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علیرضا پاکدل

صدوهفده سال از تولد صادق هدایت گذشت

نویسندههمهفنحریف

یاد

اسدهلل امرایی
مترجم

نیاز داستاننویسی امروز به هیجان و تعامل

نهمیــندورهجایــزهادبــیهفــتاقلیــم،هفتماســفندماه
ســالجاریبــامعرفیآثــاربرگزیــدهدردوبخــشمجموعه
داســتانورمــانبهکارخودپایــانمیدهــد.داوریایندوره
از جایزه را در بخش مجموعه داســتان ،علــی خدایی ،ناهید
طباطبایی و هــادی نودهی و در بخش رمــان ،صمد طاهری،
رضازنگیآبادیوحسنمحمودیبرعهدهداشتهاند.

از من درباره ارزیابیام از رمانهایی
کــه در داوری جایــزه هفــت اقلیــم
چالش روز خوانــدهام پرســیدید .نکتــهای کــه
همین ابتــدا باید بــر آن تأکید کنم
ایــن اســت کــه مــن تنهــا آثــاری را
خوانــدهام که از ســوی دبیرخانه به
دستم رسیده است .بنابراین داوری
حسن محمودی
و ارزیابی من تنها نسبت به مقایسه
نویسنده
ایــن کتابهــا بــا یکدیگــر اســت.
و منتقد ادبی
نمیدانم،البددرمرحل هماقبلنیز
گزینشی انجام شده است و شاید برخی آثار نیز در این جایزه
شرکت داده نشدهاند .بنابراین داوری در چنین وضعیتی به
مثابه نظر دادن بین تعدادی محدود اثر است .چیزی که با
نگاهیکلیبهاینکتابهامیتوانفهمیدروندرماننویسی
ایرانــی معاصر در دهه نود اســت .رمانهای خوبی نوشــته
میشــود و خوشــبختانه آثار خــوب دیگری هم هســتند که
خارج از روند جایزهها خوانده میشــوند ،آثاری که شاید در
داوری جایزهها حضور نداشــته باشند و قبل از هر چیزی در
افکار عمومی برنده میشــوند که از آنها اســتقبال میشود.
نکتهای که در این بین نباید فراموش کرد این است که اقبال
بــه یک رمان را نباید تنها در تعداد نســخههایی که خوانده
توجو کرد بلکه بایــد نگاهی فراتر داشــت و
میشــود جســ 
میزان اثرگذاری آنها در بین مخاطبان را دید .به عقیده من
داســتان نویس ایرانی کارش را آنطور که باید بلد است و تا
آنجا که فرصت و مجالش را دارد ،خوب مینویسد .در بین
آثاری کــه برای این داوری خوانــدم کتابهای خوبی یافتم
کــه به دیگران پیشــنهاد خواندن آنهــا را میدهــم .در واقع

یکــی از مهمترین کارهای داوری هم همین اســت .داوران،
بنابرمعیارهایــی که دارنــد از میان کارهایــی که میخوانند،
تعــدادی را انتخاب و پیشــنهاد میدهند .تمــام رمانهایی
کــه بــه مرحله نهایــی جایزه هفــت اقلیــم راه پیــدا کردند،
پیشــنهادهایی برای خوانده شــدن هســتند .اما در پاسخ به
اینکه در بررســی آثار مذکور ســاختارو ســبک ادبی نویسنده
غلبه داشــته موضوع سؤالی اســت که چندان به آن اعتقاد
نــدارم ،چرا که هرگز نمیتــوان این دو را از یکدیگر جدا کرد.
اگر دیدید ساختار رمانی به گونهای دیگر خودنمایی میکند
و موضوعش دلچسب نیست ،رهایش کنید .هیچ اثر خوبی
را پیدا نمیکنید که ساختار خوبی داشته باشد و موضوعش
بد باشد یا برعکس .ساختارهای کلیشه و نخنما شده و کپی،
حرفشان هم به دل نمینشــیند و کهنهاند .در این دوره از
جایزه هفت اقلیم ،هر کدام از کارهایی که به مرحله نهایی
رســیدهاند ،قابــل اهمیــت و توجه بودند .به نظــرم رمانها
امروزه مهمترین و عمیقترین رســانه هستند که میتوانند
روشــنگری کنند و آگاهی بدهند و ســندی باشــند بر زندگی
ایــن روزگار .امــا دربــاره اینکــه در میان همین تعــداد رمان
بررسی شده جوانترها گوی سبقت را ربودهاند یا نویسندگان
پیشکسوت باید بگویم که در رماننویسی باید همیشه جوان
و پخته بود .آنهایی که این دو ویژگی را با هم دارند ،شاهکار
خلق میکنند و آنها که در جوانی پخته نیستند ،سیاه مشق
دارند و بعد هم که پخته میشوند دیگر جوان نیستند دیگر.
با این حال یکی دو کتابی که امتیاز بیشتری آوردند از اتفاق
متعلق به نویسندگانی است که جوانهای پختهای هستند
و جهان را عمیقتر در نوشتهشان بازتاب میدهند.اما نکته
آخــر به میزان اثرگــذاری جوایز و رویدادهــای ادبی در زمان
حاضــر باز میگردد ،به گمانم اثرگذاری جایزههای ادبی به
وقتی بازمیگردد که آثار منتخب و به عبارتی پیشنهادهای
آنها مورد توجه قرار بگیرد .حاال درباره جایزههای خصوصی
کــه از حمایتهــای کالن نفتی برخــوردار نیســتند ،این امر
بیشــتر صــدق میکنــد .داستاننویســی مــا امروزه بشــدت
توگوست و جایزهها مجالی برای
نیازمند شور و هیجان و گف 
همین چیزها فراهم میکند.

مدیر کل دفتر موسیقیدرباره بلیت
فروشی جشنواره موسیقی فجر
توضیح داد.

این تهیهکنندهاز شفاف نبودن
قوانین شورای صنفی نمایش
انتقاد کرد.

صــادق هدایت ۲۸بهمن ســال ۱۲۸۱در تهــران به دنیا آمد و بعدهــا به یکی از
نویســندگان،مترجمانوروشــنفکرانسرشــناسایرانیتبدیلشــدکــهآوازه
آثارشهمانزمانازمرزهایجغرافیاییایرانبیرونرفتورمانیمثل«بوف
کور»توانستمعرفداستاننووالبتهتازهپاگرفتهایرانیباشدکههدایتیکی
از بنیانگذاران آن بود .بعد از جمالزاده ،هدایت ،بزرگ علوی و صادق چوبک
بودند که پرچمداران داستاننویســی نویــن ایرانی لقب گرفتنــد و آیندگان را
وامدارهرآنچه نوشــتندکردند.اگر چهرمان «بوفکور»هدایتمشــهورترین
و البته درخشــانترین اثر ادبیات داستانی او و ادبیات داستانی معاصر ایران به
حساب میآید اما هدایت نیز ،مثل بســیاری از همدورهایها و همقطارانش در
ترجمهوتحقیقیدطوالییداشتوکارهایارزشمندیازخودبهجاگذاشت.
هدایتکهزبانپهلویمیدانستآثاریازمتونکهنایرانیمانندزندوهومن
یســن ترجمه کرد و به مــدد دانش زبان فرانســهاش آثاری از آنتــوان چخوف و
فرانتسکافکاوآرتورشنیتســلروژانپلســارترراهمترجمهکردوازآثارکســی
مثلکافکابســیارالهامگرفتومیشــودنزدیکیوقرابتبسیاریبینایندو
نویسنده دید .صادق هدایت ۱۹فروردین سال ۱۳۳۰در پاریس خودکشی کرد و
چندروزبعددرقطعه ۸۵گورستانپرالشزبهخاکسپردهشد.

مجالی برای گفتوگو از دریچه جایزههای ادبی

محمد اللهیاری :بلیت جشنواره موسیقی
گران نشده است
همواره قیمت بلیتهای جشنواره موسیقی فجر حدود
 ۲۰درصد نسبت به کنسرتهای معمولی ارزانتر است.
امسال در برخی ردیفها به عنوان مثال اگر قیمت
بلیت  ۴۰هزار تومان بوده حدوداًبه  ۵۰هزار تومان
افزایش پیدا کرده است و در برخی سطوح نیز
نسبت به سال گذشته تغییری ایجاد نشده است.

هدایــت در دورهای زندگی کرد که نویســندهها
همهفنحریــف بودنــد و اگــر نگاهی به لیســت
نویســندگان و اهالی فرهنگ آن دوره بیندازیم
با این ویژگی عمومی روبهرو میشــویم که آنها
صرفــاً در یک رشــته و یک فن ،قلــمنمیزدند
و مثــل حکمــای قــرون پیــش از خــود ،در امور
دیگر نیز دســتی داشــتند که از آنها چهرههایی
جامعاالطراف میساخت.

شاید ترجمه شاملو از لورکا یا هدایت از سارتر و
کافکا ،ترجمههای عین بهعین و دقیقی از زبان مبدأ
نباشند ،اما ترجمههای دلچسب و شیوایی هستند
که امضای خاص خود را دارند و ما امروز کافکا را با
هدایت و لورکا را با شاملو میشناسیم
بهعنوان مثال کســانی مثل شاملو ،آلاحمد و ...هم نویسنده،
هــم مترجــم و هم محقق و پژوهشــگر بودنــد و اتفاقاً در
همه این حوزهها نیز به ســبب اشــراف ،ســواد و بینش
خوبــی که داشــتند خــوش درخشــیدند و آثــاری قابل
توجــه و مانــدگار از خود به یــادگار گذاشــتند .امروز ما
کمتر شــاهد چنین مســألهای هســتیم و ایــن موضوع
برآمده از شــرایط خاص تاریخی ،اجتماعی و سیاســی
آن دوره بــود و طبیعی اســت که امروز مثــل آن روزگار
نباشــد و هر دورهای ثمره و حاصل بروز و ظهور اتفاقات
همان دوره است .صادق هدایت در ترجمه هم بسیار کار
کرده بود و آثار شاخصی را ترجمه کرد از قبیل آثار کافکا که
روی خود او هم تأثیر بســیاری داشت و این تأثیر را میتوانیم
در خالل آثار او بازشناسی کنیم.
ترجمههــای هدایت ،مانند بســیاری از ترجمههــای دوره خود،
بیــش از آنکه ترجمه باشــند ،تألیف هســتند و برآمده از ذوق
ادبی مترجم.
این مســأله نیز بســیار طبیعی اســت و ما در مورد شاملو و

خون گرم قلم صفدر تقیزاده در رگهای ادبیات نسلی به یاد ماندنی

نماینده یک نسل کمنظیر

ترجمه چیســت؟ آیا تنها برگرداندن واژهها از زبان
تکنگاری
مبــدأ بــه زبــان مقصــد اســت .یکــی از ویژگیهــای
ترجمــه خوب آن اســت که دل مخاطــب را برباید.
ستون دوشنبه
ترجمههای صفدر تقیزاده ازجمله آثار شاخص در
ادبیات ایران به شــمار میآید .مترجمی که نهتنها
در برگردان آثار از انگلیســی به فارسی بلکه ترجمه
فارسی به انگلیسی نیز ذهن و قلم توانایی دارد.
او از نسل مترجمانی همچون نجف دریابندری
خسرونشان
و محمدعلی صفریان اســت که بدون شک نسلی
مدیر فرهنگی
کمنظیر در ادبیات ایراناند .باید ســالیان ســال به
انتظار نشست تا همانند آنها در عرصه ادبیات این سرزمین پدیدار شود.
نخســتین بار او را در جشنواره فیلم آبادان دیدم .باوجوداینکه سالها
از آبــادان رفتــه بود امــا خونگرمی مردمان این منطقــه در وجودش موج
میزد .با دیدن ســینما نفت خاطرات خوش قدیم و لذت تماشای فیلم
در آن ســینما در دلش زنده شــد و گفت« :آن زمان در این شهر  ١٩سینما
وجود داشت که مهمترین آن سینما نفت بود و در طول هفته حداقل دو
یا سه فیلم انگلیسی و امریکایی به زباناصلی نمایش میداد.
آنهــا همزمان در امریــکا و انگلیس نمایش داده میشــد .ما
بهصــورت دائــم ایــن فیلمهــا را میدیدیــم و این امــر تأثیر
فوقالعادهای در یادگیری زبان انگلیسی ما داشت».
بــا ناصــر تقوایــی کــه ســالیان درازی اســت ارادت و عالقه
بســیاری به هم دارند در خیابانهای آبــادان راه میرفتند و
از خاطــرات خــود میگفتند .من هــم بافاصلهای
اندک از آنها قدم میزدم تا مزاحم خلوتشــان
نباشــم .دو نفر از ســتونهای ســینما و ادبیات
ایران در کنار یکدیگر گام میزدند و از گذشــته
و حال میگفتند .تقــیزاده درباره زندگیاش
در آبادان میگفت« :من در آبادان به ســال
 1311متولــد شــدم .تحصیــات ابتدایی را
در مدرســه فرهنگ آبــادان گذراندم .بعد
بــه دبیرســتان رازی رفتم و یکی دو ســالی
در دبیرســتان رازی بــودم و ازآنجــا پــس از
گذراندن امتحانی در آموزشگاه فنی آبادان به
تحصیــل ادامه دادم .اما در دبیرســتان رازی بود

که با دنیای هنر و ادب آشــنا شــدم .وقتی به دانشــکده نفت آبادان رفتم
با عالم دیگری آشــنا شدم .دبیران آنجا بیشتر دبیران انگلیسی بودند که
از طرف شــرکت نفــت به آبادان آمــده بودند .فضای حاکم بر شــهرهای
جنــوب بخصوص آبادان که ما در آن زندگی میکردیم ،فضایی مســاعد
برای فعالیتهای فرهنگی و هنری بود».
مدتــی بعــد دیدار مــا در اصفهــان بود هنــگام برگزاری جایــزه ادبی
اصفهــان؛ آنجــا هــم بهاتفــاق همســر و بانوی گرامــیاش آمــده بود که
همیشه بهرسم مهربانی در کنارش است در جایزهای که به همت علی
خدایــی عزیز وزنده یاد زاون قوکاســیان برگزار میشــد .آنجــا نیز درباره
داســتان کوتاه گفت«:یکی از ویژگیهای داستان کوتاه خوب آن است که
در همان بار اول خواندن ،دل خوانندهاش را برباید».
ترجمه چیســت؟ به گفته صفدر تقیزاده «یــک ترجمه خوب ادبی
ترجمــهای اســت کــه خواننده هنگام خوانــدن آن از هر یــک از جملهها
و پاراگرافهایــش لــذت ببــرد .همانطــور که وقتــی یک اثر داســتانی از
یک نویســنده خــوب میخواند لذت میبرد .در یــک ترجمه خوب یک
خواننــده اهــل میفهمد که ظرافتهای نوشــته اصلی بازآفرینی شــده
یــا خیر .خالقیتــی در ترجمه بهکاررفته یا خیر .همیــن ریزهکاریها
و تردســتیهای بــه کار گرفتهشــده در زبــان ترجمه اســت که آن
را بهصــورت یــک کار خالقه ادبــی درمیآورد .هرقــدر که قریحه
ذاتی مترجم قویتر باشد ،کیفیت زبان ترجمه دلنشینتر از کار
درمیآید .به نظر من همین قریحه ذاتی است که خالقیت هنری
و ادبــی میآفرینــد اما حاصل ترجمه مکانیکی کــه در آن بدون
زحمت فکری فقط به انتقال مفاهیم بســنده شــده
باشد ،غالباً خشک و بیروح است».
و همــه اینها مــرا به یــاد گفته ســیفاهلل داد
میاندازد که درگذر از خیابانی در آبادان با شــوق
و افتخــار میگفــت مــن همینجــا با چشــمان
خــودم کارگــری را دیــدم کــه کتابی را گشــوده
بــود و میخواند .اینگونه اســت که میتوانیم
بــه رمــز و راز کار نویســندگان و مترجمانی که
آثــاری پدیــد آوردهاند کــه هم آحــاد گوناگون
جامعــه میتواننــد با لذت آنهــا را بخوانند و هم
ایــن ویژگی رادارند که در حافظه تاریخی نخبگان یک
سرزمین ماندگار شوند پی ببریم.

ساختمان و مرکز چاپ و نشر مجله توفیق تخریب شد

عکس نوشت

تازهتریــن اثــر موســیقایی لوریــس چکناوریان
بهنام «مرثیــهای برای پــرواز  »۷۵۲بــا موضوع
جانباختگانهواپیمایاوکراینیمنتشرشد.
چکناوریــان دربــاره این اثر گفــت« :اتفاق تلخ و
غم انگیزی که برای هواپیمای اوکراینی افتاد من
را بســیار تحــت تأثیــرقــرار داد .بههمین جهت
تصمیــم گرفتــم این حس و حــال را بــه موزیک
تبدیــل کنم و تصــور میکنم یک معجــزه اتفاق
افتادکهاینچنینتوانستمدرمدتکوتاهیکاررا
بهمرحلهاجرابرسانم.وقتیموضوعرابادوست
و همراه عزیزم یارتا یاران در میان گذاشــتم او نیز
شــعر فوقالعادهای از ســعدی را پیشنهاد کرد که
مــننیزبااســتفادهازصدایخــوباینهنرمند،
تالش کــردم روی موســیقی از کالم هم اســتفاده
کردهوکاررابهمرحلهضبطبرسانیم».
«مرثیهای برای پرواز  »۷۵۲یک رکوئیم است.
قطعهای ارکســترال و آوازی که برای ســوگواری
یا رثای عزیزان از دســت رفته تصنیف میشود
و از مشــهورترین رکوئیمهــای تاریخ موســیقی
میتــوان بــه رکوئیــم ولفگانــگ آمادئــوس
موتزارت اشاره کرد.
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از نجابت شهر کم نکنیم

هفته نامه توفیق از سال  1302تا سال  1350چیزی
حدود نیم قرن شــبهای جمعه منتشــر میشد.
حرف روز
ساختمان این مجله هم که پاتوق طنزنویسهای
آن روزگار بود و نسلی از طنزنویسهای امروزی را
پــرورش داد ،مکانــی بود پرخاطره بــرای همه آن
چهرههایــی که روزگاری به این ســاختمان رفت و
آمد داشــتند .تخریب ســاختمان توفیــق ،در واقع
محمد بلوری
تخریب بخشــی از تاریخ مکتــوب و طنز معاصر و
روزنامهنگار
مطبوعاتی ایران بود که میراثی از گذشته را با خود
داشت .اینجا مرکز اولین چاپخانه رنگی بود که خود مجله توفیق را شامل
میشــد و تحریریــه هم به همانجا رفت و در واقع هــم مرکز چاپ بود و
هم مرکز نشر .مثل بسیاری دیگر از دوستان و همکاران مطبوعاتیام ،من
هم به این ساختمان رفت و آمد داشتم و با خسرو شاهانی ،فکور و ...که
در توفیق مشغول بودند و طنازی میکردند آنجا گپوگفت میکردیم.
سانسور در آن دوره بسیار شدید بود و قبل از ساواک محرمعلیخان
در شــهربانی بــود کــه وظیفــه سانســور را او بــه عهــده داشــت و اســتوار
بازنشســتهای بــود که به روزنامهها میآمد .بیشــتر مراجعات به همین
ســاختمان چاپخانه توفیق بــود و به خاطر حساســیتهایی که رژیم به
مســأله طنز داشــت مســلماً ســختگیریها هم در این حوزه بیشتر بود.
خوب یادم هســت که کســی نوشــته بود« :باد» به معنی پنچرگیری و...
سانســورچی گفتــه بــود منظور چیســت؟ زنــده باد یــا مرده بــاد؟ حتماً
منظورتان مرده باد شــاه اســت! پس نویســنده باید برود ژاندارمری .به
قول عربانی ،از بس این ساختمان نویسندگان طناز در خودش جا داده

بود که خود ســاختمان هــم آدم را به خنده میانداخت و تبســمی به
لب مینشــاند .توفیق ،مکتبی برای طنز و کاریکاتور بود که جوانهای
عالقهمنــد را از همه جای ایران دور خود جمع کرده بود و به آنها چیز
یاد میداد و همینها نســل به نسل طنزنویســی را ادامهدادند .امروز
چنین مرکزی ،که مثل دانشگاه عمل کند وجود ندارد و از طرف دیگر،
آنجا میتوانســت مرکز طنزنویسانی باشد که همچنان فعال هستند
و استعدادهای نو را دور هم جمع کند .تخریب چنین ساختمانهایی
باعــث میشــود کــه مــا از نجابت شــهر خــود کم کنیــم و نبایــد چنین
اتفاقی بیفتد .من از همه مدیران فرهنگی و مســئوالن در شورای شهر
و شــهرداری میخواهــم کــه توجهی ویژه به این ســاختمانها داشــته
باشــند ،چــون ایــن ســاختمانها ،نــه فقــط ســاختمانهایی قدیمی،
بلکه ســاختمانهایی با ریشــههای مهم فرهنگی هستند که میتوانند
مرکــزی باشــند برای رشــد و پرورش نســلهای جدید .نو شــدن نباید
مساوی با تخریب گذشته باشد.

چهرههای شاخص دیگر ادبیات معاصر هم این نکته را میبینیم.
شاید ترجمه شاملو از لورکا یا هدایت از سارتر و کافکا ،ترجمههای
عین بهعین و دقیقی از زبان مبدأ نباشند ،اما ترجمههای دلچسب
و شیوایی هستند که امضای خاص خود را دارند و ما امروز کافکا را
با هدایت و لورکا را با شاملو میشناسیم.
هدایــت همکاریهــای خوبــی با حســن قائمیــان هم داشــت و در
دورهای هــم ترجمــه و تقریظهایــی بــا هــم داشــتند که آثار بســیار
خوبــی از آب درآمد و هنوز هم خوانده میشــوند و ماندگاری خود
را حفظ کردند.
امروزه ،ما با دورهای طرف هســتیم که همه چیز
بســیار تخصصی شــده و هر کســی در رشــته و
حــوزهای تخصص دارد و بیشــک آن زمان،
رفتوآمــد بــه کشــورهای دیگر و نشســت و
برخاســتهای ادبــی بــا چهرههــای هنری
و فرهنگــی بــه رشــد و پیشــرفت جامعــه
فرهنگــی کشــور کمــک میکــرد و امــروز
زمانــهای اســت که همــه چیــزش مربوط به
دوره و شــرایط خودش اســت و نمیشود
امــروز بهدنبــال کســی مثــل هدایــت
گشــت و گفــت چــرا کســی دیگــر
مثل هدایت به دنیا نمیآید.
هدایتهــــــا محصــول
دوران خـــــــــــــــود
بـــــــــــودند.

دیــروز صبح برق بســیاری از مناطق
شهروند
شــهر تهــران و چند شــهر دیگر قطع
مجـــازی
شــد .خیلیهــا از این قطع سراســری
بــرق تعجــب کــرده بودنــد تــا اینکه
یگانه خدامی
ســخنگوی صنعت برق اعالم کرد با
توجه بــه برودت و ســرمای هوا و باال
هشتـگ
#قطعی_برق رفتن مصــرف گاز در کشــور متأســفانه
تعــدادی از نیروگاههایی که با ســوخت
گاز کار میکننــد بــا مشــکل تأمیــن ســوخت مواجه شــدهاند و
خاموشــیهای اضطراری ناشی از محدودیت سوخت نیروگاه
هاســت و بــرای پایدار نگه داشــتن شــبکه برق بســیار ضروری
است.
از لحظههــای اول کاربــران اعــام میکردنــد بــرق منطقــه
محــل کار یا سکونتشــان قطع شــده و از مشــکالتی کــه با این
قطعی برق پیدا کردهاند مینوشتند .وقتی هم دلیل خاموشی
اعالم شــد از این مینوشتند که دلیل به نظرشان عجیب است
و حتــی باورش نمیکردند« :برق قطع شــده و تلفن اداره برق
هم یکســره بوق اشــغال میزنه« ،».منطقه  ۴دو ســاعت و نیم
بــرق قطــع بود نکته جالب اینجاســت شــماره  ۱۲۱خرابی برق
هــم از کار افتــاده بود!»« ،یه روز من دســتم پر بــودا برق قطع
شــده ،بــرق اضطــراری هم قطــع بود .نتیجــه اینکه بــا این ریه
ناقــص بیســت دقیقهســت نمیتونــم  7طبقــه رو بیــام بــاال،».
«بــرق نصف تهران قطعه اینترنت هم که از صبح واویالســت
از بــس قطــع و وصــل شــده»« ،چــرا اینقــدر گاز زیــاد مصرف
میکنیــد که بــرق قطع میشــه؟!»« ،برق منطقههــای ۶-۸-۷
اینا قطع شــده سراســری و ما از  ۹صبح برق نداریم گوشــیمم
شــارژ نداره»« ،من میدونم کرونا اومده اینا برق رو قطع کردن
مــردم نفهمن (جدیدتریــن تحلیل تاکســیرانی)»« ،با شــروع
جلســه دفاع خواهرم ،برق قطع شــد! جالبه تو جلســه دفاع از
خواهر مــن به قدری
پروپوزالــش هــم برق قطع شــد ولــی این
ِ
خونســرده که حد نــداره ،میگه پیش میاد دیگــه ،همینطوری
ارائــه مــیدم»« ،میگــن گاز زیاد مصــرف کردید بــرق رو قطع
کردیــم ...آقــای رئیــس دســتت درد نکنــه ماها شــمع روشــن
میکنیم شــما نگران نبــاش« ،»...خیلی جاها برق قطع شــده
اردبیل هم قطع شــده بود .میریم به عصر یخبندان»« ،دوباره
مردم مقصر شناخته شــدند!»« ،چرا برق نداریم؟ االن سرکار
حوصلمــان پوکید .نزدیک مطهری کســی هســت یــه نیم کیلو
بــرق بهمون بده»« ،وقتی دوســاعت برق میــره به تبعش آب
قطع میشــه ،رادیاتورها هم خاموش میشــه ،ماشــین هم به
خاطــر ریموت پارکینــگ همونجا میمونه؛ در یک کالم رســماً
فلج میشــی ،قبالً آب و گاز ســرجاش بود دیگه!»« ،سخنگوی
صنعــت بــرق گفتــه مصــرف بیــش از انــدازه گاز ،علــت قطع
بــرق در اســتان تهران و اســتانهای شــمالی کشــوره .یه لحظه
آب کــم مصــرف کنید تلفنا قطع نشــه امروز خیلــی کار دارم»،
«زنگ زدیم اداره برق خانمه میگه از  9:30خیلی جاها قطعه
بهخاطــر بــاال رفتن مصرف برق ،هوا خیلی ســرده! گیر آوردید
مــارو؟»« ،از وضعیــت «اگــه اینترنــت نداریــم ،عوضــش برق
داریــم» بــه وضعیت «اگه بــرق نداریم ،عوضش هــوا داریم»
تغییر وضعیت دادیم».

