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ـــفصل یکمــپیشـگُفتار
هرچهفریادزدیم،محلمانندادند!

امیـرمحمد عباسی
وینظریۀ»شاخهبهشاخهنپر«روزیرسوالبردهوبهشمنتقده!
طرفدار»اقیانوسهاییبهعمقیکسانت«.وروحشاستعارهایاز

»گاهیکلمه،گاهیجملهوگاهیبلندتر...«

khalanlou@gmail.com

هر کالمی، داستانی دارد. از جای بخصوصی 
ــل  ــرد. و کام ــکل می گی ــم ش ــود. کم ک ــاز می ش آغ

ــک  ــاق، ی ــک اتف ــت. ی ــس یک طوری س ــر ک ــرای ه ــود. ب می ش
ــس از آن،  ــد. پ ــرای تول ــاز. ب ــرای آغ ــد. ب ــه می خواه ــط بهان ــت... فق ــک شکس ــه، ی ضرب

ــش  ــی رود. و پپی ــش م ــد و پپی ــت می کپن ــود، حرک ــان خ ــود. و در جه ــارج می ش ــار خ از اختی
ــا  ــه م ــزد. روزگاری ک ــرون می ری ــد! و بی ــور می کپن ــان ظه ــی رود. و ناگه ــش م ــی رود. و پپی م
ســا�پنش بودیــم، روزگار متفاوتــی بــود. روزگار متفاوت هــا. روزگاری کــه هیــچ چیــزش 
معمولــی  می گفتنــد  کرده انــد.  انقــالب  شــده.  انقــالب  می گفتنــد  نبــود.  معمولــی 
نیســت، چــون اصــال آمده انــد تــا معمولــی نباشــند. آمده انــد بــرای تغییــر. می گفتنــد 
ــد.  ــتضعفان را بدهن ــا ارث مس ــد ت ــد آمده ان ــد. می گفتن ــر کپن ــادالت تغیی ــت مع ــرار اس ق
تغییــر،  ایــن  می گفتنــد  و  دهنــد،  تغییــر  را  جهــان  اســت  قــرار  می گفتنــد  را...  زمیــن 
یــک تغییــر الهی ســت. می گفتنــد قــرار اســت فرمــان خــدا بــر زمیــن حا�ــم شــود. و 
می گفتنــد شــروع ایــن راه، از دِر خانــۀ تک تــک آدم هــای روزگار مــا  می گــذرد. از دِر خانــۀ 
مــا. قــرار بــود مــا وارث شــویم. و حکومــت کپنیــم. خیلــی طولــش ندهــم. هرچــه پپیــش 
ــر  ــد. صب ــه می گفتن ــه ک ــد، آنچ ــم نش ــود. و دیدی ــدا می ش ــه ج ــی را ک ــم راه ــم، دیدی رفتی
ــه  ــه، هرچ ــم. القص ــان را بزنی ــه حرف م ــا روزی ک ــم، ت ــود. ماندی ــان ش ــا نوبت م ــم. ت کردی
ــان.  ــد وراثت م ــه ش ــان؟ چ ــد وعده هایت ــه ش ــه چ ــود. ک ــکار نب ــان بده ــم، گوش ش گفتی
ــزه  ــان م ــر زبان ش ــدرت، زی ــد. ق ــان ندادن ــم، محل م ــاد زدی ــه فری ــر چ ــان... ه و حکومت م

ــم... ــت گرفتی ــم در دس ــتیم. قل ــر نمی دانس ــود. کار دیگ ــاره ای نب ــود. چ ــرده ب ک
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داسـتان آبـانـــفصل یکمــ

2 در جست وجوی رویایی فراموش شده...

رویاییکهلگدمالشد...

مقابله به مثل یا ضدجریان
دعوا بر سر تمسخر جمهوریت
صدای جمهور، سیمای حاکم
تریبون حاکمیت، حلقۀ وصل امت
کتابخونه؛ حسین وارث آدم

می خوانید:

ــود،  ــدا ب ــه ص ــر چ ــتیم. ه ــف برمی داش ــریع و بی توق ــای اول را، س قدم ه
یدمــان بــه گــوش می رســید. پــس از ســال ها تحقیــر، دوبــاره حــس  ک در تا�
نیــم. گویــی همــه  ک �ــرده بود�ــم هویتــی را بــر دوش مــان حمــل می �

ــود.  ــته ب ــا وابس ــای م ــتان و قدم ه ــه دس ــز ب چی
اما زمانی رسید، �ه قوت  زانوها�مان سست شد. 

زمان هوِس عقب گرد �رده بود.
و ما بود�م، �ه برمی گشتیم به دوران فراموشی.

و فراموشی...



قرارنیستهمه
یا ضدجریان

مقابله به  ِمثل 
فاطمه رقیه نصیری

وییکدانشجوعلومسیاسیتازهوارده،کهمبتالبهواژههاست.
ومتصلبهفلسفیجاتومعتقدبهنظریۀ»ساختارشکنیسم«

fatemenasiri1380@gmail.com

توی کافه روی صندلی چوبی نشسته بودم.
نمــای  و  می خــوردم  شــکالت  ِشــیک  داشــتم  معمــول  طبــق 

ــران،  ــگاه ته ــل درب دانش ــا مقاب ــش، اینج ــد روز پپی ــی زدم. چن ــد م ــره دی ــگاه را از پنج دانش
گروهــی از دختــران بــا پوشــش چــادر مشــکی عربــی و روســری قرمــز داشــتند ســرود 
می خواندنــد و ایــن کاِر بــه اصطــالِح خودشــان »فرهنگــی« را هــم، در مقابــِل عکســی کــه 
از چنــد دختــر فارغ التحصیــل، بــدون روســری و روبــروی همیــن ســردر منتشــر بــود انجــام 

داده بودنــد.
ذهنم درگیر است، به کالس مان فکر می کپنم و به همۀ دانشگاه.     

فانوس3
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4 در جست وجوی رویایی فراموش شده...

کــه اصــال شــبیه هیچ کــدام از ایــن دو حرکــت 
نبــود! مــا یــک کالس بودیــم؛ یــک دانشــگاه، یــک 
جامعــه! چــرا بایــد بــا وجــود همــۀ تفاوت هــا، 
بین مــان مــرز بکشــیم و رو در روی هــم بایســتیم 
و موضــع مخالــف یــا موافق مــان را فریــاد بزنیــم 

ــی«!  ــم »کار فرهنگ ــم بگذاری ــش را ه و نام
جوامــع در عیــن تکپثــر و تفــاوت، اهــداف و نقــاط 
مشــترک زیــادی دارنــد کــه اگــر آن هــا را نادیــده 
کپننــد،  تمرکــز  تفاوت هایشــان  روی  و  بگیرنــد 

می دهــد. رخ  فرهنگــی  شــکاف  میان شــان 
جامعــه  در  یکــی  یکــی   کاذب،  دوگانه هــای  و 
پدیــدار می شــوند. آن وقــت اســت کــه دیگــر یــک 
ــت  ــم داش ــدف خواهی ــه و بی ه ــۀ چندگان جامع
ــی  ــچ درک ــد و هی ــم غریبه ان ــا ه ــه ب ــه در آن هم ک

ــد...  ــر ندارن از یکدیگ
کلمــاِت »بــی هــدف«، »جامعــه « و»غریبــه« را 
مــرور می کپنــم و مغــزم ســوت می کشــد. یــاد 

می افتــم... امــام  حرف هــای 
را  دوگانــه  از  پــر  و  متکپثــر  جامعــۀ  یــک  امــام، 
میان شــان پــل زد و بــه یگانگــی و وحــدت کلمــه 
ــرد  ــان ک ــد جمع ش ــداف واح ــول اه ــانید. و ح رس

و انقالبــش بــه ثمــر نشســت. 
ایــن دقیقــا نمونــۀ یــک جامعــۀ متحــد بــود. 
و  تفاوت  هــا  تمــام  وجــود  بــا  کــه  جامعــه ای 
تــالش  واحــدی  اهــداف  بــرای  اختالف هایــش، 
می کپنــد، دقیقــا همــان جامعــه آرمانــی اســت...

که امام خمینی آن را محقق کرد.
در این نگاه مبنای عالم بر موافقت نیست! 

ایــن  ولــی  تضادهاســت.  و  تفــاوت  بــر  بلکــه 
بلکــه  نیســت،  یک جانبــه  ســلب  فقــط  تضــاد 
البتــه  »ســلب« و هــم »حفــظ« دیگری ســت و 

ارتقــاء بــه یــک ســطح باالتــر...! 

ــانۀ  ــکار جامعه شناس ــی اف ــرِد کافه چ ــدای م ص
ــی آورد...  ــود م ــه خ ــرا ب ــد و م ــع می کپن ــرا قط م

+ خانوم محترم! خانوم محترم!
من دستپاچه جواب میدهم:

- بله بله، بفرمایپید!
+ چیزی میل دارید؟

- خیرممنونم، منتظر دوستم هستم!

ــرام و  ــانه احت ــه نش ــرش را ب ــی، س ــه چ ــرد کاف م
ــخوان  ــمت پپیش ــه س ــد و ب ــکان می ده ــد ت تایپی

مــی رود. ســاعت مچــی ام را نــگاه می کپنــم. 
ریحانــه دیــر کــرده. از پنجــره بــاز هــم بــه بیــرون 

نمی بینــم. را  ریحانــه  و  می شــوم  خیــره 
ســر برمی گردانــم و تــوی کافــه را دیــد میزنــم. 
ــدن  ــش ش ــال پخ ــی کالم در ح ــم ب ــک مالی موزی
مشــام  بــه  تلــخ  قهــوۀ  خــوش  بــوی  و  اســت 
شــکل های  بــا  مختلــف  آدم هــای  می رســد. 
ایــن  دور  کــه  می بینــم  کافــه  درون  را  مختلــف 

نشســته اند. چوبــی  میزهــای 
ســر یــک میــز، چنــد دختــر جــوان بــا چــادر عربــی و 
مــدل شــال لبنانــی رنگــی نشســته اند و دارنــد بــا 

هــم  گــپ می زننــد و مــوکا می نوشــند.
جــوان  خانــم  و  آقــا  یــک  هــم  میــز  یکــی  آن 
بــا  را  رنگ شــان  صــدری  پپیرهــن  و  تونیــک  کــه 
ســه  دو  دختــر  همــراه  کرده انــد،  ســت  هــم 
ــد. ــکوپ می خورن ــتنی اس ــد بس ــان دارن ساله ش
میــز دیگــر هــم چنــد دانشــجو دور هــم جمــع 
باهــم  پایان نامه شــان  ســر  دارنــد  و  شــده اند 

مشــغول اند. و  می کپننــد  بحــث 
ــم در  ــادت کرده ای ــا ع ــرا م ــم، چ ــودم می گوی باخ
و  بگیریــم  ســنگر  مقابل مــان  موضــع  مقابــل 

ــه  ــی ک ــم، در صورت ــت کپنی مخالف



ــته  ــد داش ــان« واح ــک »گفتم ــق، ی ــف و مواف ــع مخال ــرات و مواض ــۀ تفک ــارغ از هم ــد ف بای
ــه را در  ــک جامع ــترا�ات ی ــام اش ــدف دارد و تم ــود ه ــرای خ ــه ب ــن این ک ــه در عی ــیم ک باش

برمی گیــرد، ســعی کپنــد تفاوت هــا را بصــورت مســالمت آمیز بیــن خــود حــل کپنــد.

ــه  ــک جامع ــا ی ــاختیم. ت ــان« می س ــد جری ــا، »ض ــه مثل ه ــه ب ــۀ مقابل ــه دور از هم ــد ب بای
هدفمنــد و مســالمت آمیز داشــته باشــیم...

کارهــای  رســاندن  ســرانجام  بــه  در  مــا  گمشــدۀ  مفهــوم  همــان  دقیقــا  ضدجریــان 
فرهنگــی بــود! همــان چیــزی کــه بــدون نــگاه بــه چــپ و راســت و مخالــف و موافــق و 
دور  را  مــا  کــه  واحــدی  تفکــر  می کردیــم!  ابــراز  را  آن  مقابله به مثلــی  کوچک تریــن  بــدون 

میــداد...  جریان ســازی  قــدرت  مــا  بــه  و  می کــرد  جمــع  خــودش 

ــا  ــد ت ــم می چرخان ــد و چش ــل می آی ــه داخ ــیمه ب ــه سراس ــود و ریحان ــاز می ش ــه ب دِر کاف
ــرعت  ــه س ــود را ب ــد و خ ــد می زن ــم. او لبخن ــکان می ده ــت ت ــن آرام دس ــد. م ــدا کپن ــرا پپی م
ــد: ــان می گوی ــس زن ــزد و نف ــز می ری ــن روی می ــذ و مت ــروار کاغ ــک خ ــاند و ی ــز می رس ــه می ب

+ ببخشید دیر کردم... تو ترافیک بودم.
من لبخند میزنم و می گویم:

- بنشین خیلی کار داریم، باید متن های نشریه را آماده کپنیم...
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دعوا بر سِر
جمهوریتتمسخر 

من هم صبِح جمعه فهمیدم!!

میثم شمسی پور
دانشجویعلمسیاستهستوعاشقتحلیلروابطبینالملل!

والبتهبهقولخودش،درتاریخِسیرمیکنه!

»جمهور« کلمه ای به وسعت تمام ایران.
»جمهور« یعنی انقالب مشروطه...

»جمهور« یعنی مقاومت دلیران تنگستان در برابر هجوم انگلیسی ها.
جمهــور یعنــی کوچــه پــس کوچه هــای تبریــز، آن گاه کــه ســتارخان و باقرخــان فریــاد 
قیــام ســر دادنــد. جمهــور بغــض فروخــورده مــردم بــود، وقتــی کــه چکمه هــای بیگانــگان 

ــد. ــود درآورده بودن ــخیر خ ــه تس ــوب ب ــمال و جن ــان را از ش ــای، وطن ش ــی و بریتانی روس
ــا  ــازاری ت ــروش و ب ــب و بارف ــردم از کاس ــل م ــه خی ــی ک ــود، وقت ــرداد ۱۳۴۲ ب ــور ۱۵ خ جمه
ــد و  ــاد می زدن ــد و فری ــرده بودن ــن ک ــر تحص ــا دور کاخ مرم ــجو، دور ت ــر دانش ــد و کارگ کارمن

شــعار می دادنــد.
ــی  ــت، راه ــِر ام ــاِم پپی ــت از ام ــه حمای ــه ب ــد ک ــن بودن ــوش ورامی ــان کفن پ ــور، دهقان جمه

ــدند. ــام ش ــنگین قتل ع ــای س ــالح ه ــا س ــاد، ب ــل باقرآب ــر پ ــدند و س ــران ش ته

Telegram: @Shamypoor



ــوری  ــام جمه ــکل گیری نظ ــدای ش ــال ها از ابت س
ــکل  ــالب ش ــای انق ــۀ آرمان ه ــر پای ــه ب ــالمی، ک اس
ــرد  ــه عملک ــا ک ــر کج ــت. ه ــود می گذش ــه ب گرفت
و  انقــالب  آرمان هــای  اســاس  بــر  نظــام  ایــن 
رهنمود هــای امامیــن آن بــود، مفهــوم نظــام 

می یافــت. دقیق تــری  تحقــق  اســالمی 
جناح هــای  و  جبهه هــا  از  نظــام  مســئوالن 
مختلــف، بــا عملکرد های اجرایــی متفــاوت روی کار 
می آمدنــد. یکــی توســعه طلب، یکــی عدالت خــواه، 

یکــی اقتصــاددان... 
ــل  ــم اصی ــئولین از مفاهی ــن مس ــه ای ــا ک هرکج
آســیب  هــم  نظــام  گرفتنــد،  فاصلــه  انقــالب 
از  یکــی  دیدنــد؛  آســیب  هــم  جمهــور  و  دیــد. 
مصادیــق ایــن آســیب آبــاِن ســال ۱۳۹۸ بــود. 
کــه معنــی جمهــور از یــاد عــده ای از مســئوالن 

پــاک شــده بــود.
بودنــد  گرفتــه  تصمیــم  قــوه،  ســه  رؤســای 
بصــورت ناگهانــی قیمــت بنزیــن را بــه ســه برابــر 

افزایــش دهنــد! 
در شــرایطی کــه تــورم و گرانــی باعــث کوچک تــر 
شــدن ســفره مــردم شــده بــود، قیمــت دالر و 
اجنــاس مختلــف رو بــه افزایــش بــود، و وضعیــت 
ــه ای  ــاق جرق ــن اتف ــود، ای ــامان ب ــادی نابس اقتص

ــی!  ــای مردم ــروع اعتراض ه ــرای ش ــود ب ــده ب ش
آن روزهــا اطالعیــه یــا حــرف دقیقــی از ســمت 
مســئولین بــه گــوش ملــت نرســید. کــه چــرا 
بنزیــن گــران شــده اســت و کســی ســخنی بــا 

نگفــت!  مــردم 

فقــط رئیــس »جمهــور« در قــاب تلوزیــون جلــوی 
تمســخربار  لحنــی  بــا  و  شــد  حاضــر  دوربیــن 

گفت:»مــن هــم صبــح جمعــه فهمیــدم...«

جمهــور، اعالمیه هایــی بــود کــه  شــبانه بــه داخــل 
حیــات خانه هــا انداختــه می شــد.

جمهــور، فــرار کــردن از دســت مامــوران حکومتی 
در دل کوچه هــای تنــگ و تاریــک بــود.

جمهور نوای درد بود، زیر شکپنجه ساواک...
ســیاه  جمعــۀ  بــود.   ۵۸ شــهریور   ۱۷ جمهــور 

بــود. میــدان ژالــه بــود، جــوی خــون بــود...
جمهور، ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ بود.

آن گاه کــه وحــدت کلمــه رقــم خــورد و انقــالب 
ــت! ــر نشس ــه ثم ــی ب خمین

خمینــی، »جمهــور« را از مبانــی اصیــل انقــالب 
خــود می دانســت. طــوری کــه نظــام حکومتــی 
را کــه برمبنــای انقالبــش بــود، خوانــد »جمهــوری 

ــران«...  ــالمی ای اس
و  نظــام  ایــن  در  می درخشــید  جمهــور  نــام 
و  انقــالب  ایــن  همــه کارۀ  مــردم  یعنــی  ایــن 
ایــن کشــور انــد. پپیــر امــت گفتــه بود:»وقتــی 
پایه هــای یــک حکومــت بــر دو ش یــک ملــت نبــود 
ــد  ــا نمی توانن ــود، این ه ــت نب ــک مل ــب ی ــر قل و ب

یــک حکومــت  باشــند.«
دیگــر مــردم می دانســتند کــه جمهــوری اســالمی، 
ــان  ــد و صدایش ــمیت می شناس ــه رس ــا را ب آن ه
و  انقــالب  اســاس  مــردم،  دیگــر  می شــنود.  را 

ــد. ــام بودن ــتوانۀ نظ پش
ــای  ــط مرزه ــه خ ــط ب ــورش آورد، خ ــه ی ــمن ک دش
ایــن کشــور، از ارونــد رود تــا بلندی هــای بــازی دراز 
و قصــر شــیرین بــه دســت همیــن »جمهــور« 
یــاری  بــه  پپیــر امــت و  بــا رهبــری امــام  غیــور و 

ــد. ــظ ش ــردم، حف ــن م ــدگار ای خداون
بــود  کشــیده  پــر  روح اهلل  و  شــد  تمــام  جنــگ 
را  انقــالب  آرمان هــای  حقــش،  بــر  جانشــین  و 

بــود... کــرده  حفــظ 
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چــه شــد کــه جمهــور و آرمان هــای انقــالب در نــگاه برخــی مســئولین نظــام جمهــوری 
ــد؟!  ــان ۹۸ ش ــۀ آب ــه فاجع ــل ب ــد و تبدی ــگ ش ــالمی کمرن اس

ــد  ــعار می دادن ــد و ش ــده بودن ــا آم ــه خیابان ه ــان ب ــن حق ش ــرای گرفت ــمگین ب ــردم خش م
و تجمــع و تحصــن و مطالبــه و حتــی آشــوب در خیابان هــا شــدت گرفتــه بــود.... 

آســیب بــه جایــگاه هــای ســوخت و تخریــب پل هوایــی و آتــش زدن بانک هــا و... خبرهــای 
عجیبــی بــود کــه بــه گــوش می رســید.

هرچنــد ناگفتــه نمانــد، مــزدوران و مداخله گــران تمــام ســعی خــود را کردنــد کــه مطالبــات 
ــه  ــه گل ــد ک ــردم بودن ــن م ــم ای ــاز ه ــی ب ــد. ول ــاش ببرن ــوب و اغتش ــمت آش ــه س ــردم را ب م

داشــتند و ناراضــی بودنــد...  
ناراضی بودند که چرا تعدادی از مسئوالن درک درستی از »جمهوری اسالمی« ندارند.

مســئله اینجــا، صرفــا گــران شــدن قیمــت بنزیــن نبــود! مســئله شــکاف عمیقــی بــود کــه 
بیــن جمهــوری اســالمی و مردمــش در حــال شــکل گیری بود! مســئله رنگ باختــن مفهوم 
ــای روح اهلل  ــن وارث آرمان ه ــید، ای ــول س ــه ق ــود! ب ــئوالن ب ــی از مس ــر برخ ــور« در نظ »جمه
ــیند روی  ــس می نش ــد، مگ ــاد می کپنی ــه ایج ــم ک ــئوالن می گفت:»زخ ــه مس ــاب ب ــه خط ک
ــی  ــه برخ ــی ک ــم زخم های ــه مره ــت ک ــت. می دانس ــید درد را می دانس ــا...« س ــم ه ــن زخ ای
خودی هــا بــر پپیکــر نظــام زدنــد، بازگشــت بــه مفاهیــم اصیــل انقــالب اســت. بازگشــت بــه 

مفهــوم عمیــق »جمهــور«...



بایــد مرهــم گذاشــت روی ایــن زخم هــا. وگرنــه  مگســاِن وقیــح انگلیســی »که خودشــان 
ــام  ــل ع ــان را قت ــان عزیزم ــی از هموطن ــد و نیم ــران راه انداختن ــی در ای ــی بزرگ روزی قحط
کردنــد«، در لنــدن دادگاه هــای بین المللــی مردمــی تشــکیل می دهنــد و ادعــای حقــوق 

ــد! ــر می کپنن بش
آبان ۹۸ در کام همه ما تلخ بود! 

افراد زیادی »۲۳۰ نفر« در این آشوب کشته شدند! 
اتوبان ها مسلحانه بسته شد.

شهرک شهید چمران ماهشهر با تیربار محاصره شد.
و صداوســیما حتــی یــک گــزارش دقیــق و درســت از ایــن حادثــه هولنــاک روی آنتــن 

تلوزیــون بــه نمایــش نگذاشــت! 

خشــمگین  و  غمگپنانــه  و  بــود  ایســتاده  گوشــه ای  انقــالب  خــود  روزهــا،  آن  شــاید 
حــرف  و  می کپننــد  لگدمــال  پــا  زیــر  را  آرمان هایــش  عــده ای  چگونــه  کــه  می نگریســت 
ــگ  ــش را کمرن ــم بنیادین ــان مفاهی ــا اعمال ش ــد و ب ــده می گرین ــت را نادی ــن مل ــر ای رهب
می کپننــد. و حتــی زحمــات هــزاران مدیــر و مســئول درســتکار ایــن کشــور را بــه بــاد فنــا 

 ! هنــد می د
آن عــده شــاید قلیــل بودنــد، ولــی همیــن عــدۀ قلیــل کــه نام اســالم را یــدک می کشــیدند، 

بــرای خدشــه وارد کــردن بــه کل جمهوری اســالمی کافــی بودند! 
مــردم  ایــن  کرده ایــد!  فرامــوش  را  انقــالب  ایــن  آرمان هــای  کــه  محترمــی  مســئوالن 

دشــمن ایــن نظــام نیســتند، اســاس و پایــه ی آن هســتند! 

خوب فکر �کنید آبان ۹۸ تاوان �دام اشتباه و غفلت شما بود؟!
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سیـمای حاکـمصـدایجمهور
شایدفکرشرانمیکردیم...

شــا�د فکــرش را  نمی �رد�ــم �ــه �ــه روز،خبــر  20:30 از مــدل گزارش هــای »آمنه ســادات 
ــران،  ــئولین ا� ــه مس ــازی علی ــو در جریان س ــی و من و ت ــر بی بی س ــح خب ــور« در تقبی ذبیح پ

ــرد؛ ــه بگی ــم فاصل ــی ه ــی �م حت

الهـام آُمـلی
ویاهلفرهنگهوبهسیاستتمایلداره!

وبهگفتهخودش»متعهدهبهقلموقلمزدن«



شــاید فکــرش را  نمی کردیــم کــه یــه روز خبــر 20:30 از مــدل گزارش هــای »آمنه ســادات 
ــران،  ــئولین ای ــه مس ــازی علی ــو در جریان س ــی و من و ت ــر بی بی س ــح خب ــور« در تقبی ذبیح پ
ــد و  ــود بزن ــِی موج ــای واقع ــاس داده ه ــر اس ــر ب ــک خب ــرد و ی ــه بگی ــم فاصل ــی ه ــی کم حت

ــند مــردم را ارائــه کپنــد. ــی نــو و مــورد پس تحلیل
خبــر صداوســیما درمــورد علیرضــا زا�انــی و نقــد صریــح و بی پــرده دربــارۀ او، فصــل 
جدیــدی از روایــت را بــه روی مخاطبیــن بــاز کــرد. از همیــن نقطــه می توانیــم شــروع کپنیــم 

ــیما. ــود در صداوس ــع موج ــم از وض ــه دهی ــی ارائ و تحلیل
بیســت و چهار  کــه  ضد انقــالب  زخم خورده هــای  عینــک  بــا  بایــد  نــه  را،  صداوســیما 
ســاعته تخریبــش می کپننــد تحلیــل کپنیــم؛ و نــه انقالبیونــی کــه همه چیــز را بــه میــل 

خــود می خواهنــد و بــه نــوع دیگــری ســازمان را زیــر ســوال می برنــد؛
ــا و  ــد خط ــه منتظرن ــه ای ک  عدالت خواهان

ً
ــا ــنفکرانه و بعض ــت های روش ــا ژس ــی ب ــه حت و ن

اشــتباهی از ســازمان ســر بزنــد، تــا یــک پســت اینســتاگرامی در مذّمــت آن منتشــر کپننــد 
کــه: »آیپییــی مــردم!! ایــن رســانۀ جمهــوری اســالمی قرار نبــود این شــکلی باشــد و چه و چــه..!«
آخــرش هــم یــک کلمــۀ لــوس »آقــای صداوســیما« یــا »رســانه میلــی« بــه تــِه متــن ببنــدد 

کــه بن مایــۀ آن ایــن اســت کــه »مــن هــم مثــل شــما ناراضــی ام«!
بعــد هــم احتمــاال، در شــبکه هایی مثــل افــق و غیــره و یــا حتــی در مقــام مشــاور و عضــو 

ــذا... ــان و قص علی ه ــون ببینیم ش ــای تلویزی ــی از برنامه ه ــی بعض ــِم محتوای تی
ما در مواجهه با صدا و سیما با دو مشکل مواجهیم؛

اول عملکــرد خــود ســازمان، و دوم تهاجــم و عملیــات روانــی رســانه ای. ایــن دو بــا کمــک 
یکدیگــر، بــه از دســت رفتــن هــر چــه بیشــتر مقبولیــت ســازمان کمــک می کپننــد!
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مســئله اینجاســت کــه صداوســیما از نداشــتن 
یــک ســند تحــول بنیادیــن رنــج می بــرد.

کارهــای  دو ســه دهه،  ایــن  در  بگوییــم  شــاید 
خیلــی  صداوســیما  و  گرفتــه  صــورت  خوبــی 
ــت  ــن اس ــت ای ــی حقیق ــده!  ول ــد اداره نش ــم ب ه
کــه ســازمان دچــار  یک روزمرگــی و حالــت تدافعی 

ــت . ــده اس ش
ــذب  ــه ج ــوط ب ــول، مرب ــن تح ــی از ای ــش بزرگ بخ
و گزینــش نیــروی کارآمــد و نخبــۀ رســانه ای در 

اســت. مختلــف  حوزه هــای 
ــر  ــش خب ــی و بخ ــت سیاس ــز معاون  بج

ً
ــا حقیقت

ــل  ــخت و قاب ــِش س ــبت، گزین ــه نس ــاید ب ــه ش ک
ــی دارنــد؛ در بخش هــای دیگــر ســازمان یــک  قبول
از هم گســیختگی عمیــق وجــود دارد و بــه قولــی، 

»خیلی هــا از دِر پشــتی وارد  آن می شــوند.« 
تهیه کپننــدگان،  کارگردانــان،  از  بســیاری   

ً
عمــال

مجریــان و گوینــدگان صداوســیما بــا مبانــی 
ــی ندارنــد؛ و یــا کــم  باالدســتی ســازمان هم خوان
ــاخت  ــول و س ــۀ تح ــه دغدغ ــانی ک ــتند کس هس
ایده هــای نــاب انقــالب اســالمی را داشــته باشــند.
و اینجاســت کــه شــکاف ها و مشــکل ها نمایــان 
وضــوح  بــه  آن،  خروجــی  و  نتیجــه  و  می شــوند 
قابــل  تلویزیونــی  برنامه هــای  و  ســریال ها  در 

مشــاهده اســت.
بــرای نمونــه، مجریانــی کــه بــه دلیــل همیــن عــدم 
هم خوانــی، و بــدون دلیــل قانع کپننــده بــرای خــود 
فــرد و مــردم، ممنــوع التصویــر می شــوند. کــه 
ــا ــه آن ه ــن ب ــای روتی ــازمان در برنامه ه  س

ً
ــا اتفاق

دامــن  بــه  دســت  الجــرم  حــاال،  و  داشــته  نیــاز 

درون سازمانی:

ــه  ــوط ب ــار  و نامرب ــه و چه ــه س ــای درج مجری ه
موضوعــات و برنامه هــا می شــود. کــه آن هــا 
هــم طبیعتــا افتضــاح دیگــری در برنامــه هــا رقــم 
می زننــد. بــرای مثــال وقتــی »زینــب ابوطالبــی« را 
ــی  ــۀ مذهب ــرای برنام ــه اش، در اج ــام تجرب ــه تم ک
ــت، و  ــاه« اس ــان م ــۀ پنه ــل »نیم ــهدایی مث و ش
ــه  ــک برنام ــری ی ــم دارد، مج ــر ه ــا در آن تبح اتفاق
در  این کــه  بــدون  می دهنــد؛  قــرار  سیاســی 
نظــر بگیرنــد توانایــی او در ایــن نــوع اجــرا و بــا 
ایــن محوریــت حســاس چقــدر اســت، باعــث 
می شــود تحــت تاثیــر فضــای بحــث و ارِق بــه 
جمــع  نمی خواهــد  کــس  »هــر  بگویــد  نظــام 

کپنــد و از ایــران بــرود!«
ــه  ــودن ب ــده ب ــس ُزب ــه ح ــور« ک ــا »آرش ظلی پ و ی
او دســت می دهــد!  بــا ایــن پپیــش فــرض کــه 
هیچکــس دِل خوشــی از »مســعود فراســتی« 
او  بــا  برخــوردی  چنــان  بچگــی  ســر  از  نــدارد، 
می کپنــد، کــه منتقــدان فراســتی هــم انگشــت به 
دهــان می ماننــد از حجــِم ادِب نداشــتۀ مجــری!
ــال  ــازمان س ــریال ها، س ــش و س ــش نمای در بخ
 هاســت بــه فکــر  »آنتــن پــر کــردن« اســت. تــا جایــی 
ــاج  ــردن ب ــر ک ــن پ ــرای ای ــود ب ــاس می ش ــه احس ک

هــم می دهــد!
بــرای مثــال »ســیمافیلم« مکلــف اســت ســاالنه 
هــزاران قســمت ســریال تحویــل دهــد و یــا اینکــه 

آنتــن نــوروزی شــبکه ها نبایــد خالــی بمانــد!
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ــود  ــاخته می ش ــی س ــه کارهای ــت)!( ک و اینجاس
یــا  و پول هایــی برایشــان خــرج می شــود، کــه 
کم تریــن میــزان مخاطــب را دارنــد؛ و یــا حتــی اگــر 
ــه  ــا در جامع ــر آن ه ــه اث ــی ب ــد، توجه پرمخاطب ان

و فضــای خانواده هــا نمی شــود.
مثــال ســریالی کــه دو  ســرِی آن ُپــر از نقــد و حاشــیه 
امــا  بــوده،  ضدخانــواده  مضامیــن  از  سرشــار  و 
بودجــۀ  کــه  دارد  اصــرار  همچنــان  صداوســیما 
بــا  ســاله  هــر  و  کپنــد  خرجــش  را  بیت المــال 
موضعــی از ســر ضعــف، پپیشــنهاد ســاخت ســرِی 

جدیــد را بــه عوامــل آن مجموعــه می دهــد.
اجتماعــی  ســریال های  کلــی،  صــورت  بــه 
ــتر  ــد و بیش ــی ندارن ــرد تربیت ــا رویک ــازمان غالب س
رواج دهنــدۀ آســیب های اجتماعــی مثــل طــالق، 

چندهمســری، قتــل و یــا اعتیــاد هســتند.
حــال فــرض کپنیــد همیــن ســازمان، می خواهــد 
بــر روی ســریال های شــبکۀ  از طریــق »ســاترا« 
ــن  ــا ای ــد. ب ــال کپن ــزی اعم ــی ممی ــش خانگ نمای

ــد! ــگ و خانواده ان ــد فرهن ــه ض ــه ک بهان
ــازمان  ــت س ــوه ای محبوبی ــه نح ــم ب ــا ه در اینج
ــرا  ــت. چ ــوال اس ــر س ــردم زی ــدان و م ــزد هنرمن ن
کــه، نــه خــودش ســریال های فاخــر و »ماهــواره 
ــا  ــذارد کاره ــه می گ ــازد و ن ــن« می س ــوش ک خام
ــش  ــل پخ ــور کام ــی بط ــش خانگ ــبکۀ نمای در ش
شــود. و ایــن تناقــض بــرای مردم قابل درک نیســت.
دغدغــۀ پــر کــردن آنتــن آن جایــی وضــوح پپیــدا 
ــی،  ــه تلویزیون ــک برنام ــری ی ــرای مج ــه ب ــد ک می کپن
دســت مزد های کالن و نجومــی پرداخــت می شــود؛
ســخیف ترین  بــا  خواننده هــا  مبتذل تریــن  تــا 
شــعر ها را دعــوت کپنــد و جذاب تریــن ســوالش 
از میهمــان ایــن باشــد کــه »عاشــق شــدین؟ 

کردیــن؟«. ازدواج 

و بــه دنبــال پاســخ رادیــکال میهمــان، 
مجبــور شــوند نصــف برنامــه را 

سانســور کپننــد و بعــد مجــری 
در  شــعرگونه  نامــه ای«  »آه  
منتشــر  مجــازی  فضــای 

سانســور!  مذّمــت  در  کپنــد، 
متشــنج  فضایــی  هــم  مهمــان  و 

ایجــاد  شــخصی اش  صفحــۀ  در 
بــرای  بمانــد  فحشــش  و  کپنــد 

الفاظــی  بــا  صداوســیما، 
و  سانســورچی  مثــل 

بد تــر ... حتــی 
نمونــه ای  ایــن 

واضــح اســت از خطــی 
ــرگرمی و  ــرای س ــازمان ب ــه س ک

یــا فراغــت لحظــه ای و جــا نمانــدن از 
ماهــواره ای،  شــبکه های  بــا  رقابــت 

دنبال می کپند.

تهیه کپننــدگان  کارگردانــان،  بــرای  فراینــد  ایــن 
در  مشــغول  دیگــِر  صنف هــای  از  بســیاری  و 

می کپنــد. صــدق  نیــز  صداوســیما 
و یــا بطــور مثــال، تعــداد قابــل توجهــی از دکورهــا 
و قالــب برنامه هــای تلویزیونــی صداوســیما،  
تقلیــدی از برنامه هــای پرمخاطــب شــبکه های 
فارســی زباِن ماهــواره ای اســت. کــه ایــن موضــوع 

را مخاطــب ســیما بــه خوبــی حــس می کپنــد.
کمبــود نیــروی رســانه فهِم متعهــد و خوش فکــر 
کــرده  درک  را  ملــی  رســانۀ  اثرگــذار  جایــگاه  کــه 
باشــد، بخــش بزرگــی از مشــکل صداوســیما را 

می شــود. شــامل 
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�ک جای �ار می لنگد!

وقتــی قشــر انقالبــی از نقــد بــی پــردۀ صداوســیما در انتصــاب زا�انــی ذوق می کپنــد و 
ــد. ــای کار می لنگ ــک ج ــی ی ــن یعن ــب؛ ای ــم تعج ــردم ه ــۀ م عام

ایــن نقــد هــا و تعــارف نداشــتن ها  در برخــورد بــا اشــتباه مســئولین بــا هــر گرایشــی، 
خبــری  بخــش  می دهــد  نشــان  تعجــب،  و  خوشــحالی  ایــن  می بــود.  طبیعــی  بایــد 
ســازمان از آن چیــزی کــه  با�ــد باشــد فاصلــه دارد. مهم تریــن قســمت ســازمان کــه مــورد 
شــدیدترین حمله هــای رســانه ای قــراره دارد همیــن بخــش خبــری اســت. اگــر بخــش 
خبــری صداوســیما پپیش قــدِم روایــت دســته اول، و صــدای مــردم در حــوادث داخــل  

باشــد، بســاط همیــن شــبکه های ماهــواره ای هــم جمــع خواهــد شــد.
نه اینکه گزارش های آمنه سادات ذبیح پور  بد باشد!

اما چیزی که مهم است، نماندن در این نوع تولید خبر است!
ــه  ــم ک ــم بگویی ــن را ه ــد«، ای ــه کرده ان ــم »توطئ ــه می گویی ــوم ک ــن مفه ــار ای ــی در کپن یعن

مــردم چــه می خواســتند و »چــه می خواهنــد«!
بگوییــم کــه مســئولین چقــدر در ایــن حــوادث و مشــکالت مــردم نقــش داشــتند! قطعــا 
 بــه حــوزۀ دخالــت و توطئــه ی دشــمن در مشــکالت کشــور 

ً
ایــن مــدل گزارش هــا کــه صرفــا

اشــاره و در مقابــل، نســبت بــه خواســت بخشــی از مــردم بی تفــاوت اســت، نــه تنهــا اثرگــذار 
نیســت، بلکــه موجــب خشــم بیشــتر و ایجــاد دوقطبــی در میــان مــردم هــم می شــود.

چــون خالصــه اش می شــود مردمــی کــه اعتــراض کردنــد! و  مــردم بابصیــرت دیگــری کــه آن 
اعتــراض را بــه دلیــل همراهــی دشــمنان بــا آن، پایــان دادنــد!!!

14 در جست وجوی رویایی فراموش شده...



مهم نیست!
مشــکل دیگــری کــه ســازمان دچــار آن می باشــد، 
رفتارهــای  عمــوم  از  آنچــه  اســت.  بی تفاوتــی 
مختلــف  مســائل  بــا  برخــورد  در  صداوســیما 
حــس می شــود، بی تفاوتــی نســبت بــه »اقنــاع 
ــرد  ــا عملک ــاط ب ــگان در ارتب ــی« و نخب ــکار عموم اف

ســازمان اســت.
آنجایــی کــه حرف هــا و توصیه هــای بســیاری از 
ــی  ــود؛ آنجای ــه می ش ــده گرفت ــوز، نادی ــراد دلس اف
گروه هــای  از  بســیاری  اعتراضــی  نامه هــای  کــه 
دانشــجویی و مطالبه گــر بــه ریاســت ســازمان 
ــی  در مباحــث مختلــف بی پاســخ می مانــد؛ آنجای
کــه  مجــری و برنامــۀ بیســت ســاله اش را کپنــار 
ــل  ــل ح ــا قاب ــه قطع ــائلی ک ــِر مس ــد. س می گذارن
اســت! و در ادامــه، قائــل بــه ارائــه ی هیــچ پاســخی 
بــه مــردم نیســتند و حتــی ژســت مظلومیت هم 

می گیرنــد.
مســئله ی »عــادل فردوســی پــور« هــر چه کــه بود، 
هــر اشــتباه و جوزدگــی ای کــه از جانــب او بــود، و یــا 
هــر کم صبــری و خامــی ای کــه از طــرف مدیــر جــوان 
و تــازه کار شــبکه بــود؛ پایانــش نبایــد این گونــه 
ــنگی زد.  ــرف قش ــانه چی ها ح ــی از رس ــد!  یک میش

نیــم!!؟« ک کــه »چگونــه ملــت خــود را متفــرق �

و  شــخصی کــه تا دیــروز، فرزند همیــن مجموعه 
خوانــده می شــد، حــاال انــگار فــرد غریبــه ای اســت 
کــه ســازمان بــا او رقابــت می کپنــد و علیــه او خبــر 
تولیــد می کپنــد و نمونــه ای از همیــن رفتارهــا در 

طــرف مقابــل هــم مشــاهده می شــود.

در کپنــار همــۀ ایــرادات وارده بــه صــدا و ســیما، 
ــا و  ــۀ گروه ه ــه جانب ــای هم ــا و تخریب ه هجمه ه
شــبکه های ضدانقــالب را نمی تــوان نادیــده گرفت.
در فضــای مجــازی نیــز شــانتاژ گســترده ای صــورت 
می گیــرد. کــه آنچــه تــا کپنــون دیده ایــم، ایــن بــوده 
کــه صداوســیما در برابــر  ایــن همــه تحریــف و 
ذهــن  و  نــدارد.  خاصــی  برنامــۀ   

ً
عمــال تخریــب، 

ــدی  ــت تن ــف حرک ــان تحری ــمت جری ــه س ــردم ب م
دشــمن  هــدف  مجــازی،  فضــای  پــروژۀ  در  دارد. 
نشــانه گرفتــن عقالنیت صداوســیما و بــه دنبال 
آن از بیــن بــردن مرجعیــت آن نــزد مــردم اســت، 
کــه در بعضــی مــوارد تــا حــدودی هــم موفــق 

شــده اند.
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برون سازمانی!

برنامــه ای �ــه هــر دوشــنبه مــردم را میخ �ــوب 
آنتــن می �ــرد، حــاال محــل نــزاع بیــن دو قشــر از 

مــردم شــد.

و اینجا هم ملت دو دسته شدند!



حــاال همــۀ نقدهــای تلــخ و گزنــده ای کــه بیــان کردیــم را گوشــه ای نگــه داریــم و ایــن جملــه 
را مــرور کپنیــم؛ »دورۀ تحولــی مدیریــت جدیــد را، دوره بازگشــت بــه جمهــور و بازگشــت بــه 

ــم.«  ــردم می دانی م
ایــن جملــۀ رئیــس صداوســیما بــه همــان انــدازه جــذاب اســت، کــه خبــر بی پــرده در مــورد 
زا�انــی و برخــی عزل هــا و انتصابــات! عملکــرد پپیمــان جبلــی در ایــن چنــد مــاه و انــدی،  

ــت. ــیما اس ــول در صداوس ــط تح ــک خ ــروع ی ــان دهندۀ ش نش
هــم عــزم بــر تحــول در داخــل ســازمان مشــاهده می شــود و هــم تشــنگی قشــر نخبــگان و 
مــردم بــر تحــول، بیانگــر یــک مطالبۀ عمومــی اســت. همچنین تغییرات ســاختار  سیاســِی 
خبــر و ارائــه نــوع جدیــدی از مطالبه گــری صداوســیما از مســئولین، بــا هــر گرایشــی، موجــب 

امیــدواری نخبــگان و مــردم بــه عملکــرد ایــن ســازمان عریــض و طویل شــده اســت.
چیــزی کــه امــروز نیــاز مبــرم و ضــروری بــه آن احســاس می شــود، تبدیل شــدن صداوســیما 
ــگان،  ــرای نخب ــکار ب ــارب آزاِد آراء و اف ــِل تض ــردم، مح ــات م ــرای مطالب ــن ب ــای ام ــک فض ــه ی ب
صندلــی داغ بــرای مســئولین پرتوقــع و پرمدعا،  تریبــون اصلی و اثرگذار برای مســتضعفان، 
ــی  ــت عموم ــه در حرک ــد همه جانب ــش و رش ــرای جه ــت ب ــام و ام ــۀ ام ــِل اندیش ــِل وص مح
کشــور و در انتهــا، اتصــال رســانۀ اصلــِی جمهــوری اســالمی بــه جمهــور و مــردِم ایــران 

ــند. ــور می باش ــۀ کش ــن و پای ــن رک ــه مهم تری ــت؛ ک ــالمی اس اس
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زاویۀ جد�د!



تریبون حاکمیت
حلقۀ وصل اّمت

فاطمه زهرا رجبی
ویدرگیرفعالیتهایرسانهستوعالقهزیادیبهموسیقیداره.

دانشجویعلومسیاسیهودرجهتمحققکردِن»گامدوم«تالشمیکنه!

Telegram: @Z_AAA_r

ایجاد جامعه، صرف جمع شدن نیست!
ــام  ــد. روزی از ای ــال کپن ــی را دنب ــدف خاص ــه ه ــرد ک ــکل می گی ــی ش ــه زمان ــه و جمع جامع
ــا  ــوند، گوی ــع می ش ــهر جم ــم ش ــجد اعظ ــاجد در مس ــی مس ــده ای از تمام ــه ع ــه ک هفت
قــرار اســت اتفــاق خاصــی رقــم بخــورد. اگــر نمــاز جمعــه هــدف خاصــی را دنبــال نمی کــرد، 
دیگــر بــا نمــاز جماعتــی کــه در جای جــای مســاجد و نمازهــای یومیــه برگــزار می شــود چــه 

ــی داشــت؟!  فرق
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اگر
اینپایگاه

حفظنشود..!



و این کــه خداونــد متعال در  آیۀ شــریفه می فرماید: 
لــوِة ِمــن ِاذا  ــوِدَی ِللصَّ

ُ
ُیَهــا الذیــن آمنــوا ِاذا ن

َّ
»یــا ا

رو الَبیــَع 
َ

اســعوا ِالــی ِذکــِر اهلِل َو ذ
َ

َیــوِم الُجُمعــِة ف
مــون.«

َ
عل

َ
کــم ِان ُکنتــم ت

َ
یــٌر ل

َ
ذلُکــم خ

جمعــه  روز  در  آورده ایــد،  ایمــان  کــه  کســانی  ای 
هنگامــی کــه اذان نماز جمعــه را شــنیدید، خرید و 
فــروش را رهــا کپنیــد و بشــتابید به ســوی ذکــر خدا.

ایــن  می شــود  فهــم  آن چــه  الهــی  آیــات  از 
ــه  ــردد و اینک ــل گ ــد تعطی ــا بای ــه، کار دنی ــت ک اس
آن  از  نشــان  بشــتابید،  می فرمایــد  خداونــد 
خواهــد  مطــرح  مهمــی  موضــوع  کــه  اســت 
شــد.  بعــد از انقــالب اســالمی از ســال ۵۸ کــه 
اولیــن نمــاز جمعــه در تهــران اقامــه شــد و در 
ــردم  ــن م ــی بی ــی و قلب ــاط عاطف ــال ها ارتب آن س
و خواســته های آنــان بــه  نمــاز جمعــه شــکل 
ایــن  متاســفانه  و  می گــذرد.  ســال ها  گرفــت، 
امــر بعــد از گذشــت ایــام، جایــگاه اصلــی خــود را از 
دســت داده اســت. بــه گونــه ای کــه در ســال های 
اخیــر ایــن امــر مــورد مطالبــۀ جوانــان قــرار گرفــت 
و حــال دیگــر از آن شــور و نشــاط و انقالبی گــری و 
ــی بــرای نســل  پاســخ بــه ســواالت جامعــۀ کپنون
جــوان خبــری نیســت، و مــا در صف هــای نمــاز 
انقــالب  از  قدیمی تــری  نســل  شــاهد  جمعــه 

هســتیم. 
ــائل روز  ــه مس ــه ب ــاز جمع ــر در نم ــه اگ ــال آنک ح
جامعــه و ســواالت و شــبهه ها علی الخصــوص 
نســل جــوان پاســخ داده نشــود، ایــن حلقــۀ 
ــرد  ــد. کارک ــد ش ــته خواه ــم گسس ــال کم ک اتص
نمــاز جمعــه بــه گونــه ای اســت کــه نمــاز جمعــه 

بایــد تمــام سیاســت های جامعــه اســالمی را 
ــه  ــه پرداخت ــائل جامع ــه مس ــد ب ــد. بای ــال کپن دنب
ــل  ــه تحلی ــدرت ب ــا ق ــم ب ــه ه ــود و امام جمع ش
ــورت  ــن ص ــر ای ــردازد. در غی ــائل بپ ــن مس و تبیی

ــت.  ــد داش ــود نخواه ــی وج ــه اتصال حلق
نظــام حا�ــم بــر جمهــوری اســالمی کــه بــه هیــچ 
اســت  نظامــی  نــدارد،  شــباهت  دیگــری  نظــام 
نشــأت گرفتــه از قــرآن! کــه می کوشــد بــر مبنــای 
اداره  اســالمی  مکپتــب  ارزش هــای  و  آرمان هــا 
ــی جهــت  شــود. نمــاز جمعــه  بــه عنــوان پایگاه
اتصــال حا�میــت و مــردم اســت کــه اگــر ایــن 
یکــی  اســالمی  جامعــۀ  نشــود،  حفــظ  پایــگاه 
از  را  خــود  شــاخص های  و  ابــزار  مهم تریــن  از 

دســت خواهــد داد. 
ــت  ــت جه ــه ای اس ــع فریض ــه در واق ــاز جمع نم
از  و  اســالم  مقــدس  نظــام  عظمــت  و  اقتــدار 
عبــادی  فریضــۀ  ایــن  ارمغان هــای  مهم تریــن 
سیاســی،  مشــی  خــط  تبییــن  سیاســی،  و 
انســجام اجتماعــی، ارتقــای آگاهــی سیاســی، 
توجــه  بایــد  کــه  اقتصادی ســت.  و  اجتماعــی 
کــرد ایــن مهــم تــا زمانــی کــه تبدیــل بــه بیــان 
پپیــش  و  ســاده  مســائل  روزشــمار،  تقویــم 
ســرپیچی  الهــی  دســتور  از  باشــد،  افتــاده  پــا 
ــا  ــه  از چهره ه ــت ک ــن اس ــارۀ کار ای ــم و چ کرده ای
ایــن  در  سیاســی  مختلــف  اندیشــه های  و 
امــر دعــوت بــه عمــل آمــده تــا آن شــتابی کــه 
می فرمایــد  قــرآن  آیــه  در  ســبحان  خداونــد 

اهلِل( ِذکــر  ِالــی  اســعوا 
َ

)ف شــود  حاصــل 
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کتابخونه .:.:

حسین وارث آدم
هنوز بوی دود؛ و شاید مزۀ خون!
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به قلم، امیرمحمد عباسی



یک دســت بــر زمیــن و دســت دیگــرم را روی زانــو ســتون کــرده بــودم. بــاد شــدیدی بــود. 
نمی دانــم چنــد زخــم بــر تنــم جــا خــوش کــرده بــود. امــا این قــدری زیــاد بــود کــه انــدازه 

و عمق شــان را تشــخیص ندهــم. فقــط درد بــود و ... .
درد بود و فکر.  درد بود و فکر.  و فکر...

گرمــِی دســتی روی شــانه ام، نیــرو شــد و ســر را چرخانــد. شــلوغ بــود. هنــوز بــوی دود... 
و شــاید مــزۀ خــون. فقــط چنــد ســایه  بــه چشــم می آمــد. ســایه هایی در امتــداد 
ــر  ــان. س ــی بی پای ــت! و صف ــی در دس ــک پرچم ــر ی ــربازان، ه ــی از س ــبیِه صف ــق. ش اف
را بــه ســمت مخالــف چرخانــدم. چشــم چپــم بــاز نمی شــد. خــوِن ابــرو جلــوی دیــد را 
گرفتــه بــود. بــا چشــم راســت دیــدم. و فکــر کــردم کــه راســت اســت. همــان ســربازان. 
امــا  بی ســر.  دیگــری  و  بی پــا  یکــی  بــدن.  و  صــورت  بــر  زخم هایــی  شانه به شــانه! 
اســتوار! فکــر کــردم کــه تنهــا نیســتم. فکــر کــردم بــه ســپاهی پشــتیبان! روبرویــم امــا 
صــِف دیگــری، پشــِت غبــاری از ِمــه، بــه ســمتم در حرکــت. هــر یــک بــه مثابــه ی حریفــی، 
ــدان.  ــان و َب ــرب!  خوب ــا غ ــرق ت ــم! از ش ــرِض عال ــه ع ــک ب ــر ی ــا ه ــمنی.  و صف ه ــا دش ی

ــل...  ــق و باط ــمنان. ح ــتان و دش دوس
ــل، رو در روی  ــیطان. هابی ــم ش ــره در چش ــدم، خی ــم .  آدم را دی ــم  در چش رو در رو. چش
قابیــل. ابراهیــم و نمــرود، موســی و فرعــون. محمــد و علــی و حســین، و مــن...و بعد 
از مــن، کســانی کــه بــه چشــمانم آشــنا نبودنــد. شــاید بــرای نبــردی در آینــده ی زمیــن. 

شــاید بــرای فردایــی دیگــر.  بــه وارثــان حــق، و منادیــان کفــر.
و من! که در صف حق زانو زده ام، یا امتداد کفر. نمی دانم.

بوی خاک و دود راِه نفسم را بسته بود.

فکــر کــردم، »حســین وارث پرچــم ســرخی اســت کــه از آدم، همچنان دســت به دســت، 
ــا  ــز ب ــت و او نی ــیده اس ــت او رس ــه دس ــون ب ــردد و ا�پن ــانیت می گ ــت انس ــر دس ــر س ب
ــرزمینی  ــر س ــورا و ه ــر روزی عاش ــت و ه ــرم اس ــی مح ــر ماه ــه »ه ــعار ک ــن ش ــالم ای اع
ــه ی آزادگان  ــردم و هم ــران م ــه ی راهب ــه هم ــت، ب ــه دس ــت ب ــم را دس ــن پرچ ــال«، ای کرب
عدالتخــواه در تاریــخ بشــریت ســپرده اســت. و ایــن اســت کــه، در آخریــن لحظــه ای کــه 
مــی رود تــا بمیــرد و پرچــم را از دســت بگــذارد، بــه همــه ی نســل ها، در همــه ی عصرهــا 

فریــاد برمــی آورد کــه: آیــا کســی هســت کــه مــرا یــاری کپنــد؟«
ند؟!« ک و فریاد زدم، »آ�ا �سی هست مرا �اری �

حسین وارث آدم، اثر دکپتر علی شریعتی را بخوانید...
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داسـتان آذرـــفصل دومــ

منهنوزنفسمیکشم..!

دانشجو؛ صدای ملت
ما در خدمت بسیج، یا بسیج در خدمت ما؟
اصالح طلبی جرم نیست
لطفا انقالبی نباشید!
قبل از اینکه اتفاق بیفتد
دیوانگی!!
سینما؛ امیلی 2001

می خوانید:

زنده بود�م. نفس می �شید�م. 
زمان را به دندان گرفته بود�م، تا مبادا به عقب بازگردد.

رویا ها�مان را نفس می �شید�م و آ�نده را در دستان مان »ها« می �رد�م؛
ند آرزو به دل بمانیم... ک ند! نک ک ند سرمای زمان، امیدها�مان را منجمد � ک نک

دست در دسِت هم، زمان را به دندان گرفته ا�م!

زمان هوِس عقب گرد �رده بود.
و ما بود�م، �ه خالِف جهِت آن می دوید�م.

به سوی آ�نده. به سوی رویاها�مان...
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دانش جـو!دانش جـو!صدای ملت
فاطمه رقیه نصیری

وییکدانشجوعلومسیاسیتازهوارده،کهمبتالبهواژههاست.
ومتصلبهفلسفیجاتومعتقدبهنظریۀ»ساختارشکنیسم«

مافقطبلندگودستنمیگیریم...
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دانشجوی محترمی که داری این متنو میخونی...
بله بله؛ با شما هستم!

لطفا به خط به خِط این یادداشت فکر کن!
ــوره  ــونی ت می خ ــگاه  رو پپیش ــه دانش ــد از ورود ب ــه بع ــجو« ک ــپ »دانش ــه برچس ــاال ب ــا ح ت
ــد  ــی بای ــه کارهای ــال چ ــم؟ اص ــه ای داری ــه وظیف ــدن چ ــجو ش ــد از دانش ــا بع ــردی؟! م ــر ک فک

ــده؟!  ــام ب ــه انج ــجو می تون ــه دانش ــه ی ــم ک ــام بدی انج
اصال دانشجو بودن یعنی چی؟

Instagram: @frn_2080



اگــه منظــورت از دانشــگاه رفتــن و دانشــجو شــدن فقــط و فقــط یــه مــدرک گرفتنــه کــه..، 
بــه نظــرم یــه تاملــی در وجــود خــودت بکــن. چــون بــا ارزش تــر از ایــن صحبت هایــی :(

بــا پــاس کــردن چندتــا واحــد و یــه گوشــه نشســتن، در حــِق لفــظ و مفهــوم »دانشــجو« 
جفــا میشــه رفیــق عزیــز! دانشــجو اونــی هســت کــه درک می کپنــه وارد یــه فضــای 

نخبگانی تــر شــده و و کارهــای مهم تــری داره بــرای انجــام دادن...
دانشجو یه تریبونه، واسه خیلی از حرف های ناگفته! 

ببین رفیق!
دانشــگاه پتانســیل اینــو داره کــه بوجــود آورنــدۀ دو جریــان مهــم در تــو باشــه، بــه شــرط 
اینکــه فلســفۀ دانشــجو شــدن رو درک کپنــی! مــا بــرای تریبــون جمهــور شــدن، بــه »علم« 

نیــاز داریــم رفیــق. ایــن دقیقــا اولیــن جریانــی هســت کــه بایــد بهــش برســیم! 
بــه نگاه هــای وســیع و درک کــردن احتیاجــات  بــرای رســیدن  علــم شــاخصۀ اصلــی 
جامعه ســت. علــم و توســعه هســتن کــه میتونــن جوامــع رو ارتقــا بــدن و بهتــره اینجــور 
ــم  ــای عل ــم. و جوی ــن نداری ــرای گفت ــی ب ــی، حرف ــل علم ــتوانه و تحلی ــدون پش ــه ب ــم ک بگ
بــودن شــاخصۀ اصلــی دانشــجویی هســت کــه اهــل انتقــاد کــردن و پپیشــنهاد دادنــه.
ــی  ــم ویژگی های ــار عل ــه. و در کپن ــل نمی کپن ــجو رو کام ــی دانش ــی معن ــم، به تنهای ــا عل ام
هســتن کــه اگــر بهــش توجــه نکپنیــم نمی تونیــم مصــداق واقعــی یــه دانشــجو باشــیم!

بذارید اینجوری به مسئله نگاه کپنیم...
ــته  ــی نداش ــاع درک ــت و اجتم ــه و از سیاس ــودش نباش ــۀ خ ــرای زمان ــه ب ــجویی ک دانش
باشــه چجــوری میخــواد تریبــون جمهــور باشــه؟! اینکــه فقــط و فقــط ســرگرم علــم هــم 
باشــیم کافــی نیســت. علــم در کپنــار آرمان خواهــی و تحول گرایــی، دقیقــا می تونــه 

ــه«!  ــام »مطالب ــه ن ــاره ب ــود بی ــی رو بوج مفهوم
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حــاال فکــر کپنــم بهتــر متوجــه شــدی کــه میخــوام 
چــی بگــم. یــه عالــم مشــکل هســت کــه کــِف 
جامعه مــون ریختــه، و مــن و تــو اونــارو می بینیــم 
ــکالت  ــن مش ــر ای ــه درگی ــم ک ــی ه ــدای مردم و ص

هســتند رو می شــنویم.
ــی بــا دو  ــی نداریــم، ول درســته کــه منصــب و قدرت
ویژگــی »علــم و آرمــان« می تونیــم یــه مطالبــۀ 
دقیــق از اونایــی کــه مســئول هســتن و قــدرت 

حــل مشــکل رو دارن داشــته باشــیم.

بــه  علمــی  و  موشــکافانه  نــگاه  از  بعــد  یعنــی 
اعتــراض  و  انتقــاد  یــه  ســراغ  میــره  مشــکل، 
ــده... ــه می ــوب ارائ ــل خ ــه راه ح ــر ی ــق؛ و در آخ دقی

به این میگن �ه مطالبۀ موثر!

ــور«  ــون جمه ــوم »تریب ــم مفه ــر می کپن ــاال فک ح
بــودن بــرات جــا افتــاد رفیــق! مــا دانشــجوها، 
سیاســی هســتیم ولــی سیاســت زده نــه! اهــل 
ــه  ــاع ب ــت و اجتم ــی از سیاس ــتیم، ول ــم هس عل

دور نیســتیم!
نمی گیریــم  دســتمون  بلندگــو  یــه  فقــط  مــا 
تــا داد بزنیــم. چــون این جــوری بــا عــوام فرقــی 
ــرای  ــم، ب ــدم برمی داری ــم ق ــا عل ــا ب ــم. م نمی کپنی
قــدرت  و  کپنیــم  حــل  رو  مشــکل  یــک  این کــه 

باشــیم. داشــته  رو  دقیــق  مطالبه گــری 
خالصــه  کــه بیــا برگردیــم و بینیــم وجودمــون 
ــه. و  ــجو« نزدیک ــظ »دانش ــی لف ــه معن ــدر ب ــه ق چ
ــته  ــی تونس ــاد آرمان خواه ــی و فری ــگاه علم ــا ن آی
یــه فضــای نخبگانــی برامــون بوجــود بیــاره یــا نه...

از این به بعد بیشتر فکر کن...
و  جمهــور«  »تریبــون  تونیــم  مــی  چجــوری  مــا 

باشــیم؟؟ میانــی«  »حلقــۀ 
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این جاست �ه دانشجو
تبد�ل می شه به »حلقه میانی«،

بین مردم و مسئوالن جامعه! 



تاســیس بســیج، نقطــۀ عطــف کم نظیــر ایــران انقالبــی، در بحبوبــۀ انحطــاط اخالقــی 
ــر  ــجدی، پپی ــا مس ــد ی ــازاری باش ــت! ب ــه اجتماعی س ــواد و طبق ــن، س ــدای از س ــان، ج جه
باشــد یــا جــوان، محصــل باشــد یــا غیــر محصــل... همین هــا نشــان از دســت خداســت. 

آدمــی جماعــت دم و دســتگاه اش ۴ دهــه دوام نمــی آورد.
انقــالب اســالمی جهانــی، کــه مرکــز و مبــدأ آن  انقــالب اسالمی ســت؛  بســیج مولــود 
انقــالب اســالمی ایــران اســت. و قلــۀ آن »نــه« گفتــن و لغــو هرگونــه اســتکبار جهانــی!
نظامی-فرهنگی-اقتصــادی  نبــرد  صحنــۀ  در  حضــور  آن  فرامکانــی  و  فرازمانــی  نــگاه 

می طلبــد!  را  جغرافیایــی  مــرز  و  بی حــد 
آری! اینجــا حــد و مــرز جغرافیایــی و نــژادی نیســت. حلــب و ادلــب باشــد یــا فکــه و طالئیــه! 
تفکــر بســیجی همــان اندیشــه و اعتقــاد به اســالم ناب محمدی ســت کــه امام خمینــی )ره(، 
بســیجیانم  بــا  می خواهــم  خــدا  از  »مــن  معلــم مکپتــب تفکــر بســیجی می فرماینــد: 

ــیجی ام« ــود بس ــه خ ــت ک ــن اس ــارم ای ــا افتخ ــه در دنی ــرا ک ــد. چ ــور گردان محش

ماما در خدمِتبسیـج
بسیجدرخدمتماست،

یا ما در خدمت آنیم؟!

فاطمه میرزایی
درِسشیمیمحضخونده.مشغولفرهنگهوالبتهخیلیدغدغۀخانوادهوزنرو

داره.دروصفخودشمیگه)بفکرذراتبنیادیجامعه!(

25

Telegram: @fateme_mirzaie77



ــق  ــی، عش ــد و عدالت خواه ــز توحی ــر ج ــن تفک ای
بــا تمــام اوصــاف  و اخــالص و ایمــان بــه اهلل، 
جمالــش، بــدون ذره ای تردیــد و شــک، اشــتیاق 

در سرســپردن بــه خداســت...
ــس  ــده زر و زور. پ ــه بن ــت، ن ــدۀ رب اس ــیجی بن بس
ــی،  ــیجی، راحت طلب ــر بس ــا تفک ــری ب ــاط ایثارگ از ارتب
زندگــی  در  دنیاپرســتی  و  تجمل گرایــی  اســراف، 
ــا  ــیج ج ــی در رکاب بس ــود برتربین ــازد. خ ــگ می ب رن
ــت،  ــود اس ــت معب ــرق در طاع ــه غ ــی ک ــدارد. کس ن

دربرابــر هم نوعــان خــود مشــی تواضــع دارد.
کپناره گیــری  و  تحجــر  انفعــال،  از  دور  بــه  البتــه 
و  کشــور  از  عضــوی  بســیجی  جامعــه اش،  از 
ــکار  ــتعداد و ابت ــا اس ــت. ب ــش اس ــان پپیرامون جه
قــدرت  بــا  می کپنــد.  درک  را  اطرافــش  مســائل 
ــۀ  ــرده و حلق ــه ک ــه را توجی ــوام جامع ــل، ع تحلی

می شــود. آنهــا  وصــل 
جامعۀ اسالمی، جامعۀ سیاسی ست. 

بســیجی در بحبوحــۀ رخــوت سیاســی و فرهنگی 
انحصــار  و  آموزش هــا  از  توحید زدایــی  جامعــه، 
ــوم  ــوذ عل ــی، نف ــوم تجرب ــه عل ــان ب ــناخت جه ش
غربــی بــه دانشــگاه ها و اســتفاده از ابــزار نوگرایــی 
و تجــدد، محکــم پــا در میــدان گذاشــته و در هــر 
می شــود.  میــدان  آن  ســرباز  نبــرد،  از  عرصــه ای 
جغرافیــای امــروز ذهن هاســت. صحنــۀ نبــرد در 
ذهــن مــردم اســت... و حــاال حشــر بــا چه کســانی؟
ــی  ــاد مردم ــن نه ــیس ای ــال از تاس ــدود ۴۰ س ح
می گــذرد. تأســیس اش بــا افــرادی کــه تنهــا یکــی 
از دستآرودهایشــان ۸ ســال دفــاع مقدس بود. 
بیایپیــد از حــاال بــه اتوبوس هــای ردیــف شــده 
ــی  ــق عملیات ــد در مناط ــم کار می کپن ــا چش ــه ت ک

ــم. ــری بنگری ــور دیگ ــوند، ط ــده می ش دی

ــال  ــد روزه، ح ــی چن ــر و طالئ ــت بی نظی ــک فرص ی
ــک  ــور ی ــان ن ــرد؛ راهی ــافران را بخ ــال مس ــد س چن
زود  ســفر  یــک  نــه  فرهنگی ســت  آورد  دســت 
گــذر... تک تــک افــراد حاضــر، نیــروی ایــن ملــت 

هســتند بــرای فتــح قله هــا.
مگر نه »العلم سلطان«!

مرجعیت علمی ایران یکی از آن قله هاست.
ــه  ــی ک ــی غرب ــوم تجرب ــانی و عل ــوم انس ــی عل نف
اساســش دین زدایــی از مــردم دنیاســت و بــه 
ــت.  ــوذ اس ــال نف ــا درح ــف در دنی ــای مختل زبان ه
چهــل  پپیشــرفت های  علیرغــم  انقالبــی  ایــران 
ســاله، راهــی طوالنــی در پپیــش دارد، تــا حــرف 

اول را در دنیــا بزنــد.
ــی کــه تمــام  ــی؛ کس و امــا دانشــجوی ایــران انقالب
خــاک وطــن بــه امیــد اوســت. بــه عنــوان یــک 
عنصــر تاثیرگــذار و بــا اســتفاده از موهبــت جوانــی، 

می بایســت خــود را در ایــن مســیر قــوی کپنــد.
بله! این عقب ماندگی محسوس است.

بســیج در خدمــت ماســت یــا مــا در خدمت آنیــم؟!!! 
ــا  ــی، همایش ه ــادی، فرهنگ ــای جه ــزاری اردوه برگ
بشــدت  امــا  الزم  مقطعــی،  صرفــا  دوره هــای  و 
و  علمــی  تخصصــی  دوره هــای  نا�افی ســت! 

سیاســی الزمــۀ رفــع ایــن خــأ می باشــد.
قناعــت به کســب اطالعــات از منابــع اینترنتی آفتی 
همه گیــر شــده. کپتــاب و نویســنده در زمینه هــای 
مختلــف بــرای بســیجیان فــراوان اســت؛ و نبــود 
بــه  ســواد و اطالعــات کافــی، در پاســخ ناقــص 

ــود. ــان می ش ــان نمای ــی اطرافی ــبهات سیاس ش
ــد  ــی باش ــاه مرحم ــتار �وت ــن نوش ــت ای ــد اس امی

ــذار... ــا تاثیرگ ــطحی ام ــم س ــن زخ ــر ای ب
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اصالح طلبی ُجرم نیست
خطاییبنامتغییرمملکت؛

و به کام ویرانی وطن...
محمدجواد تیموری
یکعددعلمسیاستخوان،

کهعاشقپژوهشوتحقیقهوخودشرومتعهدبهپویابودنمیدونه.

»من کمال السعادت السعی فی صالح الجمهور«
تالش برای اصالح تودۀ مردم، از نشانه های �مال سعادت انسان است.

}امیرالمومنین حضرت علی )ع({

انســان  کمال جویــی  اصــل  از  بنیادیــن،  و  اساســی  نیــاز  یــک  عنــوان  بــه  »اصالحــات« 
ــه  ــت، ب ــال اس ــد و کم ــان رش ــری خواه ــور فط ــه ط ــی ب ــه آدم ــا ک ــرد. و از آن ج ــأت می گی نش
اصالحــات اجتماعــی کــه تضمیــن کپننــدۀ ســالمت راه رشــد و کمــال او در گســترۀ حیــات 

جمعــی اســت، متمایــل و مشــتاق می باشــد.

فانوس27



نمی توانیــم منکــر ایــن باشــیم کــه هــر مملکپتی 
بــا توجــه بــه پپیشــرفت جهــان نیــاز بــه اصالحــات 
دارد، امــا نکپتــۀ حائــز اهمیــت اینجاســت، کــه 
مســیر اصالحــات فقــط »اســمی« نباشــد کــه بــه 

ســبب آن افــرادی بــه جــاه و مقــام برســند.
ــم  ــه پرچ ــانی ک ــتند کس ــد و هس ــیار بودن ــه بس چ
امــا  می گیرنــد  دســت  بــه  را  اصــالح  و  تغییــر 
متاســفانه صرفــا در هیاهوی سیاســی دولت ها 
ــته  ــات، خواس ــی اوق ــوند. و گاه ــناخته می ش ش
یــا ناخواســته مرتکــب خطاهایــی می شــوند. و 
ــر  ــام تغیی ــه ن ــه ب ــت ک ــا نابخشودنی س ــن خط ای

ــن. ــی وط ــه کام ویران ــد و ب ــت باش مملک

گریــزی بــه ایــن موضــوع نیــز بزنــم کــه اصالح طلبی 
صرفــا یــک حــزب سیاســی نیســت؛ بلکــه یــک 
و  اولیــه  وامــداران  از  کــه  اســت  فکــری  جریــان 
تاریخــی ایــن جریــان در اســالم می تــوان بــه پپیامبر 
ا�ــرم )ص( و مــوالی متقیــان حضــرت علــی )ع( 
اشــاره کــرد.  کــه حضــرت علی در راســتای ایــن امر 
ــفۀ  ــوان فلس ــه عن ــی ب ــد »اصالح طلب می فرماین
ــی  ــت دین ــت حکوم ــت و ماموری ــکیل حکوم تش

ــت.« اس
ــی  ــان اصالح طلب ــز، جری ــواران نی ــن بزرگ ــد از ای بع
شــد  پپیگیــری  متفاوتــی  خیزهــای  افــت  و  بــا 
قیــام  چــون  عظیمــی  حرکــت  بنیان گــذار  تــا 
ــتر از ــین)ع( بیش ــد. امام حس ــین)ع( باش امام حس

 آب، تشنۀ لبیک بود. 

ــکار  ــای اف ــه ج ــه ب ــورم از اینک ــوس می خ ــا افس ام
امــام حســین کــه اصالح طلبــی اصیــل اســالم را به 
ــره اش  ــای پپیک ــد، زخم ه ــان می کپن ــریت نمای بش
امــام  درد  بزرگ تریــن  و  می دهنــد  نشــان مان  را 
ــغ... ــغ دری ــغ دری ــد. دری ــی می نامن ــین را بی آب حس
اســوه ای  کــه  اســت  جهــت  ایــن  از  افسوســم 
ــین)ع( در  ــام حس ــد ام ــی مانن ــدی در اصالح طلب اب
ــه  ــم ک ــی از هم وطنان ــا برخ ــود دارد، ام ــالم وج اس
نامشــان را نیــز شــیعۀ حضــرت علــی می گذارنــد، 
غــرب را در اصالح طلبــی الگــوی خــود قــرار می دهنــد 
ــد  ــه همانن ــتند ک ــکاری هس ــج اف ــال تروی ــه دنب و ب

ــت.  ــین)ع( اس ــان امام حس ــدِی زم ــکار یزی اف
ــه از  ــه ای را ک ــود جامع ــام خ ــا قی ــین)ع( ب امام حس
اصــول خــارج شــده بــود اصــالح کــرد و آن جامعــه 
را مجــددا بــه ســمت اصــول بازگردانــد. بــه عبارتــی 

ــت. ــرا اس ــی اصول گ ــین)ع(، اصالح طلب امام حس
ــار  ــه معی ــت ک ــردی اس ــی آن ف ــب واقع اصالح طل
بــر  و  دهــد  قــرار  امام حســین)ع(  را  خــود  عمــل 
ــهداء در  ــتورات سیدالش ــا و دس ــق فرموده ه طب

مســیر اصالح طلبــی قــدم بــردارد.
بــا توجــه بــه مطالبــی کــه بیــان شــد، اصالح گــری و 
ــی و حرکــت بــه ســوی وضــع مطلــوب  اصالح طلب
یــا وضعی بهتــر از وضع موجــود، از اصــول جامعۀ 
اســت.  جامعــه  ایــن  افــراد  وظایــف  از  و  دینــی 
بطــوری کــه حتــی فریضــۀ امــر بــه معــروف و نهــی  
ــری، در  ــردن اصالح گ ــه ک ــور نهادین ــه منظ ــر ب از منک

ــت. ــده اس ــب ش ــالمی واج ــۀ اس جامع
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بحث موردی: جریان اصالح طلب در داخل کشور
در پــی بررســی هایی کــه از اتفاقــات چنــد ســال اخیــر از مســائل سیاســی/ اجتماعــی داخــل 
ــر  ــه ظاه ــان ب ــات و آقای ــان اصالح ــه جری ــد ک ــتگیرم ش ــوع دس ــن موض ــتم، ای ــور داش کش
وجیــح ایــن گــروه، دچــار بیمــاری فکری/عملــی خطرنا�ــی شــده اند. بیمــاری ای کــه اگــر 
جلــوی آن گرفتــه نشــود، می توانــد صدمــات خطرنا�ــی بــه پپیکــرۀ نظــام مقــدس جمهــوری 

ــازد.  ــالمی وارد س اس
تحقیقاتــی کــه داشــتم نشــان دهنــدۀ ایــن موضــوع بــود کــه متاســفانه برخــی از گرایشــات 
ایــن جریــان، البتــه بــه دلیــل انحرافاتــی کــه دچــار آن شــده اند، بــه دنبــال آن هســتند کــه بــه 
طــور عمیــق لیبرالیســم را در کشــور نهادینــه کپننــد و پــای آمریــکا )شــیطان بــزرگ( دوبــاره بــه 

کشــور مقــدس و عزیزمــان ایــران بــاز کپننــد.
ــان  ــر جری ــا در براب ــا، دقیق ــا آن ه ــه ب ــت ک ــی اس ــری ویژگی های ــک س ــری دارای ی ــان فک ــن جری ای
اصالح طلبــی واقعــی و مــد نظــر اســالم قــرار می گیــرد. از جملــه ویژگی هــای ایــن جریــان 
فکــری، تســامح و تســاهل اســت. بــه عبارتــی دیگــر و در تعریــف ســاده، یعنــی در برابر مســائل 
ــد و  ــاد مقی ــمن و ... زی ــر دش ــتن در براب ــه داش ــم نگ ــی، حری ــائل دین ــه مس ــف از جمل مختل
ســخت گیر نیســتند. ویژگــی دیگــر ایــن جریــان ایــن اســت کــه بیشــتر تمایــل دارنــد از 
دایره هــای قدســیت و ســنت خــارج شــوند و در ا�پثــر اوقــات دربــارۀ دیــن موضعــی انتقــادی 
دارنــد. همچنیــن ایــن جریــان ســعی می کپنــد در قوائــد سیاســی نظــام مشــارکت کپنــد امــا 
ایــن مشــارکت گاهــی صــورت می گیــرد و گاهــی حتــی به تحریــم انتخابــات منجر می شــود. 
ــت  ــروط اس ــی، مش ــف سیاس ــای مختل ــا در میدان ه ــور آن ه ــم حض ــه می گیری ــس نتیج پ
و صرفــا بــه اهــداف سیاســی خــود فکــر می کپننــد. از مهم تریــن ویژگی هــای دیگــر ایــن 

ــم. ــاره کپنی ــا اش ــمی آن ه ــدگاه پراگماتیس ــه دی ــم ب ــان، می توانی جری
در تعریــف پراگماتیســم، بــه صــورت ســاده بایــد بگوئیــم کــه ایــن دیــدگاه فقــط بــه نتیجــه و 
نــد. ک فایــدۀ یــک عمــل اشــاره دارد و بنابرایــن می تــوان گفــت، هــدف وســیله را توجیــه می �
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ــت-   ــی از سیاس ــه برخ ــوان ب ــتا، می ت ــن راس در ای
افــکار  بــا  ایــن جریــان اشــاره کــرد کــه  مــداران 
پراگماتیســمی خــود و بــرای رســیدن بــه اهــداف، 
از انجــام دادن برخــی کارهــا و ایــراد نمــودن برخــی 
ــی  ــر قیمت ــه ه ــد و ب ــی ندارن ــچ ابائ ــخنان هی از س

ــتند . ــدرت هس ــه ق ــیدن ب ــای رس در روی
متاســفانه ویژگی هایــی کــه بیــان کــردم کافــی 
 اســت تــا ایــن جریــان در راس جریاناتــی قــرار بگیرد
مقــدس  نظــام  علیــه  اســتفاده  قابلیــت  کــه 
جمهــوری اســالمی ایــران را دارد. در ایــن بــاره بایــد 
بــه ماجــرای فتنــۀ 88 اشــاره ای داشــته باشــم که 
ــل  ــان در آن قاب ــن جری ــای ای ــن، رد پ ــور روش ــه ط ب
از  برخــی  حمایتــی  اقدامــات  و  بــود  مشــاهده 
ــعله  ــث ش ــان، باع ــن جری ــی ای ــای سیاس چهره ه
ور شــدن آتــش فتنــه در داخــل کشــور شــد. که در 
ــی  ــوال عموم ــه ام ــادی ب ــات زی ــتای آن صدم راس
وارد شــد و کشــور را از لحــاظ امنیتــی در وضعیــت 

ــرار داد. ــی ق خطرنا�
در اینجــا یــک اشــاره ای داشــته باشــم بــه شــرح 
نهج البالغــه   218 خطبــۀ  دربــارۀ  ابن ابی الحدیــد 
کــه می فرماینــد: »حضــرت علــی)ع( دعــوت بــه 
را  اســالمی  نظــام  و  حکومــت  علیــه  شــورش 
ِافســاد و کســانی که بــر کارگــزاران حضــرت علی)ع( 

شــوریده بودنــد را )مفســد( نامیــده اســت.«

در رابطــه بــا نتیجــۀ ایــن خطبــۀ امیــر المومنیــن 
 ،88 فتنــۀ  و  اصالحــات  جریــان  بــه  آن  ربــط  و 
ســکوت می نــم و قضــاوت و ارزیابــی آن را بــر 

می دهــم. قــرار  خواننــده  شــخص  عهــدۀ 

ــاال  ــا، ح ــن صحبت ه ــی ای ــور از تمام ــد از عب ــا بع ام
ــی را آغــاز کپنیــم  نوبــت مــن و شماســت تــا حرکپت
کــه منجر بــه ایجــاد تغییــرات مفیــد در عرصه های 

مختلــف جامعــه باشــد. 
ــکلی  ــه ش ــه چ ــروز، ب ــه ام ــا ب ــه ت ــت ک ــم نیس مه
مهــم  همچنیــن  و  زده ایــد  اقــدام  بــه  دســت 
ــا  ــتید ی ــه هس ــر جامع ــدام قش ــه از ک ــت ک نیس
حتــی مهــم نیســت کــه در چــه رشــته ای تحصیل 
ــت  ــه اهمی ــزی ک ــه چی ــد. بلک ــا کرده ای ــد ی می کپنی
دارد ایــن اســت کــه همــۀ مــا بایــد بــه ســوی 
ــی راســتین حرکــت کپنیــم و هماننــد  اصالح طلب
یــک پزشــک کــه بــه بیمــار خــود کمــک می کپنــد، 

حــال جامعه مــان را بهبــود ببخشــیم.
قطعــا ضرب المثــل »قطره قطــره جمــع گــردد 
وانگهــی دریــا شــود« را شــنیده اید. بی شــک، هــر 
ــک  ــی کوچ ــی حت ــا اصالحات ــا ب ــه بس ــا چ ــک از م ی
در عرصه هــای مختلــف شــخصی و اجتماعــی، 
تاثیرگــذار  حرکــت  یــک  می توانیــم  مجمــوع  در 
باشــیم و در پپیشــرفت میهــن عزیزمــان ایــران 

ــم. ــا کپنی ــش ایف نق
شــاید برایتــان ســوال پپیــش بیاید که شــاخصه ها 

و الزامــات یــک اصالحات حقیقی چیســت؟ 
شــکل  ذهنتــان  در  کــه  اســت  بجایــی  ســوال 
گرفتــه. در پاســخ بــه ایــن ســوال اشــاره ای دارم 
بــه بیانــات گوهــر بــار از مقــام معظــم رهبــری مــد 
ــا و  ــت ارزش ه ــوری و رعای ــی: »ارزش مح ــه العال ظل

اصــول اســالم و انقــالب«.
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در تعریــف ایــن شــاخصه بــه صــورت مختصــر، بایــد بگویــم اگــر کســانی کــه بــه ارزش هــا 
ــوم  ــد، معل ــی بزنن ــول و اصالح طلب ــند و َدم از تح ــته باش ــادی نداش ــالب اعتق ــول انق و اص
اســت کــه تحــول مــورد نظــر آن هــا، تحــول نظــام اســالمی بــه نظــام غیــر اســالمی اســت. و 

ایــن بــه معنــی حــذف اســالم یــا همــان اصالحــات انگلیســی/ آمریکایــی اســت. 
ــدف  ــد ه ــف بای ــن تعری ــت. در ای ــات اس ــح اصالح ــق و صحی ــف دقی ــدی، تعری ــاخصۀ بع ش
نهایــِی اصالحاتــی کــه خواهــان رســیدن بــه آن هســتیم مشــخص شــود. شــاخصۀ 
از یــک مرکــز مقتــدر و  بعــدی، ســامان مندی اصالحــات اســت. یعنــی اصالحــات بایــد 
ــاخصۀ  ــرد. ش ــورت نگی ــط ص ــراط و تفری ــات اف ــا در اصالح ــود ت ــت ش ــتن دار هدای خویش
ــل در  ــور کام ــه ط ــتی ب ــی بایس ــون اساس ــاختار قان ــی س ــت. یعن ــدی اس ــدی قانون من بع
بــه  می توانیــم  صحیــح  اصالح طلبــی  شــاخصه های  دیگــر  از  شــود.  حفــظ  اصالحــات 

جامعیــت، تحمــل و پرهیــز از خشــونت نیــز اشــاره ای داشــت.

ــوان  ــه عن ــما ب ــن و ش ــه م ــت ک ــن اس ــوم ای ــر بش ــد متذک ــا بای ــه در اینج ــی ک ــۀ مهم نکپت
دانشــجویان ایــن کشــور، تحــت هیــچ شــرایطی نبایــد درگیــر جناح بازی هــای سیاســی 
شــویم و احــزاب مختلــف را در برابــر یــک دیگــر قــرار دهیــم؛ و گمــان کپنیــم کــه بــرای مثــال، 
ــد  ــا بای ــه م ــل. بلک ــن قبی ــخنانی از ای ــا س ــرار دارد ی ــی ق ــل اصول گرای ــی در مقاب اصالح طلب
ــی، »ِافســاد« اســت و نــه جنــاح  متوجــه ایــن نکپتــه باشــیم کــه نقطــۀ مقابــل اصالح طلب

ــس! ــا بالعک ــرا ی اصول گ

ــه  ــدارد. بلک ــرار ن ــات ق ــان اصالح ــی، جری ــان اصول گرای ــر جری ــه در براب ــم ک ــن را بدانی ــد ای بای
انســان های بی اصــول و منطــق قــرار دارنــد.
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در ادامــۀ مباحــث، توجه شــما را بــه مولفه هایی 
جلــب می کپنــم کــه بــا داشــتن آنهــا می توانیــم در 
حرکپتــی کــه قــرار اســت بــا هــم آغــاز کپنیــم موفق 
ــه  ــم ب ــا، می توانی ــۀ آن مولفه ه ــیم. از جمل باش

کپنــار گذاشــتن مصانعــه اشــاره کپنیــم.
خــب مصانعــه چیســت؟ ببینیــد؛ فــرد اصالح گــر 
واالی  اهــداف  بــه  رســیدن  راســتای  در  واقعــی 
خــود نبایــد بــه دلیــل مالحظــات مختلــف دربــارۀ 
دوســتان و فرزنــدان و خویشــاوندان و رعایــت 
اصالح گــری  از  دســت  آنــان  منفعــت  و  حــال 
خــود بــردارد و بــه ســرپوش گذاشــتن بــر روی 
مشــغول  خــود  حتــی  و  اطرافیــان  خطاهــای 
مســائل  در  نبایــد  دیگــر،  عبارتــی  بــه  باشــد. 
مختلــف بــه دنبــال مصلحــت فــردی خویــش 
کــه  گــردد.  دور  خــود  اصلــی  هــدف  از  و  باشــد 
همــۀ ایــن مــوارد ذکــر شــده بــا اصالح طلبــی 

دارد. تناقــض  اصیــل 
بایــد مراقــب ایــن موضــوع نیــز باشــیم کــه گرفتار 
مضارعــه نشــویم. مضارعــه در لغــت بــه معنــای 
مشــابهت اســت. ولــی هرکــس کــه خواهــان 
اصــالح و تغییــر جامعــه اســت، نبایــد خــودش 
هم رنــگ همــان مــردم باشــد و همــان نقــاط 
ــود  ــودش وج ــت در خ ــردم هس ــه در م ــف ک ضع
ــالح  ــه اص ــق ب ــی موف ــه کس ــد. بلک ــته باش داش
این هــا  از  خــود  کــه  می شــود،  ضعــف  نقــاط 
مبــّرا باشــد. بــرای مثــال، در ایــن بــاره می تــوان 
بــه ســخنی از حضــرت علــی)ع( اشــاره کــرد کــه 
بــه  را  شــما  مــن  ســوگپند  خــدا  فرمودند:»بــه 
هیــچ کاری فرمــان نــدادم، مگــر آن کــه پپیــش از 

آنکــه فرمــان دهــم، خــودم بــه کار بســتم و از 
ــش از آن  ــر پپی ــردم، مگ ــع نک ــما را من ــز ش هیچ چی
کــه شــما را منــع کپنــم، خــودم از آن دوری کــردم.«
همچنیــن از مهم تریــن ویژگی هــای موفقیــت 
در مســیر اصالح طلبــی، می توانیــم بــه طّمــاع 
بردگــِی  هماننــد  طمــع  کپنیــم.  اشــاره  نبــودن 
جاویــد بــرای انســان اســت کــه او را گرفتــار هــوای 
 ،

ً
مطمئنــا و  می گردانــد  خویــش  نفســانی 

ــردد  ــود گ ــس خ ــیر نف ــار و اس ــه گرفت ــخصی ک ش
از اســارت. را  تــا دیگــران  موفــق نخواهــد شــد 

ــد. ــی بخش ــوی رهای ــا معن ــی ی ــای اجتماع ه
و در پایــان، نکپتــۀ مهمــی کــه حتمــا بایــد متذکــر 
شــوم ایــن اســت. اصالح طلبــی کــه از اصــول 
اســالم و انقــالب اســالمی خــارج شــود، قطعــا 
شکســت خواهــد خــورد. رمــز موفقیــت افــرادی 
اقبــال  و  اســدآبادی  ســیدجمال الدین  ماننــد 
بــر  را  اصالحــات  آنهــا  کــه  بــود  ایــن  الهــوری 
می کردنــد.  پپیگیــری  اســالمی  اصــول  اســاس 
ــوب  ــه مرع ــد و ن ــرب بودن ــدن غ ــذوب تم ــه مج ن
آن. بلکــه معتقــد بودنــد کشــورهای مســلمان، 
دســت  از  را  خــود  اســالمی  اصیــل  هویــت 
ــوع را  ــن موض ــد. و ای ــد آن را بازیابن ــد و بای داده ان
بــا تکیــه بــر اصــول اســالمی دنبــال می کردنــد تــا 

اصالحــات خــود را پپیــش ببرنــد.
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لطفا انقالبی نباشید!
رونوشت: خدمت رئیس جدید »آبروی نظام«

آمدید؛قدمتانمبارک!
وگامهایتاناستوار...

آقای رئیس!

از طرف یک ناشناس
دیگهناشناسوکهمعرفینمیکنن.اسمنویسندهرونمیگیم،ولیشماکاری

داشتید،بهپشتیبانفانوستویتلگرامپیامبدید.بهدستشمیرسه:(

ــه  ــان! ک ــه و آخ ج ــه به ب ــت. ک ــد اس ــر و  تمجی ــف و تقدی ــک و تعری ــده، دور دوِر تبری ــه قاع ب
آمدیــد و  مســئولیت پذیرفتیــد و حــال و آینــده ی هــزاران جــوان و بعــد از هــزار ســال، زندگــِی 
هــزار هــزار خانــواده ای کــه خواهنــد ســاخت و بعــدش هــم، جامعــه ی شــکل گرفته شــان 

ــاب... ــای دوِر ق ــم، بادمجان ه ــا ه ــد و م ــردن گرفتی را گ
القصــه، تبریکــی را ندیــده ام کــه بیــش از ایــن پپیــش رفتــه باشــد. کــه مثــال کســی از خودش 

هــم مایه ای گذاشــته  باشــد...
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یــا حداقــل هشــداری بدهــد کــه آقــای رئیــس! 
قــرار اســت پوســتت کپنــده و صورتــت هــزاران بــار از 
نــوازش دوســتان و دشــمنان ســرخ و پشــتت بــه 
ســختی های راه صــاف شــود... ندیــدم کســی را!
امــا اجالتــا، از قســمِت جــذاِب تبریک هــا، کــه 
کســی  هــر  از  و  نمی انــدازد  کپنتــور  بدبختانــه، 
هــم برمی آیــد و هیچ وقــت هــم در هیچ کجــا، 
ســیاهه نمی شــود کــه بــه وقتــش کــه حســابی 
کپتــاب نشــد و دودوتایــی چهارتــا نیامــد، یقــۀ 
ــبانند  ــوار بچس ــاِک دی ــه چ ــده را ب آن تبریک گوین
ــده!!«، ــت را ب ــواِب آن تبریک های ــا ج ــاال بی ــه »ح ک

گذر می کپنم...
آقــای رئیــس! میــز و منصــب نــو، اگــر ماندنــی 
و  قــدرت  اگــر  و  نمی رســید.  شــما  بــه  بــود، 
ثــروت، کارگــر بــود، تــِن میزبان هــای قبلــی زیــِر 
از  خــاِک زمیــِن خــدا آرام نگرفتــه بــود. و شــما 
مــن آگاه تریــد بــه ایــن آیــات! پــس نــه خبــری از 
ــاغ  ــانی از دِر ب ــه نش ــت، و ن ــد اس ــف و تمجی تعری
ســبز و افق هــای روشــن! کــه فــردای محشــر، 
ــت  ــه از پش ــتانی ک ــا دس ــا را ب ــس روس ــان رئی آقای
ــدل  ــمت دادگاه ع ــه س ــته اند، ب ــان بس ــر سرش ب

الهــی خواهنــد بــرد.
حــاال امــا، دســت بــه قلــم برده ایــم، کــه برائــت 
بجوییــم. از همــۀ تعریــف و تمجیدهایــی کــه بی 
ــه ی  ــد.  از هم ــه ش ــمتتان روان ــه س ــده ب ــِر آین فک
نشــاندن تان  راِه  در  کــه  عرق هایــی  و  تالش هــا 
روی صندلــی ریاســت ریختــه شــد. و از همــه ی 
کســانی کــه، منفعــت را چتــری دیدنــد و بــازش 

ــز.  ــالم« عزی ــالق و اس ــراز »اخ ــر ف ــد ب کردن

و از همــۀ چشــمانی که شــاید شــما را پلــه ای دید 
برای ســاختن میــز و صندلی هــای اختصاصی!

ما هیچ کداِم این ها نیستیم! 
نــه قبــل از آن کــه شــناختی از حضرت عالی داشــته 
باشــیم، لبخنــد بــه رویتــان می زنیــم و حضورتــان 
را تبریــک  می گوییــم، و نــه بــا هــزاران واســطه و 
ــان  ــتوری روانه ت ــت و اس ــول، پس ــل ق ــت و نق روای
حکم تــان  مهــر  هنــوز  البتــه،  نــه  و  می کپنیــم. 
پپیش ونــدِی  بــه  را  »انقالبــی«  نشــده،  خشــک 

نــام  شــریف تان روانــه می کپنیــم.
نــه بخاطــر اینکــه خصومتــی پشــتوانۀ کالم مــان 
باشــد. نــه! چــون نمی توانیــم جــواِب کارهــای 
پپیش پپیــش  را  نریختــه  عرق هــای  و  نشــده 

تســلیم حضــرت پــروردگار کپنیــم.

آقای رئیس! »لطفا انقالبی نباشید!« 
لطفــا شــبیِه آرزوهــای متملقــان و چاپ لوســان و 

کیف کشــان نشــوید! خودتــان باشــید! 
از آویزانــِی آِب دهــاِن  خوشــحال نشــوید  لطفــا 
چاپ لوســان و کیف کشــانی کــه دورتــان گردوخاک 
کرده انــد. کــه بــه وقتــش، و راحت تــر از هــر خــاِر 

کــرد. خواهنــد  لگدمال تــان  دیگــری، 
رسم  است. و رسوم، الجرم تکرار می شوند...

آقــای رئیــس! لطفــا انقالبــی نباشــید، و کپنــاِر مردم 
و فرزنــدان ایــن ســرزمین بمانید.

آقای رئیس! آمدید؛
قدم تان مبارک... و گام هایتان استوار.

بسم اهلل  الرحمن الرحیم.
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مــادرم کــه متوجــه شــد، نگاهــش را دزدیــد. انــگار کــه ناامیــد شــده باشــد. چیــزی نگفــت. 
فقــط یــک چیــِن کوچــک، افتــاد بــاالی ابــروی راســتش. بنظــرم تمــام رویاهایــی کــه در 
ذهنــش ســاخته بــود را مــرور می کــرد. رویاهایــش را، بــرای آینــده ی مــن! کــه البتــه تقریبــا 

ــید.  ــر می رس ــده بنظ ــام ش تم
باید از نو می ساخت. و چه سخت است دوباره ساختن...

امیـرمحمد عباسی
وینظریۀ»شاخهبهشاخهنپر«روزیرسوالبردهوبهشمنتقده!
طرفدار»اقیانوسهاییبهعمقیکسانت«.وروحشاستعارهایاز

»گاهیکلمه،گاهیجملهوگاهیبلندتر...«

قبل از
اینکه
اتفاق

بیفتد...
دوازده سال رفتیم و آمدیم و

خواندیمونوشتیم...

Instagram: @khalanlou



36 در جست وجوی رویایی فراموش شده...

مــن امــا خیلــی ســخت گیر نبــودم. دروغ نباشــد، در 
آن لحظــه بدجــوری جا خــوردم! که همۀ مشــاورها 
ــد  ــرش، بای ــرِ آخ ــد آخ ــرده بودن ــد ک ــا تایپی و معلم ه
قبولــِی »خواجه نصیــر« را قطعــی بدانــم.  و حــاال 
ــت. ــری می گف ــز دیگ ــه چی ــدم ک ــواهدی را می دی ش

»بین المللی امام خمینی«، »قزوین«!!

برای من درد نداشت.
ــه از  ــودم ک ــته ای را آورده ب ــان رش ــت کم، هم دس
ــابی های  ــه ی آدم حس ــاوره های هم ــِع مش جم
دور و اطرافــم بیــرون آمــده بــود. نــوِر کوچکــی، 
میــاِن ســیاهی... امیــدی کــه اشــک شــد امــا 
ــورد و  ــر نخ ــمم ُس ــه ی چش ــرد، و از گوش ــا ک حی
ــرای  ــرد ب ــوش ک ــا، جاخ ــد و همان ج ــن نیام پایپی

ــر... ــت دیگ ــک فرص ی
دوازده ســال جــان کپنــده بــودم بــرای همیــن 
ــر.  ــاِل دیگ ــار س ــرای چه ــگاه... ب ــرای دانش ــا. ب روزه
نمی توانســت  هیچ کــس  کــه  جایــی  بــرای 
قلــه ی  از  کپنــد.  توصیفــش  درست و حســابی 
تــا قیــِف برعکــس را شــنیده بودیــم. و  آرزوهــا، 
البتــه مهم تریــن تکــه ای کــه دلــم را بــرای حضــور در 
دانشــگاه قلقلــک مــی داد، ایــن بود کــه می گفتند 
شــبیه هیچ یــک از دوازده ســال گذشــته نیســت! 
ــم.  ــده بودی ــا ش ــبیه زندانی ه ــد، ش ــراق نباش اغ

ــا. ــد خورده ه ــس  اب ــبیه حب ش
و  خواندیــم  و  آمدیــم  و  رفتیــم  ســال  دوازده 
ــل  ــت را ح ــز و درش ــئلۀ ری ــزار مس ــتیم و ه نوش
نمی دانــم  هــم  هنــوز  کــه  حفــظ؛  و  کردیــم 
ــرای  ــش ب ــد و کدام های ــکار می آی ــش روزی ب کدام

شــد! خواهــد  پــاک  حافظــه ام  از  همیشــه 

دانشــگاه  کــه  بخوانیــد  گفتنــد  هــم  آخــرش 
ــت  ــرار اس ــه ق ــد ک ــد! بخوانی ــان را می کش انتظارت
علی الحســاب چهــار ســال دیگــر را بــه همیــن 

منــوال ســر کپنیــد و بعــدش...
شاید دو سال و چهار سال دیگر...

نداشــتم.  آینــده  از  درســتی  تصویــر  هــم  مــن 
عالقه هایــم   بــه  کــه  کــردم  انتخــاب  را  »بــرق« 
نزدیک تــر بــود. کــه از قضــا رشــتۀ دهان پرکپنــی 
یــک        می شــنید،  کــه  کــس  هــر  و  بــود  هــم 
می کــرد.  حواله مــان  درســخونی«  بچــه   »پــس 
ــردم  ــت و ذوق می ک ــم گل می انداخ ــن ه ــپ م ل
و شــیر می شــدم بــرای خوانــدن و پپیش رفتــن 

#لیســانس... مســیر  در 
ــار  ــت یک ب ــرار اس ــتم ق ــتش، نمی دانس ــا راس ام
دیگــر جــا بخــورم. و البتــه این بــار چــه جاخوردنــی!
ترمــی ۴ مــاه مهمــان بودیــم. مهمــان دانشــگاه 
و کالس هایــش. اول هــا فکــر می کــردم با مدرســه 
در  راســتش  ولــی  باشــد.  داشــته  فرق هایــی 
تفــاوت  امتحــان،  و  مشــق  و  درس  مرتبــه ی 
ــزوه  ــداد و ج ــتاد درس می ــت. اس ــی نداش چندان
ــع  ــر مناب ــیصد براب ــم، س ــد ه ــتیم و بع می نوش
تدریــس شــده را امتحــان می گرفــت. و منابــع 
ــش.  ــال پپی ــه ۵۰ س ــوط ب ــل مرب ــه حداق ــم ک ه

بــه کارمــان نمی آمــد.

خیلی طولش ندهم... 
تــرم اول را بــه ســختی گذرانــدم. فکــر می کــردم 

ــت. ــن اس ــاد گرفت ــی، ی ــالک قبول م
که متاسفانه اینطور نبود.



ــوب  ــد. خ ــرده بودن ــادت ک ــوب ع ــا خ ــد. بچه ه ــره ات را می دادن ــا نم ــردی ت ــظ می ک ــد حف  بای
تــرم  یــک  می رفتنــد  و  می کردنــد  پــاس  و  می دادنــد  امتحــان  هــم  خــوب  می خواندنــد، 
جلوتــر. و مــن، هــر تــرم، همان جــا می ایســتادم. اینطــور بگویــم، »برنامه نویســی« را کــه چهــار 
ــای  ــه ی بچه ه ــه هم ــش ب ــب امتحان ــودم و ش ــرده ب ــازی ک ــش ب ــرم را در زمین ــال از عم پنج س

ــرد. ــاور نمی ک ــس ب ــا، هیچ ک ــب طبیعت ــادم. و خ ــا -۳- افت ــردم، ب ــک می ک ــگاه کم خواب
خــودم هــم نمی دانســتم مشــکل کجاســت. حتــی وقتــی بلــد بــودم هــم، چیــزی از قلــم 
جــاری نمیشــد. »مــدار ۱« را چهــار بــاِر ناقابــل افتــادم. طــوری شــد کــه اســتاد در بــاِر چهارمــی 
کــه درس را برداشــتیم، همــه ی جامانده هــای دو ســال قبــل را پــاس کــرد. امــا همانطــور 

کــه حــدس می زنیــد، مــن دوبــاره افتــادم.

انگار چیزی بود که در درون اتفاق می افتاد.
ــم« و  ــروع می کپن ــرم  ش ــرق دارد« و »از اول ت ــار ف ــه »این ب ــردم ک ــت می ک ــزِم حرک ــرم ع ــر ت ه
ــان  ــه. هم ــان کاس ــود و هم ــان آش ب ــاز، هم ــا ب ــم« و ... . ام ــع می خون ــای مرج »کپتاب ه

ــره. ــان نم ــا و هم ــان ورق پاره ه ــی. هم رس
ُ
ــان ا ــود  و هم ــی ب قال

مــن منتظــِر اتفــاق خاصــی مانــده بــودم. دوســت نداشــتم همه چیــز برایــم عــادی شــود. 
نمی خواســتم دوبــاره برگــردم بــه بنــد ابــد خورده هــای مشــتاِق آن قیــف... چنــد تــرم  کــه 
ــود. دور  ــی بش ــوردت فکرهای ــد در م ــده ای و بای ــروط ش ــد مش ــاده از ح ــد زی ــت، گفتن گذش
هــم نشســتند و بحــث و بررســی کردنــد و یک بــار دیگــر، منتظــر ماندنــد تــا جبــران کردنــم را 

ببیننــد . و مــن هــم، کوتــاه نمی آمــدم.
نهایتــا، شــد آنچــه شــد! پــس از پنــج تــرم  مشــروطی، عــذرم را خواســتند و گفتنــد تــو بــدرد 

اینجــا نمی خــوری و روزی ام را بــه جــای دیگــری حوالــه کردنــد.
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امروز، یک سالی از آن #خروج می گذرد. 
بــا همــۀ ســختی ها و اضطراب هایــش، گذشــت. 
از امیــد روزهــای اول، تــا رویاهــای فروریختــۀ مــادر 

ــت. ــی ام، گذش ــای پی در پ ــا خوردن ه و ج

پلمه برای شما می نویسد. ک و امروز، یک #د�
نه برای این که درس عبرتی شده باشد.

و نــه بــرای اینکــه صرفــا مــرور خاطــره کــرده باشــد. 
شــاید چــون فکــر می کپنــم بــه همــه ی آن هایــی 
کــه شــبیه بــه روزهــای ابتدایــی مــن، بــا هــزار 
آرزوی کوچــک و بــزرگ وارد ایــن مرحلــه ی عجیــب 
بــرای آن هایــی کــه هنــوز   و  غریــب می شــوند. 
ــه  ــال چ ــد دنب ــا بای ــگاه دقیق ــد در دانش نمی دانن
ــی نمی داننــد بعــد از تمــام  چیــزی بگردنــد. یــا حت
ــد. ــش بگیرن ــاده را پپی ــدام ج ــد راِه ک ــدنش، بای ش

گفتم همه ی ما هم بندیم؟
بنِد ابد خورده ها..؟ قیف برعکس را گفتم؟

ناقابــل  ســاِل  دوازده  هم دردیــم.  مــا  همــه ی 
درس خواندیــم و حــاال، بــه قیفــی رســیدیم کــه 
و  می شــود  آســان  و  اســت  برعکــس  گفتنــد 
بعــدش اصــال شــبیه بــه قبــل نیســت و قــرار 
اســت اتفاقــات عجیــب و غریبــی را رقــم بزنــد. 
کــه کاری نــدارم کــه اینطــور هســت یــا نــه. امــا 
روی  می شــویم  مجبــور  بــرود،  کپنــار  کــه  ِمــه 
خیلــی از تصمیم هایمــان فکــر کپنیــم. کــه اصــال 
ــوال  ــزار س ــم. و ه ــه دهی ــور ادام ــم. چط ــرا آمدی چ

درگیرکپننــدۀ دیگــر...

فکر کن.
چه چیزی را از دست داده ای؟

چه چیزهایی را جدی نگرفتی.
چه کارهایی بود که می توانستی بکپنی؟

اگر لیسانس را گرفته بودی چه؟
زندگی چطور می گذشت؟

فکر کن که چگونه این پایان را رقم زدی.
فکر �ن؛ قبل از آن �ه اتفاق بیفتد...

38 در جست وجوی رویایی فراموش شده...

ــتاده ام،  ــده ای ا�س ــن در آ�ن ــتش، م راس
�ــه شــما تــازه در ابتــدای جــاده اش قــدم  

برمی داریــد.
مــن، �کــی هســتم شــبیه خــودت! من، 
»تو«یــی هســتم، �ــه درس نخوانــد و 

ــت... ــدرک نگرف م



دیوانگی!دیوانگی!دیوانگی!

د�وانگی بنویسید و عاقالنگی بخوانیدش! 

برداشت
آزاد

.:.:

ُجستاری پیرامون زندگی در پناه دیوانگی
تحلیلی بر مستند دیوانگی

معصومه پورنیان
یکاندکمترجم،کهامیدوارهبهپوییدنوادیحقیقت،
ومتصِلبههرچهدغدغهبخصوصازنوعاجتماعیات

دیوانگی کردن..!چه باشد پیشۀ عاشق بجز



دیوانگی بنویسید و عاقالنگی بخوانیدش! 
چهــارم دبیرســتان کــه بــودم تصمیــم گرفتــم رشــتۀ کپنکــورم را تغییــر دهــم. بــرای 
همیــن، یــک شــب را بــه نهایــت نشســتم و بــا خانــواده صحبــت کــردم و تــالش کــردم 
کــه متقاعدشــان کپنــم. رویــای ســه ســالۀ تقریبا دســت نیافتنــی را فروختم بــه رویایی 
کوچک تــر امــا واقع بینانه تــر. یک شــبه نبــود، امــا ســریع تر از آن کــه بشــود فکــرش را کــرد 
ــس  ــی و تدری ــه مترجم ــه دادم ب ــر درج ــزل( تغیی ــم تن ــک، )نمی گوی ــی  مکانی از مهندس
ــگاه  ــه جای ــوان ب ــک می ت ــا کدام ی ــه ب ــتم ک ــتی نداش ــناخت درس ــان ش ــی. آن زم انگلیس

درســتی در دنیــا دســت پپیــدا کــرد؛ علــوم مهندســی و تجربــی، یــا علــوم انســانی؟

ــد و  ــش می برن ــه پپی ــان را ب ــراد جه ــته از اف ــدام دس ــه ک ــوع ک ــن موض ــارۀ ای ــدل درب در ج
ــی بــرای پپیش بــرد  ــی و تجرب ــی می رســانند، آیــا متخصصــان علــم ریاض بــه غایــت نهای
هســتی ضروری ترنــد یــا راهبــران علــوم انســانی؛ غالبــا بــا اســتدالل های مختلف پاســخ 
ــر روی  ــه ب ــان خدای گون ــن خالق ــی، ای ــی و تجرب ــوم ریاض ــان عل ــه متخصص ــم. ک گرفت
زمیــن، تعییــن کپننــدۀ سرنوشــت بشــریت هســتند. افــرادی کــه مشــخص می کپننــد 
ــواب  ــند، خوروخ ــد، بیاندیش ــم کپنن ــردم فه ــه م ــی چگون ــای آت ــی روزه ــال ها و حت در س
کپننــد و یــا چگونــه عمــر کپننــد. برایــم امــا افــراد متخصــص در حــوزۀ علــوم دیــن، 
ــری  ــگاه ویژه ت ــاس جای ــن قی ــت، درای ــوم سیاس ــر عل ــه پررنگ ت ــفه و از هم ــالق، فلس اخ
داشــته اند. چــرا کــه اینــان همــان خالقــان اندیشــه و روّیه انــد، کــه نه تنهــا مســیر 
ــد و از  ــن می کپنن ــه معی ــراد جامع ــرای اف ــیر را ب ــتن« در مس ــدم برداش ــه ق ــه »چگون بلک

ــد. ــره می برن ــیر به ــان مس ــرد هم ــرای پپیش ب ــر ب ــوم دیگ ــان عل متخصص

ــه  ــاز ب ــم نی ــاید. آن ه ــم می گش ــش  روی ــازه ای پپی ــق ت ــتند اف ــش، مس ــن چال ــۀ ای در میان
ــت.  ــخصی اس ــر ش ــاص ه ــه خ ــی ک ــان منطق ــتن جه داش
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بــرای  را  مســیر  بهتریــن  کــه  منطقــی  جهانــی 
غایــت  و  هــدف  بــه  رســیدن  در  فــردی  هــر 
نهایــی اش فراهــم می کپنــد و همــان محصــول 
جهان بینــی مســتقل و در عیــن حــال، وابســته بــه 
چهارچوب هــای فکــرِی انســانی اســت و بــه فــرد 

می بخشــد. فاعلیــت 
افــراد،  کــه  رفتــه ای  دســت  از  فاعلیــت  همــان 
بخصــوص در ایــن وادِی صحبــت، افراد متخصص 
در حــوزۀ تجربــی و ریاضــی را در جای جــای جهــان، بــه 
نوعــی »عملــه«ی نیازهــای کاذب و حتــی اهــداف 

فاســد می ســازد.
اینجاســت کــه داشــتن جهــان منطقــی مســتقل، 
در قیــاس ابتــدای بحــث مــالک برتــری می شــود، 
فرقــی نــدارد در چــه حــوزه ای؛ نــوع جهان بینــی ارزش 

ــد. ــخص می کپن ــراد را مش اف
ایــن جهان بینــی منطقــی و فکــری کــه پســرک 
داســتان مســتند در جســت وجوی آن اســت، بــه 
انســان هدف هــای ریــز و درشــت می دهــد. برنامه 
می دهــد، راه هــای مشــخص در پپیــش روی او قــرار 
میدهــد و اینجاســت کــه انســان پپیشــه اش را در 
راســتای ایــن اهــداف انتخــاب می کپنــد. پپیشــه ای 
کــه بخــش زیــادی از زندگــی افــراد را درگیــر می کپنــد 
و دغدغه هــای او را شــکل می دهــد. فــردی کــه بــه 
جهــان منطقــی خــاص خــود دســت یافتــه اســت، 
ــت  ــم دس ــن ه ــه زمی ــوط ب ــرای هب ــالتش ب ــه رس ب
ــت  ــه اش را در جه ــه پپیش ــت ک ــد و آگاه اس می یاب
رســالتش در ایــن دنیــا انتخــاب کپنــد و فاعلیتــش 
می کپنــد.  بیشــتر  جهــان  بــر  حا�ــم  نظــم  در  را 

مســتند در قســمتی بــه روشــنی راهــکار می دهد 
کــه هــر چقــدر پپیشــۀ فــرد در مــرز واقعیت هــا 
اتفــاق بیفتد، بــه رســالت و جایگاه اش در هســتی 

می شــود. نزدیک تــر 

نظــام  و  ایــران  کشــور  کپنیــم،  نــگاه  دقیق تــر 
جمهــوری اســالمی آرمان هایــش را در جهــت ایجــاد 
ــرِی  ــام فک ــاوت از نظ ــد و متف ــی جدی ــان منطق جه
جهانــی ارائــه می دهــد. جهانــی کــه در مســیر تولید 
ــۀ  ــت میان ــی اس ــتاده و جای ــم ایس ــه و عل اندیش
واقعیــات  و  فاســد  و  کاذب  فکــری  جهان هــای 
و  مجهــوالت  تمامــی  بــا  هســتی.  در  موجــود 
جمهــوری  در  موجــود  نشــدۀ  حــل  مســائل 
اســالمی، راه یافتن به وادی پپیشــرفت و رفاه برای 
انســاِن تربیت شــده در فرهنــگ مصرف کپنندگی، 

نارسیدنی ســت. و  دشــوار  بســی 
حــال قــدم برداشــتن در مســیر واقعــِی تولیــد 
علــم و اندیشــه بــا وجــود جهانــی منطقــی کــه 
ــت،  ــتی اس ــن هس ــب ای ــت مناس ــیر غای در مس

بیشــتر بــه مثــال »دیوانگــی« اســت.

ــی  ــه خوب ــا را ب ــه م ــن عرص ــا در ای ــرت موالن و حض
ــد: ــه می فرمای ــت ک ــده اس فهمی

»بــه پپیــش تیــر چون اســپر برهنه زخم را جســتن
میــان کــوره بــا آتــش چــو زر همخانگــی کــردن
گــر آب جــوی شــیرین اســت ولــی کــو هیبــت دریا
کجــا فرزیــن شــه بــودن کجــا فرزانگــی کــردن«

و صد البته
یشۀ عاشق بجز د�وانگی �ردن...« ک »چه باشد پ
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و ِکشید!

یقه اش را
گرفت...

سینما .:.:

Amelie 2001
یک عاشقانۀ طوالنی و بی سروصدا
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به قلم، امیرمحمد عباسی



در کــه بــاز شــد، انتظــار نداشــت او را پپیــش رویــش ببینــد. تــا آن لحظــه، هــزار بــار ایــن تصویــر 
را تجســم کــرده بــود. تمــام جوانبــش را. همــه ی جزئیــات! قبــل از خــواب. ســِر صبــح! ســعی 
کــرده بــود قبــل از اتفــاق افتــادن، خــودش را بــرای همه چیــز آمــاده کپنــد. ولــی فکــرش را هــم 
نمی کــرد؛ یــک روز، آن هــم در واقعیــت، همــه ی آن جزئیــات را، ریــز بــه ریــز از زیــر چشــم بگذرانــد. 

فکــر نمی کــرد اینقــدر بی ســروصدا اتفــاق بیفتــد.
نفســش بــاال نمی آمــد. دســتانش عــرق کــرده بــود. اگــر کســی آن اطراف بــود که می توانســت 

ضربــان قلبــش را انــدازه بگیــرد، حتما می گفــت تکان نمی خــوَرد!

خیــره شــده بــود بــه چشــمانش و نفــِس حبــس شــده را آرام آرام بیــرون میــداد. و 
ــت  ــر می توانس ــد اگ ــوب میش ــدر خ ــه چق ــه اینک ــرد. ب ــر می ک ــودش، فک ــاق وج در اعم
همه چیــز را بــه چنــد لحظــه قبــل برگردانــد. به قبــل از بــاز کــردن در. مثــال در را بــاز نمی کرد. 
یــا حداقــل بــاز می کــرد و او را پشــت در نمی دیــد! فکــر کــرد. بــه اینکــه مثــال قدرتــی داشــت 

و او را کپنــار میــزد و پرهایــش را تــکان مــی داد و در آســمان ناپدیــد میشــد.
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امــا انــگار هیــچ قــدرت ماورائــی ای در کار نبــود. هیچکــس  نمی توانســت بــه کمکــش بیایــد. 
چنــد دقیقــه ای خیــره بــه هــم مانــده بودنــد. هیــچ حرفــی ردوبــدل نمی شــد.

چشــمانش را بســت. و بــاز در اعمــاق وجــودش، فکــر کــرد. بــه همــه ی روزهایی کــه بی حرکت 
ــه  ــه ب ــجاعت هایی ک ــه ی ش ــه هم ــده اش. ب ــس ش ــای حب ــه ی نفس ه ــه هم ــود. ب ــده ب مان
پــای عــادی مانــدن شــرایط فــدا کــرده بــود. بــه همــه ی قدم  هایــش، کــه از تــرس ســر جایشــان 

خشــک شــده بــود.

چشــمانش را بســت. ته مانــده ی نفســش را بیــرون داد. تــرس را قــورت 
داد. یقــه اش را گرفــت و بــرای اولیــن بــار ســعی کــرد شــجاعت بخــرج 

ــید... ــت، و کش ــه ش را گرف ــد. یق بده
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داسـتان دیـــفصل سومــ

صدایمانرامیشنوید؟!

ذوزنقه
کروز یا بوئینگ؟
بنشانید درخت
کتابخونه؛  غرب زدگی
تو نورتر از نور، ما گردتر از گرد
ما مردم فراموش شده
کتابخونه؛  ارتداد

می خوانید:

نیم.  ک �اد گرفته ا�م با مشکالت زندگی �
از هر طرف هجوم می آورند.  و ضربه ای می زنند.

دست مان تنگ است. هر چه داریم زور می شود و فریاد!
اما �سی نمی شنود...

چاره چیست؛ �ا می جنگی، و �ا برای همیشه فراموش خواهی شد.

نید. ک تکلیف مان را روشن �
صدا�مان را می شنوید؟
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هر روزی، با خاطراتش ثبت می شود.
و هر زمانی، با اتفاقاتی که در آن جاریست ماندگار می ماند.

دی ماه
برای همیشه ماندگار شد.

نه برای خاطرات خوش
که برای غم.

برای همۀ زخم هایی که بر روح مان ماند.
برای پرواز قاســـم
برای پرواز اوکراین
برای تشییع کرمان

...
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ذوزنـقه

نم... ک نمی دانم چرا اخیرا چند شبی ست قبل خواب خیلی به ذوزنقه فکر میک
نم، دوشنبه شب قبل از خواب بود �ه داشتم فکر می �ردم: ک اگر اشتباه نک

»ذوزنقه رسم الشکل خطیریست �ه در ریاضیات و هندسه جا خوش �رده است.«

جواد امامی
وی اهل کشف و پیشرفت، و درگیر فیزیک اتمی و فناوری های هسته ایه.

مانوس با ادبی جاِت و در حال حرکت به سمت دنیاهای جدیدِ 
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نمی دانــم؛ شــاید بتــوان خطیــر بــودِن ذوزنقــه را 
مربــوط بــه امــالی آن دانســت:

ذوزنقه یا ذوذنقه یا زوذنقه یا ذوزنقه یا ...
خیلی شــبیه بــه هم هســتند و این مهــم باعث 
میشــد کــه معلمــکاِن ابتدایــِی مبتــال بــه تکــّرر در 
 بــه خدمــت گرفتــن آن، در متــن امالیــی  بشــوند.
به زیــر  ســر  کبــک وار  عــوض،  در  هــم  مــا  و 
می افکپندیــم و بــی آن کــه روی الفــاظ اندیشــه 
ــم الخط  ــم و رس ــز می زدی ــه گری ــه حافظ ــم، ب کپنی
آن را تداعــی می کردیــم و قلــم بــر کاغــِذ منزجــر 
می نبشــتیم  و  می زدیــم  امتحانــی  کپننــدۀ 

بگذریــم؛ یــا...  و  زوذنقــه  یــا  ذووزنقــه 
ــش  ــه ای پپی ــد دفع ــم چن ــن ه ــود م ــرای خ ــا ب ام
آمــده بــود کــه بــه رسم الشــکِل ایــن شــکل مهم 
کبک هــا  هیچ وقــت  چــون  بــودم.  کــرده  فکــر 
مــی دادم  ترجیــح  بیشــتر  نداشــتم،  دوســت  را 
ــارش  ــار ق ــه ق ــی ک ــم. کالغ ــروصدا باش کالغ پرس

صــدای قاه قــاه خیلی هــا را خفــه کپنــد.
را  کســی  مســتانۀ  خنــدۀ  صــدای  هیچ وقــت 
نپذیرفتــم و از شــنیدن آن صــدا، همــه اش بــه 
ایــن فکــر می افتــادم کــه حتمــا بایــد یــک جــای کار 

بلنگــد کــه یــک آدم این طــور مســتانه بخنــدد.

امــا انــگار ســرش در ذوزنقــه پنهان شــده بــود و باید 
بــا حــل معمــای ذوزنقــه بــه ایــن انکرالخنده هــا 

ــی دادم. ــور م ــخی درخ پاس
بگذریم؛

ــار  ــه اعتب ــتم ب ــه داش ــب ک ــنبه ش ــان دوش هم
ذوزنقــه، بــه روزهــای مدرســه فکــر می کــردم، یــاد 
ــا  ــده، ام ــی چروکی ــاِه کم ــد کوت ــِی ق ــم ریاض معل
ــل کالس  ــه داخ ــی ب ــه وقت ــادم ک ــان افت اندرزگوم
می آمــد، ســهراب برپــا مــی داد و متیــن برجــا.

سهراب و متین را خودش گماشته بود.
ــی بــود کــه انــگار از ایــن دو خوشــش  صحبت های
می آمــده. لکــن بعدتــر فهمیدیــم کــه خانــوادۀ 
اســتاد  همســِر  مادربــزرِگ  همســایۀ  ســهراب 
بودنــد کــه بــه احتــرام ســفارش مادربزرِگ همســِر 
اســتاد، آقــا ســهراب را برپاگــو و متیــن را هــم، 

برجاگــوی کالس کــرده بــود.
کال معلم شیرینی بود.

خاطــرات مهمــی را ایــن بزرگ مــرد در ذهن مــان 
نقاشــی کرده است. من هیچوقت از استاد نفرتی 
ــت. ــه آموخ ــا را ذوزنق ــه م ــود ک ــون او ب ــتم، چ  نداش
همیــن کافی بــود تا تمام تنبیه های مســتکبرانه 
و بی احترامی هــای مودبانــه اش را فرامــوش کپنــم 

و از او تنفــر پپیدا نکپنم.

اســتاد اندرزگــو، که فامیلی اش موســی پور 
ــزی...  ــن چی ــک همچی ــا ی ــوی ی ــا موس ــود ی ب

ــار،  ــرای اولین ب ــک روز ب ی
یــک قــاب عینــک گل بهــی بــا خطــوط آبی نفتــی 

را از کیــف سامســونت اش درآورد.
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ــی بــود کــه بــه عنــوان عینــک از آن  ــیء جالب درون آن یــک ش
ــرد. ــره می ب ــاره به بیچ

امــا شــباهتی بــه عینــک معمولــی نداشــت. انــگار کــه دیگــر 
ــن  ــا عی ــک را ب ــاید عین ــون ش ــود. چ ــده ب ــک ش ــه ِاین ــود، بلک ــک نب عین
می نویســند تــا عیــِن منحنــی را بــه گــردِی عینــک بچســبانند. امــا ایــن 
شــیء عجیــب، بیشــتر اینــک بــود تــا الــف اش بیانگــر صــاف شــدن آن عینــک 

باشــد. زبان بســته 
خالصه دردسرتان ندهم...

آن شــیء عجیــب را روی دمــاغ بی حالــش جــا داد و شــروع بــه افاضــه کــرد. افاضه هــای 
عجیبــی هــم داشــت کــه در قوطــِی هیــچ عطــاری پپیدا نمی شــد. بعضــی اوقــات آنقدر 
ــتخر  ــرد در اس ــوت می ک ــا را ش ــل، م ــر تام ــدن در بح ــرق ش ــای غ ــه بج ــود ک ــخره ب مس
خنــده. ولــی مــا بــه رســم ادب، دامــن خنده های مــان را جمع وجــور می کردیــم و  
ــو  ــن ول ــان روی زمی ــدۀ خنده م ــای پرا�پن ــا تیکه ه ــتیم ت ــه می داش ــل نگ ــفت در بغ س
ــت.  ــردن نداش ــع ک ــه جم ــی ب ــال همت ــزان، اص ــا آوی ــد ام ــد بلن ــِن ق ــی متی ــوند. ول نش
چــون تالشــش بی ثمــر بــود و خنده هایــش روی صورتــش خوش رقصی می کردنــد.
ــل  ــده را کام ــود و خن ــی ب ــان خوش تعارف ــده را میزب ــه خن ــود ک ــوری ب ــن ج ــورت متی ص

تحویــل می گرفــت.
امــا برعکــِس متیــِن خــوش قیافــه، ســهراب اصــال بهــرۀ قابــل توجهــی از جمــال 

ــه  ــه افاض ــروع ب ــان ش ــه اندرزگوم ــم، ان روزی ک ــه ه ــن قضی ــر همی ــت. س نداش
کــرد، ســهراب بــا متیــن قهــر کــرده بــود و بــا اجــازۀ ناظــم جایــش 

ــود. ــته ب ــن نشس ــار م ــود و کپن ــرده ب ــوض ک را ع
یادم هست اتفاقا ان روز

ش به 
ّ

تیشرت اش منق
نقش ذوزنقه بود .
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استاد شروع کرد:
»یــه چنــد روزی می شــد کــه از آخریــن امتحــاِن 
ــه  ــه همدیگ ــم. ب ــده بودی ــارغ ش ــون ف ــرم آخرم ت
اســتاد اســتاد)!( می بســتیم و بــرای تمســخر 
ــی رو  ــم و اون یک ــدا می زدی ــم ص ــا معل ــی رو آق یک
ــم.  ــی می خندیدی ــِز چرت ــر چی ــه ه ــتادفرزانه! ب اس
گــرم تفریح هــا و خوشــی های آخــر ترمــی بودیــم 
کــه از روســتا خبــر دادن بابامــون حالــش بــده.
دو ســه ســاعت نکشــید کــه وســایل  رو جمــع 
کــردم و بــه ســمت روســتامون - کــه از توابــع 
ــام  ــیدم، باب ــی رس ــادم. وقت ــود - راه افت ــان ب کرم

ــود.« ــرده ب ُم

ــه  ــادی آداب ب ــی و مب ــزِن تصنع ــّو ح ــک ج کالس ی
خــودش گرفــت و چندتــا از بچه هــای ردیــف جلــو، 
گفتنــد آقــا خدابیامــرزد و تســلیت می گوییــم و ...

انــگار اســتاد فهمیــد ایــن تســلیت ها و غصه ها 
ــداد و  ــان ن ــی بهایش ــون خیل ــت. چ ساختگی س
بــا یــک »خــدا بابــا مامان هاتــون رو نگــه داره« بــه 

خاطــره اش ادامــه داد...
اما این بار با یک نیش خنِد مفلوکانه:

اولیــن  بابــام  نبــود.  مــن  بدبختــی  همــۀ  »ایــن 
مرده شــور  مش رجــب،  از  بعــد  کــه  بــود  کســی 
دهات مــون، فــوت کــرده بــود. و روســتا هم کســی 

بــود.« بــرای مرده شــوری کادرســازی نکــرده  رو 
خالصه؛ خاطرۀ اســتاد بداقبال و خســتۀ مــا ادامه 
پپیــدا کــرد و گفــت و گفــت و شــد علــت کابوس هــا 
ــرای  ــان. ب ــخرۀ دوران نوجوانی م ــای مس و فوبیاه

ــم. ــه بگوی ــتم ک ــت نیس ــش را راح ــن دقیق همی
امــا این طــور بــود کــه اســتاِد تــازه فارغ التحصیــل 
مــا، آســتیِن غســالی بــاال زده بــود. و از اقبــال 
بلنــدش در همــان مــدت یکی دوماهــه، چنــد 
نفــر دیگــر هــم فــوت کــرده و از ایشــان توقــع 

پپیــدا کــرده بودنــد کــه زحمت شــان را بکشــد.
ــت  ــل زحم ــز تقب ــاره ای ج ــم چ ــاره ه ــتاد بیچ اس

نداشــته  اســت.
تــا اینکــه یکی از دوســتاِن زماِن دانشــگاِه اســتاد، 
بــرای عــرض تســلیت، بعــد از چنــد ده روز، محضــر 
ــۀ  ــای منکران ــن تالش ه ــد و ضم ــتاد می رس اس
اســتاد، ســر آخــر متوجــه توفیــق اجبــاری اســتاد 

ــد. ــس می ده ــنهاد بیزین ــود و پپیش می ش
»ُمــرده« از اســتاد و فروختــن بــه پژوهش گــران 

ــت... ــای دوس ــا آق ــتی ب زیس
ــرای  ــه ب ــرد ک ــف می ک ــرمندگی تعری ــا ش ــتاد ب اس
یکــی دو مــورد از خانواده هــای عزیــز از دســت دادۀ 
روســتا، ایــن موضــوع را مطــرح کــرده بــود و آن 
ــب  ــع نامناس ــب وض ــه موج ــم ب ــدا ه ــدگان خ بن

ــد. ــه بودن ــتی پذیرفت معیش
و  پنــد  و  روضه هــا  بــا  اســتاد  خــود  بعدتــر  امــا 
اندرزهای رفیق شــفیق اش، دوســِت زمــان کودکی 

در روســتا، ایــن کار را کپنــار می گــذارد.
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یار استاد واقعا در حقش احسان کرده بود.
ــن راه  ــد از ای ــه »نبای ــه اینک ــع ب ــان راج ــا ایش ــاعت ها ب ــت، س ــتاد می گف ــه اس ــور ک اینط
پــول دربیــاورد و بایــد از راه درســت، مثــال تدریــس یــا هــر کار ســالم دیگــر، حتــی غســالی 

ارتــزاق کپنــد« صحبــت کــرده بــود.
می گفتــش »این جــور پــول درآوردن هــا بــدرد نمی خــورد و آدم را نابــود می کپند.درســت 
ــرفت  ــور پپیش ــا اینج ــد، ام ــت می آی ــدت بدس ــاه م ــی در کوت ــودهای خوب ــه س ــت ک اس
کــردن و توســعه دادن درســت و عادالنــه نیســت. آدم بایــد درســت و ســالم و عادالنــه 

پپیشــرفت و توســعه داشــته باشــه.«
یــادم هســت اســم دوســتش »آقــا علیرضــا« بــود کــه بــه رســم احتــرام، »شــاه 
علیرضــا« و بــه رســم صمیمیــت و تخلیــص، »شــاه لیــر« صدایــش می زدنــد. احتمــاال 
یــک فرنگــِی وارداتــی در آن روســتا  این طــور تخلیــص کــرده بــود. امــا اســم با مســّمایی 

ــد. ــومش می آم ــه موس ــود و ب ب
حقــا اســتاد از آن به عنــوان یــک اَبرمــرد تعریــف می کــرد. خیلــی باالیــش می بــرد و 

بعضــا وســط های کالس، از شــاه لیر بــرای مــا نکپتــۀ نغــز و دلکــش می گفــت.
خالصــه در آخــِر غصــۀ پــر قصــۀ آن روز، اســتاد شــاه کالمی پــای تخته تحریــر کرد. 

شــاه کالم مــال خــودش نبــود. مــال مــرادش، »شــاه لیر« بود.
شــاه الماس  مثــل  مــا  تخته ســیاِه  روی  شــاه لیر  شــاه کالم 

درخشــید:
دو  بیــن  وقــت  هــر  مــن!  عزیــز  »فرزنــدان 
گیــر  ناعادالنــه  یــا  عادالنــه  توســعۀ  راهــِی 

راه  باشــید  مطمئــن  افتادیــد، 
درســت و صحیحش توســعۀ 

عادالنه ســت. ممکپنــه یکــم
راهش پستی و بلندی داشته

باشــه، امــا تهــش، رســیدن بــه 
قطعیــه!« مقصدتــون 
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ســکوت بی ســابقه ای در کالس جــاری بــود. منتظر 
بخندیــم.  کــه  بودیــم  تزهایــش  از  ســوتی  یــک 
ــود.  ــده نب ــرای خن ــی ب ــا فرصت ــوتی و ی ــگار س ــا ان ام
ــنگین  ــی س ــه خیل ــم. جمل ــل بودی ــه تأم ــور ب مجب
ایــن  از  تجربیات مــان  داشــتیم  بود.همه مــان 
دو راهــی هــا را مــرور  می کردیــم. چــه کارنامــۀ 
ــتیم.  ــا داش ــن دو راهی ه ــدن ای ــی در برگزی تاریک
برای مــان  روشــنی  خــط  خــوب  چقــدر  اندرزگــو 

ترســیم کــرد.
»توسعۀ عادالنه یا توسعه ناعادالنه...«

مــا محکــوم بــه انتخــاب بودیــم در تمــام انــات 
زندگــی. چــاره ای جــز انتخــاب نداشــتیم. مــا مجبور 

ــم. ــاب بودی ــه انتخ ب
مطالــب اش خیلــی بــه جانــم نشســت. جانم جال 
ــب  ــت مطل ــرق زده از دریاف ــمانی ب ــا چش ــت. ب گرف
ــا  ــردم ت ــگاه ک ــال ن ــهراب بی جم ــه س ــاب، ب ــو و ن ن
ــگار  ــا ان ــم. ام ــف کپنی ــوع کی ــِم موض ــم از فه ــا ه ب
چشــمان ســهراب بــرق خاصــی نداشــت. انــگار 

ــود. ــرده ب ــت نک ــوع را دریاف ــال موض اص
پرسیدم:»چته؟«.

بــا ناخــن انگشــت وســِط دســت چپــش، پلک های 
ــد  ــت :»بع ــد و گف ــده اش را خاران ــم ش ــک به ه نزدی

مدرســه وایســا کارت دارم...«
انــگار صحبت هــای آقــا معلــم در ذهنــش یــادآور 
ــم  ــن ه ــه م ــت ب ــه می خواس ــود ک ــده ب ــزی ش چی
ــدی  ــم ج ــال برای ــون اص ــرا، چ ــیدم چ ــد. نپرس بگوی
نبــود. اســتاد درســش را ادامــه داد و ۲ زنــگ دیگــر 
هــم مدرســه را تحمــل کردیــم تــا زنــگ آخــر خــورد.

سهراب گفت:»بریم و سوال نپرس.«
من هم گفتم:»بریم داداش...«

انگار مســحورش شــده بــودم. نمیدانم مســحوِر 
ــه  ــه ای ک ــش ذوزنق ــا نق ــاختگی اش ی ــای س کاریزم

روی تیشــرتش بــود یــا چیــز دیگــر...
نمی دانم!

زابــدار  شــلوار  بــا  بــود  متیــن  ســرش  پشــت 
ــم  ــن ه ــود. متی ــوم ب ــاش معل ــط پاه ــن. فق جی
هــم  متیــن  انــگار  و  بــود.  آمــده  همراهــش 
مســحور بــود. انگار نه انــگار کــه آن هــا باهــم قهــر 

بودنــد. کــرده 
متیــن بــا تیشــرت نــازک ســرخابی اش، وســط راه 

افتــاد و مــن و ســهراب هــم در کپنــارش.
ــاز  ــن ب ــرم متی ــتبند چ ــار دس ــی دوب ــن راه، یک در بی
ــِش  ــم و نع ــه زود فهمیدی ــه خوش بختان ــد ک ش
دســتبندش را از زمیــن برداشــتیم. پپیاده روی مان 
از ۲۰ دقیقــه تجــاوز نکــرده بــود کــه وارد محلــه 
ــه  ــه هم ــود. ب ــی ب ــم جالب ــدیم. اس ــاد ش عدل آب
ــت!  ــدل و عدال ــاد« و ع ــز »عدل آب ــد ج ــا می مان ج
یــا بــه قــول اســتادمان، بــه قرائتــی جنــگل بــود و 

هــر کــس قوی تــر، باالتــر...
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نمیدانــم چــرا اســمش را عــدل  آبــاد گذاشــته بودنــد. البتــه والــی آن محلــه خیلــی 
ــم  ــا می خواهی ــه م ــل این ک ــعارهایی مث ــی داد. ش ــر م ــی س ــعارهای آرمان ش

ایــن محلــه را اصــالح کپنیــم و بــه بهتریــن محلــه تبدیــل کپنیــم و ایــن 
ــم.  ــادر کپنی ــالت ص ــی مح ــه باق ــم ب ــلوب مان را ه اس

بــا حرف هایــش بیگانــه نبودیــم. در ایــن پارادوکــس گیــر کــرده بــودم 
 شــد و بــرای بــار آخــر دســتبند را برداشــت و کوبیــد 

ّ
کــه ســهراب دوال

تــو ســینۀ نحیــف متیــن!
چیــزی  و  کشــید  مجعــدش  موهــای  بــه  دســتی  هــم  متیــن 

ــا  ــت؛ ام ــه گف ــدم چ ــت. نفهمی ــتبند را گرف ــت و دس ــب گف ــر ل زی
حالــت چهــرۀ ســهراب در آن لحظــه تغییــر کــرد. آن میمیــِک 

می شــناختم. را  ســهراب  از  چهــره 
ــا  ــر م ــت س ــت را، پش ــه می خواس ــزی ک ــگار آن چی ــهراب ان س
پپیــدا کــرده بــود. انــگار بــه مقصــد رســیده بودیــم. رســیده 

ــه... ــتاِد ذوزنق ــدۀ اس ــارک ش ــین پ ــه ماش ــم ب بودی
مــا را تــا اینجــا بــرای آن کشــانده بــود. می خواســت بــه مــا 
چیــزی نشــان بدهــد. گویــا آقــا متیــن هــم در جریــان بــود.

ــین  ــۀ آن ماش ــه از آین ــه ای ک ــش ذوزنق ــین و نق ــه ماش ــهراب ب س
آویــزان بــود اشــاره ای کــرد. و بــا حالتــی ک انــگار می خواســت اســرار 

ــی ای را هویــدا کپنــد، تــاب در صدایــش انداخــت و ابروهایــش را  پنهان
دســت کشــید و شــروع بــه صحبــت کــرد:

»وای بچه هــا! ببینیــد... نمی خواســتم اینــو از اســتاد بهتــون بگــم. 
ــا...« ام

این شکل هندسی خیلی پرحاشیه است...
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کروز یا بوئینـگ؟!؟!
کروز یا بوئینـگ

شب آروم آروم چادرش رو بر می �شید. 
ســاعت 21:30 دقیقــه بــود کــه بــه خونــه برگشــتم. تا�ســی رو درب منــزل پــارک کــردم و وارد 

خونــه شــدم.

فاطمه زهرا رجبی
ویدرگیرفعالیتهایرسانهستوعالقۀزیادیبهموسیقیداره.

دانشجویعلومسیاسیهودرجهتمحققکردِن»گامدوم«تالشمیکنه.

و قصۀ شبی که هیچگاه صبح نشد...

Telegram: @Z_AAA_r



مثــل همیشــه بــا اســتقبال مریــم خانــوم، خســتگی رانندگــی تــو خیابون هــای شــلوغ 
ــا  ــا پ ــون رو ب ــرل تلویزی ــام کپنت ــوردن ش ــد از خ ــب بع ــت. اون ش ــرون رف ــم بی ــران از تن ته
ــره  ــاد و خاط ــوز ی ــور دادم. هن ــری مان ــبکه های خب ــاره روی ش ــردم و دوب ــودم ک ــک خ نزدی
ــی ســرد  شــهید ســلیمانی تیتــر اول همــۀ خبرهــا بــود. داِغ ســنگینی بــود کــه بــه راحت
نمیشــد. هنــوز کــه چهــرۀ خنــدان حــاج قاســم رو می بینــم، اشــک از چشــمام ســرازیر 
آقــا  شــدم؛  خــارج  خــودم  حال وهــوای  از  خانــوم  مریــم  صــدای  بــا  باالخــره  میشــه. 
مرتضــی! آقــا مرتضــی! می شــنوی؟! چــای ســرد شــد. صبــح بایــد بــری ســرکار. نمیخــوای 

ــی؟! ــتراحت کپن اس
ــاس  ــه تم ــود ک ــح ب ــکای صب ــم. نزدی ــواب رفت ــه رختخ ــوردم و ب ــو خ ــم خانوم ــای مری چ
داشــتم بــرای فــرودگاه امــام. قبــول کــردم و راهــِی آدرســی کــه پشــت تلفــن اعــالم 
ــداد از  ــون می ــه نش ــوم ک ــک خان ــر و ی ــا دخت ــزل دو ت ــوی درب من ــدم. جل ــودن ش ــرده ب ک
خانواده هــای اصیــل و تحصیــل کــرده باشــن، ســوار ماشــین شــدن. بعــد از حــال و 
احوال پرســی دیــدم یکــی از خانم هــا کــه سن شــون بــه نظــر بیشــتر میخــورد، از صندلــی 

ــه؟!« ــما چی ــل ش ــم و فامی ــا، اس ــاج آق ــدا زد:» ح ــو ص ــی من ــت تا�س پش
مــن کــه شــوکه شــده بــودم عرض کــردم »ســرکار خانم مگــه برای شــما فرقــی میکپنه؟!«
خانــم بــا ادب و متانــت ســوال کرد:»شــما بــه شــخصی در ذهــن بنــده شــباهت داریــد. 
اگــر اســم و فامیل تــون رو بدونــم، بــدون شــک ایــن معمــا تــو ذهنــم حــل خواهد شــد.«

عرض کردم »بنده مرتضی نوری هستم.«
خانم که گویا خوشحال شده باشه،

این بار با صدای بلندتری سوال کرد:»آقای نوری حال شما چطوره؟«
من که گیج و مبهوت شده بودم و هنوز متوجه قضایا نبودم،

پرسیدم »شما بنده رو می شناسید؟«
خانم دوباره جواب داد:»آقای نوری بنده خانم چوپانی هستم و این دوتا،

دخترام صبا و سارا سعادت هستن.«
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بعــد از چنــد دقیقــه فکــر کــردن زیــر لــب بــا خــودم 
گفتــم »ســعادت؟ خانــم چوپانــی؟«... و انــگار کــه 
صفحــه رایانــه ام بــه کار افتــاده باشــه داد زدم 
ــما  ــال ش ــعادت! ح ــم س ــر کار خان ــه س »بلللللل
خانــم  اهلل  شــاء  ان  هســتید  خــوب  خوبــه؟ 
هســتند؟  خــوب  دکپتــر  آقــای  جنــاب  دکپتــر؟! 
ــای  ــر خانم ه ــن دخت ــدن ای ــزرگ ش ــدر ب ــه چق به ب
گل تــون! انــگار همیــن دیــروز بــود کــه دوتــا دختــر 
کوچولــو رو می رســوندم مدرســه. هــزار ماشــاال!«
پرســیدم »خانــم ســعادت عــازم کجــا هســتید؟« 
خانــم ســعادت گفتــن بــه همــراه دوتــا دختــر 

خانوما شــون عــازم کی یــف اوکرایــن هســتن.

خانــم  و  بودیــم  شــده  فــرودگاه  نزدیــک  دیگــه 
ســعادت هــم صحبت هاشــون رو تمــوم کــردن 
و بــا صمیمیــت و گرمــی خداحافظــی کردنــد و از 
ماشــین پپیــاده شــدند؛ و مــن بــه ســمت مکانــی 
کــه مســافرین ورودی بــه ایــران هســتن رفتــم. تا 
ــردم  ــم برگ ــم گرفت ــم. تصمی ــافر بزن ــاره مس دوب
ــن  ــم روش ــوا کم ک ــه ه ــم. دیگ ــتراحتی بکپن و اس
مســافر  دوتــا  برگشــت،  موقــع  بــود.  شــده 
ــا  ــن دوت ــای ای ــدن. از صحبت ه ــی ش ــوار تا�س س
شــده.  خبرهایــی  کــه  شــدم  متوجــه  مســافر 
ــا رو از  ــا خبره ــدم ت ــینو پپیچون ــط ماش ــِچ ضب پپی
رادیــو بشــنوم. بعــد از مدتــی اخبــار اعــالم کــرد کــه 
نیروهــای نظامــی ســپاه، پایــگاه عین االســد رو 
در عــراق موشــک بــاران کــردن. خیلــی خوشــحال 

ــه  ــوم ریخت ــوی گل ــک ت ــگار آب خن ــدم. ان ش
ــۀ  ــِر حادث ــدش خب ــا بع ــن! ام باش

تمــام  شــنیدم.  رو  اوکرایــن  عــازم  هواپپیمــای 
تنــم شــروع بــه لــرزه کــرد. بــا یکــی از دوســتانم 
تــو فــرودگاه تمــاس گرفتــم کــه بفهمــم قضیــه 
ســقوط هواپپیمــا چــی بــوده؟! انــگار اتفاقــات 
دی مــاه و تلخی هــای ایــن مــاه تمومــی نداشــت. 
ســقوط  شــدم  متوجــه  نابــاوری  کمــال  در 
هواپپیمــا مربوطــه بــه بوئینگــی بــود کــه عــازم 
اوکرایــن بــوده. خبــر خیلــی تلــخ بــود. حوصلــۀ 
رانندگــی نداشــتم. هــر کــدوم از  مســافرها کــه 
ســوار تا�ســی میشــدن یــه  چیــزی می گفتــن. 
یکــی می گفــت کار آمریکاســت، یکــی می گفــت 
زده،  ســپاه  می گفــت  یکــی  ایرانــه،  خــود  کار 

هواپپیمــا نقــص فنــی داشــته و ... 
ــاوت  ــی قض ــاعت کل ــد س ــن چن ــوی ای ــه ت خالص
ــه  ــا اینک ــرم. ت ــد روی س ــه آوار ش ــود ک ــل ب و  تحلی
خبر هــای ســاعت ۱۴ رو بــا دقــت گــوش کــردم. 
ــون  ــام خ ــیرینی انتق ــام ش ــه تم ــود ک ــی ب لحظات
ــای  ــد. نیروه ــخ ش ــن تل ــان م ــم در ده ــاج قاس ح
نظامی و ســخنگوهای نظامــی اعالم کردنــد که کار 
نیروهــای نظامــی نبــوده، ولــی در خبرهــای خارجــی 
ــن  ــد ای ــالم می کردن ــدام اع ــه م ــم ک ــوش می کردی گ

ــپاهه. ــی س ــروی نظام ــرف نی ــتباه از ط اش
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ــال  ــتم اص ــه برگش ــه خان ــه ب ــب ک ــم. ش ــده بودی ــار ش ــخت گرفت ــردرگمی س ــک س ــه ی ب
حوصلــۀ هیــچ کاری رو نداشــتم. واقعــا خبــر ســنگین بــود و برای مــن ســنگین تر.  ماجرا 
رو بــرای مریــم تعریــف کــردم. ماجــرای مالقــات صبــح و ماجــرای ســقوط هواپپیمــا. 

ــردن... ــه ک ــه گری ــرد ب ــروع ک ــود، ش ــکش ب ــب مش ــکش ل ــه اش ــوم ک ــم خان مری
ــرت  ــی بصی ــت. ول ــن رو نداش ــه میگ ــی ک ــالت آ�ادمیک ــروف، تحصی ــول مع ــه ق ــم ب مری
 کار خــود آمریکایی هــای 

ً
خوبــی داشــت و  قضایــا رو تحلیــل می کــرد. و می گفــت حتمــا

نامــرده. حیــف کــه بچه هــای ســپاه ایــن همــه زحمــت کشــیدن. کاش ایــن اتفــاق طــور 
دیگــه ای رقــم میخــورد. کاشــکی اینطــوری نمیشــد.خدایا! خــودت  رحــم کــن.

کم کــم دیگــه خبرهــای من وتــو و بی بی ســی و اونــور آبــی، دونه دونــه داشــت تیتــر 
می خــورد. موشــک زمین به هــوا و برخــورد بــا هواپپیمــا و از ایــن حرف هــا... مــا هــم 
ــگ  ــنیدیم. جن ــازه ای ش ــر ت ــاره خب ــدی دوب ــب بع ــم. ش ــرده بودی ــر ک ــل گی ــت کام در به

ــود. ــده ب ــده ش ــی پپیچی ــه خیل ــایبری. قضی ــی و س الکپترونیک
اظهارنظرها داشت بیشتر میشد.

حــاال مــن و مریــم اخبــار را دنبــال می کردیــم. یــه خبــر ایــن بــود کــه آمریــکا در بحــث 
ــمن  ــروز« دش ــا رو »ک ــن هواپپیم ــه ای ــور بش ــا مجب ــدۀ م ــه فرمان ــرده ک ــدی کاری ک پدافن
ــا  ــت داره ت ــه فرص ــخیص داده، ۱۰ ثانی ــروز تش ــه ک ــده ک ــن فرمان ــاال ای ــده. ح ــخیص ب تش
ــد  ــه. بای ــدام کپن ــد اق ــاده. بای ــم از کار افت ــی ه ــتم مخابرات ــاال سیس ــره. ح ــم بگی تصمی
چیــکار کپنــه؟ اینجــا عــذاب وجــدان نمیــذاره کــه بیخیــال بشــه و عکس العملــی انجــام 
نــده. اینکــه ســپاه حرفــی نمیــزد بــرای مــن خیلــی عجیــب بــود. نیــاز بــه فرصــت داشــت، 
ولــی در بیــن گروهــی از مــردم و حتــی تحصیل کرده هــای مــا، قضیــه داشــت طــور 

دیگــه ای رقــم می خــورد. اعتراضــات دانشــجویی و مردمــی شــکل گرفتــه بــود. 
ــود. ــختی ب ــای س ــه روزه خالص

اولیــن منبــع خبــری ای کــه ایــن اتفاق هــا رو منتشــر کــرده بود، 
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من و تــو بــود.
این ها همه جای سوال داشت.

ــاق  ــن اتف ــر ای ــه اگ ــداد ک ــون می ــه نش ــا هم این ه
آمریکاســت.  جنایــت کار  بازهــم  باشــه،  افتــاده 
ــر  ــد خب ــد و تن ــت تن ــمن داش ــه دش ــره این ک باالخ
ــت  ــم. نخس ــن بودی ــاهد ای ــم ش ــا ه ــی داد و م م
داشــت.  خبــر  همه چیــز  از   ظاهــرا  کانــادا  وزیــر 
ــی رو  ــرد. های وهوی ــالم میک ــم اع ــپ ه ــی ترام حت
راه انداختــه بودنــد کــه »چــه نشســتید کــه ایــران 

ــده.«! ــل نمی ــیاه رو تحوی ــه س جعب
امــا ایــن حرف هــا بــرای مــا کمــی عجیــب بــود. 
ــگاه  ــه پای ــت ک ــدرت فضایی س ــک ابرق ــه ی ــران ک ای
عین االســد رو از کار انداختــه و ۱۳ تــا موشــک رو 
بــدون هیــچ اشــتباهی، مســتقیم بــه قلــب عین 
ــرده  ــتباه رو ک ــن اش ــه ای ــور میتون ــد زده، چط االس

ــود.  ــور نب ــل تص ــتباه قاب ــن اش ــه؟ و ای باش
باالخــره بعــد از ۴۸ ســاعت، ســتاد کل نیروهــای 
مســلح ســپاه اعــالم میکپنــه کــه خطــای انســانی 

بــوده. حــاال، حــرف از ســردار حاجــی زاده بــود کــه بــا 
مظلومیــت تمــام جلــوی دوربیــن اعــالم میکپنــه 
کــه ایــن اتفــاق »خطــای انســانی« بــوده و از همــۀ 

ــه. ــی می کپن ــردم عذرخواه م
ســردار  آخــه  حــرف.  دوبــاره  و  شــلوغی  دوبــاره 
نبــوده  موشــکی  حملــۀ  مســئول  اصــال  کــه 
بــوده.  دیگــری  منطقــۀ  در  دفاعــی  مســئول  و 
این هــا همــه هجمــه بــه اعتمــاد عمومــی بــود. 
کاشــکی از اول اعــالم میشــد کــه ایــن مســئله در 
حــال بررســیه و مظلومیــت ســردار حاجــی زاده رو 

نمی دیدیــم.
بــا ایــن حــال مــا نگرانیــم. مــن و مریــم از اون روزی 
نگرانیــم کــه اگــر خدایــی نکــرده دوبــاره امنیــت 
ــه،  ــاق بیوفت ــه ای اتف ــه و حمل ــر بیفت ــه خط ــا ب م
مســئول نظامــی مــا دیگــه اقدامــی نکپنــه و ایــن 
موشــک ها بــر روی مــردم شــلیک بشــه و اینــه 

ــه... ــه خطرنا� ک
داستانی بر اساس واقعیت.

هجدهم دی ماه. ۱۳۹۸
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بنشانید
درخـــت

سیاست حقیقتاً وصلۀ ناجوریست!

معموال وقتی از 
خواب بیدار می شوم، 

به تنها چیزی که
فکر  نمی کپنم،

سیاست است! 

امیـرمحمد عباسی
وینظریۀ»شاخهبهشاخهنپر«روزیرسوالبردهوبهشمنتقده!
طرفدار»اقیانوسهاییبهعمقیکسانت«.وروحشاستعارهایاز
»گاهیکلمه،گاهیجملهوگاهیبلندتر...«
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بــه  می شــوم،  بیــدار  خــواب  از  وقتــی  معمــوال 
تنهــا چیــزی کــه فکــر نمی کپنــم، سیاســت اســت!
البتــه می دانــم، مــرد اســت و فکــرش، و هــزار 
مســئله کــه هــر لحظــه اش را بــا یکــی از آن هــا 
تلــف می کپنــد. امــا سیاســت حقیقتــا وصلــۀ 
ناجوریســت. اصــال از ایــن بشــر دو پــا چــه انتظاری 
سّیاســی  ســاعت ها  و  بنشــینم  کــه  داریــد؟ 
را  مصلحت هــا  و  رو  و  زیــر  را  قاعده هــا  و  کپنــم 
ــو  ــر گل ــر س ــاب، و آخ ــود وزیان را حس ــف و س ردی
را همچیــن صــاف نمایــم کــه مثــال مــن هــم 

چیزهایــی بــارم اســت؟ 
بحــث  پدربزرگــم  پپیــش  هــرگاه  می آیــد،  یــادم 
نشــانۀ  بــه  را  ســرش  می گرفــت،  در  سیاســی 
ــدد  ــد ع ــدر چن ــه ان ــی داد و عاقالن ــکان م ــف ت تاس
ــدر  ــا ه ــن بازی ــا ای ــو ب ــفیه]!![ می گفت:»وقتتون س
ندیــد. ]دور از جونتــون[ هــر کــی شــد خــر، مــام 

پالونــش!!«  میشــیم 
خدا بیامرزدش! 

حقــا کــه دنیــا دیــده بــود و ســرد و گــرم روزگار 
]خــراِن[  بــر  ســوار  بــاال،  دســِت  را  مــا  چشــیده. 
نــگاه  کــه  خــوب  البتــه  می دیــد.  سیاســتمدار 
می کپنــم، پــاالن صرفــا آویــزاِن خــر اســت. بــه هــر 
ور کــه خــر بــرود، ناخــودآگاه کشــیده می شــود. 

می پرســد،  ســوال  نــه  
ــراض  ــه اعت ــان ب ــه ده ن
هــر  لــذا  می کپنــد.  بــاز 
ــا  ــس«، م ــد »رئی ــه ش ک

ــرده«  ــویم »ب ــم می ش ه
»آویزانــش«..؟  و 

بگذریم...

کمی رو راست تر؟
مــا کجــا و رنــدان سیاســت مدار کجــا..! سیاســت 
ــکر خــدا »بــه هــر 

ُ
همــان »دّر کپثیفی ســت«، کــه ش

کــس ندهنــد«. هــر کســی را بــه ایــن آشــفته بــازار 
راه نمی دهنــد.

ــه  ــالی دو مرتب ــان س ــت هم ــا از سیاس ــهم م س
ــای رای  ــک را در صندوق ه ــالن َکَس ــارک ف ــام مب ن
رهــا کــردن باشــد، خــدای خــود را شــا�ریم. کــه 
اگــر خــدا بخواهــد، بشــود خــری راهورتــر از دیگــری! 
پســند  مــورد  خــر  ایــن  بگوییــم  حداقــل  کــه 
خودمــان بــود! اصــال دموکراســی دموکراســی 
کــه در بوق وکرنــا کرده انــد همیــن اســت دیگــر. 
مــردم کــه مــا باشــیم را، بــا تکــه کاغــذی مشــغول 
صاحبــان  و  »ولی نعمتــان  چهارتــا  و  می کپننــد 
کــه  می بندنــد  خیک مــان  بــه  هــم  حکومــت« 
ــا و  ــا کج ــنِد م ــی پس ــود. ول ــته ش ــان بس دهانم
خرانــی کــه بــه عنــوان »تنهــا گزینه هــای موجــود« 

غالبمــان می کپننــد کجــا...
چه شد؟

بهتر است برگردیم...

بــه  می شــوم،  بیــدار  خــواب  از  وقتــی  معمــوال 
تنهــا چیــزی کــه فکــر نمی کپنــم، سیاســت اســت. 
قــوه ی  آن  می زنــد  ســرم  بــه  کــه  هــم  گاهــی 
سّیاســم را ســوویچ بچرخانــم و راهــش بینــدازم 
و حرکپتــی بزنــم در قدوقــوارۀ یــک سیاســت مدار، 
ــود و  ــاری می ش ــم ج ــر زبان ــی ب ــودآگاه فحش ناخ
نگاهــی کــه از بــاال، حکومــت و ارکان و اربابانــش را 

ورانــداز می کپنــد.
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ــم  ــا ه ــک!«، ت ــانید زرش ــت بنش ــردان سیاس ــای م ــان »ج ــادر گرامی ت ــان م ــما را ج ــه ش �
ــرد. ــو بگی ــازه خ ــای ت ــدن رنگ ه ــه د� ــممان ب ــم چش ــد، ه ــده باش ــازه ش ــوا ت ه

شــما کــه غریبــه نیســتید، مگــر ایــن سیاســت و عملــه  و بدنــه و خدمه هایــش چیــزی 
بــرای مــا گذاشــته اند کــه بتوانیــم روی آن اظهــار نظــر کپنیــم! مگــر تپــه ای مانــده کــه بــه 
ــز و  ــدهلل می ــد! الحم ــده باش ــان نش ــاک یکس ــا خ ــان ب ــای آقای ــان دیدن«ه ــف »س لط
ــد  ــان را بگیرن ــوردن، پولش ــع خ ــه موق ــه ب ــی ک ــون و میکروفون ــت و تریب ــی هس منصب
و زیــر لــب »اهلل برکــت«ی بگوینــد و بــه موقــع کار، جلــوی چشــمان ملــت کــراوات 

یــراق کپننــد و صــاف صــاف در چشــمان امثــال مــن زل زننــد و »انشــااهلل درســت 
می شــود« و »برنامــه هــا داریــم« و »اقــدام فــوری 

ــد. ــل دهن ــت«ی تحوی ــاز اس نی
ســوال هــم کــه بپرســی، انــگ تضعیــف 
و  بچســبانند  پپیشــانی ات  بــر  را  ملیــت 
ــد.  ــارت کپنن ــت نث ــف و لعن ــر داری ت ــا عم ت
یــاد رقابت هــای جــذاب  را  حضــرات، آدم 

جمــع  را  تیمشــان  می اندازنــد.  چــوگان 
کــرده و حصــاری دور خــود کشــیده اند، تــوپ 

]بخوانیــد عــوام[ را بــا هــر ضربــی کــه بخواهند 
دســت بــه دســت می کپننــد و هــر چنــد مدتــی، 

ــه  ــد ک ــت می کپنن ــان ثب ــم در کارنامه ش ــی ه ل
ُ

گ
قضاوتشــان  اشــتباهی  تاریــخ  خدای نا�ــرده 

بازی هــای  از  می دانیــد،  کــه  چــوگان،  و  نکپنــد!! 
ایرانی ســت..!! و  ایــران  اصیــل 

ــی هــم کــه بــه ســرم می زنــد آن قــوۀ  می گفتــم، گاه
سّیاســم را راه بینــدازم، ناخــودآگاه فحشــی بــر زبانــم 

ــود. ــاری می ش ج
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گاهــی هــم کــه فحش هایــم هدفمندتــر حرکــت 
می کپننــد و می خورنــد بــه آن جایــی کــه همــه 
می گوینــد بــد اســت و خطــر دارد و نبایــد بخــورد، 
ابــوِی عزیزمــان ریشــخندی روانــه ام می کپنــد و 
ــدی،  ــه ش ــر ک ــی! بزرگ ت ــه کودک ــا ک می گوید:»حق
دســتت کــه بــه جیــب خــودت بنــد شــد، غــالم 
کــه  میشــی  شــیرفهم  شــدی،  کــه  رئیســت 
موقــع  اون  داره!  کــره  چقــدر  ماســت  مــن  یــه 
ــوم  ــرون تم ــدر گ ــش چق ــه فح ــه ی ــی ک می فهم
ــن کارام کاری  ــه ای ــن. ب ــو بک ــرات! زندگیت ــه ب میش

نداشــته بــاش.« 
ــی  ــف زندگان ــاط عط ــر از نق ــی دیگ ــد، یک دروغ نباش
مــن همین جــا بــود. پســر خلــف کــه می گوینــد، 
ــا  ــت. حق ــوی ماس ــن اب ــتش همی آدرِس سرراس

کــه پســر همــان پــدر اســت!!
از آقاجانــم چیــزی آموختــم کــه شــاید در هیــچ 
ایــن  وِر  هیــچ  در  و  آموزش  کــده ای  و  دانشــگاه 

نشــود!  پپیــدا  بی ســروته  دنیــای 
نوعــی  خــود  نورزیــدن،  سیاســت  آموختــم 
سیاســت اســت! فحــش نمی دهــم، و در ازایــش 
نــان بیشــتری بــه ســفره  ی زن و بچــه ام می بــرم. 

کــه »ســر اعلی حضــرت بــه ســالمت باشــد!«
کــه کارگــزاران »بخوانیــد رئیســان« مــا، بیت المــال 
حیف ومیــل  را  پدری«شــان  ارث  »بخوانیــد 
»بخوانیــد تدبیــر و مصلحت اندیشــی« کپننــد و 
زندگــی هفــت جدوآبادشــان را بــرق بیندازنــد و 
ــک  ــان ی ــه هم ــم، ک ــت نزنی ــی از سیاس ــا... حرف م

لقمــه نــان خشــک  را از مــا دریــغ نکپننــد.

ــر  ــه ه ــان ب ــه آقای ــیم ک ــت باش ــِر سیاس ــاالِن خ پ
وری کــه اراده کردنــد بکشــانندمان. 

سی و ســه بهــار و تابســتان و پایپیــز و زمســتان را از 
ســر گذراندیــم، امــا دســِت آخــر نفهمیدیــم، رئیس 
محتــاج رعیــت اســت، یــا رعیــت بنــِد جیــِب رئیــس. 
ــی هــم بــه آقاجان مــان  خــوب کــه می نگــرم، خیل

نرفتــه ام. چــه وضعــی اســت؟
اصــال کســی پپیــدا نمی شــود کــه یقــه ی مــا را 
بگیــرد و کشــیده ای در گوشــمان بخوابانــد کــه 
ــه  ــی ک ــر مریض ــوب! مگ ــادرت خ ــوب! م ــدرت خ »پ

فکــرت را در بنــد سیاســت اســیر می کپنــی!!« 

ما را همین بس!
 کــه هر شــب تکــه نــان خشــکی َســق بزنیــم و 
صبح هــا کــه از خــواب بیــدار می شــویم، بــه همــه 
راضی ایــم  مــا  سیاســت!  اال  کپنیــم،  فکــر  چیــز 
بــه همــان »فرهنــگ و اجتمــاع و قلــم!!«. مــا 
ایــن  کــه  نخواهیــد،  جــدا  پدری مــان  ملــک  از  را 

نیســت! مــا  تــن  قــواره ی  لباس هــا، 
کــه از قدیم االیــام معــروف اســت »سیاســت، پــدر 

و مــادر نمی شناســد!«

به یاد آقاجانم - تابستان سی و سوم
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محمدامین طالب علم
یه گوشه از روح وی در دوران قدیم داره زیست می کنه،
مبتالی قلم جالل آل احمده. درگیر کار رسانه ای هست
و خودش رو متعهد به »عدالت « می دونه
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ــه زدم و ورق  ــم پرس ــود خیال ــرۀ وهم آل ــان دای می
بــه ورق جســتجو کــردم. قصــه از آن جایــی شــروع 
بنــده  مادربــزرگ  البتــه  »ماماجــی«،  کــه  شــد 
ــه  ــه همیش ــک، ک ــتکان کمرباری ــتند، در اس هس
در خیالــم، رنــگ عقیــِق چــای در انحنــای کمــرش، 
برحســب  چیــزی  بــود،  داده  عــادت  را  چشــمم 
کــرد.  تعارفــم  قهــوه ای،  رنــگ  بــه  خرق عــادت 
می گفــت خان دایــی از فرانســه برایمــان قهــوه 
ــم،  ــر می کپن ــه فک ــاال ک ــتاده اند. ح ــوغات فرس س

اســتکان هــم بدقــواره می نمایانــد.
می کــرد.  خش وخــش  رادیــو  زدم.  اســتارت 

تبســمی کــردم و از پــارک خــارج شــدم. حــاال میــان 
کارمنــد  صبح بخیــر  و  رادیــو  صــدای  درهــِم  هیاهــوی 

مجــری برنامــه، صــدای بــوق ماشــین ها، جیــغ و فریــاد دیــر 
بــودم. شــده  گــم  کار،  محــل  بــه  رســیده ها 

ــد  ــم می کردن ــوری تفهی ــکل ج ــای دراز و بدش ــی کبریت ه ــن قوط ــگار ای ان
کــه از چــه فــرار می کپنــی؟ توســعه پپیــش ماســت. پپیشــرفت پپیــش ماســت.
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ــد و آن  ــت را بپیمای ــام زندگی ــهر تم ــا ش ــذاری، ت ــب بگ ــدم عق ــی، ق ــاز کپن ــت گارد ب کافیس
موقــع  اســت کــه خــودت را بــا فرهنگــی می بینــی کــه فقــط ادا و پوســتینه ای از آن 

ــده. ــش نمان بی

بــرای مــا کــه عــزت و آزادی و کار و رزق و تــوکل و خمــس و بخشــش و حــالل 
و حــرام در زندگی مــان نقــش خــون در شــریان بی انتهــای فرهنگی مــان 
تــن  بــه  زارا  و  هرمــس  و  گوچــی  شــلوار  و  کــت  مانــدن  حــاال  داشــت، 
برایمــان  باب همایــون،  و  جمهــوری  خیابــان   کولــۀ  و  کــج  مانکن هــای 

یــادآور شــخصیت و پرســتیژ شــده و بگذریــم.
مایــی کــه بــه وقــت طبــخ غــذا، مادرمــان یکــی دو کــف دســت برنــج بیشــتر 
ــش  ــورد و آه ــذری بخ ــام ره گ ــه مش ــوی آن ب ــد ب ــه نکپن ــت ک ــار می گذاش ب
برنــج ســفید ســفره مان را ســیاه کپنــد، وجــود ابــزاری کــه هنــوز در آدب 
ــت و  ــخه ی بی فرهنگی س ــده، نس ــالمیزه نش ــزه و اس ــان ایرانی فرهنگی م

بــاز بگذریــم.
خیــال خــام اســت کــه ایــن حرف هــا بــوی نقــد ماشــین و پپیشــرفت را 
ــال  ــر خی ــد. اگ ــازی می کپن ــین فرهنگ س ــب ماش ــین را صاح ــد. ماش بده

فــالن  از  دســتگاه  و  ماشــین  خریــد  کردیــم 
شــرکت بریتانیا  ی کبیــر پپیشــرفت اســت، کــه 
بایــد بگویــم فرهنــگ کشــور ســازنده منتظر 
اســت تــا ذوق زده بــه ماشــین نــگاه کپنیــد تــا 
شــپلق، چنــان بــا جویــدن مغــز و محتــوای 
مهمانتــان  کشــیده ای  بــه  فرهنگ تــان، 
کپنــد کــه برقــش تــا ندیــده و نبیره تــان را 

ــد. ــول کپن ــه و پ ــادم درگاه دکم خ
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نــه اینکــه غرب زدگــی بــا بــوق و کرنــا می آیــد کــه بشــورد و ببــرد. خیــر! و شــما خیــال کپنید 
بایــد حتمــا روی لباســم آی الو  یــو فــالن کشورســتان چاپ شــده باشــد. قطعا نه!

آرام گام بــر مــی دارد جــوری شــربت تلــخ ماشــین را بــه خوردتــان می دهــد، جــوری اوهــام 
و تصاویــر آبادانــی را میــان چشــمان تان ترســیم می کپنــد کــه دقیقــا زمانــی  کــه از ایــن 
کابــوس رویایــی بیــدار شــدیم، خانــه ی آبــاد را ویــران و روســتای زیبــا را کپثیــف و برکت کار 
ــک و  ــه ای خش ــرزنده بدن ــت س ــن درخ ــم، و از ای ــول می بینی ــت را در پ ــام و اصال را در مق

ــده. ــل نمان بی حاص
غرب زدگی، پوستینه ی دریده ی فرهنگمان را تعارفمان می کپند.

ــد... ــد را بخوانی ــالل آل احم ــر ج ــی، اث غرب زدگ



فانوس 67

تو نـورتر از نـور
ما گردتر از گرد

فاطمه رقیه نصیری
وی یک دانشجو علوم سیاسی تازه وارده، که مبتالی به قلم هم هست.

و البته یه معتقد به نظریه »ساختار شکنیسم «

وصیت �رده بود
»روی سنگ مزارم  ننویسید فرمانده ،  بنویسید سرباز!« 
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بسم اهلل القاصم الجبارین
خون والقلم وما یسطرون

وســط خیابــان انقــالب بــودم. صبــح زود بــود. 
اطرافــم جمعیــت زیــادی بــود؛ خیلــی زیــاد! زن 
ــپ  ــر تی ــا ه ــری و ب ــوان، از هرقش ــر و ج ــرد، پپی و م
 ســاعت 10 صبــح نمــاز را شــروع 

ً
وظاهــری. حــدودا

کــرد. او اقتــدا بــود و مــا مقتــدا شــدیم؛ صدایــش 
می آمــد. دانشــگاه، انقــالب، وصــال، جمهــوری، 
نــواب و ... صــدا پپیچیــده بــود همــه جــای تهــران. 

ــان... ــای  جه ــه ج ــاید هم ش
یــک لحظــه؛ فقــط یــک لحظــه بغضــش ترکیــد و 

ــت: ــی گف ــد. وقت ــاری ش ــک هایش ج اش
یرا...

َ
 خ

ّ
ــُم ِمنُهم اال

َ
عل

َ
ــا ال ن

ّ
»اللُهــمَّ ان

ــهاَدة یا َموالی...«
َ

َوالرُزقنــا الش

بغــِض  ترکیــد!  همه مــان  بغــض  همزمــان  و 
وســط  لحظــه  آن  کــه  کســي  از  ایــران.  سراســر 
دانشــگاه بــود، تــا کســي کــه از صفحــۀ گوشــی و 
تلوزیــون می شــنید و می دیــد. ســکوِت همــه - 
ــِر 

ُ
رش

ُ
ــه ش ــق. ب ــه هق ه ــود ب ــده ب ــل ش ــان تبدی م

اشــک. بدجــور دل مــان شکســته بــود. 

ســه روز قبل از این تشــیع باشــکوه، یک وبیســت  
ــاه  ــیزدهم دی م ــه، س ــِب جمع ــه ش ــۀ نیم دقیق
98، فــرودگاه بغــداد، آقــای ترامــپ قماربــاز بدجور 
ــی  ــه غلط ــت چ ــه نمی دانس ــود. آن لحظ ــه ب باخت
بــه  را  جهانــی  خــون  نمی دانســت  می کپنــد. 

ــی آورد... ــوش م ج
نمی دانست انتقام سخت یعنی چه! 

نمی دانست خداوند در قرآن می فرماید:  
»وهلل عزیز ذوانتقام«

ــی  ــه! یعن ــیلی ن ــازات و س ــک مج ــّد ی ــی در ح یعن
شــما  از  ذره ای  کــه  می کپنیــم  نابودتــان  جــوری 
نمانــد. نمی دانســت نســل های آینــده اینطــور 

خواهنــد پرســید:
_ بابا... چیشد اسرائیلو فتح کردیم!؟

+ پســرم! همــه چیــز از شــهادت حــاج قاســم 
شــد...! شــروع 

هــم  بــود.  باختــه  را  ایــن  دفعــه  نمی دانســت 
خــودش، و هــم رفقایــش. و نابــودی همه شــان 
نزدیــک اســت. نمی دانســت وقتــی یــک ژنــرال 
ملــت  یــک  می کپنــد،  تــرور  ســلیمانی  قاســم 

نــه!  ســلیمانی.  قاســم  ژنــرال  می شــوند 
این هــا را  نمی دانســت کــه چنیــن حماقتــی کــرد.
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ــت  ــیل جمعی ــت در س ــان، داش ــدی و همراهان ش ــم، ابومه ــاج قاس ــهدا، ح ــوت ش تاب
دست به دســت می شــد. و چقــدر ایــن مــردم بــا شــکوه وداع می کردنــد. هرکــدام 
گوشــه ای درد و دل می کردنــد، می گریســتند و آرام ســینه می زدنــد و گاهــی آرام و 

ــد... ــز می خواندن ــه و رج ــد، نوح ــی بلن گاه
ــوت  ــک تاب ــاِن نزدی ــی از خادم ــه یک ــم را ب ــال گردن ــهدا، ش ــا ش ــم ب ــن وداع و درد دل در حی
ــۀ  ــک هدی ــن ی ــم همی ــاج قاس ــادگار، ح ــم ی ــه رس ــوت. و ب ــه تاب ــد. ب ــش کپن ــا تبرک دادم ت

ــد. ــش ش ــه تابوت ــرک ب ــه متب ــه ک ــال گردنی ک ــان ش ــن داد. هم ــه م ــا را ب زیب
و ایــن مــردم چقــدر طــول کشــید وداعشــان. از حــدود ســاعت 10:30 صبــح کــه تابــوت از 
درب دانشــگاه تشــییع شــد، تــا برســد بــه میــدان آزادی، از اذان مغــرب هم گذشــته بود. 
ــواز،  ــراق، اه ــهدا. ع ــتقبال ش ــد اس ــده بودن ــردم آم ــکوه، م ــور باش ــا همینج ــه ج و هم

قــم، کرمــان، مشــهد...
گفتــم مشــهد؛ دفعــۀ آخــری کــه رفتــه بــود پابوســی آقــا امــام رضــا علیــه الســالم، 
شــهادت گرفتــه بــود از آقــا. و االن بــاز هــم آمــده بــود حــرم. صحــن بــه صحــن مــی آمــد و 
نزدیــک ضریــح می شــد. خادمــان برایــش معبــر بــاز می کردنــد. آقــا منتظــرش بــود تــا در 

ــی کــه دور ضریــح رضــا علیــه الســالم بگــردد. آغوشــش بگیــرد. وخوشــا تابوت
دورت بگردم یا رضا..!
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همان جایــی  بــود.  مقصــدش  آخریــن  کرمــان 
ــهدای  ــزار ش ــود. گل ــرده ب ــت ک ــودش وصی ــه خ ک
ــین  ــد حس ــین! محم ــد حس ــار محم ــان. کپن کرم

یوســف اللهــی، بســیجی ســاده و بااخــالص.

ــید  ــزارم  ننویس ــنگ م ــود »روی س ــرده ب ــت � وصی
ــرباز!«  ــید س ــده ،  بنویس فرمان

آری! به قول خودت، 
دیــده  کــه  نرســیدیم  بلــوغ  ایــن  بــه  »هنــوز 
می بینــد« ببینیــد  بایــد  کــه  آن کــس  نشــویم. 

و چه خوب دید تو را آن کس که باید می دید...
بــه قــول  حــاج مرتضــی : »پنــدار مــا ایــن اســت، که 
مــا مانده ایــم و شــهدا رفته انــد. امــا واقعیــت 
ــت و  ــرده اس ــود ب ــا خ ــا را ب ــان م ــه زم ــت، ک آن اس

شــهدا مانده انــد..«
تــک  تــک  در  تاریــخ،  دل  در  بــودی  مانــده  تــو  و 
 
ً
اربعــا پپیکــر  آن  شــب،  آن  و  قلب هایمــان. 

کپنــار  کرمــان،  شــهدای  مــزار  در  شــده،  اربعــا 
ــود آن  ــبی ب ــه ش ــت. و چ ــین، آرام گرف محمدحس
شــب. بــرای مــا اســیران دنیــا، جــز غم هیــچ نبــود...
ولــی آن طــرف، همــه آمــده بودنــد اســتقبالت. 
همــۀ شــهدا، همــۀ انصــار دیــن خــدا، همــۀ 
ــفیقت  ــق ش ــم! رفی ــاج قاس ــکان. ح ــان و نی خوب
را دیــدی؟ بعــد از چندیــن ســال دورِی تــو وحــاج  
احمــد کاظمی، حســابی هــم را در آغــوش گرفتید.

و چه شبی بود آن شب!
تــو بــه ملکــوت اعلــی پپیوســته بــودی، تــو نورتــر از 

ــرد... 
َ

ــرد تــر از گ
َ

نــور بــودی و مــا گ

ــودی. ــان داده ب ــدا ج ــرای خ ــودی و ب ــهید ب ــو ش ت
آن شــب در آغــوش اربــاب آرام گرفتــی. تــو همــان 
ــت  ــهادت برای ــه ش ــودی ک ــن« ب »قاسم بن الحس

»احلی من العســل« بــود.
تــو امــا همیشــه کپنارمــان هســتی. از پپیش مــان 
مقاومــت  ســنگر های  پشــت  هنــوز  نمــی روی. 

می کپنــی. همراهی مــان 
و  بلنــد،  ســردار!  می آیــد  صدایــت  هــم  هنــوز 
خطــاب بــه دشــمن می گویی:»مــرد ایــن میــدان 

مــا هســتیم بــرای شــما...« 
و چــه روزی باشــد آن روز، کــه دیــر هــم نیســت؛ 
و  بســازیم  جــاده ای  مدیترانــه  تــا  خوزســتان  از 
نامــش را بگذاریــم »طریــق ســلیمانی«. و چــه 
ــی دارد ایــن طریــق. ایــن راه... ایــن جــادۀ پــر  ایهام
از صالبــت و مقاومــت و اقتــدار. پــر از اخــالص، پــر  از 

ــدا...  ــر از خ ــیطان، پ ــا ش ــارزه ب ــر از مب ــدت، پ وح
جشــن  بــه  می رســد  انتهایــش  کــه  جــاده  ایــن 
آزادی قــدس، بــه آزادی بیت المقــدس از چنــگال 
صهیونیســت ها. بــه نــدای اهلل ا�بر بر فراز مســجد 

قبة الصخــره. 

و ما شا�د تو را نبینیم،

نارمان. ک ولی تو هستی همه جا �

نار �عبه ک و آن روز �ــه او بیا�د و �

ندای »انا المهدی« سر دهد،

تو هم خواهی آمد.

خواهی آمد...
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مردِم
فراموش

به قلم، فاطمه رقیه نصیری

شده

و البته قرار بود جامعه ای ساخته شود
 از جنس خود مردم.
و برای مردم!
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چنــد وقتی ســت کــه ایــن فکــر مثــل موریانــه دارد 
ــارزه  ــت و مب ــر مقاوم ــه مگ ــَود؛ ک ــودم را میَج وج
اســت؟!  جامعــه  از  خاصــی  قشــر  مخصــوص 
جامعــه  عــادی  مــردم  ایــن  همیشــه،  یعنــی 
ــتند و  ــا بایس ــوی تحریم ه ــد جل ــه بای ــتند ک هس

فشــار مشــکالت اقتصــادی را تحمــل کپننــد؟
ــرم  ــئوالن محت ــا مس ــه و ی ــه جامع ــار مرف و اقش
ــتادگی در  ــت و ایس ــن مقاوم ــهمی از ای ــام، س نظ

ــد؟! ــکالت ندارن ــر مش براب
ــردم  ــم و برمی گ ــرون می آی ــکار بی ــن اف ــر آوار ای از زی
بــه اتاق، پشــت میــز؛ و جزوه های علم سیاســتم 
قانــون،  بنــد  یــک  دنبــال  بــه  و  می زنــم  ورق  را 
یــک نظریــۀ علمــی و یــا یــک مکپتــب سیاســی 
را   » »مقاومــت  بتوانــد  کــه  می گــردم  فلســفی 

ــد. ــا کپن ــم معن برای
ــوی  ــه جل ــی ک ــا از آن وقت ــد، م ــتش را بخواهی راس
و  ایســتادیم  عالــم  زورگویــان  و  قدرتمنــدان 
حــول  و  زدیــم،  فریــاد  را  مســتضعفان  انقــالب 
محــور آرمان هــای خمینــی، نظامــی بنــا کردیــم 
در ایــن کشــور، کــه نــام »جمهــوری « و »اســالمی«
گرفتیــم  تصمیــم  می درخشــید؛  آن  تــاَرک  بــر 
آرمان هایمــان  پــای  یعنــی  کپنیــم.  مقاومــت 
بایســتیم! آرمان هایــی کــه مــردم حــول محــور 

آن گــرد آمــده بودنــد.

از  شــود  ســاخته  جامعــه ای  بــود  قــرار  البتــه  و 
مــردم! بــرای  و  مــردم.  خــود  جنــس 

جامعــه اگــر بخواهــد از جنــس خــود مــردم باشــد 
از  بایــد  باشــد،  داشــته  مقاومــت  رنگ وبــوی  و 

ــرد! ــو بگی ــش الگ حا�مان
و البتــه ســاختار حکومــت هــم مهــم اســت، کــه 
را در خــود  چقــدر توانســته مفهــوم »جمهــور« 
جــای دهــد! می دانیــد، »مقاومــت« کار آســانی 
ســخت  اساســا  می خواهــد؛  تــالش  نیســت. 
اســت. ولــی وقتــی همــه پــای کار باشــند، »از یــک 
تــا یــک پزشــک  کارگــر ســادۀ بســیجی گرفتــه، 
رییــس  یــک  حتــی  و  صحرایــی  بیمارســتان  در 
ــه  ــه؛ ک ــا و عمام ــو و عب ــک کائوچ ــا عین ــور ب جمه
هــر از چندگاهــی می آیــد تــا خــودش از نزدیــک 
فضــای ایــن مقاومــت را درک و اداره کپند«، از پس 
صــدام و خشــم و حشــم و هم پپیمانانــش هــم 
برمی آیپیــم. کــه آمدیــم و »مقاومــت« کردیــم و 

ــدیم. ــم ش ــروز ه پپی
هرچــه  بخواهیــد،  را  راســتش  اگــر  خــب  ولــی 
»مقاومــت«  معنــی  نمی توانــم  می کپنــم  فکــر 
را در جامعــۀ امــروز درک کپنــم. جایــی در میــان 
ــی  پپیــچ تاریــخ، فاصلــۀ بیــن اقشــار، مــردم و خیل
و  گســیخت«  هــم  »از  آن قــدر  مســئوالن،  از 
»شــکاف« کــه چــه عــرض کپنــم، »جرخوردگــی« 
ــت  ــود مقاوم ــه خ ــوری ک ــرد! ط ــاد ک ــی ایج طبقات
هــم ابــرو بــاال انداخــت، کــه ایــن دیگــر چــه نــوع 
ایســتادگی در برابــر مشــکالت اســت؛ کــه عــده ای 
زیــر فشــار زندگــی لــه می شــوند و عــدۀ دیگــری در 

می زننــد! قــدم  رویاهایشــان  کاخ 



ایــن چــه نــوع ایســتادگی  اســت کــه کارگــر بیچــاره با ســه یا چهــار میلیــون تومــان حقوق 
ــوق  ــاز حق ــغل و چندرغ ــن ش ــاال همی ــد، و ح ــده باش ــختی گذران ــا س ــی را ب ــاه، زندگ در م
ــه  ــه کارخان ــل این ک ــه دلی ــم ب ــد!  آن ه ــت داده باش ــم از دس ــری را ه ــِر کارگ ــور و نمی بخ
ــۀ  ــه بهان ــعه ب ــدوزر توس ــاده و بول ــل افت ــت نااه ــه دس ــده و ب ــازی« ش ــی س »خصوص
این کــه »دیگــر صرفــۀ اقتصــادی ای دیــده نمی شــود« یــا »در اوضــاع تحریــم امــکان 
ــرج  ــه ب ــش طبقه به طبق ــرده و بجای ــان ک ــاک یکس ــا خ ــه را ب ــدارد«، کارخان ــود ن ــد وج تولی

ــت! ــاخته اس ــاری س تج
ــت!  ــدر اس ــه ق ــعه چ ــهمش از توس ــر س ــن کارگ ــا ای ــد، دقیق ــح دهی ــا توضی و االن لطف

ســهمش از ســفرۀ نظــام  چیســت؟! ســرگردان شــدن در جامعــه بــه بهانــۀ یافتن 
ــن،  ــرای م ــم ب ــاز ه ــاران!؟  و ب ــر ب ــان زی ــردن در خیاب ــی ک ــا دست فروش کار!؟ و ی
حداقــل جــای ســوال اســت؛ در دوران ســقوط ارزش لایر و حکم فرمایــِی 

جنــاب دالر، آقایــان تدبیــر می کپننــد کــه بایــد پدیده ای بســازیم تحــت عنوان 
ارز ۴۲۰۰، کــه چــه بــا اعمــال کردنــش کیــک اغنیــا بزرگپتــر می شــود و چــه 

بــا حــذف کردنــش، نــان و پنیــر فقــرا کمتــر!
و خب این دقیقا چه نوعی از مقاومت است؟!

کــه تمــام تحریم هــا و فشــارهای اقتصادی، روی دوش قشــر متوســط 
و ضعیــف جامعــه اســت! قشــری کــه تــورم بــا همــۀ زندگــی اش عجیــن 
شــده اســت.  قشــری کــه تمــام ســرمایه اش، کــه طــی چنــد ســال و بــا 
ــت  ــورس از دس ــبه در ب ــک ش ــت را، ی ــرده اس ــع ک ــت جم ــزار زور و زحم ه
قیمت هــای  لحظه به لحظــۀ  تغییــر  کــه  قشــری  همــان  می دهــد. 
اجنــاس کــف بــازار، روی پپیشــانی اش عــرق ســرد می نشــاند. کــه مبــادا 

شــرمندۀ خانــواده اش شــود...
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و امــا اغنیــا و چهــار درصدی هــا، کــه ســال های 
نجومــی بــا وضعیــت واقعــی جامعــه فاصلــه 
زیســت  آ�واریومــی  فضــای  یــک  درون  و  دارنــد 
می کپننــد و خــوش و خــرم زندگــی می کپننــد و 
بــوی ادکلــن پاریســی هــم می دهنــد! و صــد البتــه 
ــه! ــی چ ــت یعن ــد مقاوم ــد درک کپنن ــه نمی توانن ک

نمی توانند درک کپنند رنج مردم کف خیابان را!
و  رشــوه  بــا  قانــون،  کــه  روزی  از  امــان  البتــه  و 

بگیــرد!  را  اینــان  ســمت  قــدرت، 
ــان  ــی! این ــه »آیپی ــی ک ــاد بزن ــم فری ــدر ه ــر ق آن روز ه
ــانات  ــنگان و لواس ــواران هفت س ــان زمین خ هم
 انــد«، بــاز هــم کســی حرفــت را نمی شــنود. چــون 
قانــون را هــم بــا قــدرت و ثــروت خریده انــد و یــا بــه 

نفــع خــود تغییــر داده انــد. 
و �ــا رب مبــاد، کــه نقــاب اســالم و انقالب بــه چهره 
هســتیم،  تحریــم   این کــه  بهانــۀ  بــه  و  بزننــد 
از روی صغیــر و کبیــر مــردم رد شــوند و  چنــان 
ــتم و  ــچ سیس ــر هی ــه دیگ ــد، ک ــدوزی کپنن مال ان

قانونــی نتوانــد جلویشــان بایســتد!
و گفتــم اســالم! کــه ایــن روزهــا بازیچــۀ دســت 
خیلــی از اینــان شــده و الزم بــه ذکــر اســت کــه 
پپیامبــر خــدا هیچ وقــت دســت کســی را بــه زور 
ــر  ــرد! همس ــعب ابی طالب بب ــه ش ــه ب ــت، ک نگرف
ــود،  ــدان ب ــه از ثروتمن ــری ک ــۀ کب ــودش، خدیج خ
درون همــان شــعب فقیــر شــد و تمــام ثروتــش 

را در راه دور زدن تحریم هــا خــرج کــرد...

در  تســبیح  بــا  بگویــد،  آقایــان  بــه  یکــی  کاش 
پپیشــانی،  روی  مهــر  جــای  و  چرخانــدن  دســت 
اســالم و انقــالب را بــه نام خــود مصــادره نکپنید و 
حداقــل بگذاریــد ایــن یــک قلــم بــرای مــا بمانــد...

القصه؛
ایــن معنــی مقاومــت نیســت، که هــر روز عــده ای 
ــا از  ــرۀ چهاردرصدی ه ــت ب ــوند و گوش ــر ش فقیرت

محــل نــان خشــک اغنیــا تامیــن شــود!
همــۀ ارکان نظام، همۀ مردمان و مســئوالنش، 
همــۀ ســاختارش بایــد مقاومــت را درک کپننــد 
در  صداســیمایش،  آنتــن  بزننــد!  فریــاد  را  آن  و 
اختیــار مطالبــات عمــوم مــردم باشــد و تریبــون 
نمــاز جمعــه اش عدالــت و قســط را فریــاد بزننــد 
ــا  ــا آن  ه ــد و ب ــردم را بفهمن ــئوالنش درد م و مس
همــراه باشــند و  قانــون و عدلیــه اش ســمت 
حــق را بگیــرد. و هــر زورگــوِی قلدرمآبــی را کــه حــق 
عمــوم را زیــر پــا لگــد کــرده، بــه میــز محا�مــه 

ــاند! بکش
من از مقاومت این را می فهمم!

 و هــر چــه می گــردم کــه بتوانــم در وضعیــت امروز، 
ایدئولوژی هــای  شــبیه  جاهایــش  خیلــی  کــه 
شــبیه  درواقــع،  و  امــام  آرمان هــای  و  انقــالب 
هیــچ نوعــی از حکومت هــای »جمهوری« نیســت، 

ردپایــی از عدالــت پپیــدا کپنــم، نمی یابــم!
ــد.  ــور می کپن ــم خط ــه ذهن ــید، ب ــدای س ــن ص و ای
را  ایــن اســت، کــه عدالــت  که:»مــا تکلیف مــان 
اســتقرار بدهیــم در جامعــه و ایــن جــز بــا مبــارزه بــا 
فســاد و مبــارزه بــا افزون طلبی هــای انســان های مفت خــوار 
ــود.« ــم می ش ــا تنظی ــت این ج ــی از عدال ــت. بخش ــر نیس ــکان پذی ــن ام ــتفاده ک و سوءاس
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و چقــدر خــوب می شــد کــه ایــن صحبــت ســید، ایــن رهبــر عزیــز انقــالب مــا، در مســیر 
مقاومــت  آویــزۀ گــوش و ســرلوحۀ همــه مســئوالن قــرار می گرفــت. 

کاســه  دوروبری هــای  و  قدرتمنــد  افزون طلب هــای  ایــن  بــا  تکلیف مــان  کاش  ای  و 
ایــن مســیر، یک ســره شــود.  لیس شــان در 

و  »مــردم«، ایــن طبقــۀ فرامــوش شــدۀ مقــاوم، بتواننــد اندکــی طعــم شــیرین عدالــت 
و انقــالب واقعــی را بچشــند. و یــک »جمهــوری اســالمی« واقعــی را درک کپننــد...

آن وقت است �ه فلسفۀ »مقاومت« معنا می �ابد...



کتابخونه .:.:

ارتـداد
وقتی که مسیر تاریخ عوض می شود
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به قلم، فاطمه رقیه نصیری
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شا�د اگر مسیر تاریخ عوض میشد،
اگر امام بین ما بود،

اگر ویروس شک ما را از پا نمی انداخت،
اگر انقالب مان به ثمر می رسید؛

»حادثه جور د�گری رقم می خورد«
و آن نیمه شب لعنتی هرگز اتفاق نمی افتاد

نون! ک و ا�
من مانده ام،

و تنها آرزوی برباد نرفته ام،
تنها رود نخشکیده ام،

تنها درخت تبر نخورده ام،
تنها شهر ویران نشده ام،

تنها باغ آفت نزده ام...

هــِم خــون و خشــِم 
ُ

ارتــداد، روا�ــت انقالبی ســت �ــه بــه ثمــر نرســید. روزهایــی �ــه بــوی ز
ــو را می ســوزاند... ــاروت، تــِه گل ب

تانی هــای ســفید و صــدای  ک روا�ــت دویــدن تــوی �وچــه پــس �وچه هــای تهــران، بــا �
گلنگــدن ژ3 و شــلیک گلولــه و قار قــار �الغ هــا و خــوِن پاشــیده شــده روی د�ــوار...

این بار تاریخ با جسارت تمام تغییر �رده و شوک، »حیرت« بوجود آورده!
و حیرت ما را به »ارتداد« �شانیده.

نیم... ک و حال با�د »رجعت« �
رجعت به بهاری ترین زمستان تاریخ،

به بهمن ۱۳۵۷

بخوانیــد... را  یامین پــور  وحیــد  اثــر  ارتــداد، 
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پســگُفتار
حواستانهست؟اینجاانقالبشده!

امیـرمحمد عباسی
وینظریۀ»شاخهبهشاخهنپر«روزیرسوالبردهوبهشمنتقده!
طرفدار»اقیانوسهاییبهعمقیکسانت«.وروحشاستعارهایاز

»گاهیکلمه،گاهیجملهوگاهیبلندتر...«

khalanlou@gmail.com

حــاال جایــی ایســتاده ایم، کــه در تقویــم 
»دهــۀ فجــر« صدایــش می زننــد. درســت در 

ــای  ــۀ قوی ه ــر زوِر هم ــت، ب ــک مل ــم ی ــه تصمی ــی ک جای
دردهایــی  از  بگوییــم.  زخم هــا  از   بــود  قــرار  فقــط  راســتش،  شــد.   غالــب  جهــان 

کــه کشــیده ایم. و صداهایــی کــه نشــنیده اید. امــا »کالم، کالم مــی آورد«. و الجــرم، از 
ــی  ــان قله های ــا هم ــان . ت ــا آرم ــم. ت ــش رفتی ــان.  و پپی ــم. از هویت م ــم گفتی ــان ه خودم
کــه ســال ها پپیــش نشــان کردیــم. و گفتیــم از دامنه هایــی کــه امــروز آرزوی فتحــش را در 
دل نگه داشــته ایم. از انقــالب. از وارثــان زمیــن. از  »جمهــور« و حقــوق لگدمــال شــده اش. 

ــت.  ــر  اس ــرش، تغیی ــن تاثی ــه کوچک تری ــدیم. ک ــل ش ــه« متوس ــه »کلم ب
حواســتان هســت؟ اینجــا انقــالب شــده اســت. اینجــا و در چنیــن روزهایــی، پپیــری از 
ــار  ــد. طوم ــت فراخوان ــه ادارۀ مملک ــی را ب ــت. مردمان ــخن گف ــن س ــر زمی ــت اهلل ب حکوم

ظالمــان و قدرتمنــدان را در هــم پپیچیــد و از هیــچ، اّمــت آفریــد.
ــم؟  ــرده بودی ــان ک ــه نش ــه ای ک ــتاده ایم. قل ــروز ایس ــه ام ــی ک ــه جای ــت؟ ب ــتان هس حواس
بــرای مــا، بهمــن، مــاِه آرمان هاســت. مــاِه همــۀ خواســتن ها و نرســیدن ها. از آبــان 
ــده مان. و دی... ــوش ش ــت فرام ــان. از آذر؛ و هوی ــدن رویاهایم ــال ش ــتیم. از لگدم نوش

بهمن اما، شروع یک مسیر است. شروع یک انقالب. 
انقالبی که شاید سال ها از آغازش گذشته باشد. اما همچنان جاریست.

و جاری خواهد ماند...
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کتـاب و فجـازی؛
در باب مواجۀ مناسب با دنیای مجازی

معصومه پورنیان
یکاندکمترجم،کهامیدوارهبهپوییدنوادیحقیقت،
ومتصِلبههرچهدغدغهبخصوصازنوعاجتماعیات

نمی تــوان منکــر شــد کــه دنیــای مجــازی در صــد ســال اخیــر، موثرتریــن پدیــدۀ اجتماعــی 
در زندگــی انســان ها بــوده اســت. در ســال های شــیوع کرونــا تاثیــر آن چندیــن برابــر 
ــای  ــن دنی ــوی ای ــا الگ ــان را ب ــوی زندگی م ــا الگ ــدیم ت ــار ش ــا ناچ ــان ها گاه ــا انس ــد و م ش

ــم.  ــق دهی ــی تطبی اجتماع
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ــه  ــت ک ــان الگوهایی س ــی از هم ــی یک کپتاب خوان
نســبت بــه باقــی مســائل دســت خوش تغییــر و 

تأثیــر بیشــتری از دنیــای مجــازی شــده اســت.
شــاید مقایســۀ ماهیــت  ایــن دو موضــوع، بحث 
ــیلهای  ــۀ وس ــه مثاب ــاب ب ــدازد؛ کپت ــا بین ــر ج را بهت
خاصــی  موضــوع  در  آگاهــی  بــه  رســیدن  بــرای 
اســت کــه لحظاتــی را بــا آن بــه تعمــق و تفکــر 
گفــت  می تــوان  همین طــور  و  می گذرانیــم. 
ــت،  ــی را داراس ــن ویژگ ــم ای ــازی ه ــای مج ــه دنی ک
آگاهی هــا  از  انبوهــی  بســتر،  ایــن  آن کــه  حــال 
می کپنــد  فراهــم  مختلــف  موضوعــات  در  را 
ســطحی  امــا  ســریع)!(  و  دســت یافتنی  کــه 
هســتند. هــر چــه فــرد زمــان بیشــتری را بــا آن 
بیشــتری  تیترهــای  و  موضوعــات  بــا  بگذرانــد 
ــه  ــت ک ــوع اینجاس ــا موض ــود. ام ــه می ش مواج

هســتند. کمتــر  بســیار  اندوخته هــا 
ــس  ــه پ ــد ک ــور کپنی ــته تص ــاِن آزادی را در گذش انس
از کســب دغدغــه در موضوعــی، کپتابــی را انتخــاب 
یــا  کپتاب فروشــی ها  در  گشــتن  بــا  و  می کــرد 
همــان  امــروزه  امــا  می یافــت.  را  آن  کپتابخانــه 
فــرد بــا وجــود دریافــت ســیلی از موضوعــات و 
اطالعــات مختلــف، »حــق انتخــاب«اش را از دســت 
داده و اســیر جبــری نامحســوس شــده اســت. 

می تــوان گفــت انســان دیــروز »پپیــش از مواجــه با 
ــودن،  ــت وجوگر ب ــر جس ــالوه ب ــازی« ع ــای مج دنی
ــش از  ــروزه او پپی ــا ام ــت. ام ــوده اس ــم ب ــنه ه تش
ــده  ــیر ش ــد، س ــت کپن ــل را دریاف ــدۀ کام ــه وع آن ک
اســت. دور از حقیقــت نیســت اگــر بگوییم حاصل 
ــدن« اســت.  ــطحی ش ایــن وضعیــت، همــان »س

مقصــود مــا از کپتــاب خوانــدن ممکــن اســت 
باشــد.  متفــاوت  مختلــف  موقعیت هــای  در 
زندگــی  بــرای  مجــازی  دنیــای  کــه  موقعیتــی 
بســیاری از مــا ایجاب کــرده، خواســتار کپنش های 
موثــر اســت کــه  البتــه یکــی از آن هــا رواج فرهنــگ 
کپتابخوانــی اســت. اتفاقــی پســندیده و فراگیــر 
کــه مــورد پذیــرِش قریــب بــه همــۀ افــرادی اســت 
کــه در دنیــای مجــازی زیســت می کپننــد. البتــه کــه 
ایــن اتفــاق اجتماعــی از جهت هایی بســیار مفید 
مثــل  پپیامدهایــی  دیگــر  جهتــی  از  امــا  اســت؛ 
ــه  ــی ب ــر و برتری جوی ــی، تفاخ ــش کپتاب خوان نمای
ــی  ــا کپتاب خوان ــه نه تنه ــت ک ــته اس ــراه داش هم
قــرار  انســانی  رشــد  و  فضیلــت  خدمــت  در  را 
نمی دهــد، بلکــه آن را بــه نوعــی نقصــان اخالقــی 

می کپنــد. نزدیــک 

ســوگیری های  از  بســیاری  بــه  مجــازی  دنیــای 
اســت  ممکــن   

ً
نتیجتــا می بخشــد.  جهــت  مــا 

می خواهیــم  کــه  کپتاب هایــی  انتخــاب  در  مــا 
باشــیم.  مجــازی  دنیــای  از  متاثــر  نیــز  بخوانیــم 
وقــت  چنــد  هــر  اســت  مهــم  بســیار  بنابرایــن 
ــت  ــه در آن زیس ــازی ک ــای مج ــارۀ فض ــار درب ــک ب ی
می کپنیــم تامــل و بازنگــری داشــته باشــیم، تــا 
بــا  متناســب  بهتــری  انتخاب هــای  بــه  دســت 

بزنیــم.  حقیقی مــان  زندگــی 
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در هــر صــورت، خالــی از لطــف نیســت کــه بــه بحــث فراینــد مطالعــه ســالم و پربهــره 
بپردازیــم. بــرای داشــتن مطالعــۀ موثــر، عوامــل و موانــع را بایــد دریافــت و شــرایط 
را محیــا کــرد؛ مهم تریــن و موثر تریــن راه، دور کــردن عوامــل حواس پرتــی اســت. 
ــی بــرای کارهــا، بخصــوص مطالعــه  بیــش از هــر چیــز دیگــری، مــا از نبــود تمرکــز کاف
رنــج می بریــم. گوشــی تلفــن همــراه کــه امــروزه دروازۀ ورود بــه حواس پرتــی و 
ــدارش را  ــدای هش ــل ص ــا حداق ــد ی ــه داری ــود دور نگ ــت را، از خ ــده اس ــفتگی ش آش
غیــر فعــال کپنیــد؛ »کال نیوپــورت« در کپتــاب کار عمیــق اش می گویــد، مشــاهده یــا 
شــنیدن صــدای پپیام هــای هشــدار گوشــی باعــث می شــود تمرکزتــان بهــم بخــورد 
یــا نصــف شــود. حتــی اگــر آن پپیــام را چــک نکپنیــد! چــرا کــه ناخودآگاه. تــان درگیــر آن 
موضــوع می مانــد. یقینــا ایــن موضــوع ســاده امــا مهمــی اســت و در مواقــع دیگــر 

ــد.  ــدق می کپن ــی ص زندگ

َو جان �الم!
ــا  ــت و تهدیده ــای فرص ــن فض ــیم و ای ــئولیت پذیر باش ــاب« مس ــه »کپت ــبت ب نس
ــی را  ــای حقیق ــان در دنی ــت حیات م ــا در نهای ــم ت ــی بگیری ــت کپتاب خوان را در خدم

ــم. ــد بدهی رش
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مدح
قلـم

الهـام آُمـلی
ویاهلفرهنگهوبهسیاستتمایلداره!

وبهگفتهخودش»متعهدهبهقلموقلمزدن«

بنویسید،
ونوشتهتانرامنتشرهمبکنید!

در مدح قلم هم  قرار نیست عجیب وغریب بنویسم!
از آن مدل هایــی کــه مجبــوری چنــد بــار، آن هــم فقــط دو خــِط اول را بخوانــی تــا 
مطلــب را بگیــری، بعــد هــم به بــه و چه چــه کپنــی کــه آخ)!( چــه نویســندۀ خوبــی کــه 

ــد... ــم بزن ــوری قل ــن ط ــته ای توانس
نــه! هنــوز ســاده و قابــل فهــم نوشــتن بــرای مــن حــرف اول را می زنــد و احتــرام بــه 

ــد. ــادآوری می کپن ــم ی ــان را برای ــوِم مخاطب عم
بگذاریــد همیــن ابتــدا خیالتــان را راحــت کپنــم.  اگــر تــا دیــروز، ایــن جملــه کــه:» قلــم 
می توانــد مثــل ســالح عمــل کپنــد« برای تــان یــک گــزارۀ صرفــا جــذاب بــود و در 
ــتن  ــم و نوش ــان قل ــه جری ــد و ب ــه می کردی ــه و چه چ ــا به ب ــه قلم ه ــت ب ــدح دس م
از بیــرون نــگاه می کردیــد و خــود را دور از ایــن جریــان می دیدیــد، امــروز بایــد بگویــم 

ــد!« ــار بگذاری ــی را کپن ــۀ ذهن ــن کلیش »ای
من به جرئت می گویم، خیلی ها می توانند بنویسند، اگر بخواهند...

بله اگر بخواهند! این خواستن خیلی مهم است.
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شاید این سوال برایتان مطرح شود که چرا باید بنویسیم..؟
شــاهین کالنتــری می گویــد »آلبــرت َکزلــو« رفتــه خــودش را ُکشــته تــا فرمــول 
موفقیــت را کشــف کپنــد. و بــه ایــن نتیجــه رســیده کــه موفقیــت یعنــی »ســاختن 
شــبکه ای موثــر از روابــط انســانی«.  و خــوب نوشــتن، یکــی از کلیدهــای ایجــاِد روابــط 

ــت. ــد اس ــای جدی ــش در دنی ــر بخ ــترده و اث گس
اگــر مــا بتوانیــم بــا نوشــته هایمان، نگــرش جدیــد و تاثیــر ســازنده ای روی مخاطبــی 
کــه مطلب مــان را می خوانــد ایجــاد کپنیــم، قبــل از اینکــه خدمتــی بــه او کــرده 
باشــیم، بــه خودمــان خدمــت کرده ایــم و اثــرش را در بلنــد مــدت روی خودمــان 

ــد. ــم دی خواهی
ما برای انتقال افکار و ایده هایمان، باید بنویسیم!

طریــق  از  باشــند،  مــا  بــا  هم دغدغــه  کــه  جدیــد  افــراد  و  ارتباطــات  کــردن  پپیــدا 
ــاد  ــردی و ایج ــد ف ــب رش ــتمر، موج ــدی و مس ــتن ج ــود. نوش ــدا می ش ــتن پپی نوش

می شــود. مــا  توانمندی هــاِی  در  مثبــت  نگــرش 

ــوا  ــروز، محت ــال ام ــِی دیجیت ــت و زندگ ــای اینترن ــون در دنی ــت. چ ــاده اس ــش س جواب
ــوا!  ــه؛ محت ــت. بل ــم اس مه

ــن  ــا همی ــم ب ــی ه ــد و کپتاب ــذاری می دان ــاه راه تاثیرگ ــوا را ش ــری محت ــاهین کالنت ش
عنــوان تألیــف کــرده اســت. و مــن می گویــم بــرای رســیدن بــه محتــوا، بایــد از جــادۀ 
»نوشــتن« بگذریــد. هــر محتوایــی بخواهیــد تولیــد کپنیــد، بی شــک »نوشــتن« 

ــود. ــد ب ــم آن خواه ــزای مه ــی از اج یک

»چرا با�د بنویسیم؟«

»چرا نوشتن مهم است؟«
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در جایــی خوانــدم، فضــای فعلــی کســب وکار 
ــاز دارد.  ــوا کار« نی ــزار »محت ــدود چنده ــران ح در ای
یــا  ســازمان  یــک  بــرای  کرده ایــد  فکــر  تابحــال 
ــش را  ــد و پول ــد کپنی ــی تولی ــوای متن ارگان، محت
بگیریــد؟ بلــه! مشــاغل هــم دارد به فراخــور فضای 
جدیــد کســب و کار، تغییرهــای فراوانــی می کپنــد .
ــم در  ــاب  قل ــم، اعج ــه بگذری ــم ک ــث ه ــن بح از ای

تصویرســازِی ذهنــی را دســت کم نگیریــد! 
کوچه هــای  حال وهــوای  می توانــد  قلــم 
ــان  ــصت را برایت ــاه و ش ــۀ پنج ــراِن ِده ــِک ته باری
ــتان  ــرمای زمس ــی از س ــا جزئیات ــد. ب ــم کپن مجس
ــای  ــا صحنه ه ــه زار! و ی ــی الل و گارِی باقالی فروش
عجیــِب تظاهــرات ملــی شــدن نفــت را برایتــان 

ملمــوس کپنــد و یــا...
قلم، می تواند زیر و رو کپنندۀ حقایق باشد! 

ــوب  ــاد، خ ــا افت ــان ج ــتن برایت ــت نوش ــر اهمی اگ
اســت؛ امــا کافــی نیســت!! درِک اهمیت نوشــتن 
یــا صرفــا عالقــه بــه نوشــتن، با خــوِد »نوشــتن« از 
زمیــن تــا آســمان فــرق دارد. شــما می توانیــد تــا 
ابــد در پســتوی کاغذهــا بــرای خودتــان بنویســید 
ــد. و  ــان کپنی ــوها رهایش ــل کش ــم داخ ــد ه و بع
و  بکشــید  عمیــق  نفــس  چنــد  می توانیــد  یــا 
ــان را در  ــد و خودت ــر کپنی ــته هایتان را منتش نوش
معــرض نقــد و نظــر قــرار دهیــد.  انتشــار مطالــب 

شــجاعت بســیار می خواهــد.
اگــر هــر روز هــم بنویســید امــا نوشــته هایتان 
ــتوی  ــۀ پس ــان در مرحل ــد، همچن ــر نکپنی را منتش
کاغذهــا مانده ایــد. و توقــع نداشــته باشــید آن 
قلــم، پپیشــرفت اجتماعــی بــرای شــما رقــم بزند.

انتشــار  بــرای  رســانه  و  بســتر  یــک  کــردن  پپیــدا 
ــه  ــن قضی ــدی ای ــۀ بع ــان مرحل ــی ایده  هایت عموم

اســت.
پپیشــرفِت  و  مدرنیتــه  دنیــای  لطــف  بــه  امــروز 
ــترده  ــوا گس ــار محت ــرای انتش ــتر ب ــوژی، بس تکپنول
اســت. شــاید فکــر کپنیــد امــروز بهترین بســتر برای 
انتشــار نوشــته هایتان، بــه دلیــل اقبــال عمومــی 
مــردم و تاثیــر لحظــه ای آن، همــان اینســتاگرام 

نیــد!  ک باشــد . امــا اشــتباه می �
نــه اینکــه شــبکه های اجتماعــی بــد باشــد! امــا بــا 
ذکــر دلیــل اثبــات می کپنــم کــه نوشــتن در فضای 
از انتشــار مطالــِب کوتــاه و  وب بســیار موثرتــر 
نیم بنــد در شــبکه های اجتماعــی اســت. و بــه 
گفتــۀ اســاتید نویســندگی، »وبــالگ نویســی« از 
بهتریــن گزینه هــای ممکــن بــرای ترویــج افــکار و 

عقیده هاســت.
در وب، شــما فرصــت بروزرســانِی روزانــه و مــداوم 
نوشــته های تــان را داریــد و مخاطــب می توانــد 
بــه قدیمی تریــن مطالــب شــما هــم دسترســی  
خیلــی  مخاطــب  وب،  فضــای  در  کپنــد.  پپیــدا 
ســریع می توانــد شــما را پپیــدا کپنــد. سلســله وار 
نوشــتن در مــورد یــک موضــوع و تکمیــل مــداوم 
آن، از امتیــازات فضــای وب می باشــد. پــس نبایــد 

ــد. ــل ش ــی« غاف ــای »وبالگ نویس از مزای

ایــن بســتر  را در نظــر بگیریــد، کــه در  ایــن  امــا 
ــِب  ــا مخاط ــد. آی ــرار می گیری ــانی ق ــه کس ــن چ بی
شــما مثــل خودتــان، خــورۀ خوانــدن اســت و یــا 

دغدغــه نوشــتن دارد؟

زاویه های پنهان تر!

�جا بنویسیم..؟
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فکر کپنید قرار است یک جمِع دست به قلم نوشته هایتان را بخوانند!
چــه قــدر حساســیت پپیــدا می کپنیــد نســبت بــه زمانــی کــه صرفــا بــرای خودتــان و 

ــد؟ ــم می زنی ــان قل ــه توانمندِی ت ــوط ب ــع نامرب ــک جم ــا در ی ی
چه قدر دقت خود را بیشتر می کپنید؟ چند بار دیگر بازنویسی می کپنید؟

چه قدر به وجد می آیپید برای نوشتن و انتشار حرف هایتان؟

حقیقــت ایــن اســت کــه مــا بــه »مخاطــب« احتیــاج داریــم. مــا خیلــی از کارهایمــان 
کار  او  ذائقــه ی  اســاس  بــر  می دهیــم.  انجــام  مخاطب شناســی  اســاس  بــر  را 
می کپنیــم، یــا فراتــر از آن، بــرای تغییــر ذائقــه ی او در تــالش هســتیم. اگــر مــا هنرمــان 

ــرد... ــد ک ــدا نخواه ــا را پپی ــب م ــم، مخاط ــتراک نگذاری ــه اش را ب
حــاال اگــر شــما بعــد از خوانــدن ایــن چنــد ســتون عزم تــان را جــزم کرده ایــد کــه 

بکپنیــد، هــم  منتشــر  را  نوشــته تان  و  بنویســید  جدی تــر 
به شما و خودم تبریک می گویم...



86 در جست وجوی رویایی فراموش شده...

ند به قلم« ک »نون والقلم؛ سوگ
اینجا کجاست؟

نون والقلــم، یــک جمــع دغدغه منــد اســت کــه جدی تــر بــه نوشــتن نــگاه می  کپنــد! 
شــما اینجــا می توانیــد بنویســید، بی آنکــه کســی برایتــان موضــوع مشــخص 
ــل   مث

ً
ــال ــُه قب ــه َکأن ــتید ک ــاخ هایی هس ــن ش ــد، در بی ــر کپنی ــه فک ــدون این ک ــد! ب کپن

ــت بــه واو واو ِ متــن شــما  ــف کرده انــد و حــاال قــرار اس ویکپتورهوگــو، بینوایــان تالی
ــش  ــا الهام.بخ ــد ت ــال کپنی ــه را دنب ــته های بقی ــد نوش ــا می توانی ــد! اینج ــراد بگیرن ای
ســایر نوشــتن هایتان بشــود. می توانیــد ایده هــای جدیدتــان را بــا خیــال راحــت 

ــد. ــذ بیاوری روی کاغ

حقیقتــش، از جمله هــای لــوِس امیــدوار کپننــدۀ کلیشــه ای، مثــِل »قــرار اســت 
اتفاقــات خوبــی رقــم بزنیــم« خوشــم نمی آیــد! اصــال همیــن کلمــۀ کلیشــه هــم، 
خــودش کلیشــه اســت!! ولــی چــه کپنیــم کــه جمــع شــده ایم تــا اتفاقــات خوبــی را 

ــم !!!!!! ــم بزنی ــتن رق ــرای نوش ب

ا�نجا وبالگ نویسندگان » نون والقلم« است.
محلی برای تجربه �ردن و �اد گرفتن... 

اسکن کپنید و بپیوندید :(

NonoQ alam.blog . i r
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و پا�ان،
تنها نقطه ای بود

برای آغاز همۀ چیزهایی �ه
از قلم انداخته بود�م.

همواره از همۀ مسیرها در دسترس هستیم.

بـرای ارتبــاط، همـکاری و خیـلی چیـزهـای دیگر...

این اولین شماره از هویت تازۀ فانوس است.
بزودی، بیشتر خواهید شنید...
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و این تازه چراغ اول بود...
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