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توماس ادیسونی
که کشف نشد!

صفحهآخـر

حاال که سنگاپوریها فقط یک کاندیدا دارند ،او با چه
کسی مناظره کند؟ آیا مــردم سنگاپور نباید توماس
ادیسون کشورشان را بشناسند؟

بریده کتاب

طرح :رضا جنگی

مکث

بیماریهایقلبىعروقى،اولینعلتمرگومیردرکشور
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ورودآقایان
با دوربینهایزومدارممنوع!

12سال وقتم گرفته شد تا کشف کردم که
در نویسندگى استعدادى ندارم ،اما دیگر
نتوانستم از این کار دست بکشم ،چون بیش از
اندازه مشهور شده بودم.
همه میگویند دوستت دارم /وودی آلن

ردیف شمعدانی ها

کاربردهای داعشی

یه مرد واقعی همیشه دردها و غمهای
خودش رو مخفی میکنه و هیچوقت با
لب و لوچۀ آویزون و چهرۀ پریشون ،دم از
مشکالتش نمیزنه.
The Boondock Saints
تروی دافی

طنز نوشت

بنویسیمانتخابات
بخوانیماستندآپ!
مهدی محمدی -کمیتۀ ا نتخا با ت
ریاستجمهوری سنگاپور از بین
ســه رقــیــب انــتــخــابــاتــی ،فــقــط یک
نفر را به نــام «خانم حلیمۀ یعقوب»
دارای شرایط کاندیدا شدن دانسته
است.
ما اصال دوســت نداریم به دخالت در
مسائل داخلی یک کشور دیگر متهم
شویم ،ولی راستش چند تا سؤال مهم
برایمان پیش آمده است:
سؤال اول :این سنگاپوریها فازشان
ً
دقیقا چیست؟ یعنی ممکن است
همین یک کاندیدا هم بعد از پایان
شمارش آرای ماخوذه ،رأی نیاورد؟
اگر او در انتخابات شکست بخورد ،از
چه کسی شکست خــورده اســت؟ آیا
مردم سنگاپور هم مثل ما ،قبل از اعالم
نتایج انتخابات ،آدرنالین خونشان باال
میرود؟
ســؤال دوم :کــشــور مــا از لحاظ
داشــتــن کاندیدا بسیار غنی است
و میتوانیم افـــرادی را کــه همواره
صالحیتشان تــأیــیــد شـــده اســت،
بــرای انتخابات ریاستجمهوری
ترانسفر کنیم .یک وقت دیدید آنجا
توانستند رئــیـسجــمــهــور شــونــد.
ً
احــیــانــا سنگاپور یها کــانــدیــدای
ریــاس ـتجــمــهــوری لــژیــونــر قبول
نمیکنند؟
سؤال سوم :خوشبختانه در کشور ما
طبق اعالم وزارت کشور ،هزارو636نفر
دغدغۀ خدمت به مردم را داشتند و در
انتخابات ریاستجمهوری کاندیدا
شدند .چرا در سنگاپور فقط سه نفر
باید دغدغۀ خدمترسانی به مردم
را داشته باشند؟ چرا با وجــود اینکه
درآمــد سرانۀ ملی سنگاپور حتی از
آلمان هم بیشتر است ،هنوز فرهنگ
خدمترسانی در این کشور جا نیفتاده
است؟
سؤال چهارم :حاال که سنگاپوریها
فقط یــک کــانــدیــدا دارنـــد ،او بــا چه
کسی مناظره کند؟ آیا مردم سنگاپور
نباید توماس ادیسون کشورشان را
بشناسند؟ چه کسی شعر «ما گلهای
خندانیم ،فــرزنــدان سنگاپوریم» را
بخواند؟ تلویزیون سنگاپور با کدام
برنامه آنتن خود را پر کند؟

اگر این اروپاییها هم ژن نصیحت در خونشان بود و
پدرانشان ضر بالمثل «خودکرده را تدبیر نیست»
یادشان میدادند ،االن وضعیتشان اینجوری نبود
که رسانهها بنویسند8« :هزار تروریست داعشی با
شکست این گروه تروریستی در عراق و سوریه،
تداوم
ِ
فراری شدهاند و قصد بازگشت به کشورهای خود را
دارند .».کارشناسان سرسره پیشنهاد میکنند دست
داعشیهای مرجو عشده را به این صورت بند کنند که
سرشان گرم باشد:

جدول

2219

شماره 2362

روایت

سرسره

پرکالم -خــدا را شکر هر چقدر هم دربــارۀ حضور
خانمها در ورزشگا هها صحبت کنیم ،الزم نیست
مثل پیمان یوسفی نگران ممنو عالتصویری باشیم،
ً
چون اساسا تصویری از ما نویسندگان سرسره وجود
ندارد که بخواهند ممنوعش کنند ،بنابراین با توجه
به صحبتهای اخیر آقای داورزنــی ،معاون ورزش
حرفهای و قهرمانی وزارت ورزشوجوانان که گفتهاند:
«قرار است بخشی از ورزشگاه آزادی برای حضور بانوان
مسقفشود ،».ما هم بد ندیدیم برای محکمکاری،
تمهیدات زیر را پیشنهاد دهیم:
در ورودی قسمت خانمها نوشته شود« :ورود آقایان
ً
خصوصا با دوربینهای زومدار ممنوع!»
دورتادور قسمت بانوان دیوارکشی شود تا از بیرون
دید نداشته باشد .چند نفری هم روی دیوارها مستقر
باشند و همۀ شعارها و اشیای احتمالی را که از سمت
خانمها به سمت آقایان و بالعکس پرتاب میشود ،از
نظر محتوایی بررسی و ممیزی کنند و سپس اجازۀ
عبور بدهند.
با توجه به بیدقتی داورهــا و نشانهگیری دقیق
خانمها ،بهتر است جایگاه آ نهــا موکت باشد که
ً
نیازی به آوردن کفشهای قابل پرتاب ،خصوصا از نوع
پاشنهبلند نباشد.
عادل فردوسیپور را توجیه کنند که دوربین نود از
هر جایی دلش میخواهد فیلم بگیرد ،بهجز جایگاه
خانمها!
بانوان طرفدار تیمهای رقیب ،در ورزشگاه
جایگاه
ِ
جدا باشد تا شاهد گیس و گیسکشی ،پرتاب برس و
فرو کردن آینه در حلق طرفداران تیم رقیب نباشیم.

w w w. sh a h r ar a on l i n e. c om

باتشکراز
آقایدکترمهندس

معدن :بهجای اینکه کلی خرج کارگر ،کارشناس و
دینامیت برای انفجار در معادن بکنند ،یک جلیقه تن
داعشیها بکنند و بگویند برو معدن را بترکان!
آموزشی :کسانی را که در آموزش رانندگی دست و
پایشان میلرزد ،بیاورند سوار خودروی ونی بکنند که
رانندۀ آن داعشی است تا هم ببینند دستفرمان یعنی
چه ،هم با واژۀ ترس وداع کنند.
سینما :بهجای بهرهگیری از بدلکار در صحنههای
انفجار و تصادف ،از داعشیهای واقعی استفاده کنند
که هم کمهزینهتر است ،هم خیلی واقعیتر بهنظر
میرسد.
پلیس :آنها را عضو نیروهای ضدشورش کنند و در
اعتصابها و تجمعها ،اعالم کنند که یک داعشی بین
آ نهاست .جمعیت جوری متفرق میشود که هیچ
آبپاش و گاز اشکآوری به گرد آن نمیرسد.

موتور جستجوی پارتییاب

دهــۀ هفتاد و گــاه هشتاد یها اینقدر در زندگی
دیجیتالی غرق شدهاند که اگر آنها را دعوت به ازدواج
هم بکنید ،میگویند« :بذار یه سرچ تو گوگل بزنم،
ببینم چی هست!» .در این حد که معاون اجتماعی،
سیاسی و امنیتی استاندار خراسان رضوی گفتهاند:
«بیش از 300سایت همسریابی در کشور شناسایی
شده است که همگی غیرقانونی هستند .».با همین
فرمان در فضای مجازی جلو برویم ،بعید نیست از فردا
این سایتها را هم ببینیم:
موتور جستجوی پارتییاب :نام اداره یا سازمانی را
که کارتان آنجا گیر است ،واردمیکنید تا پارتیهای
کا ررا هانداز را با تعرفههای زیرمیزی به شما معرفی
کند ،از سطح مدیریتی بگیر تا آبدارچی.
حمله به کنسولگری :این سایت به عالقهمندان
کمک میکند تا به یک کنسولگری بهصورت مجازی
حمله کرده و بترکانند و حسابی خود را تخلیه کنند.
اینجوری هم روابط دیپلماتیک قطع نمیشود ،هم
بازیها بهجای امارات و عمان ،در استادیوم آزادی
برگزار میشود.
دکل من کجاست؟ :این سایت به مدیران نفتی کمک
میکند چنانچه دکل نفتی خود را گم کردهاند ،محل
آن را با کروکی دقیق پیدا کنند.

shahr.puzzle@shahrara.com
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واکنشآقایوزیربهانتشارعکسنامتعارف
اتزن
ازیککارمندمخابر ِ

 1در پی برخورد غیرمتعارف شرکت
مخابرات آذربایجانغربی با یک کارمند
خانم که تعجب بسیاری را در فضای مجازی
برانگیخت ،این امر منجر به تذکر وزیر
ارتباطاتوفناوری اطالعات ایران به بزرگترین
هلدینگ ارتباطی ایران شد.
مــحــمــدجــواد آذریجـــهـــرمـــی ،وزیـــر
ارتــبــاطــاتوفــنــاوری اطــاعــات ،با انتشار
تــصــویــری از یـــک کــارمــنــد مــخــابــرات
آذربایجا نغربی که بدون میز و صندلی در
گوشهای از زمین نشسته و مشغول انجام
وظیفه است ،اینگونه در صفحۀ اجتماعی
خود نوشت« :این تصویر را دیــروز در میانۀ
شلوغی کار دیدم .زیرنویس عکس ،حاکی
از این بود که با کارمند معترضی در مخابرات
آذربایجانغربی برخورد و میز و صندلی وی
جمعآوری شده است.
موضوع را در همان شلوغی برای مدیرعامل
ً
مخابرات ایران ارسال کردم و خواستم سریعا
پیگیری کنند و مشکل رفع شود .مخابرات
ایران شاید درظاهر با مشکالت مالی مواجه
باشد اما همواره حفظ کرامت انسانی بر ما
واجب است .امیدوارم بهزودی جای این اشک
و تلخی ،لبخند و شادی بر لبان این خواهر
آذریام نقش ببندد.».
هستی مهدوی بازیگر جوان سینمای
2
ایران در حاشیۀ دیدار آسرم و اتلتیکو
مادرید با فرانچسکو توتی عکسی به یادگار
گرفت.
عکسالعمل دیدنی مهدی طارمی در
3
هنگام پنالتی منشا ،مــورد توجه
سایتهای خبری قرار گرفت.
هــواداران شاکی االهلی با اسپری،
4
شعارهایی روی دیوار باشگاه االهلی
نوشتند.
تصاویری که چند اینستاگرام عربستانی
منتشر کردهاند ،در نوع خود جالب است .بعد
از شکست االهلی مقابل پرسپولیس ،تعدادی
از هـــواداران متعصب و شاکی االهلی که
دوست نداشتند به ایرانیها ببازند ،با اسپری
روی دیوارهای باشگاه شعارهایی نوشتند.
یک روزنامۀ عربستانی پس از شکست

5

االهلی مقابل پرسپولیس و حذف آنها از لیگ
قهرمانان ،تیتری تمسخرآمیز برای جلدش
انتخاب کرد « :لیگ قهرمانان :االهلی؛ بایبای»
شایعۀ ممنو عالتصویری مجری و
6
گزارشگر ورزشی تلویزیون تکذیب شد.
بعد از بــازی تیم ملی ایــران برابر سوریه که
منجر به تساوی دو بر دو شد ،پیمان یوسفی
در برنامۀ فوتبال برتر اعالم کرد که انشاءا...
یک روز بانوان ایرانی هم در ورزشگاه حضور
پیدا کنند.
همین حــرف و درپـــی آن غیبت یوسفی
در یــک ـیدو بــرنــامــه بــاعــث شــد تــا شایعۀ
ممنو عالتصویری او به گوش برسد اما خیلی
زود این خبر تکذیب و اعالم شد که این مجری
و گزارشگر ورزشــی ،مشکلی بــرای اجــرای
برنامههای تلویزیونی ندارد.
تصویری جالب از شو ک هــوادارا ن
7
عر باالهلی در بنزاید منتشر شده
است.
همایون شجریان با انتشار عکس سلفی
8
خودش با یک نوجوان واکسی ،یادداشتی
را دربارۀ این نوجوان در صفحۀ اینستاگرامش
منتشر کرد.
وی نوشت« :آخرینبار ایشان را در کنسرت
برج میالد خود دیده بودم و حاال چندینبار
است که در این اجراها میبینم ،چون به قول
خودش از عالقهمندان من است و رفیق من.
شغلش این است که گاهی در پمپ بنزین
ولنجک و گاه در دیگر نقاط شهر تهران کفش
واکــس میزند و واکــس میفروشد .دیشب
خواست تا با خــودم برسانمش به میدان
تجریش و همکالم شویم .کنجکاوش شدم و
همراه شدیم .در پیچوخم سؤاالت فهمیدم
مغرورتر از آن است که چیزی بخواهد جز یک
چیز که دوستانش باور کنند او رفیق من است
و تنها همین.
بهپاس یک لحظه شــاد شــدن غمی که در
عمق وجودش از من پنهان میکرد و به پاس
آن جمله که گفت مگر من مــرده باشم که
بگذارم مادرم و خواهرم کار کنند ،این عکس
با او را انتخاب کردم که دوستی با من افتخار
نیست.».

نعیمۀ بخشی-آیا میدانستید که
ایـــران رتبۀ ســوم تولید مهندس در
جهان را به خود اختصاص داده است؟
وقتی آمارها را نگاه میکنم و میبینم
که رتبۀ چهارم مربوط به ژاپن است،
از خـــودم مـیپــرســم مهند سهای
ژاپنی بعد از تحصیل بالفاصله جذب
بــازار کار میشوند یا نه؟ زندگی یک
مهندس ژاپنی چقدر همتراز سطح
رفاه جامعه است؟ همکارم میگفت
دوستی دارد با مدرک دکتری مهندسی
مکانیک .فکرش را بکنید! بقیه،
هــم دکــتــر صــدایــش میکنند و هم
مهندس! اما چه فایدهای دارد که یک
دکترمهندس بیکار باشی؟ همکارم
میگفت که ایــن دوستش شش ماه
بیکار بــوده و باالخره توانسته است
در شرکتی مشغول به کار شود؛ البته
نپرسیدم که شغلش ربطی به رشتهاش
دارد یا نه .فکر کردم همین که مشغول
به کار شــده ،جای امــیــدواری است،
چون شش ماه بیکاری اصال غیرعادی
نیست.حاال چــرا ایـنقــدر همهچیز
را سخت بگیریم؟ چرا همهاش باید
بدبین باشیم و ضعفها را ببینیم؟ اصال
آمارها برای این منتشر میشود که ما
خوشحال باشیم و به خودمان افتخار
کنیم؛ مثال میتوانیم اینطوری به
قضیه نگاه کنیم که داشتن آمار باالیی
از تولید مهندس ،بهتر از داشتن رتبهای
تکرقمی در نخواندن کتاب است!
حداقل میتوانیم به ژاپنیها فخر
بفروشیم و باد به غبغب بیندازیم که
مهند سهایمان از شما بیشتر است،
دارید ُپز چی را میدهید؟ البته جا دارد
همینجا از همۀ مهندسان کشورمان
تشکر کنیم که با مهندسیشان ما را
مفتخر کردهاند .حاال اینکه چه تعداد از
آنها بیکارند یا نه ،را دیگر الزم نیست
پرسوجو کنیم و آمارش را دربیاوریم.
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