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    مردم تهران: حالم مون رو بهم زدی، مگه نمی بینی سر سفره نشستیم؟!

    بادمجان: من پاکم، خودمو قاطی این آلودگی ها نکردم!
    سبزیجات: ما هم پاکیم، اصال شنبه بریم آزمایش بدیم!

    یک گاو: من گاوم شما چرا این سبزی ها رو به خوردم می دید؟
    مومیایی: می گم خیارها جدیدا مزه آمونیاک می ده!
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شهرام شهیدی
طنزنویس

پدرم گفت: اینها دیگه چیه؟ چشمم روشن. 
تراکت تبلیغاتی نامزدهای آمریکایی دستت چه 
می کند؟ پسر، تو آخر دودمان ما را بر باد می دهی. 
برادرم گفت: من کار بدی نمی کنم و قصدم 

نابودی آمریکاست.
پدرم داشت شاخ درمی آورد. پرسید: 

نابودی آمریکا؟ با این تراکت های دردسرساز؟ 
برادرم خندید و گفت: من مو می بینم و 
شما پیچش مو. مگر نشنیده اید دونالد ترامپ 
گفته اگر دموکرات ها در انتخابات کنگره پیروز 
شوند، آمریکا ونزوئال می شــود. خب، ما باید تا 
می توانیم برای پیروزی دموکرات ها تبلیغ کنیم. 

پدرم خون، خونش را می خورد. پرید به 
برادرم که: تو کی می خواهی سر عقل بیایی؟ 
پسر! کدام حرف ترامپ تا حاال درست بوده که 
این دومی اش باشــد؟ تو چرا عقلت را می دهی 

دست او؟ 
عمه خانم گفت: حــاال دعوایش نکن. یک 
چیزی گفــت رفت پی کارش. تــو هم به جای 
اینکه هی بروی تو این کانال مانال ها به جایش 
اخبار صداوسیما را نگاه کن که کمی به روز باشی؛ 
مثال من کلی لذت بردم وقتی دیشب کارشناس 
یکی از شبکه ها تحلیل می کرد که به چه دلیل 
قذافی سرنگون نخواهد شد. پدرم منفجر شد: 
دیشب؟ برنامه زنده بود؟ کارشناس بود؟ قذافی 
را می شناخت؟ فکر می کرد قذافی بستنی است 
یا نوعی ماکارانی؟ اصال از این به بعد هیچ کس در 
این خانه خبرها را پیگیری نمی کند. خودم حس 
کنم الزم  است خبری را بدانید، همین جا وسط 

خانه با صدای بلند به سمع و نظرتان می رسانم.
برادرم گفت: می شــود به عنوان نمونه یک 
مثال بزنید ببینم شــما چه خبری توجهتان را 

جلب می کند؟
پدرم بادی در غبغب انداخت و سرفه ای 
کرد و گفت: مثــال این خبر کــه حریرچی، 
سخنگوی وزارت بهداشــت گفته متوسط قد 

ایرانیان 12/8 سانتیمتر افزایش یافته است.
برادرم خندید و گفت: ایرانی ها از بس رو 
نوک پنجه ایستادند تا سرشان از خط فقر باالتر 
برود، قدشان رشــد کرده. پدرم گفت: هرهر...
خندیدم. پسر لوس. از بروبچه های شهرونگ هم 

بی مزه تری.
برادرم اما کم نیاورد و گفت: پدرجان! شما 
چرا با من برخورد می کنــی؟ خب، خبری که 

دادی قابلیت شوخی کردن داشت.
پدرم گفت: نخیر. من هر خبری بدهم چون 
ذهن تو درگیر شــوخی و بگوبخند است فوری 
از آن یک ســوژه برای مســخره کردن درست 
می کنی. می گویی نه. بفرما. این هم یک خبر ناب 
دیگر. محمدرضــا باهنر گفته در مجلس جراح 

قلب نمی خواهیم.
برادرم سرخ شــد، سفید شد، کبود 
شــد. پدرم گفت: بیا. معلوم اســت یک 
چیــزی می خواهــی بگویی. بنــال ببینم. 
برادرم گفت: خودتان اجازه دادیدها. خب، 
حاال که مجلــس جراح قلــب نمی خواهد، 
بــه چــه متخصصــی نیــاز دارد؟ ارتوپد؟   

چشم پزشک؟ دندانپزشک؟
پدر فریــاد زد: بس کن. بــا همه چیز 
شــوخی؟ این همه لودگی را کجای خودت 

قایم کرده ای؟
عمه خانم گفت: ای بابا! بــس کنید. با هر 
دوتان هستم. اصال حرف را عوض کنیم. بعد رو 
کرد به من و گفت: بیا تیتر این روزنامه را برای من 

بخوان، ببینم چی نوشته. 
روزنامه را گرفتم. خوانــدم: صندوق 
بین المللی پول: ایران تا دوســال آینده درگیر 
رکود اقتصادی خواهد بود. برادرم درحالی که از 
اتاق خارج می شد گفت: بله...بله.. خوب گفته اند 

»بزک نمیر باهار میاد.«

دوربین مداربسته

شما اگر خســته نشــدید ولی من دیگر 
خسته شدم از دوربین مداربسته بودن. شما 
حاضرید کل عمرتان را بچسبید به سه گوش 
یک دیوار و از دور خوشی ها و ناخوشی های 
بقیه را ببینیــد؟ حتی دزد هم که می آید باز 
فقط باید عین درخــت نگاهش کنی و با آن 
رزولوشــن مزخرفت تصویرش را یک جوری 
ضبط کنی کــه حتی خود دزد هــم نتواند 
خودش را شناســایی کند. واقعــا که دچار 
پوچی و ناامیدی در زندگی ام شــدم و شاید 
یک روزی زدم ســیم خودم را قطع کردم و 
خالص! به هرحال این هفته هیچ کس روی 
مود نبود. اولیــن خبرش هــم رفتن آقای 
اشــرفی از روزنامه بود. آقای اشرفی کیه؟! 
معاون تحریریه یا بهتر بگم از دســتان مهم 
پشت پرده روزنامه شــهروند که بنده افتخار 
می کنم تصاویر متعددی از چایی خوردنش، 
روزنامه خواندنش، تقســیم کردن ناهارش، 
حالت های مختلف متن سانســور کردنش 
و هزاران تصاویــر به یادماندنی و خاطرانگیز 
دیگر از ایشــان ثبت و ضبط کــرده ام و به 

یادگار در تحریریه نگه می دارم. با رفتن آقای 
اشــرفی همه داشــتند با فین و گریه کردن 
توی دســتمال کاغذی هایشان با هم رقابت 
و شوآف می کردند که شــهرام شهیدی در 
تحریریــه را باز کرد و پیت نفــت را انداخت 
وسط تحریریه و گفت: »من اعتراض دارم!« 
همه پریدند روی میز و محدثه عیوض خانی 
چشــم هایش را بســته بود و جیــغ می زد 
»درود به شــرفت! بذار من اول بســوزونم... 
ای ننگ بر حقوق کم!  ای ننگ بر نداشــتن 
بیمه! فندکو بنداز شــهیدی.« همه ساکت 
شدند و شهرام شــهیدی چپ چپ نگاهش 
کرد و گفت: »ببخشید ولی فضای اعتراضی 
من بودا! می خواســتم بگم جمــع کنید با 
این سانســوراتون. « بله، شــهرام شهیدی 
برای اولین بــار اعتراض کوبنــده ای علیه 
این موضوع کــرد که درنهایــت به خوردن 
گل گاوزبان و نبات ختم شــد و مســئوالن 
سانســور هم راهکارهای موثــری جلو پای 
نویســندگان گذاشــتند، از قبیــل نفس 
کشــیدن عمیــق و تا 10 شــمردن.  هادی 
حیدری پیت نفت شــهرام شــهیدی را هم 
از پنجره پــرت کرد پاییــن و دو دقیقه بعد 
شــهاب نبوی با پیت نفت آمد باال و پیت را 
انداخت وســط تحریریه و داد زد: »آقا این 

حق التحریرارو چرا نمی ریزید؟ دیر شــدا.« 
دقیقا همون لحظه بــود که همه دلیل روی 
مود نبودنشــان و افت کیفی حضورشان  را 
فهمیدند! اما مســئوالن واریــز به این یکی 
روزنامه نگار خودســوز هم وقعی ننهیدند و 
شــهاب نبوی دوباره داد زد: »حداقل پیت 
نفتو نندازید تــوی خیابون بیفتــه رو کله 
یکی که داره سیگار می کشــه! نزدیک بود 
منفجر شــم! اینو که دیگه می تونید؟«  باز 
هم مسئوالن به کتفشان هم حساب نکرده 
و پیت نفت را از پنجره پــرت کردند بیرون 
که 10 دقیقه بعد سوشــیانس شجاعی فرد 
با پیت نفت آمد باال تــوی تحریریه و گفت:  
»هیچ می دونید تــوی اروپا هیچ کس اجازه 
نداره با نفــت چنین برخــورد وقیحانه ای 
بکنه؟!« بعدش زد زیر گریه  چون متاسفانه 
به سندروم »چرا این سفر لعنتی تموم شد« 
دچار شده و گوشــه ای کز کرد و عکس های 
سفرش را با خودش مرور می کرد که دیدیم 
مونا زارع پیت نفت را زده به دیوار و با اکلیل 
آبی و صورتی رنگی اش کرده و یک مشــت 
گل و گیاه گذاشته تویش و پست اینستاگرام 
گذاشته:»اگرم می خواید خودتونو بسوزنید 
رنگی رنگی و گلــدار بســوزونید آدم دلش 

نگیره!«

تماشاخانه

صفحه آخر م   ن   مه  |    |   ه

شروع صفحه آرایی
مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر سرویسصفحه  آرا: ؟؟؟00 / 16

اتمام صفحه آرایی
16 / 30

شروع صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟

shahrvang1@gmail.com :ایمیل صفحه شهرونگ

فلکه اول

شهرونگ به روایت دوربین مداربسته

ت شیم! ونید را و ب

شنود

ده ست!  | شــهاب نبوی|   پسری بود با کله ای بسیار  ون  کله 
گنده. او ســال های  ســال گمان می کرد بزرگ بودن کله اش 
به دلیل پر و پیمان بودن آن اســت؛ تا اینکه برای اولین بار در 
مستند شصت جانور تا حدودی خطرناک با فیل روبه رو شد. با 
خودش گفت: »دیگه کله گنده تر از فیل که عمرا نداریم. ولی اندازه 
گاومیش هم عقل و شعور نداره.« بعد موضوع را با پدرش در میان گذاشت. پدرش 
طبق عادت همیشــگی، ابتدا چند تا فحش حداقلی به عالوه دو-سه تا فحش 
حداکثری بارش کرد. یک لگد هم نثار انتهایش کرد و سپس گفت: »کله بزرگ 
توی خانواده ما ارثیه دلبندم. کله همه مون بزرگه. تازه کله بابابزرگت خدابیامرز 
این قدر بزرگ بود که از در اداره تو نمی رفت و یه عده از خدا بی خبر می خواستند 
بازنشسته اش کنند. البته آقا جونت چون عاشق خدمت و این قرتی بازیا بود، اداره 

رو ول نکرد. چند روز یک بار می رفت جلوی در و یه ماموریت می گرفت و می رفت. 
توی یکی از همین ماموریت ها با یک اداره دیگه آشنا شد. از اونا اصرار، از آقاجون 
انکار که مگه خودتون کارمند ندارید، مزاحم کارمند بقیه می شید؟ اما این قدر 
بهش گیر دادند تا باالخره قبول کرد برای اونا هــم کار کنه. بعدش یک روز که 
توی خونه خوابیده بود و خودشو جای کودک جا زده بود و داشت توی مسابقه 
تلفنی شبکه پویا شــرکت می کرد، از طرف سازمان نمی دونم چی چی باهاش 
تماس گرفتند که بیا برای ما هم کار کن. آقا جونت هم گفته بود اگه یک بار دیگه 
مزاحمم بشید به رئیسم می گم؛ اما دیگه این قدر اصرار کردند این شغل رو هم 
بر عهده گرفت.« گفتم: »اینا چه ربطی به کله گنده ما داشت؟« گفت: »احمق، 
ما چون کله مون گنده  هست، از در اداره که رد نمیشیم، می شینیم توی خونه و 

حقوق مون رو می گیریم.«

email: sunysaghafi@yahoo.com|  محمد                رضا ثقفي  |   کارتونیست |
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دخل و خرجشهرونگ

   صفحه

عنکبوت بیوه سیاه
خطرناک تر است

یا افعی شاخدار

ه با حیوانات وحشی بدون اینکه به شما و حیوانات آسیبی برسد  اب درباره م

يادداشت

آي آدم ها...؛ ستون فقرات کودکان خم شد!!
مســایل روزانه از قبیل نرخ ارز و FATF و 
باران و ســیل و ترامپ و خالصــه ده ها خبر 
ریز و درشــت دیگر اجــازه نمی دهد که به 
مســایل مهمی بپردازیم که عصاره بشریت 
اســت و اگر اینها نبود، تمایزي میان انسان و 
سایر موجودات نبود، شــاید که از موجودات 
دیگر کم ارزش تر نیز بودیم. مســأله اى به نام 
انسانیت، از خودگذشتگی، کمک به دیگران 
فارغ از هر نوع ویژگی آنها. در روزهاي گذشته 
پزشکی فرانســوي که اصالتاً از پدري ایرانی 
و مادري فرانســوي و در ایران زاده شــده بود 
چندى پس از آن که در شهریور ماه از ایران به 
فرانسه برگشت، ایست قلبی کرد و درگذشت. 
پزشکی که تمامی توان خود را براي کمک به 
کودکان محرومی صرف می کرد که ســتون 
فقرات آنها دچار اشــکال است و باید جراحی 
یا ارتوپدي و فیزیوتراپی شــوند. دکتر کیوان 
مزدا، در 69 سالگی دچار ایست قلبی شد. براي 
آنکه درك بهتري از خدمات او پیدا کنیم، به 
ناچار باید فیلم مستند «آي آدم ها...» ساخته 
کارگــردان متعهد و انسان دوســت ما یعنی 
رخشان بنی اعتماد را ببینیم. فیلمی که هدف 
آن معرفی فعالیت هاي موسسه خیریه زنجیره 
امید است. تا هنگامی که این فیلم را نبینیم، 
متوجه عمق درد و رنج خانواده هایی که داراي 
فرزندان معلول جسمی که ستون فقرات آنان 
دچار اشکاالت اساسی اســت نمی شویم. تا 
هنگامی که این فیلم را نبینیم متوجه شادي 
و نشاط کودکانی که بر اثر درمان دکتر کیوان 
مزدا و همکارانش، بهبــودي حاصل کرده اند 
نمی شویم. شادي و نشاطی که در چهره پدران 
و مادران رنج کشیده این کودکان درمان شده 
می بینیم، بســیار تأثیرگذار است. کودکانی 

که نه تنها درد و رنج معلولیت، بلکه فقر را در 
چهره آنان مشاهده می کنیم ولی هنگامی که 
سالمتی را بازمی یابند، پنجره دیگري پیش 
روي آنها گشوده می شود که پیش از آن تمامى 
پنجره هاى زندگیشان به غم و اندوه باز می شد.

دکتر کیوان مزدا بیش از سه دهه از عمر خود 
را صرف فعالیت هاي داوطلبانه کرد و تا آخرین 
روز زندگی نیز در این فعالیت بود. در کشورهاي 
آســیایی از جمله ایران خدمات فراوانی را به 
کودکان رنجور از ستون فقرات کرد. فیلم آي 
آدم ها باید بارها و بارها از تلویزیون ایران پخش 
شود و بجاي این برنامه هاي بی فایده، دریچه اي 
از  آشنایی با انسانیت و اخالق و بزرگ منشی را 

به روي بینندگان ایرانی باز کند.
مهم تر از اقدامات انسان دوستانه دکتر کیوان 
مزدا، فلسفه انسان دوســتی او است. آنجا که 
می گوید: «30 سال است که کار من این است. 
فعالیت داوطلبانه، جزیی از زندگی من است. 
برهانی براي توجیــه آن ندارم. همان گونه که 
نفس می کشم، کار داوطلبی می کنم. به نظر 

شما نفس کشیدن دلیل می خواهد؟»
اگر قرار باشــد از انسان هاي شایسته تقدیر 
کنیم، چه کسانی شایســته تر از دکتر مزدا را 
می توان پیدا کرد. او سالی 4 بار زندگی خود در 
فرانسه را رها می کرد و براي خدمت به کودکان 
نیازمند راهی کشورهاي آسیایی از جمله ایران 
می شد و یکی از پیشرفته ترین مراکز درمانی 
را براي این کار تأســیس کرده اســت. هالل 
احمر نیز متولى اصلى فعالیت هاي داوطلبی 
اســت مى تواند عهده دار بزرگداشت چنین 
خیرخواهانى شود. روح بزرگ انسان ها در امر 
داوطلبی تجلی پیدا می کند. یادش را گرامی 

می داریم.
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تمرین نظامى «وستوك2018» در شرق 
سیبرى، بزرگترین تمرین نظامى روسیه در 
30 ســال اخیر بود که ماه گذشته با حدود 
300هزار نیروى روس، چینى و مغولى برگزار 
شــد. این تمرین نظامى براى روسیه پیش 
از آنکه نمایش نظامى باشــد، فرصتى براى 

قدرت نمایى و نشان دادن...

ایــن شــبکه ها  نکتــه مهــم در 
خریدوفــروش   اســت و اینکــه چه 
چیزهایى را مى توان در این شــبکه ها 
خرید یا فروخت. باید اینطور گفت؛ هر 
چیزى که در دنیاى عادى نمى توانید 
به آن به راحتى دسترسى پیدا کنیدرا 
مى توانید در این شبکه ها بخرید. حتى 

آدمیزاد.

اسکاى نیوز خبر داده که نیکى هیلى نماینده دائم 
آمریکا در سازمان ملل از سمت خود استعفا کرده و 
دونالد ترامپ، رئیس جمهورى آمریکا استعفاى او را 

پذیرفته است.
 نیکى هیلى از اعضاى اصلى هدایت کننده تیم 
سیاســت خارجى دولت ترامپ بــود که به همراه 
مایک پمپئــو وزیر خارجه و جان بولتون مشــاور 
امنیت ملى رئیس جمهورى، سیاســت تهاجمى 
ترامپ در عرصه دیپلماســى را برنامه ریزى کرده 

بودند.
 تاکنون تعداد زیادى از نزدیکان ترامپ از دولت 
خارج شده اند. رکس تیلرسون وزیر خارجه پیشین 
آمریکا، جان کلى رئیس کارکنان کاخ سفید، سالى 
ییتس دادستان کل ســابق آمریکا، مایکل فلین 
مشاور امنیت ملى سابق دولت ترامپ، پریت باهارا 
دادستان ســابق منهتن نیویورك، جیمز کومى 
رئیس سابق اداره تحقیقات فدرال آمریکا، مایکل 
دوبک رئیس ســابق دفتر ارتباطات کاخ ســفید، 
شان اسپایسر سخنگوى سابق کاخ سفید، راینس 
پریبس رئیس دفتر سابق ترامپ، دینا پاول معاون 
سابق مشــاور امنیت ملى آمریکا، اندور مک کیب 
قائم مقام سابق رئیس پلیس فدرال آمریکا، رابرت 
پورتر مشاور ارشد سابق کاخ سفید، رید کوردیش 
مشاور سابق فناورى کاخ سفید و گرى کوهن مشاور 
اقتصادى سابق ترامپ از چهره هایى هستند که از 

دولت ترامپ خارج شده اند.
 اسامى برخى دیگر از چهره ها در ادامه مى آید:

ا مانیگو نیومن مجرى و ســتاره  اوماروس
تلویزیونى آمریکا که به سمت مدیر اجرایى ارتباطات 
دفتر روابط عمومى دونالد ترامپ منصوب شد اما 

اوایل سال جارى میالدى وادار به استعفا شد.
و هیک دســتیار سیاســى رئیس  ه
جمهور و مدیر ارتباطات اســتراتژیک کاخ سفید 

و قدیمى ترین متحد سیاســى ترامپ بود که ماه 
مارس 2018 مجبور به استعفا از سمت خود شد. 
برخى ادعا کردند کــه وى با ترامپ روابط عاطفى 
پنهانى داشته است. برخى گفته بودند علت اصلى 
اســتعفاى وى اختالف نظرهاى سیاسى میان او 
و ایوانــکا ترامپ، دختر رئیــس جمهورى ایاالت 

متحده بود.
راب پورتر وکیــل آمریکایى و منشــى کاخ 
ســفید بود که به دلیل آنچه «خشــونت خانگى 
علیه همسرش» خوانده شده است، از سمت خود 
استعفا کرد. تام باسرت مشاور امنیت داخلى رئیس 
جمهورى آمریکا در زمینه مسائل امنیتى و مبارزه با 
تروریسم بود که همزمان با آغاز به کار جان بولتون  
مشــاور جدید امنیت ملى ترامپ از ســمت خود 
استعفا کرد. وى در بسیارى از فعالیت هاى رئیس 
جمهــورى از جمله طرح ســاخت دیــوار در مرز 

مکزیک و آمریکا نقش داشت.
استیو بنن به عنوان استراتژیست ارشد و مشاور 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا 
فعالیت مى کرد. پس از اخراج بنن از کاخ ســفید، 
ترامپ در بیانیه اى گفت: استیو بنن هیچ ارتباطى 

با من و ریاست  جمهورى ام ندارد. وقتى او اخراج شد، 
نه تنها کارش بلکه عقلش را هم از دست داد. راینس 
پریبس رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید بود که به 
درخواســت جان بولتون از سمت خود برکنار شد. 
ایسر استراتژیست سیاسى آمریکایى،  شان اس
دبیر مطبوعاتى کاخ سفید و اداره کننده ارتباطات 
دونالد ترامپ بود. شان اسپایسر از آغاز دولت دونالد 
ترامپ در ژانویه 2017 در مقام سخنگوى کاخ سفید 
فعالیت مى کرد. رسانه هاى آمریکا دلیل استعفاى او 
را اختالف نظر با رئیس جمهور آمریکا بر سر انتصاب 
آنتونى اســکاراموچى مدیر جدید ارتباطات کاخ 
ســفید عنوان کرده اند. کیتى والش معاون رئیس 
کارکنان کاخ سفید بود که از سمت خود برکنار شد.

ین سپهبد بازنشسته نیروى زمینى  مایکل تی ف
ایاالت متحده و مشاور رئیس جمهور در امور امنیت 
ملى بــود که علت اخراجش «اشــتباهات کارى» 
و «درگیرى لفظى» با مایــک پنس معاون رئیس 
جمهورى آمریکا عنوان شده اســت. ریک دیربور 
معاون رئیس کارکنان کاخ سفید بود که وى پس از 
حضور جان کلى از مقام خود به مرتبه پائین تر تنزل 

کرد و سرانجام مجبور به استعفا از سمت خود شد.

ی های سریالی از کا سفید ادامه خداحاف

نیکى هیلى استعفا کرد
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