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درهای جدید قصه ندارند
 روایت »حسین اسکندری«؛ گرافیستی که نزدیک به یک دهه از عمرش را

برای یک پروژه متفاوت وقت گذاشته؛ عکاسی از درهای فلزی!

شلیک به قلب خزر

 بسته های اینترنت
در حکم بسته چیپس!



فضای  معاونت  سرپرست  جاویدنیا،  جواد 
مجازی دادستانی کل کشور گفته: »بنا به نیاز 
مردم و برخی از دستگاه ها به VPN قانونی، 
دستورعمل الزم در این خصوص در دستور 

کار کارگروه قرار گرفته است«. 
چندان  نه   آینده ای  در  احتماالً  یعنی  این 
دور، فیلترشکن های خارجی برای حمایت از 
فیلترشکن های تولید داخل، فیلتر می شوند 
بدهی  پیام  رفیقت  به  بخواهی  اگر  شما  و 
باید فیلترشکن ایرانی بخری تا بتوانی وارد 
فیلترشکن های خارجی شوی و از طریق آن 

متصل شوی به تلگرام.

حسن روحانی گفته است: »سه نفر از رهبران 
دنیا به من گفتند که ما پس از برجام دچار 
حیرت شدیم که شما چه جاذبه ای دارید که 
تمام شرکت های دنیا به سمت شما سرازیر 
بقیه  مثل  هم  صحبت  این  خب  شده اند«. 
اخیر رئیس جمهور یک جوری  صحبت های 
است که شما را به دو نتیجه می رساند؛ یا اینکه 
کشور دیگری به اسم ایران وجود دارد که ما 
آقای  یا  نداریم.  درباره اش  دقیقی  اطالعات 
یک  رئیس جمهور  ایران  بر  عالوه  روحانی، 
کشور دیگر هم هست که اقتصادش حرف 

نخست را در جهان می زند!

سعید راد، بازیگر پیشکسوت که ظاهراً پس از 
تماشای سکانس های مختلف »هزارپا« با بازی 
جواد عزتی و رضا عطاران یک طورهایی اش 
شده، گفته است: »با تماشای این سکانس به 

آدم تهوع دست می دهد«.
از  بعد ولی کاربران فضای مجازی که ظاهراً 
صحبت های این بازیگر قدیمی یک طورهایی 
شده اند، فیلم های قدیمی ایشان را که یک 
و  »هزارپا«  کنار  گذاشته اند  بوده،  طورهایی 
از مخاطبان خواسته اند که خودشان نتیجه 
بگیرند آدم با تماشای کدام یک بیشتر حالت 

تهوع می گیرد.
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پدر خبر نداشتند!
دادگاه شبنم نعمت زاده حاشیه 
جذاب کم ندارد. یکی اینکه قاضی 
به او می گوید: »به گونه ای حجابتان 
را رعایت کنید که هم شما بتوانید 
صحبت کنید و هم ما بتوانیم صدای 
شما را بشنویم و متوجه صحبت هایتان 
بشویم«. یکی دیگر هم این تصویر که 
نشان می دهد یک نفر روی کاغذی که 
شبنم نعمت زاده در دست دارد، نوشته 
است: »پدر خبر نداشتند!«. 

س هفته
عک

شلیک به قلب خزر
چند روایت از آدم هایی که می خواهند به 

هر قیمتی به کویر مرکزی ایران آب برسانند

  م.ظرافتی | نقِل امروز و دیروز نیست و ایده 
دوران  به  برمی گردد  خزر«  دریای  آب  »انتقال 
قاجار و سلطنت ناصرالدین  شاه. البته قاجار ها آن 
به  را  خزر  می خواستند  روسیه  توصیه  به  روزها 
خلیج فارس وصل کنند! شاید این ایده را بگذارید 
به پای بلندپروازی پادشاهان قاجار، اما تا همین 
شش یا هفت سال پیش و قبل از اینکه متخصصان 
به طور قطعی اعالم کنند عملی کردن این پروژه 
هیچ جوره ممکن نیست، مسئوالن خودمان هم 
که  همانجا  به  کنند  وصل  را  خزر  می خواستند 

قاجارها می خواستند.

  انتقادهایی که به هیچ  کجا نرسید
فارس  خلیج  و  خزر  شد  مشخص  اینکه  از  پس 
وصل شدنی نیستند، مسئوالن، طرِح »انتقال آب 

خزر به فالت مرکزی« را در دستور کارشان قرار 
کارگروه  که  بود   84 سال  تیرماه  هشتم  دادند. 
بررسی تأمین آب استان سمنان، طرح انتقال آب 
خزر به سمنان را تصویب کرد؛ طرحی که البته به 
خاطر بررسی های کارشناسی حدود پنج سال معلق 
ماند تا اینکه سال 89، دولت محمود احمدی نژاد 
یک بار دیگر آن را در دستور کارش قرار داد. دو 
سال بعد هم پروژه انتقال آب به مرحله اجرا رسید و 
حتی پیمانکار آن معرفی شد، اما هیچ کس نفهمید 
چه اتفاقی افتاد که اجرای آن یک بار دیگر لغو شد 
و هیچ  کس سراغش را نگرفت. آذر ماه سال گذشته 
ولی دوباره سر و کله این طرح در سخنان مسئوالن 
پیدا شد و این بار حسن روحانی در سفر استانی اش 
به سمنان، به کشاورزان قول داد مشکل کم آبی را با 

انتقال آب خزر به سمنان حل کند.
»اداره کل  پیداست که  ناگفته هم  میان  این  در 
منابع طبیعی مازندران« و فعاالن محیط  زیستی از 
مخالفان پر و پاقرص این طرح بوده و اعتقاد داشتند 
شدن  خشک  به  منجر  می تواند  آن  اجرای  که 
هیرکانی شود؛  نابودی جنگل های  و  دریای خزر 
مخالفت هایی که البته راه به جایی نبرد و عیسی 

زیست  محیط  سازمان حفاظت  رئیس  کالنتری، 
کشور بدون توجه به آن ها پای طرح را امضا کرد.

  نابودی جنگل  های هیرکانی
که  خزر  دریــای  آب  انتقال  طرح  مخالف های 
تعدادشان هم کم نیست، با دالیل علمی می گویند 
به  تُن آب، سه تن نمک  انتقال هر یک  ازای  به 
دریای خزر برمی گردد که در مدت کوتاهی می تواند 
تمام موجودات زنده خزر را از بین ببرد. گذشته از 
این موضوع، در بند 9 طرح انتقال آب خزر به فالت 
مرکزی کشور، آمده است: »بیش از ۱۱ کیلومتر 
از مسیر پیشنهادی انتقال لوله آب از جنگل های 
منتقد  کارشناس های  می کند«.  عبور  هیرکانی 
اما می گویند ۶۳ کیلومتر از طرح شیرین سازی و 
انتقال آب خزر به کویر مرکزی از قلب جنگل های 
ساخت  و  لوله گذاری  پروژه  و  می گذرد  هیرکانی 
ایجاد جاده دسترسی  ایستگاه های متعدد پمپاژ، 
و  کهن ترین  از  سنگین  ماشین آالت  عبور  و 
حیاتی ترین رویشگاه سبز ایران یعنی جنگل های 
هیرکانی، می تواند آسیب جبران ناپذیری به جنگل 

بزند.

 30 سالگی ترسناک است
درباره ترس از سنی که برای خیلی کارها 

 زود است و برای خیلی کارها دیر!

محمد تربت زاده | از نظر من 30سالگی 
سیاهی؛  سراسر  و  است  ترسناک 
وحشتناک ترین چیزی که آدم می تواند 
در تمام عمرش ببیند و تجربه کند. چون 
30 ساله های  آن  از  نیست  قرار  وقتی 
به  ورود  با  همزمان  که  باشم  جذابی 
کمی  موهایشان  زندگی،  چهارم  دهه 
جوگندمی می شود و چهره شان طوری 
را  بنی بشری  هر  دل  که  می افتد  جا 
می برد، پیِش خودم نتیجه می گیرم البد 

30سالگی سیاهی محض است.
یعنی باید حالت عجیب و غریبی داشته 
از  آدم  سلول های  تک  تک  که  باشد 
تجربه کردن آن منزجر شود. چون برای 
و  کردن  آرزو  مثل  دنیا  نصف چیزهای 
عاشق شدن خیلی دیر است و برای آن 
نصفی دیگر مثل گپ  زدن با پیرمردهای 
بازنشسته  توی پارک های محل، خیلی 

زود.
کرده اند،  تجربه اش  که  آن هایی  البته 
می گویند 30سالگی، هیچ حالت خاصی 
ندارد. یکهو به خودت می آیی و می بینی 
هنوز همان جوان یک القبای 20ساله ای، 
با این تفاوت که موهایت کمی ریخته، 
حوصله  و  حال  آمده،  کش  پوستت 
شبگردی در خیابان های شهر را نداری، 
فناوری  جدید  نسل های  از  رونمایی 
فقط  و  نمی شود  خوشحالی ات  موجب 
تو  آفتاب،  غروب  از  پس  داری  دوست 
بالکن خانه لم بدهی، چای بخوری و بدون 
آنکه خودت حواست باشد، به چیزهایی 
اما  بشوی،  می توانستی  که  کنی  فکر 

نشدی .
سال هاست همزمان با روز تولدم، پشتم 
می لرزد. خدا خدا می کنم کسی تولدم را 
یادش نباشد و با تبریک های کلیشه ای 
30سالگی  به  یک هوا  که  نیاورد  یادم 
تبریک  نامردها  اما  شده ام.  نزدیک تر 
می گویند تا من باز با انگشت ، فاصله ام  
تا 30سالگی را بشمارم؛ فاصله ای که هم 
زیاد است هم کم. هم به من می گوید هنوز 
برای آرزو های بلندپروازانه و تغییر زندگی 
فرصت دارم و هم می گوید چیزی نمانده 
که به زندگی کارمندی و خسته کننده 
یک طرف  از  که  فاصله ای  کنم؛  عادت 
می گوید بی خیاِل 30 سالگی شوم و بروم 
دیگر  صباح  چند  کردن.  جوانی  دنبال 
هم از محل پس اندازهایم خانه و ماشین 
بخرم و تا آخر عمر تالش کنم که خانه ام 
بزرگ تر شود و مدل ماشینم برود باالتر و 
آخر سر هم دور از جان مثل بقیه آدم ها 

بمیرم! 
اما از طرف دیگر می گوید اگر پیش از 
عمر  آخر  تا  برندارم،  فکری  30سالگی 
کارمند می مانم و یک روز توی بالکن خانه 
در حالی که چای می خورم، به چیزهایی 
اما  بشوم  می خواهم  که  می کنم  فکر  
نمی خواهم  که  چیزهایی  یا  نمی توانم، 

باشم، اما مجبورم. 

س: باشگاه خبرنگاران
عک
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تا  زمین  اوین  زندان  در  مسئوالن  بنِد  گویا 
آسمان با تصویر ذهنی ما از زندان تفاوت دارد. 
مثالً انگار هر وقت دلشان هوای آب و هوای 
بیرون را بکند، تخت و پتویشان را می سپرند 

به نگهبان و می روند مرخصی.
دفتر  رئیس  مشایی،  رحیم  اسفندیار  مثل 
برای فوت مادرش  بوده  دولت دهم که قرار 
به مرخصی برود، اما آن  طور که سایت خبری 
»انتخاب« اعالم کرده، وقتی خواسته اند به او 
ایشان خودش  فهمیده اند  بدهند،  مرخصی 
زودتر رفته و همین االن هم در مرخصی به 

سر می برد. 

که  کردند  اعالم  پیش  روز  چند  رسانه ها 
»رایانک  از  پس  ادب  و  زبان  فرهنگستان 
مالشی« و »درازآویز زینتی«، از جدیدترین 
است  قرار  که  نوآور«  »کمک  یعنی  واژه اش 
جایگزین واژه »استارتاپ« شود، رونمایی کرده 
است. البته خدا را شکر، پیش از اینکه ما به این 
نتیجه برسیم که بخشی از بودجه کشور برای 
تولید این کلمه ها در حال اسراف است، خود 
آقای حداد عادل اعالم کرده که واژه ابداعی 
این مؤسسه »نوآفرین« بوده، نه »کمک نوآور« 
و گویا در انتقال این کلمه از طریق رسانه ها 

اشتباهی پیش آمده است!

گویا کیومرث کالنتری، معاون سازمان حفاظت 
محیط زیست کشور در واکنش به انتشار فیلم 
شکار یک »َکل« در استان یزد گفته: »مجوز 
شکار می دهیم. شکار کنید، ولی عکس و فیلم 
منتشر نکنید!« پس می شود نتیجه گرفت 
که از نظر ایشان منظور از »محیط زیست«، 
منظور  بلکه  نیستند،  درخت ها  و  حیوانات 
دقیقاً خود ما آدم هاییم. چون آقای معاون با 
کشته شدن این گونه ارزشمند هیچ مشکلی 
ندارد، اما نگران است که نکند روح حساس 
ما از تماشای کشته  شدن یک »َکل« خراش 

بردارد.

خاطرات محال3

و دیگر هیچ...
در یکی از سکانس های سریال مرد 

هزار چهره، فهرست خرید کالنتری در 
جیب مهران مدیری جا مانده بود و آقای 

مدیری هم در جمع تعدادی از خود 
شاعرپندارها، فهرست خرید را به عنوان 
شعر نو برای حاضران خواند و همه برای 

شعرش غش و ضعف کردند. حاال ما هم با 
دیدن شعر »هومن سیدی« و کامنت های 

تحسین آمیز تعدادی از سلبریتی ها 
برای او، یاد و خاطره شعر مهران مدیری 
یک بار دیگر برایمان زنده شد: پول برق 

را می دهیم/ پول آب جدا/ دستبند ۱0 
عدد/ و دیگر هیچ... .

فته
ت ه

پس

  خاِک غیرقابل کشت
در بخش دیگری از طرح انتقال آب دریای خزر 
عنوان شده که در طول مسیر پیشنهادی، فقط پنج 
ایستگاه پمپاژ در استان مازندران نصب خواهد شد. 
آن طور که کارشناسان می گویند اما برای رساندن 
برق به این ایستگاه های پمپاژ، قسمت های زیادی 

تخریب  مازندران  سرتاسر  جنگل های  از 
می شود که می تواند در آینده نه  چندان 
دور روی اکوسیستم منطقه تأثیر بگذارد 
استان های  و حتی زیست جنگل های 
دیگر مثل گیالن را هم به خطر بیندازد. 

هم  جنگل ها  نابودی  بی خیاِل  اگر  حتی 
شویم، بر اساس گفته منتقدان، از هر پنج 

لیتر آب دریا، دو لیتر قابل شیرین  کردن و سه 
لیتر شورآبه و پساب است. همین سه لیتر 

اما می تواند خاک را تا سالیان 
کشت  غیرقابل  طوالنی 

کند تا کشاورزی در مناطق 
مختل  سال  سالیاِن  تا  مرکزی 

شود. عالوه بر این، جدا از تبعات زیست 
محیطی این پروژه، هزینه شیرین کردن یک 

لیتر آب دریا پیش از انتقال، بیشتر از تولید یک 
لیتر نوشابه درجه یک خواهد بود. حاال اگر قرار 
نظر  در  هم  را  انتقال  سنگین  هزینه های  باشد 
بگیریم، احتماالً هزینه های این پروژه سر به فلک 

می کشد. 

  طرحی در کار نیست!
ــای مــازنــدران 8۰هــزار  »دری
میلیارد مترمکعب آب دارد، 
انتقال  بــرای  که  آبی  اما 
در  شده  گرفته  نظر  در 
میلیون   ۱۰۰ حـــدود 
مترمکعب است؛ یعنی یک 
دریا.  آب  هزارم  هشتصد 
اینکه می گویند آب شور 

می شود، اشتباه است؛ چراکه مقدار شوری آن ۲ 
در ۱۰ هزار درصد است، یعنی در حدود صفر«. 
این پاسخی است که عیسی کالنتری به منتقدانش 
نیرو  وزارت  که  اینجاست  جالب  نکته  اما  داده، 
برخالف عیسی کالنتری، ماجرا را کالً تکذیب کرده 
و می گوید: »اصالً پروژه ای در کار نیست!« رضا 
اردکانیان، وزیر نیرو هم درباره طرح آب گفته است: 
»آنچه در این روزها رخ داده، نه موافقت با طرح 
است، نه مخالفت با طرح، نه موافقت مشروط و نه 
بررسی مجدد طرح! در جلسه ای با حضور معاونان 
محیط زیست، مدیر کل حفاظت محیط زیست 
مازندران و سمنان و یک مدیر کل از وزارت نیرو، 
سلسله اطالعاتی را خواستند تا مطالعات جدید 
انجام گیرد و آن را بررسی کنند. این همه ماجراست 
و کار هنوز در همان مرحله ای است که پیش از 
این بوده است«. حاال هم مثل 
و  ماند  منتظر  باید  اینکه 
حرف های  ِکی  که  دید 
مسئوالن یک کاسه می شود 
و می شود فهمید ته ماجرا به 

کجا می رسد.
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چهـره هفتـه
2 روز پیش

 چه  کسی پول بیشتری 
به باد داد؟!

اول: دقیقاً 6۱ سال  | روایت  راد  کیان 
دارد. دکترایش را سال ها پیش گرفته 
یک  که  می شود  سالی   30 حاال  و 
سیاستمدار تراز اول به حساب می آید. 
در انواع و اقسام اجالس های بین المللی 
حضور داشته و بارها برای مردم کشورش 
تصمیمات سرنوشت ساز گرفته است. با 
وجود این اما هنوز نمی تواند مسئولیت 
کارهایش را قبول کند و وقتی می گویند 
وقتی  می گوید  کردی،  را  کار  این  چرا 

فالنی کرده، چرا من نکنم؟  

اگر  که  می کند  حساب  دوم:  روایت 
درخواست وام کارآفرینی ۱8میلیونی اش 
پنج  پس اندازهای  با  کنند،  تأیید  را 
تولیدی  کارگاه  یک  می تواند  ساله اش 
راه بیندازد و دست چند نفر از همسن  
بند  آن  در  هم  را  خودش  و  سال های 
کند. ُمسن ترها اما می گویند نباید به وام 
امیدوار باشد و برود با همان چندرغاز 
پس اندازش یک پراید دست دوم بخرد 

و در اسنپ مشغول شود.

چه  هر  رسانه ها  بگذار  سوم:  روایت 
می خواهند بگویند. اگر به آن ها باشد، 
می خواهند تا چند سال دیگر هی این 
ماجرا را بزنند توی سرش و بگویند با 
هزاران  برای  می شد  دالر  ۱8میلیارد 
یک  وقتی  اما  کرد.  ایجاد  شغل  جوان 
عده 22میلیارد دالر را به فنا داده اند، 
ندهد؟  باد  به  دالر  ۱8میلیارد  او  چرا 
ببینند  تا  بیندازند  بگذار چرتکه  اصالً 
با احتساب دالر ۱2 هزار تومانی امروز 
و دالر هزار تومان آن روزها، چه کسی 

بیشتر پول به فنا داده است؟

جهانگیری  اسحاق  چهارم:  روایت 
دولت  می گویند  که  کسانی  می گوید: 
در  داده  باد  به  را  دالر  ۱8میلیارد 
کشور  منابع  دالر  22میلیارد  مقطعی 
را به استانبول و دبی بردند تا به گفته 
خودشان قیمت ارز را در کشور کاهش 
دهند در حالی که نه قیمت دالر کاهش 
پیدا کرد و نه مشخص شد که 22میلیارد 

دالر چه شد؟ 
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 آرمان اورنگ| حسین اسکندری سن و سال زیادی ندارد، کمتر 
از 30سال. در همه این سال ها اما بیشتر از آنچه بقیه توانسته اند، در 
کار و حرفه اش قد کشیده و حاال به عنوان یک آدم خالق در حوزه 
کاری خودش، در دانشگاه تدریس می کند. بهانه این گفت وگو اما 
نه  تنها این موفقیت های او نیســت که حتی تقریباً از بیشتر این 
موفقیت ها هم گذر کرده ایم تا خیلی شسته و ُرفته برسیم سر اصل 
ماجرای گپمان که »پروژه درهای مشهد« است. حسین 9-8 سال 
از عمرش را روی این پروژه زحمت کشیده؛ پروژه ای که هر چند 
شاید حاال ارزشش برای خیلی ها مشخص نباشد، اما بدون شک 
همان  طور که خودش می گوید یک ســند تصویری محکم است 

درباره سبک زندگی مردم مشهد در دهه های مختلف.

 بگذار از اینجا شروع کنیم که به نظر خودت نخستین 
جرقه های عالقه به گرافیک کجا در تو زده شد؟

 اگر خیلی به عقب برگردیم، به نظرم عالقه ام از نامه های جبهه و جنگ 
عمویم بود. عمویی که شهید شده. یادم هست وقتی نامه های ایشان به 
دست من رسید، دیدم مثالً فامیلش را با نستعلیق خوبی نوشته و زیرش 
هم قلب و ستاره و از این جور اشکال کشیده. بعد یک روز یادم هست 
پدرم دو تا خودکار گذاشت روی هم که: »ببین، این جوری می شه دوخطه 
نوشت«. این اوِل اول کار بود. بعد ولی رفتم »مکتب رضوان« و مرکز آموزش 

خوشنویسی آستان قدس.

 چند سالگی؟
 فکر کنم هشت سالَم بود. آن موقع برای خطاطی رفتم پیش استاد 
فراستی و در نقاشی هم شاگرد استاد حسن نامور بودم. چهار سالی هم 
این دو رشته را کار کردم. همین فعالیت هم بعدها منجر شد به اینکه بروم 
رشته گرافیک. یعنی سوم دبیرستان مشاوری در مدرسه داشتیم که توصیه 
کرد بیایم طرف این رشته. این  جوری شد که برای کنکور هنر خواندم و با 
رتبه 7 برای کاردانی گرافیک تهران قبول شدم. البته نرفتم. بعد هم برای 

کارشناسی خواندم و با رتبه سه رقمی همین مشهد ماندم.

 آن مشاور چه در تو دیده بود که گفت برو گرافیک؟
 ایشان یک روز سر کالس از همه بچه ها خواست که اسم محبوب ترین 
آدم های زندگیشان را روی کاغذ بنویسند. خب همه نوشتند. من هم با خط 
خوشی نوشتم. همین هم مقدمه ای شد برای اینکه مشغول شوم به نوشتن 
تراکت ها و تابلوهای اعالنات اتاق مشاوره مدرسه. بعد هم همان معلم از من 

خواست بیایم سراغ رشته گرافیک.

 پس می شود گفت یک جورهایی عالقه به گرافیک در تو 
ذاتی بود.

 می شود گفت از همان بچگی همراه من بود. هنوز هم که فکر می کنم 
ذهن من درگیر طرح نرده های مسجد حوض معجردار قدیم است و اینکه 
در همان کودکی من فکر می کردم چرا »علی« را توی نرده های مسجد 
این جوری نوشته اند. یادم هست زمانی هم که آن مسجد را خراب کردند، 
تا مدتی درگیر فحش دادن بودم. زمین و زمان را فحش می دادم که تمام 
خاطرات و نوستالژی من را خراب کرده اند. حتی حاال هم گاهی که می روم 
طرف نواب... خب ما آنجا بزرگ شده ایم. پدربزرگم خانه عجیب و غریب و 
بزرگی آنجا داشت که بعدها خراب شد. خب از همان موقع هم من درگیر 
همین ماجراها بودم. چرا؟ چون سردر خانه پرچمی بود که رویش خورده 
بود: »شهادتت مبارک« که ما نمی دانستیم ماجرایش چیست. بعداً ولی 
فهمیدیم عمویی داشته ایم که شهید شده. اتفاقاً سال پیش همان پارچه 
را پیدا کردم. کجا؟ از بالش های خانه اجدادی مان در روستا. از سر همین 
جست وجو کردن هایی که کار مدام من است. همین پارچه را که بخشی  
از آن ریش ریش شده بود و گذاشته  بودنش در یک بالش، پیدا کردم. بعد 
هم مثل دانشجوهای تسخیر النه جاسوسی، شروع کردم به سر هم کردن 

آن. )می خندد(

نمی داد،  اتفاقات و مشورت های معلمتان رخ  این  اگر   
احتماالً چه رشته ای می رفتی؟
 به احتمال خیلی زیاد، نقاشی. 

 ولی رفتی رشته گرافیک دانشگاه. به نظرت دانشگاه چه 
چیزی به تو اضافه کرد؟

روایت »حسین اسکندری«؛ گرافیستی که نزدیک به یک دهه از عمرش را برای یک پروژه متفاوت وقت گذاشته؛ عکاسی از درهای فلزی!
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 دانشگاه خیلی خوب بود، ولی به نظرم خیلی جدی گرفته بودمش، 
یعنی بیش از حد الزم. من فکر می کنم دوران دانشجویی ام اگر یک هزار 
و ۶۰۰ روز طول کشیده باشد، شاید یک هزار و ۱۰۰ شبش را تا صبح 
بیدار مانده ام. برای همین هم االن آرشیوهای بزرگی دارم از کارهای دوران 
دانشجویی. مثالً یک استاد طراحی داشتیم که هر طرحی می خواست 
تمرین بدهد، می گفت 4۰ بار طرح بزنیم. خب بقیه نمی آوردند، ولی من 
تا آخرش انجام می دادم. برای همین، همیشه بچه ها می گفتند: »ما توی 
کدی درس برمی داریم که تو نباشی. اگر تو معیار نمره گرفتن باشی، ما همه 
می افتیم!« همان موقع شاید 9۰درصد پروژه های دیگران را هم من انجام 
می دادم. البته همیشه هم این بی رغبتی و بی عالقگی بقیه همکالسی ها 
من را اذیت می کرد. من ولی خیلی توجه نمی کردم. یعنی همین االن هم 

توجه نمی کنم. 

 چرا؟
 چون مردم مدام می خواهند بدانند »تهش که چی؟!«. من ولی این  
طوری نگاه نمی کنم. برای همین پروژه درها هم خیلی ها می پرسند: »تهش 

که چی؟!« من ولی کار خودم را می کنم. 

 پروژه درها چطور شروع شد؟
به  که  توجهی  و  خورد  سالگی  همان ۱۰-۱۱  از  شاید  جرقه اش   
»بسم اهلل«های باالی درها کرده بودم. بعد از آن یادم هست که یک آلبوم 

خانوادگی داشتیم که پس از فوت پدربزرگم آن را درآورده بودیم برای 
یادآوری خاطرات. در آن آلبوم عکسی از پدربزرگ و مادربزرگم بود که 
نزدیک یک »در« ایستاده اند؛ دری که از سال های سال پیش توی کوچه 
چهنوی مشهد درِ خانه پدربزرگ من است. پیش از آن هیچ موقع جذب 
نقش آن در نشده بودم، ولی انگار وقتی تصویر چاپ شده اش را دیدم، با 
خودم فکر کردم که چقدر این در قشنگ است. این جرقه پروژه درها بود و 

نخستین عکس را هم از همان در گرفتم. 

 و این پروژه چطور ادامه پیدا کرد؟
 بعد از آن، ما سفری به دور ایران داشتیم که در آن هم عکس هایی 
از درهای خرمشهر گرفتم. در آن سفر من متوجه شدم که این درها چه 
تفاوت هایی با درهای مشهد دارد. بعد هم از سال 9۰ شروع کردم به عکاسی 
جدی از درهای مشهد. البته در ابتدا به صورت افراطی عکاسی می کردم، 
از همه چیز. یعنی هر چیزی که دور و برم می دیدم، سوژه عکاسی من بود. 
از اجاق گاز خانه بگیرید تا مراحل پخت غذا، مراحل رشد یک گیاه، نوع 
کپک  زدن یک میوه و خالصه همه چیز. در این البه ال یکی از سوژه های 

اصلی هم درها بودند. 

 و خبر داشتی که آیا فرد دیگری هم قبالً چنین پروژه ای 
را انجام داده یا نه؟

بود، ولی خب مرحوم عباس  انجام نداده  این کار را کسی   دقیقاً. 



کیارستمی مجموعه ای از درهای چوبی ایران و بعضی کشورهای جهان 
را عکاسی کرده  بود. حتی یادم هست که روز بعد از تشییع جنازه ایشان، 
گالری برگ در تهران نمایشگاهی از همین آثار را برپا کرده است که من هم 
رفتم و آن ها را دیدم. کتاب دیگری هم بود به نام »درهای آهنی طبرستان«. 

البته این کتاب را خیلی تالش کردم که پیدا کنم، ولی موفق نشدم. 

 هیچ  وقت از تو نپرسیدند که »چرا در؟«؟
 خب واقعیتش این است اوایل که درها را عکاسی می کردم، بیشتر 

درگیر فرمش بودم. 

فرم هایی  درها  که  است  این  عمومی  برداشت  ولی   
تکراری اند.

 نه اصالً. حتی آن اوایل فکر می کردم باید تمام شهر را اسکن کنیم تا 
همه این فرم ها ثبت شود. البته آن اوایل چون بیشتر درگیر فرم بودم، فقط 
جزئیات را عکاسی می کردم. یعنی اصالً کاری به لت ها و دستگیره و بقیه 
اجزای درها نداشتم. پس از مدتی ولی فکر کردم که باید تمام لتی را که 
نقش دارد، عکاسی کنم. پس از یک مدت باز رسیدم به عکاسی از تمام در. 
دست  آخر هم به ذهنم رسید که انگار درها با اطرافشان در ارتباط هستند. 
یعنی در را به عنوان بخشی از هویت یک خانه می دیدم. یعنی پنجره، در، 
ناودان، نقوش دیوارها و خالصه همه عناصر تبدیل به یک بسته شدند برای 
من. برای همین فکر کردم کل این بسته باید عکاسی شود و به عنوان یک 

سند تاریخی باقی بماند. 

 به عنوان یک سند تاریخی؟ 
 بله. چون این ها دارند از بین می روند. همین هفته پیش دری را 
عکاسی کرده ام که االن دیگر وجود ندارد. این ماجرایی است که من از 
سال های پیش دارم می بینم. درهایی بودند که خانه ها یا کوچه ها به آن ها 
معروف بودند، ولی اکنون دیگر وجود ندارند؛ درهای خانه های قدیمی که 

حاال یک خانه با نمای سکوریت جایش را گرفته. 

 و از نظر تو همه این ها ارزشمندند.
 بی نهایت.

 چرا؟
 چون وقتی این ها را بررسی کنی، می بینی نشان دهنده اعتقادات 
و باورهای اجتماعی است. می بینی کاستی های زیست محیطی را 
نشان می دهد؛ درخت ها، پرنده ها و گونه هایی که نداریم در شهرمان. 

آرزوها در این درها هست. عالقه ها هست. سطوح اقتصادی در این 
درها به شدت به چشم می آید. جدا از همه این ها، همه این درها در کنار 

همدیگر یک روایت برای یک محله می سازد. مثالً شما فکر کنید من دری 
دیدم که اِلمان میدان آزادی تهران رویش کار شده بود. وقتی هم که اصرار 
کردم صاحبخانه ماجرای در را توضیح بدهد، فهمیدم که این اِلمان را 

روایت »حسین اسکندری«؛ گرافیستی که نزدیک به یک دهه از عمرش را برای یک پروژه متفاوت وقت گذاشته؛ عکاسی از درهای فلزی!

درهای جدید قصه ندارند
5

13
98

ان 
 آب

م|8
ده

هار
ه چ

مار
ت | ش

روای
+ به خاطر خاطرات دوران سربازی اش و عکس هایی که پای میدان آزادی 

گرفته بوده، ساخته است. یعنی این آدم تالش کرده با این نقش، خاطره اش 
را حفظ کند. یا مثالً در خیابان سلیمانی منش درِ خانه ای را زدم تا از تصویر 
آهنگری که روی در است، اطالع کسب کنم. گفتند پدربزرگ ما که قباًل 
توی این خانه زندگی می کرده، آهنگر بوده و این نقش را هم داده تا از 

روی خودش بسازند.

را  آن ها  ماجرای  تا  زده ای  هم  را  درها  از   پس خیلی 
بشنوی. 

 بله. جالب اینکه برای این کار حتی مشکالتی هم برایم پیش آمده. 
فکر می کنم سه سال پیش بود که رفته بودم برای عکاسی. یادم هست 
دری بود با نقش پروانه. من هم طبق معمول در را زدم تا ماجرای نقشش 
را بفهمم. حاال نگو چند روز پیش از طرف شهرداری آمده بودند که خانه 
را ببینند و همین هم برای صاحبخانه دردسر شده بود. این بنده خدا هم 
گمان کرده بود که من هم از شهرداری ام. در نتیجه با من درگیر شد. حاال 
من هم یک دستم دوچرخه، یک دستم دوربین. تا به خودم آمدم، دیدم 
شیشه نوشابه را شکست و زد توی دستم. چند تایی هم بخیه خورد و 

شکایت و شکایت کشی های بی فایده.

 و این اتفاقات و ماجراها شامل همه محالت مشهد بوده؟
 خب یک  جاهایی را از روی برنامه رفتم، یک جاهایی رو هم همین 
 طوری اتفاقی. یعنی هر جا رفته ام میهمانی، زده ام بیرون. البته در کل یک 
نقشه داشتم، ولی همین االن هم مجدد می روم برای دیدن. مثالً حدود 
پنج سال پیش تمام عیدگاه را عکاسی کرده بودم، ولی به تازگی که موبایلم 
سرقت شده بود، وقتی در کالنتری گفتند باید دو سه ساعت منتظر بمانی، 
دیدم بهتر است دوباره بروم عیدگاه. وقتی هم که رفتم، دیدم انگار من 
قبالً کور بوده ام که خیلی از خانه ها را ندیده ام. بعضی درها هم که خب 

تفاوت هایی کرده بود. 

 و مجموع همه این 9-8 سال چقدر عکس می شود؟
 حدود ۱۲هزار عدد که شامل تصاویری از در، پنجره، جزئیات و کل بنا 
می شود. این درها برای من از آنجا مهم است که به نظرم نشان دهنده یک 

دوره زندگی در مشهد و نوع تفکرات مردم این شهر است. 

 و این پروژه قرار است همچنان ادامه داشته باشد؟
 بله. همین هفته جلسه ای داشتم که ساعت 8 بود، ولی من ۱۰ونیم 
رسیدم. چرا؟ چون از خیابان کوهسنگی که با دوچرخه می گذشتم، حواسم 
به این بود که در دو طرف کوچه ها نقش ها را از دست ندهم. االن هم 
کار به جایی رسیده که پدر و مادرم، پسرخاله هایم، عمویم، شوهرعمه ام، 
زن عمویم و خیلی دیگر از فامیل هم حتی به این کار عالقه مند شده اند و 
از درها عکس می گیرند. توی ماشین هم که جایی می رویم، مدام می گویم: 
»بابا ترمز کن!« تا بتوانم درهای جدید را عکاسی کنم. همین هفته پیش 
هم پدرم عکسی را از یکی از درهای محله نوغان آورد که خودش با موبایل 
گرفته بود. بیشتر از ۱۰۰نفر هم هستند که از درهای مختلف ایران برای 
من عکس می فرستند از اراک، اهواز، جزیره خارک، یزد، کاشان، اصفهان، 

قم، تهران و رشت. 
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 منصور ضابطیان| در هتل »هپی« در سایگون 
اساساً کسی حوصله کسی را ندارد. بی مسماترین 
اسم را روی این هتل گذاشته اند. انگار همه با همه 
قهرند و نمی بینم که مثل جاهای دیگر ویتنام که 
مردم در جوش و خروشند، اینجا اتفاق خاصی بیفتد. حتی نظافت 
اتاق ها هم از قانون خاصی پیروی نمی کند و هر ساعتی که دلشان 
بخواهد اتاق ها را نظافت می کنند. هتل سه ستاره است و شبی 29 
دالر آب می خورد. اینکه چرا در این هتل مانده ام و عوضش نمی کنم، 
پرسشی ست که برای خودم هم مطرح است. گاهی تغییر شرایط 
موجودـ  حتی موقتـ  برای آدم سخت می شود. تنبلی می کند، آن 
را پشت گوش می اندازد و بهانه ای برای انجام ندادنش پیدا می کند. 
شاید هم در ناخودآگاه ذهنی اش از شرایط موجود راضی است و 
خودش نمی داند. شاید هم آدم ها به ناراضی بودن، به کمی غر زدن 
نیاز دارند و مثالً هتلی که خوب است، اما ایرادهایی هم دارد می تواند 
یک شرایط بینابینی ایجاد کند. درست شبیه زندگی در کشورهایی 
که به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... دچار مشکالتی هستند 
و یا حتی فاسدند، اما مردمان آن کشور اعتراضی عملی به سیستم 
موجود ندارند و ترجیح می دهند انتقادهایشان را به شکل یک غرغر 
کردن دائمی و اظهار نارضایتی در کالم بین خود مطرح کنند و دست 
به هیچ اقدام عملی نزنند. آنها تنها در شرایطی دست به اعتراض 
عملی یا حتی خشونت آمیز می زنند که منافعشان واقعاً، واقعاً، واقعاً به 
خطر افتاده باشد و دیگر هیچ روزنه امیدی وجود نداشته باشد. شاملو 
می گوید گاهی ناامیدی بهتر از روزنه امید است. چون ناامیدی ست که 
باعث تغییر می شود، اما روزنه امید همیشه آدم ها را در انتظار نگه 
می دارد؛ انتظاری که در اغلب موارد بیهوده است. حاال با درود به روان 
آقای شاملو باید عرض کنم که وضعیت هتل َهپی مصداق روزنه امید 
بود نه ناامیدی. بنابراین کل اقامت هشت روزه من در سایگون را به 

خود اختصاص می دهد!
مهیج ترین بخش اقامت در هتل هپی، صبحانه هایش است. صبح زود 
بلند می شوی و می روی توی طبقه منفی دو که نه نور دارد و نه هوا. 
می نشینی پشت یک میز داغان و یک خانم تقریباً شصت ساله اخمو 
و عصبانی منو را می گذارد جلویت. صبحانه شامل چند منو می شود: 
منوی اول: کره و مربا و نان - منوی دوم: دو تا تخم مرغ نیمرو و نان - 

منوی سوم: فو که همان صبحانه سنتی شان است.
تکلیف من که مشخص است. منوی سوم که اساساً به کارم نمی آید و 
منوی اول هم با آن مرباهای کارخانه ای بی مزه چنگی به دل نمی زند. 
بنابراین هر روز این صحنه تکرار می شود. من وارد رستوران می شوم. 
خانم خوش اخالق منو را پرت می کند روی میز. من منو را دوباره 
می خوانم. زن را صدا می کنم. انگشتم را می گذارم روی شکل نیمرو و 
او می رود و بعد از پنج دقیقه با حاصل تالش مرغ و آشپز برمی گردد.

روز پنجم یا ششم است که بعد از تکرار نمایش دل انگیز سفارش 
دادن، سر می چرخانم و می بینم که روی میز بغل دستی ها یک ظرف 
سبزی هم هست. از همان دور می توانم ریحان ها و نعناها را تشخیص 
بدهم. خانم خوش اخالق را صدا می کنم و به زبان بی زبانی می گویم 
وقتی نیمروی من حاضر شد، برایم از آن سبزی ها هم بیاور. زن نگاهم 
می کند و به نظر می رسد که منظورم را فهمیده. پنج دقیقه بعد برایم 
یک سبد سبزی می آورد و می رود. می نشینم به انتظار آمدن نیمرو 
که امروز در تنوِع حاصل شده لذتی دوچندان ببرم. انتظارم طول 
می کشد؛ انتظاری نگران کننده. چون آماده سازی نیمرو بیش از پنج 
دقیقه طول نمی کشد و حاال یک ربع است که اینجا نشسته ام. به زن 
اشاره می کنم که بیاید. سعی می کنم از او بپرسم که چرا نیمروی من 
را نمی آورد. هرچه می گویم، چیزی نمی فهمد. می رود و پسر دربان 
را صدا می کند که کمی انگلیسی می داند. برایش توضیح می دهم 
که تخم مرغم را نیاورده اند. دربان برای زن ترجمه می کند و زن 
می گوید: »سفارشش رو عوض کرد، گفت سبزی می خوره!« حرصم را 
درمی آورد. آخر کسی صبحانه سبزی خالی، آن هم بدون نان خورده؟ 

زن با دلخوری می رود و پنج دقیقه بعد با بشقاب نیمرو برمی گردد.

من در هشت سالگی قهــــــرمـــــــــان محلمان بودم 
»دلی دلی« خواندن روی اکتاو باال و بلیتی که دور انگشت تاب می خورد

صبحانه منوی دوم
روایت طبقه منفی دو هتل »هپی« و آشپز  اخمویش

ایستاده با روایت

+روایت
  هفت روز بعد| 
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پاهایم  تربت زاده|  محمد    
با  ۱۰سانتیمتر  حــدود  که  را 
همراه  ــت،  داش فاصله  زمین 
در  که  »دلی دلی«  آهنگ  با 
جلو  و  عقب  می خواندم،  دلم 
می کردم. بلیت اتوبوس را سه 

دور  می دادم  تاب  دور 

انگشت 
همراه  و  سبابه ام 
و  اکتاو ها  ــدن  آم پایین  با 
رهایش  »دلی«  آخرین  گفتن 
باز  انگشتم  دور  از  تا  می کردم 
شود. احساس می کردم همه زل 
زده اند به من، حتی پسر جوانی 
که خط ریش هایش تا زیر الله 
و  داشت  ادامه  گوشش 
واکمن  هدفون  سیم 
دور  ــی اش  ــالیـ طـ

گردنش 

پیچیده بود. آرزو داشتم وقتی ریش درآوردم خط  ریش هایم را تا 
زیر الله گوشم پایین بیاورم، اما ریش هایم که درآمد، خط ریش بلند 
هم از مد افتاد و من هنوز نمی  دانم اگر خط ریش  بلند بگذارم، مثل 
پسری که آن روز توی ایستگاه اتوبوس نشسته بود، جذاب می شوم 
تا پسربچه های هشت ساله تصمیم بگیرند هر وقت ریش درآوردند، 
خط ریش هایشان را بلند کنند یا نه؟

ساله ای  هشت  پسربچه  روز  آن 
بودم که باد به غبغب انداخته بود و 
در ایستگاه اتوبوس محلشان نشسته بود و خیال 
می کرد همه زیر لبشان او را بابت استقالل شخصیتی اش تحسین 
می کنند. به خصوص مادر آن بچه ۱۲-۱۰ ساله ای که هر پنج دقیقه 
یک  بار شانه فرزندش را نیشگون می گرفت تا خودش را جمع و جور 
کند و مثل بچه پاندا هی لم ندهد روی شانه مادرش تا چادر مادرش 
عقب برود و موهای حنازده اش از زیر روسری گل گلی قرمز پیدا شود.

چشم  همه  اهالی  بودم.  محلمان  توجه  مرکز  در  روز  آن  من 
دوخته بودند به من. »مرتضی سوسه لِنگ« که هر کار کرد به 
خاطر الغری بیش از اندازه اش معاف نشد و تازه از خدمت آمده 
بود، »آقا دوم« که خرازی اش در کوچه دوم محل بود و همیشه 
لم می داد و شاگردش  روی صندلی پالستیکی جلو مغازه اش 
مغازه را می چرخاند، »علی سگ« که آدم می ترسید در دکان 
میوه فروشی اش پا بگذارد و پسر جوانی که خط ریش های بلند 
داشت و مال محل ما نبود و اگر می آمد توی کوچه پهنه که 
مختص مسابقات بین المحله ای فوتبالمان بود، قطعا »ابوالُغدُغد« 
که مسئول برگزاری مسابقات بود و می خواست وقتی بزرگ شد 

  محمد امین اکبری| قیصر امین پور را می توان شاخص ترین 
شاعری دانست که در سال های پس از انقالب سرودن شعر را 
آغاز کرد و به تَبع آن شهرت را تجربه نمود. به نظر نمی رسد، 
چه کسانی که او را بهترین شاعر پس از انقالب می دانند و چه 
افرادی که با دسته اّول مخالفند و امین پور را صرفاً شاعر خوبی 
می دانند که در بعضی موارد برجستگی چندانی هم در آثارش 
ندارد، در شاخص بودن او با هم اختالِف نظر داشته باشند. 
به بیان دیگر شعر قیصر به دلیل اقبال عام مخاطبان و قبول 
خواِص عرصه ادبیات نسبت به دیگر شاعران این دوره از برتری 
برخوردار است. چه بسیار شاعران شناخته شده که نتوانسته اند 
بین این دو کّفه، تعادل برقرار کنند، ولی قیصر امین پور به این 
مهم رسیده است، اّما راز این شاخص بودن و در عین حال 

مبتذل نبودن چیست؟
به نظر مهمترین شاخصه شعر قیصر امین پور و آنچه که او 
را به شاخص ترین شاعر پس از انقالب اسالمی تبدیل کرده 
است، اعتدال و جامع االطراف بودن شعر و شخصیت اوست. 
قیصر هم در صورت و هم در محتوای اشعارش جانب اعتدال را 
رعایت می کند. او با آنکه از شاعراِن موضع مند انقالب اسالمی 
است و شعرهای بسیاری برای وقایع انقالب و جنگ تحمیلی 
سروده است، ولی همواره سعی کرده است این موضع مندی را 
در لفافه ای از اعتدال بیان کند به همین خاطر آن بی پروایی ها 
و خشم و خروش هایی که در شعر هم قطارانش، کسانی چون 

سیدحسن حسینی، سلمان هراتی و علی معلم می توان سراغ 
گرفت در شعر او کمرنگ تر و معتدل تر بیان شده است. و ناگفته 
نماند این ویژگی در صورتی است که او تا شعرهای آخرین دفتر 
خود به اصول خود پایبند است. اصالً در دیدی کالن تر نیز، 
این اعتدال و میانه روی به چشم می خورد. امین پور در شعرهای 
دیگر  مانند  و عصیانگر  عاشق شوریده  نیز یک  عاشقانه اش 
شاعر شاخص غزل سرا، حسین منزوی، نیست، عاشقانه های او 
عاشقانه های آرامی ست که از طبعی آرام و معتدل برآمده است و 
به همین خاطر دایره مخاطبان بیشتری را می تواند دربر بگیرد.

و اما در حوزه ساختارِ شعر؛ در این حوزه دو ویژگی مهم شعر 
قیصر امین پور باید بیش از پیش مورد مطالعه قرار بگیرد. اول 
به  فارسی،  شعر  ساختارهای  تمام  در  تقریباً  امین پور  اینکه 
سرایش پرداخته است و تقریبا در تمام این تجربه ها موفق بوده 
و اثر شاخص دارد و می توان گفت با هیچ کدام به دید تفنن 
نگریسته است، او در حوزه غزل و شعر نیمایی از چهره های 
مهم شعر دهه های اخیر است. او به همراه سیدحسن حسینی از 
احیاکنندگان قالب رباعی در سال های پس از انقالب است.او در 
حوزه شعر کودک و نوجوان از شاعران پیش رو و موفق است. او 
در عرصه ترانه و تصنیف، شاعر موفقی است؛ شاعِر تصنیف های 
آلبوم »نیلوفرانه« علیرضا افتخاری که یکی از پرفروش ترین 
این  امین پور در تمام  تاریخ موسیقی است. قیصر  آلبوم های 
عرصه ها شعر سروده است و انصافاً شعر خوب و قابل دفاع کم 

اتوبوس نوشت

این هفته بشنوید

نیلوفرانه های قیصر



  مسعود نبی دوست| رسم هر ساله این بود 
که از حوالی چهارراه مصلی، از طرف پایین خیابان 
خودمان را برسانیم حرم. چهل و هشتم و شام غریبان 
امام رضا)ع( این رسم هیئت های آن حوالی ردخور 
نداشت. آن هم با کلی تدارک و خدم و حشم. آن سال حتی لیوان هایی 
هم گرفته بودیم که داخلش شمع هایی تعبیه شده بود. این طوری هم 
شمع باد می خورد و هم برای نگه داشتن خوش دست بود.   از مصالی 
پایین خیابان راه افتادیم. زن و بچه ها از پی می آمدند در حالی که هر 
یکی، یک شمع توی دستشان داشتند. مردها هم به رسم همیشه 

مشهدی ها دو َدمه می خواندند، بی دستگاه و صوت و بوق.
دسته جلویی می رفت و می خواند: »دختِر بدرالُدجی امشب سه جا دارد 
عزا... آه و واویال... آه و واویال...« و این »آه و واویال«های آخر را همه جمع 
بلند می کشیدند به ضمیمه آدم هایی که حلقه زده بودند دور هیئت. 
دسته اول راهش را می کشید و می رفت و باز دسته دوم: »گاه می گوید 
پدر، گاهی حسن، گاهی رضا... آه و واویال... آه و واویال...« و باز همان قصه 

خواندن جمع همراه هیئت و باز حرکت به سمت پایین خیابان.
این طور خوش خوشک نزدیک تر می شدیم به حرم. قدری دم اول جمع 
را جلو می برد و قدری دم دوم و شاید ساعتی نکشید که رسیدیم جلوی 
انتظامات. انتظاماتی ها همه را گشتند و همراه ما که همان داخل هم 

بی خیال دممان نمی شدیم خواندند: »آه و واویال... آه و واویال...«
جمع  شور  ایوان ها  زیر  که  بود  این طور  معمول  ایوان.  زیر  رسیدیم 
بیشتر می شد. قدری اش حکماً برای این بود که جمع گرم شده بودند، 
قدری اش شور تماشاگرها بود و حتما قدری اش برای انعکاس صدایی که 
از طاق ایوان برمی گشت و جمع خیالش می رسید که االن دو هزار نفر 
دارد همراهش سینه می زند. خالصه در همان میانه ایوان بودیم و شاید 
یک دم مانده بود که رد شویم به سمت صحن کهنه که چشمتان روز بد 
نبیند، یک نفر خودش را با دو عصا زیر بغل رساند به حاج مجید، مداح 
و روحانی هیئت. من نزدیک تر بودم، نه این قدر که بشنوم چه می گویند، 

اما این قدر بود که اولین آدم دم ِدست به حساب بیایم.
- مسعود...

به ضمیمه صدا، دستی هم خورد روی شانه ام: »همین َدم رو برای حاج 
آقا بنویس.«

- »کدام َدم؟« من پرسیدم.
- همین دیگه: »دختِر بدرالُدجی...«

- این که معروفه!
- تو چه کار داری؟ بنویس بنده خدا منتظره.

به صرافت پیدا کردن خودکار و کاغذی افتادم البه الی محشر شب 
شام غریبان حرم که خوشبختانه زود پیدا شد. القصه شروع کردم به 
نوشتن که یک صدای زنانه میانسال پیچید توی گوشم: »آقا یک فیش 
غذا هم برای ما بنویسین!« شاید ندانید، ولی یک زمان »فیش غذای 
حضرت« حکایتی بود شنیدنی و البد کسی اگر می توانست چنین چیزی 
بنویسد، کسی بود برای خودش. من ولی جز همان نوشتن شعر، کاری از 
دستم برنمی آمد. این بود که بی خیال گفتم: »فیش غذای حضرت نیست 
خانم.« فقط به گمانم قدری بلند گفتم این جمله را و چه کسی است که 
نداند این اسم رمز در آن شب شلوغ چه بالیی می توانست سرم بیاورد. 
این بود که  یک نفر دیگر هم گفت: »زحمتتون یک فیش هم برای ما...«

حرفش تمام نشده بود، پریدم توی کالمش: »فیش چیه خانم؟ شعره.« 
گفت: »خب چه اشکالی داره؟ یکی هم برای ما بنویسین. راه دوری 
میره؟« گفتم: »خب حاج خانم این شعر به چه درد شما می خوره؟!« 
یک نفر از پشت سرم گفت: »حضرت هم راضی نیست شما که دستتون 

میرسه، دریغ کنین.«
نگاه کردم به داخل صحن. هیئت با همان دو َدمه داشت دور و دورتر 
می شد و من انگار واقعا گیر کرده بودم البه الی آدم هایی که معلوم نبود 
فیش غذای حضرت می خواهند یا شعر یا هر چیز دیگر. فقط نمی دانم چه 
شد که یک آن به خودم آمد و دیدم دور تا دورم آدم ها بالدرنگ کلمه هایی 

را تکرار می کنند: »فیش... فیش... فیش غذا... حضرتی... لطفا...«
همه این اتفاقات در عرض یک دقیقه رخ داده بود؛ یک دقیقه ای که من 
مشغول بودم به نوشتن شعر دو َدمه. جمعیت اما انگار قرار بود من را بیشتر 
از این ها نگه دارد. این بود که شعر را تمام کردم و دادم به مرد میانسال. 
گفتم: »آقا شما بگین من فیش غذا ندارم...« مرد چهره اش را مظلوم کرد، 

کاغذ شعر را گرفت و گفت: »اگه میشه یک فیش غذا هم بدین!«

عقوبِت دِم دست بودن
مکافاتی برای من که فقط شعر بلد بودم بنویسم

من در هشت سالگی قهــــــرمـــــــــان محلمان بودم 
»دلی دلی« خواندن روی اکتاو باال و بلیتی که دور انگشت تاب می خورد
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ایستاده با روایت 7

مثل پسرعمویش برود سراوان و کالشینکف بخرد، بهش می گفت 
کسی حق ندارد از زمین مسابقه ما رد شود و پشت بندش با 
هم دست به یقه می شدند و ابوالغدغد تمام فوکول و کراواتش 
را به هم می ریخت و...، همه داشتند به من افتخار می کردند. 
پس نباید ناامیدشان می کردم. هرازگاهی ته دلم خالی می شد، 
اما نباید اجازه می دادم این نگرانی در چشم هایم دیده شود. هیچ 
کس نباید می فهمید که دیشب در خانه مان چه بلبشویی به پا 
شده و من به زورِ اعتصاب غذا، مجوز استقالل شخصیتی ام را 
گرفته ام. مردم نباید می فهمیدند که قهرمانشان شب گذشته یک 
ساعت توی بغل مادرش اشک ریخته تا دل او را به رحم بیاورد. 
این چیزی بود بین من و مادرم. هیچ کس نباید از آن خبردار 
می شد. لزومی نداشت مردم بدانند قهرمانشان شب گذشته بر سر 
یک روز استقالل کامل، تنها سوار اتوبوس شدن، تنها به مدرسه 
رفتن، تنها ناهار خوردن در ساندویچی کنار مدرسه، تنها به زمین 
چمِن ته محله شهید بهشتی رفتن که کوچه های خلوتش پاتوق 
تنها شام  به حساب می آمد،  الت ها  و معتاد های میدان جهاد 
خوردن در اغذیه »کاکلی« کنار زمین چمن که می گفتند اسهال 
و استفراغ روی شاخش است و تنها برگشتن به خانه، غرور و 
حیثیتش را قمار کرده و اشک های مردانه اش کرور کرور روی 
گونه های سرخ و سفید و کودکانه اش ریخته اند تا مادرش با پایین 
دامن چین دار قهوه ای که روی خط های موربش عکس کله گوزن 
داشته، اشک هایش را پاک کند و قول بدهد پدر را راضی کند؟ 
اشک هایی که هر قطره شان برای درهم شکستن یک قهرمان و بر 

باد دادن ذهنیت مردم درباره او کافی بود.

پس نباید می گذاشتم دلشوره ای که روده هایم را به هم می پیچاند، 
بدود توی چشم هایم یا لب هایم را سفید کند یا موهای نازک و 
شکننده روی صورتم را سیخ سیخ کند. توی دلم اما انگار رخت 
می شستند. اتوبوس نمی آمد و من می ترسیدم که در نخستین 
روز استقاللم به صف صبحگاهی نرسم. ریتم »دلی دلی« را از 
دست داده بودم و بلیت اتوبوس از عرق کف دست هایم چروک 
شده بود. بدنه زرد رنگ اتوبوس را از دور می دیدم، اما نمی دانستم 
خط ۱5 است یا ۱۶/۱. پسر ۱۲ ساله مثل پاندا لم داده بود روی 
شانه  مادرش و چرت می زد. نفهمیدم چه شد که چادر از روی 
النگو های  از  افتاد و دستی که تا زیر آرنج پر بود  سر مادرش 
طالیی رنگ کت و کلفت، خواباند زیر گوش پسرک. مادرش به 
من اشاره کرد و به پسرش چیزی گفت توی مایه های »خاک  بر 
سرت«. دود اتوبوس پاشید داخل ایستگاه و من دویدم سمت 
خط شماره ۱۶/۱. اتوبوس پر بود و می توانستم مثل مردها دستم 
را از میله بگیرم و بایستم. نمی دانم غرور پسرک آن روز چقدر 
ترک برداشت و شخصیتش تا چه اندازه له شد، چون من آن قدر 
افتخار می کردم که فرصت  خوشحال بودم و آن قدر به خودم 
نداشتم برای غرور درهم شکسته پسرک ۱۲ ساله مرثیه سرایی 
کنم. همه قهرمانان همین  طور ی اند. احساسات درونی آدم های 
دیگر برای هیچ  کدامشان اهمیت ندارد. آن ها فقط می خواهند 
مردم تحسینشان کنند. من هم آن روز قهرمان محلمان بودم. 
قهرمانی هشت ساله که در اتوبوس ۱۶/۱ ایستاده بود، با انگشت 
روی میله های زنگ زده اتوبوس ضرب گرفته بود و اکتاو های 

»دلی دلی« زیر لبش اوج می گرفتند.

ندارد. دومین ویژگی شعر امین پور از لحاظ ساختاری، اعتدال 
او در برخورد با قوالب ادبی و نوآوری در آنهاست. اساساً او اهل 
خطر کردن و نوآوری های آنچنانی در اشعارش نیست. تا جایی 
که شاخص بودن شعرهای او به خاطر فرم های تازه و بدیعش 
نیست، چرا که حتی می توان ردپای بسیاری از شاعران پیش از او 
را در شعرهایش دید. آنچه که شعر او را ممتاز می کند، پرداخت 
درست و هنرمندانه اوست و از این جهت موقعیت امین پور در 

شعر معاصر مانند موقعیت حافظ در شعر کالسیک است.
باری این اعتدال که هم در صورت و هم در محتوای اشعار 

او همواره  که  است  به چشم می خورد سبب شده  امین پور 
این  باشد؛ مخاطبانی که در طول  داشته  را  مخاطبان خود 
سال ها نه چندان کم و نه چندان زیاد شده اند ولی همواره به او 

و شعرش وفادار بوده اند.
این روزها مصادف است با سالگرد درگذشت قیصر عزیز. از 
این جهت شاید پیشنهاد بدی نباشد اگر آلبوم »نیلوفرانه ها«ی 
علیرضا افتخاری را این هفته بشنوید، تا عالوه بر آشنا شدن با 
شعر قیصر، تجربه متفاوتی هم از یکی از آلبوم های قدیمی تر 

موسیقی ایرانی کسب کنید.
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کجا از اینجا بهتر؟! 
 نجفی|یک. یک عده هستند که شب 
اندر روز سرشان را کرده اند توی »دیوار« و 
»شیپور« و بقیه فروشگاه های خنزر و پنزر 
مجازی تا دستشان بیاید دنیا دست کیست 
و کی دارد چی را چند می فروشد. یک چرخ 
هم که می زنند، انگار کلی خبر اقتصادی 
جدید دستشان آمده باشد؛ مهم تر از همه 
خبرهایی که رادیو و تلویزیون می گویند. 
سرشــان را باال می آورند که »خبر داری 
یکروزه؟  جوجه  شــده؟  چند  کادیالک 
آدامس اولیپس؟...« توی این فروشگاه ها 
هم که کلکســیونی است از »شیر شتر« 
تا »کله چراِغ موتور« و هر کســی هر چه 

بخواهد همان جا پیدا می کند.

دو. البــه الی پیج هایی که هــر از چند 
گاهی یکی دو آگهی فروش را سر دست 
می گیرند، یک آگهی باال می آیند؛ آگهی 
فروش یک دکه ۱5متری سیگار در فرمانیه 
تهران: »دکه سیگار فروشی. با مجوزات 
رسمی شــبانه روزی. به علت مهاجرت 
فروشــی. مجوز فروش قهوه و ساندویچ 
ســرد و گرم. با درآمد بیش از 20میلیون 
تومان. قیمت کل فقط سه میلیارد!« اعداد 
را توی ذهنم باال و پایین می کنم: ۱5متر، 
سه میلیارد تومان. می شود به ازای متری 
200میلیون تومــان. با درآمد 20میلیون 
در روز. می شود دست کم 60، 70میلیون 
تومان فروش روزانه . به ازای هر نخ سیگار 
500تومان هم که حساب می کنم، می شود 

چیزی حدود ۱00هزار نخ سیگار یا بیشتر.

سه. صاحب دکه، یک دکه سه میلیاردی 
داشــته در فرمانیه، با روزی 20میلیون 
درآمد؛ شاید چیزی بیشتر از درآمد ده ها 
روستای آباد روی همدیگر؛ درآمدی که 
خیلی زود باید دود شود برود هوا. او حاال 
تصمیم گرفته مهاجــرت کند. به کجا؟ 
حتماً به همان  جاهایی که همه  چیزشان 
را تحریم کرده اند اال همین سیگاری را که 

توی فرمانیه فروش می رود. 

چهار. سایت ها نوشــته اند: ما ایرانی ها 
ساالنه 70 میلیارد نخ سیگار دود می کنیم 
که بیش از نیمی از آن ها ســیگارهای 
خارجی است؛ سیگارهایی که »بریتیش 
امریکن« و »ِجی تی« در خود ایران تولید 
می کنند و سالی 49میلیارد دالر درآمد 
برایشان دارد؛ چیزی حدود همه صادرات 

نفت ایران در تمام سال!

پنج: خارجی ها نصف سیگار بازار را دست 
گرفته اند و پولی برابر صادرات نفت کشور 
به جیب می زنند. این ســیگارها باکس 
باکس مــی رود توی دکه های دو، ســه 
میلیاردی این گوشه و آن گوشه تهران؛ 
دکه هایی که شــهرداری سر پا کرده تا 
ماهی 200، 300 هزار تومان عوارضش را 
بگیرد. صاحب دکــه اما حاال می خواهد 

مهاجرت کند. کجا از اینجا بهتر؟!

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.
  این تعطیالت یکی در میون عین این شکنجه ها 

می مونه که هی کله ات رو می کنن تو آب و درمیارن!
   بهنام بانی ثابت کرد خوانندگی هیکل نمی خواد. 
نمی خواد.  قیافه  خوانندگی  کرد  اثبات  یزدانی  رضا 
اثبات کرد که خوانندگی صدا هم  محمدرضا گلزار 

نمی خواد!
   خیلی مهمه اسم بچه رو چی می ذارین. مثاًل 
محمود هر موقع بگید میره نون می خره، ولی این کارها 

از امیرشایان بعیده.
    یه زمانی داشتن خودکار اکلیلی تو مدرسه حکم 

آیفون ۱۱ االنو داشت.
   شما هم وقتی کابل AUX رو میدن بهتون و 
ازتون می خوان موزیک بذارید، بابت تمام واژه هایی که 
خواننده می خونه، احساس مسئولیت می کنید یا من 

فقط اینجوریم؟!
  کنار آب دارم در زندگی ماهی ها تأمل می کنم. 
خیلی خوشبختن. فکر کن همیشه دمر بخوابی، غذات 

هم رو هوا معلق باشه، حموم هم نخوای بری.
بغدادی  ابوبکر  امروز می گفت:  تاکسی  راننده    
هم رفت توی اون جزیره ای که توش بن الدن، مایکل 

جکسون، هیتلر و قذافی زندگی می کنن.
   اگه یه زمانی خواستین مخفی بشین، قبلش 
باجناق و دامادتون رو بکشین. شما نمی دونین چرا، 

ولی  ابوبکر البغدادی االن می دونه.
  آگهی استخدام های جدیدو دیدین؟ یک کارگر 
ساده نیازمندیم. توانایی های الزم: مسلط به ورد، اکسل، 
برنامه نویسی، هک پهپادهای خارجی، طراحی سیستم 
امنیت بانکی، پرواز با بالگرد آپاچی )همراه با سابقه  کار( 

حقوق: یک و 4۰۰!
کوه،  »برین  می گه:  تلویزیونی  برنامه     مجری 
من  مثل  نفر  داداش سه، چهار  پیاده روی«.  ورزش، 
داره.  بیننده  برنامه ات  تلویزیون دورن که  از کنترل 

ناشکری نکن.
   بهشت همون جاییه که وقتی داری سیب زمینی 
بگه:  بهت  که  نیست  کسی  می خوری،  سرخ کرده 

»نخور، مال خورشه«!
    یه مدت اون قدر همه واسه مراسم ها پتو کادو 
می دادن که آدم فکر می کرد تو قطب داره زندگی 

می کنه.
  یکی گفت: »بیا برات فال قهوه فرانسه بگیرم«. 
گفتم: باشه. گفت: »ببین اینو، نشونه اینه که پدربزرگت 
می میره«. گفتم: اونکه چند سال پیش فوت کرد. گفت: 

»باالخره یک  کم اختالف زمانی داره فرانسه با ما!«. 
   یعنی شما فکر کن سنگین ترین شکست تیم 
مال  از  هم  باز  پرسپولیس،  توسط  بوشهر  شاهین 

استقالل سبک تره!
  از این کاپشن صد تومنی ها گرفتم. االن خود 
کاپشنه دو روزه  تب کرده، هی میگه: »داداش یه پتو 

گرم بنداز روم، اون بخاری رو هم زیاد کن!«. 
  یکی از عذاب های جهنم می تونه خوردن جوجه 

کباب با قاشق  یکبار مصرف باشه.
  سوار ماشین شدم. راننده از دست مسافر قبلی 
شاکی بود. گفت: لعنت به این شغل که ما باید هر االغ 

بی شعوری رو سوار کنیم!
  با فیلترشکن میری تلگرام، بعد نوشته برای دانلود 
فیلم فیلترشکن را خاموش کنید. یعنی با فیلتر میری 

جایی که باید فیلترشکنت رو خاموش کنی.
مثل  هم  نت  بسته های  تو  کنم  فک    جدیداً 
چیپس ها هوا پر می کنن. دو تا عکس باز می کنی، 
اس ام اس میاد: مشترک گرامی شما 8۰ درصد از بسته 

خود را مصرف کرده اید...«. 
همش  ترافیک ها  »این  گفت:  تاکسی  راننده   
مهندسی شده اس. می خوان من و تو فرصت نکنیم پی 
به فسادشون ببریم«. بعد سریع پیچید فرعی: »ولی 

کور خوندن. آره کور خوندن!«. 
   آیا می دانستید اگه رهبر کره شمالی با رئیس جمهور 

لبنان دیدا کنه میشه: دیدار عون با اون؟

بسته های اینترنت در حکم بسته چیپس!
فکاهه های مجازی
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یکی از رفقای ما جور کرده بود که یک ماه 
بگردد. شب  را  تا کشور  و چند  برود سفر 
با همه خداحافظی  آخر هم خیلی شیک 
کرد. فردا صبحش اما به فرودگاه که رسید، 
ملتفت شد که یک جایی توی محاسباتش 
نیست!  امروز  پروازش  اصالً  و  شده  اشتباه 

رفیق ما ۲4 ساعت زود رفته بود فرودگاه!
اینجای داستان را این  طوری برایمان ادامه 
در چه  فهمید  که  اولی  لحظه   آن  که  داد 
ابعادی سوتی داده، ناراحت که نشد هیچ، 
خدا  که  انگار  چون  کرد.  هم  ذوق  اتفاقاً 
یک شبانه روز اضافی بهش عطا کرده  بود. 
خب توی ایران هیچ کاری نمانده بود که 
بخواهد بهش فکر کند. می گفت حسی که 
داشتم این بود که مثالً سه شنبه بخوابی و 
فردا که بیدار می شوی یک فرشته بیاید و 
بگوید: »فالنی، امروز چهارشنبه نیست! امروز 
سه شنبه پاِلس است! خدا یک روز این وسط 

بهت جایزه داده. برو حالش رو ببر«.
این ها را که گفت، صحبت رسید به اینکه 
اگر جدی  جدی خدا یک روز اضافی به ما 
بدهد، این جایزه را چطوری خرجش کنیم؟ 
نمی شود،  ما حساب  عمر  خب چون جزو 
هر  گرفتاری های  از  خبری  تویش  قاعدتاً 

روز نیست. یک خلسه  مالیم، یک بی خبری 
شیرین. بیشتر که بهش فکر کردم، دیدم که 
دلم می خواهد توی »سه شنبه پالس« زیاد 
آدمی که البه الی  به  کنم؛  نگاه  آینه  توی 
استرس ها و مشکالت هر روز گمش کردم. 
پسری که گیرش انداختم وسط یک منگنه  
کت و کلفت که زندگی از باال و پایین هی 
فشارش می دهد. »سه شنبه پالس« برای من 
از  عذرخواهی  بود؛  خواهد  عذرخواهی  روز 
خودم که یک عمر مجبورش کردم توی یک 
مسابقه  فرضی بی خود و بی جهت خودش را 
با بقیه مقایسه کند. غروب »سه شنبه پالس« 
مثل  باید  احوالم  آنجا  پشت بام.  می روم  را 
احوال »پرنسس فیونا« توی کارتون شرک 
باشد که می داند با رفتن خورشید یک رؤیای 
شیرین هم تمام خواهد شد. شاید همان جا 
فرشته  درگاه باری  تعالی بیاید پیشم و بگوید 
که »فالنی جان، مهلتت دارد کم کم تمام 
تنها خواهشی  می شود، حرفی؟ سخنی؟« 
که ازش خواهم داشت این است که فردا که 
بیدار می شوم، »سه شنبه پالس« را فراموش 
یادم  صبح  چهارشنبه  کاش  باشم.  نکرده 
مانده باشد که »هیچ چیز ارزش این  همه 

دلهره را ندارد«.


