
 متهم: ولی االن دادگاه 
و خبرنگارها و مردم رو هم 

گذاشتم سرکار!
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اعالنات

شبگردی
فوتبال و ُگِل جنگلی

شهرام شهیدی
طنزنویس

روح آقاجان شــال و کاله کرده بــود و با تیپ 
متفاوت و شــلوار شــش جیب و کاله مخملی 
می خواست از در پنجره خارج  شود که خانم باجی 
خفتش کرد و پرســید: »اوهوی! کجا کجا با این 

عجله؟ هروقت از پنجره خارج میشی یعنی  ...«
مادموازل ناتو پرید وسط حرفش و گفت: »یعنی 

یک دسته گلی به آب داده .«
خانم باجی گفــت: »اول این که از شــما نظر 
نخواستم. دوم وقتی دسته گل به آب داده از هود 
خارج میشه. ســوم هر وقت از  پنجره بیرون میره 
یعنی قصد انجام شیطنتی نداره. از تیپ و شمایلش 

هم پیداست.«
موسیو شیطان گفت: »این بنده خدا روح است. 
کاری از دســتش بر نمیاد. اصال بــرای یک روح 

قباحت داره که ...«
خانم باجی گفت: »وقتــی ور دل من هم بود و 
پیر و فرتوت شده بود قباحت داشت، اما من جرأت 
نمی کردم برایش  پرستار بگیرم. حاال که دیگر روح 

است و سرحال تر از قبل .«
موسیو شیطان گفت: »شما بگذار این یک بار را 
برود. رفتنش مثمر ثمر است. جای بدی نمی رود .«

خانم باجی گفت: »شــما را باید می گذاشتند 
جای سخنگوی یک سازمانی، ارگانی چیزی. االن 

بیشتر مشکوک شدم.  بگو ببینم کجا می رود؟«
موسیو شیطان گفت: »جنگل. حاال شما جواب 

بده. جنگل رفتن بد است؟«
خانم باجی گفت: »اگــر تیر و تفنگ با خودش 

نبرد. نه. این جا کسی حق شکار ندارد.«
موسیو شیطان گفت: »شــما کمانی، تفنگی 

چیزی در دستش می بینی؟ نه. بگذار بره .«
خانم باجی گفت: »یک جای کار می لنگه. شما 
تا دیروز ســایه هم را با تیر می زدید. امروز چطور 

جی جی باجی شدین؟«
عمو حســام گفت: »من جای شــما باشــم 
جیب هایش را می گردم. آلت شــکار در جیبش 

است.«
خانم باجی فرمان داد: »همه محتویات جیبت را 

خالی کن ببینم .«
روح آقاجــان گفت: »چرا خالــی کنم؟ این جا 

خانواده نشسته .«
 خانم باجی گفت: »مگه چــی تو جیبت داری

 که ...؟«  
عموحســام گفت: »ایشــان در جیب مبارک 
وسیله شکار جاســاز کرده. منتها شکار گیاه. نه 

جانور.«
خانم باجــی گفت: »شــما مثل آســپیران 
غیاث آبادی، زود تند ســریع جواب بده ایشــان 

می رود جنگل چه شکار کند؟«
عموحســام گفت: »گل. می رود شــکار گل. 
نشــنیده اید که »محیط بانان پــارک ملی پابند 
حدود هزار بوتــه ماری جوانا را در  مناطق جنگلی 
کشــف و معدوم کردند«؟ فکر کردید برای چی 
ایشــان و آن موســیو شــیطان بعد از این همه 
جنگل خــواری و جنگل روبی، بــه حفظ جنگل 

عالقه مند شده اند؟«  
روح آقاجان فوری از هود آشــپزخانه فلنگ را 

بست .
مادموازل ناتو گفت: »احتماال ایشــان هم مثل 
سیدجالل حسینی به تیم لوانته پیوست و رفت 

دنبال زندگی اش .«
گوالخ خان گفت: »حیف قرار شــده در مورد 
فوتبال، این ورزش فعال مردانه حرف نزنم. وگرنه 
می گفتم که شما نباید گول  گزارش عجیب ایشان 

را بخوری.«
مادموازل ناتو جواب داد: »خودم می دونم. منتها 
دیدم دادن اطالعات غلط منجر به مهاجرت میشه 
و ایشان میگه بهش از کانال های خارجی پیشنهاد 
شده گزارشگر لژیونر بشوند، گفتم بگذار من هم 

اطالعات غلط بدهم، بلکه مرا هم  خواستند .«
صدای روح آقاجان از تو هود شنیده شد: »تو بیا 
بریم جنگل گل بزنیم. االن جنگل بهترین مکان 

برای گل زدن.«
خانم باجی تمام راه های خروجی هود را بست. 
فعال روح آقاجــان تو لوله  هود خــواب گل زدن 

می بیند . 

یکزندانی:ولمونکنید،اومدیماینجاکهازاخباربیروندرامانباشیم!
یکیازحروفالفبا:بذاریدمابیاییمبیرون،جاواسهاینبندهخداهابازشه!

زندان:دراینمرکز،خدماتبهصورتشبانهروزیارایهمیشود!
یکپدر:پسرم،عرضهخالفکردنمنداریازدستتراحتشیم!

#این_بیرون_هیچ_خبری_نیست#شهرونگ
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خار مغیالن

آیدین سیارسریع
طنزنویس

یکــی از زیبایی های کشــور عزیزمون 
ایران که می تونه با دوراندیشــی مسئوالن 
در آینده به عنوان یک جاذبه توریســتی 
درآمدزایی داشــته باشــه اینه کــه ما به 
مســائل پیچیده نــگاه ســاده داریم و در 
عین حال مسائل ساده رو بشدت پیچیده 
می کنیــم. مثال یهــو می بینــی یک امر 
عادی تبدیل به بحران سیاســی مملکت 
میشه و یه مســأله بزرگ سیاسی تو گروه 
خانوادگی با ایموجی خنده و »اینا واســه 
اینه که ســر من و شــما رو گــرم کنن« 
ختم به خیر میشــه. با ایــن روندی که ما 
داریم طی می کنیم و بحران ســازی هایی 
که شــاهدش هســتیم، فرض می کنیم 
فردا یک قانون میاد با ایــن محتوا که »از 
فردا تنــاول موز برای افراد زیر سی ســال 
ممنوع می باشد. بدیهی است با متخلفان 
مطابــق قانون برخــورد خواهد شــد.« 
حــاال مرحله به مرحله بررســی می کنیم 
 که بعــد از تصویب این قانــون چه اتفاقی 

خواهد افتاد:  
1( خبر از طریــق اخبــار و کانال های 
تلگرامی پخش می شود. عده ای در توییتر 
و تلگرام از این خبر اظهار شگفتی می کنند. 
عده ای هم در اینســتاگرام بی خبر از همه 
جا مــوز می خورند. خبر بیــن اکانت های 
خبری و افراد موثر شبکه اجتماعی بازنشر 

می شود. همه در شوک به سر می برند.
2( تحلیل هــا و واکنش هــا یکی پس از 

دیگری از راه می رسد.
سیروس از سیاتل می نویسد: ممنوعیت 
موز برای جوانان دستاویزی است که با آن 

حواس مردم را از سهمیه بندی بنزین پرت 
کنند. 

احســان از روی چمن هــای محوطــه 
صداوســیما: »بــرای ما دهه شــصتی ها 
موز نخوردن چیز تازه ای نیســت. فرهاد 
هم اتاقی مــان بچــه کرمانشــاه بــود. او 
هیچوقت موز نخورد. االن در ناســا مدیر 
پروژه اســت. بیایید با هم مهربان باشیم.« 
و 653 تا کامنت فحش برایش می نویسند.

سهند از قرن 6 هجری قمری: سلطانی 
بر درویشــی وارد شــد. گفــت از من چه 
خواهی؟ درویش التفات نکرد. سلطان که 
سطوت سلطنت است برنجید و گفت پس 
من یک موز برمی دارم و خارج شد. )تاریخ 
بلغمی / جلد 3 / در سیرت پادشاهان / ابن 

بابویه سمرقندی(
نــادر از کافه:  هارت وپــورت آن مردک 
پشــمک صفت و ببوگالبی را هم به موقع 
جواب خواهم داد، چنان هراسی فرویدی 
در او ایجــاد کنم که میشــل فوکو را عمو 
بپندارد. )متاســفانه مقصود استاد در بین 

جنگ و جدل گم شد.(
سیارســریع از زیر کولر: مــوز را ممنوع 
کردند. خوب شد سانچز) بازیکن اروپایی( 
در ایران نیست وگرنه از حرکات بدون توپ 
او بی بهره می ماندیم. هر هر هر )و زهرمار! 

پسره مبتذل( 
3( این جا دیگر نوبت گروه های سیاسی 
اســت. اصالح طلبان بشــدت ممنوعیت 
موز برای جوانان زیر سی ســال را محکوم 
می کنند. یکــی از آنان تــا آخرین قطره 
خون ریتوییت و ری پست می کند، جوانان 
ضمن تقبیح این ممنوعیت ها خواســتار 
ایجاد گشایش های سیاسی در این زمینه 
می شــوند و پســت را با جمله یاد می آر از 
آن روزگاران یــاد آر به اتمام می رســانند. 

اصولگرایــان که می بیننــد اصالح طلبان 
با این قضیه مخالفند بر خودشــان واجب 
می دانند که با آن موافق باشــند! یکی در 
مضرات موز یادداشــت می نویســد. یکی 
تحلیل می کنــد که غــرب می خواهد با 
موز آمار ازدواج را پاییــن بیاورد. جنجال 
می شــود. روزنامه ای این وسط می نویسد 
که برخی جریانات با دفاع شتابزده از یک 
میوه معلوم الحال به دنبال پیگیری کدام 
پروژه اربابان غربی خود هستند؟ آیا وقت 
آن نرسیده است دســتگاه های ذیربط با 
تمام قــدرت در این زمینــه ورود کنند؟ 
فردای آن روز نهادهــای ذیربط با قدرت 
وارد می شوند. دولت موضع می گیرد. یکی 
از دولتمردان می گوید اگر زیرســاخت ها 
فراهم باشد، ما با اصل موز مشکل نداریم. 
یکــی از وزرا می گویــد نخیر مــا با اصل 
موز مشــکل داریم. از پاییز برخــورد را با 
موزخواران آغاز خواهیم کرد. ناهماهنگی 
باعث ایجاد اختالف می شود. خبر به گوش 
رسانه های خارجی می رسد. آمریکا موز را 
تحریم می کند. کاسبی ها شروع می شود. 
عکس یک آقــازاده درحال خــوردن موز 
در اینســتاگرام دست به دست می چرخد. 
خیابانی گریه می کند. پرویز پرســتویی 
بغلش می کند.  هادی حیــدری یک موز 
طراحی می کنــد که از آن شــکوفه امید 
بیرون آمده. یک نفــر در تلویزیون اعتراف 
می کند که روزی ســه تا موز می خورده و 

به اشتباهش پی می برد. کار بیخ می گیرد.
چنــد روز می گــذرد خبر میرســد که 
دانشمندان ژاپنی کشف کرده اند که نگاه 
کردن بیش از ســی ثانیه به تــرک دیوار 
باعث ضعف طحال می شــود. شگفت زده 
می شویم. تحلیل می کنیم و بازی دوباره از 

اول شروع می شود.

ما لعبتکانیم و فلک لعبت باز

salmantaheri@gmail.com |  سلمان طاهری  |   کارتونیست |

محمدحاجیحسینی)طنزنویس(براثرکهولتسندر9۰سالگیدرگذشت

وداع با محمد حاجی حسینی طنزنویسی دیگر از تبار توفیق

غالمرضا کیانی رشید
طنزنویس

سال1350تحریریهروزنامهتوفیقدرمحل
چاپخانهرنگینبود.سردبیرروزنامهمرحوم
حســینتوفیقدفترشدرقسمتورودی

چاپخانهقرارداشت.
دکترعباستوفیق،رئیسهیأتتحریریه
هممدامدردفترروزنامهحضورداشتندوبه

مسائلتحریریهتوفیقرسیدگیمیکردند.
اتاقتحریریهپشــتاتاقسردبیرقرار
داشتومیزکنفرانسبزرگیگذاشتهبودند
کهنویسندگانثابتدورمیزمینشستند.

مرحوممرتضیفرجیــان)فینگیلی(دبیر
اشــعارومرحومکیومرثصابری)گردن
شکسته(دبیرمطالبونثرهابودند.هرکدام
میزجداگانهایداشــتند.مرحوممحمد
حاجحســینیکهدرتاریخ1398/6/24
بهدیارباقیشــتافتند،درپشــتمیزش
وروبهدیوارنشســتهبودومطالبیکهاز
حروفچینیدرطبقهباالباوسیلهنقالهای
بهپایینهدایتمیشــدراادیتمیکرد.
میــزکنفرانساعضــایتحریریههمکه
نویســندگانثابتمثلاینجانبغالمرضا
کیانیرشــیددرآنمینشســتندبرای
هرنویسندهکشــوییداشت.نویسندگان
دیگرینظیرعمرانصالحی)بچهجوادیه(،
مرحوممحمدگیوی)بزبزقندی(،ابوالقاسم
صادقی)آبدزدک(،مرحومسیداحمدسیدنیا

)خیارچمبر(و....سایرنویسندگانیکهدر
مواقعمختلفبهآنجامراجعهمیکردند،
دورهمینمیزمینشســتندیامطالبشان
راارایهمیدادندیاتعدادیازآنهامطالبو

اشعارراحکواصالحمیکردند.
مرحوممحمدحاجحسینیعالوهبرادیت
مطالبواشعار،خودشهمشعریمیگفت.
بحرطویلمینوشتوســتونمعروف)الو

مرکز(توفیقراهمتنظیممیکرد.
نمونهایازاشعارالومرکزذیالذکرمیشود:

الومرکز،خبرازبهبهانه
کهوضعسینماشخیلیمامانه

زمیخصندلیهایشدوباره
شدهشلواربندهپارهپاره

ظهرکهمیشــدمنوحاجیحسینییک
چلوکبابکوبیدهبهقیمت5ریالازچلوکبابی
جوانکهدرخیابانسپهساالرومقابلچاپ
رنگینبود،میخریدیموجایشماخالیباهم

نوشجانمیکردیم.
مرحوممحمدحاجیحسینیبعدازتوقیف
روزنامهتوفیقبهرادیورفتوسالهادررادیو

برنامههایطنزوشعرضربیمینوشت.
اشعارضربیاشزبانزدبود.

قسمتیازشعرپاییزباامضایمستعار)نازکنارنجی(
پاییزهوسرمازده،گرماراکشیده

پاییزرسیده
رنگازرخباغوچمنواللهپریده

پاییزرسیده
آنبرگفرحبخشکهکانونصفابود

پیشرفقابود
ازشاخهجداگشتهوصدمتردویده

پاییزرسیده
اینهنرمندطنازبیشاز40ســالدررادیو

خصوصابرنامههایطنزیمثل:
)صبحجمعهباشــما(،)قندونمک(و)جمعه
ایرانی(همکاریداشــتوشــعرهایشدر
مجالتتوفیق،گلآقاوخورجینچاپمیشد.
ازمرحومحاجحسینیمجموعهشعریمنتشر
شدهاستکهازجملهآنهامیتوانبهبحرطویل

اشارهکرد.
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درآستانهآغازسالتحصیلیجدید


