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درســالی کــه گذشــت ،وزارتخانههــای مختلــف خیلــی زحمــت
کشــیدند و هــر کــدام بــه نوبه خودشــان ســعی کردنــد وضعیت
کشــور را بهتــر کنند .البتــه منکر نمیشــویم که رکود هســت ،ولی
چه کارش میشــود کرد؟ رکود االن به جزئــی از خانواده ما تبدیل
شــده و برای خودش در هال و پذیرایی میچرخد( .پس کله رکود
میزنــد و میگویــد «اون مــال مهمونــه ،دســت نزن») امــا برای
اینکه همه وزارتخانهها انگیزه بگیرند که بهتر کار کنند ،رأیگیری
الکترونیکی برای انتخاب بهترین وزارتخانه سال برگزار میکنیم
که گزینههای آن به شرح زیر هستند:
 )1وزارت راه بــه خاطــر بیشــترین میــزان رفــت و آمــد وزیر به
مجلــس .یعنی ایــن قدری که وزیــر به نمایندگان ســر میزند ،به
خانواده همسرش سر نمیزند.
هــی هر روز هر روز دعوت میکنند که «آقــا تو رو خدا این هفته
هم تشــریف بیارین ،دو لقمه نون و اســتیضاحه دور هم میزنیم
بــه بــدن دیگــه ».وزیر هم شــنبه صبــح که از خــواب پا میشــود،
صبحانــه خــورده و نخورده ،نامههــا را امضا کرده و نکــرده و البته
با دست و روی نشسته ،میپرد پشت ماشین و میرود بهارستان.
ســؤالها هــم با مضمــون «چرا ریــل راهآهن ســرد بــود؟»« ،این
هواپیمــا خارجی که آوردین کاتالوگ فارســی نــداره» و «این چه
وضع جاده چالوســه؟ شما وزیر شدین که زمستون بهمن بیاد؟»
پرســیده میشــود و وزیر از پاســخ میماند و به دوربین خیره نگاه
میکند.
 )2وزارت ارتباطــات بــه خاطر اینکــه وزیر مثل ایــن دعواهای
خیابانــی کــه آدم بیــن چند نفر گیــر میکنــد ،بین تعــداد زیادی
گیــر کــرده و همــه میخواهنــد  99درصــد شــبکههای مجــازی را
فیلتــر کننــد ،ولــی او دارد مقاومــت میکنــد .درآخریــن جلســه
شــورای فضای مجازی ،مخالفــان وزیر ابتدا ســعی کردند بحث

فیلترینگ تلگرام را پیش بکشــند کــه وزیر گفت «نه» .بعد گفتند
«اینســتاگرام؟» وزیر ســر به مخالفت تکان داد .یکهو آقای حداد
عــادل پا شــد و گفــت «حداقــل توئیتر رو رفــع فیلتر کنیــن ».وزیر
گفت «اتفاقاًبذار فیلتر باشه یه مقدار پول فیلترشکن بدی حالت
جــا بیاد ».درنهایــت بقیه توانســتند وزیر را راضی کنند که شــبکه
اجتماعــی «گراموتوفــون» را که مــا نمیدانیم چی هســت فیلتر
کند و این را بهعنوان دســتاورد جلســه با خودشان آوردند و خیلی
هم راضی بودند.
 )3وزارت امــور خارجــه که واقعــاً نمیدانــد از خارجی بخورد
یــا از داخلــی! شــاعر در زمینــه وزارت خارجه میفرمایــد «من از
بیگانــگان هرگــز ننالــم ...کــه با مــا هرچه کــرد تیترهــای کیهان و
وطن امــروز کــرد» .یعنی ظریــف به ســمت راســت برمیگردد،
حرفهای ترامپ را میبیند و حالش منقلب میشود .به سمت
چــپ برمیگــردد ،حرفهــای دلواپســان را میبینــد کــه هنوز به
مســأله «اف تی تی اف تی ای اف» اعتراض دارند .سرش را پایین
میآورد ،کیوســک روزنامه فروشــی جلوی پایش ســبز میشود و
تیترهــای بعضی از روزنامههــا را میبیند و خون دماغ میشــود.
سرش را باال هم که میگیرد یک توپولف رد میشود و دلواپسی که
ســرش را بیــرون آورده بای بای میکنــد و داد میزند «خیلی هم
عالیه ،هیجانش از هواپیماهای شــما بیشــتره» و با همان شــتاب
سقوط میکند.
ی گیــری و شــمارش الکترونیکــی آرا (معلوم اســت
پــس از رأ 
خیلــی ذوق داریم؟) و با وجود شایســتگی هر ســه نامــزد گرامی،
جایزه پرکارترین فرد ســال  95میرســد به «مــرگ»! چون واقعاً
تمام تالشش را کرد و خصوصاً در این دو سه ماه آخر ،ما هفتهای
 16روز عــزای عمومــی داشــتیم .یعنــی حادثه قطار تمام نشــده
ســیل میآمد ،سیل تمام نشده شــخصیتها فوت میکردند ،به
هفتم نرســیده آتشسوزی میشد ،دوباره ســه روز بعدش سیل
میآمد و این چرخه تا جایی ادامه داشــت که ما  10روز آخر ســال
را پنــاه گرفتیــم که یــک وقت موشــکی ،تانکی ،ســیاره ناشناســی
چیزی روی سرمان نریزد و بتوانیم سال را زنده به پایان برسانیم.
امیدواریم ســال  96ســالی عــاری از انقراض و نابــودی برای همه
شما عزیزان باشد.

امــروزه بیــش از هرچیــز دیگــر ،شــاهد درخشــش
شــهرداریها در سطح کالن کشور هســتیم؛ در حدی که
برای نوشــتن همین نیمخط ،بیشــتر از قلم و کاغذ ،نیاز
به عینک جوشــکاری احســاس میشــد .یکــی از همین
درخشــشهای اســتنلی کوبریکــی ،اقدامــی فرهنگــی
تحــت عنــوان ترســیم نقشــه خودنمایــی غیرفرهنگی
اســت .از ایــنرو جا دارد به شــرط آنکه فشــردن دســت
آن هــم بــا حالتــی از گرمــا جــزو اقدامــات غیرفرهنگی
محســوب نشود و وســط نقشه با عالمت هاشــور و ستاره
چهارپــر مشــخص نشــویم ،دســت ایــن عزیــزان را بــه
گرمی بفشــریم .نقشــه خودنمایی غیرفرهنگی مذکور،
ویژگیهــای بدیعــی دارد .مثــاً لِجنــد ( )Legendکــه
دو معنــای راهنمــای نقشــه و افســانه از آن برداشــت
میشــود ،بــه دلیــل اینکه تکلیف جنســیتش مشــخص
نیست ،از نقشــه حذف شدهاست؛ قطبنما به خودنما
و تمامــی مقیاسها از عــددی و خطی به عدد نجومی و
خطخطی تغییر کردهاست؛ محورهای طولی و عرضی
این نقشــه نیز همینجوری بیدلیل برای خودش 3000
تــا  3000تــا جدا شــده .از عالئم و نشــانههای این نقشــه
هــم میتوان به عالمت «آدمک بادی بیلدینگی» برای
نمایــش مناطــق بافرهنــگ و تحــت نفــوذ شــهرداری،
عالمت «بیلبورد آیا میدانیــد؟» برای نمایش مناطق
کمفرهنگ و عالمــت «دســتفروش الغرمردنی» برای
نمایــش مناطــق بدفرهنگ اشــاره کرد .عالوه بــر اینها،
باخبــر شــدیم کــه جیرهخــواران امریکایی این نقشــه را
مهندســی معکوس کرده و مشــابهاش را تولید کردهاند
که چند مورد از آنها را آوردهایم:
 نقشــه پراکندگــی خودنمایــی غیرفرهنگــی(نکردهانــد حداقــل اســمش را عوض کننــد) :از آنجا که
نقشــه غیرفرهنگی افتخارآفرینانمان بشــدت ترکانده،
در امریکا هرکس برای خودش یک نقشــه غیرفرهنگی
دســتش گرفتــه و بیفرهنگتریــن مناطــق را بــرای
تعطیالت آخر هفته با خودکار قرمز عالمت میزند.
 نقشه پراکندگی موز :نقشهای برای موقعیتهاییکه شــهروندان امریکایی در افق سیاســی کشورشــان کار
خاصی از دستشان بر نمیآید و به برداشتن موز قناعت
میکنند.
 نقشه پراکندگی قارچ :یکی از افسران ارشد سازمانسیا به نام کلنل ماریو و با اسم سازمانی ماری قارچخور،
پیشــنهاد تهیه این نقشــه را دادهاســت .در این نقشــه با
پیداکــردن محــل قارچها و گلدانها در مســیر ،شــانس
رفتــن بــه مراحل بعــدی و نفــوذ بــه الیههــای مختلف
جامعه را افزایش میدهند.
 نقشــه جزیره گنج :شــنیدهها حاکی از آن اســت کهبالفاصله پس از ترسیم نقشه خودنمایی غیرفرهنگی،
نقشــه جزیــره گنجــی در امریکا تهیه شــده کــه ماجرای
آن را میخوانیــم« :النگجــان ســیلور» بــا اســتفاده
از ایــن نقشــه و بــه دنبــال صندوقچــه گنــج مدیریــت
شــهری ،راهــی ســرزمین پــارس شــده و بــا اســتقبال
تعــدادی از کســبه و اهالــی محــل مواجــه میشــود- :
مارکــو برایمــان چــه آوردهای؟ +النگجــان ســیلور
هســتم - .همــون+ .شــنیدهام از ریــزش موهایتــان در
اثــر خبرهــا و تکذیبهــای مکــرر رنــج میبرید؛ شــامپو
ضدریــزش «صحــت و ُســقم» ،محصولــی از آنــور کره
زمین - .عدهای قلچمــاق از میان جمعیت :داداش در
قبالــش چیزی که نمیخواهی؟ (+در حالی که دســتش
را به ســرش کشــیده و مشت مشــت موهایش میریزد)
چیزی که نه .فقط اگه نقشــه مدیریت شهری کمکارکرد
کــه خودتونــم نخواهیــد تو دســت و بالتون هســت ،من
ببرم واســه ُشــگونش .به این ترتیب عزیزان ســدمعبر،
النگجــان را جهت ارائه پــارهای از توضیحــات به دفتر
شــهرداری برده و پس از ترسیم نقشــه سهبعدی از وی،
بــرای عبرتآمــوزی بــه ســرزمینهای مختلــف فکس
مینمایند!
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