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درباره بچه مدرسه ای ها، ساسی، اتفاقات ناشایست و اظهارات دردمندانه

سگرمه های تان را باز کنید آقای مطهری عزیز!
علی مطهری، نايب رئيس مجلس با 
انتقاد از انتشار کليپی که دانش آموزان 
را در حال باال و پايين پريدن و بازخوانی 
ترانه لس آنجلسی نشان می دهد، گفت: 
»وزير آموزش وپرورش بايد پاســخگو 
بوده و مديران اين گونه مدارس نيز برکنار 
شــوند.« آقای مطهری عزيز! دغدغه 
شما قابل درک اســت. همه ما دل مان 
می خواهد بچه های مان موسيقی فاخر 
گوش بدهند و با ادبيات وزين فارســی 
دمخور باشند و از ديدن اين که بچه های 
يک مدرسه در منطقه 22 تهران، ظاهرا، 
اين طور با يک ترانه نامتعارف با تعبيرات 
عجيــب محشــورند و آن را از حفــظ 
می خوانند شگفت زده ايم؛ اما نتيجه ای 
که می گيرم ممکن است با نتيجه گيری 
شما متفاوت باشــد. به نظر من اين که 
چنين اوضاعی داريم، بيشــتر از آن که 
ناشــی از عملکرد مديران آن مدرسه 
باشد و وزيری را پاسخگو بدانيم که تازه 
دو سال است بر مصدر کار آمده، ناشی 
از فرهنگی چند ده ساله است. سيستم 
آموزشی که سال هاست در همه کشور 
اجرا می شــود تا امروز بچه های مان با 
اين شور و شوق »آقامون جنتلمنه« را 
بخوانند و ما با دهان باز نگاه شان کنيم.  
آقای مطهری عزيز! شما را خطاب قرار 
می دهيم چون اغلب نشان داده ايد که 
آزاده ايد و بر اســاس مصلحت سنجی و 
عافيت طلبی نظــر نمی دهيد. هر چند 
که اخيرا نظر به شالق زدن تماشاگران 
متخلف فوتبــال هــم داده بوديد که 
حاشيه ســاز شــده بود و آدم احساس 
می کند ممکن اســت کمی عصبانی 
باشيد! اما شايد شــما بهتر از خيلی ها 
بدانيد که ايــن بچه ها محصول همين 
نظام آموزشــی  اند. با ادبيــات همين 
مدارس و همين کتاب ها بزرگ شده اند 
و در همه عمرشان صداوسيمای آشنای 
خودمان را در مقابل داشته اند. اين که چه 
شده است که ناگهان -از نظر ما ناگهان، 
نه از نظر خودشــان- ســر از »آقامون 
جنتلمنــه« درآورده انــد، نــه تقصير 

آنهاست و نه تقصير معلم و مدير شان. 
مگر اين که اصل را بــر اين بگذاريم 
که چنين اتفاقی استثناســت و فقط 
در اين مدرســه افتــاده و دليلش هم 
اين بوده که مســئوالن مدرسه اصرار 
داشته اند دختربچه ها هر روز به چنين 
موســيقی هايی گوش بدهند تا آن را 
از بر شــوند. مطمئنا هــم مثل بعضی 
بزرگواران گمــان نمی کنيد که چنين 
فضايی ناشــی از عمل کردن به اسناد 
پيشنهادی يونسکوست. آقای مطهری 
عزيز! گفته ايد مديران اين گونه مدارس 
بايد برکنار شوند، چشم؛ اما فکر می کنيد 
مديران اين مدارس برکنار شوند بچه ها 
اســتحاله پيدا می کنند، با خودشــان 
فکر می کنند که چه مســير غلطی را 
رفته بوديم و از اين بــه بعد می روند به 
سرودهای مورد عالقه ما گوش کرده و 
آن را همخوانی می کنند؟ مطمئنم شما 
جزو آن دســته از دوستانی نيستيد که 
فقط می خواهند صورت مسأله را پاک 
کنند. بله مشــکل اين است که عده ای 
از عزيزانی که برانگيخته شــده اند، نه 
حاضرند به عمق فاجعه فکر کنند و آن 
را بپذيرند و نه اصال حاضرند قبول کنند 
که بچه مدرسه ای چه غريزه و روحياتی 
دارد و از چه چيزهايی خوشش می آيد و 
چقدر ممکن است نگاه و خواسته هايش 

با ما فرق داشته باشد. 
اين بزرگواران گمان می کنند نيازی به 
همه اين تأمالت نيست و مهم هم نيست 
که هست که می خواند و چه می خواند 
و ايــن اراجيــف چطور تبديل شــده 
اســت به ترانه مورد عالقه نسل جوان؛ 
چطور هيت شده اســت. اين دوستان 
از هيت شدن و عالقه و نسل جوان هم 
نمی خواهند بيشتر بدانند. فکر می کنند 
همان تصويری که در ذهن دارند کفايت 
می کند. جوان و نوجوان همانی است که 
اين عزيزان تجربه کرده اند و برخورد با 
آن هم بايد همان چهار مورد تجويزی 

باشد که آنها بلدند.
ادامه در صفحه 2

یادداشت یک

قورباغه مان را قورت بدهیم زودتر

سیامک رحمانی 
سردبیر

حال مجلــس و نمايندگانــش برای 
مخالفت با سهميه بندی و افزايش قيمت 
بنزين قابــل درک اســت. نمايندگانی 
که جــدا از دغدغه هايشــان برای حفظ 
محبوبيت پيش موکالن و حفظ آرا برای 
اســفند ماه پيش رو، ممکن اســت واقعا 
به اين فکر کنند که شــرايط اقتصادی، 
زندگی مردم را به گروگان گرفته و برای هر 
تصميمی که فشارها را بيشتر کند، بايد با 
دقت و محافظه کاری عمل کرد. به همين 
خاطر هم با وجود همــه نيازهای دولت 
و دســت تنگی اش در تامين هزينه های 
اوليه، سرانجام به اين تفاهم می رسند که 
باز هم بنزين  برای مصرف ارزان و نامحدود 
بماند. اين کمابيش همان اتفاقی است که 
بر سر ماجرای يارانه آمده است. پرداخت 
يارانه های مســتقيم به ملت از روز اول با 
انتقادات فراوانی مواجه بود. اما همين طرح 
پرشائبه در ســاليان بعد و با وجود تاکيد 
کارشناسان اقتصادی و با همه خواستی 
که در دولت وجود داشت، ادامه پيدا کرد 
و حتی يارانه بگيران کاهش چشمگيری 
هم پيدا نکردند. طبــق مصوبات بودجه 
الزم است تعداد يارانه بگيران در  سال98 
از ۷۶ ميليون نفر به ۵۶ ميليون نفر کاهش 
يابد. اقدامی که بعيد است کسی بخواهد به 
خاطرش گاليه افکار عمومی و شلوغ بازی 
رســانه های مخالف را به جان بخرد. در 
پايان  سال گذشــته هم مجلس خبر از 
حذف يارانه افراد با درآمد بيش از ۵ ميليون 
تومان در ماه را داد که مشــخص نيست 
چنين اقدامی با وجود نبود اطالعات دقيق 
از حساب افراد و نبود اراده الزم، قرار است 
چگونه انجام شود. با اين حساب احتماال 
 ســال 98 را هم با ۷۶ ميليون يارانه بگير 
ادامه خواهيــم داد، يعنی بخش بزرگی 
از بودجه کشــور -يا همان بيت المال- به 
شکل نقدی به جمعيتی تعلق می گيرد 
که بسياری از آنها نه نيازی به اين 4۵ هزار 
تومان دارند و نه برايشــان فايده ای دارد. 

در عمــل اتفاقی که می افتد اين اســت 
کــه در وضع اضطراری کشــور، ســهم 
چشمگيری از درآمد دولت به شکل يارانه 
مستقيم - 4۵هزار تومانی- و غيرمستقيم 
-بنزين  هزار تومانی- در اختيار مردم قرار 
می گيرد، فقط برای اين که صدايی بلند 
نشود و بشود با همين اوضاع و احوال پيش 
رفت. ســرمايه ای که درواقع بايد صرف 
زيرساخت ها شده و با آن شغل و راه ايجاد 
شود و بهداشت و آموزش توسعه پيدا کند. 
مردم هم موافقند چراکه معتقدند همين 
ارقام هم اگر خشــکه به مردم داده نشود، 
صرف اموری خواهد شــد که پشيزی به 

حال ما فايده ندارد.
اگر نگرانی ها و حســن نيت مسئوالن 
را محترم بشماريم، درباره سستی شان 
برای گرفتن تصميمــات جدی و بزرگ 
و اين که حاضرند همه منابع پيش خور 
و صرف مخارج عطينا شود، اما نق و نوقی 
شــنيده نشــود، بايد حســرت خورد. 
مشکالتی که حل نمی شــود و مدام به 
آينده موکول می شود، تنها با اين توجيه 
که فعال هميــن روش را ادامه بدهيم  تا 
ان شاءاهلل ببينيم در آينده چه می شود، 
شرايط پدر مستمندی است که هرچه به 
دستش می رسد را خرج خوراک روزانه و 
خوش پوشی فرزندانش می کند و از درس 
و سالمت و ساختن سقفی برای آنها غافل 
اســت، به اين اميد که در آينده دری به 
تخته بخورد و ورق به نفعش برگردد. اين 
مثالی خوشبينانه است، مثال واقع بينانه 
وضع کسی اســت که بيماری ای جدی 
دارد و به توصيه پزشکان هرچه سريع تر 
بايد جراحی کند، چراکــه هر روزی که 
می گذرد حالش وخيم تر خواهد شد، اما 
ترجيح می دهد مدتی بيشتر به تفريح و 
يللی تللی بپردازد، تا شــايد فرجی شود 
و خودبه خود سالمتش برگردد! چراکه 
جراحی سخت است و ترس دارد و وقت 
دردگرفتنش صدا بلند می شود و خالصه 
بگذار اگر قرار است خونی از دماغ کسی 
بيايد، يکی ديگر و وقتی ديگر اين کار را 
بکند. تا ببينيم چــه پيش می آيد که به 

اميد خدا خير است!

   صفحه 15   صفحه 10
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در اولین روز رمضان »ماه ماه« روی آنتن نرفت تا 
شایعاتی درباره سرنوشت این برنامه سرزبان ها بیفتد
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متخصصین: ریشه  ندیدیم، 
چندتا دست وپا بود!

 متخصصین:
 ریشه  ندیدیم

چندتا دست وپا بود!
    نهاد فرهنگی بودجه خوار: بودجه مون به زنگ ورزش نرسید، زیادش کنید!

    اینستاگرام: بندازید گردن من، من طاقتش رو دارم

    خواننده زیرزمینی: من بودم، زیاد جدیم نگیرید!

    محمدحسین میثاقی: از فردا خودم مسئولیت نرمش صبحگاهی رو هم برعهده می گیرم! 

    یک نماینده: اینارو با اونا که تو استادیوم فحش می دن، بسپارید دست من!
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تا ریشه کلیپ های اخیر مدارس را بررسی کنند
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شهرام شهیدی
طنزنویس

خانم باجی که وارد شد دید همه نوه ها تو اتاق 

نشــیمن و پذیرایی در حال رفت و آمد هستند. 

گفــت: روز جهانی صلیب  ســرخ و هالل احمر 

مبارک باشه. دو ســه نفری جواب دادند و بقیه 

سرشان به کار خودشــان گرم بود. خانم باجی 

گفت:  خوش آمدید. باالخره بعــد از مدت ها... 

باز کســی جواب نداد و هرکس سرش تو الک 

خــودش بــود. دخترعمویم تــا خانم باجی   را 

دید گفت: خوب شــد اومدین. اون کفش های 

اسکیتتون کجاســت؟ یادتونه یه بار بهم قول 

دادین من را ماساژ سوئدی  بدین؟ االن وقتشه ها. 

خانم باجی شاکی شــد و سگرمه هاش رفت 

توی هم. گفت: مگه اومدین هتل پنج ســتاره؟ 

خدمات هم میخواد. اصال االن  اینجا چه غلطی 

می کنی؟ دخترعمویم گفت: االن من مشغول 
ایجاد شغل در خانه شما هستم.  

خانم باجی گفت: دخترم این حرف ها بد است. 

تو نیم وجبی شغل درست کردنت کجا بود؟ نزن 
این حرف ها را.  

دخترعمو گفت: جدی گفتم.  

خانم باجی گفت: خب االن چطوری این کار 
شگفت انگیز را انجام میدی؟  

دخترعمو گفت: من به شــما افتخار داده ام و 

برای گردشگری آمده ام خانه  شما. معاون سازمان 

گردشــگری هم گفته به  ازای هر گردشــگر در 

سطح کشور، یازده شغل ایجاد می شود. بنابراین 

من االن با گردش کردن در خانه شما، یازده شغل 

 ایجاد کرده ام و نوه های دلبندتان دیگه جزو آمار 
بیکاران به حساب نخواهند آمد. 

خانم باجی گفت: نوه ندارم که انیشتین تحویل 

جامعه داده ام. منتها به جای یازده نفر شــاغل، 

شــما یک تیم فوتبال  درســت کرده ای و یازده 

فوتبالیست تحویلم داده ای. یکی شان نشسته آن 

گوشه قلیان می کشد. یکی داره با توپش  شوت 

می زنه تو آویز و االن اســت که لوستر رو سرمان 

بشکند. یکی آن گوشه رفته تو سایت شرط بندی 

و فکر می کند  من خرم حواسم نیست. یکی قصد 

داره بلیت بازی بعدی پرســپولیس را در سایت 

دیوار گران تر بفروشه. یکی رفته گوشه  اتاق خراب 

کاری می کنه چون حس می کنه جادوگر است و 
باید دروازه حریف را طلسم کنه. 

روح آقاجان گفت: اووووو یعنی اوضاع فوتبال 
اینقدر خراب است؟

خانم باجی گفت: می شــود چیزی بوده باشه 

که شــما در زمان حیات در آن نقش کوچکی 

داشــته ای و آن موضوع بی حاشیه  و بی مشکل 
مانده باشه؟  

بعد رو کرد به نوه ها و گفت: شما هم بس کنید. 

نخود نخود، هرکه رود خانه خود. هتل پنج ستاره 
و گردشگری تعطیل  شد.  

همگی رفتند اال پسرعمه ام. خانم باجی گفت: 
شما نشنیدی چی گفتم؟  

پســرعمه ام گفت: شنیدم . منتها شما گفتی 

هرکه رود خانه خود و مــن االن دقیقا در خانه 
خودم هستم. 

خانم باجی برافروخته شد و گفت: که این طور. 

پس اینجا خانه شما شده. از کی اون وقت که من 
خبر ندارم ازش؟  

پســرعمه ام گفت: از وقتی که از طرح خرید 

متری مسکن و مالکیت تدریجی بر خانه رونمایی 

شــده. طبق این طرح بنده  می توانــم ذره ذره 

صاحب ملکی که در آن نشسته ام، بشوم. 

روح آقاجان گفت: دلبندم، شما وصیت نامه ات 

را بنویــس. خانم باجی گفت: نــه هولش نکن. 

می خواهم برایش از طرح  جدیدی رونمایی کنم. 

پسرعمه ام گفت: آخ جون. چه طرحی است؟  

خانم باجی گفت:  برای شــمایی کــه آه در 

بســاط نداری و با این قیمت ها نمی توانی فکر 

خانه خریدن باشی، از طرح »خرید  متری قبر و 

مالکیت تدریجی بر گور خود« رونمایی می کنم.
خوبه؟

شبگردی

خار مغیالن

آیدین سیارسریع
طنزنویس

امــروز در خدمــت چنــد تــن از 

پیشکسوتان جرم و جنایت هستیم که 

متاســفانه این روزها کســی به آنها سر 

نمی زند و رفته رفته به محاق فراموشی 

می روند. به رســم ادب از بزرگتر جمع 
شروع می کنیم. 

ما:ســالم. لطفا خودتــان را معرفی 
کنید. 

+ با ســالم و عرض ادب خدمت شما و 
مخاطبان عزیز، سیاه نمایی هستم. 

ما: اوضاع و احوال، کار و کاسبی خوبه 
انشاا...؟

سیاهنمایی: خــدا رو شکر، می گذره 
ولی مثل سابق نیست. 

ما: چطور؟ 

ســیاهنمایی: اوضاع خرابــه دیگه. 
خودتون می بینین. 

ما: ظاهرا این تــورم و گرانی ها بر کار 
شما هم اثر گذاشته. 

ســیاهنمایی: بله، به هــر حال ما 
هم جــزو همین مردم هســتیم. وقتی 

تن ماهی میشــه پونزده هزار تومن چه 

جایی برای فعالیت مــا باقی می مونه؟ 

به جان شما دیروز نشســتم تو تاکسی 

مردم این قدر ناله کردن حالم بد شــد، 
نرسیده به سیدخندان پیاده شدم. 

ما: چی شــد که این شــغل رو برای 
فعالیت انتخاب کردین؟

ســیاهنمایی: واال ما درسمون که 
تموم شد ... 

ما: چی خونده بودین؟
سیاهنمایی: اقتصاد خرد. 
ما: بله، ببخشید بفرمایید. 

ســیاهنمایی: بله، عرض می کردم. 
ما درســمون کــه تموم شــد، اومدیم 

 وارد کار بشــیم، ولــی خوردیــم بــه
خرابی بازار. 

ما: چه شغلی مدنظرتون بود؟

سیاهنمایی: من خودم عالقه اصلیم 
ماله کشــی بود، ولی هر جا رفتیم گفتن 

ظرفیــت تکمیلــه، از قبل اســتخدام 
کردیم. 

ما: چه چیزی شــما رو به ماله کشی 
عالقه مند کرده بود؟

ســیاهنمایی: به هر حال آرزوی هر 
پدریه که بچه اش رو در لباس ماله کش 

ببینه. ما هم می خواســتیم پدرمون رو 

سربلند کنیم، ولی شــرایط جوری شد 
که رو آوردیم به خالف. 

ما: کمــی از تفــاوت ماله کشــی و 

ســیاه نمایی بــرای خواننــدگان مــا 
بفرمایید. 

سیاهنمایی: ببینید ماله کشی شغل 
خوبیه. بیمه داره، حــق ماموریت داره، 

حق اوالد و تســهیالت و ... ولی ما چون 

پروژه ای هســتیم، باید منتظر بمونیم 

یه پولی برســه بعد کار کنیم. متاسفانه 

خطر دســتگیری هم دایما ما رو تهدید 
می کنه.   

ما: پیامتون به مسئولین چیه؟

ســیاهنمایی: پیام خاصــی ندارم، 
ولی کمی شــلخته تر درو کنن تا چیزی 

هم گیر ما خوشــه چین ها بیاد، ممنون 
میشم.

ما: متشــکرم که وقتتون رو برای این 

مصاحبه در اختیار بنــده قرار دادید. به 

ســراغ جرم دیگری می رویم تا از وضع 

ایشون باخبر بشــیم. لطفا خودتون رو 
معرفی کنین. 

+ من هم ســالم می کنم به شــما و 

خوانندگان خوبتون. بنده نشــر اکاذیب 
هستم. 

ما: کمــی از وضع اکاذیب در کشــور 

بگین. شــما هم مثــل ســیاه نمایی از 

شرایط گله مندین؟

نشراکاذیب: البته آقای سیاه نمایی 

بنــا به اقتضای شــغل و روحیاتشــون 

طبیعیه که فضای کار رو ســیاه نشون 

بدن، ولــی واقعا اینطوری نیســت که 
ایشون میگن. 

سیاهنمایی: ظاهرا ایشون تازگی به 
شغل ماله کشی هم مشــغول شده اند. 

من عاجزانه از مســئولین تقاضا دارم با 
چندشغله ها برخورد کند. 

در این لحظه نشــر اکاذیب خواستار 

این شــد که ســیاه نمایی با یادداشت 

نکات خــود در وقت اختصاصی خودش 

صحبــت کنــد. بــه ادامــه مصاحبه 
می پردازیم. 

ما: یعنــی شــما از شــرایط راضی 
هستین؟

نشراکاذیب: شــکر خــدا. از وقتی 

بنزین شــده دو و پونصد اوضاع خیلی 
بهتر شده. 

ما: البته این خبر تکذیب شده. 

نشــراکاذیب: دیگه اونش به من 

ربطی نداره. ما کار خودمــون رو انجام 
میدیم. 

ما:پیامتون به مسئولین چیه؟

نشــراکاذیب: جز تشــکر چیزی 
ندارم. 

ســیاهنمایی: بفرماییــد؛ اینــم از 
شغل ســوم. تولید الکتریسیته از پاچه 

مسئولین.  

نشراکاذیب: ای کاش بتونم روزی 
تمام این محبت ها رو جبران کنم. 

ما: ممنون از هــر دو عزیز که ما را در 

این مصاحبه همراهی کردیــد. لطفا با 
مخاطبان ما خداحافظی کنید. 

سیاهنمایی: خدانگهدار. 
نشــراکاذیب: خداحافــظ. ضمنا 

مردم تــا می تونن حلیــم و آش ذخیره 
کنن چون قراره گرون شه.
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   صفحه 16

وزیر آموزش و پرورش: 3 متخصص 
را مامور کردم تا ریشه کلیپ های 

اخیر مدارس را بررسی کنند


