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رهبر معظم انقالب در دیدار پر شور هزاران نفر از مردم آذربایجان:

تالش برای ناکارآمد نشان دادن نظام
آب در هاون کوبیدن است
 ۲۲بهمن امسال برای انقالب و ایران اسالمی مایه آبرو شد
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پیام وحدت

رئیسجمهوری دیروز به دو کشور عمان و کویت سفر کرد

گزارشی از باغ سیب مهرشهر کرج که درختانش قطع شده
و قرار است  227هزار و  800نهال تازه در آن کاشته شود

باغ بیسیب
حکایت ِ

استقبال پادشاه عمان از روحانی با شلیک
 21گلوله توپ به رسم دوستی ،انجام شد
امیر کویت ،ولیعهد ،نخست وزیر و همه
وزرای کابینه به استقبال روحانی آمدند

مدیر کل ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی :باغ سیب ثبت ملی خواهد شد
تا بیش از این آسیب نبیند ،منتظریم اداره میراث استان البرز پرونده ثبت را بفرستد

مهتاب جودکی| از پشــت نردههای آهنی که
درختان را از خیابان جدا کرده ،پیداســت که «باغ
سیب» را دوباره تراشیدهاند .کنار هر تنه قطعشده،
شــاخههای بریده روی هم تلنبار شده و این تصویر
پشــت حصار «بلوار ارم» تکرار میشــود .وسعت
سبزی که از سالها پیش بهانه ساخت خانههایی با
سقف شیروانی در «مهرشهر» شد ،اکنون خلوتتر
شده و نشــانی از درهمتنیدگی گذشتهاش ندارد.
وقت و بیوقت خبر میرســد که گوشــهای از باغ
سیب نیســت و نابود شــده؛ اکنون که در زمستان
شــاخههای درختان ســیب و گیــاس و گالبی
لخت شــده ،هزاران درخت میوه را قطع کردهاند و
میگویند قرار اســت نهال تازه بکاریم اما از گوشه
و کنار این زمزمه شــنیده میشود که «میخواهند

صفحه2

زمین خالــی را برای کاشــت صیفیجــات اجاره
دهند ».روزی نیست که مردم دور و نزدیک و فعاالن
محیطزیست استان البرز به این باغ که دیوارکشی
دور آن ادامه دارد ،ســر نزنند و بــاهزار خواهش و
تمنا از زنجیری که نگهبان جلوی ورودیاش بسته،
رد نشوند .آنها گاهی به اعتراض با پالکاردهایی در
دست میآیند و اینبار که درختان سه قطعه زمین
بزرگ را از بیخ قطع کردهاند ،رفتوآمدها بیشــتر
شده اســت .میگویند «این باغ هویت ماست» که
اگر چشــم ببندیم از دســت میرود .مهرشهر را با
همین باغ بزرگ میشناســند که بعد از انقالب به
همراه کاخ شــمس پهلوی (مرواریــد) به نام بنیاد
مســتضعفان مصادره شــده و حاال نیمقرن را هم
رد کرده است...

صفحه3

صفحه17

جامعه

معاون محیط زیست آمار کانونهای گرد و غبار در خوزستان را اعالم کرد:

عکسPresident.ir :

 100هزار هکتار بحرانی
و  30هزار هکتار فوق بحرانی
وزارت نفت برای کنترل سوزاندن گازهای همراه در سال  96تعهد داده است
صفحه16

یادداشت

ایمنی شهروندان= امنیت ملی
تراژدی فاجعه غمانگیز پالســکو را درحافظه
تاریخیمان زنده نگهداریم تا از آن بهعنوان درس
عبرتی برای پیشــگیری از حوادث احتمالی آتی
بهرهبرداری کنیم .درگذشــته حوادث دیگری
نظیر برخورد اخیر دوقطار سمنان به مشهد از
پشــت به قطار تبریز به مشــهد کــه درهمان
ریل متوقف بود کــه درپی آن ،چهــار واگن از
ریل خارج و پنج واگن نیز دچار حریق شــدند؛
همچنین ســوانح طبیعی که کمی قبلتر به آن
دچار شــدهایم ،ازجمله زلزلههای بم و منجیل
که همگی منجر به تلفات و خسارتهای فراوان
مادی و معنــوی -به وجود آمدن آســیبهای
اجتماعی ناشی از آنها -همه و همه زنگ خطری
جدی بــرای جامعه و کشــور ماســت .در واقع
فداشــدن جان شــمار زیادی از هممیهنانمان
و تداوم این وضــع نامطلــوب و غیرقابل قبول،
محصول بیتدبیری و بیبرنامگی ماست.
دیربازی اســت که زمان آن فرا رســیده است
تا سندی رســمی و ملی بهعنوان نسخه ایمنی
کشــور دربرابر ســوانح طبیعی ،ازهمه مهمتر
موضوع پراهمیــت زلزلهخیزی شــهرهای ما،
تهیه و به رســمیت شمرده شــود و به پشتوانه
آن در ردیف بودجهای برنامههــای بلندمدت و
کوتاهمدت کشــور قرار بگیرد .چــه این موضوع
که مســتقیما متوجه نهادهای حکمرانی اعم از
مجریان و قانونگذاران است .مسأله مواجهه ما با
ســوانح طبیعی را با تغییر نگرشها و رویکردها،
از وضع مدیریت بحرانمحــور به وضع مدیریت
ریسکمحور و پیشگیریمحور تغییر دهد.
ایمنی شهروندان مساوی با امنیت ملی کشور
است .حفاظت از جان و مال آنان در مواجهشدن
با خطــرات بالقوه زیســتمحیطی ،شــهری و
حملونقل جــادهای ،ریلی و هوایــی و غیره ...و
همچنین مقابله با تهدیــدات جانی و مالی آنان
در برابر زلزله و ســوانح طبیعی میبایست جزو
مهمترین مقوالت امنیت ملی مملکت ما باشــد.
ایمنی حق شهروندی است و امری است محتاج
توأمان با عزم راســخ مردمــی و حاکمیتی که
پرسش اساســی آنجاســت که مردم ما چگونه

مؤلفههای ایمنی و اســتانداردها را بشناســند
تــا بتوانند مطالبهگــری کنند .اینجاســت که
رســالت رســانهها بهویژه رادیو و تلویزیون در
آگاهیبخشی و پاسخگویی به کنجکاوی مردم،
آن هم درمواقع آرام و خــارج از بحران و بهطور
پیوســته ،با مراجعه به متخصصــان امر ،جهت
افزایش فرهنگ عمومــی بهطور جد خودنمایی
میکند.
به باور نگارنده ،این دست مطالبهگریها ،جز
با پیگیری مــداوم و به فراموشینســپردن آن،
حاصل نخواهد شــد .بهطور خاص دراین مورد،
بالشک میبایســت با اقدام به تأسیس و تشکیل
کارگروههای مهندســی ،کارشناسی و حقوقی و
با ایجاد کمپینها و حرکتهای نمادین ازسوی
خود مردم ،به منصه ظهور و عملیاتیرســاندن
این مهــم را ،به نهادهای مســئول نظام تحمیل
کنند.
کالم آخر اینکه پیشینه و پاسخگویی و نحوه
مواجهه ما با بحران ،تنها یک ساختمان پالسکو،
نشاندهنده تمام ظرفیت خیرالموجودین ما بود
که خوب نبود .ســامانه مدیریت بحران درکشور
ما فرســوده و اشــتباه اســت .مباحث مدیریت
بحران و مدیریت خبر و گزارش بحران ،مدیریت
اســترس ،مدیریت آواربرداری ،مدیریت واحد
و یکپارچهســازی المانهای مرتبــط درحین
امدادونجات و پرهیزدادن از ناسازگاری و تنازع
بین سازمانی ،ایجاد و در دســترس قرارداشتن
بهنگام بانــک اطالعات مکانی و قــس علیهذا...
اینها همه ضرورتهای محتومپرداختن بهموقع
و سیســتماتیک به موضوع جهت ساماندهی و
سازماندهی درســت منابع جهت تحقق و تسلط
در زمانهای مورد نیاز است.
چیدمــان مدیــران مــا بایــد براســاس
شایستهســاالری باشــد تا در کمــال آرامش و
با پرهیــز از رفتارهــای ســانتیمانتال ،قبل از
فوت وقــت برنامهریزیهای محوری و اساســی
انجام شــود تــا تصمیمــات درســت و از قبل
پیشبینیشده بتواند درحین امدادونجات ،فقط
فرصت بروز و ظهور یابد.

در نشست فرهنگی جشن ها و آداب زمستانی مطرح شد

شهرونگ

آیینهای زمستان ،زمانی برای اندیشیدن

شهروند| «زمســتان و آیینهای مرتبط با آن میراثی
مشــترک و عامل پیوند دهنده اقوام و ملتهای مختلف
است « ،».زمستان نقطه مقابل فصلی است که زندگی در
حرکت و همراه با برداشت محصول و شادی است به همین
خاطراستکهزمستانزمانیطوالنیبرایاندیشیدنوفکر
کردن است ،همان چیزی که در آیین هایی زمستانی ایران
وجود دارد ».اینها بخشی از سخنان مطرح شده در نشست
فرهنگی جشنها و آداب زمســتانی است که عصر دیروز
در ســالن اجتماعات موزه دوران اسالمی ،موزه ملی ایران
برگزار شد .در این نشست در حالی رضا سجودی ،معاون
مرکز میراث ناملموس تهران به عنوان سرپرست این مرکز
معرفی شــد که پیش از این یداهلل پرمون از کارشناسان
حوزه میراث ناملموس و مردمشــناس ،رئیس این مرکز
بود .سازمان میراث فرهنگی درباره این تغییر اطالعرسانی
نکردهبودتااینکهافرادحاضردرنشستفرهنگیجشنهاو
آداب زمستانی که هم اکنون در موزه دوران اسالمی درحال
برگزاری است ،در کنداکتور این برنامه متوجه شدند  ،رضا
ســجودی به عنوان سرپرســت این مرکز معرفی شده و
سخنرانیکرد.
ســجودی در نخستین روز ریاســتش در این نشست
گفت«:بســیاری از آیینهای ســنتی در تمام جوامع در
پیوندی استوار با طبیعت اســت .این ارتباط ممکن است
مستقیم یا بی واسطه یا به واســطه تعامل بشر با محیط
طبیعیباشد.تغییراتفصلی،اعتدالهاوانقالبهایجوی
مانند نوروز و شب چله نمونههای روشنی از پیوند مستقیم
آداب و رسوم مردم با طبیعت است».

او ادامه داد«:آیینها و رســوم جوامع کشاورزی نیز در
بسیاری از موارد ارتباط روشنی با طبیعت دارند؛ طبیعت
آنگونه که هست و آنگونه که میخواهیم باشد .پاسداری
از این آداب و رسوم به معنای زنده نگاه داشتن آنها در بستر
واقعیونزدحامالنطبیعیآناست».
سرپرســت مرکز میراث ناملموســی تهرام گام نخست
در پاســداری از ایــن مواریث زنــده ،را شناســاندن آنها و
برجسته ســاختن اهمیت آنها نزد جوامع محلی دانست و
گفت«:زمســتان و آیینهای مرتبط با آن به عنوان میراثی
مشترکوعاملپیونددهندهاقواموملتهایگوناگوناست».
محمدبهشتی،رئیسپژوهشگاهمیراثفرهنگیسازمان
میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشگری سخنران
دوم بود که فصل زمســتان را از بابت نوع آیینهایی که در
آن برگزار میشوند با فصول دیگر متفاوت دانست و وجوه
مختلفی را برای این تفاوت برشمرد «:زمستان فصل سرما
و فصل خواب طبیعت اســت اما ما در آیینهایمان کاری
کامال بالعکس انجام میدهیم و درســت با آغاز زمستان
جشن تولد خورشید را برگزار میکنیم .آیینهای کشور ما
از جهتی ارتباط پررنگی با تحوالت طبیعت دارند و از سوی
دیگر در «مرتبه بشری» خانواده در این آیینها موضوعیت
دارد ،به طوری که ما تقریبا هیچ آیینی نداری که خانواده در
آن نباشد و ســفره ای در آن چیده نشود .این همان مرتبه
ای است که باعث انس و الفت میشودو استحکام خانواده،
محله و کل جامعــه را به دنبــال دارد ».او ادامه داد«:همه
آیینهای زمستانی روایت ،داستان و اسطوره ای در خود
دارندوحضورپررنگیدرادبیاتپیداکردهاند.ازسویدیگر

همه این آیینها یک وجه قدسی دارند و به همین اعتبار
است که پای بر زمین دارند و سرشان باالی ابرها است».
بهشتی با بیان این پرسش که چرا شــب یلدا و نوروز و
صدها آیین و اتفاق طبیعی دیگر هر روز و هر ســال تکرار
میشوند اما کسل کننده نیستند؟ پاســخ را این دانست
که امر اصیل اصال کســالت آور نیست و این آیینها همه
اصیلاند ».او با طرح سوال دیگری مبنی بر اینکه فرهنگ
چطور منتقل میشود ،گفت« :مهم ترین چیزی که منجر
بهانتقالفرهنگدرجامعهنسبتبهیکفردمیشودسطح
تماسشبامظاهرآنفرهنگدرجامعهاست.دربینمظاهر
فرهنگیوجهناملموسخاصیتمؤثرتریداردبرایهمین
استکهزبانبیشتریناثررادرانتقالفرهنگدارد».
بهشتی با تاکید بر اینکه برپا کردن آیینهای زمستانی
تاثیر زیــادی در انتقال فرهنگــی دارد ،ادامــه داد «:در
برخورداری از فرهنگ همه با هم برابرند اما برخورداری با
بهرهمندی متفاوت است و تربیت به ما کمک میکند که
بتوانیم این برخورداری از فرهنگ را به بهرهمندی تبدیل
کنیمواینمیانآیینهایزمستانیماراتربیتمیکنند».
در این نشست همچنین احمد محیط طباطبایی ،رییس
کمیته ملی موزههای ایران (ایکوم) هم در این باره سخن
گفت که زمستان نقطه مقابل فصلی است که زندگی در
حرکت و همراه با برداشــت محصول و شادی است و «به
همین خاطر اســت که از همان عصر انسان اولیه و ما بعد
آن ،زمســتان زمانی طوالنی برای اندیشیدن و فکر کردن
است» .
ادامهدرصفحه17

یادداشت

دسته گلی برای عروس
عذرا فراهانی
روزنامهنگار

شایدجنگ تازه تمام شدهبودو شایدهمآن قطعنامه
تازه مورد پذیرش قرار گرفته بــود .اما دیگر چه فرقی
میکرد .باالخره آن شب لحظاتی از تاریخ بود که حاال
حافظه من یارای نشــان دادن روز شــمارش را ندارد.
اصال شاید تاریخ متوقف شــده بود .اینکه تابستان بود
یا پاییز نمیدانم فقط یادم هســت که خانواده ما دو
سال بود که رخت سیاه به تن داشت .آنشب من مامور
بودم به همراه زنی دیگر به یک عروســی مهم بروم .به
سمت خانه عروس راه افتادیم .با سبد بزرگ و زیبایی
از گلهای رنگارنگ و بویی بسیار دلنشین .چشمانم را
بستم و خود را به بوی گلهایی سپردم که برادرم شبها
آنها را از البالی اورکتش بیرون مــیآورد و تقدیمم
میکرد .سبد به دست از ماشین پیاده شدم .دستانم به
وضوحمیلرزید.همراهماصرارداشتسبدگلرابگیرد.
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تزریقات
چرا جلب توجه میکنی؟
دانیال فتحی
طنزنویس

در این
هفتــه مجلــس طرحی از
دوســتان امید را به نــام طرح امنیت
سخنرانی
تبدیل به قانون کرد .یکی از
بندهای
این قانون این است« :هرکسی
با هر
اقدامی اعم از طرح ســوال یا غیر
آن در
مراسم سخنرانی اعم از مراسم
رسمی یا
مراسمی که عرفاً بدون مجوز
تشکیل
میشــود ،موجبات توقف یا
جلب
توجه به خود یا تشــنج شــود
به حبس از
6
ماه
تا
دو
ســال محکوم
میشود».
من
فکــر میکنم دوســتان کمی
سختگیرانه
با
قضیه
برخورد کردهاند.
االن به
این شــکلی که قانون تصویب
شــده
خود ســخنران هــم از امنیت
کافی
برخوردار
نیســت.
یعنی هر آن
امــکان
دارد یکی از پشــت بزند روی
شانه
سخنران و بگوید :بلند شو بریم!
سخنران
بپرسد:
چرا؟
چی
شده؟ طرف
بگوید:
دیگه میخواستی چی بشه؟ از
وقتی
اومدی داری با ایراد سخنرانی یا
غیر آن
جلب
توجه
می
کنی!
البته بر
همگان واضح و مبرهن است
که نیت
نماینــدگان عزیز خیر بوده و
قصد
داشــته
اند
تا
با
این
قانون امنیت
سخنران
را تأمین کنند تا دیگر آزادی
بیان در
شکل پرتاب مصالح ساختمانی
به
سوی
سخنران
تبلور
پیدا نکند ولی
ظاهرا
منظورشــان به وضوح منتقل
نشــده!
یعنی از عبارتهایی استفاده
کردهاند
که
باعث
سوءتفاهم میشود؛
مثال در
طــرح آمده که هر کســی با
ســوال یا
غیر آن موجب توقف و جلب
توجه
در
سخنرانی
شود ،محکوم است
به حبس.
خــب ،حاال آمدیم وســط
سخنرانی
برای کسی سوال پیش آمد
یا
یکی
دچار
شــرایط
اضطراری شد یا
یک بنده
خدایی ذاتا قیافهاش جوری
بود که
جلب توجــه میکرد! آنوقت
بهانه
دست گروههای سیاسی نمیافتد
که هی
همدیگر را «آیا وقت برخورد با
فالنی نرسیده است» بکنند؟
مشــکل دیگری کــه ایــن قانون
میتواند
ایجاد کند این اســت که آدم
توی
تاکسی و میهمانیهای خانوادگی
و
اماکن
ســخنرانی
خیز امنیت ندارد.
رفیق مــا
دیروز آمده بــود و میگفت
توی
تاکسی نشســته بوده که راننده
تاکســی
شــروع میکنــد بــه ایراد
سخنرانی
در مورد اســتعفای مایکل
فلین،
مشــاور امنیت ملی ترامپ که
تازه
اســتعفا کرده و در پایــان به این
نتیجه
میرسد که اینم کار خودشون
بوده!
ایــن رفیق ما هم پرســیده کار
کی
بوده
استاد؟
راننده تأیید کرده که
خودشــون! دوباره پرسیده خودشون
یعنی
کیا؟ اینجــا دیگه راننده آزادی
بیان
موجود در تاکسی را تاب نیاورده
و زده بغل
و رفیق را پیاده کرده و گفته:
حیف که
مســافر دارم وگرنه به جرم
طرح
ســوال حین ســخنرانی پیگرد
قضائیات میکردم!
البته
عیب مِی جمله بگفتی ،هنرش
نیز
بگو.
این
طــرح خالی از فایده هم
نیست.
فرض کنید در یک سخنرانی
شرکت
میکنید و میبینید یکی هم
که از او
بدتان میآید آنجا نشسته .از
قضا این
شــخص آدم معروفی است و
در اماکن
عمومی بســیار جلب توجه
می
کند.
ســریعا
میتوانیــد ماموران
انتظامی
را خبر کنیــد و بگویید :یه
مورد پیدا
کردم وســط ســخنرانی
خیلی
جلــب
توجه میکنه .ســریعا
ایشان را
میبرند و به سزای اعمالش
می
رسانند و شما میتوانید در آرامش
به
ســخنرانی گوش بدهیــد .باید از
تصویب
کنندگان این قانون تشــکر
کنیم که
اینگونه آرامش را به فضای
سیاسی
می
آورند.

در حاشیه

مهدی معتضدیان (دیان) |

جلوی دیدگانم بود .عروسی هم که کنار دستم نشسته
بود از شدت اضطراب مدام انگشت اشارهاش را در البالی
خامههای فرش فرو میبرد و من میترسیدم یا انگشت
او بشکند یا فرش سوراخ شود .حتی یک بار نا خودآگاه
بدون این که حرفی زده باشم یا رویم را به عروس کرده
باشــم ناغافل دستم را روی دســتش گذاشتم و آن را
فشــردم .آنقدر هر دو خراب بودیم که نفهمیدم کی و
چگونه دســتش از دســتانم لغزید و فرو افتاد و باز در
خامههای فرش گیر کرد .دقایقی بعد زن جوانی نزدیک
آمد و آمادگی شام عروسی را خبر داد .عروس با لبخندی
تلخ و نگاهی پر تامل او را به عنوان خواهر شــوهر خود
معرفی کرد .خواهر شــوهر آمده بود تا بپرسد آیا زمان
شام فرا رسیده یا خیر؟ وقتی مطمئن شدم بساط شام
بهزودی پهن خواهد شد به همراهم اشاره کردم و گفتم:
وقت رفتن اســت .از آنها اصرار برای صرف شام و از ما
اصراربرایترکمجلسعروسی.عروسبرایبدرقهمان
تا پشــت در آمد .تا بخواهد مرا در آغوش بگیرد اشک
امانش نداد و من همسر بردارم شهیدم را برای آخرین بار
به آغوش گرفتم تا از فردای آن روز عروس دیگری باشد.
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تماشاخانه

استعفای مشاور امنیت ملی ترامپ

مایکل فلین :ترجیح میدهم
برای کسی که پسورد ایمیلش
 1۲۳۴۵۶است ،کار نکنم!
ترامپ:
فقطبیزحمتقبلرفتنببین
دیروز اینستاگرامدخترمومیتونیبرگردنی
هکش کردن!
همسرترامپ:بی
زحمتاالنکهوقتتآزادهاین
پیجاییکهعکسمنومیذارن
درخواست
شارژمیکننروریپورتکن!

دکتری

دراصفهانکلیهرابهجای

کیستازبدنبیمارخارجکرد

دکترخاطی :شایعهسازی
نکنید،یهدقیقهدرشآوردم
سنگریزههاشوباسوییچ
ماشینمجداکنم!

رئیسدانشگاهعلومپزشکی:
بهزودیسهواحددرسی
«کیستچیست» بهچارت
درسیبچههااضافهمیکنیم
جمعیازپزشکانبیانیهنویس:
لطفامریض
هایکلیهداربرایعملکیست
نیانتواتاقعملما،مرسی،اه
وزیربهداشتضمناظهاربی
اطالعی:کیستهتویکلیهشبودهالبد!
رئیس
بیمارستان:خیلیشایعهپراکنی
کنیدمیگمبخیهشوهمبکشنا!

کوچه ن
آبادا�ها

| سوشیانس
شجاعیفرد| از بندر ماهشهر که
پریدوم پشت موتورم ،نه که از
این موتور
ریقماسیا ،نه کوکا ،آبودانی به عینک
ریبونشه و دمپایی ابری و موتور
خوشگل! یعنی
وقتی گاز میدوم ،خاکی که بلند
میشه پشت سرم ،توی عراق
میشینه
زمین!آرهکا،داشتوممیگفتوم،سوار
موتورشدومرفتوماهواز،بعدرفتوم
مچد سلیمون،
بعد رفتوم دزفول ،بعدشوم کله
کردوم طرف آبودان ،همهاش با
یک باک
بنزین! رسیدوم آبادان ،رفتوم یه
سمبوسه بزنم به بدن ،یهو امیر چرکو
اومد بیرون گفت
پ چیکار کردی؟ گفتوم چیو
چیکار کردوم؟! سمبوسه رو بده
گشنمومه،
گفتولکچقدربهتمیگوموقتی
سوارموتوریانقدگازنده،خدارو
کولت پشت
سرتو نگاه کن ببین چه کردی؟!
گفتوم چه کردم؟! گفت خب ببین
آنقدر این
موتورت خاک کرده به هوا که اهواز و
ماهشهر و دزفول و آبودان و خاک
گرفته ،برق
قطع
شده،
آب
قطع
شده!
البته آب
که خیلی ساله قطعه! گفتوم خو
چیکارکنوم،موتورحاجیته!
حاالشماهیبگیدموالفمیام!

جمالرحمتی| کارتونیست|

کوچه دوم

بنبست

|ارمغانزمانفشمی|

درد
دل هموطنان خوزستانی
چنانشدفزونحجمگردوغبار
دراهــوازآنقــدرباالگــرفت

| شهاب
نبوی| شب اول تا آمدم کارتن را
بکشــم روی سرم! و بخوابم دیدم
چند نفر آمدند
با لگد زدند زیر خودم و کارتن و
گفتند :از اتحادیه آمدهاند! گفتم
مگر ما هم اتحادیه
داریم؟ گفتند :الکی خودت را
به ما نچسبان! اگر میخواهی
کارتنخواب
شویفرداچهارعددعکسسهدر
چهار!بایککپیازتمامصفحات
شناسنامهاتمی
آوری،حداقلهمبایدچهارسال
سابقهکارمرتبطداشتهباشی!
گفتمکارمرتبط
نکردهامگفتند:پسبایددونفر
کارتنخوابسرشناسضمانتت
روبکنند ،منهم
کلیگشتموالتماسکردم تادو
تاازکارتنخوابهای قدیمیو
بامعرفت
قبولکردندضمانتمرابکنند.
تحویل دادم .چند شب بعد که داشتم شناسنامهامراهمبرداشتمبردماتحادیه
داخل
کارتن با خیال راحت چرت میزدم،
ناگهان کارتن را
پلمپ کردند ،گفتم چی شده! باز
نه
هم از اتحادیه آمدید؟ گفتند:
ما از اداره مالیات بر کارتن! آمده
ایم،
آخر
سال
است
باید
مالیات بپردازی! اینجا
فهمیدمهرچیزیدرمملکت
حسابوکتابدارد؛الکیکهنیست.

کهدرمــانـدهشدخانـمابتــکار
کهتدبیـــردیگــرنیایدبهکـار

صفحه19
ولیکــاشتنهاهمینبوددرد
شدهبرققطـعوشدهآبقطـع

توگوییکسینیستدرفکرما

خدایاخـودتچارهایسـازکن

نمیآمدازهـرطـرفیکفشـار

تو
گویـیکهخارجشدیمازمدار
تو
گوییخوشیهستدرانحصار
خدایــابکــنرحــمبرایندیـار!

شهر فرنگ
جیگرکی

نیست ( قسمت دوازدهم)

گَری در حرمسرا

جیگریک

شهروند حقوقی

آنوقت
میرویم ماشــین زمان درست
میکنیم ،نگذشــت که هر
علیاکبرمحمدخانی یعنی از
کدام از زنان یک سازی زدند .شاه
وقتی این وسیله اختراع شده هر
سری یک با چشم اشاره کرد
طنزنویس دیوانه
که تو کار خودت را بکن .خالصه
ای از دلِ تاریخ ســوار میشود و
oostakbar@Gmail.com
میآید ما را من مشــغول
خفتمیکند.
شــدم و وقتی جیگرها آماده شد،
خدمت شاه عرض
مدتی نگذشــت که دیدیم
کردم :البته که جیگر دوای هزار
باالخره یــک
روز گَری افتاد به جان حرمســرا.
ناصرالدینشاه هم درد بیدرمان
سوار بر ماشین زمانِ ضدگلوله
اســت ولی این کلههای نارنجی که
ناصرالدین شــاه که مثل
شــش د ِر خود ،به من میبینم
ســایر حوزههای علوم و همراه
کارشان از قوت و این چیزها گذشته.
فنون در طبابت هم
زنان حرمسرا تشریففرما شدند
جیگرکی .شاه فرمودند :خب
دســتی داشــت ،با دو پا وارد در
چه کنیم؟ من گفتم :چاره کار
این لحظــه تاریخی اما من به دو
ماجرا شده و کله زن
ها را حنا و زردچوبه مالیده بود و
چشــم خود کالهگیس است.
شاه فرمودند کالهگیس چه خری
تفاوت رفتار اهل فرهنگ با جنگ
روی سرشان کیسه فریزر
ســاالران را در است؟ من گفتم:
کشیده و دستور داده بود مقابل
ا َحدی حق
یک نوع موی مصنوعی است ،که
قدرت دیدم ،وقتی وزیر جنگ آمد
ندارد تا صبح دســت به کیسه
دوال شود خانومهای فرنگ
فریزرها که شاه بنشــیند روی
کلهشان میگذارند و به هم فیس
بزند ،تا خودم بگویم .صبح اما
کمرش ،ولی وزیر فرهنگ می
دهند.
شاه
که
نتیجه حیرتآور شده پیش
خیلی
دســتی
خوشش
آمده بود دستور
کرد و زودتر زیر کفل شاه
بود .آقای خسرو معتضد به
دوال شد .داد برای هر کدام از
نقل از جاری کوچیکه شاه تا
خانومها یک کالهگیس بخرند.
مَهین خانوم ،خانو
نشســت روی وزیر فرهنگ به من
ِم همسایه باالییشان میگوید:
گفت :برو وقتیکالهگیسها
وسط کله
برای اهل و عیال جیگر کباب
رسید،ناصرالدینشاهدستورداد
خانومهای حرمســرا هر کدام به
کن که بخورند ،قُوت خانومها
اندازة
کاله
گیس
ها
را
بگیرند.
یکی
پشــت
از
ع
یک ِ
لبشان بچسبانند.
کف دســت
ُمال آمد در گوشــم
کچلِ کچل و نارنجی شــده بود.
جریان گَریِ وقتی از علت این
کار پرســیدیم ،فرمودند :اوال ما
حرمسرا را گفت .گویا شــاه وقتی
البته آنچه بیشــتر
باعث دلنگرانی مردم جهان از
دیده بود حنا و سبیل بیشتر
دوســت داریم ،دوما ما شاهیم ،مثل
زردچوبه جواب نمیدهــد ،خودش
سالیق و اندیشــه
برای خانومها شما میمون
های متفاوت شده بود نه طاسی
دل و جیگر تجویز کرده بود که ریشــه مویشــان بکنیم .نیستیم که هر کاری فرنگیها کردند،
زنان حرمسرا ،بلکه شدت
ما باید راه
خنده ناصرالدین شاه از قوت
خودمان را برویم ،وگرنه دیگر برای
تماشایکلهزنهاو
بگیرد .من سریع مشغول کباب
نگرانیبابتسالمتیایشانبود.
کردن جیگر چه ما شاه باشیم؟
شــدم که یکی از زنان به
دیگر چه
آنها بیایند ناصرالدینشاه بشوند.
ناصرالدین شــاه گفت :اگر
انتظاری میتوان داشت ،مشکل
آنها
به
موی
جانِ
مصنوعی
را
ناصی
روی
جون،
بگو
سرشانمیگذارند،ما
برای من را حســابی
شاه و اهل و عیال بیفتد و رعیت در
بسوزاند .شاه بایدبگذاریمپشت
امان بماند؟! پس هم گفت:
یکروز
لبمان.خالصهخانومهاسبیلها
باشه قربان چشمهای خمارت
ناغافلعملهاکرهشاهریختندتوی
بشوم که را چسباندند پشت
وبیخودوبیجهتباچوبافتادندبه جیگرکی مثل چشــمهای خودم
لبشان که با آن کلههای طاس
خمارند ،از آن طرف یکی بیشتر
جانما.
شــبیه
آقای
دیگر
از
عبدالرضا
خانوم
ها
اکبری در پهلوانان
خدا لعنت کند
گفت :ناصر مــن نمی
هر کس ماشــین زمان را اختراع
دانمها ،اگر نمیمیرند شده
کرد.
برای من آبدار نباشــد ،حال
بودند .درنهایت شاه و عمله اکره به
از عجایــب مملکت ما هم این
خواهرت را میگیرم .همراه اهل
اســت ،هنوز شاه گفت :باشد
نمیتوانیم
حرمسرا سوار بر ماشین زمان ،به عقب
قربان آن سبیلهای کُلفتت بروم
ماشین پراید را خودمان کامل
برگشتند
و
بسازیم،
من
یک
که
مثل
لحظه
به
سبیل
های
خودم آمدم دیدم نه
خودم کُلفتند .خالصه چیزی
حقیهستونهپلنگخان.

در زمان عصبانیت
مراقب آنچه بر زبان میآورید باشید

«تهدید» جرمی
با مجازاتی سخت
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گزارش

به بهانه جشنواره ایثارو رسانه

میگفت :میترسم سبد از دستت بیفتاد و آبرو ریزی
شود.نفسعمیقیکشیدم.سرمراباالگرفتموگفتمنه!
گل فقط در دستان من معنا میدهد .با دلی لرزان وارد
خانه عروس شدم .تقریبا جایی برای نشستن نبود ولی
صاحبان مجلس برای ما جا باز کردند ،آن هم درســت
کنار عروس .عروس چقدر ساده و بی آالیش بود .لباس
ژورژت یاسی به تن داشت .بیست و دوساله بسیار زیبا و
متین .تقریبا اغلب میهمانان را میشناختم و از هر کدام
خاطرهها داشتم .مادر عروس هر آنچه را که در مجلس
وجود داشت برای چندین بار جلویمان گرفت و تعارف
کرد .در یکی از این تعارفات بود که با صدایی لرزان بیخ
گوشم گفت :خوب شد آمدید .دخترم چشمش به در
بود .راست می گفت عروس زیبا مضطرب بود .عروسی
هم بیشتر مثل یک میهمانی بود که آشنایان با یکدیگر
میکردند .من زبانم قفل شــده بود .انگار همه آنهایی
که ســاعاتی پیش مرا مامور کردند تا در این عروسی
حاضر شوم به من خیره شــده بودند .دهانم قفل زده
بودند .تصویر تک تکشان جلوی چشمانم رژه میرفت.
نگاه پدرم  ،نماز مادرم و اشکهای مادربزرگم دایما در

مایکل فلین :ترجیح
میدهم برای کسی
که پسورد ایمیلش
 ۱۲۳۴۵۶است
کار نکنم!

بازارچه تاریخی حاج زینل
شیراز فراموش شده است

این بازارچه
دیگر جان ندارد
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