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شهر فرنگ

اینترنت را قطع و 
تلگرام و اینستارا فیلتر کنید! 

شب یلدا گرم بشه!

کوچه دوم

هادی حیدری|   دبیر گروه شهرونگ | 

کوچه سوم کوچه اول

تقاضای مردم از وزارت قطع ارتباطات
گمشده ها

تفأل به حافظ برای سیاستمداران

شهرام شهید                ي
طنزنویس
shahraam_shahidi@yahoo.com

درفرهنگ ایرانی امشب، شب یلداست. 
منتها ما چون شــب به دورهم نشــینی 
خانوادگی عادت داریم، بنابراین شب یلدای 
اداری را با همکاران و مسئوالن و غیره صبح 
به جا می آوریم. یکی از سنت های خوب یلدا 
تفأل زدن به دیوان حضرت حافظ اســت. 
برای همین ازهمه خواستیم یک به یک نیت 
کنند و فالشــان را از حضرت حافظ و شاخ 
نباتش درخواست کنند تا فال شب چله شان 
را بگیریم. نفر اول رئیس سازمان صداوسیما 
بود که خیلی اتفاقی داشت از کنار ستون ما 
می گذشت و ما دعوتش کردیم بیاید داخل 
دور هم باشیم. بعد از این که نیت کرد، دیوان 

حافظ را گشودم و این شعر آمد: 
ســال ها دل طلب جام جم از ما می کرد/ 
و آنچه خود داشــت ز بیگانه تمنا می کرد/ 
گوهری کز صدف کون و مکان بیرون بود/ 

طلب از گمشدگان لب دریا می کرد
بعد از فال جناب علی عسگری قیافه حق 
به جانبی گرفت و گفت: خب حاال معنیش 
یعنی چی؟ تفسیرش چیه؟ عده ای بِر و بِر 
همدیگر را نگاه کردند. ایشــان باز پرسید: 
چیزی شــده؟ فالــش خیلی بــد بود که 
نطقتان کور شده؟ باالخره یکی جرأت کرد 
و گفت: نخیر. کجاش بــد بود؟ خیلی هم 
فال دل انگیزی بــود. اصال عجب فالی بود! 
ببینید حافظ فرموده، سال ها می خواسته 
شرایط جوری فراهم بشود که دو تا برنامه 
درست و درمان در صداوسیما ساخته شود 
که بنشیند آنها را تماشا کند اما این قدر هی 
هفت و دورهمی و این چیزها به خورد ملت 
داده اند که همه رفته اند ســراغ شبکه های 
بیگانه و چرت وپرت نــگاه می کنند و االن 
کار به جایی رســیده که کــوزی گونی را 
بهتر از موالنا و شمس می شناسند. صدای 
ناشناسی گفت: اگر راست میگی، درمورد 
صدفش هم بگو. اولــی گفت: میگم. ببین 
حافظ میگه صدف طاهریان گوهر نیست. 
گوهر، افراد دیگری هســتند که از صدف 
بیرون ترند و باید تو سواحل غربی تر ترکیه 

جست وجویشان کرد.
دیدم با این تفســیرها اوضاع دارد قمر 
درعقرب می شود. از جناب ظریف خواستم 
ایشان نیت کنند که فال ایشان را بگیریم. 

بعد از نیت تفأل زدم و چنین آمد: 
یارب این نوگل خندان که ســپردی به 
منش/ می ســپارم به تو از چشــم حسود 
چمنش/ گرچه از کوی وفا گشــت به صد 
مرحله دور/ دور باد آفــت دور فلک از جان 

و تنش
این را دیگر خودم می توانســتم تفسیر 
کنم. ادامــه دادم: به به نــوگل خندان که 
حتما همین برجام است که یارب آن را به 
شما سپرده و شما هم از چشم حسود چمن 
باید دوباره حفظ و حراستش را به خود ذات 
حق بسپارید که دیگر با ظهور ترامپ کاری 
از کسی برای نگهداری اش برنمی آید مگر 

خود خدا.
یکی از توی جمــع پرســید: گرچه از 
کوی وفا گشــت به صد مرحله دور، یعنی 
چی؟ یکی از همکاران جــواب داد: همین 
بی وفایی های اخیر به برجــام را می گوید. 
عینهو این بازی های رایانه ای، برای حفظ 
برجام از صد مرحله و خوان گذشــته اند اما 
این بازی که تمامی ندارد. هی می روی دور 
بعد می بینی اوه یک حریف قدرتر روبه رویت 
ایستاده. خالصه تا گوساله برجام گاو شود، 

دل صاحبش آب شود! 
نفرسومی که فالش را گرفتیم، میرسلیم 
بود که تا اعالم شد نامزد حزب موتلفه است، 
فرداش گفتند نه هنوز ایشان نامزد نهایی 
نیست و حرفشان را پس گرفتند. تا دیوان 
را باز کردیم، آمد: یاری اندر کس نمی بینم 
یاران را چه شــد/ دوســتی کی آخر آمد؟ 

دوستداران را چه شد؟
این قدر فالشان گویا بود که دیگر نیاز به 
شاهد و تفســیر و تعبیر هم نداشت. برای 
همین ایشان سر درجیب مراقبت فرو برد 

و خرامان خرامان در افق محو شد.

زیر کریس

مونا زارع
طنزنویس

شــب یلدای امســال در آن یک دقیقه 
بیشــتر پای چپم شکســت! شــب یلدای 
پارســال عمه ام مرد. شــب یلدای دو  سال 
پیش ســقف حمام ریخت. حاال سقف مهم 
نیســت، مهم این بود کــه عموجان تویش 
بود. بودنش هم باز مهم نیســت. مســأله 
این اســت که حیایش نمی گذاشت از زیر 
آجرها درش بیاوریم،  همین شــد که او هم 
تمام کرد. حــاال این که لخــت زنده اش با 
لخت مرده اش برای بقیه چه فرقی می کرد، 
هنوز هم برما پوشیده است. همین سلسله 
را بگیرید تا برســد به روز تولد من که شب 
یلدا بود. نه این که حاال استثنائا تولدم اتفاق 
مبارکی باشــد. نه! اصال از همان روز شروع 
شد که من را با یکی دیگر توی بیمارستان 
عــوض کردند. خیلی هم بد اســت که آدم 
همه چیز یادش بماند، امــا مغز من بخش 
فراموشــی اش کار گذاشته نشده. شب یلدا 
که مادرم من را به دنیــا آورد یا به عبارتی 
خودم به دنیا آمــدم، چون مامان آنطور که 
باید و شــاید زور زدن را در شــأن شخیص 
یک زرگرافشان نمی دانست، تالشی نکرد و 
خودم با پای خــودم به دنیا آمدم و با آمدنم 

همه جــا خوردند. موهای آبــی ام خاندان 
را بــه هم ریخت. مــن اولین نــوه خاندان 
زرگرافشــان بودم که شبیه شان نبودم. آن 
موقع ها هم مثل االن نبود کــه بگویند بلو 
ایز ِد وارمست کالر! فکر می کردند درجه ای 
از عقب ماندگی است. همان شب پدربزرگ 
گفت با یــک نوزاد دیگر عوضــم کنند. بابا 
گفت تابلو بازی اســت. پدر بــزرگ زد توی 
گوشــش و گفت »تابلو قیافــه بچته.« بابا 
گفت »دو، سه دقیقه دیگه صبحه، نمیشه 
تو روز روشــن.« پدرجان یک بار دیگر زد 
توی گوشش و گفت »امشب یلداست. وقت 
زیاده. چهار، پنج دقیقه دیگه صبحه« و بابا 
قانع شد و من را با همکاری یکی از پرستارها 
عــوض کردند و خاندان زرگرافشــان با آن 
دک و پز و چیتان فیتــان صبح زود فلنگ 
را از بیمارســتان می بندند. صبح که بیدار 
شــدم، چهاردهمین نوه خانــواده کمالی 
بودم. پدرم آقای کمالی هندوانه فروش بود 
و شب یلدا کنار جاده کرج هندوانه فروخته 
بود و صبحش فهمیده بــود که زنش فارغ 
شده. چشــم هایش هنوز یادم است وقتی 
قیافه من را دید، با چشــم های ســرخش 
مامان را نگاه کرد و آب گلویش را قورت داد 
و گفت: »به کی رفته؟« مامان هم اشــکش 
را پاک کرد و گفت: »به خودت سر جدم!« 
بابا دوباره نگاهم کــرد و گفت: »ملیحه این 
جون میده واســه تبلیغ میوه فروشی! کی 

بچه با موی آبی دیده؟ همه صف میکشــن 
واســه دیدنش« یعنی می خواهــم بگویم 
عظمت باید در نگاه تو باشــد نه چیزی که 
به آن می نگری. اســمم را به خاطر آن شب 
و موهای آبی ام گذاشــتند یلــدا. صبح ها 
می رفتم میوه فروشــی و مــردم می آمدند 
نگاهــم می کردند و عصرها هــم توی یک 
برنامه عروسکی نقش باکتری گیر کرده الی 
دندان ها را بازی می کردم. استعداد خاصی 
هم الزم نداشــت. فقط کافی بــود بین دو 
دندان اسفنجی بزرگ بخوابم و یک مسواک 
بیاید روبروی دوربین شعر بخواند و بعدش 
با برسش بزند توی سرم و از حال بروم. از آن 
موقع تا امروز حــال و اوضاع مالی مان بهتر 
شــده. چند باری هم خانواده زرگرافشــان 
آمدند از دور نگاهم کردنــد و برای جبران 
از بابا هندوانه خریدند. اما آخرین باری که 
نشانه ای ازشــان دیدم امروز توی دانشگاه 
بود. پسرشــان یــا درواقــع جایگزین من 
همکالســم شــده. موهایش را آبی کرده و 
روی گوش و چانه اش میخ فرو کرده و یک 
اژدها از پشــت گردنش خالکوبی شــده تا 
نمی دانم کجا. دارد برایمان تعریف می کند 
شــب یلدا پدربزرگش یک وانــت هندوانه 
ریخته توی اســتخر و بساط پول پارتی اش 
را به هم ریخته! گوشــی ام را نگاه می کنم، 
بابا پیامک داده »یلدا، هندوانه های امسال 

خوب فروش رفت، زود بیا خونه....«

monazare8@gmail.com

شهرونگ| شب یلدا، یکی از آخرین شب های باقیمانده از سنت های ایرانی است که مانند شب 
عید و شب جمعه برایمان باقی مانده است! ما حتما برای آیندگان تعریف خواهیم کرد که شب یلدا 
شبی بوده در آن کمی آجیل نزدیک خودمان می گذاشتیم و دور هم به انداختن عکس سلفی با 
خانواده می پرداختیم و کراپ شده آنرا در اینستاگرام می گذاشتیم و سپس در کنار بقیه اعضای 
خانواده به چک کردن آخرین پست های تلگرام و توییتر و اینستاگرام مشغول می شدیم! برای 
اینکه این چیزهایی که گفتم را برای آیندگان تعریف نکنیم و کمی از سنت های گذشته برای آن 
بدبخت های آینده باقی بماند، تعدادی طنز و کارتون ویژه شب یلدا برایتان تدارک دیدیم که شب 

یلدا بنشینید و دور هم بخوانید!

فقط یک دقیقه بیشتر!

تماشاخانه salmantaheri@gmail.com|  سلمان طاهری  |   کارتونیست |

| علی اکبر محمدخانی| اون روزی از قطب شمال زنگ زدند که پاشو بیا شب 
یلدایی پیش هم باشیم، تا بعدش صبح بریم کله پاچه بزنیم. من هم که عاشق 
کله پاچه، پا شدم رفتم قطب شــمال. اونها هم تا من رو دیدند، چند تا صندوق 
انار گذاشــتند جلوم، گفتند: پس بی زحمت چندتا انار هم دون کن، دور همی 
بخوریم، تا بعدش صبح بریم کله بزنیم. منم سریع شروع کردم به دون کردن انار. 
حاال هی من انار دون می کردم، می ریختم توی کاسه، هی اونا نمک می پاشیدند 
و می خوردند. یه چند ســاعتی که گذشــت دیدم خیلی خسته شدم، گفتم: 
ببخشید تا صبح خیلی مونده؟ یکی شون که همین جوری انار می خورد، گفت: 
نه بابا، شیش ماه بیشتر نمونده. بعد هم با خنده پرسید: کی خسته ا ست؟ منم با 
انرژی بلند جواب دادم: دشششمن و به دون کردن انار ادامه دادم. می خوام بگم 
یه جاهایی شب یلدا خیلی طوالنیه. بی خودی به شکمتون وعده کله پاچه دم 

صبح ندید.

به ما مستضعفــــان بینوا چه؟ شب یلدا شده اما به ما چه؟   
برای اغنیـــــا باشد، به ما چه؟  گــران باشد انار و هندوانه  

  
چرا گریان شدی؟ غوغاست امشب  پدرجان، جشن ها برپاست امشب 
چــرا یک عده شاد و ما غمینیـم؟  عزیـــز من! شب یلداست امشـب!

  
اوضاع زندگیم پر از چوله چاله)!( بود یلــدا رسید و دل من پر ز نــاله بود 
»روزی ما ز خواِن َقَدر، این نواله بود«! گفتم تفألی بزنم خواجه را که گفت:  

| ارمغان زمان فشمی| 
| احمدرضا کاظمی|

 پول می رود ز دستم! صاحب دالن! دالرا!
دردا که نرخ مسکن! بسیار رفته باال!

ما ورشکستگانیم! یارانه  را بِواریز! 
باشد که بازبینیم، چندین سبد ز کاال!

ای صاحب فال! چندی ست که به خاطر نوســانات بازار ارز دچار ضرر و زیان 
بسیار شده ای! صاحبخانه ت هم کرایه را باال برده و گفته تا آخر برج وقت داری 
یا پول جور کنی یا ِهری!، سوئیِت مسکن مهِر وسط کویر لوتی که ثبت نام کرده 
بودی هم دارد هم قیمت یک آپارتمان دوبلکِس سه خوابه توی زعفرانیه پایت 
درمی آید. در این اوضاع نابسامان هیچ راه پیش و پسی نداری! انگار که مته توی 
چشمت گیر کرده باشد! تنها باید چشم امید به 45 هزارتومان یارانه نقدی داشته 

باشی و آرزو کنی دولت باز هم سبد کاال توزیع کند!
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    وزارت کشور: 
برگزاری تجمع شب یلدا جلوی سفارتخانه های خارجی ممنوع است!

    روزنامه پیکان: شب یلدا بر اثر انحراف مدار زمین از خورشید به وجود 
می آید که این میزان انحراف تا قبل از این دولت بی سابقه است!

    باهر گونه شاهنامه خوانی بدون مجوز برخورد خواهد شد!
    یک شادوماد:  شب یلدا و بهترین و مناسبترین شب برای برگزاری عروسی است!

    پیشنهاد انداختن سفره هفت میم: 
مهره مار، مار، ماه، ماهی آبی!، ماتیک، موز، مودم! 
    ماهی قرمز جزو ملزومات سفره شب یلدا نیست!
 #کاش_این_مسئوالن_انار_دلشان_پیدا_بود

#انارانار_بیا_به_بالینم   #شهرونگ


