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هرچى دم دستت بود، بخر!  | شهاب نبوى| در کشور 
ما یکى از کارهایى که باعث مى شود شما نه تنها زنده بمانید، 
بلکه به زنده بودن تان افتخار هم بکنید، خریدن و انبارکردن 
اجناسى است که گران شده. فرقى هم نمى کند که چه چیزى 
گران شده. از پوشک و مشــتقاتش تا سنگ آهن و پراید. مثال توى خانواده ما، 
کوچکترین عضو بیست وهشت سال ســن دارد و فعال هم هیچ امیدى نیست 
که بچه اى به خانواده مان اضافه شود، اما به محض گران شدن پوشک ریختیم 
توى فروشــگاه و تا جان در بدن و باقى جاهایمان داشتیم، پوشک خریدیم. یا 
همین پراید. باباى من وقتى مى خواست اسنپ بگیرد، اگر ماشین طرف پراید 
بود، در جا کنسلش مى کرد اما االن چندتا پراید خریده و صبح تا شب دارد قربان 

صدقه شان مى رود. خودم هم چند روز پیش رفتم و لوبیا چیتى خریدم. لوبیا 
چیتى و کال حبوبات گذشته از عوارض بد بوى شان، جزو آن دسته خوراکى ها 
هستند که تا چندوقت دیگر حکم طال را پیدا مى کنند، چون با این طاقچه باالیى 
که مرغ و گوشت گذاشته اند، کم کم باید به سمت این جور چیزها حرکت کنیم. 
برادرم هم فرســتاده ایم چغندر بخرد، چون شنیده ایم که جدیدا دانشمندان 
کشف کرده اند، چغندر خواص غذایى بسیارى دارد و مى تواند جایگزین مناسبى 
براى تمام نداشته هاى انسان بشود. مادرم هم زده توى کار لوازم آرایشى و معتقد 
است یک خانم اصیل ایرانى از هرچه بگذرد، از آرایشش نمى گذرد. االن هم اتاق 
فکر دارد روى خریدهاى جدید فکر مى کند. خریدوفروش دالر دیگر خز شده. 

احتماال روى غذاى گربه سرمایه گذارى کنیم.

رازهایى براى بقا

ماست ریختن تو  قیمه در روز سینما

شهرام شهید                ي
طنزنویس
shahraam_shahidi@yahoo.com

امــروز روز ملى سینماســت اما من دلم 
مى خواهد از ماســت و قیمه حــرف بزنم. 
خب این درست نیســت که هرکس از راه 
رسید، همه چیز را با هم قاطى کند. همه از 
قدیم گفته اند؛ چرا ماست ها را مى ریزید تو 
قیمه ها؟ کدام ماســت؟ کدام قیمه؟ نمونه 
سینمایى بدهم یا سیاســى؟ از اتاق فرمان 
مى گویند، باالغیرتا یک امروز حرف سیاسى 
نزنید. چشم. نمونه سینمایى مى آورم. خب 
عزیزان من، نیوشــا ضیغمى چرا باید نقش 
پیرمرد بــازى کند؟ این مصــداق عینى و 

ملموس ماست تو قیمه ریختن نیست؟
البته برخى دوستان مدافع این سیستم 
معتقدند، اسم این کار ریختن ماست تو قیمه 
نیست، بلکه باید با یک عنوان تجارى با آن 
برخورد کرد. پیشنهادشان هم این است که 
اسم این کار را بگذارند «صادرات هنر». اتفاقا 
به عقیده من هم صادرات، عنوان برازنده اى 
اســت. در همین روز ملى ســینما باید به 
خدمت شــما عرض کنم که ما با چند نوع 
صادرات ســینمایى مواجه هستیم. بله. ما 
در سینما صادرات داریم. منتها صادرات ما 
به شــبکه هاى تلویزیونى خارجى یا گیشه 
سینماهایشان نیست. مثل هرچیز دیگرى 
در این کشور صادرات سینمایى ما هم تومانى 
هفت صنار(ببخشــید تازگى ها باید گفت 
دالرى هفت تومان) با بقیه جاهاى دنیا فرق 
دارد. همان ماســت در قیمه ریختن است، 

منتها اسم و رسمش کمى مدرن تر است.
مثال ما یک گونه صادرات ســینمایى به 
حوزه نقاشــى داریم. یک خانم کارگردانى 
حــس مى کند کــودك درونــش دلش 
مى خواهــد حرف بزنــد. غافــل از اینکه 
کودك درونش یک کپى کار اســت و رفته 
کارت پســتال هاى دیگران را دیده و چون 
کودك بوده، درك نکرده که آدم بزرگ ها 
قبــال از این چیزهــا زیاد دیده انــد. خانم 
کارگــردان که یادش رفــت اول از کودك 
درونش بپرسد دختر اســت یا پسر. گویا 
کودك درون ایشــان پســر بوده و انتقام 
مردان فیلم هاى ایشان را از خانم کارگردان 
گرفتــه و جنجالــى به پا کــرده که خانم 
کارگردان در نمایشــگاه را ببندد و پشت 
دستش را داغ کند که دیگر دست به قلم مو 

و بوم نبرد.
یک گونه ماســت تو قیمه دیگر درحوزه 
سینما، صادرات هنرپیشه ها به ورزش است. 
نمى شود که همیشه فردین و على انصاریان 
و محراب شاهرخى از ورزش به سینما صادر 
شوند. بگذار یک بار هم برعکس باشد. براى 
همین یک هنرپیشــه ارجمندى مى رود در 
مراسم بهترین هاى لیگ فوتبال، جایزه اخالق 
را اهدا مى کند و عضو هیأت رئیسه فدراسیون 
زورخانه اى مى شود، بدون اینکه به قول برخى 
ورزشى ها یک عکس با شورت ورزشى داشته 
باشد. شورت ورزشى که هیچ. بگو یک عکس 

کنار کباده و میل یا جلوى تابلوى زورخانه.
اما اصلى ترین عملکرد ماســت در قیمه 
مربوط مى شود به هنرپیشه اى که در همه 
حوزه هــا ورود کرده. او اصلى ترین ســتاره 
ماست تو قیمه اســت و مى تواند رهنماى 
خیلى از بانوان باشد. شما وارد ادبیات شوى، 
مى بینى ایشان کتاب نوشته. وارد حوزه مد و 
آرایش شوى، مى بینى ایشان ردپایى برجاى 
گذاشته. وارد سیاســت هم بشوى، ایشان 

حضور دارد.
خب ایــن پرســش اصلى ما اســت که 
ماحصل این ماست تو قیمه بازى ها چیست؟ 
هرکس برایش پاسخى دارد، براى ما بفرستد 

که ما هم بفهمیم کى به کى است.

گمشدگان

 صندوقچه داستان

مونا زارع
طنزنویس

اگــر نمى دانید، باید بگویم ســیگار براى 
ما فرهیخته ها مثل  گوشــت توى غذا براى 
آدم معمولى هاســت. یعنى هر چه پختى و 
ساختى، بى خاصیت و ننر است اگر گوشت 
تویش نباشد. براى همین است موقعى که 
بخواهیــم در یک تفکر عمیق فــرو برویم، 
باید اول ســیگارمان را روشــن کنیم. این 
نیاز در ما زمانى بیشــتر مى شــود که توى 
جمعى از فرهیختگان هم باشــیم. آن وقت 
دیگر حتما باید فنــدك را بزنیم تا بتوانیم 
با اعتمادبه نفس کافى توى بحث شــرکت 
کنیم. اصال من خــودم امتحان کردم وقتى 
بعد از دادن نظریه اى با چشــم هاى فشرده 
و درگیر به ســیگار پک نزنــى، نظریه ات یا 
جدى گرفته نمى شــود یا قطعا رد مى شود. 
براى همین بود که من هم ســیگارى شدم. 
حرف ها و نقطه نظرات مهمى داشتم که باید 
مطرحشــان مى کردم. چندماه پیش قرار 
بود با جمعى از فرهیختــگان توى کافه اى 
جمع شــویم و دغدغه هایمان از دنیاى هنر 
مثل همین که آیــا لیال حاتمى واقعا از على 
مصفا جدا شده یا چطور صورت ترالن پروانه 

نچرال است. وقتى بچگى اش را دیده ایم  و آیا 
ما ایرج ملکى را مسخره مى کنیم یا او همه ما 
را مسخره خودش کرده، بحث و تبادل نظر 
کنیم. خــب طبیعتــا مى دانید کــه براى 
همچین بحث هاى ســنگین و عمیق باید 
دست کم یک پاکت داشــته باشى تا بتوانى 
توى همه اش شــرکت کنى. قبــل از کافه 
جلوى دکه اى ایستادم و خواستم یک پاکت 
سیگار سناتور شــکالتى بخرم که چشمم 
خورد به ســیگار برگ پشــت شیشه دکه. 
آن قدر پرمالت و پرابهت بود که مى توانستم 
به لحاظ نفــوذ و کاریزما پاســخگوى همه 
دوستان باشم. ســیگار برگ را خریدم و با 
غرورى دوچندان رفتم کافه. همه نشســته 
بودند و داشت استارت بحث هاى عمیق زده 
مى شد که ســیگار برگ را از کیفم درآوردم 
و روشن کردم. انصافا که باید قیافه هایشان 
را مى دیدید. پُــک اول را که زدم، یک نفر از 
آن طرف میز داد زد: «شما نقطه نظر خاصى 
ندارید؟!» دود ســیگار را دادم بیرون و همه 
ســرفه اى کردند و گفتــم: «در رابطه با؟!» 
گفت: «هرچى! فرق نداره» سیگار برگ کار 
خودش را کرده بود. گفتم: «اجازه بدید فکر 
کنم» و همه شــان پاکت هاى سیگارشــان 
را باز کردند و یه نخ دیگر روشــن کردند تا 
اظهار فضل هایمان بیشتر بچسبد. بهترین 

موضوعى که به ذهنم رســید تا درخور این 
اســتایل گیرا و متفکرم باشــد، بحث داغ 
تعطیلى گالرى نقاشى تهمینه میالنى و آثار 
کپى و حجم اعتمادبه نفسش بود. همین را 
مطرح کردم و همهمه هاى دوســتان بلند 
شد. از انتهاى سالن نظریه ها را داد مى زدند 
به این سر میز و متوجه نمى شدند حرف من 
سوالى نبوده و مى خواستم خودم درباره اش 
اظهار فضل کنم تا شوآفى از تفکراتم را بزنم 
توى صورتشان. سیگار برگم از نصفه هم رد 
کرده بود و هنوز نوبت خودم نشــده بود تا 
کالم خودم منعقد شــود. بحث باال گرفت و 
سیگارم داشــت به آخرش مى رسید که داد 
زدم: «آقایون! عزیزان! بنده حرف براى گفتن 
زیاد دارم! نوبت منه» همه ســاکت شدند و 
نگاهم کردند و تا خواســتم صدایم را صاف 
کنم، آخرین خاکستر سیگارم افتاد روى میز 
و خاموش شد! نگاهى به سیگار خاموش شده 
و نگاهى به قیافه منتظر دوستان فرهیخته ام 
کردم و دهانم را باز کــردم تا ادامه حرفم را 
بزنم که یک نفر بلند شد و کیفش را برداشت 
و گفت: «بریم کم کم دیگه! یه فرصت دیگه 
حاال» پشت سرش دانه دانه کیف هایشان را 
برداشتند و از کافه بیرون رفتند و من ماندم 
و صندلى هاى خالى و لعنت به سیگارى که 

بى  موقع خاموش شود! 

یه وقت بد نباشه ما تو جمع سیگار نمى  کشیم؟!
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