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کرونای من از تو ...گرمی تو از من!

طـــنــزنـویــس
شهرام شهیدی

امشب شبی است که برخی مقامات ایران 
ویروس  با  مشکل  ماه  یک  از  بعد  باالخره 
این  دارند. چون همه   نامبرده رضایت  از  کرونا 
که  بقبوالنند  مردم  به  کردند  سعی  سال ها 
چهارشنبه سوری بی چهارشنبه سوری. اما نشد 
که نشد. ولی امسال کرونا کاری کرد که مردم به 
مقامات بگویند بی خیال بابا. ما از خانه بیرون بیا 
نیستیم. کاری که در این همه  سال نتوانستند 
در انجامش موفق باشند، یک ویروس ریزه پیزه 

انجامش داد.
و البته حاال که در خانه می مانید، باالغیرتا 
بگذارید  نکنید ها.  پا  به  آتش  خانه  در 
آتش نشان های عزیز ما هم در این روزهای 
خاطر  به  و  نیفتند  زحمت  به  کرونایی 
خاموش کردن آتش شما خدای ناکرده مثل 

برخی مقامات کرونایی شوند. 
به نظرم اگر احیانا حیاط مستقلی داشتید و 
به صورت انفرادی هوس کردید آتشی روشن 
کنید که از روی آن بپرید، بهتر است به جای 
بخوانید  من«  از  تو  سرخی  تو،  از  من  »زردی 

»کرونای من از تو، گرمای تو از من«.
و حاال که کمپین های مختلفی راه افتاده تا 
به افرادی که مشاغل شان در این شب های 
ضرر  کرونا  بحران  از  نو  شروع  سال  از  پیش 
کرده و آسیب دیده کمک کنند، بهتر است در 
فهرست خود کمک به دزدان گرامی و عزیز را 
هم بگنجانیم، چون این عزیزان هم از ترس 
کرونا جرأت ندارند بروند دزدی، هم به علت 
خانه  »در  هشتگ  و  مردمی  قرنطینه   اجرای 
می مانیم«  خانه ها خالی نیست تا دزدان عزیز 
زندگی  هم  عزیزان  این  شوند.  تشریف فرما 

ج دارند. دارند. خر
خبر مرگ عزیزان هم وطن ما به هر علتی 
که باشد، سوزناک و مایه تأسف است. این 
از  بیش  شده  باعث  کرونا  ویروس  روزها 
پیش با واژه مرگ روبه رو شویم. ضمن آرزوی 
شکیبایی برای بازماندگان عزیزان درگذشته 
و تسلیت به آنان الزم است به برخی مقامات 
از  ویروس  داستان  مبادا  یادآور  شوم  عزیز 
از  هدف اصلی دورشان کند و یادشان برود 
کنند.  فرصت پیش آمده به خوبی استفاده 
منظورم چیست؟ اینکه مقامات بهتر است 
از همین حاال از کاهش سفرهای برون شهری 
و  کرده  را  نوروز امسال بهترین استفاده  در 
اعالم کنند »میزان مرگ ومیر جاده ای در نوروز 
امسال 80 درصد نسبت به نوروز قبل کاهش 
یک سال  برای  دستاورد  این  است.«  داشته 

آینده سوژه تبلیغاتی خوبی است. 
و ویروس کرونا نشان داد اتحادیه اروپا و 
کشورهای عضو  کشک. وقتی  شنگن یعنی 
جلوگیری  دلیل  به  اروپا  اتحادیه  در  شنگن 
روی  را  مرزهایشان  کرونا  ویروس  شیوع  از 
همسایگان شان بستند، شما جز کشک به 
کشور  اینها  مگر  می کنید؟  فکر  دیگری  چیز 

واحد اروپایی نبودند؟
کردن  »پیدا  چالش  داد  نشان  جهان  و 
تپه های ناشناخته« می تواند بهترین چالش  
موضوع  هرچند  باشد.  آینده  سال 
در  داد  نشان  توالت  دستمال  نایاب شدن 
جهان هم به موضوع تپه های کشف نشده 
اهمیت زیادی می دهند و خالصه تپه نقش 
مهمی در اهداف سیاسی و اقتصادی جهان 

دارد.

ایمیل شهرونگ:  shahrvang1@gmail.comاینستاگرام شهرونگ: 

سنگ مفت،حرف مفت!
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آزادراه

صـــفــحـــه آخـــــر
 ســه شـنبــه  27 اسفنــد  1398
ســــــال هفتـــم |  شمـــاره  1936

تنها خوبی سال ۹۹ این است 
که امسال عید دیدنی ها به دلیل 
شده.  تعطیل  کرونا  ویروس 
بهانه  پیش  چه  سال های  هر 
می کردیم  سعی  و  می آوردیم 
خانواده را متقاعد کنیم پسر عمه پدربزرگ دایی زن  عموی مان دیدنش 
واجب نیست قبول نمی کردند. تازه بر دیدارهای رفت و برگشت فامیلی 
هم اصرار  داشتند. در ۱۵ روز تعطیالت عید ممکن بود چهار بار همین 
پسرعمه پدربزرگ دایی زن عمو را ببینی.  دیگر عمو و خاله و دایی با زن 
و بچه هایشان جزیی از خانواده به حساب می آمدند و اگر سه وعده 
صبحانه  و شام و ناهار سر سفره نبودند پدر و مادر غذا از گلویشان پایین 
نمی رفت. افزایش قیمت اجناس هم  خللی در اراده پوالدین فامیل برای 

قطع این گونه روابط ایجاد نمی کرد . 
امسال اما ترس از کرونا باعث شده خیلی کسی به فکر سر زدن به فک 
و فامیل نیفتد. حاال می توانیم با  خیال راحت و بدون اینکه الزم باشد به 
کسی جواب پس بدهیم مشروط شویم، ازدواج نکنیم، بچه دار  نشویم و 

همچنان هیچ موفقیت چشمگیری در زندگی به دست نیاوریم. 
البته در هر خانواده ای هستند معدود کسانی که خیلی به این چیزها 
اعتقادی نداشته باشند و صله رحم  از همه چیز برایشان مهم تر باشد. 
فقط کار سخت امسال تان بیرون کردن این آدم ها از خانه است. بستگی 
 دارد چقدر این عزیزان چغر و بدبدن باشند. در مرحله نخست می توانید 
در گروه های فامیلی شایعه کنید که  کرونا گرفته اید و در قرنطینه اید. 
ممکن است پدر و مادر پایه ای نداشته باشید و در پی وی به فامیل گفته 
 باشند دروغ می گویید. در این صورت چاره ای ندارید جز اینکه منتظر 
باشید میهمان بی شعورتان ساعت ۹  صبح )جدید( روز اول فروردین 
پشت در خانه شما باشد و پدر و مادرتان که خسته از قرنطینه و دیدن 

 روی نحس شما در این مدت هستند، با اشتیاق در را به رویش باز کنند. 
اگر آدم سن و سال داری بود  کافی است تلویزیون را برایش روشن کنید تا 
هی تکرار کند:  کرونا فقط جان آدم های مسن را می گیرد.  بعد چندتا سرفه 
اساسی کنید و زیر چشمی درحالی که خنده بدجنسی روی لب هایتان 
است به او نگاه  کنید و دست هایتان را مثل مگس به هم بمالید. احتمال 
دارد با این وضع خودش تصمیم به رفتن  بگیرد. ولی اگر غیرقابل نفوذتر 
از آن است که چنین برنامه هایی روی ذهنش تأثیر بگذارد در فاصله یک 
 متری او بنشینید و سرفه کنید. ریسک این کار خیلی باالست. چون طرف 
ممکن است مبتال باشد و سرفه  الکی شما را با سرفه واقعی جواب دهد. 
بعد هم فکر کند خیلی باهم ندارید فاصله اش را با شما کم و  کمتر کند، 
آن قدر که درنهایت مجبور باشید با او روبوسی کنید. فقط دعا کنید سرفه 
خلط دار داشته باشد  چون با این شرایط خلط این عزیزان هم دوست 

داشتنی است.  
در نهایت اگر باز هم نتوانستید به رفتن ترغیبش کنید و در یک 
ساعتی که آنجا نشسته حتی یک بار هم  دستش را نشسته و تکه های 
غذای ناهار را هم می شود زیر ناخن هایش  دید، ذخیره باقی مانده الکل 
به  کند.  ضدعفونی  را  خودش  که  بخواهید  او  از  و  بیاورید  را   خانه تان 
و  امعا  که  کنید  اصرار  و  بسنده  نکنید  صورتش  و  دست  ضدعفونی 
احشایش را هم ضدعفونی کند. اگر مقاومت کرد او را به زور بخوابانید و 
 روی دست هایش بنشینید و مایع را در حلقش بریزید. در این صورت یا 
به  دلیل رفتار زشت تان به او بر  می خورد و می رود یا به علت عدم تعادل در 
قوه تعقل اختیارش را از دست می دهد و شما می توانید  برایش آژانس 
بگیرید و بفرستیدش برود یا به خاطر مسمومیت الزم است با اورژانس 
تماس بگیرید و با  آمبوالنس از خانه خارجش کنید. در هر سه حالت شما 
برده اید. فقط ممکن است در آخر به زندان بیفتید  که به نظر ارزشش را 

دارد.  

چگونه از دید و بازدیدهای عیــد جلوگیری کنیم

آزادراه

طنزنویس
طیبه رسول زاده

 آرزو درزیکوچه  اول

درس هایی از بارش بادمجون
حتما شما هم فیلم منتشرشده از بارش بادمجان در فضای مجازی را دیده اید. 
باالخره هم مشخص شد که این فیلم ساختگی و حاصل تفریحات یک فرد در قرنطینه 

است؛ اما این موضوع به ما درس های مهمی داد. 
مثال متوجه شدیم که مسئولیت یک خبرگزاری معتبر و اسم و رسم دار، انتشار 
هر چیزی است که دستش می دهند.  اصال مهم نیست که فیلم، خبر فوت هنرمند 
محبوب، عکس یا نقل قولی که به دستش رسیده واقعی باشد بلکه مهم انتشار 
زودتر آن از بقیه کانال های خبری است. به هر حال یک خبرگزاری حرفه ای باید بتواند 
همه چیز را پوشش دهد. اول پوشش می دهد بعد که تکذیب یا رد شد، با استفاده از 

قابلیت های ادیت یا دیلیت تلگرام، مسأله را رفع و رجوع می کند.
البته شانس با همه ما یار بود که ساختگی بودن این ویدیو زودتر مشخص شد. 
معلوم نبود که اگر آن بزرگوار سازنده صفحه اینستاگرامش را می بست حقیقت تا کی 
نهفته می ماند. احتماال در آن شرایط مسئوالن هم یکی یکی مصاحبه می کردند، توضیح 
می دادند که با تالش شبانه روزی متخصصان داخلی و مدیریت اثربخش مسئوالن امر، 
توانسته اند رفاه را به زندگی مردم برگردانند تا به لطف خدا در روزهای پایانی سال شاهد 
بارش بادمجان برای مردم شریف تهران باشیم.  بعد هم می گفتند ما بهترین مردم دنیا 
را داریم و حق این مردم خیلی بیشتر از اینهاست؛ و وعده می دادند که در برنامه بعدی 
توسعه قرار است این بارش ها به استان های دیگر هم برسد و ان شاءاهلل در آینده ای 

نزدیک می توانیم بارش موز و آووکادو را هم در دستور کار قرار دهیم.
بعد هم یک مزرعه دار باتجربه را در برنامه تلویزیونی دعوت می کردند تا از تجربیاتش 

در باراندن بادمجان بگوید و توضیح دهد که از نظر علمی بارش صیفی جات امکان پذیر 
است و او با سال ها تجربه در این زمینه این موضوع را تأیید می کند.

اما خوشبختانه حقیقت زود برمال شد و مسئوالن هم زیاد برای یافتن دلیل و 
نوشتن سناریو به زحمت نیفتادند. از همان ابتدا مسئولیت اصلی شان را انجام دادند 
و فرد منتشرکننده ویدیو را برای ارایه پاره ای توضیحات احضار کردند. فرد هم همان طور 

که انتظار می رفت گفت خطایی رخ داده و از مردم شریف ایران عذرخواهی کرد.
اما این اتفاق درس های دیگری هم داشت؛ مثال اینکه از این به بعد هر چیزی که 
دیدیم منتشر نکنیم؛ می خواهد بادمجان باشد یا می خواهد یک فایل صوتی محرمانه 
از بیمارستانی در گیالن باشد. بهتر است با واقعیت مواجه شویم، حتی اگر نصف 
مطالبی که منتشر می کنیم هم حقیقت داشته باشد، باز هم تأثیر مثبتش در حد 

استفاده از برف پا کن در بارش بادمجان است. 

کرونا  مردم: واردکنندگان 
هم بازداشت بشن لطفا!
 یک مسئول: ای کاش واقعی بود تا جزو سبد کاال حسابش می کردیم!

: درسته واقعی نبود ولی اگه می خورد تو سر کسی چی؟!  یک مسئول دیگر
 کادر درمان: بادمجون ها را بی خیال بشید و یه فکری به حال ما بکنید!

 یک شهروند: ولی تنها چیزی که باعث شد خونه بمونم
همین فیلم بارش بادمجون بود!

: خدا کنه دفعه بعد پیتزا بباره، خیلی وقته هوس کردم!  یک شهروند دیگر
_مرحله_بادمجون #شوخی_کردند_سخت_نگیرید #شهرونگ _از #گذر

سازندگان کلیپ بارش بادمجان بازداشت شدند

طبق نظرسنجی های رسمی، ۸۹ درصد از مردم موافق قرنطینه شهرها هستند

 مسئوالن: آخه دل اون
 ۱۱ درصد می شکنه!

: کی گفته اصال توی این اوضاع راه بیفتید   یک مسئول دیگر
بیرون و نظرسنجی برگزار کنید؟!

ج داره، اون ۱۱ درصد دست شون تو خرجه! : قرنطینه خر  یک مدیر
 کرونا: قربون اون ۱۱ درصد، همیشه که حق با اکثریت نیست!

 یک خارجی: اشکال نداره، به جاش ما قرنطینه تون کردیم!
 یک کارشناس: عدالت یعنی این که اگر یک نفر در شمال کرونا داشت، یک نفر 

هم در جنوب داشته باشد!
#نیمه_قرنطینه #اگه_پول_دارید_بمونید_توی_قرنطینه #شهرونگ

به یاد شادروان محمد پورثانی )طنزنویس صاحب سبک(

ابتكار عمل یك طنزنویس در پذیرایی از مهمان های نوروزی
از اواسط  اسفند ماه جنب وجوش خاصی در خانه ما برای 
استقبال از مهمان های نوروزی به راه می افتاد. محموله آلو 
که سفارش داده شده بود، در تاریخ مقرر واصل می شد و 
صاحب خانه که طنز نوشتن را در این دنیا بر هر کاری مقدم 
می شمرد، در جلوی چشمان حیرت زده اهالی خانه آستین 
ها را باال می زد و با چشمانی مسلح  آن همه آلو را یك به یك از دم تیغ می گذارند تا هیچ آلوی معیوبی وارد خط 

تولید نشود. 
بعد از این مرحله کنترل کیفیت که چندین روز به طول می انجامید، نوبت می رسید به شستن آلوها با 
آب لوله کشی تهران تا هر گونه خار و خاشاکی از آ نها زدوده شود. سپس ظرف و ظروف مخصوص عید نوروز 
از گنجه ها بیرون آورده می شد و در قسمتی از آشپزخانه که تا چند روز بعد از سیزده هم به این امر خطیر 

اختصاص می یافت، با نظم و ترتیب خاصی چیده می شد. 
صاحب خانه میزبانی تمام عیار بود و به مالقات با تعیین قبلی اعتقادی  نداشت. چنانکه روی دِر ورودی 
خانه آجر بهمنی اش یك دق الباب برنجی نصب کرده بود تا مهمان ها در زمان بی برقی هم آمدن خود را اعالم 
کنند. به همین دلیل معلوم نبود، در هر لحظه از ایام نوروز  چند مهمان  از راه می رسد و لذا تعیین حجم 
آب افزوده شده برای خیساندن آلوها و تهیه آب آلوهایی با غلظت های مختلف و زمان دقیق گذاشتن 
لیوان های آب آلو در یخچال به محاسبات پیچیده  ریاضی و سطح قابل توجهی از علم شیمی، طب سنتی 
و هوشی سرشار نیاز داشت. همه عملیات این فرایند، چنان ماهرانه انجام می شد که مهمان ها از بزرگ 
تا کوچك به محض مستقر شدن با یك لیوان آب آلوی خنك و گوارا پذیرایی می شدند و آن وقت بود که 
مضرات آن همه شیرینی و آجیلی که در دید و بازدیدهای قبلی میل کرده بودند، از جان و تنشان بیرون 

می رفت.
میزبان که حواسش جمع و حافظه اش مثل فیل قوی بود، اگر فردی از خانوادة مهمان نوروزی )مثالً  
( نیامده بود سهم آ ن عضو غایب را در ظرفی می ریخت و  فرزند خانواده به علت درس خواندن برای کنکور

برایش می فرستاد تا او هم سال جدید را در کمال صحت و سالمت شروع کند. 
با شکوه  مراسم  از  بعد  مهمان ها  از  یك  هر  که  نماند  ناگفته 
آب آلو خوران یك بسته فرهنگی، شامل کتاب، مجله و روزنامه به عنوان 
عیدی دریافت می داشت و خانه محمد پورثانی را در حالی ترك می کرد 
که با حواس پنجگانه اش فهمیده بود »عقل سالم و بدن سالم الزم و 

ملزوم یکدیگرند«!
* برگزیده از یادنامه محمد پورثانی: شادی و نشاط مانند آب و 

غذا نیاز مردم است. تهران: نشر ثانی؛ ۱3۹۸.
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