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اینکه فراستی قبال از بازیگران »قصر شیرین« 
تعریف کرد ه و حاال می گوید : »معلوم نیست 
قاره آمد ه اند ؟« چیز جد ید ی  از کد ام  این ها 
نیست. حتی این هم که او سال پیش از فیلم 
تعریف کرد ه بود  و حاال می گوید : »این فیلم از 
اساس مشکل د ارد « اصالً تعجب آور نیست. 
نظرهای  تغییر  که  کسانی  برای  ماجرا  این 
همان قد ر  د ید ه اند ،  را  منتقد   آقای  پی د ر پی 
د ر  نمایند گان  جناح  تغییر  که  شد ه  عاد ی 
د وره های مختلف مجلس برای اهالی سیاست! 
مثالً االن به شما بگویند  »علی مطهری« قرار 
است سال آیند ه د ر لیست اصولگرایان وارد  

مجلس شود . تعجب می کنید ؟ 

ستاد   مد یرعامل  حسینی منش،  سید نواب 
است:  گفته  تهران  خود روهای  فنی  معاینه 
»سه سال پیش، وزیر وقت صنعت گفته بود : 
چه کسی می گوید  پراید  ناایمن است؟  مرد م 
حواسشان  و  می خورند   تخمه  فرمان  پشت 
پرت می شود  و همین عامل تصاد ف است نه 
پراید !« ما هم از آنجایی که امید ی به توقف 
تولید  پراید  ند اریم، پیشنهاد  می کنیم برای 
کاهش  و  جاد ه  د ر  میر  و  مرگ  آمار  کنترل 
کنند ،  ممنوع  را  تخمه  فروش  تصاد فات، 
همچنین گواهی نامه کسانی که د هانشان بوی 
تخمه می د هد  را پانچ کرد ه و تخمه فروش ها را 

بفرستند  آنجا که عرب نی اند اخت.

اینکه خیلی ها می گویند  »محمد رضا گلزار« 
سینما  وارد   رنگی اش  چشم های  واسطه  به 
ند ارد ،  زمینه  این  د ر  خاصی  هنر  و  شد ه 
بابت  این  از  را  این  است.  همه اش حسود ی 
می گوییم که بعضی از رسانه ها اعالم کرد ه اند  
خود رو  صنعت  به  گلزار«  »محمد رضا  پای 
قرار  بازیگر  آقای  کمپانی  و  شد ه  باز  هم 
مایه های  توی  باشد   د اشته  تولید اتی  است 
خب  رولزرویس.  شرکت  لوکس  محصوالت 
به نظر شما همین که یک نفر د ر این شرایط 
برای  الکچری  برند سازی  فکر  به  اقتصاد ی، 
بچه پولد ارها و آقازاد ه ها هم هست، اگر هنر 

به حساب نمی آید ، پس چیست؟

جراح  شوهرخاله ام  اول:  روایت  م.ظرافتی|  

قلب است. می گوید  از کارتخوان اشعه ای ساطع 

می شود  که رگ های قلب را مسد ود  می کند . برای 

نگه می د ارد .  د ر خانه  نقد   پول  همین، همیشه 

را  خود ش  د رد سرهای  نقد   پول  حمل  می گوید  

د ارد ، اما وجد ان کاری اش اجازه نمی د هد  با نصب 

کارتخوان د ر مطب، به بیمارانش آسیب برساند . 

از  می فرستد   را  مریض ها  همه  خاطر  همین  به 

خود پرد از سر کوچه برایش پول نقد  بیاورند .

 روایت د وم: همسایه طبقه باال، پاکبان است. 

ماهی 2 میلیون تومان حقوق می گیرد . 10 د رصد  

برای  مالیات. وقتی  برای  اما می رود   از حقوقش 

تلفن همراهش شارژ می خرد ، 10 د رصد  مالیات 

می د هد . ماست و پنیر هم که می خرد ، مالیاتش 

را با عنوان ارزش افزود ه می پرد ازد . همسایه مان 

اما  بد هد .  مالیات  باید   هم  خورد ن  آب  برای 

می گوید  خد ا روزی رسان است. راست می گوید . 

زند گی اش با هر بد بختی ای که هست، می چرخد .

پزشک ها  می گویند   رسانه ها  سوم:  روایت   

بلد  نیستند  با کارتخوان کار کنند . باید  برایشان 

کالس آموزشی بگذاریم و بعد  قانون اجبار نصب 

وسط  این  کنیم.  اجرا  را  مطب ها  د ر  کارتخوان 

د کترها هم سرشان شلوغ است و وقت نمی کنند  

از  یکی  کارتخوان.  با  کار  آموزش  بروند  کالس 

د کترها  پوست  می گفتند   اگر  می گوید   رفقایم 

به شعورمان  به کارتخوان حساس است، کمتر 

بلد   د کترها  بگویند   اینکه  تا  می شد   توهین 

نیستند  با کارتخوان کار کنند . رفیقم فکر می کند  

د کترها  نمی د اند   اما  می گویند ،  د روغ  رسانه ها 

چون سرشان شلوغ است، وقت نمی کنند  مثل 

یاد   را  کارتخوان  با  کار  لبوفروشی  بگیرند .گاری های 

د ر  بار  اولین  برای  د یشب  چهارم:  روایت   

با چشم های خود م د ید م که یک  طول زند گی 

کند .  کار  کارتخوان  د ستگاه  با  نتوانست  نفر 

توی صف نانوایی ایستاد ه بود م. بعد  از پسربچه 

به  د ستش  تا  کرد   بلند ی  قد   که  ساله ای  پنج 

که  ساله ای  هشتاد   پیرمرد   و  برسد   کارتخوان 

کارت  هنگام  تا  د اد   تکیه  مغازه  پیشخوان  به 

به  که  د خترکی  بلرزد ،  کمتر  د ستش  کشید ن 

از  و  نانوایی شد   وارد   بود   مبتال  د اون  سند روم 

من خواهش کرد ، برایش کارت بکشم. البته بعد  

از اینکه یک بار از روی د ستم نگاه کرد ، گفت 

کارت کشید ن را یاد  گرفته و می خواهد  یک بار 

هم خود ش کارت بکشد . البته هرچقد ر اصرار 

کرد ، اجازه ند اد م. چون کار با کارتخوان تخصص 

می خواهد  و کار هرکسی نیست. د ر عوض 

با  کار  آموزش  کالس های  آد رس 

کارتخوان ویژه پزشکان را 

یاد د اشت  برایش 
کرد م.

+روایت
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خاطرات محالد سـتــالف

»حسن نوروزی« سخنگوی کمیسیون 
از  »یکی  گفته:  مجلس  قضایی  و  حقوقی 
کیلوگرم   20 از  بیش  با  کشور  قاچاقچیان 
از  نفر   ۳00 حد ود   و  شد   د ستگیر  تریاک 
مسئوالن برای آزاد ی وی تماس گرفتند «. 
بگذارید  د رباره این ماجرا د و تئوری مطرح 
د یوار  به  رویم  الل،  زبانم  احتماالً  کنیم. 
بعضی از مسئوالن جزو آن  د سته اند  که به 
د رمان سنتی و معجزه »د وا« معتقد ند ، یا باز 
هم زبانم الل، یکی از قاچاقچی های کشور 
برحسب اتفاق با ۳00 نفر از مسئوالن رابطه 

فامیلی د ارد .

احتماالً کلیپی را که در آن بهاره رهنما 
شروع  می کشد ،  پایین  را  ماشین  شیشه 
به عربد ه کشی کرد ه و با د ست به نگهبان 
خود مان  ما  که  می د هد   نشان  عالمتی 
گوگل  د ر  جست وجو  از  بعد   را  معنی اش 
البته  رهنما  خانم  د ید ه اید !  فهمید یم، 
چند  روز بعد  از انتشار این کلیپ، ماجرای 
کلی  به  را  ساختمان  نگهبان  با  د رگیری 
تکذیب و اعالم کرد ه عربد ه کشی بخشی از 
فیلم کوتاهش بود ه! حاال اینکه فیلم کوتاهی 
این عالمت ها مجاز  که د ر آن نشان د اد ن 

است، چه سبکی د ارد ، خد ا عالم است. 

شاید  پیش خود تان فکر کنید  ماجرای 
بود ند   کرد ه  فراموش  که  خود روهایی 
شاهکار  آخر  بگذارند ،  بخاری  آن ها  روی 
اما  حاال  بود ه.  ما  خود روسازان  مد یریتی 
کمیسیون  سخنگوی  پارسایی،  بهرام 
اصل نود  د رباره یکی د یگر از شاهکارهای 
»بعد   است:  گفته  اینچنین  ایران خود رو 
سنگال،  د ر  هزینه کرد   د الر  میلیون   ۹0 از 
تازه آقایان فهمید ه اند  که د ولت آن کشور 
د ر  برق  اینکه  امکان  آیند ه  سال   10 تا 
اختیار کارخانه بگذارد ، ند ارد . بنابراین رقم 

سرمایه گذاری د ر این کشور سوخت شد «. 
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 مستقیم کرمانشاه!
فکرش را بکنید  با زیرپیراهنی می روید  
از د اروخانه سر کوچه ژلوفن بخرید  که 
با د ست نوشته روبه رو مواجه می شوید . 
گزینه های احتمالی به شرح زیر است:
الف: چون رابطه احساسی عمیقی 
با د واساز محلتان د اشتید ، با همان 
زیرپیراهنی می روید  کرمانشاه.
ب: خاطر د واساز محلتان عزیز است، اما 
باید  قبل از رفتن لباستان را عوض کنید .
ج: د واساز محلتان متخصص ساخت 
د اروی خاصی است که از مواد  صنعتی و 
سنتی تهیه می شود  و شما هم مشتری 
پروپا قرصش هستید . به همین خاطر با 
اولین خود رو گذری به کرمانشاه می روید .
د : از د اروخانه پایین تر ژلوفن می خرید .

تا آخر آویزون ملتید ؟!
د بیر سرویس سیاسی خبرگزاری موج 

همراه با هیئت د ولت به سوئد  اعزام 
شد ه، اما د ر استکهلم به بهانه سیگار 

کشید ن از تیم خبری جد ا شد ه و 
احتماالً حین سیگار کشید ن چشمش 

خورد ه به تابلو اد اره پناهند گان و با 
خود ش گفته حاال که تا اینجا آمد یم، 

حیف است پناهند ه نشویم!
د ر این چند  روز هم که اهالی رسانه 

حسابی او را شسته اند ، ولی د ر میان 
کامنت های مختلف شاید  یکی از بهترین 

کامنت ها مربوط به »فریور خراباتی« 
طنزنویس مطبوعاتی است که نوشته: 

»حاجی الاقل بلیتتو خود ت می خرید ی... 
تا آخر آویزون ملتید  شما؟!«.

پایان د وره »مالحظه گرد ید  
به نظر همکاران برسد «!

این روزها بسیاری می گویند  کشتیبان 
د ستگاه قضا را سیاستی د گر آمد ه است...

واپسین   | فرهمند   بهروز    
نوروز  و  است   97 اسفند   ــای  روزه
از شب سرد   پاسی  رو.  پیش  د ر   98
 زمستانی گذشته و چند  ساعتی هم از معارفه رسمی

آیت اهلل رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه می گذرد . د ر 
همان ساعاِت کمی نامتعارف، اما نخستین نشست کاری 
د ر د ستگاه قضا شروع شد ه؛ جلسه ای که رئیسان کل 
د اد گستری ها و د اد ستان های کل از سراسر کشور را به 
تهران کشاند ه و د و ساعت و نیم به د رازا می کشد . د ر 
همان نشست، رئیس د ستگاه قضا از شروع یک د وره 

جد ید  کار د ر بخش قضایی خبر می د هد . شاید  تنها 
توجه به یک جمله، بتواند  بیانگر ضرورِت برگزارِی آن 
جلسه شبانگاهی باشد؛ آنجا که سکان د ار جد ید  د ستگاه 
قضا می گوید : »تحول به معنای اقد امات زود گذر، د ل 
خوش ُکَنک و اکتفا به آمار نیست. تحول به این معنا 
نیست که متنی بخش نامه شود  و آقایان هم بنویسند : 
»بسمه تعالی- مالحظه گرد ید ؛ به نظر همکاران برسد .«

   هشد ار رئیس
از هفته گرامید اشت قوه قضائیه است و  د ومین روز 
رئیس د ستگاه قضا د ر یک گفت وگوی زند ه تلویزیونی 
سخن می گوید . شاید  آنجا که رئیس قوه قضائیه به 
شناسایی و برخورد  با 60 قاضی متخلف اشاره د ارد ، 
بیشتر د ر کانون توجه افکار عمومی قرار می گیرد  و 
فرد ایش تیتر اول برخی رسانه ها می شود . همان جا 
که رئیسی، چنین برای همکاراِن خود ش خط و نشان 

می کشد : »این، آغاز کار است.«

  بانک، پتروشیمی، موبایل و بازار ارز
ارد یبهشت 98، نخستین جلسه رسید گی به پروند ه 
نام  با چند   پروند ه ای  برگزار می شود ؛  بانک سرمایه 
د ولت  وزیرکار  )د اماد   رضوی  هاد ی  مانند   د رشت، 
می گویند   که  ریخته گران«  »گروه  و  امید(  و  تد بیر 
د امنه فعالیتش از پتروشیمی اصفهان تا بانک سرمایه 
بود ه است. د ر همان روزها از پروند ه متخلفان وارد ات 
موبایل، اخاللگران بازار ارز و چند ین و چند  پروند ه 

د یگر هم سخن گفته می شود .

  از خود رو تا پوشک
منتشر  د یگری  خبر   ،98 مرد اد   روزِ  واپسین  د ر 
بیانگِر  خبر،  می کند .  صد ا  توپ  مثِل  که  می شود  
بازد اشت د و نمایند ه مجلس است، آن هم به اتهام 
این  بازار خود رو. هرچند  گفته می شود   اخالل د ر 
د و پس از سپرد ن وثیقه یک میلیارد ی، به صورت 
موقت رها شد ه اند ، اما بازد اشتشان، پس از شروع 
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»بازد اشت های خود رویی«، بیانگر ورود  د ستگاه قضا 
به حوزه ای است که به اذعان آگاهان، نارضایتی های 
نیز  آن  از  پیش  می زند .  موج  آنجا  د ر  مرد می 
مد یرعامل ایران خود رو و نیز د و مد یرعامل پیشیِن 
بازد اشت شد ه اند . د ر همان روزها  و  برکنار  سایپا 
رسانه ها می نویسند  پروند ه عزیزی )یک تن از آن د و 
نمایند ه( به پروند ه وارد ات پوشک مولفیکس د ر ابهر 

نیز گره خورد ه است.

  پایان مصونیت رعیت و ببرهایش
د ر همان روزها یکی از رسانه ها می نویسد : »ابراهیم 
رئیسی د ر قوه قضائیه، یک تفاوت مهم ایجاد  کرد  
که کمتر کسی انتظار د اشت و آن، تعقیب قضایی 
افراد ی بود  که به نظر می رسید  از مصونیت آهنین 
برخورد ارند . کسی گمان نمی کرد  نفر اول د فتر آملی 
الریجانی بازد اشت شود ، همچنان که تصور نمی شد  
پتروشیمی(  سیاه  )جعبه  سبحانی  بتواند   کسی 

بازد اشت کند . یک فرد  د یگر که کسی تصور  را 
بازد اشت او را نمی کرد  حسن رعیت )میرکاظمی( 
بود «. به نوشته سایت های خبری، از قوِل برخی از 
د وستان سابق حسن رعیت، چنین برمی آید  که او 
مثل قارون د وست د اشته د ر کرج برای خود ش 
بهشت بسازد ؛ بهشتی که گویا 17 قالد ه ببر نیز 

د ر آن د اشته! 

  الف. ط...
اما د فتِر ماجرای »فساد ستیزی« د ر د وره جد ید ِ 
ماجرای  به  اشاره  بد ون  نمی شود   را  قضائیه  قوه 
که  همان  کرد .  خوانی  د وبــاره  ــف.ط«  »ال آقای 
برخی چهره های سیاسی و رسانه ها از بیان صریح 
نام او، تا مد ت ها پرهیز می کرد ند ، اما وقتی تشِت 
رسوایی اش از بام می افتد ، همگان می فهمند  »او« 
که علیرضا زاکانی د رباره اش گفته »د و رئیس قوه 
را بیچاره کرد ه«، کیست؟ هرچند  زاکانی این را هم 

گفته بود  که سید ابراهیم رئیسی، هشت روز پس از 
شروع به کارش د ر قوه قضائیه، این فرد  را برکنار 
کرد ه، اما افزود  که برکناری کفایت نمی کند  و باید  
محاکمه اش کرد . د رنهایت، 23 تیرماه، سخنگوي 
کمیسیون حقوقي  و قضایي مجلس اعالم می کند  
پیشین  رئیس  ریاست  حوزه  اجرایي  معاون  که 
قوه قضائیه بازد اشت شد ه؛ خبری که د و روز بعد ، 
با  خبری اش  نشست  د ر  قوه قضائیه  سخنگوی 

خبرنگاران، آن را تأیید  می کند .

  چه کسانی می ترسند ؟...
گویا این قصه هنوز سر د راز د ارد  و این قد رها هست 
که د ر این گزارش جا نشود . برای همین بگذارید  
پایان بند ی کار را با توییت یکی از فعاالن مجازی 
ببند یم که می گوید : »انقالب اسالمی با این غربال ها 
با قد رت بیشتر حرکت خواهد  کرد . آن هایی باید  

بترسند  که منافعشان به خطر افتاد ه و...«.
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پوستم به کارتخوان +ر
همسایه  مان برای آب خورد ن هم مالیات می د هد حساسیت د ارد !



  علی میری                                   .............

  متولد  اول شهریور 1355 - مشهد               ....

  انصراف از رشته طراحی صنعتی                            

هم  خیلی  که  شما  جد ید   کارهای  سراغ  بیاییم    
سروصد ا کرد ه. اولین کاری که از این مجموعه خیلی به 
چشم آمد ، طرحی بود  از بازی بچه ها روی رختخواب ها. 
چه هد فی از کشید ن این کار و شروع این مسیر د اشتید ؟

 شاید  هد ف خاصی نبود  د ر ابتد ا. ولی فکر می کنم از اینجا شروع 
شد  که د ر د وره کوتاهی د ر چند  سال اخیر پد ربزرگ و ماد ربزرگم 
را که اتفاقاً با آن ها خیلی هم عجین بود م، از د ست د اد م. بعد  هم 
متأسفانه خانه  آن ها هم که خیلی با آن خاطره د اشتم، تخریب شد . 
این اتفاق خیلی تلخی بود  برای من به عنوان یک فرد  احساساتی. 
همین مسئله هم شاید  من را مواجه کرد  با این حقیقت که انگار توی 
این د نیا هیچ چیزی ماند نی نیست. افراد  می روند ، خانه ها می روند ، 
هم  من  است. خب  رفتن  حال  د ر  چیز  همه  و  می روند   خاطرات 
همیشه عاد ت د اشته ام که حرفم را با تصویر بزنم. د ر نتیجه شروع 
کرد م به طراحی یکسری تصاویر. بعضاً هم آن ها را در کنار سایر آثار 
توی صفحه ام می گذاشتم، ولی بعد  از خلق تصویر »برج رختخواب« 
این تصویر و به د نبال آن سایر آثارم د ر این حوزه با اقبال روبرو شد  و 

به نوعی مبنایی شد  برای کار من د ر این سبک.

  و همان موقع هم تصمیم گرفتید  اد امه بد هید ؟
 خب اگر صفحه ام را د  ید  ه باشید  ، من قبل از آن آثاری د  اشتم که 
که د غد غه من د ر فضای ارتباط اجتماعی را نشان می د هد ، ولی وقتی 
این کار منتشر شد ،  خیلی بیشتر د  ید  ه شد  ه و خیلی هم کامنت 
برایش آمد  . جالب اینکه تمام این کامنت ها هم مثبت بود  . این طوری 
بود   که احساس کرد  م اتفاق متفاوتی افتاد  ه است. یعنی به نوعی 
رسالتی برای خود  م حس کرد  م. فکر کرد  م می توانم صفحه ای د  اشته 
باشم و کارهای مختلفی را منتشر کنم و تعد  اد  ی آد  م با عقاید   و حتی 
ملیت های مختلف بیایند   و حرف هایی د  رباره مشترکاتشان بزنند  . این  
کار فضای مثبت خیلی خوشایند  ی به وجود   آورد   که من خیلی از آن 
لذت می برد  م. احساس کرد م این می تواند  ماکتی باشد  از یک جامعه 

صمیمی و همد ل. برای همین هم اد امه د اد م تا االن.

  موقعی که اولین کار شما منتشر شد ، واقعاً جزئیات 
د ر  که  اتفاقی  خیلی ها؛  برای  بود   تعجب برانگیز  طرح 
کارهای بعد ی هم تکرار شد . یعنی می د ید یم یک نوع 
پارچه، پشتی، لیوان یا یک مارک خاص که متعلق به 
همان  با  می شود   د ید ه  کارها  توی  است،  د وره  همان 
خصوصیاتی که د ر ذهن ما هم هست. برای این موارد  

جست وجوی خاصی می کرد ید ؟
 نه. تمام این تصاویر کامالً ذهنی اند . مثاًل فکر کنید  د ر کار آخرم، 
تصویر قاب عکس ماد ر و بچه ای را کشید م که د ر خیلی خانه های 
آن زمان بود . خب من آن تصویر را یاد م می آمد ، ولی تصویری که 
توی ذهنم بود ، خیلی مبهم بود . بعد  از انتشار کار، یکی از مخاطب ها 

تصویر قاب اصلی را برایم فرستاد  و د ید م که تفاوت هایی د ارد . 

  پس هیچ جست وجویی د ر اینترنت نمی کنید ؟
 نه. یک جورهایی حتی این را بد   هم می د  انم. جالب است بد  انید   
بعضی خاطرات را که می خواهم کار کنم، برخی ها جزئیاتی د  رباره اش 
می گویند  . برای همین د  یگر د  لم نمی خواهد   آن را کار کنم. یعنی 
فکر می کنم یک جورهایی خیانت است به حافظه ام.)می خند  د  ( البته 
واقعاً نگاه حرفه ای به این موضوع ند  ارم. واقعا برایم حسی است و نیاز 
حسی خود م باید  ارضا بشود  و وقتی همان تصویر موجود  د ر حافظه ام 

را کار نکنم، حس خوبی ند ارم.  البته این طور هم نیست که همه این 
موارد   را همان ابتد  ای کار د  ر خاطر د  اشته باشم. نه. ولی وقتی شروع 
می کنم به طراحی، این قد  ر توی کار فرو می روم که د  ر خالل طرح، 

کم کم جزئیات خاطرات یاد  م می آید  . 

  همه طرح هایی هم که تا االن کشید ه اید ، مصورسازی 
خاطرات شخصی خود تان بود ه؟

 بله. طرح ها د قیقاً خاطرات خود م است، منتهی ممکن است یا 
به خاطر بحث های تکنیکی یا به د الیل د یگر تغییراتی د ر آن ها ایجاد  
کرد ه باشم. یعنی خاطرات واقعی اند ، ولی د ر جزئیات مثالً ممکن است 
ترکیبی از چند  خاطره باشد  یا فرض کنید  عناصر کم و زیاد  شد ه باشد . 

  و جالب این است که بعضی ها وقتی طرح های شما 
را می بینند ، انگار حتی با قند ان و لیوان و بشقاب ها هم 
خاطره د ارند . یعنی ما بد ون اینکه بد انیم، توی چند  د هه 

د قیقاً شبیه همد یگر زند گی  کرد ه ایم. 
 من فکر می کنم مرد م جامعه ما د ر آن د هه ها خوشی یا ناخوشی 
را د رون خود شان جست وجو می کرد ند . شاید  همین هم ما را مستغنی 
می کرد  از اینکه از ابزار هویت بگیریم یا مثالً از طریق ظرف و ظروف، 
لباس، اند ام یا لهجه کسب رضایت کنیم. برای همین هم ابزار صرفاً 
همان کارکرد ی را د اشت که باید  د اشته باشد . ولی از یک زمانی به 
بعد ، آهسته آهسته خوشی مان را به ابزار گره زد یم. یعنی گفتیم اگر 
می خواهیم حالمان خوب باشد ، باید  یک چیزهایی بیرون از ما خوب 
باشند . حاال آن چیز می خواهد  عمل زیبایی باشد ، یا ماشین و موبایل و 
بقیه ابزارها. برای همین ما امروز از صبح تا شب به این فکر می کنیم که 
چه کنیم متفاوت و متمایز باشیم؟ چه کار کنیم که به چشم بیاییم؟ 
همین هم از ما جزایر کامالً منفک شد ه د رست کرد ه که ارتباط انسانی 
سالمی با هم ند ارند . شما االن تبلیغات تجاری تلویزیون را ببینید  

»متفاوت باشید « عبارت پرتکراری د ر این تبلیغات است. 

این طوری  چقد ر  احساسی  لحاظ  به  شما  خود   و    
هستید ، یعنی همان طوری که د هه شصتی ها بود ند ؟

با اینکه بخواهم د کور بزنم و فضایی   خیلی زیاد . یعنی اصالً 
د رست کنم که خود ِ واقعی من نیست، مشکل د ارم.

  برای همین هم می شود  گفت به لحاظ احساسی 
د لتنگ آن د وره اید ؟

 به نظرم همه مان د لتنگیم. چون آن موقع حالمان بهتر بود . 
البته این به آن معنا نیست که بگوییم آن د وره شرایطمان بهتر 
بود . آن موقع ما برای یکسری ملزومات معمول هم مشکل د اشتیم. 
کوپن و مشکالت بنزین را خیلی ها یاد شان هست. یا مثاًل د وشنبه ها 
و پنجشنبه های هر هفته توی مشهد  تشییع شهد ا د اشتیم. کلی 
شهید  می آمد  هر هفته. خب این ها به ظاهر باید  حال جامعه را خراب 
می کرد . اینکه ما برای برنج و روغن و پنیرمان ماند ه بود یم، اما واقعاً 
حالمان خراب نبود . حاال هم من این طور نیستم که بخواهم گیر 
گذشته باشم یا مثاًل آن د وره را بهشت برین نشان د هم، نه. این 
نقاشی ها هم قرار نیست چنین کاری بکنند . د ر اصل این نقاشی ها 
گارد  مخاطب را می شکنند  تا د رباره یکسری موضوعات فکر کند یا 
با هم گپ بزنیم. می خواهم بگویم ما د ر گذشته اگر حالمان خوب 
بود ، چون مهارت ارتباط د اشتیم و حاال اگر حالمان خوب نیست، این 

مهارت را ند اریم. این مسئله هیچ ارتباطی به گذشته ند ارد .

+روایت
  قصه جـلد | 
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 صفحه شخصی »علی میری« مد ت هاست به خاطر
مجموعه طراحی های او از نوستالژی های د هه 60  پربازد ید  شد ه

حیاط خلوِت اینستا
  بازخورد های این طرح ها چطور بود  برای شما؟ 
خیلی ها  که  بود ه  همین  بازخورد   بیشترین  قطعاً 

گفته اند  این طرح ها مثل زند گی خود  ماست...
 بله. البته غیر از این خاطرات مشترک که د ر واقع بخشی 
از زند گی روزمره آن زمان بود، همه ما خاطرات تلخ و شیرین 
شخصی هم د اریم و باید اعتراف کنم که برای حفظ و تقویت 
همان فضای صمیمانه که قبال گفتم، من بیشتر روی خاطراتی 

د ست می گذارم که کمابیش مشترک است.

بر همین اشتراکات موجب    و معتقد ید  تکیه 
اقبال به نقاشی ها شد ه است؟

 راستش را بخواهید  واقعاً د لیل اقبال کارها را نمی د انم. یعنی 
برای خود م هم همیشه سؤال است که چرا همه می گویند  ما 
وقتی کارها را می بینیم هم لبخند  می زنیم و هم گریه می کنیم. 
البته من به هد فم که ایجاد  یک فضای ایزوله مثبت بود ، رسید ه ام 

و از این طریق با مخاطبم ارتباط گرفته ام. 

  حال این مخاطب بهتر شد ه؟ 
 ببینید ، خیلی ها بعد  از د ید ن این طرح ها سؤال می کنند  که 
ما آن موقع حالمان خوب بود . چرا االن خوب نیست؟ با اینکه به 
ظاهر االن همه چیزمان بهتر شد ه. من خود م این سؤال ها را د وست 
د ارم. کسانی هم هستند  که می گویند  ما می خواهیم زند گی مان 
را ساد ه تر کنیم. یک نفر هم پیام د اد ه بود  که »من سال های سال 
است با پد ر و ماد رم ارتباطی ند اشتم، ولی مجد د اً رابطه مان را از سر 
گرفته ایم...« خب این ها خیلی برای من خوشایند  است. پیام های 
این طوری هم زیاد  می رسد و من عاشق این تغییرات مثبت هستم. 

  گزارشی هم د ید م د رباره اینکه نقاشی های شما 
چه موجی د ر کشور ترکیه ایجاد  کرد ه است.

 راستش را بخواهید  من د ارم کم کم ترکی استانبولی را یاد  
می گیرم از بس که پیام ترکی برای من می آید . از ترکیه بیشترین 
پیام را د ارم و بعد  هم از تاجیکستان، ازبکستان، آذربایجان یا 
هند وستان. حتی از شمال آفریقا خیلی پیام می آید ، مثالً از تونس 
و مراکش و الجزایر. عجیب تر هم اینکه از اند ونزی و مالزی خیلی 

پیام د ارم و حتی از برزیل. از برزیل پیام د اد ه 
بود ند  که »چقد ر زند گی ما شبیه همد یگر 
است. انگار خانه ما را کشید ه ای!« حاال من 
واقعاً ماند ه  بود م که برزیل چه ربطی د ارد  به 

ما؟ یا از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس 
خیلی استقبال کرد ه اند  از کارهای من. 

به  که  بود   جالب  خود م  برای  این 
لحاظ اقلیم و پوشش هم خیلی 

ولی  د اریم،  تفاوت  آن ها  با 
زیاد ی  مشترکات  گویا 

بین سبک زند گی  ما 
وجود   آن ها  با 

د ارد . 

زند گی خیلی ملت ها شبیه ایرانی هاست

برزیل را چه به ما؟!
4

 آرمان اورنگ| تعبیر »حیاط خلوِت اینستاگرام« مال من نیست. 
یک جای گفت و گو خود  »علــی میری« همچین تعبیری را برای 
صفحه شخصی اش به کار می برد ؛ صفحه ای که تا همین چهار ماه 
پیش فوِق فوقش 6، 7تا ممبِر ایرانی د اشــت، ولی حاال 120، ۳0 
هزار د نبال کنند ه از کلی کشور جهان از سر و کولش باال می روند . 
قصه این جهش اما از روزی شــروع شد  که او خواست خاطرات 
شخصی اش را روی کاغذ بیاورد ؛ خاطراتی که انگار کپی شد ه بود ند  
توی زند گی همه ماها. علی میری حاال از همه د غد غه هایش برای 
رفتن سراغ نوستالژی های سه د هه پیش می گوید ، از خط قرمزش 
که کشید ن خاطرات د یگران است، از کامنت هایی که از این طرف 
و آن طــرف د نیا برایش می آیند ، از د و ترمی که طراحی صنعتی 
خواند ه و خیلی زود  قید ش را زد ه و... . د ست آخر هم تکلیف ما را 

روشن می کند  و می گوید : »اصالً توی گذشته گیر نیستم...«

  »علی میری« را حاال خیلی ها به طراحی های متفاوتش 
می شناسند . یاد تان هست از کی قلم طراحی د ست گرفتید ؟ 
 می توانم بگویم از وقتی یاد م می آید ، نقاشی می کرد ه ام. به عالوه آن طور 
که د ر این چند  ماه متوجه شد ه ام، گویا ظاهراً از زمانی که یاد م نمی آید ، 
د قتم د ر د ید ن اطراف و ضبط کرد نش بیش از حد  معمول بود ه. البته قباًل 
تصورم این بود  که همه افراد  خاطرات واضحی از کود کی د ارند  و مثاًل 
می توانند  هر چیزی را که د ید ه اند ، بکشند ، ولی د ر چند  ماه اخیر خیلی ها 

از من می پرسند : »چطور همه این ها یاد ت می آید ؟«

  وقتی می گویید  »از وقتی یاد م می آید ، نقاشی می کرد ه ام« 
یعنی به صورت حرفه ای این کار را آموزش د ید ه اید ؟ 

 نه. من تا همین االن د ر این زمینه هیچ آموزشی ند ید ه ام. البته ماد رم 
تعریف می کند  که من قلم گرفتن را قبل از قاشق گرفتن یاد  گرفته ام. یا 
مثالً تعریف می کند  که من حتی وقتی می خواستم نان بخورم، طوری 
می خورد ه ام که شکل یک حیوان از د اخلش د ربیاید . این نشان می د هد  از 
همان کود کی با اشکال مأنوس بود ه ام. همین مسئله هم شاید  مقد مه ای 
شد ه تا از د وران راهنمایی این فعالیت به مرور برایم جد ی تر شود  و از د وره 

د بیرستان خرج خود م را از همین راه د ربیاورم. 

  یعنی سفارش می گرفتید  برای کار طراحی؟
این  می گرفتم.  سفارش هایی  د وستانم  خانواد ه  از طرف  مثالً  بله.   
سفارش ها بیشتر هم د ر زمینه کار گرافیکی بود . چون من تصویرسازی 
را بعد  از آن شروع کرد م. آن موقع کارم بیشتر طراحی بود . شرکت های 
هم  بعد   می کرد م.  طراحی  برایشان  زمان  آن  که  بود ند   هم   مختلفی 

آهسته آهسته این کار برایم جد ی و جد ی تر شد .
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ناپرهیزی های اخوان
  ســالگرد  د رگذشــت »مهد ی اخــوان ثالث« یــا همان

»م. امید ِ« خود مان هم تقریباً بی ســروصد ا گذشــت و ما که 
محل کارمان، بَِر خیابانی واقع شد ه که به تازگی نامش »اخوان 
ثالث« شد ه اســت، کم لطفی کرد ه ایم اگر د ر پیشنهاد  هفته 
حرفی د رباره او و آثارش نزنیم. البته توقع ند اشته باشید  حتماً 
یکی از مجموعه های شعرش را معرفی کنیم. برای همین چند  
ســطری د رباره ویژگی های اشعارش می نویسیم و بعد  همین 
چند  خط را بهانه می کنیم برای معرفی اثر متفاوتی از اخوان: 
»اهل فن می گویند  از مهم ترین ویژگي هاي شعر مهد ي اخوان 
ثالث، روایي بود ن آن هاســت؛ اما آنچه به شــعرهاي روایي او 
برجستگي ویژه اي مي بخشد  و آن را از آثار شاعران معاصرش 
متمایز مي سازد ، شیوه ها و شگرد هاي او د ر روایت است... د ر آثار 
او بیش از آنکه شعر د ر خد مت روایت د استاني قرار گرفته باشد ، 
عناصر د اســتاني و روایي به خد مت شعر د رآمد ه اند «. با توجه 
به این مقد مه طوالنی پیشنهاد  ما خواند ن آثار د استانی اخوان 
ثالث است، چون شاعر خواسته توان د استان نویسی اش را هم 
محک بزند . او از این د استان ها به عنوان »ناپرهیزی ها« یاد  کرد ه 
است. »د رخت پیر و جنگل«، »پیر و پسرش« و »مرد  جن زد ه« 
سه اثر د استانی این شاعر سرشناس هستند . البته همان طور 
که گفتیم توقع ند اشته باشید  همان قد ر که اشعار اخوان ثالث 
می تواند  شما را مجذوب خود  کند ، د استان هایش هم بتوانند ، 
بخصوص اینکه برخی ها گفته اند  اخوان ثالِث نویسند ه، از زمین 

تا آسمان با اخواِن بزرگ و شاعر فرق می کند !

افسانه ای که مار بر د وش د ارد 
  افســانه ها هر چقد ر هم قد یمی باشند ، کهنه و تکراری 
نمی شوند . حتی اگر افســانه ضحاک مارد وش باشد  که از 
د وران ابتد ایی آن را د ر کتاب های د رسی د ید ه ایم و قصه اش 
تا ســال ها بعد  رهایمان نکرد ه و هــر از چند ی به بهانه ای 
و مناســبتی آن را مــرور کرد ه ایم. بر فــرض اگر از جمله 
آن هایی باشید  که افسانه ضحاک مارد وش برایتان تکراری 
شــد ه، این نکته را نمی توانید  کتمان کنید  که یک ُحسن 
هنرهای نمایشی یا سینما این است که می تواند  قصه ها و 
د استان های تکراری را جوری روایت کند  تا شما برای مرور 
نمایشی یا تصویری این قصه کهن، وسوسه شوید . حکایت 
تئاتر »افســانه مارد وش« د ر مشهد  نیز همین ماجراست. 
البته اگر این قد ر که گفتیم هنوز شــما را وسوسه نکرد ه تا 
د ر سالن اصلی تئاتر شهر مشهد  به د ید ن این نمایش بروید ، 
اینها را هم اضافه می کنیم، شاید  افاقه کند : نمایش »افسانه 
مارد وش« به نویسند گی منوچهر اکبرلو و کارگرد انی محمد  
جهانپا، روایتی د ید نی از د اســتان »ضحاک« د ر شاهنامه 
فرد وسی اســت. د ر این نمایش حد ود  10 بازیگر به ایفای 
نقش پرد اخته اند  و 20 نفر د یگر هم  بازیگران گروه فیزیکال 
آن هســتند . برای کارهای پشت صحنه، طراحی حرکات، 
آهنگ سازی، طراحی صحنه و... بیشتر از 40 نفر د یگر هم 
تالش کرد ه اند  تا »افسانه مارد وش« با تهیه کنند گی کانون 
پرورش فکری کود کان و نوجوانان خراسان رضوی به روی 

صحنه برود .

پد ر خواند ه یانگوم
 »ناصر احمد ی« شــاید  بیشــتر از اینکه د وبلور بود ه باشد ، 
گویند ه خوش صد ا و توانای خبر راد یو بود . منتها ممکن است 
من و شما و خیلی از مخاطبان امروزی راد یو و تلویزیون با وجود  
بارها و بارها شــنید ن صد ای او، خــود ش را تا پیش از مرگش 
نشناخته باشیم. ناصر احمد ی که به گفته خود ش سال 1346 
بــا د عوت محمود  قنبری و کمک ایرج نوذری وارد  حرفه د وبله 
شد ه بود ، گویا همان کسی است که د ر سال های نخست پیروزی 
انقالب، اطالعیه ها و اعالمیه های صاد ر شــد ه از سوی امام)ره( 
فقط با صد ای او از راد یو پخش می شــد . مرحوم احمد ی د رباره 
حضورش د ر راد یو گفته است: »یاد م می آید  اولین بار که اسمم 
را د ر راد یو نوشتم، پرسش نامه ای به د ستم د اد ند  که د وست د ارم 
چند  ساعت د ر راد یو باشم و چقد ر د ستمزد  بگیرم؟ من د ر جواب 
این سؤال نوشتم 24ساعت کار می کنم، آن هم به طور مجانی«!

چون »احمد ی« د ر فیلم و سریال های مختلف به جای بازیگران 
نقــش مکمل حرف زد ه اســت، خیلی از فیلم و ســریال های 
تلویزیونی و غیرتلویزیونی را می توان به بهانه د رگذشت او پیشنهاد  
کرد . البته منظورمان از ســریال »جواهری د ر قصر« نیست که 
احمد ی د ر آن  به جای پد رخواند ه یانگوم حرف زد ه بود . صد البته 
»هشد ار برای کبرا 11« هم که هنوز پخش می شود  منظورمان 
نیست و اصوالً سریال ها پیشنهاد های خوبی برای د وباره د ید ن 
به حساب نمی آیند . بنابراین می ماند  فیلم هایی قد یمی تر مانند : 
»مظنونین همیشگی« و »ارباب حلقه ها« که ارزش د وباره د ید ن 

و گشتن د نبال صد ای مرحوم »احمد ی« را د ارد .

کتاب آه
  هنوز چند  روزی تا ُمحّرم راه اســت، ولی حال وهوایمان 
مثل هر سال، کمی ماند ه به این ماه، ُمحّرمی شد ه. پس اجازه 
بد هید  پیشــاپیش شما را هم د عوت کنیم به مقتل خوانی. 
البته حواســمان هست که بسته به حال وهوای »+روایت«، 
مقتلی که معرفی می کنیم، باید  روایتی به خصوص د اشته 

باشد .
بنابراین شــما هم اگــر عالقه مند  به خوانــد ن روایت ها و 
د استان های ناب و د ســت اول د رباره واقعه کربال هستید ، 
جز مقتل های قد یمــی و روایت های معتبر برخی از آن ها، 
گزینه د یگــری ند ارید  مگر اینکه به »کتاب آه« متوســل 
شوید . نویسند ه که نه، به قول خود  کتاب، ویرایش کنند ه آن 
»یاسین حجازی« است که تالش کرد ه با روایتی امروزی تر، 
همان کتاب و مقتل »نفس المهموم« نوشــته شیخ عباس 
قمی را بازخوانی کند . بنابراین اگر شــما هم اد بیات و نثر 
کتــاب محکم و معتبر »نفس المهموم« را نمی پســند ید ، 

می توانید  »کتاب آه« را بخوانید .
یاسین حجازی د ر مقد مه کتاب نوشته است: »د ر بازخوانی، 
خــط حاد ثه را پررنگ تر کرد م ...  پاراگراف ها را نگاتیوهایی 
فرض کرد م که با حفظ ترتیب و ضرباهنگ و تعلیق بایست 
به هم می چسباند م و همه فکر و ذهنم این بود  که صفحات 
برای خوانند ه راحت و بی وفقه ورق بخورد  ... و قد مت متن، 
خوانند ه را ســر ذوق بیاورد ، نه آنکه مثل همیشــه اسباب 

د ست اند از و فاصله گرفتن او از کتاب شود «.

  ارد شیر رستمی| مــن بارها 
این حرف ها را بیان کرد ه ام، اما 
بازهم می خواهــم تکرار کنم و 
به خود مــان نهیب بزنم، چراکه 
ایــن روزها نمی فهمیم  انگار ما 
د اریــم چطور زند گــی می کنیم. 
زیاد  غذا می خوریم و نمی د انیم چه 
خورد ه ایم. زیاد  می پوشیم و نمی د انیم 
چه پوشید ه ایم. از همه چیز زیاد  د اریم، 
ولی نمی د انیم چه د اریم. ما د ر ترافیک 
هجوم همه چیز قرار گرفته ایم و انسان 
را از د ســت د اد ه ایم. انسان د ر وضعیت 
خاصی به ســر می برد . او تنها اســت و 

اذیت می شود .

بچه که بــود م، فکر نمی کــرد م وقتی 
بزرگ شــد م جنگی د ر د نیا رخ بد هد . 
اما جنگ  فعلی د نیــا خیلی پیچید ه تر، 
بد تر و چند  الیه تر از جنگی است که د ر 
د وران کود کی من رخ د اد . آن موقع شما 
می د انستید  با چه کسی می جنگید ، اما 
حاال گروه های متعد د ی جمع شد ه اند ؛ 
مثل القاعد ه، النصره، طالبان، د اعش، بوکو 
حرام. نمی د انم چرا آد م های بد  این قد ر 
راحت د ست به د ست هم می د هند ، اما 
آد م های خوب با هم متحد  نمی شوند . به 
همین د لیل است که وقتی ما از هم د ور 
می شویم، آن ها قوی تر می شوند . منیت 
و نژاد پرســتی و خود خواهی و مرزها ما 
را از همد یگر د ور می کنند  و ما انسان ها 
د ر جهان تنها زند گــی می کنیم. »ما« 
که می گوییم منظورم همه ما انســان ها 
د ر همه کشورهاســت. مــا خود بین و 

خود خواه شــد ه ایم. ما نباید  همه چیز را 
بــرای خود مان بخواهیم، بایــد  با توزیع 
سرمایه و د انش کاری کنیم تا حال همه 
جهان خوب شــود . جهان هم بد ون هیچ 
کد ام از اجزایش جهان نخواهد  بود . برای 
همین است که باید  مرزها و د شمنی ها را 
کنار بگذاریم و جهان را جهان ببینیم. اما 
ما همه چیز را برای خود مان می خواهیم. 
کاش کمی از مطالباتمان کوتاه بیاییم. ما 
خیلی طلبکار شــد ه ایم. ما با اینکه همه 
چیز د اریــم، باز هم می نالیــم و طلبکار 
شــد ه ایم. چقد ر می خواهیم ماشین ها و 
خانه های عجیب و غریب د اشته باشیم؟ 
رسالت انســان این نبود  که د نیا را سطل 
آشــغال امیال و آرزوها و خواســته های 

خود ش کند .
چقــد ر از غبــاری که تنفــس می کنیم 
اطالعــات د اریــم؟ از آبی کــه آلود ه اش 

کرد ه ایــم خبــر د اریــم؟ چه کســی از 
پرند ه هایی که د ر اقیانوس ها پالســتیک 
می خورند  و می میرند  ســراغی می گیرد ؟ 
ما د اریم با زمین چه کار می کنیم؟ اوضاع 
امروز جهان از د یروزش بد تر شــد ه است. 
انیشتین می گوید  انسان به اند ازه د انشش 
رشد  نکرد . یعنی انسانیت عقب ماند ه، اما 

د انش جلو رفته است.
جالب است که ما د رباره زباله د ر تاریخمان 
روایت د اریم. بایزید  بسطامی از روستایی با 
کاروان گذر می کرد  که د ید  فاضالب شهر 
بیرون زد ه و آنجا را کثیف کرد ه است. اهالی 
کاروان به او می گویند  تو که با د ار و د رخت 
حرف می زنی. می خواهی بــا زباله ها هم 
حرف بزنی؟ می گوید  بله، شــما بروید  من 
به شما می رسم. بایزید  بعد  از فاصله ای به 
کاروان می رســد  و وقتی از او می پرسند : 
»زباله چه می گفت؟« جواب می د هد : آن 

زباله ها گفتند : »ما آب و نان و پنیر و سبزی 
و کشمش بود یم. تنها چهار پنج ساعت با 
انسان زند گی کرد یم و این گونه شد یم«. این 
حرف 1800 سال پیش د رباره خود بینی و 
خود خواهی انسان گفته شد ه است. امروز 

که وضع هزارها برابر بد تر است.
اد بیــات غنی ما به مــا می گوید  هرچه به 
جهان بد هید ، همان را به شما برمی گرد اند . 
اگر زباله بریزید ، ذهــن و زند گی تان آلود ه 
خواهد  شد . هیچ موجود ی جز انسان زباله 
نمی سازد . پس اگر می خواهیم د نیا را بهتر 
کنیم باید  هد ف، مسیر و انتخاب هایمان را 

عوض کنیم.
شاعر می گوید : »تا زمانی که جای پایمان 
را عوض نکرد ه باشــیم/ خورشید  پشت 
همین کوه خواهد  تابید / بیا به راه بیفتیم/ 
و مطمئن باشــیم فــرد ا از آِن کود کانی 
خواهد  بود  که د ر راه به د نیا آمد ه اند / و ...«. عباس، جوِن ننه برگرد . ننه د یگه نا ند اره. از بس گریه 

کرد ه اشک چشاش خشکید ه. د کتر برد م میگه نمره 
یاد ته  یعنی چی.  مید ونی  کرد ه.  رد   چهارم  چشاش 

گفتن آب مروارید  د اره، شد ه آب سیاه.
عباس اگه ننه نبینه، اگه کور بشه، به خد ا تا زند ه ام 

نفرینت می کنم.
اون از آقاجون که اون قد ر پی رضایت کوچه به کوچه 
د نبال شاکیا گشت تا آخر یه روز سر چهارراه خراسون 

د ستشو گذاشت رو قلبش و گفت د یگه نمیکشه.
عباس، آقاجون َمرد  بود .

تحملش طاق شد .
رفت.
ُمرد .

.
عباس، ننه فرق د اره.

من و اعظم، اصالً من به د ََرک، اعظم د م بخته. د یشب 
انگار همو  زهرا خانم گفت احمد شون اعظمو د ید ه، 
نشو. قسم حضرت عباس  غیرتی  بیخود م  میخوان. 
معلوم  آزمایش،  مواد  خط کشید ه. میرن  د ور  خورد  

میکنه پاکه یا نه.
.

همین امروز پاشد م رفتم پیش جمیله خانم. جمیله 
بند اند از. د ستش سبکه. استخاره ام میگیره. گفتم یه 
تسبیح برامون بگرد ونه. عباس، به جون خود م مهره ها 
جفت اومد . جمیله قسم قرآنو بیخود  نمیخوره، قسم 

قرآن خورد  که قراره وضعمون فرق کنه.
عباس، می د ونی چند  ساله خونه یه روزم رنگ خوشی 
به خود ش ند ید ه. سه سال پیش بود  عروسی سمیه رو 
تو خونه ما گرفتن. سمیه یاد ته که. د ختر حسن شاطر.
شاطر اومد  به آقاجون گفت مرد ونه رو بند ازن خونه ما. 
هم حیاط د اریم هم حالمون بزرگتره. آقاجون خند ید  
و گفت خونه ما و شما ند اره، سمیه شما هم د ختر ما. 

عباس، شبش من د ید م آقاجون گریه می کرد  می گفت 
خونمون بچه مرد مو میفرسته خونه بخت به خود مون 

میرسه میشه مجلِس ختم و هفت و چهل.
.

عباس تو فرق د اری.
تو بچه خلف آقاجون بود ی. ینی هنوزم هستی.

عباس تو برگرد  به خد ا برات زن میگیرم پنجه آفتاب،
از فهیمه بهتر...

 # نویسند گی
 # د استان

می گرد م،  می گرد م،  خود م،  تو  میرم  وقتایی  یه 
می گرد م یه آرزویی پید ا می کنم که نشه بهش رسید . 
گند ش  می کنم،  ُگند ش  میارم  می چسبم.  همونو 
می کنم گند ش می کنم. اون  قد ر که د یگه اگه برسم 

بهش هم نمیتونم نگهش د ارم.
.

یاد م میره تا د یروز اصالً نمی د ید مش. یاد م میره اصاًل 
این آرزوی من نبود ه. انگار د لم میخواد  همیشه یه 
وقتایی هم  یه  نرسم.  بهش  که  باشم  د اشته  چیزی 
چیزایی که د ارمو از قصد  از د ست مید م. انگار سرم 
د رد  میکنه که یه جوری حال خود مو بگیرم. انگار د لم 
میخواد  که د لم گرفته باشه همیشه. همین جوری د لم 
می گیره. شبا نمی خوابم. میرم قد م می زنم. بعد  میام 
فکر می کنم بهش که اگه د اشتمش چی می شد . آن 
قد ر لحظه های قشنگ تجربه می کنم که انگار هست.

.
خالصه که گاهی فکر می کنم این موزیک قشنگارو 

من سفارش د اد م بخونن براش.
.

می خوابم. می بینم د اریم قد م می ز نیم. می پرم. بازم 
می چرخم،  شهرو  کل  باز  گرما  تو  میرم  شد ه.  ظهر 
کوچه ها رو حفظ می کنم که شب تو خوابم گم نشیم. 

.
اون  بین  اون ور د ریاچه،  پید ا کرد م  نیمکت د نج  یه 
د رختا، ولی اون این حصار سبز بلند ا رو نمیتونه بپره.

.
این د فعه که خواست بیاد  تو خوابم قراره د یگه اون 
هم  من  نپوشه.  طوسی اش  لباس  با  رو  زرد ه  شال 
این لباس سفید ه رو د یگه نمی پوشم. خیلی زشته، 
د وخته  آستیناشو  سر  بود ه،  ناشی  هم  خیاطش 
پشتش، آد م نمیتونه توش تکون بخوره. میخوام کت 

شلوار بپوشم.
خوشش میاد  کت شلوار!

.
قراره بریم اسپرسو بخوریم و براش حافظ بخونم!

پ.ن: د ارم تمرین می کنم بنویسم.

 # جد ی_نگیرید 
 # د روغ_بود 

 # د استان_کوتاه
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منفی روایت

جگرمان می سوزد 
برقی،  اره های  ُزمخت  راد |صد ای  کیان   
که  د رخت هایی  بــاری،  کامیون های  تِرتِر 
روی د وش کارگران حمل می شــوند  و انبوه 
کامیون هایی که بار د رخت د ارند . این تراژد ی 
مشترک میان »ارسباران« و »آمازون« است؛ 
حکایت غمگنانه ای که فعاالن محیط زیستی 
می گفتند  بزرگ ترین آفتی است که به جان 

جنگل ارسباران و آمازون افتاد ه است.
»آتش« اما حکایت د یگری د ارد ؛ حکایتی 
غریبانه تر از اره هایی که گاه و بی گاه، مثل 
خوره به جان جنگل ها می افتند . حکایتی 
که د رست وقتی خیال می کنی آفتی بد تر 
از اره ها وجود  ند ارد ، سر و کله اش از ناکجا 
آباد  پید ا می شود  و د ر عرض چند  روز، چنان 
که  می کند   خاکستر  و  می سوزاند   می زند ، 
انگار اینجا از همان روز اول خلقت برهوت 
بود ه است. زمین های سوخته، می شوند  عین 
فرزند  ناخلفی که نیمه شب با بوی سیگار به 
خانه برمی گرد د  و جگر ماد رش را می سوزاند . 
حاال نه اینکه ما حکم ماد ر را برای زمین های 
سوخته د اشته باشم، اما جگرمان حق د ارد  
بسوزد  وقتی می فهمیم جنگل های ارسباران 
به خاطر آتش ســوزی، د یگــر هیچ وقت 
نمی توانند  ثبت جهانی شوند  یا آتش سوزی 
د ر آمازونی که بیش از 20 د رصد  اکسیژن 
کــره زمین را تأمین می کنــد ، روز به روز 
گسترد ه تر می شود . حاال این وسط مسئوالن 
د ائم بگویند  مأموران محلی حتی بی سیم هم 
ند اشته اند  چه برسد  به تجهیزات مقابله با 
آتش سوزی و کارشناس ها هم بگویند  اگر 
امکانات د اشتیم، همان روز اول آتش سوزی 
ارســباران را مهار می کرد یم. سازمان های 
محیط زیستی برزیل اعالم کنند  آتش سوزی 
آمازون د ر نتیجه سیاست د ولت برزیل د ر 
تبد یل جنگل به زمین های کشاورزی ایجاد  
شد ه است. از آن طرف »مکرون« جنگل های 

آمازون را بکند  ابزاری برای عقد ه گشــایی 
سیاسی علیه د ولت برزیل و رئیس جمهور 
برزیل هم از طرف د یگر روی د ند ه لج بیفتد  
و بگوید  آتش سوزی آمازون ربطی به سایر 
د ولت ها ند ارد ، چون د ر خاک برزیل رخ د اد ه 

است!
مکرون همچنان بر علیه رئیس جمهور برزیل 
توییت می زند ...رئیس جمهور برزیل می گوید  
سازمان های محیط زیستی برای توطئه علیه 
د ولتش، آمازون را آتش زد ه اند ...مسئوالنمان 
از زیر بار مســئولیت آتش سوزی ارسباران 
شــانه خالی می کنند ...اهالی سیاست یقه 
همد یگر را گرفته اند  و... . ارسباران و آمازون 
اما د ر میان این د عواها همچنان می سوزند  و 

جزغاله می شوند ، عینهو جگِر ما.
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فیلم - مکان

 مرجان جاود انی| شاید  کمتر کسی بعد  از د ید ن 
برنامه  بگیرد   تصمیم  »جن گیر«  یا  »آنابل«  فیلم 
سفری تنظیم کند  و یک شب را د ر لوکیشن این 
فیلم ها بگذراند ! »ماهی و گربه« شهرام مکری اما 
انگار با وجود  پالن های مرموزش موفق شد  ه د ریاچه 
»سقالکسار« را به مرکز توجه گرد شگران مبد ل کند .

 رستورانی با گوشت انسان!
یاد د اشت ابتد ای فیلم از رستورانی حکایت د ارد  
انسان ها  از  تأمین گوشت منو غذایش  برای  که 
استفاد ه می کند )!( و همین چند  جمله کافی است 
اتفاق  بینند ه همواره هیجان زد ه، منتظر یک  تا 
بسته ای  نمایی  و  کامبیز  صورت  د وربین  باشد . 
از جنگل زیبای اطراف د ریاچه را نشان می د هد  
د ریاچه  سمت  به  کامبیز  با  تا  است  منتظر  و 
تصور  پرویز  گرفته.  مه  را  د ریاچه  کند .  حرکت 
می کند  کسی وسایلش را جابه جا کرد ه و جعبه 
پا  گویی  که  کیفش  شد ه.  ناپد ید   فانوس هایش 
د رآورد ه، جلوتر از چاد رش افتاد ه. از پشت چاد رها 
صد ای پا می آید . پرویز سعی می کند  اسم همه 
شرکت کنند گان د ر مسابقه پرواز باد باد ک را ثبت 
کند  تا مثل سال گذشته که یک د ختر مفقود  
شد ، اتفاق بد ی نیفتد ! پروانه د نبال پیرمرد  برای 
باز کرد ن شیر فلکه د ر د ل جنگل می رود . رفتار 
مشکوک پیرمرد  هر لحظه د لهره بینند ه را بیشتر 
می کند  و د رست جایی که پیرمرد  چاقوی پروانه 
را برای باز کرد ن د رِ محفظه می گیرد ، د وربین به 
د نبال شیطنت است، اما روال عاد ی د استان طی 
می شود  و... د وربین »ماهی و گربه« د ر نقش یک 
راوی است که ما را با خود  به تماشای منظره ها و 

د استان های د ریاچه می برد .

 د ریاچه ای پر از رنگ های جذاب
»ماهی و گربه« با چرخید ن به د ور د ریاچه، چرخش 
روزگار را به یاد م می آورد  و این چرخش امروز موجب 
جذب تورهایی برای کشف راز د ریاچه سقالکسار 
شد ه است. آد رس سقالکسار را د ر 15 کیلومتری 
جنوب رشت باید  جست؛ د ر نزد یکی روستایی با 
همین نام از توابع د هستان الکان. این د ریاچه به 
پاکیزه ترین د ریاچه منطقه مشهور است و تصاویرش 
د ر فصل بهار و تابستان با وجود  پالن های مرموز 

فیلم، پر از ترکیب رنگ های د لنشین است.

 چای د ود ی و چاد رخوابی
از »ماهی و گربه« بگذریم، سقالکسار را که ببینید ، 
ترکیب د ریاچه و مخمل سبز کوه های اطراف، شما را 
به یاد  کارتون های د هه 60 خواهد  اند اخت. د ر میانه 

د ریاچه اما یکی د یگر از زیبایی های مرموز آن خفته 
است؛ خانه ای با سقف نارنجی د ر وسط آب که رمز و 
راز د ریاچه را پررنگ تر می کند . سقالکسار منهای این 
معماها اما، محلی آرام برای اتراق، خورد ن چای د ود ی 
و طبیعت گرد ی است. برای همین اگر اهل چاد رخوابی 
هستید ، می توانید  به آنجا سفر کرد ه و شب را د ر کنار 
د ریاچه سپری کنید . اگر هم قد ری ماجراجو هستید ، 
می توانید  لذت قایق سواری د ر د ل د ریاچه اسرارآمیز 
را هم امتحان کنید . البته ماهیگیری د ر این د ریاچه 
به  هستید   ماهیگیری  عاشق  اگر  اما  است،  ممنوع 
منطقه د افسار بروید  و از آنجا هم د ید ن کنید . این را 
هم بگوییم که سقالکسار از آن مقصد های گرد شگری 
است که همه فصول سال زیبایی های خاص خود ش را 
د ارد . برای همین پیشنهاد  می کنیم »ماهی و گربه« را 
ببینید  و پس از آن لذت سفر به »سقالکسار« را جور 

د یگری تجربه کنید .

سینما، شهرام مکری و رستورانی که گوشت انسان سرو می کند !

میهمانی »ماهی و گربه« د ر سقالکسار

د ر سال های اخیر با د اغ شد ن حضور مرد م د ر 
مناسبت های  به  کم کم  اجتماعی،  شبکه های 
گوناگون طنزها و فکاهه هایی ساخته و د ست به 
د ست شد  که هیچ کس از سازند ه اولیه اش آگاه 
نبود . سازند ه هر کد ام از این فکاهه ها می شود  هر 
کد ام از ما باشیم. ما ولی ناچاریم آن ها را بد ون 
اسم و رسم صاحبشان بیاوریم. شما به بزرگی 

خود تان ببخشید .
 مثل اینکه ایرانی ها از هیچ چی راضی نیستن به 

جز ماه تولد شون!
یه  به  ند ه،  رو  ماد رت  تلفن  جواب  د وبار    شما 
چیزایی فکر می کنه که حتی تو فیلم های »جن گیر« و 

»کانجرینگ« هم اتفاق نمی افته!
موسیقی های  کرد ن  میکس  با    صد اوسیما 
با  کاری  کلیپ های مختلف، یک  رو  د نیا  کالسیک 
موسیقی کالسیک کرد ه که چنگیز با آثار علمی و 
هنری ایران باستان نکرد . مثالً بتهوون گوش بد ی یاد  

افزایش تنش ها د ر خاورمیانه میوفتی، ویولن سوناتای 
موزارت گوش بد ی، یاد  قالیشویی شربت اوقلی میوفتی، 
از باخ هرچی گوش بد ی یاد  خواص زرد چوبه د ر کاهش 
عالیم افسرد گی میوفتی، سمفونی چایکوفسکی هم که 

یاد آور هرمز شجاعی مهره!
  راهنمایی که بود یم، مد یر با برگه های رضایت نامه 
اومد  سر کالس، گفت:»بچه ها برای ارد وی هفته د یگه 
این برگه رو بد ید  والد ینتون امضا کنن و حتماً فرد ا 
بیارید «. نیم ساعت بعد  اومد ، گفت: »تاریخ و زمان ارد و 
اشتباهه. برگه ها رو تحویل بد ید  تا برگه های جد ید  رو 

بد یم«  نصف برگه ها، امضا شد ه بود !
 بازم خوبه با این قیافم پولد ار نشد م، وگرنه همه 

می گفتن ببین خد ا پولو به کیا مید ه!
 ولی فکر کنید  خبر رفتن خیابانی به شبکه های 
حیات  مستند ِ  راوی  و  خیابانی  بود   واقعی  خارجی 
وحش د ر شبکه نشنال جئوگرافیک می شد . احتماالً 
می شنید یم که »یوزپلنگی که آهو می خورد ، قطعاً 

گوشتخوار است«. »سرعت شیر از گورخر بیشتر است، 
نمی کند «.  کم  گورخر  ارزش های  از  چیزی  این  اما 
»غزال آفریقایی نسبتی با غزاِل فوتباِل آسیا ند ارد ، 

خصوصاً با عزیزی شون!«
 بعد  مد یرعامل های ایران خود رو، قوه قضائیه سراغ 
د و مد یرعامل سابق سایپا هم رفت و اونا هم بازد اشت 
شد ن. پیشنهاد  می کنم یکی از مجازات هاشون این 
باشه که د ر گرم ترین ساعات روز سوار پراید شون کنن 
بفرستنشون تو جاد ه هایی که شیب تند  و د ره د اره، 

پول ماشین هم پنجاه برابر باهاشون حساب کنن.
 د هه شصت اینجوری بود  که یه بچه می آورد ن 
تا یه کم بزرگ می شد  و لباسا براش کوچیک بود ، با 
خود شون می گفتن »عه لباس هاش حیفه هنوز نوعه، 

یه بچه د یگه بیاریم اینا استفاد ه بشه«.
 علیرضا جهانبخش برای سومین هفته متوالی تو 
18تای برایتون نیست! کاش باشگاه براش سالن بگیرن 

تا فوتبال یاد ش نره. برا تیم ملی می خوایمش.

پلنگی که آهو می خورد ، قطعًا گوشتخوار است! یوز

به بهانه یک فیلم یا رمان

 د ر این ستون

هر هفته یک ماکن برای سفر معرفی می کنیم

فکاهه های مجازی


