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گرچه افتاده است چینت بر جبین 

مشکالتت هست چون دیوار چین

پای تی وی باش فعال، بی خیال!

بازی ایران و تیم  چین ببین!
ارمغانزمانفشمی#شهرونگ

چین

چین جون داریم میایم!  |شهاب نبوی|   جام ملت های آسیا 

در حالی ادامه دارد که دو گل به عمان زدیم و پنج شش تا هم 

نزدیم. فی الواقع دوقلوهای تیم  ملی که ان شاءاهلل تا آخر عمر 

همین جوری با هــم داداش بماننــد، در خراب کردن توپ با 

یکدیگر رقابت شدیدی داشتند. از آن طرف، چون ما کال عادت 

نداریم که بازی بدون اســترس و راحتی انجام بدهیم، همان دقیقه اول بازی 

رکورد را شکســتیم و یک پنالتی به عمانی ها دادیم؛ که خوشبختانه بیرانوند 

نگذاشت رکورد سریع ترین گل خورده در جام هم به نام ما ثبت شود. در مورد 

این صحنه بین اکثر کارشناســان بحث و درگیری و حتی کتک کاری پیش 

آمده است. عده ای که سخن شان به حقیقت نزدیک تر است، می گویند: »بابا 

خوشبختانه اون لحظه تلویزیون درحال سانسور نبود و ما خودمون دیدیم که 

سردار به بیرانوند با دستش اشاره کرد که طرف پنالتی رو کدوم طرف 

می زنه.« اما عده ای دیگر به همراه شــخص علیرضا بیرانوند اعتقاد 

دارند که آخه کدوم آدمی به حرف سردار آزمون گوش می کنه که 

ایشون بخواد این کار رو بکنه؟ اتفاقا اگر بیرانوند حرکت دست آزمون را می دید، 

صددرصد به طرف جهت مخالفش شیرجه می رفت. از آن طرف هم تماشاگران 

ایرانی یک مرتبه دیگر پدر و مادر تشویق ایسلندی را جلوی چشمش آوردند 

و دایم به این روش تیم را حمایت کردند. کارشناسان معتقدند دلیل این همه 

تشویق به این سبک راحت بودن آن است که باعث می شود ایرانی ها که کال دچار 

راحتی مزمن هستند از این نوع تشویق خوش شان بیاید. در فضای مجازی هم 

فعال همه دارند قربان صدقه کی روش می روند. فکر کنم وقتش رسیده که یک 

مصاحبه کند و دوباره همه چیز را به هم بریزد.

جام ملت ها از نگاه دانشمند ایرانی!
کوچه اول

با چه کسانی نباید ازدواج کنند  |امیر مسعود فالح| تو اینستاگرام ویدیویی 

دیدم با عنوان این که »چه کسانی نباید ازدواج کنند«. بنده می خواهم یک »با« به 

اول جمله اضافه کنم و بگویم با چه کسانی نباید ازدواج کنند. عارضم که پسرها باید 

حواسشان باشد که با دخترهایی که پدرشان صاحب حداقل ۲ خانه نیست، ازدواج 

نکنند. دلیلش این است که اگر پدرزن صاحبخانه نباشد، خطر آوارشدنش درخانه داماد 

هست و اگر یک خانه داشته باشد، به داماد بیچاره لقب دامادسرخانه می دهند و این اصال زیبا نیست . 

دخترها هم باید حواسشان باشد که با پسرهای جذاِب پولدار ازدواج نکنند و فقط به غیرجذاب های 

پولدار بله بگویند و نگران نباشند چون همه مشکالت زیربنایی )مثل اخالق و شخصیت( و روبنایی 

)مثل تیپ و قیافه( با پول حل می شــود. هم دخترها و هم پسرها باید بشدت مراقب باشند که از 

ازدواج با افراد بی پول، هر چند زیبا و جذاب، تحصیلکرده و باسواد، فاضل و فرزانه، با اصل و نسب، 

محترم و متشخص و... به جد پرهیز کنند؛ حتی شوخی اش هم قشنگ نیست.

شهر زیبا

حسام حیدری
طنزنویس

خب تا جشنواره فیلم فجر زمان کمی 
باقی مانده و در همین رابطه، دوســتان 
دالل مان که در تمــام عرصه ها حضور 
فعال و مستمری دارند، این بار با خرید، 
احتکار و فــروش گران تــر بلیت های 
جشنواره، برگی دیگر بر دفتر افتخارات 
خود افزودند. درحالــی خریدوفروش 
بلیت های جشــنواره در بازار ســیاه و 
اپلیکیشــن های خرید بــا آگهی های: 
»چهارتــا مهدویان مــی دم دو تا طناز 
می گیرم« و »اونایی که فقط خریدارن 
پیــام بدن« ادامــه دارد کــه برخی از 
افرادی که با این روش بلیت جشنواره را 
خریداری کرده اند، از بوی رب گوجه ای 
که بلیت ها گرفته، خبر داده اند که این 
نشان می دهد محتکران عزیز هرچیزی 
که دست شان می رســد را تو انبار جمع 
می کنند و کاری بــه این ندارند که رب 
گوجه فرنگی اســت یا بلیت جشنواره. 
درهمیــن رابطــه خبر می رســد که 
»سلطان بلیت جشــنواره« و »سلطان 

صندلی جلو ســینما« هم تحت تعقیب 
قرار گرفته اند.

خبر دیگر این که صداوسیما، 400نفر 
را بــرای پوشــش خبری جشــنواره 
فجر و دریافــت کارت ورود به ســالن 
رســانه ها به دبیرخانــه معرفی کرده 
اســت. واقعا چه خبر اســت دوستان؟ 
شما که آخرســر یک تصویر اکستریم 
النگ شات از مراسم اختتامیه نشان مان 
می دهید کــه در همان موقــع اهدای 
جایزه بهترین بازیگر زن، صداوســیما 
کال حرکت آهســته صحنه های قبلی 
 می شــود. این همه آدم بــه چه کارتان

 می آید؟ 
حاال که صحبت صداوسیما شد، این 
را هم خدمت تان عرض کنم که معاون 
سازمان صداوســیما گفته: »بیشتر از 
80 درصد مردم بیــش از 200دقیقه از 
وقت خود را صرف تماشــای تلویزیون 

می کنند.«
البته من خبر ندارم که جناب معاون 
این خبر را از کجــا آورده ولی به عنوان 
کســی که وقت زیادی را صرف شبکه 
عوض کردن می کنم، خدمت تان عرض 
کنــم که بیشــتر عالقه من بــه تبلیغ 

قابلمه اســت؛ یعنی از این 200دقیقه، 
حــدود 60دقیقه اش را تبلیــغ قابلمه 
نگاه می کنــم، چون برایم مهم اســت 
که ببینم آیا ســرویس هشــت پارچه 
با الیه نسوز ارســال رایگان هم دارد یا 
نه. بقیه وقتم را هم صــرف برنامه های 
آموزشی کنکور و تبلیغات ستاره مربعی 
می کنم. البتــه این چندوقــت اخیر، 
به امید این که شانســم بزند و یکدفعه 
جکی چانی، چیــزی پیدا کنم هم، زیاد 
سراغ تلویزیون می روم ولی خب تا االن 
که موفق نبودم و بیشــتر آباژور نصیبم 

شده.
یک خبر آمــاری دیگر هــم این که 
براســاس اطالعات مرکز آمــار ایران، 
81درصد مردم ایران در  ســال گذشته 
به سینما و 95 درصد به تئاتر نرفته اند. 
این آمار یک جوری نیست؟ ما که هرکی 
را تو اینســتاگرام نگاه می کنیم، منتقد 
فیلم اســت و هر روز از دیویــد لینچ و 
کریســتوفر نوالن جمله قصار استوری 
می کند و تو بیو اینســتاگرامش نوشته: 
 »film critic,  love animal«
 پس چطــوری اســت کــه اینهــا تو 

آمار نیستند؟

سلطان بلیت جشنواره تحت تعقیب قرار گرفت

شبگردی

بنزین خشخاشی

شهرام شهیدی
طنزنویس
Shahraam_shahidi@yahoo.com

مادرم بشــقاب ها را گذاشت روی میز 

ناهارخــوری و گفت: باز تــو خونه بنزین 

نیست؟ هیچ کدومتان بلند نشدید  بروید 

ســر کوچه دو لیتر بنزین خشخاشــی 

بگیرید؟ خانم باجی گفت: دخترجان حاال 

می خواهی سیاه نمایی کنی و  بگویی پسر 

من زندگی خوبی برایت فراهم نکرده؟ فکر 

می کنی با خرید بنزین و خودسوزی کسی 

برایت تره خرد  خواهد کرد؟ گذشت دوران 

این لوس بازی ها. مادرم گفت: خانم باجی 

خودسوزی دیگه چه صیغه ای است؟ وزیر 

 نفت گفته»بنزین مثل نان شب است« من 

دیدم این تنبل هــا دو کوچه آن طرف تر 

نمی روند نان بگیرنــد، بلکه یک  تک پا تا 

سر کوچه بروند بنزین بخرند شب گرسنه 

سر بر بالش نگذاریم. برادرم گفت:   همان 

یک دوره ای که نفت  آوردند سر سفره مان 

برای هفت پشتمان بس است. من حاضر 

نیستم بخشی از این ماجرا باشم. بعدش 

هم نفت قرار  بود سر سفره بیاید نه بنزین. 

پدرم گفت:   احتمــاال بنزین همان نفتِ  

پالم دار است. یا نفت هموژنیزه شده. یا... 

مادرم گفت به جای این درافشــانی ها 

پاشــو برو نان بگیــر بیاور. پــدرم گفت: 

می دانی چرا ما به نان اهمیت نمی دهیم؟ 

 چون صنعت نان درست راه نیفتاده. خانم 

باجی پرسید: یعنی نان باید چه بشود که 

راه بیفتد؟ پدرم جواب داد: نان باید  گران 

شود. تا گران نشــود صنعت نان، به قول 

آن هندی در دایی جــان ناپلئون، بهوت 
افسرده است!  

همه ما با هم گفتیم: عجب! پدرم گفت:  

تعجب کردن ندارد. مگر نشــنیده اید که 

وزیر صنعت در پاســخ به این ســوال  که 

آیا بــا افزایش قیمت، مشــکالت صنعت 

خودرو حل شده است یا خیر گفته »شما 

ناراحتید که خودروســازی راه  افتاده؟« 

پس می بینید که گرانی هر محصول باعث 
راه افتادن آن محصول می شود.  

بــرادرم گفت:  پس یعنی این که پســر 

من دیروز راه افتــاده و تاتی تاتی می رود 

یعنی یک کاالیی در ایران گران شــده؟ 

 مثال پوشک گران شده یا کفش بچه؟ عمه 

جان گفت:  اول این که  تو چرا هر چیزی 

را با آن تحفه ات می سنجی؟  دوم، مگر در 

ایران روزانه یک کاال گران می شــود؟ اگر 

بین راه رفتن بچه و گرانی رابطه ای باشد، 
آن رابطه شامل  تمام کاالها می شود. 

دخترخاله ام گفت: حرف از پوشک بچه 

و گرانــی اش زدید یاد تغییــر مدیرعامل 

ســایپا افتادم. مادرم گفت: ارتباط  تغییر 
مدیرعامل سایپا با پوشک بچه چیست؟  

دخترخاله ام جواب داد: با پوشــک بچه 

هیچی. اما با گرانی چــرا. چون به محض 

تغییر مدیرعامــل، پرایــد چند میلیون 

 تومان گران شــد.  پدرم گفت:  چه تغییر 
هنرمندانه ای!  

عمو گفت: اما رئیس کل اســبق بانک 

مرکزی گفته این کــه کیفیت خودروی 

تولید داخل باال نرود و در عین حال  مرزها 

هم بســته شــود تا مردم ناچار به خرید 
خودرو داخلی شوند، هنر نیست! 

من گفتــم: اصال در ایــن مملکت هنر 

ارج و قرب ندارد. قیمت کــه هیچ. برای 

همین اصال هر چیزی که گران شود حتما 
 هنرمندانه نیست! 

صــدای روح آقابــزرگ از داخل کمد 
شنیده شد: یکی ســیم این پسر را از پریز 

برق بکشد. باز حر ف هایی زد که هیچ  کس 
معنی آن را نمی فهمد.  

|    نعیم تد                ین  |   کارتونیست |
naeemator@gmail.com

 وبا شورایاسالمیدیروزبهبررسیم ل م
هایپرحاشیهایپرداخ ر ه یوارا ا جن

مبارزه با مافیای کنکور، ساماندهی 
ایا بازار خودرو و باقی ق

صفحه2

يادداشت

شاد را از مرد دری نکنیم
اگر به هندوستان رفته باشید، این 
واقعیت را م توان به چشــم دید که 
با وجود فقر و نــادار و از آن مهمتر 
نابرابر چشمگیر که در این کشور 
و در میــان مردم آن جــا م بینیم، 
ایت از زندگ را هم به  طور  نوع ر
نســب در آن جا مشاهده م کنیم؛ 
ایت که به احتمال فراوان ریشه  ر
در شادبودن این جامعه دارد. درواقع 
ایت نیست بلکه  شــاد نتیجه ر
ایت  تا حــد بر عکس اســت و ر
از زندگ نتیجــه و محصول امکان 
شادزیستن است. چه بســیار افراد 
ایت  روتمند که از زندگ خود ر

ندارند زیرا شاد نیستند و برعکس.
اهر آن در  محدودیت در شاد و م
حال تبدی شدن به یک از معضالت 
جامعه ایران اســت؛ جامعه ا که از 
رنگ پوشش هایش گرفته تا رفتارها 
شاد بخش آن بشدت در تنگنا قرار 
دارد. هنگام که در اتوبوس یا مترو 
قرار داریم، اگر با دقت نگاه به اطراف 
خود بیندازیم، متوجه م شویم که 
بیشتر افراد در حالت گرفته قرار دارند 
ر گذر زمان هستند، بدون آنکه  و منت
ات خود استفاده ا ببرند. هر  از لح
چند با آمدن گوشــ ها هوشمند 
قدر از این مشــک تخفی یافته 
و بسیار از آنان سر در گوش خود 

دارند.
در چنین جامعه ا اســت که یک 
فیلم ساده و عاد از شاد چند نفر 
و  از سربازان عزیز تبدی به یک مو
مهم و دیدن م شود؛ چرا که کس 
ار ندارد که شاهد این حد از شاد  انت
باشد. پدیده ای که در جامعه دیگر از 
فر تکرار ارزش خبری شدن ندارد 
یا کوچک ترین تغییرات در مدارس 
کشور به سو شــادکردن محیط 
آموزشــ  تبدی به یــک معض 
برا وزارتخانه م شــود؛ نمونه اش 
اجازه دادن برا دیــدن باز فینال 
جام باشگاه ها آسیا بود که به وزیر 

اخطار داده می شود.

ام آموزشــ ما در  ســفانه ن مت
همه سطو از ابتدای گرفته تا دوره 
م و  ســرباز مبتن بر یک نو ن
انضبا خشــک و با مقررات سفت و 
سخت اســت. این محیط ها را بیش 
از آنکه محیط زندگ بدانیم، محیط 
صرفا آموزش تلق کرده ایم. در حال 
که شــرکت ها مهم دنیا نیز برا 
افزایش کارای در حال تبدی کردن 
محیط کار به محیط پویا زندگ و 
شاد و نشا هستند، ولی ما هنوز 
م و مقررات خشــک  در پ حف ن
و یک دســت در محیط آموزش و... 
هستیم و گمان م کنیم نیاز اصل 
دانش آموزان آموزش است؛ و به همین 
علت و در نتیجه همین سیاســت ها 
اســت که دانش آمــوزان از محیط 
آموزش خود ابراز بیزار م کنند 
بت نشــان  و حتی به آموزش هم ر
نمی دهند. حت نو لباس پوشیدن 
ما نیز این امــر را القا م کند که همه 
م نانوشته تبعیت کنیم؛  باید از یک ن
رنگ ها تیــره و یک شــک برا 
روپوش مــدارس یک نمونــه از این 
سیاست است. مشک اینجاست که 
تصور م شود برخ از افراد با مقوله 
شاد مخال هستند و آن را خالف 
اخال پرهیزگارانه م دانند. نتیجه 
منف چنین برداشت این است که 
اخال پرهیزگارانــه تبدی به یک 
دستور و سیاســت از باال و به سرعت 

تبدی به ریاکار م شود.
برا کاهش فشارها زندگ و نیز 
ایت از زندگ باید درها  افزایش ر
شــیوه ها معمول و پذیرفته شده 
شــاد و نشــا را بر رو مردم باز 
کرد. شاید مسئوالن و سیاست گذاران 
کشور به تبعات روان و حت سیاس 
و اقتصــاد ایــن محدودیت ها 
ابراز شــاد توجه ندارنــد، در این 
صورت م توانند از جامعه شناســان 
و روان شناســان کمک بگیرند و در 
سیاست ها خود در این باره تغییر 

دهند.
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چه کسی می تواند بهاره رهنما را محدود کند؟

اهیدارد یچهجای یس ورنا ر زههاشمیازن هبهارهرهنمابافا اح م

وقتی فق ی ایده است

زه  هاشــمی و  یاوشباقی| مصاحبه بهاره رهنما با فا س
حاشــیه هایی که به دنبال آن به وجود آمد، بهانــه ای بود برای 
و قدیمی که »چرا ســلبریتی ها  پرداختن دوباره به این مو
باید به هر کار و حوزه ای سر بکشند؟« این بار پای همکاران 
مطبوعاتی ما هم وسط بود و طبیعی بود که آنها با روحیه منتقدانه 
همیشگی و این بار با تعصبات صنفی به مصاحبه چا شده در 
روزنامه شر معترض باشند؛ به این که چرا روزنامه شر برای 
این مصاحبه از بهاره رهنما دعوت کرده و این که چرا یک بازیگر 
نویسنده کارگردان تحصیلکرده رشته های انسانی واقعا بهاره 
رهنما را باید با چه عنوانی مطر کنیم باید در نقش ژورنالیست 
اهر شود و جای روزنامه نگاران حرفه ای را تنگ کند. راستش 
ات که به کیفیت و حاص مصاحبه رهنما  بخشی از این اعترا
 هاشــمی برمی گردد، چندان هم بیجا نیست. این مصاحبه 
به عنوان یک مطلب که قرار است در روزنامه پرآوازه ای م شر 
و و  چا شود، بســیاری از حداق ها را ندارد؛ نه بهاره رهنما 
زه  هاشمی فضایی  استعدادی برای مصاحبه کردن داشته، نه فا
دیده تا م همیشه بی پروا صحبت کند. این که چرا دوستان ما 
در روزنامه شر این مصاحبه را پسندیده اند، البته به سلیقه شان 
برمی گردد. شاید خوشمان بیاید یا نیاید، اما نمی توانیم بگوییم 
چرا شر این کار را کرده اســت. روزنامه سردبیر و روزنامه نگار 
حرفه ای دارد و این انتخاب شان بوده. اما آن بخش که به رهنما 
برمی گردد و این تالش برای این که بگوییم او حق ندارد در نقش 

رم نق حقو شهروندی است؛  اهر شود، به ن روزنامه نگار 
منصفانه نیست. بهاره رهنما هم م هر کدام از ما می تواند هر 
کاری که دلش می خواهد و زمینه اش وجود دارد را انجام دهد. 
تا جایی که تخلفی مرتکب نشــده و به کسی صدمه نزده، هیچ 
مانعی نباید برایش تراشید. می خواهد گذاشتن شوی لباس باشد 
یا تبلیغ لوازم آرایشی یا گذاشتن تور فرهنگی برای قونیه. واقعا 
به ما مربو نیست. همان طور که به هیچ کس مربو نیست که 
بخواهد نقاشی کند، در موسیقی فعالیت کند یا کار روزنامه نگاری 
انجام دهد. بهاره رهنما پیش از این برای روزنامه ها یادداشــت 
نوشته و همکاری های متعددی با نشریات داشته و صدای کسی 
درنیامده. شــاید فکر کرده اند یادداشــت نوشتن کار حرفه ای 

مطبوعاتی نیست و مصاحبه هست از کی تا حاال؟
اگر فراموش نکرده باشیم این نخستین بار نیست که چنین 
انتقاداتی می شود. پیش از این به نیکی کریمی، هدیه تهرانی و 
حامد بهداد به دلی برگزاری نمایشگاه عکس کم حمله نشد. 
آن جا هم صن عکاســان مدعی بودند و حرفشان این بود که 
عکاسی کاری تخصصی است و هر کس از راه رسید نباید حق 
داشته باشد عکاســی حرفه ای کند و آن را به نمایش و فروش 
بگذارد. مشــابه همان انتقاد تئاتری ها که وقتی مهناز افشار و 
مان جمشیدی به این حیطه پا گذاشتند، فریادشان درآمد که  پ
تئاتر را نجات دهید گفتند کجا داریم می رویم؟ که این فاجعه 
ادامهدرصفحه2 یر قاب تحم است. 

سحاب شکیبا| حوالی انتخابات ریاست جمهوری 84 بود، »شان 
پن« بازیگر مشهور و روی بورس آن زمان  برای تهیه گزارشی از 
طرف روزنامه سان فرانسیســکو کرونیک به ایران آمد و با چند 
مقام بلندپایه دیدار داشت و عکس های حضور او در نماز جمعه، 
دیدار با مرحوم  هاشمی  رفســنجانی، بهرام رادان و در بین مردم 
هنوز هم روی نت قاب دسترس است. از قضا می گفتند گزارش پن 
خوب از آب درنیامده و حتی یک روزنامه مشهور خودمان، شوخی 
سایت انگلیسی زبان با گزارش پن را به  عنوان خبر و دستاورد در 
صفحه یک اش پوشش داد و دستمایه کنایه ها شد. همان زمان ها 
عده ای انتقاد کردند که چرا سلبریتی سینمایی باید این فرصت را 
می سوزاند. موافقان هم می گفتند اگر شان پن نبود، امکان حضور 
و دیدار در ایران به این شک فراهم نمی شد و البته توجهی را هم 
زه  جلب نمی کرد. بح های پس از چــا مصاحبه رهنما و  فا
البته  هاشمی بیش از هر چیز یادآور بح های همان روزهاست 
رهای گسترده.  هارن بدون حضور چشمگیر فضای مجازی و ا
فارغ از این که کار همکاران مان در روزنامه شر و استفاده دوگانه از 
حضور یک  سلبریتی در یک مصاحبه مطبوعاتی چقدر قاب بح 

هست یا نه، نقد محتوای مصاحبه و استفاده ای که از حضور بهاره 
رهنما شده، مهمتر و ژورنالیستی تر است.

رهنما در مصاحبه مطبوعاتی بی سابقه نیســت؛ او پیش از 
اینها در مجله بنام تجربه شهریور 90 گفت وگویی با یک چهره 
محمود عزیزی داشــت با چنین سوالی: »شما در او  هنری 
جوانی با شفیعی کدکنی، خجسته کیا و... آشنا شدید. ممکن 
است بخشی از این اتفا را به شانس مربو کنیم، اما اگر مطابق 
فیزیک کوآنتوم بررسی کنیم که یک علم است، شانس درواقع 
میر ناخودآگاه شماســت که چون به او می رسد،  خواست 
این بار  متبلور می شود.« هر چند مصاحبه شونده روبه روی او 
اجتماعی مشهور اســت ولی باز هم سوال  یک چهره سیاسی 
نخست رهنما از همین جنس سوال های بلند و بی ربط است: 
 »اینکه اصوال یک زن در شرایط اجتماعی و سیاسی که شما یا 
خانواده تان دارید، در خانه تان را روی یک فیلمســاز زن و یک 
مستندساز باز کرده اید، نشان دهنده ار و قربی است که شما به 

فضای روشنفکری، به خانم ها و به هنر می دهید. 
ادامهدرصفحه
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