
ه یادداشسرمقا

شت  تازه  ترین خبرها از پزشکی قانونی نشان می دهد که در سالروز درگ
»عبا کیارستمی« علت مر این کارگردان هنوز معلوم نیست

 گزین گویه های عبا کیارستمی در سالروز رفتنش...
همیشه ناتمام می ماند حر های من با خودم  

یک سالگى ابهام 

1 9 فا رانند در سا  ی ت تح
خیر شد نوی ت مدتی ای م

1 هم گذشــت و برخ از آمارها رسمی  سال 95
این  سال تاکنون منتشر شــده و فرصت مناسب است 
که با استناد به این آمارها به ارزیاب وضعیت و عملکرد 
نهادها دولت در زمینه آمار مربوطه پرداخته شود. یک 
از این آمارها، تعداد تلفات و مصدومان ناش از تصادفات 
رانندگ است. موضوع که وضعیت آن در ایران اصال 
خوشایند نیســت. هرچند ط 10 سال گذشته شاهد 
روند خوب در کاهش این تلفات هستیم؛ به طوری که 
1، در سال  2 هزار فوت در ســال 4 از حدود بیش از 
1 هزار فوت رســیده ایم که معادل  1، به حدود  95
4 کاهش  12 هزار کاهش تلفات است که معادل حدود 
است و اگر این تلفات را با تعداد خودروهای افزوده شده 
و نیز میزان جمعیت و تردد وسایل نقلیه در جاده ها 
کشور مقایســه کنیم که در این مدت 11 سال بسیار 
افزایش یافته است. در این صورت م توانیم ادعا کنیم 
که میزان نسبی تلفات ناش از حواد رانندگ به حدود 
یک سوم 10 ســال پیش رسیده است، هرچند هنوز در 
سطح جهانی از نظر این شاخص وضع نامطلوبی داریم. 
، نکات مفید را  با وجود این ارزیاب جزییات آمار مربو

در اختیار ما قرار م دهد.
- تعداد تلفا

1، به  تعداد کل تلفات حواد رانندگ در سال 95
159 فوت رســید که 9 درصد کمتر از این  رقم 2
1 است. به عبارت دیگر، طی  سال 95  آمار در سال 94
نفر کاسته  از میزان تلفات ساالنه حواد رانندگی 52

شده است.
- نو جاده

 ، تصادفات منجر به فوت در خیابان ها درون شهر
جاده ها برون شــهر و روستای رخ م دهد. حدود 
2 درصد کل تلفات مربو به تصادفات درون شهر 
1، حدود  1 نســبت به  سال 94 است که در سال 95

2 درصد از میزان این تلفات کاسته شده است. 2
حدود 5 درصد تلفات نیز در جاده ها برون شهر 
1، بیشــتر  رخ م دهد که کاهش آنها در ســال 95
بوده و میزان تلفات در این جاده ها نســبت به  ســال 
1، حدود 4 درصد کاهش داشــته است.  درصد  94

تلفات نیز در جاده ها روستای رخ داده که با کاهش 
1، بهترین عملکرد در  درصد نسبت به  سال 94 2

این نوع جاده ها بوده است.
- مصدومان

برخالف تلفات که روند کاهش داشته است، تعداد 
 ،1 مصدومان ناشــ از حواد رانندگ در سال 95
1، حدود 4 درصد افزایش یافته  نسبت به  سال 94
1 هزار نفر به  هزار نفر رسیده که  است و از رقم 
رشــد 20 هزار نفر در مصدومان ناشی از تصادفات را 
شــاهدیم. اگر جزییات مصدومــان و نوع مصدومیت 
آن قید م شد، بهتر م توانســتیم قضاوت کنیم که 
چه تعداد از این مصدومان، به گــروه معلوالن و قطع 
نخاع ها تعلق دارند که اثرات زیانبار آن کمتر از مرگ 
نیست. باالرفتن تعداد مصدومان نشان م دهد که از 
تعداد تصادفات کاسته نشده، بلکه رعایت برخ مقررات 
موجب کاهش تلفات شده است. مثل بستن کمربند 
ایمن و کاهش تصادفات خودروها از روبه رو به یکدیگر 

که بدترین نوع تصادف از حیث میزان تلفات است.
تفاوت مصدومان برحسب جنسیت نشان م دهد 
1 نسبت به سال  که افزایش مصدومان مرد در سال 95
1، حدود  درصد بوده، درحال که مصدومان زن  94
در این  سال فقط 5 درصد بیشتر شــده اند. این تفاوت 
در تعداد متوفیات نیز هســت. درحال که تلفات زنان 
1 نســبت به سال  درحواد رانندگ در ســال 95
1،  درصد کاهش داشــته است. این کاهش  94
2 درصد است. به عبارت دیگر هم،  برا مردان فقط 
تلفات زنان کاهش بیشتر داشته و هم مصدومان آنان 
با رشد کمتر رشد یافته است. به همین دلیل نسبت 
1، حدود  برابر و  تلفات مردان به زنان در سال 95
2 برابر است. در واقع احتمال  نسبت مصدومان آنان 
مرگ ومیر مردان در تصادفات بیشتر از زنان است. یک 
علت مهم آن تردد بیشتر مردان و در موقعیت رانندگ 
قرارداشتن آنان اســت. با این حال، کاهش بیشتر در 
تلفات زنان م تواند ناشــ از کاهش شدت تصادفات 
باشد که برا سرنشینان عقب خودرو که بیشتر زنان 

هستند، تبعات کمتر دارد.

زهرا احمدی پور 
ا  ا یس  هور و ر یس  او ر

ر نای د و گردش ن  یر ر

از دریچه میرا فرهنگی که به ایران بنگریم، 
ایــن کشــوِر کهــن یکــی از حیرت انگیزترین 
کشــورهای جهان اســت. موقعیت جغرافیایی، 
تنــوع اقلیمی، قدمــت، تعدد بی شــمار میرا 
فرهنگــی و طبیعی، آثار علمــی و ادبِی فاخر، از 
ایران کشــوری یگانه و بی همتا ســاخته است. 
ایران، بهانه های فراوانی بــرای تفاخر و مباهات 
دارد؛ میرا فرهنگی  بی شــک گرانسنگ ترین 
دارایی  ایران است. تاکنون آثار تاریخی فرهنگی 
متعددی از ایران در فهرست میرا بشری ثبت 

شده است.
چغازنبیل، تخت جمشــید، پاسارگاد، مسجد 
جامع اصفهان، باغ های ایــران، بازار تبریز، قنات 
ایرانــی، نوروز، ردیف موســیقی ایرانــی، آیین 
پهلوانی و زورخانه ای، قصه گویی ایرانی، شاهنامه 
باسنقری در کاخ گلستان، وقفنامه ربع رشیدی، 
مجموعه اســناد دیوانــی دوره صفــوی که در 
آســتان قدس رضوی نگهداری می شود، کلیات 
خیره خوارزمشــاهی، خمسه نظامی  سعدی، 
نمونه ای از گنجینه های بی بدیل ایران اســت که 

فهرست های میرا جهانی را آراسته اند.
افزون بر اینها، مقام علمی و فرهنگی بسیاری 
از مفاخر و مشــاهیر ایران ماننــد رازی، موالنا، 
عبدالعلی بیرجندی، نجم الدین کبری، سیبویه، 
خواجــه نصیرالدیــن طوســی و رویدادهــای 
سرنوشت ساز در تمدن بشری مانند هفتصدمین 
 سال نگارش گلشن راز، هزارمین  سال گردآوری 
قانون ابن سینا، هزارمین  ســال تدوین شاهنامه 

فردوسی در یونسکو گرامی داشته شده است.
هریک از این آثــار و مفاخر معــرف وجهی از 
منشور درخشان تمدن ایران که در فهرست های 
جهانی ثبت و معرفی شــده اند. از این رو عجیب 
نیست که جمهوری اسالمی ایران در شناسایی، 
مستندســازی، ثبــت، صیانــت و حمایــت، 
دسترسی، معرفی و آموزش، و انتقال ارزش های 
میرا فرهنگی جزو کشورهای موفق دنیا باشد.

در ایران گنجینه های افســانه ای دیگری که 
عمدتا منقول اند وجــود دارد که هنوز چنانکه 
باید شناسانده نشده اند؛ نه به مردم ایران و نه به 
جهانیان. ناشــناختگی و مهجوری این آثار، علل 
و اســباب گوناگونی داشته است. به نظر می رسد 
یکــی از موثرترین علل ناشــناخته ماندن بخش 
عظیمی از آثــار و اموال منقول ایــران، تعطیل 
یا تأخیر در اجرای قوانین بوده اســت. توجه به 

میرا فرهنگــی )اعم از منقــول و غیرمنقول( 
در ایران به شــیوه امروزی به اواسط دوره قاجار 
بازمی گردد و پس از مشروطه جزو تکالیف دولت 
قرار می گیرد. تشــکیل وزارت معــارف، اوقاف و 
صنایع مســتظرفه آغاز توجــه قانونی به میرا 
فرهنگی بود. این وزارتخانه که قانون اداری اش 
1 قمــری تصویب شــده بود و امســال  2 در 
به »تأســیس موزه های تاریخی و  منسوخ شد
علمی و صنعتی«، »تحصیل عتیقات و نظارت در 
حفریات« و »نگاهــداری آثار قدیمه و حفظ آنها 

ف شده بود. از اندراس و فنا« مو
1 شمسی قانون جامعی  پس از آن در سال 09
راجع به حفظ آثار ملی تصویب شد که به تفصیل 
ایــف دولت در قبال آثــار تاریخی و فرهنگی  و
منقــول و غیرمنقول مشــخص کرده اســت. از 
تصویب این قانون  ســال می گذرد. از آن وقت 
تاکنون ابعاد دیگری از میرا فرهنگی شناخته 
شــده و مبانی و رویکردهای حفظ آثار دقیق تر و 
 1 گسترده تر شده اســت. با این حال، قانون 09
با وجود اشکاالت و کهنگی  در بعضی از مواردش، 
هنوز مهمترین و جامع ترین قانون حفظ میرا 
رفیت های قابل توجهی دارد.  فرهنگی است و 
ف به ثبت اموال  براســاس این قانون، دولت مو
منقــول و غیرمنقول در فهرســت های آثار ملی 
بوده است. یک ســال پس از تصویب این قانون، 
1، فهرســت آثار ملی غیرمنقول  یعنی در 10
هزار اثر در این  ایجاد شد و تاکنون نزدیک به 2
فهرست ثبت شده است، اما ثبت اموال منقول به 
هر دلیلی معطل مانده و هرگز فهرست ملی آثار 

منقول شکل نگرفت.
1شمســی مرحوم دکتر  درحوالی  ســال 40
نگهبان یک قبضه شمشــیر هخامنشی را که به 
صورت غیرقانونی در دســت خروج از کشور بود، 
به عنوان نخســتین اثر منقول ثبت کرد و بدین 
ترتیب فهرســت آثار ملی منقول گشوده شد، اما 
به دالیلی مانند قاچاق اموال و اشــیای تاریخی 
توســط دربار و نزدیکان شــاه، این اقدام قانونی 

تداوم نیافت و در همان آغاز، ناکام ماند.
از این پس نیز، قانون ثبت اموال منقول معطل 
1 این  ماند تا این که باالخره در اواخر  ســال 92
قانــون به  اجــرا درآمد و 10 اثــر منقول ثبت و 
ابالغ شد و فهرســت دایم آثار ملی منقول ایجاد 
شــد. تاکنون نزدیک به 00 اثر منقول در این 
فهرست ثبت شــده و این روند مانند دیگر شعب 

ثبت آثار در جریان است.
ثبت اموال منقول در فهرســت آثار ملی پس 
از  ســال تأخیر ضرورت نگاهی دوباره به این 
حوزه را گوشــزد می کند. نگاهــی نوین و جامع 
که بــر شناســایی گنجینه هــا و مجموعه های 

امــوال منقول دولتی و غیردولتی، ســاماندهی، 
طبقه بنــدی، نظــارت بر شــیوه نگهــداری و 
ت، نقل و انتقــاالت و دیگر امور مربو به  حفا
اموال منقول احاطه داشته باشد و حتی االمکان 
های قانونی و نقایص امور اجرایی را برطرف  خ

کند.
مبانــی نظری مدیریــت و ســاماندهی اموال 
تاریخی فرهنگی دچار تشــتت عمیقی است و 
مروری بر عناوین اخبار این حوزه به وضوح نشان 
می دهد. تفــاوت آرای مدیریتی و کارشناســی 
به خودی خــود اتفاق نیکویی اســت و محرک 
گفت وگو و رشــد و توســعه آرا خواهد شــد و 
باب های نوینی در مدیریت و ســاماندهی اموال 

خواهد گشود.
از این رو، ســازمان میرا فرهنگــی، صنایع 
دستی و گردشــگری ضمن اســتقبال از طرح 
ف اســت؛ زمینه را  بحث های کارشناســانه مو
برای وضــع و تنقیح قوانیــن و تدوین و تکمیل 
آیین نامه هــا و دســتورالعمل های اجرایی مهیا 
کند. تردیدی نیســت در وضع فعلــی، تنقیح و 
تکمیل قوانین و آیین نامه ها برای روشن ترشدن 
یفــه و جایــگاه حاکمیتی ســازمان میرا  و
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در نظارت 

بر آثار و اموال منقول الزامی است.
و اصالح قوانیــن فواید دیگری  در تکمیــل 
مترتب اســت؛ ازجمله این که مانع طبقه بندی  و 
ارزش گذاری ها و تصمیمات شخصی و سلیقه  ای 
در امور اجرایی می شــود. این روزهــا، ماجرای 
برپایــی نمایشــگاهی از آثار یکــی از موزه های 
ایران در اروپا نقــل محافل فرهنگی و هنری بود. 
صرف نظر از قضــاوت درباره فوایــد یا مضرات، 
برگزاری چنین نمایشــگاه هایی به نظر می رسد 
آنچه در این میان موجد اختالف بود، ســکوت یا 

کمبود قوانین است.
در ایــران گنجینه هــای نــاب و نــادری از 
آثــار منقول وجــود دارد که عمدتــا در اختیار 
دســتگاه های دولتــی و غیرخصوصی انــد. اگر 
وهشــگران و  درهــای این مجموعه ها به روی پ
هنرشناســان و منتقدان گشوده شــود و زمینه 
تحقیقات درباره آنها فراهم شود، بی شک جایگاه 
و سهم ســازنده و موثر ایران در تمدن بشری را 

بیش از پیش نشان خواهد داد.
ســازمان، ثبت و ســاماندهی امــوال منقول 
رفیت های  تاریخی فرهنگــی را با تکیه بــر 
قانونــی و از مجموعه های در اختیــار خود آغاز 
کرده اســت. اما ایــن کار، آغــاز راه طوالنی تر 
دیگری اســت که معرفی جایــگاه و ارزش های 
اموال تاریخی فرهنگی منقوِل موجود در ایران 

را در دستور کار خود دارد.
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ولیت اجتماعی وکالت برگزار شد و مس

اخ
ی و خ  در 
ت ه وکا ر

   صفحه 

ار

فرصت ها و چالش های شبکه های 
اجتماعی برای زنان سیاستمدار

ه  زنان بی واس
ویند سخ می 

   صفحه 

حادثه

ای بزرگترین باند سرقت های سریالی    اع
شمال تهران دستگیر شدند

یاردی  سرقت  می
هره های  از 

سرشنا

   صفحه 

صفر عاشقی

  سازمان جوانان و روزنامه شهروند
ی  سی از استرات با ت

هسته ا رسانی تشکیل داده اند

خبررسانی
به دست »جوانان«

   صفحه 

جهان 

   قطر با ارسال نامه ای به امیر کویت، به 
عربستان  سعودی و متحدانش پاس داد

یک پاس
و سه روایت

   صفحه 

/  - پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:
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گفت وگوی »شهروند« با کیمیا علیزاده 
دختر افتخارآفرین تکواندوی ایران

ریسک کردم 
چون مدال جهانی 
می خواستم

شهروند|   درســت یک ســال پیش، خبر مرگ عباس 
کیارســتمی همه را بهت زده کرد. کارگردان ایرانی برای 
ادامه درمان به فرانسه و به صورت مشخص به پاریس رفته 

بود که خبر آمد جانش را در بیمارســتان از 
دست داده است. همه چیز از زمستان 
94 و از یک بیماری روده ای شــروع 
شــد. گمانه زنی ها حول ســرطان 
می چرخید و از عمل کیســه صفرا و 
تخلیه آبسه در کنار حالب سر درآورد، 
کیارســتمی چندین هفتــه در دو 
بیمارستان خصوصی تهران بستری و 

درنهایت با تصمیم خود راهی فرانسه شد. 
سیزدهم تیرماه، عباس کیارستمی شب 

سختی را گذراند، صبح دیگر نفس اش 

تمام شــد. از یک هفته پس از اعالم مرگ بود که همه جا 
پیچید، قصور پزشــکی جان کیارستمی را گرفت. جسد 
به ایران منتقل و دفن شد اما ماجرای مرگ تا به امروز که 
یک ســال می گذرد، هنوز ادامه دارد. هنوز هم هیچ کس 
نمی تواند به طور قطع بگوید عباس کیارستمی چرا 
جانش را از دســت داد و چه کسی یا کسانی در 
مرگش دخیل بودند.  هشتم خردادماه بود که 
رئیس سازمان نظام پزشکی در نشست خبری 
در مواجهه با پرســش خبرنگاران درباره علت 
مرگ و ماجرای قصور پزشــکی مرحوم عباس 
کیارستمی، این توضیح را داد: »براساس خالصه 
پرونده فرستاده شده این کارگردان ایرانی از فرانسه 
و بررســی جمع 40نفره از کارشناسان، علت 

مرگ، خونریزی مغزی...

شهرونگ

    صفحه 

هدف ما
قهوه ای کردن

میراث تاریخی بود!
www.shahrvand-newspaper.ir
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شهر فرنگ

تماشاخانه

هدف ما
 قهوه ای کردن

میراث تاریخی بود!

موسسه افکار سنجی گالوپ در گزارش ساالنه خود
 

ایرانیان را عصبانی ترین مردم جهان معرفی کرد

    سازمان آمار: آمارها نشان داده اند که نمی توان به آمارها استناد کرد!

    یکی از نمونه های آماری: پسر برو اون دبه اسید رو بیار آمارها رو پاک کنیم!

    یک مدیر: گشت اعصاب می ذاریم تا توی شهر آدم های بی اعصاب رو جمع کنن! 

#وقتی_شادی_جرم_می شود #دل_خوش_سیخی_چند؟!  #شهرونگ

    سازمان میراث فرهنگی: »شلنگ می گیریم رویش می رود!«

    واکنش یکی از کاربران توییتر: »خوبه من هم قلمو رو بکنم تو حلقت؟«

    واکنش یکی از این چند نفر:

»فکر نمی کردیم فحش بخوریم. فکر می کردیم الیک بخوریم!«

    مادر یکی از این چند نفر: »بچگی هاش هم همینطوری بود. هی قهوه ای می کرد!«

    مارسل دوشان در گور:

»اول ببین چطوری باید تقلید کنی، بعد کورکورانه تقلید کن!«

#گند_زدن_به_هنر_نزد_ایرانیان_است-و_بس #شهرونگ

كوچه دوم

هادی حیدری|   دبیر گروه شهرونگ| 

بن بست

كوچه اول

صفحه روزانه طنز و کارتون  |   شماره دویست و سی ام

telegram.me/Shahrvang :نشانی کانال تلگرام شهرونگ

shahrvang@shahrvand-newspaper.ir :ایمیل صفحه شهرونگ

در پی رنگ کردن بناهای تاریخی از سوی چند نفر در اصفهان
مركز مشاوره

بچه خورک

جابرحسین زاده
طنزنویس

اولین و آخرین باری بود که سوار یک حیوان 

می شــدم. هفت ســالم بود و اصول اخالقی ام 

درست و حسابی شکل نگرفته بود و برای همین 

هم راضی شدم بروم بنشینم روی خرطوم فیل. 

مردم روی اسب و االغ و شترمرغ عکس دارند. 

آن وقت من همراه بچه های مدرسه آن همه راه 

از تهران تا مشهد را با اتوبوس رفته بودم که سوار 

خرطوم فیل بیچاره بشوم و حیوان بلندم کند 

ببرد باال و آقای عکاس هم چند تا عکس فوری 

بگیرد و همان جا تحویلمان بدهد. توی عکس 

دوتا چهره ثبت شده. یکی من با قیافه ای ترسیده 

و دیگری فیل با صورتی بی حالت و به نظر من 

غمگین. این را گفتم که مقایســه ای کنم بین 

اخالقیات و مرام و معرفت و تربیِت زمان بچگی 

خودم با بچه های این دوره و زمانه. پارسال همین 

موقع ها جمع شــده بودیم خانه دوستم و بچه 

سه ساله اش سوارم شده بود و با پاهاش می کوبید 

توی پهلوهام و داد می زد: »هیــن... هین... راه 

برو حیوان« پدر و مــادرش هم می خندیدند و 

قربان صدقه اش می رفتند. راه خالصی نداشتم 

و بچه هم سیر نمی شد از خرسواری. ایراد بچه ها 

همین است که نمی فهمند بازی باید یک جایی 

تمام بشود. اگر دم به دمشــان بدهی، ممکن 

اســت آن قدر بازی را ادامــه بدهند که ببینی 

کم کم ریش و ســیبیل بچه دارد درمی آید و تو 

رسیده ای به اوایل میانسالی و هنوز هین... برو 

حیوان. تشنه ام شده بود و بچه هم نمی فهمید 

باید به حیوان آب بدهد. چهار دست و پا رفتم 

سمت کابینت و یک دســتی لیوان برداشتم. 

لگد محکمــی خورد توی کلیــه ام. معلوم بود 

دارم از مســیر بازی خارج می شوم و به کارهای 

شخصی ام می رسم. لبه لیوان را گذاشتم توی 

دهانم و دو ســه دور توی آشــپزخانه گشتم و 

چندبار شیهه کشیدم تا بچه اجازه بدهد بروم 

سمت یخچال. لیوان را بردم باال و گذاشتم زیر 

نازل آب. فشــار دادم و آب از کنار لیوان ریخت 

روی سر بچه. لگد دیگری نصیب طحالم شد. 

جای لیوان را عوض کردم و تا لیوان پر بشــود، 

مادر بچه دوید که  ای وای حواســت کجاست؟ 

پسرم خیس شد، االن سرما می خورد. اگر بچه 

خودت بود، هم همیــن کار را می کردی؟ خب 

رفت وآمد نکنید با ما اگر خوشــتان نمی آید از 

بچه ها! غرغرهایش که تمام شــد، چهار دست 

و پا رفتم کنار مبل پارک کــردم تا بچه پیاده 

شود. پیاده شد و قبل از این که بلند شوم دوباره 

پرید روی کمرم. بعد از آن روز یک هفته اســیر 

فیزیوتراپی بودم. تنها کاری که توانستم به عنوان 

انتقام بکنم، این بود کــه توی میهمانی بعدی 

یک گوشــه ای گیرش بیــاورم و بهش حالی 

کنم شــب ها وقتی می خوابد یک جانور سیاه 

پشمالو با سر گراز و بدن گرگ و پاهای گاو زیر 

تختش قایم می شــود و منتظر می ماند تا بچه 

بخوابد و از آن زیر بخزد بیرون و بیاید صورتش 

را لیس بزند. جانوری چشم سرخ و بدبو به اسم 

بچه خورک. تأثیر داستان ترسناکم را تا چند ماه 

بعد گهگاه می توانســتم از زبان بچه بشنوم که 

موقع خوابیدن بهانه می گرفت و پدر و مادرش 

را مجبور می کرد وقتــی خوابیده کنار تختش 

بنشینند. دوســتم برای راحت شدن از دست 

بچه خورک رفت تخت بچه را عوض کرد جوری 

که کف تخت بچسبد به زمین و پایه ای در کار 

نباشد. بچه خورک دیگر نمی توانست خودش را 

آن جا قایم کند. اگر من یک آدم کینه ای بودم 

یا مخم قدری معیوب بود، می توانستم یواشکی 

بروم سر صحبت را با بچه باز کنم و بهش بگویم 

که بچه خــورک وقتی نتواند بــرود زیر تخت، 

عصبانی می شــود و می رود تمام دوستانش را 

خبر می کند و نیمه شب تمامشان از زیر زمین 

می آیند بیرون و بچه و پدر و مادر و هرکس توی 

اتاق باشد را با دندان های تیزشان پاره می کنند 

و می خورند، ولی من کینــه ای یا ناقص العقل 

نبودم که همچین مزخرفاتــی را به خورد بچه 

بدهم. فقط وقتی حالت پیروزمندانه صورتش را 

دیدم، موقع نگاه کردن به تخِت بدون پایه و آن 

پوزخند محوی که توی چهره اش می درخشید؛ 

آهسته درِ گوشش گفتم: »حاال سقف اتاق رو 

چیکار می کنی؟ وقتی شب آویزخورک اومد، با 

پاهاش از سقف آویزون شد و وقتی خوابت برد، 

خودش رو شل کرد و افتاد روت، اون رو چیکار 

می خوای بکنی؟« با چشم های ترسیده پرسید: 

»آویزخورک؟!« درحالی  که ازش دور می شدم، 

آهســته تکرار کردم: »آره... آآآویــز خورک... 
آآآآویزخووورک...«

 ها
�

كلن�

علی رمضان
طنزنویس
aliramzanpur@gmail.com

آرام لیز خــوردم و رفتم زیر میز. همان جا دراز 

کشیدم و خوابیدم کف زمین. پیراهنم را زدم باال 

و شکمم را چسباندم به موزاییک ها. خنک بود. 

تشنگیم کمتر شد اما دلم هنوز تیر می کشید. تازه 
پیچ هم می زد.

از آن پاییــن، از بین پاها، اصغــر را دیدم. 

خوابیده بود کف کالس. فریبرز کفش هایش 

را درآورده بــود و پاهایــش را گذاشــته بود 

روی کمر اصغر. خرس گنــده برای خودش 

پادشاهی می کرد. همان طور سینه خیز از الی 

پاها رفتم و خودم را رســاندم زیر میز فریبرز. 

مصیبتی بود. از هر میزی که می گذشــتم تا 

میز بعدی، پشــتم  هزار بار آمپول می خورد. 

نامردها، هرچه مداد و خودکار دستشان بود، 

فرو  کردند داخل کمرم. سوراخ سوراخ شدم.

اصغر از زور روزه، به حــال غش افتاده بود. 
پاچه شلوار فریبرز را تکان دادم.

 چته؟
کالباسه فریبرز؟

 آره
 جورابت بو میده

 می شوری؟
یه گاز میدی؟

می شوری؟

خیلی نامردی، دارم میمیرم از گشنگی. فقط 
یه گاز.

مگه روزه نیستی؟
مگه خودت روزه نیستی؟
مال من کله گنجشکی بود.

مال منم... حاال بده دیگه.

چشم تو چشــم با من، ساندویچ را آورد باال 

و یک گاز بزرگ زد. نامرد بود. بعد ســرش را 

بلند کرد و زل زد بــه جلو. یک طوری لقمه را 

قورت داد که نزدیک بود گلویش پاره شــود. 

بعدا فهمیدم با آقای فکور چشــم تو چشــم 

شــده، اما آن لحظه متوجه چیزی نشــدم. 

آن پایین بودم که ســاندویچ افتاد. فکر کردم 

فریبرز انداخته برای من. نگو آقای فکور دیده 

و این گامبو خواسته مدرک جرم را پاک کند. 

ساندویچ خورد به صورت اصغر. نصفش رفته 

بود اما هنوز یــک تکه بــزرگ از کالباس  با 

خیارشــور مانده بود. اصغر با همین ضربه به 

هوش آمد. لعنت به این شــانس. دستش را 

برد طرف ســاندویچ که من روی هوا قاپش 

زدم. اصغر با همان ته مانده جانی که داشــت 

مچم را گرفت. اما یک دفعــه صورتش کبود 

شد. فریبرز با آن هیکل، داشت از جایش بلند 

می شــد. تمام وزنش هم روی کمر اصغر بود. 

فریبرز آن قدر دیر متوجه دست و پا زدن های 

اصغر شد که بیچاره زیر فشار از حال رفت.

ســاندویچ را درســته کردم داخل دهانم اما 

قورت ندادم. همان طور ســینه خیز برگشتم به 

میز خودمان. حواس همه به دعوای آقای فکور 

با فریبرز بود و در راه برگشــت خبری از آمپول 

نبود. فقط چندتایی لگد خوردم. فکور یقه فریبرز 

را گرفته بود و داشــت زور می زد تا بلندش کند. 

معلوم بود که زورش نمی رسد. فریبرز قد یخچال 

وزن داشت. در همین حین بود که اصغر، سرش را 

از زیر میز آورد باال. معلوم بود تازه از زیر پای فریبرز 

خالص شده. آمده بود هوایی بخورد و جانی بگیرد 

اما این بدترین وقت بــرای هواخوری بود. فکور 

که دید دارد بدجور ضایع می شــود، از خیر بلند 

کردن فریبرز گذشت و تصمیم گرفت تا اصغر را 

به نمایندگی از فریبرز تنبیه کند. اصغر وقتی به 

خودش آمد که دید بین زمین و هوا معلق شده. 

آقای فکــور گردنش را دو دســتی گرفته بود و 

داشت در هوا تکانش می داد. کبود شد. همه خون 

بدنش آمده بود داخل صورتش و چیزی نمانده 

بود که خون  از چشم هایش فواره بزند. کاری که 

اصغر در آن لحظه انجــام داد کامال غریزی بود. 

بدون هیچ فکر و محاسبه عقالنی فقط تالشی 

بود برای بقــا. اصغر همان طور که داشــت تاب 

می خــورد، در یک لحظه با تمــام قدرت، نوک 

کفشش را بین  پاهای آقای فکور کوبید. مرد در 

یک لحظه کمرش خم شد. بعد شروع کرد مثل 

مار زخم خورده به خودش پیچیدن و همان طور 

دوالدوال مثل تیرخورده ها از کالس بیرون رفت. 

پشت ســرش هم طبیعتا فراهانی آمد داخل و 
سرخمان کرد.

| شهاب نبوی| بعد خواستگاری قرار بود بیشتر با هم صحبت کنیم تا به تفاهم 

برسیم. رفتیم توی غار تاریکی به اسم کافه. یک سری اسم عجیب و غریب توی ِمنو 

بود. هر چه زور زدم نتوانستم بخوانم. آخر سر یکی را با انگشت نشان دادم و گفتم: 

»همینو بیار.« برایم آفتابه آوردند. روی تاج آفتابه بستنی شکالتی بود. به جای 

قاشق یا نی هم باید لوله آفتابه را فرو می کردم توی حلقم. خالصه همین طور که با 

آفتابه بستنی می خوردم، درباره فلسفه زندگی هم صحبت کردم. ناگهان هیجانم 

زیاد شد. دستشوییم گرفت. رفتم و برگشتم، نشستم سر میز. این بار رفتم سر اصل 

مطلب. گفتم: »چشمات مثل چشمای مرحوم ِسِرندی پیتیه. بیا تا آخر عمر زیر 

سقف یه اتاق خواب زندگی کنیم.« احساس کردم، پس گردنم داغ شد. برگشتم، 

دیدم، این، اون نیست! کتک مفصلی از هر دو خوردم. حاال با آفتابه بستنی سرو 

می کنید به درک؛ الاقل یک خرده نور این غارها را بیشتر کنید، آدم ببینه با چه 
کسی به تفاهم رسیده.

| سیدجواد قضایی|  رفته بودم اداره. سر کارمندی که باید به او مراجعه می کردم، 

خیلی شلوغ بود. همزمان با هورت کشیدن چای، بیسکویت می بلعید و با دست دیگر 

تلگرامش را چک می کرد. پای چپش را بلند کرده بود و با نوک کفش، پشت ساق پای 

راستش را می خاراند. تلفن روی میزش مثل توله سگ مادر مرده ای که توی بیابان رها 

شده باشد بی وقفه زنگ  می خورد و او اصال توجهی نمی کرد. سالم کردم، رفتم جلو و 

گفتم »عرضی داشتم« آقای کارمند یک هورت دیگر از چای کشید، محتویات دهانش 

را قورت داد و جواب داد: »بفرمایید« و همزمان با تلفظ )ف( یک مقدار بیســکویت 

نیمه جویده و خیس پاشیده شــد توی صورتم. یکهو دستپاچه شد و گفت: »خیلی 

افتضاح شد، متاسفم، تف به فرق سرم، فی الواقع چیزی نیست ولی ممکنه فی مابین 

خودمون بمونه این قضیه؟« گفتم: »وسط تف کردناتون میشه این برگ مارو هم امضا 

کنی؟« با داد نگهبان را صدا کرد و گفت: »این آقا به مامور دولت توهین کرده، از صورت 

چرک و کثیفشم معلومه آدم حسابی نیست.« کت بسته پرتم کردند بیرون. 

| داود نجفی|  هر وقت به پدرم می گفتم: »پس کی برام آتاری می خری؟« مثل 

بابا برقی انگشتش را جلوی دماغش تکان می داد و می گفت: »عجله کار شیطونه.« 

به جز آتاری هر چیزی که از پدر می خواستم همین جواب را می داد. دقیقا زمانی 

که کل دنیا داشت از تکنولوژی پلی استیشــن 4 لذت می برد، پدر برایم آتاری 

خرید. طبق قانوِن پدر فقط یک فرجه  10 دقیقه ای بین اخبار بیست و سی و اخبار 

ساعت 9 وقت داشتم بازی کنم، چون پدر از 5 صبح تا 12 شب هر خبری که از 

هر شبکه ای پخش می شــد، نگاه می کرد؛ حتی با اخبار ناشنوایان هم مقایسه 

می کرد. آن شب ســاعت 9، پدرم گفت: »پسر بدو بزن شبکه یک اخبار شروع 

شد.« ســرم را باال گرفتم و گفتم: »عجله کار شیطونه ها.« پدرم چنان زد پس 

گردنم که دسته ی آتاری اثنی عشــرم را زخم کرد. بعد هم گفت: »کار امروز رو 

به فردا مینداز.« از آن روز فهمیدم جمله ای که قدرت پشتش نباشد، باعث بروز 
هموروئید می شود.

عصبی جد و آباداته!
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یادداش

نوی  مدتی این م
خیر شد ت

   همین صفحه 

اصی ا

   یادداشت زهرا احمدی پور، معاون 
یس سازمان میراث  یس جمهوری و ر ر

فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

| فرمانده کل سپاه پاســداران ضمن تایید  فار
خبر تمدید حکم فرماندهی خود گفت: من با صدای 
بلند می گویم سپاه هم به دنبال صلح است اما صلح 
تنها در صورتی محقق می شــود و پایدار می ماند که 
دشمنان از شروع جنگ با ما درهراس باشند و از عواقب 
آن بترسند. سرلشکر محمد علی جعفری صبح روز 
سه شنبه در مراسم معرفی فرمانده جدید سپاه محمد 
)ص( تهران بزرگ با اشاره به آخرین وضعیت  رسول ا
منطقه گفت: جمهوری اســالمی ایران در پیشبرد 
راهبرد تولید امنیت دست جمعی در منطقه با تمرکز 
بر وحدت اسالمی و منافع ملت های منطقه موفق بوده 
و امروز دشمن چاره ای جز اعتراف به این موفقیت و 

تالش برای سازگار کردن خود با چارچوب های ایران 
ندارد. سرلشکر جعفری همچنین به مفهوم جهاد کبیر 
اشــاره کرد و گفت: »معنای جهاد کبیر عدم اعتماد 
به دشمن و عدم تبعیت از دشمنان است، معنای آن 
عدم مذاکره نیست. برخی می خواهند بگویند ما کال 
با تعامل با جهان مخالف و در پی جنگیم. من با صدای 
بلند می گویم سپاه هم به دنبال صلح است اما صلح 
تنها در صورتی محقق می شــود و پایدار می ماند که 
دشمنان از شروع جنگ با ما درهراس باشند و از عواقب 
آن بترسند. صلح با مذاکره صرف به دست نمی آید. اگر 
کســی بویی از واقعیات نظام سلطه برده باشد، این را 

درک می کند«.

اه خبر تمدید حکم فرماندهی اش را تایید کرد فرمانده کل س
ا ص است اه به دن وی که س ند می  با صدای ب


