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شهر زیبا
اصال هرچی صدف   بگه

حسام حیدری
طنزنویس

ور رفتن با اخبار سینمایی این هفته را با خبر 
شروع به کار احسان علیخانی برای تهیه کردن 
دومین فیلم سینمایی اش آغاز می کنیم. علیخانی 
که قبل از این هم فیلم »بدون تاریخ، بدون امضا« 
را تهیه کرده بود؛ گفته که برای تابســتان، فیلم 
جدیدش را استارت خواهد زد. با توجه به روحیات 
خاص آقای علیخانی از همیــن االن خودتان را 
برای تحمل حجم زیادی از فالکت و بدبختی و 
اندوه آماده کنید. ما اسامی زیر را برای فیلم جدید 
احسان علیخانی پیشــنهاد می کنیم: »ضجه 
طوالنی«، »بغض فروخورده«، »وقتی احســان 
ناله کرد«، »چه کنم با این همه غم؟« »بیا با هم 
زار بزنیم«. بازیگرش هم که از همین االن معلوم 

است: سلطان غم:   نوید محمدزاده.
خبر دردناک این هفته سانحه رانندگی ای بود 
که برای مهدی فخیم زاده پیش آمد. شــکر خدا 
حال ایشان خوب اســت، اما ماجرای جالب این 
بود که نزدیکان ایشــان می گفتند بعد از قضیه 
آقای کیارستمی، بیمارستان ها از پذیرش بیمار 
هنرمند پرهیز می کننــد. به گفت وگوی زیر که 
جلوی در یک بیمارستان ضبط شده توجه کنید:  

ـ بیمار اورژانسیه کجا ببریمش خانم پرستار؟
+ هنرمند که نیســت؟ بازیگری کارگردانی 

چیزی نباشه که برا ما دردسر میشه.
ـ نه هنرمند نیست فقط چند وقته پول ما رو 

خورده هی فیلم بازی میکنه ... اینم حسابه؟
+ اگه معروف نباشه نه ... ولی قیافه ش خوبه، به 
نظرم پتانسیل اینو داره بعدا بازیگر شه. بذارید با 

رئیس بیمارستان چک کنم.
ـ بابا این داره می میــره ... اصال مال این حرفا 

نیست. خیلی میکشه ... داغونه
+ چی میکشه؟ نقاشــی؟ اوه اوه این هنرمند 
تجســمی ها  که خیلی ناجورن ... بیمه درست و 
حسابی هم که ندارن ... بســتری کنیم دردسر 
میشــه )گوش مریض را میکشــد( قول میدی 
کشتیمت نری شکایت کنی؟ بامبول درنیاری 

بگی خطای پزشکی بوده؟ آره؟
از اینها گذشته از آن طرف حکم نهایی پزشک 
معالج آقای کیارستمی هم رسیده و نظام پزشکی 
بعد از این همه بیا و برو، این پزشــک را به توبیخ 
کتبی محکوم کرده است. نظام پزشکی در ادامه 
با کشیدن لپ پزشک خاطی به او گفته: »اگه یه 
بار دیگه از این کارها بکنی میدم  هاپو بخورتت« و 
از او قول گرفته که از این به بعد بچه خوبی باشد 
و مریض هایش را خوب معالجه کند. پزشــک 
مربوطه هم ماجرا را به پنسش گرفته و به کارش 

ادامه داده.
استفاده از  شاخ های اینستاگرامی برای تبلیغات 
فیلم ها هم موضوع جدیدی است که این هفته 
سروصدا راه انداخته. گویا تعدادی از تهیه کننده ها 
از بعضی از شاخ های اینستاگرامی خواسته اند که 
برای فیلم هایشان تبلیغ کنند. مثال وحید خزایی 
بگوید: »سالم عشقا ... یه الیو بریم از سینما؟« یا 
عباس کچلیک در مورد خواص سینما رفتن بر 

تقویت دندان ها صحبت کند.  
البتــه یکی از تهیه کننده هــا که فیلمش را 
شاخ های اینستاگرامی تبلیغ کرده اند، گفته: 
»تبلیغ این فیلم در صفحه شــاخ های مجازی 
به ســفارش مــا نبــوده و قبال از ایــن روش 
اســتفاده کرده ایم و چون نتیجه نگرفته ایم، 
ایــن کار را تکرار نمی کنیــم.« نمی دونم چرا 
ایشــان نتیجه نگرفته اند، ولی من به شخصه 
حرف های شــاخ های مجازی را خیلی قبول 
دارم و اگر از فیلمی تعریف کنند، حتما میروم 
و فیلم را می بینم. به خصوص اگر انسان کاربلد، 
همه چیزفهــم، همه چیــزدان، دوراندیــش، 
بــا کمــاالت، نازک اندیش، فهیــم، بلندباال، 
دانش پرور، واالگوهر و برجســته ای همچون 
خانم صدف طاهریان این حرف را زده باشــد. 

من که نظرم این است. شما را نمی دانم.

داود نجفی
طنزنویس

با ایــن وضع باال رفتــن دالر و گرانی، ما 
پسرها نه تنها نمی توانیم از پس هزینه های 
ازدواج و زندگی مشترک بر بیاییم، بلکه از 
پس هزینه های خودمــان هم بر نمی آییم. 
برای همیــن باید یک راهی بــرای نجات 
از ایــن زندگی پیــدا کنیم. بــرای من که 
همیشــه بزرگترین هیجان زندگی ام این 
بود که یک روز دکتر و پرســتاری که من 
به کمک آنها به دنیا آمــده بودم، به همراه 
یک خانم و آقای پولدار بــه خانه ما بیایند 
و پرستار در حالی که گریه امانش را بریده 
بگوید: »تورو خدا منو ببخشــید، اون روز 
بچه شــما با بچه  این خانواده پولدار عوض 
شده و االن اومدن پسرشون رو با خودشون 
ببرن.« من  هم بین عشق و ثروت، ثروت را 
انتخاب می کردم و به پدر و مادرم می گفتم: 
»درسته که شــما منو بزرگ کردین ولی 
آخرش خون یه چیز دیگه ست.« و با گریه 
و زاری بروم پیــش پدر و مــادر خرپولم. 
ولی هیچ وقت این اتفاق نیفتــاد و با ادامه  
وضعیت گرانی مجبور شدم خودم دست به 
کار شوم. به بیمارســتان رفتم و پرستار را 

پیدا کردم و با کلی خواهش و تمنا خواستم 
آدرس پدر و مادر واقعی و پولدارم را بدهد. 
از من اصرار و از پرســتار انــکار، در نهایت 
وقتی پرســتار را تهدید به مرگ کردم، با 
گریه اعتراف کرد که وقتی بــه دنیا آمدم 
به قدری زشت بوده ام که نتوانسته تفاوت 
بین سر و پشــتم را پیدا کند و موقع ضربه 
زدن، به کله ام  زده و چــون آن زمان هنوز 
جمجمــه ام نرم بــوده، مغزم کلــی تکان 
خورده. بنده خدا دایی ام که همیشه پدرم 
می گفت خنگ بازی هایم بــه او رفته. نگو 
که مسبب اصلی همین خانم پرستار بوده. 
برای اینکه حقایِق عقلِی بیشــتری افشــا 
نشود از بیمارســتان بیرون رفتم. تا اینکه 
جلوی بیمارســتان پدر واقعی ام را دیدم.  
همان طور که همیشــه توی خواب و رویا 
دیده بودم. یک ماشین شاسی بلند مشکی 
که از تمیزی برق می زد. خودم را انداختم 
جلوی ماشــین تا راننده پیاده شود. البته 
پدرم زیاد خوشــحال نشــد و با عصبانیت 
گفت: »هوی یابو، بزنم لهــت کنم دیه ت 
رو بدم خانواده ت تا از شــر پسر  روانی شون 
راحت بشــن؟« این طــرز عصبانیتش به 
خودم رفته بود، پریدم تــوی بغلش، مثل 
هشت پا دســت و پایم را دورش حلقه زدم 
و گفتم: »قربونت برم باباجونم.« توی همان 

پوزیشــن زنگ زد پلیس. اینکــه از قدیم 
می گویند حق با آدم پولدارســت، اشتباه 
نمی گویند. تازه کلی هم منت گذاشــتند 
که چون یکم شــیرین عقلم، آقای محترم 
از شکایتشــان صرف نظر کردند وگرنه باید 
آب خنــک می خوردم. مــن نمی دانم اگر 
کسی بخواهد پولدار باشــد، شیرین عقل 
است؟ پس اگر این طور است همه  پولدارها 
شــیرین عقلند. تصمیم گرفتــم آخرین 
تالشم را بکنم. مرد پولدار را تعقیب کردم 
و وقتی با ماشین شاســی بلند مشکی اش 
که ثابت می کرد پدر من اســت وارد خانه 
شــد، زنگ خانه را زدم تا زن و بچه هایش 
بیرون بیایند. کمــی هم داد وفریاد کردم تا 
همســایه ها ریختند بیرون، پیراهنم را در 
آوردم و به کتف چپم اشــاره کردم. دقیقا 
روی کتف چپم، همــان جایی که من یک 
خال گوشــتی سیاه رنِگ زشــت نداشتم، 
برادر و پدر پولــدارم هم نداشــتند و این 
ثابت می کرد من فرزند آنها هســتم. البته 
اول انکار کردند ولی وقتی یکم داد و بیداد 
کردم، پدر عزیزم از تــرس آبرویش قبول 
کرد من را به فرزنــد خواندگی قبول کند. 
البته پول تو جیبی ام نصف برادرم اســت 
که مجبــورم کســر ی اش را از جیب بابای 

خوشگلم جبران کنم.
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نیمه پنهان بناهای تاریخی
خودتو نشون بده  | جابر حســین زاده|  شاید باورتان نشود 
که منار جنبان توســط هیچ کدام از شاه عباس ها ساخته 
نشــده بلکه قدمت آن برمی گردد به دوره ایلخانیان که از 
نوادگان چنگیزخان وحشی بودند و در کمال تعجب فقط 
در کار تخریب و ضایعات نبودند و یک وقت هایی ضربه می خورد به سرشان 
و یک چیزهایی هم کنترات می-گرفتند و می ســاختند. اسناد تاریخی 
نشــان می دهد این قوم بدوی پس از ســال ها زندگی در ایران و نوشیدن 
دوغ و خوردن قورمه سبزی و آشنایی با چرت بعدازظهر، دچار موتاسیون 
شده و ساختار دی اِن ای شان کمی تغییر کرده و به آدمیزاد شبیه شده اند 
و نسل های بعدی شان با ضربان قلبی پایین تر مشغول شده اند به آبادانی 
و ساخت وساز. اما برخالف تصور عامه، هدف از ساخت این بنا جنباندنش 

نبوده و اساسا قرار نبوده این دو منار آن باال این قدر در طول تاریخ قر بریزند 
بلکه موضوِع تکان دادن یک منار و جنبیدن آن یکی، تمثیلی موزون است از 
مصرع معروِف چو عضوی به درد آورد روزگار. دلیل جنبیدن این بنا هنوز 
مشخص نشده و دانشمندان هم آن قدر مشغول کشِف اثرخوردن سیر خام 
ناشتا روی کاهش قند خون و تأثیرخوردن همزمان زردچوبه و عسل روی 
کبد چرب و این طور خزعبالت هســتند که فرصتی برای اکتشاف دلیل 
جنبیدن منار برایشان باقی نمانده. نمونه اش هم همین پروفسور سمیعی 
با آن کانال تلگرامش. درس های ساخته شدن و جنبانده شدن این بنا از طول 
و عرض تاریخ به ما هم رسیده و یکی از بزرگترین فیلسوفان معاصر ایرانی 
که دستی بر آتِش شعر سپید هم داشته، در زمینه لزوم پرزنت کردن خود در 

دنیای معاصر می فرماید: »تکون بده، خودتو نشون بده«. 
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