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اگر فکر می کنید پس از ورود محمدرضا گلزار به 
عرصه خوانندگی، آخرین ضربه مهلک به پیکر 
هنر، کتاب نوشتن بهاره رهنما، شیال خداداد 
و  اشتباهید  در  سخت  است،  بلوکات  لیال  و 
احتماالً هنوز ترانه جدید »محمدرضا فروتن« را 
نشنیده اید. بنابراین برای اینکه به عمق فاجعه 
پی ببرید، بخشی از متن این ترانه را که با نام 
»اینستاگرام« منتشر شده، داشته باشید: »توی 
این جهان مجازی همه/ شبیه توهم شدن رو 
علف/ تو عکسای شخصیتو رو می کنی/ یه 
گله هیوال میرن توی کف/ کامنت های وحشی 
کامنت های رانت/ زیر پستته توی اینستاگرام«.
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در  »کودکان  گفته:  هاشمي  محسن  آقا 
سیستان و بلوچستان، قرباني گاندوها می شوند. 
کاش به جای ساخت گاندو در تخریب دکتر 
ظریف، سریالی در مورد محرومیت این استان 
هاشمی  آقای  منظور  احتماالً  می ساختند«. 
اشاره به محرومیت کودکان این استان بوده. 
فقط این را فراموش کرده اند که چه کودکان 
قربانی  چه  و  شوند  خورده  گاندو  توسط 
محرومیت باشند، در هر دو حالت باز هم پیکان 
انتقادها به سمت مسئوالن دولتی که جناب 

ظریف هم یکی از آن هاست، گرفته می شود.

محمدرضا باهنر که در یک برنامه تلویزیونی 
در حال دفاع از برجام بود، با این پرسش مواجه 
شد که »شما اصالً متن برجام را خوانده اید؟«. 
اینکه پاسخ  اما بدون  نماینده سابق مجلس 
روشنی بدهد، مدعی شد تخصصی در سیاست 
خارجه و اقتصاد ندارد. البته بعد هم به مجری 
گفت: »فکر می کنید اگر در سطح باالی نظام 
کسی مخالف بود، برجام امضا می شد؟«، ولی 
مجری پاسخ داد: »بله. رهبر انقالب بزرگ ترین 
مخالف برجام بودند«. در نتیجه تمام این موارد 
موجب شد کاربران فضای مجازی بگویند آقای 

باهنر حسابی سنگ روی یخ شده!
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سبیل همایونی کف سنگ توالت!
نمایشگاهی که هفته پیش در خانه 
هنرمندان تهران برپا شد، نه برای 
قیمت های نجومی آثار هنری اش، بلکه 
برای سنگ توالتی که به تصویر یکی از 
شاهان قاجاری مزین شده بود، سوژه شد. 
در جریان باشید که داریم درباره یک اثر 
هنری صحبت می کنیم که 50 میلیون 
تومان قیمت گذاری شده و قرار است 
مردم آن را بگذارند توی دکور خانه شان. 
مثالً روی اُپن آشپزخانه، سه کنج طاقچه 
یا داخل بوفه! منظور اینکه ارج و ُقرب 
هنر و خانه هنرمندان را بگذارید کنار و 
بچسبید به سنگ توالتی که قرار است 
جزوی از دکور یک خانه شود!

نمی توانیم مچ بگیریم
عقده دل هم وا نکنیم؟

 چندخط به بهانه 
ژن های خوب یک مدیر ورزشی

باور   ... جانم!  نه   | بهروز فرهمند    
مچگیری  قصد  سوزنی،  سر  بفرمایید 
مچ  بخواهیم  اگر  اینکه  چه  نداریم. 
بگیریم، به قول آن ضرب المثل حکیمانه 
پدرانمان، انصاف و مرام این است که »گر حکم شود که 

مست گیرند، در شهر هر آنچه هست گیرند«.
باز هم باور بفرمایید، انگیزه نوشتن این چند خط سیاه و 
پلشت کردن کارنامه حرفه ای یک مدیر ورزشی نیست؛ 
مدیری که دست کم تا وقتی در فدراسیون والیبال بود، 

برای والیبال کارهایی کرد کارستان که تا به امروز، نام 
ِ شیربچه های ایران با این ورزش در دنیا می درخشد. 
پس اجازه بدهید قدرشناسی از داورزنی را بگذاریم برای 
مجاِل دگر و سخنان او را در برنامه تلویزیونی »فرمول 
وی  از  فرزندانش  درباره  وقتی  که  کنیم  بهانه  یک« 
پرسیده شد، پاسخ هایی بر زبان آورد که مثِل توپ ترکید 
و به سرعت نور، فضای مجازی را درنوردید. بله! باز هم 
سخن از »ژن خوب« و پدیده آقازادگی است که چه بر 

سِر این مملکِت نازنین نیاورده است. 

  پرونده آقازاده و صبیه محترمه!
هفته پیش بود که علی ضیا، مجری خوش قد و باال، 
وزیر  معاون  داورزنــی،  محمدرضا  برای  دعوت نامه ای 
ورزش و رئیس پیشین فدراسیون والیبال فرستاد تا او 
را به برنامه »فرمول یک« دعوت کند. داورزنی هم به 
برنامه ضیا آمد، اما آمدن همانا و درآمدن کلیپ جنجالی 
پاسخ های او به مجری همان. ماجرا اما این بود که در 

طول برنامه وقتی ضیا از زندگی فرزندان آقای معاون 
پرسید، داورزنی گفت، پسرش )آقا مجتبی( معماری 
خوانده، در بازار آزاد کار می کند، مدتی در کار رستوران و 
کافه بوده و در کنار آن، باشگاهداری هم می کرده و یک 
باشگاه بدن سازی را نیز مدیریت می کند. )بزن به تخته(. 
بحث اما ادامه پیدا کرد و به همین جا ختم نشد. در 
نتیجه داورزنی هم در واکنش به پاره ای انتقادها نسبت 
به زندگی الکچری و فخرفروشی آقازاده در اینستاگرام 
با خودروهای آنچنانی )به یک روایت، پورشه و به روایت 
دیگر، المبورگینی( پاسخ داد: »من به او توصیه کردم 
که این عکس ها مناسب این فضا نیست«. بعد هم اضافه 
کرد: »مجتبی داورزنی در هیچ جای ورزش، نه سمت و 
نه مداخله دارد ... آقا مجتبی با تاکسی رفت وآمد می کند 
)بمیریم الهی!( و خودرو ندارد. ماشینش را هم فروخته 
و با قرض گرفتن از چهار پنج بانک، 30 میلیون تومان 
و 50 میلیون تومان و ...  وام گرفته و خانه 120 متری 

خریده و با اسنپ این  طرف و آن طرف می رود«.
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از آنجایی که لیگ برتر به پایان رسیده، تیم های 
فوتبال اروپایی در حال استراحتند و تا جام 
جهانی هم حدود سه سال مانده، طبیعتاً جواد 
پیدا  جدید  گاف  ارائه  برای  میدانی  خیابانی 
نکرده تا خودش را در صدر حاشیه ها نگه دارد! 
البد به همین خاطر هم بوده که مجری باسابقه 
از  فردوسی پور  عادل  کرده  اعالم  ورزشی 
دوشنبه )یعنی همین دوشنبه ای که گذشت( به 
تلویزیون بازخواهد گشت. البته جواد خیابانی و 
شایعه اش درباره بازگشت عادل تا چند روزی 
ماجرای  عادل  اما  بودند،  خبری  محافل  نقل 

بازگشت بدون نود به تلویزیون را تکذیب کرد.

تصاویر دست بوسی های مدیرمسئول روزنامه 
مجازی  فضای  سوژه  روزها  این  که  اطالعات 
اما  باشد،  جدید  خیلی ها  برای  شاید  شده، 
برای رسانه ای ها تازگی ندارد. ماجرای بوسیدن 
دست چهره های مختلف توسط محمود دعایی 
به سال ها پیش. خودش می گوید  برمی گردد 
موسی  امام  که  دیده  جوانی اش  دوران  در 
صدر دست یکی از رهبران مبارزات سیاسی 
را بوسیده و از آنجا بوسیدن دست بزرگان در 
ذهنش جرقه زده. حاال اینکه از نظر کاربران 
ایشان در بوسیدن دست افراد زیاده روی کرده، 

البد حکایت دیگری دارد که ما نمی دانیم!

فرجام علوی|  وقتی در هواِی گرگ و میش بامداد 

سه شنبه هفته پیش، هواپیمای تهران-مونیخ از روی 

باند فرودگاه بلند شد، شاید »فیلیپ« تنها مسافر در 

جمع همه مسافران آن پرواز بود که مانند یک فیلم 

دور تند، همه آن ماجراهای سفر به ایران در ذهنش 

چرخید و حس دوگانه ای بر روحش چنگ انداخت؛ 

آمیزه ای از عشق و ترس. داستان »فیلیپ مارک گراف« 

دوچرخه سوار آلمانی که پس از شکست دادن سرطان 

با دوچرخه اش سفر می کند، یکی داستان است پر آب 

چشم! او، چنان که بیش و کم شنیده اید، چهارشنبه 

دوم مرداد در شمال ایران با یورش خشن زورگیران 

از خدا بی خبر روبه رو می شود که به شدت کتکش 

می زنند و بیشتر ابزار و وسایلش را می دزدند. این 

نزد  به  او  زیرا  نبوده؛  ماجرا  پایان  فیلیپ،  برای  اما 

خانواده ای ایرانی می رود؛ خانواده ای که در روز آخر، 

نمی گذارد فیلیپ و همراهانش خاک ایران را ترک 

کنند. آن هم با این ادعا که 15 هزار دالر برای پیگیری 

کارهای جوانک آلمانی خرج کرده اند و حاال باید این 

طلب را وصول کنند. خالصه اما فیلیپ به هر شکل از 

مخمصه نجات می یابد، اما واکنش های ریز و درشت 

درباره ماجرای او، همچنان ادامه دارد. در طی هفته 

اخیر بسیاری از ایرانی ها به صفحه فیلیپ رفته، پوزش 

خواسته و از او دلجویی کرده اند. صدالبته برخی هم 

بوده اند که از اساس، همه ماجرا را مشکوک پنداشته 

و گفته اند که کاسه ای زیر نیم کاسه این ماجراست. 

ناگفته اما پیداست که تعداد عذرخواهی کنندگان به 

مراتب بیش از بقیه است؛ افرادی مانند نویسندگان 

متن هایی که در ادامه می خوانید: »این اولین بار نیست 

که یک توریست در جهان کتک می خورد و آخرین 

بار هم نیست. پس بهتر است وطن و فرهنگمان را زیر 

لگد کلمات له نکنیم.«. »به ایرانی ها هم در گرجستان 

توهین می شود، ولی نه خبرنگاری، نه سفیری و نه 

هیچ چیز دیگر«. »تفاوِت واکنِش ما با این توریسِت 

او  ببینید.  را  آلمانی 

گفته دوست ندارد که 

این خاطره تلخ، خاطرات 

خراب 
را  خوبش 

کند.«
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ناصر محمدخانی، فوتبالیست پیشکسوت 
چه دلش بخواهد و چه نخواهد، همیشه یک 
پای شوخی های مجازی است؛ شوخی هایی که 
حاال به بهانه فیلم »یادم تو را فراموش« بیشتر 
هم شده اند. از قرار معلوم این فیلم به ماجرای 
درگیری یکی از همسران ناصرآقا با یکی دیگر 
از همسرانش و همچنین گروگانگیری ایشان 
می پردازد.  همسران  از  دیگر  یکی  توسط 
این  از  کفرش  حسابی  که  هم  ناصرخان 
شوخی های مجازی درآمده، به حسین انتظامی، 
رئیس سازمان سینمایی، نامه زده و خواستار 

توقیف این فیلم شده است.
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آبدوغ خیار با وزیر!
تصور کنید زیر پست وزیر ارتباطات 

کشورتان که به شهر شما سفر 
کرده، کامنت می گذارید: »حاجی 
اگه می دونستم قراره بیای گناباد، 

می گفتم بیای خونه واسه ظهر یک 
آبدوغ خیاری چیزی می خوردیم...« 

و وزیر هم در پاسخ به کامنتتان 
می نویسد:»شب هستم. آدرس 

لطفاً«. آدرس می دهید و چند ساعت 
بعد یکی از رده باالهای مملکت، 

زنگ در خانه تان را می زند! آخر شب 
هم دور هم می نشینید و در کاسه 

آبدوغ خیار، نان تیلیت می کنید.

فته
ت ه

پس

خاطرات شمال 
محاله یادش بره ...
کتک خوردن یک گردشگر آلمانی در نشتارود

همه ایرانی ها را دل آزرده کرد

در ادامه برنامه هم که کار به صحبت درباره بقیه خانواده 
نیز  محترمه  صبیه  زندگی  درباره  داورزنی  و  کشید 
فرمودند: »دخترم لیسانس مدیریت مالی در دانشگاه 
تهران گرفت و بعد تالش کرد از دانشگاه ماساچوست 
پذیرش بگیرد. همان جا هم با یک پسر ُگل ایرانی ازدواج 
کرد و حاال او و همسرش سه سال است که ازدواج 
کرده اند و با فوق لیسانس وارد بازار کار شده اند. آن ها 

پاسپورت آمریکایی ندارند اما اجازه کار دارند...«.

 جنگ اقتصادی برای همه
تا اینجای ماجرا را که بگذریم، فقط چند قصه باقی 
می ماند: اول اینکه کاش جناب داورزنی، برای جوان هایی 
که سخنان او را شنیدند توضیح فنی می داد که چطوری 
می شود با مدرک کارشناسی از دانشگاه ماساچوست 
پذیرش و سپس اقامت ینگه دنیا را گرفت. )البته بدون 
داشتن پدر منتقل کننده ژن  خوب(. نکته دوم هم اینکه 

این سخنان آقای معاون شاید ذهن برخی را بکشاند به 
سمت و سوی یک خبر نه  چندان مرتبط که چندماه 
پیش منتشر شد؛ آنجا که محمد بنا، سرمربی تیم ملی 
روزهای  همان  به سخنان  واکنش  در  فرنگی  کشتی 
داورزنی، مبنی بر پیش رو بودن شرایط سخت و جنگ 

اقتصادی و اینکه پرداخت پاداش 
انجام  تأخیر  با  ورزشــکــاران 
می شود، سخن به گالیه گشود 
و گفت: »آقای داورزنی! جنگ 
اقتصادی باید برای همه باشد«. 
هرچند محمدبنا در آن روزها 

شاید هیچ اشاره ای به »ژن های 
خوب« نداشت و مرادش، تبعیض 

میان رشته های ورزشی در 
مالی  پرداخت های 

بود.

 مثل اون جناب!
در این میان اما، واکنش کاربران به سخنان داورزنی 
هم در جای خودش، قابل درنگ بود؛ ماننِد این کاربر 
به متلک می گشاید  زبان  فضای مجازی که چنین 
خانواده  یک  از  هم  ایشان  داماد  »شاید  می گوید:  و 
شهیدپرور آمریکایی است، مثل اون جناب!«. فهمیدید 

که منظورش چیست!



  امیر سهرابی                              .............
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4
 »امیر سهرابی« از تهران به کاشان مهاجرت کرد، تنها به این عشق 

که بتواند موزه ای برای عروسک های خیمه شب بازی و اسباب بازی هایش سرپا کند

وسک ها کاشانه عر
 آرمان اورنگ| این سال ها تعدادشان بیشتر شده. آدم متفاوت ها 
را می گویم؛ آدم هایی که تصمیم می گیرند به شیوه منحصر به فرد 
خودشان زندگی کنند و نسخه اصلی زندگی خودشان باشند. تا 
چند سال پیش اما حتماً بیشتر تعجب می کردید از سبک زندگی 
»امیر سهرابی«؛ آدمی که مســیر خودش را طی کرد و رسید به 
نقطه ای که انگار فقط مال خودش بود؛ مال خود خودش، درست در 
قلب کاشان. روایت »امیر سهرابی« اما از خیلی پیش تر از این آغاز 

می شود، از جایی در جنوب تهران. 

 امیر سهرابی بچه جنوب شهر تهران است، اما امروز 
خانه ای دارد روبه روی خانه طباطبایی های کاشان. حتمًا 
به قدر همه این سال ها قصه و حرف هست تا رسیدن به 

امروز. از کجا شروع کنیم؟
 برای همه از بعد کوچ به کاشــان گفته ام، ولی شروع ماجرا خیلی 
قبل تر است؛ شاید در همان جنوب شهر تهران، در دوره ای که ما کودکی 
می کردیم و هنوز بازی و جســت وجوگری  کــودکان زیاد بود؛ دوره ای 
که کوچه محل اجتماع بود، توپ بــازی می کردیم، تجربه می کردیم، 
می بردیم، می باختیم، کتک می خوردیم، کتک می زدیم و همه این ها 
کلی تجربه اندوزی بود. همه این ها بود تا انتخاب من به سوی هنر نمایش. 
دوم راهنمایی که بودم، برای اولین بار ترغیب شدم بروم تئاتر. آن موقع 
در محله های تهران فضاهایی بود به نام »کانون«. من آن موقع رفتم به 
یکی از همان کانون ها که کالس تئاتر داشت. طبیعتاً تجربه ای آنجا برایم 
شــکل گرفت که بعد زمینه ای شد برای ورود به هنرستان صداوسیما. 
آن موقع در تمام تهران یک هنرســتان صداوسیما بود، یک هنرستان 
موســیقی و یک هنرســتان برای هنرهای تجســمی. من هم آزمون 
هنرستان صداوسیما را دادم و خوشبختانه قبول شدم. آن دوره تجربه 
خیلی خوبی برای من و بقیه بود. در این هنرستان توانستیم با تئاتر و 
نمایش و سینما آشنا بشویم و خودمان هم به صورت مشارکتی همین 
مهارت ها را کسب کنیم. مثالً یادم هست در شانزده سالگی فیلم سازی 
با فیلم سوپر هشت را تجربه کردیم. هنوز هم که فکر می کنم، به نظرم 
هنرستان صداوسیما در شکل دهی شخصیت جسور و تجربه گرای من - 

البته اگر واقعاً جسور و تجربه گرا باشم - نقش زیادی داشت.

 و این تجربه گرایی در زمینه های هنری در سال های 
پس از هنرستان هم ادامه پیدا کرد؟

 من پس از هنرستان، رفتم دانشگاه و تئاتر خواندم با گرایش ادبیات 
نمایشی. شاید هم بتوانم بگویم که دانشگاه، کسالت بارترین بخش زندگی 
من بود. یعنی چون تجربه هنرستان را داشتم، اصاًل دانشگاه برایم مزه ای 
نداشــت. به نظرم هم در دانشــگاه اصاًل جلو نرفتم. البته بخشی از این 
مســئله هم به این برمی گشــت که همزمان با دانشگاه مشغول تجربه 

دیگری هم بودم.

 چه تجربه ای؟
 آن موقع بیشــتر درگیر پیدا کردن خودم بودم و شاید موضوعات 
فلســفی و عرفانی بیشتر من را جذب کرد. برای همین شاید خیلی از 
بچه های آن دوره دانشگاه اصالً من را یادشان نیست. به عالوه همزمان 
با دوره دانشگاه، یعنی از سال 79 با »پروژه حمایتی کودکان کار« آشنا 
شده بودم. انجمن حمایت از حقوق کودکان پروژه ای داشت در جنوب 
تهران که خدمت رســانی فرهنگی و حمایتی می کــرد برای کودکان 
کار. من جذب آنجا شــدم و مربی هنر و سوادآموزی بچه ها بودم. این 
فضای اجتماعی برایم خیلی جذاب بود. یعنی هم با بچه ها کار می کردم 
و هــم کار یاد می گرفتم. همه این موارد هم دیدگاه های اجتماعی من 
را می ســاخت. یعنی از یک طرف آسیب های اجتماعی و کمبودها را 
می دیدم و از یک طرف زاویه دید من داشــت نسبت به کودک شکل 
می گرفت. در آن دوره من حتی با بچه های خیابانی یکی دو شماره مجله 
درآوردم. بعد هم تئاتری را با همان بچه ها کار کردیم که کارگردانی اش 
را »حمید پورآذری« بر عهده داشت و من نویسنده اش بودم. یادم هست 
تئاتر »حسینقلی، مردی که لب نداشت« با بازی همان بچه ها درآمد که 

در تاالر مولوی تهران اجرا شد و خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت.

 پس حسابی جذب حوزه تئاتر کودک و نوجوان و کار 
با بچه های بازمانده از تحصیل شده بودید.

 تا سال 86 بله، ولی من عالقه ای هم داشتم نسبت به موسیقی نواحی 
ایران که موسیقی منطقه خودمان را هم شامل می شد. دغدغه ام هم این 
بود که موســیقی سرزمین پدری و مادری ام را که جایی بین همدان و 
ســاوه است، بشناسانم. همین انگیزه هم بهانه ای شد تا شروع کنم به 
جمع آوری آن موســیقی. یعنی شروع کردم سفر کردن به روستاهای 
منطقه خودمان و ضبط کردن موسیقی محلی. در همین حین هم بود 
که با استاد جهانگیر نصری اشرفی، یکی از استادان موسیقی نواحی آشنا 
شدم و ایشان هم من را دعوت کردند به یک کار پژوهشی. آقای نصری 
آن موقع مشغول بودند به نگارش »دانش نامه موسیقی فالت ایران« و 
از من خواستند که به عنوان پژوهشگر منطقه خودمان مشغول شوم. 
همین اتفاق هم مقدمه آشنایی من با ایشان شد و سبب شد که به عنوان 
دستیار، شاگرد یا دوست با ایشان همراه شوم و چند پروژه انجام بدهیم. 
در همان البه ال هم پروژه ای با ایشان کار کردیم درباره بازی و سرگرمی 
که حاصلش شد یک دایره المعارف پنج جلدی به اسم »فرهنگنامه آیین، 
بازی، نمایش و ســرگرمی های مردم ایران«. اواخر همین مجموعه بود 
که من کم کم با موضوع اســباب بازی آشنا شدم، ولی آن پژوهش باید 
جمع می شد و دیگر فرصتی برایش نبود. بعد از آن هم شروع کردم به 
پژوهش و موضوعی را انتخاب کردم با عنوان »نمایش در اصفهان«. در 
این بین ولی در نائین گفتند در فالن روستا پیرمردی هست که نسل به 
نسل خیمه شب باز بوده اند. خالصه اصرار کردم که حتماً این پیرمرد و 
عروسک هایش را ببینم. برای همین هم چندین بار رفتم به همان روستا. 
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 »امیر سهرابی« از تهران به کاشان مهاجرت کرد، تنها به این عشق 
که بتواند موزه ای برای عروسک های خیمه شب بازی و اسباب بازی هایش سرپا کند

وسک ها کاشانه عر
حاال ایشان که بود؟ آقای رضاعلی جعفری، نوه »لوطی محمد بنادکی«. 
لوطی محمد جزو لوطی های قدیم همان منطقه بوده که تا اواخر قاجار 

کار نمایش و خیمه  شب بازی انجام می داده اند.

 پس حوزه عروسک و اسباب بازی داشت شما را جذب 
خودش می کرد.

 بله. من پس از این ماجرا، عروســک های ایشــان را به »بهروز 
غریب پور« نشــان دادم. ایشــان هم یک نفر دیگــر را معرفی کرد 
کــه می گفتند فوت کرده، ولی عروســک هایش هنــوز باقی مانده 
است. خالصه من هم پا شــدم رفتم برای پیدا کردن عروسک های 
 ایشــان، ولی متوجه شدم که خود آقای حســن لوئیان، معروف به

»حسن حقه باز« هم زنده است. بعد هم خوشبختانه توانستم ایشان 
را ببینــم و مصاحبه های مختلفی بگیرم. خالصــه اینکه عالوه بر 
گفت وگوهایی که با این دو نفر گرفتم، پیشنهاد خرید عروسک های 
قدیمی آن ها را هم دادم و توانســتم صاحب مجموعه ای عروســک 
تاریخی شــوم؛ یک مجموعه حدود صدوپنجاه ساله و دو مجموعه  
دیگر حدود هشــتاد تا صدوده ساله. همزمان هم به ذهنم رسید که 
تمرکزم را بگذارم روی تحقیق روی پیشینه عروسک و اسباب بازی 
در ایران. برای همین هم شــروع کردم به سفر به مناطق مختلف و 
جمع کردن عروســک ها و اسباب بازی های نواحی. بعد هم سال 90 
نمایشگاهی  در تهران گذاشتم. همان سال  هم کتابی چاپ کردم با 
عنوان »عروسک پشت پرده و خیمه شب بازي در اصفهان و نائین«.

 بحث تولید اسباب بازی ها از کی شروع شد؟
 از سال 90 به بعد بود که تالش کردم بخشی از اسباب بازی ها را که 
دارم، تولید کنم. اول هم شروع کردم به تولید فرفره و یویو. در جمعه بازار 
تهران هم یک غرفه داشتم که این کارها را بساط می کردم. فروش همین 
اسباب بازی ها هم شده بود محل درآمدی برای تأمین هزینه سفرها و 
پژوهش های دیگر. یعنی من داشتم پژوهش مهم انجام می دادم، ولی 

نمی توانستم هیچ حمایتی را برایش جذب کنم.

 و در تمام این سال ها از نوجوانی تا شروع دهه 90، این 
تنها شغلی بود که شما داشتید؟

 خب طبعاً با توجه به کارهای متعدد نمی توانســتم همیشه شغل 
داشته باشم. برای همین هم همیشه مسافرکشی می کردم. چرا؟ چون 
امکان آزادبودن را به من می داد. کار می کردم و پول به دستم می آمد تا 
برسم به کارهای پژوهشی ام. مدت کوتاهی هم کافی نت و گیم نت داشتم. 
چند سالی هم که دستیار آقای اشرفی بودم. االن هم واقعاً نمی دانم آن 
موقع چطوری زنده بودم؟! )می خندد( ولی از زمانی که شــروع کردم 
به تولید عروسک، تمام شــغل های دیگر کنار رفت و فقط ماند تولید 

اسباب بازی و پژوهش. 

 از کی ساکن کاشان شدید؟
 حــدود ســال 92 بود که تــالش کردم تهــران را ترک 

کنم. قضیه تولید اســباب بازی هم به جایی رسیده بود که 
می توانســتم از تهــران بزنم بیرون و با فروشــگاه هایی که 

همکارم بودند، کار کنم. همزمان هم ایده راه اندازی موزه شخصی 
به ذهنم رســیده بود. برای همین روی ابیانه و ماسوله فکر کردم به 
عنوان جایی برای موزه روســتایی. اول هــم ابیانه را انتخاب کردم، 
ولی باالخره به دالیلی به کاشــان رســیدم. رئیس میراث کاشان و 
یکی دو تا از دوستانم هم که ساکن اینجا بودند، تشویقم کردند که 
ساکن کاشان شوم. خالصه من هم پیگیر شدم که خانه ای را بخرم. 
خوشبختانه هم توانستم خانه خودم را در تهران بفروشم و خانه ای 
را بخرم که خانه تاریخی جعفر عالمه فیضی، روحانی و شــاعر اواخر 

قاجار و نواده فیض کاشانی بود.

 و موزه راه افتاد.
 بله. در مهر ماه 93. البته یک سال و نیم کار کردیم و بازخوردهای 
خیلی خوبی هم گرفتیم، ولی از طرفی اقتصاد موزه نمی چرخید. یعنی 
خیلی سخت بود و نمی توانستم از پس هزینه های جاری و هزینه های 
تیمم بربیایم. همین هم شد که برای مدتی موزه را تعطیل کردم تا بیشتر 
دربــاره اقتصادش فکر کنم. خالصه مدتی کار را متوقف کردم. بعد هم 
طبقه پایین خانه مرمت شد، موزه رفت پایین و طبقه باالی خانه شد 
یک اقامتگاه بومگردی. تقریباً یک سال و نیم مرمت کردیم و در دی ماه 
96 این بار »خانه موزه عروسک و اسباب بازی کاشان« را افتتاح کردیم. 
یعنی توانستیم نخستین موزه ایران را که اقامتگاه هم دارد، راه بیندازیم. 

 پس باالخره به آرزویتان رسیدید و اقتصاد ماجرا هم 
این دفعه میزان بود؟

 دست کم وضعیت معینی داشت. از طرفی هم چون منحصر به فرد 
بودیم، می توانستیم روی این حوزه تبلیغ کنیم. افراد هم می توانستند 
در عین اقامت، عروسک بسازند، بازی کنند و در مراسم های ما شرکت 
کنند. رخدادهای متعددی هم به طور پیوسته در خانه موزه داشتیم که 

مخاطب ویژه خودش را داشت. 

 چون می دانم اهل قرار و یک جا نشستن نیستید، 
دوست دارم برنامه تان را برای آینده هم بدانم. 

 من از ســه، چهار ســال پیش رؤیایی داشــتم برای راه اندازی 
یک موزه ســیار. این ایده هم شــاید محصول آن روزهایی است که 
با کودکان کار، فعالیت کرده ام یا روزهایی که به روستاها سفر کردم 
و کودکانی را دیده ام که امکانات بچه های شهری را ندارند. این موزه  
سیار قرار است راه بیفتد و برود به روستاها یا محل زندگی عشایر یا 

حتی حاشیه شهرها. 

Like by afsaneh.ehsani and 2,802 others

amirsohrabi_   دنبالمیکنید
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1381 - 1390: پژوهش در حوزه 
موسیقی نواحی

1390 - تاکنون: تولیدو فروش 
اسباب بازی های دست ساز

مهر 1393
افتتاح موزه عروسک های ایران

1386 - تاکنــون: پژوهش در 
حوزه عروسک و بازی

1392
مهاجرت از تهران به کاشان

آذر 1396: افتتــاح خانه موزه 
عروسک و اسباب بازی

صفحه باال، صفحه امیر سهرابی است در اینستاگرام؛ 
ماجراهای  و  قصه  از  است  پر  که  صفحه ای 
عروسک های محلی ایران. امیرآقا به سبب کوشش 
چند ساله اش در حوزه عروسک و اسباب بازی های 
سنتی ایران حاال بیش از هر کسی روایت عروسک ها 
و  باران خواهی  عروسک های  روایت  می داند؛  را 
آفتاب خواهی، عروسک های نوروزی و ... که هر کدام 

یک گوشه این صفحه قصه شان آمده.
عالوه بر این اما، خانه موزه عروسک و اسباب بازی 
کاشان یک صفحه مجزا هم دارد؛ یک صفحه در 
دسترس  در  ساده  سرچ  یک  با  که  اینستاگرام 
میهمانشان  روز  یک  کردید  هوس  اگر  و  است 
شوید، خیلی راحت می توانید از همان طریق با 

امیر سهرابی و بر و بچه هایش ارتباط بگیرید.



+روایت
  هفت روز بعد| 

6 این هفته بخوانیدبه روایت بالگر

گاهی شاعرانه
 اگر ســفر حج تا حاال نصیبتان شــده ، اثری که امروز 
معرفی می کنیــم، می تواند کمک کند تــا با خاطرات و 
نوستالژی های ســفر قبلی تان کمی خلوت کرده و لذتش 
را ببرید. اگر هم تا حاال توفیق این ســفر معنوی نصیبتان 
نشده، کتاب »سنگ درسرزمین آیینه ها« می تواند کمک 
کند تا با حال و هوای حاجیان و تجربه هایشان آشنا و بلکه 
شــریک شوید. به هر حال اما به نظر می رسد که این ایام 
فرصت خوبی برای مطالعه کتاب هایی از این دست باشد؛ 

سفرنامه هایی با حال و هوای حج.
این کتاب در واقع خاطرات ســفر حج  شاعر نه خیلی جوان 
کشورمان »آرش شفاعی« اســت که البته زمان سفر )سال 

1382(، شاعر جوانی به شمار می آمده است. 
آرش شــفاعی هفت سال پس از ســفرش، این کتاب را 
منتشــر کرده و درباره آن می گوید: »نمي خواهم در مورد 
اینکه این کتاب داراي پرداختي شــاعرانه و ادبي اســت، 
صحبــت کنم و این را به عهــده مخاطب مي گذارم، ولي 
در بعضي درنگ هایي که در لحظه هاي خاص در این سفر 
برایم شــکل گرفت، زباني شــاعرانه در نوشتن خاطرات 

دارم«.

کسب و کاری از قلب بلوچستان
 اینکه حدود دو ســال پیش، دختر یــا دختران جوانی اهل 
روستای »سیدبار جدگال« در سیستان و بلوچستان به سرشان 
بزنــد از ظرفیت فضای مجــازی برای فروش صنایع دســتی 
روستایشان استفاده کنند، چیز عجیب و غریبی نیست، اما در 
هر حال ایده نوآورانه و امیدوارکننده ای اســت. نتیجه این ایده 
امروز صفحه اینســتاگرامی banook.doch اســت با 41/7 
کیلو دنبال کننده. گردانندگان این صفحه میگویند: »ما دختران 
و جوانان روســتای سیدبار جدگال بلوچستان تصمیم داریم با 
فروش هنر دســتمان )ســوزن دوزی ( به توسعه و بهتر شدن 
وضعیت بهداشت و تحصیل روستایمان کمک کنیم«. مشتری 
پروپا قرص محصوالت دســت دوز این صفحه هم در وهله اول 
خانمهایی هســتند که دنبال تزئینــات و متعلقات مربوط به 

لباس های زیبا و سنتی بلوچ اند. 
»بانوکی« هــا در تهران و جاهای دیگر نمایشــگاه برگزار کرده 
و عوایــد حاصل از فروش محصوالتشــان را براســاس فیلم و 
عکس هایی که گذاشته اند، صرف ساخت وساز و توسعه مدرسه 
در روستایشان می کنند. استوری های صفحه »بانوک« هم نشان 
می دهد گردانندگان آن به فکر فروش سوزن دوزی هایشــان در 

مناطق مختلف کشور و حتی خارج از ایران هم بوده اند.

  محمود حبیبی کســبی| در جهان 
پیشــامدرن و پیــش از آنکه رســانه های 
غفلت افزای امروزین فراگیر شــوند، شعر به 
عنوان جدی ترین رســانه شناخته می شد. 
اما پس از صنعتی شــدن روزافزون جهان، 
هنرهایی که قابلیت همخوانی و همخونی 
با جهان مدرن داشتند، روز به روز فراگیرتر 
شــدند و هنر - صنعت هایی مانند سینما و 
موسیقی را پدید آوردند تا در کنار رسانه های 
مدرن ماننــد مطبوعــات و تلویزیون و 
اینترنت، عرصه هنر و رسانه را قبضه 
کنند. در نتیجه شــعر که به 
چندانی  قابلیت  ظاهر 
صنعتــی  بــرای 
در  ندارد،  شــدن 
ایــن روزگار قابلیت 
رســانگی خود را از کــف داده و کم کم به 
سوی تبدیل شدن به هنری لوکس و تزئینی 

حرکت کرده است. این در حالی است که در 
روزگاری نه چندان دور همین هنر شــریف، 
یکه تاز عرصه هنر و رسانه در سراسر جهان 
بود. شــعر کهن نه تنها به عنوان یک هنر، 
بلکه به عنوان رسانه ای برای تبلیغ اعتقادات 
و باورهای مذهبی و ثبت وقایع تاریخی و ملی 

مورد استفاده قرار می گرفته است. 
برای مثال یکی از شیوه های رایج برای اثبات 
واقعــۀه تاریخیـ  مذهبی غدیر خم و اعالم 
والیت مولی الموحدین )ع( توسط خاتم االنبیا 
)ص( رجوع به اشعار سروده شده در این باب 
است. بنابراین حضرت عالمه امینی در کتاب 
شــریف الغدیر با استناد به شعرهای سروده 
شده توسط موافقان و حتی مخالفان والیت 
امیرالمؤمنین )ع( به اثبات وقوع تاریخی واقعه 

غدیر همت گماشته است. 
در عرصۀ غدیرپژوهــی و اثباث واقعه غدیر، 
تالش های بسیاری توسط مورخان، محدثان و 
علمای شیعه صورت گرفته، اما اثر گرانسنگ 
مرحوم عالمــه امینی به جهت پرداختن به 
واقعه غدیر از منظر شــعر متمایز است؛ چرا 
که خبر و روایت می تواند دســتخوش جعل 

من عادت دارم هر وقت می خوام از خارج یه جنسی رو 
بخرم، چند دقیقه ای با اون جنس حرف می زنم؛ بهش 
میگم: »می خوام ببرمت ایران. دوست داری بیای یا نه؟« 

و تا احساس رضایت بهم دست نده، نمی خرمش. 
رو  ساعت  این  می خواستم  سوئیس  در  پیش  سال ها 
بخرم. ساعت دقیقاً 10 و هفت هشت دقیقه صبح بود، 
یه روز خیلی قشنگ یکشنبه. فروشنده که حال منو 
دید، پرسید: چیزی شده؟ موضوع رو گفتم. گفت: »فکر 
نمی کنم جای خوبی ببریش«. ولی یه حسی گفت بخرش.
سال هاست این ساعت با منه. هر جا هم رفتم، با خودم 
بردمش؛ ژاپن، هلند، اسپانیا و ...، ولی بیشتر با هم فرانسه 
بودیم و ایران. ناگفته نمونه که تو ایران خیلی وقت ها 
تنهاش گذاشتم و خیلی زمان ها زنگ بیداری زده و من 
خواب بودم، ولی هیچ وقت از من گله ای نکرده. هر وقت 

هم ازش پرسیدم: »خوشحالی؟« گفته: »خیلیییییی«.
بودم  وایستاده  سینما  صف  توی  پاریس،  توی  بار  یه 
از دوستام حرف می زدم که یکدفعه  با یکی  و داشتم 
ایرونی  »شما  پرسید:  ازم  جاافتاده ای  نسبتاً  آقای  یه 
هستید؟« گفتم: »به خاطر سیبیل هام پرسیدین؟« گفت: 
»نه. ایرانی ها وقتی با هم حرف می زنن، آهنگ صداشون 

مثل شعره.« گفتم: »بله ایرانی ام«.
با خوشحالی گفت: »من هفته پیش ایران بودم. خیلی 
مردمش خوب بودند. خیلی خوش گذشت«. پرسیدم: 
»کجا رفتین؟« گفت: »مشهد«. پرسیدم: »از امام رضا)ع( 
چیزی نخواستی؟ مثل آرزو ...« گفت: »نه«. گفتم: »آخه ما 
معتقدیم هر کس برای اولین بار گنبد و بارگاه امام رضا)ع( 
رو ببینه، هر آرزویی کنه برآورده میشه«. با حسرت گفت: 
»ولی اینو به ما نگفتن!« گفتم: »اشکالی نداره. همین حاال 

فکر کن اونجایی. آرزو کن«.
وسط صف چشم هاشو بست و من غرق در نگاه و بغض. 
خدایا چقدر بنده های تو خوب و صادق و شفافند. انگار 

سال هاست می شناسمش.
چشم هاشو که باز کرد، گفت: »می خوای بگم چی آرزو 
کردم؟« گفتم: »اگه دوست داری بگو«. گفت: »آرزو کردم 
یه بار دیگه برم ایران، برم اصفهانو ببینم. آخه این بار ما 

رو اصفهان نبردند«. من هم براش همین آرزو رو کردم.
وقتی برگشتم خونه، آهنگ »خواهم که بر مویت، مویت، 
رو   »... مستاااانه  مستانه  شاااانه.  زنم  دم  هر  مو....یت، 
گذاشتم و غرق نگاه به ساعت. عجیب بود به نظرم. عقربه 

ثانیه شمار ساعت از همیشه تندتر حرکت می کرد.

Like by a.hzade and 2,930 others

abolfazl_jalili  دنبالمیکنید

ثانیه  شمار   تندتر   از 
همیشه   حرکت  می کرد

دیدنهمه464نظر

افکن پنجه     دشمن  سر
ای شیر خدای
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ایستاده با روایت7

مرگ شکست نمی خورد
 شنبه ای که گذشت، سالگرد درگذشت »محمود درویش« 
بود؛ شــاعری که استاد محمدرضا شفیعی کدکنی درباره اش 
می گوید: »اگر یک تن را برای نمونه بخواهیم انتخاب کنیم که 
شعرش با نام فلسطین همواره تداعی می شود، محمود درویش 

است«.
این شــاعر فلسطینی نخســتین بار در 14 سالگی به خاطر 
مبارزاتش زندانی شد و نخستین مجموعه شعرش را هم پنج 
سال بعد منتشر کرد تا به عنوان شاعر مقاومت شناخته شود. 
درویش به خاطر مشکالت حاد قلبی، دو بار تن به جراحی قلب 
داد و هر بار مرگ را شکست داد. بار سوم اما در حالی که چند 
روز از عملش می گذشــت و به نظر می رسید در حال بهبودی 
است ، شعری را با عنوان »مرگی که شکستش دادم« در بستر 
سرود و چند ساعت بعد هم تسلیم مرگ شد! اگر به خواندن  
این شعر و دیگر اشعار اوعالقه مندید، پیشنهاد می کنیم کتاب 
»اگر باران نیستی نازنین، درخت باش« را پیدا کرده و بخوانید. 
»موســی اسوار« مترجم این کتاب است و درباره آن می گوید: 
» این اثر به معرفی محمود درویش، آثار و ســبک شعری او و 
همچنین نخستین دفترهای شعرش و البته دفترهای شعرهای 

پایانی او پرداخته است«.

دو دهه پیش؛ مجید مجیدی
 انتقاد از ســریال »گاندو« به محسن هاشمی رفسنجانی 
هم رسید. او اما برای انتقاد کردن، از کودکانی در سیستان و 
بلوچستان سخن گفت که هر سال طعمه تمساح می شوند. 
بعد هم از صداوســیما خواست به جای ساخت »گاندو« در 

نقد دولت، درباره محرومیت های این منطقه فیلم بسازد.
ما هم که دنبال بهانه برای پیشــنهاد کردن فیلم و سریال 
هســتیم، به شــما و همین طور به جناب محسن هاشمی، 
دیــدن فیلم »بدوک« را پیشــنهاد می کنیم. »بدوک« که 
در دهه 70 اکران شــده، ساخته مجید مجیدی است و به 
محرومیت های منطقه سیســتان و بلوچســتان می پردازد.  
یعنی درســت همان چیزی که آقای هاشــمی از تلویزیون 

خواسته است. 
این فیلم با وجود بردن چند جایزه از جشنواره فیلم فجر، 
پــس از اکران عمومی جنجال آفرین شــد و دولت وقت 
به شــدت با آن درافتاد. مجید مجیدی درباره »بدوک« 
می گویــد: »فیلم را به همــراه جمعــی از هنرمندان و 
مسئوالن در حضور رهبری دیدیم... آقا که از واقعی بودن 
قصه فیلم خبردار شــدند، به شدت برافروخته و ناراحت 

شدند...«.

شود، اما شعر نمی تواند جعل شود و سراینده و 
تاریخ سرایش و موضوع شعر مشخص و معلوم 
است. البته عالوه بر شــعرای عرب، شاعران 
پارســی گو نیز در طول تاریخ ادبیات پارسی 
غدیریه های بسیاری ســروده اند و به ساحت 
قدسی حضرت علی )ع( ابراز محبت و ارادت 
کرده اند؛ از شاعران گمنام گرفته تا بزرگ ترین و 
نامدارترین شاعران این عرصه، کسانی همچون: 
سنایی غزنوی، کسایی مروزی، عطار نیشابوری، 

مولوی، سعدی، حافظ، صائب و... .
حافظ نیز به عنوان حافظه تاریخی قوم ایرانی 
در دو قصیــده، دو غزل و دو رباعی به موضوع 

والیت امیرالمؤمنین )ع( پرداخته است. 
قصیده ای با مطلع: 

مقدری که ز آثار صنع کرد اظهار 
سپهر و مهر و مه و سال و ماه و لیل و نهار

و مقطع:
به دشمنان منشین حافظا توال کن 

نجات خویش طلب کن به جان هشت و چهار
البته این قصیده در برخی تصحیح های دیوان 
حافظ مانند نسخه مشــهور غنی قزوینی و 
نسخه سایه و نسخه خلخالی و... وجود ندارد، 

اما در دیــوان حافظ تصحیح احمد مجاهد و 
نسخه قدسی شیرازی موجود است.

همچنین قصیده ای با مطلع:
جوزا سحر نهاد حمایل برابرم 

یعنی غالم شاهم و سوگند می خورم
و مقطع:

حافظ ز جان محب رسول است و آل او
بر این سخن گواست خداوند اکبرم

که این بیت آخر نیز با این حالی که بیت تخلص 
است، به شکل عجیبی در برخی نسخه ها مانند 
نســخه غنی ـ قزوینی حذف شــده، اما در 
بسیاری تصحیح ها نیز ذکر شده است. عالوه 
بر ایــن دو قصیده، دو غزل با مطلع های ذیل 
در دیوان حافظ وجود دارد که هر دو در مدح 

حضرت علی )ع( است:
طالع اگر مدد دهد دامنش آورم به کف

گر بکشم زهی طرب ور بکشد زهی شرف
و

ای دل غالم شاه جهان باش و شاه باش
پیوسته در حمایت لطف اله باش

غزل دوم باز هم در نسخه غنیـ  قزوینی و چند 
نسخه دیگر از دیوان حافظ حذف شده است. 

گویا ایــن دو ادیب و عبدالرحیم خلخالی که 
غنی و قزوینی نسخه دیوان حافظ او را مالک 
جمع آوری اشــعار قــرار داده بودند، اعتماد و 
عالقه چندانی به اشعار والیی حافظ نداشته اند. 
در پایــان نیــز دو رباعی زیر کــه در تمامی 
تصحیح های دیوان حافظ ثبت و ضبط شده اند:

مردی ز کنندۀ در خیبر پرس 
اسرار کرم ز خواجۀ قنبر پرس 

گر طالب فیض حق به صدقی حافظ 
سرچشمۀ آن ز ساقی کوثر پرس

و
قّسام بهشت و دوزخ، آن عقده گشای 

ما را نگذارد که درآییم ز پای 
تا کی بود این گرگ ربایی؟ بنمای 

سرپنجۀ دشمن افکن، ای شیر خدای!
در این ایام که به عید غدیر نزدیک می شویم، 
بازخوانــی مدایح موال علی )ع( حالوتی دیگر 
دارد، خاصه از زبان حافظ شــیرین ســخن. 
پیشــنهاد می کنم به دیوان حافظ تصحیح 
احمد مجاهد، چاپ دانشگاه تهران و یا دیوان 
حافظ تصحیح قدسی شیرازی، چاپ رشدیه یا 
چشمه رجوع کنید و این چند شعر را بخوانید.

  اردشیر رستمی| یک. آقاموسی در تبریز کارمند بود. 
خانواده ای شریف تشکیل داده بود. خیلی ها به زندگی 
آن ها غبطه می خوردند. اما نمی دانیم چه شد که خانواده 
از او جدا و خودش در خانه تنها شد. شیشه های خانه اش 
شکست و گرما و سرما به آن هجوم برد. ولی کار او از این 
حرف ها گذشته بود. در خیابان با خودش حرف می زد و 
بچه ها به او سنگ می زدند. آن قدر که برای او گریه کردم، 
برای هیچ مرده ای گریه نکردم. مثلی ترکی می گوید داغ 

زنده دیدن خیلی سخت است.
دو. حبیب از بچه محل های قدیمی بود که خیلی با هم 
دوست بودیم. وقتی پدرش مرد، مسئولیت خانه به دوش 
او گذاشته شد، بی آنکه ظرفیت های او را در نظر بگیرند. 
مدتی نیست شد. وقتی برگشت، زنجیر طال به گردن 
انداخته بود؛ ساعت طال با لباس ها و کفش های رنگی. تمام 
احساس های قبلی ام را به او از دست دادم. مانند بزرگان 
صحبت می کرد، مانند آن ها رفتار می کرد، بی آنکه بزرگ 
شده باشد. اما نیازهای کودکی اش هم او را رها نمی کردند. 
او در میان این دو مانده بود. از عهده هیچ کدام برنمی آمد. 

پس، زود از دنیا رفت. برای او هم خیلی گریه کردم.
سه. فرهاد روی پاهای خودش بزرگ شده بود و در مقابل 
پاساژ میالد شهرک غرب سی دی می فروخت. چند نفر 
را هم اجیر کرد و کار و بارش گرفت. یک ماشین هم 
خریده بود و بچه ها با او زندگی می کردند. اهل خیر بود و 
به همه کمک می کرد. بیمار شد و دکترها گفتند زیاد زنده 
نمی ماند. خودش هم از زمان مرگش باخبر شد و دیگر 
هیچ چیز برایش چیز قبلی نشد. مرگ در زندگی همه 
چیز را تغییر می دهد. او قمار کرد. خالف های دیگر کرد. 
چیز عجیبی شد. سخت است در نوجوانی از عهده خبر 
مرگ برآمدن. حتی بزرگان هم از عهده اش برنمی آیند. او 

هم ُمرد و حسرتی با اندوه در من باقی گذاشت.
چهار. فریباخانم از زنان پاک همسایه بود. شوهرش که 
کسی دیگر را دوست داشت، برایش حرف درآورد و او را 
طالق داد. او هم از هم پاشید. پس از آن فریباخانم با اشیا 
صحبت کرد. انسان اگر بتواند تعادل خود را حفظ کند و با 
اشیا صحبت کند، بی گمان شاعر می شود. ولی اگر توانش 

را نداشته باشد، به شکل اشیا درمی آید.
پنج. پرویز را در بیمارستان در کنار تخت یکی از اقوام 
بدون  بیماری  که  بود  ساله ای  دوازده  پسر  شناختم. 
با هم  به سرعت  و  نزدیک شدم  او  به  داشت.  عالجی 
و  می گرفت  در دست  مرا  پرویز دست  دوست شدیم. 
لبخند می زد. من می دانستم که آن دست ها به زودی در 
خاک خواهند خفت. اشک هایم را می بلعیدم و با او لبخند 
می زدم. دست هایم هیچ  کاری نمی توانستند برایش انجام 

دهند. تمام دست های جهان نمی توانستند.
و  بودند  جمع  هم  دور  سجاد  مسجد  بچه های  شش. 
همگی با هم گریه می کردند. وقتی پرسیدم، گفتند ما 
الیق شهادت نیستیم. چند ماه نگذشت که همه شان 
شهید شدند. اگر آن ها آینده شان را به ما نمی بخشیدند، 
حاال امروزی در کار نبود و جواد از خراسان بزرگ تماس 
نمی گرفت تا برای روزنامه عزیز قدس مطلب بنویسم. اگر 
آن ها نمی رفتند، ما هیچ چیز نداشتیم. بخشی از امروز 
ما، فردای آن هاست. آن ها برای همیشه در این سرزمین 
گروه های  و  جریان ها  تمام  از  بزرگ تر  آن ها  هستند. 
فروغ:  بزرگمان  قول خواهر  به  و سیاسی اند.  فرهنگی 
طبیعی است که آسیاب های بادی می پوسند. پرنده ای 
که ُمرد، به من آموخت پرواز را به خاطر بسپار که پرنده 

مردنی است«.

وایت از  چند ر
مرگ، زندگی، شهادت
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منفی روایت

فارابی را دریابید
 محمد تربت زاده|حتی 
اگــر از آن هایی باشــید 
که میانه خوبــی با هنر و 
اهالــی اش ندارند، باز هم 
احتماالً نام »مونالیزا« ســالی چند نوبت به 
کمی  احتماالً  تعبیر  این  می خورد.  گوشتان 
کاســبکارانه، غیرادبی و غیرهنری به نظر 
می رســد، اما مگر غیر از این است که موزه 
لوور با مونالیزا و خالقش که فرانســوی هم 
نیست، کاسبی می کند؟ مگر جز این است که 
ایتالیایی ها هر سال میلیون ها گردشگر مشتاق 
تماشای جشن سالروز بزرگداشت داوینچی 
را به کشورشــان می کشانند؟ هرچقدر هم 
سینه چاک هنر و آثار هنری باشید، نمی توانید 
انکار کنید که عالقــه وافر خیلی هایمان به 
داوینچی و آثارش از برندسازی های فرانسه 
و ایتالیا درباره تابلو مونالیزا نشأت می گیرد و 
اگر نبود جوی که آن ها درباره این تابلو به راه 
انداخته اند، خیلی هایمان امروز نام داوینچی را 

هم نشنیده بودیم.
نه اینکه از کم کاری خودمان در زمینه معرفی 
شاهنامه و فردوسی، گلســتان و سعدی، 
مثنوی و مولوی و... گالیه ای نداشته باشیم، 
اما اکنون فارابی را دریابید که اگر همین طور 
دست روی دست بگذاریم، ترکیه ای ها او را 
هم مثل مولوی مصادره می کنند! همان طور 
که آذربایجان ســال ها پیش هوس سرقت 
»نظامی گنجوی« و شاهنامه را کرد و ترکیه هم 
زبان »ابن سینا« را ترکی دانست و »موالنا« را 
ترکیه ای کرد! تازه این فقط نمونه های مصادره 
هنری و فرهنگی است. مگر اماراتی ها رونالدو 
را از آن طرف دنیا نیاوردند به کشورشان تا 
در کلیپی که قصد داشت بادگیر ایرانی را بزند 
به نام اماراتی ها، نقش بازی کند؟ اصالً مگر 
یادتان رفته آذربایجان برای ثبت نگارگری 
ایرانی در یونســکو خودش را به آب و آتش 
می زد یا در راه ثبِت جهانی »تار« و »چوگان« 
آســمان را به زمین می رســاند؟! باالغیرتا 
نگویید این اقدام ها و مصادره های فرهنگی، 
تاریخی و هنری، تالشی مذبوحانه برای تأمین 
منافع اقتصادی نبوده اند! مثالً خیال می کنید 
اماراتی ها از سر دل خوششان چند میلیارد 
دالر خرج ســاخت بادگیر ایرانی می کنند 
و رونالدو را از آن طرف دنیا می کشــانند به 
امارات، فقط برای اینکه بادگیر دوست دارند؟! 
یعنی قرار نیست بعدها میلیون ها گردشگر 
برای تماشای بادگیرهای اماراتی به این کشور 

سفر کنند تا اقتصادش زیر و رو شود؟
این همه برایتان آســمان ریسمان بافتم که 
بگویم خانه-موزه فارابی که به مناسبت هزار 
و صد و پنجاهمین سالگرد تولد او در ترکیه 
راه اندازی شده، احتماالً چیزی فراتر از یک 
موزه معمولی است. یعنی اینکه دانشگاه ملی 
فارابی قزاقستان، شهرداری استانبول، شورای 
سفارت  و  ترک زبان  کشــورهای  همکاری 
برای ساخت یک  قزاقستان در ترکیه فقط 
موزه ساده بسیج نشده اند و این ماجرا احتماالً 
بخش کوچکی از پروژه جدید مصادره مفاخر 
هنری کشورمان است که قصد دارد فارابی را 

هم پس از موالنا بزند به نام ترکیه ای ها!
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 مرجان جاودانی| خونش به جوش می آید 
فرار  حال  در  خیابان  گوشه  در  را  آتنه  وقتی 
می بیند. این بار پای غیرت پسر و مادری در میان 
است. اشکان به سرعت از تاکسی پیاده می شود 
و دنبال آتنه )مادرش( و طلبکاران او می دود. او 
که تا دیروز تصور می کرد مادرش ُمرده، امروز 
جور دیگری به دنیا نگاه می کند. در این میان 
اما، دوربین رو دست کوچه پسکوچه های تاریخ 
مشهد را افتان و خیزان دور می زند؛ کوچه های 
اطراف پایین خیابان با بافت قدیمی و فرم های تو 

در تویی که پالن فرار را جذاب تر می کنند.

   سقوط از میانه بازار مکاره
باال  ها  پله  از  می شود،  کاروانسرا  وارد  اشکان 
می رود و در پیچ و تاب تعقیب و گریز، مادر را در 
میان لباس های تاناکورا گم می کند. دوربین روی 
چهره خسته و هیجان زده اشکان قفل می شود. 
چشمان او اما دورتادور کاروانسرا را می پاید تا از 
دل تودرتوی طبقات قدیمی ساختمان زهوار در 

رفته، آتنه را درگیر با طلبکاران بیابد. 
برای پسری که یک عمر مادرش را ندیده، این 
لحظه آخر دنیاست. درگیری اشکان با طلبکاران 
برای رهایی مادر دل بیننده را به درد می آورد و 
جیغ آتنه پایان این ماجراست. اشکان از طبقه 
آخر کاروانسرا سقوط می کند. کاروانسرایی که 

این روزها به بازارهای مکاره بیشتر شبیه است، 
در این صحنه خوب نقشش را بازی می کند. تمام 
آن لباس های دست دوم و پالستیک های رنگی 
و سایه بانهایی که از دید یک تاریخ نگار چشم آزار 
اشکان  و  آتنه  کمک  به  پالن  این  در  هستند، 

می آیند و پسر را از مرگ نجات می دهند. 

   زیر پای تاریخ مشهد
به  تلویزیونی  مجموعه ای  نام  مادر«  »زیرپای 
کارگردانی بهرنگ توفیقی و نویسندگی سعید 
عباسقلی  خاِن  دیگر  بار  که  است  نعمت اهلل 
در  می زند.  پیوند  بیننده  خاطرات  با  را  مشهد 
می شود  بیدار  مشهد  خفته  تاریخ  سریال،  این 
و به شخصیت های داستان کمک می کند تا در 

کنند.  بازیابی  را  خود  این کمک ها  البه الی 
متوجه  و  دیده اید  را  سریال  اگر  بنابراین 

تاریخی  ســرای  این  جلوه گری های 
نشده اید، پیشنهاد می کنم سری به این 
با  و  بزنید  معروف مشهد  کاروانسرای 
داستان های تاریخی اش از نزدیک آشنا 
شوید و صدالبته اگر پیش از این بیننده 
سریال نبوده اید، بهتر است لذت دیدنش 
را پیش از سفر به کوچه عباسقلی خان از 

دست ندهید.

قصه آتنه و اشکان و کاروانسرایی که خوب بازی می کند!

و دست در پیچ و تاب عباسقلی خان دوربین ر

در سال های اخیر با داغ شدن حضور مردم در 
شبکه های اجتماعی، کم کم به مناسبت های 
گوناگون طنزها و فکاهه هایی ساخته و دست 
به دست شد که هیچ کس از سازنده اولیه اش 
آگاه نبود. سازنده هر کدام از این فکاهه ها 
می شود هر کدام از ما باشیم. ما ولی ناچاریم 
آن ها را بدون اسم و رسم صاحبشان بیاوریم. 

شما به بزرگی خودتان ببخشید.
الاقل  اولش  دکتر  می شدی،  مریض     قدیما 
یه معاینه می کرد. االن همون دم مطب می گه: 
و  ام آر آی  یه   بده،  آزمایش  یه  برو  اول  تو!  »نیا 
و  مغز  نوار  یه  با  می نویسم  هم  سی تی اسکن 
سونوگرافی، یه آزمایش ژنتیک و آزمایش بررسی 
ترانسلوکاسیون و آکدروپالزی و سیتوکسپالسی 
میگه:  میای،  هم  آخرش  بده.«  انجام  هم 

»چیزی ات نیست!«
واسه  که  اونجاش  فقط  طبقاتی  اختالف   
دونه دونه  من  بعد  می خرین،  تردمیل  گربه تون 
بزنم،  فقط دمبل  »اگر  میگم:  میرم،  باشگاه هارو 

چقد کم می شه از شهریه؟!«
مغزم:  بخوابم.  می کنم  تالش  وقتی  من   
»اژدها بخواد چایی شو فوت کنه خنک شه، باید 

چیکار کنه؟!«
  رفتیم با بابام گوشت بخریم، قیمت هارو که 
دید، منو هل داد جلو گفت: »یه شقه از همینو 

می برم، مرسی.«
از 6 بیدار می شم    صبح شنبه وقتی خودم 
غرور  احساس  می کنم،  خاموش  آالرم هارو  و 

می کنم.
توریست  سر  رو  بذارن  کاسه  یه  نظرم    به 
آلمانیه، موهای دور سرشو کوتاه کنن تا بفهمه 
ما بچه که بودیم به اسم مدل آلمانی چه بالیی 

سرمون می آوردن!
جمله  با  مي شورین،  ظرف  وقتي  هم  شما   
کارتون  به  میاد«  بدم  شستن  قابلمه  از  »من 

خاتمه میدین؟
که  رو  کسی  دست  اینه  آرزوهام  از    یکی 
طرح پلنگو زد روی پتوهای قدیمی بگیرم، ببرم 

باغ وحش تا با بقیه حیوون ها هم آشنا بشه.
بابام  اومد،    یادش بخیر، جواب کنکورم که 
تا یه مدت وجود منو تکذیب می کرد. یعنی مثاًل 
پسرت  کنکور  رتبه  می پرسیدن  می زدن  زنگ 

چند شد؟ می گفت: پسر؟!
  حساب کردم که اگه من بخوام دزدی هم 

کنم و هفته ای یک بانک بزنم، با در نظر گرفتن 
تازه میتونم  هر سرقت 50 میلیون بعد سه ماه 

50 متر خونه بخرم.
جدید  پست  آلمانیه(  )توریست  فیلیپ   
هنوز  یا  بخشیدی  داده:  کامنت  یکی  گذاشته، 

کامنت بزاریم داداش؟!
و  خارجی  بازیگر  همه  این  اسم  چجوری   
فیلماشونو حفظید؟ من نهایتاً می تونم بگم: »عه 

این یارو«
تومن.   50 کیلویی  خریدم  چای  امروز   
خستگی هام پیام دادن: »داداش مدیونی اگه تو 
این وضعیت به خاطر ما بخوای چای بخوری، ما 

با همون آب کارمون راه میفته!«
  تو روز جهانی شیر، کامران و ایلدا، دو شیر 
آسیایی به هم معرفی شدن و قراره تا چند روز 
دیگه عروسی کنن. فقط کاش دو سه روز زودتر 
اینترنت رایگان هم  اقدام می کردن تا یک سال 

بهشون تعلق می گرفت.
خواستگاری  جلسه  تو  جوری  یه    بعضی ها 
درباره مهریه و جهیزیه صحبت می کنن که آدم 
دوم  جلسه  تا  بذاره  بیعانه  آخرش  داره  دوست 

دختر رو نبرن!

فلیپ جان! بخشیدی یا هنوز عذرخواهی کنیم؟!

به بهانه یک فیلم یا رمان

 در این ستون

هر هفته یک ماکن برای سفر معرفی می کنیم

فکاهه های مجازی

سرای عزیزااهلل اف یکی از شناسنامه های 
میراث مشهد است؛ جایی در ابتدای خیابان 
شهید نواب صفوی، وسط کوچه عباسقلی 
خان؛ اثری تاریخی که در گذشــته بازار 
محله اسرارآمیز یهودیان مشهد بوده و در 
سال های اخیر میزبان فروشندگان اجناس 
دست دوم است. خالصه اینکه اگر گذرتان 
به مشهد و این محالتش افتاد، به این عزیز 
خفته تاریخ مشهد هم سری بزنید و فارغ از 
گرد تاریخی که بر آن نشسته، زیبایی هایش 

را ببینید.


