
19شنبه 25 آذر 1396  | سال پنجم | شماره 1295

گمشدگان

 پیشنهاد ساخت بوستانی
 برای مسئوالن!

شهرام شهيد                ي
طنزنویس
shahraam_shahidi@yahoo.com

عجب هفته ای بود هفته گذشــته. 
یعنی چپ و راســت خبر بود که آوار 
می شــد بر ســرمان. یکی ش همین 
زلزله زنجیره ای که گویی به ایرانگردی 
آمــده. البته زلزله هــم احتماال دلش 
می خواسته از کشــور خارج شود اما تا 
می رســیده به گیت خروجی مرزی و 
یادش می افتاده باید عــوارض بدهد، 
به مســئول گیت می گفته؛ »نمیشــه 
حاال ارزون تر حســاب کنی؟ یک کم 
تخفیف بده. ندارم خب. باشه پس من 
میرم یک دور می زنــم و دوباره میام«. 
بی خود چپ چپ نگاهم نکنید. من به 
ســردبیر قول داده ام در مــورد گرانی 
عوارض خروج از کشور چیزی ننویسم 
و سر قولم هم هستم. این که نوشتم در 
مورد خود عوارض بود. همین عوارض 
موجود که االن 75 هزار تومان است و 
زلزله اگر داشــت، این پول را می داد و 
می رفت بیرون. من اگر می خواستم از 
گرانی ها بنویســم که اول از همه باید 
از گرانی بنزین می نوشتم یا از افزایش 
قیمت دیگر حامل هــای انرژی. اصوال 
من فهمیده ام مــا با دوگونــه مواجه 
هســتیم. گونه اول حامل های انرژی و 
گونه دوم بالنسبت شــما نفراتی مثل 
من حماالن انرژی. حاال تا کار به جای 
باریک نکشیده، از این هم می گذریم. 
خالصه من به این نتیجه رســیدم که 
ایــن همه بــالی نازل شــده در هفته 
گذشــته، از موضوع ریزش بخشی از 
دیوار قلعه پرتغالی هــا به علت فروش 
خاک جزیره هرمز بگیرید تا شــایعات 
درگذشت هنرمندان ســاکن داخل و 
فرنگ، باید علت خاصی داشــته باشد. 
من مثل فرماندار تهران نیســتم که به 
جای پیداکردن مشــکل و راه حل آن 
برای جلــب رضایت مردم، خواســتار 
درنظرگرفتن یک پارک یا مکان دیگری 
مخصوص تجمعات و اعتراضات مردمی 
در پایتخت بشوم. من می گردم دنبال 
علت ماجرا. مثال در همین پیشــنهاد 
ایشان برای من ســوالی پیش می آید 
که »یا مــکان دیگــری« دقیقا یعنی 
کجا؟ وســط بیابان؟ دیوارنویسی در 
توالت های عمومی؟ زندان؟ می بینید 
مبهم است؟ اصال ایشــان فکر نکرده 
چنین پارک وســیعی چقــدر بودجه 
می خواهد؟ بهتر نیســت مثال به جای 
این کار پــارک کوچکی بســازند که 
مســئوالن بروند آن تو و مردم همین 
بیرون اعتراض کننــد؟ اصال بهتر نبود 
ایشــان به جای این پیشــنهاد تعداد 
تلویزیون های بزرگ شــهری را بیشتر 
می کرد که مردم با دیدن اخبار بیست 
و ســی و نیز ساعت 21 شــبکه یک با 
موفقیت های کشور آشنا شوند و نهایت 
برای تشــکر و ابراز جان نثاری تجمع 

کنند نه اعتراض؟ 
می بینید مــن چقــدر دوراندیش 
هستم؟ برای حوادث هفته گذشته هم 
با خودم گفتم مثــل دیگران وقت تلف 
نکن. برای همین هم این قدر گشتم و 
گشتم که فهمیدم چرا در هفته گذشته 
این همه بال بر ســرمان نازل شــده؟ 
همه اش زیر سر ماموران محترم گمرک 
بوده. چرا؟ چــون همان طــور که در 
خرافات قدیمی اکثر کشورها سینه به 
سینه نقل شده، نعل اسب نقش مهمی 
در شگون و بخت خوش دارد. آن وقت 
عزیزان گمرک طی یک عملیات موفق، 
250کیلوگرم نعل اسب را حین ورود 
به کشور شناســایی و ضبط می کنند. 
همین دیگر. ضبط نعل اســب همان و 
کاهش ضریب شانس در کشور همان. 
همین می شــود که فردای این کشف 
بزرگ هم نماینده ایران از اسکار حذف 
می شــود و هم کنگــره آمریکا فروش 
هواپیما به ایــران را ممنوع می کند. به 
قول میرسلیم: آقای مامور گمرک اینو 

چی میگی؟ 

 یک شهروند خراسانی: تا وقتی طیاره های خودمون هست چه نیازی به ایرباس آمریکاییها داریم؟!               تحریریه شهرونگ: یادشون رفت ته الیحه تحریم بنویسن راستی 
مردم ایران خیلی نایس هستن ماچ ماچ                   خاطره بازی: هواپیمای مسافربریمون را تو آسمون نزنه ، فروش پیشکش!

#اشکنه #هر_دم_از_این_باغ_بری_می_رسد؟  #شهرونگ

مجلس نمایندگان آمریکا در طرحی خواستار سختگیری بیشتر در فروش هواپیما به ایران شد

 وزیر راه: به درک که آمریکا هواپیما نمیده! 
از دیوار میخریم!
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کوچه اول

| داود نجفــی| بابا طبقه پایین را به یک آرایشــگاه اجــاره داده بود. اول  
سال جدید بابا پانصدهزار تومان گذاشــت روی اجاره  سالن. خانم آرایشگر 
هم اعتراض کرد ولی بابا قبول نکرد. خانم آرایشــگر هم گفت: »باشه دارم 
براتون« چند روز بعد، موهای مامان را شــبیه موهای شیر کلمبیا کوتاه کرد 
و بابا بــا دیدن مامان زد زیر خنده. مامان که عصبی شــده بود، گفــت: »حاال که همچین 
شــد، پونصد بده برم دوباره درستشــون کنم« بابا قلبش را گرفت و گفت: »یعنی تو واسه 
این مدل پونصد دادی؟« مامان گفت: »بله ولی نمی دونســتم شــما لیاقت نداری« بابا به 
ناچار پانصد هزار تومان داد و مامان دوباره به آرایشــگاه رفت. این بار موهای مامان شــبیه 
آناناس شــده بود، ولی بابا از ترس این که دوباره پانصد تومان پیاده شــود، کلی از موهای 
مامان تعریف کرد. مامان هم که از تعریف بابا خوشش آمده بود، هر ده روز یک بار می رفت 
آناناســش را تمدید می کرد. دیروز بابا به خانم آرایشگر گفت، به شرطی که مدل آناناس را 

حذف کند، الزم نیست اجاره بدهد.
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