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همان  می شناسید؟  که  را  کلهر«  »حسین 
روی  سوراخ های  به  طعنه اش  که  مجری ای 
لوگوی باشگاه »استقالل« کلی ماجرا شده 
بود. حسین آقا چند روز پیش هم در برنامه 
»علی  به  را  قالبش  سه  شبکه  صبحگاهی 
رکورد  »دایی«  که  گفت  و  کرد  بند  دایی« 
آقای گلی جهانش را مدیون بازی های تیم 
ملی با کشور هایی مثل مالدیو است. حاال هم 
هر چند کلهر این  بار مثل سری قبل مجبور 
آقای  اما  شده،  مخاطبان  از  عذرخواهی  به 
با  از رئیس قوه  قضائیه خواسته  گل جهان 

صداوسیما بابت این ماجرا برخورد شود.
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دسـتــالف

زمان  »هر  گفته:  ظریف  محمدجواد 
اینستاگرام سر  و  توییتر  به  ماشینم  در  که 
می زنم، برای یک توییت ۴ یا ۵ ساعت زمان 
می گذارم«. در این زمینه سه نکته مطرح است. 
پنج  آقای ظریف کجا می رود که  اینکه  اول 
ساعت توی ماشین است؟ دوم اینکه اگر تعداد 
توییت های آقای ظریف را در پنج ساعت ضرب 
کنیم، متوجه می شویم با این زمان می شد سه 
چهار تا برجام دیگر هم امضا کرد. سوم هم 
اینکه وقتی وزیر امور خارجه کشورمان پنج 
ساعت توی توییتر است، دیگر از ما جوان ها 

چه انتظاری است؟!

امضاکننده های  از  یکی  الهوتی،  مهرداد 
طرح حذف زبان انگلیسی از مدارس است که 
پیشنهاد کرده پس از حذف زبان انگلیسی، 
آموزش زبان روسی در کشور رونق داده شود. 
این خبر از این جهت حائز اهمیت است که 
مخاطب پس از شنیدنش خدا را از دو جهت 
شکر می کند. نخست اینکه متحد سیاسی مان 
در حال حاضر روسیه است و دوم اینکه اکنون 
که  کشورهایی  بقیه  و  ونزوئال  با  ارتباطمان 
زبان های سختی دارند، کمتر از گذشته شده 
و می شود امیدوار بود که فکر کسی به آموزش 

زبان  آن ها نمی کشد. 
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پول می گیرند، یارانه حذف می کنند 
اینکه در مقابل ستادی که کارکناش 
حقوق می گیرند تا به مردم یارانه دهند، 
ستاد دیگری تشکیل شده که کارکنانش 
برای قطع کردن یارانه همان مردم حقوق 
می گیرند، واقعاً ایده نابی است. چون 
وقتی قرار شده یارانه 3 دهک از جامعه 
که چیزی در حدود 2۴ میلیون نفر 
هستند حذف شود، طبیعتاً باید میزان 
اشتغال زایی باال برود که با استخدام افراد 
در ستاد حذف یارانه، این مهم محقق 
شده است.

 کالف سردرگم »زم« 
 چند روزی است همه منتظرند

تا نهادهای امنیتی ماجرا را شفاف کنند
  کیان راد | حق احتماالً با »ژورژ مالبرونو« نویسنده 
و روزنامه نگار فرانسوی »فیگارو« باشد که می گوید درباره 
رمان  یک  می شود  زم«  »روح اهلل  دستگیری  ماجرای 
جاسوسِی درست و حسابی نوشت؛ از همان رمان هایی 
آخرین  خواندن  از  پیش  تا  بتواند  عمراً  مخاطب  که 
صفحه اش، ته و توی ماجرا را دربیاورد. پس وقتی سر 
و ته یک قضیه سیاسی تا اندازه ای به هم پیچیده که 
به قول یکی از روزنامه نگارهای معروف فرانسوی می شود 
نداشته  انتظار  نوشت،  رمان جاسوسی  یک  درباره اش 
باشید با خواندن این مطلب، از ریز و درشت جزئیات 
دستگیری مدیر »آمدنیوز« سر دربیاورید. چون تا همین 
االن هم هر کسی که خواسته به حل معمای »زم« 

کمک کند، خودش تبدیل به بخشی از این معما شده 
و در این شرایط احتماالً باید حاال حاالها برای فهمیدن 

پشتِ پرده های دستگیری روح اهلل زم، منتظر بمانیم.

  حرفه ای، هوشمندانه و چندوجهی
در نخستین اطالعیه سپاه درباره دستگیری روح اهلل زم 
آمده است: »سازمان اطالعاتی سپاه در عملیاتی حرفه ای، 
هوشمندانه و چندوجهی، با به کارگیری روش های نوین 
بیگانه  سرویس های  ابتکاری،  شگرد های  و  اطالعاتی 
را فریب داده و روح اهلل زم را به داخل کشور هدایت و 
اما در همان  بازداشت کرده است«. کانال های خبری 
ساعات اولیه پس از بازداشت، اعالم کردند که سپاه، زم و 
همراهانش را که قصد سفر به یکی از کشورهای همسایه 
داشتند، از مدت ها پیش زیر  نظر داشته و بالفاصله پس 
از باز شدن پایشان به خاک یکی از کشورهای همسایه، 
آن ها را دستگیر کرده است. در این بین اما چند رسانه  
هم اعالم کردند که زم چند روز پیش دستگیر شده بوده، 

اما خبرش حاال رسانه ای شده است. با این همه ولی 
تمام رسانه ها، اعم از خارجی و داخلی بر سر این موضوع 
فرانسه،  اطالعاتی  سرویس های  حمایت  مورد  زم  که 
آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده و سپاه با دور زدن این 
سرویس های اطالعاتی او را دستگیر کرده، تفاهم داشتند.

  کامالً دروغ است
گزارش  از  اما  دستگیری  ماجرای  حاشیه های  همه 
جنجالی روزنامه »فیگارو« و مصاحبه همسر روح اهلل زم 
شروع شد. در بخشی از گزارش جنجالی این روزنامه آمده 
بود: »سپاه فردی را برای متقاعد کردن زم به سفر به 
عراق برای دیدار با آیت اهلل سیدعلی سیستانی، به پاریس 
می فرستد. بعد هم که زم به عراق می آید، سپاه هم او را 
در شهر نجف دستگیر و به ایران منتقل کرده است«. 
روزنامه فیگارو البته در بخش دیگری از گزارشش هم این 
احتمال را داده بود که سرویس امنیتی فرانسه بر اساس 
روابط پشت پرده اش با نهادهای امنیتی ایران، قول آزاد 
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از مسئوالن فوتبالِی کشورمان خواهشمندیم 
مطابق با آخرین اصول فوتبالی روز دنیا، اوضاع 
اقتصادی کشور حریف را آنالیز کرده و مطابق 
ملی پوش هایمان سقف گل زدن  برای  آن،  با 
تعریف کنند. چرا؟ چون حسین دهباشی از 
تعداد گل های ایران به کامبوج خوشش نیامده 
و در جایی نوشته: »سال۱3۷۱ با مرگ پرویز 
دهداری، اخالق ورزشی نیز با او مرد. پنج سال 
بعد تیم ملی در بازی با کشور فقیر مالدیو، ۱۷ 
گل وارد دروازه حریف کرد! روز پنجشنبه ۱۸ 
مهر ۱3۹۸ هم تیم ملی در بازی با کشور فقیر 

کامبوج ۱۴ گل وارد دروازه حریف کرد«. 

ما به اینکه یک عده تکذیب می کنند و یک 
عده تأیید، کار نداریم، اما اینکه طبق اعالم 
فقط  فریدون  حسین  »تسنیم«  خبرگزاری 
یک ساعت پس از حضورش در زندان اوین 
عجیب  ظاهر  در  شاید  رفته،  مرخصی  به 
قرار  مدنظر  را  کار  نفس  اگر  اما شما  باشد، 
ماجرا  این  در  که  می شوید  متوجه  دهید، 
برد اصلی را مردم کرده اند. چرا؟ چون روند 
مرخصی گرفتن برادر رئیس جمهور از زندان 
همان قدر طول کشیده که مرخصی گرفتن 
شما در اداره طول می کشد و این یعنی همه 

در برابر ُمر قانون برابرند! 

به  که  لواسان  ویالی  اول:  روایت  م.ظرافتی|  

اسم خودش نیست. پورشه  هم زیر پای پسرش 

است. گیریم که سندش به نام خودش باشد، ولی 

زمین های  ننشسته.  هم  فرمانش  پشت  حاال  تا 

اصاًل  نمی آید.  حساب  به  که  هم  تهران  اطراف 

خیلی هایشان بایر است و کو تا حوصله کند یک 

ُتک پا برود شهرداری و کاربری زمین را تغییر دهد. 

می ماند خانه ۷0 متری ته الهیه و پژو پارِس زیر پای 

راننده اش. مشخصات جفتشان را در »سامانه ثبت 

دارایی مسئوالن« ثبت می کند تا همه بدانند طال 

که پاک است چه منتش به خاک است؟

روایت دوم: خانه و ماشین دخترش در کانادا هیچ 

ارتباطی به او ندارد. ایضًا پنت هاوس پسرش در 

کالیفرنیا. تازه همه این ها را زمانی خریده اند که 

دالر هزارتومان بود. همه اش هم مزد عرق ریزی 

خودشان است. می ماند یک خانه فکسنی در یکی 

از محله های قدیمی تهران. ماشین زیر پایش هم 

که پالک دولت است و امانت مردم در دست او. 

باالخره یک روزی باید تحویلش بدهد. سند خانه 

فکسنی اش را در »سامانه ثبت دارایی مسئوالن« 

بارگذاری می کند تا همه بدانند از فضل فرزند، پدر 
را چه حاصل؟

و  را می گذارد روی میز  لیوان آب  روایت سوم: 

لب های َتر شده اش را روی هم فشار می دهد. بعد 

گلویش را صاف می کند و با نوک انگشتش می زند 

روی میکروفن. خیالش که بابت سالمت بلندگوها 

راحت می شود، با صدای صاف و یکدست می گوید: 

»بحمداهلل از چند ماه پیش که امکان دسترسی به 

سامانه ثبت دارایی مقامات و مسئوالن کشور از 

بستر شبکه ملی در داخل کشور فراهم شد، اکثر 

این سامانه  این عزیزان، دارایی هایشان را روی 

بارگذاری کردند و امروز شاهد این هستیم که 

برخالف شایعه هایی که اغلب در رسانه ها و فضای 

مجازی منتشر می شود، تمام مسئوالن عالوه بر 

آن ها  با  می آیند،  حساب  به  مردم  خادم  اینکه 

تمام  که  طوری  را  دستش  کف  و  اینطوری اند« 

حضار ببینند، باال می آورد.

روایت چهارم: َکَفش بریده است. سامانه پر است 

خالی  بانکی شان  حساب های  که  مسئوالنی  از 

است، در  خانه های ۵0 متری زندگی می کنند و با 

خودرو تولید داخل این  طرف و آن  طرف می روند. 

حق دارد اگر به خودش غره شود. به عنوان یک 

از  عائله، دستش  با دو سر  پاس  و  کارمند آس 

مسئوالن جلوتر است. با خودش می گوید کاش 

این سامانه یک شماره حساب هم برای کمک 

می کرد  اعالم  بی بضاعت  مسئوالن  به 

خادمان  هوای  بیشتر  مردم  تا 

داشته  را  خودشان 
باشند.

ینگه دنیا3

گویا آن هایی که در دوران دبستان مأمور 
خوراکی  بچه ها  از  زور  به  و  بودند  آبخوری 
بدهند،  خوردن  آب  اجازه  تا  می گرفتند 
حاال برای خودشان مسئولیت های مهم تری 
ملی پوش  شیخ«  »معراج  اتفاقاً  گرفته اند. 
کبدی تیم ملی که در سوپر لیگ هند بازی 
می کند، درباره این عزیزان گفته: »فدراسیون 
از من و چند بازیکن دیگر که به لیگ هند 
آمده ایم چک و سفته گرفت که باید ۱2درصد 
هیچ  در  بدهیم.  آن ها  به  را  قراردادمان 
رشته ای این  طور نیست که لژیونر مقداری از 

قراردادش را به فدراسیون بدهد«.
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مرده ای که تکذیب می کند!
بر اساس توییت هایی که صفحه 

مجازی »خبرآنالین« منتشر کرده، 
دکتر احمدیان، معاون نیروگاهی 
سازمان انرژی اتمی درحالی که 

خودش فوت کرده بوده، خبر 
درگذشت علی اکبر صالحی، رئیس 

سازمان انرژی اتمی را تکذیب کرده 
است. اگر نفهمیدید چه شد، باید 

بگوییم خودمان هم نفهمیدیم چه شد، 
ولی فقط در همین حد بگوییم: ظاهراً 
یک نفر که مرده، مرگ یک نفر را که 

زنده است، تکذیب کرده. همین.

فته
ت ه

پس

نه، خیلی جالب شد!
درباره سامانه ثبت دارایی های مسئوالن

 

که به تازگی راه افتاده

شدن دو زندانی ایرانی-فرانسوی را که در بازداشت ایران 
هستند، گرفته و به این شرط، مقدمات انداختن زم در 
تله نیروهای امنیتی سپاه را فراهم کرده است. پس از این 
هم مهسا رازانی، همسر روح اهلل زم در گفت وگو با سایت 
»ایران وایر« ادعای روزنامه فرانسوی را تأیید کرد. فقط 
چند ساعت پس از طرح این ادعا اما، سایت »نور نیوز« 
به نقل از یک مقام مسئول در دفتر »مرجعیت عالی 
شیعیان در نجف اشرف« گزارش داد: »ادعای منتشر 
شده در بعضی از رسانه ها مبنی بر حضور روح اهلل زم 
در دفتر حضرت آیت اهلل سیستانی و دیدار معظم له با 
وی کامالً دروغ و بی اساس است«. البته عالوه بر این 
تکذیبیه، بعد هم تعدادی از مسئوالن ایرانی و فرانسوی 

ادعای روزنامه فیگارو و همسر زم را رد کردند.

  کالف سردرگم
ماجرا اما این  طور ادامه پیدا کرد که بخشی از همکاران 
بعضی های  و  دانسته  مقصر  را  فرانسه  دولت  »زم«، 

دیگرشان انگشت اتهام را به سمت همکاران خودشان 
می گرفتند و کسانی مثل »شیرین نجفی« را مقصر 
اصلی دستگیری می دانستند. در این بین اما به عقیده 
برخی هم همه چیز زیر سر پدر روح اهلل زم بوده است. 
اینجا بود که فرانسوی ها گفتند زم، فرانسه را به مقصد 
عراق ترک کرده، ولی عراقی ها اعالم کردند که او اصاًل 

پایش را داخل خاک عراق نگذاشته است! 
سر و ته این قضایا را که به هم بچسبانید، متوجه خواهید 
شد که حق با »ژورژ مالبرونو« است و کالف سردرگم 
رمان  نوشتن یک  از طریق  فقط  دستگیری زم البد 

جاسوسی باز خواهد شد!

 مرور کنیم
بگذارید یک بار مرور کنیم. معلوم نیست زم به عراق آمده 
یا نه. اگر به عراق آمده، مقصودش از این سفر چه بود؟ 
دیدار با خانواده اش؟ دیدار با آیت اهلل سیستانی؟ یا گرفتن 
بودجه ای که گفته می شود یک فریب بیشتر نبوده؟ حاال 

اما گیریم که به عراق آمده باشد، به نظرتان حاال او چطور 
سر از زندان های ایران درآورده 

آدم های  چه  پای  است؟ 
دیگری به این ماجرا باز 

خواهد شد؟ 
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  مسعود نوذری                               .............

  متولد پنج اردیبهشت 1348                      ....

 آرمان اورنگ| نام »مســعود نوذری« را از خیلی سال ها 
پیش روی جلد نشــریه »حرم« می دیدم؛ عکاسی که انگار 
همه ساعات و دقایق عمرش را در حرم گذرانده و همه گوشه 
کنارهای حرم را مثل کف دستش می شناسد. او حاال روبه روی 
میز گفت وگوی »+روایت« نشسته تا ماجرای 2۱سال حضورش 
در حرم مطهر را تعریف کند؛ 2۱سالی که موجب شده به قول 
خودش موهایش در این آستان سفید شود. او حاال شاید یکی 
از بهترین سوژه ها باشد برای گفت وگو، در هفته ای که متعلق 

است به امام رضا)ع(. 

 مسعود نوذری هر روز می رود حرم امام رضا)ع(؟
 بله.

  محل کارتان کجاست؟
 صحن آزادی.

  تجربه جذابی باید باشد.
 خیلی. فکر کنید نه  فقط من که همه کارکنان حرم مطهر، هر روز 
صبح از چهارگوشه شهر خودشان را می رسانند حرم و پس از اینکه 
سالمی به حضرت عرض می کنند، کارشان را شروع می کنند. خیلی ها 
هم معتقدند که هر روز پیش از شروع کار حتماً تا داخل روضه منوره 
بروند. حتی خیلی از کارکنانی که در اداره مرکزی آستان قدس کار 
می کنند و داخل حرم نیستند، این اعتقاد را دارند که همیشه پیش 

از کار، زیارت کنند.  

  و شما االن چند سال است که کار هر روزتان همین 
است؟

 االن 21سال است که توی حرمم. البته این طوری هم نبوده که 
کار ما فقط صبح تا ظهر باشد. یعنی می شده که یک شبانه روز کامل 
حرم باشیم یا شبی، نصف شبی. مثاًل رئیس جمهور کشوری می آمده 
و ما باید نصف شب می رفتیم حرم. یا مثاًل موقع تعویض ضریح قدیم، 

55 شبانه روز پیوسته در حرم بودم تا کل پروژه تمام شود. 

  هیچ  وقت درباره این فکر کرده اید که از البه الی 
میلیون ها شغلی که در تمام جهان هست، شما چطور 

چنین شغلی نصیبتان شده؟
 به نظرم هیچ  چیزی در این دستگاه اتفاقی نیست. هیچ  چیز، 
حتی همان گلی که هر روز می رود روی ضریح مطهر حضرت)ع(. به 
عقیده من هیچ  کاری هم بدون اذن و عنایت خود حضرت)ع( رقم 
نمی خورد. اراده خود حضرت)ع( بر این امور است. البته خودم هر 
چه فکر می کنم کاری نکرده ام که شایسته این لطف باشم، ولی خب 
اهل بیت)ع(، خاندان کرم اند. برای همین حتی سیر زندگی ام را هم که 
نگاه می کنم، کامالً می بینم که انگار دستی تمام این مسیر را چیده تا 
من را به اینجا برساند. خب من شاگرد معمولی یک عکاسی بودم. بعد 

هم یک عکاسی باز کردم به نام »فوتو آیینه«. کاسبی من ولی اصاًل 
نمی چرخید. سرمایه زیادی هم نداشتم. مغازه ام هم اجاره ای بود و من 
هم تازه ازدواج کرده بودم. یادم هست صبح تا شب می ایستادم دِر 
مغازه و شاید روزی یک فیلم 135 می فروختم که 100تا یک تومانی 
سودش بود. در حالی که من فقط ماهی 20هزار تومان کرایه مغازه 
داشتم. این بود که دوباره مغازه را واگذار کردم و برگشتم سر همان 
شاگردی. یعنی برگشتم شرکت آبرنگ خراسان که یک نمایندگی 
داشتند در بولوار سجاد مشهد. یادم هست برای روزنامه های قدس 
و خراسان عکس چاپ می کردم. یعنی اپراتور چاپ عکس بودم. آن 
موقع هم کاًل در مشهد سه چهار تا دستگاه چاپ سریع بیشتر نبود 
که یکی اش را فروشگاه ما داشت. با همین آشنایی ها بود که اوایل سال 

75 من هم به عنوان عکاس به روزنامه اضافه شدم. 

  پس یک گام به حرم مطهر نزدیک شدید؟
 بله. من آمدم روزنامه قدس. بعد یادم هست مدتی که گذشت، 
من را مأمور کردند که از نامزدهای انتخابات خبرگان عکس بگیرم. 
آن هم بین کلی عکاس دیگر که همگی از من پیشکسوت تر بودند. 
من که تا چند وقت پیش از آن شاگرد عکاسی بودم و اصاًل هیچ  کس 
را نمی شناختم، چه رسد به اینکه بروم پیش آیت اهلل طبسی، آیت اهلل 

عبادی و بقیه چهره ها.

  همان طور که می گویید انگار شما را قدم به قدم به 
جایی که باید می رفتید، نزدیک می کردند. 

 بله. در جریان همین عکاسی  از نامزدهای مجلس خبرگان، کم کم 
مرحوم آیت اهلل طبسی هم با من آشنا شدند و از کارم خوششان آمد. 
همین اتفاق هم سبب شد که در سال 77 از روزنامه قدس بخواهند 
که من را برای مدت یک سال، مأمور به خدمت کنند در آستان قدس. 
پس از یک سال هم در حالی که شاید نزدیک به دو هفته مانده بود 
که زمان مأموریت من تمام شود، دوباره تصاویری از مرحوم آیت اهلل 
طبسی گرفتم. یادم هست مرحوم آقای طبسی از من پرسیدند: »شما 
وضعیتتان چطوری است؟« گفتم: »من دو هفته دیگه مأموریتم تمام 
است و باید برگردم روزنامه قدس«. ایشان باز پرسیدند: »شما خودتان 
چی دوست دارین؟« گفتم: »من که افتخار می کنم در خدمت آستان 
قدس باشم«. همین صحبت هم منجر به این شد که من کاًل به آستان 
قدس منتقل شوم. حتی یادم هست فرصتی هم فراهم شد که از آقای 
طبسی درخواست کنم که حکمی برای کفشداری در حرم مطهر به 
من بدهند. یادم هست گفتند نامه ای بنویسم و بعد هم با کفشداری و 
دربانی موافقت کردند. من ولی چون پدرم هم کفشدار بودند و از طرفی 

به کفشداری هم بیشتر عالقه داشتم، همین خدمت را شروع کردم. 

  اگه بخواهید تجربه این 2۱سال را بگویید، خالصه اش 
چه می شود؟

 خالصه اش این است که فهمیده ام هیچ کاری در این دستگاه 
بی اذن جلو نمی رود. خیلی هم برایم پیش آمده که خیلی محاالت در 

+روایت
  قصه جـلد| 

اهل  بودند،  پدرم خراسانی  البته  تهرانم.  متولد    من 
فردوس. ولی چون نظامی بودند، تهران ساکن شده بودند. 
برای همین من تهران متولد شدم و تا چهارم ابتدایی هم 

تهران بودیم.
انتقالی  درخواست  توانستند  پدرم  ولی  انقالب  از  پس 
بدهند برای مشهد. ایشان آن موقع از افسرهای شهربانی 
کار  کالنتری  در  نداشتند  دوست  بعد چون  ولی  بودند، 

کنند، رفتند در راهنمایی و رانندگی. 

رفتم  اول  شدیم.  آبکوه  ساکن  آمدیم،  که  مشهد    
مدرسه دیانت و بعد هم مدرسه علویه مرحوم عابدزاده. 
پس از دیپلم ولی درس را ادامه ندادم و خواستم بروم 

سراغ کار.
راست و حقیقتش عالقه ای هم به تحصیل نداشتم. یعنی 
ریاضی،  در  مثاًل  ولی  بود،  خوب  حفظی ام  درس های 

فیزیک، شیمی و هندسه خیلی ضعف داشتم. 

  درس را که کنار گذاشتم، عالقه ام به عکاسی بود. حاال 
بعضی ها اصرار داشتند بروم سراغ کارهای فنی. من ولی از 

همان اول عاشق عکاسی بودم.
اول رفتم یک عکاسی تا کار البراتوار را یاد بگیرم؛ چاپ 
نیستند  این  دنبال  فهمیدم  مدتی  از  پس  ولی  عکس. 
داشتند  دوست  بیشتر  یعنی  بدهند.  یادم  کاری  که 

فروشگاه شان را بچرخانم. 

  مدتی که گذشت، پدرم منتقل شد به بیرجند و شد 
رئیس راهنمایی و رانندگی آنجا. این بود که گذر من هم 
به بیرجند افتاد. همین اتفاق هم سبب شد که فرصتی 
دوساله برای من فراهم شود که در یکی از عکاسی های 

بیرجند، عکاسی و چاپ یاد بگیرم. 

خیلی  ولی  کردم،  باز  مغازه  خودم  برای  مشهد  در    
نگذشت که دیدم کار نمی چرخد. این بود که کم کم به 
را  مغازه  شدم  راضی  اما  بعد  رفتم.  ورشکستگی  سمت 

واگذار کنم.
یادم هست یکی آمده بود مغازه را بخرد. می گفت طباخی 
داشته  تمیز  کار  دارند  اصرار  زنش  خانواده  ولی  داشته، 

باشد. همان هم مغازه را خرید و خالص. 

روایت زندگی »مسعود نوذری« که 21سال از عمرش را در حرم مطهر امام رضا j  عکاسی کرده است 
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باورتان نمی شود، ولی من همین حاال برای روز 
بازنشستگی ام گریه می کنم. وقتی هم فکرش را می کنم 

که چطور می خواهم جدا شوم، دلم می گیرد. فکر اینکه هر 
روز صبح نیایم توی اتاق کارم در حرم، خیلی 

سخت است. 

خب من از زمانی که همه موهایم سیاه بوده، 
در این آستان بوده ام. االن هم خوشحالم 

که می توانم بگویم موهایم را در این دستگاه سفید کرده ام. 
ولی ناراحتم برای آن روز. نگرانم که یک روز می گویند: 

»بس است. دیگر نیا«.
زندگی و کارم پیش رفته به لطف خدا و عنایت امام)ع(. 

  مثالً چه چیزهایی؟
 مثاًل همین کاری که االن دارم، شفای دخترم. دختر من در 
چهار ماهگی به عفونت ریوی دچار شده بود و تا جایی پیش رفت که 
همه دکترها جوابش کردند. واقعاً هم شاهد بودم که چند دفعه روی 
دست های خودم تا مرگ پیش رفت. چون نمی توانست نفس بکشد. 
ولی به لطف حضرت)ع( ایشان هم شفا گرفت. یا اتفاق دیگری که 
خیلی برایم ارزشمند بود، حضورم در سرداب مطهر حرم بود. من یکی 
از کسانی بودم که توانستم داخل سراب بروم. یا مثاًل اتفاقی افتاد که 
توانستم بدون هیچ هزینه ای هشت سفر بروم مکه. تازه نه  فقط پولی 
ندادم، بلکه به عنوان خدمه حقوقی هم گرفتم. آن هم نه یک روز و 

دو روز، بلکه یک ماه و دو ماه. 

  خیلی ها هستند در نقاط مختلف دنیا که دوست دارند 
یک روز در صحن امام رضا)ع( باشند. ولی باز شما در حرم 

به جاهایی رفته اید که پای آدم های کمی رسیده است. 
 بله. جایی در حرم نیست که من به واسطه شغلم نرفته باشم؛ 
روضه منوره، داخل گنبد، داخل گلدسته، داخل نقاره خانه، داخل 

ساعت حرم مطهر. 

  چه حس و حالی دارد رفتن به اینجاها؟
 راستش برای خود من ورود به صحن های حرم هم حس و حال 

خاصی دارد، چه رسد به این اماکن خاص.

  یعنی بعد این همه سال تکراری نشده برایتان؟
 ببینید، ماها که توی حرم کار می کنیم، باید خودمان را در حس 
و حال زیارتی حفظ کنیم. شاید باورتان نشود، ولی من همین هفته 
که کربال بودم، واقعاً دلم برای حرم مطهر تنگ شده بود. خب من در 
این دستگاه خیلی اتفاقات هم دیده ام؛ اتفاقاتی مثل شفای بیماران. 
خودم هم در گفت وگو با بعضی از همین شفایافتگان حضور داشته ام. 
خب این ها خواب که نبوده. خاص تر از این ها اتفاقاتی است که در 
زندگی خودم رخ داده و شاهدش بوده ام. من حداکثرش این بود که 
االن یک مغازه اجاره ای عکاسی داشته باشم، ولی به لطف حضرت هم 

به لحاظ مالی وضعم بهتر شده و هم به لحاظ اجتماعی. 

  از رفتنتان به سرداب گفتید. اینجا جایی است که پای 
آدم های کمی رسیده. چطور پیش آمد رفتنتان به آنجا؟

 در ایام تعویض ضریح اتفاق افتاد. ماجرا هم این بود که داخل 
ضریح قبلی، یک ضریح فوالدی بود. واقف این ضریح وقف کرده بود 
که این ضریح روی مضجع مطهر کار گذاشته شود، ولی موقعی که 
ضریح جدید نصب می شد، چون اندازه ضریح فوالدی خیلی کوچک تر 
چون  نتیجه  در  بگذارند.  کار  را  آن  نمی شد  بود،  جدید  ضریح  از 
می خواستند نظر واقف هم حفظ شود، در بخشی از اطراف ضریح 

تعمیراتی کردند تا ضریح فوالدی دور سرداب نصب شود. در همین 
قضایا هم یک شب ممکن شد که همراه خدام یکی از کشیک ها برویم 

داخل سرداب مطهر. 

  گفتید در ایام تعویض ضریح، ۵۵ روز در حرم مطهر 
بودید.

 55 شبانه روز. 

  یعنی خانه نمی رفتید؟
 نه. البته گاهی سر می زدم به خانه، ولی این  طور نبود که بمانم. 
برای اینکه عملیات اجرایی در جریان بود و هر لحظه ممکن بود نیاز 
باشد که تصویری گرفته شود. مثاًل خاطرم هست در حین عملیات، 
سنگ قبری بیرون آمد متعلق به سال 1110 هجری قمری که متعلق 
به تولیت آن زمان بود. خب من باید حضور می داشتم که تصویر 
بگیرم. یادم هست یکی از دوستان می گفت: نوذری کلنگ به کلنگ 

عکس می گیرد!

  توی تصاویر شما می بینم که از معماری حرم هم 
به این ژانر هم عالقه  تصاویر متعددی هست. احتماالً 

دارید.
 کاماًل. خب این ظرفیت هم در حرم وجود دارد. البته من اصفهان 
هم که رفته بودم، نمی توانستند من را از نقش جهان جمع کنند. 
حتی شاید باورتان نشود، ولی گاهی یک شب تا صبح توی یک رواق 

عکاسی می کردم و واقعاً خسته نمی شدم. 

  و از البه الی همه این گوشه  کنارها، کجا بیشتر به 
دل شما می نشیند؟

 خب خود من بیشتر با صحن های قدیمی انس دارم و از آن ها 
عکس های متفاوتی گرفته ام. البته ببینید، به نظر من در آستان قدس 
معادالت خیلی تفاوت دارد. یعنی واقعاً آدم نمی داند کدام کارش قرار 
است ماندگار شود و به چشم مردم بیاید. بستگی دارد خود حضرت)ع( 
به کدام کار عنایت کنند. مثاًل فکر کنید در این همه سال که من در حرم 
عکاسی می کنم، شاید چند تا عکسم خیلی مورد توجه قرار گرفته. مثاًل 
عکس درِ دارالسرور. نمی دانم آن عکس را دیده اید یا نه. عکاسی از این 
در جریان جالبی دارد. یادم هست مراسم غبارروبی بود و من منتظر بودم 
که مرحوم آقای طبسی از درِ دارالسرور وارد شوند. در همین اثنا، چشمم 
به خود درِ طال افتاد و به چشمم خیلی جلوه کرد. خالصه همین طور که 
منتظر بودم، یک عکس هم از در گرفتم. شاید چند ثانیه هم بیشتر زمان 
نبرد. مدتی بعد قرار بود نمایشگاه عکسی از عکس های حرم بزنیم به نام 
»رواق«. من برای آن نمایشگاه باید 40تا عکس می دادم، ولی هر چقدر 
که می گشتم 39تا عکس بیشتر به نظر خوب نبود برای آن نمایشگاه. 
خالصه دنبال یک عکس دیگر می گشتم که قابل ارائه باشد، ولی از روی 
ناچاری همین عکس را بردم نمایشگاه. حاال روز نمایشگاه که شده بود، 
دیدم هر کسی می آید، جلو همین عکس می ایستد. متن های عجیب و 
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روایت زندگی »مسعود نوذری« که 21سال از عمرش را در حرم مطهر امام رضا j  عکاسی کرده است 

ِکهنه عکاس  صحن نو

یکی از عکس های مشهور مسعود نوذری که درباره اش گفت وگو شد.

غریبی هم برای این عکس نوشته بودند. آن نمایشگاه تمام شد. پس از 
مدتی ولی به جهتی یکی از نسخه های این عکس را به دفتر مرحوم آقای 
طبسی هدیه کردم. مدتی هم که گذشت، متوجه شدم یکی از خدام 
از این عکس خوشش آمده و تصمیم گرفته 888نسخه از این عکس 
را چاپ کند. خالصه ما همین تعداد از این عکس چاپ کردیم و این 
عکس همه جا پخش شد. کدام عکس؟ عکسی که خیلی راحت گرفته 
بودمش، دوستش نداشتم و به زور برده بودمش نمایشگاه. االن هم 
توی خیلی از فرودگاه های کشور همین عکس هست. در تمام مساجد 
بین راهی راه آهن هم از همین عکس نصب کرده اند. تا جایی هم که خبر 
دارم تا االن این عکس به 25کشور دنیا رفته. هفته پیش هم که کربال 
بودم، دیدم در دفتر امور خدمه حرم حضرت عباس)ع( یکی از همین 
عکس نصب کرده اند. این برای من پیام داشت. امام رضا)ع( می خواستند 
بگویند: »ماییم که عزت می دهیم به کارت، به عکست...« حاال طوالنی 
است، ولی به واسطه همین عکس و بعضی عکس های دیگر، زندگی من 
هم تغییرات زیادی کرده. جالب اینکه بعدها تالش کردم با فضاسازی 
حرفه ای تر و سنجش بیشتر این عکس را تکرار کنم، ولی هر چه تالش 

کردم، دیگر آن عکس نشد. 

  چند سال دیگر به بازنشستگی تان مانده؟
 6 سال.

  و بعد از آن چطور می خواهید از حرم جدا شوید؟
 واقعاً سخت است. باورتان نمی شود که من همین حاال برای آن 
روزها گریه می کنم. وقتی هم فکرش را می کنم که چطور می خواهم 
جدا شوم، دلم می گیرد. فکر اینکه هر روز صبح نیایم توی اتاق کارم 
در حرم، خیلی سخت است. خب من از زمانی که همه موهایم سیاه 
بوده، در این آستان بوده ام. االن هم خوشحالم که می توانم بگویم 
موهایم را در این دستگاه سفید کرده ام. ولی ناراحتم برای آن روز. 

نگرانم که یک روز می گویند: »بس است. دیگر نیا«.



+روایت
  هفت روز بعد| 

6 این هفته بخوانیدبه روایت بالگر

پخش زنده از حرم
 برای آن ها که مجاور حرم امام رضا)ع( به حســاب می آیند 
و هر وقت مرغ دلشــان پر بزند، از هر جای شــهر، سه سوته 
خودشان را به حرم می رسانند و یک دل سیر زیارت می کنند، 
شــاید حرف زدن از اپلیکیشن و سایت زیارت مجازی خیلی 
جذاب نباشد، اما یقین دارم برای خیلی از آن هایی که از مشهد 
دورند، www. Razavi.tv پیشنهاد خوبی است. به خصوص 
اینکه در این سایت می توانید اپلیکیشن »رضوی تی وی« را هم 
دانلود کنید و روی گوشی همراهتان، هر جا که هستید، پخش 
زنده تصاویر و لحظه های روضه منوره، گنبد طال و صحن های 
مختلف را در هر ساعت شبانه روز ببینید. از امکانات دیگر این 
سایت و نرم افزار، اطالع رسانی درباره مراسم مختلفی است که 
هر روز در رواق های مختلف حرم مطهر برگزار می شود و حتی 
می توانید این مراسم را هم به صورت زنده تماشا کنید. خدمات 
مختلف اینترنتی، کودکانه های رضوی، درخواست انجام زیارت 
نیابتی، سامانه اشتراک محتوای حرم مطهر و ... از دیگر امکانات 

و بخش های این سایت است.

وایت یک شرق شناس غربی  به ر
 اجازه بدهید پیشــنهاد مناسبتی مان، اثری درباره پیامبر 
رحمت، حضرت محمد)ص( باشــد که سالروز رحلتشان را 
پیش رو داریم. اما صدالبته قرار نیست به رسم تلویزیون که 
هر ساله حداقل دو بار نسخه ای تکراری از فیلم »محمد رسول 
اهلل« را نمایش می دهد، اثری تکراری را به شما پیشنهاد کنیم. 
خانــم »کارن آرمســترانگ« از جملــه شرق شناســان و 
صاحبنظران مشهور در عرصه دین در جهان انگلیسی زبان 
است. می گویند او هفت سال از عمرش را راهبه بوده و شرح 
این دوران و همه زندگی نامه اش را در کتاب »از میان معبر 
باریک« منتشــر کرده که بســیار هم پرفروش شده است. 
کتاب »تاریخچه ای از خدا« هم نوشته همین نویسنده است 
و تاکنون به بیش از 30 زبان ترجمه شــده است. البته این 
تنها کتاب او درباره ادیان نیست و دست کم چهار اثر دیگر 
او هم شــهرت جهانی دارد. آخرین کتاب او درباره اسالم، 
»محمد« نام دارد که در واقع زندگی نامه پیامبر اسالم)ص( 
به روایت یک شرق شــناس غربی اســت و پس از حمالت 
11 سپتامبر منتشر شده و برخالف جو و جریانی که علیه 
اسالم و مســلمانی به راه افتاده، به فروشی باورنکردنی در 
آمریکا دست پیدا کرده است. خانم »آرمسترانگ« در مقدمه 
کتابش می گوید: »غیرمنصفانه است که اقدام چند مسلمان 
افراطی را به آیین پیامبر اسالم)ص( نسبت دهیم و دین او 

را دین ترور، قتل و وحشت بنامیم«. 
این کتاب در سال 1383 توسط انتشارات »حکمت« در 377 
صفحه منتشــر شده و ترجمه آن را »کیانوش حشمتی« به 

عهده داشته است.

  شهرام شکیبا| هاج و واج نشسته 
بودم توی دادگاه. دقیقاً 23 ســال پیش 
بــود. چیزی نمانده بود ســکته کنم از 
تــرس. من و دادگاه!؟ هیهــات! آن هم 
چــه دادگاهی؟ دادگاه ویــژه روحانیت. 
بنده معّمم نیستم. مکاّل هم به حساب 
نمی آیم. کال در این عالم سر بی کالهی 
داشــته و دارم. حاال ببین جوان بیست 
و ســه ساله و بی تجربه ای که به عمرش 
کالنتری ندیده، چه حالی می شود توی 
دادگاه ویــژه روحانیــت، آن هم اولین 
دادگاهــی که با حضــور هیئت منصفه 
برگزار می شد. اگر نبود نگاه های همیشه 
مهربان و لبخند سیدمحمود دعایی عزیز، 
که عــوض هیئت منصفه بود، جا در جا 
قالب تهی می کردم و اآلن جوان ناکامی 
به حساب می آمدم که 23 سال پیش از 

دست این دنیا راحت شده بود.

در یک هفته نامه فرهنگی، نزدیک یک 
سال پیش از آن، مثاًل آمده بودم همین 
کاری را کــه اآلن برای »+روایت« انجام 
می دهم، انجام بدهم و به قول خودمان 
بدهــم. خدمت  پیشــنهاد فرهنگــی 
خوانندگان محترم)!( پیشنهاد کرده بودم 
بروند سراغ دست دوم فروش های میدان 
انقالب و از آن ها کتاب خرید کنند. چون 
خرید کتاب دست دوم مزیت های فراوانی 
دارد. اوالً اینکــه ارزان تر از کتاب های نو 
خرید می کنید. پس راضی هســتید از 
خریدتان. از طرفی آقای کتابفروش هم، 
چون کتابخانه های اشخاص اهل فرهنگ 
درگذشته- که فرزندان ناخلف دارند- یا 
اهل فرهنگ درنگذشــته ولی بدهکار را 
یکجا و فله ای به ثمن بخس خریده، به 
هر قیمتی که تک تک به شما بفروشد، 
سود کرده. پس این تنها معامله ای است 
که هر دو طرف آن به ســود می رسند و 
شــادند. فایده دیگر خرید کتاب دست 
دوم این اســت که چه بســا نسخه های 
قدیمی کتاب ها را پیدا می کنید که دچار 
ممیزی نشده اند و حاوی »نظرات اصلی« 
نویســنده اند، نه »دقت نظرات« عزیزان 

اداره بررسی کتاب.

تا این جای کار، مطلبم اشکال و ایرادی 
نداشــت، اما در ادامه خامی کرده بودم 
و مثــال هم زده بودم! نــام برده بودم از 
کتابی ممنوعه که نســخه زیراکسی آن 
را از دستفروشــی جلو دانشــگاه تهران 
خریده بودم. از آن بدتر اینکه یک سطر 
هــم در تعریــف از آن کتــاب ممنوعه 
نوشــته بودم! برای همان اشــتباه حاال 
توی دادگاه بودم. اما من در دادگاه ویژه 
روحانیت چه می کردم؟ مدیرمسئول آن 
هفته نامه فرهنگی یک روحانی محترم 
بود. لذا ایشــان شــده بود متهم ردیف 
اول و من هــم متهم ردیف دوم. اصل و 
اساس شکایت هم جنبه سیاسی داشت، 
نه فرهنگی. شــاکی محترم از نظر خط 
و خطوط سیاســی در نقطه مقابل آقای 
مدیرمسئول نشــریه قرار داشت. لذا با 
دقت تمام نشــریه را مطالعه کرده بود 
و از قضای روزگارِ غــّدار تنها جایی که 
گزک به دســتش داده بــود، همان دو 
سه ســطری بود که من مثال زده بودم 
و از کتاب ممنوعه نوشته بودم. بعد هم 
رفته بود تمام آن کتاب را با دقت فراوان 
خوانــده بود )کتاب را از کجا خریده بود 
نمی دانــم!(. و چند صفحــه اش را کپی 

دوستی داشتم )البته خیلی مطمئن نیستم که دوست 
را پشِت عینک های  بود من صورتم  بودیم!( معتقد 
بین  گاهی  می کنم.  پنهان  رنگی  فریم های  و  گرد 
تا  بردارم  را  عینکم  می خواست  بی هوا  حرف هامان 
چهره پشِت عینک را با آنچه معموالً می بیند مطابقت 
بدهد و به گمانم آخرین بار معتقد بود بدوِن عینک 
مستطیلِی  عینک های  خودش  دارم!  فرق  خیلی 
از پشِت شماره  بی فریم می زد و چشم های سبزش 
چه  کردم  فکر  بعداً  نبود.  معلوم  عدسی ها  باالی 
بدشانسِی بزرگی  است که چشم هات سبز باشند و 

شماره عدسی های عینکت باال!
.

راستش من در برابِر تغییِر سالئق، انعطاف پذیرِی کمی 
دارم. هیچ اتفاق و استداللی توی این دنیا، تا خودم 
نخواهم، نظرم  را راجع به رنگ ها، طرح ها، سبک ها و 
خالصه چیزهایی که انتخابشان کردم، عوض نمی کند. 
بعدها )وقتی که دیگر از آن دوستم خبری نداشتم( 
سعی  همیشه  تاریخ،  طول  در  آدم ها  کردم  فکر 
کرده اند مسائل را به نحوی نه فقط قابل پذیرش که 
دلخواه کنند. این شد که عینک های بی فریِم مفتولی، 
تبدیل شدند به عینک های برنجی و طالیی و نقره ای، 
میان کشیده شد  به  کائوچو  پای صنعِت  بعدها هم 
پیدا  را  ویژه خودشان  مخاطباِن  رنگی،  فریم های  و 

کردند.
.

به نظرم این جریانی است که صاحباِن عینک  را از   
به  می شدند  خطاب  چشم«  »چهار  که  روزگاری 
روزگاری کشانده که عینک زدن به یک ژست بدل 

شده! )البته من اعالِم برائت می کنم!(.
.

جاِن کالم؛ فکر می کنم، عینک )موجودی که از آن 
فرار می کردم( به مرور، در راستای جا باز کردن توی 
قلبم، من را به یک آدِم »فریم باز« بدل کرد که حاال 
اگر هر چند وقت یک بار، رنِگ فریِم عینکم را عوض 

نکنم، حس می کنم یک جای کاِر دنیا لنگ است!

 # عکس_نوشت
#عینک

#فریم

Like by mrzhashemi and 555 others

niloofar.eidi_75  دنبالمیکنید

وقتی فریم باز می شوی!

دیدنهمه19نظر

همه جا  زیر نظر 
دوربین  هاییم 
 یک پیشنهاد فرهنگی
به ضمیمه روایت حرکت ضدفرهنگی حقیر!
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ایستاده با روایت7

وت گوشواره های بار
 کارگردانش مدعی است در این مستند از زاویه ای متفاوت 
به گروه تروریســتی »داعش« پرداخته است. »رضا فرهمند« 
می گوید: تا امروز کســی در مستندش قصه زنان و همسران 
داعشی را به تصویر نکشــیده و فیلم » زنانی با گوشواره های 
باروتی« روایتی متفاوت از زندگی و سرنوشــت آن ها را پیش 
روی مخاطبان می گذارد. البته این فیلم مستند از یک جهت 
دیگر هم با فیلم های مشــابهش فــرق می کند. چون گویا در 
روزهای آخر ســاخت فیلم انفجــاری رخ می دهد و مترجم و 
تصویربردار شهید و صدابرداران هم مجروح می شوند. »زنانی 
با گوشــواره های باروتی« تالش دارد به نقش زنان داعشی در 
جنگ بپردازد و تصویری هم که از آن ها ارائه می دهد، بر همین 
اساس است. این فیلم در جشنواره سینما حقیقت، برنده جایزه 
بهترین فیلم بین الملل شده، در جشنواره لوکارنو، دیپلم افتخار 
و در جشنواره ملینیوم بلژیک جایزه ویژه هیئت داوران را گرفته 
اســت. »زنانی با گوشواره های باروتی« به صورت همزمان و تا 
آبان ماه در ســینما های شــهرهای تهران، کرمان، مشهد و... 

نمایش داده می شود.

پدرت را بُکش!
 شهر »ســن پترزبورگ« در ادبیات روسیه همان اعتبار 
و جایگاهی را دارد که ادبیات این ســرزمین در جهان دارد. 
یعنی اگر بخواهیم کتاب های معروفی را که نام این شــهر 
روی جلــد آن آمده یا داســتان زندگی قهرمانانش در این 
شــهر تاریخی می گذرد، بشــماریم، احتماالً انگشت های 
دو دســتمان کفایت نمی کنــد. از »جنایــت و مکافات« 
داستایوفسکی بگیرید که قهرمانش با ناامیدی و سرگشتگی 
در خیابان های سن پترزبورگ پرسه می زند تا »آناکارنینا«، 
»نیمه شب در ســن پترزبورگ«، »پتر کبیر«، »محاصره« 
 و... همه و همه، یکی از قهرمانان اصلی اش در همین شــهر 

است. 
پیشنهاد خواندنی این هفته ما هم رمان »پترزبورگ« است 
که البته در ادبیات جهان ناشــناخته و تازه نیست، اما گویا 
ترجمه آن به تازگی در کشورمان منتشر شده است. بنابراین 
ممکن است شما اسم آن را برای نخستین بار شنیده باشید. 
این یعنی نام نویســنده آن »آندری بیــه لی« را هم دفعه 
اول است که می شنوید. در این صورت باید یادآوری کنیم 
 »بوریس نیکالیِوچ بوگایِف« معروف به »آندری بیه لی« یا 
» ِبلی« نویســنده، شاعر و منتقد ادبی و نظریه پرداز روسی 
است که سال 1934 از دنیا رفته و »پترزبورگ« مشهورترین 
اثری است که از خود به جا گذاشته است. والدیمیر ناباکوف، 
این رمان را یکی از چهار اثر نثر برتر قرن بیســتم می داند. 
داستان در ســال های منتهی به انقالب روسیه می گذرد و 
»نیکال آبلئکوف« از طرف تشکیالت تندرو حزبی اش دستور 

گرفته تا پدرش را به قتل برساند... . 

گرفته و به عنوان ســند و مدرک اشاعه 
فساد به دادگاه محترم ارائه کرده بود. من 
خودم با آن دقت کتاب را نخوانده بودم و 
اصاًل یادم رفته بود که چه خزعبالتی توی 
آن کتاب نوشته شده. بدترین جای ماجرا 
هم آن بود که شاکی محترم عین عبارات 
کتاب را هی برای دادگاه محترم می خواند 
و من هی سرخ می شدم و عرق می ریختم. 
مدیرمسئول روحانی مجله هم زیرچشمی 
به من نگاه می کرد و خوب می شد فهمید 
که در دلش چه الطــاف بی کرانی را نثار 
من می کنــد. اوج ماجرا اما جایی بود که 
از زبــان یکی از آدم های داســتان کتاب 
توهینی هم شده بود به جامعه روحانیت. 
خدا می داند که موقع خواندن کتاب این 
سطرها اصاًل به چشمم نیامده بود. شاید 
اصاًل در نسخه ای که من خریده بودم، آن 
صفحه نبود، یا درست زیراکس نشده بود 
یا، چه می دانم، به هر دلیلی من نخوانده 
بودمش؛ وگرنه غلط می کردم از آن کتاب 
نام ببرم، چه برسد به اینکه تعریف کنم! 
آن هم در نشــریه ای که مدیرمسئولش 
هم روحانی اســت. این جای دادگاه بود 
که تقریباً از حال رفتم و برایم آب آوردند. 
گویا همان پریشــان حالی مــن و اظهار 

ندامتی که با صدایی لــرزان اعالم کردم 
و نذر و نیازهای خــودم و پدر و مادرم و 
مهربانی هیئت منصفه و... همه دست به 
دســت هم دادند تا باالخره دادگاه من و 
مدیرمسئولمان را در اتهام »اشاعه فساد« 
محکوم کرد! البته به خاطر نداشتن سابقه 
و... به جریمه نقدی محکوم شدیم و قضیه 

ختم به خیر شد.
حــاال غرضم از این همه داســتان گویی 
چه بود؟ اینکه اوالً من خاطره خوشــی 
از پیشــنهاد فرهنگــی دادن نــدارم! و 
ثانیــاً اینکه خوشــبختانه هیچ  کس به 
این پیشــنهادهای فرهنگی من اعتنایی 
نمی کنــد؛ چــرا که اگــر مــردم اعتنا 
می کردند، با آن پیشــنهادی که من آن 
ســال داده بودم، باید کرور کرور کتاب 
ممنوعه مذکور را می خواندند و اشــاعه 
فســادی که به آن محکوم شدم، محتوم 
می شــد و جامعه را تباهی و بی اخالقی 
برمی داشــت و هزار و یک قلم فساد راه 
می افتاد! خدا را شــکر آنچنان نشــد و 
جامعه اآلن اینچنین اســت که هست و 

هیچ اشکال و ایرادی در کار نیست. 
البته از همه عزیزان محترمی که آن روز به 
من یاد دادند که دیگر از آن غط کاری ها 

نکنم بسیار ممنونم که:
ایمان و امان به سرعت برق

می رفت، که مؤمنین رسیدند!
و آن حرکت هــای خزنــده ضدفرهنگی 
حقیــر در نطفه خفه شــد. حاال پس از 
23 ســال اینجانب سیدشــهرام شکیبا 
فرزنــد حبیب اهلل، دارای شناســنامه به 
شماره 14432 صادره از تهران، در کمال 
صحت و سالمت جســمی و عقلی تماِم 
هم میهنــان عزیزم را ســفارش می کنم 
به خواندن یک کتــاب مجموعه قوانین 
راهنمایــی و رانندگی. بــاور کنید این 
کتاب برای همه ما از نان شــب واجب تر 
است. ما هیچ کداممان درست رانندگی 
نمی کنیم. تند می رویم و یادمان می رود 
که مســیرمان دوربرگردان ندارد. چراغ 
راهنمای  می کنیــم.  حرکــت  خاموش 
چپ می زنیم و به راســت می پیچیم )یا 

برعکس( و.. .
فراموش می کنیم کــه دوربین های  کاًل 
راهنمایی و رانندگی همیشــه و همه جا 
ناظــر و حاضرند و اعمالمــان را زیر نظر 
دارنــد. قوانین راهنمایــی و رانندگی را 
بخوانیم و بدانیم که همیشه و همه جا زیر 
نظر دوربین هاییم و عالم محضر خداست....

  منصور ضابطیان| روایت این هفته در شهر فرشتگان 
دوست  چند  همراه  سفری  حاشیه  در  می افتد،  اتفاق 
فیلمساز به لس آنجلس و قهرمان روایت دکتر دیوید است.

دکتر دیوید آدم باحالی است؛ یک دکتر هفتاد و خرده ای 
ساله که راهنمای گروه ماست در آمریکا. تا آخر سفر هم 
نمی فهمم دکترای چه دارد، اما می فهمم که اسم اصلی اش 
محمد بوده و از سال ۱3۵0 تا امروز به ایران نیامده و هنوز 
ادبیات و نوع رفتارش شبیه آدم های آن دوره است. هر 
۱0تا کلمه یک بار واژه »بالمآل« را تکرار می کند که دیگر 
سال هاست از محاورات ما حذف شده است. اگر جایی چای 
به سبک ایرانی به او بدهند، حتماً چایی اش را توی نعلبکی 
می ریزد و قبل از نوشیدن هم »بسم اهلل الرحمن الرحیم« 
را فراموش نمی کند. دکتر عالقه  زیادی هم به استفاده از 
اینترنت مفت در جاهای مختلف دارد و از هیچ تالشی 
نمی کند.  صرف نظر  احتمالی  اشانتیون های  گرفتن  برای 
گروه هفت نفره  ما، یک روز که از جلسه ای در لس آنجلس 
برمی گردد، تصمیم می گیرد ناهار را در رستوران »شهرزاد« 
 در خیابان »وست وود« بخورد. خیابان وست وود که به آن
Little Persia هم می گویند، پر است از رستوران های 
ایرانی. کیفیِت غذاهایشان بسیار عالی است و از آن مهم تر 
حجمشان است که براساس سیستم آمریکایی ست، یعنی 

تقریباً دو برابر حجم غذا در رستوران های خودمان.
راننده چینی ون، از آن سر شهر لس آنجلس ما را دست 
 آخر به رستوران شهرزاد می رساند و خودش هم می نشیند 

توی ون و ساندویچش را بیرون می آورد و می خورد.
منوی رستوران متنوع است و ما بی خبر از حجم غذاها 
سفارش هایمان را یک به یک می دهیم، از باقالپلو با گوشت 
گردن گرفته تا فسنجان، کباب کوبیده، کباب برگ و... 
دوری چند هفته ای از غذاهای ایرانی حاال ما را حسابی 
ذوق زده کرده. غذاها حسابی چرب و چیلی است و هر کدام 

ما حداکثر نیمی از غذایمان را می توانیم بخوریم.
نیم ساعت بعد، ما چون لشکری که کیلومترها راه پیموده، 
هر کدام روی صندلی هایمان یک وری افتاده ایم و داریم با 
حسرت به غذاهای باقیمانده ای نگاه می کنیم که نمی توانیم 
شبیه  که  بلندش  همیشه  صدای  با  دکتر  بخوریمشان. 
افسران فوج قزاق های لیاخوف است، می پرسد: »خانوما 
می گیرد،  را  ما  تأیید  وقتی  نمی خورن؟«  دیگه  آقایون 
گارسون را صدا می زند تا بگوید برایش دو تا ظرف یکبار 
مصرف بیاورد. بعد همه  آنچه باقی مانده را توی ظرف ها 
می ریزد و حسابی مخلوط شان می کند. خورش فسنجان 
ترکیبی حال به هم زن پیدا می کند با باقالپلو. قیمه هم به آن 
اضافه می شود. حتی کمی شله زرد مانده را هم به آن اضافه 
می کند و ترکیبی می سازد که معلوم نیست قرار است با آن 
چه کند. دکتر نه به نگاه پرسشگر کاری دارد و نه جوابمان 
را می دهد که این بدیع را قرار است توی کدام زباله دانی 
بریزد! غذاها می رود توی ظرف یکبار مصرف و دکتر آن ها 
را زیر بغل می زند و ما هم پشت سرش راه می افتیم و سوار 
جلو  می گذارد  را  مصرف  یکبار  می شویم. ظرف های  ون 
راننده چینی و می گوید: »بچه ها به خاطر تشکر از تو، برات 
غذای ایرانی گرفته اند. امیدوارم دوست داشته باشی!«. ما 
از یک  طرف در احساسی میان تعجب و تنفر از خودمان 
گیر افتاده ایم و از طرف دیگر باید خودمان را کنترل کنیم 
که از خنده  کف ون نیفتیم. راننده تشکر می کند و تا روز 
آخر سفر از خوشمزگی غذای ایرانی تعریف می کند و اینکه 
زن و بچه اش چقدر از غذای ایرانی خوششان آمده. البته 
که من تصور می کنم حتی همان ترکیب دل آشوبانه هم از 

غذای چینی بهتر است!

غذای مثال ایرانی 
درباره ترکیب دل آشوبه ای

که باز هم از غذای چینی بهتر است!
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منفی روایت

 َکر بودن 
چقدر خوب است 

تربت زاده|دلم می خواهد خودم   محمد 
را گــول بزنم. دســت هایم را بگذارم روی 
گوش هایم، ســرم را پایین بگیرم و بگویم: 
»من هیچ چیز نمی شــنوم«. اما می شنوم و 
بعد پیش خودم فکر می کنــم »کر« بودن 
چقدر خوب بود. چند ثانیه بعد اما هول برم 
می دارم که نکند »کر« شوم؟ پشت بندش رو 
می کنم به آسمان، انگشت اشاره را می گذارم 
این  روی قفسه سینه ام و می گویم »خدایا، 
را  نعمت هایت  قدر  نمی فهمد.  اســت!  خر 
نمی داند. تو ببخش«. جواب که نمی دهد اما 
ته دلم همیشه یک جوری می شود. مثل ته 
دل آدم هایی که بخشیده شدن. کارش اصاًل 
همین است که ببخشد. ولی چون هیچ وقت 
جواب نمی دهد، نمی دانم که میزان بخششش 
توی چه مایه هایی اســت. یعنی مثالً امکان 
دارد قاچاقچی ای که چمدانش را از داروهای 
خاص پر کرده را هم ببخشد یا این جزو خط 

قرمزهایش محسوب می شود؟

دقیقاً همین خبر را نمی خواســتم بشنوم. 
چون پشت بندش تصویر خواهرزاده 6 ساله 
رفیقم که دو تا لوله ســبز رنگ رفته است 
داخل دماغش، جلو چشم هایم نقش می بندد. 
خوب  چیزها  یکسری  می گویند  قدیمی ها 
نیست، به خصوص اگر مرد باشی، ولی وقتی 
می فهمی پدر خواهرزاده رفیقت )که القصه 
او هم مرد است( پس از ساعت اداری، توی 
تاکسی اینترنتی ها کار می کند تا خرج آمپول 
دربیاورد، چطور باید به غدد ترشحی پشت 
پلک هایت حالی کنی که این سوسول بازی ها 
ماِل مرد نیســت و با توجه به یک َمن ریش 
و سبیل و هیکل گنده ات، خودشان باید از 
خودشان بفهمند و هرجا هرجا ترشح نکنند؟ 
این خبر را نمی خواســتم بشــنوم. چون 
پشت بندش باید چیزهایی را می شنیدم که 
بیشــتر حرصم را درمی آورد. بعد از خودم 
می پرسیدم که آیا برای خواهرزاده شش ساله 
رفیقم توفیر دارد که کمبود داروهایش به این 
علت است که عده ای داروهای تولیِد داخل 
را برای چند دالر ســود، توی چمدان های 
مسافرتی می برند آن طرف دنیا می فروشند، 
یا دالل ها، دارو هــای خاص را احتکار کرده 
و این شایعه را راه انداخته اند تا قیمت دارو 
برود باالتر؟ اصالً شــاید هم قضیه زیر سر 
واردکننده  های دارو باشــد که می خواهند 
با این شــایعه، چرخ صنعت تولید دارو را 
بخوابانند تا کارشان دوباره رونق بگیرد. ولی 
این قضایا نه برای خواهرزاده شــش ساله 
رفیقم مهم اســت، نه برای پدرش و نه برای 
»من« که حاال یک بار دیگر توی دلم می گویم 

»کر بودن چقدر خوب است«.
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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.
  بچه که بودم، یه بار اشتباهی  دو تا نون اضافه 
گرفتم. دیگه از فرداش هی  مجبور شدیم اول بیات هارو 

بخوریم و اینطوری هفت سال نون تازه نخوردیم! 
  یه مدت می رفتم کالس »خط میخی«. اونجا 
زنگ  هفته  هر  که  بود  خوب  دست خطم  اون قدر 

می زدن مامانم برام جایزه بخره، استاد بهم بده.
 من اگه استاد می شدم، درس رو با این جمله 

شروع می کردم: »خب دیگه برا امروز کافیه!«. 
  ولی واقعاً خوش  به حال تک فرزندها. حداقل 
اتاقشون، شیشه   تو  بار میرن  اینه که هر  حداقلش 

ادکلنشون نصف نشده.
  تاکسی های جدید اونقدر جا داره که دیگه صفای 
قدیما رو نداره. قدیما که تاکسی سوار می شدیم، دو نفر 
جلو می نشستیم. هر بار راننده می خواست دنده عقب 

بگیره، باید دو نفر جلویی با هم صمیمی تر می شدن!
  یه فازی هم هست که می گن: »تو فکر می کنی 
اونی که از اول عمرش میلیاردر بوده و همه چیز براش 
مهیا بوده، از پولش لذت می بره؟« نه، از پولش رنج 
می بره! اونی که ماهی یک و نیم می گیره، فقط می تونه 

قسطاشو بده، از پولش لذت می بره!
 داشتم فواید زالو و اینکه چطور می چسبه بهت و 

خون می خوره رو واسه بابام شرح می دادم. یک جوری 
به من نگاه کرد، انگار دارم خصوصیات خودمو میگم...

 اگه عضو کانال »آمدنیوز« هستین، همین االن 
لفت بدین. دارن یارانه ممبراشونو قطع می کنن!

 تا آرم اطالعات سپاه اومد تو کانال آمدنیوز، 600 
ممبرهاش  تا شب  احتماالً  داشت.  ریزش  نفر  هزار 

تک رقمی بشن. این جوری می خواید براندازی کنید؟
  یارو داره تو راهروی بیمارستان راه میره، فیلم 
گرفته واسه منوتو فرستاده. میگه: »واقعاً متأسفم! من 
باید تمام این راهرو رو طی کنم تا برسم به رادیولوژی!«. 
 می دونی پاشی بری تو اتاق شارژر رو بیاری، ولی 

کنترل تلویزیون رو جا بذاری یعنی چی؟
 حاال اصالً اون اپلیکیشن بگه که تو شبیه »آنجلینا 
جولی« و »برد پیت« و »جنیفر لوپز«ی. بابا مگه تو 

خودت رو تو آینه نگاه نمی کنی؟
 جدی برای چی دهه 60 مارو مي بردن حموم، 
رومون یه کاسه آب مي ریختن، مي گفتن بشین خیس 

بخوري؟ مگه فرشیم آخه؟
اشک  80  دولت.  هیئت  فقط  عزاداری  هیئت   

میلیون ایرانی رو درآوردن.
  کیفیت دستمال های کاغذی یه طوریه که وقتی 
آب  باید  دوباره  می کنی،  خشک  دستاتو  باهاشون 

بگیری تیکه هایی که چسبیده ازت جدا بشه!
 این اپلیکیشنی که عکستون رو می گیره و به دروغ 
رو  یه سلبریتی خارجی هستید  میگه شبیه  بهتون 
شرکت های مخابراتی ساختن تا شما با استوری گذاشتن 

عکس هاتون پدر بسته های اینترنتی ما رو دربیارید.
 کمتر از دو سال به پایان این قرن مونده. هیچ 

کاری هم نکردم!

 دو تا خانم مسن هستن، هر شب میان اورژانس 
فشارشون رو چک می کنن و چکاپ می شن. دیشب 
یکی شون تنها اومده بود. گفتم: »پس اون یکی کو؟« 
گفت: »مریض بود نیومد«. قشنگ معلومه فقط واسه 

تفریح میاد بیمارستان.
و  قهوه ای  چارخونه  کت و شلوار  با  باجناقم     اگه 
جوراب سفید روی مبل تک نفره لم بده و تز سیاسی 
بده و موز رو با چنگال بخوره و منو با فامیلی ام صدا 
بزنه چی؟ اگه بگه همه مرغا هورمونی ان چی؟ اگه بگه 
صفحه کالج عوض کردم چارصد تومن و سری تکون 

بده و چای رو هورت بکشه چی؟!
 دامپزشکی هم رشته عجیببه. فکر کن نشستی 
سر کالس، یکهو استاد به یکی میگه: »برو اون جمجمه 
سگو بیار!« من بودم می گفتم: »استاد می خواید امروز 

عصبانی اید بریم بعداً بیایم؟«. 
  بعضی چیپس های فلفلی دیگه انگار فلفل های 

چیپسی ان!
نگه  زنده  واسه  و  تربیت بدنی  روز  مناسبت  به   
داشتن یاد معلم های ورزش، یه مجله دستم گرفتم، 

رفتم نشستم روی صندلی گوشه حیاط.
 پشه های امروزی، از لحاظ قدرت مانور در هوا، 
اینکه  جالب  میکنن.  برابری   F35 جنگنده های  با 
رادارگریز هم هستن و دیده نمیشن. فقط یکهو میبینی 

یه جایی داره میسوزه!
فیلم  یه  مال  دیدم،  که    عجیب ترین سکانسی 
هندی بود. تو یه عروسی داخل یک کاخ بزرگ که 
دور تا دورش نگهبان های مسلح وایستاده بودن؛ یهو 
با  رو  از وسط کیک، یک موتوری دراومد و عروس 

خودش برد!

قطع یارانه فالوورهای »آمدنیوز« !
فکاهه های مجازی

به روایت تصویر

این  توی  هفته  هر  جاودانی|  مرجان   
می نویسیم  را  عکس  تا   6 روایت  ستون 
که فالن عکس فالن رسانه داخلی با ایده 
و برنامه قبلی رفته سراغش و به  زحمت و 
شانس هم مجموعه خوبی درآمده، این قدر 
دفعه  این  کرد.  پیشنهادش  می شود  که 
روایت  که  داد  قد  قد،  این  فکرمان  ولی 
تک عکسی  بنویسیم؛  را  عکس  تک  یک 
که اتفاقاً خیلی هم شاخ است، خیلی هم 
و  ما  همگی  غرولُندهای  خالف  بر  دیدنی 
عشق محیط زیست های وطنی که تا چهار 
تا زباله می بینند، دوربین دست می گیرند و 
می فرستند برای فالن شبکه فارسی زبان 
سوم  جهان  اینجا  »ببینید  که  آبی  آن ور 

است و مردم هنوز...«. 
پیرمرد اما بی خیال همه چیز، همه چیِز همه 
چیز. بی خیال قوت و جانش، ویلچری که 
نشسته، آشغال هایی که معلوم نیست مال 

کدام بنی بشری بوده و...، فقط به این فکر 
می کند که کارش را درست انجام بدهد. به 
این فکر می کند که االن مهم ترین کار توی 

کدام  او  و  چیست  اربعین  زائرهای  مسیر 
باز کند؟ خوب است آدم  را می تواند  گره 

این طوری به دنیا نگاه کند.

عشق محیط  زیست ها، زباله های مسیر و پیرمرد عراقی 

اینجا جهان اول است، اوِل اول


