
معاون شهردار: 
فیلم تقطیع شده

 نگران لق بودن پایه
 دوربین خبرنگاران بودم!

    شهردارى: خبرنگار مگه همونى نیست که توهین  خورش ملسه؟!
     خبرنگار اسلحه شناس صداوسیما: کاشکى من اون جا بودم!

    خبرنگارها: تا حاال این قدر واضح به جایگاه مهم مون اشاره نشده بود!
    شهرونگ:  واقعا امنیت شغلى نداریم و خیلى تق و لقیم!

#متزلزل_باد_خبرنگار #شهرونگ

در حاشیه توهین معاون شهردار مشهد به خبرنگاران

www.shahrvand-newspaper.ir
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جز شكيبــا�� چه باشد راهــكار؟                                                                      خنده كرد و داد پاسخ: «شهرونگ»

instagram.com/shahrvang1 :نشانى اینستاگرام شهرونگ

کامبیز درمبخش|   کارتونیست |  تقاطع غیرهم سطحشهر فرنگ

شهر زیبا
خبرنگار لق نمى خواهیم

حسام حیدرى
طنزنویس

  ديروز فيلمی در فضای مجازی منتشــر 
شــد که در آن صــدای يکی از مســئوالن 
فرهنگی شهرداری مشهد شنيده می شود 
که به  خبرنگاران توهين می کند و جمالت 
بی ادبانه ای را در مورد ايشــان به کار می برد. 
از آنجايی که ما هميشــه اشتباه می کنيم و 
گوش مان  بد می شــنود و چشم مان اشتباه 
می بيند و هر چيزی کــه در فضای مجازی 
لعنتی پخش شــود نادرست است، ترجيح 
داديم قبل از هرگونه قضاوت با خود ايشان 

مصاحبه ای داشته باشيم. 
 - آقای مسئول فرهنگی سالم

 - ســالم عــرض می کنم خدمت شــما 
خبرنگار نفهم. حالــم ازت بهم می خوره. در 

خدمتتون هستم. 
 - می خواســتم در مورد فيلمی که از شما 
پخش شده بپرســم. آيا صحت اين فيلم رو 

تأييد می کنيد؟
 - نخير ضمن اين که تأکيد می کنم شما 
خيلی بی شعوری، اين فيلم رو قويا تکذيب 

می کنم.  
 - يعنی صدايی که پخش می شه صدای 

شما نيست؟
 - بلــه، اون صدای منه ولــی من تکذيب 

می کنم. 
 - پس چی رو تکذيب می کنيد؟  

 - من هرچيزی که الزم باشــه رو تکذيب 
می کنم به تو هم ربطی نداره. 

 - يعنی شما به خبرنگارها توهين نکرديد؟
 - نخيــر من به هيچ خبرنــگاری توهين 
نکردم، بلکه يه عده نفهم بی شعور با فتوشاپ 
کردن مــن و تقطيع ويديــو، صداگذاری، 
 اسپشــيال افکت، نــودال و آمبيانس قصد 
خراب کردن چهره فرهنگی من رو داشتند 
که از اين طريق به آنها اين نکته رو يادآوری 

 می کنم که خاک بر سر نفهم تون. 
 - ولی خيلی واضحه که در فيلم شــما از 
عبارتی کامال بی ادبانــه در مورد خبرنگارها 

استفاده می کنيد. 
 - نخير. اون عبارت اصال بی ادبانه نيست. 
مــن دارم اونجا تأکيــد می کنم کــه اگر 
خبرنگارها صندلی شون لق شــده، بيارن 
پيش  ما تا براشون لقيش رو بگيريم و در اصل 
داريم خدمات فرهنگی ای کــه داريم رو به 
خبرنگارها پيشنهاد ميديم. ما البته خدمات 
 ديگه ای هم داريم که بايد بيای اين جا بهت 

پيشنهاد بديم. 
 - پس اون لغت اولش چی؟

 - کــدوم اولش؟ آهان اونــو می گی؟ اون 
که اصال حرف بی ادبی نيســت. من داشتم 
می گفتم خبرنگارها گوهری  هستند که از 
صدف کون و مکان بيرون اند، ولی دشمناِن 
آشغال ما در فضای مجازی فيلم رو تکه تکه 
کردن تا به مقاصد پليد، چــرک  و رنگ و رو 

رفته خودشون برسن. پلشت ها. 
 - آخه مسأله اينه که شما مسئول فرهنگی 

هستيد و توقع از شما نسبت به بقيه بيشتره. 
 - بله، اتفاقــا بحث من هم کامال فرهنگی 
بوده. ما کال تو فرهنگ حال نمی کنيم کسی 
لق و پق باشــه و سريع لقيش رو می گيريم. 
اگه  توی جوجه فوکولــی دو روزه با فرهنگ 
و اين چيزها آشنا شــدی من از قديم تو کار 

فرهنگ مرهنگ بودم.
 - ولی شــما همين اال ن هــم داريد به ما 

توهين می کنيد . 
 - اين چيزها که توهين محسوب نميشه.

همون طور که گاو و نفهم و کثافت خاک بر 
سر فحش نيست. 

 - حرف ديگه ای نداريد؟
 - حرف که زياد دارم ولی فعال خفه شو تا 

بعد. 

شهاب نبوى
طنزنویس

دکتر تا من را دید، یــادش افتاد که 
چند  ســال پیش هم چند جلسه اى را 
با هم گذارنده بودیم. یک نگاه مغرورانه 
بهم کــرد و گفــت: «کجا بــودى؟ با 
اوضاعى که تو داشــتى، هر وقت بهت 
فکــر مى کردم، با خــودم مى گفتم که 
احتماال تا االن ُمرده. آخه خیلى اوضاع 

داغونى داشتى.» 
گفتم: «خواب بــودم دکتر. این چه 
قرص هایى بود به من داده بودى؟ توى 
تمام این چند  سال فقط بیدار مى شدم، 
چند تــا قــرص مى خــوردم و دوباره 
مى خوابیدم. االنــم دیگه اون داروخانه 
آشنائه که بهم بى نســخه دارو مى داد، 
جمع کــرده؛ براى همیــن مزاحمت 
شدم. یه نســخه جدید بنویس برم به 

خوابم برسم.» 
دکتــر گفــت: «نــه. تو یــه کیس 
جالب هســتى. من مى خــوام خودم 
رو بازنشســته کنــم؛ اما قبلــش باید 

تورو درمان کنــم.» دکتر شــروع به 
درمان کرد. گاهى با هــم به قهوه خانه 
مى رفتیــم. من تــوى قهوه خانه یکهو 
مى زدم زیر گریــه و دکتر بغلم مى کرد 
و بهم دلدارى مــى داد و من از فرصت 
استفاده مى کردم و ُدنگ ناهار و قلیان 
را نمى دادم و با چشــمان اشــکبار از 
قهوه خانه مى زدم بیرون. خیلى  ســال 
بود دلم مى خواســت خانه مســتقلى 

داشته باشم.
 یک خانه با هم اجاره کردیم تا دکتر 
با خیال راحت به معالجه آخرین کیس 
درمانى اش بپــردازد. حتى وقتى دکتر 
مجبور بود براى شرکت در همایش ها 
به خارج برود، متقاعدش مى کردم که 
نباید در روند درمــان من اخالل ایجاد 
شود و با هم راهى اروپا مى شدیم. یک 
شب هم سوییچ ماشین دکتر را گرفتم 

و دیگر هیچ وقت بهش پس ندادم. 
کارت بانکى دکتر را هــم به تصرف 
خــودم درآورده بودم. دکتــر هر چه 
عقب نشــینى مى کرد، من بر شــدت 
حمالتم مى افــزودم. چندبارى دکتر را 
هل دادم وســط خیابان، زیر ماشین ها 

که متاسفانه عمرش به دنیا بود. یک بار 
هم شوخى شوخى رگش را زدم. دکتر 
در این دوره انواع و اقســام روش هاى 
درمانى از گفت وگو تا یوگا و مدیتیشن 
و تمرکززایــى و ورزش را بــراى مــن 
تجویز کرد. تغییرات من بسیار جزیى 
اما تغییرات دکتر بسیار محسوس بود. 

دکتر بــه زودى دچار انواع و اقســام 
تیک هاى عصبى شد؛ مثال در آن واحد 
هم گردنش را مى چرخاند، هم کمرش 
را؛ انگار که دارد تمرین رقص مى کند. 
با یک ســرى موجودات عجیب خیالى 

هم صحبت مى کرد. 
در این جــا بود که دوســت دکتر که 
او هم دکتر بود، وارد خانه  ما شــد تا او 
را درمان کند. دکتــر جدید هم کم کم 
به ما پیوســت. تخصصش این بود که 
برود توى یخچــال و وقتى حســابى 
سردش شد، با پشت محکم بپرد روى 
بخــارى. دکترهاى بعــدى هم یک به 
یک مى آمدنــد. در مدت کوتاهى خانه 
تبدیل شد به یک دیوانه  خانه معروف. 
یک تابلو ســردرش زدم و بــا افتخار 

مدیریت آن را برعهده گرفتم. 

مدیریت دیوانه خانه!

تماشاخانه
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آیا مى دانستید؟  | حمید خدامــرادى|   آيا می دانستيد زمانی که بسته 
اينترنتی پرويز پرستويی تمام می شود و وقفه در پست گذاشتنش ميفتد، خيلی 
سريع و با گام های بلند به قهوه خانه سرکوچه خودشان می رود؟؟ نه به خاطر اين که 

خدايی نکرده اهل دود و دم باشد، نه چون آن جا وای فای رايگان دارد. 
آيا می دانستيد مهران مديری در ميهمانی های خانوادگی خودش هيچ موقع از 
بچه های فاميل نمی پرسد کی ازدواج می کنی؟؟ يا مثال درست کی تموم می شه؟؟  

فقط و فقط می پرسه  تا حاال عاشق شدی؟؟! !
آيا می دانستيد بعد از خبر اولين کارگردانی سحر قريشی در سينما، جمشيد 
مشــايخی نزد برادران لومير رفت و شخصا بابت اين اندوه بزرگ از آنها عذرخواهی 

کرد.
آيا می دانستيد مخاطب ســينما آنقدری که به تيپ و ظاهر هنرمندان گير 

می داد و به محتوا و قصه فيلم ها انتقاد می کرد، پژمان جمشيدی ديگر در فيلم ها کپی 
و پيست نمی شد و تنها به همان يک گل ملی خودش افتخار می کرد.

آيا می دانستيد به جای نگاه ضد فمينيستی و تهمت بيجا به هنرمند جاودانه 
تهمينه ميالنی و کپی کاری هايش، می توانستيم غرب زده نباشيم و خيلی راحت به 
تارانتيتو بابت کپی «هشت نفرت انگير» از «هشت کتاب» سهراب سپهری خودمان 

گير بدهيم؟
آيا   می دانستيد االن خيلی وقت است که رامبد جوان را بی خيال شده ايد و کال 

چيزی در موردش نمی نويسيد؟ يک وقت بد نباشد؟
 آيا می دانستيد احسان عليخانی در برنامه عصر جديد هربار می خواهد اجرای 
بی مزه شرکت کننده ای را خفن و جذاب  نشان بدهد، تاکيد به آماده بودن آمبوالنس 

و آتش نشان در پشت صحنه می کند؟

متن مخاطبین
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