نماینده سینمای ایران در اسکار معرفی شد
مدتی پیش بود که اعالم شد سه فیلم «بدون تاریخ؛ بدون امضا»« ،تنگه ابوقریب» و «شماره  ۱۷سهیال» بهعنوان سه نامزد نهایی برای نمایندگی سینمای ایران در اسکار ۲۰۱۹انتخاب شدهاند و قرار شد یک فیلم از این سهفیلم
بهعنوان گزینه نهایی برای معرفی به آکادمی معرفی شود .حال بهتازگی و طبق جدیدترین اخبار سینمای ایران ،بنیاد فارابی طی بیانیهای به صورت رسمی اعالم کرد که فیلم «بدون تاریخ؛ بدون امضا» بهعنوان نماینده سینمای
ایران به اسکار  ۲۰۱۹معرفی خواهد شد .این فیلم سینمایی به کارگردانی وحید جلیلوند ساخته شده است .در این فیلم نوید محمدزاده ،امیر آقایی ،هدیه تهرانی و ...حضور دارند.
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جایی برای حرفهای خودمانی

طنز کارگری

مصاحبهوقوایتخیّل

سرعتگیر  21 -
عبداهلل مقدمی

آدمی بعضــی مصاحبهها را که میخواند،
قوای تخیلش باال میرود .همچین یکهو
مــیرود در عالم خیال و خودش را در برابر
مصاحبهشــونده قرار میدهــد .آنوقت
اســت که آی جواب میدهد هــا .البته نه
جــواب ســوالهای ســوالکننده را بلکه
جواب جوابهــای جوابدهنده را! یعنی
ًِ
مثــا طرف تا بــادی به غبغــب میاندازد
و میفرمایــد« :کاال بــه انــدازه کافی و با
قیمــت مناســب در بازار موجود اســت».
میدود وســط مصاحبه و میگوید« :آی
قربان قدت! ما که هیچوقت نفهمیدیم این

«اندازه کافی» یعنی چقدر ،الاقل بفرما از
نظر شما «قیمت مناسب» یعنی چی؟ اگر
این را هم نمیگویی ،بیا و دســت ما را هم
بگیر و ببر به آن «بازاری» که میشناسی.
بچه خراب شــد بس کــه کار خرابی کرد و
نشستیمش».
نه گرونی داریم ،نه هوا مسمومه
هیئت دولت هم روی ملت زومه
من چقدر خوشبختم تو سخنرانیها...
تو سخنرانیها ،همه چی آرومه!

بلــه ،داشــتم عــرض میکــردم .یکی از
راههــای تقویت قــوای ّ
تخیــل ،خواندن
ً
بعضــی مصاحبهها اســت .مثــا ببینید!
جناب فرامرز توفیقــی ،رئیس کمیته مزد
کانون عالی شوراها،میفرمایند« :کارگری

الی الی
از سفر برگشته رودم...
گنجشکها مهمانی گرفتهاند وسط حیاط
باالی بلندترین درخت توت .هلهله میکنند
و جیــغ و جیکجیک .باد ،نرم و آفتاب ،نرم
اســت .امیرعلی کاری به کار گنجشــکها
و آفتــاب و باد ندارد .برگهای توی دســتش
اســت و دارد چیــزی زمزمــه میکند .اگر
گنجشــکها بگذارند و صدا به صدا برسد،
انــگار دارد میخوانــد «الی الی از ســفر
برگشــته رودم ،گهواره خالی » ...پدربزرگ
امیرعلی سه هفته پیش سکته قلبی و مغزی
کرده و افتاده روی تخت بیمارســتان سینا.
ســه هفته اســت که هر بار حــال پدربزرگ
را از امیرعلی میپرســم نگاه پسر نوجوان،
اشکی میشــود .تلخ میگوید« :مثل قبل،
هیچ تغییری نکرده».
امروز به شــنیدن خبر خوب امیــد دارم .از
امیرعلی حال پدربزرگش را میپرسم .صدایم
گنجشــکهای بیپروا را فــراری میدهد.
امیرعلی ســرش را میآورد باال .وارد دنیای
اطرافش میشــود .تنها نوه پدربزرگ ،حال
مغمومی دارد« :دیروز رفتم باالی ســرش
فقط به صدای من واکنش نشان میدهد.
دکترهــا گفتنــد بایــد حرفهایــی بزنی که
اشکش در بیاید یا احساسش تحریک شود.
دیروز الکی گفتم که بچههای کوچه کتکم
زدهانــد .دیــدم دارد گریه میکنــد .فقط به
صــدای من واکنش نشــان میدهد ».این
جمله آخری را با شعف خاصی میگوید.
ســایهها ِکش آمدهاند و نشستهاند روی سر
امیرعلی .بادکی خوش میچرخد توی حیاط.
کاغذ توی دست امیرعلی میوزد ،میگویم:
«حاال چرا داری نوحه میخوانی ،شب نشده
که »...امیرعلی زیبا میخندد« :دارم تمرین
میکنم».
«تمرین چی؟»
«بابابزرگم اهل روضه اســت .ماه محرم که
میشد هر شب توی حســینیه قندی ،اول
صف بود برای هیئت ســینهزنی .کافی بود
فقط اسم امامحسین(ع) را جلوش بیاوری،
زار زار گریــه میکــرد .رفتــهام ایــن نوحه
قدیمــی را گیر آوردهام ،دارم تمرین میکنم
تا امروز که مالقات رفتم به جای حرفهای
الکی ،برایش بخوانم .میدانم که گریهاش
میگیــرد .میدانم».امیرعلــی دیگر با من
نیست با خودش اســت« :این نوحه اشک
خودم را هم درمیآورد .چقدر سخت میشود
بدون گریه بخوانی».
میروم .از پشت سر تنها صدای گنجشکها
جســور بیپروا که زود
میآیــد و آوای بادک
ِ
رسیده ،زودتر از پاییز .بادک میآمیزد به نوای
غمگین پسرکی که با بغض زیبایی میخواند:
«الی الی از سفر برگشته رودم»...

 25شهریور 1397

تونه
شماره صد و شص 

ساختمان نیمهکاره150-
مسعود مشایخی

که اول سال یک میلیونو چهارصد هزار
تومان حقوق میگرفته ،امروز ارزش همان
یک میلیون و چهارصدهزار تومانش شده
ششــصدهزار تومان» خب معلوم اســت،
بعد از خواندن این جمله همه ما دوســت
داریــم چشــمهایمان را ببندیــم و برویم
تــوی مصاحبه و ســرمان را بگذاریم روی
دوش ایشــان و های های گریــه کنیم و
بگوییم« :ای فرامــرز خان! تازه کجایش
را دیدهای؟»
مــا معمولیهــا ،مد تهاســت قــدرت
خیالپردازیمان را چنان گسترش دادیم که
امکان ندارد که خبر یا مصاحبهای را نخوانیم
یا نشــنویم و هر 10ثانیه یک کامنت صوتی
رویش نگذاریم .اگرچه هســتند تعداد خیلی

خیلی معدود اخبارخواننما که کامنتهای
منشوری و غیرقابل پخش میگذارند و فضای
جلو تلویزیون و روزنامه را مســموم میکنند.
اما ما حرفهــای خوب میزنیم .مثال وقتی
میخوانیــم« :قیمتهای نجومــی خودرو
ِ«فیک» است» میگوییم« :عه! پس تا حاال
ما ِفیک زندگی میکردهایم و خبر نداشتهایم».
ً
یا مثال وقتی میخوانیم« :چیز زیادی تا پایان
سلطه دالر باقی نمانده است ».خیلی مودبانه
میگوییــم« :آی قربان دهنت! یعنی تا آخر
این ماه حل است یا باید بیشتر صبر کنیم؟»
یکی میگفت کای گمگشته مسئول!
ز جیبم مثل بنزین میپرد پول
از این باری که افتاده به دوشم
کم آرد رستم دستان و هرکول

بحث داغ شبکههای اجتماعی

مسئل هکنکور!

هشتگ
صدرا محقق

با اعــام نتیجه نهایی آزمون سراســری در هفته گذشــته،
بحثهــای پیرامــون کنکــور در میان کاربران شــبکههای
اجتماعی به اوج خود رسیده است .تبوتاب نتایج این آزمون
بزرگ برای شــرکتکنندگان و خانوادههای آنها ،خیلی زود
«کنکــور» را به بحث داغ شــبکههای اجتماعی تبدیل کرد.
کاربــران در شــبکههای اجتماعی با هشــتگ «کنکور» از
تجربیات خود و اطرافیانشــان پیرامون این آزمون ،به بحث و
تبادلنظر پرداختند.
نتایــج درخشــان دانشآمــوزان دو مدرســه در اســتان
سیستانوبلوچســتان ،در روزهای اخیر ،یکی از پربحثترین
مطالب پیرامون کنکور در شــبکههای اجتماعی بوده است.
محمد بلــو چ زهی ،بخشــدار مرکزی نیکشــهر در اســتان
سیستانوبلوچستان که در توئیتر حضور فعالی دارد ،در اینباره
نوشــت« :قبولی ۱۶دانشآموز از یک کالس درس در رشته
پزشکی کنکور سراسری سراوان در محرومترین استان کشور
نوبلوچستان زیرساختهای
ثابت کرد که هر کجای سیستا 
آموزشی فراهم شود نتیجه آن ،اینچنین خواهد شد .سراوان
با همت مردمانش و خیرین آموزشی ،الگویی است موفق که
باید به همه نقاط استان تسری یابد».
نوید برهان زهی نیز از موفقیت دختران دانشآموز یکی دیگر
نوبلوچستان ،نوشت17« :نفر از
از شهرهای استان سیستا 
دانشآموزان دبیرستان دخترانه والیت ایرانشهر و در کل ٣٢
دانشآموز در ایرانشهر در کنکور امسال در رشتههای پزشکی،
دندانپزشکی و داروسازی قبول شدند».
نتیجه نهایی عجیب یکی دیگــر از دانشآموزان زاهدانی نیز
یکی از پربحثترین مطالب را به خود اختصاص داده اســت.
کاربری به نام مهرنوش درباره این دانشآموز این طور نوشت:
«عبدالله رییســی رتبــه دو کنکور  ،۹۷رشــت ه آموزش عربی
دانشگاهفرهنگیانزاهدانراانتخابکردهاست.جزفقروآینده

نامطمئن و عدم امنیت شغلی و وجود فساد و پارتی فراگیر ،چه
چیز یک نخبه را به چنین کاری وادار میکند؟»
کاربر دیگری به نام بهنام نیز در مورداو نوشت« :عبداللهرییسی
رتبه دو کنکور انسانی ،در کمال ناباوری دبیری عربی در زاهدان
قبول شد .عالوه بر هدایت تحصیلی نادرست ،این موضوع یک
نشانه است .این پسر از آینده کاری میترسیده و فقط هدفش
پیداکردن شغل بوده .زاهدان هم نزدیکترین دانشگاه و هزینه
تحصیل پایینتر از سایر جاها بوده».
کاربــران زیــادی نیــز از ســختیها و مشــکالت پیشروی
کنکوریها نوشتند .کاربری به نام حسین در اینباره نوشت:
«کنکورداشتهباشیوبخونیوتالشکنی،ولیهیچیدرنیای
یا اونی که میخوای نشه و فشار والدین رو هم تحمل بکنی ،اون
وقت انتظار ذهنی سالم و جامعه سالم رو هم باید داشته باشی؟
نه داداش ممکن نیست تحمل چنین فشاری ،ذهن سالمی
رو تحویلت بده ...بعد میگن چرا ایرانیا حالشون خوب نیست».
کاربــر دیگری به نام مجید نیز از عواقب توجهات بیش از حد
جامعه ایران به رشتههای پزشکی گفت و نوشت« :میخوان
از بچههای یه شهری تمجید کنند ،میگن پزشکی قبول شد!
ناخواســته هم ه کسانی که ادبیات ،هنر ،مهندسی ،زبان و...
قبول شدند رو نابود میکنید .حواستون هست؟»
در این میان ،اما برخی از کاربران از فرصتهای نابرابر داوطلبان
آزمونهای سراسری نوشتند .یکی از کاربران در این خصوص
نوشت« :به جز چند نفر اول سه رشت ه اصلی که احتماال نبوغ
باالیی دارن ،بقیه کسانی که رتبه خوبی میارن لزوما باهوشتر
و الیقتر از دیگران نیستن ،چون کنکور خصوصا در سالهای
اخیر ،بیشتر شبیه یک نوع مهارت با فرصتهای نابرابر هست
تا آزمون معتبر و واقعی».
برخی از کاربران نیز کمپینهایی را پیشنهاد دادهاند تا کسانی
که در کنکور امسال پذیرفته شدهاند کتابهای درسی خود را
به دانشآموزانی که توانایی خریــد این کتابها را ندارند اهدا
کنند .کاربــری به نام حمیدرضا با بهکاربردن هشــتگ «نذر
کتاب کنکور» در اینباره نوشت« :دوستان کنکوری که امسال

میروید دانشگاه ،بیایید کمپینی راه بیندازید و کتابهای تست
و کنکورتون رو بفرستید مناطق زلزلهزده کرمانشاه».
کاربر دیگری به نام حسین نیز نوشت« :هر ساله مبالغ بسیار
زیادی صرف خرید کتابهای کمکآموزشی برای کنکوریها
میشــه ،خیلــی از آنها وقتــی میروند دانشــگاه ،دیگه این
کتابها رو دور میریزن ،اما دانشآموزان زیادی هســتند که
چون توانایی خرید این کتابها رو ندارند یک سال دیگه پشت
کنکور میمونن .لطفا کتابهاتون رو از هر طریقی که شده به
اونها اهدا کنید».
کاربری به نام فهیمه میری نیز برای پذیرفتهشدگان امسال که
همرشته او هستند و توانایی خرید کتابهای درسی دانشگاه
را ندارند ،این طور نوشت« :حاال که جوابهاى کنکور اومده،
من یه تعداد کتاب رشــته حقوق دارم که براى دوره لیســانس
گرفته بودم و دیگه به کارم نمیاد ،اگر کسى حقوق ،قبول شده
و مىخواهد توى این گرونى کتاب نخره ،خبر بده که کتابها
رو توى تهران برسونم بهش».
کاربری به نام عماد ،اما با ارائه پیشنهاد مطالعه یک کتاب به
کنکوریهای امسال ،این نکته را یادآور شده که دانشگاه لزوما
تعیینکننده سرنوشت و آینده آنها نیست .او در این خصوص
نوشــت« :نتایج کنکور سراســری اومد و به همــه اونایی که
قبول شــدن تبریک میگم .پیشنهاد میکنم کتاب «امکان»
(سی کار که به جای دانشگاه رفتن یا مسافرکشی میتوان کرد)
رو بخونید تا یه مقدار دید بهتری نسبت به زندگی و دانشگاه پیدا
کنید.شایدپذیرفتنشسختباشه،امادانشگاههمهچیزنیست
و لزوما مسیر زندگی شما رو تعیین نمیکنه».
کاربر دیگری به نام ســمانه نیز در اینباره نوشــت« :میبینم
بچههــای کنکوری خیلی ناامیدن .رتبه  ۲۳کنکور شــدم .با
ذوق رفتم دانشــگاه و فکر میکردم قراره پرتاب شــوم سمت
آرزوهــام ،ولی همون ترم یک ،فهمیدم دانشــگاههای ایران
کال فــرق چندانی بــا هم ندارن و تفاوتشــون فقط تو کیفیت
درســی دانشجوهاســت .زندگیتون رو خودتون میسازید نه
دانشگاهتون».
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دآتیهنوراآنالینبخوانید
هرهفتهمیتوانی 

محرم؛ ماه آزادی و آزادگی
پرچمهای عزا برافراشــته شــده .در هر کوی
و گذر ،بیرقی ســیاه ،نقش بســته .روی دیوار
ادارهها و مراکز دولتی و مغازهها و تیرهای برق.
ماشینها هم با رنگآمیزی و نوشتن نوحهها و
شعارهایمذهبیبهاستقبالماهمحرمرفتهاند.
ماه عزای حسینی ،ماه پیروزی خون بر شمشیر
و مــاه آزادی و آزادگی .حادثــهای که با گذران
روزگار بسیار و گذشت قرنها ،سینهبهسینه و
نسلبهنسل به ما رسیده و بزرگداشتش همیشه
مثل روز اول تازه و پرشور برگزار میشود .عالوه
بر سیاهپوششدن شهر ،صدای نوحه و مداحی
از هر ســو به گوش میرســد .در هر خیابان و
کوچهای ،بســاط نذری و پذیرایی از عاشقان
امامحسین(ع) برپاست .ساختمان ما هم مثل
بقیه جاهای شــهر مانند سال قبل ،به همت
حاج علی و بقیه دوســتان کارگر ،ســیاهپوش
شده .ساختمانی که دیگر دارد بهروزهای پایانی
ساختوســازش میرسد .سال قبل بیرقها و
پرچمهاییاحسین(ع)رارویستونهایخالی
ب کرده بودیم .اما امســال روی دیوارهای
نص 
ب شــدهاند .دیروز یکباره هوای شهر
آن نص 
توفانی شد و باد شدیدی آمد .خیلی از پرچمها
و پارچهنوشــتهها را جابهجا کرد .عصر که شد،
ن هم
همه ،کاری برای انجام دادن داشتند .آ 
درستکردن دوباره پرچمها بود .امین مسئول
مرتبکردن پارچههای نصبشــده ساختمان
ما شد .به قول خودش ،سالهاست که خادم
مسجد روستایشان است و در این کارها تجربه
زیادی دارد.
مثل همیشــه که برای صبحانــه کارگری دور
هم جمع میشــویم ،صحبتهای بچهها در
مورد محرم و مراسم عزاداری ساالر شهیدان
است .هر کدام از دوســتان کارگر ،در محله و
ده و دیار خود ،در مساجد و حسینیهها مشغول
فعالیت و خدمت به عزاداران هستند .هر کس
میخواهــد با تعریف از کیفیــت بهتر پذیرایی
و برپایی عزاداری مســجد و حسینیه خود ،از
بقیه جلو بزند .تعریفکردن از مداح و جمعیت
ســوگوار و نوع ســینه و زنجیرزنی عــزاداران،
از بحثهایــی اســت که بین دوســتان کارگر
مطرح میشــود .از غذاها و خوراکیهایی که
به مهمانهایشــان میدهند ،حرف میزنند و
خالصه هرکدام بهنوعــی میخواهند از بقیه
بهترجلوهکنند.تذکرمیدهمکهبایدحواسمان
باشد که برپاکردن مراســ م پرزرقوبرق ما را از
روح اصلی محرم دور نکند .نباید ریختو پاش
کنیم آنهــم در روزهایی که از نظر اقتصادی
در شرایط مطلوبی به سر نمیبریم .میتوان با
برنامهریزی بهتر ،بخش زیادی از آن را صرف
امور خیریه و رســاندن آن به دست نیازمندان
کرد که اجر و ثواب بیشــتری دارد .امیدوارم در
فضای عزاداریهای آنچنانی ،از اهداف قیام
امامحسین(ع) غافل نشویم .آزادی و آزادگی،
انفاق ،دستگیری از نیازمندان وظلمستیزی و
داشــتن عدالت و انصاف را سرلوحه کار و فکر
خودمان قرار دهیم.

