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شال سرخ بر گردن 
 پایان ۳۰ ساعت آقای راک
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از اکباتان فقط یک اسم مانده
ور کرد هنم خ  سازنده شهرک اکباتان:  نخستین بار که ساختن شهرک به 
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پسر همسایه توى کوچه ایستاده بود و هى 
پشت ســر هم چیزى را ســمت پنجره خانه 
پرت مى کرد. انگار به شیشــه سنگ مى زند، 
اما چیزى به شیشه نمى خورد. ما همه پشت 
پنجره ایستاده بودیم و او و حرکات عجیبش 
را تماشا مى کردیم. خانم باجى هم باالخره از 
روى صندلى اش بلند شــد و آمد ایستاد کنار 
ما. پرسید این پسر داره چى کار میکنه؟ شیشه 
میشکنه؟ برادرم گفت:   «سردرنیاوردیم. چیزى 
که به شیشــه نمى خورد.» خانم باجى دوباره 
کمى پسر همسایه را تماشــا کرد و سرانجام 
طاقت نیاورد. پنجره را باز کرد و گفت: «هوووى، 
چى کار دارى مى کنى؟ شیشه ما را مى خواهى 
بشکنى؟ االن زنگ مى زنم پلیس بیاید ببردت 

کانون اصالح و تربیت.»
پسر همسایه دستش را پایین آورد و گفت: 
«من کــه کارى نکرده ام. فقــط دارم تمرین 

سنگ اندازى مى کنم. همین.» 
خانم باجى گفت: «تمرین هم نباید بکنى. 
سنگ بخورد به شیشه من، چه تمرین باشد 

چه واقعى من دمار از روزگارت درمیارم.»
پسر همسایه گفت: «ولى من اصال سنگى 

پرتاب نمى کنم که چیزى بشکند.» 
خانم باجى پرســید: «یعنى بــدون پرتاب 
سنگ تمرین ســنگ اندازى مى کنى؟ من را 

ساده فرض کرده اى؟ عجبا.» 
پســر همســایه جواب داد: «چطور عضو 
تیم ملى تیراندازى با تفنــگ مى تواند بدون 
فشــنگ و با تفنگ خالى تمرین کند و برود 

مسابقات جهانى؟ بعد من نتوانم؟» 
خانم باجى عقب نشینى کرد و گفت: «ببین 
پســرم. خب این درست اســت که ما باید در 
شرایط اقتصادى کنونى حال و روز هم را درك 
کنیم و با کمبودها و محدودیت ها بسازیم. اما 
دلیل نمى شود به خاطر کمبودها آزاد باشیم 
ژست تهدیدآمیز داشته باشیم. شما مى توانى 
به ســمت دیوار روبه رو تمرین سنگ اندازى 

بدون سنگ کنى.»
پسر همسایه گفت: «اگر این طور بود آن عضو 
محترم تیم ملى تیراندازى هم باید مى نشست 
روى مبل خانه شان و تمرین مى کرد. فشنگ 
نیست اما ایشان باید ژست تیراندازى را کامل 

بگیرد. من هم البته از این امر مستثنى...»
خانم باجى برآشفت  و فریاد زد: «پس همانجا 
بایست تا من هم بیایم تمرین گوش کشى کنم. 
چنان گوش از بناگوش سرخ شده ات را بگیرم 
در دســت بچرخانم که یک فریاد آخ مجازى 

شیرین نثارم کنى.» 
برادرم گفت: «خانم باجى جان.مقابله باید 
پایاپاى باشد. شــما باید گوشش را به صورت 
مجازى در دست بگیرى و ایشان هم به سبک 
عضو تیم ملى تیراندازى به صورت مجازى درد 
بکشد. بعدش هم این حرف ها را بگذارید کنار. 
برویم ناهارمان را بخوریم که این کباب ســرد 

شد و بوى آن هوش از سرم ربود.»
همه رفتیم توى آشــپزخانه. پسرهمسایه 
هم پله ها را دوتا یکى دویده بود باال. اما خبرى 
از کباب در دیس نبود. همه برگشتند سمت 
پسر همسایه. گفت:«من که اصال دیرتر از شما 
رســیدم.» صداى روح آقاجان را شنیدیم که 

گفت: «آخ که چه خوشمزه بود.» 
خانم باجى گفت: «باز تو دلگى کردى مرد؟» 
روح آقاجان جواب داد: «دلگى کدام اســت. با 
خودم گفتم امروز که همــه چیزتان مجازى 
است به صورت تخیلى غذا بخورید بلکه حال 
واحوالتان یکسان سازى شود. بعدش هم مگر 
همه مقامات ومسئوالن این روزها نمى گویند 
مصرف گوشت برایتان بد است؟ خب من هم 
خواستم کمتر به بدنتان صدمه بزنید و همه اش 

را خوردم.»

زوج جوان: چادر مسافرتی خوب سراغ ندارید؟!
     خودروی داخلی: یه کم کوچیکم اما توم جا می شید!                                                 اختالسگر: به درد شماها که نمی خوره، بدید من زودتر کارم راه بیفته!

     یک مسئول: فعال گل و شیرینی و حلقه اش رو بخرید، باقیش رو خدا بزرگه!                                                مشاور امالک: یه سه میلیون دیگه بذارید روش، یه مورد خوب سراغ دارم!
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رئیس جمهور چین: 

 نوموخوام بهم گاز
 و گازوئیل مجانی

هم بده!

وزیر انرژی سعودی:  

 هر بشکه نفت
 یک بشکه
بنزین رایگان!
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 یک ســاعت دو دقیقــه کــم! 
| کم کم داریم به ســال  م ا ا  مد |ا
نو نزدیک میشــیم و باید خودمــون رو برای 

حوادث جاده ای آماده کنیم! سال پیش به گفته 

مسئولین راهنمایي و رانندگي در ایام تعطیالت عید و با شروع 

موج ســفرهاي نوروزي ما هر 58دقیقه شــاهد یك كشته در 

جاده ها بودیم! یعني همانطور كه ابر و باد و مه و خورشید و فلك 

در كارند تا ما ناني به كف آریم و به غفلت نخوریم، برنامه ریزي ها 

و جاده  غیراســتاندارد و خــودروي داخلي و ســرعت باال هم 

در كارند تا مــا جاني از كف بدهیم و به نكبت بمیریم! البته من 

شخصا آدم خوشبیني هستم و سعي مي كنم همیشه نیمه پر 

لیوان رو ببینم حتي اگه لیوان خالي باشه! حتي اگه لیواني اصال 

وجود نداشته باشه! حتی اگه لیوان از لبه میز افتاده باشه پایین 

و خرد و خاکشیر شده باشه. مثال به همین قضیه هر 58دقیقه 

یك كشته به نظر من باید به چشم یه دستاورد نگاه بشه و بریم 

توي كتاب گینس ثبتش كنیم. خــدا میدونه براي این كه این 

ركورد زیر یك ساعت بمونه، چه خون دل هایي خورده شده! چه 

پرایدهایي تولید شده و چه سبقت هاي غیرمجازي گرفته شده! 

اصال امسال یكي از تفریحات خانواده ما در مسیر سفر همین بود. 

یعني مثال ساعت 7 و 2دقیقه صبح كه از دِرمنزل راه مي افتادیم، 

شروع مي كردیم به شمردن دقیقه ها تا ساعت هشت بشه! این 

شكلي: حاال هفت و سه دقیقه... حاال هفت و چهار دقیقه... هفت 

و پنج دقیقه... هفت و شــش دقیقه... حاال هفت و هفت دقیقه 

و... هفت و پنجاه و نه دقیقه و هشت تمام! هووووووووووراااااااااا.... 

تصادف نكردیم! هوووراااااا چپ نكردیم! هــوووووووورااااااا ! زنده 

موندیم! هووراااا! نمیدونید این كار چه هیجان و نشاطي به آدم 

میده، یه جور اســترس خیلي خیلي شــیرین همراه با امید به 

زندگي! همچین یه حس مبهمي بین خوف و رجا كه هرچي 

شما ماشــینت ایراني تر و غیرایمن تر باشــه، این شور و نشاط 

چندین و چندبرابر میشــه. از دیگر مزایاي این سرگرمي اینه 

كه شما اصال متوجه طول مسیر نمي شید و خستگي و كسالت 

ناشي از سفر جاده اي رو به شدت كاهش میده. من اسم این بازي 

رو گذاشتم »این 58دقیقه لعنتي«، با این بازي ما مسیر تقریبا 

800كیلومتري اصفهان تا شمال رو با اون همه ترافیك به راحتي 

و به یك چشم به هم زدن پشت ســر گذاشتیم و شاید باورتون 

نشه ولي اون 18ســاعتي كه توي راه بودیم، برامون به كمتر از 

یک ساعت طي شد، اینقدر كه خوش گذشت بهمون! یعني هر 

پیچي رو كه رد مي كردیم، مي گفتیم االنه كه مثال توي 58دقیقه 

سوم ترمزمون نگیره و بریم ته دره، بعدش كه نمي رفتیم ته دره 

كلي حال مي كردیم! هر سبقتي كه مي گرفتیم، مي گفتیم االنه 

كه یه خاور با ســرعت غیرمجازي بیاد از رومون رد شه، بعدش 

كه رد نمیشد، از این كه 58دقیقه مون خراب نشده، كلي عشق 

مي كردیم! خالصه مي خوام بگم كه همچین تفریحات سالمي 
داریم ما ایرانیا، باید   قدرشونو بدونیم.

ا زا

زوج جوان: چادر مسافرتی خوب سراغ ندارید؟!

عربستان به دنبال مشتریان بزرگ نفتی ایران

وزیر انرژی سعودی:  

بنزین رایگان!

رئیس جمهور چین: 

نوموخوام بهم گاز
و گازوئیل مجانی

هم بده!

حاشيه نوي� يکيادداشت

حاشيه نوي� ۲

نبه نکنید فا رشته ها را  یا!  ای ایران برای ایران بماندقای  اریم   بگ

تیاری! ین می کنند نه با قا خانم ب قیمه نه با 

الناز محمدى
روزنامه نگار

شاهکارهاى صداوســیما یکى یکى از 
راه مى رســند، آن هم با استفاده از مردمى 
که خود قرار اســت از صداوسیما خوراك 
فرهنگى بگیرنــد. اگر تــا همین یکى دو 
 سال پیش، صداوســیما درباره بسیارى از 
مســائل فرهنگى و اجتماعى روز ایران که 
موافقان و مخالفان خود را داشت، سکوت 
مى کرد یا موضعگیرى پررنگى درباره آنها 
نداشت، حاال داســتان عوض شده. بعد از 
پخش سریال «بچه مهندس» که آشکارا 
«کودك همسرى» را تبلیغ مى کرد و خدا را 
شکر پخشش به تازگى تمام شده، حاال نوبت 
به «على ضیا» و برنامه پرســر و صدایش، 
«فرمول یک» رســیده، آن هم این بار با رو 
کردن یک شــاهکار که در دو روز گذشته، 

داد از نهاد خیلى ها درآورده است. 
برنامه فرمول یک، چندشب پیش میزبان 
خانواده اى بود که قــرار بود زن آن خانواده 
به عنوان چهره مردمى ســال، نامزد شود و 
دلیل؟ برگشــتن زن به زندگى با شوهرى 
که از شب اول عروســى تا سال ها بعد او را 
کتک زده بود و بعد از 27بار طالق، دوباره به 
آن زندگى برگشته است. على ضیا، مجرى 
برنامه مدام تعجبش را نشــان مى دهد از 
این که چطور یک زوج 27بــار از هم جدا 
مى شوند و باز به زندگى شان برمى گردند. 
او با چشــم هایى باز از تعجب، از شوهر این 
زن و در حضــور دو فرزند آنها که کودکند، 
مى پرســد که کتکش مــى زدى؟ همه 
طالق ها به خاطر کتک زدنش بود؟ و مرد با 
سرى افراشته و خونسردى خاصى مى گوید: 
«بله، کتکش مى زدم، بله کتکش مى زدم.» 

و بعد سوال ها از زن شروع مى شود و تقدیر 
کالمى از او که با وجود این خشونت عریان، 
باز هم به خانه برگشــته و کیان خانواده را 
حفظ کرده است! این خالصه ماجراست و از 
زمانى که ویدیوى این برنامه در شبکه هاى 
اجتماعى دست به دست مى شود، واکنش ها 
و انتقادهاى تندى را به دنبال داشته است.  
اگر سیاست هاى کلى سازمان صداوسیما 
و نگاهى که به مفهــوم زن و خانواده دارد 
را  کنار بگذاریم، ســوال اصلى از على ضیا، 
تهیه کننده و مجرى برنامه فرمول یک است. 
این که چطور و بر چه اساســى او و احتماال 
تیم مشــاورانش، چنین موضوعى را جزو 
موضوعات جالب به حســاب آورده اند؟ در 
زمانى که بیشتر تالش ها براى قانونى کردن 
مجازات خشونت هاى خانگى و اجتماعى 
علیه زنان به درِ بســته مى خــورد، الیحه 
تأمین امنیت زنان که قرار است تنها قانون 
مصوب بــراى کم کردن خشــونت هاى 
نگران کننده علیــه زنان در ایران باشــد 
هفت سال اســت که در قوه قضائیه خاك 
مى خورد و 41 ماده مفید آن حذف شده، 
آمارهاى  سال 95 نشان مى دهد استان هاى 
تهران، خراسان  رضوى و اصفهان به ترتیب 
داراى بیشــترین گزارش هاى ثبت شده 
به ترتیــب 17083، 7385 و 6483 مورد 
بوده و البته در شرایطى که حرکت ها براى 
مقابله با خشونت خانگى الك پشتى است 
و سخت، پخش چنین برنامه اى و با چنین 
رویکردى چقدر ضــرورت دارد؟ آیا چنین 
مصاحبه اى و شــوخى کردن با خشونت 
خانگــى، جز عادى ســازى کتک خوردن 
زنان توسط شوهرانشــان و بازتولید گزاره 
«زن خوب، زن تحمل گر» است؟ حاصلى 

خواهد داشت.
ادامه در صفحه 

پنج روز پیش بود که یک کلیپ عجیب با ریتم و موسیقى قطعه 
مشــهور «اى ایران  اى مرز پر گهر» روى یکى دو سایت قرار گرفت 
و در تعطیالت آخر هفته بشــدت مــورد تعجب و اعتــراض قرار 
گرفت. سرودخوانى آهنگین چند نوجوان که به  جاى بازخوانى اثر 
مشهور اســتاد بنان، شــعر دیگرى مى خواندند: «اى ایران  اى مهد 
عاشقان/ ســرزمین صاحب الزمان/ خاکت مجنون خیز مادر است/ 
حاصلخیز از عشق حیدر است» تا جایى که مى رسد به: «قلب ایران 
مشهدالرضاست/ عشقش رمز اتحاد ماست/ هر کس با مهرش به سر 
کند/ تیغش بر دشمن اثر کند/ تا قیم وطن ابالحسن امام رضاست/ 
نور ایزدى همیشه رهنماى ماست». جدا از این که متن خوانده شده 
با این ملودى عجین شده اســت یا نه، متن ترانه هم ایرادات شکلى 
و محتوایى جــدى اى دارد. در انتهاى این فتوکلیپ ســه دقیقه و 
50 ثانیه اى نوشته شده اســت: «معاونت تبلیغات اسالمى آستان 
قدس رضوى». معاونتى که در سند چشم انداز بیست ساله آستان 
قدس رضوى قرار است عالى ترین مرکز تبلیغى براى اشاعه سنت و 
سیره رضوى باشــد و با مطالعه و سنجش نیازهاى فرهنگى زائران، 
برنامه هاى متنــوع فرهنگى و مذهبى براى زائــران و مجاوران امام 

رضا(ع) برنامه ریزى و اجرا کند.
از زمان انتشار غیررسمى این کلیپ  -گویا براى ایام دهه فجر تهیه 

شده بود- واکنش هاى منفى گســترده اى در فضاى مجازى شکل 
گرفته و کاربران بسیارى تغییر این ســرود خاطره انگیز را ناپسند و 
توهین آمیز تلقى کرده اند؛ مثال میالد عظیمى، ایرانشناس، یادداشت 
مفصلى نوشته و در بخشى از آن تذکر داده است: «اى ایران یک سرود 
عادى نیست. بازیچه کودکان کوى نیست. این سرود بزرگ و بزرگوار 
است. بخشى از خاطره مشترك ملت ماست. با روح ملت ما درآمیخته 
است. محبوب دل و آرام جان مردم است. گلبانگ سربلندى و نشید 
عشق است. آواز افتخار و فریاد غرور ملى است. سرود وحدت و انسجام 
ملى  است. سایه به شعرش انتقاد داشت اما شعرش بى عیب باشد یا 
عیب ناك به دل مردم نشسته و آن را پذیرفته اند و به خاطر سپرده اند. 
قبول ملت ایران کیمیاى این مس شده است.  اى خوش آن نغمه که 
مردم بسپارند به یاد! مردم، با هر مرام و مسلکى، با هر سیرت وسانى، با 

شنیدنش، به عشق و احترام ایران برمى خیزند».
«کاور»کردن در موســیقى اتفاق تازه و بى سابقه اى نیست بلکه 
سال هاى  سال است که در همه بخش ها و دسته بندى هاى موسیقایى 
چنین اتفاقى رخ مى دهد؛ اما اجراى این ایده با یکى از مهمترین آثار 
ملى-میهنى و میراث شنیدارى ما که همین  سال گذشته در فهرست 

آثار ملى کشور ثبت شد، از آن تصمیم هاى حاشیه ساز است.
ادامه در صفحه 

روش نادرســت فرهنگســازى یا ارایه غلط اطالعات یا حتى 
ایجاد جنگ روانى در بستر داســتان هاى عوامانه و شاهد آوردن 
از متخصصى که متخصص نیست و ســلبریتى هایى که میزان 
سوادشــان همواره مورد ســوال بوده و سندیت بخشى الکى به 
آن چه که مى خواهد به خورد خلق اهللا داده شود، همواره از عوارض 
و اشتباهات رسانه هاى داخلى ما بوده است؛ چه صداوسیما، چه 

خبرگزارى ها و چه حتى تریبون هاى خاص! 
این که در اخبار رادیو پیام، پس از رسیدن قیمت کاهو به 15هزار 
تومان بگوییم خطرناك ترین باکترى در برگ هاى کاهو زندگى 
مى کند که تنها راه حل آن  تابش اشعه رادیواکتیو است که آن هم 

مى تواند مضراتى در پى داشته باشد، هنر نیست.
این که بهنوش بختیارى را پس از باال رفتن قیمت گوشت 
در تلویزیون بیاوریم و بگوید چه بهتر که گوشــت گران شد، 
مردم گوشــت نخورید. گیاهخوارى را ترویج بدهید!... و بعد 
عکس هاى این سلبریتى از در و دیوار فضاى مجازى باال برود 
که در حال بلعیدن انواع غذاهاى الکچرى و گوشــتى است 

هنر نیست.
این کــه پس از توصیه صداوســیما به نخوردن گوشــت و 
نخوردن کاهو به دلیــل وجود باکترى اى کــه تنها با انرژى 
هســته اى از بین مى رود،  تلویزیون به سراغ انگلیسى ها برود 
تا از زبــان آنان به مردم ایران توصیه کند لباس هاى دســت 

دوم بخرند و بر تن کنند، هنر نیست.
اینها تمام اشتباهاتى است که از ســر بى تدبیرى و عجله و پر 
کردن کنداکتور برنامه ها با ســرتیترهاى مســئول پسند است. 
جالب این که این اشتباهات فقط از سوى رسانه ها نیست که تکرار 
مى شــود. این روزها در برخى از تریبون هاى دیگر هم به جویدن 
بیشتر غذا و علت چاقى و مضرات گوشت و شیوع انواع بیمارى ها 
پرداخته مى شود. اما یکى پیدا نمى شود که بگوید چرا با مردم رو 
راست سخن نمى گوییم. چرا براى آن کسى که در خرج روزانه و 
ماهانه خود مانده است و کاسه چه کنم چه کنم در دست گرفته 
است، راه حل ساده تر و سبک زندگى مناسب و راه هایى براى بهبود 
مستمر آن ارایه نمى کنیم. شاید نمونه عینى و بارز آن آگهى خاصى 
باشد که در رسانه هاى مجازى این روزها دست به دست مى چرخد. 
عکسى در مترو از خورشت قیمه با قارچ. قارچ مى تواند جایگزین 
مناسبى براى گوشت باشد. در ذیل تصویر از مردم خواسته شده 
که آن را امتحان کنند. به همین راحتى مى توان آن لقمه اى را که 
دور سر مى چرخانیم تا مردم را براى شرایط موجود مهیا کنیم، به 
لقمه اى سر راست و راحت الحلقوم تر تبدیل کنیم.(هر چند این 
موضوع را هم بسیارى به سخره گرفته اند و آورده اند که عبید زاکانى 
مى گوید:   «یکى پرسید قیمه به قاف کنند یا به غین؟ گفت :  اى 
برادر، غین و قاف بگذار که قیمه به گوشت کنند.» االن باید بگوییم 

که که قیمه را به قارچ کنند!)

   صفحه 
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ری  شهروند از قیم گذاری های عجی و
ادفی در بازارهای آنالین گزارش می دهد خودروهای ت

ییر آیا عده ای می خواهند با ت
ره انگیز را از سکه بیندازند؟ سرود خا

پراید تصادفی با سه چرخ
 ۲۰ میلیون تومان!

 بگذاریم «ای ایران»
برای ایران بماند

یادی از فداکاری 
محمدحسن امدادگر جوان 

هالل احمر در زمستان 
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آخرین ماموریت 
یک قهرمان
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بدین وسیله انتخاب شایســته جنابعالى از سوى مجمع عمومى و انتصاب توسط ریاست 
محترم جمهور را به عنوان رئیس کل سازمان نظام پزشکى کشور تبریک مى گویم.

 امیدوارم در سایه الطاف خداوند متعال و تعامل روز افزون جامعه پزشکى در مسیر تحقق 
اهداف واالى این سازمان ارزشمند و موثر در نظام سالمت کشور موفق و پیروز باشید.

ی جمعی هالل احمر ر یوندی، ر دکتر علی اص

جناب آقای دکتر محمدرضا ظفرقندی
رئیس کل محترم سازمان نظام پزشکی کشور

به بهانه شکسته شدن رکورد 
علی دایی توس آزمون
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چرا هیچ کس 
آتش بازی سردار 

را ندید؟

افزایش قیم ها و موج تازه 
توصیه های سالم  

   همین صفحه

قیمه نه با غین 
می کنند نه با قاف 

خانم بختیاری!


