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در هفته گذشته قیمت دالر و سکه و طال 
آخرین جایی که می توانست و تا حاال باال  تا 
تبریک  ضمن  ما  کشید.  باال  بود،  نکشیده 
این دستاورد بزرگ به تمام کسانی که در این 
سایر  به  داشتند،  نقش  تاریخی  باالکشیدن 
گوسفند  و  گاو  جمله  از  مردم  مصرفی  اقالم 
)البته شخصیت حقیقی شون نه، شخصیت 
حقوقی یعنی گوشت شون( هم پیشاپیش 
قرار  واسطه  همین  به  که  می گوییم  تبریک 
یک  راستا  همین  در  بکشند.  باال  است 
بود:  گفته  اقتصادی معروف هم  کارشناس 
دوام  یعنی  بیاوریم،  دوام  شهریور  تا  »اگر 
آورده ایم.« ما از این کارشناس عزیز هم بابت 
اینکه جای جواد خیابانی را در عرصه اقتصاد 

برای ما پر کرده، تشکر می کنیم.

راستا،  همین  در  دیگری  اظهارنظر  در 
قیمت  که  گفته  مرکزی  بانک  رئیس  کل 
احتماال  ادامه  در  او  است.  کنترل  قابل  ارز 
که  نیست  حسش  ولی  بگوید  خواسته 
و  زده  صدایش  مشاورش  اما  کنیم  کنترل 
رفته جلسه ایده یابی برگزار کرده. ما از همین 
که  شهرونگ  پنجشنبه  روزهای  در  ستون 
در  که  است  جهان  طنزنویسان  همه  آرزوی 
آن بنویسند، ضمن تقدیر و تشکر از رئیس  
»ما  کرد  ثابت  دیگر  یک بار  اینکه  برای  کل 
می توانیم« اما نمی خواهیم، می رویم خودمان 
 400-1399 ایران  در  جدید  زندگی  سبک  با  را 

وفق دهیم.

وزیر  حضور  بعدی،  عرض  قابل  خبر 
می گفتند  عده ای  بود.  مجلس  در  ارتباطات 
دیگر  عده ای  کن،  قطع  را  اینستاگرام 
می گفتند اینترنت را از بیخ قطع کن. عده ای 
و  بدیم  بودجه  بیایید  اصال  می گفتند  هم 
اینستاگرامی رو هم دربیاریم.  ورژن سروش 
وزیر جوان هم سعی کرد ادای قطع نکن ها را 
دربیاورد اما تجربه ثابت کرده که وزیر جوان 
درنهایت می گه من توی این مسائل دخالت 
پست  و  توییتر  می رود  بعدش  و  نمی کنم 
رسید  خبر  هم  راستا  همین  در  می گذارد. 
که تلگرام در روسیه رفع فیلتر شده که این 
از او یعنی  موضوع باعث دلخوری شدید ما 
روسیه شد. ما االن دیگر نمی توانیم بگوییم 
نزنید و  اون باالمون بکنید و غر  یه نگاه به 

ببینید اونجا هم فیلتره.
که  است  این  هم  خوبی اش  البته   
می توانیم بگوییم تنها کشوری که فیلتر کرد و 
 کوتاه بیاییم. در 

ً
فیلتر ماند، ما هستیم و عمرا

خبری دیگر داشتیم که ما توی کشور مشکل 
خانه  دو میلیون  حدود  و  نداریم  خالی  خانه 
نه  واقع  در  اصلی  مشکل  است؛  خالی 
خالی  بودن  بلکه  خانه  خالی بودن 
از  بزرگ  خأل  این  امیدوارم  که  جیب هاست 
شنبه حل شود و بیدار شویم ببینیم تمام 
شده.  پر  خالی  جیب های  و  خالی  خانه های 
البته این نکته را هم نباید از نظر دور داشت 
که دلفین ها پرواز می کنند، صداوسیما فیلم 
جذاب می سازد و دست وزیر هم روی دکمه 

فیلترینگ نمی رود.

ایمیل شهرونگ:  shahrvang1@gmail.comاینستاگرام شهرونگ: 

طـــنــزنـویــس
شهاب نبوی

اعترافات قطره چکانی

کارتونیستتـمـاشــاخــــانه
احسان گنجی

می تـوانــیـد QRcode زیـــر را
 بـــا گــوشــی اســکــن کنـیـد

زهراجمالی

 خانه  خالی
 یا جیب خالی؟! 

کارتونیستشــهـــر فـــرنــــگ

 این قسمت: 
جمعه به مکتب آوری...! 

چرا ساکتی؟ اعتراف کن!
- داشتم تینک می کردم.

 ولی به نظر می رسه بیشتر ریدینگ کردی که االن اینجایی!
- می دونی ما آموزشگاه زبان داریم. همیشه اولین بودیم تو منطقه ... 
آموزش زبان فقط در دوماه! انگلیسی را با ما مثل یک نیتیو که حاال نه، اما 

با لهجه در و داهات های اطراف لندن صحبت کنید!
 چه جوری آخه تو دوماه؟؟ مگه ماکروِویوه؟

خوبی؟  سالم  جای  به  چت  تو  که  همین  دوماه  این  تو  شما  ببین!   -

کی؟ بعد برداری یه جمله مردافکن هم با ترجمه خطای 
ُ
بنویسی؛  های! یو ا

تا دم در کمبریج  بزنی، راحت  اینستاگرامت  انگلیسی تو بیو  گوگل به 
رفتی. اما خب از اون ور به خاطر نداشتن آیلتس و تافل باز باید سرته کنی 

سمت خودمون! 
حاال راست می گن ثبت نام می کردین ظرف دو سه ترم به زبان آموز کتاب 

می دادین ترجمه کنه؟
- آره بابا اون که خوراکمون بود. باالخره همه باید از یه جایی شروع کنن 
انصافا یه جوری برگ ریزون ترجمه می کنن  دیگه. ولی بعضی وقت ها 
مخاطب از خنده روده بر می شه! البته یه خوبی هم که داره اینجوری 
وسط کار ترجمه، طرف به استعدادهای نهفته دیگه اش هم پی می بره. 
تو فکر می کنی خود  بابا  داره!  مثال می فهمه استعداد طنزنویسی هم 
نجف دریابندری و ذبیح اهلل منصوری مگه چه جوری شروع کردن؟ از 

آنالین آموزشگاه ها دیگه! اصال  همین زمینای خاکی دوره های ترجمه 
چشم انداز ما اینه که تا  هزار و چهارصدو چهار هر ایرانی یک ترجمه جیبی 
شازده کوچولو البته به همراه یک دوغ و نوشابه اضافی رایگان تحویل 

بگیره! 
حاال می خوای به چی اعتراف کنی؟

-  می خوام اعتراف و همزمان خواهش کنم از همه زبان آموزا، بابا اون تایم 
هشت صبح جمعه ای که اللوهای بقیه تایما بهتون پیشنهاد می دیم 
شیمیایی  انفعاالت  و  فعل  چه  انصافا  نزنید!  دست  بهش  تزیینیه!  
خ می ده هشت صبح جمعه می خوایید بیایید گرامر آینده  تو مغزتون ر
گذشته،  زمان های  گرامر  سراغ  برید  الاقل  بخونید؟!  استمراری  کامل 
رو  خانواده تون  اعضای  از  یکی  بتونید  گذشته  تو  از  اون طوری  بلکه ام 

ترنسفر کنید اروپایی، جایی، الاقل آینده تون تأمین بشه این طوری!

مجتبی حیدرپناه

به  تازگی اعالم کرده اند دانش 

طنزنویس

طیبه رسول زاده
 آموزان یا دانشجویانی که تقلب 
قرار  قانونی  پیگرد  مورد  کنند 
می گیرند. فکر کنید توی زندان 
بین چندین خالفکار حرفه ای نشسته اید و هر کس از جرمش می گوید. 
مثال یکی قتل انجام داده، یکی قاچاقچی است، یکی رفقایش در لواسان 
هرچه داشتند به اسمش زده اند، بعد از شما می پرسند شما چه جرمی 
مرتکب شدی؟ روی تان می شود بگویید من همیار تقلبم و در درس 
تنظیم خانواده جواب سوال های ۶ و ۸ را از روی کتاب دیده ام؟ امیدواریم 
لپ تان را نکشند و بپرسند عمو! کالس چندمی؟ باز هم خدا را شکر زمان 
ما تقلب کردن پیگیری قانونی نداشت. نهایتش این بود که برگه تقلب را از 

ما می گرفتند و نمره صفر برایمان رد می کردند. 
البته روش های تقلب آنالین بسیار پیچیده و گسترده شده و  دیگر مثل 
سریال هوش سیاه نیست که بتوانی با word 9۸ همه چیز حتی استاد را 
هک کنی و سواالت امتحانی را از او بدزدی. االن دانشجویان در لحظه سوال 
را در اینترنت سرچ می کنند و جواب را تحویل می گیرند. امروزه گوگل جواب 
همه سواالت زندگی خصوصی آدم را هم دارد. چهار تا سوال ریاضی و فیزیک 
و روانشناسی که دیگر چیزی نیست. اگر فامیلی استاد را هم به یاد نیاوری 
با سرچ »سواالت امتحانی اون استاد کچله که عقده درس پرسیدن داره« 

به جواب می رسی.
درست است که ترم پیش به دلیل کرونا کالس ها و امتحان ها به شکل 
آنالین برگزار شد، ولی این دلیل نمی شود که آدم همکالسی هایش را 
نبیند؛ مخصوصا اگر به تقلب پارتی دعوت شده باشد. البته اینترنت ایران 
سرعتش آن قدر زیاد نیست که برای پاسخگویی همزمان بیش از پنج 
دانشجو مناسب باشد. پس سعی کنید در پارتی هر کدام اینترنت شخصی 
خودتان را بیاورید و از آوردن شخص دیگر به میهمانی خودداری کنید، 

چون آن فرد ممکن است حوصله اش موقع امتحان سر برود و بخواهد 
اینستاگرامش را چک کند؛ طبیعی است که سرعت اینترنت پایین می آید. 
ندیدبدیدبازی درنیاورید و این جور غلط ها را بگذارید بعد از امتحان. تازه 
ممکن است وسط امتحان یکهو با شما قهر و همه تان را به پلیس معرفی 
کند. دیگر خودتان از بس میهمانی برگزار کرده اید، واردید ولی محض 
یادآوری مراقب نفوذی ها باشید؛ اینها از کرونا خطرناک ترند. وقتی دارید 
انجام می دهید، ممکن است  را  به صورت مجازی هماهنگی های الزم 
ساناز، همان دختر چشم رنگی و دماغ عملی ۲۲ ساله کالس، به شما پیغام 
بدهد که »شنیده ام تقلب پارتیه. می چه منم ببلی؟« قبل از آنکه بگویید 
»آله عجقم«؛ چند سوال تخصصی از خاطرات کالس و درس و سوتی های 
استادان بپرسید. اگر در پاسخگویی تأخیر زیاد داشت و جواب شفاف و 
دقیقی نداد، شک نکنید آقای کریمی ۵4 ساله رئیس حراست دانشگاه را 

دعوت کرده اید. می توانید آدرس اشتباه هم بدهید که طرف خیط شود.
زرنگند.  یک سری استاد و معلم  هم هستند که فکر می کنند خیلی 
مسأله ها را جوری می دهند که سوال هر کس مخصوص به خودش باشد؛ 
مثال می گویند به جای عدد، بخشی از شماره تلفن تان را بگذارید. با اینکه راه 
حل یکی است و تنها عددها فرق می کند، ولی طبیعی است که حال حل 
کردن مسأله را نداشته باشید؛ عیبی ندارد. از بین دوستان و اقوام، کار 
بلدی را پیدا کنید که موقع امتحان آنالین باشد. عکس مسأله را برایش 
بفرستید تا خودش بنشیند حل کند. باالخره یک روز برایش جبران 
می کنید. نگران این هم نباشید که یکبار ۲0 شوید، استاد شک می کند. 
استاد اصال شما را ندیده که بداند دانشجوی زرنگی هستید یا تنبلید. تازه 
باالی 19  نمره  دروس  همه  در  شاگردانش  همه  نیستید.  شما  فقط 
می گیرند. به احتمال زیاد سه  سال دیگر هزاران راننده تاکسی داریم که 
غ التحصیل  نه تنها مهندس و دکترند، بلکه با معدل های ۲0 و 19 هم فار

شده اند. 

دغدغه های تقلب در امتحان آنالین

صـــفــحـــه آخـــــر
 پـــنـــجشـــــنـبــه      5 تـــــــیـــــــر 1399
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یک پشت بام خواب: 
یه آسمون کثیف، 

سقف اتاق منه...

آزادراه

تقاطع غیر هم سطح


