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پ�ی را گفتم: به ما شد عرصه تنگ                                                                      تـوی دنیـــای پر از اندوه و جنـــگصفحه روزانه طنز و کارتون  |   شماره پانصد و چهل و هفتم
جز شکیبــا�ی چه باشد راهــکار؟                                                                      خنده کرد و داد پاسخ: »شهرونگ«

instagram.com/shahrvang1 :نشانی اینستاگرام شهرونگ

گمشدگان
»شهرونگ«  نام دیگر کتاب ها را پیشنهاد می کند

دلواپسان: خشم و هیاهو
    رئیس بانک مرکزی: کیمیاگر!               

    وزیر ارتباطات: جین پوش وارد می شود!
    وزیر صنعت: زنده باد پراید 

    رئیس سازمان محیط زیست: بر خاک رفته
     احمدی نژاد: عقاید یک محمود
    مومیایی: در باب فوائد مومیایی

#کانون_نویسندگان_مسئول #طنز_هم_بنویسید #شهرونگ

ربیعی وزیر استیضاح شده رفاه، نام کتاب جدیدش را »زنده باد استیضاح« می گذارد

تماشاخانه

|  احمدرضا کاظمی|

یک دستگاه تیبا :

 لطفن
 از این به بعد

 منو »مورانو«
صدا کنین 

یک دستگاه پراید :

قالپاقااااااااااام !

nana.jamshidi@gmail.com|    نازنین جمشید                ی  |   کارتونیست |

صفحه آخر شنبه  17 شهریور 1397 |  سال ششم |  شماره  1493

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/00

اتمامصفحهآرایی
16/30

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

shahrvang1@gmail.com :ایمیل صفحه شهرونگ

اول هفته ها با مومیاییماشین نویس
قبر اجاره ای  |مومیایی|  چنــد وقت پیش یک نفــر از بچه های خدمات 
قبرستان آمد و گفت: »ببین مومی، یه ایده خفن دارم برا پول درآوردن. هستی 
یا نه؟« گفتم: »مومی عمته، ولی اگه پول خوب توش هست، بگو.« گفت: »یکی 
رو می شناسم که تو بیزینس نوزاده. دســتش به خیره. پوشک و شیر خشک نگه 
می داره برای بچه ها. ولی انبارش دیگه پر شــده. جا نداره.« گفتــم: »خب، من چی کار کنم؟« 
گفت: »بیا و چند روز قبرت رو اجاره بده. پوشــک ها رو بیاریم تو قبرت جاساز کنیم.« دیدم کار 
خوبی است. قبول کردم. ناچار شب را بیرون قبر خوابیدم که دیدم نصف شب چند نفر با اسلحه 
حمله کردند که پوشک ها را ببرند. داشتم جلوی آنها را می گرفتم که از آن طرف پلیس ها آمدند. 
فکر کردم دزدها را می خواهند بگیرند، اما من را به جرم احتکار پوشک گرفتند. گفتم: »احتکار؟ 
چند تا دونه پوشــک مگه قیمتش چقدره؟« وقتی آقای پلیس قیمت پوشــک را گفت؛ خودم 

به صورت خودجوش دستبند را زدم به دستم.

|  احمدرضا کاظمی | 

پیانو زدن یک نقاش، به لطف 
وزارت ارشاد!

شهرام شهید                ي
طنزنویس
shahraam_shahidi@yahoo.com

پیر بوردیو جامعه شناس، انسان شناس، 
فیلســوف و قهرمان ضدجهانی شــدن 
است. وی در جایی گفته است: »ما دیگر 
واقعیت نمی خواهیم. به ما وعده بدهید.« 
به نظرم بهتر اســت این انسان شــناس 
برجســته جهــت تکمیــل تحقیقات و 
پژوهش هایش سفری سرزمین خوبمان 
ایران، داشــته باشد. او در ســرزمین ما 
خیلــی چیزها خواهد آموخت و مســیر 
زندگی اش تغییر خواهد کــرد. در واقع 
زندگی پیر بوردیــو به دو دوره قبل و بعد 
از سفر به ایران تقســیم خواهد شد و یاد 
خواهد گرفت هرچــه دم دهنش می آید 
لزوما گزاره  درســتی نیست و نباید آن را 

بر زبان بیاورد. 
در یک آگهــی خواندم یــک کلینیک 
دامپزشکی اعالم کرده برای صدور شناسنامه 
حیوان خانگی نفر را با شناسنامه به در منزل 
متقاضی اعزام می کنــد. کجایش عجیب 
است؟ این که در شهری که سگ صاحبش 
را نمی شناسد شناسنامه صادر می کنند که 
صاحابش سگ را بشناسد و اال کسی با حقوق 
حیوانات و حق شناسنامه داشتنشان زاویه 

ندارد.
در اتوبوس یکی فریاد زد: »آقایان من کیفم 
را با هــزار دالری که همیــن االن از میدان 
فردوسی خریده بودم گم کرده ام. اگر عزیزی 
کیف من را پیدا کرد صد هزارتومان مژدگانی 
به او خواهم داد.« یک نفر از ته اتوبوس فریاد 
زد: »خانم ها و آقایان، من بابت پیدا شــدن 
این کیف و تحویل دادنش به من، صد دالر 
مژدگانی می دهم!« حــاال خودمانیم رفتار 
کســی که از ته اتوبوس فریاد زد شما را یاد 

برخی تصمیمات  مسئوالن  نمی اندازد؟
آدم گاهی الزم اســت حرف هایی که 
می خواهد به برخی مقامات بزند در قالب 
جــوک و لطیفه و ... بزند. حــاال چرا این 
حرف را زدم؟ چون یاد این جوک اروپایی 
افتادم. یک سیاستمدار اروپایی که اتفاقا 
گاهی هم در ســالن های موســیقی آواز 
می خواند روزی به دوست روزنامه نگارش 
که از بد حادثه طنزنویس هم بود گفت:» 
وقتی آواز می خوانم نمی دانم دست هایم 
را چه کار کنم.« دوســت طنزنویســش 
گفــت:» بهتریــن کار ایــن اســت که 
بگذاریشــان جلوی دهانت!« حاال شما 
خودتان این لطیفه اروپایی و عرایض اول 

من را به هم ربط دهید. 
یکی از مقامات وزارت ارشاد هم در یک 
بعدازظهر گرم به عیادت عزیز هنرمندی 
رفته بود و در پاســخ گالیه های هنرمند 
مردمی گفته بــود: »ما صندوق حمایتی 
برای هنرمندان تاســیس خواهیم کرد. 
مثال شما بعد از تاســیس این صندوق و 
عضو شدن در آن می توانید برای اجرای 
برنامه هایتان وام بگیرید و با خیال راحت 
بروید روی صحنه و پیانــو بزنید.« عزیز 
هنرمند در جواب مقام مسئول گفته بود: 
» چه جالب. نمی دانســتم این صندوق 
حمایتی معجزه می کند« مقام مســئول 
وزارت گفته بود:» معجــزه؟ این قدر به 
این صندوق ایمان آوردیــد؟« هنرمند 
روایت ما هم جــواب داده بــود :» بله...

بله... چون من نقاش هستم و تا حاال هیچ 
سازی دســتم نگرفتم. اما صندوق شما 
مرا می فرستد روی اســتیج، پیانو بزنم. 
اگر این کار شــما معجزه نیست باید چه 

اسمی روی آن بگذارم؟«

خبر:ششمیلیونبازدیدازسایتسایپابرایخریدپرایدانجامشد


