره ماهانه می دادیم وقتی   مستاجران امال

 5 میلیون مالیات ساالنه مد نبود
  ابراز نگرانی شدید خبرنگار لندن نشین از فرار مالیاتی در غرب

  یک فعال سیاسی چپگرا: هرچی می کشیم از نئولیبرالیسم غربه
#شاخ_غول_یا_کمرش #حق_رفاقت #شهرونگ

ک لوکس  با ابالغیه جدید دولت درباره مالیات امال
  مالک یک آپارتمان ۱5میلیارد تومانی در تهران

 مشمول پرداخت فقط 5 میلیون تومان مالیات ساالنه می شود؛ 
درحالی که شارژ ساالنه همین واحد ۱0 تا ۱2میلیون است!

گناه مقدس!

شــهـــر نگار

ع )کارتونیست پیشکسوت مطبوعاتی( ج یکه زار درگذشت ایر

یکی دیگر از نسل »توفیق« پر کشید
ع  زندگینامــه ایــرج یکــه زار

  طنزنویس و کاریکاتوریست

غالمرضا کیانی رشید

صفحه روزانه طنز و کارتون 
   شماره هزار و صد و چهل و یکم
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 عوضش
 اسم سیستم مون 

شاده!
باقی دانش آموزان: ما هم پول اینترنتش رو نداریم!

: چرا به دوستاشون نمی گن براشون بخرن؟! اختالسگر
رئیس مرکز هماهنگی آموزش و پرورش: صبح یه زنگ بزنید مغازه موبایل 

فروشی شاید گوشی داشت!
مدیرکل عدالت ورزشی وزارت ورزش: 3 میلیون و 200 هزار مربی هم هستند که 

 هنوز باهاشون قرارداد نبستیم!
مدیر کل عدالت بالل فروشان:

  از 4 صبح اینجاییم همه چیز عادالنه تقسیم شده!
تش عدم عدالت آموزشی می سوزد خبرنگار لندن نشین: غرب در آ

آقازاده مهربان: حیف که مدرسه بابای من پر شده!
وزارت اقتصاد: االن دانش آموزها رو تو بورس عرضه کنیم یا گوشی ها رو؟!

وارد کننده خودرو: همه ظرفیت ها فقط واسه خودمه!
شهرونگ: فقط یادتون باشه بگید َعدالت، چون غلیظ تره!

 #مسئولین_به_جاش_با_آیفون_توییت_میکنند
 #مدیریت_کل_عدالت__تشکر_تشکر#شهرونگ

 مدیر کل عدالت آموزشی وزارت آموزش و پرورش: 
 3 میلیون و 200 هزار دانش آموز تلفن همراه و تبلت ندارند
 ظرفیت فراهم کردن این تعداد تلفن در کشور وجود ندارد

درآوردن  نان  شد  قرار  که  اولین باری 
بود.  سالم  سیزده  دوازده-  کنم،  تجربه  را 
چند وقتی بود گیر داده بودند که باید کار 
کنی تا بفهمی نان درآوردن یعنی چه. حتی 
کار هم برایم پیدا نکردند و یک روز صبح 
بعد از اینکه رفتم نان بربری تازه با پنیر و 
حلوا ارده خریدم، دم در ازم تحویل گرفتند 
گفتند  و  ندادند  راهم  خانه  توی  دیگر  و 
برو برای خودت کار پیدا کن. االن شاید با 
خودتان بگویید که حتما این بچه، ننه- بابا 
نداشته و کسانی که پیش شان بزرگ شده، 
همچین کاری کرده اند اما باید خدمت تان 
هیچ  و  داشتم  مادر  و  پدر  که  کنم  عرض 
شکی هم به اصالت شان وارد نبود؛ چون 
از گردن به باال کامال شبیه مادرم بودم و از 
گذاشته  را  پدرم  انگار  هم  پایین  به  گردن 
کپی  ازش  و  زیراکس  دستگاه  زیر  بودند 
گرفته بودند. خالصه همین طور که یک تکه 
بربری در دستم نگه  داشته بودم و داشتم 
خیلی   . کار دنبال  افتادم  راه  می زدم،  َسق 
رفتم، خیلی زیاد. این قدر رفتم که دیگر فقط 
هم  شمشادها  بین  و  می دیدم  شمشاد 
تعدادی معتاد عزیز که داشتند آمپول بازی 
معتاد،  برادران  فراسوی  در  می کردند. 
آنجا صدای تق و  از  که  را دیدم  یک جایی 
توق می آمد. رفتم جلو و دیدم یک بازارچه 
اولین  جلوی  رفتم  است.  آهن فروشی 

مغازه و گفتم  آقا کارگر نمی خواید؟
با  میانسال  بود  مردی  مغازه  صاحب   
در  اصوال  سیبیل.  کمی  و  پشت مو  کمی 
طول آن سال ها یکی از نشانه های جوانی 
تا میانسالی، همین داشتن کمی سیبیل 
پیشش  کرد  قبول  بود.  پشت مو  کمی  و 
کار کنم.  تا ظهر من مغازه را جارو کردم و او 
روزنامه خواند.  ظهر به بعد هم من جلوی 
مغازه را آب و جارو کردم و او باز هم روزنامه 
خواند. فردایش اما برای مان مشتری آمد. 
را  ورق ها  داشتیم  خرید.  آهن  ورق  چند 
جابه جا می کردیم توی نیسان که تیزی لبه  
آن قدر  داد.  ِجر  تقریبا  را  دستم  کف  آهن، 
فکر  که  بودم  فندقی  مغز  و  ساده  بچه، 
یواشکی  و  کرده ام  بدی  خیلی  کار  کردم 
یه  و  رفتم  اوستا بگویم  به  اینکه  و بدون 
کهنه برداشتم و دور دستم پیچیدم. خون 
همین طور چکه می کرد و هیچی نمی گفتم 

و مثل اسب کار می کردم. 
ورق ها را که بار زدیم، اوستا گفت بروم 
تکه پاره  دست  همان  با  بریزم.  چایی  و 
خواستم چایی بریزم که آب جوش را خالی 
داشت  بدنم  همه  نافم.  و  پا  روی  کردم 
که  کنند  دعوایم  ترسیدم  اما  می سوخت 
چرا آب جوش را هدر دادی و برای همین 
انتحاری  عزیز  عوامل  مثل  درحالی  که 
درحال ترکیدن بودم و اشک توی چشمانم 
بعد  نگفتم.  چیز  هیچ  بود،  شده  جمع 
برایش  بروم  گفت  اوستا  چایی،  بردن  از 
و  بود  پله ها  باالی  ما  مغازه  بخرم.  سیگار 
سوخته  پای  و  ناف  و  بریده  دست  با  من 
نتوانستم تعادلم را حفظ کنم و از چهارده 
حین  همین  در  پایین.  خوردم  ِقل  پله  تا 
و  پله ها  روی  می شدم  کوبیده  داشتم  که 
گفتم  خودم  با  می آمدم،  پایین  سمت  به 
اگر گریه کنم یا داد بزنم، از دستم ناراحت 
می شوند و به همین خاطر وقتی به پله  اول 
بلند  ِقل خوردن  حالت  همان  در  رسیدم، 
حرکات  داشتم  که  کردم  وانمود  و  شدم 

ژانگولر انجام می دادم. 
سیگار را که خریدم، دیگر جان در بدن 
پریدم  و  شد  تمام  کاری  ساعت  نداشتم. 
پشت یک نیسان و با بدنی ترکیده برگشتم 
ما  نزدم.  حرفی  هم  خانه  در  خانه.  سمت 
حتی وقتی درد داشتیم، هم می ترسیدیم 

به کسی بگوییم.

تـمـاشــاخــــانه

ببخشید که دردم گرفت!

داشتیم  زندگی مان  کل   

طـــنــزنـویــس
آرزو درزی

این همه  می کردیم.  اشتباه 
 سال آزگار نرخ تورم کشورمان 
را با جای جای جهان هستی 
حسرت  و  کردیم  مقایسه 
خوردیم. هی همه گفتند فالن جا تورمش منفی است و ما غصه دار شدیم. 
این همه مدت نرخ تورم سالیانه کشور را با میزان افزایش حقوق مان 
مقایسه کردیم و آه از نهادمان برآمد. این همه سال آدم های مختلف با 
وعده کاهش تورم در انتخابات شرکت کردند و رأی آوردند و ما هم گل از 
گل مان شکفت. در صورتی که در تمام این مدت، در همه این سال ها، نرخ 

تورم یک امر کامال شخصی بوده و ما نمی دانستیم، درست مثل مسواک.
اگر باور نمی کنید، از رئیس مرکز آمار ایران بپرسید. ایشان به تازگی اعالم 
کرده اند که نرخ تورم یک امر کامال شخصی است و هر کس باید برای 
خودش محاسبه کند. اصال تورم آن قدر شخصی است که نباید در مأل عام 
در موردش صحبت کرد. اصال شاید یک نفر خوشش نیاید دیگران درباره 
تورمش صحبت کنند. ما باید به حریم خصوصی یکدیگر احترام بگذاریم و 

سرمان به تورم خودمان باشد. 
حاال سوال اینجاست که نرخ تورم ما چگونه محاسبه می شود؟ رئیس 
مرکز آمار در پاسخ به این سوال توضیح داده اند: »اگر هزینه های مختلفی 
که در محاسبه تورم استفاده می شود مانند هزینه مسکن، آب، برق، 
اهمیت محاسبه  بر اساس وزن و ضریب  را  گوشت  و  نان  سوخت، 
کنید، تورم شخص شما به دست می آید.« خیلی ساده است. به خرج و 

مخارج تان بر اساس اهمیت آنها وزن بدهید و تورم را محاسبه کنید.
مثال من خودم به شخصه تا دو، سه  سال پیش نرخ تورم خیلی باالیی 
داشتم. قیمت نان و گوشت و برنج و پروتیین زیادی باال و پایین می شد 
و تورم من هم باال می رفت و خیلی اذیت می شدم. بعد دیدم این طوری 
نمی شود، باید فکری به حال این اقتصاد بیمارم بکنم و تورمم را کنترل کنم. 
نشستم با خودم فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که گوشت و نان خیلی 
هم آیتم های بااهمیتی در زندگی من نیستند. واقعا چیزهای مهم تری 
در زندگی وجود دارد که آدم باید درگیرشان باشد، بنابراین کم کم ضریب 
اهمیت این آیتم ها را به صفر نزدیک کردم و تورمم هم کنترل شد. هزینه 
سوخت را هم از  سال گذشته به  کلی حذف کردم؛ یک تنه داشت تورمم را 
خراب می کرد. یکی دیگر از اقدامات مهم من در راستای گشایش اقتصادی 
خودم، حل مشکل مسکن بود. از آنجایی که قیمت مسکن هی باال 
می رفت و تورمم را تحت تأثیر قرار می داد، به طور کلی این آیتم را هم از فکر 
و ذهن و محاسباتم حذف کردم و شرایط بی نظیری رقم خورد. االن تورمم 
مدت هاست که نزدیک به صفر است. اگر بتوانم برق را هم حذف کنم و 

بدنم را هم عادت بدهم که بدون آب زنده بماند، عالی می شود.
عالوه بر همه اینها، چندتا برنامه چندساله توسعه  هم برای خودم 
ریخته ام. قصد دارم با اشتغال زایی تولید ناخالص داخلی ام را افزایش 
بدهم. راستش چندتا سیاست انقباضی هم در برنامه ام گذاشته بودم، 
اما کمی سخت بود و داشتم اذیت می شدم؛ که آن را هم با سیاست های 
انبساطی جایگزین کردم و خیلی اوضاع بهتر شد. االن خیلی بیشتر از 

زندگی ام لذت می برم.

خ تورم من نر
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طـــنــزنـویــس
شهاب نبوی

دکتر عباس توفیق در سی و یکم  هزار و سیصد و سیزده 

کاریکاتوریست و طنزنویس
غالمرضا کیانی رشید

درمحله پاچنار تهران به دنیا آمد.بقول خودشان، ما 
محله  ازچند  یکی  هستیم.  پاچنار«  »بچه  خانوادگی 
قدیمی تهران. دلیل یکی از اسامی مستعار شادروان 
میز  نیز،  توفیق(  روزنامه  )موسس  توفیق  حسین 
حسین بچه پاچنار بود. او در دبستان های مولوی و عسجدی، درس خواند و 6ساله دبیرستان را در 
دبیرستان دارالفنون گذراند. در دبستان، بحر طویل های توفیق را برای همکالسی هایش می خواند. در 
کالس های اول دبیرستان، برای صفحه آخر توفیق، کاریکاتور می کشید. قدری که بزرگ تر شد، برای توفیق، 
مقاله می نوشت و شعر هم می گفت. در سال یک هزاروسیصدوبیست ونه برای نخستین بار کاریکاتور روی 

جلد توفیق را کشید. از بچگی به علت عالقه اش به توفیق، مستمع 
آزاد به جلسات توفیق می رفت. در سال های میانی دبیرستان در 
جلسات هیأت تحریریه شرکت می کرد. در شماره یک  هزار و سیصد 
و سی  ویک، روزنامه توفیق برای نخستین بار عکس ایشان به عنوان 
یکی از اعضای تحریریه درتوفیق به چاپ رسید. در شماره مخصوص  
سال یک هزاروسیصدوسی ویک مجله توفیق، دکترعباس توفیق 
تنها عضو بی سیبیل هیأت تحریریه بود. از شماره اول دوره سوم، 
اسفند ماه یکهزار و سیصدوسی و شش تا شهریور یک  هزار و 
سیصدوسی  ونه، سردبیر روزنامه توفیق بود. بعد از آن از سال 
مرحوم  یک هزاروسیصدوپنجاه،  تا  یک هزاروسیصدوسی ونه 
حسین توفیق، برادر دوم سردبیر این نشریه بود و عباس توفیق 
ریاست هیأت تحریریه توفیق را به عهده داشت. اسامی مستعار 
دکترعباس توفیق، خاله سوسکه، جوادآقا، آتیش افروز، شمبله 
غوره، قرتاتیل و... . ایشان یکی از برادران توفیق و گردانندگان نشریه 
توفیق در دوره سوم بود. دکترعباس توفیق تاکنون کتاب های 

»فابل های توفیق«، »چرا توفیق را توقیف کردند«، »توفیق چگونه توفیق شد«، را منتشر کرده است، که در 
ایران موجوداست. شاه و هویدا بدون معما، کتاب جدیدشان است که زیرچاپ است. داستانی از کتاب 
فابل های توفیق را انتخاب کرده ایم که به شرح ذیل است. یک روز جغد و بلبل با هم اختالف پیداکردند. بلبل 
می گفت، من بهتر می خوانم وجغد می گفت، من بهتر می خوانم! خری آن کنار می چرید، پیش او رفتند. جغد 
گفت، آقای خر! من بهتر می خوانم یا بلبل؟ خرگفت، من تاکنون صدای شما را برای قضاوت کردن نشنیده ام، 
هرکدام یک دهن بخوانید تا من قضاوت کنم. جغد خواند.... بلبل هم خواند... آن وقت جغد گفت، آقای خر! 
حاال صدای جغد بهتر است یا بلبل؟ خر دستی به پوزش کشید و گفت، البته صدای جغد! بلبل لبخندی زد 
وگفت، البته به تشخیص خر، آخرین نویسندگان توفیق بدین ترتیب بودند. ناصر پاکشیر، اسماعیل 
پورسعید، میرزاآقا تفکری، ابوتراب جلی، ابوالقاسم حالت، مهندس مرتضی خدابخش، محمد خرمشاهی، 
سیدغالمرضا روحانی، کیومرث صابری، احمد عربانی، مرتضی فرجیان، غالمرضا کیانی رشید، دکترمسعود 
کیمیاگر، مهندس محمدعلی گویا، ناصر اجتهادی، محمد حاج حسینی، پرویز شاپور، محمود گیوی، 

کیومرث درم بخش، احمد سیدنا، بیژن اسدی پور، حسین  هاشمی و...
 

شهر نگار

یه توفیق یر یادی از رئیس هیأت تحر

   بهار اصالنیراه ناهموار نویسندگی

کشف استعداد
استعداد نویسندگی من روزی کشف شد که برای یکی از جوانان 
میان  کرد.  پیدا  را  آن  مادرم  و  بودم  نوشته  عاشقانه  نامه  محل 
نعره هایش رو به پدرم گفت: »تحویل بگیر. چه ادیب هم هست بچه 
چشم سفیدت!« پدرم گفت: »کو؟ ببینم!« نامه را از دست مادرم کشید 
و خواند. برخالف انتظار بغض کرد. مادرم فریاد زد: »هیچی نمیخوای 

بهش بگی َمرد؟«
پدرم گفت: »چرا. خیلی تأثیرگذار بود باباجان.«

بعد اسمم را در یک کالس نویسندگی نوشت که استادش آنقدر 
که صدایش شنیده نمیشد. دیگر هرکس میُمرد  سیبیل داشت 
بازماندگان سفارش متن سنگ  قبر را به من می دادند. شوهر عمه ام هم 
برای تولد عمه ام کپشن اینستاگرامی غّرایش را به من سفارش می داد. 
الحق متن هایم سوتی های کل عمرش را از ذهن عمه ام شست و برد و 

رابطه شان را ریست فکتوری کرد. 

راه افتاده بود. برای تنوع  دستم در نوشتن متن های احساسی 
یکی دوبار در فمیلی گروپ تلگرام جوک فرستادم و تا با استقبال حضار 
مواجه شدم، شوهرعمه ام دستش خورد به جای خنده یک استیکر 
+99 فرستاد که منجر به فروپاشی گروه شد. یک ساعت بعد جوک هایی 
را در گروه های دیگر دیدم.  از فروپاشی گروه نوشته بودم  که پیش 

جوک هایم از ویروس کرونا هم سریع تر تکثیر شده بود.
شوهرعمه ام در همان گروه که حاال فقط خودمان دوتا در آن مانده 
بودیم، برایم نوشت: »نوسنه هاتو پده جات گنن.«البته مشخص بود 
عینکش را نزده ولی با همین جمله به جرگه مشوقین من در مسیر 

ناهموار نویسندگی پیوست.
گذاشتم.  اشتراک  به  توییتر  و  اینستاگرام  در  را  جوک هایم 
طنزنویس های معروف را هم تگ کردم تا شاید در دیده شدنم مثمرثمر 

واقع شود.
همین هم شد. حمید ماهی صفت جوک هایم را بعد از تولید صدای 

اگزوز خاور در اجرایش تعریف کرد و سالن از خنده منفجر شد.

عباس توفیق در جمع تحریریه مجله توفیق عباس توفیق

جلد مجله توفیق به قلم عباس توفیق

ع« به  معروف به »ایــرج زار
چنــد زبــان نوشــته شــده، 
ولــی هیــچ نســخه ای از آن 

موجود نیست. حتی نزد خانواده ایشان!
او دی مــاه 1320 در تهــران به دنیا آمد. به قول خانواده شــان، او 
ع در سال های 45 تا 47 در »روزنامه  کشف برادران توفیق بود. زار
توفیق« فعالیت می کــرد. برای به  دســت آوردن اطالعات بیشــتر 
سراغ آقای دکتر عباس توفیق )رئیس هیأت تحریریه توفیق( رفتم 
و در مورد ایشــان پرسش هایی به عمل آوردم. آقای توفیق اظهار 
داشتند: »وقتی در تاریخ بیســتم مهرماه 1400 خبر فوت »ایرج« 

را از زبــان آقای هادی حیدری )کاریکاتوریســت( شــنیدم، خیلی 
ع ضایعه بزرگی است.  متاسف شــدم. ازدســت دادن ایرج یکه زار
او از نوجوانــی کشــیدن کاریکاتــور را در روزنامه توفیق شــروع کرد. 
گردان ساعی شــادروان حســن توفیق بود و با هم صمیمی  از شــا

بودنــد. ایرج در مکتب توفیق بســیار آموخت و ســریع پیشــرفت 
کرد. تعداد زیادی از پشت جلدهای توفیق و برخی روی جلدهای 
ع در توفیق جلب توجه می کرد  آن مجله، کار او بود. طرح های زار

کترهایش که شیرین و جذاب بودند. به ویژه به خاطر کارا

   امیرمسعود فالح

ســال 1421 اســت و ژینــوس دارد بــرای مراســم عقدکنــان 
فردا شــبش آمــاده می شــود. آقا دامــاد، کامبیــز که 27 ســال از 
ژینوس بزرگ تر اســت، با عجله دم محل کار ژینوس می رود و از 
آبدارچی می خواهد صدایش کند. آبدارچی با صدای بلند داد 
می زنــد »خانوم  رئیــس! باباتون اومده«. ژینــوس با عصبانیت 
اول حکــم اخراج آبدارچی گســتاخ را امضا می کنــد، بعد بیرون 
مــی رود. کامبیــز بــه ژینــوس می گویــد بــرای ثبــت عقد نیــاز به 

کسیناســیون کرونــا هســت. پــدر و مــادر ژینوس  ارایــه کارت وا
کسن  گفته اند هنگامی که او هفت سال داشــته، برای اینکه وا
جانسون اند جانســون بزنــد، او را بــه اروپــا برده انــد. ژینــوس و 
کامبیز به خانه پدری ژینوس می روند که با کمک پدر و مادرش 
کســنش را از زیــر خروارهــا اثــاث قدیمــی پیــدا کننــد.  کارت وا
کســی خانه نیســت و ژینوس و کامبیز به هم نــگاه معنی داری 
می کنند و داخل خانه می شوند. دو سه ساعت بعد، کامبیز با 
عصبانیت از خانه بیرون می آید و در را به هم می کوبد. ژینوس 
هم پریشــان و گریه کنان پشــت ســرش مــی دود و می گوید: »به 
خدا خودمم نمی دونستم. نمی خواستم بهت دروغ بگم. من 

از اوناش نیستم.« کامبیز می گوید: »هرچی بین ما بوده تموم 
شــده. مــن نمی تونم بــا آدمی که مســأله به ایــن مهمــی رو ازم 
پنهان می کنه و نمی گه تا خودم خبردار بشم، زندگی کنم. خدا 
رو شــکر قبل از عقد فهمیدم وگرنه فرداش می رفتیم دادگاه.« 
درحالی کــه ذهــن مخاطــب بــه سمت وســوی دیگــری رفتــه، 
کســنی که روی زمین افتاده، زوم می کند  دوربین روی کارت وا
و معلــوم می شــود ژینــوس کــه اســمش در اصــل ملیحــه بوده 
کســن  و بعــدا عوض کــرده، همینجــا برای رفتن به دبســتان وا
کسن(  سینوفارم زده و کامبیز احتماال از این دو دروغ )اسم و وا

عصبانی شده.
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