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یعنی  است.  پیچیده  واقعاً  سیاسی  علوم 
همان قدر که تحلیل هایش صبح به صبح در 
تاکسی ها به روز می شود، اصطالحاتش هم هر 
چند وقت یک بار تغییر می کند. مثالً همین 
واژه »فعاالن معدنی« که سمانه پاکدل هنگام 
تحلیلش از آخرین اوضاع سیاسی کشور به 
جای کلمه »فعاالن مدنی« به کار برده، آن قدر 
گسترده است که از کارگران شرکت های تولید 
آب معدنی گرفته تا کارگران معدن را شامل 
می شود. حتی می گویند که »لنین« هم سر از 
خاک برداشته و نعره می زند که چرا دفاع از 

حقوق فعاالن معدنی به فکر خود ما نرسید؟
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فراموشی سپرده شده اند. کسی چه می داند که 

 در این سال ها فراموش 
سیقی

ر مقام مو
ه مقدا

چ

د. ما در 
و از پدری به پسری نرسیده ان

شده اند 

ستیم.
ی مان ه

سیق
ش کردن مو

حال فرامو
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کرده ایم فراموش 
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دوب

ه واویالست. 
وگرن

دسـتــالف

درخشان تر  صفوی  نواب  حسام  کارنامه 
از چیزی است که فکرش را بکنید. مثالً ادعا 
می کند یک بار کمپانی »برادران وارنر« برای 
پاپیچش  پریسلی«،  »الویس  نقش  در  بازی 
با  هم  »فارسی1«  ماهواره ای  شبکه  و  شده 
پیگیری های او تعطیل شده است! نواب صفوی 
اما در جدیدترین دستاورد هنری اش، تصویر 
خودش را به جای چهره حضرت عباس)ع( روی 
نقاشی معروف استاد فرشچیان فتوشاپ کرده و 
البد باید منتظر بمانیم تا چند صباح دیگر اعالم 
کند نقاشی اصلی همین نسخه ای است که در 

صفحه اینستاگرام او منتشر شده!

گافش،  جدیدترین  در  علیفر  سرهنگ 
لوانته،  تیم  بازیکنان  اسامی  خواندن  هنگام 
»سیدجالل حسینی« را هافبک این تیم معرفی 
کرده و بعد هم در توجیه اشتباهش گفته که 
»سایت های خارجی سیدجالل را بازیکن لوانته 
این  معتقدیم  ما هم  کرده اند!« حاال   معرفی 
اشتباه کامالً سهوی بوده. اصالً شما خودتان 
روزی سه مرتبه عربده بکشید »توی دروازه«. 
آن وقت می بینید در اثر شکست دیواره صوت 
و فحش های اطرافیان، حافظه تان دچار مشکل 
شده و اسم پدرتان را هم فراموش می کنید، چه 

برسد به اسم هافبک تیم لوانته.
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آفتابه تزئینی مادربزرگ
قبالً می گفتیم رقابت کافی شاپ ها در 
خاص بودن طوری باال گرفته که حتی 
ممکن است یک نفر آفتابه مادربزرگش 
را برای هرچه خاص تر به نظر رسیدن، 
آویزان کند به دیوار کافه. این ماجرا اما 
حاال گویا به دکور برنامه های تلویزیونی 
هم سرایت کرده و طراحان برای خاص تر 
شدن، خودشان را به زمین و آسمان 
می زنند. درست مثل طراح دکور برنامه 
»به خانه برمی گردیم« که عکس یک 
پیرزن مثالً روستایی را به دیوار استودیو 
چسبانده، اما حاال مشخص شده که 
تصویر روی دیوار، محسن تنابنده
با گریم زنانه در فیلم »ابله« است!

گاف 17 ساله تلویزیون!
مدیرعامل شبکه ملی ناشنوایان می گوید ما 

اصاًل زبان مترجم های صداوسیما را نمی فهمیم!

  م.ظرافتی | همه چیز شاید از اخبار ناشنوایان 
راه  پای  کم کم  بعد  و  شد  شــروع  یک  شبکه 
برنامه های  بقیه  به  ناشنوایان  زبان  مترجم های 
تلویزیونی هم باز شد؛ خانم هایی که تصویر ریزشان 
گوشه تصویر پر بود از حرکات سریع سر و گردن 
سرهِم  پشت  جمالت  به  رسیدن  برای  تالش  و 
احسان  ولی  نمی دانم  من  تلویزیونی.  مجری های 
شاهوردی، مدیرعامل شبکه ملی ناشنوایان ایران 
می گوید، همه این ماجراها مال 17سال پیش بوده 
و همان سال ها بوده که راه  پای این مترجم ها به 

شبکه های تلویزیونی باز شده است. 

  نه! واقعاً؟!
راستش را بخواهید تا همین یک هفته پیش همه 
ماها وقتی که این مترجم ها را گوشه تصویر می دیدیم 
یک »خدا پدر بیامرزه« ای نثار جد و آباد همه مدیران 
تلویزیون می کردیم که در این گیرو دار حواسشان 
به همه چیز هست و مثالً نگرانند که ناشنواها هم 
بتوانند اخبار ساعت دو یا سریال پرطرفدار تلویزیون 
را ببینند. هفته پیش اما انتشار یک کلیپ، همه این 
تصورات را نقش بر آب کرد و یکهو دستمان آمد که 
انگار همه این ماجراها یک گاف هفده ساله بیشتر 
نبوده و فقط برای همان مترجم ها آب و نانی داشته 

و بس.

  کلیپ کذایی!
کلیپ مورد اشاره گویا از جلسه »کمپین پیگیری حقوق 
افراد دارای معلولیت« بیرون آمده که با حضور یکی از 
نمایندگان مجلس برگزار شده است. در این جلسه بود 

که احسان شاهوردی، مدیر عامل شبکه ملی ناشنوایان 
ایران، پته تمام قصه مترجم های تلویزیون را روی آب 
ریخت و با کمک یکی از همراهانش، به مسئوالن جلسه 
را  زبان  این  هیچ کدامشان  است  که 17سال  فهماند 
متوجه نمی شوند. شاهوردی گفت: »ما یک روز رفتیم 
صداوسیما، گفتیم این فردی که پایین تلویزیون هست، 
اشاره می کنه، شما تا اآلن پیگیری کردین که به درد 
یک آدم ناشنوا می خوره یا نه؟ اصالً یک فرد ناشنوا 
حرف زدن اون رو نمی فهمه! اگه این نیست، پس اون 

برای چیه؟«
صحبت که به اینجا رسید، همان خانم نماینده و بقیه 
مدیران جلسه هم مثل من و شما تعجب کردند که 
آقا احسان دارد شوخی می کند یا قضیه واقعاً جدی 
است. برای همین آنچنان که کلیپ نشان می دهد، 
پرسیدند: »یعنی شما واقعاً متوجهش نمی شین؟!« و 
مدیرعامل شبکه ملی ناشنوایان دوباره گفت: »واقعاً 

متوجه نمی شیم!«

س هفته
عک

ریم... 
فراموش کا

ن رفته...
از یادما

رباره آنچه 
چند مرثیه د



ما رسانه ها واقعاً عجولیم. تا حدی که در ماجرای 
شفافیت آرای نمایندگان، نماینده هایی مثل 
»پروانه سلحشوری« را بابت مخالفتشان با این 
طرح به صالبه کشیدیم. غافل از اینکه منظور 
خانم نماینده این بوده که باید »طرح شفافیت 
آرا« را بومی سازی کنیم. گواهش هم فیلمی 
که نشان می دهد خانم سلحشوری چادر یکی 
از نماینده ها را کنار می کشد تا رأی او را شفاف 
کند. فقط مشکل اینجاست که برای اجرایی 
هم  را  مرد  نمایندگان  باید  طرح  این  کردن 
موظف به پوشیدن چادر کرده و چند نفر را به 

عنوان »چادر کنار زن« استخدام کنیم.

دقیقاً در همان روزهایی که حواس خیلی هایمان 
جرم  به  هم  زیرآبی  دختر  بود،  آبی  دختر  به 
احتکار دارو، دستگیر و محاکمه شد. البته ما 
هنوز معتقدیم تا روشن شدن ابعاد کامل پرونده 
»شبنم نعمت زاده« نباید زود قضاوت کرد. شاید 
به این خاطر که تقریباً تمام مفسدان اقتصادی 
بوده اند،  مرد  شیخ االسالم-  مرجان  جز  به   -
دختر وزیر سابق خواسته ثابت کند زن ها هم 
می توانند مفسد اقتصادی باشند. یعنی اصاًل 
ماجرای احتکار دارو از ریشه و بنیان اعتراضی 
و کامالً مدنی بوده است. یک چیزی تو مایه های 

»چهارشنبه های اختالسی«.

بولتون  جان  به  »دیشب   
زارع|  مهدی 

خبر دادم که دیگه به خدماتش توی کاخ سفید 

نیاز نداریم. من با بسیاری از پیشنهادهای او به 

شدت مخالفم، بقیه هم توی تیم من همین نظر 

رو دارن و بنابراین از بولتون خواستم که استعفا 

بدهد... از جان ممنونم. هفته آینده یک مشاور 

امنیت ملی دیگر معرفی خواهم کرد«. ترامپ با 

این توییت تقریبًا به همه آنچه در سال های اخیر 

از جان بولتون توی ذهن ما مانده بود، خاتمه داد. 

اما گویا این توییت ترامپ به مذاق بولتون خوش 

به گوشی  او هم دست  به همین خاطر  نیامد و 

رئیس جمهور  به  دیشب  »خودم  نوشت:  و  شد 

گفتم می خوام استعفا بدم، ولی او گفت اجازه بده 

فردا درباره این موضوع حرف بزنیم«؛ ادعایی که 

بعد هم در یک برنامه زنده تلویزیونی تکرار شد؛ 

جایی که بولتون به مجری فاکس نیوز توییت زد 

که »بذارید شفاف سازی کنم، من استعفا دادم«.

که  بود  توییتری  استعفای  و  اخراج  این  از  پس 

وارد  نفر  دو  این  اختالفات  درباره  گمانه زنی ها 

در  نیویورک پست  و  شد  آمریکایی  رسانه های 

گزارشی درباره ریشه اختالف ترامپ و مشاورش 

نوشت: »ترامپ برنامه داشته است در مقابل ایران 

عقب بکشد و درباره تحریم های ایران دوباره فکر 

نرمش شده است«.  این  مانع  بولتون  ولی  کند، 

ترامپ اما در یک کنفرانس خبری روایت دیگری 

خوب  مذاکره  یک  »بولتون  گفت:  و  داد  ارائه 

این آقای  به هم زد.  با کره شمالی رو  هسته ای 

سرسخت، مسئله رو به نحوی به کره شمالی القا 

بسازیم«.کرد که انگار ما می خواهیم از ُکره یک لیبی دوم 

رفت وآمدهای  باز  اما  هم  ماجراها  این  از  پس 

وارد  هم  سناتورها  و  کرد  پیدا  ادامه  توییتری 

این  از  بعد  فلوریدا  سناتور  مثاًل  شدند.  دعوا 

اتفاق توییت زد: »فقط یک کلمه خطاب به دونالد 

بولتون  جان  بگم  باید  ونزوئال...  درباره  ترامپ 

نسبت به دولت فعلی ونزوئال واقعًا مواضع محکمی 

چرخش  یک  در  بار  این  ترامپ  اما  داشت...«، 

محسوس توییت زد: »مواضع من از بولتون خیلی 

محکم تر بود. راستش رو بخوای اون من رو عقب 
نگه می داشت«.

حاال اینکه سرانجام 
بولتون جلو نرمش 

ترامپ را گرفته یا جلو 
سختگیری اش را، 

چیزی است که هنوز 

نمی دانیم. اما چیزی که 

می دانیم این است که 

آقای »سبیل« دیگر در 

کاخ سفید کار نمی کند 
سابقش.و برگشته سر کار 

ینگه دنیا3

از زمانی که آرمان زرین کوب، تهیه کننده 
شدن  جوان  به  واکنش  در  ستایش  سریال 
شخصیت اصلی در فصل سوم این سریال گفته 
است: »به نظر ما این گریم خیلی باورپذیر است 
و ستایش جوان نشده بلکه به آرامش رسیده«، 
تمام معادالت منتقدان سینمایی جهان به هم 
ریخته است. تا پیش از این مصاحبه، قوی ترین 
نظریه مطرح شده توسط کارشناسان این بود 
ایران  باتن«  »بنجامین  ستایش،  احتماالً  که 
است! بنجامین باتن را هم که حتماً دیده اید. 
شخصیت  که  هالیوود  معروف  فیلم  همان 

اصلی اش با گذر زمان جوان تر می شود. 
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سفیران گویای داورزن! 
در ارتباط با پست توییتری یکی از 

فعاالن رسانه ای، دو تئوری مطرح است؛ 
نخست اینکه مسئوالن داورزن احتماالً 

سفیران گویای این شهر در نقاط مختلف 
ایران هستند که برای کسب تجربه در 
نقاط مختلف کره زمین ساکن شده اند 
تا بعدها تجربه و دانششان را به شهر 

داورزن انتقال دهند. دوم هم اینکه 
مسئوالن از مردم شهرشان راضی 

نیستند. به همین خاطر هم به مهاجرت 
روی آورده اند. البته جای نگرانی نیست. 
به امید خدا به زودی مردم کم توقع تری 
را جایگزین می کنیم تا مسئوالن دوباره 

به محل کارشان برگردند.

فته
ت ه

پس

اخراج نشدم، استعفا دادم

  وسط دعوای تلویزیون و بهزیستی
همان ابتدای گزارش گفته شد که این مترجم ها 
17سال پیش جذب تلویزیون شده اند. برای همین 
هم راستش را بخواهید باورش واقعاً سخت است که 
تلویزیون در تمام این سال ها یک بار یک نظرسنجی 
از ناشنواها  تا  درست و درمان برگزار نکرده باشد 
ادا و اصول ها مفهوم هست  این  بپرسد که »االن 

اما در همان  آقای مدیرعامل  نه؟!«  یا 
جلسه ادامه داد: »17ساله هزینه کرده... 
دستش هم درد نکنه صداوسیما... ولی 
چه  ما  ــوده...  ب اشتباه  اول  از  روشش 
جوری االن صدامون رو برسونیم؟ هر 
کی هم هر چی می گه، اونا می گن: »نه. 
ما تأییدیه داریم!« ما چه جوری صدامون 
رو برسونیم؟ هر نامه ای که بدیم، نامه 
یک  بار  یک  میره.  کجا  نیست  معلوم 
و  آشناییت  طریق  از  گذاشتن  جلسه 

این جور چیزها. دقیقاً تیرماه سال گذشته. وقتی 
این موضوع رو گفتیم، قشنگ دهنشون باز موند 
بوده؟  الکی  این کارها  این 17سال همه  توی  که 
باور نکردن. ما گفتیم باشه. یک کنگره بزرگ توی 
تبریز سال گذشته  برگزار کردیم و صداوسیما رو 
هم دعوت کردیم که بیاین خودتون آمار بگیرین 
و از تمام ناشنوایان هم بپرسین. اصالً ما نمی گیم، 

گفتن باشه. یک نفر از صداوسیما این موضوع رو به 
سازمان بهزیستی گفت. سازمان بهزیستی هم گفت 
هر نظرسنجی درباره معلوالن باید از بهزیستی گرفته 

بشه. مانع گذاشتن...« .

  آخرش چه می شود؟
حاال  شاهوردی  احسان  صحبت های  کلیپ 
همه جا پخش شده. حتماً مسئوالن 
صداوسیما و بهزیستی هم ماجرا را 
تا همین االن  تماشا کرده اند ولی 
هیچ واکنشی از طرف هیچ کدامشان 
نشان داده نشده. حاال باید دید این 
گاف هفده ساله تا کی قرار است 
ادامه پیدا کند. فقط شما اگر از این 
به بعد یک مترجم گوشه تلویزیون 
دیدید، »خدا پدر بیامرزه« هایتان را 

الکی هدر ندهید!
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 روایت »محمدرضا حمیدی« درباره 68 سال زندگی هنری او و برادرانش
که آن ها را به آخرین بازماندگان نقاشی قهوه خانه ای تبدیل کرده است

  محمدرضا حمیدی                        .............

  متولد شهریور 1338 - روستای خارزار فریمان     ....

  پنجم ابتدایی                                                                  

 آرمان اورنگ| ســیمای ساده آدمی که پس از چند دهه هنوز 
خلق و خوی روستایی اش را نگه داشــته و بدون اینکه دفتر و 
دستکی برای خودش دست و پا کند، نشسته یک گوشه کوچک 
خانه ای تاریخی و قلم مو به دست، صبحش را به شب می رساند؛ 
شــاید درســت عین تصویری که حاال باید از مرحوم »حسین 
قوللرآغاسی« در ذهن داشته باشیم؛ آدمی که از دار دنیا، یک بوم 
و سه پایه خواسته و چند قوطی رنگ مختلف... درست برخالف 
جوجه هنرمندهای نوآموزی که صبح و شبشــان در گالری ها و 

کافه های الکچری شهر به هم می رسد.
با اســتاد محمدرضا حمیدی پشــت میز گفت وگوی هشتمین 
»+روایت« گپ می زنیم؛ گپی که ناخواسته روایت گذشته اش پر 
است از جزئیات شنیدنی، اما هر چه به امروز نزدیک  می شود جز 
کلیات ماجراها و اتفاقات چیزی دستگیرش نمی شود؛ درست مانند 
آنچه استاد در خاطر دارد؛ حسرتی از یک گذشته باشکوه و نگاه به 

آینده هنری رو به زوال.

  قصه زندگی شما از کجا آغاز می شود؟
 از روستای خارزار فریمان. من آنجا به دنیا آمده ام. همانجا هم درس 
خوانده ام؛ در مدرسه ای چندپایه با معلمی تندخو؛ معلمی که خیلی ما را 
می زد. این بیشترین چیزی است که از آن روستا یادم هست. ولی خیلی 

زود آمدیم مشهد. 

  چرا؟
 به خاطر اختالفاتی که پدرم با روستایی ها پیدا کرد. نمی دانم سر چه 
قضیه ای بود، ولی گفت دیگر نمی خواهم در این روستا باشیم. برای همین 

همه ملک هایش را فروخت و آمدیم مشهد، محله طالب.

  همه جا شنیده ایم که شما شاگرد برادرتان بوده اید. 
درست است؟

 بله. یادم هست وقتی آمدیم مشهد، به خاطر همان کتک هایی که در 
مدرسه روستا خورده بودم، دیگر نرفتم مدرسه. هر چقدر هم خانواده برای 
رفتن به مدرسه و مکتب اصرار کردند، قبول نکردم. این بود که رفتم کارگاه 
قالیبافی یکی از همسایه ها. تقریباً چهار سال هم قالیبافی کردم. شب ها 
می رفتم اکابر و روزها کار می کردم. اما قضیه نقاشی؛ من آن سال ها خیلی 
به نقاشی عالقه مند بودم. یعنی عشق و عالقه ام فقط نقاشی بود. اصالً در 
اوقات بیکاری دنبال یک تکه کاغذ یا کارتن می گشتم که نقاشی بکشم. 

+روایت
  قصه جـلد| 

4
جالب اینکه کاری هم به این نداشتم که حاال برادرم نقاش است. در ابتدا 
عالقه خودم بود. ولی یک روز خدابیامرز برادرم آمد خانه مان و دید که همه 
در و دیوار پر از نقاشی های من است. این بود که از عالقه من باخبر شد. 
خالصه از پدرم اجازه گرفت که من را هم ببرد سر کارگاه نقاشی. البته پدرم 
اول قبول نکرد. گفت: »خودت که نقاش شدی، بسه! این می خواد تاجر قالی 
بشه... می خواد کارگاه قالیبافی راه بندازه...« برادرم ولی اصرار کرد و همین 
شد که من از روز بعد، قالیبافی را ول کردم و رفتم سر کارگاه نقاشی. از 

همان روز اول هم قلم و رنگ به من دادند و کار را شروع کردم.

  قدری درباره برادرتان بیشتر توضیح می دهید؟ ایشان 
نقاشی را از کجا یاد گرفته بود؟

 سال 1330 مرحوم »استاد حسین قوللر آغاسی« که از بزرگان نقاشی 
قهوه خانه ای بود، در سفری آمده بود مشهد. گویا در همان ایام، برادر من 
هم از روستا آمده بوده مشهد. قضیه سفر برادرم هم این بود که ایشان بقالی 
کوچکی در روستا داشت. خب مردم آن زمان هم وقتی جنسی می بردند، 
پولی که نمی دادند. نسیه می گرفتند تا موقع شیر یا پشم گوسفندها. مثاًل 
قند و چای می بردند تا موقع پشم چینی. خالصه ایشان به عالف های میداِن 
اعداِم مشهد بدهکار شده بود. پدرم هم برای همین، ایشان را کتک زده بود. 
همین هم منجر به آمدن برادرم به مشهد شده بود. خالصه ایشان درست 
همان زمانی که مرحوم قوللر آغاسی آمده بود مشهد، دور فلکه حضرتی، 

دستفروشی می کرد. 

  و چطور این دو نفر با هم آشنا شده بودند؟
 بله. گویا در همان روزها برادرم می رود در یکی از قهوه خانه های اطراف 
حرم تا چای یا غذا بخورد. همان جا هم می بیند که یک نفر مشغول نقاشی 
است. یک روز، دو روز، سه روز... خالصه هر روز می رود تماشا. همین هم 
باب آشنایی مرحوم قوللر آغاسی با برادرم می شود. ایشان از برادرم می پرسد: 
»بچه کجایی؟« برادرم هم ماجرایش را تعریف می کند. بعد هم قرار می شود 
وقتی مرحوم قوللر آغاسی کارش را که تمام کرد، برادرم را بیاورد روستا و با 
اجازه پدرم او را به تهران ببرد. حاال آن موقع هم ماشینی نبوده، ولی به هر 
بدبختی ای که شده، با ماشین، با االغ یا پیاده خودشان را می رسانند خارزار. 
خالصه دو نفری می آیند روستای ما و پدرم موافقت می کند که برادرم برود 

تهران و نقاشی قهوه خانه ای یاد بگیرد. 

  یعنی به طور اتفاقی می شود شاگرد اختصاصی یک 
نقاش مشهور.

مرحوم  تهران شاگردی  در  هفت، هشت سالی  تقریباً  ایشان  بله.   
قوللرآغاسی را می کند. آن موقع شاید سالی یک مرتبه می آمد دهات پیش 
ما. حتی یادم هست دفعه اول، استاد برایش یک دست کت و شلوار خریده 
بود و دهاتی ها که او را می دیدند، می گفتند: »بچه شهری آمده!« )می خندد(

  و ایشان پس از آن سال ها کارش را به عنوان نقاش 
شروع کرد؟

 بله. ایشان برگشت مشهد و شروع کرد به کشیدن پرده های درویشی. 
خب آن موقع درویش خیلی زیاد بود و پرده خوانی هم رونق داشت. خیلی 
درویش ها بودند که می آمدند روستاها؛ آدم هایی که حاال همگی شان فوت 
کرده اند. از همان موقع هم من و برادر دیگرم، شاگرد برادر بزرگمان شدیم. 
برگشت ایشان از تهران هم مصادف شده بود با کوچ ما به مشهد. ایشان 
آن موقع یک کارگاه نقاشی در شیرخوارگاه قدیم نزدیک کارخانه نخریسی 

میـراثـدار

روایت کوتاهی از زندگی استاد محمدرضا حمیدی را در لینک باال ببینید. 
مستند »خیالی نگاری« در سال 93 ساخته شده است.
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راه انداخت. من هم بعد از مدتی شدم شاگرد ایشان. گفتم که از همان روز 
اول هم رنگ و قلم مو دادند دستم. حتی یادم هست ایشان تعجب کرد که 
من همان روز اول کلی طرح کشیدم. خب ایشان هم خیلی اصول کار را به 
من و برادر دیگرمان یاد داد. البته این طور نبود که آموزش مشخصی باشد 
که مثالً پرسپکتیو چطوری است، یا دور و نزدیک یا آناتومی. نه. شاگردی 

کردیم و یاد گرفتیم این ها را.

  ولی هیچ وقت خودتان استاد قوللر آغاسی را ندیدید؟
 نه. وقتی برادرم از تهران برگشت، استاد فوت کرده بود. البته برادرم 

زیاد از ایشان یاد می کرد و از مرام ایشان می گفت.

  چیزی از گفته های ایشان خاطرتان هست؟
یادم هست می گفتند استاد قوللر آغاسی بیشتر مواقع  بله. مثالً   
نقاشی هایش را در خود قهوه خانه ها می کشید. برادرم تعریف می کرد که 
ایشان در آن ایام هیچ  وقت غذایش را تنها نمی خورد و همیشه یکی دو نفر 
از گوشه و کنار جمع می کرد و به قهوه چی می گفت که نفری یک دیزی 
هم برای آن ها بگذارد. یا مثالً برادرم تعریف می کرد وقتی استاد سفارش 
می گرفت و مثالً می خواست محرابی را در یک بنا طراحی کند، می گفت 
بروند دنبال یکی دو تا از طراح های دیگر؛ طراح هایی که کار و کاسبی شان 
کسادتر بود. یعنی به نوعی می خواست از هر کار، نانی هم توی سفره بقیه 
برسد. خب برادر من هم مرام استاد را گرفته بود. برای همین همیشه 
میهمان دار بود. یا اگر کاری سفارش می گرفت، بین دو سه نفر تقسیم 

می کرد.

  گفتید که زمان قدیم درویش ها و پرده خوان های زیادی 
بودند؛ آدم هایی که االن نیستند. این مسئله طبعاً باید روی 

کار شما تأثیر منفی گذاشته باشد.
 خب آن موقع که برادرم کار می کرد، قهوه خانه ها رواج زیادی داشت. 
مثالً یادم هست تمام کاسب کارها، انگشترفروش ها، گچ مال ها، سنگ کارها 
و بقیه شب ها جمع می شدند توی قهوه خانه. مثالً من که سنگ کار احتیاج 
داشتم، می گفتند برو قهوه خانه حاج احمد. یا اگر مثالً انگشتر می خواستم 
می رفتم قهوه خانه. تمام قرار و مدارها هم توی قهوه خانه بود. تهران هم 
آن موقع قهوه خانه های بزرگی داشت. مثالً قهوه خانه ای بود که روزهای 
تاسوعا و عاشورا میزبان تعزیه ها بود و حتی با اسب واردش می شدند. خب 
صاحب های این قهوه خانه ها هم عالقه داشتند به نقاشی های مذهبی یا 
طرح های شاهنامه. برای همین هم کار سفارش می دادند برای کشیدن 
پرده ها. این پرده ها هم می شد دکور قهوه خانه ها و نقال ها هم هر شب از 
روی آن ماجراها را می خواندند. انگار هم دکور قهوه خانه بود و هم پرده 
نقالی. در سال های بعد ولی این رسوم برافتاد. کم کم قهوه خانه ها جمع 
بین رفتند؛  از  آمد. یعنی دیگر صاحبان قهوه خانه  شد و کافی شاپ ها 
آدم های خاصی که دیگر تلشان پیدا نشد. البته حال و هوای آن دوره 
هم فرق داشت. یعنی دیگر زمانه فرق کرد. بعدها هم که تلویزیون آمد و 
بازار پرده خوانی را به  کل کساد کرد. خب نمی شود گفت که این ها روی 
کار ما تأثیر نگذاشته. قطعاً اوضاع اقتصاد ما سخت شده، ولی این طور هم 
نبوده که نتوانیم کارهایمان را بفروشیم. خب من از زمان نوجوانی تا امروز 
به اندازه موهای سرم کار کشیده ام. همه را هم فروخته ام. باالخره این هنر 

هم خواهان خودش را دارد. 

  یعنی در تمام این سال ها، این کار تنها شغل شما بوده؟
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آن موقع قهوه خانه ها رواج زیادی داشت. مثاًل یادم هست 
تمام کاسب کارها، انگشترفروش ها، گچ مال ها، سنگ کارها 

و بقیه شب ها جمع می شدند توی قهوه خانه. مثاًل من 
که سنگ کار احتیاج داشتم، می گفتند برو قهوه خانه 

حاج احمد. یا اگر مثاًل انگشتر می خواستم 
می رفتم قهوه خانه. تمام قرار و مدارها هم 
توی قهوه خانه بود. خب صاحب های این 

قهوه خانه ها هم عالقه داشتند به نقاشی های 
مذهبی یا طرح های شاهنامه. برای همین هم کار سفارش 

می دادند برای کشیدن پرده ها. این پرده ها هم می شد دکور 
قهوه خانه ها و نقال ها هم هر شب از روی آن ماجراها را 
می خواندند. انگار هم دکور قهوه خانه بود و هم پرده نقالی

 اوایل که زن و بچه نداشتم، خب خرجم کم بود و احتیاجی نداشتم 
که حتماً خرجم را دربیاورم، ولی بعد از خدمت که ازدواج کردم، بله، شروع 
کردم به کار جدی. توی خانه کار می کردم و توی تهران هم بازاریابی 
می کردم. همیشه هم کارم مشتری خودش را داشت. البته چند سالی اوایل 
انقالب بازارها تغییر کرد، ولی من همان سال ها هم چهره شهدای انقالب 
و جنگ تحمیلی را نقاشی می کردم. بعد هم یک مشتری پیدا کردم توی 

تهران که 17، 18سال برایش نقاشی قهوه خانه ای می کشیدم. 

  ولی گویا شاگردی ندارید که هنرتان را ادامه بدهد؟
 نه. البته بوده کسی که 6-5 ماه بیاید، ولی کسی نیامده که بماند و 

نقاش شود.

  با وجود این نمی شود به آینده این هنر هم امیدوار بود.
نه. به نظرم این نقاشی رو به زوال است. چرا؟ چون وقتی روایتگر نباشد، 
و  روایتگرها  به  نقاشی  این  بودن  زنده  نیست.  قهوه خانه ای هم  نقاشی 
نقال هاست. نقاش قهوه خانه ای هم که باشد، بدون نقال ها، این نقاشی فقط 

یک کار تزئینی است روی دیوار موزه ها.

  پس باید نگران آینده این 
هنر بود؟

 قطعاً. با فوت همین چند نقاش 
باقیمانده، پرونده همین هنر هم برای 

من  البته  می شود.  برچیده  همیشه 
نگران نیستم. یعنی چرا من باید نگران 

نگران  فرهنگی  متولی های  وقتی  باشم، 
نیستند؟ وقتی میراث فرهنگی 

و ارشاد نگران نیستند؟ البته 
به به نظرم دیگر از دست آن ها 
هم کاری برنمی آید. این کار 

را  خودش  عاشق های 
می خواهد. ولی این کار 

عاشقی  دیگر  حاال 
ندارد. 

میـراثـدار
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بی ادا و اطوار
 مســتند» بانو« که دوشنبه گذشته در تهران اکران شد و 
به زودی در مشــهد و البد شهرهای دیگر هم اکران می شود، 
بیشــتر از اینکه جنبه های حرفه ای ســاخت و سازش توجه 
بیننده ای مثــل من را جلب کند، شــخصیت اصلی و قصه 
زندگی اش، چشم تماشاگر را می گیرد. یعنی در روزگاری که 
شاید خیلی از فیلمسازان ، سوژه هایی مانند زندگی»عصمت 
احمدیان« را نخ نما و تکراری تلقی می کنند و حاضر نیستند 
ریسک ساختن فیلم، سریال یا مستندی درباره  او را بپذیرند، 
رفتن ســراغ سوژه ای که خیلی عادی و پیش پا افتاده به نظر 
می رســد و احتماالً نمی شــود درباره اش حرف تــازه ای زد، 
خودش کم هنری نیست. »بانو« از نخستین دقایق فیلم، شما 
را بی واسطه با قهرمان داستان و هنرمندی اش آشنا می کند، 
جوری کــه فکر می کنید همه قصــه و جذابیت هایش را لو 
داده است. نرسیده به وســط های فیلم اما متوجه می شوید 
کارگــردان دارد آرام آرام بدون توســل به ترفندهای خیلی 
هنری یا ادا و اطوارهای ُفرم گرایانه، ُمشــتش را باز و قصه اش 
را روایت می کند. »بانو« البته با همه خوبی هایش و البته در 
عین استفاده از»ثریا قاسمی« به عنوان راوی و گوینده متن، 
بی عیب و نقص هم نیســت و در پایان، چند »ای کاش« هم 
روی دســت مخاطب می گذارد. مثاًل ای کاش فیلمبرداری 

مستند کمی حساب شده تر بود و از این حرف ها!

بسی  رنج  برد  در  این  30 سال 
 از سالروز تولد »جالل خالقی مطلق« دقیقاً یک هفته گذشته 
اســت، ولی این دلیل نمی شــود که درباره شاهنامه پژوه ایرانی 
حرفی نزنیم. آقای ادیب و پژوهشــگر، 82 سال پیش در تهران 
به دنیا آمده، تحصیالت غیردانشــگاهی را در همین شهر تمام 
کرده و از دانشگاه کلن در رشته های شرق شناسی، مردم شناسی 
و تاریخ قدیم، دکترا گرفته اســت. او از 34 ســالگی در بخش 
مطالعات ایرانی دانشــگاه هامبورگ، فرهنــگ ایران را تدریس 
کرده  اســت. درست اســت که مجموعه مقاالت »گل رنج های 
کهن« و »ســخن های دیرینه« در دهه هــای 70 و 80 او را به 
عالقه مندان ادبیات ایران می شناساند، اما کار ماندگارش »تصحیح 
شاهنامه« است که حدود 30 سال برای آن وقت گذاشته. برای 
همین، هم به آن ها که اهل شاهنامه هستند و هم به کسانی که 
احساس می کنند خواندن بسیاری از اشعار فردوسی دشوار است 
و از پسش برنمی آیند، پیشنهاد می کنیم بخش هایی از سخنان 
»خالقی مطلق« درباره اثرش را بخوانند: »... در این کتاب اقدامی 
گستاخانه انجام دادم و خواستم تا قرائت فردوسی را از شاهنامه 
ارائه دهم... شاهنامه را اعراب گذاری کرده ام و این کار را بر اساس 
معیار پارسی میانه انجام داده ام... این گونه نیست که فردوسی از 
واژگان عربی استفاده نکرده باشد... او نخواست با استفاده بیش 
از حد و نابجا از واژگان فارســی خودنمایی کند و در عین حال 

با توجه و احترام به زبان فارسی و حفظ آن،  شاهنامه را سرود«.

  امید مهدی نژاد|  
خیلی  طنــز  درباره 
چیزهــا خوانــده یا 
درباره  شــنیده اید. 
اینکــه طنز کجای ما را قلقلک می دهد 
و ما از چه چیِز طنز خوشــمان می آید. 
درباره کارکــرد طنز. در  باره اینکه طنز 
چه دردی از ما دوا می کند و چه فایده ای 
دارد. مثاًل گفته اند که طنز نقد می کند 
و عیوب را پیش چشم می آورد و طوری 
هم در نمایش آن ها بزرگ نمایی می کند 
که بیشــتر به چشم بیایند و با چاشنی 
شــوخی و خنده هم توأم اســت که به 
کسی برنخورد و حتی صاحب عیب هم 
با مالحظه طنز نه  تنها خشمگین نشود، 
بلکه چه بسا خنده ای گوشه لب خودش 

هم بیاید. 

این ها همه هســت. اما یک چیز مهم تر 
هم هســت. طنز تقدس زدایی می کند. 
ما آدم ها، حتی اگر بی اعتقاد هم باشیم، 
بی مقدسات نیستیم. هر آدمی با هر طرز 
فکری همواره یک چیزهای مقدســی 
بــرای خودش دارد. و مشــخصاً ما، که 
موحدیم و مسلمانیم، دایره مقدساتمان 
معلوم است. امر قدســی، که مرکز آن 
خداوند متعال است و دوایر پیرامونش، 
پیامبر اکرم و امامان معصوم؛ و هر آنچه 
به ایشان مرتبط اســت، از قرآن کریم 
گرفته تا ســنت نبوی و کالم پیامبر و 
امامان و اعمال عبــادی، نماز و روزه و 
حج و... این ها مقدسات ما هستند. اگر 
تعریف ما از طنــز چیزی از جنس نقد 
و بیــان عیب ها، ایرادها، کاســتی ها و 
ضعف ها باشد، موضوعات و مفاهیمی که 
در نظر ما مقدسند، یعنی از عیب و ایراد 
و کاستی و ضعف بری اند و از دایره نقد 

و طنز خارج خواهند بود.

از ســوی دیگر همواره چیزهایی وجود 
دارند که بدون آنکه واقعاً مقدس باشند، 
خود را مقدس می نمایانند. چیزهایی که 
در لباس تقدس مخفی می شوند، اتفاقاً 
برای آنکه خود را از دسترس نقد و طنز 
دور نگه دارند. کافی است به دور و برتان 
نگاه کنید. بسیار چیزهایی را می بینید 
که بدون آنکه بهره ای از تقدس حقیقی 
داشــته باشــند، خود را مقدس، ازلی، 
ابــدی و بی نقــص جلــوه می دهند. از 
بروکراســی ها، قواعد و سلســله  مراتب 
اداری بگیرید تا زبان رسمی و رسانه ای 

و روزنامه ای، تا علوم و فنون آکادمیک.
و یکی از این مقدس نماها، تاریخ است. 
مطالعه تاریخ بی شــک کار ارزشمندی 
اســت. آگاهی از سرگذشت پیشینیان 
بــه قصــد عبرت آموزی بی شــک کار 
پرفایده ای اســت. اما بعضی از ما گاهی 
یادمــان می رود چیزهایی که به اســم 
تاریــخ می خوانیم، روایت هایی اســت 

را  گونه اش  سراشیبی  که  اشک هایی  سیده خانوم 
می پیمود، با گوشه چارقد سیاهش پاک کرد. گفت: 

»قربون مظلومیتت«.   
چای را در قوری های چینی بزرگ دم کرده و گذاشته 

بود روی سماورهایی که قد آدم بودند.    
صدیقه پله ها را دو تا یکی پایین آمد و گفت: »سیده 
خانوم! روضه داره تموم میشه، کتری ها رو یه رنگ 
کنیم«. کتری های برنجی را زیر سماورها گذاشتند 
کردند.  اضافه  آن ها  به  را  غلیظ  چای  همزمان  و 
سینی های استیل را که پر از استکان نعلبکی بودند، 
از پله ها باال دادند. مرادعلی و آقاصدری کتری های 
مردانه و صدیقه و عفت کتری های زنانه را دست به 

دست کردند.
.

نشسته  سیده خانوم  طعم  خوش  چای  منتظر  همه 
بودند. کتری را تا لبه استکان که کج می کردند، عطر 

چای و هل بلند می شد.  
چای های  با  روضه  مجلس  محرم ها  که  بود  سال ها 
و  چای  می گرفت.  دیگری  بوی  و  رنگ  سیده خانوم 
هل و قندش را خودش می خرید. نذر کرده بود. نذر 

برگشتن تنها پسرش »محمدداوود«.   
.

گرچه هیچ وقت پسرش برنگشت و جز قبری خالی 
بود، ولی همان قبر  چیزی عاید سیده خانوم نشده 
خالی انگار قرار دلش شده بود. حاجتش روا شده بود.   
هنوز  می شد  آخر مجلس سبب  داوود  اسم  آوردن 
پسرش را ببیند که کنار سماور در حیاط خانه شان 
نشسته و برایش در استکان شاه عباسی چای هل دار 
می ریزد و کنارش یک پیش دستی پولکی می گذارد 
و سینی برنجی را روی تخت به طرفش هل می دهد.   

 .
بو  برمی دارد،  نعلبکی  روی  از  را  استکان  داوود 
نگفتی ها...  آخر  »سیده خانوم  می گوید:  و  می کشد 
توی این چایی هات چی می ریزی؟« بعد هم می خندد 
و چای را سر می کشد و سیده خانوم کیف می کند از 
دیدن ریش و سبیل کم جانی که صورتش را مردانه تر 
کرده است. در دلش قربان صدقه اش می رود و آرزو 

می کند چای دامادی اش را دم کند.     

#محرم 
#چای_روضه  

#مادر

337 Likes

mahnaaaz.ahmadi  دنبالمیکنید

عطر چای »سیده خانوم«

دیدنهمه48نظر

چنین کنند بزرگان
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آفتاب در حجاب
 به قول هیئتی ها تاسوعا و عاشورا که تمام شد، ولی سفره 
و بســاط عزای اهل بیت)ع( هنوز پهن است. پس بی مناسبت 
نیست برویم سراغ »سیدمهدی شجاعی« که برای اهل بیت)ع(، 

کم چیزی ننوشته است. 
در میان آثار او از مجموعه داستان بگیرید تا فیلم نامه، مجموعه 
نمایش نامه ها، رمان، کتاب های ترجمه شــده و مجموعه آثار 
مربــوط به کودکان و نوجوانان را می توانید پیدا کنید. در میان 
این آثار هم به جز آثاری که به زندگی و شخصیت پیامبر)ص(، 
حضرت عباس)ع(، حضرت فاطمه)س(، حضرت علی اکبر)ع( 
و... می پردازند، »آفتاب در حجاب« هم هســت که در این ایام 
بهترین گزینه برای پیشنهاد هفته به نظر می رسد. در این کتاب 
می توانیــد روایتی از زندگی حضرت زینب )س( را از کودکی تا 
عاشورا، اســارت و وفات با قلمی بسیار تأثیرگذار بخوانید. این 
رمان فقط دلنوشته های »سید مهدی شجاعی« یا عرض ارادت 
ادبی توسط او نیست، بلکه نویسنده با تکیه بر تحقیقات دقیق 
تاریخی،  تالش کرده به همه زوایای زندگی حضرت زینب)س( 
بپردازد. »شجاعی« برای روایت داستان، خودش »دانای کل« 
می شود و در تمام طول روایت حضرت زینب)س( را مخاطب 
قرار داده و داستان را پیش می برد. فرمی که آن زمان می گفتند 
در ادبیات داستانی ایران نمونه اش کمتر دیده شده است. »آفتاب 

در حجاب« آخرین بار در سال 92 تجدید چاپ شده است.

خالصه  فرهنگ جنوب
 مرســوم نبوده که اینجا صفحه شــخصی یک نویسنده را 
معرفی کنیم. دلیلش هم این بوده که شــاید نویســنده ها در 
صفحه شخصی شان خیلی شــبیه چیزهایی که در کتاب ها 
می نویسند، چیزی منتشر نکنند. احسان عبدی پور اما سوای 
بقیه است. او یک صفحه در اینستاگرام دارد که بیش از هر چیز 
می شود آن  را خالصه فرهنگ بوشهر دانست. همین اخیراً هم 
درباره فرهنگ عزاداری های محرم و صفر در بوشهر نوشته بود 

و ماجراهایی که فقط یک بوشهری اصیل از آن ها خبر دارد.
برای پیدا کــردن صفحه این نویســنده و کارگردان جنوبی 
ســینما، کافی اســت نام و نام خانوادگی او را بدون فاصله در 
بخش جستجوی اینستاگرام جست وجو کنید. آن وقت خیلی 
راحت می توانید دســت کم به قدر یک کتابچه جذاب درباره 
فرهنگ بوشهر چیزی یاد بگیرید. عبدی پور البته خیلی دیر به 
دیر صفحه اش را به روز می کند، اما شک نکنید هر مطلبی که 
روی صفحه اش می گذارد، بدون شک از فیلترهای کیفی زیادی 

گذشته و حتماً ارزش چند بار خواندن را دارد. 
پیش از خواندن صفحه احسان عبدی پور البته گفتن این نکته 
هم حائز اهمیت اســت که او بیشتر پست هایش را به لهجه و 
لحن مردم بوشهر منتشــر می کند و برای همین باید مدتی 
پست های او را بخوانید تا بتوانید با لحن و لهجه نوشته هایش 

آشنا شوید.

از تاریخ نگارانی که از نظرگاه خودشــان 
ماجراهایی را که در گذشته اتفاق افتاده 
اســت، روایت کرده انــد. روایت هایی که 
گاه بــا هم متفاوت و حتی متناقض اند و 
راویانی که بسته به میزان اطالع، هوش 
و پیگیریشان و حتی مبانی اعتقادیشان، 
تحلیل هــای  و  متفــاوت  روایت هــای 
متناقضــی را از وقایــع ثبــت و ضبط 
کرده اند. یعنی آنچــه ما به عنوان تاریخ 
می دانیم، نــه عین واقعیت رخ داده، بلکه 
روایت های راویان از واقعیت های رخ داده 

است. 
از این رو همواره تاریخ نه تنها دســتمایه 
خوبی برای طنز نوشتن بوده است، بلکه 
طنزنویسان درست و حسابی، شوخی با 
تاریخ را از رسالت های خود می دانسته اند. 
آن ها سعی کرده اند با روایت های رسمی از 
تاریخ شوخی کنند و مطلق انگاشته شدن 

گزاره های تاریخی را زیر سؤال ببرند.
یکــی از مهم ترین کتاب هایــی که بر 

اساس شــوخی با مشــهورات تاریخی 
نوشته شــده است، کتاب »چنین کنند 
بزرگان« نوشته نویسنده آمریکایی ویل 
کاپی و ترجمه نجف دریابندری اســت. 
دریابندری در این کتاب با شیوه ترجمه 
آزاد و بلکه خیلی آزاد به برگرداندن این 
کتاب به فارســی اقدام کرده اســت. تا 
جایی که بســیاری معتقدند این کتاب 
بیشتر از آنکه ترجمه دریابندری باشد، 
تألیف اوست. البته نسخه انگلیسی این 
کتاب و نویســنده اش واقعاً وجود دارند. 
همیــن حاال اگــر در آمــازون بگردید 
 The decline and fall of کتــاب
practically everybody »انحطاط 
 Will و ســقوط غالب اشــخاص«، از
Cuppy را پیدا می کنیــد. البته هیچ 
بعید نیســت اگر متــن آن را بخوانید، 
ببینید که با متن »چنین کنند بزرگان« 

از کجا تا کجا فاصله دارد.
در »چنین کنند بزرگان« با شرح متفاوتی 

از احواالت ُمشــتی از آدم های مشــهور 
تاریخ مواجه می شوید. از خئوپس و نرون 
و کلئوپاترا گرفته تا اســکندر و پطرکبیر 
و کریســتف کلمب. نویسنده/ مترجم با 
لحنی طعنه آمیز به مرور زندگی نامه این 
اشخاص مشــهور پرداخته و تا جایی که 
می توانســته در درجــه اول خود آن ها و 
عملکرد آن ها و افتخــارات آن ها را و در 
درجه دوم تاریخ نگاری هایی را که پیرامون 
آن ها شکل گرفته با بیانی شیرین و جذاب 

دست انداخته است.
پیشــنهاد من به شــما این است که آب 
دستتان است بگذارید زمین و این کتاب 
را که تا امروز چندین بار چاپ شده است، 
بخریــد و بخوانید. پــس از خواندن این 
کتاب، هر وقت با جمالتی از این دســت 
کــه »تاریــخ دروغ نمی گویــد« و از آن 
بدتر »تاریخ قضاوت خواهد کرد« مواجه 
شوید، از ته ته دل به جمله و گوینده اش 

می خندید.
این خونه رو دقیقاً یادمه.

.
زندگی   خانواده ای  روزی  یک  دیوار  این  پشت 

می کرده.
.

و  خوب  روزهای  شاهد  دیوار  این  اجزای  تک تک 
بدی بودن که مثل یک داستان سرآغازی داشته و 
رو  بنا آجرها  آقای  بوده که  انتهاشم آخرین روزی 
دونه دونه جای درب خونه، کار گذاشته. داستانی که 
روایتش رو فقط این  دیوارها و مرغ و خروس هایی که 
تو حیاط اونجا بودن یک جور، فقط یک  جور، تعریف 
می کنن. اگر همین داستان رو بدی به اعضای همون 
از هم داستان رو تعریف   خانواده همشون متفاوت 

می کنن.
.

آدما شاید به همین خاطر اشرف مخلوقات هستن .
واقعًا  این خاطر که همه چیز رو همون جور که  به 
هست تعریف نمی کنن، ذهنشون هر طور که بخواد 
می بینه، تصور می کنه و حتی اون جوری که می خواد 
برنده  دارن  دوست  همیشه  می کنه. چون  سانسور 
باشن. شخصیت خوب باشن. خیلی وقتا هم دوست 

دارن نقش قربانی یا قهرمان رو بازی کنن.
.

تو  رفتن  و  کردن  ول  رو  اینجا  نهایتاً  خانواده  این 
و  کوبیدنشو  و  خریدن  زمین   یه  اصلی  خیابان 
سفید  َمرَمر  سنگ   از  نمایی  با  دوطبقه  ساختمانی 

ساختن.
.

ولی من امید دارم. اون دو تا گیاهی که اینجا روییدن 
بهم  میگه.

.
و  بخره  رو  خونه  این  بیاد  کسی  روزی  یه  شاید 
عوض  گردو  چوب  از  خوشگل  درب  یه  با  آجراشو 

کنه.
.

شاید زن و مرد خونه عصر که بشه، بیان جلو درب 
رو آبپاشی کنن و بشینن رو دو تا سکوی کناری با 

همدیگه حرف بزنن.
.

 # عکس_نوشت
 # خانه_قدیمی
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منفی روایت

از زیرزمین تا بام ایران
 محمد تربت زاده| هم پشــت بام داریم 
هم زیرزمین. ما که تکلیفمان روشن است. 
همکف به دنیا آمدیم و دست باال اگر بگیرید، 
قبل از مردن، خودمان را می رسانیم به یکی 
از طبقات باالتر. 80 مترمان می شــود 100 
متر و پرایدمان می شود پژو. حکایت فاصله 
فاصله  اما حکایت  پشــت بام،  تا  زیرزمین 
زمین است تا آسمان. یعنی هر وقت زمین 
به آسمان برسد، آفتاِب روی پشت بام، پوست 
اهالی زیرزمین را برنزه خواهد کرد و استخوان ِ 
اهالی پشت بام، از نم زیرزمین پوک خواهد 
شد. آدم حسابی ها اسمش را می گذارند جبر 
جغرافیایی. منظور اینکه در بلوچستان که به 
دنیا بیایی، حق نداری حتی به کیف 700هزار 
تومانی بچه های تهرانی فکر کنی. چه برسد به 
اینکه دلت هوای بسته لوازم تحریر 10میلیونی 

خرازی های شمال شهر تهران را بکند.
بچه بلوچســتان اگر باشی ممکن است به 
خاطر هزینه 16 هزار تومانی خرید کتاب های 
درسی، مجبور به ترک تحصیل شوی. مگر 
اینکه یکی از سلبریتی ها، مسیرش به آنجا 
بخورد و طوری که کفش های »آدیداس«ش 
خاکی نشــود، یکی یک بسته لوازم تحریر 
بدهد به دستتان و از همان شب به بعد، باالی 
صفحه اینستاگرامش بنویسد: »حامی حقوق 
کودکان مناطق محــروم«. آفتاب اما مگر با 
این کارها بــه زیرزمین می آید؟ یعنی رنگ 
با چهاردانه کیف  بلوچستان،  اهالی  پوست 
و کتاب تغییر می کند؟ بچه های روستاهای 
بلوچســتان پیش از اینکه به دنیا بیایند، 
آفتاب سوخته می شوند. اصالً بچه  بلوچستان 
است و پوست آفتاب سوخته اش! یا مثالً چند 
دانه دفتر و خودکار مگر رنگ موهای مشکی 
اهالی بلوچستان را برمی گرداند؟ گرد پیری را 
نمی گویم. آن ها بیست را که پر می کنند، خاک 
می پیچد الی تار به تار موهایشان و از دور اگر 

نگاهشان کنی، موهایشان جا به جا سفید 
می زند.  مژه هایشان آن قدر خاک و آفتاب 
داغ را تحمل می کند که کت و کلفت می شود 
و نرمه شن و خاکریزه ها رگ های چشمشان 
را متــورم می کند. در دوقدمی شــان اگر 
بایستی، می بینی که مویرگ های چشمشان 
باد کرده؛ چیزی توی مایه های چشم های بچه 
شهری هایی که به گرد ُگل های باغ پدری شان 
آلرژی دارند. حاال قرار است گرد و خاکی که 
روی زندگی بچه های بلوچستان نشسته را با 
چهاردانه کتاب و دفتر بتکانیم؟ با این  کارها، 
آب از آب تکان نمی خورد و اهالی بلوچستان 
تا ابد اهل همانجا می مانند، خاک روی ســر 
و رویشان می نشــیند و پوستشان آفتاب 
سوخته می شود. اصالً بچه بلوچستان است 

و پوست آفتاب سوخته اش!
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فیلم - مکان

آمدن با  پیش  سال  هشت  جاودانی|  مرجان   
»یه حبه قند« به سینمای ایران، قند در دل دوستداران 
شهر یزد آب شد؛ فیلمی که با قاب های رنگی و تصاویر 
بادگیرهای سر به فلک کشیده، به شیرینی تنقالت 
جای  ایرانی ها  همه  خاطرات  در  یزدی ها  معروف 
گرفت. امروز اما به بهانه ای دیگر به سراغ یزد می رویم، 
باغ دولت آباد و  استادی که  یاد دستان هنرمند  به 
 خانه های تاریخی یزد را مرمت می کرد؛ به یاد استاد

»میرزا عباس مجاور« که درگذشتش تاریخ یزد را 
غمگین کرد. به همین بهانه هم با مستند »اُُرسی« 
پنجره ای جدید به پنجره های تاریخی یزد باز می کنیم.

  اُُرسی، موزه هنر و فن
بنا به تعبیر استاد پیرنیا، پیر معماری ایران، »اُر« به 
معنای »باالرونده« و »اُُرسی« یعنی پنجره هایی با 
لنگه های باالرونده. نام مستند از این اسم وام گرفته 
شده است. خود مستند اما از آن دسته مستندهایی 
است که با دیدنش نه  تنها اطالعات گردشگری و 
تاریخی تان بیشتر می شود، بلکه آرامشی عجیب در 
پس تصویر پنجره های رنگارنگ وجود دارد که به 

شما حس آرامش را هدیه می دهد.
پنجره ها با نقوش هندسی زیبا و رنگارنگ از پس 
نور خورشید یکی پس از دیگری در میانه تصویر 
»موسیقی  را  معماری  راوی،  و  می پاشد  رنگ 
را  شما  آنچنان  که  موسیقی ای  می خواند؛  مکان« 
مدهوش می کند که در البه الی رنگ ها و چوب های 
برش خورده رها شوید. راوی ادامه می دهد: »اُُرسی 
داستان همنشینی هنرهای درودگری، گره چینی، 
قواره بندی، طراحی سنتی و منبت کاری است که 
در عهد صفوی پدید آمده و در دوره قاجار کامل 

شده است«.

  اُرسی های باغ دولت آباد
یکی از زیباترین اُرسی های شهر یزد در باغ دولت آباد 
اُرسی ها،  آن  ضلع  سه  در  که  باغی  دارد؛  جای 
چشم نوازی می کنند. راوی، اُرسی را مهم ترین عامل 
تزئین خانه های بزرگان و تجار یزد قدیم می نامد. 
اُرسی در خانه های سنتی با مجمعی از نور به استقبال 

میهمان تمام قد ایستاده است.

  ویژگی های بی نظیر اُرسی
شاید تاکنون اُرسی ها را دیده باشید و از زیبایی و 
چشم نوازی تلفیق چوب، هندسه و شیشه های رنگی 
لذت برده باشید، اما با دیدن مستند »ارسی« متوجه 
می شوید که اُرسی ها پرکاربردترین نماهای دوران 
اینکه  بر  زیبا عالوه  پنجره های  این  بوده اند.  قدیم 
کمترین فضا را در خانه ها اشغال می کردند، گرمای 
جانکاه تابستان را به واسطه چوب و شیشه های رنگی 

تلطیف کرده و در زمستان، نفوذ نور خورشید را در 
قلب سرد خانه میسر می کردند. البته همچنین جالب 
است بدانید که اُرسی های ضلع شمالی در خانه های 
یزد، تزئین شیشه رنگی بیشتری دارند و اُرسی های 
جنوبی برای راه دادن گرما به خانه، کمتر شیشه 

رنگی را در خود جای داده اند.

  مهد تاریخ وطن
»اُرسی«  مستند  دیدن  از  پس  می کنم  پیشنهاد 
راهی یزد شوید. این شهر عالوه بر باغ دولت آباد و 
خانه های تاریخی متعدد، بافتی سنتی و زیبا دارد که 
می توانید ساعت ها غرق در معماری آن شوید و به 
تفریح، خرید و خوردن خوراکی های سنتی بپردازید. 
آب انبارها، میدان ساعت، میدان امیرچخماق، مسجد 
جامع، یخچال خشتی، برج خاموش، آتشکده و زندان 
اسکندر از دیگر جاذبه های شهر یزد به شمار می آید.

یه حبه قند، میرزا عباس مجاور و مستند »اُُرسی«

پنجره ای به تاریخ ایران

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.
 زنه به بچه دوساله اش می گفت: »آقا فربد! شما 
شما  »مادر!  گفت:  بچه  نیست!«  صحیح  کارهات 
منصف نیستی!« منتظر بودم پدرش هم بیاد بگه: 
»ملعون ها، مشاجره نفرمایید، وگرنه شمشیر خواهم 

کشید«.
نگران  تو  مثالً  سخته.  خیلی  متأهلی  زندگی   
اجاره خونه و قسط عقب افتاده ای، ولی خانومت از اینکه 
شکل گوجه و هویج هاش توی ساالد شبیه گل رز 

درنیومده ناراحته و تو باید دلداریش بدی!

     دقت کردین جدیداً هر فیلم سینمایی رو که 
می بینی، توش هفت، هشت تا پلیس ریختن دارن 

نوید محمدزاده رو می گیرن؟
از وقتی سیمرغ برده زده تو خط خالف!

  تعداد قبول شده های پزشکی توییتر داره از تعداد 
نیاوران نشین های اینستاگرام هم بیشتر میشه حتی!

این  با  قبول شدن.  پزشکی  همه  توییتر    توی 
حجم از قبولی پزشکی تو دانشگاه ها تا چند سال دیگه 

پزشک ها دادزن می ذارن بِر خیابون!
  با پسری که ستایش3 می بینه، ازدواج کنید. چون 
وقتی همچین سریالی رو ول نمی کنه، قطعاً شما رو هم 

با هر اخالق گندی که دارین، ول نمی کنه!
 برای بازی با کامبوج دو هفته لیگو تعطیل کردن 
چهارراه  بچه های  آماده سازی.  اردوی  برای  برن  که 
مختاری رو ببری 10 تا می زنن بهشون. دیگه اردوی 

 آماده سازی می خواد؟
 اآلن یه بچه  دوساله دیدم اسمش مظفر بود. فکر 

کنم من اولین نفری هستم که بچگی های یه مظفر 
رو دیده!

  من اونجایی فهمیدم باید از فامیل دوری کنم که 
عموم پرسید: »چی می خونی؟« گفتم: »حقوق«. گفت: 

»چرا این حقوق مارو واریز نمی کنن؟«
   برانکو اگه واسه زیارت خونه خدا هم می رفت 

عربستان، نباید این قدر زود برمی گشت!
 چه چیزایی حتی بعد از 6 سال کمای شوماخر 
آسیا  قهرمان  هنوز  پرسپولیس  نکرده:  تغییری 
نشده. هر سال محرم مختارنامه از آی فیلم پخش 
امیرمحمِد  میشه.  تولید  همچنان  پراید  میشه. 
عموپورنگ هنوز بزرگ نشده. سردار آزمون مورد 

توجه لیورپوله.
  اینکه شوماخر بعد 6 سال از کما خارج شده، چیز 

عجیبی نیست.
ما تو همین ایران خواننده داریم که پنج ساله فوت 

شده، ولی هنوز آهنگ میخونه و آلبوم میده بیرون.

پلیس هایی که »نوید محمدزاده« را می گیرن!

به بهانه یک فیلم یا رمان

 در این ستون

هر هفته یک ماکن برای سفر معرفی می کنیم

فکاهه های مجازی


