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1 سیل زده را نیروهای هالل احمر 
در استان های خراسان رضوی و شمالی نجات دادند

 سیل در استان های خراسان رضوی
اشت 1 کشته و  مفقود برجای گ شمالی و گلستان 

1 نیروی هالل احمر به همراه نیروهای مسل  گروه امداد و نجات از یگان های   
، عملیات جست وجوی  مفقود در علی آباد را ادامه می دهند 3 ارت تی 

پابه پاى «سیل»

ی تان روز برا رف ت ان چ د روز 
امروز 22 مرداد یا 3 اگوست روز جهان چپ دستان 
است. شاید برا اکثر مردم که راست دست هستند و 
حت برا بسیار از چپ دستان ایران این روز اهمیت 
زیاد نداشــته باشــد. به همین دلیل نیز تاکنون در 
تقویم ایران این روز به رســمیت شناخته نشده است. 
در نتیجه انجمن چپ دســتان در این زمینــه اقدام و 
درخواست کرده اســت تا این روز به تقویم ایران اضافه 
شود؛ ول چرا این روز برا همه و نه  تنها چپ دستان 
باید مهم تلقی شود. نخستین دلیل برا مهم دانستن 
این روز، کوشــش برا رفع تبعی و برابر حقوق 
ه حقوق اجتماع برا همه مردم اســت. برا  بوی
نمونه جامعه و شهرها ایران برا افراد سالم طراح 
شده اســت. معلوالن جایگاه در این شهرها ندارند. 
 ، پیاده روها، ورود ساختمان ها، خودروها عموم
دستشوی ها و... همه جا برا افراد سالم است. در چنین 
شهر فرد معلول احساس م کند که موجود اضافه 
است؛ ول در یک جامعه شهروندمدار قاعده بر این است 
که فضا شهری برا شهروندان به گونه ا آماده شود 
که افراد معلول نیز بتوانند بدون کمک دیگران از شهر 
اســتفاده کنند. ایجاد این حس خیلــ اهمیت دارد؛ 
نه تنها برا معلوالن، بلکه برا همه شــهروندان مهم 
ه  است. چپ دست نیز در موارد نیازمند امکانات وی
اســت. برا نمونه صندل ها مــدارس و کنکور به 
 طور عاد برا راست دســتان تنظیم و ساخته شده 
است در حال که تا حدود 0 درصد مردم چپ دست 
هستند و باید برا آنان صندل ها متناسب آماده کرد. 
این مسأله حت اگر فقط یک درصد بر کارای آنان در 
امتحان کنکور اثرگذار باشد، تعداد زیاد را در موفقیت 
کنکور جابه جا م کند. ایــن فرضیه قابل  تحقیق نیز 
هست. نمرات کنکور چپ دســتان و راست دستان را 
پس از حذف اثرات نمرات دیپلم و جنسیت و منطقه با 
یکدیگر مقایسه کنیم، اگر نمرات آنان کمتر بود، به منزله 
گ صندل بر نتایج کنکور است. در هر  تأثیرگذار وی
حال نباید اجازه داد که چپ دست بودن تعداد زیاد از 
مردم موجب این شود تا آنان حس کنند قاعده زندگ و 
امکانات از سو راست دستان نوشته و اجرا م شود و 

آنان حق ندارند.
ول شاید دلیل دوم برا مهم دانستن این روز اهمیت 
بیشتر داشته باشد. آنان که در دهه ها چهل و بیشتر 
زندگ خود هســتند، م دانند که چپ دست نوع 
بیمار و نقص تلق م شــد و خانواده ها به هر ضرب 
و زور بود، م کوشیدند که فرزندان چپ دست خود 
گ ها  را راست دســت کنند. برا چپ دســتان وی

منف زیاد را برم شمردند. این مسأله در غرب و در 
قرون گذشته شدیدتر هم بوده است و بسیار از امور 
بد را به چپ دســت ها انتســاب م دادند؛ بدون اینکه 
هیچ کدام ذره ا از واقعیت را در خود داشــته باشند. 
علت این انتســاب ها نیز فرهنگ خراف و نادرســت 
گذشــته بود که تا چند دهه پیش نیز در ایران وجود 
داشت و در دهه ها اخیر بشدت تضعیف شده است. 
در حقیقت بازنگر نسبت به اعتقادات گذشته نه تنها 
درباره چپ دست بودن، بلکه در بسیار از امور دیگر، 
دلیل اهمیت این روز است. تغییر نگاه نسبت به دیگران 
و طبیع دانســتن تفاوت ها یک ضرورت مهم است. 
باید ذهنیت خود را از رســوبات گذشته پاک کنیم که 
هر چیز غیر از خود یا گروه خود را با انگ و برچســب 
مواجه م کرد تا از این طریق جایگاه خود را مشروعیت 
و دیگراِن متفاوت از خود را نامشروع کند. گمان نکنیم 
که این رسوبات فرهنگ از میان رفته است. در گذشته 
نیز مردم به این اعتقادات نادرست چنان ایمان داشتند 
که گوی آن را مثل وجود خورشــید در ظهر تابستان 
بدیه و قطع م دانســتند؛ ول اکنون روشن شده 
است که همه آن عقاید خرافه ا بیش نبوده است. چه 
بســا عقاید که برا دفاع از آن عقاید، درگیر ها و 
جنگ ها ظالمانه زیاد نیز رخ داده است. حوادث که 
ناش از جهل انسان نسبت به دیگران و ناتوان در فهم و 

طبیع دانستن تفاوت بوده است.
شاید تعجب کنیم که در گذشته معلولیت افراد را نیز 
ناش از مسائل خراف یا حت غضب اله م دانستند 
و برخ از معلوالن را م کشــتند و یا استهزا و با القاب 
ناپسند آنان را صدا م کردند. یک از معیارها خوب 
 ، برا ســنجش میزان اخالق بودن جوامــع امروز
کیفیت جایگاه برابر، برا انســان هایی اســت که به 
علل متفاوت از اکثریت جامعه هســتند. اینکه آنان 
تا چه حد مورد احترام هســتند و تا چه حد از امکانات 
بهره مند هستند و تا چه حد احساس برابر م کنند، 
معیار مناسب برا سنجش میزان اخالق بودن یک 
جامعه است. به  طور قطع جامعه ایران از حیث دیدگاه 
و ارزشــگذار ها درباره تفاوت ها ناش از طبیعت، 
 ، ســفیدموی از کودک مثل معلولیت ها، زال بودن 
چپ دست و مســائل از این قبیل به نسبت اخالق و 
برابر طلب اســت، ول در مقام عمل و ایجاِد امکاناِت 
برابر جهِت احســاِس یگانگ با دیگران و حس نکردن 
، هنوز فاصله داریــم. بنابراین یادآور این روز  تبعی
م تواند ما را به نکات مهمتر در فلســفه اجتماع 

رهنمون کند.
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مهتا جودکی| تیرهای کالشینکف چنان زخمی به 
محیط بان »احمدی« زد که هنوز در بیمارستان گلستان 
اهواز بســتری اســت. درگیری صبح جمعه اتفاق افتاد؛ 
خودروی شــکارچیان ناگهان رو به روی خودروی حامل 
چهار محیط بان درآمد و کســی از داخل آن شروع کرد به 
تیراندازی؛ محیط بانان کــه در یکی از جاده های مناطق 
روســتایی گرگری و گدارچیتی در شهرســتان امیدیه 
اهواز می راندند. تیراندازی که ناغافل شروع شد، سرشان 
را دزدیدند؛ اما از میان آن چهــار نفر، »منصور احمدی« 
محیط بان 40ســاله تیر خورد؛ حاال فــک، کتف و پایش 
زخمی شده و همسر و سه فرزندش در بیمارستان انتظار 
می کشند. شهریار عسکری، مدیر روابط  عمومی اداره کل 
حفاظت محیط  زیست خوزستان ظهر دیروز بعد از مالقات 
محیط بان احمدی در بیمارستان گلستان اهواز، درباره حال 
این محیط بان به »شهروند« گفت: »محیط بان زخمی لب 
و فکش آسیب دیده و روز جمعه تحت عمل جراحی قرار 
گرفته و نمی تواند صحبت کند؛ او در بخش مراقبت های 
ه بستری اســت.«به گفته او ظهر جمعه، بعد از انتقال  وی
محیط بان زخمی به بیمارســتان گلستان الهیجان زاده، 
مدیرکل محیط  زیست استان خوزستان به دیدنش رفت 
و از نزدیک پیگیر وضعیتش شــد: »آقای الهیجان زاده با 
رئیس بیمارستان و پزشکان جلسه ای ترتیب داد تا هر گونه 
امکاناتی نیاز بود، از بیمارستان های دیگر تأمین شود. مسأله 
سالمت این محیط بان است و ســازمان تمام هزینه های 

درمان او را تقبل کرده است.«
عسگری در جریان ماجرا هست که چطور محیط بانان 
توی خــودرو سرشــان را خم کردنــد و پنــاه گرفتند: 
»شکارچیان ناگهان آمده بودند و هنوز شناسایی نشده اند. 
آنها دو مرتبه به خودرو تیراندازی کردند. محیط بان احمدی 
که در این درگیری زخمی شد، تا ساعت چهار عصر جمعه 

در اتاق عمل بود تــا جلوی خونریزی زخمی را که نزدیک 
به ریه بود، بگیرند. خوشبختانه رفع شد. حال عمومی اش 
خوب است اما قرار شده از آن وقت به مدت 72 ساعت در 

سی سی یو باشد.«
قی و گریزی در کار نبود ت

علی رزاقی، رئیس اداره محیط  زیســت شهرســتان 
امیدیه، یکی از کســانی اســت که  صبح جمعه در آن 
خودرو گشــتزنی بود. آنها با خودروی وانت مزدای اداره 
محیط زیست در مناطق روستاهای گرگری و گدارچیتی 

از روستاهای دهســتان آســیاب از توابع بخش مرکزی 
شهرستان بنای گشتزنی داشتند که حادثه اتفاق افتاد. او 
در گفت وگو با »شهروند« ماجرای آن روز را شرح می دهد: 
»گشت و کنترل همیشه در روزهای تعطیل بیشتر است. 
ما هم صبــح جمعه برای ماموریت بــه جایی رفته بودیم 
که یک شکارگاه اســت؛ محل زندگی پرنده حمایت شده 
«. همین هم شــکارچیان مجاز و غیرمجاز را به این  »درا
منطقه می کشــاند، به خصوص در روزهای تعطیل.« به 
جز او و محیط بان زخمی، مهدی آذرشب و عباس علیان 
هم دو محیط بان دیگر حاضر در این خــودرو بودند که از 
این درگیــری رهایی یافتند. رئیس اداره محیط زیســت 
شهرســتان امیدیه می گوید که اتفاق آن روز صبح خیلی 

ناگهانی بود و همه را شوکه کرد: »در حال گشتزنی بودیم 
که خودروی ناشناسی جلومان درآمد. بدون این که معلوم 
شود اصال چه اتفاقی افتاده، ناگهان از فاصله 50 متری به 
سمت ما شروع به تیراندازی کرد. کالشینکف داشتند. تیر 
که می زدند چندتایی هم به خودرو خورد و ردش ماند. ما 
ســرمان را دزدیدیم اما خودرو را نگه نداشتیم. محیط بان 
احمدی که سمت شاگرد نشســته بود، از چند ناحیه تیر 
خورد. آنها چندین و چند گلوله شــلیک کردند و متواری 
شــدند. دیگر هیچ اثری از آنها ندیدیــم؛ اصال هیچ اثری 
نبود و نفهمیدیم که بودند.« چنین درگیری ا در امیدیه 
اصال سابقه نداشت: »ما ایستاده بودیم که این خودرو سر 
رسید. ایستاده بودیم تا مثل روزهای دیگر دوربین کشی 
کنیم؛ اما ناگهان شــلیک کردند. ترسیده بودیم. طبیعی 
اســت که بترســیم؛ اصال تعقیب و گریزی در کار نبود و 
چنین درگیری ا هیچ  وقت در امیدیه ســابقه نداشت.« 
تنها اطالعاتی که درباره شــکارچیان داده شده این است: 
خودرویی که افراد حمله کننده مورد اســتفاده قرار داده 
و 405 نقره ای بود؛ ولی هدف این اقدام و این که  بودند یک پ
افراد حمله کننده شکارچی بوده اند یا خیر، مشخص نیست.

جایــی کــه تیرانــدازی در آن اتفاق افتــاد، منطقه 
حفاظت شده نیســت، جزو مناطق آزاد است؛ هم زمین 
کشاورزی، هم روستا و هم شــکارگاه. وقتی متوجه حال 
محیط بان احمدی شــدند، آمبوالنس خبــر کردند؛ تا 
بیمارستانی که در اهواز است، 30 کیلومتر راه بود. »اول 
بردندش بیمارستان نفت امیدیه و بعد هم رفت گلستان 
اهواز. روز اول به هوش بود. کمی هم حرف زد اما االن دکتر 
منع کرده که حرف بزند. حالش فعال مشخص نیست. گفته 
بودند حالش خوب است اما بعد از عمل، به دلیل مشکالت 
تنفسی کارش به  آی سی یو کشید. فقط باید دعا کنیم که 

زودتر خوب بشود.«

جناب آقاى دکتر مجید رضائیان
ل مغفرت کرده و  ال برای ایشان  لیت گفته و از خداوند مت شت برادر گرامیتان را تس ه درگ ضای
لت می نماییم ضمنا مراسم ترحیم شادروان محمدرضا  برای شما و خانواده بزرگوارتان صبر جمیل مس
جدالرضا برقرار  18:3 الی  تاری  در  خرمشهر،  نیلوفر، مس اعت  یان س رضا

می شود.
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شهروند از زندگی دانشجویان رتبه یک گزارش 
رانند و دورقمی دانشگاه های برتر ایران که به سختی روزگار می گ
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رداو  ه و شا ویان ن به دانش
ویان و  از  ایر دانش انن 

ت تحصیل ا فار ا

یر ه های ف ن

تیراندازی شکارچیان مسل به کالشینک در امیدیه خوزستان به خودروی حامل محیط بانان

ان ا  ی  م حی بان ا ه ز بر ت 
: چنین درگیری با شکارچیان در امیدیه سابقه نداشت شهروند یس اداره محیط زیست امیدیه در گفت و گو با   ر

پدر: کشاورز. مادر: خانه دار. بچه ها: زیاد. خانه: 
نان خورها آنقدر هستند  کوچک و بی پناه و 
های دانشجو نرسد. تهران رفته که چیزی به 

ته: دکترای علوم سیاسی.  رتبه: یک. رش
دانشگاه: تهران

. رشته: شاگرد اول ارشد مهندسی  رتبه: 
شیمی. دانشگاه: شری

ی ورزشی.  د فیزیولو 1. رشته: ارش رتبه: 
دانشگاه: تهران

ی.  ته: بیومکانیک ورزش رتبه: 13. رش
دانشگاه: تهران

د مهندسی نفت.  ته: ارش رتبه: یک. رش
دانشگاه: امیرکبیر

ی. د اکوهیدرولو ته: ارش . رش رتبه: 
دانشگاه: تهران

ی.  د اکوهیدرولو ته: ارش . رش رتبه: 
دانشگاه: تهران

و تــرس از آبرو، »نــام« را پنهان می کنــد. نام های 
دانشــجوهای نخبه ای که هر کدام یک روز از شهری 
به تهران آمدند با رتبه های برتر، به دانشگاه های برتر 
رفتند، برتر ماندند و زندگی در ادامه، برترشان نکرد. 
شاگرداول های دانشگاه های ایران، خیلی هایشان حاال 

تنها و درمانده اند و شب که می آید، فکر روزهای بعد، 
خواب را از چشم هایشان می دزدد. کار هم خودش را 
از آنها می دزدد، خانه و زندگی هم، خانواده های فقیر 
روســتاهای دور هم و بعد تمام شدن مهلت خوابگاه 
است و سایه جریمه که خودش را به تمامی و با همه 
زورش، پهن می کند روی اندام هــای باریک و البته 
درمانده شــان.  اینها روایت های روزگار جوانی و البته 
سخت آنهاست؛ روزگاری که روزی، امید نمی گذاشت 
به این بدی به آن نگاه کنند و حاال امید، ته کشیده است 

و کوچک است و بی رمق است و زندگی، رقت بار...
1 صفحه 

ناز محمدی|  |  ا

شهروند| با گذشــت دو روز از وقوع سیل در استان های 
شمال شرقی، تاکنون مر 2 نفر در سه استان گلستان، 
خراسان شمالی و رضوی تأیید شده است؛ اما آمار کشته ها 
و مفقودشدگان همچنان رو به افزایش است. در خصوص 
مفقودشدگان این حادثه هم آمارهای متفاوتی اعالم شده 
و احتمال افزایش قربانیان و مفقودشــدگان وجود دارد. 
با وجود این مفقود شدن یک پدر و پســر در شرق استان 
گلستان قطعی است و تالش ها برای یافتن آنها همچنان 
ادامه دارد. در استان خراسان رضوی هم جست وجوها برای 
یافتن مفقودشدگان این حادثه ادامه دارد. نیروهای امدادی 
این استان با استفاده از بالگرد تعداد زیادی از مفقودشدگان 
و افــراد گرفتار در ســیل را نجــات داده اند. این ســیل 

خسارت های زیادی هم به تأسیسات زیربنایی، واحدهای 
مسکونی و زمین های کشاورزی و باغی وارد کرده است و 
تیم های ارزیاب در حال بررسی و برآورد زیان های مالی این 
حادثه هستند. این در حالی است که اسحاق جهانگیری، 
معاون اول رئیس جمهوری خواســتار رســیدگی هر چه 
بیشتر و تالش حداکثری برای امدادرسانی به سیل زدگان 
استان های خراسان رضوی و گلستان شد. با آغاز بارش ها از 
بعدازظهر پنجشنبه گذشته در مناطق شمال شرقی و وقوع 
سیل و طغیان رودخانه ها در استان گلستان و حرکت این 
سامانه بارشی به سمت شرق، استان های خراسان رضوی 
و شمالی را هم درگیر کرد. شــدت بارش ها در شهرهای 

کالت، مشهد...

اد اق

وصی ها با دو وزیر پیشنهادی  خ
ت دیدار کردند  اد و صن اقت

ادزهر فساد 
! بیاوری

   صفحه 

یان ود کربا س
ادی اقتصاد یشن وزیر 

وز کس و کار  ان  از  
وز برای   دهن ای همه 

ت  چه ا

اری  تم حم شری
ت ادی صن یشن وزیر 

برای اص نرخ ارز
ار ت و و ا در شورای 

فریاد  زن

ا شاف  ر
ی اتا ایران ر

یات ا ا از  ادهای  ن
صوص با ب 

رقابت نابرابر دارن

ورز

تکاپو
لی برای فرار از ت

   صفحه 18

اون وزیر ورزش   حر های م
درباره محرومیت شجاعی و حا صفی 

فیفا را حسا کرد
  سخنگوی فیفا : از فدراسیون ایران 

توضی خواستیم

شهرونگ

1     صفحه 

بیا تو  ن ترس 
دات کام!
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تماشاخانه

 بیا تو 
 نترس 

دات کام!
     اولین سایت +18 مجاز راه اندازی شد! 

   تغییر صفحه پیوندها به سازمان نظام وظیفه!

   بشمار 3 روی ثبت نام کلیک کن وگرنه اضافه خدمت می خوری! 

   گالری عکس: مدل های جدید گتر شلوار و  تای کاله ! 

   اسم و فامیل خود را بگویید... بلندتر... داد بزن... دهنتو باز کن مگه نون نخوردی؟!... 

آهان حاال شد، حاال نام پدر...

   برای آشنا شدن با شرایط سربازی دو ساعت به همین صفحه خیره شوید!

   تا صفحه جدید باز می شه بی کار نشین 

بدورو به رو دست بزن به دیوار پشت سرت برگرد!

   سرباز محترم چرا برای ورود به این سایت از فیلترشکن استفاده کردی؟! 

یک دقیقه پامرغی برو و صفحه را دوباره رفرش کن!

#ویژه_پسرای_کچل #عمری_که_بر_باد_می رود #شهرونگ

صفحه روزانه طنز و کارتون  |   شماره دویست و شصت و دوم

telegram.me/Shahrvang :نشانی کانال تلگرام شهرونگ

shahrvang@shahrvand-newspaper.ir :ایمیل صفحه شهرونگ

راه اندازی سامانه اینترنتی اعزام به خدمت مشموالن!
بنگاه كاريا��

 قشنگ به زیرآوری 
چرخ نیلوفری را!

وحید                 میرزایی
طنزنویس

مثل همیشــه صبح که بیدار شــدم، به سمت 

آشپزخونه رفتم و نون خشک هایی که از دیشب 

مونده بود رو ســق زدم. بعد اومدم طبق معمول 

تــوی تلگرام و کانــال »کاریابــی و فرصت های 

شغلی تحصیلکرده ها« رو باز کردم و شروع کردم 

به خوندن: »به دو نفر دکتــرای اقتصاد کالن یا 

مدیریت اجرایی مسلط به امور منشیگری و تایپ 

نیازمندیم.«، »استخدام پنج ردیف شغلی در باغ 

پرندگان با سابقه کافی، متعهد و مسئولیت پذیر، 

فن بیان قوی، آشنا با مســائل خاص پرندگان و 

توانایی جا کردن کفترها. تحصیالت باالی فوق 

لیسانس. بدون بیمه«، »استخدام مشاور تحصیلی 

و پشــتیبان دانش آموزان کنکوری، تحصیالت 

لیسانس به پایین و داشتن ضریب جذب باال جهت 
جذب دانش آموز بیشتر.«

 این آخری نظرم رو جلــب کرد. نتایج کنکور 

اعالم شده بود و االن ذهن کل جامعه بعد از تعیین 

شــهردار تهران، معطوف به انتخاب رشته بود. از 

طرفی وقتی یــاد دوران کنکور خودم و مشــاور 

تحصیلی و اون موسسه آموزشی که هر چی کتاب 

آبی، سبز، قهوه ای، سورمه ای و صورتی خالخال 

یشــمی بود رو انداخت بهمــون می افتادم، دلم 

نمی اومد به نوجوونای امروزی خیانت کنم. اما خب 

وقتی یه سال بیکار باشــی و دوزار پول ته جیبت 

نباشه، دیگه باد گلوی ناشتا زدن، هیچ شأن نزولی 

نداره. واسه همین یک ساعت بعد، خودم رو برای 

انجام مصاحبه به موسســه آموزشی رسوندم. با 

صحنه عجیبی روبه رو شدم. نصف هم دانشگاهیام 

تو دانشگاه تهران و شریف رو اونجا دیدم که واسه 

مشاور شــدن سر و دست می شــکوندند. حدود 

6 ساعت تو صف وایســادم تا نوبتم شد. رفتم تو 

و جلوی مدیر موسســه نشســتم. بدون سالم و 

احوالپرســی گفت »رتبه کنکورت چند شد؟« 

پرسیدم »کدوماش دقیقا؟ لیسانس، فوق لیسانس 

یا دکترا؟« بدون توجه به سوالم گفت »ببین فروش 

خیلی مهمه. به ازای هــر دانش آموزی که برای 

موسسه جذب کنی 2درصد از شهریه مال خودت. 

هر کتاب سبزی که بفروشی 6درصد، آبی 5درصد، 

قرمز 4 درصد و زرد 2درصدش مال خودته. گفتم 

»باشه حاال، یواش. در مورد توانایی من در مشاوره 

و انتخاب رشته سؤالی نمیپرسین؟« جواب داد: 

»آهان خوب شد گفتی. به ازای هر دانش آموزی 

که دانشگاه دولتی قبول شه 5 هزار تومن، دانشگاه 

علمی- کاربردی 3 هزار تومن و دانشگاه آزاد 2 هزار 

تومن بهت داده میشــه. هر دانش آموزی هم که 

قبول نشه 30 هزار تومن از حقوقت کسر میشه.« 

پرسیدم»خیلی هم خوب. اونوقت برای هر انتخاب 

رشته چقدر از دانش آموز می گیرین؟« گفت»برای 

هر دانش آموز 700 هزار تومن در نظر گرفتیم که 

20 تومنش مال شماست.« گفتم»زیاد نیست؟ 

ضرر میکنید این طوریها.« متوجه طعنه ام شد و 

گفت» اگه نمیخوای بفرما بیرون.« گفتم»حاال 

عصبانی نشین. برای اطالعات خودم پرسیدم.« 

گفت »مجردی یا متأهل؟« گفتم»فعال مجردم 

اما با این حقوق مکفی که شــما میدین حتما در 

اولین فرصت سوییچ میکنم رو تأهل.« گفت»ببین 

ما  سال گذشته مورد داشتیم مشاور زنگ می زده 

به دانش آموز که وضع تحصیلیش رو بررسی کنه، 

نه که دانش آموز تو اتاقش مشغول درس خوندن 

بوده، خواهرش گوشــی رو بر میداشــته، بعد از 

مدتی فهمیدیم مشاور هر شب زنگ میزده و وضع 

خواهر دانش آموز رو بررسی میکرده. حاال اینش 

به ما مربوط نیست، مســأله اینه که دانش آموز 

افت کرده، از موسســه ما رفته و ما ضرر کردیم.« 

گفتم »نه حواسم هست، به شما ضرر نمیرسونم.« 

خیالش راحت شــد و گفت»یــه چک ضمانت 

500 میلیونی هم باید بدی.« گفتم »چه خبره!؟« 

گفت »ببین عزیزم جوونای دســته گل مردم رو 

می سپاریم به شما. کتاب های زرد و آبی و بنفشم 

که هست. باالخره ضمانت میخواد دیگه.« چند 

ثانیه نگاهش کردم و بــا عصبانیت اومدم بیرون. 

تو راه چشــمم خورد به بیلبورد توی خیابون که 

تبلیغ همین موسسه بود و نوشته بود» با کمترین 

هزینه به دانشگاه بروید. تضمینی.« زیرشم نوشته 

بود»درخت تو گر بار دانش بگیــرد / به زیر آوری 

چرخ نیلوفری را.« احساس نیلوفری رو داشتم که 

چرخش به زیر نیومده. درواقع هرچی که اومده به 

سمت باال بوده. نیلوفر... نیلوفر... 

مركز مشاوره

جابرحسین زاده
طنزنویس

»بمیر خوک کثیف! بمیر« پســر 4ســاله ام از 

اتاقش دوید بیرون و با شمشیر پالستیکی اش 

محکم کوبید توی ســرم و داد زد بمیر خوک 

کثیف. بعد هم ایستاد روبه رویم تا درد کشیدنم 

را ببیند. درد داشــت. تنها فرقش با شمشــیر 

واقعی این بود که نمی شد باهاش کسی را کشت 

یا الاقل پسرم هنوز این کار را باهاش نکرده بود. 

فکر کردم از این دردهای لحظه ای اســت که 

ناگهان تمام اعصاب بــدن را درگیر می کند و 

صدای زنگ می پیچد توی گوش آدم و بعد هم 

ول می کند. درد تمام نمی شد و جانور شمشیر 

به دست با آن نگاه دریده و وقیحانه اش زل زده 

بود توی چشمهام. ِکی و چرا این بال را سر خودم 

آورده بــودم؟ دســتش را گرفتــم و پیچاندم. 

شمشیرش افتاد زمین و خودش شروع کرد به 

داد زدن: »آی... دســتم شکســت... توروخدا 

شکســت... خوک کثافت... می کشــمت« این 

بچه، کوهی از غرور ســامورایی داشــت روی 

شــانه هاش و التماس کردنش هم بیشتر از دو 

سه کلمه طول نمی کشــید. وقتش بود آدمش 

کنم. از خودم که گذشــته بود، ولی بقیه مردم 

چه گناهی داشــتند که این هیوال چند  ســال 

دیگر رها شــود بینشــان؟ دســتش را بیشتر 

پیچاندم و چانه اش را محکم گرفتم و آوردم باال. 

»باید عذرخواهی کنی. فهمیدی پســرم؟ بگو 

اشتباه کردم پدر! بگو غلط کردم باباجان!... بگو« 

چشمهاش داشــتند خیس می شدند و نزدیک 

بود روش تربیتِی باســتانی ام کار کند که سارا 

حمامــش تمام شــد و آمد بیــرون. »آآآآی... 

دستم... مامان... به شوهرت بگو ولم کنه« سارا 

جای حوله قلنبه شده روی سرش را درست کرد 

و گفت: »ول کن بچه رو. خجالت بکش. سعی 

کن یه ذره آدم باشی، یه ذره« هیچ کس طرف 

من نبود توی این خانه. دست بچه را ول کردم و 

تا بخواهد چموش بازی دربیــاورد و فرار کند؛ 

جفت گوشــهاش را گرفتم و صورتش را آوردم 

نزدیک: »پســرم میخواد ازم معذرت خواهی 

کنه. مگه نه؟« سارا انگار زیاد از حمامش راضی 

نبود. همان طور که نگاه می کرد به ســقف و دو 

دستی موهاش را با حوله خشک می کرد جیغ 

تیز و ُکشنده ای سر داد: »ول می کنی بچه رو یا 

نه؟ یا بیام خودم؟« وقتــی زن آدم این طوری 

باهــاش صحبت کنــد، بچه هم حــق دارد به 

پدرش بگوید خوک کثیف. لج کردم و گوش ها 

را محکم تر فشــار دادم. آها، حاال داشــت درد 

واقعــی را تجربــه می کــرد. داد زد: »ولم کن 

توروخدا... جون میترا ولم کن« یخ کردم. سارا 

چشمهاش گرد شد و سرش با حرکتی آهسته 

نود درجه چرخید به طرفم. گفتم: »کی؟ میترا 

کدوم خریه؟« بعد هم رو کردم به سارا: »از این 

خاله ماله های مهدکودکشه؟« سارا با لب های 

غنچه شده گفت: »مهدکودک میره این بچه؟!« 

این چموِش بیش فعال اســم میتــرا را از کجا 

می دانســت؟ گوشــهاش را ول کردم که مثل 

فشــنگ در برود و صورتــش را قایم کند توی 

حوله مادرش. »هر وقت تو نیستی زنگ می زنه 

به میترا. براش شعر هم می خونه« از بینی سارا 

آتش مــی زد بیرون. عقده اُدیپ را دســت کم 

گرفته بــودم. آخرش هم زد ناکارم کرد. ســارا 

آهســته آمد جلو و دست کشــید روی سرم: 

»خب، شــعر هم می خونی بــراش پس؟ آره؟ 

بخون ببینم، بخون« جانور کوچک دورتر از ما 

ایســتاده بود توی چهارچوب دِر اتاق و با لذت 

نگاه می کرد به صحنــه ای که خلق کرده. نکند 

مرحله بعدی مان در چرخه تکامل این باشد که 

تبدیل بشویم به هیوال؟ صد یا دویست میلیون 

 ســال دیگر. پس چرا این یکی جهشی خوانده 

بود؟ سارا از آن حالت های دیوانگی داده بود به 

چشــمهاش و به طرز تحقیر آمیزی ســرم را 

نوازش می کرد. با صدای گرفته خواندم: »میترا، 

میترا، میتــرا... بــه زودی می کنم ِول، ســارا 
دِرپیت را«  

مطابق عرف، سارا باید بچه را می زد زیر بغلش و با 

یک چمدان کوچک می رفت در را محکم می بست 

پشت سرش و من می نشستم توی تنهایی خودم 

فرت و فرت سیگار می کشــیدم. ولی حاال نزدیک 

4ساعت است نشسته ام توی ایســتگاه اتوبوس و 

دارم مثل سگ از ســرما می لرزم. تابه حال سه نفر 

آمده اند ازم شیشه بخرند و پنج اکیپ دو نفره زورگیر 

جیب هام را گشته اند به امید پیدا کردن پول. 
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پایانصفحهبندی:

|  شهاب نبوی |   بعد از مدت ها که تا اینجاها زیر قرض بودم، تونستم 

بدهی هامو بدم. از فــرداش که دیگه دغدغه بدبختــی و طلبکار رو 

نداشــتم، همش به این فکر می کردم که اگه به حیوونا از بچگی یاد 

نمی دادند که شیر سلطان جنگله، خودشــون کیو به عنوان سلطان 

جنگل انتخــاب می کردند؟ اصال چرا گاومیش با اون هیکل نکره اش، نباید ســلطان 

جنگل باشه؟ یا چرا این همه تبلیغ منفی علیه الشخور می شه و حقوق حیوانیش رعایت 

نمی شه؟ اگه شایسته ساالری حاکم بود، گورخر با اون تیپش باید می شد مسئول ورزش 

حیوانات. راستی کی گفته شیر قویتره؟ تا حاال شیر جرأت کرده با پلنگ یا فیل سرشاخ 

بشه تا عیارش مشخص بشه؟ شیر اگه شیر بود، نمی شست تو خونه زنش بره براش غذا 

بیاره. زرافه رو بگو طفلکی؛ اگه از بچگی استعدادهاش رو پرورش می دادند، االن جای 

این که وایسه از اون باال لونه بقیه رو دید بزنه، برای خودش مایکل جردنی بود... خالصه 

نداشتن غم نون باعث شــده بود، این جور فکرها بیاد سراغم. سریع رفتم چندتا چک 

بی محل کشیدم، طلبکارها بریزند سرم، از دست این فکرای ناجور راحت شم.

بن بست

فلكه اول

|  سیدجواد قضایی|مامانم در نزده داخل شــد. سرم را گرفتم بین دو 

دستم و گفتم: »نمیام، نمیام. « تولد یکی از اقوام دعوت کرده بودند برویم و 

من سال ها بود که از تولد می ترسیدم. مامان گفت: »تولد نمی ریم، میریم 

روانشناس. « قبال وقت گرفته بود. همین که رفتیم داخل، آقای روانشناس 

من را نشاند روی صندلی راحتی روبه رویش و زنجیر نازکی را جلوی چشمانم به حرکت 

درآورد. چشمانم بسته شد اما صدای دکتر را می شنیدم که می گفت: »توی زمان برو عقب، 

خیلی برو عقب، االن بچه شدی، چی می بینی؟« حس کردم توی مایع غوطه ورم، گفتم: 

»بند نافمو گرفتم تاب می دم.« دکتر گفت: »بسه!خیلی رفتی عقب، یکم بیا جلو. « 5ساله 

شدم. تولد دختر خاله ام پرستو بود. مامان به هرکس می رسید می گفت: »حاال من چی 

بپوشم. لباسم قدیمیه« و جواب می شنید: »تو که خوبی، من اصال لباس ندارم!« گفتم: 

»مامان، همین دیروز رفتی سه دست لباس مجلسی خریدی.« مامان زد توی دهن و گردنم 

و حاال دارم گریه می کنم و از لباس مجلسی می ترسم. روز تولد پرستو گفت: »دلت بسوزه، 

من کیک تولد دارم. « زبانم را درآوردم و همان حرفی را که وقتی مامان دلش از کســی 

می سوزد گفتم. پرستو جیغ کشید: »ایکبیری خودتی«، مامان همین طور که دارد توی 

دهنم فلفل می ریزد به خاله می گوید: »سولمازو دیدی چه لباسی خریده ایکبیری؟« هر 

دو می خندند، خاله می گوید: »بریم یکم جلوشون برقصیم چشمشون دربیاد« بعد به هم 

چشمک می زنند. مامان حواسش نیست و نصف ظرف فلفل توی دهنم خالی شده. صدای 

ضبط آن قدر بلند اســت که پنجره ها می لرزند. مامان، خاله و طرفدارانشان دارند جلوی 

سولماز و دوســتانش یک جوری تکان می دهند که انگار برق سه فاز بهشان وصل شده. 

سولماز و دوستانش به تالفی بلند می شوند. مجلس منفجر شده. چشم، چشم را نمی بیند. 

پای یکی از حد مجاز بیشتر باال آمده و خورده توی سر پرستو، کمی خونریزی دارد، چشم 

یکی از بچه ها خورده به ناخن بلند. مجروح زیاد داریم. همه زیر میز پناه گرفتیم. صدای 

بلندی آمد. دکتر داد می زد: »بیدار شو عزیزم« و به پهنای صورت داشت اشک می ریخت. 

مامان گفت: »همین؟ یکم زیاده روی شــد قبول دارم، پرستو که با دوتا بخیه خوب شد. 

چقدر لوسی. « دکتر بغلم کرد و گفت: »پسر همسایشون بودم. اونی که ناخون رفته بود تو 

چشمش، منم چشم چپم مصنوعیه. « مامان دستم را گرفت و سریع رفتیم بیرون. 

اد اق
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یه مجبور به  ا    مخابرات با دستور قوه ق
و هوشمند شده است ساماندهی خ


