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ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ،ﮐﺎر از دﻋﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ!
ﺑﺮای اھﺎﻟﯽ و دوﺳﺘﺪاران ﺗﺌﺎﺗﺮ ،ﻓﻘﻂ اﺳﻢ
ﺧﺎﻟﯽ »ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ« اوﻧﻘﺪر ﮐﺸﺶ داره ﮐﻪ
ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮﺿﻮع و ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺮا اونھﺎ
رو ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺑﮑﺸﻮﻧﻪ و وﻗﺘﯽ ﭘﺎی ﻋﻠﯽ
ﺳﺮاﺑﯽ ،آﯾﺪا ﮐﯿﺨﺎﯾﯽ ،ﺑﺎران ﮐﻮﺛﺮی و ﭘﯿﻤﺎن
ﻣﻌﺎدی ھﻢ وﺳﻂ ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ دﯾﮕﻪ ﺷﮑﯽ
ﻧﻤﯽﻣﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر )ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ

ﯽﺑﻮﻘﻌﯾ ﺪﻤﺤﻣ  /غورد و ﯽﻟﺎﺴﮑﺸﺧ

ھﻢ اﺟﺮا ﺷﺪه ﺑﻮد( ﺧﻮب و دﯾﺪﻧﯽ ﺑﺎﺷﻪ.
اﯾﻦ ﺷﺐھﺎ ﺗﻮی ﺗﻤﺎﺷﺎﺧﺎﻧﻪ )اﯾﻦ ﺗﻤﺎﺷﺎﺧﺎﻧﻪ ھﻢ از اون اﺳﻢھﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎھﺎش رﻓﯿﻖ ﺷﺪ و
ﻧﻤﯽدوﻧﻢ ﭼﺮا ﻣﻦ رو ﯾﺎد ﺣﺎﺟﯽ ﻓﯿﺮوز ﻣﯿﻨﺪازه!( ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ و دروغ اﺟﺮا ﻣﯿﺸﻪ .ﻧَﻤﺮدﯾﻢ و ﺧﻼﺻﻪ ﯾﻪ
ﮐﺎر ﺧﻮب ،ﺗﻮی ﺗﻤﺎﺷﺎﺧﺎﻧﻪی اﯾﺮاﻧﺸﮫﺮ دﯾﺪﯾﻢ .ھﺮﺑﺎر ﮐﻪ اوﻧﺠﺎ رﻓﺘﻢ ﺑﻌﺪ از دﯾﺪنِ ﻧﻤﺎﯾﺶ ،ﺧﻮدم رو ﻟﻌﻦ
و ﻧﻔﺮﯾﻦ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺎز ھﻢ ﺧﺎم ﺷﺪم و ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺷﯿﮏ و ﭘﯿﮏ ﺗﺎ ﯾﻪ ﮐﺎر و اﺟﺮای ﺑﺪ
ﺑﺒﯿﻨﻢ ﮐﻪ اﻧﮕﺎری ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮدم ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦھﺎی ﺧﺴﺘﻪی ﺗﺌﺎﺗﺮﺷﮫﺮ! ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻄﻮر دﯾﻔﺎﻟﺖ ،ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﺑﺎﺷﯽ ﺗﻮی اﯾﻦ ﺗﻤﺎﺷﺎﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮاره ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺪ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﻣﮕﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﻋﮑﺴﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺸﻪ.
ﭘﯿﻤﺎن ﻣﻌﺎدی ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ )ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﯿﻠﯽھﺎ( از ﻟﺤﺎظ ﮐﻤﯽ ،رزوﻣﻪی ﮐﺎری ﭘُﺮ و ﭘﯿﻤﻮﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ
ﻧﺸﻮن داد ﮐﻪ ﺗﻮی اﺟﺮای اوﻟﯿﻦِ ﮐﺎر زﻧﺪه و ﻧَﻔﺲﺑﻪﻧﻔﺲ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯽ ھﻢ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده .ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ ﮐﻪ
ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﯿﻠﻤﻨﺎﻣﻪھﺎش از »درﺑﺎر اﻟﯽ« ﺷﺮوع و ﺑﺎ »ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﺎدر از ﺳﯿﻤﯿﻦ« اداﻣﻪ داﺷﺖ و
ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﻮﻧﺪ و دﯾﺪ اوﻟﯿﻦ ﮐﺎر ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ اﯾﻦ ھﻨﺮﻣﻨﺪی ﮐﻪ ﻧَﻪ ﻗﺪ رﺷﯿﺪی داره و ﻧﻪ رﯾﺨﺖ و
ﻗﯿﺎﻓﻪی ھﺎﻟﯿﻮودی و ﭼﺸﻢھﺎی آﺑﯽ و ﻣﻮھﺎی ﺑﻮر وﻟﯽ ﻧﺸﻮن داده ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻮﻧﺪن و ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪن در
ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﺗﺌﺎﺗﺮ ،اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﻪ ،ﭼﯽ از آب در ﻣﯿﺎد.
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وﻗﺘﯽ ﺑﺮوﺷﻮر و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت »ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ و دروغ« رو ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ
و ﺧﻂ ﻣﯿﺨﯽ و ﺟﻤﻠﻪای از دارﯾﻮش ﯾﺎ ﮐﻮروش! ﮐﻪ:

»اھﻮراﻣﺰدا اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ را از دﺷﻤﻦ ،از ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ،از
دروغ دور ﺑﺪار« ﺗﻮﻗﻊ داری وﻗﺘﯽ ﭼﺮاغ روﺷﻦ ﻣﯿﺸﻪ روی
ﺻﺤﻨﻪ ﯾﻪ ﺳِﺮی ﺳﺮﺑﺎز ﺑﺎ ﻧﯿﺰه و ﮐﻼھﺨﻮد و ﺳﭙﺮ ،ﺗﻮ ھﻤﻮن
ﻣﺎﯾﻪھﺎی ﺳﺮﺑﺎزھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﮏ ﺷﺪن روی ﺳﺘﻮنھﺎی
ﺗﺨﺖﺟﻤﺸﯿﺪ ،ﺑﺒﯿﻨﯽ .وﻟﯽ ﭘﯿﻤﺎن ﻣﻌﺎدی ھﺴﺖ ﺑﺎ ﻟﭗﺗﺎپ و
ﻋﻠﯽ ﺳﺮاﺑﯽ و ﺑﺎران ﮐﻮﺛﺮی از ھﻤﯿﻦ آدمھﺎی اﻣﺮوزی ﮐﻪ
ھﻨﻮز دارن ﺳَﺮ ﺑﺎزی ﻓﻮﺗﺒﺎل ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ و اﺳﺘﻘﻼلِ ھﻔﺘﻪی
ﻗﺒﻞ ﮐُﺮی ﻣﯽﺧﻮﻧﻨﺪ .آدمھﺎ ،ھﻤﻪ از ﺟﻨﺲ ﺧﻮدﻣﻮن
ھﺴﺘﻦ .ﺑﺎ دﻏﺪﻏﻪ و ﻣﺸﮑﻼتِ زن و ﻣﺮد ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺪرنِ
اﻣﺮوزی ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ و ھﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻪ ﻧﺸﻮن داده ﮐﻪ
ھﺮ دو ﺟﻨﺴﯿﺖِ زن و ﻣﺮد و ﻧﻮع ﻧﮕﺎه و ﻣﺸﮑﻼتﺷﻮن رو
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻪ.
ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﻧﺘﻮﻧﺴﺘﻢ اون ﺗﮑﺮار دﯾﺎﻟﻮگھﺎی ﭼﻨﺪ ﺑﺎره
ﻧﻤﺎﯾﺶھﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ رو ﮐﻪ ﺣﺎﻻ دﯾﮕﻪ ﺧﯿﻠﯽ ھﻢ داره ﮐﻠﯿﺸﻪ ﻣﯿﺸﻪ و ﻣﯿﺮه ﺗﻮی ﻣُﺦ رو ﺑﻔﮫﻤﻢ
وﻟﯽ اﯾﻦﺑﺎر ھﻢ ﮐﺎرﮔﺮدان ﻧﺸﻮن داده ﮐﻪ از ﺧﻼﻗﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮرداره و اون ﺳﺎﯾﻠﻨﺖ ﺷﺪن و ﮐِﺶ
اوﻣﺪن دﯾﺎﻟﻮگھﺎ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺗﻮﻧﺴﺘﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺤﺪودﯾﺖھﺎی زﺑﺎﻧﯽ روی ﺻﺤﻨﻪ رو ﺑﭙﻮﺷﻮﻧﻪ .در ﮐﻨﺎر
ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺎﺳﻦ ﮐﺎر ،ﺑﻪﻧﻈﺮم ﺑﺎران ﮐﻮﺛﺮی ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻼﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮب ﺑﺎزی ﮐﺮدن داره وﻟﯽ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ
دﯾﮕﻪ اوﻧﻘﺪر ﺧﻮب ھﺴﺘﻦ ﮐﻪ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎزی ﺿﻌﯿﻒِ ﺑﺎران ﺑﻪﭼﺸﻢ ﻣﯿﺎد.
اﮔﻪ ھﻨﻮز ﻋﻼﻗﻪی ﻣﻮﻧﺪه ﺑﻪ ھﻨﺮ و دﻟﯽ ﺑﺮای زدن ﺑﻪ ﺷﮫﺮ و دود و ﺗﺮاﻓﯿﮏ» ،ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ و دروغ« رو
از دﺳﺖ ﻧﺪﯾﻦ .ھﺮ ﭼﻨﺪ وﻗﺘﯽ روی ﺑﺮوﺷﻮر و ﮐﻨﺎر ﺧﻂ ﻣﯿﺨﯽ و ﺧﻮاﺳﺘﻪاﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﺮان از

اھﻮراﻣﺰدا داﺷﺘﻪ ،اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ رو ھﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ» :ﻣﺎدر ﺧﺮﮔﻮش ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﻣﯽﮔﻪ :ﺧﺐ ﺣﺎﻻ ﺑﯿﺎ اﯾﻦ
ھﻮﯾﺞ رو ﺑﺨﻮر «.دﭼﺎر ﺗﻀﺎد ﻋﺠﯿﺒﯽ ﻣﯿﺸﯽ! وﻟﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﻌﺪ از دﯾﺪن »ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ و دروغ«
از ﺧﻮدﺗﻮن و اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ راﺿﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﻮد.
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  K1در ﺳﺎﻋﺖ  | 9:2ﻟﯿﻨﮏ |
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