چگونه برای خودمان
بچه مردم شویم؟
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مصاحبه های شغلی با آن استرس عجیب
تجربه برزخی همه ماست تا تبدیل شویم
به بچه مردم کسی که شغل خوبی دارد

معروف ترین منتقد سینما و
استفاده از پلوپز
زهرا گودرزی

تمام فعاليتهای آن چند ســال دانشجويی را جا
داده بودم توی يك زونكن زردرنگ و نشسته بودم
روبهروی مرد مســنی كه در حــال ورق زدن افتخاراتــم بود .به لطف
مصاحبههــای زياد كاری پيــش از اين ،میتوانســتم تمــام حركات
شــخص مقابــل را پيشبينــی كنــم و حتــی مهــارت الزم را هــم در
جوابدادن به ســواالت روتين كســب كرده بودم .مثال داشــتن يك
لبخنــد قدرتمند یــا زاويه بــه راســت و چپ بــودن لبخنــد و چگونه
جمعشدن گونهها ميتواند بيانگر اعتمادبهنفس باشد .در يكی از
مصاحبههایكاريام،آنقدردرگيرتنظيمكردنزاويهلبخندمشده
بودم كه متاســفانه حالت چشمهايم از دســتم در رفت و درنهايت به
دلیل چپ ديده شــدن آنها جواب گرفتم كه ترجيح شــان داشــتن
ط عمومــی اســت .در مصاحبه
كارمنــدی آراســتهتر در بخــش رواب 
بعدترش هم طوری تمام اجزای صورتم را تنظيم كردم كه قدرتمند و
آراسته ديده شود اما خب در عوض قدرت تكلمم را از دست دادم!
با تمام تجــارب كسبشــدهام در مصاحبهها و بعد از رد شــدنهای
پیدرپی ،حاال با جوابهای چكيده و يك صورت مناسب ،روبهروی
مرد مسنی نشسته و مطمئن بودم كه در هشــت جمل ه بعدیاش به
صورت محترمانــهای ردم خواهد كرد .يعنی با يــك لبخند و با تكان
دادن ســرش با شــرافتمندانهترین شــكل ممكن میگويد« :بعد از
بررسی با شما تماس خواهيم گرفت».

اگرچه از همان ابتدا هم دستگيرم شد نه رشت ه تحصيلیام و نه آن
زونكنافتخاراتمبهكاراينمجموعهنميآييماماقصدپاپسكشيدن
نداشتم .آزاردهنده است اگر در اطراف آدم بچههای مردمی وجود
داشــته كه بعد از فارغالتحصيلی ســريع وارد بازار كار شدهباشند.
آن شخص عينكزشــت تا آمد چيزی بگويد ،دســتم را نرم اما محكم
روی ميز كوبيدم و گفتم« :آقا! به من يك فرصت بدهيد  ،قول میدهم
پشيمان تان نكنم ».چشمهايش گرد شد و عينكش را درآورد و گفت:
«دخترجان وا ...من همين حاال هم پشيمان شدم كه تو اينجايی».
«نه ،من نمیروم ،بايد به من كار بدهيد ،من از پسش برمیآيم».
حاال كه فكر ميكنم ،دروغ است اگر بگويم میدانم شالوده جسارت
آنروزازكجاآبخورد.شايدتنهاتصمیمگرفتهبودمبههرقیمتیکه
شده است برای خودم بچه مردمی بشوم.
حكم آغاز به كارم زده شــد .شــغل شــريف بچه مردم بودن را شروع
كردم با تصور اينكه از يك جايــی به بعد قرار بر اين باشــد بخورم در
سر آنهايی كه بعد از درس و دانشگاه هنوز كار پيدا نكرده بودند .تا
اواسط همان هفته توی فاميل اســم در كرده بودم كه خوشبهحال
مردم با آن بچههای شان كه كارمند شدند.
همه چيز داشــت خوب پيش ميرفت و تا حدودی از شــغلم رضايت
داشتم كه دور ه قبل از كارمندی به من فهماند بچه مردم شدن آنقدر
هم كه من فكر ميكنم ،كار سادهای نيست.
بنا بر تصميــم اغلــب مجموعههــای اداري ،شــخص تــازهوارد بايد
دورهای را قبــل از ورود به كارمنــدی بهعنوان كارآمــوزی طيكند.

یادداشت

اين دوره را در طول تاريخ سيستمهای اداری تنها بهعنوان يك نقط ه
كور میشود ياد كرد .كارآموز موجودی است که هر چقدرهم بارش
باشد ،از نظر باالدستیهایش یک خنگ تمامعیار مازاد است که باید
دردانشگاهشراگلگرفت،بههمیندلیلاوبایددورهزیادیراجای
یادگرفتــن کار ،در آن نقطه كور و مكان پنهــان پرونده بایگانی کند.
دورهکارآموزیتنهاچيزیكهبهآدمنمیآموزد،كاراستامابعدازسه
ماه از شخص یک پروندهباز و بایگانیکن قهار میسازد که بهقطع در
ی به هیچکار نمیآید -مثل كاربرد انتگرال در زندگی
طول دوره کار 
روزمرهاست-مگراینکهازشانسوبختخوبیککارآموزبهتورآدم
بخورد و این سیکل ادامه یابد كه ادامه هم پيدا میكند.
تا اينجا فقط بچ ه مردمی شده بودم كه ســبب سوزاندن دل آن يك
عدهميشدمكههنوزبهاينشغلشريفدستپيدانكردهبودند.بعد
از اتمام اين دور ه و ورود به بخش باشكوه كارمندی ،قسمت متفاوت
مردممحیطهایاداری
ماجراتازهشروعمیشود.میبینیبچههای
ِ
با بچههای مردم تمام ادوار زندگیات فرق دارند .در اصل آنها ،از آن
عده نیستند که توسط والدین توی سرت بخورند.
ن بچههای مردم ،در ماهیت خودشــان بچههای خاصی نبودهاند
آ 
بلکــه بابایشــان و جایگاهــش آنهــا را متفــاوت از دیگــران نشــان
میدهد .آنها خط قرمز محيطهای ادارياند و هر آن ممكن است
به واسطهشــان دوام و حيات كارمندی آدم رو به انقراض پيشبرود.
درســت در همين وهله فهميدم تمام آموختههايم برای چگونه بچه
مردم شدن ،اشتباه بوده است.

طنز

نقشه گنج عروسیها!
تب تند عروسی گرفتن در باغ ها باعث شده است از مسیرهای عجیب
درجستوجوینشانیمراسمباشیم؛جاییدرناکجاآباد!
آنالی اکبری| داستان نویس

داغون را داغان نکنیم!

وقتیتعمیمافراطی باسردرآوردن ازدنیایادبیات،
پدریکاثر رادرمیآورد
پژند سلیمانی

۲

وقتی یک قاعد ه را در هرکجا به کار ببندیم ،آن را تعمیم دادهایم.
حاال اگر در جایی آن را به کار ببندیم که نباید ،میشــود تعمیم
افراطی .مثال ما واژه تهران را در محاوره میگوییم تهرون و یا باران را میگوییم
بارون اما آیا داغان درست و ادبی شده داغون اســت؟ خیر! این جا همان تعمیم
افراطــی روی داده اســت .همان کــه بایــد از آن پرهیز کــرد ودور مانــد .گاهی
ویراستاران یا نویسندگان برای فرار از شکستهنویسی دچار این تعمیم افراطی
میشوند.
رمانــی میخواندم از نویســنده شــهیر ایرانــی و مــدرس ادبیات که انتشــاراتی
بنــام آن را بــه چــاپ رســانده بــود .در آن از واژه داغــان بارهــا و بارها اســتفاده
شــده بود .البتــه چــون بــای ویراســتار کار نابلــد ،گریبان مــن را هــم گرفته و
به جــای مزمــزهای که نوشــته بــودم (که گویــا ویراســتار را یــاد چیپــس و پفک
میانداختــه) ،واژه مضمضــه را گذاشــته ،نمیتوانــم بــه قطــع و یقیــن ایــن
مســئله را متوجه نویســنده بدانم .چه بســا نویســنده گفته باشــد (داغــون) اما
ویراســتار داغتــر از آش تالش بــر بهبود متن و داســتان داشــته و چنیــن کرده.
به هرحال ،مطالعه بیشــتر میتواند هر کدام از ما را از این اشتباهات بری کند و
شرشان را از سرمان کم .حتی اگر نویسندهای باشیم که نام مان جا افتاده باشد
و به قول دوستی از آب و گل درآمده باشیم .هرچند هیچوقت نمیفهمم چگونه
میشود به عنوان یک نویسنده از آب و گل درآمد؟ نویسنده تا ابد توی همین آب و
گل میماند و تجربه میکند و مینویسد .میبرد یا شکست میخورد اما با شروع
هر داستان و رمان توی گل دست و پا میزند و این متن و داستان است که از آب و
گل در میآید و به ثمر مینشیند به درستی ،نه نویسنده .باشد که رستگار شویم.
پینوشت :داغان در برخی گویشها استفاده میشود که آن را میتوان به
عنوان گویش و لحن استفاده کرد.

رســیدن بــه باغهــای عروســی تبدیــل شــده بــه
ماجرایی مثل پیدا کردن گنج .از روی نقشه جلو می روی و
سعی میکنی نشانهها را پیدا کنی 2 :کیلومتر بعد از فالن آباد از الین کندرو
الهام» روی دیوار به سمت راست
حرکت کن ،بعد از دیدن نوشته «عشق من
ِ
بپیچ ،هفت قدم به سوی ماه کامل پیش برو ،از کنار الشه سگ زرد رد شو و
دو دور ،دور خودت بچرخ ،وارد خیابان فرعی که شدی از دست راهزنها
فرار کن و توی سومین کوچه از سمت چپ بپیچ تا انتهای کوچه برو و درهای
بسته بیپالک را بشمار ،به در سفید که رســیدی چراغها را خاموش کن و
برای عالمت دادن در ســکوت زوزه بکش .اگر صدای زوزه پاسخی شبیه به
زوزه انســان بود یعنی بــه مقصد رســیدی ،وگرنه اشــتباهی به گلــه گرگها
خوردی .در را قفل کن و توی ماشــین بنشــین و یک تکه دســت یا پا (به انتخاب
خودت) برایشان پرت کن که گرســنه نمانند( .چون احتماال عروس حامی حقوق
حیوانات اســت) .در صورتی کــه باالخره به نقطه قرمز روی کروکی رســیده باشــی،
دروازه سفید به آرامی باز میشود و پیرمردی گوژپشت با فانوسی در دست بیرون میآید
و با شک نگاهت میکند و با صدایی خشدار میپرسد« :اسم رمز» .هول میشوی و اسم رمز را
اشتباه میگویی.
پیرمرد گوژپشت بدون اینکه شانس دوبارهای بهت بدهد برمیگردد و میخواهد در را ببندد و تو
را در برزخ رها کند .سریع کارت دعوت را بیرون میکشی و قسم میخوری میزبان را میشناسی
و تند تند یکی دو خاطره از کودکی عروس یا داماد تعریف میکنی و التماس کنان از او میخواهی
به داخل راهت دهد .پیرمرد با نارضایتی لنگه دیگر در را باز میکند و تو را به دل ظلمات میکشــاند .سکوت و سیاهی
همه جا را گرفته .تا چشم کار میکند هیچ اســت و هیچ .باالخره چشمت به ردیف ماشینها میافتد که کنار هم پارک
ی دیده ،ذوق میکنی
کردهاند .مثل گم گشته اقیانوس که هفتههاست بیهدف در آبهای آزاد میچرخد و حاال خشک 
و اشک شوق در چشمهایت حلقه میزند .فریاد میزنی« :نگاه کن! آدم! انسان دوپا! خدایا ممنون».
از ماشــین بیرون میپری و پاشنه
کفشهــای تمیــز و براقــت در قعر
خاک و سنگالخ فرو میرود .کمی
دورتــر از پارکینــگ ،چشــمت بــه
چراغانــی بــاغ میافتــد و صدای
موزیــک از پشــت درهــای بســته
خودش را به گوشــت میرســاند.
وسط برهوت و سیاهی و سگهای
آواره و زورگیرهــای خطــی ،بــه
جایــی رســیدی کــه آد مهایــش
لباس پلوخوری پوشیدهاند و بوی
عروسیمیدهند.تبریک؛باالخره
به گنج رسیدی.

راجر ایبرت به دلیل نقد فیلم هایــش مرجع مهمی در دنیای
سینماست اما حاال از پلوپز می گوید .احتماال از همان روزی
که آتش توسط بشر کشف شده ،دغدغه آشپزی کردن هم توی
سرش افتاده اســت .در طول تاریخ هم بخشــی از اختراعات

انسان مربوط به وسایلی برای آشپزی راحتتر بوده است .در متن پیش رو «راجر
ایبرت» منتقد فیلم معروف آمریکایی ،به زبانی طنز طرز آشپزی با پلوپز به سبک

خودش را شرح میدهد .این متن پیش از این در شماره  84ماهنامه «همشهری
داستان» به چاپ رسیده است.

***

اولازهمهپلوپزبخرید.سادهترینشرا.دوتادرجهدارد«:پخت»و«گرم».گراننیست.
حاالمیتوانیدتاآخرعمررویدووجبدردووجبازپیشخوانآشپزخانه(بهاضافه
یکوجببرایچیزخردکردن)غذادرستکنید.نمیخواهمببندمتانبهپلو،نه،هر
غذاییکهدلتانخواست.باتو َامدانشجویخوابگاهی.تونویسنده،هنرمند،نوازنده،
سفالگر،لولهکش،بناو ِ
زاهدگوشهنشین.تونگهبانشب.توسربا ِزدرحالخدمت.تو
معلولویلچری.توبرنامهنویسخور هکامپیوتر،طراحخست هوب.توپدرومادرشاغل
ِ
بچهدار .تو که دلت میخواهد با محبوبت غذا درست کنی ولی نمیخواهی چیزی
توی فر بگذاری .تو که پول زیادی نداری ولی میخواهی سالم غذا بخوری .تو سوژه
ِ
مستندورنرهرتزوگدربار هزندگیدرقطبجنوب.توخانهنشین،دربند،محصور.

تومنتقدفیلمجشنوار هساندنس.تومنتظ ِرتلفنمشتری.توکارگرکارخان همنزجراز
نوجوانتنهادرخانه.توخاخام،کشیش،
غذاییخزده.توسحرخی ِزصبحانهنخور.تو
ِ
راهب،راهبه،پیشخدمت،پرستار.توبازیگر،شوفرتاکسی،رانند هتریلی.تو،حتیتو.
بایکمعمایعلمیشروعمیکنیم.برنجفوریرابامقدارمناسبآببریزیدتویپلوپز
و درجه را بگذارید روی «پخت» .چند دقیقه بعد درجه میپرد روی «گرم» (که یعنی
ج ِتمامدان هارگانیکرابامقدارمناسبآببریزیدتوی
برنجآمادهاست).شببعد،برن 
پلوپز و درجه را بگذارید روی «پخت» .یک ساعت بعد درجه میپرد روی «گرم».
هردوشببرنجکامالپختهاست.
از کجا میفهمد؟ هیچ دکمه و درجــه و تنظیم دیگری روی
پلوپز نیســت .تــا جایــی از ظاهــر ماجرا
کاریکاتور هفته
برمیآید که فقط یک المنت گرمکننده
آن زیر هست؛ جایی برای قایم کردن
چیزینمیماند.پسپلوپزازکجا
میفهمدظرفچهمدتبرنج
را بپزد؟ رازی است از شرق
دور.سوالیکهجوابشبه
کارتاننمیآید،نپرسید.
هــدف صرفهجویی در
زمان و پول اســت .اگر
آشــپزی اساســی
فکر
ِ
در ســر دارید ،اشــتباه
آمدهاید.منآشپ ِزخفن
فرانسوی نیستم .آشپ ِز
کارراهبینــدازم .غــذا را
برای اینکــه بعدش بخورم
میپزم .میتوانم بــرای زنم یا
کلخانوادهبههمینسادگیکه
برای خودم آشپزی میکنم ،آشپزی
کنم .هزار تا کتاب دربار ه آشــپزی با پلوپز
هســت .ما بــه هیچکدامشــان کاری نداریم.
فکر کنیــد پلوپزتــان یــک مکینتاش اســت؛
وقتی از کارش ســر درآوردید و فهمیدید چی
کارتونیست:حسیننقیب
چه کار میکند دیگــر جزوه و دســتورالعمل
نمیخواهید .زن باشــید یــا مرد ،مــا این کار
را مردانــه انجام خواهیــم داد :با اجتنــاب از خواندن دســتورالعملها و کاتالوگها
مــاری من که تمــام عمرش دســتور غــذا از اینجــا و آنجا
و راهنماهــا یا مثــل خاله
ِ
جمع میکرد و بــا ایــن و آن تاخت میزد اما یکیشــان
را هم اســتفاده نکرد .توی آشپزخانه
روی اتوماتیک بــود .دو تا درجه
داشــت :پختن و سفره چیدن.
نمیدانســت نمــک را چطور
بســنجد .بــه مــن میگفــت:
«ب هانــدازهاش بریــز عزیزم».
این ِ
خردشاعرانهاشبودبرای
تخمینتعدادسیبزمینیهای
الزم بــرای یــک غــذا« :یــه
ســیبزمینی واســه هر نفر ،یه
سیبزمینی واسه دیگ ،یکی
همسیبزمینیخوشگله،واسه
مهمونسرزده».
ِ

بدون شرح !

