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سردبیر: شهیدی قبل از نوشتن مطلب 
امروزت، این نوید را بدهم که اختیار داری 
در مطلبت اســمی از رودخانه های ایران 

نیاوری.
در  کــه  عملــی  آزادی  ایــن  از  مــن: 
اختیــارم می گذاریــد هــم بســیار ممنونم 
و هم شــگفت زده. این کار شــما، وســعت 
تصمیم گیــری آدم را زیــاد می کنــد و باعث 

می شود یک ذهن زاینده...
 ســردبیر: ذهن زاینده بی ذهــن زاینده. 

همین االن آزادی هایت را متذکر شدم.
مــن: آهــان از اون لحــاظ. خــب چــاره 
نیســت. بــه ایــن اختیــار گــردن می نهم. 
اصــا امــروز در مــورد خودروهــای برقــی 

می نویسم.
ســردبیر: آفریــن. حــاال به میــل خودت 
داری ستون نویس خوبی می شوی. خب 
در مورد کــدام خــودرو برقی می نویســی؟ 
تسا؟ فقط جنبه تبلیغی نداشته باشد؟ 

خب حرف بزن.
 من: می ترسم اســمش را بیاورم شما باز 

الم شنگه راه بیندازی.
ســردبیر: بــرای خــودرو برقــی؟ عجــب 
رویــی داری. بگــو ببینــم در مــورد خودرو 

برقی... 
من: کاشــینکف تصمیم گرفته خودرو 

برقی بسازد.
ســردبیر: ببین برادر. فکر نمی کنی اصا 
خودرو برقی موضوع مملکت ما نیست؟ 
مشکات دیگری در این کشور هست که 

به آنها نپرداخته ایم.
من: مثا یکی اش را بفرمایید.

کرونــا.  گونــه جدیــد  ســردبیر: همیــن 
اومیکرون. 

مــن: اتفاقا موضوع خوبی اســت. چون 
شــیوع آن ممکن اســت باز منجر بــه بروز 
کــه  قرنطینــه خانگــی شــود و همانطــور 
می دانید طبق آمار ۷۷درصد زنان ایرانی 
در دوران قرنطینــه »خشــونت« را تجربــه 

کردند.
سردبیر: ببین تو مجبور نیستی اصا در 
مورد خشــونت چیزی بنویســی. تــو کاما 

مختار و آزادی که در مورد...
من: اجازه بدهید جای مطلــب امروزم 
کانــی را برایتــان  ایــن حکایــت از عبیــد زا

بازخوانی کنم و بروم. 
»یکــی از بزرگان عصر با غــام خود گفت 
کــه از مال خــود پاره ای گوشــت بســتان و 
زیره بایی معطر بســاز تا بخورم و تــو را آزاد 
کنم. غام شــاد شــد زیــره بایی بســاخت 
و پیــش آورد. خواجــه اش آش بخــورد و 
گوشت به غام سپرد. روز دیگر گفت بدان 
گوشــت نخود آبی مزعفر بســاز تا بخورم و 
تو را آزاد کنــم. غام فرمان بــرد و نخود آب 
ترتیب کرد و پیــش آورد. خواجــه اش آش 
بخورد و گوشــت به غــام ســپرد. روز دیگر 
گوشــت مضمحــل شــده بــود، گفــت این 
گوشــت بفــروش و پــاره ای روغــن بســتان 
و از آن طعامــی بســاز تــا بخــورم و تــو را آزاد 
کنم. غــام گفــت ای خواجه بگــذار تا من 
گــر البته  همچنــان غــام تــو می باشــم و ا
خیری در خاطــر می گذرد نیت خــدای را 

این گوشت پاره را آزاد کن.«

طـــنــزنـویــس
شهرام شهیدی

تـمـاشــاخــــانه

آزادی عمل 

   امیرمسعود فالح

پــای اخبار تلویزیون نشســته بودیــم و در جریــان اخبار بــد خارجی و 
افتخارآفرینی هــای داخلی قــرار می گرفتیم که گوینده بــا هیجان گفت: 
»و امــا بشــنوید از افتخارآفرینــی دیگــری از یــک  هموطــن، ایــن بــار در 
نروژ: یک دهه شــصتی رئیــس پارلمان نروژ شــد.« بابا چشــم چپش به 

تلویزیون بود و از گوشــه چشــم راســتش به من خیره شــده بود. مامان 
هــم از آنور آشــپزخانه داد زد: »خبه خبه، پدر و فرزنــد خوب با محوریت 
افتخارآفرینی هــای ملــی در ســطح جهانی خلــوت کردیــدا.« بابا گفت: 
»چــرا؟ چــرا تــو نــه و اون آره؟« گفتم: »پدر من شــما بــه دقایــق و ظرایف 
سیاست در جهان جدید واقف نیستی. تو نروژ پست گرفتن مثل کارگری 
روزمــزد تو مملکت ماســت. نــه فیش حقــوق نجومــی داری، نــه امکان 
انتصاب بستگان متخصص و متعهد خودتو، نه امنیت شغلی و نه هیچ 
تضمینی برای بقا در قدرت. فقط باید حساب  پس بدی، تازه دو قورت 
و نیم مردم و رسانه هاشونم باقیه.« بابا گفت: »خب همینجا چرا چیزی 

نشدی؟« زود کامبک  زدم و گفتم: »به خاطر شما باباجون، چون شما 
مث بعضی مســئولین پســت نداشتی منم مث بچه هاشــون نتونستم 
کاره ای بشــم.« مامــان درحالی کــه روزنامــه ای را کــه بابا خریده بــود، زیر 
ک شــان کند، گفــت: »ببین این تو نوشــته  ســبزی ها پهن می کــرد که پا
دیگه دوره آقازادگی گذشته. نوبت دامادا شده. چرا زن نمی گیری بلکه از 
ِقَبل پدرزنت دستت یه جا بند شه؟« حمات بابا و مامان بابت بیکاری 
و ازدواج نکــردِن مــن دهــه شــصتی از دو طــرف ادامــه داشــت و گوینده 
دلخــوش تلویزیون هم هنوز داشــت از افتخارآفرینی یک دهه شــصتی 

دیگر در خارج می گفت و بر آتش توپخانه دو طرف می دمید.

سنگ مفت،حرف مفت!

 هر دو همسن اند 
اما این کجا و آن کجا

 مــردم:
  5 سال دیگه 
هم می بینیم

 داریوش هخامنشی: مرسی که توجه کردید
یک مسئول میراث فرهنگی: 

چرا در بستر خشک رودخانه محصول نکارند؟
گرام یک نماینده مجلس: در اینستا

 به مسائل زیست محیطی پرداخته نمی شود
یک روشنفکر: چرا مردم مسئولیت تقصیرات خودشونو 

متوجه دیگران می کنن؟
ابراز نگرانی شدید خبرنگار لندن نشین از عمل نکردن دولت 

های غربی به تعهدات شان در قبال تغییرات اقلیمی
یک فعال اجتماعی: با آب معدنی احیا نمی شه؟

#آب_نان_آواز #کمپین_سطل_آب #شهرونگ

آزادراه

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان اصفهان در گفت وگو با 
روزنامه شرق:  زاینده رود تا ۵ سال دیگر احیا نمی شود

وحید میرزایی
طنزنویس

همانطــور کــه قبــا هــم گفتیــم مــردم کشــورهای دنیــا اینقــدر 
مشــکات عجیبی دارند کــه معضات مــا مانند بیــکاری، بی آبی، 
بی پولــی، بی نانــی و هــر چه بــا »بــی« شــروع می شــود در برابــر آن 
مشکات هیچی نیست. در بعضی کشورهای دنیا آنقدر اتفاقات 
و قوانین عجیبی وجود دارد که مردم اصا به فکر معیشــت و رفاه و 
این مسائل نیستند. در اینجا به برخی اتفاقات و قوانین کشورهای 
گــر نیامدید جمع  دنیــا می پردازیم تا شــاید به خودتــان بیایید و ا

کنید و بروید به همین کشورها.
 استرالیا کشوری با ادا و اطوار زیاد

در ویکتوریــای اســترالیا یــک قانون عجیــب وجــود دارد. در این 
شهر تعویض المپ برقی توسط هر فرد غیرقانونی است مگر اینکه 
یک برقکار متخصص باشــد. یعنی یک فرد در ویکتوریای استرالیا 
گر شبی نصف شبی وسط قضای حاجت، المپ دستشویی اش  ا
ســوخت، در حالــت نیم خیز و نیمه لخــت باید در همــان حالت تا 
صبح بنشــیند تــا برقکار متخصــص بیاید و المــپ را عــوض کند در 
گر المــپ را خودش عــوض کند، مامــوران خدوم  غیر ایــن صورت ا
انتظامی اســترالیا به جرم تعویض المپ وی را دستگیر و به مراجع 
قانونــی معرفــی می کننــد. در حالی که در کشــور مــا اینقــدر آزادی 

وجــود دارد کــه هر فــردی چــه متخصــص و چــه غیرمتخصص هر 
کاری را که فکر می کند، می تواند انجــام دهد. به مدد همین آزادی 
است که در کشــور عزیز ما ایران، برقکار معلم پرورشی شده، معلم 
پرورشــی مدیــرکل شــده، لوله کش معــاون شــهردار شــده، مجری 
تلویزیون مدیرعامل شــرکت سرمایه گذاری شــده، تزریقاتی جراح 
اقتصادی شده و مهندس، طنزنویس شده است. خوشبختانه با 
آزادی که مسئوالن به مردم داده اند بساط این مسخره بازی های 

تخصص گرایی در کشور برچیده شده است.
 کشور تخمه مرغی انگلستان

و  لیبرالیســم  مدعــی  کشــورهای  برخــی  در  می دانســتید  آیــا 
کارهــا هــم ممنــوع اســت؟ در  آزادی حتــی انجــام کوچک تریــن 
غ ممنــوع اســت و وارد کــردن  کشــور انگلســتان شســتن تخم مــر
غ های آمریکایی به کشور انگلستان به این دلیل که شسته  تخم مر
گر شما بخواهید تخمی  می باشند، ممنوع اعام می شــود. یعنی ا
غ خارج می شود را بشویید باید از دولت  که از بخش های انتهای مر
اجــازه بگیریــد. آدم این چیزهــا را کــه می بیند متوجه می شــود که 
گرچه گرانی، تورم، بیکاری،  گرچه در کشور مشــکاتی وجود دارد ا ا
کارآمدی و صدها  مشکات سامت عمومی، مشکات آموزشی، نا
معضل دیگر وجود دارد اما الاقل خوشــحال است در جایی از دنیا 
غ هایش را می تواند بشوید و این موضوع  زندگی می کند که تخم مر
آرامش و اطمینانی وصف ناشدنی به قلوب مردم هدیه می کند. باز 

غ هایمان دست خودمان است. هم خدا را شکر اختیار تخم مر

محدودیت مردم جهان
قسمت دوم

آزادراه کارتونیستشــهـــر فـــرنــــگ اردشیر رستمی

instagram: mohammadreza.saghafi8
کارتونیست

محمد                رضا ثقفی


