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بعد از اینکه حواشی شبکه »ایران اینترنشنال«  
کرد،  فروکش  صداوسیما  آرشیو  سرقت  و 
مزدک  خاکستر  زیر  آتش  جام جم  روزنامه 
را یک بار دیگر شعله ور کرد. جام جم بعد از 
چرتکه انداختن و دودوتا چهارتا کردن -حاال 
بر اساس کدام معیار، نمی دانیم- به این نتیجه 
رسیده که مزدک خان احتماالً ماهی 93 میلیون 
تومان درآمد خواهد داشت. البته این موضوع 
را هم در نظر بگیرید که آقای گزارشگر قرار 
نیست حقوقش را به ریال خرج کند و با توجه 
به هزینه های سنگین زندگی در لندن، حقوق 
6 هزار پوند در ماه، آنچنان هم سروصدا ندارد! 
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دنیا بروم؟!

دسـتــالف

خیلی ها همان روزهایی که میعاد صالحی، 
بازنشستگی کشور شد،  مدیرعامل صندوق 
انتصابش را گره زدند به ماجرای »ژن خوب«. 
حیث  از  اما،  ساله  سی و شش  مدیر  حکایت 
مدرک تحصیلی و سوابق کاری زمین تا آسمان 
با ژن های خوب توفیر داشت. صالحی چندماه 
پس از انتصابش پته مدیران نجومی بگیر را روی 
آب ریخت و چند روز پیش هم در توییترش 
هزار  چند  پروژه های  درباره  افشاگری  وعده 
میلیاردی در صندوق بازنشستگی را داد، اما 
پیش از اینکه فرصت افشاگری پیدا کند، با 

حکم رئیس جمهور برکنار شد!

فاصله ممیزی های تلویزیون با سینما چیزی 
است توی مایه های فاصله زمین تا آسمان! یعنی 
ممکن است تماشای یک بازیگر که در تمام 
سکانس های فیلم، حجاب نصفه و نیمه دارد، 
روی پرده سینما خالی از اشکال باشد، اما دیدن 
همان بازیگر در تلویزیون مشکالت عدیده ای 
ایجاد کند. درست مثل ماجرای حذف تیزرهای 
فیلم »ایده اصلی« از تبلیغات تلویزیون، آن هم 
به خاطر حضور »هانیه توسلی« در بین آن ها. 
البته مدیرکل روابط عمومی صداوسیما گفته 
نهادهای دیگری درخواست ممنوع التصویری 

را صادر کرده اند.
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در بک گراند عکِس آقامهدی
ماجرا از جایی شروع شد که 
عکاسی به نام »محسن هادی« تصویر
»میرعلی پوری حسینی« رئیس سابق 
سازمان خصوصی سازی را در کنار شهید 
مهدی باکری در اینستاگرامش منتشر 
کرد. روزنامه »هفت صبح« اما اعالم 
کرد فرد کنار شهید باکری، پور حسینی 
نیست. محسن هادی هم در پاسخ به 
این روزنامه، تصاویر دیگری از حضور این 
دو نفر را در کنار یکدیگر منتشر کرد و 
مدعی شد پورحسینی، رئیس ستاد لشکر 
عاشورا در دوران فرماندهی شهید باکری 
بوده که این روزها به اتهام  اخالل در نظام 
اقتصادی کشور دستگیر شده است!

ماله را بکش همان جا که 
اداره محیط زیست می گوید!

حاالخاکبرسرمانبشودیانه؟

  م.ظرافتی | داستان »کاوه« تراژیک است؛ چیزی 
توی مایه های داستان هفت توله ببری که همین چند 
روز پیش تلف شدند. به قول حامیان محیط زیست، 
در هر دو ماجرا پای آدم ها وسط بود، وگرنه کی در 
چرخه طبیعت اتفاق افتاده که هفت توله ببر از سه مادر 
مختلف یکباره تلف شوند یا عجیب ترین پلنگ جهان از 

شدت استرس، ایست قلبی کند؟ 

  به خاطر یک تکه چرم
شهرت »کاوه« جهانی بود؛ پلنگ عجیب و غریبی که 
مثل سایر پلنگ ها قلمرو شخصی نداشت؛ موجودی که 

نه تنها پلنگ نری را که وارد قلمرواش می شد، تکه پاره 
نمی کرد، بلکه ماه ها کنار او می ماند و حتی طعمه اش 
را با او تقسیم می کرد؛ پلنگی که در روستاهای مرزی 
خراسان جوالن می داد و از کنار گله روستاییان عبور 
می کرد، اما حتی یک بار هم به حیوانات اهلی یا انسان ها 
حمله نکرده بود. او حدود دو سال پیش از مرزهای ایران 
خارج شد و ردیابی که سازمان محیط زیست به بدنش 
متصل کرده بود، از کار افتاد. بنابراین هیچ کس از او خبر 
نداشت، تا اینکه چند وقت پیش اداره کل حفاظت از 
محیط زیست خراسان رضوی اعالم کرد: »کاوه به ایران 
برگشته، اما به دلیل انسداد روده جانش را از دست داده 
است«. دلیل انسداد روده او هم تکه چرمی اعالم شد 
که بر اساس گفته سازمان محیط زیست، آن را از میان 

زباله های انسانی بلعیده بود.

  مرغی که یک پا داشت
حتی همین اآلن هم ماجرای انسداد روده با چاشنی 

را  زیست  محیط  فاتحه  که  بشود  سرمان  »خاک بر 
مختان  اما  است،  مجازی  محافل  نقل  خوانده ایم« 
احتماالً سوت بکشد اگر بفهمید طبق اعالم یک فعال 
محیط زیستی در مشهد -که در مصاحبه اش با ایرنا 
نخواسته نامش فاش شود- می شود کل ماجرای چرم 
و انسداد روده را کالً یک افسانه سرایی دانست که برای 
ماله کشیدن به یک اشتباه فاحش انسانی مطرح شده 
است؛ اشتباهی که منجر به مرگ کاوه شد. طبق اعالم 
این منبع آگاه، داستان از آنجا آغاز می شود که در حالی 
که کاوه زیر نظر دامپزشکش مراحل درمان را طی 
می کرده، دادستانی حکم می دهد که روند درمان پلنگ 
فلک زده متوقف شده و دامپزشک دیگری که نامش 
اعالم نشده، پروژه جدید درمان را آغاز کند! دامپزشک 
جدید هم ترجیح می دهد در مراحل درمان به جای 
بیهوشی از »مقیدسازی« استفاده کند، یعنی همان 
مهار کردن حیوان هوشیار برای انجام مراحل درمان. 
که  می دهد  هشدار  موقع  همان  اما  اول  دامپزشک 
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اشتباه های آبروبر در اینستاگرام و الیک کردن 
تا به حال  نباید الیک شوند،  پست هایی که 
دامن خیلی ها را گرفته، اما این موضوع هر از 
گاهی دامن سیاستمدارها را هم می گیرد! مثل 
وقتی حواسش  احتماالً  که  دولت  سخنگوی 
خانم  خواننده های  از  یکی  اشتباهی  نبوده، 
همه  این ها  البته  کرده!  فالو  را  لس آنجلسی 
را  اینکه خودمان  برای  است  گمان  و  حدس 
قانع کنیم »علی ربیعی« که حاال خانم خواننده 
ترانه  شخصی اش  خودرو  در  کرده،  آنفالو  را 
لس آنجلسی گوش نمی دهد و خواننده مورد 
عالقه اش هم احتماالً استاد شهرام ناظری است!

از  برنامه اش  در  ضیا«  »علی  اینکه  از  پس 
تحصیل 6 فرزند مرتضی سقاییان نژاد )شهردار 
قم( در آمریکا خبر داد، آقای شهردار در یک 
مصاحبه طوالنی، طوری که نه سیخ بسوزد و 
نه کباب، ماجرا را دوخت ودوز کرد. یعنی در 
مرحله اول ماجرا را به کل تکذیب کرد، بعد 
گفت خودش در بهترین دانشگاه های دنیا درس 
خوانده و در انتها خیلی زیرپوستی ادامه داد: 
»اگر تحصیالت در مسیر پیشرفت نظام باشد، 
بسیار ارزنده است. اگر برخی فرزندان من برای 
تحصیل علم و دانش به خارج رفته اند، همگی به 

عنوان سفیران گویا برای نظام بوده اند«.

علی نیک پندار|   پیشینه ماجرا را که می دانید؛ 

دکتر  هنوز  و  ایستاده  ماه  تیر   12 روی  تقویم 

را درباره سالروز حمله  ظریف آخرین توییتش 

ناو آمریکایی به هواپیمای مسافربری ایران آپلود 

سوپر  یک  انگلیس  شد  خبردار  که  بود  نکرده 

نفتکش ایرانی را با 2میلیون و 100هزار بشکه نفت 

بروبچه های  نتیجه  در  گرفته!  جبل الطارق  توی 

وزارت خارجه هم که به شدت درگیر برجام بودند، 

دوباره فعال شدند و مذاکراتی تازه را آغازیدند. 

اولین سؤال تیم هم که معلوم است: »آخه نفتکش 

رو برا چی گرفتین؟« که انگلیس هم خیلی شیک 

)که  موجود  شواهد  »طبق  گفت:  مجلسی  و 

البته نباس بپرسین کدوم شواهد( فهمیدیم که 

می خواستین این نفتا رو ببرین سوریه. چشممون 

دیپلماسی  دستگاه  چقدر  هر  هم  بعد  روشن!« 

کشور باال و پایین پرید که آقا مقصد ما سوریه 

نبوده، مرغ ملکه اما یک پا بیشتر نداشت.

و  دم  و  وزارتی ها  هفته ای  دو  یکی  اما  خالصه 

تا  زدند  همدیگر  تار  و  تیپ  به  ملکه  دستگاه 

اینکه یکهو و کاماًل ناگهانی یک نفتکش به اسم 

»الریاح« با 700هزار لیتر سوخت در خلیج فارس 

گم شد! بعد هم درحالی که همه افتاده بودند دنبال 

این نفتکش، سپاه فیلمی را منتشر و اعالم کرد 

که کشتی بیچاره را توقیف کرده؛ اقدامی که برای 

به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس  خیلی ها 

ترسناک بود، البته نه به اندازه ای که ملکه را از خر 

شیطان پیاده کند. در نتیجه چند روزی نگذشته 

بود که یک نفتکش گوجه ای سوپردولوکس 2018 

انگلیسی هم وارد پارکینگ سپاه شد تا ایران را 2 

بر یک جلو بیندازد. 

می شود  را  واکنش  قشنگ ترین  اما  وسط  این 

به ترامپ نسبت داد که توییت زد: »ما که توی 

خود  مشکل  این  نداریم.  کشتی  فارس  خلیج 

دید  بهتر  هم  ملکه  نتیجه  در  انگلیسی هاس.« 

»گریس« را که حاال اسمش شده »آدریان دریا« 

بیشتر از این نگه ندارد. حاال هم ما که نمی دانیم، 

اسم  اتفاقی  همینجوری  نفتکش  مالک  شاید 

کشتی اش را عوض کرده باشد، اما گفته می شود 

یعنی  »هادریانوس«  اسم  از  »آدریان« 

همان امپراتور رم گرفته شده که 

سر  نشاند  رو  یهودی ها 
جایشان. 

ینگه دنیا3

برخالف تصورتان، آخرین حاشیه پرونده 
قتل میترا استاد، بخشیدن محمدعلی نجفی 
از  مصاحبه ای  ماجرا،  این  از  پس  نیست. 
سیدمحمود علیزاده طباطبایی، وکیل عزل شده 
نجفی در رسانه ها منتشر شد که در آن آقای 
وکیل مدعی می شود در صحنه جنایت 9گلوله 
شلیک شده، اما فقط پنج پوکه موجود است! 
که  گلوله ای  می گوید  همچنین  وکیل  آقای 
میترا استاد را کشته، از اسلحه نجفی شلیک 
نشده است. او همچنین ادعا کرده زمانی هم 
که از نجفی پرسیده: »اسلحه دوم کجاست؟« 

شهردار سابق تهران گفته: »نمی دانم!«
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مرحوم پیشی
سوگ نامه ای که چند روز پیش

»بزرگمهر حسین پور« )کارتونیست( 
برای گربه مرحومش در اینستاگرام 

منتشر کرد، آن قدر بازخورد داشت که 
حتی اخبار مربوط به آزادی نفتکش 
کشورمان در جبل الطارق را هم به 

حاشیه برد! جنجالی تر از مرثیه سرایی 
این هنرمند برای گربه اش اما، واکنش 

چهره هایی مثل مهدی ژوله، بهرام 
رادان، میترا حجار، و... به درگذشت 

این گربه پرحاشیه بود. البته با واکنش 
تمسخرآمیز دو مجری شبکه افق هم 

که نورعلی نور شد و گربه مرحوم بیش 
از پیش سر زبان ها افتاد.

فته
ت ه

پس

»استنا«تون ارزونی تون

»گریس« نمی دیم بهتون!

مقیدسازی حیوان وحشی چنان استرسی را به او وارد 
می کند که ممکن است منجر به سکته قلبی او شود، 
اما گویا مرغ دامپزشک جدید یک پا داشته و به همین 
خاطر بی خیاِل هشدارهای دامپزشک اول، درمان با 

روش مقید سازی آغاز می شود.

  کابل برق و لوله پی وی سی
آنچنان که گفته شده، از قضای روزگار، امکانات برای 
در محل وجود  فلک زده  اصولی حیوان  مقیدسازی 
نداشته و به همین خاطر، حیوان را با پتو می پوشانند و 
سه نفر هم برای نگه داشتن دست و پای کاوه بیچاره 
روی بدنش می نشینند! همچنین به جای استفاده از 
»کچر« که وسیله ای است برای مهار گردن حیوان، 
از چند تکه سیم و لوله پی وی سی استفاده می شود. 
در نتیجه همان می شود که دامپزشک اول پیش بینی 
کرده بود: کاوه از شدت استرس و ترس، ایست قلبی 
می کند. البته در گزارشی که دامپزشک دوم تنظیم 

کرده، علت مرگ، وارد شدن هوا به رگ هنگام تزریق 
دارو عنوان شده، اما اداره محیط  زیست که تا چند روز 
پیش »انسداد روده« را دلیل مرگ عجیب ترین پلنگ 
جهان اعالم کرده بود، حاال اصرار دارد عفونت های 

شدید موجب این اتفاق شده است!

  ما را سننه!
َمخلص کالم: عجیب ترین پلنگ جهان در کشورمان 
تلف شده و مسئوالن اداره محیط زیست نمی خواهند 
و  زیست  محیط  فعاالن  بپذیرند.  را  آن  مسئولیت 
رسانه ها هرچقدر هم عجز و البه کنند، آقایان فوقش 
راضی شوند که از موضع انسداد روده  پایین بیایند و به 
عفونت یا ورود هوا به رگ بسنده کنند، اما هیچ جوره 
اداره،  این  در  نفر  سه  که  بروند  بار  زیر  ندارد  راه 
نشیمنگاهشان را گذاشته اند روی خاص ترین پلنگ 
جهان. حاال هم اصالً ما چرا کاسه داغ تر از آش شده ایم 
این وسط؟ مگر »کاوه« گربه فالن سلبریتی است که 

برای مردنش ضجه بزنیم، مویه کنیم و صورتمان 
را بخراشیم؟ یک پلنگی بوده مثل پلنگ های 

دیگر که البد عمرش به دنیا نبوده. خونش 
هم باشد صدقه سر مسئوالن سازمان 

محیط زیست اصالً! 
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  مسعود نیکدل                              .............

  متولد 26 اسفند 1359 - کاشمر                 ....

  کارشناس ارشد هنر اسالمی                                                                     

 آرمان اورنگ| می گوید: »آوانگاردها یک گروه نظامی بودند که 
جلوی سپاه اصلی حرکت می کردند؛ آدم هایی که رفته بودند راه را 
پیدا و کمین ها را خنثی کنند و گاهی هم جانشان را سِر این انتخاب 
می گذاشتند...«. مسعود نیکدل همیشه خواسته این طور باشد. 
خواسته قبل از همه برود توی دل یک ماجرا، زودتر از همه بجنگد 
و مشت اول دعوا را خودش بزند. تعریف او از این پیشتاز بودن اما 
متفاوت بوده؛ سوای همه چیزهایی که ما بلدیم. برای همین هم 
یک روز خودش را گل مالی کرده و نشسته روبه روی برج میالد، 
یک روز کلی قوطی به خودش بسته و طول بولوار ولی عصر)عج( 
را پیاده گز کرده، یک روز نشسته توی باکس بزرگی تا روی سر و 
کله اش آشغال بریزند و... تمام دعوایش هم این بوده که بگوید من 

آدِم کار توی گالری نیستم. من آدِم کف خیابانم.

  تو شاید نخستین بار با اجرا جلوی برج میالد چهره 
شدی. ولی بگذارد قدری برگردیم عقب تر و روزهایی که تو 

از دانشگاه هنر بیرون آمده بودی.
 بعد از اینکه از دانشگاه آمدم بیرون، اولین کارم پیکرتراشی روی 
بودم پارک ملت، یک  یادم هست وقتی رفته  بود.  درخت های خشک 
درخت خشک دیدم. همان  روز رفتم پیش مدیر پارک و گفتم: »می خواهم 
این درخت را بتراشم«. گفت: »نمونه کار قبلی هم داری؟« گفتم: »نه«. 
این کار نمی خواهم، قبول کردند. گفتند:  ولی وقتی گفتم پولی برای 
»و اگر خراب شد؟...« گفتم: »می برمش خانه!« خالصه قرار شد کار را 
انجام بدهم. بعد هم رفتم اره زنجیری تحویل بگیریم. یادم هست از طرف 
پرسیدم: »میشه بگید چجوری روشن میشه؟« گفت: »با اره کار نکردی تا 
حاال؟« گفتم: »نه!« چند تا دکمه نشان داد. بعد گفتم: »چجوری خاموش 
می شه؟« دوباره یک دکمه نشان داد: »واقعاً تا حاال با اره کار نکردی؟« 
گفتم: »نه!«. خالصه اما رفتم و بدون اینکه دور کار را بپوشانم، شروع کردم 

به کار کردن و اولین پیکره ام را جلوی چشم مردم تراشیدم.

  و این شد اولین کار رسمی شما.
 بله. البته قبــل از این هم کارهایی کرده بودم، ولی این اولین پیکره 
هنــری بود که خودم طراحی کردم. خیلی هــم تجربه خوبی بود. چون 
هیچ کس نمی توانست روی کارم حرف بزند. البته من کال هم با سازوکار 
نظارت بر آثار هنری مشــکل دارم. برای همین هــم هیچ وقت در هیچ 

جشنواره ای شرکت نکرده ام.

  هیچ جشنواره ای؟
 ببینید، من وقتی وارد دانشکده شدم، یک برنامه ریختم برای خودم 
و دوره های زندگی ام را 10ســال، 10سال تقسیم بندی کردم. یک دهه را 
گذاشتم دهه تست و تجربه؛ یعنی از سال 80 تا 90. سال 90 تا 1400 را 
هم گذاشتم دوره انجام کارهای فاخر؛ کارهایی که توی 40سالگی ام، من 
را تبدیل کند به یک مرجع هنری. تنها جشــنواره ای هم که من شرکت 
کرده ام، سال 91بوده. چرا؟ چون می خواستم ببینم آیا کارهای دهه قبلم 
را درست انجام داده ام یا نه. در آن جشنواره یک مجسمه سنگی ساختم؛ 
مجسمه ای به نام »ایران دخت« که مقام اول آن جشنواره را هم کسب کرد 
و اآلن در موزه هنرهای معاصر کرمان نصب است. بعد از »ایران دخت« هم 
با چند تا از دوستان، کارهای »لندآرت« یا هنر محیطی را شروع کردیم که 

نمایشگاهش به خیلی از کشورهای خارجی هم رفت.

  تا اینجا اسمی از پرفورمنس ها به میان نیامده. چه جوری 
از هنر محیطی، مجسمه و پیکره به پرفورمنس رسیدی؟

 یادم هست با خودم فکر کردم که اآلن پیکره ای می تراشم، ولی بعد از 
مدتی رهایش می کنم. اصل فکرم این بود که چرا هنر من به خودم پیوست 
نیست؟ سؤال این  بود که »تو چرا خودت یک اثر هنری نمی شوی؟« فکرم 
این بود که باید واسطه ها را از بین ببرم. متریال باید حذف می شد. اولین 
کار پرفورمنس من که اجرای مقابل برج میالد بود، این طوری شکل گرفت.

+روایت
  قصه جـلد| 

 چهار ساِل اول دبستان را در کاشمر درس خوانده؛ 
از  یکی  وارد  اما  پنجم  مادری اش. سال  و  پدری  شهر 
را مجبور  او  گناباد شده؛ مدرسه ای که  نمونه  مدارس 
برگزیده  بچه های  با  همراه  و  خانواده  از  جدا  می کرد 

شهرستان های اطراف زندگی کند. 

 معتقد است تا پیش از دانشگاه هیچ بروز و ظهوری 
شود،  تلقی  هنری اش  عالقه  و  روحیه  از  نشان  که 
میان  در  هنری  عالقه های  می گوید  البته  نداشته. 
خانواده به وضوح پیدا بوده. باالخره او فرزند کوچک 
طراحی  ارشد  اعضایش  از  یکی  که  است  خانواده ای 
صنعتی دانشگاه تهران خوانده و یکی دیگرش ارشد 

نقاشی دارد.

 انتخاب او تا پیش دانشگاهی، رشته ریاضی و فنی 
خانواده  جبر  شاید  می کند  فکر  که  رشته ای  است؛ 
در انتخابش بی تأثیر نبود و عالقه آن ها به اینکه یک 

مهندس هم در خانه داشته باشند. 

 می گوید: »در پیش دانشگاهی یکهو به پوچی رسیدم. 
یعنی فهمیدم ریاضی چیزی نیست که بتوانم حرفم را 
با آن بزنم. البته نه اینکه با ریاضی نشود حرف جدیدی 
زد. نه. ولی من آدم ریاضی نبودم«. این می شود که ظرف 
یک ماه، تغییر مسیر داده، کنکور هنر می دهد و می رود 

دانشگاه سیستان و بلوچستان.

 دوره حضورش در دانشگاه هنر و معماری زاهدان 
همزمان می شود با ناامنی های منطقه. صدالبته غیر از 
این هم اگر می بود، شهری مثل زاهدان چندان جاذبه ای 
نداشته برای اینکه او را از دانشکده هنر و معماری بیرون 
بکشد. برای همین مسیرش در تمام چهار سال خالصه 

می شود به خوابگاه، سلف، کارگاه و دانشکده.

 از ترم اول، مجسمه سازی را هم همراه درس هایش 
شروع می کند. خودش می گوید فکرش این بوده که هر 
کسی بتواند حجم طراحی کند، همه راه را در هنر رفته. 
همین ایده هم منتهی می شود به اولین کار جدی در 
زمینه مجسمه سازی؛ اثری با عنوان »تولدی دوباره« که 

برگرفته است از مشاهدات او در زلزله بم. 

 به اذعان خودش، دانشجوی خوب دانشگاه بوده؛ البته 
نه به خاطر نمره گرفتن هایی که خیلی برایشان تره هم 
خرد نمی کرده. نشانه خوب بودن او به عقیده خودش این 
بوده که اواخر تحصیل، محل رجوع همه دانشجوهایی 

بوده که می خواستند پایان نامه بنویسند. 

در  را   83 تا   79 سال های  فاصله  نیکدل  مسعود   
دانشگاه می گذراند. بعد از آن هم دو سال بیشتر همانجا 
می ماند تا یک سری از پروژه های هنری را برای دانشگاه 
ابتدایی  سال های  همان  از  که  پروژه هایی  کند؛  اجرا 
تحصیل، ممر درآمد او بودند و راهی که خرج خورد و 

خوراک و لوازم هنری اش را دربیاورد. 

گفتوگوبا»مسعودنیکدل«کهباآثارهنریمتفاوتششناختهمیشود؛آثاریکهچندساعتبیشترعمرنمیکنند

آدم خیابانم، نه گالری!
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  ایده ات برای آن اجرا چه بود؟
 راستش را بخواهید من اطالعات و آماری شنیدم درباره بحران های 
پیــش رو در حوزه آب. این آمارها واقعاً شــوک بزرگی برای من بود. با 
خودم هم فکر می کردم که چه کاری باید انجام بدهم و چه وظیفه ای به 
عنوان یک هنرمند اعتراضی دارم. در اثر همین فکر هم ایده پرفورمنس 
»تجربــه بحران« توی ذهنم آمد. با خــودم فکر کردم که باید فرایند 
خشک شدن زمین را تجربه کنم. خشک شدن چقدر دردناک است؟ 
اینکه توی سکوت بنشینی، حرفی نزنی و خشک بشوی، مثل زمین. 
زمین چه حس و حالی دارد. حاال این کار چه نیازی داشــت؟ دو دبه 
دوغ آِب ِگل و یک آدم دیوانه که من باشــم )می خندد(. دست آخر هم 
با مجوز یک جشــنواره توانستم کار را اجرا کنم. قرار بود کل ِگل ها را 
روی من خالی کنند و من خشک شدن را تجربه کنم. البته مشکالتی 
پیش آمد و مجبور شدیم کار را طرف بعدازظهر اجرا کنیم. برای همین 
هم به سرمای هوا خوردیم. من ولی از لحظه ای که کار را شروع کردیم، 
چشم هایم را بستم و واقعاً متوجه نمی شدم چقدر زمان در حال گذشتن 
اســت. واقعاً توی برزخ بودم. سه ساعت هوشیار، بی حرکت، با چشم 

بسته و در سرما.

  تجربه سختی بود؟
 مثل برزخ بود. همین تجربه هم به صورت من آســیب رســاند و به 
جایی رســید که نصف صورتم در حال فلج شدن بود. یعنی در اثر تحمل 
ســرمای شدید، صورتم دچار نوعی فلج موقت شده بود که یک ماه طول 
کشید تا بتوانم درمانش کنم. البته در همان ایام هم فکر می کردم همان 
اتفاقی که برای زمین رخ داده، برای من هم رخ داد. یعنی من هم به نوعی 

فرونشست کردم. 

  این اجرای تو هنوز هم جزو خاص ترین پرفورمنس های 
ایران است.

 »تجربه بحران« خیلی اثرگذار بود. بعد از همان اجرا بود که در همه 
بازدیدهای خانم ابتکار، یکی دو نفر روی خودشان ِگل می ریختند. بعضی ها 
هــم کار را بازاجرا کردند. البته من معتقدم مهم ترین کاری که ما با هنر 
اعتراضی به مردم آموختیم، اعتراض های محیط  زیستی نیست. ما به مردم 
یاد دادیم که چطور می شــود درســت اعتراض کرد. البته قبل از من هم 
خیلی پرفورمنس اجرا شده. اصالً در همان ایامی که من پرفورمنس »تجربه 
بحران« را اجرا می کردم، 30 شب 30 پرفورمنس در موزه هنرهای معاصر 
تهران در حال اجرا بود، ولی عموم مردم چقدر باخبر شدند؟ در حالی که 

من افتخار می کنم به اینکه پرفورمنس را از گالری بیرون کشیدم.

  یعنی هیچ وقت در گالری کار نکردی؟
 نه. بعد از آن اجرا، به یک جشنواره دیگر دعوت شدم، ولی همان 
ابتــدا باز هم گفتــم که من اهل کار توی گالری نیســتم. این جوری 
پرفورمنس دوم من شکل گرفت. قضیه اش هم این بود که حدود 200تا 
بطری را بستم به خودم. بعد هم آمدم توی خیابان ولی عصر و تا چهارراه 

ولی عصر حرکت کردم.

  بازخوردهای مردم در این اجرا چطور بود؟
 عالی بود. از طرفی کار را هم طوری طراحی کرده بودیم که مفهومش 
راحت منتقل شــود و هر کسی با دیدنش بفهمد که   یعنی پالستیک و 
بطری هــا وبال گردن اند. بعضی ها می پرســیدند: »این ها چیه از خودت 
آویزون کردی؟« می گفتم: »کدوم ها؟« چون ایده این بود که من از وجود 
بطری ها باخبر نیستم. برای همین هم اجرای این پرفورمنس قدری دشوار 
می شد. چون من در عین اینکه 200 تا بطری به خودم بسته ام، باید خیلی 
عادی راه می رفتم. االن هم همین کاری که در مشهد اجرا کرده ام، ادامه 
همان کار اســت. من در آن پرفورمنس یک سوزن به خودم زده بودم؛ در 
اجــرای اخیر ولی یک جوال دوز به مــردم زدم، یعنی بعد از مدتی از آن 
پرفورمنس، دیدم که انگار کسی بحران را یادش نمانده. این بود که روی 
پل عابر پیاده روبه روی برج آرمیتاژ مشهد بطری ها را آویزان کردیم. کجا؟ 
دقیقاً در مسیر مردم. یعنی جایی نصب کردیم که مردم مجبور باشند از 

البه الیشان بگذرند. 

  می شود این طور برداشت کرد که به نوعی همه ا جراهای 
شما به لحاظ مفهومی با همدیگر وحدت دارند.

  بله. مثالً پرفورمنس برج میالد »تجربه بحران« بود، ولی می شد برنامه 
بعدی را هم که با عنوان »دور از چشم، اما همراه« اجرا شد، یک نوع تجربه 
بحران دانست یا همین اجرای اخیر روی پل آرمیتاژ را. بعد از پرفورمنِس 
بطری ها هم بود که از جشنواره فرج تماس گرفتند تا برای افتتاحیه، اجرایی 

داشته باشم.

  یعنی بدون داوری، اثری را در افتتاحیه اجرا کنی؟
 بله. اینجا بود که کار بعدی را انجام دادم با عنوان »شــهر من، لباس 
من است«. آن موقع 7-6 تا کت وشلوار را دادم دوختند که آستر پالستیکی 
داشــتند. بعد راه افتادم توی خیابان و هر کت وشــلوار را با یک نوع زباله 
پر کردم، یکی را با ته ســیگار، یکی را با بلیت های مترو، یکی با برگه های 
عابربانک و غیره. البته از این بین کار ته سیگارها به صورت پرفورمنس اجرا 
شد. بعد هم من با همان لباس پر از ته سیگار و بوی گندش، مستقیم رفتم 
توی افتتاحیه جشنواره. همان کت وشلوارها را هم همراه با ویدئو پرفورمنس 

در جشنواره فجر به نمایش گذاشتند. 

از  بوده  پر  تو  برای  دوم،  دهه  سال های  این  تمام    
اجراهای متفاوت؛ ولی کم کم این دهه هم دارد به پایان 

می رسد.
 بله. 40 سالگی به بعد برای من دوره ای است که به طور جدی باید 
به انتقال تجربیاتم فکر کنم. یعنی ورکشاپ هایی که هنر و سبک من را 
توضیح بدهد. راســتش را بخواهید من تا اآلن فقط برای هنر اعتراضی 
زندگی کرده ام. بعد از 40ســالگی ولی می خواهم با آرامش حرف بزنم. 
عالوه بر این می خواهم ســبک خودم را در مجسمه سازی دنبال کنم؛ 
سبکی که اگر اآلن رونمایی اش کنم، قطعاً به نام یکی دیگر ثبت خواهد 
شد. برای همین باید منتظر بمانم تا اسم و رسمم آنقدر بزرگ شود که 

نشود کارم را دزدید.
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 پرفورمنس های تو کارهای خیلی جذابی است. فقط 
تنها اشکالش این است که بعد از چند ساعت هیچ ردی 

هیچ کجا باقی نمی گذارد.
این تفکِر هنر پســت مدرن است. این تفکر می گوید نباید اثری 

خلق کنی که فارغ از خودت به زندگی بپردازد. 

 مثالً آثار نقاشی بعد از مرگ خالقشان باقی می مانند و 
به نوعی یادگار او هستند. ولی با این تفکر، از هنرمندی 

مثل تو هیچ چیز باقی نمی ماند. 
بــه نظرم نه، خیلی نمانــده تا من وارد تاریخ هنر ایران شــوم. 
کمااینکه پرفورمنس برج میالد هم به نظر من برای همیشه در 

تاریخ هنر ایران ثبت شده. 

 ولی اصل اثر باقی نمانده. چیزی که هست عکس و فیلم 
اثر است. 

بله. ذات هنر ما بر اســاس مدیاست؛ یعنی عکس و فیلم. اثر ما 
مستندات ماست. این مســتندات هم چیزی می خواهد به نام 
رســانه. این هنر کامالً با دنیای مدرن ارتباط دارد. مگر در حوزه 
نقاشی، اآلن مثل قدیم نقاشی می کنند؟ نه. اآلن گاهی در فضای 
سه بعدی نقاشی می کنند با یکسری امکانات خاص. خب این را 
کجا می شــود نمایش داد؟ فقط باید مخاطب هم خودش را در 

همان فضا قرار دهد تا بتواند این نقاشی را ببیند. 

 فکر می کنی هنر چقــدر در روحیه ات اثرگذار بوده؛ 
چقدر از زاویه هنر به دنیا نگاه می کنی؟

خیلی زیاد. مثالً فکر کنید یک زمانی سر کالس یک کفشدوزک 
را توصیــف کردم و چند نفر به گریه افتادند. چیزی هم نگفتم. 
فقط از نظم و زیبایی و هماهنگی اش با خلقت گفتم. البته این 
را هم بگویم که من همانقدر عاشق طبیعتم که عاشق صنعت. 
یعنی به همان راحتی هم می توانم درباره اف16 صحبت کنم تا 
شما اشکتان دربیاید. من اینطوری به دنیای اطرافم نگاه می کنم.

 پس به کارهــای صنعتی هم 
عالقه داری؟

قطعاً اگر هنرمند نمی شــدم، 
آن هم  مکانیک می شــدم؛ 
در عالی تریــن ســطحش؛ 
علم کار کــردن با قطعات 
مکانیکــی. از نظر من اوج 
کار بشر در دنیای جامدات، 

مکانیک است. یعنی تو هزار 
قطعه خلق کرده ای تا یک 

شکل  کارا  سیســتم 
بگیرد.

گفتوگوبا»مسعودنیکدل«کهباآثارهنریمتفاوتششناختهمیشود؛آثاریکهچندساعتبیشترعمرنمیکنند

آدم خیابانم، نه گالری!
اگرهنرمندنمیشدم،مکانیکشدهبودم

اف16 را که توصیف کنم، 
گریه تان می گیرد!

مسعود نیکدل در اثر جدیدش در مشهد، مردم را با چالش پالستیک روبرو کردهکت وشلوارهایی که سطل زباله شد؛ در پرفورمنسی دیگر در جشنواره فجریکی از پرفورمنس های معروف مسعود نیکدل در خیابان ولی عصر)عج( تهران

ب کرد
ک جشنواره کشوری را کس

ت« که رتبه اول ی
مجسمه  »ایران دخ
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نماینده جنجالی اسکار
 ما هم که پیشنهاد نمی کردیم، البد خودتان وسوسه می شدید 
برای دیدن این مســتند. »در جســت وجوی فریده« با جار و 
جنجالی که برخی منتقدان، سِر اسکاری شدنش راه انداختند، 
اگر تا امروز به چشم و گوش عالقه مندی از عالقه مندان مستند 
نیامده بود، حاال به عنوان نماینده ایران در مهم ترین و بزرگ ترین 
رویداد ســینمایی جهان، به اندازه کافی سرشناس است. البته 
ممکن است خیلی اهل مستند دیدن نباشید و سینمای داستانی 
را بیشتر بپسندید. این فیلم اما قصه اش به اندازه کافی سینمایی 
هست و می تواند شما را تا آخر روی صندلی سینما بنشاند؛ قصه 
نوزادی که 40 ســال پیش در حرم امــام رضا)ع( رها و پس از 
انتقال به شیرخوارگاه، به زوجی هلندی سپرده شده است. او اما 
حاال به فکر یافتن خانواده خود به ایران آمده. جالب اینکه سه 

خانواده در ایران مدعی شده اند »فریده« فرزند آن هاست.
حاال هم اگرچه خیلی ها به خاطر مســتند بودن این فیلم، از 
معرفی اش به اسکار شاکی هســتند، اما منتقدانی که فیلم را 

دیده اند، از نوع روایت ماجرا تعریف می کنند.

بازگشت دلپذیر دوباتن
 باالخره همین که کتابی در عرض سه سال به چاپ بیست 
و ششم برســد، خودش بهانه خوبی است که اینجا معرفی اش 
کنیم. منتها چون خیلی به بهانه خبری بها می دهیم و ســفت 
و سخت معتقدیم که در یک هفته گذشته اتفاق خاصی درباره 
یک کتاب افتاده باشد تا شایسته پیشنهاد کردن به شما باشد، 
 اضافه می کنیم که نشست بررسی و نقد کتاب »سیر عشق« اثر
»آلن دو باتن« همین جمعه ای که گذشت در مشهد برگزار شده.

پشت جلد »سیر عشق« نوشته شده: »این داستان، داستان یک 
ازدواج اســت، از نخستین لحظات شورانگیز گرفته تا لذت ها و 
هراس های یک تعهد راستین و مشکالت عمیقی که آرام آرام در 
زندگی مشترک سر برمی آورند. این داستان بازگشت دلپذیر آلن 

دو باتن است به رمان«.
البته این کتاب را کمی فراتر از یک رمان ساده بدانید که قصه یا 
روابط میان یک زوج را به تصویر می کشد، چون نویسنده خیلی 
موشکافانه و عمیق یک »عشق« را از لحظه شکل گیری، رشد، 

رسیدن به بلوغ و ... بررسی کرده است.

  محمود حبیبی کسبی| مقبل کاشانی 
یکی از مشــهورترین مرثیه ســرایان تاریخ 
ادبیات فارسی است، اما از زندگانی اش اطالع 
زیادی در دست نیست. نام او آقامحمد شیخا، 
متخلص به »مقبل« بوده است. او در روزگار 
سلطان حسین صفوی در اصفهان صاحب 
شــهرت و ارج و اعتباری بوده است، اما در 
دوران چیرگی افغان ها بر ایران، به ســبب 
ناامنی و آشفتگی اصفهان، مانند بسیاری از 
اهل علم و ادب، به شبه قاره هند مهاجرت 
کــرده و تا پایان عمر در همــان دیار باقی 
بوده و در سال 1175 قمری هم همانجا به 
خاک سپرده شده است. پس از مدتی هم 
فرزندش، پیکر پدر را به کربالی معال 
منتقل کرده است. مقبل ظاهراً 
به سبب جسارتی که به 
دسته ای از عزاداران 
می کند، در جوانی 

برص  بیماری  مبتال می شود، به طوری به 
که مــردم از او دوری می کردنــد و وی در 
آتشخانه حمام سکونت می گزیند. چند سال 
بعد روزی با دلی شکسته در کنار خرابه ای 

نشسته بوده که جمعی از سینه زنان این شعر 
را می خوانند: 

چه کربالست امروز/ چه پر بالست امروز
سرحسین مظلوم/ از تن جداست امروز

آتش در نهاد مقبل می افتد و با نظر حسرت به 
آن ها می نگرد و می گوید: 

روز عزاست امروز/ جان در بالست امروز
فغان و شور محشر/ در کربالست امروز

مقبل همان شــب پیامبر اکــرم)ص( را در 
خواب می بیند. ایشان وی را نوازش می کنند 
و از تقصیرش می گذرند و او را »مقبل« لقب 
می دهند. به موجب نوازش حضرت ختمی 
مرتبت بیماری مقبل شفا می یابد و از آن پس 

شروع به سرودن مراثی می کند.
مقبل سراینده یکی از مشهورترین مرثیه های 
عاشــورایی فارسی است که هر ساله در ایام 
عــزای سیدالشــهدا)ع( در تکایا و مجالس 
عزاداری خوانده می شود. مثنوی بلندی که 

این چند بیتش بیشتر شهره شده است:
روایت است که چون تنگ شد بر او میدان 

فتاد از حرکت ذوالجناح و از جوالن
نه ذوالجناح دگر تاب استقامت داشت
نه سیدالشهدا بر جدال طاقت داشت
هوا ز باد مخالف چو قیرگون گردید
عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردید

عجیب تر.  سگش  بود،  عجیب  خودش  »غالم کجه« 
وسط  ناگهان  هستند.  کجا  روز  وسط  نبود  معلوم 
می زدند.  پرسه  کوچه ها  در  و  می شدند  پیدا  روستا 
دوباره و  نان می خرید  وقت ها غالم کجه چند   بعضی 
گم و گور می شد. نه صدای خودش درمی آمد، نه سگش. 
چشم های دو رنگ سگش حالت عجیبی داشتند. چشم 
راستش به آبی می زد و چشم چپش به سیاه. دست کم 
10 ساله بود، اما هیکل کوچکی داشت. وقتی فقط به 
نیمه چپ صورتش نگاه می کردی، با خودت می گفتی 
چه حیوان مظلومی. اما نیمه  راست صورتش را که نگاه 
ترس  و  می دیدی  را  درنده  حیوانی  چهره   می کردی، 
وجودت را می گرفت. پیرمردها می گفتند سمت چپ 
صورت سگ، ظاهر غالم کجه است و نیمه راستش، روی 
سِگ غالم کجه. می گفتند روی سگش که باال بیاید، هر 
کسی را که جلویش ظاهر شود، آنقدر گاز می گیرد که 
از پا بیفتد. می گفتند شایعه است که حمیدخان، اربابش 
را هم با همین دندان ها تکه تکه کرده است؛ کسی که 
جنازه اش 30 سال پیش وسط روستا پیدا شد و اداره 

آگاهی گزارش کرد: »مرگ در اثر حمله  گرگ«.
.

از همان وقت بود که صدای غالم کجه قطع شد. اما 
کسی جرئت نداشت به او اتهامی بزند یا از او سؤالی 

بکند. همه می ترسیدند آن روی سگش باال بیاید.
.

یک بار یکی از جوان های روستا در حال مستی زده 
»ببین کجه، من  بود:  گفته  و  به شانه  غالم کجه  بود 
روی سگم باال اومده. روی سگت رو باال بیار، ببینم کی 

سگ تره؟«
.

غالم کجه خیره مانده بود به چشم های جوانک و بعد 
راهش را گرفته و رفته بود. اما سگش هنوز ایستاده 
به چشم هایش.  بود  بود جلو جوان مست و زل زده 
غالم کجه چند قدم که دور شده بود، برگشته و گفته 

بود: »بیا باوفا...«. 
.

این اولین بار بود که خیلی ها در روستا صدای غالم کجه 
را می شنیدند.

 # داستان_کوتاه
 # عکس_نوشت

 # باوفا

Like by Qasemfathi69 and 284 others

majid_torkabadi  دنبالمیکنید

وی سِگ غالم کجه آن ر

دیدنهمه17نظر

شعری که قبول شد
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بقچه مجازی
 دســت کم اســم صفحه اش خیلی با حال و با مسماست. 
»بقچه ایرانی« را نخستین بار در اینستاگرام پیدا کردیم. این 
صفحه خودش را این طور معرفی کرده است: »شناسایی، احیا 
و عرضه هنر بومی با حفظ اصالت. درآمد حاصل، صرف توسعه 
و توان افزایی روســتایی می شود«. در این بقچه شما می توانید 
کاالهای جالب توجهی را پیدا کنید. هر چند که بیشتر از همه 
چشمتان به عروسک های دست ســاز محلی می افتد، اما اگر 
خیلی عشِق عروسک و عروسک داری نیستید، نگران نشوید. 
این صفحه اینستاگرامی فقط خانه عروسک و دست سازه های 
معمولی نیست. به قول یکی از پست هایش »قورجوق، آروسک، 
دتوک، دهتــوک، دختولوک، چش چشــی، گالبتون دوزی، 
عروســک باران خواهی« و خیلی چیزهــای دیگر هم در این 
صفحــه پیدا می شــود. اگر هم اآلن می پرســید »قورجوق« 
چیست، باید بگوییم عروسک آیینی هموطنان ترکمن است 
که همین شهریور سال پیش به عنوان میراث ناملموس این قوم  

در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده.

دین کامل شده و مردم ناکامل را
 حیف اســت اگر »مثبت روایت« ما را یک روز بعد از عید 
غدیر بخوانید و در آن دســت کم یک پیشــنهاد غدیرانه پیدا 
نکنید. با این مقدمه، بی مقدمه چینی بیشــتر، اول مجموعه 
شــعر »شمشــیر و جغرافیا« از »محمد کاظم کاظمی« را به 
شما معرفی می کنیم. این مجموعه شامل 51 قطعه ادبی در 
قالب های مختلف است. منتها بهانه ما برای معرفی این کتاب، 
مثنوی حماسی است که این شاعر درباره غدیر سروده است: 
»چه توان کرد فراموشی ُگل در ِگل را / دیِن کامل شده و مردم 
ناکامل را... غول گرمازده را چشمه و مرداب یکی است  / کور بینا 

شده را گوهر و شبتاب یکی است ... «.
البته می شد مجموعه شعر »ماه و کتان« از یوسفعلی میرشکاک 
را هم پیشنهاد کرد. میرشکاک هم در این مجموعه اش، قصیده ای 
دارد با نام »غدیر، امام آب ها« که گویا آن را به »عالمه امینی« 
تقدیم کرده است: »ماه صد آینه دارد نیمه شب ها در غدیر/ روزها 
می گسترد خورشید،  خود را در غدیر... سدرها این سوتر از اندوه 

کوه افتاده اند/ هم عنان با ابرها،  افتاده آن سوتر غدیر...«.

بلندمرتبه شاهی ز صدر زین افتاد
اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد

اما داســتان این شعر بســیار جالب توجه 
است. مالعلی خوانســاری در کتاب حزن 
المؤمنین داستانی شگفت انگیز را از مقبل 
روایت می کند. او می نویسد: مقبل به همراه 
کاروانــی از اهالی اصفهــان راهی کربالی 
معلی می شــوند، اما در نزدیکی گلپایگان 
راهزنان شــبانه بر ســر زوار ریخته و همه 
را غارت می کنند. مقبل هم که نه اســباب 
رفتن داشت و نه دل برگشتن، به اجبار در 
گلپایگان می ماند و در حســینیه ای ساکن 
می شــود تا آنکه ماه محرم می شود. شبی 
از شــب  های محرم و پس از سرودن شعر 
مذکور، مقبل به خواب مــی رود و در عالم 
رؤیا به کربالی معلی مشــرف می شود. او 
می بیند در حرم حضرت اباعبداهلل)ع( منبری 
گذارده اند و حضرت خاتــم االنبیا)ص( بر 
منبر نشسته اند. در آن اثنا به فرمان پیامبر، 

محتشم کاشانی را حاضر می کنند.
پیامبر خطاب به محتشم می فرمایند: امشب 
شب جمعه اســت، بر منبر برو و در مصیبت 
فرزندم چیزی بخوان. محتشــم بــه امر آن 
حضرت بر منبر می رود. می خواهد در پله اول 
بنشیند، ولی حضرت می فرمایند: باال برو، چون 

به پله دوم مــی رود، باز می فرمایند: باال برو و 
همچنان به او می فرمایند تا اینکه بر پله آخر 
منبر نشسته و اشعاری می خواند تا به این بند 

معروف می رسد:
پس با زبان پرگله آن بضعه بتول

رو بر مدینه کرد که یا ایها الرسول
این کشته فتاده به هامون حسین توست          
وین صید دست و پا زده در خون حسین توست

این ماهی فتاده به دریای خون که 
زخم از ستاره بر تنش افزون حسین توست

به اینجای شــعر که می رســد، ملکی صدا 
می زند، محتشم! دیگر نخوان! پیامبر از حال 
رفت. پس از چندی چون رسول خدا)ص( 
به هوش می آینــد، ردای مبارک خود را به 
عنوان خلعت به محتشم عطا می فرمایند. 
در عالم رؤیا مقبل خود را سرزنش می کند 
که اشــعار من مورد توجه آن حضرت قرار 
نگرفته، زیرا به من دســتور خواندن ندادند. 
اما ناگاه حوریه ای خدمت آن حضرت عرض 
می کند: حضرت فاطمه زهرا)س( می گویند: 
»دستور فرمایید مقبل نیز مرثیه ای بخواند« 
پــس حضرت، مقبل را امر به قرائت شــعر 

می فرمایند.
مقبل می گوید در خواب، از شعف این توفیق 
چیزی نمانده بودکــه جانم از بدنم برود. اما 

خالصه اینکه تعظیــم می کند و در پله اول 
منبر می ایستد، شروع به خواندن شعر »روایت 
اســت که چون تنگ شــد بر او میدان...« 
می کند و صدای شیون بلند می شود. تا مقبل 
به این بیت می رسد که: »بلندمرتبه شاهی 
ز صدر زین افتــاد...« که ناگهان ملکی صدا 
می زند، مقبل بس اســت! فاطمه زهرا )س( 

روی قبر حسین)ع( از حال رفت.
مقبل می گوید از منبر فــرود آمدم. در دلم 
گذشــت کاش مرا هم خلعتــی مرحمت 
می کردند، که در نزد امثال و اقران ســرافراز 
می شدم که ناگاه دیدم ضریح مطهر حضرت 
سید الشهدا)ع( باز شد و مرد جلیل القدری 
از آن بیرون آمد. اما زخم سینه اش از ستاره 
افزون و جراحات بدنش از شمار بیرون است.

حضرت سیدالشهدا)ع( خلعت فاخری به مقبل 
عطا می فرمایند و بدین گونه طغرای قبول را بر 
شعر او می زنند و شاید همین تأییدات موجب 
شــده این شعر پس از حدود 300 سال هنوز 

زنده است و هر سال زمزمه می شود.
اکنون که به ماه محرم نزدیک می شویم، خوب 
اســت با رجوع به آثار فاخر ادبیات عاشورایی 
مانند اشعار مقبل، محتشم، وصال شیرازی و 
دیگر شاعران بزرگ والیی، در ترویج این نوع 

اشعار اصیل و فخیم قدمی برداریم.

  اردشیر رستمی| یک. کودک بودم. مادر دست مرا 
مادر  می داد.  نجات  جهان  خطرهای  از  و  می گرفت 
زیاد شادی ندیده بود. مادر زیاد اذیت شده بود. مادر، 

بزرگ بود. مادر بزرگ ترین بود.
میوه  اقوام  بودیم.  اقوام  از  یکی  میهمان  روزی  دو. 
کوچک و پالسیده جلو مادر گذاشتند. من متوجه 
اهانت آن ها شدم و دلم شکست. او میوه را نخورد، 
با  را  اشک هایش  شدیم،  خارج  آنجا  از  وقتی  اما 
زیرکی پاک کرد. مادر نجیب بود. از آن روز خواستم 
کاری بکنم تا هر وقت اسم مرا می شنوند، یاد مادرم 

بیفتند. مادر، بزرگ بود.
از  بزرگ تر  بچه های  محاصره  در  کرمان  در  سه. 
مادر  بیفتد.  می توانست  اتفاقی  هر  و  بودم  خودم 
مانند فرشته ای پیدا شد و نجاتم داد. مادر امنیت 

بود.
چهار. با مادر قهر می کردم و می گفتم بچه ها را پررو 
گوشم  در  و  می کشید  آغوش  به  مرا  می آوری.  بار 

می گفت: تو از همه شان پرروتری!
جالب  خوراکی های  نبودند،  بچه ها  وقتی  پنج. 
می آورد و می گفت: این را برای تو نگه داشته ام. به 
بچه ها نگو! مادر به همه بچه ها این حرف را می زد. او 
با همه بچه ها ارتباط مخصوصی داشت و می خواست 
بچه ها بزرگ شوند. مادر شاید نمی دانست آدم ها در 

تنهایی بزرگ می شوند.
و  کرد  بغلم  خواندم،  شعر  برایش  روزی  شش. 
گریست. بلند شدن پاهایم از زمین را احساس کردم. 

مادر خودش شعر بود.
هفت. چند قطعه طال داشت. نشانم می داد و می گفت 
کدام را با کدام پولی که برایش فرستاده ام، خریده 
آدم های  می شد.  کودک  وقت ها  بعضی  مادر  است. 

پاک کودک می مانند.
هشت. سراغ دورترین آدم ها می رفت. می گفت: اگر 
آدم ها از هم دور شوند، از هم بی خبر شوند، زود از 
چیزها  خیلی  بود.  زندگی  عین  مادر  می روند.  بین 

می دانست که خیلی ها نمی دانند. 
همه  و  شد  سیاه  خانه  فضای  رفت،  پدر  وقتی  نه. 
می گریستند. مادر مانند قدیسی در میان جمع ایستاد 

گریه  آرامی  به  که خودش  حالی  در  و 
می کرد، گفت: مواظب بچه ها باشید. 

اشک و شیون را تمام کنید.
مرد  و  زن  ده ها  رفت،  وقتی  ده. 

که  بــزرگ  و  کوچک 
را  خیلی هایشان 

نمی شناختم، 
مقابل  در 
در  خانه شان 
دست  تبریز 
سینه  ــه  ب

ایستاده 
گریه  و  بودند 

می کردند. 
بچه های  مادر 

داشت.  ــادی  زی
بچه هایی  حتی 
هم  خودش  از  که 

بزرگ تر بودند.
مادر!

مادر و دیگر هیچ
چندروایتدربارهکسیکهبزرگبود
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منفی روایت

وزت مبارک حوا جان! ر
 اورنگ|یک. جمعه و یکشنبه و پنجشنبه 
و شنبه، چه فرقی می کند با همدیگر؟ وقتی 
قرار است هر روز صبح بی آنکه هیچ خیری 
به هیچ کجایی برساند، از سر و کول همدیگر 
باال برویم که امروز، روز جهانی فالن است یا 
بیســار؟ وقتی قرار است هر روز دنبال یک 
بهانه بگردیم که با اســتوری مان به چند تا 
تگ شده تبریک بگوییم؛ چند تا آدم متوسط 
که الکی می شود نصف روزهای سال را بهشان 
تبریک گفت؛ یــک روز به بهانه روز جهانی 
فرزند آخر، یک روز برای روز چپ دست ها، 
یک روز برای روز آدم هایی که فوبیای گربه 

دارند و... .
1۴ آگوست روز جهانی مارمولک، 29 اکتبر 
روز جهانی گربه، 19 نوامبر روز جهانی توالت، 
19 فالن ماه روز جهانی ُگل، آخر بهمان ماه 
روز اتوبوس سوارها، روز بافتنی، روز آدم هایی 
که چال گونــه دارند، روز... محض دوایی هم 
آن البه ال یک روز را خالی نگذاشته اند برای 
آدم هایی که هیچ کدام از این ها نیســتند؛ 
یک روز برای »روز جهانی آدم هایی که روز 
ندارند«. هیچ کس هم آن وســط نمی پرسد 
حاال روز جهانی مارمولک قرار اســت چه 
گرهی از کجا باز کند یا اصالً چه عقل سلیمی 
تشخیص داده »روز جهانی چال گونه« باید 

کجای تقویم باشد؟ یا اصالً چرا باید باشد؟

دو. »حوا« طعمه گاندو شــد. رسانه ها این 
را تیتر کــرده بودند. ماجرا این بود که »حوا 
رئیســی« دختر 10ســاله اهل سیستان و 
بلوچستان وقتی برای برداشت آب به کنار 
محل زندگی گاندوهــا رفته بود، طعمه این 
حیوان شــد و از ناحیه دست راست آسیب 
دید؛ آسیبی که مدیر شبکه بهداشت چابهار 
گفت نمی شــود کاری برایش کرد، اال اینکه 

دست دختر را از کتف قطع کنند.  

ســه. از 28 تیر امســال که گاندوهای 
بلوچستان حوا را راهی بیمارستان کرده اند 
تا خود امروز، احتماالً یکی از تمرین های 
هر روز او، تمرین نوشــتن با دسِت چپ 
است. حاال نمی دانم می شود او را چپ دست 
نامید یا نه؟ می شود روز 13 آگوست را به 
حوا هم تبریک گفت؟ اصالً چرا یک روز 
برای بچه هایی که مجبور شده اند  نداریم 
با دســت چپ  بنویسند؛ بچه هایی که در 
همین بلوچســتان خودمان یا در یمن و 
فلسطین و... طعمه فقر شده اند یا جنگ 
که  بچه هایی  دیگر؛  یکی  زیاده خواهی  یا 
یک دستشــان را داده اند تا حاال بتوانیم 
13 آگوست را بهشان تبریک بگوییم. حوا 

جان! با تأخیر روزت مبارک.
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فیلم - مکان

 مرجان جاودانی| چک، چک، چک، چک... 
با صدای نوازندگی آب روایت فیلم آغاز می شود. 
دوربین از نمای باال، صورت بهروز وثوق و تابلوی 
و  »سیاه  فیلم  می دهد.  نشان  را  نواب  حمام 
نشان دهنده  قدیمی،  سکانس های  و  سفید« 
تاریخچه حمام است. دوربین در همان نماها به 
امروز برمی گردد و بناهای تاریخی بازارچه نواب 

را با ظاهری جدید نشان می دهد. 
چیلیک... عکس های قدیمی گرمابه از پروژکتور 
خودمانی  لحنی  با  راوی  و  می افتد  پرده  روی 
می گوید: »میگن نام دیگه اش گرماآباد بوده و در 
کتاب ها آمده حمام عمومی از زمان جمشید در 

ایران رواج یافته...«. 

  گرمابه نمرد، از بس که جان دارد هنوز 
محمدعلی کشاورز و اکبر عبدی در کوچه های 
اکبر  گریم  با هم گالویز شده اند.  تهران  تاریخ 
که  است  تأثیرگذار  آن قدر  »مادر«  در  عبدی 
از مستند »گرمابان«  لحظه ای ذهن بیننده را 

بزرگ تر  برادر  تالش  با  اما  می کند،  دور 
برای حمام کردن برادر کوچک، دوباره 

گرمابه داستان جان تازه می گیرد. 
دوربین این بار روی سقف گرمابه می چرخد و گوشه 
تصویر، پریوش اکبری، کارشناس باستان شناسی را 
می یابد. او از قدیمی ترین آثار حمام ایرانی می گوید 

که در تخت جمشید کشف شده و با این شعر از 
شاهنامه، پالن تاریخی گرمابه به پایان می رسد:

بابک به گرمابه بشو تا خلعتت آیند نو... 

 گرمابه های خبرساز 
دوربین روی شیر آبی که در حال چکه کردن 
در  سیاست  از  راوی  و  می کند  زوم  اســت، 
گرمابه ها سخن می گوید؛ از قتل فضل بن سهل 
اینکه در سفرنامه های خارجی  از  امیرکبیر؛  تا 
آمده ایرانی ها آن قدر در حمام می ماندند تا یا 

خبری را بدهند یا دریافت کنند.
دوربین تصویر صورت پیرمرد را از پشت میز سربینه 

گرمابه  صاحب  بادامی،  علی  می دهد.  نشان 
اجنه  حضور  درباره  مردم  باور  از  »قبله« 
صحبت هایی  می کند؛  روایت  حمام ها  در 

از  سکانس هایی  به  می خورد  بــرش  که 
ادامه  اما  آقا  فیلم های قدیمی و ترسناک. علی 

می دهد: »یک شب که در گرمابه خوابیده بودم، با 
صدایی بیدار شدم و در کمال تعجب دیدم تمام 

شیرهایی که بسته بودم، باز شده. پس مطمئنم که 
اجنه وجود دارند«.

 گرمابه گردی
و  صابون  شده،  جفت  پالستیکی  دمپایی های 
لنگ، توری مخصوص شست وشو و ساک حمام 
یکی پس از دیگری از جلو چشم عبور می کنند 
و آهنگ »حمومی، آی حمومی« پخش می شود. 
مستند »گرمابان« به کارگردانی »شهرام میراب 
برای  ناب  تازه و تصویرهای  اقدم« کلی حرف 
تاریخ دوستان دارد. برای همین بدک نیست اگر 
پس از تماشای آن، راهی حمام تاریخی شهرتان 

شوید. 

حمامنواب،علیحاتمیواجنههاییکهشبهاظاهرمیشوند

سفر به سرزمین تاریک و نمور

در سال های اخیر با داغ شدن حضور مردم در 
مناسبت های  به  کم کم  اجتماعی،  شبکه 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.
 یه عبارتی وجود داره به اسم »نه، کالً میگم«. 

قشنگ میتونی حرفتو بزنی و ماله بکشی روش.
 تعداد کسایی که سریال »چرنوبیل« رو توصیه 
میکنن، داره از تعداد کسایی که دیدنش، بیشتر میشه!

این  به  تیراندازی  اجازه  باید  بان ها  محیط   
دارن،  نشنال ژئوگرافی  لوگوی  که  پاترول هایی 

داشته باشن.
 ما تو خونه مون خیلی حق انتخاب داریم. مثالً اآلن 

بابام گفت: »یا بزن اخبار یا کنترلو بده من«!
  تنها خوبی ازدواج  فامیلی اینه  که فامیل هاتون 
یکی ان، دیگه مجبور نیستی فامیل های همسرت رو 

هم تحمل  کنی.
 تنها مزیت درس خوندن نسل ما این بود که 
نسل های بعدی بفهمن درس خوندن به درد الی جرز 

دیوار نمیخوره و راحت تر زندگی کنن!
  هروقت به عکس کارت ملیم نگاه می کنم، به این 

قضیه پی می برم که آدم باید ذاتش قشنگ باشه!
 لپتاپم به درجه ای از ُکندی رسیده که وقتی دابل 
کلیک می کنم رو مای کامپیوتر، بعد پنج دقیقه پیغام 

میده: »داداش کجا رو کلیک کرده بودی«؟
 دیوونه/ میخونه/ میمونه/ این خونه/ بیرونه/ میشه/ 

همیشه/ عزیزم/ مریضم/ بارون/ داغون/ آروم/ خانوم...
این قافیه ها رو از پاپ ایران بگیری، میفته زمین.

 شما از هر کی که دماغشو عمل کرده بپرسی، 
دکترش یکی از بهترین جراح های ایران بوده. 6 ماه هم 

ایرانه، 6 ماه اون ور آب. خیلی هم سخت نوبت میده!
  خدایا منو بابت همه  ویدئوهایی که دوستام واسم 

میفرستن و ندیده میگم: »ُمردم از خنده!« ببخش...!
  اشتباه استراتژیک: فقط شکستن اولین تخمه!

و  می خورید  اسپرسو  کافه،  میری  نامزدت  با   
واسش شعرای ابتهاج می خونی؟ خود ابتهاج جمعه ها با 

نامزدش میره فالفل دو نون می خوره!
 اآلن مثالً شوهرخاله ام منتظره به مهر نزدیک تر 
شیم، اون ویسه که یارو با گریه می گفت: »اول مهره، 

دیگه باید برید مدرسه« رو بفرسته تو گروه.
  کاش می شد تک تک این هایی رو که شل دست 

میدن، دستشونو با تبر از کتف انداخت.
 بدترین دعوا، دعوا با اونیه که سرعت تایپش از تو 
بیشتره، اون تو رو شسته آویزونت کرده، تو تازه نوشتی: 

اختزام خوذتو نگهداز!
کتاب  صحنه  که  عکاسی  اون  به  عکاسو  روز   
اتفاقی  خوندن شهردار رشت توی تاکسی رو کامالً 

ثبت کرده بود، تبریک میگم.
 منم با گوشیم از خودم سلفی می گیرم. روز عکاس 

رو بهم تبریک نمی گین؟
  یکی از آشناهامون واسه ترک سیگار، شکالت 
می خواست،  سیگار  وقت  هر  تو جیبش،  می ریخت 

شکالت می خورد. بعد دو ماه به خاطر قند باال ُمرد.
   سایز دماغ ما متوسط بود. از وقتی شما عروسکی 

عمل کردید، دماغ ما گنده به نظر میاد!
  وسط خوابم هم »هلوشو بدم؟ لیموشو بدم؟« 

می بینم. خیر نبینی به حق پنج تن آقای صداوسیما.
 نحوه انتخاب فیلم نامه های اصغر فرهادی اینطوریه 
پاره  آخرشو  صفحه  چهار  بعد  می خونه،  متنو  که 

می کنه، می گه حاال شد!
  مصدق تا آخرین روز آخرین سال دهه 20 تالش 
کرد نفت رو ملی کنه. بعد ما می خوایم یه کاری شروع 
کنیم، وسطای سال هم باشه، می گیم ایشاال از سال بعد!

هلوشو ِبَدم؟ لیموشو ِبَدم؟

به بهانه یک فیلم یا رمان

 در این ستون

هر هفته یک ماکن برای سفر معرفی می کنیم

فکاهه های مجازی


