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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.
درست فردای روزی که بیکار شدم، رئیس 
کل کاریابی شخصا با من تماس گرفت و گفت: 
»سالم چطوری ممدخانی، خدا بد نده، شنیدم 
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.
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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

ehsanganji58@gmail.com|    احسان گنجي  |   کارتونیست |


