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این »فم تریپ« جنجالی! 
درباره سفر بالگرهای خارجی به ایران 

که کلی ماجرا شد

  محمد تربت زاده | آن روزی که تصمیم گرفتند 
»روستودیو« را بسازند، هم قسم شدند که دار و ندارشان 
را بگذارند وسط. سال 97 یک خانه کلنگی سه طبقه را 
در یکی از محله های تهران قولنامه کردند. بعد افتادند به 
جان در و دیوار خانه ای که قرار بود هم خانه باشد هم 
دفتر کار؛ جایی که بشود وسط روز از پشت مک بوک 
آخرین مدل بلند شد و روی پشتی های سنتی اش لم 

داد و عصرها حیاطش را آب و جارو کرد، طوری که 
بوی خاک نم خورده بزند توی دماغت.

  ایرانی االصِل خارج نشین
نخستین پست صفحه روستودیو مربوط به دی ماه سال 
گذشته است که خانه کلنگی سه طبقه دقیقاً شده بود 
همان چیزی که می خواستند. اما خدا می داند که ایده 
»روستودیو« و پروژه »فم تریپ« از چند وقت پیشترش 
در ذهن »هدی رستمی« و »کیمیا خسروی« کلید 
خورده بود. آن طور که خود هدی رستمی گفته، مدت ها 
پیش به عنوان فعال گردشگردی در قالب پروژه های 
به کشورهای مختلف دنیا دعوت شده و  »فم تریپ« 

وسط یکی از سفرها، ایده اجرای نخستین »فم تریپ« در 
ایران به ذهنش رسیده. همان موقع تصمیم گرفته بند و 
بساطش را از محل زندگی اش یعنی سوئد جمع کند و 
بعد از سال ها به زادگاهش برگردد، اما این  بار با ایده ای 
بلندپروازانه که خیلی ها آن را صرفاً آرزوی دور و دراز یک 

دختر ایرانی االصِل خارج نشین رسیده است!

  نسخه ای که جواب داده
اصطالح Fam وقتی کنار Trip قرار بگیرد، معنای 
سفرهای گردشگرِی ارزان و یا حتی رایگانی را می دهد 
که از سوی آژانس های هواپیمایی، فعاالن گردشگری 
و  اینفلوئنسرها  برای  مختلف،  دولت های  حتی  و 
گردشگران معروف برپا می شود. هدف از این سفرها هم 
معرفی جاذبه های گردشگری یک کشور خاص به مردم 
دنیاست. مثالً مراکش چند سال پیش چندین پروژه 
بزرگ »فم تریپ« را کلید زد که در طول چند سال، 
میلیون ها گردشگر را روانه این کشور کرده اند تا صنعت 
گردشگری اش زیر و رو شود. حاال سؤال اینجا بود: وقتی 
فم تریپ توانسته بود صنعت گردشگری مراکش را زیر 
و رو کند، پس چرا نمی توانست ایران را به عنوان یکی 
قطب های  از  یکی  به  تاریخ  تمدن های  کهن ترین  از 
گردشگری دنیا تبدیل کند؟ ایرانی که یکی از ارزان ترین 
مقاصد گردشگری دنیا محسوب می شود و بر اساس 
رتبه بندی بسیاری از سایت های معتبر گردشگری، جزو 

10 کشور اول دنیا از نظر منابع گردشگری است.

  از برزیل تا چین
حاال اما نوبت ایران بود. در نتیجه »هدی رستمی« که 
نیمی از عمرش را در سفر گذرانده بود، با همکاری 
»کیمیا خسروی« که او هم یکی از فعاالن گردشگری 
راه  را  ایــران  »فم تریپ«  پــروژه  می آید،  حساب  به 
انداختند و 12 اینفلوئنسر از کشورهای برزیل، ترکیه، 
روسیه، ایتالیا، اوکراین، هند و چین را به ایران دعوت 

و  انگیزشی  کتاب های موفقیت، سمینارهای 
راهنماهای شغلی همه اش سوسول بازی است 
و طبق مدارک و شواهدی که تا امروز به دست 
آمده، موفق ها کال دو دسته اند. دسته اول که 
پدرشان مسئول است و تکلیفشان مشخص 
و اصال از همان بدو تولد نافشان را با موفقیت 
می برند. دسته دوم اما کسانی اند که پدرشان 
مسئول نیست، اما می گردند و یک مسئول 
پیر  دخترش  پای  به  و  کرده  پیدا  را  محترم 
می شوند. نمونه بارزش محمد کاویانی، داماد 
علی دارابی، معاون امور استان های صداوسیما، 

که به مدیریت شبکه شما منصوب شده است.
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مثال  است.  عجیبی  علم  واقعا  اقتصاد 
دولت  اگر  که  می کنند  ادعا  اساتیدش 
خصوصی سازی را در دستور کارش قرار دهد، 
نصف مشکالت اقتصادی مان حل می شود. بعد 
ولی مسئولیت مدیریت یک نهاد از روی دوش 
پدر بر روی شانه های نحیف اما پرتوان فرزند 
منتقل می شود و این نهاد به همین سادگی 
خصوصی می شود. به قول دکتر حسین راغفر، 
استاد اقتصاد که گفته است:»وقتی می گویند 
خصوصی سازی، تنمان می لرزد. چون معلوم 
است پسر آقای وزیر یا پسرخاله فالن مسئول 

وارد ماجرا خواهد شد«.

سعید نمکی، وزیر بهداشت  گفته است: 
تولیدکننده،  شدن  دلگرم  هدف  با  »دولت 
قیمت داروهای خاص را تا دوبرابر افزایش 
از تدبیر واقعا جای  این حجم  داده است«. 
کننده  مصرف  مقداری  منتها  دارد،  تشکر 
از  پس  خدا  امید  به  ولی  می کند،  اذیت  را 
حمایت  چهارم  و  سوم  موج  خوردن  کلید 
و  سه  با  است  مساوی  که  تولیدکننده  از 
چهاربرابر شدن قیمت دارو، مصرف کننده 
به طور کامل از چرخه محیط زیست حذف 
و  با کمترین هزینه  این مشکل  و  می شود 

بیشترین تدبیر، حل خواهد شد.
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کردند؛ اینفلوئنسرهایی که هر کدامشان چند میلیون 
دنبال کننده در شبکه های اجتماعی مختلف داشتند 
و بارها دور دنیا را گشته بودند. فم تریپ ایران حدود 
دو سال پیش طراحی شده بود، اما باالخره حدود دو 
 هفته پیش این اقبال را پیدا کرد که اجرایی شود. قرار 
بر و بچه های روستودیو هم این بود که اینفلوئنسرها در 
برنامه ای دوهفته ای، تهران، اصفهان، کاشان و شیراز را 

از نزدیک ببینند.

  مشتی نمونه خروار
از آنجایی که مشت، نمونه خروار است، چند نمونه از 
بالگرهایی که در قالب »فم تریپ« به کشورمان سفر 
کرده اند را معرفی می کنیم، اما شما می توانید با دنبال 
فعالیت های  درشت  و  ریز  پروژه،  این  کردن صفحه 

اینفلوئنسرهای حاضر در آن را دربیاورید.
 »اریکا سانتوس« یکی از دعوت شدگان به پروژه 
فم تریپ ایران بود که با نزدیک به 2میلیون دنبال کننده 
درباره  محتواهایی  اینستاگرامش،  صفحه  دو  در 
گردشگری و مد و فشن تولید می کند و این یعنی خانم 
اریکا می تواند انواع و اقسام لباس های محلی را هم وارد 

مزون های مد اروپایی کند.
 »آرتم شستاکوف« اهل کشور اوکراین است که 
شبکه های  مدیریت  زمینه  در  گردشگری،  بر  عالوه 
در  »آرتم«  می کند.  فعالیت  هم  اقتصاد  و  مجازی 
اینستاگرام حدود 1.1 میلیون دنبال کننده دارد. »آرتم« 
تا امروز با برندهای بزرگ ماشین مثل پورشه، لندور، 
تولید  زمینه های مختلف  در  بنز  و مرسدس  فراری 

محتوا و عکاسی همکاری کرده است. 
 »ونسا« ایتالیایی است و حدود 1۸۶هزار نفر فالوور 
در اینستاگرام دارد. این بالگر ایتالیایی بیشتر در زمینه 
مد و فشن فعالیت می کند و ویدئوهایش حدود 40 
میلیون بازدید دارد. »ونسا« با معروف ترین برندهای 
آرایشی و پوشاک همکاری می کند و حاال مشغول 
معرفی پوشش و آرایش سنتی ایران به مردم دنیاست.

هندی  معروف  رستوران دار  یک  »هارجیندر«   
است که در دنیای مجازی به سفرهای خانوادگی اش 
شناخته می شود. این رستوران دار هندی 1.۶ میلیون 
دنبال کننده در توییتر و بیش از 100هزار مخاطب 
در اینستاگرام دارد که خیلی هایشان پیگیر غذاهای 

محلی ای هستند که این رستوران دار معرفی می کند.
و هنرمند روس، حدود 1.۳  »اکاترینا« عکاس   
میلیون مخاطب در دو پیج اینستاگرامش دارد. این 
پروژه البته نخستین فم تریپی نیست که او در آن حضور 
دارد و پیش از این هم کشورهای زیادی برای پرو ژه های 

گردشگری با او به عنوان عکاس همکاری کرده اند.

  »سالومه« وارد می شود
فرهنگی،  میراث  وزیر  »مونسان«،  اینکه  از  پیش  تا 
فم تریپ  پروژه  بگوید  دستی  صنایع  و  گردشگری 
با حمایت این نهاد برگزار شده، انبوه کاربران فضای 
مجازی از هدی رستمی و تیم همراهش بابت معرفی 
ایراِن بدون روتوش به مردم دنیا قدردانی می کردند، اما 
بالفاصله پس از مصاحبه مونسان، پروژه فم تریپ ابعاد 
سیاسی و متفاوتی پیدا کرد و پایش به شبکه »من و 
تو« و بقیه رسانه های آن طرف آبی باز شد. اول هم که 
طبق معمول »سالومه«، مجری »من و تو« بی رحمانه 
به هدی رستمی و همکارانش تاخت و سایر شبکه های 
آن طرف آبی هم ایده پردازان فم تریپ را کسانی معرفی 
کردند که در ازای دریافت پول از مسئوالن نظام، سعی 
در کتمان مشکالت اقتصادی و غیراقتصادی کشور 
دارند! صدالبته اما خیلی زود هدی رستمی صحبت های 
مونسان را تکذیب کرد و گفت که این پروژه به صورت 
کامالً خصوصی و بدون اهداف سیاسی اجرایی شده، اما 
ابعاد جدید هشتگ #فم_تریپ پیش از این صحبت ها 
مسیر تازه خود را پیدا کرده بود؛ هشتگی که حاال 
تبدیل به یکی از داغ ترین هشتگ های توییتر فارسی 
شده بود تا این پروژه متفاوت گردشگری را هم از گزند 

دعواهای سیاسی مصون نگذارد.

  غرغروهای مجازی
کشورهایی همچون قطر، عربستان، امارات و... سال ها 
پیش اجرای پروژه های فم تریپ را آغاز کرده اند و 
حاال بدون داشتن یک درصد از زیبایی های طبیعی 
و آثار باستانی ایران، چند ده برابر کشورمان گردشگر 
دارند. از همین طریق هم هست که بعضی از این 
کشورها توانسته اند وابستگی اقتصادشان به نفت را 
تا حدودی کاهش داده و آمار اشتغالشان را تا حدی 
باال ببرند. در این بین اما گویا قضیه ایران با بقیه 
کشورها متفاوت است و رسانه های آن طرف  آبی، 
سیاسی  چهره های  و  خارج نشین  اپوزیسیون های 
فضای مجازی به این راحتی ها نخواهند گذاشت 
را  کارش  راحتی ها  این  به  ابعاد  این  در  پروژه ای 
پی بگیرد. در این میان اما شاید محکم ترین پاسخ 
هدی  را  مجازی  غرغروهای  ناتماِم  انتقادهای  به 
رستمی در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده باشد: 
»توریست همه جا توریسته. وارد یه کشور میشه و 
تو همون الیه  آخر قدم می زنه و با خودش تجارب 
عینی اش رو از اون مقصد به خونه می بره. نه وارد 
مشکالت سیاسی و اجتماعی یه کشور می شه و نه 
حتی می تونه درکی از الیه های درونی داشته باشه. 
تصور کنین توریستی که به کوبا میره، چقدر براش 
مهمه که چرا دو واحد پول تو کشور وجود داره، 
یکی برای مردم و یکی برای توریست ها؟ چرا حتی 
براش اجازه نخریدن ماشین جدید جذابه؟ چیزی 
که مردمش ازش ناراحتن! آیا این ناراحتی مردم باید 
باعث بشه توریست نره کوبا؟ سؤال اینه که آیا ما به 
عنوان ایرانی به تایلند و ویتنام، به ترکیه و لبنان، 
به کشورهای آفریقایی و غیره سفر نمی کنیم، چون 
که  دارن؟ کسی  رو  مردمش مشکالت خودشون 
بیرون گود نشسته و حتی شرایط مردم ایران رو از 
نزدیک نمی بینه، نباید حرفی از فقر و بدبختی بزنه 
و با تنفر برای ما تعیین تکلیف کنه. این ماییم که 

سرنوشت خودمون رو تغییر می دیم«.

برخالف تصور ما، اینطور نیست که فرزندان 
هیئت علمی دانشگاه ها به راحتِی آب خوردن 
با سهمیه والدین محترم در دانشگاه های دولتی 
پزشکی قبول شوند. چون طبق گفته بهروز 
بنیادی، نماینده مردم کاشمر، این عزیزان تا 
سال 96، بعضا با اعمال سهمیه های نجومی، تازه 
دام پزشکی دانشگاه آزاد قبول می شدند و بعد 
از طریق حکمی که محسن نفر، معاون اسبق 
بوده، می توانستند  علوم پزشکی صادر کرده 
جای  به  و  دهند  رشته  تغییر  پزشکی  به 
واکسن زدن به میمون و گاو و ...، عمل جراحی 

قلب را روی هم نوعشان هم تست کنند!

به فاصله 24 ساعت از مخالفت رسمی »اداره 
کل منابع طبیعی مازندران« با طرح انتقال آب 
خزر به کویر، نامه ای به امضای عیسی کالنتری 
رسیده که در آن با طرح انتقال آب این دریاچه 
موافقت شده و این یعنی نه تنها مسئوالن به 
 نظرات کارشناسی متخصصان این حوزه توجه 
ویژه ا  ی دارند، بلکه عزمشان هم برای خشکاندن 
دریاچه خزر جدی است و قصد دارند منابع آبی 
کشور را آنقدر میان مناطق خشک و تر کشور 
کاسه به کاسه کنند که دیگر دچار این همه 
تبعیض در زمینه تقسیم منابع آبی نباشیم و 

همه جا به طور یکدست خشک و بیابانی شود.

همراه  تلفن  درِ  اول:  روایت   
راد|  کیان 

فکسنی اش را باز می کند. برای سومین بار. این  بار 

حق الزحمه چند ده هزار تومانی اش از گرداندن انجمن 

علمی دانشکده را هم به مجموع حقوق کارمندی 

پدر و مادرش اضافه می کند. تعداد رقم های مجموع، 

از تعداد حروف »سامسونگ« رنگ و رو رفته ای که 

دقیقًا باالی ماشین حساب تلفن همراهش حک شده 

هم کمتر است. دخلش که با خرج نمی خواند، اما آن 

قدری هست که دلش را پس از پر کردن فرم انصراف 

از یارانه با خودش صاف کند.

از  پس  که  است  آدم هایی  آن  از  دوم:  روایت   

دستگاه  جای  به  بانک،  شیشه ای  در  شدن  باز 

نوبت دهی، سمت اتاق مدیر شعبه می رود. از آب 

سردکن هم آب نمی خورد. برایش چای می آورند، 

با بیسکویت کنجدی. آقای مدیر جلو پایش دوال 

راست می شود. کارهایش همیشه روی غلتک اند. 

حتی اگر وقت ناهار بیاید. اصاًل سیستم های بانک 

هم می فهمند وقتی صاحب چند دربند مغازه در 

یکی از پاساژهای بزرگ تهران رو به روی آقا مدیر 

نشسته، نباید قطع شوند. حرِف دویست، سیصد 

میلیون نیست. تراکنش ساالنه اش سر به میلیارد 

حساب  آمده  اما  میلیارد.   20 بر  و  دور  می کشد. 

یارانه اش را با حساب اصلی اش یکی کند. چایش 

مو  از  می گوید: »یک خرس  و  را هورت می کشد 

تومان  است. صحبِت 45هزار  غنیمت  هم  کندن 

می خورد«.نیست. حق را باید گرفت. من نخورم، یکی دیگر 

 روایت سوم: کارش آن قدر درست است که پس 

از چند ده سال تکیه زدن بر مناصب مختلف دولتی، 

ریالی هم پایین و باال نکرده و همیشه نان حالل سر 

سفره اش برده است. سه خودرو و دو خانه ای که دارد، 

است. حقوق  ساله اش  ده  چند  عرق ریزی های  مزد 

بقیه  حقوق   با  مقایسه  در  که  هم  15میلیونی اش 

مدیرها اصاًل به حساب نمی آید. هر جا می نشیند 

مسئوالنی را فحش می دهد که دست کجشان، تیشه 

به ریشه مردم زده است. اصاًل برای همین است که 

45هزار  دارد.  اعتراض  یارانه اش  حذف  به  نسبت 

به جای جیب  اما چرا  برایش رقمی نیست،  تومان 

مسئوالن کج دست، به جیب خودش نرود؟

 روایت چهارم: با احتساب فرزند ششم، می شد 

ماه،  این  یارانه  پول  با  بود  قرار  تومان.  364هزار 

همان کاپشن قرمزی که یکی مانده به آخری، یک 

ماه پیش برای خریدنش پاپیچ شده بود را برای 

تولدش بخرد. ماه بعد هم نوبت کفش کتونی ای بود 

که فرزند اولش خیلی وقت پیش قولش را گرفته 

بود. ماه بعد هم کوله پشتی برای سومی که هفته 

پیش درز باز شده کنار کوله قدیمی اش را کوک 

می زد. روبه روی دستگاه خودپرداز، پابه پا شد تا 

را نشان  مانیتور موجودی اش  ساعت شنی روی 

دهد. یارانه همکارش در خط تولید کارخانه را شب 

قبل ریخته بودند. ساعت شنی که محو شد، از 

نفر پشت سرش پرسید: شما می دانی 

کجا باید بروم برای اعتراض به 

حذف یارانه؟

خاطرات محال3

برای  است  محلی  شما  نظر  از  »جیب« 
قرار دادن پول، اما در عرصه سیاست، جیب 
اگر  وسیله ای است برای پروپاگاندا، خصوصا 
مال مردم باشد. به این صورت که سیاستمدار 
محترم در حالی که احتماال دستش تا آرنج 
توی جیب مردم است، از فواید دست نکردن 
در جیب مردم صحبت می کند. حجت االسالم 
حسینی قمی هم در واکنش به همین ماجرا در 
برنامه سمت خدا گفته است: »آقای جهانگیری 
بیاوریم،  بودجه  کسری  اگر  امسال  گفته اند 
دست در جیب مردم نمی کنیم. اگر واقعا چیزی 

توی جیب مردم مانده، مدیونید اگر برندارید!«

2 روز پیش3 روز پیش3 روز پیش

صحبتِ 45هزار تومان نیست
13

98
مهر

 24
هم|

ازد
 دو

اره
ت | شم

وای
+ر



+روایت
  قصه جـلد| 

تـا پـای عمـود 1452سه روایت درباره پیاده روی اربعین و آدم هایی که به این آیین متصل شده اند 

4

 آرمــان اورنگ| یک چیزهایی هیچ  وقت در َکت 
آدم فرو نمی رود. یعنی هــر چقدر هم که برایمان 
استدالل و مدرک بیاورند، باز اِن قلت می آوریم که 
»نه! نمی شود«. اما گاهی وقت ها اتفاقاتی در این عالم 
می افتد که هیچ ربطی به من و شما ندارد، به قولی 
همه چیزش از آن باال جفت و جور شــده. چه برای 
ما قابل باور باشــد، چه نباشد. یک نمونه اش همین 

چیزهایی که از اربعین می شنویم و حاال هر سال که 
می گذرد، دست کم برای ما ایرانی ها ابعادش وسیع تر 
و وسیع تر می شود. یک جا می گویند راه پای الئیک ها 
هم به راهپیمایی اربعین باز شده و آمده اند ببینند این 
گوشه عالم چه خبر است؛ درست عین کاری که علی  
ســلیمانی کرد. یک جا صحبت از عالقه خارجی ها 
به این مراسم می شــود... یک جای دیگر یک آدم 

معمولی برنامه ای می چیند که کلی آدم مختلف را 
از اروپا بیاورد عراق و... . از این اتفاقات این سال ها 
کم رخ نداده. ماجرا ولی این  قدر بزرگ هســت که 
نشود همه اتفاقات ریز و درشتش را سر خط کرد و 
درباره اش نوشت. اما نقداً چند روایت شسته ُرفته 
اربعین این سال ها را داشته باشید که خواندنش خالی 

از لطف نیست. 
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 یکم نوامبر 2017 بود که پیرزن چشم هایش را بست و برای همیشه 
به یک زندگی پرماجرا پایان داد؛ زندگی ای که دو دهه ابتدایی اش را با 
نام »مری پیر والک  مان« گذرانده بود و پس از آن تبدیل شــده بود به 

»مریم ابوالذهب«.
»مریــم ابوالذهب« در روز 7 فوریه 19۵2 به دنیــا آمده بود، در »اُن-

اِغژی« در شــمال فرانسه و در خانواده ای کاتولیک. او به گفته  برادرش 
»دومینیک« از خرد سالی با کتاب همراه بود و گویا جادوی شرق هم از 
چراغ یکی از همین کتاب ها در جانش نشسته بود؛ جادویی که پس از 
دانش آموختگی از »مؤسسه مطالعات سیاسی پاریس«، او را به »مؤسسه 
زبان های شــرقی« کشاند تا فارســی، هندی، اردو، پنجابی و عربی را 

بیاموزد.
بعدها سفرهای پیاپی او به کشــورهای شرقی، زمینه ساز مطالعات و 
انتشارات گسترده  اش درباره این سرزمین ها شده بود. او در ابتدا راهی 
بنگالدش شده بود، بعد در هند زیسته بود و سپس به افغانستان و ایران 
آمده بود. این ســفرها به همراه سفری که به بیروت داشت، همزمان با 

جنگ داخلی لبنان او را به انتخاب مذهب تشیع کشاند.
شوق شدید ابوالذهب به پاکستان و افغانستان همزمان بود با فعالیت های 
داوطلبانه و بشردوستانه  او در جریان جنگ افغان ها با شوروی. او پاکستان 
را میهن دوم خود می دانســت و مصمم بود هر سال چندین بار به این 
کشور سفر کند. برای همین هم بیشتر پژوهش های او بر مسائل مذهبی 
این کشور تمرکز داشت. چنانکه اغراق نیست اگر بگویند او بیش از یک 
بومی سراســر پاکستان را پیموده و در گوشه گوشه  آن دیار دوستانی 
ماندگار برای خود جســته بود.در این میان، ابوالذهب عالقه ای خاص 
به مطالعه آیین های شیعه داشت و از این جهت، حضور میدانی اش در 
مراســم ایام محرم و در میان دسته جات و مجالس حسینی پاکستان، 
عادتی ترک ناشدنی بود. صدالبته جست وجوهای او در افغانستان هم به 
همین اندازه جسورانه و ماجراجویانه بود. گاهی هفته ها زمان خود را در 
اطراف قندهار یا در دره های مرزی بین افغانستان و پاکستان می گذراند. 
مریم ابوالذهب در ســال های عمر بارها به عراق ســفر کرده و دید و 
بازدیدهای مفصلی با شخصیت های این کشور انجام داده بود. او سال ها 

پیش، در نخستین حضورش در نجف، گفته بود: »حاال رؤیایم برآورده 
شــد و روحم آرام گرفت«؛ سفری که تأثیری شگرف بر او گذاشت. در 
این آخرین ســفر اما، تأکید کرده بود یک روزنامه نگار فرانسوی و یکی 
از دانشجویانش همراه او باشند تا تصاویر آن را ضبط کنند و در کالس 
برای دانشــجویانش پخش کنند؛ درسی که به گفته خودش قرار بود 

»آخرین درس او درباره  اسالم« باشد. -
صبح روز چهارشنبه ۸ نوامبر 2017، دو روز مانده به مراسم اربعین 
حسینی، پیکر مریم ابوالذهب را از هواپیمایی در فرودگاه نجف اشرف 
پیــاده کردند. بعدازظهر همان روز هم عــده ای از اعراب پیکر او را، 
پیچیده  در پارچه ای ســبز، از حســینیه ای در  شارع کوفه  بر دوش 
گرفتنــد و در صحن حرم امام علی)ع( بر زمین گذاشــتند. پیکر او 
پــس از اقامه آخرین نماز، همراه با مــوج زائرانی که آهنگ زیارت 
اربعین داشتند، تا عمود 172 پیش رفت و آنجا پشت حسینیه   »شیخ 
البطحاء أبوطالب« آرام گرفت؛ درست همان  جا که وصیت کرده بود؛ 

بی  سنگی بر آرامگاهش.

 اسمش »علیرضا رجبی« است. در محالت مشهد قد کشیده و حاال 
سال هاست که ساکن شهرهای هلند است. او خیلی سال پیش رفته بود 
هلند تا یک کاسبی برای خودش دست و پا کند، ولی یک روز نگاه کرد 
و دید که دارد یک کار متفاوت انجام می دهد. دید شــده لیدر چند ده 
هزار آدمی که حاال هر سال دلشان لک می زند برای اینکه حوالی اربعین 
را در راه نجف تا کربال باشــند؛ آدم هایی از اســترالیا و ژاپن و اکوادور، 
تا سوئیس و ماداگاســکار و آلمان. همین اتفاق هم بهانه ای شد برای 
راه اندازی یک انجمن مردمی؛ انجمنی که به همت علیرضا و تعدادی از 
رفقایش در این طرف و آن طرف دنیا سر پا شده و حاال هر سال کلی 
آدم را می آورد عراق.  علیرضا رجبی می گوید: تازه 9-۸ سال پیش بود 
که از راهپیمایی اربعین خبردار شدم. تا پیش از آن همیشه فکرم این 
بود که من یکی به درد کجای دین می خورم؟  از دیدن ماجرای اربعین 
اما با خودم گفتم اینجا جای من اســت. برای همین همان سال دوم 
دســت ۳0-20 نفر را گرفتم و بردم عراق. آن سال یک گروه 20-۳0 

نفره از بچه مسلمان های کشورهای مختلف بودیم که اضافه شدیم به 
یک کاروان خیلی بزرگ تر از عراقی های مقیم آلمان. پس از آن سفر ولی 
اربعین شد همه زندگی ما. یعنی یک دنیای دیگر برای ما ترسیم شد. با 
خودم فکر کردم که یعنی ما تا امروز مسلمان بوده ایم؟ امام حسین)ع( را 
می شناختیم؟ کدام امام حسین)ع(؟ کدام کربال؟ چقدر بی اطالع بودیم 

که اربعین می آمده و می رفته و ما خبر نداشته ایم.
آن زمان ارتباطــات مثل امروز نبود. برای همیــن از طریق ایمیل با 
مسلمان ها ارتباط می گرفتیم. یک سری ایمیل هم داشتیم از مسلمان ها 
و مثالً برایشــان اوقات شرعی را ایمیل می کردیم. پس از آن سفر ولی 
سعی کردیم مجموعه ای از تصاویر و پوسترهای اربعین را هم برایشان 
بفرستیم و به نوعی آن ها را هم در جریان قرار دهیم. سال اول ولی به 
آنچه می خواستیم، نرسیده بودیم. سال دوم هم جمعمان شد ۸0-90 
نفر. ولی فکرمان این بود که با این ظرفیت، حتماً از بی عرضگی ما بوده 
که نتوانسته ایم  جمعیتی چندهزار نفری راه بیندازیم. این شد که این 

دفعه ماشــین را برداشتیم و فیلم ها و عکس های اربعین را بردیم این 
کشور و آن کشور. راه افتاده بودیم از این مسجد به آن مسجد و از این 

حسینیه به آن حسینیه که »نمی آیید برویم اربعین؟«. 
از ســه چهار ســال پیش که حرکت اوج گرفته بود حدود 700-۸00 
نفر را از کشــورهای مختلف می بردیم اربعین. خب این ها هم غالباً از 
مسلمان های اروپا بودند، ولی در البه الیشان کم کم از ادیان دیگر بیشتر 
حضور پیدا کردند، به طوری که کم کم جمعیت اهل سنت، مسیحی ها و 
حتی افرادی که دین نداشتند هم به چشم آمد. تا امروز هم از ۳۸ کشور 
دنیا زائر داشته ایم، از آمریکا، نیوزیلند، استرالیا و کانادا گرفته تا آلمان، 
هلند، بلژیک، فرانسه، اسکاندیناوی، ایسلند و غیره. همین سال ها هم از 
۳0فرودگاه بین المللی به سمت عراق پرواز داریم. دو سال پیش هم زائرها 
شدند ۶هزار نفر. ولی این دو سال باز هم افزایش زائر داشته ایم. همین حاال 
 هم شاید 20هزار متقاضی داریم، ولی امکاناتمان جواب این تقاضاها را 

نمی دهد. 

 علی سلیمانی، بازیگر ســینما و تلویزیون می گوید: من سال1۳92 
برای دومین بار رفتم پیاده روی اربعین. پیش از اینکه راه بیفتم، تصمیم 
گرفتم یک شــیطنتی بکنم. سایتی هست به اسم long walk یعنی 
پیاده روی طوالنی. حدود 2میلیون آدم عضو این ســایت هستند که هر 
جا برنامه پیاده روی  باشد، به خصوص طوالنی، دور هم جمع می شوند و 
می روند. البته نه همه شان، از ۵0 تا 100نفر متغیر است. من رفتم داخل 
این ســایت و یک پُست گذاشتم که فالن روز، از نجف اشرف به سمت 
کربال، یک پیاده روی برگزار می شود. محل قرار را هم مشخص کردم که 
کجاست. راستش اصالً یک درصد هم احتمال نمی دادم که این ها قضیه 
را جدی بگیرند و بیایند سر قرار. روزی که رسیدم نجف، با خودم گفتم 
که نکند یک  وقت این ها بیایند. سریع خودم را رساندم به آن خیابانی که 

قرار گذاشته بودیم. دیدم همه آن هایی که در سایت اعالم آمادگی کرده  
بودند، آمده اند. هفت تا خانم و هشت تا آقا. یک لحظه جا خوردم. سالم 
و احوالپرسی کردیم و ماچ و بوسه، خودم را معرفی کردم. موج جمعیت 
را که دیدند، چشم هایشان از تعجب گرد شده بود به قول معروف. مدام 
می پرســیدند که این همه آدم کجا دارند می روند؟ اصالً چرا می روند؟ و 
کلی سؤال دیگر. با همان زبان انگلیسی دست و پا شکسته شروع کردم به 
توضیح دادن که این آدم ها در حال پیاده روی به سمت حرم فرزند پیامبر 
هستند. یکی شان پرسید: کدام پیامبر؟ جواب دادم حضرت محمد)ص(، 
پیامبر مسلمانان. دوباره برایش سؤال پیش آمد که مگر فرزند حضرت 
محمد)ص( هنوز زنده اســت؟ گفتم: نه! هزار و 400سال پیش توسط 
عده ای از خدا بی خبر کشــته شده است و بقیه ماجرا را برایشان تعریف 

کردم. در این مسیر مدام چشمشان می افتاد به کسانی که داشتند حین 
پیاده روی نوحه ای زیر لب می خواندند. باز من را صدا کردند و پرسیدند 
که این ها چه نوا و آهنگی را دارند زمزمه می کنند و می خوانند؟ خالصه 
هر طور بود، دست و پا شکسته و با زبان بدن یکی یکی نوحه هایی را که 
داشتند می شنیدند، کج دار و مریز ترجمه می کردم. دوباره چند قدمی راه 
رفتیم و این  بار یکی شان ناگهان گفت: حسین کیست؟ این جا دیگر باید 
از روی صبر و حوصله ماجرای کربالی را برایشان توضیح می دادم. یک 
ساعت و نیم طول کشید. صحبت هایم که تمام شدند، همه آن 1۵، 1۶نفر 
الئیک داشتند گریه می کردند. بعد برگشتند به من گفتند: علی سلیمانی! 
تو الزم نیست ما را همراهی کنی، برو. ما این  جا حاال حاالها کار داریم و 

با موج جمعیت همراه شدند و رفتند.
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 »ناصر تقوایی« به جز فیلمساز بودن، نویسنده، عکاس، فیلم نامه نویس 
و... هم هست. کارگردان 7۸ ساله کشورمان، 1۸ سال از ساخت آخرین 
فیلم بلندش )کاغذ بی خط( و 1۵ ســال از ساخت آخرین مستندش 
یعنی »تمرین آخر« می گذرد. »تمرین آخر« درباره هنر آیینی تعزیه 
است. البته این تنها مستند تقوایی درباره عاشورا و محرم نیست. او در 
ســال 1۳49 »اربعین« را ساخته که برخی ها معتقدند هنوز بهترین 
مســتند در نوع خودش اســت. »اربعین« با تصاویري از تدارک یک 
مراسم عزاداري امام حســین)ع( در بوشهر شروع مي شود و یکباره و 
خیلی هنرمندانه پیوند می خورد به تصاویري از دریا و خورشید همراه با 
صداي سنج و دمام که حکم موسیقی روی فیلم را دارد. تقوایي درباره 
این مســتند و دلیل اینکه به سراغ چنین سوژه ای رفته، گفته است: 
»در مراســم عزاداري در بوشهر، عواطف سخت به آرام ترین، زیباترین 
و انسانی ترین شکل خود بروز می کنند«. منوچهر آتشي  که بوشهری 
هم هست در همان سال های اول نمایش »اربعین« درباره اش نوشته 
اســت: »باري سینه زني تا مرحله دوم که واحد مي نامند ادامه مي یابد 
و بیننده درمي یابد که دست کم پانصد، ششصد دست، چنان با هم و 
منظم بر طرف چپ سینه هاي برهنه مردان فرود مي آیند که گویي یک 
دست واحدند. پس از واحد به ناگاه درمي یابیم که ضربه یکي در میان 

مي شود؛ نوحه خوان با سکوت تعمدي، نفس هاي بینندگان را در سینه 
حبس مي کند تا ســینه زنان را تا حد از پاي افتادن به هیجان درآورد. 
هم از این است که مي بینید در میانه، هیکل برهنه و درشت مردي را 
بر سردست بیرون مي برند و آن گاه »هیا موال« سر مي رسد. حلقه هاي 
دایره اي به بیضي هایي چندي تبدیل مي شوند و تا شروع مرحله بعد که 

شاید شبیه خواني باشد، ادامه مي یابد...«.
تقوایي در مســتندش نشــان داده فقط راوي ســاده یک مراسم 
سینه زني در بوشهر نیست، بلکه تالش می کند دیدگاه خودش را 
هم درباره فلسفه برگزاری مراسم اربعین بگوید. برای همین شما در 
فیلم شاهدید که کارگردان، ریتم مراسم عزاداری را به زندگی عادی 
مردم بوشهر گره زده و دوربین با کات هایی از مسجد ده دشتی ها و 
عزاداری بهبهانی های بوشهر، شما را به زمین های کشاورزی مردم، 
درو کــردن محصول  یا به بندرگاه لنج ها و قایق ها می برد و کمی 
هم نخل ها یا ماهی های صید شــده را به تصویر می کشد تا نشان 
دهد ریتم عزاداری در همه جلوه های زندگی مردم بوشــهر جاری 
اســت. اهل فن می گویند »اربعین« همچنین سندی از نوحه ها و 
نوحه خوان قدیمی بوشهری »بخشو« به حساب می آید که بسیاری 
از نوحه های ضربی منطقه جنوب کشور تحت تأثیر سبک او هستند.

هم لب مرز دیده بودمش، هم توی اتوبوس تا مهران. 
بی خود نبود که رفیقم بود. کل راه را هم مجبور بودم 
با این طی کنم. نمی دانم چه فکر کردم و با این آدم 

همسفر شدم.
.

خیلی ریلکس و آرام بود. البته اینکه سفر چهارمش بود 
و من بار اولم بود، بی تأثیر نبود. از مرز تا نجف را که 
توی ماشین خوابیده بود. از نجف تا کربال هم که قصه 

مفصلی دارد.
.

20 سانتیمتر به 20 سانتیمتر می ایستاد و از این موکب 
و آن موکب غذا می گرفت و می خورد. می گفت ناراحت 

می شوند که چیزی نخوری. راست می گفت.
.

تا دو قدم پیاده می رفت، غیبش می زد. هر چقدر چشم 
را  راهت  نمی کردی.  پیدایش  می کردی،  پایین  و  باال 
می رفتی و می دیدی 50 عمود جلوتر، توی یک موکب 

نشسته، یا غذا می خورد یا ماساژ می بیند. 
.

تنبل؟  موندی  کجا  »پس  می گفت:  می دید،  مرا  تا 
فهمیدم.  را  رازش  بعدها  چقدر!«  می کنی  فس فس 
کنار  ماشین های  با  و  می کرد  گور  و  گم  را  خودش 
جاده می آمد جلوتر می ایستاد. بعد هم پزش را به من 

می داد!
.

با  کردن  روز. سفر  آن 15  برای خودش  بود  دنیایی 
توی  تمام  روز  کشید. 12  طول  روز  عتیقه، 15  این 
راه بودیم. دو روز نجف و کربال و یک روز هم رفت 

و برگشت. 
.
.

پانزده  تا  بود  به هم چسبیده  اربعینی مان  قدم های 
هم  روز  سه  در  که  سفری  برگردیم؛  و  برویم  روزه 
می شود رفت. این را سال بعد و وقتی با خانواده رفتم، 

فهمیدم.

 # عکس_نوشت
#حب_الحسین_یجمعنا

#طنز
#داستان_طنز
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میراثی از »بخشو« 

ایستاده با روایت

  منصور ضابطیان| 
 ماجرای این هفته در 
خیابان های »دوشنبه« 
روایــت می شــود، در 
ترکیبي از شــعر و چای و هنر. آن سوتر 
از خانه دلبر که میزبان من است در این 
شــهر تاجیک که شکل خود خود وطن 
است. سر راه هر روزه ام زندان شهر است 
و هر روز صبــح زن ها و مردهای زیادی 
را می بینم که آواره آن اطرافند تا شاید 
بتوانند عزیزشان را مالقات کنند. اینکه 
آن عزیز دزدی کــرده، دعوا کرده یا در 
کار بزرگان دخالت کرده فرقی نمی کند، 

بــرای آن هایی کــه اینجا در حاشــیه 
گلــکاری بولوار ســرگردان و بی قرارند، 
آن زندانی عزیز است، هر که می خواهد 
باشد. کمی باالتر، کاخ ریاست جمهوری 
است با دژی عظیم و ماشین های شیکی 
که در طول روز از دروازه عبور می کنند.

هر روز باید این مســیر را طی کنم تا به 
یکی از دوست داشتنی ترین جاهای شهر 
برسم؛ به »چایخانه راحت« که اگر بگویم 
شاخص ترین نشانه دوشنبه است، دروغ 
نگفتــه ام. جایی می خواندم که نوشــته 
بودند اگر کســی به دوشنبه بیاید و به 
»چایخانه راحت« سر نزند، انگار پاریس 

رفته و برج ایفل را ندیده!
چایخانه امسال ۶0 ساله می شود. معماری 
آن حاصل کار دو نفر است: »کنستانتین 
تراسکی« روس و »میرزا رحمت عالم اف« 
تاجیک؛ ترکیبی از عظمت ساختمان های 

روسی و ظریف کاری موروثی تاجیک ها؛ 
ساختمانی دوطبقه با سقف و ستون های 
چوبی و مشــرف به خیابان اصلی شهر. 
آنچه چایخانه را جذاب تر می کند جزئیات 
فراوان بصری است، از کنده کاری های روی 
چوب ها و ستون ها بگیرید تا نقاشی های 
روی دیوارها. با آنکه نام »چایخانه« را روی 
آن گذاشته اند، اما انواع غذاهای تاجیکی 
هم در آن ســرو می شود. کارکنان عمدتاً 
خانم هستند با همان لباس های پر از گل 
و گلــدوزی ای روی مخمل. با برخوردی 
خوش. چای در تاجیکستان یعنی چای 
ســبز. اگر چای ســیاه می خواهید باید 
بگویید که چای کبــود بیاورند. هر چند 
که من طعم چای سیاه شان را هم دوست 
نداشــتم. در »چایخانــه راحت« معموالً 
یک قوری آب جوش ســفارش می دادم و 
تی بگ خودم را توی آن می انداختم. جالب 

جای راحت چای
روایت »چایخانه راحت« که 
یک جای دنج در دوشنبه است
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 دست سینمای ما که فعالً در زمینه فیلم هایی با موضوع اربعین 
خالیست. تئاترهای اربعینی هم این روزها در مرزهای غربی کشور و 
در موکب هایی که از زائران اربعین پذیرایی می کنند در حال اجرایند. 
ما اما برای پیشــنهاد دوم دست به دامن کتاب می شویم و می رویم 

سراغ یکی از کتاب ها با حال و هوای این روزها. 
این کتاب البته رمان نیســت و سفرنامه اربعینی است. در ضمن 
قدیمی نیست و انتشارش مربوط به همین امسال است. »ازدحام 
بوســه« در واقع تازه ترین روایت چاپ شده از پیاده روی اربعین به 
حساب می آید. »نرگس مقصودی« که در انتشارات نیستان مشغول 
به کار اســت، سال پیش قرار بوده به عنوان کار عملی، داستانی را 
نوشته و به استادش تحویل دهد. سفر اربعین پیش می آید و داستان 
آماده نمی شود و استاد سختگیر، شاگردش را جریمه می کند که به 

جایش روایتی از سفر اربعین را بنویسد. 
همین جریمه بعدها می شود کتاب »ازدحام بوسه« که البته نویسنده 
قالب داســتان را انتخاب نکرده و به قول خودش برای اینکه بتواند 
ابعاد بیشــتری از این مراسم را روایت کند، سراغ قالب روایی مانند 

سفرنامه رفته است. 
نویســنده درباره تفاوت اثرش با ســفرنامه های مشابه می گوید: 

»نوع نگاه من با روایت هایی که وجود داشــت، متفاوت بود. من 
روایت زنانه ای از سفر اربعین ندیده بودم. چون مردها نمی توانند 
به اندرونی خانه ها و موکب ها وارد شوند، توصیف این فضا می تواند 
خواندنی باشد. از طرفی برای خانم ها هم جذابیت ویژه خودش 

را دارد«.
نرگس مقصودی دانش آموخته رشته »هنر اسالمی« از دانشگاه شاهد 
بوده و فلسفه و کالم هم خوانده است. البته او گویا دستی در شعر 
هم دارد و برخی ها معتقدند همین روحیه شاعری در بخش هایی از 
کتابش بر روایتگری غالب شده و به سفرنامه لطمه زده است. مثاًل 
یکی از منتقدان می گوید: نویسنده برخی مواقع در دل یک روایت 
واقعی، ناگهان ســراغ فضای عاطفی و شاعرانه می رود و این کارش 
نوعی پریدن از این شــاخه به آن شاخه است که گاهی مخاطب را 
کمی اذیت می کند. البته نویسنده در پاسخ به این انتقاد گفته است: 
»بله، این اتفاق در کتاب افتاده است. تیتر بخش ها شعر است و متن 
رئال. این به خاطر حال و هوای خودم و حال و هوای اربعین است. 
در فضای اربعین آن فضای لطیف شاعرانه در کنار همه واقعیت های 
محض جاده و آن سفر وجود دارد. آن فضا در ذهن من ته نشین شد 

و این طور نمود پیدا کرد«.

خانم ها به ورزشگاه رفتند و البد خیلی ها درباره چنین 
روزی می نویسند. من اما دوست دارم از تو بنویسم. از 

تو ای برادر کامبوجی.
تلویزیون تا گل سوم چهارم نشانت داد. نشان داد که 
آنجا آمدی با سه پرچم و دو طبل و یک بلندگو. بعد از 
آن گل ها دیگر نشانت نداد ولی البد هنوز هم همان جا، 

در ورزشگاه ایستاده بودی.
ایستاده بودی و خرد شدن تیمت را تماشا می کردی. 
اگر این قدر اهل فوتبال بودی که برای تیمت آمده 
بودی تا اینجا، تا ورزشگاه آزادی، البد پیش از بازی 
هم می دانستی که اوضاع چطور است. البد می دانستی 
که تیمت رده 169 رده بندی فیفاست و با تیمی بازی 
برد و  برای  می کند که بیست و سوم دنیاست. پس 
باخت  بودی که  بودی. آمده  نیامده  یا حتی مساوی 
را ببینی. خرد شدن را.راستش را بخواهی این کارها 
خیلی شجاعت الزم دارد. خیلی معرفت می خواهد که 
تک و تنها بیایی و جلو هفت هشت هزار نفر، این طور 
سنگ روی یخ شوی. خیلی باید مشتی باشی که بیایی 
و یک گل، دو گل، 14 گل بخوری و باز هم بایستی و 
تیمت را تشویق کنی.من از این شجاعت ها ندارم. من، 
حاضر نیستم حتی از این طرف تهران بروم آن طرف 
شهر تا باخت تیمم را ببینم. اصالً اگر بدانم اوضاع این 
طوری است شاید تلویزیون هم نبینم. من آدم روز 
پیروزی ام. من پاکار تیمم هستم به شرط اینکه ندانم، 
این طور شکست خواهد خورد.ولی چقدر همه ما به 
یکی مثل تو نیاز داریم برادر کامبوجی ام. یکی که حتی 
اگر 14 گل خوردیم، ما را تشویق کند که ده ها گل دیگر 
نخوردیم. یکی که همیشه نیمه پر لیوان زندگی مان را 
ببیند. یکی که جای سرزنش، تشویقمان کند و مطمئن 
گل  کمتر  بیاییم،  آزادی  به  دیگر  اگر سال  که  باشد 

خواهیم خورد.
چقدر همه ما به یکی مثل تو نیاز داریم که روزی که 
باختیم، روزی که بد باختیم، روزی که 14 گل خوردیم، 
سکو  روی  همچنان  ببینیم  و  برگردانیم  را  سرمان 
ایستاده و طبل می زند و توی بلندگو، اسممان را داد 
می زند، آن هم وقتی که می  داند در آن هیاهو، صدایش 
هم به ما نمی رسد. دمت گرم برادر کامبوجی. ممنون 
که امروز پاکار تیمت بودی. ممنون که نشان دادی، دنیا 

هنوز هم آدم بامعرفت دارد.

پ.ن: پس از اینکه مصطفی آرانی این یادداشت را نوشت، معلوم شد تنها 
تماشاگر تیم کامبوج، پسر رئیس فدراسیون فوتبال این کشور است.
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ونی موکب ها وایتی از اندر ر

اینجا بود که معموالً هم پولی نمی گرفتند 
و می گفتند تو که چیزی نخوردی. کمی 
آبجوش بوده که قیمتی نــدارد! آبجوش 
قیمتی نداشت، اما میهمان نوازی تاجیک ها 
آنچنان قیمتی بود که دست کم من از پس 

پرداخت آن برنمی آمدم.
در تاجیکســتان، آدم احســاس غربت 
نمی کند. گرمای رابطه ها درســت شبیه 
ایران اســت. میهمان نــوازی گاه افراطی 
موجب می شود احســاس کنید به خانه 
یکی از قــوم و خویش هایی رفته اید که 

سر ســفره آن قدر اصرار می کند غذا 
بخورید که بدتر معذب 

می شوید.
که  راحت-  چایخانه 
نمی دانم چه کســی 

این اسم بامسما را برایش 
گنجایش  کــرده-  انتخاب 

بیش از یک هزار نفر را دارد و در دوشنبه 
کســی را پیدا نمی کنید که بارها و بارها 
برای جشن عروسی، ختم، جشن تولد و... 
به »چایخانه راحت« نرفته باشد. چایخانه از 
آن دسته ساختمان هایی ست که شهرها را 
تعریف می کنند و به آن هویت می دهند؛ 
ســاختمان هایی که می شــوند بخشی از 
خاطره های جمعی مردم آن شهر که در آن 

تجربه های مشترک داشته اند.
برای مــِن از ایران آمــده که چنین 
خاطره ای از چایخانه ندارم و نخستین 
بار است که آن را 

می بینم، چای خوردن در اینجا از جنبه 
دیگری لذتبخش اســت. می توانم روی 
بالکن جایی مشــرف به خیابان بنشینم 
و در لطافت نســیم بهار چای بنوشم در 
حالی که پشــت سرم خیابان خیام است 
و پیش  رویم خیابان رودکی)!(. در شــهر 

غرق می شوم.
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منفی روایت

وزها  آن  ر
سراوان هنوز سبز بود 

 م.ظرافتی| می گویند ماجرا برمی گردد به 
دهه 60 و دوران تصدی »احمد رمضان پور« 
در شــهرداری تهران. ســراواِن گیالن آن 
روزها هنوز ســبز بود. آن  طور که قدیمی ها 
می گوینــد، یکی از سرســبزترین مناطق 
جنگلی ایران. اینکه بایــد از »آن  طور که 
قدیمی ها می گویند« اســتفاده  کنم، کفرم 
را درمی آورد. احســاِس زیست آخرالزمانی 
بهم دســت می دهد و دائم ســکانس های 
مختلف فیلم های آخرالزمانی جلو چشم هایم 
رژه می رود. از همــان جنس فیلم هایی که 
درخت های  از  موجــی  میان  بازیگرهایش 
خشــکیده، کوه های زباله و زمین های بایر، 
قدم می زنند و بــه خاطرات قدیمی تر هایی 
گوش می دهند که »طبیعت« را با چشم های 
خودشان دیده اند. دائم از خودم می پرسم که 
نکند آیندگان، تخیل پردازی ما را بگذارند به 

حساب پیشگویی؟
آن روز ها سراوان هنوز سبز بود و شهردار، 
استاندار و مدیرکل وقت اداره منابع طبیعی 
هنوز تصمیمشان را برای تبدیل این منطقه 
جنگلی به دفنگاه زباله رشت و چندین شهر 
دیگر، نگرفته بودنــد. آن روزها  هنوز تابلو 
روزشــمار وعده مدیران در ورودی سایت 
دفن زباله جاخوش نکرده بود، چه برسد به 
اینکه مثل االن، عدد 60 را نشان بدهد و به 
مسئوالن این فاجعه را یادآوری کند از روزی 
که اولین کوه زباله در سراوان قد علم کرد، 35 
سال می گذرد و حاال فقط دو ماه برای راست و 

ریس کردن اوضاع زمان مانده است.

آن روز ها شــیرابه کوه های 35 ساله زباله، 
منابع زیرزمینی و خاک را آلوده نکرده بود و 
اهالی سراوان مجبور نبودند برای تأمین آب 
ُشربشان، کیلومترها گز کنند تا حوالی رشت. 
آن  وقت ها در سراوان هیچ کس سرطان ریه 
نداشت. نام های عجیب و غریب بیماری های 
پوستی ای که سرطان پوست جلویشان لنگ 
می اندازد، به گوش اهالی نخورده بود. ایضًا 
نام پشه هایی که چرِک نیششان، پوست را 

قلفتی از روی گوشت برمی دارد.
در سراواِن 35 سال پیش، بچه های 12 ساله به 
بیماری گوارشی مبتال نمی شدند و معده شان 
بابت خوردن آب آلوده، زخم نمی شــد. 35 
سال پیش اگر سراغ آقای رجبی 65 ساله را 
می گرفتید، زخم های دلمه بسته روی دست 
و پایش را نشانتان نمی داد و نمی گفت: ما که 
برای ســالمتی  خودمان اعتراض می کنیم و 
گناهکاریم و آن ها که سالمتی مردم را به بازی 
گرفته اند مدافع مردم شده اند. آیا فرزندانمان 
هم باید به درد ما مبتال شوند تا چاره ای شود؟
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در سال های اخیر با داغ شدن حضور مردم در 
شبکه های اجتماعی، کم کم به مناسبت های 
گوناگون طنزها و فکاهه هایی ساخته و دست 
به دست شد که هیچ کس از سازنده اولیه اش 
این فکاهه ها  از  نبود. سازنده هر کدام  آگاه 
می شود هر کدام از ما باشیم. ما ولی ناچاریم 
آن ها را بدون اسم و رسم صاحبشان بیاوریم. 

شما به بزرگی خودتان ببخشید.
  این چه حکمتیه که وقتی یه قسمتی از درس 
درست برامون جا نمیوفته، استادا می گن: »ترمای 
باالتر کامل یاد می گیرین« ولی ترم باال که می ریم، 

می گن: »قباًل باید یاد می گرفتین«. 
همه  اسم  بود  شده  مد  هم  سالی  چند  یه   
دخترهارو می ذاشتن مهسا. یعنی یه طوری شده 
دنیا می اومد، می پرسیدن: »بچه  به  بچه  بود که 

پسره یا مهسا؟!«
   شما هم می خواین از خیابون رد شین، منتظر 
می مونین یکی رد شه، از بغلش برین که ماشین 
بزنه به اون، یا فقط من به »سپر انسانی« اعتقاد 

دارم؟
  شماها یادتون نمیاد اون اول ها که تازه تلفن دار 
شده بودیم، مامانم همیشه مجبورمون می کرد تا 

می گفت  برنداریم.  رو  تلفن  نخورده،  زنگ  تا  سه 
مردم فکر می کنن ما روش چمبره زدیم!

  وقت هایی که تاچ گوشی ام نمی زنه، با خودم 
می گم: ایشاال که انگشتم خراب شده!

 هیچ  وقت نفهمیدم چرا اون زرشک پلو با مرغ و 
ساالد سس مایونزی های مامان ها توی میهمونی ها 

با روزهای عادی زمین تا آسمون فرق داره؟
بگه:  بهت  بابات  شب  اینکه  یعنی    بدبختی 
نون  بری  پاشی  باید  صبح  فردا  بخواب  »زودتر 
بگه:  بیاد،  مادرت  یعنی  خوشبختی  و  بگیری« 

»نمیخواد. تو فریزر نون داریم«.
  » آبی احمد علی« جایزه صلح نوبل رو برد. 
استقاللی ها. می تونن یک ستاره  به همه  تبریک 

دیگه اضافه کنن!
تو  ورزشگاه  به  بانوان  ورود  تأثیر    مهم ترین 
تبلیغات دور زمین بود. از بانک و مؤسسه رسید 

به لوازم آشپزخانه.
  به نظرم کامبوجی ها حتی برا سالمتی شون هم 
ورزش نکنن. چون با این وضعیت از لحاظ روح و 

روان هم به فنا میرن.
  از نظر روحی نیاز دارم پدرزنم جلومو بگیره 
و بهم بگه: »بیا این 10 میلیارد رو بگیر، پاتو از 

زندگی دخترم بکش بیرون«. منم بگم: »مرسی. 
یک میلیارد هم کافی بود«.

 پس چرا حسینی بای در جریان ورود زن ها 
به استادیوم نرفت استادیوم که از عروس دامادی 
که با لباس عروسی شون اومدن تو استادیوم خطبه 

عقدشون رو بخونن، مصاحبه بگیره؟!
غذایی  وعده  حکم  دانشجوها  برای    چای 
چای  میشن،  گرسنه  که  صورت  بدین  داره.  رو 
تا  می خورن و چای می خورن و چای می خورن. 
نیاز به یک  جایی که دیگه بدنشون نمی کشه و 
غذای واقعی داره، اون  موقع میرن چایی با کیک 

می خورن تا سیر بشن.
بعد  چنگیزه،  اسمش  داریم  فامیل    یه 
باشه.  نباید گیاه خوار  گیاه خواره. آخه چنگیز که 

چنگیز باید گاومیش رو زنده زنده بخوره.
 هیچ  وقت امیدتون رو از دست ندید. باالخره 
یه بدبخت امیدوار خیلی بهتر از یه بدبخت ناامیده. 

قبول ندارین؟
4میلیارد  تنکابن  ملی  بانک  سابق    رئیس 
بند  تو  بره  این  شده.  دستگیر  و  کرده  اختالس 
زندانی های اختالسگر، فرچه میدن دستش بهش 

میگن: »برو توالتو بشور َدله دزد!«.

»چنگیز«ها هم می تونن گیاهخوار باشن؟!
فکاهه های مجازی

به روایت تصویر

که  ایام  این  سال  هر  جاودانی|  مرجان   
می رسد، آشپز و راننده و آرایشگر و بقیه، 
که  فنی  و  دارند  که  توانی  هر  با  کدام  هر 
بلدند، خودشان را به مهران و خسروی و 
بقیه مرزهای غرب می رسانند تا هر کاری 

اربعین  زائران  برای  برمی آید  دستشان  از 
رونق  که  هم  سال  به  سال  بدهند.  انجام 
که  خدماتی  می شود؛  بیشتر  خدمات  این 
از دید دوربین به دست ها هم پنهان نمانده 
تصویری های  گزارش  موضوع  سال  هر  و 

خبرگزاری  هم  امسال  می شود.  متعددی 
ایرنا به همین بهانه گزارشی منتشر کرده 
از خادمان اربعینی آستان قدس رضوی که 
این روزها در مرز مهران حسابی سرشان 

شلوغ است. 

مرز مهران، خادمان اربعین و دوربین هایی که شکار می کنند 

تیپ نگاری  کاردرست ها


