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سرکه شیرین!

شهرام شهيد                ي
طنزنویس
shahraam_shahidi@yahoo.com

آدم بعضی وقت ها بیخودی احســاس 
می کند یک سری کارها هیچ وقت درست 
نمی شود و کســی راه حلی برای برخی 
مشــکالت ندارد. اما تجربه نشــان داده 
ما خیلی ســخت می گیریم و اگر کمی 
آسان بگیریم مشــکالت هم بی خیالی 
و بی توجهی ما را می بینند و دمشــان را 
می گذارند روی کولشان و می روند. به قول 
سهراب سپهری چشم ها را باید شست/ 

جور دیگر باید دید. 
یکی از این مشکالتی که به نظر می آمد 
کالف سردرگم اســت و چنان گره کور 
خورده که با هیچ دندانی باز نمی شــود، 
مشکل اعتیاد است؛ اما باالخره وزیر کشور 
در اقدامی بنیادین به ما نشان داد اگر جور 
دیگری به مســأله نگاه کرد و بهترین راه 
را برای آن یافت آن وقت مشــکل اعتیاد 

خیلی راحت حل می شود. 
ایشان همین چند روز پیش فرمودند: 
»بهترین راه مبارزه با اعتیاد، معتادنشدن 

است.«
دیدید؟ به همین راحتــی. من و تیم 
شــهرونگ بعد از این ماجرا نشستیم و 
گفتیم فکر کنیم مشکالت دیگر کشور 
را چطــور حل کنیــم. دیدیــم این قدر 
راه های قشنگ برای مبارزه با ناهنجاری 
کشور داریم که چه بســا در  سال 1400 
کاندیدای ریاســت جمهوری شــویم؛ با 
8756 صفحه برنامه جامع برای حل کلیه 

مشکالت کشور. 
مثال ما فهمیدیم: 

بهترین راه مبــارزه با خشکســالی، 
نه بارورکــردن ابرها، نه اصــالح و بهبود 
مدیریت آب در کشور و نه حتی تصحیح 
الگوی مصرف آب کشاورزی و شرب است؛ 
بهترین راه مبارزه با خشکســالی باریدن 

باران است.
بهترین راه مبارزه با افزایش آمار طالق 
را هم پیدا کردم. الزم نیســت زوج های 
جوان سطح توقع شان را پایین بیاورند یا 
به هم خیانت نکنند و...و...و...، بهترین راه 
برای پایین آوردن آمار طالق این است که 

زوج ها از هم طالق نگیرند.
بهترین راه مبارزه با کــودک آزاری اما 
کمی پیچیده تر اســت؛ یعنی ما به این 
نتیجه رسیدیم برخالف پیش بینی های 
اولیه بچه دار نشدن بهترین راه کاهش آمار 
کودک آزاری نیست بلکه بهترین راه این 

است که کودکان را آزار ندهیم.
اما در مــورد کاهش آمــار تصادفات 
رانندگی به ویژه در جاده هــا هم راه حل 
داریم؛ یعنی برخالف برخی مسئوالن که 
معتقدند بهترین راه حل کاهش تصادفات 
جاده ای این اســت که مردم کمتر سفر 
برونــد اما ما بــا کلی تــالش و پژوهش 
فهمیدیم بهتریــن راه کاهــش میزان 
تصادفات رانندگی این اســت که مردم 

کمتر تصادف کنند.
در مورد اختالس هم ما به راهکار جالبی 
رسیدیم. حتما شما هم از افزایش روز به 
روز حجــم و میزان اختالس در کشــور 
اعصابتان خرد شــده. نترسید. راه حل ما 
کوالک می کند. بهتریــن راه جلوگیری 
از اختالس این است که کسی اختالس 

نکند.
بــرای تیم هــای فوتبال هم نســخه 
می پیچیم. اگر تیمی به باختن عادت کرده 
و عن قریب است به دسته پایین تر سقوط 
کند دلیل نمی شود مربی را عوض کنید 
یا بازیکن جدیدی بخرید یا بازیکنان تیم 
را جریمه مالی کنید؛ البته گویا دوستان 
مدتــی اســت از جادوگر هم اســتفاده 
می کنند اما راه حل ما فــرای همه اینها 
است. بهترین راه عدم سقوط تیم به دسته 
پایین تر این است که تیم بازی اش را نبازد.

خالصه به قول معروف »از کرامات شیخ 
ما این است/ سرکه را خورد و گفت شیرین 

است!«

 شهردار سابق: با ما همیشه راه ها باز بوده و رونق برپا!                                      مردم : دوره شما رونق بوده؟ راه باز بوده؟                 پاسخ شهردار سابق: پ نه پ. خب #بعدش_که_بوده!
#کی_به_کیه؟   #روسیاهی_و_ذغال   #شهرونگ

پلیس راهور: آمادگی مواجهه با بارش های هفته آینده را داریم

رئیس ستاد مدیریت بحران: 
من کلی کتاب خریدم که وقتی راه ها بسته بشه بخونم

|  احمدرضا کاظمی|

تماشاخانه

رئیس سازمان راهداری:  

بی زحمت تاریخ دقیق  
 بارش هارو بگید 

 که ما فرداش 
جلسه بذاریم

نجفی:  

خدایی ایندفعه کسی به 
عملکرد شهرداری کمتر 
از 1۹ بده، اعتراض کتبی 
میذرام رو نمره اش

nana.jamshidi@gmail.com|    نازنين جمشيد                ی  |   کارتونیست |

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:19/00- 18/30

هشدار سازمان هواشناسی: منتظر برف و باران باشید

www.shahrvand-newspaper.ir

پ�ی را گفتم: به ما شد عرصه تنگ                                                                      تـوی دنیـــای پر از اندوه و جنـــگصفحه روزانه طنز و کارتون  |   شماره سیصد و نود و هشتم
جز شکیبــا�ی چه باشد راهــکار؟                                                                      خنده کرد و داد پاسخ: »شهرونگ«

telegram.me/Shahrvang :نشانی کانال تلگرام شهرونگ@tanzshahrvang :راه ارتباطی تلگرامی با شهرونگ shahrvang@gmail.com :ایميل صفحه شهرونگ

ترادیاتور : رفتم شکار یکی پرسید داری چکار میکنی؟ گفتم آروم باش, مگه نمیبینی کمین کردم که شکار کنم؟ گفت پاشو مرتیکه, کی میاد تو باغ وحش گوزن شکار کنه؟ ترادیاتور: خواستم پول تقلبی چاپ کنم دیدم رنگی هزینه ش زیاد میشه سیاه و سفید و یه رو چاپ کردم.                             تو ئیت لند

|  سيدجواد قضایی| صندلی چوبی را که ســفارش داده بودم به دستم رسید، 
برای اولین بار، همین که رویش نشســتم از وسط نصف شد. با عصبانیت صندلی 
را برداشتم و رفتم سراغ سازنده. صندلی دو تّکه شده را نشانش دادم و گفتم: »مرد 
حسابی شما توی تبلیغتون گفته بودین مادام العمر براتون کار می کنه.« آقای سازنده 
لبخندی زد و گفت: »اکثر کسایی که صندلیشون شکسته و از روش افتادن، گردنشون شکسته و 
مردن، از این که هنوز زنده ای ناراحتی؟« یقه اش را گرفتم و گفتم: »مرد ناحسابی، جنس آشغالتو 
بگیر پولمو پس بده دروغگو.« آقای سازنده با آرامش گفت: »می بینم که همه لباس هات مارکن! 
همشون هم میگن بادوام« بعد چنگ انداخت و آستینم را گرفت و کمی که فشار داد، پیراهنم تا 
پایین جر خورد. یک لگد هم زد به فاق شلوارم که در َدم از سه جهت چاک برداشت، بعد با نوک پا 
محکم زد روی کفش هایم، کفه کفش از رویه جدا شد. داشتم پا برهنه فرار می کردم از پشت کاپشنم 
را گرفت و داد زد: »بیا پولتو بدم.« گفتم: »غلط کردم، ببخشید.« کاپشن پاره شده ام را ول کردم و 

دررفتم.
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