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موذن جامعه

کنیــم نوشــته  گــر بــه تقویــم ســری بزنیــم و بــه روز 16 آذر نــگاه  ا
کــه پیــش می آیــد ایــن اســت  شــده روز دانشــجو امــا ســوالی 

کــه علــت نامگــذاری 16آذر بــه روز دانشــجو چســت؟
کمتــر از چنــد مــاه بعــد از  در قلــب بحبوحه هــای ســال1332 
کودتــای تمــام آمریکایــی 28 مــرداد و ســقوظ دولــت قانونــی 
ایــران بــه دســت ایــادی آمریــکا و افزایــش قــدرت سیاســی 
شــاه، شــاه بــا دعــوت از معــاون رییــس جمهــور آمریــکا قصــد 
عــادی ســازی روابــط ایــران و امریــکا و بــه نوعــی تشــکر از 

ــکا را داشــت. آمری
روایتــی از شــهید چمــران از شــاهدان عینــی ماجــرا ))از روز 
کنــار بــازار و دانشــگاه بــه  گوشــه و  14 آذر مــاه تظاهراتــی در 
گرفــت. در آن روز عــده ای دســتگر  وقــوع پیوســت و وســعت 
ــازار  ــی ســابقه ای در ب شــدند. روز 15آذر مجــددا تظاهــرات ب
گــرف تــو در دانشــکده ها تظاهراتــی موضعــی  دانشــگاه شــکل 
کمــی قبــل از 24 آبــان  گرفــت.  جلــوی هــر دانشــکده صــورت 
کــه نیکســون معــاون رییــس جمهــور آمریــکا  مــاه اعــام شــد 
ــه نتایــج  ک ــران مــی آمــد  ــه ای ــد. نیکســون ب ــران مــی آی ــه ای ب
کــه در ایــران نصیــب آمریــکا  پیــروزی سیاســی و امیــد بخشــی 

شــده بــود را ببینــد.
از  یکــی  بــه  کــه  بــود  شــنیده  دربانــان  از  آذریکــی   15 روز 
ــد  ــه بای ک ــی دانشــگاه دســتور رســیده اســت  افســران نگهبان
کــرد و جلــوی در بــزرگ دانشــگاه آویخت  دانشــجویی را شــقه 
تــا عبــرت همــگان شــود و هنــگام ورود نیکســون صداهــا 

گــردد و جنبنــده ای نجنبــد. خفــه 
دانشــگاه، دانشــجویان  بــه  ورود  آذر هنــگام  روز 16  صبــح 
متوجــه تجهیــزات فــوق العــاده وغیر عــادی ســربازان واوضاع 
غیــر عــادی اطــراف دانشــگاه شــدند. ازایــن رو دانشــجویان 
کاس هــا رفتنــد. ســاعت  کمــال خونســردی و احتیــاظ بــه  بــا 
گذشــت. حــدود ســاعت 10 دانشــجویان  اول بــدون حادثــه 
کــه چندیــن نفــر ســرباز راهــی دانشــکده فنــی  درکاس بودنــد 
شــدند. درایــن هنــگام پیشــخدمت دانشــکده مخفیانه وارد 
گفــت بســیاز مواظــب باشــید چــون ســربازان  کاس شــد و 
یــا  اعامیــه ای  گــر  ا کننــد.  حملــه  کاس  بــه  می خواهنــد 
بــه حــدی  کنیــد. وخامــت  روزنامــه ای داریــد از خــود دور 
کــه رییــس و معــاون دانشــکده نیــز نتوانســتند  رســیده بود 
از  پیــروی  بــه  دانشــجویان  رابگیرنــد.  ســربازان  جلــوی 
کــه  مســوالن ذانشــگاه، محیــط دانشــکده را تــرک می کردنــد 
گهــان بغــض یکــی دانشــجوها نتوانســت ایــن همــه فشــار  نا
کنــد و آتــش ســینه خــود را بــه شــکل شــعارهای  را تحمــل 

ــاه بیــرون ریخــت.  کوت

نشــده بود  خامــوش  او  صــدای  هنــوز 
گرفــت و عــده ی  گلولــه بــاال  کــه رگبــار 
گرفتنــد. در  گلولــه قــرار  زیــادی هــدف 
همــان لحظــه اول دانشــجویان یکــی 
پــس از دیگــری بــه زمیــن مــی افتادنــد. 
ســه  هــدف  بــه  بزرگ نیــا  مصطفــی 
گلولــه از پــای درآمــد. شــریعت رضــوی 
گرفــت و بــه  ابتــدا هــدف ســرنیزه قــرار 
هــدف  ســپس  شــد  مجــروح  ســختی 

گرفــت. ناصــر قــن چــی حتــی  گلولــه قــرار 
ــه یکــی  ک ــه عقــب برنداشــت  ــه قــدم ب ی

از ســربازان ســینه اورا بــا رگبــار مسلســل 
کــرد(( شــکافت و او را شــهید 

که درآن روز دانشــجویان  ایــن چنین بود 
دانشــگاه تهــران بــا جانفشــانی خــود مانع 
حضــور معــاون رییــس جمهورآمریــکا در 
شــد  مجبــور  شــاه  و  شــدند.  دانشــگاه 
ــه  ــون را روز جمع ــر از نیکس ــم تقدی مراس
بــدون  امنیتــی  شــدید  تدابیــر  تحــت 

کنــد. ــزار  گ ــر  حضــور قشــر دانشــجو ب
کشــوری  هــر  تپنــده  قلــب  دانشــگاه 
گفتــه اســت شــهید  اســت و چــه خــوب 
بهشــتی )ره(: دانشــجو مــوذن جامعــه 
گــر خــواب بمانــد نمــاز مــردم  اســت و ا

قضــا مــی شــود.
بــه هــر  امــروزه دشــمنان قصــد دارنــد 
شــیوه دانشــجو و دانشــگاه را در خوابی 
از جامعــه نگــه دارنــد و  عمیــق  و دور 

کننــد.  خامــوش  را  کشــور  محرکــه  موتــور 
بزگ نیاهــا، شــریعت رضوی هــا  گــر روزی  ا
و قنــد چــی هــا در خــط مقــدم مبــارزه بــا 
اســتبداد قــرار داشــتند و فریــاد دادخواهــی 
ایــن وظیفــه  امــروزه  مــردم را ســر دادنــد 
خطیــر را مــا بایــد انجــام دهیــم و نگذاریــم 
کشــور  کــه در صــدد نابــودی  جریــان نفــوذ 

کشــور جــوالن دهــد. اســت بتوانــد در 
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بــه  سیاســت  علــم  در  جدیــدی  قانــون  انقــاب  از  بعــد 
وجودآمــد بــه نــام قانــون پایســتگی مدیــران. بدیــن صــورت 
کشــوری نــه مســئولی بــه وجــود  کــه در ســطح عالــی مقامــات 
پســت  بــه  پســتی  از  بلکــه  مــی رود،  بیــن  از  نــه  و  می آیــد 
ریاســت  بــه صندلی هــای  دیگــر منتقــل می شــود. طــوری 
آن  پــای  و  آن هاســت  پــدری  ارث  انــگار  کــه  چســبیده اند 
کــه پــای جــان در میــان  خــون داده انــد. در زمــان جنــگ 
کــه او را بــه عنــوان  کســی  بــود امثــال شــهید حســن باقــری، 
مــی  جنــگ  نابغــه  و  ایــران  نظامــی  اطاعــات  متفکــر  مغــز 
شناســند، می توانســتند فرماندهــی و ریاســت قــوا را بــر عهــده 
به دســت آورند.  هــم  چشــمگیری  موفقیت هــای  و  گیرنــد 
ــیه  ــگ و حاش ــتن دوران جن گذاش ــر  ــت س ــا پش ــون ب کن ــا ا ام
کــه بــه واســطه خــون شــهدا بــه وجــود  امنیــت و آرامشــی 
آمده اســت، دم از خامــی و بی تجربگــی جوانــان می زننــد و 
کرســی های  گرفتــن  به دســت  و  کارآمــدن جوانــان  روی  از 
را  تــرس  ایــن  کشــور توســط جوانــان واهمــه دارنــد.  مهــم 
تهــران  شــهر  ســطح  بیلبوردهــای  جمــع آوری  از  می تــوان 
ــوان در  ــروی ج ــر نی ــش موث ــاره نق ــه درب ک ــهرداری  ــط ش توس
کشــور بــود، فهمیــد. انــگار دچــار آلزایمــر شــده اند و  پیشــرفت 
کــه توانســتند  کــه همیــن جوان هــا بودنــد  کرده انــد  فرامــوش 
کننــد و ایــران را در جنــگ  رژیــم طاغــوت پهلــوی را ســاقط 
کم تریــن امکانــات و تحهیــزات  هشــت ســاله تحمیلــی بــدون 
ــال  ــاه س ــع آذر م ــازند. وقای ــروز س ــوکل و اراده پی ــروی ت ــا نی ب
کلیــدی دانشــجویان در بزنگاه هــای حیاتــی  1332 نقــش 
نمــاد  دانشــجو  روز  می کنــد.  گوشــزد  همــگان  بــه  را  کشــور 

اســتکبار ســتیزی و حضور فعال و موثر جوانان 
ــفانه  ــور اســت. متاس کش ــی  در عرصــه سیاس

انقــاب،  از  دهــه  چهــار  گذشــت  از  بعــد 
عرصــه  در  دانشــجویان  آفرینــی  نقــش 

کشــور  سیاســت 

پایســـــتیگ
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کــرات شــنیده ایم  ازقدیــم االیــام ایــن ضرب المثــل را بــه 
کــو نــدارد نشــان از پــدر. گفته انــد: پســر  کــه 

ایــن  آن،  شــدن  مدرنیتــه  و  جهــان  پیشــرفت  بــا 
کارامــدی خــود  ضرب المثــل هــم رفتــه رفتــه ماهیــت و 
از  یکــی  مطهــری  علــی  شــک  بــی  و  داده.  دســت  از  را 
جهــان  در  رخــداد  ایــن  مشــهود  و  عینــی  نمونه هــای 

. فعلیســت
اســتاد مرتضــی مطهــری در زمــان خــود در بحــث ادب 
گفتارهایــی  کتــاب  و  مــی زد  را  اول  حــرف  ادبیــات،  و 
قــرار  عمــوم  اســتفاده ی  مــورد  او  اســامی  دراخــاق 
اســتفاده صاحــب نظــران  مــورد  نیــز  می گرفــت و هنــوز 
حقــارت  و  بی ادبــی  در  او  ناخلــف  فرزنــد  امــا  اســت، 
گــوی از میــدان ربــوده و در فضاهــای مختلــف ردپــای 
ــه حــدی  ــده می شــود. ب ــه وضــوح دی شــان و شــعور او ب
بــی  و  توهیــن  از  ســخن  می شــنویم:هرجا  گاهــا  کــه 

می درخشــد مطهــری  علــی  نــام  ادبیســت، 
و امــا چنــدی پیــش وی افتضاحــی دوبــاره رقم زد...

شــهید  دانشــگاه  بســیج  طــرف  از  کــه  برنامــه ای  در 
در  مطهــری  علــی  بــود،  شــده  دیــده  تــدارک  بهشــتی 
گفته بــود  وی  بــه  کــه  دانشــجویان  از  یکــی  بــه  پاســخ 
داشته باشــید؛  خــود  همــراه  فراموشــی  ضــد  قــرص 
کامــل بــه  جوابــی بــس زشــت داده بــود و بــا بی حیایــی 
برایــت  خواســتی  هــم  ضدبــارداری  قــرص  گفته بــود  او 

دارم.
ــی منتشــر شــد  ــه صورت کلیــپ در فضــای مجــازی ب ایــن 
کــه جــواب در پاســخ  کردنــد  کــه در ابتــدا همــگان فکــر 
کــه پاســخ بــه  کــرد  بــه یــک خانــوم اســت امــا  او اعــام 
ایــن  بــردن  کار  بــه  هــم  بــاز  کــه  شــده  داده  آقــا  یــک 
آقــا  یــک  چــه  و  خانــوم  یــک  جــواب  در  چــه  ادبیــات 

نمی کنــد. کــم  ماجــرا  زشــتی  از  چیــزی 
از  تنهــا  نــه  کــه  کشــانده  بــه حــدی  را  آزرمــی، وی  بــی 
گســتاخ  را  وی  بلکــه  نکــرده  عذرخواهــی  دانشــجو  آن 
ادب  بــرای  و  را درخــور  بــه وی  پاســخ خــود  و  نامیــده 

کرده اسشــت. توصیــف  الزم  دانشــجو  ایــن 
داعیــه دار  کیشــانش  هــم  و  او  کــه  انتخابــات  زمــان  در 
پاسداشــت از حقــوق زنــان هســتند حــال در شــرایطی 
از  و  می کننــد  بــاز  دهــان  نباشــد،  میلشــان  بــاب  کــه 
کلماتــش  کــه در تــک تــک  ادبیاتــی اســتفاده می کننــد 

اســت. نهفتــه  زن  تحقیــر 
کــه بســی قابــل تامــل  و امــا جالب تریــن قســمت ماجــرا 
اســت بــه جایــگاه ایشــان در مجلــس شــورای اســامی 
کمیســیون فرهنگــی هســتند.  برمی گــردد. ایشــان عضــو 
کــه خــودش فرهنــگ  بســی جــای تاســف دارد فــردی 
کــرده  و ادب را در ادوار مختلــف خــورده و آبــرو را قــی 
ــا ایــن اوضــاع تعجبــی  کمیتــه فرهنگــی باشــد و ب عضــو 

ــه باشــد. کشــور اینگون ــه وضــع فرهنــگ  ک نیســت 
گرفته ایــم  قــرار  انتخابــات  بحبوبــه ی  در  کــه  حــال 

کاش در انتخــاب نمایندگانمــان 
کنیــم و درگیــر  کمــی بیشــتر تامــل 

نشــویم. عوام فریبانــه  الفــاظ 

کم رنــگ شده اســت. روی ســخنم بــا خودمــان اســت.  بســیار 
همان طــور  دغدغه منــد،  و  انقابــی  مومــن،  دانشــجویان 
انقــاب همچــون  ایــن  کــه می بینیــد در مقاطــع حســاس 
شــورای  مجلــس  و  ریاســت جمهوری  انتخابات هــای 
اســامی، بــا اســتفاده ابــزاری از دانشــجویان و جوانــان، بــرای 
خــود رای جمــع می کننــد و بــه پشــتوانه ایــن رای بــا خیالــی 
ــت  ــد. وضعی ــه می زنن ــود تکی ــت خ ــی ریاس ــر صندل ــوده ب آس
گام  کشــور نتیجــه ایــن آراســت. بــا توجــه بــه بیانیــه  حــال 
شده اســت،  بیــان  انقــاب  رهبــر  توســط  کــه  انقــاب  دوم 
کــه  اینــک وظیفــه مــا دانشــجویان مومــن و متعهــد اســت 
بــا تمــام قــوا بــه صحنــه بیاییــم و بــرای آینــده خــود بجنگیــم 
کرســی هــا و مســئولیت های حســاس  و تصمیــم بگیریــم. 
کشــور را بــه عهــده جوانــان باانگیــزه و متخصــص  و حیاتــی 
بســپاریم و هم چنیــن خودمــان را بــرای ایــن مســئولیت ها 
کشــور بــه دســت جوانــان  گــره مشــکات  کنیــم. قطعــا  آمــاده 
کــه در ســنگرهای علــم ودانــش، تخصــص  ایــن مــرز و بــوم 
و مهــارت الزم را به دســت آورده انــد، بــاز می شــود. ایــن مــا 
کشــور  گفتــه رهبــری  کــه می توانیــم طبــق  ــان هســتیم  جوان
پیــروز  تحمیلــی  جنــگ  هماننــد  اقتصــادی  جنــگ  در  را 
ســازیم. حــال نوبتــی هــم باشــد، نوبــت ماســت تــا خــود را 
کــه مــا می توانیــم  کنیــم و نشــان دهیــم  بــه همــگان ثابــت 
کشــور را بــه  گیریــم و  بــار مســئولیت های مهــم را بــر دوش 
ســمت آبادانــی و پیشــرفت ســوق دهیــم. بــه امیــد روزی 
کارآمــد در عرصه هــای  کــه شــاهد حضــور نیــروی جــوان و 
گــر  کشــور باشــیم و آن روز ان شــاءا... دیــر نیســت ا مختلــف 

کنیــم. بــا بصیــرت عمــل 
شــد     خواهــد  فشــان  مشــک  صبــا  بــاد  نفــس 
دولــت و مجلــس پیــر دگربــاره جــوان خواهــد 

شــد.
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کــرد و موجــب انجــام انقاب هــای  ســه عامــل غــرب را دگرگــون 
کــه شــامل  متعــدد در تمــام ابعــاد زندگــی مغــرب نشــینان شــد 

ایــن مــوارد بــود: 
که  کوپرنیک  گالیلــه و  گــرد بــودن زمین توســط  اول، فهمیــدن 
کــه مهــد قــدرت  کلیســا  منجــر بــه تضــاد شــدید بــا آموزه هــای 
کلیســا و چنــد دســته  بــود، شــد و بــه تبــع آن تضــاد نخبــگان بــا 

شــدن مــردم اتفاق افتــاد.
گفته غربیان  که بــه  دوم، ارائــه نظریــه فرگشــت توســط دارویــن 
کلیســا مبنــی بــر آفرینــش انســان توســط خــدا را رد  آموزه هــای 

ــرد. می ک
از علــم روانشناســی  سوم،کشــف بخــش عظیــم و جدیــدی 

گاه انســان توســط زیگمونــد فرویــد. مبنــی بــر ناخــودآ
اتفــاق  موجــب  کلیســا  قــدرت  و  آموزه هــا  از  مــردم  نفــرت 
همچنیــن  شــد.  میــادی  اخیــر  قرن هــای  در  انقاب هایــی 
گاه انســان توســط فرویــد افــکار و ایده هایــی  کشــف ناخــودآ
کــه منجــر بــه سواســتفاد  هــای ســرمایه  در ذهــن او را جرقــه زد 
کارهــای علمــی اش  داران بــا اســتعانت از پیشــنهادهای او و 

شــد.
کشــیش ها و صاحبــان  کلیســا از طرفــی و تنفــر از  نیــاز بــه وجــود 
دچــار  را  نخبــگان  و  مــردم  دیگــر  طرفــی  از  کلیســا  قــدرت 
کلیســای  کرده بــود. ســینما عمــا بــه دلیــل مقابلــه بــا  دوگانگــی 
کــه حتی ســاختار و شــکل  زمــان خــود بــه میــدان آمــد در حالــی 
کــه  کلیســا داشــت بــا ایــن تفــاوت  فیزیکــی خیلــی مشــابهی بــه 
ــا مــردم ســخن  کشــیش، پــرده ســینما ب ایــن دفعــه بــه جــای 

کشــیش های مفســد نبــود! می گفــت و خبــری از 
گاه  کــه بــا اســتفاده از ناخــودآ فرویــد بــه ایــن نتیجــه رســیده بود 
کــرد  مــردم می تــوان افــکار دلخــواه خــود را بــه آنــان تحمیــل 
ــن  ــس از همی ــد پ ــع بگیرن ــوند و موض ــه بش ــه متوج ــدون آنک ب
گاه  موضــوع اســتفاده کرد تــا تبلیغــات را بــا اســتفاده از ناخــودآ
انســان، در ســینما، تلویزیــون و ... و همچنیــن بــا اســتفاده 
مجــذوب  ناخواســته  فــرد  و  برســاند  ثمــر  بــه  ســلبریتی ها  از 
بــه  نیــاز  اصــا احســاس  تــا دیــروز  کــه شــاید  چیــزی بشــود 
بــرای  مالــی  ســود  هــم  سیســتم  ایــن  نداشته باشــد.  را  آن 
دســت  فشــاری  اهــرم  هــم  و  داشــت  ذینفــع   شــرکت های 
کننــد. و چه  سیاستمدارهاســت تــا افــکار خــود را پیــاده ســازی 

فضایــی حاصلخیزتــر از ســینمای مجــذوب جنســی!
جذابیــت  و  ســرگرمی  وادی  همیــن  در  فضــا  هــم  ایــران  در 
در  را  ســینما  غــرب  مهره هــای  عمــا  و  می چرخیــد  جنســی 
دســت داشــتند و محتــوای فرهنگــی بــه ایرانیــان مــی دادنــد 

کــه معــروف هــم هســت بــه فیلمفارســی!
ــوده  ــتهجن ب ــوده و مس ــینما آل ــای س ــدر فض ــاب آنق ــل انق قب
کــه بعضــی از بــزرگان و روحانیــون قائــل بــه حــرام بــودن ســینما 
کامل  بوددنــد و بعــد انقــاب بســیاری از افــراد بــه دنبال بســتن 
که البتــه فضای آشــوب و چند  ســینما بــا تمــام حواشــی بودنــد 
رأیــی اول هــر انقابــی وجــود دارد امــا ســران انقــاب تصمیــم 
کار خــود  کلــی تغییــر بــه  بــه بســتن آن نگرفتنــد و ســینما بــا 

ادامــه داد.
فضــای  انقــاب  عمــر  گذشــتن  از  ســال   ۴۰ از  بعــد  کنــون  ا
کمــدی بــی ســر و تــه  ســینما حــال و روز خوبــی نــدارد؛ فضــای 
کــدر ســیاه نمایــی ناامیــد پــرور دو  ــار و  غیراخاقــی و فضــای ت

گرفته انــد و جــوالن می دهنــد. را  روی ســکه ســینما 
ذات غیرفرهنگــی ســینما آن چنــان در جهــان قــدرت پیــدا 
کــه جوایــز بــزرگ بیــن الملــی ســینمایی را دســتخوش  کــرده 
کــرده اســت و بــر همــگان مبرهــن  کاری هــا  همیــن سیاســت 
اســت دلیــل انتخــاب فیلم هــای برنــده اســکار و نخــل طــا 
ــا براســاس نیــاز روز سیاســت یهــود انجــام می گیــرد  و... عمدت
مخترعیــن  کــه  اســت  واضــح  ایــن  البتــه  فیلــم.  ارزش  نــه 
ســینما قــدرت بیشــتری بــرای جــوالن در ایــن زمیــن دارنــد 
امــا  کننــد  نظــر  اعمــال  می تواننــد  و 
کــردن بــه  منفعــل نشســتن و نــگاه 
افــول ارزش هــا جــز بدتــر شــدن وضــع 
نمی بــرد.  پیــش  از  را  کاری  کنونــی، 

رضا عاقبتی
مهندسی مکانیک 94

مثال هــای  وگرنــه  کنــم  طوالنــی  را  بحــث  نمی خواهــم 
متعــددی بــرای اثبــات سیاســی بــودن جوایــزی نظیــر اســکار 
کــه بــا جســتجویی ســاده در اینترنــت می توانیــد  موجــود اســت 

کنیــد. پیــدا 

ســینمای  تــا  داری  فرویدی-ســرمایه  ســینمای  از 
ایرانی-انقالبی:

مســئله  و  نمی شــود  ختــم  جــا  همیــن  بــه  ســینما  قــدرت 
ســینمای  اهــل  هیــچ  نــگاه  از  ســینما  از  سیاســی  اســتفاده 
ایرانــی هــم قابــل چشــم پوشــی نیســت. حتــی ممکــن اســت 
کمــدی بــه ســینما می رویــد امــا بعــد اتمــام فیلــم  بــرای فیلــم 

دربــاره بعضــی مســائل دچــار شــک و تردیــد شــوید!
ــای  ــه و از ربن ــاال رفت ــر ب ــاب هن ــن طن ــه از همی ــده ای همیش ع
کــردن  گرفتــه تــا خوانندگــی زن دنبــال رای جمــع  شــجریان 
ــا  خودشــان می رونــد و عــده ای بــی ســواد مثــل ســلبریتی ها ب
ایــن طنــاب پوســیده بــه داخــل چــاه سیاستشــان می رونــد و 
گذاشــتن پســت  گوینــد و عاقبتشــان جــز  تــا1۴۰۰ بــا فانــی مــی 

#صدای-آبــان۹۸ نخواهــد شــد.
قصــد ایرادگرفتــن از مســائل غیــر شــرعی و صحنه هــای جنســی 
بعضــی فیلم هــا را نــدارم و اال حــرف در ایــن بــاره بســیار اســت و 
کــه آقایــان از اول انقــاب حــرف آزادی آن را  تمــام هنــر اصیلــی 
می زدنــد و نظــام را متهــم بــه داشــتن ســینمای حکومتــی مــی 
ــازی مطــرب،  ــوده ب ــه همیــن فیلم هــای مســخره و ل ــد، ب کردن
کــه ذهــن  ســمفونی نهــم و خانــه پــدری و ... ختــم مــی شــد؛ 
کمــدی  تولیــد  تــوان  حتــی  فیلــم  آبکــی  نویســنده  ضعیــف 
کســی را در نیــاورد خنــده  غیرجنســی را هــم نــدارد و تــا آه و اوه 
کنــار  کلــی شــرم در  کــه بــا  را نمی توانــد بگیــرد. آن هــم خنــده ای 

ــواده اتفــاق می افتــد. خان

بلنــد شــدن صــدای ســمفونی نهــم ســینما؛ ســمفونی 
مردگان:

کــه  کلیشــه ای ســمفونی نهــم بــا تیــزر جنجالــی  فیلــم غیــر 
گرفتــن و صحبــت از همجنســبازی داشــت طوری  صحنــه لــب 
کــه فــرد فقــط در ایــن فیلــم قــرار اســت  فیلــم را معرفــی می کــرد 

ببینــد  غیــر خانوادگــی  و صحنه هــای  شــوخی های جنســی 
گمــان جــذب بیشــتر مخاطــب بــا ارائــه ایــن  و عوامــل فیلــم 
تیــزر برعکــس پیــش بینی هــای  ولــی همیــن  تیــزر داشــتند 
ســازندگان فــروش فیلــم را نــه تنهــا افزایــش نــداد بلکــه بــه 
کاهــش داد و انــدک مخاطبــان هــم ســعی می کردنــد بــا  شــدت 
گوشــزد  خانــواده بــه دیــدن ایــن فیلــم نرونــد. البتــه این نکته را 
تمــام شــوخی ها و مســائل جنســی فیلــم همان هــای  کنــم 
کــه بــرای ایــن  داخــل تیــزر تبلیغاتــی بــود و حتــی افــرادی هــم 

ــه ســینما رفتنــد مســتفیض نشــدند :( مســائل ب
فیلــم ســمفونی نهــم دربــاره یکــی از ملــک الموت هــا مــی باشــد 
کــوروش همزمــان  گرفتــن او بــا زمــان مــرگ  کــه شــروع جــان 
کــوروش  شــخصیت  روی  فیلــم  اول  چهــارم  یــک  اســت. 
می گــردد و او را تعریــف و تمجیــد می کنــد و روشــنفکر نشــان 
کــه در سکانســی می بینیــم نگهبان هــای  می دهــد در حــدی 
شــخصی او را دختــران تشــکیل می دهنــد و بــا همین ســکانس 

ــاال مــی رود. از طنــاب فمینیســم هــم ب
کــه بــه آن  البتــه ایــن ختــم ماجــرا نیســت و مهم تریــن اشــکالی 
گرفــت ترویــج صوفی گــری اســت. در ســکانس های  می تــوان 
پایانــی فیلــم نقــش اول زن بــرای دفــن شــوهرش بــه روســتایی 
کــه بنــا بــه وصیــت شــوهرش محــل دفــن اوســت و  مــی رود 
کــه رســم و آییــن مردمــش  آرمــان شــهر فیلــم می باشــد، جایــی 
افــراد و ملــک الموت هــای  صوفی گــری می باشــد و بهتریــن 
برگــزاری  حــال  در  روســتا  آن  در  مجلســی  در  درگاه  مقــرب 
کــه بــا رســیدن بــه ایــن مجلــس،  آیین هــای صوفــی می باشــند 

زن از دســت ملــک المــوت لحظاتــی خــاص می شــود.

سیاســی  اســتفاده  ســو  تــا  ســینه  خــوش  ابــرام  از 
انتخاباتی اصالحات:

کمــدی نیســت فیلــم سیاســی  ایــن فیلــم  "اشــتباه نکنیــد 
کــه بعــد دیــدن فیلــم بــه ذهنــم  اســت." اولیــن جملــه ای 

کــرد.  خطــور 
کــه از نهنــگ عنبر شروع شــد و بــه مصادره  کلیشــه ای  داســتان 
رســید و حــاال هــم ایــن اثــر بــی ارزش را بــه وجــود آورده اســت. 

 کلیسایی با کشییشســــــــــــــــــــــــیمنا
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دنبــال  را  داســتانی  حداقــل  کــه  قبلی هــا  بــه  رحمــت  صــد 
می کردنــد!

کــه باالتریــن  داســتان دربــاره خواننــده قبــل انقــاب می باشــد 
کلــوپ ســاده می باشــد و بعــد از  افتخــارش خوانندگــی در یــک 
انقــاب بــه دلیــل مطربــی او را دســتگیر و بــه زنــدان می اندازنــد 
کــه آزاد می شــود بــه هــر دری می زنــد تــا دوبــاره  و ســال ها بعــد 
کــه  جایــی  تــا  نمی بــرد  پیــش  از  کاری  امــا  شــود  خواننــده 
ــه  ــه آرزوی خــود می رســد و ب ــم ب کلــی حواشــی در آخــر فیل ــا  ب

ــا خواننــده زن ترکیــه ای می خوانــد. کی ب صــورت اشــترا
از بــی هویــت بــودن فیلمنامــه بگوییــم یــا از لودگــی نقش هــا؟ 
کیایــی بگوییــم یــا از ضدارزشــی  کاری مصطفــی  از سیاســی 
کنیــم جــز بــه ســیاهی و تباهــی  کجــا شــروع  بــودن آن؟ از هــر 

نمی رســیم.
گــر یــک مــاه  کــه ا کســی بــود  اصــا ابــرام خــوش ســینه چــه 
کــدام خواننــده  دیرتــر انقــاب می شــد او معــروف می شــد؟ 
یــک ماهــه معــروف شــده؟ مگــر نیروهــای انقابــی آن هــم در 
کارهــای مهم تــری غیــر از دســتگیری  روزهــای اول انقــاب 
چنــد  همــان  کــه  نداشــتند  کافــه ای  مطــرب  خواننــده  یــه 
روز اول بریزنــد و مســتقیم ایــن آقــا رو بــه زنــدان بفرســتند و 
گارد  ادامــه ماجــرا...؟ در اوج درگیــری نیروهــای انقابــی بــا 
کاری ممکــن بــود؟ نقــص پشــت  شاهنشــاهی آیــا اصــا چنیــن 

نقــص از ایــن فیلمنامــه در می آیــد.

کــه خواننــده زیرزمینــی همچــون امیرحســین  کشــوری  در 
کشــتی جنگــی آن خوانندگــی می کنــد  مقصودلو)تتلــو( روی 
ابــرام  مثــل  پایینــی  رده  خواننــده  یــه  دنبــال  کســی  چــه 
خــوش ســینه می افتــد تــا همــون چنــد روز اول او را بــه زنــدان 
کــه افتضاحــات موســیقی ایــن  کشــوری  بیانــدازد؟ آن هــم در 

گاوی بــه آنطــرف آبی هایش)مثــا  ور آبــی )مثــا مجــاز!( شــاخ 
غیــر مجــاز!( زده!

توانایــی  بــا  می خواهیــد  کــی  بگذریــم  کــه  مســائل  ایــن  از 
کــی  تــا  لــب بنشــانید؟  بــه روی  فیلمنامــه قــوی، خنــده را 
کــه عمومــا هــم تکــراری اســت  شــوخی های ســاختار شــکننده 
ــه آن هــا بخنــدد عنصــر  ــار اول ب ــرای ب و بیننــده شــاید فقــط ب
کمــی هــم بــه آن ذهــن  کمــدی فیلم هــای شماســت؟  اصلــی 

بیچــاره فشــار بیاوریــد و خاقیــت بــه خــرج بدهیــد.
ــا همیــن  کیایــی دم از آن می زنیــد و ب ــه آقــای  ک هنــر فاخــری 
گفتن ها  گفتن هــا و }هنــر در خطــر اســت{  شــجریان، شــجریان 
ــی  ــت؟ تعال ــار اس ــن آث ــد همی کردی ــع  ــان رای جم ــرای خودت ب
موســیقی و هنــر و فرهنگتــان بــه همیــن آثــار آبکــی می رســد؟ 
البتــه از همــان اول معلــوم بــود صرفــا اپوزوســیون بــه شــما آبرو 
مــی داد و در عمــل بــه آرمان هــا پشــمک جلویتــان شرمســار 

مــی شــد.
کــه شــما و  بایــد تاســف خــورد بــه حــال خــراب ســینمایی 
امثــال شــما در آن جــوالن می دهیــد و یادتــان باشــد در آینــده 
دیگــر نمی توانیــد روی ســر فیلــم بــاارزش بزنیــد و آن را متهــم 
کــه هــم  بــه ضعیــف بــودن و حکومتــی بــودن بکنیــد. حــاال 
ســینما دســت امثــال شماســت و هــم بــه هــر فیلــم بــی ارزشــی 
گنجــه  مجــوز ارشــاد می دهیــد و تمامــی فیلم هــای موجــود در 
را بیــرون آوردیــد و یکــی یکــی مجــوز دادیــد، بــه نقطــه انتهایــی 
توانایــی خــود رســیدید و بــر همــگان هنــر فاخرتــان آشــکارا 

گردیــد.
دیگــر صحبتــی از شــوخی های جنســی و الفــاظ رکیــک موجود 
کــه پــروژه بعدی تــان بــرای رای  در فیلم هــا صحبتــی نمی کنــم 
کــه بارهــا در فیلــم اتفاق  آوردن همیــن خوانندگــی زنــان اســت 
افتاده اســت و انتهــای آمــال و آرزوهــای نقش هــای فیلــم تــان 
که هــر روز بر  کــردن افســار آزادی بــدون قیــد و شــرط اســت  رهــا 

همــگان ضــررش آشــکارتر می گــردد، امــا امــان از ســو اســتفاده 
کننــدگان از جهــل بعضی از مــردم...

پوست اندازی سینمای انقالبی؛ آغاز نهضت:
از حــق نگذریــم فیلم هــای بــا محتــوای غنــی و ارزشــی رشــد 
گرفتــه و می تــوان ایــن دو ســه ســال  فزاینــده ای در دهــه اخیــر 
اخیــر را بــه تعبیــری دوره پوســت انــدازی ســینمای انقابــی 

کــرد. گــذاری  نــام 
ــام، چ و  ــت ش ــه وق ــل ب ــدی مث ــای قدرتمن ــه فیلم ه ک ــی  زمان
کیــا و التــاری و ماجــرای  بادیــگارد بــه ســاخت ابراهیــم حاتمــی 
اســت  جــرم  فیلــم  ایــن  دیــدن  و  مهدویــان  نیمروزهــای 
کــه میراثی  کمــی دلخوش می شــویم  زهتابچیان هــا می نگریــم 
کــه امــام برایمــان نگه داشــت تــا جوالنــگاه مســتضعفان بکنیم 
هنــوز چنــد صندلــی اش بــه مــا می رســد و امیدوارمــان می کنــد 

کــه می توانیــم ذات ســینما را تغییــر دهیــم.
کــودک و نوجــوان از آثــار ارزشــی  خالــی بــودن فضــای ســینمای 
شــجاعت  و  خاقیــت  ولــی  مــی زد  ذوق  بــه  انقــاب  اول  از 
عــده ای مثــل هــادی محمدیان هــا و امیــر داســارگرها توانســته 
لحــاظ  از  هــم  و  ســاخت  لحــاظ  از  هــم  برجســته ای  آثــار 
ــا نــور امیــدی بــه دیگــر افــراد  کنــد ت فیلمنامــه تولیــد و عرضــه 
کــودک بدهــد و آن هــا را وارد ایــن زمیــن  عاقــه منــد بــه فضــای 
کــه نــه تنهــا نوجــوان را به  جنگــی بکنــد تــا آثــاری ســاخته شــود 
کوشــش وادارد بلکــه تاریکــی ســیاه نمایــی را از او بزدایــد و نــور 

امیــد را در او روشــن کند.
و  قــوی  فیلمنامــه  لطــف  بــه  هــم  ممنــوع  پــرواز  منطقــه 
کنــون بیــن فیلم هــای ژانــر  ماجراجویانــه آن فــروش خوبــی را تا
کــرده و از بازخوردهــا مــی تــوان فهمیــد  کســب  کــودک نوجــوان 
کــه مخاطــب هــم از فیلــم راضــی بوده اســت. داســتان ســه 
کــه بــه دنبــال  نوجــوان اهــل علــم و اختــراع را نشــان می دهــد 
ســاخت یــک هواپیمایــی دســتی ســر از مکانــی غیــر قابــل رفت 

و آمــد در می آورنــد و ادامــه ماجــرا...
و  کوشــش، جدیــت در عمــل  ترویــج شــجاعت، خاقیــت، 
کــه بــه صــورت  معنویــت از عمــده صفــات ایــن فیلــم اســت 
کــودک خــود می آمــوزد و او را بــه  آشــکارا و نهــان بــه مخاطــب 
جنــب و جــوش مــی انــدازد و همیــن بــرگ برنــده ایــن فیلــم 

می باشــد. 
انقــاب  ســینمای  آینــده  ســال های  منتظــر  صبرانــه  بــی 
هســتیم تــا روز بــه روز بــر قــدرت ســاخت و محتــوای خــود 
بیفزایــد تــا بتوانیــم هــر چــه ســریع تر بــه آرزوی تغییــر ذات 
ســینما از لذت محض و پول محوری بودن آن، به ســینمای 

ســرگرمی-محتوایی بــرای اقامــه عــدل الهــی برســیم.

 متفاوت کلیسایی با کشییشســــــــــــــــــــــــیمنا



با اندکی تامل در سرعت همه گیر شدن مقوله ی انتخابات و بحث 
ــی  ــانه های جمع ــی و رس ــبکه های اجتماع ــودن آن در ش ــز ب برانگی
داخــل و خــارج از کشــور، مــی تــوان بــه اهمیــت این موضوع، پی بــرد. 
مجلــس شــورای اســامی رکــن اصلــی نهــاد قانــون گــذاری در کشــور 
اســت؛ و نمایندگان مجلس توســط مردم انتخاب می شــوند. پس 
تاثیر به ســزای مردم در روند قانون گذاری در کشــور بی شــک اثبات 

شده اســت.
بــه دلیــل تبلیغــات بــا بــار منفــی علیــه برخــی کاندیداهــا یــا تبلیغات 
دروغیــن بــرای بــاال بــردن برخــی دیگــر، اعتمــاد بــه تبلیغــات و یافتــن 
از  ســخت تر  مــردم  بــرای  اصلــح  فــرد 
نیــز  گروه هــا  برخــی  گذشته هاســت. 
در صــدد رســیدن بــه اهــداف خــود از 

بزرگ تریــن قطــب علمــی پهنــه خــاوری؟ درســت امــا بــدون 
گیــر بــرای  حتــی رقیبــی سرســخت و یــا مســابقه ای نفــس 
کــه دانشــگاه فردوســی آن عنــوان  ایــن عنــوان. سال هاســت 
نیــاورده!  بدســت  کشــور  ســطح  در  را  بایــد  کــه  رتبــه ای  و 
کشــور  شــرق  در  بــودن  بهتریــن  بــا  همیشــه  کــه  انزوایــی 
رقابــت  گردونــه  از  را  فردوســی  دانشــگاه  می شــد،  ح  مطــر
ح شهرســتان، یعنــی اصفهــان و شــیراز  دانشــگاه هــای مطــر
کــه جــای  عقــب انداختــه، رقابــت بــا دانشــگاه های پایتخــت 

ــود. خ
-----

که خروجی الزم را ندارد! دانشگاهی 
صحبــت  کــه  دیده ایــد  پــروژه  کــدام  شناســنامه های  بــر 
توجــه  بــا  کــه  دانشــگاهی  باشــد؟  دانشــگاه  ســرآمدی  از 
بــه پیشــینه ی تاریخــی خــود بایــد در صــدر مســائل نفــوذ 
کنــون مکانــی شــده بــرای دفــاع  صنعتــی و علمــی باشــد. ا
کــه  از پایــان نامه هــای بااســتفاده یــا انبــاری بــرای تزهایــی 

خوردنــد. ک  خــا امــا  می شــدند،  اســتفاده  بایــد 
-----

دانشــگاه  ســرآمدی  شــنیدن  جــای  بــه  کــه  اســت  مدتــی 
کشــور، اخبــاری  فردوســی در لیســت بهتریــن دانشــگاه های 
جلســات  دانشــگاه،  دیوارهــای  برداشــتن  عنــوان  تحــت 
تودیــع و معارفــه ی شــهردار! و یــا چالش هــای اقتصــادی و 
کتبیه هــا و مکان هــا بــه نــام اشــخاص!  گذاشــتن  بــه فــروش 
گــوش می رســد. ســال ها دانشــگاه فردوســی در رقابــت بــا  بــه 
کشــور و علــی الخصــوص تهــران ســپری  دانشــگاه های برتــر 
کــه ناشــی  کنــون در انزوایــی بــه ســر می بــرد،  می کــرد، امــا ا
از دیــدگاه بنــک داری مجموعــه مدیریــت دانشــگاه اســت! 

کســب رتبــه نخســت در بخــش حفــظ بیســت جــز 
مســابقات ملــی قــرآن و عتــرت توســط ســرکار خانــم 
کارشناســی  رویــا فضائلــی طرقــی دانشــجوی مقطــع 
ارشــد رشــته علــوم قــران و حدیــث دانشــگاه فردوســی 

مشهد

گردهمایــی بــزرگ 4000 نفــره بســیجیان  برگــزاری 
علــم  اهلل  آیــت  حضــور  بــا  رضــوی  خراســان  اســتان 
الهــدی )امــام جمعــه مشــهد مقــدس و نماینــده ولــی 

فقیه( و سردار فدوی )جانشین فرمانده سپاه(

برگــزاری جشــن 70 ســالگی دانشــگاه فردوســی 
مشــهد بــا حضــور دکتــر غامــی )وزیــر علــوم، تحقیقــات 

و فناوری(

تقدیــر دکتــر ســحر تاجبخش)معــاون وزیــر راه و 
از  هواشناســی(  ســازمان  رئیــس  و  شهرســازی 
گــروه  تاش هــای دکتــر آذر زریــن )عضــو هیــات علمــی 

جغرافیا(

)سرکنســول  توپچــو  فاتیــح  گفتگــوی  و  دیــدار 
کشــور  کشــور ترکیــه( و الیــاس غایــپ اف )سرکنســول 

کافی ترکمنستان( با دکتر 
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از دانشگاه
 چه خرب؟

انتخابات سواستفاده می کنند؛ حال چه کسی می داند پشت این 
اســتفاده ها چــه نیتــی خفتــه اســت؟ 

هر فرد دارای شرایط، با رای و انتخاب خود می تواند فردی شایسته 
را به کرسی نشاند یا فردی فاقد صاحیت. 

گــر مــردم فریب تبلیغــات پــوچ و دروغیــن را بخورنــد، راه پیشــرفت در  ا
آینده و جهت دادن به جامعه با قوانین وضع شده، تبدیل به کوره 
راهــی پــر پیــچ و خــم از دورویی و خیانت در امانت برخی ســودجویان 
می شود، که قربانی آن ملتی است که خود، سودجویان را به کرسی 

نشانده است.   
گــر مــردم اطاعــات کافــی داشته باشــند و با بصیــرت و واقع بینی  امــا ا
افراد الیق و امانتداری را به کرسی قانون گذاری بنشانند، جامعه به 
صورت واحد و یکپارچه به سوی پیشرفت حرکت می کند، چه بسا 

این راه تبدیل به میانبر نیز بشود! 
رای های سفید شاید نشانگر عدم اعتماد به نفس و قاطعیت افراد 

در رقــم زدن سرنوشــت خــود و دیگــر افــراد جامعــه باشــد، شــاید هــم 
بیانگر عدم شناخت و ناتوانی در تصمیم گیری صحیح یا ترس فرد 
از بــه عهــده گرفتــن مســئولیت رایــی کــه سرنوشــت می ســازد. در هــر 
حالــت چیــزی کــه بــه ســراغ صاحــب رای ســفید می آیــد، پشــیمانی 
اســت. پشــیمانی از نداشــتن ســهمی در یــک تصمیــم صحیــح، یــا 

جــدی نگرفتــن فرصتــی بــرای جلوگیــری از یک اشــتباه بــزرگ!
گاه کــردن مــردم  نســبت  رســانه هــای جمعــی نقــش بــه ســزایی در ا
بــه صحــت تبلیغــات کاندیداهــا دارد، امــا در هر حــال این خود مــردم 
هســتند کــه باید تصیم نهایــی را بــا رجوع به تجربیــات و قوه ی تفکر 

برگزینند. 
هــر یــک از مــا بــه عنــوان فــردی از ایــن جامعــه کــه تصمیــم گرفتــن در 
مــورد اینــده ی ایــن کشــور را حــق خود می داند، باید نقش خــود را به 
درســتی اجرا کرده تا راه پیشــرفت کشــور میانبری امن شــود نه کوره 

راهی به ناکجاآبــاد!

صنفـــــــــــــــــــــــی

+
 خبرهای یک خطی

 جشنی در هفتاد سالگی!

ــه در جشــن ۷۰ ســالگی دانشــگاه فردوســی،  ک بیــش از ایــن 
بــه  شــود،  یــاد  دانشــگاهی  محیــط  ایــن  دســتاوردهای  از 
تزئیــن و پرداختــن بــه تبلیغــات هنگفــت درون پردیــس، و 
حتــی شــهری! پرداختــه شــود. زمانــی از بــزک دوزک صحبــت 

کار نباشــد! کــه باطنــی در  می شــود 
کــه  گرفــت مشــکات عمــده ی خوابگاهــی،  نمی شــود ندیــد 
در ایــن ســال های آخــر بــه دلیــل عــدم مدیریــت ظرفیــت 
ــی  ــای عمران ــاندن پروژه ه ــه نتیجــه  رس ــر در ب ورودی و تأخی
کمبودهــای فــراوان آزمایشــگاهی و ضعــف  ایجــاد شــده، و یــا 
کــه بــرای دانشــگاهی  بنیــادی دانشــگاه در ارتبــاط بــا جامعــه 

بــه وســعت تاریخــی بیــش از ننــگ اســت.
برای تمام تدبیرها ]الکی مثا[ سپاس!

ــی  ــوده ول دانشــگاه فردوســی در موضــوع »شــهاب« اولیــن ب
در معرفــی و تقدیــر؛ نــه در حمایــت مالــی و علمــی و حتــی نــه 

ح هــا بــه ارگان هــا.  در حــد معرفــی طر
ــه ی  کافــی نیســت! در مقول ــرای برتریــن دانشــگاه خــاوری  ب
خیلــی  کشــور  ادارات  و  صنعــت  بــا  دانشــگاه  ارتبــاط 
در  او  تیــم  و  دانشــگاه  مدیــر  گویــی  شــده!  فرصت ســوزی 
کــه حتــی در دو ســه ســال  خوابــی ســنگین بــه ســر می برنــد 
کشــور  ــگاه خــود را در عناویــن  اخیــر دانشــگاه فردوســی جای
رغــم منابــع مالــی و  کــه علــی  از دســت داده، دانشــگاهی 
کــه حقــا دانشــجویان ایــن دانشــگاه از برگزیــدگاه  انســانی، 
کــه حتــی  کشــوری  کان  کشــور هســتند، در مســائل  علمــی 
شــهری تأثیــری نــدارد و انــگار ســالن اجتماعاتــی شــده بــرای 
اجــاره ی  یــا  و  معارفــه ی شــهردار جدیــد مشــهد  و  تودیــع 

بی ربــط. حتــی  و  مختلــف  شــرکت های  بــه  کاس هــا 

خروجی دانشگاه
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امــروز هــم بــا تاخیــر برســم حــذف می شــوم. کاس اســتاد صالح پور 
شــوخی بــردار نیســت. ســرعتم را بــاال می بــرم و تــه دلــم دعــا می کنم 
وســط خیابــان زمیــن نخــورم. نــگاه خیــره ی آدم هــا را روی خــودم و 
َمرکبــم حــس می کنــم و محــل نمی گــذارم. نــه کــه گــول حرف هــای 
مشــاوران موفقیــت را خــورده باشــم و نظــر بقیــه برایــم بــی اهمیــت 

باشــد؛ دیگــر عــادت کــرده ام.
بــه گزینه هــای تــوی ذهنــم بــرای رهایــی از مخمصــه فکــر می کنــم 
کــه دســتی روی شــانه ام می آیــد. با کمــی پرخاِش ناشــی از احتیاط 
برمی گردم و دختری هم سن و سال خودم را می بینم. عصبانیت 

تــوی نگاهــم بــه آنــی، جایــش را بــه خواهــش می دهــد.
-»اجازه بدین من االن کمکتون می کنم!«

کــه دق و دلــی ام را ســرش  تــوی لحنــش دنبــال ترحــم می گــردم 
خالــی کنــم. زورش بــه وزن صندلــی نمی رســد. از خــودم و شــرایطم 
خجالــت می کشــم و می خواهــم منصرفــش کنم؛ چــون قهقهه ی 

پســربچه ها را دیــده ام.
یــک لحظــه ســرش را باال می آورد و کافه به چاله ی وســط پیــاده رو 
نــگاه می کنــد. تــوی نگاهش پشــیمانی خاصــی از کمــک کــردن به 
ــت  ــم خجال ــودم و بودن ــاز از خ ــم و ب ــمی می بین ــول جس ــک معل ی
ــر  ــم زی ــه بزن ک ــم داغ شــده و االن اســت  می کشــم. پشــت پلک های

کــه صــدای دختــر بلنــد می شــود. گریــه؛ 
-» بابا! بابا بیاین لطفا!«

و بــه دنبــال فریــادش، مــردی میانســال از خانــه ی نبــش پیــاده رو 
بیــرون می آیــد. مــن را می بینــد و بــی هیــچ حرفــی، انــگار وظیفــه ی 
همیشگی اش را انجام بدهد، با یک حرکت صندلی را آزاد می کند. 
ــا لکنــت، تشــکر می کنــم. دختــرک می خنــدد و از  خجالــت زده و ب
چشــم هایش یــک خط باریــک می ماند. دســتش را جلــو مــی آورد. 

ک صورتــی چــرک زده و روی مــچ اش یــک شــعر تتــو شــده. ال
-»اسمم شادیه؛ اسم شما چیه؟!«

-»مرجان! ممنون عزیزم، زحمت کشیدی...«
کــه زورش نرســید بکشــد فکــر می کنــم و  ــه زحمتــی  ــم ب و تــوی دل

گونــه هایــم از شــرم گل می انــدازد. دوبــاره 
آزادی میــرم،  مــن طــرف میــدون  بریــن؟!  -»کجــا می خوایــن 

یلدا
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چاله ی رفاقت
شب یلدا نزدیک؛

خانه اما دور است.
مــادرم بــاز دلــش بند تماســی 

است
و من

باز نگاهم، تقویم.

شب یلدا نزدیک؛
مادری بی تاب است،

ــه  ــل ب ــی می ــش همگ نوه های
ــار آجیــل و ان

و اناری که گران
کــه  کســری عقلــی  از  شــده 

ســران. ندارنــد! 

شب یلدا نزدیک؛
سخن سرما نیست!

همگی دور یه منقل،
روشن

شاید اما تاریک.

شب یلدا نزدیک؛
پسته ها خندانند!

و پدرها گریان.
خاطراتی که بگویند

گران! ز آن دّر 

شب یلدا نزدیک؛
سرشماری بشود جوجه،

فریب،
کــرده و  کمیــن  گربــه  نخــوری 

حیــف
کــه بــه مقصــد  جوجه هایــت 

نرســند.

شب یلدا نزدیک؛
طبــق تقویــم در ایــن شــب ها 

ما
کــه  بایــد از دلخوشــی انــگار 

بزنیــم. حرفــی 
با تفاوت، آن شب

صحبت از نرخ دالر و تدبیر!

شب یلدا نزدیک؛
جــرس ســردی بــی بــارش و 

تــب
که کشاورز ندارد محصول

زمســتان  بــرف،  ار  شــاید 
. ســد نر

شب یلدا نزدیک؛
کــه بهشــتی شــده  از انــاری 

اســت،
ترکه هایش شاید،
یا که هیچ از آن ها،

قسمت ماست.

شب یلدا نزدیک؛
نخوچی کیشمیش و گردو

بادام
بــی  و  نرخــی!  تــک  همــه 

تخفیفنــد
بــی  پول هــای  عجــب  ای 

زش ار
که درون کیفند.

شب یلدا نزدیک؛
و چه معنا یلدا؟

که تولد شده مهر و
چه دروغ!

که شروع از دی ماه!

شب یلدا نزدیک؛
و قلندر بیدار.

دل آنی و فانی تبدار

شب یلدا نزدیک؛
کــه حــال  کســبی  خــوش بــه 

اســت
و ندارد چشمی

به ملولی کسان!

شب یلدا نزدیک؛
شب یلدا دور است...

هنــــــــــــــــــــــری

+

که با ما فرق دارد کسی   دوساعت از زندگی 

برســونمتون.«
-»ممنونم عزیزم، زحمتت نمیدم. با مترو میرم.«

و از تصــور پــرواز بــا صندلــی چرخــدار روی پلــه هــای متــرو، خنــده ام 
می گیــرد.

-»تعارف نمی کنم، با هم میریم!«
کــه  اصرارهــای شــادی یــا فــرار از نگاه هــای مــردم، مجابــم می کنــد 
کــه امــروز مثــل  تــا دانشــگاه بــا او بــروم. بــا کمــک خــودش و پــدرش، 
فرشــته ی نجــات جلویــم ظاهــر شــدند، ســوار ۲۰۶ آبــی کاربنــی اش 

می شــوم.
کت  کــردن ســا یک بنــد حــرف می زنــد و فقــط موقــع دنــده عــوض 
کــه طبــق تخصصــم  می شــود. از مــن و رشــته ام می پرســد و کاری 
باید دولتی باشــد. از پله های دانشــکده و کاس های طبقه ی باال 
می گویم و ســی درصد ســهمیه ی مشــاغل دولتی که باید ســهمم 
می بــود و نیســت. از طبقــه ی بــاالی کتابخانــه می گویــم کــه تــا حاال 
ندیدمــش و از مــواردی کــه شــامل بیمــه هــم نمی شــود، چه برســد 

بــه رایــگان بــودن یــا نبــودن درمان هــا.
از رشته اش که تربیت بدنی است می گوید و از حسرتم که استفاده 
از وســایل ورزشــی اســت می گویــم، کــه یــا امکاناتــش فراهــم نیســت 
کــه بــه جیــب مــن نمی خــورد. از آرزوهایــش  گــران اســت  ــا آنقــدر  ی
می گویــد کــه قهرمانی جهــان در تکواندو اســت و از خــودم می گویم، 

کــه خوشــبختانه دغدغه هــای مهم تــری از ورزشــگاه رفتــن دارم. 
کــه می رســیم حســابی رفیــق شــده ایم. شــماره اش را  بــه دانشــگاه 
می دهــد بهــم و قــرار می گذاریــم بــا هــم برویــم ورزش صبحگاهــی؛ 
می خنــدد و می گویــد یــک راهــی پیــدا می کنــد؛ چــون ســوژه ی 
خوبــی شــده ام بــرای پایــان نامــه اش. می خنــدم و می گویــم پایــه ام؛ 
چون همه ی زندگی ام دنبال راه های دور زدن محدودیتم گشتم و 

همیشــه بهــم اثبــات شــده چیــزی نیســت کــه از پســش برنیایــم.
وقتــی ۲۰۶ آبــی کاربنــی اش تــوی نگاهــم، قــدر یک نقطه می شــود، 
بــه چالــه ای فکــر می کنم که قــرار بود جلوی راهم را بگیــرد امــا زورش 

به مهربانی شــادی نرســید. توییتر را باز می کنم و می نویســم:
کــی از ایــن نیســت  »وقتــی نفــس ناطــق انســان قــوی باشــد، با
ــام  ــت. ام ــان اس ــه روح انس ــان، ب ــد. انس ــل باش ــمش علی ــه جس ک

خامنــه ای«

یگانه افکار
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خیلــی  کشــورها  بیشــتر  بــا  او  اســت.  خــوب  خیلــی  آمریــکا 
کــه  دوســت اســت. عشــق در نــگاه آمریکاســت نــه در چیــزی 
ــه  ک ــی  کشــورهای ضعیف بــه آن می نگرد،بــه همیــن خاطــر بــه 
کمــک می کنــد. یــک جورهایــی  بقیــه توجــه ندارنــد، خیلــی 
کــه  گذاشــته  کســن می مانــد. او پــا را فراتــر از ایــن جملــه  مثــل وا
کــه تــورا نکشــد قوی تــرت میکنــد« و بــرای  می گویــد »هرچیــزی 
شــعارمرگ  بجــای  و  می کنــد  هــرکاری  بقیــه  شــدن  قوی تــر 
دادن، فقــط عمــل می کنــد. او روی ســر مــردم مــواد شــیمیایی 
گــر خــودش هم نتوانــد پولش  گــران اســت. ا کــه خیلــی  می ریــزد؛ 
را می دهــد؛ تــا مــردم از مــواد شــیمیایی بــی نصیــب نماننــد. 
همــه ی بچه هــا درعــراق و یمــن و ســوریه و افغانســتان و... بارهــا 
کرده انــد. آن هــا  دنبــال هواپیماهایشــان دویده انــد و شــادی 
کســی  کجــا  کرده انــد خــدا را ببیننــد.  کمــک  بــه بعضی هایشــان 

ــد؟  کاری بکن ــن  ــته همچی توانس
پســرخاله ی شوهرعمه ام که آمریکاست می گوید :»آمریکایی ها 
ــر یــک جایــی دعــوا شــود یــک  گ فرهنگشــان خیلــی باالســت؛ ا
نفــر نمــی رود وســط بگویــد بــه عیســی مســیح درود بفرســتید. 

چــون آنجــا همــه اســلحه دارنــد و عصبانی هــای اســلحه دار یــک 
کنــد. آن هــا خیلــی خوشــبخت هــم هســتند زیــرا به  کمــی خطرنا
جــای اینکــه فقــط در تصورشــان برونــد دفتر مدرســه و همــه را به 
کار را انجــام بدهنــد. حتــی  رگبــار ببندنــد، می تواننــد واقعــا ایــن 
کلــی آب دهــان هــدر بدهنــد تــا صــدای اســلحه  نیــازی نیســت 

دربیاورنــد.«
کاس نیســتید و  گــر مثــل خانــواده مــا بــا ناراحــت نباشــید ا
گر اخبار را هم  پســرخاله ی شــوهرعمه تان آمریکا نیســت؛ شــما ا
کــه  کنیــد از ایــن چیزهــا می گویــد. مــن از اخبــار فهمیــدم  دنبــال 
ــکا مهــم اســت، طــوری  ــر جــان، روح آدم هــا هــم در آمری عــاوه ب
گروه هایــی مثــل داعــش درســت  ــا  ــد پــول بدهنــد ت ــه حاضرن ک
گــر هدایــت نشــدند  بشــود وهمــه را بــه راه راســت هدایت کننــد ا
راحتشــان می کننــد از ایــن زندگــی پــوچ. اینطــوری فقــط آدم 
خوب هــا می ماننــد و مجبــور نیســتند مثل ما وســط یک مشــت 
کار زندگــی کننــد. )طبــق جلســات خانوادگــِی، در جاهایی به  ریــا
ــر خافــش  گ ــد حتــی ا کارن ــکا و دوســتانش، همــه ریا ــر از آمری غی

ثابــت شــود.(
عــاوه بــر همــه ی این هــا آمریــکا مثــل عمــه شمســی حاضــر 
ــدازد،  ــوا راه بیان ــر دع ــورهای دیگ کش ــود و در  ــده بش ــت آدم ب اس
ــوم،  ــان س ــاره ی جه ــف و بیچ ــورهای ضعی کش ــذارد در  ــی نگ ول

مــردم  گــر  ا حتــی  کننــد  حکومــت  خونخــواری  دولت هــای 
کرده انــد.   انتخابشــان  نفهمــش 

کمــی حســاس  کــه یــک  کــه آمریــکا دارد ایــن اســت  تنهــا عیبــی 
اســت و زباله هایــش را از خــودش دور می کنــد. من خــودم در یک 
ــته بندی  ــان را بس ــه زباله هایش ــا چگون ــه آن ه ک ــده ام  ــپ دی کلی
کشــورهای قدرتمنــدی مثــل  می کننــد و بــا احتــرام در اختیــار 

ــا آن هــا از برکاتــش اســتفاده کنند. آفریقــا می گذارنــد، ت
کــه زود   خوبی هــای آمریــکا مثــل شــماها یکــی دوتــا نیســت 
کنیــد. ببینیــد اصــا  تمــام شــود؛ بقیــه اش را خودتــان تحقیــق 
کــرده و چیــزی بهــش  کــه می گوینــد آمریــکا ایــران را تحریــم  ایــن 
صــادر نمی کنــد راســت اســت یــا نــه. چگونــه درروز روشــن دروغ 
می گویید وقتی درگوگل نوشــته آمریکا به ایران داروی هورمونی 
فرســتاده؟ چــون اســلحه نــدارم، و یــک عصبانــِی »اســلحه نــدار« 
کــرده، پــس خــودم برحضــرت محمــد  فقــط خــودش را ناراحــت 

ــه درود می فرســتم. وآل محمــد صــل اهلل علیــه و آل
و با شعری انشایم را تمام می کنم:

آمریــکای عزیــزم، شــمع شــدی شــعله شــدی ســوختی تــا هنــرت 
را بــه جهــان آموختــی 

با تشکر 
باقی بقایتان

سخن پایاین
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