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شهر زیبا

چرا در ایران سالن های سینما را 
تاریک می سازند؟

حسام حیدری
طنزنویس

در آســتانه روز دانشــجو، بررسی اخبار 
ســینمایی را با یــک خبر دانشــجویی – 
سینمایی شروع می کنیم. بعد از این  که در 
یکی از دانشگاه های کشــور فیلم دارکوب 
به علت وجود همزمان خانم هــا و آقایان با 
چراغ های روشن اکران  شد؛ یکی از مسئوالن 
این دانشگاه در توضیح جامع و کاملی گفت: 
»وقتی همه چراغ ها خاموش باشند، سالن 
  خیلی تاریک می شــود و پله ها خطرناک

 می شــوند.« برای این که به عمق و مفهوم 
صحبت این مسئول آگاه شــوید، دو خط 
سکوت می کنم  و اجازه می دهم کمی روی 

موضوع فکر کرده و بتوانید آن را هضم کنید. 

 یعنی تو عمرتان هیچ وقــت این طوری 
قانع شده بودید؟ شما چطور فیلم بین هایی 
هســتید؟ این همه ســال رفتید  سینما و 
نفهمیدید که وقتی چراغ های سالن سینما 
خاموش می شــود، ســالن خیلی تاریک 
می شود و پله ها خطر دارند؟ حتما یک  نفر 
درس خوانده از دل دانشگاه باید بیرون بیاید 
و این مسأله علمی را توی صورت تان بکوبد؟ 
حقیقتش من از  اول هــم فکر می کردم که 
سیستم اکران فیلم در سینماها یک باگی 
دارد ولی هیچ وقت ذهنم ســمت تاریکی 
 سالن نرفته بود. واقعا که راست می گویند:  

»حقیقت همیشه جلو چشم آدم است.«
خبر دیگر این که آقای اصغر فرهادی گفته:   
»زیرنویس فیلم همه می دانند را خود عوامل 
فیلم منتشر کرده اند.«  و در ادامه اضافه کرده: 
»در سفرهای متعددی که به اسپانیا داشتم، 
متوجه شدم ساخت این فیلم به طوری که  در 
ایران هم قابل نمایش باشد، شدنی نیست.« 
حاال آقای فرهادی برای همه محترم است 
ولی خدایی برای  فهمیدن این نکته احتیاجی 
به سفرهای متعدد به اسپانیا نبود. اسم خود 
سرکار خانم پنه لوپه  کروز را تو گوگل  سرچ 
می کردید هم می فهمیدیــد که این خانم 
زیرنویس الزم است. ما این جا گوش شقایق 
دهقان و غبغب سحر  جعفری جوزانی را هم 
آباژوری می کنیم چه برسد به خانم کروز. بله 
آقای فرهادی. اسکار زیاد بردی ولی هنوز ما 

را نشناختی. 
خبر دیگر این که آقای رابرت دنیرو گفته: 
»دیگر نمی خواهم به گفتن جمله لعنت به 
ترامپم ادامه دهم.  چون باعث تفرقه افکنی 
می شود.« اشتباه می کنید آقای دنیرو، هیچ 
چیزی مثل فحش دادن باعث همبستگی 
 نمی شود. نمی دانم در کشور فقیر و درحال 
نابودی شما چیزی به اسم بی.آر.تی یا مترو 
وجود دارد یا نه ولی  برای یک بار هم که شده 
باید غروب مترو را تجربه کنید تا بفهمید که 
مردم چطوری رنج و فشردگی و گرمای آن جا 
را تحمل می کنند و عاشــقانه با هم زندگی 
می کنند. کال ما هر بار بــرای  خرید بیرون 
می رویم یاد مفصلی از رئیس جمهوری شما 

و رفتارهایش  می کنیم. 
خبر آخر هم این که از ایــن هفته، فیلم 
مارموز اکران می شــود. فرق ایــن فیلم با 
فیلم های دیگری که ما حرفشان  را نمی زنیم 
این است که این فیلم را آیدین سیار سریع 
رفیق و همکار طنزپرداز ما نوشــته. ما اهل 
تبلیغ و این  جور سوســول بازی ها نیستیم. 
فقط همین قدر بگم که:  »با کمربند سیاه و 
کبودتون می کنم اگه بفهمم نرفتید  فیلم رو 

ببینید.« 
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نیمه پنهان بناهای تاریخی
کاخ خورشید  |جابر حســین زاده|   وقتــی افغان ها  از شرق و 
روس ها از شمال و عثمانی ها از غرب سرشان را مثل چی انداخته 
بودند پایین و حمله کرده بودند به ایران، این نادرشاه افشار بود 
که بلند شد و به حساب َیکَیکشان رسید. اما آزار همسایه شرقی 
باز هم ادامه پیدا کرد و برای همین نادر ســه بار به هنــد اخطار داد که 800نفر از 
افســرانی که آزار می رســاندند را به ایران تحویل بدهــد و وقتی دید هندی ها 
قضیه را ارجاع داده اند به فالن جایشــان، خودش رفت آن 800نفر را وسط بازار 
دهلی دار زد و برگشــت. نادرشاه در ازای بخشیدن حکومِت پادشاه هند، آن قدر 
غنیمت و جواهرات از دربارش گرفت که تا سه ســال مالیات را در ایران لغو کرد و 
شــادی پس از گِل این فتح بزرگ طوری به وجدش آورد که دستور بنای »کاخ 

خورشید« را داد. معروف است که در زمان بنای کاخ، عمله و بناهای اتباع خارجی 
به جای کارکردن، مدام در پی حاشیه سازی بودند و با تکرار جمله »کنترات بده 
دو روزه تمامش می کنیم« روی اعصاب مدیر پــروژه راه می رفتند. مدیر پروژه، 
میرزاعصب خاِن مهندس باشی که از تنبلی کارگرها تیِک شانه راست گرفته بود، 
رفت پیش نادر و اجازه خواســت تا پوست کارگرها را بکند و بیندازد روی بتن که 
آب بتن خشک نشود. نادرشاه دســتور داد خودش را سه روز ببندند توی طویله 
اســب  ها تا قدری رفتارش متعادل شود. نادرشاه در اواخر عمر قدری مودی شده 
بود و برای همین یک روز دستور داد پسرش رضاقلی میرزا را کور کنند و فردایش 
 پشیمان شد و دســتور داد تمام کســانی که فرمان دیروزش را اجرا کرده بودند

 گردن بزنند. 

شهاب نبوی
طنزنویس

از آنجایی کــه در این ســال ها معانی 
بســیاری از واژه ها در فرهنگ فارســی 
تغییرات زیادی پیدا کــرده ، از این هفته 
ســعی می کنیم بعضی از واژه هــا را از نو 

برایتان معنی کنیم
دانشــجو: دانشــجو یک جوان الغر و 
نحیف اســت. آدمی که در بیشــتر موارد 
دو زار پول ته جیبــش ندارد. خانواده هم 
از دستش خسته شــدند و آرزو می کنند 
که زودتر درســش تمام شــود و برود سر 
زندگی اش، اما این یک خیال خام اســت. 
قوت غالب او را تخم مرغ و عدســی و لوبیا 
و اینجور چیزها تشــکیل می دهد. بیشتر 
زمان عمــرش را در محفظه های تنگ و 
تاریک بی آرتی و متــرو می گذراند. امید 
به آینده اش حتــی از اون پرنــده ای که 
هرسال تنهایی از سیبری می آید ایران و 

برمی گردد هم کمتر است.
دالل: دالل همان دالل است، یعنی از تو 
می خرد و به من بدبخت می فروشد. فقط 
شاهد تغییرات بســیار زیادی در حاالت 

روحــی و روانــی اش هســتیم. یعنی در 
قدیم االیــام دارای حداقلی از وجدان بود، 
اما االن وجدان را گذاشــته توی انباری و 

 سال به  سال هم بهش سر نمی زند. 
استیضاح: اســتیضاح یعنی بیا توضیح 
بده ببینیــم داری چی کار می کنی. نوعی 
کنجکاوی البته از نوع مثبتش اســت. نه 
مثل کنجکاوی فــک و فامیل در کارهای 
آدم. ایــن کار معمــوال در زمان هایــی 
انجام می شــود که اســتیضاح کنندگان 
حوصله شــان از روزمرگــی در محــل 
استیضاح سر می رود و می خواهند بگویند 
حواسمان به شما هست. استیضاح شونده 
را هــم معموال به صورت:   ده_بیســت_

سی_چهل انتخاب می کنند.
الیحــه بودجه: یک چیزی هســت که 
باید نوشــته شــود. برای این کار به یک 
آدم خوش خط نیاز است. باید او را نشاند 
و بهــش گفت که این قدر بــرای فالن جا 
بنویس، این قدر برای بیســار جا. بعدش 
هم می بریــم و تقدیم آنجایــی که توش 
اســتیضاح می کنند، می کنیــم. در ایام 
تدویــن بودجه، رابطــه بودجه خواهان با 

بودجه نویسان بسیار صمیمی می شود.
تحریم: این یکی را گذشــتگان چندان 

باهاش سروکار نداشتند و زیاد در موردش 
ننوشته اند. چون اون قدیم ها طرف از گاو 
و گوســفند و ســبزی و میوه باغ خودش 
اســتفاده می کرد و وابســتگی زیادی به 
محصوالت باغ بغلی و اینها نداشــت. اما 
االن وضع عــوض شــده و تحریم یعنی 
بستن. یعنی همه درزها و راه ها را گرفتن. 
یعنی فکر کن در و همسایه هر روز نذری 
درســت کنند و با هم بخورنــد و بگن به 
فالنی ندید بخوره. این برای من و شــما 
بسیار ناراحت کننده اســت، اما یکسری 
آدم زحمتکــش همیشــه دارنــد تالش 
می کنند که تحریم شــویم تا با فداکاری، 
وســایل مورد نیاز ما را تامین کنند؛ خدا 

خیرشان بدهد.
 بازنشســتگی: این قانون یعنی داداش 
دمت گرم کــه یک عمر کار کــردی و ما 
خوردیم. حــاال برو کنار بــذار خودمون 
کار کنیم و بخوریم. اما معموال شــخص 
بازنشسته می گوید: مرد زنده است به کار 
کردن. مردی که کار نکند که مرد نیست. 
واژه بازنشستگی در کشور ما مثل سیمرغ 
و اینجور چیزها یک واژه افسانه ای است و 
برخی ها اعتقاد دارند تا نفس می کشــیم 

باید خدمت کنیم...
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