
مسئول ثبت نام: خودم دیدم 
قرص و آمپول گذاشته بود! باالى پیجش عکس

    معاون آموزشى: مگه مالك قبولى صفحه اینستاگرام طرف نیست؟!
    دانشجوها: از همه مون بهتر آمپول مى زد!

    یک کارشناس آموزشى: دیدید حذف کنکور کارى نداره!
    دانشجوى قالبى: دفعه اول فقط رفتم آب بخورم

 دیدم کسى به کسى نیست، رفتم تو!
    انتظامات دانشگاه: همین که مشکل پوشش نداشت، ما ازش راضى بودیم!

#من_اشتباهى_بودم #در_بازه_بفرمایید_داخل #شهرونگ

در حاشیه حضور بدون مجوز یک دختر
در کالس هاى دانشکده دندانپزشکى

w w w. s h a h r va n d o n l i n e . i r

پ�� را گفتم: به ما شد عرصه تنگ                                                                      تـوی دنيـــای پر از اندوه و جنـــگصفحه روزانه طنز و کارتون  |   شماره هشتصد و هشتاد و نهم
جز شكيبــا�� چه باشد راهــكار؟                                                                      خنده كرد و داد پاسخ: «شهرونگ»

instagram.com/shahrvang1 :نشانى اینستاگرام شهرونگ

جابر اسدى|   کارتونیست| شهر فرنگ

تماشاخانه

صفحه آخر پنجشنبه  28 شهریور 1398 |  سال هفتم |  شماره  1794

شروع صفحه آرايی
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فدراسیون جودوى ایران تعلیق شد

یک مسئول سابق: تعلیق ها 
کاغذ پاره اى بیش نیست!

   یک خواننده: یعنى دیگه ترانه براى قهرمانى و اینا نخونیم؟!
   مردم: یه کم فکر کنید، ببینید بعد از ورزش

دیگه چى مى مونه دل مون رو بهش خوش کنیم؟!
#راحت_شدیم #شهرونگ

|  ارمغان زمان فشمى| 

shahrvang1@gmail.com :ایمیل صفحه شهرونگ

خیلى سال پیش در چنین روزهایى کوچه اول

دندانپزشک تقلبى
زدم  یــک صفحه زرد و زرشــکى

پر از عکــس کالس درس و دکتر

دروغى مى باشــد  گرچه  تمامش 

نویســم  من در آن با فونت مشکى

که یعنى خوانده ام دندانپزشــکى

کشکى! بســیار  پرفالوئر  شــده 

شهرزیبا

همه چى عالى با ماست مالى

حسام حیدرى
طنزنویس

امروز همین طور بى دلیل و بدون توجه 
به موضوعــات روز جامعه؛ یک مصاحبه 
گرم و صمیمــى داریم با یک دوســت 

قدیمى و فعال.
-دوست عزیز لطفا خودتون رو معرفى 

کنید.
+با ســالم خدمت همه عزیزان. بنده 

«ماست  مالى» هستم.
-یعنى اسمتون ماســته و فامیلیتون 

مالى؟
+نخیر. بــه صورت کلى ماســت مالى 
هستم. البته عده اى از دوستان به صورت 

خالصه ماله صدام مى کنن.
-خیلى خــوش آمدیــد. بفرمایید که 
شغل شما چیه و تو چه زمینه اى فعالیت 

دارید؟
+من هر وقــت که بهم احتیاج باشــه 
وارد صحنــه شــده و مشــکل و گند به 
وجود اومده رو ماست مالى مى کنم. البته 
معموال در ابتداى کار دوســت و همکار 
قدیمیم جناب «تکذیب» وارد عمل شده 
و ماجرا رو از بیخ تکذیــب مى کنه، ولى 
در مواقعى که گنِد کار خیلى اساسى در 
اومده باشه و از تکذیب کارى برنیاد؛ من 
وارد عمل مى شــم و با توجه به تجربه ام 

اوضاع رو راست وریس مى کنم.
-مى شــه توضیح بدیــد دقیقا چیکار 

مى کنید؟
+بله. مــن ابتــدا گند مــورد نظر رو 
شناسایى و ســپس به هر مقدار که الزم 
باشه ماست روش ریخته و همین طور هم 

مى زنم.
-مقدار درست هم زدن چقدره؟

+هم زدن باید زیاد باشــه. شما آن قدر 
باید هم بزنید که دیگه راســت و دروغ از 
هم قابل تشخیص نباشن. یعنى ابتدا باید 
خودتون یک ســرى دروغ بســازید، بعد 
اونا رو همراه بــا تکذیب هایى که از قبل 
انجام دادید داخل ظرف بریزید و هى هم 
بزنید. پس از هم زدن هم باید با پشــت 
قاشــق روى محلول به دســت اومده رو 
صاف کنید. جورى که فقط ماست معلوم 

باشه و مشخص نشه اون زیر چه خبره.
-چیــز دیگــه اى الزم نیســت به این 

محلول اضافه بشه؟
+کال هرچقــدر کــه بتونیــد همــه 
چیز رو بــا هم مخلوط کنیــد و محلول 
یک دست ترى دربیارید بهتره. مثال براى 
خوشمزه ترشــدن کار مى تونیــد تو یه 
ســرى از جزییات ماجرا  تشکیک کنید. 
بعد بــراى رد اون جزییات دلیل بیارید و 
این طورى القــا کنید که کل قضیه رو رد 
کردید. بعد همیــن چیزها رو به محلول 
اضافه کنید و باز، هم بزنید. هم زدن کال 

خیلى مهمه.
-حاال چرا از ماست استفاده مى کنید؟

+ماست خواص گوناگونى داره که براى 
کار ما خیلى مفیده. اول این که سفیده و 
باعث مى شه گند خودش رو نشون نده. 
دوم این که خاصیــت خنک کننده داره 
و دماى بدن رو کاهــش مى ده و آرامش 
ایجاد مى کنه ... البته بعضى از دوســتان 
همیشــه به من اعتــراض مى کنن که 
چرا ماست؟ و پیشنهادشــون اینه که از 
اسید استفاده کنیم، ولى واقعا مشى من 
این  طورى نیست. من ذاتا روحیه لطیفى 
دارم و عالقــه دارم کارهــا رو در آرامش 

پیش ببرم.

 روزنوشته هاى برزو

برزو
طنزنویس

نشسته بودم وســط پذيرايی و داشتم 
ريشــه های ق الی رو می جويدم که ديدم 
گنده بک با يه لبخند وســيع و چهره ای 
راضی از حموم اومد بيــرون. آی من بدم 
مياد از اين حموم! بعــدش طبق معمول 
يه آخييش بلند گفت و رفت حشره کشی 
که به جای خوشبوکننده بهش انداختن 
رو برداشــت و دو تا پيــس زد زير بغلش 
و چنــد تا هم با احتياط زد بــه حومه. باز 
مشــغول ريشــه جويدن بودم که ديدم 
حضــرت واال لبــاس پوشــيده و پيرهن 
مشــکِی بته جقــه ای رو با شــلوار لوله 
تفنگی زيتونيه ِست کرده و ساعت طالی 
بيســت هزارتومنيــش داره روی مچش 
برق می زنــه و يه خط هــم انداخته توی 
ابروی چــپ و داره مگنا ســفيد هاش رو 
هم می ريزه تو پاکِت مارلبرو فيلترپالس. 
خوشم مياد با اون شــکِم طرح بشکه، باز 
هم نااميد نميشــه از خودش. بابا بشين 
مثل يه عنکبوت تنهای پير توی خونه ت 
زندگيتو بکن. باز ميری ريجکت ميشــی 

برمی گردی و دپرس می مونی روی دست 
من ها! دوتا موچی پوچی به من گفت و به 
دو زد بيرون و از شوِق ديدار، يادش رفت 
در رو پشت ســرش ببنده و دو دقيقه بعد 
از رفتنش يه دونه از اين گربه ســياه های 
چشم سبِز دهاتی از الی در اومد تو خونه. 
داداش يه ســالمی، ســرفه ای، اجازه ای، 
چيزی. طويله نيســت که عين گاو ميای 
تو. البته اينــا رو توی دلــم گفتم. گربه 
نمی دونه با کی طرفه کــه! يهو می بينی 
يــارو از خوب های اطــراف دور و بره و يه 
قمه نيم متری درمياره ميفته به جونت. با 
عضالت منقبــض و ناخن های بيرون زده 
از پنجه نــگاش می کردم. گربه ســياهه 
يه گشــتی دور خونــه زد و در و ديوار رو 
بو کرد و گفت:  «اســمت چيه قناری؟» 
قبل از اين که جواب بــدم، يهو پريد روی 
ميــز ناهارخــوری و رو به ســقف گفت: 
«من، والديمير پيشــيچ، رئيس ســطل 
آشغال های اشــتراکِی خيابون های دهم 
تا نوزدهم هســتم.» خب  چيــکار کنم 
حاال؟ يعنی نشــد يه نفر پاشو بذاره توی 
ايــن خونه و الاقل نصف مغزش درســت 
کار کنه. والديمير از روی ميز اومد پايين 
و رفت ظــرف غذام رو بو کــرد و يهو داد 

زد:  «ايــن آت و آشــغاال چيه می خوری 
خودباختــه مرعــوِب مصرف گرايی؟! بيا 
شب ببرمت سر ســطل آشغال ته کوچه، 
دوتا کتلِت سه شب مونده و ماست موسيِر 
پفکی بزن جون بگيری برای مبارزه عليه 
طبقه بــورژوای مفت خــوِر گربه خونگی 
نگه دار. پاشــو! پاشــو جمع کن خودتو» 
داداش نميشــه که همين طوری بری تو 
خونه مردم و بی وقفــه زر بزنی که. ديدم 
يارو فقط لب و دهنه، گوشــش رو گرفتم 
و کشــوندمش تــا دم در. قبــل از لگد 
اختتاميه، باز صداش دراومد:  «به خودت 
بيــا، دارن رفقامــون رو کالباس می کنن 
و تو نشســتی توی گلخونه و ريشه قالی 
ابريشمی می جوی؟ رفيق، ديدم اين يارو 
صاحب خيکيت رفت بيرون. اين فرصت 
طاليی رو از دست نده، بذار بچه ها رو صدا 
بزنم بيــان همين جا يه کومون تشــکيل 
بديم صفا کنيــم. يخچال پــره ديگه؟» 
تازه فهميدم داداشمون با اين کلمه های 
قلبمه ســلبمه، دنبال خونه مجردی بود. 
هلش دادم وســط راه پله و در رو بســتم. 
يعنی ايــن گنده بک بايد بابــت نگهبانی 
از خونــه يه حقوق ماهيانــه بهم بده. من 

نباشم، اين جا ميشه کثافت خونه.

گربه سیاه

ساواك و درددل هاى مردمى!| شهاب نبوى|   یک همچین 
روزى در  ســال 1335، الیحه تاسیس ساواك تقدیم 
مجلس شد. در بحث هایى که پیرامون تشکیل ساواك 
در مجلس شــد، طرفداران طرح مى گفتنــد: «در حال 
حاضر هیچ مرجعى در کشور وجود ندارد تا به درددل هاى ملت گوش 
بسپارد. مى خواهیم سازمانى تشــکیل بدهیم که ملت همه اش بیان 
اون جا و درددل کنند.» بعد از تشکیل ساواك مشخص شد افراد بى خود 
مى کنند درددل نکنند و هرکسى که مامورین ساواك تشخیص دادند، 
باید بیاید و هرچه در دل و روده و باقــى جاهایش ذخیره کرده، بریزد 
بیرون. ساواك با تالش و کوشش فراوانى که از خود به خرج داد، موفق 

شد عالوه بر پرونده سازى براى مخالفین، یکى یک پرونده کت و کلفت 
هم براى موافقین بســازد. بعد از مدتى که از پرونده سازى ها گذشت، 
مامورین ساواك دیدند خالقیت شــان تمام شده و دیگر داستان هایى 
که مى نویسند، جذابیت ســابق را ندارد. براى همین دست به دامان 
خود مخالفین شدند و از شاعر و نویسنده و روشنفکر و بچه هاى محصل 
در خارج از کشور و سخنرانان داخلى درخواست کردند که قسمتى از 
این پروژه را خودشان به گردن بگیرند و یه صورت، تک به تک، دوبه دو 
و گروهى براى همدیگر پرونده سازى کنند و اینچنین شد که عده  قلیلى 
از مخالفین به خوبى این وظیفه را انجام دادند و داستان هایى ساختند که 

خود مامورین ساواك، انگشت به دماغ و دهن ماندند.

پله هاى ترقى


