
گاردریل: »تازه حق 
شکایت از دانشجویان 

هم برا من محفوظه!«

#قضیه_حل_شد #مرسی_محققان #شهرونگ

    یک مسئول: »دیدید بی تفاوت نبودیم و جبران کردیم!«
    خانواده قربانیان: »مرسی، فکر می کردیم یه چیزی هم باید دستی بدیم!«

     دانشگاه: »سعی کردیم از بین مسئوالن کسی اخراج نشه
 تا تلفات حادثه به حداقل برسه!«

    یک کارشناس: »اینا دیگه باتجربه شدند، درست نیست بذاریم شون کنار!«
    اتوبوس حادثه: »الاقل من رو مجازات کنید، داغ خانواده ها کمتر بشه!«

    مردم: »کی؟ کدوم؟ چه زود گذشت!«

خانواده قربانیان حادثه دانشگاه آزاد می توانند از بیمه  دیه بگیرند

www.shahrvand-newspaper.ir
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شهر زیبا

پراکنده از سینما و تلویزیون

حسام حیدری
طنزنویس

ســینمای ایران درحال حاضر به دو بخش 
کلی: »حمید فرخ نژاد با شــلوارک در خارج 
از کشــور« و »نوید  محمدزاده درحال دعوا 
کردن در حاشــیه شهر« تقســیم شده که 
در آستانه جشــنواره فجر، گروه اول درحال 
 تمارض، وقت کشــی و نرساندن خودشان به 
جشنواره و در عوض خیز برداشتن برای اکران 
نوروز هستند و گروه  دوم دو سال فیلمشان را 
خوابانده اند که باالخره یک جوری تو جشنواره 
راه پیدا کنند. این همه اختالف ســلیقه  در 
فیلم ها درحالی وجود دارد که آن وسط یک 
مقداری پول کثیــف و رانت و پول نفت و این 
چیزها هم هســت  که معلوم نیســت برای 

کیست و از کجا آمده و آمدنش بهر چه بوده.  
با ایــن تحلیل کلی که از ســینمای ایران 

داشتیم، می رویم سراغ اخبار:   
خبر خوب این که آقــای کیمیایی مجوز 
ساخت فیلم جدیدش با اسم »خون می شود« 
را گرفته. همین اسم  نشان می دهد که شاهد 
تحول در آثار اســتاد کیمیایی هستیم و این 
بار از بحث در مورد چاقو و دیالوگ »یکی  باید 
پیدا شه یه جوری کلکمو بکنه« گذشته و واقعا 
خون اساسی راه می افتد که جا دارد این وضع 
را به  تمام عالقه مندان سینما بخصوص استاد 
خون بازی جناب تارنتینو که همچنان درحال 
ســاخت »روزی  روزگاری در هالیوود« است 
)و در آن جا هم ماجرا مربوط به قتل عام یک 
خانواده است و قرار است باز کلی  خون ریخته 
شود.( تبریک بگوییم. البته جناب کیمیایی 
یک مصاحبه هم گویا داشته اند و در بخشی از 
 صحبت هایشان در مورد نقش زن در آثارشان 
گفته اند: »نمی خوام به اثرم دســتور بدهم با 
زن ها کنار بیاید.« که  البته باید خدمت ایشان 
عرض کنیم که شــما چه دستور بدهی چه 
ندهی اثر شما با زن ها کنار خواهد آمد.  یعنی 
راهی جز این نیست. اثر شما که اثر است ما که 
صاحب اثر هم هستیم راهی جز کنار آمدن با 

زن ها  نداریم. 
اخبار جشــنواره فجــر را این طــور ادامه 
بدهیم که اخبار غیرموثق حکایت از رایزنی 
دبیر جشــنواره با جناب اصغر  فرهادی برای 
عضویت در هیأت داوران دارد. به این ترتیب 
و اگر ایشــان قبول کنند؛ جشنواره سخت و 
 گیج کننده ای خواهیم داشت و احتماال اسامی 
برندگان سیمرغ به صورت پایان باز و به این 
ترتیب اعالم  خواهد شــد: »سیمرغ بلورین 
بهترین کارگردانی تعلق می گیــرد به ....« و 

هیچ کس نمی فهمد به چه کسی تعلق  گرفته. 
خالصه چند تا از فیلم ها هم اعالم شــده 
ولی یک جوری است که اسمش را هرچیزی 
می شود گذاشت جز  خالصه. مثال در خالصه 
فیلم جدید مهدویان آمده: »خونه  افشین رو 
گشتن. خونه خواهر منو.  به شون نگفتی من 
کی ام؟ نگفتی چه کارایی از دســت  رفیقت 

برمی آد؟
 - بوی سیگار می دی. 
 - اینم گزارش کن« 

حاال افشــین که اســم دخترانه نیست و 
احتماال اسم شــوهر خواهر دوستمان بوده 
ولی انصافا این اسمش خالصه  نیست. حداقل 

بگید:   »یه چند تا دیالوگ منتشر شده« .
از تلویزیون هم بشنوید که جناب انصاریان 
باز هم جنجال به پا کرده و حاشیه ساز شده. 
این درحالی اســت که  مدیران شــبکه پنج 
برای حضور ایشان در برنامه به مدیران سیما 
تضمین داده و گفته بودند: »انصاریان پســر 
 خوبیــه ... قول داده دیگه شــیطونی نکنه.« 
ولی گویا این اتفاق نیفتاده و حاال قرار اســت 

انصاریان را بدهند هاپو  بخورد. 

در دوره جدید و فعلی زندگی بشــر روابط 
خانوادگــی و مفهوم خاندان تــا حد زیادی 
اهمیت خود را نســبت به گذشــته از  دست 
داده، اما هنــوز هم هســتند خانواده هایی 
که رســم و رســومات خاص خودشــون را 
دارن. خانــدان بزرگ ســاالر یکــی از این 
 خانواده هاست. از خدا که پنهان نیست در این 
خاندان رسم بر اینه که هر فرزندی که متولد 
میشه اســمش رو باید حتما مامان  مامانش 
یعنی مادربزرگ از طرف مادری انتخاب کنه، 
از شما چه پنهان که در اکثر موارد مادربزرگ 
با مشــورت و نظرخواهی از  خود پدر و مادر 
اینکار را میکنه و درواقع فقط اســم انتخابی 
اونا را اعالم عمومی میکنه. اما چشمتون روز 
بد نبینه! روز بد نبینه؟  خب شما به عنوان یک 
ایرانی قطعا چشمتون روز بد زیاد دیده و هنوز 
هم زیاد می بینه ولی به هرحال وقتی چند روز 
پیش  فرزند جدیدی در خانواده متولد شــد 
اتفاق نادری افتــاد. مادربزرگ گرامی بدون 
هماهنگی با پدر و مادر بچه اعالم کرد که باید 
 اســمش را بذارن »دالر«. خب اول همه فکر 
کردن شوخیه و خندیدن ولی بعد که معلوم 
شد خیلی هم جدیه، همه فامیل  دست به کار 

شــدن تا مادربزرگ را منصرف کنن. گفتن 
آخه اســم باید معنی و مفهوم داشته باشه. 
مادربزرگ هم جواب داد:   »دالر مفهوم داره، 

دالر یعنی با ارزش و ارزشمند.«  
گفتــن آخه مادر جــان حــاال دالر اخیرا 
این جوری شــده همیشــه کــه این طوری 
نیست، درســت نیست اســم بچه را بذاریم 
دالر؛  مادربــزرگ جــواب داد: »اخیرا دالر 
ارزشمند شــده؟ نخیر، دالر چند دهه است 
که همش درحال ارزشــمند شــدن بوده، 
درســته  گاهی موقتا کمی پاییــن میاد ولی 
در کل همیشه ســیر صعودی داشته و داره، 
اصال چه اسمی بهتر از دالر تا بچه اگه گاهی 
 توی زندگی نتونســت موفق باشه، بدونه که 
اون شرایط موقته و همیشه درنهایت میتونه 

پیشرفت کنه و بره باال.«  
گفتن مادرجــان اصال این حرفا درســت 
اما آخه این بچه ایرانیه، درســت نیست اسم 
خارجی بذاریم روش. مادربزرگ جواب داد:   
  »چطور این بچه همــون لحظه که دنیا اومد 
با »سامسونگ« و »اپل« ازش عکس گرفتید 
اشکال نداشت؟ حاال اســمش »دالر«  باشه 
اشــکال داره؟« گفتن اصال اینم درست ولی 

اگه اسمش دالر باشــه توی جامعه و مدرسه 
مســخره اش میکنن و دســتش  میندازن. 
مادربزرگ جــواب داد: »من خــودم چندتا 
بچه بزرگ کردم، فرقی نمیکنه اســمت چی 
باشــه یا چه شکلی باشــی یا از  چی خوشت 
بیاد، باالخره بقیه یه ســوژه ای پیدا میکنن 
که دســتت بندازن و مسخره ات کنن.« همه 
درحالی کــه خاطراتی از  زندگی شــون توی 
سرشــون درحال مرور بود ســکوت کردن 
و نمی دونســتن چــی بگن. باالخــره یکی 
گفت:»حاال چرا دالر؟ چرا  اســمش را نذارن 
یورو مثال؟« جواب شــنیدن که: »چون دالر 
یه جورایی ممنوعه، حتی گاهی اوقات اعالم 
قیمــت آزاد و لحظه ایش هم مجاز نیســت 
و خب هر چی ممنوع باشــه خــود به خود 
محبوب میشــه، االن اگه اســم این بچه را 
بذاریم دالر، فردا اگه  خواست توی انتخاباتی 
چیزی شــرکت کنه به خاطر اسمش میزان 
زیادی محبوبیت اولیه به دست میاره.« این 
چنین همه  ناکام موندن در عوض کردن نظر 
مادربزرگ و حتی به شــک افتادن که شاید 

اصال حق با اون باشه. 
*مخاطب   شهرونگ 

نام: دالر، نام خانوادگی: ساالر

تماشاخانه

صفحه آخر پنجشنبه  20 دی 1397 |  سال ششم |  شماره  1593

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/00

اتمامصفحهآرایی
16/30

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

shahrvang1@gmail.com :ایمیل صفحه شهرونگ

بهش بگویید برانکو دیگر زنده نیســت! |شهاب 
نبوی|  جام ملت های آســیا درحالی ادامه دارد که االن همه ما 
را به یک چشم دیگر نگاه می کنند. بعضی ها به این چشم نگاه 
می کنند که ما بسیار بی رحم و طرفدار فوتبال خشک و خشن 
هستیم و به صغیر و کبیر رحم نخواهیم کرد و هر تیمی جلوی ما بازی 
کند، پنج، شش تا راحت می خورد.  برعکس این دسته، بعضی ها هم مثل گزارشگر 
تلویزیون افغانستان با دیده ترحم به ما نگاه می کنند و دل  و باقی جاهایشان برایمان 
حسابی می سوزد که ما به خاطر وجود واحد آباژور در صداوسیما نمی توانیم همه  
آن چه آنها در تلویزیون می بینند را ببینیم. البتــه امیدوارم یک نفر لطف کند و 
بهشــان بگوید که ما جکی چان را هم دیده ایم و خودمــان دل مان نمی خواهد 
حواشی اســتادیوم را ببینیم. یک فیلم هم آمده بود که در آن بچه های تیم ملی 

داشــتند با توپ گلف هر بازی می کردند غیر از گلف. یکی دوتایشان 
هم داد می زدند آخ جون بیایید هفت سنگ بازی کنیم که یکی دیگر 
از بازیکنان بهشان گفت:   »خنگوال این توپ پینگ پنگه.« امیدوارم 

دیگر این کار تکرار نشود و وارد رشته هایی که در آن تخصص نداریم نشویم و در 
اوقات فراغت همان یه قل دوقل مان را بازی کنیم. نکته دیگر درباره جام این است 
که قرار شده به کی روش بگویند برانکو در آی سی یو بستری است و اگر جوابش را 
ندهی و تحریکش نکنی که زنده شود، به زودی دعوت حق را لبیک خواهد گفت. 
باشد که به این شکل فعال تمرکزش را از روی برانکو و اوکراینی ها بردارد و به فکر 
حریفان آینده باشــد. علی کریمی هم هنوز جمله قصار جدید نگفته. به محض 
رخ دادن چنین پدیده ای چندین کارشناس زبان فارسی را دعوت می کنیم و به 

تجزیه وتحلیل سخنانش می پردازیم.

جام ملت ها از نگاه دانشمند ایرانی

ehsanganji58@gmail.com|    احسان گنجي  |   کارتونیست |

|  بهزاد برخورداری یزدی*  |   طنزنویس|


