
سرمقاله

مشاور ملی پروژه مدیریت چندمنظوره جنگل های هیرکانی در گفت وگو 
با »شهروند« از برنامه های آموزشی  برای مشارکت مردم می گوید

مشق نجات جنگل

يارانه250هزارتومانيوتاريخنويسي!
يكي از تاريخ نويســان هنگامي كه به شرح يكي از 
رويدادهاي جنگ ميان اســام و كفر رسيد، در وصف 
قهرمان مسلمانان نوشت كه او با نخستين حمله سه نفر 
از كفار بي دين و از خدا بي خبــر را نقش بر زمين كرد. 
پس از اندكي تأمل به ذهنش رسيد كه آن فرد شجاع تر 
و قوی تر از اين بود، بنابراين حتما تعداد بيشتري را در 
نخستين حمله خود كشته است. لذا رقم 3 را تبديل به 
5 كرد. قدري آرامش خاطر يافت تا خواست ادامه تاريخ 
را بنويســد، گفت ولي بيش از اين كشته است. از باب 
احتياط آن را تبديل به 10 كرد. لحظه اي بعد و به همين 
ترتيب رســيد به 100نفر و 1000نفر كه در نخستين 
حمله به دست قهرمان ما كشته شدند. يك باره گفت؛ 
چرا من خست به خرج مي دهم، بگذار هرچه مي تواند 
بكشد، لذا چند صفر ناقابل ديگر نيز جلوي آخرين رقم 
اضافه كرد تا مبادا از روي خست او لشگر كفار به درك 

واصل نشوند!!
حاال قضيــه نامزدهاي اصولگراســت كه به صورت 
خنده آوري درپي آوردن پول نفت روي ســفره مردم 
هستند و درعين حال مي خواهند همان كسي كه اين 
پول! يا بلّيه را روي سفره مردم آورد!! حذف كنند. حتی 
دراين راه با يكديگر مسابقه هم مي گذارند و كاري هم 
ندارند كه آيا چنين پولي وجود دارد يــا خير؟ فارغ از 
اينكه اگر هم وجود داشت، آيا پرداخت آن درست بود 
يا خير؟ در وضع كنونی اصل چنين امكاني را بايد درنظر 
گرفت، بعد به درستی و نادرستی آن پرداخت. نگاه آنان 
به شعارهاي انتخاباتي مثل نگاهشان به مهريه است كه 
كي داده و كي گرفته! حاال ما يك چيزي مي گوييم. اگر 
پيروز نشديم كه هيچ، اگر هم پيروز شويم، حتما كسي 
پيدا مي شود كه به رأي دهندگان باوركننده اين شعار 
پوزخندي بزند و بگويد حاال آن آقاي نامزد متوجه نبود و 

چيزي گفت، تو چرا باور كردي!؟
ولي واقعيت چيست؟ در سال 1389 كه يارانه هاي 
45 هزار توماني پرداخت شــد، چند تخلف اساسي و 
مهم در اجراي آن از طرف دولت اصولگرای احمدی نژاد 
صورت گرفت. تخلفاتي كه متاسفانه به داليل گوناگون 
تاكنون مقامات رســمي و قضائي به آن نپرداخته اند يا 
اگر پرداخته اند، نتايج آن علني نشده است. تخلف چه 
بود؟ قــرار بود كه طبق قانون پــس از افزايش قيمت، 

حامل هاي انرژي، مبلغ اضافه به 3 قســمت تقســيم 
بشــود. به اين صورت كه اگر 100واحد پول ناشــي از 
اين افزايش قيمت به دست مي آمد، 50واحد آن ميان 
مردم توزيع شــود. 30واحد آن بــراي جبران افزايش 
هزينه هاي ناشي از قيمت حامل های انرژي به صنايع و 
توليدكننده داده شود و 20واحد نيز براي جبران افزايش 
هزينه هاي دولت به عنوان سهم دولت باشد. اگر اين كار 
انجام مي شد، به طور طبيعي مصرف انرژي كم مي شد 
و به نفع مردم بــود و تورمي هم به وجود نمي آمد يا اگر 
تورم هم ايجاد مي شد، خيلي كم بود، ولي با اجراي اين 
قانون فقط حدود 15 هزار تومــان يارانه به مردم تعلق 
مي گرفت. درحالي كه دولت احمدي نژاد فكر كرد اين 
رقم كم اســت و چيز دندان گيري نيســت و به هدف 
تبليغاتی خود نخواهد رســيد. لذا آن را سه برابر كرد و 
به 45 هزار تومان رساند، بدون اين كه درآمد هدفمندی 
افزايشی پيدا كند. براي اين كار 30واحد سهم صنعت 
و 20واحد ســهم دولت را هم ميان مردم توزيع كرد و 
50واحد ديگر نيز، از بودجه يا جاهاي ديگري كه معلوم 

نيست كجاست!! تأمين و به مردم پرداخت.
ولي همه اينهــا در واقع از جيب مــردم بود، چون 
دولت كمبود بودجه خــود را از طريق كاهش بودجه 
عمراني تأمين كرد. صنايع نيــز افزايش هزينه را روي 
قيمت كاالهاي خود كشيدند و آن 50واحد ديگر نيز 
ازطريق افزايش نقدينگي و بانكی و سپس ايجاد تورم 
40درصدي به دست آمد و اين يك تخلف بسيار آشكار 
از قانون بود كه متأسفانه نه مجلس هشتم و نه مجلس 
نهم جرأت نكردند به آن رسيدگي كنند، فقط گزارش 
آن را تهيه كردند. به عــاوه آن زمان دولت درآمدهاي 
نجومي ناشي از فروش نفت گران قيمت را داشت. حاال 
قضيه به كلي متفاوت است. نه آن درآمدها وجود دارد و 
نه آنكه راهي براي تأمين كسري بودجه دولت و صنايع 
در دسترس است. در نتيجه وعده دادن يارانه 250 هزار 
تومان همان قدر واقعی است كه كسی بگويد در كوير 
لوت چاه می زند و با آب فراوان آن كوير را آباد می كند. 
در نتيجه اگر يك جامعه سالم داشتيم، افرادي كه چنين 
وعده هايی مي دهند را به دليل فريــب دادن مردم و به 
اتهام آن پاي ميز محاكمه مي كشاندند، ولي چه مي توان 
گفت كه در ايران به چنين اتهاماتي رسيدگي نمي شود.
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فارس| حجت االسام والمسلمين محسنی اژه ای در 
پاسخ به ســوالی در رابطه با اتهام ادمين های بازداشت 
شده  شبكه های اجتماعی، گفت: برخی از اين افراد به 
اتهام مسائل ضد امنيتی و بعضی هم عاوه بر مسائل ضد 
امنيتی به دليل ارتكاب به جرايم خاف عفت عمومی 
و انتشار مطالب مستهجن دستگير شده اند و براساس 
گزارشــات رســمی اين مطالب در پرونده های ايشان 

مطرح شده است.
حجت االسام والمسلمين محسنی اژه ای معاون اول 
و سخنگوی قوه قضائيه ظهر ديروز در جمع خبرنگاران 
خبرگزاری صداوســيما و شــبكه خبر و درپاسخ به 
سوالی مبنی بر اين كه در بحث دستگيری ادمين های 
شبكه های اجتماعی، رئيس جمهوری در نشست خبری 
اخير خود به نقل از وزيــر اطاعات بيان كردند كه اين 
افراد جرمی را مرتكب نشده اند، در رابطه با جرم اين افراد 
و نحوه دستگيری آنها توضيح دهيد، اظهار كرد: برخی از 
اين افراد به اتهام مسائل ضد امنيتی و بعضی هم عاوه 
بر مسائل ضد امنيتی به دليل ارتكاب به جرايم خاف 
عفت عمومی و انتشار مطالب مستهجن دستگير شده اند 
و براساس گزارشات رسمی اين مطالب در پرونده های 

ايشان مطرح شده است.
وی افزود: دادســتان طبق موازين قانونی نسبت به 
دســتگيری اين افراد اقدام كرده است و تعدادی از اين 
افراد بازداشت هستند و در مرحله رسيدگی دادسرايی 
اســت. معاون اول دســتگاه قضا خاطرنشــان كرد: 
علی القاعده جناب آقای رئيس جمهوری كه اطاعات 
حقوقی دارند می دانند مرجع صالح برای اين كه كسی 
مرتكب جرم شده است يا نه وزير اطاعات نيست. يك 
زمانی بنده هم وزير اطاعات بــودم و لذا مرجع صالح 
به عنوان اين كه بگويد كسی مجرم است يا نيست، وزير 

اطاعات نمی باشد.
حجت االسام والمســلمين محســنی اژه ای گفت: 
درخصوص اين پرونده خاص مطالبی در مورد خود وزير 
اطاعات مطرح اســت كه طبعا حتی ايشان نمی تواند 
در اين پرونده اظهارنظر كند و گزارشــی تهيه نمايند. 
وی تصريح كرد: در هرصورت اتهام اين افراد مســائل 
ضدامنيتی است و بعضی از آنها نيز به اتهام انتشار مطالب 
مســتهجن و خاف عفت عمومی بازداشت هستند. 
سخنگوی قوه قضائيه در پاسخ به سوال ديگری مبنی بر 
اين كه محمود صادقی نماينده مجلس شورای اسامی 
و عضو فراكسيون اميد اخيرا گفته  است كه قوه قضائيه 
مازاد بر قانون مبلغ 285 ميليارد تومان را به عنوان پاداش 
به كاركنان خود پرداخت كرده است كه درواقع ده برابر 
بيش از حقوق های نجومی است و گفته است كه اين كار 
تخلف است، نظر شما به عنوان معاون اول و سخنگوی 
قوه قضائيه در اين زمينه چيست؟ اظهار كرد: حقيقتا 
گاهی اوقات انســان چنين حرف هايی را از برخی افراد 
می شــنود كه نمی داند بخندد يا بگريد و هر حرفی از 

هركسی شايسته نيست كه زده شود.
حجت االسام والمسلمين محسنی اژه ای بيان داشت: 
اين مطلب با عنوان پرداخت ايــن مبلغ تحت عنوان 
پاداش صحيح نيســت و كذب محض است. براساس 
بند 10 ماده 68 قانون )خدمات كشــوری( بســياری 
از دســتگاه ها ازجمله قوه قضائيه از چندين  سال قبل 
می توانستند تحت شرايط و ضوابطی مبالغی را به حقوق 
كاركنان خود اضافه كنند كه قــوه قضائيه نيز در اين 

خصوص اقدام كرد.
معاون اول دســتگاه قضا بيان داشــت: بســياری 
از نمايندگان مجلس بعضا فراكســيون ها، روســای 
كميسيون ها و بعضا از هيأت رئيسه خدمت روسای قوا 

می رسند ازجمله خدمت رئيس قوه قضائيه می رسند 
و مطالبی مطرح می شود و ممكن است نقطه نظراتی 

نمايندگان و رئيس دستگاه قضائی داشته باشند.
وی ادامه داد: اين كه رئيس قوه قضائيه آنها را فراخوانده 
است، اين مطلب حتما صحيح نيست، البته در برخی 
از سايت ها ديده ام كه مطلبی نقل شده است از يكی از 
اعضای هيأت رئيسه مجلس كه اين مطلب را تكذيب 
كرده است و تقريبا انتقاد هم كرده بود كه بايد نماينده 

حداقل شأن نمايندگان و خود مجلس را حفظ كند.
حجت االسام والمســلمين اژه ای افزود: احيانا اگر 
چنانچه چيزی در مجلس تصويب شود، اين طور نيست 
كه به خاطر كسی تغيير پيدا كند و سازوكار خودش را 
دارد. بنابراين، اين مطلب هم به اين نحوی كه بيان شده 
است كه فراخوانده اند و نســبت به اين موضوع دستور 

داده اند به هيچ وجه صحت ندارد.
معاون اول قوه قضائيه تصريح كرد: من نمی گويم اين 
نماينده هم نظرشــان اين بوده است، اما شايد اين هم 
در رابطه با فشارهايی اســت كه مدتی پيش و در اواخر  
سال 95 گفتم و همان طور كه پيش بينی می كنيم اين 

فشارها عليه قوه قضائيه تا انتخابات ادامه دارد.
وی خاطرنشان كرد: دليل آن هم خيلی مبهم نيست، 
قوه قضائيه با مفســدين برخورد می كنــد و برخورد با 
مفسدين مخصوصا با دانه درشت ها و برخورد با صاحب 

قدرت ها می تواند فشارها را به همراه داشته باشد.
حجت االسام والمسلمين محســنی اژه ای در پايان 
يادآور شد: اگر كســانی به عنوان اين كه فشار بياورند 
و فكر می كنند كه با اين فشــارها و فضاســازی ها قوه 
قضائيه نسبت به برخورد با مفسدين كوتاه خواهد آمد 
حتما بدانند كه اشتباه می كنند و ما به هيچ وجه كوتاه 

نخواهيم آمد.
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شــهروند| »جنگل فقط چوب نيســت.« طرح 
مديريت چندمنظــوره جنگل های هيركانــی به راه 
افتاد تا اين موضوع را ثابت كنــد و حاال نيمی از عمر 
اجرای اين طرح در جنگل های شمالی كشور گذشته 
است. از ارديبهشــت 1392 بود كه اين پروژه با توافق 
ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداری كشور و برنامه 
عمران ملل متحد فعاليت خود را آغاز كرد و به دنبال 
مشاركت مردم برای شناختن ظرفيت های جنگل های 
باستانی حاشيه دريای خزر و بكارگيری ظرفيت های 
ناشناخته آن است. اما با اين دو مولفه ظرفيت سنجی 
و ظرفيت ســازی، اين طرح چقدر توانســته در طول 

اين مدت اجــرا، به الگويی مثال زدنــی از جنگلداری 
چندمنظوره در كشــور برســد؟ برای يافتن پاسخ در 
اين زمينه ها آيدين ياسمی، مشــاور ارشد ملی پروژه 
در حوزه ظرفيت سازی در برابر پرسش های »شهروند« 
قرارگرفته است. االن در اكثر روستاهای حوزه فعاليت 
پروژه بسياری از افراد به اينترنت و موبايل دسترسی 
دارند و برخی از جوانان از شبكه های اجتماعی برای 
بازاريابی محصوالت خود يا جذب گردشگر استفاده 
می كننــد. عما مردم بســياری از مهارت های كار با 
كامپيوتر، اينترنت و اســتفاده از رسانه های ارتباطی 

جديد را بدون آموزش كاسيك فرا گرفته اند. ..

معاون اول قوه قضائیه: 

بازداشت ادمین های کانال های تلگرامی طبق قانون بوده است

شهروند|  دولت تمامی مديران رده باالی خود را 
برای تحقق اقتصاد مقاومتی، توليد و اشتغال بسيج 
كرد. اين موضوعی اســت كه مســعود نيلی مشاور 
اقتصادی رييس جمهوری اعام كرده است. مشاور 
اقتصادی رييس جمهــوری در واكنش به اباغ های 
اخير رييس جمهوری در مســير تحقق شعار سال، 
اقتصــاد مقاومتی، توليد و اشــتغال توضيــح داد: 
شعارامسال بسيار منطبق با مسائلی است كه اقتصاد 
ايران در سال جاری و ســال های نزديك آينده با آن 
مواجه خواهد بود.  انتخاب دو سرفصل توليد و اشتغال 
از مجموعه سياستهای اقتصاد مقاومتی به معنی بيان 
اهميت نسبی اين دو موضوع در سال 1396 است و 
دولت با توجه به اهميت شــعار ســال و تاش برای 
استفاده حداكثر از زمان برای شتاب بخشيدن به توليد 
و افزايش اشتغال تمهيدات گسترده ای را در نظر گرفته 
اســت. او تاكيد كرد:  به عنوان اولين اقدام، سازمان 
برنامه و بودجــه در جايگاه دبيرخانه ســتاد اقتصاد 
مقاومتی يك چارچوب تفصيلی را شامل محورهای 
مختلفی كه وظايف دستگاه های گوناگون برای تحقق 
شعار سال را در بر می گيرد تهيه كرد. مجموعه تهيه 

شده  در ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به بحث 
 گذاشته شده اســت و مســير خود را طی می كند.

او ادامــه داد: رييس جمهوری ضمــن اينكه در يك 
بخشــنامه عمومی به اعضای هيات دولــت از آنها 
خواسته اند كه برنامه های خود را در چارچوب شيوه 
نامه ای كه سازمان برنامه و بودجه تعيين می كند به 
آن سازمان ارايه كنند، برخی از محورهای برنامه های 
تهيه شــده را به عنوان ماموريت هــای ويژه ای كه از 
ســوی خودشــان مورد تاكيد بوده انتخاب كرده اند 
و در اباغ هــای جداگانــه از وزرا و معاونين محترم 
رييس جمهور خواســته اند كه ايــن ماموريت های 
ويژه را با همــكاری برخی از اعضــای هيات دولت 
 منطبق با زمانبندی تعيين شده به ايشان ارايه كنند.

مشاور اقتصادی رييس جمهوری همچنين خبر داد: 
رييس جمهوری به هفت تن از اعضای هيات دولت 

اباغهايی داشته اند كه خطاب به وزرای اقتصاد، امور 
خارجه، صنعت، معدن و تجارت، تعــاون كار و رفاه 
اجتماعی و رييس سازمان برنامه و بودجه، رييس كل 
بانك مركزی ومعاون امور اداری و استخدامی رياست 
جمهوری صادر شده است. يك اباغ هم برای دكتر 
جهانگيری به عنوان معاون اول صادر شده كه عاوه 
بر نظارت بر ديگر اباغها مواردی نيزبه  طور مستقيم 
از ايشان خواسته شده است.اين موارد اموری را در بر 
می گيرد كه سطح آن ها باالتر از وزرا و يا ديگر معاونين 
رييس جمهوری بوده و در حيطه وظايف معاون اول 
است. نيلی گفت: به عنوان مثال مواردی كه به قوای 
ديگر مانند قضاييه و يا ديگر دســتگاه های بيرون از 
دولت مرتبط است و يا ساماندهی و يا تعيين ماموريت 
برای بنگاه های بزرگی كه غير خصوصی هستند اعم 
از بنگاه های بزرگ غير دولتی در نهادهای عمومی و 
حاكميتی و ساير نهادها و بنگاه های اقتصادی كه در 
حال فعاليت هســتند و اينكه عمده توليد ما در اين 
بنگاه های بزرگ انجام می شــود و ايــن بايد با ايجاد 
ارتباط با بنگاه های كوچك و متوسط منجر به توليد 

و اشتغال شود .

مشاور اقتصادی رئیس جمهوری اعالم کرد: 

ماموريتويژهمديرانردهباالی
دولتبرایاقتصادمقاومتی

جامعه
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شهر فرنگ

تماشاخانه

لولو 
چیزهایى را که 

برده بود، پس آورد!
    وى بعد از  ثبت نام به خبرنگار «شهروند» گفت: به هیچ چیز دست نزده 

و همه چیز صحیح و سالم سرجایش است. او در حالى که به دوربین زل 

زده بود گفت: آیا مشکل مملکت ما اینه واقعا؟!  

وعده هاى انتخاباتى لولو:

    مشکل خشکسالى را حل خواهد کرد 
و آب را در جاهاى مناسب مى ریزد

    آزادى را مى کوبد و میدان بهترى به جایش مى سازد

    سینه ها را از کینه ها پاك خواهد کرد

    متاسفانه ضبط صوت خبرنگار در این لحظه ترکید 

و نتوانستیم بقیه  وعده ها را ثبت کنیم
واکنش هاى این ثبت نام: 

    هجوم مردم از ثبت نام ریاست جمهورى 
به دالر فروشى ها تغییر مسیر داد

    اعتراض اتحادیه دکل داراِن مقیم مرکز

    خس و خاشاك نگاهى به همدیگر کردند و راه بیابان را در پیش گرفتند 

#ثبت_نام_ادامه_دارد #شهرونگ

كوچه دوم

shahraam_shahidi@yahoo.com | شهرام شهیدى|   طنزنویس

بن بست

كوچه اول

صفحه روزانه طنز و کارتون  |   شماره صد و شصت و هفتم

telegram.me/Shahrvang :نشانى کانال تلگرام شهرونگ

shahrvang@shahrvand-newspaper.ir :ایمیل صفحه شهرونگ

دیروز در ستاد انتخاباتى کشور اتفاق افتاد تزريقات

تکان هاى سیاسى 

آیدین سیارسریع
طنزنویس
idin.sayyar@yahoo.com

این روزها با توجه به نزدیک شــدن 

به رویداد به شــدت جذاب و دلنشین 

انتخابات همه چیز رنگ سیاست گرفته 

اســت. یعنى ما در مورد جرز دیوار هم 

مطلب بنویسیم احتماال یک فرماندارى، 

بخشــدارى، چیزى مى آید و به شیوه 

دولت دهمــى مى گوید دیــوارى که 

عکس فالن کاندیدا را روى خود داشت 

بر اثر زلزله فرو نریخت. یا اگر همین طور 

که داریم شــبکه هاى تلویزیون را باال و 

پایین مى کنیم بگوییم «اى بابا، تلویزیون 

هم که هیچى نداره» احتماال یکى پیدا 

مى شود که بنویسد «شبکه پیچیده و 

مخوفى در قالب فعالیت رسانه اى در پى 

تخریب کاندیداى دلســوز جناب آقاى 

عزت اهللا ضرغامى هستند.» براى همین 

ما نمى دانیم چه بگوییم که سیاســى و 

انتخاباتى برداشــت نشود. درست مثل 

مهران مدیرى کــه طفلک خودش هم 

نمى داند چى شــده که یهو صداوسیما 

عالقه مند به نقادى و آزادى بیان شده. (ما 

گفتیم نمى دونه، شما هم بگید نمى دونه. 

خوبیت نداره) حاال که گریزى از سیاسى 

نوشتن نیست و شما هم اصرار مى کنید 

... دیگه چیکار کنیم؟ بلند مى شــویم 

و یک تکانى مى دهیــم. (خوش رقصى 

عنصر معلوم الحال براى روزنامه دولتى 

+ سند.) عرض شود ثبت نام کاندیداهاى 

ریاست جمهورى دو روز است که شروع 

شــده و افراد مختلف و متنوعى هم در 

رنگ بندى هاى مختلف (کراوات قرمز، 

کفن ســفید، دمپایى قهــوه اى) طبق 

معمول براى نجات ملت ایران و رساندن 

آنها به سعادت دنیوى و اخروى ثبت نام 

کرده انــد. از ظاهر و باطــن این عزیزان 

این طور برمى آید که ما ایرانى ها همچنان 

در برابر مصرف داروهاى اعصاب و روان 

مقاومت مى کنیم و به روانپزشــک هم 

اعتقادى نداریم. عالوه بر این ریاســت 

هشت ساله مرد بزرگ بهارى هم نقش 

بسزایى در افزایش اعتمادبه نفس اقشار 

جامعه براى ثبت نام ریاست جمهورى 

داشــت. بزرگوار این باور را در تک تک 

ما ایجاد کرد کــه دولــت اداره کردن 

کارى ندارد. فقط چهار تا فیلم و ســند 

و ســى دى و عکس جهت رو کردن در 

مواقع ضرورى نیــاز دارد که از عهده هر 

کسى برمى آید. (واقعا نمى دانیم چرا هر 

کارى مى کنیم خاطــرات آن بزرگوار از 

یاد و خاطر و بقیه جاهایمان نمى رود.) 

بگذریــم! در راســتاى انتخابــات 96 

سخنگوى وزارت کشور گفته رسانه ها 

علیه نامزدهاى انتخابات مطلب ننویسند. 

از آن جایى که ایشان در ادامه انتظار خود 

را رعایت مرز نقد و تخریب عنوان کرده، 

اعالم مى کنیم از نوشتن هرگونه مطلب 

راجع به کاندیداهاى ریاست جمهورى 

(حتى از کــراوات قرمزه و کفن پوشــه 

و کاله ایمنى بر ســره) تا اطالع ثانوى 

معذوریم، چون شــما هر چقدر هم که 

به زعم خودت نقد کنى، باالخره لطافت 

پوست بعضى عزیزان باعث مى شود که 

نقد را تخریب به حساب بیاورند و روى 

حساب تالفى جورى نگارنده را نقد کنند 

که هیچ خودپردازى را یاراى آن نباشد! 

لذا در مورد کاندیداهاى عزیز و حساس 

انتخابات بنــده به ذکــر «نامزد چقدر 

قشنگه، ایشــاال مبارکش باد، حزبش 

خوش آب و رنگه، ایشــاال مبارکش باد، 

شله شله شله شله ...» بسنده مى کنم. 

ان شاءاهللا که از این شــعر کوتاه شائبه 

تخریب به وجود نیایــد و باعث کدورت 

هیچ کدام از کاندیداهاى عزیزمان نشود. 

بیا بیا که مرا با تو ماجرایى هســت/ 

بگوى اگــر گنهى رفــت و گر خطایى 
هست 

روا بود که چنین بى حساب دل ببرى/ 

مکن که مظلمه خلق را جزایى هست 

(قابل استفاده براى تمامى کاندیداها)

جيگر� نيست

على اکبر محمدخانى
طنزنویس
Oostakbar@gmail.com

مغازه را دود برداشته بود، حقى اما دست بردار نبود، 

مدام توى سرش مى کوبید و مى گفت: «اسفند دود 

ُکن، دارم دیوانه مى شــوم، این بــوى کباب دارد 

دیوانه ام مى کند.» ُرستمک فارغ از هر چیزى، مانند 

بچه فیلى در آغوش حقى آرام خوابیده بود و شــیر 

مى خورد، آخرین جمله اى که رودابه توانسته بود 

بگوید، شــاید قبل از آن که زبانش به دندان هایش 

بچسبد «شیِر گورخر» بود، این را که گفت، دیگر 

صدایش را نشنیدیم، یعنى آتش صدایش را بُرید. 

دیروز حوالى عصر، رودابه جلوى چشــم همه روى 

خودش بنزین ریخت و خودش را آتش زد.

حقى هق هق کنان بلند شد، خاکستر را از لباسش 

تکاند و گفت: «تا شب نشــده، بروم براى بچه شیِر 

گورخر گیر بیاورم»، من گفتم: «شیر گورخر از کجا 

مى خواهى بیاورى، در ضمن تــو از کجا مى دانى 

منظــور رودابه این بود که براى بچه شــیِرگورخر 

بگیریم؟ این بچه غول، شیر خر هم بخورد مشکلى 

برایش پیش نمى آید»، حقى بى توجه به حرفم رفت 
پى شیِر گورخر. 

چه موجود غریبى ا ســت آدمیزاد، درســت در 

لحظه آخر، وقتى  قرار اســت حرفى بزند که بعد از 

رفتنش مثل اعالمیه، سال هاى سال بچسبد روى 

دیوار خاطــره بازماندگان، به جــاى این که بگوید 

«کمک، کمک، سوختم، سوختم» یا مثال «خداحافظ 

زندگى»، عجیب ترین و رمزآلودترین جمله نصفه 

نیمه جهان را انتخاب مى کند و مى گوید: «شــیِر 

گورخر!» آخر چرا؟ رودابه چــرا آن کار را با خودت 

کردى؟ چــرا ما را از تماشــاى آن همــه زیبایى 

براى همیشــه محروم کردى؟ رودابه، رودابه، چرا 
نفهمیدى نگاهم را رودابه...

صداى گریه بچه بلند شد، قبل از آن البته بویش 

ُکل مغازه را برداشته بود. در نبود رودابه سخت ترین 

کار دنیا، یعنى تعویض پوشک ُرستمک را باید انجام 

مى دادم. در عجبم از ایــن بچه که هیچ جایش به 

بچه ها نرفته، شناســنامه اش  6ماه را بیشتر نشان 

نمى دهد، ولى تمــام اعضــا و جوارحش خیلى 

گل درشت و عضالنى، شبیه به یک ُکشتى گیر چغر 

و بَد بدن سنگین وزن است. خودش البته اصال و ابدا 

در قید و بند این چیزها نیست. خیلى بى عار، طاق باز 

دراز مى کشد، پاهایش را باال مى دهد تا پوشکش را 

عوض کنند. یک بار بهش گفتم: «نره غول خجالت 

بکش، چرا خودت نمى روى مستراح؟ مرد به این 

ُگندگى، قباحت دارد پوشک ببندند به آنجایش.» 

او هم نه گذاشت نه برداشــت، رفت به یکى از این 

ســازمان هاى حمایت از حقوق کودکان شکایت 

کرد، آنها هم سریع چندتا خانوم  ژیگول فرستادند، 

کله من و حقى را کردند توى چاه مستراح و تا جا 

داشتیم آب مستراح توى حلقوممان فرو کردند تا 

بفهمیم نباید با کودکان تند برخورد کنیم، چون در 

آینده ممکن است همین بچه ها بروند اروپا پناهنده 

بشوند و تحت تأثیر خشــونتى که زمان کودکى 

سرشان آمده، آن جا پرخاشگرى کنند.

حقى بعد از چند ساعت باالخره آمد. اصال فکر 

نمى کردم بشود وسط تهرانى که حتى کالغ ها هم 

دیگر رغبتى به مانــدن درش ندارند، گورخر گیر 

آورد، ولى حقى مرد همین کارهاى محیرالعقول 

و ناشدنى اســت. قبل تر هم چند چشــمه از این 

توانایى اش را دیده بودم. مثــل آن روز که آب کل 

شهر قطع شــده بود و حقى رفت و یک بشکه آب 
گیر آورد. 

حقى بى معطلى یک لیوان گذاشت زیر گورخر 

و شروع کرد به دوشیدنش، بیچاره حیوان هر چه 

مقاومت کرد اما در برابر خواست و اراده حقى تسلیم 

شد و درنهایت نصف لیوان شیر پس داد. ُرستمک 

وقتى داشت شیر گورخر را مزمزه مى کرد، اشک از 

چشمان حقى سرازیر شد. انگار یک بار سنگین از 

روى دوشش برداشته باشند، مثل خرس خوابید. 

من اما میان خروپف هاى حقــى ترجیح دادم به 

معماى مرگ رودابه فکر کنم. به این که چرا بدون 

هیچ توضیحى خــودش را ســوزاند و حتى یک 

اســتخوان از خودش براى ما به یادگار نگذاشت. 

چرا براى آخرین جمله «شیر گورخر» را انتخاب 

کرد؟ بشکه آبى که حقى با توانمندى محیرالعقول 

خود در قطعى آب گیر آورده بود، چرا شعله آتش 

را شــعله ورتر کرد؟ چگونه قــدرت اراده آدمیزاد، 

گورخر نَر را وا مى دارد شیر بدهد؟ این سوال ها مثل 

پتک توى سرم مى خورد که ُرستمک گفت: «بگیر 

بخواب، فردا باید بروى اداره بیمه، شاید زن بیچاره 

خودش را بیمه کرده بوده.» منظورش از زن بیچاره 

مادر دســته  گلش بود. حیف از آن زن. این بچه از 

رستم بودن فقط هیکل و ریش و پشمش را دارد، 

شعور و معرفتش صفر است، زیر صفر.

| شهاب نبوى|  این اشباِح ُکمد من چندوقِت ول کن نیستن. هى میشینن نشئه 

مى کنن، بعد میان بیرون با مشــت و لگد میفتن به جون من، حاال نزن کى بزن، 

تا حرف هم مى زنم، شاکى میشن و میگن: خفه شو بابا، چقدر تو نمک نشناس و 

بى چشم و رویى، ما داریم بهت خدمت مى کنیم، نفهم این کتک نیست که، دا ریم 

ماساژت میدیم! حاال درسته ماساژشون خیلى درد داشت اما چون نیت شون خیر 

بود، من دیگه قبول کرده  بودم، این کتکى که هرشــب مى خورم اسمش ماساژه. 

برا همین هرچقدم دردم مى گرفت به رو خودم نمیاوردم، همش مى گفتم: درسته 

بى شــعورن، نمى فهمن که من دردم میاد، اما اشکال نداره بنده خداها قصد بدى 

ندارن. االن بعد یه مدت دیگه کار به جایى رسیده که اینا رفتن الله زار، از این کابل 

کلفتا خریدن، شبا جورى میزنن به همه جام که هرشب پنج سانت از گوشِت تنم 

کنده میشه. حرف هم میزنم میگن: تو قد گاوم نمى فهمى، این کابل نیست که، 

ماساژور جدیده! االن وجداناً دیگه گوشت نمونده تو تنم، همش استخونه. حواستون 

خیلى به لولوهاى تو کمدتون باشه. اینا جنسى که مصرف مى کنن انگار قاطى داره، 

سیاه و کبودت مى کنن اما توهم خدمت مى زنن...

| جواد غذایى| رفتم توى آشپزخانه و تصمیمم براى ثبت نام ریاست جمهورى را 

با مادرم مطرح کردم. یک قاشق  آش بیرون آورد و فوت کرد. گفت: رئیس جمهورى 

خوشکِل من کیه کیه؟ بخور ببین نمک داره.»

خوردم. شور بود مثل اوضاع مملکت. صبر پیشه کردم و گفتم: نمکش کمه.

 بقیه   قاشــق را ریخت توى  آش و هم زد و گفت: «به بابات هم زنگ بزن بگو نونا 

همش خمیر شدن از یه نونوایى دیگه بگیره.»

 فکر نمى کردم اعالم کاندیداتورى ام به این ســرعت شور و هیجان و حرکت به 

سوى اصالح امور را درفضاى خانه ایجاد کند. اولین بیانیه ام را صادر کردم: «دیگر 
نان هایتان خمیر نخواهد شد.»

 پریدم توى کوچه سعید را دیدم، صدایم کرد و گفت: مى خوام منم باهات بیام 

ثبت نام کنم که اگه تو رو تأیید نکردند، من زیر سیبیلى رد بشم. پسر ناقالیى است. 

مارمولک فکر همه جا را کرده. قرار است بدون اعالم سیاست  مان فردا راهى محل 
ثبت نام  شویم.

سال خطرناك

دریــغ از طـــنزپردازان! دریغـــا!        کـــه عزراییــــل آمد بین آنـــها

حسین آقاى توفیــق، اول ســــال        و اکـــنون نیز خرمشـــاهى مـــا

نمى آید مــرا امــــروز طــــنزى        که کرده غصه اى در قلـب من جـــا

در این  سال خروِس پرخطر کیست        که خواهد رفت بعد از این ز دنــیا؟

خدایا طــنزهایم بى نــمک بــود        نباشم اهل خــنداندن، به مـــوال! 

هنوزم هست حسـرت هاى بســیار        کجا خواهى برى پس ما سـه تا را؟! 

| ارمغان زمان فشمى| 

معماى رودابه
(قسمت هفدهم)
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توفیق خدمت
ز حق توفیق خدمت خواستم، دل گفت پنهانى 

چه توفیقى از این بهتر که خلقى را بخندانى؟ 

سال 96 ، سال پرکشیدن طنزنویس هاست گویا. یعنى پیشکسوتان این عرصه قبل 

از انتخابات روى در نقاب مى کشند و باقیمانده این جماعت هم شاید... بگذریم. بعد از 

حسین توفیق، محمد خرمشاهى طنزنویس و شاعر پیشکسوت نیز جان به جان 

آفرین تسلیم کرد. ما طنزنویس ها مثل سیاستمداران نیستیم. محمد خرمشاهى با 

ما نبود اما از ما بود و با آن که جبهه گیرى هایش درطنز تومانى هفت صنار با ما تفاوت 

داشــت اما چون طنزنویس بود و با طنزهایش لبخند بر لب مخاطبانش مى نشاند، 

برایمان عزیز و مکرم بود. او درطول یک قرن زندگى بارها اهالى این ســرزمین را 

خندانده است. بنابراین کمترین آرزو براى او این است که روحش شاد باشد و درجمع 

تحریریه توفیق و گل آقا و... در بهشت به ریش ما بازماندگان بخندد.

  عکس: سایت هنر آنالین

فرهنگ و هنر

   صفحه 12

متن و حاشیه گشت 2 از نگاه 
سعید سهیلی کارگردان

آدمهای
خاکستری

وفیلمهايیکه
میفروشند
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