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وی جزییا اصالحیه بودجه سا صور گرفت در جریان ت

ام می گیرد لت  میلیارد دالر از ر ها    د
بت نام کنند باره  جی های معتر لیست یارانه می توانند د   خر
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ارزیاب منصفانه  
 فرهنگ  اجتماع

، اجتماعی و  عملکرد دولت در حــوزه فرهنگ
محیط  زیســت را م توان بخش سخت عملکرد 
دولت فعل دانست. بخشــ که مقاومت در برابر 
آن بسیار سنگین اســت. نمونه اش موضوع هنر، 
موسیق و کنسرت هاست که حت در برابر اجراي 
موارد قانونــ آن نیز مقاومت م شــود. با وجود 
بت در این  تمام کاست ها م توان نشانه هاي م
حوزه را دید، هرچند تا رســیدن به نقطه مطلوب 
راه زیادي در پیش اســت. در یادداشت های پیش 
به بخش از این مسأله در زمینه رسانه ها پرداخته 
شــد، ول شــاید یک از مهم ترین دستاوردهاي 
فرهنگی دولت جدید در زمینه کتاب و بازگرداندن 
آرامش به این حوزه اســت. نشر و مجوز کتاب که 
در دولت پیــش به صورت عمل قفل شــده بود 
اکنون بسیاري از موانع را پشت سر گذاشته و پیش 
م رود، هرچند همچنان مانع وجود دارد. فیلم و 
اتر نیز موفقیت هاي خاص خود را داشــته، ول  ت
موسیق با مخالفت بیشــتري مواجه شده است. 
این مخالفت ها موجب تقویت موســیقی غربی و 

زیرزمینی نیز می شود.
در حــوزه اجتماعــ م تــوان از ضعف هاي 
، آمــوزش ابتدای  ســاختاري در آمــوزش عال
و متوســطه و حت حرفه اي یاد کــرد. نیازهاي 
ضروري معلمان و فرهنگیان بیش از آن است که 
تأمین آنها در توان دولت باشــد، در همه سطو 
آموزشــ انتظارات بیش از این بوده و هست. در 
زمینه بهداشــت و درمان، اقدامات چشــمگیرتر 
است. بیمه سالمت توانســت حدود  میلیون 
نفر از مردم که فاقد پوشش بیمه اي بودند را تحت 
پوشش قرار دهد و به تعبیر دیگر همه مردم ایران 
می توانند داراي بیمه درمان شــوند. دسترســ 
ر تحریم ها بســیار ســخت و در  به دارو کــه بر ا
مواردي غیرممکن شــده بود، در این دولت روان 
شد، به ویژه داروهاي بیماری هاي سخت و خاص 
در دولت گذشــته در دســترس نبود و اکنون به 
کاالی قابل دســترس تبدیل شده است. با وجود 
این، مسأله مهم جامعه پزشک و رابطه آن با بیمار 
همچنان تنش آفرین است و هر روز انتظار م رود 
اتفاق ناخوشــایند تبدیل بــه موضوع جدید و 
چالش برانگیز در این باره شود. ب گمان اصال این 
مسأله فراتر از قدرت دولت است ول در هر صورت 

دولت م تواند و م باید به حل آن کمک کند.
موضوع دیگــري که بــا آن درگیــر بوده ایم، 
پســرفت اساســ در وضعیت محیط  زیســت 
کشور اســت. هنوز تا رســیدن به شاخ هاي 
مطلــوب در ایــن زمینــه راه درازي داریم ول 
چند اقدام اساســ در این مورد از ســوي دولت 
تدبیر و امید انجام شده اســت که اهمیت دارد. 
نخست ایجاد حساســیت نسبت به حف محیط  
زیســت و آلودگ هاي زیست محیط است. این 

والن  حساسیت هم در ســخنان و اظهارات مس
بازتاب داشــته اســت و هم در عملکــرد دولت. 
درواقع ایــن مهم ترین اقدام دولت بوده اســت 
که حف محیط  زیســت را از مقولــه اي فانتزي 
و حاشــیه اي به موضوع مهم و در متن جامعه 
آورده است. فعاالن محیط  زیست به جنب وجوش 
آمده اند، عالقه مندان به محیط  زیست در مصادر 
امور قرار گرفته اند و حت اخیرا تصویب شــد که 
تهیه پیوست هاي محیط  زیست براي طر هاي 

عمران یک ضرورت است.
در ادامــه ایــن راه، در چنــد حوزه مشــخ 
اقدامات ملموس بــا نتای قابل مشــاهده انجام 
شده است. نخســتین مورد احیاي دریاچه ارومیه 
است دریاچه اي که در پایان دولت سابق درحال 
خشک شدن بود، تجمعات اعتراضی فراوان مردم 
را برانگیخت و احتمال داشــت که تبعات ناشــ 
از خشــک این دریاچه کل منطقه را دربرگیرد و 
موجب جابه جایی و مهاجرت میلیون ها نفر شود. 
اکنون و به واســطه اقدامات گوناگون دولت، این 
دریاچه تا حــدود زیادي احیا و ســطح آن خیل 
بیش از گذشته شده و ارتفاع آب نیز تا حدود یک 

متر باال آمده است.
گام دیگر جلوگیــري از آلودگ هواي ناشــ 
از مصرف ســوخت هاي غیر اســتاندارد و تولید 
3 و  پتروشیمی است. کسان که ســال هاي 
3 را به یاد دارند، م دانند که در شــهرهاي 
بــزرگ و به ویژه تهران چه هــواي آلوده ای وجود 
داشت، هرچند هنوز هم آلودگ هست، ول آمار 
روزهاي آلوده و میزان آلودگ نشــان م دهد که 
نسبت به گذشته به نحو چشمگیري کمتر شده و 
این به دلیل سختگیري در تولید سوخت استاندارد 

و یورو  است.
نمونه دیگر مســأله آب اســت. اگرچه وضعیت 
آب در کشور و براســاس مطالعات موجود بحران 
است، ول سیاســت هاي دولت در درجه نخست 
توقف روند منف بود یا حداقل از شــدت این روند 
کاست. سپس با اصال سیاست ها به ویژه در حوزه 
کشاورزي نتای به نسبت مطلوب در زمینه مصرف 
بهینه آب به دســت آمده که م توانــد تا حدي 
امیدوارکننده باشــد ول فراموش نکنیم که حل 
مسأله آب حت اگر شدن هم باشد نه فقط زمانبر 
اســت، بلکه به همراه تمام نیروهاي سیاس و 

حکومت نیاز دارد.
ل آسیب ها و  درباره سایر مســائل اجتماع م
جرایم و... چندان ســخن جدي نم توان گفت، 
چرا که پرداختن به آنها به نســبت پیچیده است. 
نمونه روشن آن اقدامات معاونت امور زنان ریاست 
جمهوري براي کمک به زنان اســت که همواره با 
موانع مهم مواجه شــده اســت. با وجــود این، 
پیشــرفت هاي این حوزه نیز قابل مشاهده است، 

هرچند ناکاف است.
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ند| نخستین پاتوق فرهنگی، هنری و رسانه ای  شهر
کشور، صبح دیروز درمجموعه باغ پرندگان تهران افتتا 
والن مجموعه اســم این پاتوق را »باغچه خبر«  شد. مس
گذاشتند و بنا شد از نیمه شهریور بخش های مختلف این 
پاتوق رونمایی شــود آالچیق هایی در محیط باز جنگل 
لویزان که بعــد از این پاتوقی بــرای کتابخوانی، برگزاری 

نمایشگاه های هنری و میزگردهای فرهنگی خواهد بود.
ــور چند تن از  روز گذشــته در این افتتاحیه که با ح
فعاالن فرهنگ، هنر، رســانه و محیط زیست برگزار شد، 
ایی دو هزارمتــری از باغ پرندگان تهــران به »باغچه  ف
خبر« اختصاص یافت تا گروه های فرهنگ و هنر و رسانه 
در باغ پرندگان صاحب 3 آالچیق شوند، کلبه ای به عنوان 
کتابخانه، سالنی برای خبر و تبادل اطالعاتی و داالنی برای 
ار عکاسی و نقاشی هنرمندان که بازدیدکننده ها هم  نصب آ

از آن بهره بگیرند.
حمیدرضا نوروزي، بهره بردار باغ پرندگان به »شهروند« 
می گوید:  »ایده ما این بود که با توجه به برآمدن انســان از 
اتی آن به طبیعت، فرهنگ، هنر و رسانه  طبیعت و گرایش 
ای باغ پرندگان هم این عوامل را  هم تشنه طبیعت اند. ف
ل آجر و بتن و ساختمان  درخود دارد و هیچ المان شهری م
و صدای خودرو در آن نیست، بلکه فقط درخت است و برکه 
و آبشار و پرنده.« به گفته نوروزی محیط طبیعی این جا که 
3 هزار پرنده را در خود جای داده، محلی برای تصویربرداری، 
ضبط مصاحبه، برگــزاری میزگردهای فرهنگی، هنری و 

نشست های خبری خواهد بود.
جمشیدی یکی از فعاالن برنامه تازه مجموعه هم جزییات 
افتتاحیه را این طور شر می دهد: »در کلبه کتاب و باغچه 
کودک قرار اســت کتاب هایی درخصوص محیط زیست، 
گردشــگری، پرندگان، پرنده نگری و اکوتوریسم با کمک 
کانون پرورشــی و فکری کودکان و نوجوانان و مخصوص 
کودکان و نوجوانان گرد آوری شود. از طرف دیگر، درهمین 
حوزه، کتاب هایی برای  بزرگساالن هم درنظر گرفته شده تا 
عرضه شود یا به فروش برسد.«او اضافه می کند: »در مسیر 
ار هنرمندان برای بازدید عموم نصب می شود.  داالن ملت آ

رونمایی گالری های عکس نقاشی پرندگان و هم رونمایی از 
کتاب هنرمندان و فرهنگیان و نشست های خاص خبری 
حوزه محیط زیســت، فرهنگ و هنر و گردشگری در این 
ای ایجادشده لوکیشنی  ا امکان پذیر است. ازطرفی ف ف
برای عکاسی، ضبط و فیلمبرداری، میزگرد خبر و محلی 
برای تبــادالت فرهنگی خواهد بود تا شــهروندان به جز 
محیط زیست با مسائل دیگر هم آشنا شوند. در آینده هم 
بخش های دیگری از این باغچه افتتا شود، اطالع رسانی 

خواهیم کرد.«
درحاشیه مراســم افتتاحیه باغچه خبر، نمایش تغذیه 
پلیکان ها و بازدید از ســالن گرمسیری پرندگان هم انجام 
شد. خداپرست، دامپزشــک مجموعه باغ پرندگان تهران 
که در سال  در شمال شرق به بهره برداری رسید، درباره 
پرندگان مجموعه می گوید: » درصد پرندگان مهاجرند 

اما شــرایط را جوری مهیا کرده ایم کــه آب و هوای گرم و 
مرطوب برای زیســتمندان مهیا باشــد. دمای الزم برای 
همه آنها تأمین شده و شرایط عادی است تا زندگی شبیه 
زیستگاه اصلی خود را داشته باشد.« به گفته او، پرندگان 
ی از آنها  از مراکز مختلف به این مجموعــه آمده اند:   »بع
درمحیط بسته شرایط خوبی نداشته و به این جا اهدا شده اند. 
از طریق سازمان محیط زیست تعدادی را تأمین کرده ایم و 
برخی را سازمان از شــکارچیان گرفته و به مجموعه داده 
اســت.« اکنون 3هزار بال پرنده در  گونه درمجموعه 
باغ پرندگان تهران گرد هم آمده اند. این مجموعه درخیابان 
هنگام، خیابان 35 متری استقالل، خیابان کوهستان قرار 
دارد و از بزرگراه شهید بابایی، بعد از خروجی هنگام، از الین 
کندروی شهرک امید به خیابان کوهستان می توان به آن 

رسید. 

ان تهران ر در با پرن ه  با ی  ا نخس ا

خبر
|  فرمانده کل ســپاه پاســداران گفت: آنها که  فار
می خواهند در مســیر انقالب اصال انجام دهند، شعار 
عوام فریبانه سر می دهند. سرلشکر محمدعلی جعفری 
روز گذشــته درجمع نخبگان بسیجی استان همدان با 
گرامیداشت یاد شهدا به ویژه شهدای مدافع حرم با بیان 
این که انقالب اسالمی با همه سختی ها و پیچیدگی هایی 
که دارد، توانسته خود را به این مرحله از قدرت و امنیت 
و استقالل برساند، اظهار کرد: همواره دشمنان خارجی 
و داخلی موانع مختلفی را در ســر راه انقالب قرار داده اند 
اما عامل موفقیت تا به امروز مجاهدت های افراد مختلف 
درعرصه جنگ سخت و نرم بوده است. فرمانده کل سپاه 
افزود: افتخار می کنیم درجامعه ای زندگی می کنیم که 
ریتش این انقالب را حمایت و پشتیبانی می کنند و  اک
افرادش برای خدا قیام کرده اند، بقیه راه انقالب اسالمی 
احتیاج به حرکت خودجوش درونی تک  تک ما براساس 
اخالق، تالش، مجاهدت و سختکوشــی دارد تا بتوانیم 
انقالب از این مرحله ســوم عبور داده و مرحله چهارم را 

آغاز کنیم و شرمنده رهبر معظم انقالب نشویم. فرمانده 
سپاه پاسداران گفت: در بعد امنیتی الگو شده ایم چراکه 
امن ترین کشور هستیم و کسی نمی تواند علیه امنیت 
ایران اقدامی انجام دهد. وی با بیان این که ما در کارهای 
فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و... دشمنان داخلی داریم، 
ادامه داد: دیدگاه های مخالــف دیدگاه رهبری مانع کار 
می شود و به خصوص وقتی که الیه های پوشش همچون 
اصالحات یا رفرم می خواهد مســیر انقــالب را اصال 
کنند، کار سخت می شود. سرلشکر جعفری خاطرنشان 
کرد: باور این که تفکری می توانــد مقابل تفکر رهبری 
بایستد، سخت اســت چراکه ولی فقیه کسی است که 
موضع گیری هایش تماما از روی اســالم، قرآن و شــرع 
است، اما سختی کار ما این است که بدانیم در داخل کدام 

ولی مخل است و بصیرت یعنی همین. ول و غیرمس مس
وی ادامه داد: التــزام عملی به فرامین ولی فقیه یعنی 
این که اگر باور دیگر هم داری، به تفکر رهبری عمل کنی 
نه این که شعار انقالب بدهی و کار دیگری انجام بدهی و 

قهر کنی چراکه این طور انقالبی بودن ها ارزش ندارد.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی اظهار کرد: 
موانع اصلی پیشرفت همه انقالب ها همیشه از داخل بوده 
است، همه انقالب ها نیز همواره از داخل ضربه خوردند و ما 
نیز باید مراقب تهدیدات داخلی باشیم. سرلشکر جعفری 
ادامــه داد: وی با بیان این که تفکــر دوم خرداد به دنبال 
متوقف کردن انقالب اسالمی است، گفت: آنها می خواهند 
در مسیر انقالب اســالمی اصال انجام بدهند و با دادن 
شــعارهای عوام فریبانه اعم از عدالت اجتماعی و... مردم 
را فریب بدهند. وی ادامه داد: عده ای شــبهات سیاسی 
ایجاد می کنند و با استفاده از عناصر داخلی غیرانقالبی و 
دنیاطلب که خیال می کنند انقالبی هم هستند، درمقابل 

تفکر رهبری می ایستند. 
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   صفحه 

یس جمعیت هال احمر:   ر

ی های  و از تکنو
لی دان بنیان دا

ا می کنی ق اس

نر نگ و  فر

   صفحه 

   صفحه 

ی  هنرمن از ر
وش نمی آی

گو با جمشید مشایخی  گفت 
ید موی سینمای ایران  مرد س

ه آخر 

    صفحه های 10  11

صفحات
ه میهمان  ر هف آ

شهرون  ی  ج
آخر هفته ها چه کنیم؟ این پرسشــی 
اســت که از این هفته در پنجشــنبه ها، 
»شــهروند« برای آن به شما پاس های 
متفاوتی را در صفحات  و  خود ارایه 
می دهد.از خواندنی ها و شنیدنی ها گرفته 
تا دیدنی هــا و خوردنی ها! صفحات آخر 
هفته »شــهروند« به معرفی رویدادهای  
جدید عرصه  نشــر، موســیقی،  مراسم 
فرهنگی، کافه ها، گالری ها و مراکز نمایشی 
می پردازد. از گردشــگاه ها و ورزش های 
گروهی و خانوادگی نیز غافل نشــده ایم. 
از این هفته، می توانید پیشــنهادات ما را 
به عنوان گزینه هایی برای پر کردن زمان 
اوقات فراغت خود،  مورد توجه قرار دهید:  
  صبحانه گردی یک عاد جدید 

برای آخر هفته ها
  از نان سنگک  تا بشقا انگلیسی

حشی دخانه های    مسافران ر
؟  رفتین رفتین

شهرونگ

1     صفحه 

در صفحه

امروز بخوانی
 یا تتلو را آزاد کنید یا زندانیان را!

  بیماری سخت 
زیر ارشاد آقای 

»   »آپارتمان شماره 
www.shahrvand-newspaper.ir
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شهر فرنگ

تماشاخانه

واسه چی کارداره؟!

چرا مثل میلیون ها 

جوان ما بیکار نیست؟

درخواست زندانیان کشور بعد از بازداشت امیر تتلو

  بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحدخواستار 

رعایت حقوق سایر زندانیان شد

  کاردار انگلیس: تا جلیلی مترجم من نشود 

از خودم دفاع نمی کنم!!

 دایی جان ناپلئون بعد از نیم قرن اصالح کرد:

 گفته بودم کار، کاردار انگلیس هاست!!

 مشایی: حاال با کی کار داشت؟

 یا تتلو را آزاد کنید 
یا زندانیان را!

نگرانی نماینده نزدیک به جبهه پایداری
 

 از فعالیت های کاردار انگلیس

در حاشیه بازگشت نخبگان به داخل کشور

كوچه دوم

| مهرشاد مرتضوی| سارقی که شب ها در محل سرقت می خوابید، دستگیر 

شد! م.خ. از همسایگان »سلن دیون« در واکنش به این خبر گفت: »متأسفانه 

هرکس از خونه قهر می کنه، میره دزدی. مگه کشکه؟ گذشت اون زمونا که همه 

پوالرو می ریختیم تو گونی، هیچ کس نمی پرسید چرا پوال رو می ریزی تو گونیا؟ 

شبم همونجا تو گاوصندوق بانک می خوابیدیم. تازه صبح که می اومدن سراغمون 

می گفتیم مدیرعامل بانکیم. بعد هم خیلی شــیک از کشور خارج می شدیم. 

دزدای االن دزد روغن نباتی ان، دزدی هم دزدیای قدیم!«

از طرفی سارق مخوِف دستگیرشــده به یک فقره ورود به منزل، سرقت یک 

فرش 3متری، برداشتن یک سیب و 5 عدد آلبالو از داخل یخچال و خوش آمدن 

از کفش صاحبخانه اعتراف کرد. همزمان بــا بازجویی، یک مختلس دیگر که 

مدت ها در لباس موز استتار کرده بود، با فریب نیروهای امنیتی و ظاهر مبدل، 

مخفیانه از مرزهای قانونی کشور گریخت. 

| علی اکبر محمدخانی| گویا اون  ســال عید که تلویزیــون آهنگ »گل 

می روید زِ باغ، گل می روید« عباس بهادری رو پخش می کرده، مردم دوشنبه 

اینو می بینن خیلی خوششون میاد، می ریزن تو خیابونا که چی؟ دلمون پوسید 

بابا، مگه ما عید نداریم؟ مام عباس بهادری می خوایم. خالصه جوری می شــه 

رئیس جمهوری شــون نامه می زنه ایران که خواننده این آهنگه رو دو روز قرض 

بدید به ما. ایرانم  می گه واال مام حرفی نداریم، ولی همین االنشم نصف شهرای 

خودمون تو نوبتن کــه این خواننده بره این آهنگو براشــون بخونه. ولی مردم 

دوشنبه کوتاه نمی اومدن. دیگه کاری می کنن که رئیس جمهوره قاطی می کنه 

که هرکی عباس بهادری می خواد، از این جا بره. مردمم از خدا خواسته می گن 

باشه و ریز تا درشتشون جمع می کنن و می رن. جوری که حتی یه نفرم نمونده 

بود تا یه لیوان آب بده دســت رئیس جمهوره. خالصه خود رئیس جمهوره هم 

چراغارو خاموش می کنه از دوشنبه می ره.

کنسرت

هرکس که دلش هوای کنسرت کند   باید برود ز شهر مشهد بیرون

کنسرِت بدوِن لغو باشد اکنون؟ باشد، برود، ولی بگویید کجا 

مخصوص دف و سه تار و تار و قانون  یک شهر اقال بگذارید شود  

هرکس که نخواست، پس بیاید مشهد! هرکس که دلش خواست به آن جا برود 

حقوق نجومی

افشا نمود فیِش بازیگران زن را یک منبع خبرساز درهفته گذشته  

نیکی، سحر، ترانه، یک عده خفن را ارقام بس نجومی از دستمزد آنها 

استار یا همان نجم، پرکرده اند کن را گفتم: »تمام اینها هستند سوپراستار 

چون جملگی نجومند، پس فیش شان نجومی است«                              از پاسخم درید او بر خود لباس تن را!

«آپارتمان شماره ۲۵»

قصه بی پایان
»قسمت پانزدهم«

داشت آموزش آشپزی  کنار سیروس نشسته بودم.

می دید و روی تکه کاغذی که به زانویش چسبانده بود 

زن آشپز کدو را توی مواد رنده  دستور غذا را می نوشت.

کرد و ســیروس تخمه توی دهانش را تف کرد بیرون 

و به ســلیقه اش فحش داد و توی دســتور خودش به 

دیگر بیشتر وقت ها  جای کدو نوشت قلم گوسفندی.

کم  توی خانه ســیروس بودم و نگاهــش می کردم.

تحرک ترین موجودی که دیدم بعد از میزناهارخوری، 

ســیروس بود که فقط به این خاطر رتبه دوم را گرفت 

که میزناهارخوری را افراد دیگری پر و خالی می کنند، 

اما ســیروس برای این یک کار مجبور است خودش را 

معموال مهزاد اســت که  را زدند. در خانه  تکانی بدهد.

از وقتی فرهاد آمده می آید این جا و می رود گوشــه ای 

سیگارش را می کشد و از عطرهای سیروس به خودش 

نفر کلید انداخت و  یک  می زند و برمی گردد خانه شان.

بدون این که به سیروس نگاه کند به  مهزاد بود. وارد شد.

دوباره صدای  طرف دستشویی رفت و در را محکم بست.

سیروس به سختی از فرورفتگی مبل خودش را  در آمد.

بیرون کشید و از پشت چشمی در نگاه کرد ودر خانه را 

به عصایش تکیه داده بود و لبخند زد  شیده بود. باز کرد.

سیروس پشتش را خاراند و  و گفت: »داستانای نیکی؟«

به طرف مبلش رفت و گفت: »حاال ازجمله اونروز تو خونه 

چته  نیکی چیکار می کردی رسید به داستانای نیکی!

خواب دیدم  شیده وارد خانه شــد و گفت: »انگار تو؟«

ســیروس صدای تلویزیون را بلند  تو برداشتیشون«

کرد و گفت: »داره کوکوی فرانســوی یاد میده احمق 

شیده عصایش را انداخت گوشه  کدو میریزه تو کوکو!«

خیلی وقت بود پایش  خانه و به طرف آشپزخانه رفت.

بهتر شــده بود اما فکر می کرد اگر خوب شــود چراغ 

عذاب وجدان فرهاد خاموش می شــود و دوباره ولشان 

کابینت ها را  درست هم فکر می کرد. می کند و می رود.

سیروس وسایل زیادی  خانه  پشت سر هم باز می کرد.

از  نداشــت که پیدا کردن چیزی توی آن سخت باشد.

هر ظرفی هم فقط یک عدد داشت و در خودش این قدر 

لیاقت نمی دید که ممکن اســت روزگاری میهمان یا 

توی کابینت ها  دوستی داشته باشــد که نیازش شود.

شیده به طرف قفسه های فیلم دوید و فیلم ها  خالی بود.

سیروس نگاهش هم از روی تلویزیون  را پایین ریخت.

برنمی داشت و از نظر قالتاق بودن در نوع خودش بی نظیر 

داد زد: »داستانای نیکی رو چیکار کردی؟  شیده بود.

ســیروس جواب نداد و شیده پایش  اونا مال من بود«

سیروس انگشتش را روی  را کوبید به زمین و جیغ زد.

بینی اش گذاشت و شــیده را دعوت به سکوت کرد که 

شیده را هم خب همه مان می شناسیم، دو حالت بیشتر 

یا درحال خواندن کتاب های روانشناســی اش  ندارد.

و دریافت و پخش انرژي به حالت حوصله سر بر است، 

یا نعره زنان تــوی در و دیوار و بــه قول خودش تخلیه 

دوید سمت عصایش و آن را گذاشت زیر  خشم است.

واقعا که راضی نبودم سیروس بمیرد و  گلوی سیروس.

بخواهم هر روز با او دهن به دهن بشــوم که حق ندارد 

نفس سیروس  از دیوار اتاق دخترهای محله رد شــود.

باال نمی آمد و شــیده طوری از ته گلویــش داد میزد و 

داستان را می خواست که شک می کردم خودش کلمه 

در دستشویی باز شد و مهزاد با  به کلمه اش را نوشــته.

مادرش با پای گچ گرفته روی میز  دهان باز بیرون آمد.

ایستاده بود و عصایش را گرفته بود زیر گلوی سیروس 

و نعره می زد دزدی هایش ســهم خودش است! این جا 

از رنگ و رویش  را دیگر حق داشت برود معتاد شــود.

چند قــدم عقب رفت و  معلوم بــود هرچه زده پریده.

شیده هنوز داشت  برگشــت توی توالت و در را بست.

سیروس دستش  داد می زد و سیروس کبودتر می شد!

را گرفت به عصای شیده و تالش کرد عصا را کنار بزند که 

شیده عصا را بیشتر فشار داد و سیروس به سختی گفت: 

شیده عصا را کوبید توی سر سیروس  »فرستادم ارشاد!«

به  و از روی میز افتاد و گفت: »قسمت آخر نداشت که!

سیروس گلویش را خاراند و گفت:  اسم خودت دادی؟«

قسمت  نگو که تو می خواستی به اسم نیکی بدی؟! «

شیده جیغ زد: »لعنت به  آخرشــو پایان باز گذاشتم«

در خانه سیروس باز شد و فرهاد پشت آن  احمق« تو!

سرفه ای کرد و با صدایی که به زور شنیده  ایستاده بود.

شیده تا متوجه فرهاد شد  می شد گفت: »شیده جان«

دست و پایش شل شــد و افتاد کف زمین و زانویش را 

فرهاد تا کمر از الی در وارد خانه شــد و لیوان  گرفت.

سیروس نگاهش  آب پرتقال را به طرف شیده گرفت.

فرهاد عرق صورتش را  کرد و گفت: »لختی داداش؟!«

شیده  پاک کرد و گفت: »گالب به روتون با پیژامه ام«

کی  خودش را از روی زمین بلند کرد و فرهاد گفت: »

سیروس از جایش بلند شد و دست فرهاد  جیغ میزد؟«

را گرفت تا بیاید توی خانه و خجالت نکشــد و گفت: 

زنت فرشته اس،  »شیده داشت تخلیه خشم می کرد.

شیده  غلط میکنی ترکش می کنی این فرشته بالدارو!«

سیروس  زیر لب فحشی داد و آب پرتقالش را سرکشید.

شیده  دســتش را انداخت گردن فرهاد و ادامه داد: »

آب پرتقال  گفتم بهت مهزاد تــوی دستشــوییه؟«

توی گلوی شــیده پرید و صدای سیفون دستشویی 

هرکسی نداند من خوب می دانم مهزاد چه فکری  آمد.

توی سرش اســت و اگر کمی مغزش را به کار بیندازد 

می توانیم بفهمیم قاتل من شیده است یا سحر؟!

احمد عربانی  |   کارتونیست |

كوچه سوم

كوچه اول

صفحه روزانه طنز و کارتون  |   شماره چهارم

telegram.me./Shahrvang نشانی کانال تلگرام شهرونگ:

تزريقات

 بیماری سخت 
آقای وزیر ارشاد 

آیدین سیارسریع

طنزنویس
idin.sayyar@yahoo.com

در اتــاق تزریقــات نشســته بودم 

و داشــتم تــوی تلگــرام اخبــار را 

چک می کــردم. صداوســیما جلوی 

قســمت هایی از ســخنرانی روحانی 

آباژور گذاشــته. هی آباژور می گذارد 

بعد سر سال شاکی می شــود که چرا 

بودجه ما کم شــده. تو همین فکرها 

بودم که دیدم مردی با کت و شــلوار 

و پیراهن یقه دیپلمــات آمد تو. علی 

جنتی بود، وزیر ارشاد. من عادت دارم 

هروقت با آشــنایی مواجه می شــوم، 

می گویم: »به به آقــای فالنِی بزرگ«. 

این بار هم خواســتم بگویم به به آقای 

جنتی بزرگ که دیدم ممکن اســت 

سوءبرداشت شــود. فکر کردم بگویم 

به به آقــای جنتی کوچیــک، دیدم 

ممکن است ناراحت شود. آقای جنتی 

متوسط هم درست نبود. باالخره بعد از 

مرور چند سایز دیگر گفتم: به به آقای 

جنتی عزیز... سالم سردی کرد و رفت 

روی تخت نشست. نسخه اش را گرفتم 

و گفتم لطفا آماده شــین. آماده شد و 

من هم ســرنگ را آماده کردم. همین 

که رفتم باالی ســرش، گفــت: من از 

فشارها می ترســم. گفتم: ترس نداره 

که آقا. یه لحظه ست دیگه. صدایش را 

کمی باال برد و گفت: یه لحظه ست!!؟ 

سه ســاله! دلم خیلی برایش سوخت. 

یعنی بنده خدا سه سال بود که هر روز 

تزریق می کرد؟ ســرم را تکان دادم و 

گفتم: خیلی متأسفم آقا. خدای نکرده 

ناراحتی ای، چیزی دارین؟ آهی کشید 

و گفت: خیلی... خیلی ناراحتم. گفتم: 

الهی بمیرم. دکتــر هم رفتین؟ گفت: 

آره پیــش دکتر هــم رفتــم. گفتم: 

دکتر چی؟ گفت: امیدتان را از دست 

ندهید و مقاومــت کنید. گفتم: پیش 

دکتر روانشناس رفتین؟ گفت: دکتر 

روانشــناس، آدم شــناس خوبی هم 

هســتند. گفتم: یعنی چیــز دیگه ای 

نگفت؟ آخه تشخیصی دارویی چیزی. 

جنتی کمی جابه جا شد و غرغرکنان 

گفت: چه می دونم... هــی میگه وزرا 

در مقابل فشارها کوتاه نیایند. گفتم: 

خب درد داره دیگــه. آخه آدم چقدر 

می تونه مقاومت کنه؟ شما هم باالخره 

آدمین، ولــی آقای وزیر! شــما نباید 

دست از مبارزه بکشین. راه درمان این 

درد فقط مبارزه خود فرده. وزیر گفت: 

نه آقا. بنای ما بر مبارزه نیســت. گفتم: 

عزیزم شــما اگه امروز مبارزه نکنین، 

این ویروس همین طور پخش میشــه 

و خدای نکرده به جاهای دیگه سرایت 

می کنــه. اخم هایش را درهم کشــید 

و گفــت: الزم نکرده واســه من حرف 

سیاسی بزنی. بیا ســوزنتو بزن  هزار تا 

کار دارم. تو دلم گفتم اصال دلســوزی 

برای این جماعــت نیامده. من فقط به 

فکر ســالمتی اش بودم. خودش دلش 

فشــار می خواهد به من چه؟ سرپوش 

سوزن را درآوردم، دو تا ضربه به سرنگ 

زدم ولی باز دلم نیامد ساکت بنشینم. 

قبل از شروع عملیات گفتم: ولی آقای 

جنتی! شــل نگیرید! بعد سوزن را که 

زدم، دادش رفت هوا. گفتم: چی شــد 

آقا؟ این آمپول که اصال درد نداره! گفت: 

خودت گفتی شــل نگیر. گفتم: نه آقا 

منظورم روند درمان بود. حتما پیگیری 

کنید. با دلخوری سریع از تخت بلند شد 

و گفت: الزم نکرده شما دخالت کنید! 

من به احترام ]...[ پیگیری نمی کنم. این 

را گفت و از اتاق تزریقات خارج شد. من 

نمی دانم چرا همیشه اوضاع اینجوری 

پیش میــره. هروقت می آیــم از روی 

خیرخواهی و دلسوزی چیزی بگویم، 

فحشم می دهند. اصال به من چه؟ من 

فقط یک تزریقاتچی ساده ام. راستی... 

اصال بیماری آقای وزیر چی بود؟
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