فریور خراباتی

هفت سین زورکی ما!

طرح:ایلنا

دانیک،داندو،داندونالد،دانسهداریموبزودیرستورانهای«مش
دونالد»درکنار«مکدونالد»آغازبهکارخواهندکردکهاگرشــمابهآنها
سفارشهمبرگربدهید،بامشتمیکوبندتویدهانتانتادندانسالم
برایتانباقینماند.
سصورپزشکی
صحبتهای پزشــک عباس کیارســتمی در مورد علت فوت این
هنرمند بزرگ کشــورمان حداقل نشــان داد که با رفتن ایشان ،چراغ
هنــر خاموش نخواهد ماند و هســتند بزرگانــی که راه ایشــان را ادامه
دهنــد (البتــه در زمینــه طنز و کمــدی!) ،خیلــی هم جــدی در نقش
خودشــان فرورفته و زیرپوســتی بازی میکنند .از آنجایی که پزشــک
ایشاناعالمکردهدلیلفوتمرحومضربهمغزی(درکشورفرانسه)
بــوده ،بنده با خودم فکر کردم که احتماالًایشــان بــه این دالیل دچار
ضربه مغزی شدهاند؛ الف -پزشکان خارجی چون در دامن استکبار
بزرگ شــده و به دلیل زندگی در کشورهای خارجی رسماًو علناًجیره
خوار اســتکبار هســتند ،کله بیماران را پیش از عمــل جراحی به دیوار
میکوبنــد؛ ب -وقتــی کشــتی گیــران ما به مســابقات جهانــی رفته و
حریفان را ضربه فنی میکنند (مثل اســتاد عبدولی که انصافاًکمیته
جهانــی المپیــک را ضربه فنــی کرد!) طبیعی اســت آنهــا انتقام آن
ضربههای فنی را در بیمارستان با ضربه مغزی بگیرند ،ج -پزشکان
خارجــی یک عادتی دارند ،وقتی بیمــار به آنها مراجعه میکند ،اول
او را از طبقــه چهارم به محوطه بیمارســتان از پنجره به بیرون پرتاب
میکنند ،اگر بیمــار موردنظر زنده ماند که خب حالش خوب اســت
و از بنده و شــما هم ســالمتر اســت ،اگر دچار ضربهمغزی و فوت شد
کــه خب عمرش بــه دنیا نبــوده و وقــت بیمارســتان را هــم نگرفته،
د -اگــر برخــی از افراد قبــل از حــرف زدن ،کمی فکر کننــد ،ما مجبور

میگفت«:شبااینوبغلکنتاخوابتببره!».یکهمچینوضعیتی
داشتیم خالصه .اما متأسفانه امروز با از بین بردن تحریمها و برجام
دولت درصدد اشــتغالزایی و رفع مســأله بیکاری است .در حالی که
اگر دولت ســابق کمی بیشــتر زمان داشــت ،مسأله«اشــتغال» را کالً
ریشهکنمیکردتابقیهمعضالتحسابکاردستشانبیاید.
سیرباس
متأســفانهســال 1395یکیازبخشهاییکهجذابیتراواردزندگی
روزمــرهماکردهبود(یعنیســقوطهواپیما)همازبینرفت.درگذشــته
شرایطیحاکمبودکهکالغپربازیمیکردیممیگفتیم«:گنجشکپر»
توپولوفراکهمیگفتیمکســیانگشتشراباالنمیآورد.البتهبهصورت
ناخواســتهیهرقابتیبینتوپولوفوپرایدبهوجودآمدهبودکهبسیارهم
ناعادالنهبودچونشمابایدبهظرفیتهاهمنگاهکنید،اینرقابتواقعاً
برابــرنبــودزیراپرایدپنجنفرگنجایــشدارد،دیگرصنــدوقعقبآنرا
همپرکنیمبیشتراز 12نفرکهگنجایشندارد،آنوقتتوپولوفاینهمه
صندلیدارد،خبمعلوماستکهرکوردبیشتریبهخودشاختصاص
میدهد.هرچندتازهاینتوپولوفهاییکهداریمخودشــرکتتوپولوف
همزیربارشاننمیرود،موردداشتهایمپیشنهاددادهاندکهرویبعضی
از توپولوفها موتور پیکان بگذاریم و پشتشــان بنویســیم«توپولوف آر
دی!».خالصهایناستکهبویینگوایرباسواردناوگانهواییمابشوند
بایــداینتوپولوفهارابهاینوانتبلندگودارهابهعنوانضایعاتآهن
بفروشــیم!درموردآنتونوف 140صحبتنکنیمبهتراســت،ماتحقیق
کردیمدیدیمسردراینکارخونهنوشته«کارگاهکایتسازیوجوشکاری
برادرانآنتونوفبجزالکساندرچخوف!»حاالباآمدناینهواپیماهای
پیشــرفتهباغمانگیزترینحالتآســمانچهکنیم؟!آسمانیکهدرآن
توپولوفوآنتونوفنباشداصالًجذابیتندارد.
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سال  1395هم مثل سالهای دیگر آبستن حوادث بسیاری بود و کالً
رویپیچحساسقرارداشتیم.ازآنجاییکهماایرانیهاهرسالبرای
عید نوروز عادت داریم که یک سفره هفت سین پهن میکنیم .بنده
هــم ترجیح دادم مهمترین اتفاقات ســال گذشــته را به صورت یک
هفت سین خدمت شما عزیزان ارائه کنم.
ساختمانپالسکو
حادثه پالسکو در آخرین روز دی ماه اتفاق افتاد و نشان از آمادگی
باالی شــهرداری و دیگر سازمانهای ذیربط داشت .دوستان بموقع
بــه محــل حادثــه رســیدند و عکسهــای یادگاریشــان را گرفتنــد.
توضیحات شهردار در مورد این حادثه به واقعه یازده سپتامبر رسید
ت میداد کار به حمله
که اگر یک ســاعت دیگر مجلس به ایشــان وق 
آقاقویولونها به قرقویولونها هم میرســید که خــب زمان کافی در
اختیار ایشــان قــرار ندادنــد .در نهایت توضیحات شــهردار تهران به
جایی رسید که ساختمان پالســکو ضمن تشکر از شهرداری تهران از
عزیزان بابت وقوع این حادثه عذرخواهی کرده و قول بدهد که دیگر
از این کارهای زشت نکند.
همچنین شورای شهر تهران اعالم کرد که بارها نامه اخطار برای
مسئوالن ساختمان پالسکو فرستادهاند اما مسئوالن این ساختمان
«نامههاشونو پاره کردن ،عکساشونو پاره کردن ،فکر یه چاره کردن!»
و در نتیجه دست شورای شهر به دسته جارو هم نرسیده است.
سقوقهاینجومی
بحث حقوقهــای نجومی مدتی یک عده را دچار شــوک کرد اما
نمیدانم چرا دچار شوک کرد؟ چون شما وقتی زلزه هشت ریشتری
را تجربه کردهاید نباید از صدای باد(مثل عطســه و ســرفه) بترســید.
ما در تاریخ خود ســه هــزار میلیارد تومان را تجربــه کردهایم ،آنوقت
باید از پنجاه میلیون تومان بترســیم؟ بــه هرحال یک عده از مدیران
زحمتکش ســر ســفره حاضر شــدند ،گفتنــد« :آب جــوش دارید؟»
مــا آبجوش نداشــتیم ،در نتیجه گفتند« :پس ما صــد میلیون تومن
برداشــتیم» هرچنــد متأســفانه دولــت یازدهــم در رویــهای خالف
رویه ســابق آمــد و این پولهــا را از این عزیزان پس گرفــت که انصافاً
کار زیبنــدهای نبود!!نکند این چیزها باب بشــود و پس فردا دوســتان
بخواهنــد از خــاوری و دوســتان هم پولهایــی را که هاپولــی کردهاند
پــس بگیرنــد .ایــن عزیــزان روی ایــن پولهــا حســاب بــاز کردهاند،
ســرمایهگذاری کردهاند این برخورد واقعاًدرست نبود ،بنده از تمام
اختالسگــران عزیــز ،رانتخــواران زحمتکــش ،خانــواده محتــرم
خاوری و «ب.ز» مراتب عذرخواهی را به عمل میآورم.
سمالکنجومی
خوشــبختانه شــهرداری تهــران در بخــش بــذل و بخشــش زمین و
ملــک دســتش به کــم نمــیرود .بر ایــن اســاس به یکســری از افــراد به
صــورتکیلویی«صــدتومن»خانه دادکهبخشــی ازمشــکلمســکنرا
حل کند.اما ســال گذشــته اتفاقات دیگری هم در زمینه مسکن رخ داد.
مثــاً «شــهرداری ۲۵۰۰متر زمیــن را به مترو داد تا ایســتگاه بســازد ،اما
مجتمــع تجاری ســاختند» خــوب کاری هم کردند .آیا برای شــما پیش
نیامده که به قصد خریدن کت و شــلوار به مغازه لباس فروشــی بروید و
بعد جوراب بخرید؟ آیا برای شما پیش نیامده که برای مدیریت به یک
ســازمان بروید و با یک کیسه ســماق به منزل برگردید؟ آیا پیش نیامده
که برای خرید ماشــین به یک نمایشــگاه اتومبیل بروید و با یک اگزوز به
خانه برگردید و به همســرتان بگویید«حاال اگــزوزش رو فعالً خریدم تا
بقیهاش روهمهرماه بخرم و تا دوســال دیگه یهماشــین کامل بشــه»؟
همــه ما ایــن موضوع را تجربه کردهایم .اصالً ســال گذشــته شــهرداری
تهــران به خــودی خود بار طنــز مملکت را بــه دوش کشــید ،از واگذاری
قلفتــی و یــک جــای یــک خیابــان بــه شــهرداریاُزگل گرفته تــا اجرای
طرحیبهنام«طرحبررســیبادهایتهران»که اســمشبهتنهاییوبه
خــودی خود ،جری لوییــس را توی جیبش میگذارد ،با این شــرایط چه
توقع دیگری دارید؟ کمی منطقی باشــید خب! اصالً یک حساب دو دو
تا چهار تا هم بکنید متوجه میشــوید که ســودی که در پاســاژ اســت ،در
مترونیســت!زندگیهمخرجداردوآدمشــببایدبادســتپربهخانه
برود ،از قدیم هم گفتهاند«هرکســی کار خودش ،بار خودش ،آتیش به
انبار خودش!» اصالًشــهرداری دلش میخواهد زمینهایش را هرطور
دلش میخواهد اســتفاده کند ،دوســتان شــب تصمیــم میگیرند یک
زمینی را ایستگاه مترو کنند ،صبح نظرشان عوض میشود و آن را پاساژ
میکنند ،زمین خودشان است ،به من و شما چه؟
سونالدترامپ
یکــیازنگرانیهــایبنــدهدرکنــاراینکهنوروزامســالبایدبهشــوهر
خالهامجواببدهمچراهنوزاســتخدامرسمینشدهام،دونالدترامپ

اســت.باورکنیدقیافهدونالدترامپبهصورتاتوماتیکشبیهخشم
فروخوردهاستواینبزرگواراساساًمعلومنیستچرا آنقدرناراحت
است،حداقلنمیگویدازچهچیزیناراحتاستتابرویموازدلشدر
بیاوریم،باالخرهبامحبتخارهاگلمیشودوبهتراستکهدشمنیها
جــایخودرابهدوســتیبدهند.دونالدترامپمعمــوالًیکحالتیدارد
کــهانــگارازتوضیحاتآدمقانعنشــدهومنتظرشــنیدنحرفجدیدی
اســت،بهنظرمیرسد دونالد درزمانکودکیبشــدتبهرمان«خشمو
هیاهو»عالقهمندبودهوشخصیتسینماییموردعالقهاشهمآرنولد
درفیلمکماندوبودهچونکالًاعصابنداردوبهتراســتمانندشــربت
آلومینیو م«امجی»ازدسترساطفالبشدتبهدورباشد.االندرامریکا
اگربچههاشیطونیکنندبهآنهانمیگویند«االنلولومیادمیخوردت»
بلکهمیگویند«میگمعموترامپبیادبخوردتها!»وایناصالًزیبنده
نیســتکهیــکسیاســتمدارخــودشرارقیبلولــوکند.موضــوعدیگر
اینجاســتکهاینسیاســتمدارامریکاییکالًکاروزندگینداردوبیستو
چهارســاعتدرشبکههایمجازیدرحالیککالغوچهلکالغکردن
استوتوانستهرکوردحضوردرفضایمجازی راکهقبالًمتعلقبهوحید
خزاییبودهمبشکند.باادامهاینرونداحتماالًدررشتههایرزمیازاین
بهبعداگرکســیبهکمربندمشــکیبرســد ،بهاینصورتخواهدبودکه

نمیشــویم آنقدر استدالل بیاوریم ،یعنی حرفهای آنها حتی روی
استداللهایماهمتأثیرگذاشتهاست(یایکفعلمرتبطدیگر!).
سرانجامبیکاری
یکی از معضالتی که کشور ما با آن مواجه است ،بیکاری نام دارد.
ایــن مشــکل بدون تردیــد از زمان دولت یازدهم شــروع شــد ،زیرا در
زمان دولت گذشته ما اساســاًاز این مدل بیماریها مانند بیکاری در
کشــور نداشتیم .نمونهاش هم صحبتهای یکی از دلواپسانی که در
مجلس قبلی حضور داشتند که اعالم کرده« :با این حجم از واردات،
آن وقــت دنبــال مقصــر بیــکاری در کشــور میگردیــم» .دیگر ســند
محکمتــر از این نبود که برای علل بیکاری خدمت شــما ارائه دهیم.
در زمــان دولت گذشــته ما به قــدری در زمینه اشــتغال قــوی بودیم
که حتی اشــتغال به کشــورهای دیگر هم صادر میکردیم و در کشــور
دوســت و عزیز«چین» خط تولید سنگ پا ،لیف و سیخ هم راه افتاده
بود.همچنینماواردات«یهویی»همداشتیم،یعنیبودجهواردات
دارو را بــه خرید عروســک و لوازم آرایشــی اختصــاص میدادیم .در
نظــر بگیرید شــما به داروخانــه میرفتید ،بعد به مســئول داروخانه
میگفتیــد« :داداش قرص خواب داری؟ یه مدته بیخواب شــدم!»
دکتر داروســاز هم یک عروســک «باب اســفنجی» به شــما میداد و
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