
ماه عسل با اجرای بنیامین: 
ساعت دیوار چشمات ستاره 
مربع، علی خانی نمیاد نمیاد!

بابک زنجانی در زندان حدود ۳۰ هزار نامه نوشته 

 زنجانی: 
کال دستم به کم نمی ره!

    محمدحسین میثاقی: تو همه برنامه ها هستم
 فقط وقت نکردم براتون سریال بازی کنم

    امین تارخ: امسال شیطون یکی دیگه رو براتون گول می زنه!
    تهیه کننده: دو تا قاچاقچی یه پیرمرد مهربون و دو تا جوون 

برای گول خوردن می خوایم!
    فردوسی پور: تا حاال از بیرون به درون نگاه نکرده بودم!

#تلویزیون_جذاب_من #شهرونگ

 شهرونگ برنامه های یک ماه آینده تلویزیون را بررسی می کند

www.shahrvand-newspaper.ir
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شبگردی
ورود کامران شیر و خانه های خالی! 

  کار، کار انگلیس هاست

شهرام شهیدی
طنزنویس

عموجان دور خانــه راه می رفت و می گفت 
واویال بیچاره شدم. بدبخت شدم. خانم باجی 
دسته بازی فیفا را گذاشت روی کاناپه و  گفت: 
»این قدر راه رفتی و حرف زدی که حواســم 
پرت شــد و گل خوردم. بگو ببینم چی شده؟ 

کشتی نداشتی که غرق بشه. «
عموجان گفت: »کشــتی نداشتم. خانه که 

داشتم«.  
روح آقاجان گفت: »نکنه در غرب کشور خانه 

خریده بودی و سیل یا زلزله ویرانش کرده؟«
عموجان گفت: »نــه بابا. همینجا یک خانه 
کلنگی کوچک داشتم. یادت رفت تو سهمت 

را فروختی به من و ...« 
خانم باجی گفت: »فروختــی و خرج اتینا 
کردی. ای ای ای. من از دست تو چی کشیدم 
آخه. خدا دوستت داشــت ُمردی و َدم َپر من 

 نیستی. «
پســرعمو گفت: »عموجان )چپ چپ نگاه 
نکنید که چرا نگفت بابا. آمار ما مثل آمار کشور 
کشکی و کتره ای نیســت. ایشان  پسِر آن یکی 
عمویم بود( حاال مگه خانه شما چی شده؟ یادم 

هست که خانه برای خودش خالی  بود و ... «
عموجان گفت: »آهان همین همین. خانه  

خالی... «
روح آقاجان گفت: »گفتی کجا بود؟« خانم 
باجی غرید که: »شــما اون دنیا هم دست از 

الواطی برنمی داری؟ قباحت داره واقعا.«  
روح آقاجــان گفت: »شــما چــرا ناراحت 
میشی؟ این طور که شما غرش می کنی الزم 
نبود بروند این کامران بخت برگشته را از لندن 

 بیاورند به اسم شیر ایرانی قالب کنند به ما.«  
روح دایی جان ناپلئون گفت: »قاسم نگفتم 
کار، کار انگلیس هاست؟ بفرما. این شیر را هم 
انگلیسی ها فرستادن تا از قشون ما  فیلمبرداری 

کنه. «
خانم باجی گفت: »ایــن حجم از اطالعات 

غلط در تاریخ بی سابقه است.«  
روح دایی جان ناپلئون گفت: »چطور وقتی 
یکی از نمایندگان مجلس می گوید بیگانگان، 
ملخ ها را برای حمله به ایران با کشتی تا  مرزهای 
آبی ایران منتقل کرده اند، کسی نمی گوید این 

حرف ها یعنی چی؟ تا بحث انگلیس شد و ...« 
خانم باجی گفت: »خب شــما نگفتی چرا 

ناراحت خانه خالی ات بودی؟«
عموجان گفت: »االن که خالی نیست. اجاره 
داده ام. اما یکی از نماینــدگان مجلس گفته 
در سرشماری نفوس و مســکن سال 1395، 
 اطالعــات و آدرس تمامــی خانه های خالی 
مشخص شده و حاال می توان برای شناسایی 
دقیــق از نیروها و پایگاه های بســیج مناطق 

 استفاده کرد.« 
روح آقاجان فوری از هود آشپزخانه پر کشید 
و رفت. صدایش از دور می آمد که: »بابا من برم. 

شانس که ندارم االن می گیرن منو.«
خانم باجی گفت: »تا چوب را برداشتیم گربه 
... خب حاال چرا ناراحتی؟ االن که خالی نیست. 

مگه مستاجر نداری؟«
عموجــان گفــت: »دارم اما احتمــاال اول 
براساس آمار سال 95شان،  آدم را برای پاره ای 
از توضیحات می برند و بعد می پرسند لیلی مرد 

بود یا زن.«  
آقا دایی گفت: »حاال اصال خانه یکی خالی 
باشه. مثال رفته به بچه هایش سر بزند و برگردد. 
در خانه  خالی مانده اش را باز می کنند و خانه را 
اجاره می دهند؟ بعد که طرف برگردد، برود سر 

قبر خودش زندگی کند؟«
خانم باجی گفت: »بیا آخرش به سیاه نمایی 

ختم شد. نخود نخود هرکه رود خانه خود.« 

   پستچی: منم گناه دارم!
   سعید مرتضوی: نامه چرا؟ خب رایانامه بزن!
   درخت ها: به خاطر ما هم شده ولش کنید!

   نمایشگاه کتاب چند سال بعد: عرضه  کتاب ِ نامه های زنجانی با  هات داگ اضافه!
   مومیایی: کی حاال نشسته شمردشون؟!

#نفوذ_نامه #آخرش_چی_شد؟ #شهرونگ

شهاب پاک نگر
طنزنویس

آیا از داشتن افسردگی رنج می برید؟ 
آیا سگ سیاه افســردگی در کنار شما 
بچــه کــرده و ول نمی کنــد؟! امروز 
می خواهیــم چند راه مقابله با »ســگ 

سیاه افسردگی« را به شما یاد بدهیم:  
الــف( ســگ ســیاه افســردگی  را 
بــا خودتــان ببریــد گــردش، چون 
ســگ گردانی ممنوع اســت، ماموران 
ســگ شــما را می گیرند و از دستش 

خالص می شوید.
ب( با ســگ ســیاه افســردگی تان 
بنشــینید پای اخبار صدا و ســیما، او 
می فهمد که در چه کشور خوبی زندگی 
می کنــد و از این کــه در کشــورهای 
نیســت  اروپایی-آمریکایی  بدبخــت 

خیلی هم خوشحال می شود. 
ســیاه  ســگ  بــا  بنشــینید  ج( 
افسردگی تان درددل کنید، بعد از چند 
شب مطمئن باشید به شــما می گوید 
»داداش تو حالت خیلی خرابه! فکر کنم 

تو روحیه من اثر ســو داشته باشی، من 
باید ترکت کنم!«

د( به مشــاور مراجعه کنید، ســگ 
سیاه افسردگی شما وقتی ببیند آن قدر 
برای تــان هزینه تراشــیده، خودش از 
رفتار زشــتش خجالت می کشد و شما 

را ترک می کند.
ه ( سگ سیاه افسردگی تان رو قورت 
دهید. ایــن مدت کلی در مــورد فواید 
ملخ کبابی و آب پز صحبت شــد، با این 
حجم از وجود ســگ ســیاه افسردگی 
مطمئن باشــید به زودی فواید گوشت 

سگ سیاه هم منتشر می شود. 
و( بزنید شــبکه آی فیلم، سگ سیاه 
افســردگی تان با دیدن تکرار هزارمین 
بــار »خانه بــه دوش« قطعــا متوجه 
می شود شما چیزی برای از دست دادن 

ندارید.
ز( با سگ سیاه افســردگی تان بروید 
باغ وحش و یک ســری به کامران بزنید، 
وقتی ببیند شــیر با آن عظمت ســالم 
آمده و صورتــش زخم و زیلی شــده، 
خودش می فهمد این جــا جای ماندن 

نیست.

ح( پژوهشــگران ثابت کرده اند برای 
درمان افسردگی باید مواد غذایی سالم 
بخوریــد. البته قبال هم به شــما گفتم 
گوشت و مرغ و پیاز و رب گوجه و اخیرا 
هم ماکارونی خیلی مضر و ناسالم است. 
ط( بخندیــد! وقتــی می خندیــد 
هورمونی در شــما ترشــح می شود که 
باعث می شــود سگ ســیاه افسردگی 
از شــما دور شــود. حاال یک چیزی را 
پیدا کنید بــه آن بخندید! مثال باورتان 
می شــود علت گرانی اخیــر کاغذ، این 
بود که یک ســری بــرای انتخابات 98 
کلی کاغذ احتکار کردند؟! خوشبختانه 
در کشور ما کلی ســوژه برای خندیدن 
وجود دارد و سگ سیاه افسردگی جایی 

برای ماندن نخواهد داشت. 
ی( سگ سیاه افســردگی را مسئول 
فیلترشــکن تان  ِســرِور  عوض کردن 
بکنید، خیلی زود عمرش تمام می شود، 

عمر ما که پای این خرگوشه تلف شد!
ک( به او بگویید »دوستت دارم« یک 
جوری می گذارد می رود و پشت سرش 
را هم نگاه نمی کند که خودتان هم باور 

نمی کنید.

چند راه مقابله با سگ سیاه افسردگی

تماشاخانه
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فلکه اول کوچه اول
بازی خاک و  هارد|امیرمسعود فالح|  من گیم آف ترونزو کال ندیدم، فقط بعضی 
صحنه های خاص اش رو تیکه تیکه دیدم. تمام دوستام اما تک تک قسمتاشو همون دقایق 
اول پخشش در سطح جهان، دیدن. هر وقتم که به من می رسیدن این سوال تکراری و ازم 
می پرسیدن که »سیزن جدید گیم آف ترونزو دیدی؟« منم اون جواب تکرارِی»من کال از اول 
ندیدم«رو می دادم. بعد اونا اقدام به مالمت تکرارِی »پسر خاک بر سرت، نصف عمرت بر فناس« می کردن و 
بعد وعده تکرارِی »میدم ببینی«رو می دادن و به عنوان تضمین، جمله »دفعه بعد همو دیدیم  هاردتو بیار«رو 
تکرار می کردن. چند هفته ای که سریال پخش می شد، هیچ اثری از دوستام نبود و از دسترس خارج می شدن. 
با پایان اون سیزن، یهو پیداشون می شد. اون وقت بنابه یک توافق نانوشته نه من نه اونا، نه یادی از بازی تاج و 
تخت می کردیم، نه بازی »خاک بر سرت« و »هاردتو بیار«. حاال که بازی جذاب تاج و تخت کال تموم می شه، 

باید بازی مسخره خاک و  هاردم تموم کنم و خودم دانلود کنم.

عصبانی نیستم! |آرزو درزی| به تازگی در آن سر دنیا، یک 
موسسه ای که معلوم نیست از کجا بودجه می گیرد و به کجا وصل 
است، آمده یک آماری از احساسات مردم دنیا منتشر کرده، طبق 
این آمار هم ظاهرا ما پنجمین مردم مضطــرب، چهارمین مردم 
نگران و سومین مردم خشمگین دنیا هستیم! از همین اعداد مسخره مشخص است 
که این موسسه گالوپ با ما لج است و می خواهد حقمان را بخورد، وگرنه در همه  این 

رشته ها حق ما سکوی قهرمانی است.
این موسسه  معلوم الحال در گزارش مضحکش گفته 43 درصد از ایرانی هایی که 
با آنها مصاحبه شده، روز قبل از مصاحبه احساس »خشم« را تجربه کرده اند. یک 
بچه خردسال هم می فهمد این آمار غلط است، یعنی آن 57 درصد باقی مانده، روز 
قبلش سِر کرایه تاکســی با راننده دعوایشان نشده؟ هیچ کس در خیابان برایشان 

مزاحمت ایجاد نکرده؟ توی یک اداره  دنبال کار اداری شــان ندویده اند؟ هیچ کس 
از روبه روی شــان ورود ممنوع نیامده که راهشــان را ببندد؟ به این که حقوقشان 
عقب افتاده فکر نکرده اند؟ هیچ کس توی هیچ صفی ازشان جلو نزده؟نصف شب با 
پیامک تبلیغاتی از خواب بیدار نشده اند؟ در آن روز کذایی، هیچ خبر گرانی منتشر 
نشده؟ اصال همه اینها به کنار، یاد آن موقعیتی که طارمی دقایق آخر بازی با پرتغال 
خراب کرد هم نیفتادند؟! واقعا باور می کنید؟ چطور می شــود یک ایرانی طی ۲۴ 

ساعت، خشم را تجربه نکند؟
جناب گالوپ، به نظرم شما هم باید یک تجدیدنظری در آمار منتشرشده ات بکنی. 
مردم دنیا مسخره شما نیستند که هر روز مزخرفاتتان را بشنوند. اگر می توانید مثل 
بچه آدم گزارش تهیه کنید، بکنید، اگر نه بســاطتان را جمع کنید و بروید دنبال 

بازی تان، تا آن رویمان باال نیامده.

naeemator@gmail.com|    نعیم تد                ین  |   کارتونیست |


