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شهر فرنگ

تماشاخانه

جمعى از مردم جهان:
  کاش ترامپ بین گزینه هایش 
MUTE هم داشت؛ تیکش را 

مى زدیم راحت مى شدیم

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
ویژه مناظرات ریاست جمهورى را  منتشر مى کنم

    کلینتون: براى ترامپ گزینه show hidden files and folders  داخل
folder option  ماى کامپیوترش کافى است!

    سخنگوى سازمان سنجش: گزینه مناسب را با مداد نرم سیاه پررنگ، کامال پر کنید! 
از زدن  خوددارى کنید!

    پاك کن فراموش نشود

كوچه دوم

جواد علیزاده|   کارتونیست | 

بن بست كوچه اول
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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
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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
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