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جشنواره فجر از نگاه دانشمند ایرانی

پوالد نرو، اگه رفتی دیگه برنگرد

حسام حیدری
طنزنویس

هنــوز چند ســاعت از خبــر حیرت انگیز، 
نگران کننده و غیر قابل باور خداحافظی پوالد 
کیمیایی با ســینمای ایران و تصمیمش برای 
مهاجرت نگذشــته بود که خوشبختانه دوباره 
پشیمان شد و خبر داد: »می ماند و می جنگد« 
اما در این چند ساعت فقط خدا می داند که چه 
بر سر ما و بر ســر فوج فوج طرفداران آقا پوالد و 
سینمای ایران آمد. تصور سینمای ایران بدون 
بازیگر و کارگردانی مثل پوالد کیمیایی که قلب 
یک ملت را تسخیر خودش کرده، شدنی نیست. 
اگر پوالد کیمیایی نباشد، چه کسی در گشت 
ارشاد برایمان شلوارک بپوشد؟ کی برایمان تو 
فیلم های پدرش چاقو بخورد و از رفاقت و ناموس 
و آبگوشت با پیاز بگوید؟ بسیاری از هنرمندان 
هم از این رفتن ناراحت شــده بودند. آقای رضا 
رویگری چندین بار خواســت در این مورد ابراز 
نظر کند که به زور جلویش را گرفتیم. در این جا 
می خواهم چند خط خطاب به پوالد سینمای 

ایران بنویسم:   
بمان پوالد. بمان و بجنگ. ســینمای ایران 
به امثــال تو احتیــاج دارد. آنهایی که با تالش 
و کوشش خودشــان و در کمال شایستگی و 
بدون داشتن ژن خوب پا به سینما گذاشته اند 
باید بمانند و همچون گذشــته مــا را از هنر 
نابشان سیراب کنند. خارج از کشور، قدر تو را 
نمی دانند. اصال  هالیوود مگر پسر کیمیایی بودن 
می فهمد؟ دیالوگ هــای زیبای فیلمت آن جا 
حرام می شوند. فرض کن یک خارجی بخواهد 
دیالوِگ »تصادفی که تصادفی نباشه تصادف 
نیســت« را تلفظ کند. دهانش پاره می شود. 
بازی درخشانت در بین بازی های تصنعی امثال 
کریســتین بیل و بردلی کوپر دیده نمی شود. 
این جا جای توست پســر. همین جا. هم جای 
تو هم ساعد سهیلی هم بقیه ژن خوب هایی که 
تا چشم باز کرده اند در سینما بوده اند و از همان 
کودکی برای این سینما جنگیده اند. آه  ای پوالد! 

بمان چون سینما به تو احتیاج دارد.
از این که قسمت اول کمی طوالنی و احساسی 
شد، عذرخواهی می کنم. آن جایی که لک شده 
هم قطره اشــک من بود که روی کاغذ افتاده، 
فکر بد نکنید. در ادامه به بقیه اخبار جشنواره 
می پردازیم: شــنیده ها خبــر از تالش برخی 
فیلمســازان برای خرید آرای مردمی می دهد. 
این طــوری که بــرای یک عــده ای به صورت 
اتوبوسی بلیت می خرند و آنها می روند به فیلم 
رأی می دهند. امیدواریم به حق همین سینما 
هم که شده، خبر درست باشد و دعوا و درگیری 
و تقلب را به این جشنواره راکد و بی حال تزریق 
کند )ناخن هایش را به هم می زند و به ســینه 
می کوبد(. مسئوالن جشــنواره هم که هر روز 
یکی از فیلم های آرای مردی را بدون اعالم کردن 
تعداد رأی هایش حذف می کنند. خب، همان 
فیلمی که خودتان دوست دارید سیمرغ آرای 
مردمی را ببرد، از همان اول اعالم کنید. این اداها 

و تعلیق های الکی برای چیست؟
خبر دیگر هم این که آقای کیومرث پوراحمد 
بعد از این که فیلمش در روز اول جشنواره اکران 
شد و نظرات خوبی به همراه نداشت، رفته و سه 
روز وقت گذاشته و دوباره فیلم را از اول تدوین 
کرده و در روزهای اخیر فیلم تازه تدوین شــده 
را اکران کرده. این هم بــرای خودش رکوردی 

است. 
کال این جشــنواره را باید جشنواره کارهای 
شگفت انگیز اعالم کرد. شــروع داوری قبل از 
شروع جشــنواره؛ اضافه شــدن دو فیلم بعد از 
گذشت چند روز از آغاز جشنواره و تدوین دوباره 
یک فیلم در طول جشنواره بخش کوچکی از 
شگفتی های جشنواره فیلم فجر ماست که آن 

را از تمام جشنواره های دنیا متمایز کرده است.

علی اکبر محمدخانی
طنزنویس

مــا در زندگــی غافلیــم از خوبی هایی که 
دوروبرمون هست و چشــم هامون رو نسبت 
بهشون بستیم، یکی از این خوبی ها بیکاریه؛ 
مثال خود من از زمانی که بیکار شــدم، هر روز 
خدا رو شــکر می کنم چون در این شــرایط 
فهمیده ام که مسئوالن چقدر به فکر ما بیکارها 
هستند و شب و روز تالش می کنند تا زندگی به 
ما فشار وارد نکنه، هر چند زندگی کار خودش 

رو خیلی دقیق انجام می ده.
درســت فردای روزی که بیکار شدم، وزیر 

کار شخصا با من تماس گرفت و گفت: »سالم 

چطوری ممدخانــی، خدا بد نده، شــنیدم 

بیکار شــدی، تو این شــرایط کاری از دست 

من ساخته ســت؟« من از این که  دیدم وزیر 

کار خودش دست  به کار شده و پیگیر اوضاع 

من شده، خیلی خوشحال شدم، گفتم»بله، 

متاسفانه مدتیه بیکار شدم، اگه کاری تو دست 

و بالتون هست،خوشحال می شم کاری انجام 

بدم و یه لقمه نون سر سفره زن و بچه م ببرم.« 

که ایشون کمی فکر کرد و گفت: »ببینم حاال 

که بیکار شدی، می تونی بپری دوتا نون سنگک 

دو رو خاش  خاش بخــری، بیاری اینجا، ما با 

بچه ها بزنیم به بدن؟« مــن گفتم: »به روی 

چشــم، شــما االن کجایی؟« ایشون گفت: 

»اومدیم هرمزگان، سفر اســتانی.« من هم 

معطل نکردم سریع رفتم دوتا نون سنگک دو 

رو خاش  خاش خریدم، بعد هم با مینی بوس 

سریع خودم رو رسوندم استان هرمزگان وقتی 

رسیدم زنگ زدم و گفتم: »االن شما کجایید؟« 

ایشــون گفت:  »قشم هســتیم، زود خودتو 

برســون که بدجور نون سنگک الزمیم.« من 

گفتم: »پنیر و خیــار گوجه دارید یا بگیرم؟« 

گفتند: »ولی پنیر و گوجه کافیه بگیر بیار که 

خیلی می چسبه تو این هوا.« خالصه من هم 

سریع تمام وسایل رو خریدم و با این که شنا بلد 

نبودم، خودم رو انداختم توی خلیج فارس و با 

تشویق کوسه ها به سرعت خودم رو رسوندم به 

جزیره قشم؛ وقتی رسیدم زنگ زدم و گفتم: 

»آقا االن دقیقا کجایی شما؟« ایشون گفتند: 

»راســتش کار واجب پیش اومد برگشتیم 

تهران، شــما کی می تونی خودتو برسونی؟« 

من که دیگه پولی برام باقی نمونده بود، زنگ 

زدم خانومم طالهای خواهرش رو فروخت و 

پولش را برام کارت به کارت کرد و یک بلیت 

هواپیما گرفتم و به تهران اومدم، وقتی رسیدم 

تهران زنگ زدم و گفتم: »آقا من تهرانم، شما 

االن دقیقا کجایی؟« که ایشــون آروم از اونور 

خط گفت: »ما االن تو جلسه مهمی هستیم، 

خودم بعدا زنگ می زنــم.« ولی من هر چی 

منتظر موندم ایشون زنگ نزد تا این که بعد از 

دو روز باالخره تماس گرفتند و گفتند: »حقا 

که لیاقت کار نداری، یــه کار کوچیک بهت 

ســپردیم آبرو حیثیت ما رو بردی این همه 

تعریفت رو کرده بودم پیــش آقایون، با این 

وضع توقــع داری جایی هم مشــغول به کار 

بشــی؟ دیگه به من زنگ نزن، فهمیدی؟« 

من گفتــم:  »نــون ســنگک ها رو چه کار 

کنم؟« گفت: »نمی دونم هــر کار می خوای 

 بکن، چون االن یه چینی اســتخدام کردیم
 وقتی بهش می گیم نون سنگک دو رو خاش  

خاش می خوایم، تو چشم به هم زدنی می ره 

نون سنگک سه رو خاش  خاش میاره برامون.« 

من گفتم:  »نون سنگک سه رو خاش  خاشی 

دیگه چه صیغه ایه؟ نون ســنگک کال دو رو 

داره، این چه جوری سه رو خاش  خاش می زنه 

براتون؟« ایشــون گفت: »خالقیت اگه باشه، 

چهار رو خاش  خاش هم می شــه، کار نشــد 

نداره؛ شما فعل خواســتن در وجودت چیز 

نشده.« گفتم: »چی نشــده؟« گفت: »چیز 

دیگه چیز.« بنده که خیلی قانع شده بودم از 
بابت تالش مسئوالن خدا رو شکر کردم.

بیکاری
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گرفتاری های آخر سالی ما   |امیر مسعود فالح|   

آخر ســالی سرمون شــلوغ شده  حســابی. هنوز 

از تحلیل بازی ایران تو جام ملت های آســیا فارغ 

نشــده، باید به حساب کی روش برســیم و  هنوز از 

خجالت کی روش درنیومده باید به صف طوالنی ســرمربی های 

بین المللی پشت فدراسیون فوتبال، نظم بدیم. بعد باید فیلم های 

 جشــنواره فیلم فجر رو دیــده و ندیده، نقد کنیم و به حواشــی 

مربوطه هم رســیدگی کنیــم. از اون طرف باید یه چشــممون 

هم به اســکار  باشه و با ســرچ اینترنتی اســم فیلم ها و عوامل و 

نقــد و نظرات هالیوود ریپورتــر و ... به کمک گوگل ترنســلیت، 

نظرات کارشناســی  خودمون رو ابراز کنیم. تحوالت ونزوئال هم 

قوز باال قوز شــده و باید فکری به حالش کنیم. این وســط باید 

کلی هم وقت، صرف  پیــدا کردن عبارات مناســب برای بیوی 

اینســتامون کنیم و مدام هــم با توجه به مســائل روز تغییرش 

بدیم. از کارشناس فوتبال تا منتقد  ســینما، از روشنفکر عرصه 

عمومی تا حامی حقــوق حیوانات و ... . تازه همــه اینها درکنار 

اظهار نظراتی است که باید درباره گوشــت  و شاخ های اینستا و 

پلی بک خواننده های مختلف و ... کنیم. خالصه این طور نیســت 

که ما بیکار باشیم و واســه خودمون ول بچرخیم.  هرکی یه جور 
گرفتاری داره. ما هم مث بقیه. 

فلکه اول

|    احسان گنجي  |   کارتونیست |
ehsanganji58@gmail.com

یادداشت

ارزیابی کلی 40سالگی
40   ســال از انقالب گذشــته اســت. به تحقیق 
می تــوان گفت که تــا آن زمــان هیــچ رویدادی 
مردمی تــر از انقالب اسالمی ســال 57 در ایران  رخ 
نداده بــود. حتی انقالب مشــروطیت کــه افتخار 
جامعه ایران است، به عمق و گستردگی این انقالب 
نبود. ایــن یک تجربه ملــی و ناب  ایرانیان اســت. 
اصل و واقعیــت یک تجربه ملی را بــا هیچ منطقی 
نمی توان تخطئه کرد. هــر گونه تخطئه ای به منزله 
نفی اراده و  خواســت مردم اســت. هــر رژیمی که 
نتواند به نحو مناســبی مردمش را بــه وجود خود 
قانع کند، محکوم به فناســت و رژیم شــاه قطعا در 
 این راه شکست خورده محســوب می شود. رژیمی 
بود که در روزهای آخر عمرش حتی نزدیکان به آن 
رژیم نیز از شــاه فاصله  می گرفتند و عطای آن را به 
لقایش می بخشیدند. اینها بدان معنا نیست که پس 
از انقالب همه چیز خوب و به جای خود بوده است. 
 قطعا چنین نیست و در این 40 سال روزهای خوب و 
بد زیادی داشته ایم. حتی نمی توانیم به دقت خود را 
با رژیم گذشته مقایسه کامل  کنیم، زیرا دو حکومت 
در دو شرایط یکسان قرار نداشته اند، ولی یک چیز را 
مسلم می دانیم و این که پس از انقالب همه مقدرات 
کشــور  را خودمان در داخل ایران رقــم زده ایم. چه 
خوب چه بد مســئولیتش به عهده خودمان است و 
بر سرنوشــت خودمان حاکمیت یافته ایم.  هر چند 
گرایش هــای خالف این روند نیــز در جامعه بوده و 
همچنان هم خواهد بود. کافی اســت که به آخرین 
انتخابات کشور در سال   96 نگاهی بیندازیم و ببینیم 
که چگونه صدها هزار نفر در ســاعت 12 شب پشت 
درهای حوزه رأی گیری در صف های طویل  خواهان 
ورود به حوزه برای رأی دادن بودند. این یعنی تحقق 

اصل اراده حاکمیت ملی.
به  رغــم تمامی مشــکالت و بحران هایــی که در 
این 40 ســال بــا آن مواجه بودیــم؛ از قبیل جنگ 
و تروریسم داخلی و دو تحریم گســترده  و... که هر 
کدامش برای به زانو درآوردن یک جامعه کافی بود، 
همچنان جامعه ایران پویایی خاص خود را دارد. هر 
چند مقایسه با  پیش از انقالب دقیق نیست ولی برای 
پیدا کــردن درکی از وضع کشــور و تحوالت آن بد 
نیست مقایسه ای انجام شود. این مقایسه  را فقط در 

حوزه سیاسی و اجتماعی انجام می دهیم. 
 - مهمترین تفــاوت با پیش از انقالب آزاد شــدن 
نیروهای بزرگ اجتماعی بود که در رژیم گذشته به 

حاشیه رفته بودند . 
 - دستاوردهای سیاســی و کسب روحیه اعتماد به 

نفس و پیش بردن یک جنگ تمام عیار و از دســت 
ندادن هیچ بخش از  ســرزمین ایران مکمل و ناشی 
از دســتاورد قبلی بود. مهمترین دشمن منطقه ای 
ایران یعنی صدام حسین، جان و حکومت خود را در 

 مبارزه با ایران از دست داد . 
 - دســتاوردهای اجتماعی و فرهنگی نیز بازتابی 
است از دستاوردهای سیاسی و اقتصادی که به آنها 

باید اشاره کرد . 
   - ایران از کشــوري به نســبت کم ســواد در سال 
1355 که 47 درصد مردم آن باســواد بودند، اکنون 
91 درصد افراد آن باسواد هستند و غالب بي سوادان 
نیز شامل افراد پا به سن گذاشته و تا حدي روستایي 

هستند.
 - فاصله و تبعیض جنســیتی در آموزش را انقالب 
از میان برد. نسبت تعداد دانش آموزان پسر به دختر 
که در ســال های پیش  از انقالب حدود 2 برابر پسر 
نســبت به دختر بود، اکنون یکسان شــده و تقریبا 

معادل جمعیت هر دو جنس است . 
  - پیش از انقالب، تعداد دانشجویان دانشگاه هاي 
ایران حدود 150 هزار نفر بود. پس از انقالب به دلیل 
بحران هاي سیاسي و بسته  شدن موقتي دانشگاه ها 
ابتدا از تعداد دانشجویان کاسته شد، ولي پس از باز 
شدن دانشگاه ها به مرور افزایش یافت به طوري که 
در  ســال 1367، تعداد کل دانشجویان به 250 هزار 
نفر رسید، سپس با یک شیب به نسبت تند بر تعداد 
آنها افزوده شــد به طــوري که  اکنون بــه حدود 4 

میلیون نفر رسیده است . 
  - امید به زندگی که مهمترین شــاخص سالمت 
است از 53 سال اول انقالب اکنون به 74 سال رسیده 
است و این دستاورد بســیار  مهمی است که شامل 

حال همه مردم شده است . 
  - برخی خدمات مثل کامپیوتر و تلفن همراه در آن 
زمان نبود که بخواهیم مقایســه کنیم، ولی استفاده 
از خودروی شــخصی، بــرق، آب  لوله کشــی، گاز، 
تســهیالت زندگی مثل یخچال و تلویزیون، ماشین 
لباسشــویی و جارو برقی و امثال اینها چندین برابر 
گذشته شــده  ضمن این که جمعیت کشور نیز بیش 

از دو و نیم برابر شده است.  
...  و باالخــره نابرابری نیز کاهــش یافته و ضریب 
آن از حدود 50صدم به 37صــدم کاهش یافته که 

دستاورد مهمی است . 
در نهایت انقالب را بیش از آن که با این آمار و ارقام 
بسنجند، با گشایشــی ارزیابی می کنند که باید رخ 

می داد و رژیم گذشته مانع  گشایش آن بود . 

 ۹    مانور + ۴۳۲ کاروان
 خدمات گسترده درمانی، اجتماعی و حمایتی جمعیت هالل احمر

به مناسبت چهلمین سالگرد انقالب اسالمی
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حاشیه نوییس 

قضیه خودرو های الکچری صدمیلیونی چیست؟!
خبر این گونه است که روز گذشته 
آیت اهلل محمد یزدی در دیدار جمعی 
از اســاتید و دانشــجویان بسیجی 
دانشگاه علمی و کاربردی شهرداری 
قم حاضر شد و طی سخنانی گفت: 
»حجاب از ضروریات اســالم است. 
کسی که علیه حجاب حرف می زند، 
هرکسی می خواهد باشد، باید مواظب 
باشــد در مورد حجاب چه می گوید، 
باید بلد باشــد وقتی از اسالم حرف 
می زند، چــه می گوید. مــا انقالب 
کردیم، تا کســی بی حجاب نباشد، 
زیر گلویش را باز نکند و هرچه دلش 
خواست علیه اســالم و انقالب حرف 
نزند.« وی افزود: »اگر رئیس جمهوری 
هستید، باید به مردم خدمت کنید. 
مشکل مردم را حل کنید. اگر اسالم 
را بیان می کنید، بــه اندازه علمتان و 
فهمتان بگویید. نبایــد بیش از این 
گفت. حجاب از ضروریات دین است 

و منکرش کافر است.«
وی عنــوان کــرد: »به ایــن وزیر 
ارشاد هم می گویم، برای چه هر روز 

بزرگداشت برگزار می کنید، در یکی 
از این ســالن ها هــر روز خواننده ای 
می آورید،  اســم آن را وزارت ارشــاد 
اسالمی می گذارید، باید از این خانواده 
شهدا خجالت کشــید. می گویند ما 
قرآن و جلســه قرآن هم داریم. واقعا 
می خواهید قرآن هم نداشته باشید، 
مگر جرأت دارید علیــه قرآن حرف 
بزنید. مردم انقالب کرده اند که قوانین 
با اسالم تنظیم شــود و اسالم حاکم 
باشــد و قضات آن با احکام اسالمی 
قضاوت کننــد و مجلس شــورای 
اسالمی با قوانین اسالم تطبیق شود.«

محمد یــزدی همچنیــن گفت: 
»امروز متاسفانه بعضی فرزندان نسل 
چهارم و بچه های پولــدار بی درد که 
معلوم نیست پول ها را ازکجا آورده اند، 
ماشین صدمیلیونی سوار می شوند و 
در خیابان حرکاتی انجام می دهند، 
یا دخترش با وضع بــد وارد خیابان 
می شود، خیال می کند چنین و چنان 

است. باید از این کار خجالت کشید.
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 یحیی باور نمی کرد
این طوری ببازد

 جوایز امسال را
چه کسانی به خانه خواهند برد؟

 شورش پرسپولیس
با گل خوشگل 

سیامک

 شانه های بی تاب
 برای نشستن
سیمرغ ها

اقدام نمادین 66 زن 
کنگره در جلسه سخنرانی 

رئیس جمهوری

حال ستوان یکم »جابر 
بیرانوند« که در این 

حادثه بشدت مجروح 
شده، وخیم است

خر
 آ

�ب
شورش پرسپولیس با گل خوشگل سیامکخ

در شرایطی که سپاهان در خانه نفت آبادان به تساوی رسیده بود، بازی دیروز 
با پدیده بهترین فرصت برای شاگردان برانکو بود تا خیلی زود در نیم فصل دوم 
به صدر جدول برسند. تیم یحیی گل محمدی که در نیم فصل نتوانسته خود را 
تقویت کند، در ورزشگاه آزادی کار سختی مقابل پرسپولیس داشت. سرخپوشان 
که هفته گذشته در رشت با شکست سپیدرود به مرحله بعدی جام حذفی راه 
یافتند، دیروز با استفاده از برخی از بازیکنان جدید خود به مصاف تیمی رفتند که 

شگفتی ساز نیم فصل اول بود. 
بعد از این که مشهدی ها نتوانستند یکی، 2 موقعیت نصف ونیمه خود را تبدیل 
به گل کنند، روی حرکت انفرادی شــایان مصلح پرسپولیس صاحب پنالتی 
شد. علی علیپور پشت توپ ایستاد و خیلی مطمئن گل اول سرخپوشان را در 
نیم فصل دوم به ثمر رساند. دقایقی بعد سیامک نعمتی با شوت از راه دور توانست 
گل دوم پرســپولیس را وارد دروازه حریف کند تا هواداران این تیم خیالشان تا 

حدودی از کسب 3 امتیاز راحت شود. 
در ادامه هم شاگردان برانکو برای حفظ نتیجه سعی در کنترل بازی داشتند و 
حمالت نه چندان پردامنه پدیده هم باعث نشد تا کلین شیت بیرانوند از بین برود. 
بازی با نتیجه 2 بر صفر به پایان رسید و پرسپولیس در همان گام اول از نیم فصل 

دوم صدرنشین شد. 


