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سنگ مفت،حرف مفت

شهرآورد فحاشى در فوتبال زنان! 

شهرام شهیدى
طنزنویس

 خوشــبختانه جو خوبی در کشــور راه 
افتاده و خيلی از شــکارچی ها تفنگ شان را 
زمين گذاشــته اند و دوربين  عکاسی دست 
گرفته اند و  جای شکار کردن جانوران، از آنها 
عکس می اندازنــد. ما هم گفتيم چند وقتی 
تغيير  دکوراســيون بدهيم، حاال که سنگ 

مفت است و گنجشک مفت.
اصال موضوع همين است. «سنگ مفت، 
گنجشــک مفت» يــک ضرب المثل ضد 
حيوانات است. برای همين تصميم  گرفتم 
به جای زدن گنجشک در اين مکان بنشينم 
و با هم حرف بزنيم.  درواقع من حرف مفت 
بزنم و شــما هم  با دقت و توجــه باال گوش 

کنيد. 
 فردا شــهرآورد تهران است. اعالم شده 
بانوان به ورزشــگاه نيايند چون مجوز ورود 
آنان به  مســابقات داخلی صادر نشده است. 
برای ممنوعيت ورود زنان به ورزشــگاه ها  
هم اغلب اين توجيــه را می آورند  که مردان 
در ورزشــگاه ها فحاشــی می کننــد. امــا 
حتما شــما هم چند روز پيــش اين خبر را 
شنيده ايد «درگيری و  فحاشــی هواداران 
مرد در ليگ برتر فوتبال زنــان! » اين طور 
که به نظر می رســد از اين پــس زنان حق 
تماشای  مسابقات فوتبال زنان را هم نداشته 
باشــند، چون مردان برای فحاشی کردن به 
ورزشگاه های زنانه هم رســوخ  کرده اند و از 
اين به بعد فقط مردان اجازه خواهند داشت 

مسابقات فوتبال زنان را تماشا کنند.  
 حاال کــه از ممنوعيت حضــور بانوان 
در ورزشــگاه ها حــرف زديم، بايــد برای 
خوشــی دل برخی مسئوالن و جلوگيری  از 
گرفتاری های آتی اين مطلب را عين رپرتاژ 
آگهی  عرض کنم که اين طور نيست که در 
اين کشــور مردها  امکانات بيشتری داشته 
باشند. ممکن است در برخی موارد  امکانات 
و دسترســی های زن هــا بيشــتر از مردها 
 باشــد. م م م . مثال ... ای بابا چرا يادم نمياد... 
ببين رپرتاژ چه دردســری برای من درست 
می کند.  بگذاريد کمی بيشــتر فکر کنم... 
مثال... م م م آهان، مثال مديرکل ســالمت 
شــهرداری تهران گفته: «افســردگی زنان 
 نســبت به مردان ۱.۵ برابر بيشــتر است.» 
ديديد؟ اين جور چيزها را هم داريم. ما کاری 
کرده ايم زن ها در برخی  امور از مردان پيشی 

بگيرند! 
 از بحران افســردگی گفتيــم. چه بهتر 
که از اين موضوع نقبی هم بزنيم به مســأله  
بحران هــا در کشــور. «با  هــدف افزايش 
آمادگی، هماهنگی و سرعت تصميم گيری 
در مواجهه با حوادث احتمالی با حضور ستاد 
 بحران ها منطقه و با همکاری بنياد رودکی و 
دستگاه های مسئول، چهارشنبه ۲۷شهريور 
مانور پيشــگيری از  حوادث در تاالر وحدت 
برگزار شــد.» حاال چرا تاالر وحدت؟ با اين 
همه تئاتر و کنسرت و برنامه فرهنگی که در 
 اين مکان برگزار می شــود اين تاالر بالفطره 
پتانســيل بااليی در توليد و اشــاعه  بحران  
دارد. باالخره بايد اين  شــور فرهنگی را يک 

جور مديريت کرد که به جامعه رسوخ نکند! 
 و عرض کنم بايد روی يک نوع مديريت 
بحران ديگر هم سرمايه گذاری کنيم. مثال 
محققان اعالم کرده انــد در پی  توليد نوعی 
پياز هستند که اشــک مردم را در نياورد. با 
توجه به اتفاقات اخير کشــور در حوزه  زنان 
و کارگــری  و کودکان و محيط زيســت و ... 
به نظرم اگر اين عزيزان دســتگاهی اختراع 
می کردند که بــا خوردن آن اشــک مردم 
درنمی آمد، خيلی خيلی بهتر می شد. شما 

موافق نيستيد؟

تماشاخانه

مردم ایران:
تا حاال اینترنت تون

بین E و H در نوسان نبوده
که این سوسول بازى ها

یادتون بره!

وزارت ارتباطات:
ما هم اوایل زیاد نگران

پارازیت بودیم، ولى موفق شدیم
انسان رو با پارازیت

سازگار کنیم!
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شهر زیبا
بوى مدرســه| حســام حیدرى|  به عنوان 
يک دهه شــصتی هنوز هم که هنوز است با 
نزديک شدن ماه زيبای مهر چنان شور و شعفی 
بر من  مستولی می شود که درد و سوزشش را تا 
دورافتاده ترين نقاط بدنم حس می کنم. اين عالقه وافر به ماه 
مهر قطعا ريشه در گذشته شيرين و خاطرات جذاب مدرسه ام 
دارد. زمانی که تابســتان را به عشق ديدار دوباره ناظم کچل و 
بی اعصاب مان که عالقه زيادی به استفاده از کمربند داشت و 
هر چند لحظه يک بار بر اثر يک تيک عصبی شديد صورتش را 
کج و کوله می کرد، طی می کردم و هر لحظه بيش از پيش برای 

لحظاتی که يک پا و دو دستم باال بود، بی تاب تر می شدم.

يکی ديگــر از داليل اين شــور و عالقه قطعــا معلم های 
جذاب مان بودند که از بس حقوق نگرفته بودند و مشکالت از 
سر و کول زندگی شان باال می رفت، احساسات  شان را به همه 
چيز از دست داده و مثل روح های سرگردان با يک کتاب وارد 
کالس می شــدند و يک چيزهای بی منطقــی را روی تخته 
می نوشــتند و می رفتند. لباس های خاکســتری و مشکی و 
چهره های خسته و افسرده شان بيشترين تأثير را روی شادابی 
و نشاط ما بچه ها داشت و ما را هر روز بيشتر از پيش به کالس 

عالقه مند می کرد.
عالوه بر اينها؛ ما همه مهارت هايی که در زندگی به آنها نياز 
داشتيم را هم در همان دوران ابتدايی فرا گرفتيم. دورانی که 

هر روز صبح کله سحر دو ساعت از جلو و از بغل نظام می داديم 
و بعد هم پای صحبت های حال خوب کن مديری می نشستيم 
که مرتب تهديدمان می کرد که اگر فالن کار را بکنيم يا نکنيم 
از مدرســه اخراج مان خواهد کرد. دقيقا همان روزها بود که 
آموختيم حتی برای آب خوردن هم بايد از مامور آبخوری اجازه 
بگيريم و موهای مان را از ته کچل کنيم تا بيشترين شباهت را 

به قحطی زدگان اتيوپی داشته باشيم.
اردوهای جذاب و فعاليت های گروهی از بهترين برنامه هايی 
بود که در آن دوران برای ما در نظر گرفته می شد. رفتن به پارک 
با اين که برای بار چهلم انجام می شد ولی هنوز هم جذابيت های 
خودش را داشت. مشکل فقط حيوانات «باغ وحش ارم» بودند 

که حال شان از ما به هم خورده بود و ديگر عالقه ای به ديدن ما 
نداشتند. اين همه خالقيت در انتخاب مکان جديد برای اردوی 
دانش آموزی در نوع خودش بی نظير بود. رونويسی صدباره از 
روی درس های کتاب فارسی ابتدايی آنچنان عشق و عالقه به 
ادبيات را در وجود ما پروراند که هنوز هم که هنوز است هيچ 
مشکلی در نگارش و امال نداريم و همه «گذار»ها را با ذال و همه 
«خواستن»ها را با واو می نويسيم و هيچ وقت با مشکل هکسره 
روبه رو نشده ايم. اين عالقه وصف ناشدنی به کتاب و رمان که 
يک لحظه آرام مان نمی گذارد هم بدون شک ريشه در همان 
دوران لذت بخش دارد. اميدوارم دبســتانی های اين نسل هم 

بتوانند مثل ما از اين دوران جذاب زندگی شان لذت ببرند.
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