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 پس چرا این فروردین
 تموم نمیشه؟
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در کتاب هــای موثق علــم فیزیک 
آمده که جناب آقای انیشــتین، نظریه 

معروف خــود در رابطه با نســبیت و 

کش آمدن زمان را درســت در یکی از 

همین روزهای هفته سوم فروردین ماه 

و درحالی  که داشــته تــو اداره آمیرزا 

بازی می کرده و با خــودش غر میزده 

که: »پــس چرا امروز تموم نمی شــه، 

کارت بزنــم برم خونه« کشــف کرده. 

یعنی آن قدر کــه ایــن دو هفته آخر 

فروردین کش می آید، پنیر پیتزا کش 

نمی آید. شــما اگر با ماشین حســاب 

محاســبه کنید، می بینیــد که حدود 

20ماه از لحظه  ســال تحویل و شروع 

 ســال 98 گذشــته ولی همچنان در 

اواسط فروردین هســتیم و اصال جلو 
نمی رویم. 

یعنی دقیقش این طوری اســت که 
از روز اول عید تا ســیزده به در تقریبا 

چهار- پنج ســاعت طول می کشد ولی 

از فردای ســیزده تا آخر فروردین چند 

ماهی ادامه دارد. حاال شاید سوال کنید 

که چه کار بــه فروردین بیچاره داری؟ 

و مثال فکر کرده ای که در اردیبهشــت 

برایت گلــکاری کرده اند که منتظرش 

هســتی؟ که بایــد خدمتتــان عرض 

کنم: نه مطمئنم که در اردیبهشــت و 

بقیه ماه های  ســال هم همین بدبختی 

که هســتم، باقی میمانم ولی از آن جا 

که طنزنویس جماعــت پس از مدتی 

اخالقیــات پدرانه پیــدا می کند و به 

هرچیزی که دم دســتش می رسد )از 

کلید کولر گرفته تا سر تو گوشی بودن 

فرزندانش( باید گیر بدهد، گفتیم یک 

گیری هــم به فروردیــن بدهیم. البته 

از شــما چه پنهان که ســوژه درست 

و حســابی هــم نداریــم. یعنی یک 

چیزهایی داریم که نباید در موردشان 

حرف بزنیم. یــک چیزهایی داریم که 
نمی خواهیم در موردشان حرف بزنیم. 

یک چیزهایی داریم که می خواهیم 
در موردشان بنویســیم ولی خودشان 

دوســت ندارند در موردشان بنویسیم. 

یــک چیزهــای دیگری هم هســتند 

که اگر در موردشــان بنویســیم، جیز 

می شــویم و خالصــه هرچــی اخبار 

و اتفاقات را بــاال و پاییــن می کنیم، 

می بینیم که جز اخبار تکراری و روتین 

ســیل و اختالس و گرانی و بدبختی، 

خبر دندان گیری که بشود در موردش 

نمک ریخت و مشکلی هم پیدا نشود، 

وجود ندارد. تو فضــای مجازی هم که 

همه چیز تکراری و مثل همیشه است: 

»کار زشــت بازیگر معروف در حضور 

داور جنجانی برنامه عصر جدید«، »این 

پســره حتی به باباش هم رحم نکرد«، 

»وای وای بیا ببین چطــوری از دختر 

مورد عالقه اش خواســتگاری میکنه« 

و غیر از این خبرهــا، چیز دیگری پیدا 

نمی شــود. گذشــته از اینها، جیبمان 

هم حسابی خالی شــده و همین طور 

لحظه شــماری می کنیم کــه آخر ماه 

برســد و این چندرغاز حق التحریرمان 

را بگیریم و اجاره خانه و چند تا قســط 

باقیمانده را پرداخت کنیم تا شــاخص 

امید به زندگی مان چند درصدی برود 

باال. هرچند که با شــروع ماه جدید و 
خالی شدن جیب باز افت خواهد کرد.
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واقعیــت اینه کــه متاســفانه امروز 
صاحب گنده بــک ام حالش خیلى خوب 
بود و وقتى حالش خوبه یا یه بالیى ســر 
خودش میاره یا مــن و بالفاصله بعدش 
فِس میشــه و میفته یه گوشــه. صدبار 
گفتم بیا بــرو خودتو درمان کن پســر، 
برو بشــین روبه روى روانــکاو بگو من 
هیپومانیاى پیشرفته دارم. برو یه قرصى، 
آمپولى، کوفتى بگیر قدرى نرمال بشــه 
طرز زندگیت. از سرکار که اومد پرید تو 
حموم به آواز خوندن و بعدش هى رفت 
ژل  زد به موهاش و جلوى آینه تى شرت 
عــو کــرد و از نیــم ر بیرون زدگِى 
خیک گنــده ش رو چک کــرد. منتظر 
بودم باز از اون موزیــک دلقکى ها بذاره 
و رقص غمگیِن تهــوع آوِر اختصاصیش 
رو جلــوى آینه شــروع کنه کــه دیدم 
زنگ خونــه رو میزنن. گویا که اشــتباه 
جا کرده بــودم اســتاد رو چون چند 
لحظه بعد یه خیکــى دیگه عرق ریزون 
با بوى دوز از آسانســور اومد بیرون و 
توى بغلــش هم یه گربه ســیاه. صفر تا 
صد داســتان رو گرفتــم. نمى دونم این 

خراب شــده خونه س؟ کاروانسراست؟ 
نوانخانه س؟ داراالیتامه؟ چیه؟ نمى شه 
که هر بى ســروپایى رو بردارى بیارى تو 
فضاى خصوصى مــن، اونم بدون اطالع. 
خوبه من هم فردا دست یه عباس آقایى 
رو بگیــرم بیــارم تو خونــه و بگم ببین 
عباس آقا این جا توالتــه، اونجا حمومه، 
روى ایــن تخت هم مى تونــى بخوابى؟ 
نمى شــه که بدون هماهنگــى به خانم 
همکارت بگى گربه ســیاه نرش رو بیاره 
خراب کنه سر ما و خودش بره مسافرت. 
بدتر از این ترکیب هــم داریم؟ تو هرهر 
و کرکر کنى با آقا خیکیــه، اونوقت من 
واســتم نگاه کنم که این گربه نره میره 
توى دستشــویى شــخصیم کارخرابى 
مى کنه؟ تا گنده بک چندبــار بگه برزو، 
ســالم کردى به عمو؟ و بعــد با جناب 
همکار قدرى معاشرت کنن و درى ورى 
تفت بدن راجع به شــرکت و اینا؛ رفتم 
سراغ سیاه ســوخته و دیدم اِوا، گربه هه 
از این ننــر دستى هاســت. اهل دلبرى 
و مظلوم نمایى. نگاه به ســرامیِک کف، 
بى صدا، موها شــونه شــده، ناخونا از ته 

کوتاه. یه مموِش کلیشــه اى. یه پرشیِن 
تیپیکاِل بهمن ماهى. حاال اسمش چیه؟ 
آدورنو! خدایا منــو گاو کن. بابا خفن، تِه 
فلســفه، جامعه شناِس شــهیر! اسمشو 
کــه فهمیــدم گرفتم همونجــا جلوى 
صاحبش مثل ســگ زدمش. به خود آقا 
خیکیه هم یه پخى کــردم که چند قدم 
رفت عقب. آخه این اســمه گذاشــتى 
واســه این بدبخِت فلک زده؟ آدورنو چرا 
خا گلدون رو کنــدى؟ آدورنو نباید 
این شیرینى ها رو لیس مى زدى! آدورنو، 
نباید کف سنگ توالت ایرانى چرت بزنى! 
صاحب اش که رفت، دست آقا ملوسه رو 
گرفتم و بردم تو اتاق. گفتم ببین، تا شب 
تحملت مى کنم، گنده بــک که خوابید 
الى درو باز مى کنــم و مى زنى به چا 
جــاده، مفهومه؟ آدورنو با اون چشــم و 
ابــروى دخترونه نــگام کــرد و چیزى 
نگفــت. این بود که باز یــه فصل گرفتم 
زدمش. بابا یــه تکونى به خــودت بده 
مرد! یه چنگــى، گازى، گاردى، چیزى. 
دلم سوخت براش. شــب که استاد مانیا 
رفت کپه الال، آدورنو رو بردم آشپزخونه. 
باید راه مینداختمش. گفتم: درس اول، 
چیزى که بزاق ما روش نباشــه جاش تو 
خونه نیســت، بپر همه قاشق چنگال ها 

رو لیس بزن.
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پیش، همین که دیدم یک جا مردم جمع شــده اند و صف 

تشکیل داده اند، رفتم جلو و طبق عادت همیشگی ام گفتم: 

»نفر آخر کیه؟« و چون صف چندان طوالنی نبود، پشت نفر 

آخر ایستادم. صف جالبی بود. همه خیلی ساکت ایستاده بودند تا نوبت شان 

شــود و از فشــار آوردن به هم و جلــو زدن از یکدیگر هم جــداً خودداری 

می کردند. نوبتم که شد، اســم و فامیلم را پرسیدند و شــماره و آدرسم را 

گرفتند و گفتند: »کــی تا این جا آوردت؟« گفتم:   »خــودم.« با هم پچ پچ 

کردند و بعد گفتند کار تو را باید زودتر از بقیه راه بیندازیم. ســریع دست و 

پایم را گرفتند و یک نفر هم یک آمپول عضالنی کت و کلفت بهم زد. بعد از 

چند روز که به هوش آمدم، گفتم: »قضیه چی بود؟« گفتند: »خوشبختانه 

آزمایش های اولیــه موفقیت آمیز بود.  فعال برو تو قفســت تا دوباره صدات 

کنیم.« گفتم: »چی واسه خودتون تفت می دید؟ مگه خرس قهوه ای شکار 

کردید که بکنیدش توی قفس؟« بعدش اما تا قفســم را از دور دیدم، دیگر 

حرف اضافه نزدم و با اشــتیاق زیادی پریدم داخلش. بعد از چند روز دوباره 

آمدند ســراغم و یک آمپول عضالنی کت و کلفت دیگــر بهم زدند و دوباره 

چند روز خوابیدم و اونها توی این چند روز قشــنگ همــه  چیز را آزمایش 

کردند و بعدش دوباره کردنم توی قفس خوشــگلم. خودم که چیزی یادم 

نمی آید، اما اینها می گویند چند دیوانه  خطرناک و زنجیری بوده ایم که فرار 

کرده  و آن روز جمع آوری شده و تحویل مرکز داده شده بودیم.

  ا
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ر هرهادیتابهدادوهمایونشجریانتااینهمهنمایشوکن ازمنو

آنها  دارند، ما کم کار شده ایم
منوچهر هادى مى گوید براى این که با شــما مصاحبه 
کنم قبل از آن درباره فیلمم نقد بنویسید. مهم نیست که 
چقدر نقد منفى یا تندى باشــد، اما نقدش کنید. وجهى 
از صحبت او درست اســت. اگرچه شاید نتواند به درستى 
آن را توضیح دهد. اگر یادتان باشــد، در اواخر دهه شصت، 
یکى از مجالت معتبر ســینمایى مانیفستى منتشر کرد 
و بر اســاس تصمیم مدیران نشــریه و نویسندگانش قرار 
شــد دیگر درباره فیلم هاى ســخیف، درباره فیلمفارسى 
یا هر چه که اســمش را بگذاریم مطلب و نقدى ننویسند. 
توضیحات هم به نظر درست و منطقى بود. این که نشریه 
قرار است فرهنگى باشــد و سلیقه مخاطب را ارتقا بدهد و 
نوشتن درباره فیلم هاى گیشه اى تنها وقت نویسندگان و 
مخاطب را مى گیرد. توضیح این بود که فیلم هاى بى ارزش 
بى ارزش اند و نباید وقت و انرژى صرف شــان کرد. این که 
به فیلم هاى پرفروش امروز پرداخته نمى شــود بخشى از 
این بابت است. نویســندگان و متفکران ما فکر مى کنند 
نوشــتن درباره رحمان 1400 و هزارپا و نهنگ عنبر و من 
سالوادور نیستم و آینه بغل و..، یعنى درباره پرفروش ترین 
و پرمخاطب ترین آثار سینما دون شأن است. درباره اینها 
نمى نویسند تا اعتبارشــان پایین نیاید. فارغ از این که این 
فیلم ها مهم اند. اینها سلیقه و ذائقه زمانه را نشان مى دهند. 
همه چیز که ارزش هنرى و ماندگارى نیســت. درباره این 
فیلم ها باید نوشت و نشان داد که ایرانى هاى آخر دهه نود 
چى را مى پسندیده اند. براى چى حاضر بوده اند پول بدهند. 
باید اینها و روندى را که سینما در گیشه دارد طى مى کند 
بررســى کرد تا به حقیقت جامعه ایرانى رسید. این فقط 
هم کار منتقدان سینما نیست. شاید به همان اندازه براى 
جامعه شناسان هم مهم و الزم باشــد که بدانند و تشریح 

کنند که زیر پوست جامعه چه دارد مى گذرد. 
این ننوشــتن ها هم معنایش این نیست که حاال درباره 
فیلم هاى هنرى و مهم مطالب خیلى درجه یکى نوشــته 
مى شود. متاســفانه باید اقرار کنیم که همین هم نیست. 
یعنى یا مطالب تاثیرگذار و دقیق آنقدر کم اند که به چشم 
نمى آیند یا به دلیل تعدد و پراکندگى رسانه ها دسترسى 
به همه آنها سخت اســت. اینها هم همه ناشى از نداشتن 
رســانه هاى معتبرى اســت که در آنها بشــود بهترین و 

جامع ترین مطالب را خواند و دنبال کرد.
مى خواهم در اینجا از حرف هاى حامد بهداد در روزهاى 
گذشته مثال بزنم. حرف هایى که در گفت و گو با هوشنگ 
گلمکانى به زبــان آورده و رقت انگیز اســت. واقعا باید به 
حالش دل سوزاند. او یا متوجه نیست که چه مى گوید یا 
متوجه اســت و با این پرت و پال گفتن ها مى خواهد جلب 
نظر کند. هر کدام از اینها که باشد، یکى از آسیب هایى که 

او را به اینجا رســانده و خیلى هاى دیگر را هم به شرایط 
مشــابهى دچار کرده، این اســت که امثال حامد بهداد و 
این شــطحیات که به زبان مى آورد نقد نمى شوند. کسى 
جدى به آنها نمى پردازد. یک شالق مثل جالل آل احمد 
نداریم -فارغ از آگاه بودن یا احساساتى بودن جالل- که 
هنرمندان و مدعیان و صاحبان آثار را بنوازد. که طرف را 
به خود بیاورد و کمى تکانش بدهد. کى جرات مى کند به 
حامد بهداد بگوید که حرف هایت نامفهوم است. اگر گفته 
بودند، اگر بعد از همان انگلیســى حرف زدن خنده دار در 
جشنواره حسابى او را ماالنده بودند، مطمئنا جا مى خورد. 
کمى خودش را مى تکاند. باالخره آدم بى هنر و بى دانشى 
که نیست. درس خوانده و این همه تجربه کسب کرده. اما 
درباره اش نمى نویسند چون شــاید رعایتش را مى کنند. 
شاید جسارتش را ندارند با او در بیفتند، شاید حق رفاقت 
را به جا مى آورند، شــاید هم فکر مى کنند نوشتن درباره 
این حرف ها ســخیف اســت. اگر ســخیف بود که آقاى 
گلمکانى بعد از آن دعواها و داستان ها دوباره نمى نشست 

پاى حرف بهداد.
حاال اینها که مى گوییم شــاید همه کــم ارزش به نظر 
برسد. اما منتقدان پرمدعاى ما باید توضیح بدهند که براى 
این همه نمایشــى که دایم دارند روى صحنه مى روند چه 
نوشته اند. چه حرف پوست کنده و چه نقد بى تعارفى قلمى 
کرده اند. تازه که همان باتعارفش را هم نمى نویسند. اصال 
هیچ نمى نویسند. فقط مى آیند تماشا مى کنند و مى روند. یا 
غرى مى زنند یا سرى به تایید تکان مى دهند. اما این تئاتر 
که دو سه سالى است بشاش و پرطراوت روى صحنه است 
و این همه چهره مشهور سینمایى را به خودش جلب کرده 
و کاردرست ترین کارگردان ها دوباره وسوسه شده اند و هر 
کدام ساالنه اثرى روى سن مى برند، ارزش نوشتن ندارد؟ 
نباید چهار تا نقد درســت و درمان بخوانیــم که بینوایان 
پرهزینه و پرسروصدا چقدر ارزش داشته یا به چه دالیل کار 
شاخصى از کار در نیامده. یا همه این آثار پرهیاهو و پربازیگر 

با بلیت هاى چند صد هزار تومانى؟
پس منوچهر هادى حق دارد که انتظار دارد درباره فیلم 
محبوبش انتظار نقد و حالجى داشته باشد. کارى نداریم که 
این وظیفه کیست و آیا ما خودمان کارمان را درست انجام 
داده ایم یا نه. شاید ما هم در حد خود کوتاهى کرده باشیم. 
اما نکته این است که اساســا نوشتن درباره موضوعاتى که 
نیاز به تحلیــل دارند، کمرنگ شــده. مى خواهد رحمان 
1400 باشد، یا حامد بهداد یا نمایش سى همایون شجریان 
و این همه کنسرت که روى صحنه است و این همه نمایش 
که روى صحنه است. قبول دارید؟ اگر ندارید هم مى توانید 

دلیلش را بنویسید!

يادداشت

تیم؟ ر ه آ ما همه 

الناز محمدى
روزنامه نگار

«آذر»، نامــه را در مرکز خریدى 
انداخته و رفته است؟ مخاطب نامه او 
که مشخص نیست همسرش است یا 
نامزدش، قبل از دادن نامه به «آذر» 
پشیمان شــده و نامه را به گوشه اى 
پرتاب کرده و تصمیم دیگرى گرفته 
است؟ یا آیا اصال آذرى وجود دارد که 

نامه اى به او نوشته شده باشد؟
کاربــران ایرانى توییتــر چند روز 
گذشــته وقتشــان را به نوشتن و 
خوانــدن از «آذر» گذرانده اند؛ نقش 
اول نامه اى که منتشرشدن تصویرش 
در توییتر غوغایى به پا کرده. داستان 

از زمانى شروع شد 
که کاربرى که خود 
را یک روزنامه نگار 
معرفى کــرده، در 
حساب کاربرى اش 
نوشــت که یکى 
دوســتانش  از 
چندبرگه را در یک 
مرکــز خرید پیدا 
کرده که در ظاهر 
نامه یک مــرد به 
همسر یا نامزدش 

است و در آن چند برگ از او خواسته 
در همه احوال و مــوارد طبق میل او 
عمل کند؛ مواردى که از لحاظ نظرى 
و عملى، مصادیق بارز زیاده خواهى اند: 
«آذر مــا با هم مشــورت مى کنیم، 
اما تصمیم نهایى با من اســت و من 
هرکارى دلم خواســت مى کنم. آذر 
باید طبق میل من لباس بپوشــى و 
آن طورى که من دوســت دارم تیپ 
بزن، شــیک و بــاکالس و باحجاب 
و...» پس از منتشر شدن تصاویر این 
نامه، تعداد زیادى از کاربران توییتر 
به آن واکنش نشــان دادند؛ عده اى 
آن را دستمایه طنز کردند و با نوشتن 
جمله هایى با خطاب قــرار دادن نام 

«آذر»، با آن شوخى کردند، گروه دوم 
اما کسانى بودند که جداى از شک و 
شبهه به تقلبى یا همان «فیک» بودن 
این نامه، آن را محلى قرار دادند براى 
صحبت بیشتر درباره انواع خشونت 
علیه زنان؛ موضوعى که سال هاست 
فعاالن حقوق زنان و بعضى مسئوالن 
دولتى از آن حرف مى زنند و با وجود 
مخالفت هاى بسیارِ با آن، راه به جایى 
نمى برند. حاال و با وایرال شدن توییت 
مربوط بــه «آذر»، زنى که هویتش 
مشخص نیست، این سوال پیش آمده 
که در این طور مواقع، واکنش درست 
اجتماعى چیست؟ مسخره کردنش یا 
همدردى و نهیــب زدن به خود براى 
واکاوى آن چه ریشه هاى خشونت در 
همه ما است؟ رأى نگارنده این سطور، 
راه دوم اســت. در 
دنیایى کــه هنوز 
تعداد زیادى از زنان 
و مردان در کشورها 
و شهرهاى مختلف، 
ســنت هاى  در 
معمول مانده اند و 
راه تشخیص میان 
شــتن  ا دوست د
زیاد یا عشــق با 
کنترل همه روزه 
و همه ســاعته و 
محدود کردن طرفشــان برایشان 
ســخت اســت و به نظــر مى آید 
هنــوز راه درازى در پیش اســت، 
براى اصالح این تضــاد وظیفه ما 
مخاطبان و تولیدکنندگان هر روزه 
محتوا در شبکه هاى اجتماعى چه 
مى تواند باشــد؟ جز این که من و 
شــما و همه ما، در روابطمان و در 
روابط اطرافیانمان بارها شــخصى 
را دیده ایم که قرار بوده دوســتش 
داشته باشــیم و دوستمان داشته 
باشــد و بعد به بهانه عشق، با کالم 
و رفتارمــان آزار داده ایــم و آزار 
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