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پایان جشنواره پرحاشیه
حسام حیدری

طنزنویس

خب جشــنواره تلویزیونی جامجم
صداوســیما هم بعــد از چالشها و
حاشــیههای فراوان و جابهجا شدن
آرا تمام شد و جوایزش هم اهدا شد.
البته تقریبا به هرکســی که تو سالن
بود ،یک جایزهای اهدا شد و دوستان
کاری کردند که کســی دست خالی
از سر ســفره پر نعمت صداوسیما به
منزل نرود .طوری که آدم با خودش
فکر میکند کــه اگر قــرار بود همه
برنامهها جایــزه بگیرند و یکجوری
تقدیر شــوند ،پس این همــه تبلیغ
و رأی دادن و ایــن چیزها برای چی
بود .ولی قهرمان اختتامیه بدونشک
کارگردان تلویزیونــی برنامه بود که
با پخش درســت تصاویر مدیر جوان
شبکه سه در بین صحبتهای عادل
فردوسیپور حجم زیاد جگرهای خود
را به معرض نمایش گذاشــت و جلوه
جدیدی از کارگردانــی تلویزیونی را
رونمایی کرد .عادل هم مثل همیشه
یککمــی گالیه و یککمی تشــکر
قاطی زد و فرآیند نه ســیخ بسوزه نه
کباب را در پیــش گرفت .از آن طرف
محمدرضــا گلزار فقط تشــکر کرد،
بهخصــوص از درایت مدیــر جوان
شبکه ســه .خبر شــوکهکننده ،ولی
صحبتی بــود که احســان علیخانی
انجــام داد و اعــام کرد کــه بعد از
دوازدهســال دیگر ماه عسل نخواهد
ساخت .خود انتشــار این خبر باعث
شد که شاخص شــادی و خوشحالی
در کشور ،همان درجا ،چنددرصدی
بکشد باال.
اگرچه البته علیخانــی رفته ولی با
رویش ناگزیر خیابانیها و بغضهای
ایشــان کاری نمیشود کرد .خیابانی
همچنان هست و برای ما گریه خواهد
کرد .عالوه بر اینســال  ،98ســال
انتخابات مجلس هم هســت و از آن
طرف هم در نطقهــای انتخاباتی و
ســتادها بغض و گریه زیاد خواهیم
دیــد و در کل فکــر نمیکنم کمبود
خاصی از نظر گریه پیدا کنیم.
خبــر آخر هــم اینکــه دورهمی
دوبــاره شــروع شــده و دوســتان
درحال ســاخت دکور هستند .آقای
مدیری که با قطعیت گفته بود دیگر
دورهمی نمیســازد ،یک بــار دیگر
هم ســر حرفش نماند و وسط سریال
ساختنش ،دورهمی را هم شروع کرد.
ماجرا اینطوری است که هر کدام از
برنامهسازها بعد از اینکه برنامهشان
تمام میشــود ،یک ناز ریــزی برای
مدیــران صداوســیما میآینــد که
«نموخــام  ...دیگه اینو نمیســازم»
بعدش هم میروند تو اتاق و مدیران
بــه روشهــای مختلف نازشــان را
میکشــند و راضیشــان میکنند.
رامبــد جــوان و مهــران مدیری در
استفاده از این روش بسیار خبرهاند،
فقط امیدواریم علیخانــی این کار را
نکند.
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فلکه اول

افخمی هســتم ،کارشناس همه چیز! | شــهاب نبوی|

زندگی تخیلــی اینجانب درحالی ادامــه دارد که بهروز
افخمی دیروز پریروز گفت که بنزیــن را  ۷۵۰۰تومان و از
آن طرف یارانهرا ۵۰۰هزار تومان کنید .این کارشــناس
همه فن حریف خاطرنشــان کرد ،هیچکس مثل من نمیتونه
توی همه چیز نظر بده .بهروز باز هم نشــان داد که کال وقتی حوصلهاش
سر میرود ،هیچ عالقهای ندارد که بنشیند توی خانه و چهارتافیلم جدید
ببیند تا به اطالعات سینماییاش اضافه شود و دوست دارد سرک بکشد
اینور و آنور .از تهیهکنندگان گرامی ســینماخواهش میکنم حتی اگر
نمیصرفد هم به صورت دنگی یک پولی روی هم بگذارند و بدهند بهروز
برود سر فیلمسازیاش و سر وبدنش حسابی گرم شود و کاری با ادبیات و

شهر فرنگ

علیدرخشی| کارتونیست|

ِ
جنوبی آفریقای
قسمت
شمال
صادق هدایت و اقتصاد و بنز و یارانه و بحران ِ
ِ
مرکزیوهرچیکههستنداشتهباشد.عادلفردوسیپورهمبعدازاینکه
کلی رأی اینور و آنور شد و معلوم نشد کی به کیه ،به حقشرسید و جایزه
بهترین برنامه صداوسیما را گرفت .او درحالیکه بغض داشت گفت که من
فرزندرسانهملیهستموبامنبدرفتاریشده.نکتهایکهفردوسیپوربااین
همه هوش و ذکاوت بهش دقت نکرده ،همین فرزند رسانهملی بودن است.
باالخره هم ه پدرها که مهربان نیستند .بعضی پدرها هم عصبانی هستند و
اتفاقا دست بزن دارند .تازه بعضیبچهها را هم بیشتر از آن یکیها دوست
دارند .مثال بابای شــما ،یعنی تلویزیون ،دو تا پسر چشم رنگیاش یعنی
احسان علیخانی ومحمدرضا گلزار را بیشتر دوست دارد و اصال با درازهای
موفرفریحالنمیکند.
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مالل
بعدازظهر نشسته بودم
زندگی پر از ِ
ِ
ِ
گوشت پشت پنجره
این کبوترهای خوش
رو نگاه میکردم .این پرولتاریای فلکزده
هم عالمی دارن .آفتاب نزده بیدار میشــن
و میگردن دنبال دونه و ارزن و دم غروب
میگیرن میخوابن تا باز بشه فردا .هر روز
همینقدر عبث سگدو میزنند دنبال زنده
بودن .بهتر نبود که این شیشهها میرفتن
کنار و من میپریدم دو سهتاشــون رو یه
جا میخوردم تا یه معنایی بدم به زندگی
تخیلیشون؟ اونم نه واسه رفع گرسنگی،
محــض غریزه .تــوی این
از ســر تنوع،
ِ
احواالت بودم که دیــدم گندهبک رفته از
قدیمــی بوگندو رو
تو انبــاری اون باکس
ِ
درآورده و با لبخند داره میاد سراغم.
حدس زدم باز مرگش شــده باشــه .دو
تا از ســیمهای مغزش هســتن که طبق
دســتور دکتر باید همیشــه از هم فاصله
داشته باشــن ،همچین که بخورن به هم و
جرقهبزنن استاد جنی میشه و میافته به
جون من .پریدم برم زیر کابینت قایم بشم

که متاسفانه حیوان دســت انداخت پامو
گریزلی صدوبیســت کیلویی
گرفت .این
ِ
که ده دقیقه طول میکشه نفسزنان بند
کفشــش رو ببنده ،موقع گیر انداختن من
میشه پلنگ.
درنهایت بیاحترامی من رو چپوند توی
باکس و رفتیم ســوار ماشین شدیم .چهار
ساله نمیتونم به این بشــر حالی کنم که
رو صندلــی عقب حالت تهــوع میگیرم.
نمیدونستم باز کدوم قبرستونی میخواد
ببرتــم .احتماال باز میخواســت منو ببره
پیش صابر خله که ناخونام رو از ته بگیره.
نیمســاعتی توی ترافیک بودیــم و یکی
دوبار عق زدم تــا باالخــره رضایت داد و
دم یه سطل آشــغال توی یه کوچه خلوت
پارک کرد .د ِر باکــس رو باز کرد و زورکی
نشوندم رو به پنجره.
یه خرده نگاش کــردم ببینم خلی ُملی
چیزی شــده باز؟ نمیدونم کِی بشه این
آقا َمنشــی و اصالــت خانوادگیمو بذارم
کنارم و بپرم ســروکلهش و بزنم شتکش
کنم .چنــد دقیقه واســتادیم و زل زدیم
به منظــره دلانگیز ســطل زبالــه تا یه
چندش خاکســتری از
مادهگربه نیمهکو ِر
ِ
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 میکنی واسه
خوردن غذای خارجی! قــدر زندگیت رو
بدون! مردک عقدهای هلک و هلک من رو
برداشته آورده که آینه عبرت ببینم .عقلت
کجاســت رفیق؟من رو باید یکی کنی با
این رعایای بیاصل و نسب؟ آخه منی که
مامانم پرشــینکت بوده و بابام راشِ نبلو،
واقعا یکیام با این هلههولهها که ن َسبشون
شاید به زنی ناجور در شهر بخارا برسد؟
منو نبین که گی ِر تو یــه ال قبا افتادم ،ما
جد اندر جد میهمان ویــژه دربار انگلیس
بودیم از وقتی الیزابت نوزده ســاله بود تا
همین چند دهه پیــش .اِلی بدون حضور
ماها ســر میز ،شــام نمیخــورد .همون
لحظه دو تا آدم الغر چرک با کیســههای
بزرگ اومدن سر وقت سطل آشغال و سر
اینکه کدومشون دست بکنن توی زبالهها
دعواشون شد .اســتاد با اون شکم و غبغب
و با جثهای به قاعده نهنگ ســفید ،شروع
کرد مثل ابر بهاری اشــک ریختن .استاد
گریهکنــان و من تگریزنان ،برگشــتیم
خونه.

