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شهر فرنگ

تماشاخانه

زنده هستند؟  تکذیب می شود 

پیدا شد؟  تکذیب می شود

نجات یافت؟  تکذیب می شود

کمبود امکانات؟  تکذیب می شود

آتش؟  تکذیب می شود

زنده یاب ؟  تکذیب می شود

جسد؟  تکذیب می شود

امید؟  تکذیب می شود

مدیریت بحران؟  تکذیب می شود! 

اطالع رسانی؟  تکذیب می شود!
#تکذیب_کننده_ستاد_بحران #دوساله_میسازمت_وطن #خرمشهر #شهرونگ

ت | 
یس
تون
کار

و|   
پائ

سام
نا 

ستی
کری

سایت کیگل

ت | 
یس
تون
کار

چ|   
روی

ست
سم

پی

کوچه اول

نشانی کانال تلگرام شهرونگ: telegram.me/Shahrvangصفحه روزانه طنز و کارتون  |   شماره صد و سیزدهم

shahrvang@shahrvand-newspaper.ir :ایمیل صفحه شهرونگ

تزریقات

از همین فردا شروع کنیم به 
بی خیال شدن 

آیدین سیارسریع
طنزنویس
idin.sayyar@yahoo.com

»مــا از همین فردا باید دســت به کار 
شــویم« این جمله برای مــا ایرانی ها 
آنقدر حساسیت برانگیز است که نه تنها 
انگیزه ای بــرای شــروع نمی دهد بلکه 
باعث رویش ناگزیــر کهیر در اقصا نقاط 
بدنمان می شــود. تقریبا همه می دانیم 
که این جمله به همان اندازه معتبر است 
که جمله »از شــنبه شــروع می کنم« 
اعتبار دارد. شــنبه ها برای مــا زیادند؛ 
برای مسئوالن بیشتر. می گویند حادثه 
پالســکو ممکن اســت در ده ها نقطه 
دیگر از تهران اتفاق بیفتد. سرها را تکان 
می دهیم و تأسف می خوریم: نچ نچ نچ... 
دقیقا همان واکنشی که مالک ساختمان 
فرسوده و نهاد شهرداری در حین معامله 
دارند. شــهرداری پلمــپ نمی کند و به 
مالک می گوید کــه ادامه فعالیت در این 
ســاختمان خطرناک اســت. مالک سر 
تکان می دهد: نچ نچ نــچ... حاال چه کار 
کنیم؟ دســتی که قبال یک ذره شرم و 
حیا داشــت و از زیر میــز می رفت، روی 
میز می آید و می گویــد خب حاال بدون 
شــوخی، چقدر؟ و قضیه با ذکر صلواتی 
فیصله پیدا می کند. امــروز که کار از کار 
گذشته، می گویند از فردا باید به فکر آینده 
باشیم. آدم یاد کارشناسان فوتبال می افتد 
که بعد از شکست های ملی به تلویزیون 
می آیند و می گویند بایــد از همین فردا 
روی فوتبال پایه کار کنیم! ما هم انصافا 
بیکار نمی نشینیم و آن قدر روی فوتبال 
پایه کار می کنیم که بوی فسادش چنان 
بلند شــود که از فردایش کارشناسان به 
تلویزیون بیایند و بگویند: این تن بمیره 
دیگه روی فوتبال پایه کار نکنید! واقعیت 
این اســت که درآمدزایی به هر قیمت و 
تفکر کوتاه مدت ما را تبدیل به موجودات 
خنده دار و قابل ترحمی کرده است. پول 
می دهیم )می گیریم( تا غیراســتاندارد 
بســازیم، پول می دهیم )می گیریم( تا 
طبیعت را نابود کنیــم و درنهایت با یک 
لرزش کوچک تمام آن اموال را می گذاریم 
و فرار می کنیم. مدت هاست کارشناسان از 
بحران آب و سست شدن زمین می گویند و 
مسئوالن هم گویا تصویر دارند ولی صدا را 
ندارند. اینها به کنار، آدم به زلزله احتمالی 
تهران که فکر می کنــد، قلبش می رود 
روی ویبره. ما که با ریزش یک ساختمان 
و آتش گرفتنش اینگونه دگرگون شدیم، با 
فعال شدن گسل های تهران چه می کنیم؟ 
قرار است با گســل صحبت کنیم، پا داد 
البی کنیم؟ پول چایی گسل را می دهیم؟ 
یا فالنی را به ریاست جمهوری می رسانیم 
که زلزله نیاید؟ امیدوارم متهم به تشویش 
اذهان عمومی و ایجاد رعب و وحشــت 
بین مردم نشوم ولی جسارتا کارشناسان 
می گویند هر 150 ســال در تهران یک 
زلزله می آید و آخرین زلزله پدرومادردار 
هم 170 ســال پیش در تهــران آمده و 
االن هم خطــر بیخ گوش ما قــرار دارد. 
فکــر کرده ایم که قرار اســت با این یکی 
چکار کنیم؟ مایی که مسئولیتی داریم، 
از مهندس ساختمان تا مدیر شهرداری 
و دولت و... آیا گمــان می کنیم خودمان 
کالغی، کفتری پرنده ای چیزی هستیم 
که اگر اتفاقی روی زمین بیفتد، ســریعا 
بال می زنیم و پــرواز می کنیم؟ آیا حس 
می کنیم طبیعت با ما شــوخی دارد؟ آیا 
فانتزی حماسه ســازی و افتخارآفرینی 
داریم که جان مردم و آتش نشــان و... را 
فدای بی فکری و طمع کاری های خودمان 
می کنیم؟ جســارتا یک نکتــه را جهت 
یادآوری عرض می کنم: زلزله بم 26 هزار 
قربانی داشت و همان شدت زلزله در ژاپن 
یک نفر قربانی که آن هم در اثر حمله قلبی 
جان ســپرد! پس بیاییم از همین فردا ... 
هیچی ... بی خیال ... از فردا به همین روند 
خوردن و کنَدن از هم ادامه دهیم. رأی ما 

هم دکتر فالنی!

زورخونه

فاضل ترکمن
طنزنویس

دهقان فداکار با آستینش آب دماغش را پاک 
کرد و بعد با بغض گفت: »من فقط یه تی شرت 
پاره آتیش زدم و واســتادم جلوی قطار!« ساالر 
عقیلی گفت: »ناِم جاویِد وطن...« یغما گلرویی 
با عصبانیت دستی توی جنگل موهاش کشید 
و به ســاالر عقیلی گفت: »تو یکی دیگه حرف 
از وطن نزن!« ســاالر عقیلی همچنــان ادامه 
داد: »صبِح امیِد وطــن...« یغما گلرویی گفت: 
»خجالتم نمی کشــه، یه روز می ره »من و تو«، 
یه روز می ره »بی بی ســی«، یه روز می ره... هر 
جا باد بیاد دیگه؟!« ســاالر عقیلــی گفت: »تو 
چرا دردت اومده؟!« ســندی گفــت: »حق با 
یغماســت! من جای تو بودم، یه مدت خودم رو 
تو ِگل می پلکوندم و روی تحریرام کار می کردم 
تا آبا از آسیاب بیفته.« یغما گلرویی گفت: »مردم 
که آلزایمر ندارن!« دهقان فداکار گفت: »یه کلمه 
دیگه حرف بزنین، عالوه بر تی شرت، شلوارمم 
آتیش می زنما!« پترس گفت: »منم انگشــت 
خودمو قطــع می کنم که اگه ســیل اومد، آب 
ببرتون!« بعد پترس آرام آرام جلو آمد و دهقان 
فداکار را بغل کرد و گفت: »برای آتش نشــان ها 
دپرس شدی؟!« دهقان فداکار گفت: »می دونی 

پترســی، اگه من تی شــرتمو آتیش زدم، اونا 
خودشــونو آتیش زدن که مردمو بیارن بیرون 
از ساختمون پالســکو. پس فداکار اونا بودن نه 
من...« خبرنگار صدا و سیما گفت: »همه سرپایی 
مداوا شــدن!« مهدی چمران گفت: »تازه بارها 
تذکر داده بودیم که پالســکو به زودی جزغاله 
می شــود!« یغما گلرویی گفت: »بسه دیگه! با 
جفت تون هستم! سرپایی! ســرپایی! سرپایی 
چی کار کردین؟! شما دکتراتون خوابیده زدن 
کیارستمی، کارگردان به اون خفنی رو کشتن، 
بعد سرپایی چه کاری از دستشون برمیاد؟! بعدم 
آقا چمران! اگه یه کتابفروشــی، خدایی نکرده 
یه کتاب منو بفروشه، پلمپش می کنین به زور، 
اون وخ نمی تونستین دستور پلمپ پالسکو رو 
بدین با این همه آگاهــی همه جانبه از جزغاله 
شــدنش؟!« نقی معمولی گفت: »مگه داریم؟! 
مگه می شــه؟!« قالیباف با کاله ایمنی و با کلی 
اخم و تخم خودش را از البه الی جمعیت به جلو 
رساند و گفت: »کاش شهردار مشهد می شدم!« 
احمد مسجدجامعی گفت: »اصال کی به تو گفت 
بیای تهران؟!« هیچ کس گفت: »دید من گفتم 
»هر چی که توش می بینــی، باعث تحریکه«، 
اومد یه وخ از قافله جا نمونه! حاال وقتی یه آهنگ 
ســوزناک راجع به آتش نشــان ها و بی کفایتی 
شــهرداری خوندم، حســاب کار دستش میاد 
به موال!« بهروز افخمی گفت: »تا من هســتم، 
هیشــکی نمی تونه به هنر این مملکت خیانت 

کنه! من با دگرباشــی مخالفم!« یغما گلرویی 
گفت: »یه کلمه هــم از مادر عــروس! تو چی 
می گی اصال؟! دگرباشی رو می دونی با کدوم گاف 
می نویسن؟! کی حرف از دگرباشی زد؟!« بهروز 
افخمی گفت: »من اون قدر متعهدم که صدسال 
پیش راجع به آتش نشــان ها سریال ساختم!« 
یغما گلرویی گفت: »به قول رفیقت، فراســتی، 
اون قدر مقوایی بود ســریالت که هیشکی ندید 
اصال! بودجه حروم کن!« مسعود فراستی گفت: 
»حاال بهروز االن که دوربین »هفت« نیســت، 
ولی خداوکیلی سریالت درنیومده بود!« بهروز 
افخمی گفت: »پدر منو درآوردی تو!« فریدون 
جیرانی آن قدر خندید که چشم هاش محو شد 
و بعد گفت: »حاال دیگه همــه قدر هفت زمان 
منو می دونن! هــوی بهروز! من اگــه »روباه« 
ساخته بودم، دیگه اصال روم نمی شد حتی اسم 
اصغر فرهادی رو تلفظ کنم، بعد تو بهش فحشم 
می دی؟! خیلی پررویی واال!« و بعد دوباره زد زیر 
خنده و چشم هاش کامال در افق محو شد! بهروز 
افخمی گفت: »حقشه! بازم فحش می دم! چرا 
به من اسکار ندادن؟!« یغما گلرویی گفت: »یه 
آتش نشان اختصاصی باید بیاد تو رو خاموش کنه 
فقط حســود بدبخت! به چیت جایزه می دادن، 
»آذر، شــهدخت، عمه، عمو، ننه و دیگران؟!« 
فریــدون جیرانــی این بار آن قــدر خندید که 
خودش با چشم هاش کال  محو شد و فقط صدای 

قهقهه هایش می آمد!

بانک
| علی اکبر محمدخانی| نفس ها حبس شدند، نوبت به آزمون رسیده بود. سیاوش 
رو به آســمان کرد. یک راه بیشتر پیش پا نداشت. پریدن با اسب از روی آتش. اسب 
بی تاب تاختن بود. آتش حکم بر بی گناهی می داد. سیاوش نفسش از سینه رهانید. 
اسب روانه آتش شد. شعله ها زبانه می کشیدند. اسب به روی آتش پرید. نه آنچنان که 
می باید. پای حیوان می لنگید. هرچه در توان داشــت اما، درپریدن به کار گرفت. تا 

بی گناهی راهی نبود. تا آنسوی آتش. 
ناگهان اسب در آسمان شیهه ای کشید. سیاوش ابرو در هم کشید. راه بسته بود. 
خالیق موبایل به دست آن سوی آتش منتظر فرود اسب و سیاوش بودند. فردوسی هم 
بود. پیرمرد نشسته فیلم می گرفت. راه بر سیاوش و اسب بسته بود. نه راه پس بود و نه 

راه پیش. تنها یک راه مانده بود. میان آتش. 
 سیاوش اما 
 پرواز کرد...

کاوس بر سر ســودابه می کوبید، سودابه بر ســر کاوس می کوبید، اما چه سود، 
سیاوش دیگر نبود...

کوچه دوم

تراژدی
شهر خم شد زیر باَرش ناگهان  روز اول غصــه ها آوار شــــد    
شعــله ها باال گرفت از بینشان روز دوم چون جگرها سوختند 
سوگ مظلومیت آتش نشــان! روز ســــوم ابر هم باریــد در  

اخالل
می کنـد تکذیب، آن را بی دوام هست برخــی از خبرها ناتمام  
لرزه انــدازند بر مــا هرکــدام شایعـــات تلخ پیدا می شــوند  
تـا در استانبول نمایی ازدحــام نیست اما این دلیل  ای هموطن  
جای سلفی نیست این بازار شام توی دست و پای مأموران نپیچ  
از پشیمـانی چه سود ای بامرام؟ می کنــی اخـالل در امدادهــا  

| ارمغان زمان فشمی|  | احمدرضا کاظمی| 

دهقان فداکار استعفا کرد!
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