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ندهید، خودرو 
گران می شود!»
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www.shahrvand-newspaper.ir

صفحه روزانه طنز و کارتون  |   شماره هفتصد و هفتاد و دوم

پ�� را گفتم: به ما شد عرصه تنگ                                                                      تـوی دنيـــای پر از اندوه و جنـــگ

جز شكيبــا�� چه باشد راهــكار؟                                                                      خنده كرد و داد پاسخ: «شهرونگ»

instagram.com/shahrvang1 ن ا  ا انى ا ن

سیاه چاله: صبر کنید لبام رو غنچه کنم، بعد عکس بگیرید!
    کره زمین: بیا زودتر من رو بخور از دست اینها راحت شم!                                   استیون هاوکینگ: دیدید خالی نمی بستم!                              دانشمندان جوان خارجی: از شبیه سازی این عکس ها، جدا پرهیز بفرمایید!

    ناسا: منتظر جوک های مردمانی از سرزمین پارس در این زمینه هستیم!                                 یک مسئول: چهارتا عکس دیگه هم بذارید، قضیه سیل رو کامل بشوره و ببره!

    مومیایی: سیاه چاله داشتیم، وقتی سیاه چاله مد نبود!                                                  #سیاه_چاله_واقعی_کره_زمینه #شهرونگ

ثبت نخستین تصاویر واقعی از یک سیاه چاله  فضایی

ا ن |   |

تپه های سودان: 

تازه اگه بعدی ها گل کاری های 
ایشون رو ادامه ندن!

عمرالبشیر: 

 ولی اندازه
سیصد سال براتون 
یادگاری گذاشتم!

صفحه آخر ا  |  شما   ی  |   شن   

شروعصفحهآرایی

صفحهآرا:؟؟؟16/00
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویس اتمامصفحهآرایی

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟16/30

اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

shahrvang1@gmail.com ن میل   ا

ان ا ما
س | و ی                  |    م نی  |    نا

nana.jamshidi@gmail.com

را ا  
مى|    ا ا  ر م هفت سین فوتبالی  |ا

باتوجه به اتفاقاتی که طی ســال 97 در 

فوتبال کشــور افتاد، بنده یک ســفره 

هفت ســین کامال تخصصی برای سال 

آینده طراحی کردم  که ایشاال فوتبالیست هامون  سال 
98 رو پای اون تحویل کنن ! 

سماور: سماور نماد جو سالم ورزشگاه ها در فوتبال 

ایرانه! از لوازم یدکی ماشــین آالت سنگین مث خاور 

هم میشد  اســتفاده کرد، ولی خب متاسفانه اونا سین 

ندارن به درد ســفره هفت ســین نمیخــوردن! حاال 

اگه خیلی اصرار داشــتید میتونید به جــای اگزور  از 
»سیلندر« هم استفاده کنید!  

ســنگ: نماد دوســتی و محبت و رفتار جوانمردانه 

در فوتبال ماســت که تماشاگران باهاش به بازیکن ها، 

به کادرفنی تیم ها، به داورای  بــازی و گاهی حتی به 
همدیگه ابراز عشق و عالقه میکنن ! 

ســری قلیون: تفریح ســالم یکــی از اصولی ترین 

برنامه های هر ورزشــکاریه! به خصوص فوتبالیست ها 

که باید دوندگی داشــته باشــن و  نفس خیلی مهمه 

براشون! این ســری قلیون رو ما برای همین گذاشتیم 

داخل ســفره که هــم نماد تفریح ســالم باشــه هم 

آقامحســن مســلمان و  گادوین خان منشــا یه لیمو 

دارچینی چیزی بذارن توش دود کنن!  

ســکه: ســکه توی هفت ســین نماد خیر و برکته، 

توی ســفره فوتبالی ولی نماد بذل و بخششه! بذل  و 

بخشــش از جیب مردم البته! حتما هم  باید سکه تمام 

بهار آزادی باشه با 500 تومنی و دویست تومنی و این 

سکه هایی که توی عروســی به عنوان شاباش میپاشن 

ســر مهمونا  فرق داره خالصه! منتها این ســکه از اون 

ســکه هاییه که میگیری باید پس بدی! مث سکه های 
آقای هدایتی ! 

سوند: ســوند رو حتما توی بیمارســتان ها دیدید. 

وســیله ایه برای افراد کهنسال بیماری که کنترل شان 

رو از دســت دادن و نمیتونن  خودشون رون نگه دارن 

برن دستشویی! این رو ما به عنوان نماد عزیزان سالمند 

بازنشسته فدراسیون فوتبال در این سفره  قرار میدیم ! 

ســمق: ســمق هم چون ماده چســبنده ای هست 

به جای سماق توی هفت ســین ما قرار میگیره و نماد 

خدمتگزاریه! نمــاد تمامی مدیران عامــل، مربی ها و 

همه کسایی که چســبیدن به صندلی هاشون و عرصه 
خدمتگزاری رو رها نمیکنن ! 

سرکه: سرکه توی ســفره هفت سین قدیمی تسلیم 

و رضاست! اما سرکه هفت ســین ورزشی دقیقا نشانه 

عدم تســلیمه! نماد کســایی که  پلیس بهشون میگه 

فوت کن تو دســتگاه ولی اونا تســلیم نمیشن و فوت 
نمیکنن! 

سالح سرد: ســالح ســرد زیاد داریم، چیزی که ما 

واسه سفره مون انتخاب کردیم پنجه بوکسه! اگر احیانا 

کسی بهتون گفت باالی  چشــمتون ابروئه دیگه الزم 

نیست با کله بزنید توی دماغش چون ممکنه کله تون 

درد بگیــره! کافیه دســتکش تون رو دربیارید و پنجه 

 بوکس رو دست کنید و بکوبید توی دماغ طرف.

پانتومیم سربازان هخامنشی!

ی ا 
وی

 پسر همســایه توی حیاط ایســتاده بود، با 

ایما و اشــاره چیزی می گفت. بــرادرم هم که 

پشت پنجره ایستاده بود، با سر تایید می کرد. 

خانم باجی یکهو از راه رســید. پنجره را بست. 

پرده را کشید و به مادرم گفت: »این شازده امروز 
جایی نمیره تا من تکلیفش را معلوم کنم.« 

برادرم  هــاج وواج مانده بود. پرســید: »چرا؟ 

من که کاری نکــرده ام.« خانــم باجی گفت: 

»فرتی بازی های روزمــره ات کم بود، حاال برای 

من ســیگنال هنری می فرستی؟ غربی گرایی 

مفــرط از خودت ســاطع می کنی؟ بســامد 

غربگرایانه همســایگان نادانمــان را دریافت 

می کنی و یک کلمه از آن دهــان تا بن دندان 
خیانت ورزت خارج نمی شه؟«

پدرم بلند شد، رفت سمت برادرم و گوش 

او را گرفت و گفت: »چشــمم روشــن. چه 

غلطی کرده ای که خانم باجی این طور خون 
به جگر شده« 

برادرم گفت: »من خبر ندارم.« خانم باجی به 

پدرم گفت: »تو هم با این تربیت کردنت... بچه 

بزرگ کرده ای که بدو بدو بیاد پشت پنجره مثل 

غربی ها پانتومیم اجرا کنه؟  همین مانده بود پای 
پانتومیم به این خانه باز شود.« 

پــدرم پرســید: »حــاال چــی بلغــور 

می کردید؟« برادرم جــواب داد: »فکر کرد 

خانــم باجی خواب اســت. نخواســت بلند 

صحبت کنه. با ایما و اشــاره گفت بیا بریم 
برای تولد مامان بزرگت کیک بگیریم.« 

خانــم باجی گفــت: »اصال ایــن فروید در 

کتاب هایش صدبار گفته کسی را زود قضاوت 

نکنید. من همیشه داشتم فکر می کردم پانتومیم 

در روح و جــان و ژن ما ایرانی هــا بوده. همین 

حکاکی های روی دیوارهای تخت جمشید را 

ببینید. حالت دست ها معلوم است مردم ایران 
باستان با پانتومیم آشنایی داشته اند.« 

بعد کمی فکر کرد و گفت: »از االن برای تولد 
من خرید کنین زود نیست؟ کو تا ماه آینده؟«

برادرم گفت: »منظورش شــما نبودین. 

اون یکی مادربزرگم را گفتــه بود که فردا 
تولدش است.« 

خانم باجی گفت: »اما همان سنگ نبشته ها و 

حکاکی ها هم نشان می دهد پانتومیم از دوران 

حمله اسکندر وارد ایران شــده و نماد غرب و 

دشمنی با ایران است. مقدونیه ای ها برای این که 

سربازان هخامنش حرف هایشان را نفهمند، با 
پانتومیم با هم حرف می زده اند.« 

برادرم گفت: »اما بعد پشــیمان شد و گفت 

بهتر است با توجه به غم و مصیبت مردم امسال 

جشن تولد نگیریم و پول کادو را به سیل زده ها 
اختصاص دهیم.«

خانم باجــی گفــت: »منتها ســربازان 

هخامنشــی باهوش بودند و فوری دســت 

ســربازان اســکندر را خواندنــد و ایمــا و 

اشــاره های من درآوردی به زبان پانتومیم 

اضافه کردند. مثــل پیتزایی کــه در ایران 

دیگه نمی شــه بهش گفت پیتزا ایتالیایی و 
کامال ایرانیزه شده.« 

برادرم گفت: »البته مامان بزرگ از شنیدن این 
خبر شاکی شده و ...«

روح آقاجــان به برادرم گفــت: »این قدر 

بســامد خبــر را بــاال پایین نکن. تســمه 

می بریم هــا. مرد حســابی االکلنــگ بازی 

درنیار. باالخــره نفهمیدیم پشــت پنجره 
پانتومیم بازی کنیم خوبه یا بد.«

خانم باجــی دمپایی را پرت کرد ســمت 

روح آقاجان و گفت: »تو کم ادا اطوار پشــت 

پنجره درآوردی؟ یادم میره دسته  گل هات با 
همسایه ها را؟«

فعال صحبت از پانتومیم در خانه قدغن است. 
حتی شما دوست عزیز.

سقوطعمرالبشیربعدازسیسال

یادگاری گذاشتم!

مدعیان قهرمانى و کسب سهمیه 
آسیایى لیگ برتر در هفته بیست 
و پنجم بــراى پرســپولیس بازى 
کردند و این تیم را یک قدم دیگر به 

قهرمانى نزدیک کردند.
تراکتورسازى در شرایطى که به 
نظر مى رسید در رشت کار سختى 
براى شکست دادن سپیدرود قعر 
جدولى نداشته باشد، در یک بازى 
عجیب و با اشتباهات بسیار فاحش 
محسن فروزان که دو بار توپ را در 
اختیار بایرامى مهاجم سپیدرود قرار 
داد و روى یک گل دیگر هم عملکرد 
بدى داشــت، با نتیجــه 3 بر یک 
باخت. حاال هواداران پرشور تبریزى 
به تندترین شــکل ممکن درحال 
حمله به فروزان هستند و اشتباهات 
او را مشــکوك قلمداد مى کنند. 
تراکتور با این نتیجه 49 امتیازى  و 

هم چنان تیم دوم جدول است.
سپاهان هم در حســاس ترین 
بازى هفته در روزى که ورزشــگاه 
نقش جهان پر از تماشاگر بود، روند 
ناکامى خود را ادامــه داد و دومین 
شکست فصل را مقابل استقالل با 
گلى که آیاندا پاتوسى در دقیقه 97 
به ثمر رساند تجربه کرد و با همان 
47 امتیاز به رتبــه چهارم جدول 
سقوط کرد. استقالل هم با همین 
امتیاز و بــه خاطر تفاضل گل بهتر 
در رده سوم قرار گرفت. پدیده هم 
در مشــهد با نتیجه 3 بر صفر نفت 
مسجد ســلیمان را شکست داد و 
46 امتیازى شد.از بین مدعیان فقط 
این پدیده بود که در مشهد با نتیجه 
3 بر صفر نفت مســجد سلیمان را 
شکست داد و با 46 امتیاز به رتبه 
چهارم صعود کرد. پرســپولیس 
هم امروز با پیروزى مقابل سایپا 
مى تواند فاصله خود را با ســایر 
تیم هاى مدعى بیشــتر کند. در 
قعر جــدول هم با توجــه به برد 
سپیدرود و شکست نفت مسجد 
ســلیمان و فاصله یک امتیازى 
این دو تیــم، جنگ بین تیم هاى 
حساســیت  کننــده  ســقوط 
بیشــترى در 5 هفته باقى مانده 

خواهد داشت.

�مقاله

عیت های ساده ی سیل ویرانگر را نمی پذیریم چرا وا

اسماعیل رمضانى
مدیرمسئول

سیل آب در شهرهاى استان گلستان (گنبد کاووس، 
آق قال و گمیشــان) اغلب به دلیل شیب اندك زمین و 
همسطحى با دریا در شــهرهاى درگیر ماند و هنوز هم 
بخشــى اندك از آن میهمان خانه هاى مردم است. در 
لرستان آب آمد و خروشــان نه تنها خانه ها و مزارع که 
جاده ها، پل ها، لوله ها و زیرساخت ها را هم با خود برد و 
تنها چیزى که اکنون از سیل باقى مانده مشتى گل والى 
است. اما ماجراى خوزستان یکى داستانى است پر آب 
چشــم. پاى درد دل ها و خاطرات مردم و قدیمى هاى 
شــهرهاى پلدختر و معموالن که نشســتم به وضوح 
آشکار بود که تا به حال در طول عمر پنجاه، شصت ساله 
خویش رودخانه هاى مجاور (خرم رود، کشــکان و...) را 
اینچنین تمام قد خروشان و گل آلود ندیده بودند. نتیجه 
معلوم است: آبى که اکنون در تمام عرض رودخانه هاى 
باالدست در استان هاى لرستان، کردستان، چهارمحال، 
ایالم و... خروشــان و گل آلود مى بینیم یکى دو روز بعد 
پشت سدهاى خوزستان است. از سویى دیگر در یکى 
دو ماه آینده همچنان بارندگى گزارش شده و پس از آن 
نیز با گرم شدن هوا برف ها در قله هاى کوه هاى باالدست 

آب مى شوند و رودخانه هاى خروشان را تغذیه مى کنند. 
همان طور هم که مى دانیم سدهاى اصلى خوزستان مثل 
دز و کرخه نیز پر و لبریز هستند و باید آب را از خود عبور 
دهند. همه این داده ها را بگذارید کنار هم به یک نتیجه 
مشخص مى رسید: روند خروجى آب به سمت دشت ها، 
روستاها و شهرهاى در معرض سیل در خوزستان قطع 
نخواهد شد بلکه حداقل در یکى دو ماه آینده مستمر باقى 
خواهد ماند. سیل آب در خوزستان ماندگار است. آیا در 
برابر آن مى شود مقاومت کرد؟ رفتار منطقى ما در برابر 
این سیل ویرانگر و بى سابقه باید چگونه باشد تا با کمترین 

تلفات و خسارات از آن عبور کنیم؟
خوزستانى ها همان طور که در جنگ هشت ساله در 
برابر دشمن مقاومت کردند و کم نیاوردند االن هم در برابر 
سیل جانانه ایستاده اند. دیگر از گونى و سیل بند گذشته، 
مردم بدن هاى شان را هم سپر کرده اند؛ اما آیا این رفتارى 

معقول است؟
مردم حــق دارند. در این اوضاع نامســاعد اقتصادى 
بسیار دشوار است تا خانه و کاشــانه و مال و اموال خود 
را به سادگى تسلیم سیل ویرانگر کنى؛ اما آیا مال آدمى 
مهمتر از جان او است؟ هر چیزى امکان بازگشت دارد 
غیر از جان، پس چرا مردم خوزستان این موضوع ساده 
را نمى پذیرند و در برابر تخلیه خانه ها، روستاها و مناطق 
آسیب پذیر مقاومت مى کنند؟ شاید باور حادثه براى شان 

سخت است مثل مردم پلدختر که تا سیِل آب میهمان 
سفره شام شان نشده بود هیچ کدام از هشدارها را واقعا 
درك نکرده بودند و یا شــاید هم کوشش بیهوده را به از 
خفتگى مى دانند. این واقعیت ساده و روشن است: بحران 
سیل در خوزستان مستمر و جدى است. مناطقى که در 
آب فرورفته و یا در معرض آن هســتند به این زودى ها 
امکان بازگشت به زندگى عادى را ندارند. راه حل معقول 
و ممکن در چنین شرایطى در همه جاى دنیا خروج از 
منطقه خطر و استقرار در منطقه امن (کمپ هاى اسکان 
موقت) تا زمان رفع کامل خطر جانى اســت. پس آقا یا 
خانم محترم، سلبریتى عزیز و چهره گرامى، نمایندگان 
مسئول و کاربران محترم فضاى مجازى و غیر مجازى؛ 
تشویق غیرت جوانان، مردان و زنان خوزستانى به جاى 
خود نیکوست، بازتاب مدام اعتراض کسانى که به دنبال 
گرفتن چادر براى ماندن در منطقه خطر هســتند و یا 
انعکاس برخورد غضب آلود مردم با امدادگرانى که براى 
تخلیه به آنها فشــار مى آورند نیز در فضاى آزاد جریان 
اطالعات ایرادى ندارد اما در کنار همه اینها بیایید مردم 
خونگرم آن خطه بــزرگ را مجاب کنیم تا واقعیِت تلخ 
موجود را بپذیرند، حفظ جان شان را در اولویت بگذارند 
و مطمئن باشــند نظام و همه مردم ایران براى عبور از 
این بحران و جبران خسارات تا حد ممکن در کنار آنها 

هستند.
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ر در منا  کاردار کویت که درحال حا
ستان حضور دارد، از سیل زده 

وید کمک رسانی این کشور به ایران  می 

امیدوارم کمک هایمان 
موثر باشد

ی از سیل  ارا ناش در صور تمایل برای جبران خس
تان های مخت می توانید ان در اس ن ه همو ب

 از راه های زیر اقدا کنید: 

* * #
  

ل احمر  نزد تمامی بانک های کشور به نا ه
شماره حسا : 

 :  شماره کار

امیدوارم کمک هایمان 

هروند| دیروز ســینماى ایران به یارى  ش
سیل زدگان رفت؛ در رخدادى به  نام سیل مهربانى 
که از ظهر تا آخر شب در ســینما آزادى برگزار 
شد. این اتفاق درحالى که با توجه به رخدادهاى 
اخیر و به خصــوص عیدى میلیاردى ارشــاد به 
ســینماگران- که تردیدهــاى فراوانى به جاى 
گذاشته- به نظر مى رسید با سردى برگزار شود، 
اما با حضور گرم چهره هاى مطرح سینماى این 
سرزمین چون على نصیریان، فاطمه معتمدآریا، 
امین تارخ، همایون ارشــادى، حامد بهداد، امین 
حیایى، مریال زارعى، الله اســکندرى، فرشــته 
طائرپور، حســن فتحــى، همایون اســعدیان 
و... یک بــار دیگــر ســینماى ایران نشــان داد 
حساسیت هاى اجتماعى اش را نه فقط روى پرده 
که در قلب تک تک ســینماگران دنبال مى کند. 
خبرنگار «شهروند» که دیروز در این جلوه اتحاد 
ملى حضور داشت، دیده هایش را با خوانندگان به 

شراکت گذاشته است.
 بیشتر از همه صداى جیغ و همهمه است که 
خودنمایى مى کند و آدم هاى دوربین به دست که 

براى سیل مهربانى آمده اند؛ مثل همیشه؛ مثل تمام 
مراسم ها و حتى عزادارى هاى سینمایى.

 سینماى ایران تدارك کاملى براى سیل مهربانى 
دیده. جلوى سینما چادرى که زده شده و میزى که 
گذاشته  شده و البته ســینماگرانى که پشت میز 
نشسته اند، نشــان از این دارد که حساب زیادى 
روى دریافت کمک از عالقه مندان سینما باز شده 
است. شاهد مثال بسته هاى فیلم هاى ایرانى است 
که روى میز چیده شده و قرار است به کسانى اهدا 
شود که براى کمک آمده اند؛ و البته صندوق هاى 
جمع آورى کمک مالى و دســتگاه پوز؛ که یعنى 
هر کس هرگونه آمده باشــد، امکان کمک دارد. با 
این که خیلى ها هم اقالمى چــون کفش، لباس، 

اسباب بازى، مواد خوراکى و آب همراه آورده اند.
 این همــه آدم کــه آمده اند، بایــد به نحوى 
سازماندهى شوند. براى این که اینان سیل نشوند، 
باید تمهیداتى اندیشــیده شــود، مثــل اهداى 
کارت هایى با امضاى بازیگران- مثال- که به آنهایى 
که براى سیل مهربانى آمده اند، داده مى شود. روى 
کارت ها ُمهر خانه سینما، هالل احمر و شهردارى 

تهران خورده است. 
 پشت میز فاطمه معتمد آریا، على نصیریان، الله 
اسکندرى، شبنم مقدمى و امین تارخ نشسته اند. 
مردم -چه آنهایى که کمک کرده اند یا نه- یکى یکى 
خود را براى گرفتن عکس و ســلفى به پشت میز 
بازیگران مى رسانند. برخى موفق مى شوند و برخى 
هم نــه. معتمد آریا به یکــى از دخترانى که براى 
عکس گرفتن آمده مى گوید«حاال کمک کرده اى 
یانه؟» دختر گوشــى اش را براى گرفتن ســلفى 
جلو مى برد و مى گوید نه هنوز. معتمد آریا البته با 
او عکس مى گیرد اما این را هم مى گوید که «فکر 
مى کنم بهتر باشد فقط کسانى که کمک کرده اند، 
عکس بگیرند. ما این جــا براى کمک کردن جمع 

شده ایم نه عکس گرفتن». 
 جمعیت  از پله هاى سینما آزادى باال و پایین 
مى روند و هر از چند گاهى هم صداى جیغ و هورا 
بلند مى شود و مثال شایع مى شود که محمدرضا 
گلزار به جمع شــان اضافه شــده. این جور مواقع 

غوغایى است.
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