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طعم شيرين آبنبات دارچيني

»آبنبات دارچيني« نوشته مهرداد 
صدقي س��ومين كتاب از مجموعه 
 كتاب هاي آبنبات است كه در ادامه 
دو كتاب قبلي، »آبنبات هل دار« و 
»آبنبات پسته اي«، در دي ماه سال 
۹۷ از سوي انتشارات سوره مهر به چاپ رسيد. كتاب 
مش��تمل ب��ر فصل هايي مجزاس��ت كه ه��ر يك تا 
حدودي مس��تقل بوده و مبين يك خاطره هستند. 
در داستان »آبنبات دارچيني« خاطرات نوجواني به 
نام محس��ن در اوايل ده��ه هفتاد با نثري س��اده و 
طنزآميز روايت مي ش��ود. محس��ن فرزند آخر يك 
خانواده پنج نفره است كه به همراه مادربزرگ شان 
در ي��ك خان��ه زندگي مي كنن��د. نويس��نده قالب 
خاطره نويسي را براي ارايه داس��تان خود برگزيده 
 است كه از بارزترين ويژگي هاي آن باورپذيري وقايع 
و صميمي��ت در بيان ماجراس��ت. خان��واده در اين 
داستان داراي ركن اساسي است؛ چنانكه كم و بيش 
همه اتفاقات حول محور آن مي چرخد. مكان داستان 
شهرستان بجنورد در خراسان شمالي است. »آبنبات 
دارچيني« از معدود آثاري اس��ت كه با لهجه محلي 
نوش��ته ش��ده اس��ت؛ به طوري كه در خالل روايت 
داستان، آداب و رسوم، سنت ها، باورهاي عاميانه و 
حتي بازي ها و غذاهاي محلي نيز به خانواده معرفي 
مي ش��ود. اس��تفاده از اين ظرفيت بوم��ي با چنان 
ظرافتي در داس��تان گنجانده شده كه خواننده غير 
بومي هم به خوبي با آن ارتباط برقرار مي كند. صدقي 
عالوه بر روايت شيطنت ها، دوستي ها، دشمني ها، 
دلهره ها و عاش��ق شدن هاي محس��ن، رخدادهاي 
بيروني همچون مسائل اجتماعي و سياسي تاثيرگذار 
در تاريخ معاصر كشور را هم به خوبي در داستان خود 
گنجانده  است. طنز داس��تان از نوع موقعيت بوده و 
مملو از شيريني و شادي است كه با وجود به چالش 
كشيدن بسياري از باورها، سنت ها و تغييرات فردي 
و اجتماعي، رويكردي صرفا انتقادي ندارد. مس��ير 
داس��تان روان و رگه هاي طنز در آن غالب اس��ت. 
نويسنده با استفاده از تشبيه هاي بجا، اغراق، طعنه 
و كنايه از يك س��و، و شخصيت پردازي و فضاسازي 
قوي از سوي ديگر، طنز را در داستان وارد مي كند.  
شخصيت هاي داس��تان  صدقي آدم هايي عادي و از 
جنس خود مردم هس��تند. به همين دليل اتفاقات، 
موقعيت ها و رفتار آنها ب��راي خواننده عام باورپذير 
مي ش��ود.  مطالعه داس��تان طنز زنگ تنفسي براي 
مخاط��ب ام��روز محس��وب مي ش��ود ت��ا از ميان 
درگيري هاي روزم��ره براي دقايقي خود را وارهاند. 
نويسنده با شناسايي اين نياز عمومي جامعه گاهي 
تصميم مي گيرد به هر قيمتي خواننده را بخنداند، 
اگرچه اين ش��وخي ها از متن اصلي داستان بيرون 

نمي زنند اما از انسجام پيرنگ مي كاهند.

در كوچه هاي رم و تهران

»ياد مانده ها« كتابي با قطع وزيري 
و  خاط��رات  دس��ته بندي  در 
سفرنامه هاست كه از سوي موسسه 
فرهنگي پژوهشي چاپ و نشر نظر 
ب��ا تي��راژ 1200 نس��خه در 384 
صفحه و بهاي ۹8 هزار تومان در س��ال ۹۷ به چاپ 
رسيده است. »ياد مانده ها« خودنگاره اي از محسن 
وزيري مقدم، نقاش مدرنيس��ت ايراني است كه در 
هشتاد سالگي طي مدت يك ماه نوشته شده است. 
به زعم او زندگي خاطره اي بيش نيست، بدين سبب 
درصدد جم��ع آوري خاطراتش برآم��د كه آن را به 
صورت كتابي در اختيار جامع��ه قرار دهد تا پندي 
باشد براي همگان. »يادمانده ها« از كودكي او آغاز 
مي شود و شامل فصل هاي »در ميان ِگل و ُگل«، »به 
سوي رش��ته نقاش��ي«، »س��فر به ايتاليا و ورود به 
آكادمي هنرهاي زيباي رم«، »نقاشي هاي شني«، 
»تدريس در دانش��كده نقاش��ي هنره��اي زيبا«، 
»مجسمه هاي چوبي ثابت و متحرك«، »سفر به رم 
و شروع طراحي باندپيچي شده ها« و »نگارش كتاب 
شيوه طراحي« است. وزيري ش��عر زيبايي سرآغاز 

كتابش آورده است: 
بخوان تا بيابي كه من كيستم 

چگونه در اين آب و گل زيستم 
در اين دهر اندر پي چيستم 

محس��ن وزيري مقدم در س��ال 1303 در تهران به 
دنيا آمد. او فارغ التحصيل رش��ته نقاشي از دانشكده 
هنرهاي زيباي تهران اس��ت. وزيري از دانشجويان 
دوره هاي اول دانش��گاه ته��ران ب��ود، آن زمان كه 
دانش��جويان تحت سيطره ش��اگردان كمال الملك 
بودند. او س��ال 1334 راهي ايتاليا شد و در آكادمي 
هنرهاي زيباي رم به تحصي��ل پرداخت. وزيري در 
هنر معاصر ايران بدعتي نهاد كه بدون ترديد چندين 
نسل از هنرمندان تجسمي ايران به صورت مستقيم 
و غيرمستقيم تحت تاثير آثار و رفتار او قرار گرفتند. 
ش��ن نگاري هاي وزيري معروف ترين نقاشي هاي او 
اس��ت. او با ارايه اثري مشابه به نام »پنجه بر خاك« 
در سي و يكمين دوره دو س��االنه )بي ينال( ونيز نيز 
شركت كرده است.   كتاب »انديشه و كار پل كلي« اثر 
ورنر هافتمان ترجمه محسن وزيري مقدم است كه 
انتشارات سروش در سال 1385 آن را به چاپ رسانده 
است. او در جواني مي خواست موسيقيدان شود اما 
پدرش هرگز اجازه ورود به اين حرفه را به او نداد. از 
نظر پدر موسيقي چيزي نبود جز مطربي. او به ناچار 
سراغ نقاش��ي رفت اما در هشتاد سالگي همچنان با 
حسرت از موس��يقي حرف مي زد و به هنگام پخش 
آن اشك در چشمانش حلقه مي زد. محسن وزيري 
مقدم در شانزدهم شهريور ماه امسال، در نود وچهار 
سالگي در رم درگذشت و پيكرش همان جا به خاك 
سپرده ش��د. او نيمي از وجودش را متعلق به تهران 
و نيمي ديگرش را متعلق به رم مي دانس��ت و پس از 

سال ها نمي دانست خانه اش كجاست.

قطارباز، تاريخ وصل

»قطارب��از؛ ماج��راي ي��ك خط« 
ناداستاني است درباره عشق يك نفر 
به قطاربازي؛ عشقي جنون آميز كه 
باعث مي ش��ود نويس��نده، احسان 
ن��وروزي، ق��رارداد آپارتمان��ش را 
تمديد نكند و با دو كوله پشتي بزند به دل راه. راه اما 

اين بار جاده نيست، ريل است. 
او در خ��الل اين س��فر به جس��ت وجويي دروني در 
ميانه زندگي اش نيز پرداخته است. شايد قطاربازي 
راهي بوده براي غلبه بر بحران ميانس��الي نويسنده. 
هرچه بوده، در گذر از كنار همه ريل ها و ايستگاه ها و 
سوزن بان ها و لكوموتيوران ها، نوروزي براي ما قصه 
قطار را ه��م روايت مي كند. كتاب ب��ه نوعي روايت 
تاريخ صد و ده ساله ريل و راه آهن در ايران، از ماشين 
دودي )گار( تا ام��روز، از زبان يك مريض قطاربازي 
اس��ت. راه آهن روزي يك آرزو بوده و نوروزي از آغاز 
شكل گيري اين آرزو تا محقق شدنش و وصل شدن 
غرب و شرق و شمال و جنوب كشور را براي ما بازگو 
مي كند. » قطارباز سفر ريلي در تاريخ ايران و روياي 
راه آهن است. در حالي كه مشاهدات مسافر امروزي 
در كنار خاطرات و اس��ناد تاريخي گذشتگان درباره 
تاسيس راه آهن نشانده شده تا شايد تصويري ترسيم 
ش��ود از مس��يري كه براي تحقق اي��ن رويا پيموده 
شده اس��ت. قطارباز كند و كاوي است در تحقق يك 
رويا«. كتاب با وجود جنبه مستند و پژوهشگرانه اش 
به هيچ وجه ش��بيه به يك مقاله علمي در باب تاريخ 
نيست. جنبه روايتگري نوروزي و حضور او به عنوان 
ش��خصيت اصلي و راوي اول ش��خص در جاي جاي 
كتاب به عنوان سفرنامه نويس و مواجهه مستقيمش 
با س��وژه، توانس��ته »قطارباز« را به روايتي جذاب و 
خواندني تبديل كند. مس��ير س��فر نوروزي به اين 
ترتيب است: از ايس��تگاه متروي تجريش تا راه آهن 
تهران با قطار زيرزميني. از تهران به تبريز؛ نقطه شروع 
راه آهن واقعي در ايران كه به جلفا مي رسيد. سپس 
در جن��وب؛ از زاهدان تا ميرجاوه در جنوب ش��رق. 
دوباره بازگشت به شمال؛ از بندرتركمن تا ساري. از 
نو در جنوب؛ از بن��در امام خميني تا اهواز. اين چهار 
مسير كه مسير اتصاالت چهارگانه راه آهن در ايران 
هستند، بخش بزرگي از بازخواني تاريخي نويسنده از 
مدرنيزاسيون در ايران را نيز در بر مي گيرد. در ادامه 
مس��ير، از اراك تا تهران و بعد به پل سفيد در شمال 
مي رود. سپس از تهران تا زنجان را طي مي كند و در 
پايان گش��ت و گذاري در ساختمان ايستگاه راه آهن 
تهران دارد و تحليلي از وضعيت معاصر راه آهن ايران 
و سياس��ت هاي خصوصي س��ازي و... ارايه مي دهد.  
»قطارباز« يك ناداستان موفق در ادبيات فارسي است 
و مي تواند شروعي براي اين گونه ادبي در زبان فارسي 
باش��د. اين كتاب 2۷5 صفحه اي با قيمت 28 هزار 
تومان از سوي نشر چشمه وارد بازار كتاب شده است.

فروپاشي امپراتوري عثماني 

از عجيب تري��ن ي��ا دقيق ت��رش، 
تامل برانگيزترين قسمت هاي نقشه 
جهان، خليج ها و ش��به جزيره ها يا 
رش��ته كوه ها و جلگه ها نيست، آن 
خط هاي صافي اس��ت كه مرز بين 
برخ��ي كش��ورهاي خاور ميانه را تعيي��ن مي كند. 
خط هايي ك��ه گويي با خط كش رس��م ش��ده اند، 
كشورهايي را تعريف مي كنند. خط هايي كه صراحتا 
از دخالت انس��ان ها خبر مي دهند. با تصويري كه از 
مرز داريم و با ذهنيتي كه از ش��كل گيري يك ملت 
داريم، كنار آمدن با خطوط برش��ي كه خاورميانه را 
مثل كيك چند تكه كرده، آسان نيست. البد حكايتي 
پشت اين خطوط است كه مرزهاي لرزان از آن بري 
اس��ت.  »صلحي ك��ه همه صلح ه��ا را بر ب��اد داد« 
روايت كننده حكايت هايي است كه با شعله ور شدن 
آتش جنگ جهاني اول آغاز مي شود تا به قرارداد صلح 
در پاريس برسد. ديويد فرامكين در كتابش گرچه به 
جبهه هاي نبرد نيز پرداخته اما غالبا بر پش��ت پرده 
جن��گ و تصميم هاي سياس��ي هدايتگر آن تمركز 
كرده اس��ت. ماجرا از خيره س��ري هاي وينس��تون 
چرچيل در نيروي دريايي بريتانيا آغاز مي شود كه 
هيزم در آتش نيمه جان جنگ گذاش��ت و آن را به 
معناي واقعي به نب��ردي جهاني بدل كرد. با همين 
شيوه سراغ ترك هاي جوان و سياست هاي شان براي 
امپرات��وري رو ب��ه احتض��ار عثمان��ي م��ي رود. از 
قدرت طلبي هاي حاكمان ش��به جزيره عربس��تان 
مي گويد و به همين ترتيب شخصيت هايي در روسيه، 
فرانسه، آلمان و امريكا. لبه تيغ در شيوه روايت كتاب 
»صلح��ي كه هم��ه صلح ه��ا را بر ب��اد داد« همين 
فردمحور بودن آن اس��ت؛ ش��يوه اي كه بخش هاي 
مختلف آن را گويي به رمان هاي كوچكي با قهرمانان 
مختص خود بدل كرده اس��ت. كتاب با وجود اينكه 
ش��واهد تاريخي عرضه مي كند، به استثناي موارد 
معدودي، عاري از ارجاع اس��ت. ان��گار فرامكين در 
روايت هايش، چرچيل، لورنس عربستان، استالين و 
حسين حاكم حجاز را خود خلق كرده و در بستري 
تاريخي نشانده است. مانند يك داناي كل بر افكار، 
انگيزه ها و اعمال شان آگاه است. اين ويژگي از طرفي، 
در لذتي كه از خواندن تاريخ نصيب مان مي ش��ود، 
بيشترين سهم را دارد و از طرف ديگر از اعتمادمان 
مي كاه��د. »صلحي كه همه صلح ه��ا را بر باد داد« 
كتابي تاريخي است؛ ارزش تاريخي دارد اما بيش از 
آن ارزش روش��نگري دارد. مي نمايان��د كه چگونه 
خاك هاي به آتش كشيده شده ظاهر جنگ است و 
حقيقت آن پش��ت ميزها، در جلسات و در صفحات 
قراردادهاي فاش نشده رقم مي خورد؛ جايي كه روي 
نقشه ها خط كش مي گذارند و به فراخور منافع شان 
براي مردم جنگ زده كشور مي سازند.  »صلحي كه 
همه صلح ها را بر باد داد« با ترجمه حس��ن افشار از 

سوي نشر ماهي منتشر شده است.
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طنز

همه م�ا، چ�ه بخواهيم و چ�ه نخواهي�م، از نعمت 
صداوسيما يا نكبت ماهواره استفاده مي كنيم. كاري 
به ماهواره نداريم چون دخلي ب�ه ما ندارد، اما صدا 
و سيما مربوط به خودمان است و هزينه هايش را يا 
روي قبض برق يا با ماليات مي دهيم. حاال بماند كه 
بينندگان محترم هر دقيقه توسط مجري هاي محترم 
به استفاده از اپليكيشن ها و كدهاي دستوري تشويق 
مي ش�وند تا اضافه كاري كنند كه بودجه س�ازمان 
كم نش�ود و ما از برنامه هاي متنوع و جذاب و خالق 
صدا و سيما بي بهره نشويم. حتي اگر بيننده دائمي 
برنامه هاي تلويزيون نباشيد، كليپ هاي مربوط به 
اتفاقات و برنامه هاي تلويزيون�ي را اين  طرف و آن 
 طرف در اينترنت و شبكه هاي مجازي ديده ايد. اگر 
هم هيچ اطالعاتي از اي�ن اتفاقات و آدم هاي داخل 
آن جعبه جادو نداريد، اصال ناراحت نباش�يد؛ ما در 
اينجا مهم ترين چهره هاي سال گذشته تلويزيون 
را انتخاب كرده ايم و براي تان تعريف مي كنيم كه در 

سال 97 چه كردند.

عصر جديد عليخاني
احسان عليخاني كه سال هاست لقب »سلطان غم« را از 
مادر گرفته و يكه تاز صنعت غم س��ازي است، در اقدامي 
باورنكردني و عجيب كه ش��ايد بر اثر اتصالي غم ها اتفاق 
افتاده، برنامه استعداديابي »عصر جديد« را تحويل صدا 
وسيما داد. او كه به  نظر مي رسد به  خاطر خارج شدن از فاز 
غم پشيمان شده - اما راه برگشت ندارد و اين برنامه را بايد 
تا آخر تمام كند- هرازگاهي قصه آدم هاي شركت كننده 
را تعريف مي كند تا اگر از دور مسابقه حذف شدند، حداقل 
قطره اشكي از مردم بگيرد كه دست خالي به خانه نروند و 

بخشي از غمليخاني درونش را راضي نگه دارد. 
جدا از خالقيت ها و نوآوري هاي جديد در برنامه او كه در 
هيچ  جاي دنيا انجام نشده، سخنان نغز و انگيزه بخش او 
مهم ترين برگ برنده اين برنامه اس��ت كه استعدادهاي 
زيادي را در گوشه  گوشه خاك وطن بيدار كرده است و در 
سال هاي آينده شاهد موفقيت آنها در سطح اينستاگرام 
خواهيم بود.  البته ش��نيده مي شود برنامه بسيار جذاب 
بعدي او كه براي اولين بار در سطح جهان ضبط و پخش 
خواهد شد، مسابقه اي است كه در آن چهار شركت كننده 
كه با يكديگر آش��نا نيس��تند به منزل هم مي روند و به 
دستپخت هم راي مي دهند. به دليل امكان كپي برداري، 
تاكنون جزييات بيشتري از اين برنامه اعالم نشده است. 
عالقه مندان براي كس��ب اطالعات بيشتر درباره برنامه 

جديد او مي توانند به #فالن* مراجعه كنند.
آقاي پيراهن صورتي 

چند سالي اس��ت رامبد جوان به شدت تالش مي كند تا 
مردم را بخنداند و در اين راه تالش زيادي هم مي كند. مثال 
مي گويد »شاد باشيد« يا »ما خيلي باحاليم«، اما واقعيت 
اين است كه ما غيرباحال ها اين  طوري شاد نمي شويم و 
اگر هم شاد مي شديم احتياجي به او نداشتيم. اصال دولت 
به بانك ها مي گفت در آخر پيامك واريز يارانه بنويسند: 
اين هم از يارانه اين ماه، حاال ش��اد باشيد. البته او گاهي 
سعي مي كند با پوشيدن پيراهن صورتي و شلوار نارنجي و 
جوراب فسفري و كفش قرمز و باال و پايين پريدن در برنامه، 
روحيه ما را در منزل خوب كند كه در اين مورد موفق بوده؛ 
چون وقتي پدر خانواده با ديدن او چيزي مي گويد، همه 
خانواده مي خندند و شاد مي شوند. از اينها كه بگذريم، يكي 
از كنجكاوي هاي ملت ايران اين است كه وقتي خندوانه 
پخش مي شود، خانواده نگار جواهريان چطور خودشان 
را سرگرم مي كنند؟ حدس اصلي در اين رابطه اين است 
كه خودشان را با #فالن* كه در برنامه معرفي مي كند، 

سرگرم مي كنند تا جناب خان بيايد.
عاشق شدي؟

مهران مديري س��ال هاي سال با ساخت سريال كمدي 
مردم را پاي تلويزيون نگه مي داشت و هربار تكيه كال م هاي 
جديدي را به مردم ياد مي داد كه سال ها طول مي كشيد تا 
از حافظه تاريخي مردم پاك شود. تعدادي هم با هيچ آب 
توبه اي پاك نمي شود و هنوز آثار لهجه برره اي در ميان 
مردِم خودبامزه دان وجود دارد. اما انگار مديري حوصله 

قديم ها را ندارد و همان طور كه اسم برنامه اش بود، آمده بود 
تا بچه هاي قديمي دور هم باشند و يك لقمه نان و برنامه اي 
در رگ بزنند.  او بعد از چندين سال به صدا و سيما آمد تا 
سوال اساسي اش را از مهمان هايش بپرسد: »تا حاال عاشق 
شدي؟« اگر قرار باشد يك  بار، فقط يك سوال از او بپرسيد، 
چه مي پرسيد؟ شايد شما همان سوال خودش را بپرسيد و 
بگوييد: تا حاال عاشق شدي؟ اما من مي پرسم: مرد حسابي، 
چطور نوك دماغت يا پايين لبت مي خارد؟ و اصال آن طوري 
كه تو مي خاراني خوب مي شود؟ واال ما آدم هاي معمولي 
وقتي جايي از بدن مان مي خارد تا پوست و عضله آن قسمت 

را نكنيم و در چرخ  گوشت نيندازيم راحت نمي شويم.
ركورد مطالعه با 23 ساعت

درخشان ترين چهره سال ۹۷ صدا و سيما محمدرضا گلزار 
بود. او از سينما به تلويزيون آمد كه بينندگان ميليوني اش 
را پاي تلويزيون بكش��اند تا در اپليكيشن  مربوطه سوال 
بخرند؛ ببخشيد اشتباه شد تا سطح مطالعه جامعه را باال 
ببرد و الحق كه در اين راه واقعا عملكرد خوبي داشت؛ به 
طوري كه ميزان متوسط مطالعه مردم ايران از 2 دقيقه در 
روز به 3 ساعت و 5۹ دقيقه افزايش يافت و علت اين اتفاق 
هم مطالعه شديد شركت كنندگان اين مسابقه بود. برخي 
شركت كنندگان اين برنامه تا 23 ساعت در روز مطالعه 
مي كنند تا در اين مسابقه برنده شوند. حتي در مواردي 
آمبوالنس اورژانس مخصوص كتابخوان ها در شهرهاي 
مختلف راه اندازي شده تا آنهايي را كه بر اثر شدت مطالعه 
بي هوش مي شوند به مراكز درماني برسانند و شوك دهند. 
اما آقاي گلزار به همين ميزان هم بسنده نمي كند و ضمن 
باال بردن آمار مطالعه در كش��ور با گفتن جمالت قصار 
از خودش و ديگران، مردم را براي داش��تن زندگي موفق 
راهنمايي مي كند و پايان همه توصيه هايش اين است كه 
اپليكيشن مربوطه را با كد #فالن*شماره گيري كنيم تا 
ما هم از بي سوادي رنج نبريم و كتابخوان شويم. تنها سوالي 
كه در اين ميان پيش مي آيد، اين است كه ما عوام الناس 
بي س��واد بايد كدام كتاب را بخوانيم تا بدانيم زرافه هاي 
تانزاني��ا چند دندان عقل دارند، ي��ا اولين  بار كدام قبيله 

سرخپوستي به طال دست پيدا كرد؟
براي كي رانندگي مي كني؟

شايد هيچ كس باورش نمي شد به اين زودي پاي »كتاب 
 باز« به صداوسيما باز ش��ود. حداقل بايد يك سال صبر 
مي كردند تا محمدرضا گلزار آمار مطالعه كشور را باال ببرد، 
بعد نسل كتاب بازها به وجود بيايد و بعد برنامه اي براي شان 
ساخته شود. اما سروش صحت از اين موقعيت استفاده كرد 
و خودش را وسط انداخت كه ما سه نفر رو كجا مي بريد؟ 
و اين  طور ش��د كه با برنامه »كتاب  باز« به تلويزيون آمد. 
اول اين را بگويم كه اين برنامه آدم را ياد آن جك معروف 
مي اندازد كه نصفه  شب مسافري از ته اتوبوس پيش راننده 
مي رود و مي گويد: »اينها كه همه خوابند، داري براي كي 
رانندگي مي كني؟« دوم اينكه جاي خوشبختي است كه 
دلتنگي دوستداران استاد فراستي به پايان رسيد و ايشان 
از برنامه سينمايي به برنامه فرهنگي و ادبي مهاجرت كرد 
و براي عالقه مندان كتاب مي خواند و حرف مي زند. سوم 
اينكه آقاي صحت با آن شمايل و موي و سبلت براي ضبط 
برنامه و ورود به صداوس��يما با مشكل حراستي روبه رو 

نمي شوند؟
شايد كسي نداند 

 يعني چه، اما قطعا جواد خياباني مي داند كه نامش را به 
زبان ژاپني نوشته ايم. جواد خياباني در سال ۹۷ مرزهاي 
ترجمه را به تنهايي جا به  جا كرد. انگليسي زبان دوم اوست 
و مثل بلبل انگليسي را حرف مي زند؛ يعني همان قدري كه 
انگليسي ها حرف زدن بلبل را مي فهمند، انگليسي حرف 
زدن جواد خياباني را هم مي فهمند. تا قبل از امسال فكر 
مي كرديم او متخصص گفتن جمالت دشوار با معناهاي 
پيچيده اس��ت، اما او نش��ان داد كه س��لطان زبان هاي 
بين المللي هم هست و در گفت وگوها و گزارش هايش از 
زبان هاي انگليسي و آلماني و ژاپني هم استفاده كرد تا صدر 
جدول توجهات را از دست ندهد. شايد آن روزي كه در جام 
جهاني تاكيد مي كرد كه سعيد عزت اللهي زبان اسپانيايي 
بلد است و مي تواند با داور صحبت كند ما همه به حرف او 
خنديديم، اما او از اين تلنگر به خودش آمد و در عرض چند 
ماه در همه زبان ها آن قدر پيشرفت كرد كه امروز در ميان 

چهره هاي برتر تلويزيوني نامش را ببريم.

نشس��ته بودم در خانه و با عيال مربوطه مشغول تماشاي 
تلويزي��ون بوديم كه يكهو صداي داد و فري��ادي از داخل 
مجتمع بلند شد و به نظر مي رسيد از طبقه باالي ما باشد. 
البته تا وقتي نرفته بودم و از نزديك نديده بودم، مكان حادثه 
صرفا در حد يك حدس بود، آن هم در مجتمعي كه ده خانوار 
در آن زندگي مي كنند و خيلي معلوم نيست كي به كي است. 
آخرش طي نقشه اي هوشمندانه كه البته در ظرفيت فكري 
من نمي گنجيد و فقط از ذهن خالق يك زني مثل همسرم 
تراوش مي كرد، به اين نتيجه رسيديم كه بروم باال و به بهانه 
بستن بند كفش هايم چند دقيقه تامل كنم ببينم قضيه از 
چه قرار اس��ت و  ديدم غير از واحدي كه از آن صداي دعوا 
مي آيد تقريبا از هريك از هش��ت واحد ديگر يك نماينده 

تام االختيار در صحنه حضور دارد.
انگار كه آنها هم مثل من همسراني با ذهن خالق داشته 
باش��ند، با يك ايده بكر خم ش��ده و مش��غول بستن بند 
كفش هاشان بودند و با استعدادي غير قابل وصف گوش شان 
از راه دور چس��بيده بود به در خانه و چشم ها گرم ورانداز 

كردن يكديگر كه مبادا ديگران متوجه نيت آنها شوند! 
از آنجا كه توان رقابت با اين حد از مهارت را نداشتم، اشك 

شوقم را براي اين غرور ملي پاك كردم و گفتم: 
برادران و خواهران عزيز! ما همه آگاهيم كه چرا اينجا هستيم. 
ما اينجاييم براي كمك به همسايه عزيزمون. اومديم كه اونا 
رو در پستي بلندي ها و گرداب هاي سهمگين زندگي تنها 
نگذاريم. پس نبايد براي اينكه ريا نشه، مثل فضوال رفتار 
كنيم! يه لحظه احساس كردم برداشت آنها از حرف هاي 
من اين بود كه »بابا بياييد باهم ببينيم چي شده ديگه، چرا 

فيلم  بازي مي كنيد!«
بنابراين، با شنيدن سخنان گهربارم به يك باره سه خانوم و 
پنج تا آقا به شكلي هماهنگ كأنهو افتتاحيه المپيك از حالت 
نيم خيز برجستند. البته منتظر بودم بايستند براي تشويق 
من، اما آنها طوري پريدند و گوش هاشان را چسباندند به در 
و فال گوش ايستادند كه اگر در شيشه اي بود حتما تصويري 

شبيه به پنجره قطارهاي مترو را به ذهن متبادر مي كرد.
محتويات دعوا عبارت بود از هماخانم و آقامس��عود كه در 
متن مشاجره قرار داش��تند و ما ُنه نفر مخاطب حرفه اي 
كه در حاشيه مراسم باشكوه جّروبحث پشت در خانه آنها 
نقش فالوورهاي تتلو را بازي مي كرديم و با فهميدن موضوِع 
نزاع و رد و بدل ش��دن ديالوگ هاي مربوطه، كامنت هاي 
اين ملت هميش��ه در صحنه هم پيازداغ ماجرا را به نوعي 
زيادتر مي كرد. داستان از اين قرار بود كه هماخانم مبلغي 
از خرجي خانه را داده بود آقامسعود برود مرغ بخرد، اما در 
بازگش��ت با موجودي دس��ت از پا درازتر مواجه شده بود. 
هماخانم با فريادي كه نشان مي داد از اين وضعيت منزجر 
است داشت مي گفت: اين چه وضعشه؟! فرستادمت با پول 
بيرون اما يه مرغ نمي توني بخري بياري كه شب مهمون 
داريم باهاش راه ش��ون بندازيم. آقامسعود كه تا آن لحظه 
)يعني لحظه چسبيدن گوش هاي ُنه گانه به در آپارتمانش(، 
گويا جواب هايي پرت وپال و از سر استيصال مي داد، گويي كه 
فهميده باشد در حال رصد شدن است پاسخي فريادگونه داد 
مبني بر اين كه: من رفتم مرغ بخرم ولي مرغ فروشي گفت: 
فعال نمي فروشيم، گفتم: چرا، گفت: ظريف استعفا داده، تا 
ساعت 11 فردا صبح قيمتا جابه جا مي شه؛ دوسه تا مغازه 
ديگه هم رفتم همينو گفتن. خانم اسدي همسايه طبقه 
دو كه اين را ش��نيد، براي ما كه به گوش بوديم حرف هاي 
آقامسعود را تصديق كرد گفت: راس مي گه، منم ظهر رفتم 
مرغ بخرم بي شرفا حتي پاي مرغم ندادن بهم؛ گفتن به خاطر 
اين وزيره، اسمش چيه؟ علي آقا همسايه روبرويي ما گفت: 

آخه چه ربطي داره؟
هماخانم: خب استعفا داده كه داده، چه ربطي داره؟ 

آقامسعود: متوجه نيستي!؟  مثال وزير خارجه ست!
در اين حين، خانم صداقت همسايه ديگرمان دو خانم ديگر را 
مخاطب قرار داد و گفت: وا، راس مي گه ديگه، من خودم خبر 
دارم چي شده، شووهرمم با بچه هاي باال در ارتباطه، بهش 
گفتن قضيه چي بوده . آقاساالري كه با وانت كار مي كند و 
در طبقه فوقاني ساختمان سكنا دارد گفت: اي خانوم! چقدر 
وزيره نازنازيه! پس اگه جاي اون قبليه بود چي كه وزيره رفته 
بود آفريقا داشت قرارداد دوجانبه مي بست يهو بهش گفتن 
امضا نكن قبول نيست ديگه وزير نيستي! من گفتم: حاال اينا 

چه ربطي به گروني مرغ داره؟
آقاي س��ميعي: داره آقاجون، داره!... االن تو اين وضعيت و 
با اين تورم، اينم استعفاش قبول شه دالر مي كشه باال، باز 

همه چي گرون مي شه، مرغم روش! 
آقاساالري: آره ديگه، بازارم االن صاحاب نداره كه!

هماخانوم: مس��عود اينا بهونته! اون دفه هم اومدي گفتي 
ترامپ تحريم��ا رو برگردونده، فع��ال نخريم ببينيم چي 
مي شه، اين قده نرفتي تا خودم با اين وضع پادر دم پاشدم 
رفتم خريدم. اگه قرار بود به ترامپ باشه، االن نكبت دوباره 
با اون رهبر كره شمالي ديدار كرده، ببينم تحريماي اونا رو 

برداشت؟
آقامسعود: اين با اون فرق داره! بايد بگي اين مثل تصويب 
FATF مي مونه كه از چند ماه پيش هي مي گن اگه نش��ه 

گروني مي شه، ببين همه شم داره گرون مي شه همه چي!
آقاس��االري: عجب بدبختي گير كرديما، باب��ا ما رو چه به 
اف ِتف تيف ميف!؟ زندگي مردمو ربط مي دن به چه چيزا، 
زنه بدبخت يه تيكه مرغ مي خواد بايد بره مجوز س��ازمان 

ملل بگيره مگه؟!
سينا همسايه طبقه چهارمي كه جوان است و جوياي نام: نه 
بابا آقاساالري، اينو من مي دونم چيه، اين لوايح چهارگانه ايه 
كه در يك كنوانسيون بين المللي با عنوان گروه اقدام مالي 
مشترك تجميع شده و هدفش بستن شاهرا ه هاي تامين 

مالي تروريسم در منطقه و جهانه!
هشت نفري يك طوري بهش زل زديم كه دقيقا فهميد كه 

نفهميديم چي گفت! 
هماخانوم: مس��عود ديگه داري مي ري رو ُمخم، گور باباي 
اف اف ِتفم ك��رده، من االن مرغ مي خ��وام، يا مي ري جور 
مي كني يا پا مي شم مي رم خونه بابااينا، جواب مهمونارم 

خودت بده!
مس��عود: بابا حاال مرغ نذاري جلوي مهمون چي مي شه؟ 
مي ميرن مرغ نِتخن؟ مي بيني كه وضع مملكت چه جوريه، 
فعاًل بايد يه كم با شرايط ساخت ديگه، االن جناح مخالف 
همين جوري شم يه عالمه هجمه آوردن روي اين بدبخت، 
باز اين باشه بهتر از اون قبليه كه رييس شون مي رفت جلوي 
 happy new year س��ران خارجي بهش مي گفت��ن
جواب مي داد yes! حداقل زب��ون دنيارو خوب مي فهمه 

آبرومون نمي ره! 
خانم اسدي: نه به خدا حق با هماست، نمي شه مرغ نباشه، 
من س��رم بره جلوي مهمون نمي ذارم كم و كسري باشه، 
پس فردا خواهرشووهر باشه مي ره مي شينه همه جا رو پر 
مي كنه كه آره اين داشته و ما رو آدم حساب نكرده برامون 
پخت وپز كنه و برادرمونو جادو كرده كه هيچي نگه و اين جور 

حرفا؛ حاال مادرشووهر باشه كه ديگه هيچي...!
س��ينا: ولي انصافا اينكه آقامس��عود تو اين شرايط پشت 

دولتمردان خدوم مون واستاده جاي تقدير داره، نداره؟
آقاي سميعي: نداره آقاجون، نداره! گفتم كه اينا همه ش كار 
خودشونه! اينايي كه با دوگيگ اينترنت بچه درست مي كنن، 
ميمون مي فرستن فضا، لوگوي باشگاه رم و منچستريونايتدو 
بهينه س��ازي مي كنن، برنامه اس��تعداديابي مي سازن از 
ايكس فاكتور بهت��ر، پرايدو مي كنن پنجاه ميلي��ون و... 
مي خواي بگي اينم كار خودشون نيست؟! حتما كه هست!

گفتم: حاال آخرش مي خواد چي بش��ه؟ اين از مرغ، اون از 
دالر و ماشين، اونم از بقيه گرونيا، خدا عاقبت مونو به خير 
كنه، هي بدترم مي شه كه بهتر نمي شه، نمي دونيم مي خواد 

به كجا برسه...؟!
خانم صداقت: من فقط مي گم يه لقمه نون تو س��فره مون 
باشه خدا رو شكر كنيم، كاري هم به ترامپ و كيم جونگ اون 
و جن��اح مخالف و اينا نداريم. اما نه كه ديگه يه تيكه مرغم 

پيدا نشه!
خانم اسدي: آره به خدا، من به فكر حرفاي پشت سرشم، زن 

بيچاره! من بودم كه آب مي شدم...
در همين لحظه هماخانوم در را باز كرد و با لباس بيروني كه 
معلوم بود ظرف دو دقيقه با سرعت و حرص و جوش پوشيده، 
آمد بيرون و يكهو با بهت به ما نگاه كرد و جوشي شد و گفت: 

بفرماييد تو، دم در بده! 
گفتيم: نرو هماخانوم درست مي شه، اين بنده خدا هم تقصير 

نداره كه، حاال درست مي شه ايشاال...
هماخان��وم بدون اينك��ه برگردد و نگاهي به م��ا بيندازد، 
همچنان كه مي رفت گفت: دارم مي رم از خونه بابام بيارم، 

اينكه حالي ش نيست!

اندر باب چند چهره خيلي مهم تلويزيوني در سال 1397

ستاره، فالن، مربع
اندر باب چند چهره خيلي معمولي در سال 1397
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