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دعوای رانت خواری در خندوانه
رامبد جوان درباره سخنان تند فرحبخش واکنش نشان داد

 امدادگری   در پشت جبهه بحران ها
گفت وگو با مدال آور پارالمپیک ریو و داوطلب جمعیت هالل احمر
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شاخ به شاخ اینستاگرام  با سیما
پخش اعترافات یکی از چهره های پر مخاطب فضای مجازی با واکنش های بسیاری مواجه شد
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زنان سرپرست خانوار، روی لبه تیغنه به تحقیر؛ نه به نفرت!
پخش مستندي از تلویزیون ایران درباره 
شــبكه هاي اجتماعي که با هدف نشــان 
دادن اثرات منفي این شــبكه ها تهیه شده 
بود، بار دیگر حساسیت ها را برانگیخت که 
صداوسیما به کجا مي رود؟ این شبه مستند 
نه تنها با واکنش بسیار منفي منتقدان مواجه 
شد، بلكه حتي نزدیكان به این رسانه نیز از 
جمله رئیس دانشكده صداوسیما از آن ابراز 
برائت کردند و به نوعي تهیه و انتشار این گونه 
برنامه ها را مسبوق به سابقه دانسته و محكوم 
کردند. پرسش اساسي این است که رسالت 
صداوسیما و سیاســت رسانه اي آن چگونه 
تعریف شده است؟ تا کي مي توان با تحقیر و 
توهین به دیگران و تبدیل این رسانه ملي به 
ابزاري براي تحقیر جوانان و دیگر شهروندان، 
ته مانده اعتبار احتمالي این رســانه را نیز از 

میان برد؟
مسأله دفاع از کار آن دختر جوان نیست 
که فیلم رقص خود را در شبكه هاي اجتماعي 
قرار داده است. مســأله این است که در این 
شــبكه ها هر لحظه ده ها و صدهــا از این 
ویدیوها تهیه و منتشــر مي شود. نه فقط از 
این فیلم هــا بلكه انواع و اقســام فیلم هاي 
بدآموز یا آموزنده و مفید نیز نه تنها در سطح 
ایران منتشر، بلكه در سطح بین المللي انجام 
مي شود. و اگر قرار باشد که فقط با دیدن این 
فیلم ها مردم منحرف شوند، تا به حال همه 
عالم بویژه کشــورهایي که این شبكه ها در 
دسترس همه هستند، به طور کامل منحرف 

شده بودند.
تهیه مستند یا گزارش درباره شبكه هاي 
اجتماعي و بســیاري از امور دیگر از جمله 
فســادهاي کالن و فقر و نابرابري، بي آبي و 
خشكي و بي عدالتي و... همگي خوب است 

هر چند این موارد در صدا وســیما جایگاه 
بایسته ای ندارند، ولي اگر در این میان تصویر 
و فیلم در خدمت تحقیر افراد برآید، به طور 
قطع اثر معكوس خواهد گذاشــت. سال ها 
پیش رسم شــده بود که برخي از افراد قلدر 
و الت را در محالت تهــران مي گرفتند و با 
پوشــاندن لباس زنانه و با انداختن آفتابه به 
گردن آنان و یا معكوس ســوار االغ کردن و 
گرداندن آنان در شــهر و محله قصد تحقیر 
و ذلیل کــردن آنان را داشــتند. نتیجه آن 
سیاســت ها چه شــد؟ این که امروز یک 
ســرکرده گنده الت و قاتــل؛ در زندان و به 
دست رقباي الت کشــته مي شود، سپس 
تشییع جنازه او بســیار باشكوه تر مي شود. 

چرا؟
ذهنیتي وجود دارد که تربیت اجتماعي 
و اصالح امور را مبتنــي بر تحقیر و توهین 
و ذلیل کــردن افراد مي دانــد. این ذهنیت 
که خود را در دفاع از مجازات هاي خشــن 
نیز بازتاب مي دهد، مربوط به جامعه جدید 
نیســت. در جامعه جدید، مــردم خواهان 
مجازات مجرمان هستند ولي در عین حال 
خواهان حفظ حرمت و شــخصیت انساني 
آنان نیز هســتند. یكي از اهداف مجازات، 
تربیت اســت ولي اگر کســي تحقیر شود، 
تربیت او بالموضوع محسوب مي شود. به ویژه 
تحقیر اجتماعي بسیار خطرناك است. وقتي 
که یک دختر نوجوان را در صفحه تلویزیون 
و با تصویربرداري سیاه نشان مي دهند و او را 
حقیر مي پسندند تا با گریه و زاري توبه کند و 
کار خود را اشــتباه معرفي کند، این کار جز 
ایجاد نفرت و کینــه در او و در نزد دیگران 
نتیجه دیگري ندارد. کینه اجتماعی و فردی 

ویرانگر روابط سالم اجتماعی خواهد بود.

زهره آشتیانی
فعال حوزه زنان و دبیر فراکسیون 
خانواده مجلس 

طبق آمار رسمی 16 درصد از زنان سرپرست 
خانوار زیر 20 سال هستند؛ این صرفا یک خبر 
نیست و شــاید بهتر اســت فارغ از ژست های 
مدیریتی و عطش گفت وگو با رســانه ها کمی 
جدی تر و بی پرده بــدان بنگریم. این آمار یک 
درد اجتماعی اســت که این روزهــا با عنوان 
کاهش ســن زنان سرپرســت خانوار از سوی 
 برخی از مجاری گزارش دهی اعالم می شــود. 
البته ناگفته نماند که این آمــار صرفا به زنانی 
اشــاره دارد که شناسایی شــده یا خــود را به 
مراکــز حمایتی معرفی کرده انــد و گرنه باید 
گفت واقعیت های پیرامونمــان متفاوت از آن 
است، چراکه هنوز دستگاه متولی ای نسبت به 
تكمیل بانک اطالعاتی زنان سرپرست خانوار 
اقدام نكرده است و بنابر آمار اعالم شده از سوی 
نهادهای حمایتی )بهزیستی و کمیته امداد( 
اکنون حدود 3میلیون و100 زن سرپرســت 
خانوار شناسایی شده اند که تحت حمایت قرار 
دارنــد و از این تعداد نزدیک بــه 500 هزار زن 

سرپرست خانوار جوان هستند.
اینک باید پرســید کــه مطابق بــا قانون 
اساســی جمهــوری اســالمی ایــران کــه 
حمایت از دهک های پاییــن جامعه برعهده 
حكومت اســت، برنامه دولت و سایر نهادهای 
مســئول برای پدیــده »سرپرست«شــدن 
اســت.  بــوده  چــه  جامعــه  در   زنــان 
بی تردید باید گفت اکثریت زنانی که سرپرست 
خانوار می شــوند، از خاستگاهی برآمده اند که 
فقر اقتصادی موجب ایجــاد ورطه ای متفاوت 
برایشان شده اســت. فقر موجب روی آوردن 
سرپرســت خانواده به اعتیاد می شــود که در 
این جا در هر حال چه همســر در زندان باشد 
و چه در کنــج خانه، زن به عنوان سرپرســت 
مســئولیت خانــواده را برعهــده می گیرد و 
در شــرایط دیگر فقر موجب طــالق به ویژه 
در ســنین پایین تر می شــود که این رویداد 

 زنان جــوان سرپرســتی را خلــق می کند. 
بنابراین نمی توانیم واقعیت های جامعه را کتمان 
کنیم، بلكه باید به جای گزارش دهی و بازی با 
آمارهای رسمی و غیررســمی به دنبال ایجاد 
اتفاقی جهت رســیدگی به وضع این قشــر از 
جامعه باشیم. البته این پدیده ای جهانی است 
و امروزه 60 درصد زنــان در جهان نان آور خانه 
هســتند و 37/5 درصد از خانوار های جهان را 
زنان سرپرستی می کنند، اما آن چه مهم است 
روند تصاعدی رشــد زنان سرپرست خانوار در 
ایران است، به طوری که تعداد زنان سرپرست 
خانوار در  سال 80 به نسبت جمعیت 9/5 درصد 
بود و این نسبت در  ســال 90 به 12/1 درصد 

رسید.
این درحالی است که در همان بازه زمانی در 
خانوارهای مرد سرپرست کاهش وجود داشته 

است.
طبق آمار بهزیســتی طی 10 سال گذشته 
هر ســاله تعداد 60300نفر به جمعیت زنان 
سرپرســت خانوار اضافه شــده است. چنین 
شرایطی موجب شــد در برنامه ششم توسعه 
و در مــواد 102 و 80 دولت مكلــف به اقدام 
نسبت به موضوع زنان سرپرست خانوار شود، 
این درحالی است که هنوز طرح توانمندسازی 
زنان سرپرســت خانــوار در رفت وبرگشــت 
جلســات معاونت زنــان قــرار دارد و خبری 
از عملیاتی شــدن آن نیســت، از سوی دیگر 
نمی توان بنابر فقر مالی نهادهای حمایتی نسبت 
به حمایت کامل، شغل آفرینی و کنترل شرایط 
 مطلوب برای این قشر انتظار بسیاری داشت. 
در این جاست که باید گفت اگر نتوانیم کنترل 
و حمایت درســتی از زنان سرپرســت خانوار 
داشته باشــیم، نمی توانیم مانع از ورود آنها به 
چرخه آسیب های اجتماعی بشویم، بنابراین با 

پدیده های دیگری روبه رو خواهیم شد.
این درحالی اســت که کاهش ســن زنان 
سرپرســت خانوار نیز خود مســأله ای جدی 
است، چراکه آنها به دلیل عدم تحمل شرایط 
نامطلــوب، زودتــر از باقــی به آســیب های 
اجتماعــی ورود می کنند تــا بتوانند حداقل 

نیازهــای زندگی زیر خط فقر خــود را تامین 
کنند و شــاید همین موجب شده این قشر بر 
 روی لبه تیغ آسیب و توانمندی حرکت کنند. 
جای تامل اســت که امروزه درحالــی از آمار 
16 درصدی زنــان جوان سرپرســت خانوار 
صحبت می کنیم که موضوع زنان سرپرســت 
خانوار بیش از 35 سال است مطرح و همواره به 

آن کم توجهی شده است.
هرگاه برای حمایت از این قشــر ســخن به 
میان آمده، بار مالی آن بر دوش دولت یادآوری 
شده است، به طوری که در بودجه 97 با کاهش 
39 درصدی بودجه مربوط به زنان سرپرســت 
خانــوار روبه رو می شــویم. درحالی که بودجه 
برخی نهادها با نام فرهنگی دوبرابر شده یا ثابت 
مانده، جای سوال است که چطور در نظام کالن 
برنامه ریزی کشور مسأله آسیب های اجتماعی 
مطرح می  شود، ولی برای پرداختن به موضوعی 
که می تواند یكی از راه های پیشــگیری باشد، 
حاضر به بودجه ریزی و نظارت مســتمر برای 

نظام برنامه ریزی عملیاتی و نه شعاری نیستیم.
متاسفانه باید گفت رفتار دستگاه های متولی 
در مواجهه با زنان سرپرست خانوار که معموال 
از دریچه فقر و آســیب بدان نگریســته اند، به 
جای آن که این قشر را فرصتی برای خالقیت 
و نــوآوری بدانند موجب شــده مســئولیت 
 اجتماعی نســبت به آنهــا نیز از بیــن برود. 
در گذشــته اگر زن سرپرســت خانواری در 
منطقه، محله یا روستایی وجود داشت، توسط 
اطرافیان مورد حمایت قــرار می گرفت، ولی 
امروز مســئولیت های اجتماعی توسط مردم، 
بستگان و حتی خانواده افراد به دالیل مختلف 
کمتر شــده و نیاز بــه کمک ســازمان های 
 حمایتی بیش از پیش احســاس می شــود. 
شــاید ســاده ترین اقدامی که دولت با کمک 
بخش هــای خصوصــی بتواند انجــام دهد، 
مصوبه ای باشــد برای اولویت بكارگیری زنان 
جوان سرپرست خانوار در شرایط دستمزدی 
برابر با مــردان تا ضمــن انگیزه بخشــی به 
توانمندســازی زنان به آموزش حین خدمت 

بپردازیم.
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روزی که عضو ســابق شورای شــهر تهران از شکستن 
شــاخ این و آن گفت، گمان نمی کردیم ایــن رجزخوانی و 
معرکه گردانی به گود سیاست بچرخد و زور سیاست به جبر 
ســودجویان اقتصادی بچربد. همه آن روز به صحبت های 
عباس جدیدی خندیدند و آن را نمادی از لمپنیسم سیاسی 
خواندند. اما امروز...  ماجرا به دختری هفده ساله به اسم مائده 
هژبری برمی گردد. دختری که صاحب یکی از پربازدیدترین 
صفحات اینســتاگرام بود و صفحه اش را مجال نمایش های 
رقص های گاه وبی گاهش کرده بود و از هشدار رئیس پلیس 
فتا هم قاعدتا بی خبر بود. دختری دهه هشتادی که نه اهل 
سیاست بوده، نه دانش و بینشی داشته تا از این رفتارها کناره 
گیرد و بی جهت معرکه نگیرد. با این حال دختر هفده ســاله 

از سوی پلیس فتا دستگیر شــد، روی صندلی نشانده شد، 
اعترافاتی از او گرفته شــد، در اختیار صداوسیما قرار داده 
شــد و تمام این غائله تحت عنوان برنامه ای به نام »بی راهه« 
از شبکه یک سیما پخش شــد. البته ماجرا فقط به او ختم 
نمی شــد؛ در برنامه 30 دقیقه ای جمعه شب، دو دختر و یک 
پسر هم با چهره های شــطرنجی و مشبک حضور داشتند، 
اظهار ندامت می کردند و اعترافاتی داشــتند. در این برنامه 
نامی از اینها برده نشد اما کاربران فعال شبکه های اجتماعی 
همه شان را می شناختند: مائده هژبری، الناز قاسمی، شاداب 
و کامی! این چهار نفر به این القاب شــهره بودند ولی عجیب 
اینجاست که در این میان مائده هژبری پیش تر از سوی برنامه 

»بازی شو« در آپارات دعوت شده و...

 ابهام در سرنوشت 
مسافران ایرانی مریخ

گزارش »شهروند« از زندگی این روزهای 3 داوطلب سفر بی بازگشت

شهروند| »50هزار واحد مسكن برای اقشار متوسط جامعه ساخته می شود.« این خبر را معاون وزیر 
راه و شهرســازی در شــرایطی  اعالم کرده که مدیرعامل شرکت عمران هشتگرد گفته که  ساخت 
مسكن ارزان قیمت از شهریور امسال آغاز می شود. البته  پیش از این نیز یک بار  در دولت دهم طرح 
ساخت  2000واحد با نام مسكن مهر ویژه در تهرانسر برای اقشار متوسط جامعه  آغاز شد و تقریبا به 
اتمام رسید  و اتفاقا با استقبال خوبی هم همراه شد. با این وجود برخی از کارشناسان بر این باورند در 
شرایطی که حدود 10هزار واحد مسكن مهر در شــهرهای جدید بی مشتری مانده است و ساخت 

مسكن در این شهرها که در طول 25 سال گذشته نتوانسته جمعیت زیادی را جذب خود کند...

زنجیره ای ها  علیه دالالن

 چرا خرید از فروشگاه های بزرگ
به صرفه تر است؟

8 دخل و خرج

شهروند| فروشــگاه های زنجیــره ای 
شــهرهای بــزرگ جهان را تســخیر 
کرده اند، این در حالی است که در ایران 
تنها حــدود 10درصد بازار را تشــكیل 
می دهند. فروشــگاه هایی کــه با حذف 
دالل ها و واســطه ها توانسته اند شرایط 

بهتری برای مصرف کنندگان و...

باب همایون فعال بسته است

 سرنوشت نمایش سی 
به جیب مردم گره زده شد

15 روایت داغ

ائتالف 1+2 علیه استقالل
پیوستن سروش به پرسپولیس و خداحافظی سیدمجید و امید از استقالل فضای مجازی را منفجر کرد

 صداوسیما: ولی بزنیم
به تخته بیشتر بهش می خوره!

 پخش اعترافات دختر 17ساله
از رسانه ملی

16 شهرونگ

صداوسیما: ولی بزنیم به 
تخته بیشتر بهش می خوره!

تریاک و مشروبات الکلی در لیست کاالهای ممنوع وارداتی

    کارگردان برنامه: نورپردازی رو حال کردید؟

    اختالسگر: هان؟! چرا تا یکی رو می گیرند شما گیر می دید به من؟

    نماینده مجلس: ولی فیفا نباید اجازه بده

تیم های اروپایی بازیکن آفریقایی بیارند توی تیم ملی شون!

    مومیایی: برای باباکرم حرفه ای کسی هست؟

#اتاق_بی_فکری_صدا_سیما #نفرت_پراکنی #مائده های_ایرانی #شهرونگ

پخش اعترافات دختر 17ساله از صداوسیما

قاچاقچی: َجووونیم لب مرز 
به فنا رفت!

www.shahrvand-newspaper.ir

صفحه روزانه طنز و کارتون  |   شماره چهارصدو نود و نهم

پ�ی را گفتم: به ما شد عرصه تنگ                                                                      تـوی دنیـــای پر از اندوه و جنـــگ

جز شکیبــا�ی چه باشد راهــکار؟                                                                      خنده کرد و داد پاسخ: »شهرونگ«

shahrvang@gmail.com :ایمیل صفحه شهرونگ

instagram.com/shahrvang1 :نشانی اینستاگرام شهرونگ

شهر فرنگ

کراش لیست
دخشید قدرتی پور|   کارتونیست| 

گمشدگان

وقت گل نی!

شهرام شهید                ي
طنزنویس
shahraam_shahidi@yahoo.com

بابک: سهیل جان یک لحظه گوشی دستت 

باشه... تلفن را قطع نکنی... خانم؟ خانم جان با 

شما هستم. داری چی کار می کنی؟

مهتاب: نیناش ناش کن... آفرین پســرم... 

مامان قربونت بشه... نیناش ناش... چی میگی 

بابک جان؟ با منــی؟ کاری نمی کنــم دارم از 

نیناش ناش این بچه فیلم می گیرم.

بابک:  واااااااای... گوشــی گوشــی گوشی. 

خانم جان همین حاال پاک کن. فیلمش پخش 

میشه. میگذارن تو اینستاگرام یک وقت، اونوقت 

باید برای نوزادت به جای شیرخشک، کمپوت 

ببری زندان. انگار تو این مملکت نیســتی ها. 

ببخشید سهیل جان. داشتیم چی می گفتیم؟ 

آهان خب یادمه قبال گفته بودی درگیر مقدمات 

اجرای کنسرت-نمایش ســی هستی. اما من 

خوندم فعال این برنامه لغو شده. درست شنیدم؟

سهیل: نه بابا. این کنســرت-نمایش برای 

همیشه لغو شد رفت پی کارش.

بابک: پس چرا خبرگزاری ها از قول همایون 

شجریان نوشــته بودند »این پروژه زمانی اجرا 

می شود که مردم غم ها و نگرانی های معیشتی 
کمتری داشته باشند«؟

سهیل: خب بابک جان، خودمانیم. معنی قید 

زمانی ای که گذاشته نمی شه »وقت گل نی؟« 

بابک: شاید هم حق با تو باشه .گفتی نی، یاد 

نیشکر و شکر افتادم. شنیدی آمار دادند ایرانی ها 

6 برابر مردم دنیا شکر می خورند؟

سهیل:  اگر از من می پرسی، فکر نمی کنم 

مســبب آمار چندبرابر بودن مصرف شکر هم 

شهروندان باشــند. تو این کشور مقامات باعث 

رشد مصرف شکر هستند. نه با تجارتش ها!

بابک: اصال این شــکر آخر دمار از روزگار ما 

درمی آورد. این از مصــرف باالیش، آن از وضع 

حقوق بگیران صنعت نیشــکر. آن هم از تأثیر 

کاشت نیشکر بر شوری آب در...

سهیل: هیس. نگویی ها. 
بابک: چی را نگویم؟

سهیل: همین را. اصال بحث را عوض کنیم. 

جام جهانی را دنبال می کنی؟

بابک: بله. راســتی چرا روسیه وقتی حذف 

شد، روسیه را ترک نکرد؟ پارتی بازی کردن؟ یا 

پوتین حاضر نشد روسیه را ترک کنه؟ 

ســهیل: داری جدی میگی یا شوخی ات 
گرفته؟ 

بابک: چرا شوخی کنم؟ خب مگه همه تیم ها 

بعد از حذف از مسابقات روسیه را ترک نکردن؟ 

فیفا باید با روسیه برخورد کنه... 

سهیل: بی خیال. شما از این بترس که نکنه 

مثل کریمه شبه جزیره دیگه ای را به بهانه حذف 

از جام جهانی مال خودشون نکنن. 

بابک: نه بابا دیگه شــکرخوردن هم حدی 
داره.

ســهیل: باز برگشتی ســر موضوع شکر؟ 

راستی جایی خوندم زنان زیاد کار کنند دیابت 
می گیرند. 

بابک: چه خوب. این دفعــه خانومم بگه از 

بس تو خونه کار کردم ُمردم، بهش میگم باید 

راستی آزمایی بشی. می برمش تست دیابت بده. 

سهیل: به نظر من این کار را نکن. میره تو 

فضای مجازی جست وجو میکنه می فهمه که 

این خبر دنباله هم داشت. دنباله اش هم اینه 

که مردان اگر کم کار کنند، دیابت می گیرند. 

بابک: خب این را بفهمه. چیه مگه؟

ســهیل: دوزاری ات کجه؟ مرد حسابی در 

خاندان شــما همه دیابت دارند. خودت هم که 

در مرحله پیش دیابت هستی. آن وقت نمیگه 

شوهرجان شــما که الالیی بلدی، چرا خودت 

خوابت نمی بره؟ چرا کار نمی کنی؟

بابک:ددم وای. خوب شــد گفتــی. این 

تحقیقات پزشکی هم شده بالی جان ما. 

   یک معتاد: بذارید این یه قلم با همون قیمت قبلش برای ما بمونه!

   دستیار قاچاقچی: مگه قبال آزاد بود و ما خبر نداشتیم؟!

   مسئول یک گلخانه: یه پنج میلیارد وام، از نوع سروش هم به ما بدید!

   آشپزخانه داران پایتخت: الاقل بذارید صادر کنیم!

   مومیایی: برام حرف در آوردند، ما اهلش نیستیم!

#همش_شده_آت_آشغال #چه_چیزهایی_آزاد_بود_ما_نمیدونستیم 

#شهرونگ

رضا شــاهرودی یک انقالب محتوایی در 

کراش های من و همه همنســالن من بود. 

پایان کراش های سبیل دار. مردهای گردن 

کلفت و هیکلی. پایان موقتی برتری عضله 

بر چشم و ابرو و چتری بر زور بازو. اولین بار 

که دیدمش جلوی در دبیرستان بود. پیرمرد 

دستفروشــی موقع تعطیلی دبیرستان ما 

جلوی در بســاط می کرد کــه منبع تامین 

وسایل و تجهیزات عشقی و احساسی ما بود. 

دفترچه خاطرات قفــل دار می فروخت و از 

این پالک های گردنبند که حروف انگلیسی 

داشت و هرکس یواشــکی می رفت و حرف 

اول عشــق خودش را انتخاب می کرد. آن 

روز به خصوص، چند تا پوســتر آورده بود 

از بازیکن های فوتبال. وقتی برای اولین بار 

چشم در چشم پوســتر رضا شاهرودی شدم 

برای چند لحظه قلبم از حرکت ایستاد. موی 

لخت؟ فرق از وسط؟ چطور ممکن بود؟ فرق 

یا از چپ به راســت بود یا از راست به چپ. 

مگر می شــد که مو را از وســط به دو طرف 

برد؟ برای من کــه از فوتبال فقط علی دایی 

و کریم باقری را می شــناختم این یک ترک 

احساســی قوی بود. سبیل نداشت؟ خدای 
من.

رضا شاهرودی مثل بمب در دبیرستان ما 

صدا کرد و باعث تجدیــدی نصف بچه های 

کالس شد. مشکل اصلی تعداد زیاد رقبا بود. 

از ســی ودو نفر دختری که تو کالس بودیم 

بیست وهشت نفر عاشــقش بودند و برایش 

جان می دادند. البته به جز معلم بهداشــت، 

ناظم، مسئول بوفه و معلم ادبیاتمان که این 

آخری از همه نابودتر بود و عکس شاهرودی 

را چســبانده بود صفحه اول کتابش و وقتی 

مدیرمان چشــمش به آن خورده بود؛ الکی 

گفته بود: »این یه شاعر خیلی بزرگه که غزل 

و شعرهای عاشقانه خیلی خوبی میگه«. 

از چهار نفر باقی مانده دو تا عاشــق نیما 

نکیسا بودند. یکی افشین پیروانی )که موی 

لخت داشت و سبیل و یک جورهایی تلفیق 

ســنت و مدرنیته بود( و آخری هم به خاطر 

سلیقه خاصش عاشــق محمد خاکپور بود. 

یعنی میزان تقاضا منطقی بود و فقط عرضه 

کم کراش باعث ایجاد حباب شده بود. شما 

فرض کن در یک محیط بسته مثل کالس 

درس، بیست وهشــت تا عاشق سینه چاک 

)که معشوق همه شــان هم یکی است( هر 

روز با هم زندگی کنند. جنگ ســختی بود. 

اگر یک لحظه حواست پرت می شد، عکس 

شــاهرودی را از تو کیفــت می زدند. کارت 

بازی اش که زیر عکســش تعداد بازی های 

ملی و تعــداد گل هایش را نوشــته بود؛ با 

قیمت بــاال در بازار ســیاه نزدیک آبخوری 

به فــروش می رفت و دکه روزنامه فروشــی 

به خاطر فــروش روزنامه هایــی که عکس 

شاهرودی داشــت ســه برابر روزنامه های 
عادی پول می گرفت. 

برای پیروزشــدن در این رقابت سخت، 

از صــاف کــردن موهای وزوزی ام شــروع 

کردم. یــک نفر با آن موهــای لخت فرق از 

وسط چطور می توانســت از منی که هر روز 

صبح سه ســاعت موهایم را شانه می کردم 

تا وزوزهایش از تو هم باز شــوند عالقه مند 
شود؟ 

در گام دوم ســعی کــردم بــه فوتبــال 

عالقه مند شــوم. این کار را بــرای نزدیک 

شدن به رضا جانم شروع کردم ولی تاثیرش 

برعکس بــود. دیــدن فوتبال های خارجی 

همان و بــاز شــدن پنجــره ای جدید به 

کراش های جذاب همان: مالدینی. دل پیرو. 
باتیستوتا. بکهام.

آغــاز فصــل جدیــدی از زندگــی من: 
کراش های بین المللی.

رضا شاهرودی: زلف بر باد مده

تماشاخانه
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پیس، هوی و بچه!  | شــهاب نبوی|   از همان اول، ما 

از آن خانواده هایش بودیم که عشــق و عالقه بیرون و درون 

و کال همــه جایمان موج می زد. مثال همیشــه مامان، بابا را 

با کلمه عاشــقانه »هوی« خطاب قرار می داد. این قدر به بابا 

»هوی هوی« کرده بود که این ملکه ذهن ما هم شده بود و هروقت 

نان خشکی می آمد توی کوچه  و داد می زد: »هووووی، نون خشکیهههه.« ما 

همان »هوی« اول را که می شــنیدیم، فکر می کردیم بابا آمده و می دویدیم 

توی کوچه. حتی یه چندبــاری خود بابا هم وقتی این صدا رو شــنیده بود، 

سرش را تا زیر ناف از پنجره برده بود بیرون تا ببیند چه کسی دارد صدایش 

می کند. خب مامانم کال آدم خشــکی بــود و  زیاد عاطفــی نبود؛ در عوض 

بابا خیلی عاشــقانه مامان را صدا می کرد و لقب مامــان »پیس پیس« بود. 

یعنی بابا هروقت می خواســت صدایــش بزند، می گفت: »پیــس پیس، بیا 

اینجا!« یا »پیس پیس، یه چایی میاری؟« یا حتی خیلی  عاشــقانه تر، بارها 

دیده بودم کــه بهش می گوید: »پیس پیس، عاشــقتم. پیس، پیس برو منم

االن میام.« 

منم »بچــه« بودم. یعنی نه اینکه بچه باشــما؛ یعنــی در واقع بچه بودم، 

اما عالوه بر اینکه بچه بودم، اســمم هــم »بچه« بــود. دور از جان مثل این 

گوسفندها که با اسپری روی شان می نویسند که صاحبشان چه کسی هست 

تا با بقیه قاطی نشــوند، مامان، بابای منم لقب همدیگــر را با  »بچه« قاطی 

می کردند و من را صدا می زدند. مثال بابام همیشه می گفت: »پیس بچه، برو 

نون بخر.« یا مامانم می گفت: »هوی بچه، این آشــغاال رو بذار جلوی در...« 

االن هم ســر پیری می خواهند برایم یک خواهر به دنیا بیاورند. دارم ســوت 

زدن یادشان می دهم که اسم خواهرم را هم بذاریم »سوت.« حاال چون دختر 

است سعی می کنم، سوت بلبلی یادشان بدهم.

فلکه اول

کوچه اول

| ارمغان زمان فشمی|

شنبه موعود

شنبه  بگویم این به خود: چنین کنم چنان کنم

بس که به نزد این و آن، وعده به شنبه افکنم

یــاد گرفته ام ولــی راز مهم شــنبه را

شــنبه ها درون  نیســت  موفقیتی  هیچ 

باقی هفته را ولی نه ایــن کنم نه آن کنم

شنبه به شنبه خویش را از همگان نهان کنم

گوش بده که راز را توی دو خط بیان کنم:

خربزه هست آب و من باس)!( که فکر نان کنم!

|  حنا حیدری|


