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تالش هاى دادستانى تهران
1 سا کومان زیر  براى ن حکم قصا م

   جعفرى دولت آبادى: دادستانى براى ن حکم اعدام
1 نفر درخواست داده و شش مورد آن پذیرفته شده است

3 قانون مجازات اسالمى،     در پیشنهاد اعما تبصره ماده 
دادستانى تهران در هفده پرونده قصا درخواست بازنگرى 

کردکه سه مورد پذیرش و به ن حکم منجر شده است

حکم اعدام شش 
نوجوان نقض شد

پیش فروش سیاست
برخ از اتفاقات در جهان غرب رخ م دهد که انسان را 
متحیر م کند؛ نمونه اخیر آن خبر درباره گرفتن پول 
تعداد از همکاران نزدیک رئیس جمهور جدید آمریکا 
از سازمان مجاهدین خلق است. این خبر پیش از این هم 
شنیده شده بود ول اکنون با دقت بیشتر عنوان شده 
است. بر مبنا این خبر که خبرگزارى آسوشیتدپرس 
آن را افشا کرده، آمده است: «الین چائو»، وزیر حمل ونقل 
آمریکا دو  سال قبل براى یک سخنرانى پن دقیقه اى از 
5  هزار دالر پول  ســازمان مجاهدین خلق (منافقین) 
گرفته اســت؛ او در آن همایش که در پاریس برگزار شد، 
روى صندلى کنارى مریم رجوى نشسته بود. خانم چائو 
5 دالر براى سخنرانى در  )  هزارو   سال بعد نیز (
همایشى در میسورى از شوراى فرهنگى ایرانى آمریکایى 
که با این سازمان تروریستى مرتبط است، دریافت کرد. بر 
اســاس این گزارش، «رودى جولیانى»، مشاور ترامپ و 
شهردار سابق نیویورك نیز مبلغ نامشخصى از این سازمان 
پول گرفته است. او در البى گرى براى خروج نام سازمان از 
فهرست گروه هاى تروریستى وزارت خارجه آمریکا نیز 
نقش موثرى ایفا کرده بــود و آن طور  که پایگاه تحلیلى 
آمریکایى پلیتیکو در گزارشى نوشته،  براى این کار   هزار 
دالر پول گرفته است . بر اساس افشاگرى نیویورك تایمز، 
جولیانى فقط در یک ســال  بار در نشست هاى این 
گروه حاضر شده و بابت آن   میلیون دالر دریافت کرده 
است. «جان بولتون»، سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل 
که اکنون گزینه اى براى قائم مقامى وزارت امور خارجه به 
حساب مى آید، نیز در این مسیر با جولیانى همسو بوده 
است. گزارش دیگر رســانه هاى آمریکایى حاکى از آن 
است که حامیان سازمان براى سخنرانى در این مراسم ها 
هزار دالر دستمزد دریافت مى کنند. همچنین  حدود 
در گزارش دیگرى آمده که این سازمان در فاصله سال هاى 
،  هزار دالر به کمپین هاى انتخاباتى  9 تا 
ازجمله کمپین مک کین، منندز، رورا باچر و ســناتور 
تروچلى پول دادند. در همین تحقیقات بود که مشخ 
شد ادوارد رندل، فرماندار سابق پنسیلوانیا، براى شرکت 
در کنفرانس هایى در حمایت از این سازمان تروریستى در 
آمریکا، فرانسه، سوییس و بلژیک  هزار دالر پول گرفته 
است. او به واشنگتن تایمز گفته بود: «من  سال است 
که در سیاستم و مى توانم بگویم که هرگز تاکنون چنین 
مبلغى دریافت نکرده ام. اگر شما علیه من اعالم جرم کنید، 
مجبورید علیه  آمریکایى دیگر ازجمله هفت نرال که 
آنها هم همین کار را انجام داده اند، کیفرخواســت صادر 

کنید.»
 به طور قطع تعداد کسان که چنین پول های گرفته اند، 
بیش از این است ول نکته ا که برا هر ناظر ب طرف 
وجود دارد این اســت که پرداخت پول به سیاستمداران 
مشهور برا سخنران در یک نشست امر شناخته شده 
له در سخنران های رخ م دهد که از  است، ول این مس
سو دولت ها یا شرکت ها تجار بزرگ برگزار م شوند 
یا مورد حمایت آنها قرار دارند. ول در جلســات احزاب و 
گروه ها سیاس و مخالفان دولت ها چنین چیز رخ 
نم دهد؛ مگر اینکه آن گروه به جا آنکه داعیه سیاس 

و اصال کشورش را داشته باشد، به یک شرکت تجار و 
مال و خودفروشى تبدیل شده باشد.

5 هزار دالر برا  واقعیت هم همین است؛ پرداخت 
ســخنران پن دقیقه ا یک سیاستمدار درجه چندم 
از ســو یک گروه به ظاهر سیاس با هیچ منطق عقل 
و سیاســ جور در نم آید. زیرا احزاب و گروه ها به طور 
معمول آن قدر در مضیقه ها مال هستند که از پرداخت 
مخارج عاد خود نیز درم مانند، حت احزاب قدرتمند 
اروپای نیز با مشکالت مال مواجه هستند؛ حال چگونه 
یک گروه جهان ســوم م تواند باالترین رقم را برا 
سخنران ها سیاستمداران درجه سوم بپردازد؟ وقت 
که وزرا خارجه آمریکا برا سخنران ها خود حداکثر 
 تا  هزار دالر از شــرکت ها بزرگ م گیرند، 
چگونه چنین دست ودلباز از طرف یک گروه تروریست 
وجود دارد؟ حل این معما جز از طریق تحلیل مزدور آنان 
امکان پذیر نیست. به طور حتم حمایت ها مال خارج 
از آنان منش این دست ودلباز ها است. ول روشن است 
که هیچ کشور خارج یک دالر یا ریال! از پول خود را بدون 
چشمداشت و مابه ازاى مناسب هزینه نخواهد کرد و از این 
نظر تردید نیست که در این پول ها مبادله ا علیه مردم 
و کشور ایران صورت گرفته است؛ چون این پول ها فقط 
م تواند از خزانه یک کشور که دشمن ملت ایران است، 
هزینه شود. جالب اینکه واسطه پرداخت این پول ها نیز یک 
سازمان تروریست است که بزرگ ترین افتخار تاریخ آن 

ترورکردن نظامیان آمریکای در تهران است. 
اکنون این پرسش ساده پیش م آید که اگر مشاوران 
5 هزار   ، و نزدیکان ترامپ برا پن دقیقه ســخنران
دالر از یک گروه تروریست پول گرفته اند، آیا به آن معنا 
نخواهد بود که ایده ها و سیاست ها خود را پیشاپیش به 
منویات چنین گروه پیش فروش کرده اند؟ وقت که 
علیه خانم کلینتون اعتراض م کردند که چرا در جلسات 
شرکت ها بزرگ سخنران کرده و پول م گیرد و آن 
مین  را نشانه سرسپردگ کلینتون به این شرکت ها و ت
منافع آنان م دانستند، آیا امروز نباید همین استدالل را 

برا اطرافیان ترامپ به کار برند؟
مشکل دیگر که معلوم نیست چرا در ایاالت متحده 
مین منابع مال افراد و  به آن رسیدگ نم شود، محل ت
به ویژه گروه ها سیاس از این نوع است. پول که به طور 
معمول از طریق پولشوی به دست م آید و در مسیرها 
خالف خرج م شــود و نظام ها مال غرب نسبت به 
آنها حساس هســتند. حال چگونه ممکن است چنین 
خاصه خرج های از سو یک گروه سیاس در ایاالت 

متحده صورت گیرد ول هیچ نظارت بر آن نباشد؟
آنچه که در عرصه سیاســت جهــان غرب م گذرد، 
ب شباهت به نوع خیمه شب باز نیست. البته در این 
عرصه هنوز کورســوی از امید هست که برخ قضات 
آن بتوانند مانع از تصمیمات غیرانسان و سیاست ها 
نادرست شوند، ول همیشــه این نگران وجود دارد که 
مصادیق سیاست ها خالف سنت ها آزادیخواهانه 
آن قدر زیاد شــود که جهان سیاست را چند گام به عقب 

براند.
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جامعه

   گزارشى درباره برگشتن چهار مجموعه 
تاریخى از انگلیس، آمریکا، ایتالیا و بلژیک به 

ه است ایران که در نو خود بى ساب

بازگشت تکه ها
گم شده ایران

ه 16 ف    

نگاه ى و شهروند 

آیا درآمدها کفاف هزینه 
زندگى را مى دهند

مدحسن کیانى، رئیس مرکز  م
مالکیت معنوى مطر کرد
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زندان مجازا 
ایده ها سارقین 
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جنجا جشنواره
ورت گرفته     وزیر ارشاد: کمیته اى براى رسیدگى به اعترا هاى 

درباره داورى هاى جشنواره فیلم تشکیل مى شود

شهروند| دادستان عمومى و انقالب تهران، از اتفاق 
خوبى خبر مى دهد. او مى گوید حکم قصاص  محکوم 
زیر  سال نق شده؛ نق شده، چون آنها، مشمول 
9 قانون مجازات اسالمى شده اند. بر اساس ماده  ماده 
9 قانون مجازات اسالمى، افراد بالغ کمتر از  سال، 
اگر مرتکب قتل شوند اما ماهیت جرم و یا حرمت آن را 
ندانند و درك نکنند، قصاص نمى شوند و تنها باید دیه 
پرداخت کنند:« دادستانى براى نق حکم اعدام  
9 قانون مجازات اسالمى، درخواست  نفر بر اساس ماده 
داده بود که شش مورد از آن پذیرفته و منتهى به نق 
حکم شد.» اما این تنها خبر عباس جعفرى دولت آبادى 
نبود:« همچنین در پیشنهاد اعمال تبصره ماده  
همین قانون، درخواست شــد تا در  پرونده قصاص 
بازنگرى شود که سه مورد از آنها پذیرش شد و منجر به 
نق شدن حکم شد.» بنا بر تبصره ماده  قانون، اگر 
تایید شود شخصى براى دفاع از خود مرتکب قتل شده، 
قصاص نمى شود اما مرتکب قتل، محکوم به پرداخت 
دیه و مجازات تعزیرى مى شود. دادستان تهران، اینها 
را در نشســتى که به ریاست خود و با حضور معاونانش 
و سرپرســتان ناحیه هاى مختلف تهــران و دادیاران، 
9 قانون  برپا شــد، مى گوید و توضی مى دهد:«ماده 
مجازات اسالمى و تبصره ذیل ماده  همین قانون، 
براى برون رفت از اجراى احکام سلب حیات که محکوم 
مستحق اعدام نیســت، راهکارهایى پیشنهاد کرده و 
دادســتانى تهران در راســتاى اجرایى کردن این مواد 
از قانون، پرونده هاى محکومان به قصاص نفس و افراد 
کمتر از هجده سال که به سلب حیات محکوم شده اند را 
بازنگرى مى کند.» جعفرى دولت آبادى، این توضیحات 
را در ادامه حرف هاى قبلى اش مى گوید و نق حکم 
این  محکوم به قصاص را از نکات مثبت قانون جدید 

9 مى داند.  مجازات اسالمى مصوب سال 
تشکیل کمیته اى براى بررسى پرونده ها 

پیش از اجراى حکم
او همچنین از پیشنهاد دادستانى تهران به ریاست قوه 
قضائیه مبنى بر اعمال ماده  قانون آیین دادرسى 
کیفرى نسبت به  حکم صادره در خصوص محکومان 
به اعدام در پرونده هاى مواد مخدر و قصاص نفس است، 
خبر مى دهد:« دادستانى تهران با بررسى اولیه احکام 
ســلب حیات در جرم قتل عمد و جرایم مرتبط با مواد 
مخدر و روان گردان، کمیته اى را تشکیل داده که هدف 
آن بررســى پرونده ها پیش از اجراى حکم است و این 
اقدام دادســتانى در اجراى احکام سلب حیات که در 
صورت وقوع اشتباه در صدور حکم، جبران ناپذیر است، 
اقدامى مفید و موثر است.» او در همین جا از سرپرستان 
و قضات خواســت در اجراى آراء دقت کرده و چنانچه 
حکمى را خالف بین شرع تشخی  دهند، پیش از اجرا 

مراتب را به دادستانى اعالم کنند.
باید از بزه دیده حمایت شود

9 بود که قانــون جدید مجازات اســالمى  ســال 

تصویب شــد، قانونى که شــاهد اضافه شدن تبصره و 
9 بود. ماده اى که تاکید  ماده هاى مختلف از جمله ماده 
مى کند،در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ 
کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت 
آن را درك نکنند و یا در رشــد و کمال عقل آنان شبهه 
وجود داشته باشد، بر اســاس مورد با توجه به سن آنها 
به مجازات هاى پیش بینى شده محکوم مى شوند. همه 
اینها در حالى بود که تا قبل از این، افراد باالى 5 سال 
مرتکبان قتل، به قصاص محکوم مى شــدند و تفاوتى 
میان افراد باال و پایین  سال وجود نداشت. از زمانیکه 
این ماده به قانون مجازات اسالمى افزوده شد، تعدادى 
از محکومان به قصاص کــه در دوره نوجوانى مرتکب 
قتل شده بودند، آزاد شــدند، یکى از آنها «محمد قوى 
اندام» بود، جوانى که در ســن  سالگى مرتکب قتل 
شد و پس از تحمل  ســال زندان، از این ماده قانونى 
استفاده کرد و آزاد شــد، اما تعدادى هم مانند «حمید 
دوست حسینى» که در ســن 5 سالگى دوستش را 
در یک درگیرى کشــت، اما هنوز در زندان هستند و با 
اینکه مشمول این قانون شده اند اما ناتوان از پرداخت 

دیه هستند و همچنان در بندند. 
9 که قانون  علیرضا دقیقى، حقوقدان است. او از سال 
جدید مجازات اسالمى تصویب شد تا به حال، وکالت  
پرونده اى را بر عهده داشــت که مرتکبان آن، مشمول 
9 قانون مجازات اســالمى شده اند. او در گفت و  ماده 
گو با «شــهروند» درباره اجراى این ماده در قانون مى 
گوید:«پیش از این بخشش نوجوان مرتکب به قتل در 
9 تا  زیر سن  سالگى، شکل فقهى داشت و از سال 
کنون شــکل قانونى به خود گرفته است.» او با اشاره به 
9 تاکنون، شش مرتکب قتل، مشمول  اینکه از سال 
9 قانون شــده اند و حکم اعدام شان نق شده،  ماده 

ادامه مى دهد:« تمام این افراد در ســن زیر  ســال 
مرتکب قتل شده اند، یعنى در ابتدا در کانون اصال و 
تربیت بوده اند، بعد پرونده شان بررسى شده و بر اساس 
ماده جدید دوباره به کانون بازگردانده شده اند تا برایشان 
تعیین تکلیف شود.» او معتقد است که جامعه باید کسى 
را که بزده دیده است را حمایت کند:« ما در دنیا بح 
نویى داریــم تحت عنوان عدالــت ترمیم. یعنى وقتى 
جرمى اتفاق مى افتد، به مح ارتکاب آن، زیان دیده 
آسیب مى بیند، در همین جاست که جامعه به معناى 
حاکمیت و ان جى او ها و مردم، باید کســى را که بزده 
دیده در آغوش بگیرند، یعنى کسى که به او تجاوز یا ظلم 
شده.» دقیقى حرف هاى دیگرى هم مى زند:« ما باید 
بزه دیده را به جامعه بازگردانیم، اگر  میلیون پرونده 
کیفرى در کشور وجود داشته باشد، باید به همان اندازه 
هم پرونده عدالت ترمیمى براى بازگرداندن بزده دیده 
به شرایط عادى داشته باشیم. در پرونده هاى کیفرى 
باید اوضاع و احوال آسیب دیده مورد توجه قرار گیرد.» 
 9 او به شر نرســیدن به شــر عقلى که در ماده 
قانون مجازات اســالمى هم به آن پرداخته شده، اشاره 
مى کند:« در دنیا، رشــد عقلى را تا سن  سال اعالم 
کرده اند، اما ممکن است کسى  ساله باشد اما به آن 
حد رشد عقلى نرسیده باشد، برداشت و ممیزى افراد با 

هم متفاوت است.»
او پیشــنهاد مى دهد:« ما باید به ســمتى برویم که 
سازمان پزشکى قانونى در تشخی رشد عقلى توانمند 
شود، پزشــکى قانونى ما باید توانایى بیشترى در این 
زمینه داشته باشد، اما از نظر بودجه اى محدودیت هایى 
دارند. این در حالى است که اغلب جرایمى که االن رخ 

مى دهند، پیچیدگى هاى خاص خودشان را دارند.» 
ه 17 ف ادامه در 

1 سا کومان زیر  تالش هاى دادستانى تهران براى ن حکم قصا م

حکم اعدام شش نوجوان ن شد
   دادستانى تهران کمیته اى را تشکیل داده که هدف آن بررسى پرونده ها پیش از اجراى حکم اعدام و قصا است

شهرونگ

1 ه  ف     
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روحانى: آمریکایى ها نمى توانند سر ما «کاله» بگذارند

    احمدى نژاد: من عالوه بر مجموعه نامه ها

یک مجموعه لطیفه هم در دست انتشار دارم

    مهندس غرضى: به زودى با همکارى «گاج» مجموعه سواالت چهارگزینه اى
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    سخنگوى سازمان سنجش: گزینه مناسب را با مداد نرم سیاه پررنگ، کامال پر کنید! 

از زدن  خوددارى کنید!
    پاك کن فراموش نشود
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سخنگوى کاخ سفید:  

ترامپ هیچ گزینه اى در مورد ایران را حذف نکرده است تزريقات

فستیوال در سرزمین عجایب 

آیدین سیارسریع
طنزنویس
idin.sayyar@yahoo.com

بیست و یکم بهمن 95 را درحالى شروع 

مى کنیم که داورى جشــنواره فجر در 

فضایى تخیلى به کار خود ادامه مى دهد. 

فیلمى کاندیداى بهترین موسیقى شده 

که کارگردانش مى گوید فیلم من اصال 

موسیقى متن ندارد و فیلمى دیگر براى 

جلوه هاى ویژه میدانى کاندیدا شده که 

کارگردانش معتقد است جز دو صحنه 

شرشر باران، دیگر هیچ جلوه ویژه میدانى 

نداشته اســت. مى ترســیم در مراسم 

اختتامیه فستیوال، تهیه  کننده بهترین 

فیلم که مى رود روى سن تا سیمرغش 

را بگیرد، بگوید: البته من امسال فیلمى 

در جشنواره نداشتم ولى در هر صورت 
دست شما درد نکنه. 

ابوالحسن داودى، کارگردان باسابقه 

کشور در مورد فیلم هاى جشنواره گفته: 

تا به حال این همه تلخى یک جا ندیده 
بودم. 

البته ما هم متوجــه این همه تلخى 

در سینماى ایران نمى شویم. گاهى در 

سینما فکر مى کنم کارگردان با مخاطب 

مشــکل شــخصى دارد یا قرار است از 

تماشــاگر انتقام بگیرد. یعنى تماشاگر 

بیچاره بعد از یک هفته دســت و پنجه 

نرم کردن با مشــکالت و زندگى در این 

شرایط اقتصادى که بیشتر به طى کردن 

مسیر در تونل وحشت مى ماند، مى رود 

ســینما تا براى دو ساعت سرگرم شود، 

همان اول فیلم کاراکتــر کودك فیلم 

مى میرد. بعد کم کم به کاراکتر زن تجاوز 

مى شود. کاراکتر مرد بدهى باال مى آورد و 

مى رود زندان، آن جا به کاراکتر مرد هم 

... به هرحال سخت گرفته مى شود و در 

پرده ســوم که جاى گره گشایى است، 

کارگردان و نویســنده بــه این نتیجه 

مى رسند که حیف است از این زمانى که 

در اختیارشان قرار گرفته استفاده نکنند، 

چند تا مصیبت دیگر هم ال به الى پرده 

توزیع عادالنه مى کننــد و فیلم با پایان 

باز تمام مى شود و تلویحا گفته مى شود 

بینندگان عزیز بقیــه بدبختى ها را هم 
خودتان حدس بزنید!

همیشه وقتى فکر مى کنى هیچ جوره 

از فیلم یا تصمیمى نمى توانى حمایت 

کنى، یک بهروز افخمى پیدا مى شود که 

وادارت کند از آن حمایت کنى! از استاد 

انتظار داشتیم الاقل به داورى جشنواره 

رحم کند و کارى نکنــد آدم مجبور به 

حمایت شود ولى خب، الزم دانسته اند 

که داورى ضعیف را هم مثل فیلم ضعیف 

اصغر فرهادى (نسبت به بقیه کارهایش) 

محبوب کنند. گفته انــد از آنجایى که 

داوران دو تابعیتى هســتند، مى ترسند 

به «ماجراى نیمروز» که درباره سازمان 

منافقین است، جایزه بدهند چون ممکن 

است فردا که به آمریکا و کانادا و ... رفتند 
آنها به اینها حمله کنند. 

امیدواریم با این تحلیل به ظاهر ساده 

اما عمیق، بقیه کسانى هم که به داورى ها 

اعتراض داشتند و انصراف دادند به رقابت 

برگردند و آنهایى هم که صرفا اعتراض 

داشتند اعتراض شان را پس بگیرند. من 

شنیده ام دلیل نامزدى این فیلم هایى که 

از نظر منتقدان، کارشناسان و تماشاگران 

فیلم هاى قابل اعتنایى نبودند هم وجود 

طرفداران عصبى آنها در خارج از کشور 

بود که تهدید کرده بودند اگر فى المثل 

به «تابســتان داغ» جایزه ندهید، قلم 

پایتان را مى شکنیم. به هرحال بهتر است 

هم داوران هم معترضان به آقاى افخمى 

ایمــان بیاورند و هر کــس کار خودش 

را بکند. اصغر فرهادى هم اگر اســکار 

گرفت، فکر نکند خبرى شده، اینها هم 

سیاسى کارى است. داوران اسکار هم از 

ترس البى هاى غربى به فروشــنده رأى 
مى دهند. حاال ببینید کى گفتیم.

جيگر� 

على اکبر محمدخانى
طنزنویس

چند روز پیــش از ســِر بیکارى بــا حقى و 

پلنگ خان نشسته بودیم، داشتیم مى خندیدیم و 

نشخوار مى کردیم که ناگهان با صداى هولناکى از 

جا کنده شدیم. یک لحظه فکر کردیم جیگرکى 

خراب شــد روى ســرمان، آمدیم ستاد بحران 

تشکیل بدهیم که متوجه شدیم پروفسور قدیمى 

زحمت کشیده درِ مغازه را شکسته و داخل شده 
است. 

پروفسور قدیمى از خوب هاى محله، صاحب 

زورخانه و رئیس شوراى شعر و ادب زورآباد بود که 

به خاطر چهارشانه بودن هیچ وقت نتوانسته بود 

بدون شکستن در وارد جایى شود.

پروفسور تا وارد شــد، گفت: درِ مغازه رو ُقلف 

 کنید، هیچ فالن فالن شده اى نیاید تو، مى  خواهم 

آن قدر بخورم تا بترکم. من به رســم ادب گفتم: 

دور از جان، شــما چرا بترکید، شما بخورید، ما 

به جایتان مى ترکیم. در همین حال پلنگ خان 

سادگى کرد، گفت: در را که شکستى، دیگر کجا 

را ببندیم؟ پروفسور از شنیدن این حرف عصبانى 

شد، رفت بزند پلنگ خان را ُخرد و خاکشیر کند 

که من افتادم به دست و پایش که مجسمه گچى 

کجا شعور درست و حسابى دارد که شما دهان به 

دهانش مى گذارید؟ شما ببخشیدش. این را که 

گفتم، پروفسور یک کف گرگى رفت توى صورتم 

گفت: اگر این گچى است، توِى فالن فالن شده که 

گچى نیستى، چرا درست تربیتش نکردى؟

حسابى ضایع شــده بودم، زیرچشمى دیدم 

حقــى دارد مى خنــدد. از لجم گفتــم: حق با 

شماســت، در تربیت این کوتاهــى کردم، پس 

بى زحمت آن یکى را شما تربیت کنید. پروفسور 

برگشت و در چشــم به هم زدنى با یک حرکت 

بُزکش حقــى را مچاله و پهن کرد و نشســت 

رویش. حقى زیر پروفســور دســت و پا مى زد و 

صداى مرغى را مى داد که روى تخم مى نشیند 

تا جوجه هایش دربیایند. در صورتى که هر جور 

حساب مى کردم پروفسور باید صداى مرغ مى داد 
و حقى صداى تخم مرغ.

بگذریم، نمى دانم پروفسور از کجا یک ضرب 

زورخانه آورد، داد دست حقى گفت: یک آهنگ 

کالســیک بزن تا غذا گوشــت شــود بچسبد 

به تنم. این کــه مى گویند توانایى هــاى آدم در 

شرایط سخت شکوفا مى شود، بى خود نیست. 

حقى با ضرب زورخانه ســمفونى چهار بتهوون 

را چنان قشنگ مى زد که پدربزرگ بتهوون هم 

نمى توانست بزند. پروفسور که سِر ذوق آمده بود، 

شروع کرد به خواندن یک آهنگ جلف و سخیف 
از تتلو. 

تا قبل از آن، خیلى از ترکیب سنت و مدرنیته 

شنیده بودم، ولى به چشم خود ندیده بودم. واقعا 

همکارى پروفسور و حقى در ترکیب بتهوون و 
تتلو حیرت آور بود. 

پروفسور قدیمى چنان میان سنت و مدرنیته 

گیر کرده بود که معروف اســت یک روز با ریش 

پروفسورى و از این شــلوارك زردها که عکس 

اسکلت رویش است وسط زورخانه میل و کباده 

 زده است. این را هم شنیده ام که به تازگى رفته 

ثبت احوال که فامیلى اش را از قدیمى به جدیدى 

تغییر دهد که مســئول ثبت احوال گفته:  برادر 

من، آدم با کت و شلوارك زرد نمى آید اداره. زنگ 

بزن برایت یک پارچه اى، چیزى بیاورند، بپیچى 
دور خودت، حالم به هم خورد.

من که مشــغول کباب کردن جیگرها بودم، 

پرسیدم: پروفســور شــما با آن همه وجنات و 

ســکنات چه شد که سر از شــوراى شعر و ادب 

درآوردید؟ پروفسور درحالى که یک پیاز بزرگ 

را با مشت روى سر حقى ُخرد مى کرد، بى دلیل 

یک فحش زشتى نثارم کرد و گفت: تا به خودم 

آمدم دیدم یک مشت حرف مفت زرنگى کردند 

و زودتر رفتند همه صندلى ها را گرفتند. من هم 

دیدم فقط یک جا توى شوراى شعر و ادب زورآباد 

خالى مانده، سریع رفتم رئیس آن جا شدم. حاال 

هم خیلى کار دارم، باید شــب نشده جلد سوم 

دیوان اشعارم را بنویسم. حاال آمدم این جا چند 

سیخ دل و جیگر بزنم که وسط کار ضعف نکنم، 
سرانه مطالعه مردم پایین بیاید.

خالصه پروفسور قدیمى آن قدر خورد تا ترکید 

و پاشید روى سر و صورتمان، ما هم درِ شکسته 

جیگرکى را گل گرفتیم که در این  ســرما سوز 
نیاید، بچاییم.

| شهاب نبوى| جشــنواره فجر امسال بسیار جنجال برانگیز شــده! دیروز یکى از 

کارگردان ها گفته بود خیلى خوشحال است که فیلمش کاندیداى بهترین فیلم  سال 

شده؛ فقط کمى تعجب کرده بود چون امســال اصال فیلمى به جشنواره نفرستاده! از 

آن طرف مى گویند کارگردان یکى از فیلم ها براى دســت نزدن تهیه کننده به فیلم، 

تک نســخه آن را برداشته و متوارى شده و گفته اســت اگر کسى نزدیکم شود، جیغ 

مى زنم! مسعود فراستى را هم از کاخ جشنواره بیرون کرده اند. گفته مى شود دایم از الفاظ 

مستهجن استفاده مى کرده و حراست گفته این جا زن و بچه نشسته، زشته! شاهدان 

عینى مى گویند هم اکنون وسط خیابان جیغ مى زند و مى گوید:   همه تون درنیومده 

هستید! همه تون مقوایى هستید! عده اى هم از حضور افراد سیاسى در جشنواره شکایت 

دارند، چرا که هر کسى با محمدرضا عارف سالم و احوالپرسى کرده ایشان جواب نداده! 

از آن طرف حمید فرخ نژاد نشسته یک گوشه، همش با خودش مى گوید سوءتفاهم شده 

سوءتفاهم شده! منوچهر  هادى هم انگار رفته داخل انبار سیمرغ ها، در را هم قفل کرده! 

جواب هیچ کس را هم نمى دهد، به همین دلیل امکان دارد اختتامیه به تعویق بیفتد !

| على اکبر محمدخانى| چند وقت پیش رفته بودم ســاحل آنتالیا، داشتم 

تو این لیوان درازا آب پرتقال مى خوردم، یهو دیدم یه کشــتى وسط دریا آتیش 

گرفته. سریع پریدم تو دریا، رفتم دیدم کشــتى یوگى و دوستان آتیش گرفته، 

خودشون هم دارند با بیل و کلنگ کف کشتى  رو سوراخ مى کنند. من گفتم: دارید 

چه کار مى کنید؟ گفتند: داریم زمینو مى َکنیم، به آب برسیم، بتونیم آتیش رو 

خاموش کنیم. من گفتم: خب، این جورى که کشتى غرق مى شه! چرا از دریا آب 

نمى کشید؟ گفتند: آخه مگه تو فضولى؟ هیچى، من رفتم یه گوشه نشستم، ببینم 

ِکى سرشون به سنگ مى خوره؟! اونا هم آن قدر کف کشتى رو سوراخ کردند که 

به آب رسیدند، بعدم سریع آتیش رو خاموش کردند، رفتند پى زندگى شون؛ یعنى 

نه کشتى غرق شد و نه کال مشکلى پیش اومد. حاال اگه ما بودیم، با اولین ضربه 

کلنگ، کشتى  غرق مى شد، بدبخت مى شدیم. اصال از بچگى هر چى ما شانس 

نداشتیم، عوضش این یوگى اینا خوش شانس بودند. مى خوام بگم هر سیستمى 

قانون خودش رو داره. ما نباید الکى حرص بخوریم.

| ارمغان زمان فشمى| 

مجموعه «کاریکلماتور»هاى 
رئیس جمهورى به زودى 

منتشر خواهد شد

جیگرکى نیست (قسمت یازدهم)

پروفسور قدیمى

shahrvang@shahrvand-newspaper.ir :ایمیل صفحه شهرونگ
shahrvang@shahrvand-newspaper.ir :ایمیل صفحه شهرونگ
shahrvang@shahrvand-newspaper.ir

زمان صفحه بندی:۱۹/۰۰- ۱۸/۳۰
شروع صفحه بندی: 

پايان صفحه بندی:

الك پشت

خواســتم تا چک کنــم ایمیل خود

بعــِد وارد کــردن شــش، هفت کد

خواســتم یک فیلم ســازم دانلود!

فیلــِم ایرانــى بــه نــام بارکــد

ســرچ کردم بعد از آن راجع به «ید»

عکــس الزم داشــتم راجــع به مد

خواســتم تا له کنم لپ تــاپ خود

ســرعت اینترنتم کم شــد، نشــد!

ســرعت اینترنتم کم شــد، نشــد

ســرعت اینترنتم کم شــد، نشــد

ســرعت اینترنتم کم شــد، نشــد

ســرعت اینترنتم کم شــد، نشــد

ســرعت اینترنتم کم شــد، نشــد

ســرعت اینترنتم کم شــد، نشــد!

روزنامه کیهان- 16 دى 1357- بعد از شکستن اعتصاب مطبوعات

|    مهدى معتضدیان (دیان) |   کارتونیست |
motazedian.mehdi@yahoo.com

oostakbar@gmail.com
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ه اسپانیایى با دست خالى ناب
به قطر برگشت

1 میلیون  ضرر 5
اوى از  یورویى 

ال باخت به است

1 ه  ف    

ال باخت به است


