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بعدازظهر نشسته بودم زندگى پر از مالل 
این کبوترهاى خوش گوشت پشت پنجره 
رو نگاه مى کردم. این پرولتاریاى فلک زده 
هم عالمى دارن. آفتاب نزده بیدار میشــن 
و مى گردن دنبال دونه و ارزن و دم غروب 
مى گیرن مى خوابن تا باز بشه فردا. هر روز 
همینقدر عب سگ دو مى زنند دنبال زنده 
بودن. بهتر نبود که این شیشه ها مى رفتن 
کنار و من مى پریدم دو سه تاشــون رو یه 
جا مى خوردم تا یه معنایى بدم به زندگى 
تخیلى شون؟ اونم نه واسه رفع گرسنگى، 
از ســر تنوع، محــ غریزه. تــوى این 
احواالت بودم که دیــدم گنده بک رفته از 
تو انبــارى اون باکس قدیمــى بوگندو رو 

درآورده و با لبخند داره میاد سراغم. 
حدس زدم باز مرگش شــده باشــه. دو 
تا از ســیم هاى مغزش هســتن که طبق 
دســتور دکتر باید همیشــه از هم فاصله 
ین که بخورن به هم و  داشته باشــن، هم
جرقه بزنن استاد جنى مى شه و مى افته به 
جون من. پریدم برم زیر کابینت قایم بشم 

که متاسفانه حیوان دســت انداخت پامو 
گرفت. این گریزلى صدوبیســت کیلویى 
که ده دقیقه طول مى کشه نفس زنان بند 
کفشــش رو ببنده، موقع گیر انداختن من 

مى شه پلنگ.
درنهایت بى احترامى من رو چپوند توى 
باکس و رفتیم ســوار ماشین شدیم. چهار 
ساله نمى تونم به این بشــر حالى کنم که 
رو صندلــى عقب حالت تهــوع مى گیرم. 
نمى دونستم باز کدوم قبرستونى مى خواد 
ببرتــم. احتماال باز مى خواســت منو ببره 
پیش صابر خله که ناخونام رو از ته بگیره. 
نیم ســاعتى توى ترافیک بودیــم و یکى 
دوبار عق زدم تــا باالخــره رضایت داد و 
دم یه سطل آشــغال توى یه کوچه خلوت 
پار کرد. در باکــس رو باز کرد و زورکى 

نشوندم رو به پنجره.
یه خرده نگاش کــردم ببینم خلى ملى 
چیزى شــده باز؟ نمى دونم کى بشه این 
آقامنشــى و اصالــت خانوادگى مو بذارم 
کنارم و بپرم ســروکله ش و بزنم شتکش 
کنم. چنــد دقیقه واســتادیم و زل زدیم 
به منظــره دل انگیز ســطل زبالــه تا یه 
ماده گربه نیمه کور چندش خاکســترى از 
طبقه فرودست پیدا بشــه و دورخیز کنه 

و شیرجه بره تو آشــغاال و همزمان استاد 
ســخنرانیش رو شــروع کنه که ببین اینا 
واســه هر وعده غذا مجبورن با کله برن تو 
سطل آشــغال اونوقت تو ناز مى کنى واسه 
خوردن غذاى خارجى قــدر زندگیت رو 
بدون مرد عقده اى هلک و هلک من رو 
برداشته آورده که آینه عبرت ببینم. عقلت 
کجاســت رفیق؟من رو باید یکى کنى با 
این رعایاى بى اصل و نسب؟ آخه منى که 
مامانم پرشــین کت بوده و بابام راشن بلو، 
واقعا یکى ام با این هله هوله ها که نسبشون 

شاید به زنى ناجور در شهر بخارا برسد؟ 
منو نبین که گیر تو یــه ال قبا افتادم، ما 
ه دربار انگلیس  جد اندر جد میهمان ویــ
بودیم از وقتى الیزابت نوزده ســاله بود تا 
همین چند دهه پیــش. الى بدون حضور 
ماها ســر میز، شــام نمى خــورد. همون 
لحظه دو تا آدم الغر چر با کیســه هاى 
بزرگ اومدن سر وقت سطل آشغال و سر 
این که کدومشون دست بکنن توى زباله ها 
دعواشون شد. اســتاد با اون شکم و غبغب 
و با جثه اى به قاعده نهنگ ســفید، شروع 
کرد مثل ابر بهارى اشــک ریختن. استاد 
گریه کنــان و من تگرى زنان، برگشــتیم 

خونه.

عقده ای

فلکه اول
افخمی هســتم، کارشناس همه چیز!  |شــهاب نبوی| 

زندگی تخیلــی این جانب درحالی ادامــه دارد که بهروز 

افخمی دیروز پریروز گفت که بنزیــن را ۷۵۰۰ تومان و از 

آن طرف یارانه  را ۵۰۰ هزار تومان کنید.  این کارشــناس 

همه فن حریف خاطرنشــان کرد، هیچ کس مثل من نمی تونه 

توی همه چیز نظر بده.  بهروز باز هم نشــان داد که کال وقتی حوصله اش 

سر می رود، هیچ عالقه ای ندارد که بنشیند توی خانه و چهارتا  فیلم جدید 

ببیند تا به اطالعات سینمایی اش اضافه شود و دوست دارد سرک بکشد 

این ور و آن ور. از تهیه کنند گان گرامی ســینما  خواهش می کنم حتی اگر 

نمی صرفد هم به صورت دنگی یک پولی روی هم بگذارند و بدهند بهروز 

برود سر فیلم سازی اش و سر و  بدنش حسابی گرم شود و کاری با ادبیات و 

صادق هدایت و اقتصاد و بنز و یارانه و بحران شماِل قسمِت جنوبِی آفریقای 

مرکزی و   هرچی که هست نداشته باشد. عادل فردوسی پور هم بعد از این که 

کلی رأی این ور و آن ور شد و معلوم نشد کی به کیه، به حقش  رسید و جایزه 

بهترین برنامه صداوسیما را گرفت. او درحالی که بغض داشت گفت که من 

فرزند  رسانه ملی هستم و با من بدرفتاری شده. نکته ای که فردوسی پور با این 

همه هوش و ذکاوت بهش دقت نکرده، همین فرزند رسانه  ملی بودن است. 

باالخره همه  پدرها که مهربان نیستند. بعضی پدرها هم عصبانی هستند و 

اتفاقا دست بزن دارند. تازه بعضی  بچه ها را هم بیشتر از آن یکی ها دوست 

دارند. مثال بابای شــما، یعنی تلویزیون، دو تا پسر چشم رنگی اش یعنی 

احسان علیخانی و  محمدرضا گلزار را بیشتر دوست دارد و اصال با درازهای 
مو فرفری حال نمی کند.

شهر زیبا

پایان جشنواره پرحاشیه

حسام حیدری
طنزنویس

خب جشــنواره تلویزیونى جام جم 
صداوســیما هم بعــد از چالش ها و 

حاشــیه هاى فراوان و جابه جا شدن 

آرا تمام شد و جوایزش هم اهدا شد. 

البته تقریبا به هرکســى که تو سالن 

بود، یک جایزه اى اهدا شد و دوستان 

کارى کردند که کســى دست خالى 

از سر ســفره پر نعمت صداوسیما به 

منزل نرود. طورى که آدم با خودش 

فکر مى کند کــه اگر قــرار بود همه 

برنامه ها جایــزه بگیرند و یک جورى 

تقدیر شــوند، پس این همــه تبلی 

و رأى دادن و ایــن چیزها براى چى 

بود. ولى قهرمان اختتامیه بدون شک 

کارگردان تلویزیونــى برنامه بود که 

با پخش درســت تصاویر مدیر جوان 

شبکه سه در بین صحبت هاى عادل 

فردوسى  پور حجم زیاد جگر هاى خود 

را به معر نمایش گذاشــت و جلوه 

جدیدى از کارگردانــى تلویزیونى را 

رونمایى کرد. عادل هم مثل همیشه 

یک کمــى گالیه و یک کمى تشــکر 

قاطى زد و فرآیند نه ســی بسوزه نه 

کباب را در پیــش گرفت. از آن طرف 

محمدرضــا گلزار فقط تشــکر کرد، 

به خصــوص از درایت مدیــر جوان 

شبکه ســه. خبر شــوکه کننده، ولى 

صحبتى بــود که احســان علیخانى 

انجــام داد و اعــالم کرد کــه بعد از 

دوازده ســال دیگر ماه عسل نخواهد 

ساخت. خود انتشــار این خبر باع 

شد که شاخص شــادى و خوشحالى 

در کشور، همان درجا، چند درصدى 
بکشد باال.

اگرچه البته علیخانــى رفته ولى با 
رویش ناگزیر خیابانى ها و بغ هاى 

ایشــان کارى نمى شود کرد. خیابانى 

نان هست و براى ما گریه خواهد  هم

کرد. عالوه بر این  ســال 98 ، ســال 

انتخابات مجلس هم هســت و از آن 

طرف هم در نطق هــاى انتخاباتى و 

ســتادها بغ و گریه زیاد خواهیم 

دیــد و در کل فکــر نمى کنم کمبود 
خاصى از نظر گریه پیدا کنیم. 

خبــر آخر هــم این کــه دورهمى 
دوبــاره شــروع شــده و دوســتان 

درحال ســاخت دکور هستند. آقاى 

مدیرى که با قطعیت گفته بود دیگر 

دورهمى نمى ســازد، یک بــار دیگر 

هم ســر حرفش نماند و وسط سریال 

ساختنش، دورهمى را هم شروع کرد. 

ماجرا این طورى است که هر کدام از 

برنامه سازها بعد از این که برنامه  شان 

تمام مى شــود، یک ناز ریــزى براى 

مدیــران صداوســیما مى آینــد که 

«نموخــام ... دیگه اینو نمى ســازم» 

بعدش هم مى روند تو اتا و مدیران 

بــه روش هــاى مختلف نازشــان را 

مى کشــند و راضى شــان مى کنند. 

رامبــد جــوان و مهــران مدیرى در 

استفاده از این روش بسیار خبره اند، 

فقط امیدواریم علیخانــى این کار را 
نکند.

|    احسان گنجي  |   کارتونیست |
ehsanganji58@gmail.com

يادداشت ۲

حاشيه نوي�

رند ا پناه  ه ک وعا  م

یه می کنیم ه چه کسی جایزه می دهیم، چه کسی را تن

یاو باقی| سال را در حالى به پایان مى بریم که روزنامه ها 
و نشریات کاغذى بدترین دوران حیات خود را در ده ها سال اخیر 
تجربه مى کنند. بى هیچ تردید و اما و اگرى. فشارهاى اقتصادى، 
وضعیت فروش و آگهى و مشکالت دیگر همه با هم قابل تحمل تر 
بود اگر بختکى به نام گرانى کاغذ روى رسانه هاى کاغذى نمى افتاد 
و نفس هایمان به شماره نمى رسید. در این روزها بزرگترین دغدغه 
همه ناشران پیدا کردن کاغذ و چانه زدن بر سر چند تومان تخفیف 
است. در حالى که قیمت ها نسبت به اسفند 96 حداقل 4 تا 5 برابر 
افزایش پیدا کرده و به دلیل کمبود کاغــذ راهى به جز تن دادن 
آســان به همین وضعیت، گردن کج کردن پیش دالالن کاغذ و 
دست به دعا برداشتن نیست. در حال که چشم اندازى هم دیده 
نمى شود. نه کسى امیدى مى دهد، نه قرار است بودجه و دالرى 
اختصاص داده شود و نه مســئولى متوجه وخامت اوضاع است و 
دل مى سوزاند. این شــرایط، بحرانى براى فضاى رسانه اى کشور 
پدید آورده که نتیجه اش مرگ تدریجى بخش بزرگى از نشریات 
است. همین حاال بسیارى از روزنامه ها در حال کاهش صفحات 
خود هستند، عده اى اعالم کرده اند در سال آینده منتشر نخواهند 
شد و بقیه میان ماندن و رفتن در کلنجارند تا ببینند چقدر دیگر 
مى توانند روى پل دوام بیاورند و ضربه نشوند. اما این را نمى توان 
ندیده گرفت که جدا از وضعیت رسانه و ضعیف شدن و الغر شدن 
مطبوعات، زندگى بســیارى از روزنامه نگاران در خطر است و اگر 

واقع بینانه نگاه کنیم، بسیارى از آنها به جمع بیکارشدگان ماه هاى 
آینده خواهند پیوســت. راه حلى هم نمى توان پیشنهاد کرد. در 
حالى که مســئوالن معترفند که از 200 هزار تن کاغذ وارداتى با 
نرخ دولتى فقط 14 هزار تن آن توزیع شده -پس 186 هزار تن آن 
کجاست؟ - چه درخواست دیگرى مى توان داشت. بگوییم باز هم 
ارز اختصاص بدهند تا دالالن فربه تر شوند؟ در حالى که شرایط 
اقتصادى دولت براى همه روشن اســت، درخواست یارانه هاى 
بیشتر داشته باشــیم (بگذریم که در همین شرایط بخش قابل 
توجهى از بودجه صرف جاهایى مى شود که بود و نبودشان قابل 
مقایسه با رسانه و مطبوعات نیست). چه بخواهیم؟ شاید کمترین 
خواسته ما این باشد که دولت پیگیر وضعیت کاغذ وارداتى باشد. 
در حالى که بسیارى از آشنایان نشانى دالل و احتکارگران کاغذ 
را دارند، در حالــى که احتماال بعضى از دوســتان مان در وزارت 
ارشــاد هم مى دانند که چه دســت هایى در کار است تا کاغذ به 
دســت مصرف کننده اصلى یعنى مطبوعات نرســد و جان ما و 
روزنامه هایمان به لب برسد، شــاید تنها درخواست این باشد که 
کمى این وضعیــت را ببینند. کمى اهمیــت بدهند. نمى دانیم 
مخاطب این مطلب چه کسى باید باشد. وزیر محترم فرهنگ و 
ارشاد اســالمى، قوه قضائیه و نهادهاى نظارتى، وزارت صنعت یا 
کى؟ کسى که رو به موت است، از کجا بداند که کجا باید پناه برد. 

که به کدام شاخه و ساقه خشکى باید چنگ زد. 

پلیس راهور کشور در روزهاى اخیر خبرهایى داده که در نظر 
اول ممکن است بسیار خوشایند به نظر برسند اما با واکنش هاى 
متفاوتى مواجه شــده اند. از یک طرف سردار کمال  هادیانفر به 
کســانى که جریمه باالیى دارند، وعــده داده که در تعطیالت 
نوروزى مشــکلى نخواهد داشــت و خودروهایشــان متوقف 
نمى شود. ســردار طى خبرى گفته: «به تمامى نیرو هاى راهور 
ابالغ شده است از 28 اسفند هیچ خودرویى داراى جریمه باالى 
یک میلیون تومان در جاده ها توقیف نشود. البته این تدبیر به طور 
استثنا به خاطر شرایط ســفر هاى نوروزى و تسهیل رفت وآمد 
مسافران نوروزى و آخرین فرصت آن تا 17 فروردین 98 است. 
بعد از 17 فروردین روال عادل طى خواهد شد و با جریمه باالى 
یک میلیون تومان طبق قانون رفتــار و توقیف خودرو ها اعمال 
مى شود.» از سوى دیگر، رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى ناجا 
هم اعالم کرده خودروهایى که به دلیل ارتکاب تخلفات رانندگى 
توقیف شده اند، با پرداخت جریمه از پارکینگ ترخیص خواهند 
شد. سیدکمال حاجیان فرد درباره خودروهایى که درحال حاضر 
در پارکینگ توقیف هستند و امکان ترخیصشان نیست، گفته: 
«خودروهایى که به دلیــل ارتکاب تخلف راهنمایى و رانندگى 
توقیف شدند، درصورتى که مالکانشان تا 25 اسفندماه نسبت 

به پرداخت جریمه اقدام کنند، ترخیص مى شوند، البته به شرط 
آن که فاقد دستور قضائى باشند.»

این خبرها احتماال با خوشحالى از طرف بسیارى از رانندگان 
و صاحبان خودرو مواجه خواهند شد و همان طور که فرماندهان 
راهنمایى و رانندگى و ناجا گفته اند، به این رانندگان کمک خواهد 
شد تا بتوانند در تعطیالت آغاز  ســال نو راحت تر از خودروهاى 
خود اســتفاده و آمدوشد کنند. کســانى که احتماال بخشى از 
خودروهاى خود را به عنوان وســیله کســب درآمد اســتفاده 
مى کنند و درنظرگرفتن چنین امتیازاتى براى آنها بسیار سودمند 
خواهد بود، اما این مهربانى و بخشــایش وجه دیگرى هم دارد. 
این که متخلف ترین رانندگان که به دلیل جرایم شان خودروهاى 
توقیفى دارند، به خاطر فرارسیدن  سال نو را مشمول رأفت کنیم 
و این که اجازه دهیم خالفکارترین رانندگان کشــور که نه تنها 
تخلفات ســنگین و باالى یک میلیون دارنــد، بلکه از پرداخت 
جرایم خود هم استنکاف مى کنند، در جاده ها به گردش دربیایند 
و آزادانه و بدون بیم از متوقف شــدن به رفتار ناهنجار خود ادامه 
دهند، چقدر مى تواند به آرامش و آســایش مردم در تعطیالت 

نوروزى کمک کند؟ 
ادامه در صفحه 

اینجا الله زار می شود؟
ه جدید  ه قدی فرهنگ و هنر و را شهروند از را ار    گ

ت آن را  احیای فرهنگی کند ی که شهرداری تهران قرار ا رونی از های ال م
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يادداشت يک

نیم یا ن ور را  ه  چهارشن
شــاید بــا خوانــدن ایــن تیتر 
را  «چهارشنبه ســوري  کــه 
سیاســی نکنیم»، ذهن خواننده 
فوري به ایــن معطوف شــود که 
مخاطب مــا مردم  هســتند که با 
می خواهند  سیاســی  انگیزه هاي 
به چهارشنبه ســوري رنگ و لعاب 
مورد نظر خود را بزنند. به طور قطع 
این گروه نیــز  می توانند مخاطب 
این یادداشت باشند، ولی واقعیت 
این اســت که تعداد آنان در میان 
مردم آن قدر کم است که نیازي به 
چنین تذکري  نیست. در جامعه اي 
که انــواع و اقســام فرصت ها براي 
رفتار سیاســی وجود دارد، مردم 
نیاز ندارند که یک آیین ســنتی و 
تاریخی خود  را آلوده به امور دیگر 
کنند. بنابراین مخاطب اصلى این 
یادداشت مسئوالن کشور هستند. 
درواقع اگــر حکومت کنندگان به 
هر دلیلــی  و از موضع سیاســی و 
قدرت وارد دخالــت در یک رفتار 
عادي مردم مثل لباس پوشــیدن 
و رنگ آن یا ســنت هاي تاریخی و 
مذهبی  شوند، ناخواسته آن رفتار را 
سیاسی می کنند و مردم در برابرش 

واکنش نشان خواهند داد . 
انقالب اسالمی به نوعی واکنشی 
بــود در برابر فشــارهاى حکومت 
پیشــین در جهت اســالم زدایی و 
تقویــت فرهنگ پیش از اســالم. 
به  همین علت مــردم در برابر آن 
سیاســت ها واکنش منفی نشــان 
دادنــد به طــورى که ســال هاي 
منتهــی به انقــالب و پــس از آن 
برخــی از مراســم  و آیین ها مثل 
چهارشنبه ســوري به حاشیه رفت 
و ضعیف شــد. این وضعی طبیعی 
بود. وضعــی که پس از گذشــت 
مدتی می توانســت  تعدیل شــود. 
متاســفانه پس از انقــالب عده اي 
همان مسیر را با همان شیوه و البته 
در جهت معکوس طی کردند. البته 
همان نتایج را  در جهت مخالف به 

دست آوردند، زیرا فرهنگ و سنت 
تاریخی مردم چیزي نیست که به 

دستور دولت ها و از باال تغییر کند . 
رژیــم گذشــته که بــه صورت 
دســتوري و با اتکا به قدرت دولتی 
می خواســت برخــی از عادت ها و 
آیین هاى مــردم را حذف و به جاى 
آن  برخی دیگر را زنده و پررونق تر 
کند، نتیجــه اي معکوس را گرفت. 
در دهه هاي گذشته نیز خواستیم 
تمامــی مظاهري را که اســالمی 
 نمی دانیم برچینیــم، ولی این نیز 
نتیجه معکوس داد. بیشــتر مردم 
تعارضــی میان آیین هــاي ملی و 
دینی خود نمی بینند. همان هایى 
که در  عاشــورا سینه زنی می کنند، 
چه بســا در چهارشنبه ســوري و 

سیزده به در نیز حاضر مى شوند .
ادبیات مســئوالن در بروز شدت 
عمل علیه کسانی که آسایش مردم 
را در جشن هاي چهارشنبه سورى 
می کننــد،  مختــل  پایان ســال 
 نمونه اي از این تصور نادرست است 
که گویی این مراســم درونی شده 
از ســوى مردم نیست. به طور قطع 
نباید اجازه داد که آســایش  مردم 
مختل شود. این امري طبیعی است 
و پلیس هم نقش تعیین کننده در 
تأمین این امنیت دارند. ولی این را 
می توان بــا ادبیاتی  همدالنه گفت 
و این که مــردم و جوانــان چنین 
رفتــارى نخواهند کــرد؛ چرا که 
می دانند مسئوالن وظیفه برخورد 
با این نمونه ها را دارد.  مهمتر این که 
نهادهــاي دولتی و شــهرداري ها 
بایــد امکاناتی را فراهــم کنند که 
مردم و کســانی که به شرکت در 
این آیین ها عالقه مند هســتند،  به 
آن جا بروند و بــا آرامش کامل به 
جشن و سرور بپردازند. مردم ایران 
تعارضی میان آیین هاي فرهنگی 
خود نمی بینند، نهادهاى مرتبط. 
پس چهارشنبه ســوري را سیاسی 

نکنیم . 
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