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اینستاگرام شهرونگ:

سنگمفت،حرف مفت!
َ
نامگذاری خیابانی به نام سلطان کره!

شهرام شهیدی
طـــنــزنـویــس

نشستهجلویقهوهخانه،میگوید«:شورای
شهر در گورستانها شعبه زده؟» میگویم:
«بعید میدانم ».میگوید« :شما جوانها از
هیچی خبر ندارید .اگر نزده بود تا یکی فوت
میکرد،شورایشهر نمیگفتبایدفالنخیابان
را به نامش بزنیم .چرا تا زنده هستند خیابان به
نامشاننمیکنند؟»
میگویم«:البدمیترسندپرروشوندوخیابان
به خیابان پیشروی کنند و همه چیز را صاحب
شوند».
نگاهم میکند .میپرسد« :چرا شما جوانها
سیاست گامبهگام حالیتان نمیشود و
همهاش برای رسیدن عجله دارید؟ کارهای
شما کلی هزینه به کشور تحمیل میکند.
مثال همین طرح موتوریار برای ساماندهی
موتورسیکلتسواران .رئیس پلیس
راهنماییورانندگی تهران گفته «در این طرح با
تحلیل رفتار راکب متخلف به یک «شاه کلید»
رسیدهایم و آن «عجله» و «شتاب» است ».دو
خصیصهشماجوانها».
میگویم« :کاش سالها پیش بساط این
موتورسواران خودسر و خودجوش ساماندهی
میشد.حاالدیگر دیر نیست؟»
میگوید« :بفرما .باز فوری میخواهی گودرز
را با شقایق پیوند دهی .دانه فلفل سیاه و خال
مهرویان سیاه .پسرجان این موتورسوار کجا
اون موتورسوار کجا .مشکل شما این است
که وقتی باید به بازی تن بدهی ،شلنگتخته
میاندازی.آدمبایدباسرنوشتشکنار بیاید.باید
مثل سازمان حمایت از مصرفکننده باشد که
سخنگویشگفتهباید«گرانیرابپذیریم!»»
میگویم« :ما میپذیریم .این شکم صاحب
مردهکهکاردبخوردنمیپذیرد».
باز خیره میشود به من .میگوید« :پسرجان
باز عجله کردی که .شکمت چرا بپذیرد؟ تو باید
بپذیری و برایش راه پیدا کنی .گرانی را میپذیری.
واردگردونهاینبازیمیشویوخودتمیشوی
جزئی از چرخه گرانکردن اقالم و اجناس .مثل
رئیس اتحادیه عمدهفروشان مواد شوینده که
گفته«خودروگرانشد،چراماگراننکنیم»».
میگویم« :من اما باز تأکید میکنم کاش
موتورسوارانخودسر راسالهاپیش»...
عصبانی میشود ،میگوید« :تو هم مثل
همان اعضای شورای شهری .در گورستان
سیر میکنی .مدام نشستهاید برای نبش قبر
و نامگذاری خیابانها تصمیم میگیرید .برو
زندگیاتراکن».
میگویم«:منبهمردههاچهکار دارم؟»
میگوید« :همین تو ،دیروز در توییتر
وامصیبتا سر نداده بودی که چرا فرماندار تهران
گفتهمردمبازرگانرانمیشناسند؟باز میگوییبا
مردههاکارینداری؟»
میپرسم« :شما توییتر هم دارید؟ فکر
میکردم استفاده از فیلترشکن را درست
نمیدانید».
میگوید« :حرف را عوض نکن .جوان باید
قهرمانملیامروزشرابشناسد.همینحاالسر
همینخیابانبایستواز صدنفر بپرسبازرگان
را میشناسند؟ 90درصدشان خواهند گفت
بازرگانمرز خوبیاستکهحیفبستهشده».
میگویم« :آن وقت قهرمان امروز شما
کیست؟الگویموثرتاندر زندگی؟»
جواب میدهد« :هر چند نباید جواب
بدهم ،اما الگوی من سلطان کره است که
امیدوارم خیابانی به نامش شود ،چون مردم
میشناسندش».
میگویم«:سلطانکرهکهشخصیتسیاسی
یافرهنگینیست.اینچهالگوییاست؟»
میگوید« :نمیدانی سیاست پدر و مادر
ندارد؟ این را هم نمیدانی که پدر آدم سیاسی را
میآورندجلویچشمش؟الگویعنیاینکهاینرا
بدانی.حاالهمبروکنار بگذار بادبیاید».
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نیروی انتظامی:
ف حجاب یک یا دو درصد است
درصد خطا در پیامک های کش 

کارگر :
منم چند ماهه
منتظر پیامک
واریز حقوقم

شهرونگ:بهاختالسگرهاهمپیامکمیزنید؟
باللفروش:مناز صبحبیکالهمپیامکیهمنیومده!
علیپروین:درصدهاتودوستدارم،روپیامکزدنتبیشتر کار کن!
خبرنگار لندننشین:
ایندر حالیاستکه120درصدپیامکهادر غرب،بهخطامیروند
مجلس:ماشینهایتوخیابونرونمیشهفیلتر کرد؟!
تاج:زیرساختهایحضور بانواندر خودروهاآمادهنشده!هنوز
آموزشوپرورش:
مردمصبحزودزنگبزننبهپلیساگهپیامکاشتباهرفتهبودبهشونمیگن!
مومیایی:پیامکبود،منماینقدر بدنامنمیشدم!
#خانمم_با_پیامک_بیا_اینجا#خطای_پیامکی#شهرونگ

رینگ نقد

محمدعلی محمدپور

دیوونه کیه؟عاقل کیه؟

نقدی بر فیلم «پرواز بر آشیانه فاخته»
اسم فیلم «پرواز بر آشیانه فاخته» اساسا یک دروغ محض است .در فیلم نه
پرواز میبینیم ،نه آشیانه ،نه فاخته و نه حتی بر .یعنی کل اسم فیلم بیربط است.
باز دم دوبلورها گرم که نام فیلم را به «دیوانهای از قفس پرید» تغییر دادند که خیلی
بامسماتر است .تازه یک فیلم ایرانی هم با همین نام ساختهاند؛ یعنی چنان
خالقیت در سینمای ایران موج میزند که حتی نام فیلمها را کپی میکنند.
فیلم قص ه مردی به نام مک مورفی را روایت میکند که به اتهام تجاوز جنسی
زندانی شده و سپس به علت درگیری با مأموران به آسایشگاه روانی منتقل شده

ش ـه ــر ف ــرنـ ــگ

روالند توپور

است .اصال چه کسی بهتر از آقای جک نیکلسون برای این نقش .ایشان خیلی
خوب بلد است لحظه را زندگی کند ،حتی به غلط! فیلم هم حرفش همین است که
باید لحظه را زندگی کرد.
آدم یاد آن شعر مرحوم حسین پناهی میافتد« :دیوونه کیه؟ عاقل کیه؟
جونور کامل کیه؟» چه کسی تعیین میکند کی دیوانه است و کی عاقل؟ اصال
همین آدمهای بیرون که برای میلیونها آدم تصمیم میگیرند ،چه کسی گفته
عاقلاند؟ اگر عاقل بودند که وضع بشر امروز این نبود .بعد آن آدمهایی که دیوانه
میخوانیمشان ،آزارشان به کی رسیده؟ جالب است در فیلم تعداد زیادی از
دیوانهها داوطلبانه از شر آدمهای بیرون به داخل آسایشگاه پناه آوردهاند؛ مثال
یکی از دیوانههای داخل فیلم مدام بحث فرم و محتوا را پیش میکشد .واقعا
هیچکس بحث فرم و محتوا را درک نمیکند و آدم باید به آسایشگاه پناه ببرد از این
وضع .هنوز بعد از اینهمه بحث بعضیها معتقدند فرم مثل ظرفی است که باید

کارتونیست

محتوای مورد نظر خود را داخلش ریخت ،مگر حلیم است؟
بازیگران فیلم برای طبیعی درآمدن نقشها ،مدتی در همین آسایشگاه بین
دیوانهها زندگی کردهاند .این موضوع من را یاد بعضی بازیگران میاندازد که حاضر
نیستند گریم شود تا پوستشان خراب نشود و یک موقع فالوورهایشان کم
نشود.
این آسایشگاه یک پرستار مستبد و خشک دارد که حاضر نیست قوانین
سخت خودش را عوض کند .ظاهرا نماد همه کسانی است که حرف فقط حرف
دل آدم خنک میشود آخر فیلم مک مورفی گردن پرستار را
خودشان استِ .
میشکند .فیلم البته با کشتهشدن مک مورفی و بیرونپریدن یکی از دیوانهها از
پنجره آسایشگاه به اتمام میرسد .متأسفانه آن موقع پایان باز مد نبود ،وگرنه اگر
این فیلم را در سینمای امروز ایران میساختند ،آخرش درحالیکه مک مورفی به
سقف خیره شده و ما نمای لرزانی از گچ سقف میدیدیم ،تمام میشد.

آموزش فجازی

چگونهلوزر نباشیم؟

(به همراه مطالعه موردی دهه )60
سعیده حسنی

طـــنــزنـویــس

برایپرداختنبهمبحثلوزر بودگیابتدابایدبهاینسوالپاسخدادکه
آیا ما لوزر به دنیا میآییم یا لوزر میشویم .عدهای معتقدند لوزر بودن از
همانزمانیآغاز میشودکهدر خاورمیانهچشمبهجهانمیگشاییم.حاال
تااینجایشراهمبتوانیمکنار بیاییموجانسالمبهدر ببریم،اینجمالت
خاورمیانه فالن ،خاورمیانه بیسار ،خاورمیانه جایی است که چای سرد
میشود،چشمانتبمبهیروشیمابودومنخاورمیانهبیدفاع،ممکن
است آنقدر مارازخمیکندکهدرنهایتاز پایدربیاییم.درستاستکه
هنوز به این تکنولوژی دست نیافتهایم که «آدمی وطنش را همچون
بنفشهها با خود ببرد ،هر کجا که خواست» ،عوضش آدمی میتواند لوزر
بودنشراباخودببردهر کجاخواستوحتیاز مرزهایتاریخوجغرافیرد
شود .دهه شصتیها یک نمونه خوب هستند .آنها که کجدار و مریز از
بحران شیرخشک ،مدرسه ،دانشگاه و اشتغال عبور کردند و تا مدتها
دسته خراب دستشان بود تا آمدند با اندک پساندازشان یک کاری
بکنند،پیام ِگیم ِاور بر صفحهزندگیشاننقشبستوحاالبایدبرونداز
اول.حتیوقتیمهاجرتمیکنند،باز هملوزر بودنشاناز بیننمیرودو
همانطور که مالحظهمیکنید از وقتی دستهدسته مهاجرت کردهاند،
خارججدیجدیداردشبیهخارجاخبار صداوسیمامیشودوهمینطور
در آتشبیعدالتیوبالیایطبیعیوبحراناقتصادیمیسوزد.عدهایهم
میگویند لوزر بودن را ما خودمان برای خودمان ایجاد کردهایم و اگر کار

درستنمیشود،از تنبلیماست.اگر بچهمانپولنداردگوشیهوشمند
بخردبرایکالس،کمکار کردهایم.اگر بهدانشگاهخوبراهنیافتیم،بهدلیل
کمدرسخواندنخودماناست،نهناتوانیماندر تهیه کتابو کالسو
معلمخوب.کاریبهحرفشانندارم،ولیخواهشمیکنماگر اینعدهرا
دیدید...اگردیدید...چیزکنید....اووومممم...متأسفانههرچیزیبهذهنم
میرسد قابلیت اجرا ندارد .خالصه اگر این عده را دیدید به آنها بگویید
«واقعا برات متأسفم ،مذبذب ،سستعنصر ،کوتهبین» حاال درست
است که مذبدب فحش نیست ،ولی تلفظ فحشگونهای دارد .عده
دیگری اما معتقدند لوزر بودن در نگاه ماست ،برای همین باید
چشمانمانراببندیموخودمانراسوار بر پورشهببینیم.اینهامعتقدند
اگر کلهخودتانرافتوشاپکنیدرویرانندهپورشه،یافتوشاپهماگر بلد
نیستید،پرینتبگیریدواز تکنیککالژ استفادهکنید،در اینصورتلوزر
بودنتان برطرف میشود .البته باید هر روز در استوری اینستاگرامتان
جمالت انگیزشی بنویسید و به دوستان دوران مهدکودکتون پیام
بدهید«،عزیزمدلمبراتتنگشدهبیا آبهویجبخوریم»وسپساورابه
زیرشاخههای خود بیفزایید .اما چگونه لوزر نباشیم .در گام نخست
اینستاگرامنصبکنید.چنداینفلوئنسر،چندنتورککار وچنددوستیرا
که ازشان خوشتان نمیآید ،ولی توی رودربایستی ماندهاید ،فالو کنید.
اینفلوئنسرهارابالککنیدتادلتانخنکشود.نتورککارهارابهخوبی
دنبالکنید .بعد از مدتی متوجه میشوید بازندهتر از شما هم هست و
احساس آرامش میکنید .در مورد دوستنماهاتان باید بگویم اگر از
آنهاییهستند کهچیز مشخصیدر اینستاگرامشانبولداست،بدانید
همان نقطه ضعفشان است ،در مکالمات بعدی از این نقطه ضعف
علیهشاناستفادهواحساسپیروزیکنید.

