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سنگمفت،حرف مفت!

مناظره در شهرونگ
آفتابه لگن چند دست؟
شهرام شهیدی
طـــنــزنـویــس

تصمیــم گرفتیــم بــرای مناظــره ســوم
کاندیداهــا در شــهرونگ میزبانشــان
باشیم.
شهرونگ :دو پرسش مطرح میکنیم
و هر هفت کاندیدا به آنها پاســخ خواهند
داد .یاران ههــای پنهــان انــرژی چقــدر
اســت؟ چــرا بایــد حــذف شــوند؟ و بــرای
اســتفاده از جوانان در ســاختار کشور چه
برنامهای دارید؟
کاندیــدای روکشــی :یارانههای پنهان
انــرژی چقــدر اســت خیلــی مهــم اســت.
مهم اســت کــه یارانه چقــدر اســت .مهم
اســت کــه پنهــان نباشــد .پنهــان خیلــی
مهــم اســت .حــذف خیلــی مهــم اســت.
جوانــان از همیــن حذفهــا بــه ســاختار
یارانــه پنهــان نفــوذ میکننــد .اینهــا
پرس ـشهای اساســی اســت و ما برای آن
برنامه اساسی داریم.
کاندیدای پوششــی :با ســام خدمت
شــما عزیــزان و بیننــدگان و شــنوندگان و
فالوورها .عرض تبریک دارم به مناســبت
پیــروزی تیمهای ملــی فوتبــال و والیبال
یگــم حضــور یکــی
و همچنیــن تبریــک م 
از کارگردانــان مطــرح کشــور در جشــنواره
فیلم مسگرآباد را.
شهرونگ :وقت شما تمام شد.
کاندیــدای سوزشــی :بنــده بــرای رفــع
بحــران یاران ههــای پنهــان 75 ،وزیــر زن
در کابینــه منصوب خواهم کــرد .نگویید
ایــن تعــداد وزارتخانــه نداریــم .شــما بــا
شــعار دادن ما هم مشــکل داریــد؟ وقتی
نمیگذاریــد مــن رویاهایــم را مطــرح
کنــم جــوان بخــت برگشــته ایرانــی چطور
رویاهایــش را مطــرح کنــد؟ حــاال کــه
نطــور شــد مــن  87وزیــر زن منصــوب
ای 
میکنم.
کاندیدای رویشی :من خودم با انجام
یشــوم کــه
نتــر م 
بوتا کــس مــدام جوا 
میــدان را خالــی نکــرده و جوانان هم ســر
کار باشند.
کاندیدای شورشــی :آنچه باید شــفاف
مطرح کــرد بحــث زیربنایی اقوام اســت.
همانطور کــه میدانیــد ایــران رنگارنگ
مــا از اقــوام گونا گونی تشــکیل شــده .من
بــه مــردم ســرزمینم قــول میدهم کــه به
اســتفاده از تمــام اقــوام تــرک ،لــر ،فارس،
کــرد ،عرب و بلــوچ خــودم اعم از ســببی یا
نســبی در پس ـتهای مهم کشــور متعهد
باشــم تا با بکارگیری اقــوام ،ضمن تبیین
شایستهســاالری ،بــا این شــعار به جنگ
یارانههــای پنهــان بــروم «.مــن و همــه
اقوام من»
کاندیدای جوششــی :کامال به مســأله
مهمــی اشــاره کردیــد .بــه نظــر مــن هــم
جوانــان بزرگتریــن مشــکل بــرای ایــن
سرزمین هستند.
کاندیــدای پرسشــی :مــن از شــما
میپرسم .آیا مشکل جوانان ما حضور در
ساختار کشور اســت؟ آیا مشکل جوان ما
یارانه پنهان است؟
شهرونگ :آفتابه لگن هفت دست...
شــما خوانندگان خــوب بفرمایید شــام و
ناهار چند تا؟
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ایمیل شهرونگ:
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مسابقه
هفته
مرحوممنوچهرنوذری:میخواینمنسوالبفرستم؟
بیانیهمشترکعموپورنگومسعودروشنپژوه:مابیایم؟
حیدری:پا کتبازکن کیبودم؟
رئیسصداوسیمابهحیدری:بپارپنکنندیس کننهمو
طرفدارانموسیقیسنتی:تااینلحظه
هیچ کاندیدایینداریم،همهرپ گوشمیدن
کاندیداهابهمشاوراشون:یهبازیگرخارجیبگید
اسمبیاریمرأیهمهبریزه
مردم:دعوانکنید،اصالمافیلترمی کنیمنهشما
زنان:نمیشهمانباشیمتودولتاتون؟
بابابهبچهپایتلویزیون:روکشونپرسیا
#دوقطبیروکشیپوششی#شهرونگ

آزادراه

امیرمسعود فالح

نامهای به مجری مناظره
جنابآقایحیدری،سالم
نظر به اینکه اینجانــب در دوران دبســتان ،راهنمایی و دبیرســتان ،تجربیات
شهــای رزمــی و در دوران دانشــگاه
ژرف و گرانبهایــی در برگــزاری مســابقات ورز 
ورزشهایبزمیبیندوســتانخوددارم،صالح ُملکوملــترادر ایندیدم که
دیدگاههای راهگشای خود را سخاوتمندانه با شما مطرح کنم .به این امید که
بیکموکاستاجراشود:

-1از تأثیرهنرغافلنشــوید.حاال که کاندیداهااهلدلند،بعضیســنتیکارند
و بعضــی پــاپ و رپ و متال و ســایکو گوش میکنند (کســی چه میداند شــاید در
خلوتبرایدلخودشــانرپهممیکنند)پسشماهماز اینامکاناستفاده
کنید.مثالرپرهاییرابیاورید کهآنوسطیکشوریدر مجلسبهپا کنند.منتها
حواستانباشــدلباسشانالنگباشد،شلوارشــانهمفاقبلند.بهفیلمبردار
همبسپریدموقعجس ـتوخیزهنرمندارزشمند،حواسشباشدچیزیمعلوم
نشود.صدابردار همبوقیچیزیداشتهباشد کهالزمشدبه کار گیردحرفهای
40+رپرپخشنشود.

-2نگذاریــد کاندیداهادر وعدهدادناز همپیشــیبگیرندودچار تصاعدهای
حسابی ،هندسی ،فضایی و  ...شوند .مثال یکی گفت من دو تا وزیر زن میآورم،
دیگری گفت ســه تا ،آن یکی گفت پنج تا و دســت آخر یکی گفــت همه کابینهام
زنخواهندبود.خبا گربحثجوانگراییدر کابینهشودویکیبگویدمنوزیران
 60-50ســالهم ـیآورموآنیکــیبگویــدوزیــرانمــن 50-40ســالهخواهنــدبودو
همینطوری هرکی بکشد پایینتر تا برســد به یک ظرف میوه روی میز چه کسی
پاسخگوخواهدبود؟
فعالایندوتاراداشتهباشیدتابعد.

ش ـه ــر ف ــرنـ ــگ

کارتونیست

«نیویورکر» و کارتونهایش
نشــریهمعتیر«نیویورکر» ،1از آغاز انتشار اولینشماره
خوددرسال1925تابهامروز،آثارهنرمندان کارتونیست
را بهعنــوان یک ابــزار قدرتمند بــرای نقد وضــع موجود
یحییتدین
مورداستفادهقرار دادهودر هرشمارهبامعرفیچندین
کارتونیست
اثــر،باعــثجلــبتوجــهواســتقبال فــراوانمخاطبان
خودشــدهاســت.اینموضوعاز آنجهتدارایاهمیتاست کهنشریه«نیویورکر»اساسا
یکمجلهروشنفکرانه بودهومطالبآندر عرصه فرهنگ،ادبیاتوسیاست،دارایاعتبار
جهانیاست«.نیویورکر» ا گرچهنشریهایتخصصیدر حوزه کارتونیا کاریکاتور نمیباشد،
لیکن نزدیک به یک قرن اســت که بــدون وقفه ،هر هفته آثار هنرمندان بزرگ این رشــته را
در کنار سایرمطالببهچاپمیرساند که در نوعخودبینظیراست،فعالیتی کههمچنان
ادامه دارد .آثار این هنرمندان ،شــرایط و ســبک زندگــی و اتفاقات روزمــره جامعه آمریکایی
یهــای کارتونهای
رابــازبانــیطنزآمیزولطیفبــرایمخاطبانششــرحمیدهــد.از ویژگ 

«نیویورکــر» ارزش هنری این آثار اســت که همگی بــا وســواس فــراوان و دور از هرگونه ابتذال
بهصورتبسیارفشردهوموجزوبارویکردبهمسائلروزجهانیبهتصویرکشیدهشده کهغالبا
همراهبامتنیا«شرح»ماجراست.
بــاایــنمقدمــه،در شــمارههایپیــشروتــاشخواهدشــدتــاحدامــکانآثار شــاخص
هنرمنداننیویورکریبهعالقمنداناینرشتهمعرفیشود.مجموعهایاز کارتونیستهای
آغازینهمچون«پیترآرنو»«،چارلزآدامز»تاهنرمندانمتأخرتریچون«آلکس گریگوری»،
«ماتیودفی»وبقیه...
یادآوریمیشودنقشمدیران هنری«نیویورکر»جهتانتخاباینآثار بسیار بااهمیت
اســت .در این نوبت ،اولین کارتون مجله «نیویورکر» که درســال 1925توســط «پیتر آرنو»2
ترسیمشدهاسترامشاهدهمیفرمایید.
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