
 فرهنگستان لغت: 
دیگه اجازه بدید این 

 خدمتگزاری رو با 
»ظ« بنویسم!

    مردم: کلک ها، اسمش رو عوض کردید؟!
    خانواده  متهم: راست می گه، به ما خیلی خدمت کرده!

    جامعه زنان: همین که ما رو وارد باشگاه اختالس گران کرده، کافیه!
    یک اختالس گر: خدمتگزار، با سابقه  کار در سطح کالن، آماده  شروع به کار!

    مومیایی: قبال اسمش خیانت نبود؟!
#بدایع _المعانی #ببخشید_فکر_بد_کردیم #شهرونگ

 وکیل مرجان شیخ االسالم: موکلم نه تنها جرمی مرتکب نشده
بلکه خدمات شایسته ای هم انجام داده

www.shahrvand-newspaper.ir
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جز شکیبــا�ی چه باشد راهــکار؟                                                                      خنده کرد و داد پاسخ: »شهرونگ«
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خار مغیالن

آزادراه

 حضور سیاه چاله 
در سفره مردم

 
وحید میرزایی
طنزنویس

 در روزهای پایانی هفته گذشته انتشار 
تصاویر سیاه چاله ای با قطر 40 میلیارد 
کیلومتر توسط دانشمندانی از سراسر 
دنیا، توجه مردم  سراســر جهان را به 
خود جلب کرد. رویدادی که باعث شد 
تمام اخبار دنیا و شبکه های مجازی را 

تحت الشعاع خود قرار دهد. 
این ســیاه چاله که به قهرمان سنگین 
وزن سیاه چاله های کیهان مشهور شد، 
در ایران نیز شبکه های مجازی و اخبار 

را تحت تأثیر قرار داد. 
به طوری  کــه مردم و تمام رســانه ها 
همچون همیشــه در صحنــه حاضر 
شده و گرانی پیاز و گوشت و همچنین 
سیل را فراموش کرده و به علم نجوم و 
 تأثیرات آن در ســفره مردم پرداختند. 
در ادامه بــه برخی از ایــن واکنش ها 
در رســانه ها و شــبکه های مجــازی 

می پردازیم:   

IRIB_IRNN :ستاره شناســان 
برای نخستین بار عکسی از سیاه چاله 
منتشــر کردند. عکس این سیاه چاله 
غول پیکر توســط هشــت تلسکوپ 
 بزرگ ثبت شــدند. ثبت این عکس که 
بســیار بی کیفیت و تار است درحالی 
هزینه بســیار هنگفتی داشــته است 
که کشــورهای رو به اضمحالل  غربی 
خصوصــا آمریــکا در فقر دســت و پا 
می زننــد. به همین دلیــل مردم تمام 
کشــورهای غربی در اعتــراض به این 
اقدام و انتشــار تصاویر ســیاه چاله به 
خیابان ها ریختند و خواستار برکناری 
رئیس جمهوری فرانســه شــدند. این 
تجمعات از طرف پلیس به خشــونت 
کشیده شد و هزاران  نفر از مردم کشته 
و زخمی شدند. گفتنی است؛ در ایران 
این ســیاه چاله با چشم قابل دیدن بود 
و مردم ایران با شور و اشتیاق به انتشار 
تصاویر این پدیده طبیعی در شــبکه  

 اجتماعی سروش پرداختند. 

Keyhan_news :   طبق صدها 
و حتی هزاران ســند انکار ناپذیر، این 
ســیاه چاله توســط جورج ســوروس 
مأمور شــده اســت تا با گرانش قوی 
 که دارد کشــورهای ایــران و ونزوئال 
را داخل خود بکشــد. پرفســور هاینو 
فالکــه از دانشــکده رادبــود هلند و 
ایده پرداز این پروژه و عضو اندیشــکده 
 ضــد ایرانی»ماساچوســت لند« که 
از وی به عنــوان معمــار، آرماتور بند 
و نماکار ســاختار تحریم هــای ایران 
نام بــرده می شــود، گفته اســت:» با 
وجود این ســیاه چاله که فاصله آن تا 
زمین 500 میلیــون تریلیون کیلومتر 
اســت، اهداف ما در ایران بهتر دنبال 
می شود.« گفتنی  است نام نهادن این 
ســیاه چاله به عنوان قهرمان سنگین 
وزن سیاه چاله های »کیهان« نیز یکی 
از دالیل این پروژه غرب در ایران است. 

 

List-Omid : درست است که ما 
به سیاه چاله ها اساسا اعتقادی نداریم 
و گمان می کنیم زمین گرد نیســت و 
کامال صاف اســت، اما برای  حمایت از 
مردم و نیز موجودات داخل سیاه چاله 
امروز با لبــاس آدم فضایی ها در اماکن 

عمومی و جلسات حاضر خواهیم بود. 

mehdiaziziart@hotmail.com|  مهد                ي عزیزي  |   كارتونيست |

آیدین سیارسریع
طنزنویس

متاسفانه خبردار شــدیم در فاصله یک روز 
مانده به پخش ســریال بــازی تاج و تخت 
مدیران شــبکه اچ بی او اعــام کرده اند که 
فصل هشتم و آخر سریال به دلیل مشکات 
مالی اصا ساخته نشده و امتیاز این مجموعه 
به تنی چند از تهیه کنندگان ایرانی رسیده 
اســت. این تهیه کنندگان نوشــتن فصل 
هشتم را به دلیل توفیقات ارزنده بنده حقیر 
در فیلم مارموز )از جمله فتح گیشه از آخر( 
به اینجانب ســپرده اند که یک سکانس از 
قســمت آخر آن بدین وســیله منتشــر 

می گردد. 
حاکمان و سران وســتروس با دیدن یک 
وایت واکر، به طور کامل اپیاسیون شده اند 
و با حضور در دراگون استون تصمیم دارند 
درباره آینده وستروس تصمیم گیری کنند. 

بازیگران و نقش ها به ترتیب زیر است.
دنریس تارگریــن )مادر اژدهــا( با بازی 
مرجانه گلچین– سرســی لنیستر با بازی 
مریــم امیرجالــی– جیمی لنیســتر با 
هنرنمایی عنایت بخشی– جان اسنو با بازی 
شاهرخ استخری– لرد واریس با بازی صفر 
کشکولی– تیریون لنیستر با بازی اسداهلل 

یکتا و مهران رجبی در نقش سر داووس.
روز – داخلی – دراگون استون 

جان اسنو ]رو به دنریس[: »عمه خانم اگه 
اجازه میدین من بحث رو شروع کنم.« 

دنریس: »ُخبه ُخبه ... هی عمه خانم عمه 
خانم. حاال هر کی ندونــه فکر می کنه من 

چند سالمه.«
سرســی ریز می خنــدد: »شــما خون 
خودتونو کثیف نکنیــن. به هرحال مادر دو 
تا اژدهای غول تشنین. دیگه حداقل پنجاه 

رو دارین.« 
دنریس: »شما دیگه تیکه بار ما نکن با اون 

روابطت.« 
سرسی ]رو به جیمی[: »خاااان داداااااش! 

دیدی؟ دیدی چی گفت؟ شیطونه میگه به 
دکتر بگم یه گالن بنزیــن دیگه هم این جا 

خالی کنه.« 
عنایــت بخشــی )جیمــی لنیســتر( 
درحالی که رو به پنجره به افق های دوردست 
می نگرد، ناگهان برمی گردد و کتش را روی 

دوشش جابه جا می کند. 
جیمی لنیستر: »بر دل ســیاه شیطون 
لعنت. بدی این روزگار اینه که تا وقتی غالبی 
همه کنارتن ولی وای بــه حال مغلوب که 

همیشه تنهاست.« 
جان اسنو: »من خواهشم از جمع اینه که 
قضیه رو جدی بگیرین. وایت واکرها پشت 

درن. وینتر هم ایز کامینگ.« 
سر داووس ]با بازی مهران رجبی[: »پشت 

درن چیه پسر؟ منظورت دیواره دیگه؟«
جان اســنو: »واال چی بگم آقا داوود. دیدم 
هیچکی خطر رو جدی نمی گیره، گفتم چند 
تاشون رو با خودم بیارم دراگون استون. االنم 

پشت درن.« 
سر داووس روی دستش می زند و لبش را 
می گزد: »اِ اِ اِ! ورداشتی وایت واکر با خودت 

آوردی اینجا؟« 
لرد واریس ]رو به مادر اژدها[: »ســرورم 
اجازه بدین برم ایکی ثانیه حسابشونو بذارم 

کف دستشون.« 
دنریس تارگرین: »بشین سرجات توام که 
مصداق بارز کستینگ اشتباهی. خیر سرت 
جاســوس زیرک اطاعاتی هستی، تا ولت 

می کنن میخوای بری دعوا.« 
سرسی ]جیغ می کشــد[: »عجب گیری 
کردیم به خدا. ببینم این »کوه« بادیگارد من 

کجاست؟« 
جان اسنو: »با تهیه کننده دعواش شد، به 

جاش خواهرزاده شو آورد.« 

سرسی: » ای خدااااا ... چقدر باید بکشم از 
دست شما؟ اون دنریس که اژدها داره، جان 
اســنو هم که هر وقت بمیره ملیساندرا میاد 
زنده ش می کنه، من و داداش سیاه بختمونیم 
که بی کسیم.« ]سرسی شــروع می کند به 
زدن روی پایش[  ای رابرت خوب شد مردی 
و این روزا رو ندیدی. این بنزین من کجاست؟ 

داداش آخه تو یه چیزی بگو! 
مارجری تایرل که با فشارهای شخصی به 
نام سیارسریع بر ملیساندرا زنده شده است، 
درحالی که آب قند هم می زند به سرســی 

نزدیک می شود. 
مارجری: »حــرص نخورین براتون خوب 

نیست.« 
سرســی آب قند را می گیرد و الجرعه سر 

می کشد. 
جیمی لنیســتر که در این مدت کســی 
متوجه غیبتش نشده بود همراه با یک وایت 
واکر وارد اتاق می شــود. همه بــا دیدن این 
صحنه فریاد می زنند و زیر میز قایم می شوند. 
جیمی لنیستر: »نترسید! بیایید بیرون! من 
باهاشون صحبت کردم. گفتم بودجه سریال 
کمه. دست حاجی خالیه. خوبیتم نداره جلو 
در و همســایه و قلمروهای دیگه سر حطام 
دنیا با هم بجنگیم. حرمت موی سفید منو 
نگه داشــتن و قبول کردن یه اژدها غنیمت 
بردارن به اضافه این کوتوله و برن سی زندگی 

خودشون.« 
تیریــون لنیســتر: »بابا من خیر ســرم 
شخصیت عاقل و فرزانه ســریال بودم. منو 

ندید به اینا.« 
صدای تیریون لنیســتر در بین هیاهوی 
جمع که داشتند بلندش می کردند تا به وایت 
واکرها تحویل بدهند، گم می شود. وایت واکر 
نگاهی مســتاصل می اندازد همراه با تیریون 
لنیســتر و یکی از اژدهایان از دراگون استون 
خارج می شود. سریال با دیالوگ مهران رجبی 
)سر داووس( که با اشــاره به دنریس و جان 
می گوید »خب مبارکــه! پس یه کاری کنیم 
این دو تــا جوون هم برن ســر خونه زندگی 

شون« با خوبی و خوشی به پایان می رسد.

 ورژن ایرانی 
 Game Of
Thrones
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شهر نگار

یحیــیتـــدین|  
شاوال  ســال 1915 
»بــوردو  شــهر  در 
xuedroB« فرانســه 
به دنیا آمــد. نام اصلــی او »ایوان 
فرانســیس لولوران« بــود، اما در 
 »lavahC همه جهان به »شاوال
معروف شــد. شــاوال تحصیات 
خود را در مدرســه هنرهای زیبای 
»بوردون« به اتمام رســاند و مدتی 
هم به صفحه آرایی مجات گذراند. 
طنزهای شــاوال مانند فیلم های 
»باسترکیتون« فضاهای سرد و تا 
حدودی غم انگیــز دارد. او در طول 
فعالیت هــای خود با بســیاری از 
مجات معتبر مثــل  »پاری ماچ« 
و »فیــگارو« همــکاری داشــت. 

طرح های این هنرمند اغلب با خطوطی نسبتا ضخیم  و در کمال اقتدار شکل می گیرد که حتی 
تقلید از کارهایش را مشکل می کند. شــاوال در یکی از آثارش خودروی آتش نشانی را نشان 
می دهد که به همراه همه مامورانش در حال سوختن است؛ این نمونه ای از هنر شاوال است؛ 
درگیری بیننده با پرسوناژهایی كه معموال راهی براي خاصی خود از مخمصه ای كه در آن قرار 
گرفته اند، نمی یابند. در مجموع دنیای شاوال آکنده از حماقت هایی است که انسان ها به طور 
غریزی یا از روی اشتباه انجام می دهند و نهایتا حاصلی جز تاســف به همراه ندارد. شاوال در 
1968 با شــلیک گلوله به زندگی خود پایان داد و به این تصور غلط که گویا هر که دیگران را 

بخنداند آدم خوشبختی است و عمر درازی خواهد داشت، خاتمه بخشید.

شاوال، خنده ای با پایان تلخ

ارمغان زمان فشمی #شهرونگ

عکس پروفایل!

عکســی شــده چاپ با مقاله
کیفیــت عکس هســت پایین
یک عکــس قشــنگ تر بینداز

دربــاره یــک ســیاه چاله
یک ســایه مبهم اســت و  هاله
این هم  بــرود ســطل زباله!

  * انتشار نخستین عکس از یک سیاهچاله


