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خبرهای کذب علیه هاللاحمر در روزهای اخیر رکورد شکسته است

شبگردی

اپلیکیشن «زود دود»
شهرام شهیدی

طنزنویس

موسیوشیطانسرشراکردهبودزیرپتووبخور
میگرفت .خانم باجــی چپچپ نگاهش کرد و
گفت« :غلط نکنم چند گیــگ اینترنت رایگان
گیرت آمده .بهزودی باید ببرم بخوابانمت در یکی
ازاینکمپهایترکاعتیادوترکتبدهم».
بعد رو گرداند سمت دیگر اتاق .روح آقابزرگ
نشســته بود پای رایانه خانگی و توی سایتها
میچرخید .گفت« :فالنفالن شده .روح معتاد
ندیده بودم .گل مجــازی میزنی به بدن؟ یا روح
گلاستعمالمیکنی؟»
روح آقاجان گفت« :این چیزهای بامزه چی بود
گفتی؟ منظورت من بــودم؟ روح گل؟ باالغیرتا
فازتچیه؟»
برادر اسکیمو درحالیکه سرش توی گوشی
تلفن همراهش بود ،سالنهسالنه وارد خانه شد.
خانمباجیگفت«:اینازمرحلهسنتیعبورکرده
و آلوده به موادمخدر صنعتی اســت .هوی برادر
اسکیمو .بله با خود شما هستم .ده گیگ صنعتی
رایگانراازکجاتهیهکردی؟»
برادر اســکیم و هاجوواج نگاهش کرد و انگار
خیلی ترســید .فوری همه جیبهایش را خالی
ک هارد اکسترنال ،سه
کرد .دو تا فلش مموری ،ی 
سیمکارتویکمودمهمراه.
خانم باجی گفت« :بفرما .عرض نکردم .اصال
همه برپا ...باید تکبهتکتان را بگــردم .دیگر از
مرحلهاستعمالگذشته».
ایشــان با این تجهیزات رســما افتاده در کار
توزیع.
روح آقاجان پرسید« :چیزی شده؟ راستش را
بگو.چرااینچیزهارامیگویی؟»
خانم باجی گفت« :من عرض نمیکنم .یکی
از مقامات فرمــوده «اگر فضای مجــازی نبود
دسترسیبهموادمخدراینقدرآساننمیشد».
عمه خانــم فوری داد زد« :پســر فــوری آن
درخواستخریداینترنتیرالغوکن.حتمایکیاز
راههای دسترسی آسان به مواد همین خریدهای
اینترنتی اســت که خیلی راحت و سریع و ارزان
مواد را میآورد دم خانه».
صدای ناشناسی گفت« :عجب مورد ارزندهای.
رسیدگیمیکنیم».
روح آقاجان گفت« :اما من کامال با نظر ایشان
موافق هســتم .فضای مجازی آدم را سوق میده
ســمت اعتیاد .اجتنابناپذیر اســت .خود من،
از صبح خواســتهام وارد هفتادوشــش سایت با
موضوعات مختلف بشوم ،اما هفتادوسه سایت
فیلتر بوده .شما باشی افسرده نمیشوی؟ اعتیاد
پیدانمیکنی؟»
پدر پسر همسایه که ساکت نشسته بود ،گفت:
«اتفاقا بعد از اظهارات جنجالی آن کارشناسی که
گفت اینترنت رایگان باعث بارداری شــده و باید
مواظب بود ،من مدام چشم دوختهام به صفحه
مونیتورتلفنهایهوشمندبچهها.
برای همین هم از زور خســتگی رو آوردهام به
آرامبخش .دیروز یکی از دوســتان میگفت این
قرصهای لعنتی را نخــور .اعتیاد میآورد .نکنه
فضایمجازیباعثشدهمعتادشوم؟»
موسیو شــیطان ســرش را از زیر پتوی بخور
درآوردوگفت«:آخیش.حالمبهترشد.سلولهام
نفسکشید.مرسیکهباحرفهاتونباعثشدید
مخمکاربیفته.راهپولدارشدنرایادمدادید».
خانم باجی پرسید« :باز چه فکر مسخرهای به
آنذهنناپاکترسید؟»
موسیو شــیطان جواب داد« :به راه انداختن
اپلیکیشن «زود دود» برای رساندن فوری قلیان
و سیگار و پیپ و »...
روح آقاجان گفت« :اوج استعدادش همین قدر
است .مرد حسابی این اپلیکیشنها مدتهاست
فعال شده .تنها راهش اینه که اپ «ساقییاب»
راراهبیندازی».
موســیو شــیطان گفت« :فکر خوبی است.
اینطوری پخشکنندگان مواد هــم جزو آمار
شاغالن حساب میشوند و آمار بیکاری کاهش
پیدامیکنه».
همهگفتیم«:عجب!»

حاشیهسازان :یا فسادی
مییابیم یا فسادی میسازیم! 
ن!
یک بیننده :خبرهاشون رو دوست دارم ،رو کذب بودنش بیشتر کار کن 
یکخبرگزاری:خبوقتیحوصلهامسرمیرهبایدبهیکیگیربدمدیگ ه!
یککانالخبری:خالصههرکسبامننیست،یهمشکلیدار ه!
هالل احمر :بابا بذارید سرمون تو امدادرسانیمون باش ه!
ش_بیشتر#شهرونگ
#هرکه_کارش_بیش_فحش_خور 

یکشرکتژاپنی ُمهریتولیدکردهکه
باآنمیشودعالمتینامرئیبررویبدنمزاحمانخیابانیگذاشت

شرکتژاپنی:اگهاینجاهم
خانمهانمیرفتناستادیوم
احتیاجبهایناختراعاتنبود
م!
مزاحم ژاپنی :به هم مهرنزنیمبا هم مهربزنی 
یک باجگیر :یا کیف پولت رو میدی ،یا روت عالمت میذار م!
یک دالل :وارد کنم یا ما در ایران از این چیزها نداریم؟!
دستفروشژاپنی:مزاحمهایعزیز...مهردررنگهایمختلفدارم...
پنجفروشمغازهفقطهزار

#ژاپنی_های_بد#خدارو_شکر_ژاپنی_نیستم#شهرونگ

کوچه اول
برسد به دست استاد حسن فتحی | امیرمسعود فالح| آقای حسن فتحی
سالم .شنیده شده میخواهید برای شــمس و موالنا فیلم بسازید .شایسته است این
رهنمودهایفروتنانهراچراغراهتانقراردهید:
  یک -نقش موالنا را خانم ترانه علیدوســتی نمیتواند ایفا کنــد و حتما باید یک
مرد باشد ،لذا شایسته است نقش شمس را از آقای شهاب حســینی بگیرید /.دو -با توجه به پارهای
مالحظات،عشقموالناحتماومطلقابایدآسمانیوعرفانیباشد.ازتوضیحبیشترمعذوریم /.سه-چون
آدم عاقل از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشود ،لذا خواهشمندیم دقت کنید سرمایهگذار و تهیهکننده
فیلم ،ازدواج نکرده باشــد تا پدرزن هم نداشته باشــد / .چهار -چون لوکیشن فیلم را ترکیه انتخاب
کردهاید ،خواهشمندیم از بستن چندضلعیهای عشقی مدل ســریال ترکیهای به موالنا بپرهیزید.
پنج-خواهشمندیمازخیرنمایشبرخیداستانهایمثنویبگذرید.

شهر فرنگ

میشلفولون| کارتونیست|

فلکه اول
به زودی در تاکسیهای اینترنتی | آرزو درزی| احتماال
شنیدهاید که شهرداری اعالم کرده بهزودی تاکسیهای اینترنتی
تحت نظر شهرداری فعالیت میکنند.تعجبی هم ندارد ،این از اصول
مدیریت است؛ مثل این والدین سختگیر ،اولین واکنش در برابر یک
تغییریاشکلگیرییککسبوکار،ایناستکهتاجایممکنسفتبایستیم
و مانع و تبصره ابالغ کنیم تا نشــان دهیم رئیسکیست .اما ممکن است آنها هم مثل
فرزندان یاغی ،حرمتها را نگه نداشته و فعالیتشــان را ادامه بدهند و رشد کنند وبه
درآمدزایی برسند؛ در این شرایط یک مدیر باذکاوت ،برگ برنده را رو میکند و میگوید
اوکی ،فعالیت کن،ولی هر کاری میکنی جلــو خودم! باید بیای تحت نظر من .ماهانه
ی.اما نگراننباشید .کیفیت سفرهای شما تغییری
یه عوارضی چیزی هم پرداخت کن 
نمیکند .شــما مثل همیشه درخواســتتان را ثبت میکنید .خودرو بهلوکیشنتان

میرسد و این پیام را روی گوشی مشاهده میکنید« :تاکسی اینترنتی شما رسید ،سه
نف ِر دیگر حرکتاست ».حاال باید منتظر درخواست سه نفر دیگر بمانید .ممکن است
گرمتان شــود و از راننده درخواست کنید کولر رابزند .اما متاسفیم؛ راننده برای این کار
درخواســت مبلغ اضافهتری خواهد کرد .تصمیم میگیرید شیشه را پایین بدهید،اما
بازهمکورخواندهاید؛شیشهدستگیرهندارد.دستگیرههمدرازایپرداختمبلغاضافهای
ارایه میشــود .فکر نکنیدکه در مقصد پیاده خواهید شد؛ جایی در آن حوالی که پایانه
تاکسیهای اینترنتی در آن قرار دارد مقصد شماست.توصیه ما این است که پول خرد
همراه داشته باشید و حرف پرداخت اینترنتی و این سوسولبازیها را نزنید .درنهایتهم
تأییدکنیدکههمهاینهاکارخودشاناستوپیادهشوید.
(مدیر فوقالذکر هم در این مرحله دستهایش را بهم میمالد و خوشحال از آباد کردن
یکبخش،میرودسراغبخشبعدی).

پشت شمشادا

چگونه پوز همه را در تلگرام به خاک بمالیم
شهاب پاکنگر

طنزنویس

تا حاال چندبــار در بحثهایی کــه در گروه
تلگرامی داشــتید ،شکســت خوردید؟ دیگر
نگران نباشید ،فردا روز شماست! کافیاست این
دستورالعمل را پیاده کنید تا پیروز بالمنازع تمام
بحثهاشوید.
الف) قبل از هر چیزی شــما باید زیرساخت
الزم برای واردشدن به یک بحث را فراهم کنید.
همه باید بدانند شما یک آدم سطحی و معمولی
نیســتید .تا میتوانید اخبار علمی بفرستید و
خودتان را خفن جلوه دهید؛ مثال خبر کشــف
یک سیاره که امکان حیات در آن وجود دارد را
در گروه ارسال کنید و زیرش بنویسد «ا ُ ا ِم جی!
باورم نمیشه رویای بشــر داره محقق میشه!
نمیتونم جلوی اشکای لعنتیم رو بگیرم!» دقت
کنید کلمه «لعنتی» خیلی کلیدی است! این
ادبی هنجارشکن هم
یعنی شــما یک رگههای ِ
دارید.
ب) الزم نیست شما در گروه فقط بهعنوان یک
چهره علمی شناخته شوید .هر چند وقت یکبار
در گروه جوک یا کلیپ بامزه هم بفرستید .فقط
دقت کنید اینها را از چه کانالی فوروارد میکنید؛
مثال کلیپ آن آقایی که بستنی قیفی را تا ته در

حلقش فرو میکند را به جــای اینکه از «گیز
میز» بفرســتید ،از کانال «متخصصین حوزه
فناوری نانو» ارسال کنید.
ج) االن دیگر فضا مثل قبل نیســت که آدم
همینجوری از توی شــکمش یــک حرفی را
در بیاورد و بگوید و بقیه قبول کنند ،حرف باید
مستند و علمی باشد .برای همین شما اول همه
حرفهایتان یک «روانشناســان میگویند»،
«طبق تحقیقات دانشــگاهی»« ،در یک مقاله
علمی دیــدم» یــا «دانشــمندان ژاپنی ثابت
کردهاند» بیاورید .اگر هم دیدید طرفتان خیلی
گیر سهپیچ است ،بگویید «این یه َفکت علمیه»!
مطمئن باشــید نفر مقابل شــما در حالیکه
برگهایش ریخته ،با خودش میگوید که «پسر!
گیر عجب آدم متخصص و خفنی افتادم!»
د) اگر دیدید روش قبلــی جواب نمیدهد و
هنوز یکسری آدم هستند که با شما مخالفت
میکنند ،هر جا کــم آوردید ،بگویید «من از یه
همچین جمــع نخبهای انتظار ایــن جواب رو
نداشــتم!» اگر دیدید طرف باز هم سر حرفش
هست ،بگویید «واقعا برای خودم متاسفم!»
ه) موقعی که دارید از یک شــخص نقل قول
میکنید یا حتی وقتی قرار اســت در مورد یک
دانشمند نظر بدهید ،آن شخص را با اسم کوچک
صدا کنید .اینجوری همه فکر میکنند شــما
خیلی متخصص هســتید؛ مثال به نظر شــما

اینکه یک نفر بگوید «من این نظر فروید را قبول
ندارم!» موثرتر است ،یا اینکه بگوید «من اینجا
خیلیبازیگموندموافقنیستم؟!»
و) اگر دیدید هیچکدام از این روشها جواب
نمیدهد با یک پیام آتشین گروه را ترک کنید؛
مثال بنویسید «بحثکردن با شماها برام مسخره
اســت! تقصیر منه که وقتم رو برا شــماها تلف
کردم!» بعد منتظر بنشینید که یک نفر بیاید و
شما را مجدد به گروه برگرداند .بعد که برگشتید،
تا دو ســه روز اول فقط در گروه جوک و استیکر
صبح بخیر ،شب بخیر گذاشته میشود؛ اما بعد
مجدد بحثها شروع میشود.
ن سری
ز) اگر باز هم به نتیجه نرســیدید ،ای 
بدون گذاشــتن پیام گروه را تــرک کنید ،ولی
حتما به کسی که شما را دفعه قبل برگردانده،
پیام شــخصی بدهید که «ببین مــن واقعا جو
اینجا رو نمیتونم تحمل کنــم! من میرم ،به
کســی هم نگفتم که فکر نکنن خودم رو لوس
کردم! لطفا من رو مجدد بــه گروه بر نگردون»
و بعد باز منتظر شــوید که شــما را بــه گروه
برگردانند.
ح) اگر بــاز هم دیدید در بحثها شکســت
میخورید ،جواب کســی را ندهید و بعد از یک
هفته بیاییــد در گروه بنویســید «بچهها من
فیلترشکنم مشکل پیدا کرده بود ،تازه تونستم
بیام و اگه پیام کسی رو جواب ندادم ،ببخشید!»

