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حسام حیدری
طنزنویس

باالخره بعد از یک ماه دعوا و درگیری، 

تکلیف اکران نوروزی هم مشخص شد و 

فیلم هایی که قرار اســت در  نوروز اکران 

شــوند قراردادهای خود را با سینماهای 

ســرگروه امضا کردنــد. هرچنــد این 

آخرها کار باال گرفته بــود و  دعوا به حد 

کودکســتان رســیده بود. مثال وزارت 

ارشــاد گیــر داده بود که مجــوز اکران 

فیلم »دیــدن این فیلم جرم  اســت« را 

که محصــول حوزه هنری اســت، صادر 

نمی کنــد و در عوض حــوزه هنری هم 

گفته بــود: »اگه فیلم منــو  اکران نکنید 

منم فیلم غالمرضا تختی رو تو سینماهام 

پخش نمی کنم ... تازه شــم تازه شم من 

خــودم یه عالمه  ســینما دارم به شــما 

نمی دم...« و وزارت ارشــاد هم در جواب 

کف دستش را به نشانه آینه، به  آنها نشان 

داده بود. این وســط فقط جهان پهلوان 

غالمرضا تختی بود که گیــر کرده بود و 

آنها را نگاه می کرد و آرزو می کرد کاش از 

زانوی مصدوم حریف زیرگیری کرده بود 

تا هیچ وقت هیچ کس  فیلمش را نسازد و 
دست از سرش بردارند. 

فیلم هزارپا هم در شبکه نمایش خانگی 

منتشر شــد ولی نه به صورت معمولی، 

بلکــه در دو تا دی.وی.دی. یعنی  شــما 

هفته اول پول می دادی و به خیال خودت 

دی.وی.دی فیلم هزارپا را می گرفتی که 

ببری خانه و در کنار  خانواده درحالی که 

داری پرتقال کیلویی هشت هزار تومانی 

و موز کیلویی ســیزده هزار تومانی نوش 

جان می کنی،  ببینــی. ولی می فهمیدی 

که فیلم نیمه کاره است و باید تا هفته بعد 

صبر کنی و بعد بــروی دوباره پول بدهی 

و  قســمت دوم را بخری. یعنی در سر کار 

گذاشــتن مردم به درجــه ای از توانایی 

و ابتــکار رســیده ایم که شــاید در دنیا 
 بی بدیل باشد.

جالبش اینجاســت کــه تهیه کننده و 

پخش کننده فیلم گفته اند که خودشان 

نمی خواســتند فیلم را  بــه این صورت 

پخش کنند، بلکه وزارت ارشاد گیر داده 

که اال و بال باید کار را در دو نسخه پخش 
کنید! 

خبــر دیگر این کــه یکــی از متهمان 

پرونــده اختــالل در آرای جشــنواره 

جام جم صداوسیما دســتگیر شده، ولی 

 معاون ســازمان صداوســیما گفته که 

فعال نمی توانیم اســمش را لــو بدهیم. 

یعنی این که با شــماره تلفــن مردم به 

 برنامه مورد نظر خودمــان رأی داده ایم 

یک چیزی اســت بین خودمان و خیلی 

به مردم مربوط نمی شــود که  بخواهیم 

در مــورد مقصرینش به آنهــا اطالعاتی 
بدهیم. 

ایشــان کال نظرش این طــوری بوده 

که: »چند تا رأی  هست دور هم هستیم 

دیگه ... حاال چــه فرقی می کنه برا کدوم 

برنامه باشــه.« در همیــن رابطه جناب 

گلزار  هم گفته که: »مــن از بطن مردم 

بیرون آمــده ام و با این شــایعاتی که در 

مورد برنامه برنده باش درســت می کنید 

 نمی توانید من را خراب کنید.« از این که 

شــایعات چی بوده و خود وزیر ارتباطات 

با اطالعات موثق تاییدش  کرده، بگذریم 

ولی این که بطن مردم آن قدر چهره های 

خوش تیپ و خــوش هیکل بــا موهای 

قشنگ دارد، خودش  جای تشکر و تقدیر 
دارد. 

پراکنده از سینما و تلویزیون

تماشاخانه
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آخر هم رفت خارج!  |شهاب نبوی| علی دوست 

صمیمی ام بود، یعنی سال ها توی کوچه با هم یه قل دوقل 

بازی کرده بودیم. یک دوست فوق العاده که همه جوره هواَیم 

را داشت. از یک زمانی به بعد، بسیار لطف و ارادتش نسبت به 

من بیشتر هم شد. صبح  ها اگر برای مدرسه بیدار نمی شدم، از دیوار می پرید 

توی حیاط و بعد می آمد داخــل خانه و از روی ســر و کله تک تک اعضای 

خانواده رد می شد تا من را صدا کند که از تحصیل علم و دانش عقب نیفتم. 

بعد از یک مدت شرح وظایفش را گســترده تر کردم؛ مثال بهش اجازه دادم 

که جای من برایمان نان هم بخرد. فرش هایمان را بشــوید. مشق هایم را هم 

با خط خوش و خوانا می نوشت. از شستن جوراب هم متنفر بودم و او خیلی 

به این کار عالقه نشــان می داد. بعد از دیپلم هم رفاقت ما ادامه داشت و با هم 

وارد یک دانشگاه شدیم. هر روز صبح می آمد دنبالم. همیشه از جزوه نوشتن 

متنفر بودم. با همان خط خوبش جــزوه  من را هم کامل می کرد. بعد از اتمام 

دانشگاه هم با هم یک جا استخدام شدیم. خوشــبختانه توی یک اتاق کار 

می کردیم. ناهارهای خوشمزه ای می آورد. آن قدر چست و چابک کار می کرد 

که تا او بخواهد پروژه های روزانه را کامل کند، من یک سوپرکاپ انداخته بودم 

و قهرمان هم شده بودم. آخر سر یک روز گفت:   »سوم دبیرستان بودیم یادته 

گفتی باید خوب بشناسمت و ازم نخواه به این سرعت خواهرم رو بهت بدیم؟« 

گفتم: »چطور؟ چی می گی؟!« گفت: »یادت نیست مرد و مردونه خواهرت 

رو خواستگاری کردم؟ هنوز وقتش نشده؟« گفتم: »بابا خب زودتر می گفتی، 

من عصرش فالفل خوردم، دل  پیچه گرفتم، یادم رفت قضیه خواستگاری رو 

بهشون بگم. خواهرم فردا برای همیشه از ایران می ره.«

فلکه اول

شبگردی

 بیانیه خانم باجی
درخصوص پلنگ و پونه

شهرام شهیدی
طنزنویس

همیشــه در شــبگردی هایمان سعی 

کرده ایم به مهمترین مسائل روز بپردازیم. 

)این هم از چپ وچیل بودن ما است که در 

شبگردی به مسائل روز می پردازیم(  برای 

امروز هم دنبال مهمترین اخبار و اتفاق ها 

بودیم. شــما فکــر می کنیــد مهمترین 

اتفــاق روزهای اخیر چه بــوده؟ موضوع 

اختالس های کالن در کشور و سفرهای 

کانادایی؟ نه. ایــن ماجراها هنوز برایتان 

عادی نشده؟ شــما چقدر پیله هستید. 

این موضوع که دیگر یک امر روتین است. 

بعضی ها هــم می گویند نوســان قیمت 

ارز و ســکه البد خبر اصلی این روزهای 

شماســت. نچ. چون از قدیم گفته اند جز 

راست نباید گفت و هر راست نشاید گفت، 

بنابراین مجبوریم از حرف زدن در مورد ارز 

هم اجتناب کنیم. آمدن مدیر اینستکس 

به تهران خبر مهمی اســت؟ نچ. سازوکار 

مالی ویژه اتحادیــه اروپا و ایران به  مهریه 
می ماند. کی داده؟ کی گرفته؟

لیــگ قهرمانان آســیا هــم آن قدرها 

اهمیت ندارد که تیتر یِک من خانم باجی 

شــود. حتما می گویید چه پرچانه! خب 

یک کلمه بگو می خواهید در شــبگردی 

به کی و چــی بپردازید خیالمان را راحت 

کنید. عرض می کنم خدمتتان که موضوع 

مهم امروز ما حیات وحش اســت. درواقع 

همان پلنگ تیزدندانی که شــاعر ترحم 

بر او را مصادف دانســته با ســتمکاری بر 

گوسفندان. ما همیشــه گوسفندپروری 

کرده و به گوســفندان اهمیــت داده ایم 

-که البته کار بدی هم نیســت– اما این 

روزها اتفاقا مسیر بحث شاعر عوض شده 

و گوســفندان در امنیت قرار گرفته اند و 

همان پلنگ تیزدندان مورد اشــاره -که 

انگار دندان هایش را کشیده اند و ایمپلنت 

هم جواب نداده- مورد آماج شــکارچیان 

و رانندگان بی احتیاط و دام صیادان قرار 

گرفته. حاال شــما خودتــان کالهتان را 

قاضی کنید و باالغیرتا بی حب و بغض به 
پرسشنامه زیر پاسخ دهید:   

پلنگ صورتی معروف تر است و بیشتر 
الیک دارد یا پلنگ ایرانی؟ 

پلنگ صورتی خودش راضی است که از 
پلنگ ایرانی محبوب تر باشد؟ 

پلنگ با کدام کلمه هم قافیه تر اســت:   
الف(فشنگ  ب(قشنگ؟ 

حیات وحش را آدم ببرد توی موزه بهتر 
است یا موزه را ببرد توی حیات وحش؟

چرا پلنگ هــا فرار مغزهــا نمی کنند؟ 

الف( دل رفتــن ندارنــد؟ ب( پای رفتن 

ندارند؟ پ( شــرایط مهاجرت ســخت 

 شده؟ ت( شرایط اخذ ویزا سخت تر شده؟
ث( اگر مغز داشتند که این شکارچی های 

ســودجو را می خوردند، سیر می شدند و 
زنده می ماندند. 

وقتی دیگــر پلنگی باقــی نمانده چرا 

انتظــار داریم نقش پلنــگ ایرانی دوباره 

روی پیراهن تیم ملی فوتبال بنشیند؟ 

شــکار را آدم معمــوال کجــای دلش 

می گــذارد؟ وقتی گذاشــت روی دلش،  

درد هم می گیرد؟ با نعنــا و پونه دل درد 

آدم حل می شــود؟ مار واقعا از پونه بدش 
می آید؟ 

رابطه پلنگ و شکارچی مثل:  الف( مار 

است و پونه ب( نویسنده است و مخاطب.

|  سلمان طاهری  |   کارتونیست |
salmantaheri@gmail.com
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بدهند وپسازاوبایدپاس هاییکهمدیرانپی ردنیمحمدسرافرازوپرس صحبتهایباورن

ده ا از آنها مرده اند! تصویر سیما که  چند هزار ممنو ا

ا دکتر! تصاد است آ اد ا اد سیاسی ف ان ف ارم

همیشه یکى از انتقاداتى که به مدیران رسانه ملى وارد شده، 
پاسخگونبودن آنها بوده، اتفاقى که امروز هم شاهد آن هستیم، 
به این معنا که رئیس سازمانى به عرض و طول صداوسیما که 
بزرگترین رسانه کشور محسوب مى شود و بودجه اى هزاران 
میلیاردى دارد، براى شفاف ســازى در هیچ موردى حاضر به 
قرارگرفتن در مقابل میکروفن و دوربین نیست. سخنگویى 
هم براى پاســخ دادن به ابهامات و پرســش ها وجود ندارد. 
معلوم اســت که در این شــرایط هر حدس و گمانى به یک 
شایعه مى انجامد و شایعات تبدیل به باور مى شوند؛ همه هم 
به ضرر سازمانى که باید مورد اعتماد و اطمینان مردم باشد. 
اما مصاحبه روزنامه شرق با رئیس سابق سازمان به بخشى از 
سواالت پاســخ داده و در عین حال روشن کرده که چرا روسا 
ترجیح مى دهند در سکوت به کار خود ادامه دهند. سازمانى 
که مشخص است با مشــکالت عدیده و جدى مواجه است، 

اما اراده اى براى حل و تغییــر آن وجود ندارد. به این بخش از 
سخنان محمد سرافراز نگاه کنید: «نخستین کار این بود که 
این بخش (وجود 3 هزار مدیر در ســازمان!) را اصالح کنیم. 
در آن مرحله بیش از 750 پست مدیریتی را در چند ماه کم 
کردیم، البته به این معنا نبود که مدیران دچار مشکل شوند. 
چون ما به آنها 6 ماه مهلــت دادیم تا امکانات مدیریتی مثل 
حقوق، خودرو و سرویس هایی که در اختیارشان بود را حفظ 
کنند، تا موقعیت کاري جدید پیدا کنند.» بعد مى گویند «من 
گفتم رئیس سازمان 10، 20 خودرو نمی خواهد و یکی کافی 
است. 5، 6 آبدارچی نیاز ندارد و یکی کافی است. در مقایسه با 
بودجه صداوسیما این موارد ناچیز بود، اما مهم بود که ببینند 
سلوك رئیس صداوسیما چطور است. مثال این که سکه بذل و 

بخشش نمی کند و در هزینه ها صرفه جویی می کند.» 
ادامهدرصفحه

با وجود آن که یکى از دولت ها با شــعار مبارزه با فســاد 
روى کار آمد، اما میزان فســاد اقتصادى در دوره آن دولت 
بشــدت افزایش داشــت. به روایتى شــاید با عبور از یک 
دولت و کشف آرام آرام عمق فســاد و بررسى پرونده هاى 
آن دولت بتوان نتیجه گرفت که آیا آن دولت در شعارها و 
اعتقاداتش صادق بوده است یا خیر؟ براى مثال نگاهى به 
سیاهه اطالعات فسادپرورى دو دوره دولت از سال هاى 84 
تا 92 مى تواند قدرى کمک مــان کند: محکومیت معاون 
اول ریاســت جمهورى (محمدرضا رحیمى) به جرم فساد 
مالى، محکومیت معاون اجرایى (حمیــد بقایى) به اتهام 
تصرف غیرمجــاز، اختالس و تبانــى در معامالت دولتى، 
اختالس 13 هزار میلیارد تومانــى بابک زنجانى، اختالس 
3 هزار میلیــارد تومانى مه آفرید امیرخســروى،  فســاد 
8 هزار میلیــاردى صندوق ذخیــره فرهنگیان، اختالس 
100 میلیارد تومانى در شــرکت ملى نفت ایران، اختالس 
94 هزار میلیارد تومانى شــرکت پدیده شاندیز، گم شدن 
دکل نفتى 80 میلیون دالرى، گم شدن سه فروند کشتى، 
فســاد 400 میلیون دالرى در واردات لوازم هواپیما، فساد 
12 هزار میلیارد تومانى بانکى،  ناپدیدشــدن 126 هزار تن 
چاى در ســازمان چاى کشــور،  پاداش 26 میلیارد ریالى 
به مقامــات دولت دهم، پرونده موسســه مالى و اعتبارى 
ثامن الحجــج و... این پرونده هاى آخرى از بانک ســرمایه 
و ماجراهاى هدایتى گرفته تا قصه پتروشــیمى و مرجان 

شیخ االسالمى آل آقا!
با این حجم از فســاد باید تصدیق کرد که دولت بعدى 

اصال نتواند از جاى خود جنب بخــورد! عملکرد ضعیف و 
رفتار هیأتى و عدم پایبندى به قانون و رفتار پوپولیســتى 
چیزى جز افسارگســیختگى و ولع روزافزون در بلعیدن 
حق الناس را به ارمغان نیاورد. بده بستان هاى غیرقانونى و 
شفاهى و اســتفاده از افراد غیرمتخصص و غیرمتعهد که 
یادآور هدف، وســیله را توجیه مى کند، بود، حاصلش یک 
نظام ارزى و بانکــى و نفتى مضمحل  بود. موضوعى که در 
دولت بعــدى باید مورد جراحى و ترمیــم قرار مى گرفت. 
شاید  هاشمى رفســنجانى، رئیس فقید مجمع تشخیص 
مصلحت نظام که معتقد بود مشــکالت دولت روحانى، از 
مشکالت کشور پس از جنگ هم بیشتر است، درست گفته 
بود؛ «مشــکالتى که از دولت قبل براى ایشان باقى مانده، 
انصافا از مشــکالتى که ما در جنگ تحویل گرفتیم، بدتر 
اســت. ما در جنگ خســارات و رکود و اوضاع بد سیاست 
خارجى را تحویل گرفتیم و االن مشکالت و عالوه بر همه 

اینها، فساد هم هست که خیلى دامنگیر شده!»
بــا این همه بایــد خدا را شــکر کرد که سیاســت هاى 
دولــت روحانى چــه در بخــش انضباط مالــى بانک ها، 
حذف موسسات شــبهه برانگیز اعتبارى، ادغام بانک هاى 
نظامى و حذف واســطه ها و دالل ها از بازار ارز، نشــان از 
ریل گذارى درست بانک مرکزى دارد، اما هنوز هم زمینه 
براى فســاد وجود دارد، چراکه دولت قبل به اندازه کافى 
تمام بنیان هاى اقتصادى را مخدوش کرده اســت. اما چرا 
چنین شد؟ دلیلش پرواضح است: فساد اقتصادى، از فساد 

سیاسى ریشه گرفته بود...
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يادداشت

ررا ون م ون اتوبوس یا وا وا
این بــار اتوبوس صبــح در اتوبان 
قم به تهــران و در یک جــاده عادي 
و خوب منحرف و ســرنگون شــده 
است. هشت نفر کشته و تعدادي نیز 
مصدوم شده اند. راننده و کمک راننده 
و راننده دوم نیز در میان کشته شدگان 
هستند، همچنین سرعت اتوبوس از 
حد مجاز بیشتر نبوده است. پس چرا 
این حادثه رخ داده اســت؟ ظاهرا این 
تصادف فقط در چارچوب خســتگی 
راننده و خواب آلودگی وي یا احتماال 
یک نقص فنی قابل توجیه است. چه 
کسی مقصر اســت؟ به نظر می رسد 
همه چیز ســر جاي خود بوده و هیچ 
قصور یا تقصیري متوجه کســی جز 
راننده نیســت. آن بنده خدا هم که 
جان به جان آفرین تسلیم کرده و اکنون 

در میان ما نیست. چه باید کرد؟
به نظر می رسد هنوز جا براي پیدا 
کردن مقصر وجود دارد. البته در هیچ 
شرایطی نمی توان تصادفات را به صفر 
رســاند، ولی می توان آن را بشــدت 
کاهش داد. بخشی از مسأله از طریق 
کنترل ســرعت، اصــالح و تعریض 
جاده ها، افزایش نظارت ها، بهبود کیفی 
اتوبوس ها و... ممکن است، ولی جاي 
یک چیز خالی اســت و آن استفاده از 
عنصر خودکنترلی، هزینه ها و جوایز 
اقتصادي. درواقع شاید بتوان مدعی 
شد که این بخش از کار اهمیت بسیار 
بیشــتري دارد. نظارت هاي بیرونی 
اگرچه الزم اســت، ولی کاربردهاي 
محدودي دارد. در بســیاري از موارد 
می توان این نــوع نظارت هــا را دور 
زد و خنثی کــرد، ولی شــیوه هاي 

خودکنترلی از طریق سازوکار هزینه و 
فایده که شفاف باشند، موثرتر هستند. 

چگونه؟
دو راه حل براي این مسأله پیشنهاد 
می شــود؛ نخســتین آن ارایه یک 
شاخص ســنجش امنیت مسافران 
براى هر شــرکت مســافربري است. 
درواقــع بایــد شــرکت ها را طرف 
حســاب مردم قرار داد و نه رانندگان 
را. یک ســامانه دقیق درست شود که 
میزان حمل ونقل مســافر و حتی بار 
را براي شرکت ها به صورت کیلومتر 
نفر تعریف کند و در کنــار آن میزان 
تصادفات، تلفــات و مصدومان آنان را 
نیز بنویسد. از تقسیم این دو بر یکدیگر 
شاخص امنیت مسافر یا سفر به دست 
می آید. شرکت ها را باید برحسب این 
شاخص رتبه بندي و قیمت بلیت آنها 
را متفاوت اعالم کرد یا حتی مى توان 
یک رقــم معین را به عنــوان حداقل 
شــاخص در نظر گرفت که اگر از آن 
عبور کردند، مجوز فعالیت شــرکت 
لغو شــود. راه حل تکمیلی مربوط به 
هزینه بیمه خودروهاي این شرکت ها 
می شــود. هر شــرکتی که شاخص 
امنیت ســفر آن بهتر اســت، بیمه 
کمتري براي اتوبوس هایش بپردازد و 
از یک رقم کمتر را موسسات بیمه اى 
از بیمه کردن خودروهاي آن شرکت ها 
اجتناب کنند. اطمینان باید داشت که 
با اصالح همیــن دو روش بخش قابل 
توجهی از تصادفات کم می شود، چون 
مدیران شرکت ها می دانند که چه کار 
کنند تا تصادف کم شود، فقط نیازمند 
انگیزه هاى تشویقى و تنبیهى هستند.
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