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پالســکو آتــش گرفــت، هموطنانمــان قربانــی شــدند، 
ــت... ــش گرف ــان آت جانم

در ســاعات اولیــه پــس از اتفــاق، بازتــاب اخبــار توســط 
بیشــتری  ســرعت  اجتماعــی  شــبکه های  در  مــردم 
شــکل  بی اعتمــادی  براســاس  رفته رفتــه  و  یافــت 
ســیما،  و  خبــری صــدا  پوشــش  بــه  نســبت  گرفتــه 
و  فیلــم  عکــس،  خودجــوش،  گزارش هــای  منحصــرا 
تحلیــل هــای متفــاوت مــردم از حادثــه پالســکو در 
ــاره  ــر به ــه دکت ــه ای ک ــت. هجم ــرار گرف ــه ق ــز توج مرک
ــدرس(،  ــت م ــگاه تربی ــی دانش ــتاد جامعه شناس آروین)اس
می کنــد.  تعبیــر  عمومــی«  افــکار  »بهمــن  بــه  آن  از 
ــد  ــت خواه ــاندن واقعی ــبب پوش ــود مس ــه خ ــی ک بهمن
شــد و مســئولین را مجبــور می کنــد کــه بــه جــای 
ــه  ــی، ب ــرای علت یاب ــی ب ــای تخصص ــردن فرآینده طی ک
تکذیب هــای مکــرر، اقدامــات هیجانــی افسارگســیخته 
ــن  ــد. آروی ــه و ... روی آورن ــاص بودج ــه اختص از جمل
ــت  ــرایطی اس ــن ش ــد: »در چنی ــی کن ــه م ــن اضاف همچنی
تکذیبیــه  صــدور  ماشــین  می شــوند  مســئولین  کــه 
واقعیــت  می شــود،  بی اهمیــت  کــه  چیــزی  تنهــا  و 
و علــل شــکل گیــری اش اســت. همــه دنبــال رفــع 
اتهــام از خودشــان و متهــم کــردن دیگــری هســتند، 
ــه  ــت و ن ــر اس ــال مقص ــی دنب ــکار عموم ــون اف ــرا؟ چ چ
ــار صــورت گرفتــه از  علــت...«. از منظــر دیگــر ذات رفت
ســمت مــردم، بســیار بحث برانگیــز بــود. عکس هــای 
ــال  ــاختمان در ح ــا س ــردم ب ــلفی های م ــددی از س متع
ــانی  ــش نش ــین آت ــه از ماش ــادی ک ــت زی ــش، جمعی آت
ــد،  ــرده بودن ــتفاده ک ــات اس ــری از لحظ ــت بهت ــرای ثب ب
ــدان،  ــره خن ــا چه ــه ب ــی ک ــت جمع ــای دس ــس ه عک
ــب  ــان مناس ــا در زم ــه از قض ــن ک ــه ای ــه ب پیروزمندان
ــت  ــد! دس ــی کردن ــار م ــد، افتخ ــبی بودن ــای مناس در ج
ــت. از منظــر  ــرار گرف ــادی ق ــای زی ــد و تحلیل ه ــه نق مای
روانشــناختی اهمیــت آنچــه کــه در مــواردی از ایــن 
ــان  ــات خودم ــی درک هیجان ــد، توانای ــت رخ می ده دس
و بــه تبــع آن درک هیجانــات دیگــران، توانایــی همدلــی 
ــان دادن  ــش نش ــرای واکن ــه ب ــن گزین ــاب بهتری و انتخ
مصادیــق  از  کــه  اســت  بحرانــی  هــای  موقعیــت  در 
ــل  ــس العم ــد. عک ــمار می آی ــه ش ــی« ب ــوش هیجان »ه
ــاد  ــعادت آب ــدان کاج س ــد می ــی مانن ــراد در حوادث اف
تهــران )جنایــت قتــل جوانــی در روز روشــن کــه در 
ــس در  ــور پلی ــردم و دو مام ــاوت م ــدگان بی تف ــر دی براب
ســال 1389 رخ داد( کــه از اولیــن و بحــث برانگیزتریــن 
ــم  ــردم در مراس ــش م ــد، واکن ــمار می آم ــه ش ــوارد ب م
ــوروزی، منصــور  ــادی ن ــه ه ــراد معــروف از جمل ــم اف خت
ــت  ــر آی ــورد اخی ــی و در م ــیمین بهبهان ــدری، س پورحی
اهلل هاشــمی رفســنجانی کــه اقــدام بــه تهیــه عکــس 
بــا شــخصیت های مشــهور حاضــر در  ســلفی و فیلــم 
ــه بــرج  ــد، حادث ــواده متوفــی مــی کردن ــا خان مراســم و ی
ســلمان مشــهد و در نهایــت فاجعــه پالســکو، نشــان 
ــی، وارد  ــالت فرهنگ ــوزش و مداخ ــت آم ــه اهمی داد ک
ــی  ــتم آموزش ــی در سیس ــوش هیجان ــم ه ــردن مفاهی ک
کشــور از الزامــات حیاتــی بــه شــمار مــی رود. ایــن نیــاز 
ــه،  ــوم جامع ــل عم ــت عکس العم ــس از روی ــا پ ــه تنه ن
کــه در برخــورد مســئوالن امــر نیــز بــه شــدت احســاس 
گلمــن«،  »دنیــل  هــای  یافتــه  براســاس  می شــود. 
ــه،  ــن زمین ــاروارد در ای روان شــناس و اســتاد دانشــگاه ه
ــته،  ــق و شایس ــران موف ــق مدی ــب توفی ــه موج ــی ک عامل
ــی  ــوارد بحران ــه در م ــی و چ ــوارد غیربحران ــه در م چ
ــه  ــت ک ــی اس ــوش هیجان ــود، ه ــران می ش ــایر مدی از س
بــرای دامنــه اثــر آن، می تــوان میــزان دو برابــر مجمــوع 
ــان  ــرد آن ــراد در عملک ــی اف ــی فن ــی و توانای ــره هوش به
ــی  ــران و مدیران ــد اســت، رهب ــل شــد. گلمــن معتق را قائ
)خودآگاهــی،  هیجانــی  هــوش  مولفــه ی  پنــج  از  کــه 
مهارت هــای  و  همدلــی  انگیــزش،  خودنظم دهــی، 
و  مســتقل  مطمئــن،  انــد  گشــته  بهره منــد  اجتماعــی( 
ــه ای  ــع بینان ــی واق ــراد ارزیاب ــن اف ــتند. ای ــادق هس ص
ــتی و  ــه درس ــد و ب ــود دارن ــف خ ــوت و ضع ــاط ق از نق
صداقــت خــود را نقــد می کننــد و بــه دلیــل برخــورداری 
از تفکــر پیــش از عمــل، از توانایــی کنتــرل و تغییــر 
شــرایط برخوردارنــد. مدیرانــی کــه از مولفــه ی انگیــزش 
ــتیاق  ــر اش ــا ب ــود بن ــئولیت خ ــه مس ــته اند، ب ــره جس به
ــر از  ــی فرات ــه دالیل ــرژی، ب ــورداری از ان ــه کار و برخ ب
ــه  ــد ب ــد و متعه ــد و هدفمن ــدار  می مانن ــام پای ــول و مق پ
ــل  ــه دلی ــر ب ــوی دیگ ــد. و از س ــل می کنن ــازمان عم س
داشــتن توانایــی درک نیازهــا و احساســات دیگــران، 
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کنند! که از مردم عذرخواهی  کنش عارف به عذرخواهی نکردن قالیباف؛ انگار برخی بزرگتر از آنند  وا
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رئیــس فراکســیون امیــد در واکنــش بــه عذرخواهــی نکــردن شــهردار تهــران از مــردم در زمــان ارائه گــزارش حادثه پالســکو گفت: 
انــگار برخــی بزرگتــر از این هســتند کــه عذرخواهــی کنند!

بــه گــزارش وقایــع اتفاقیــه، محمدرضــا عــارف در حاشــیه جلســه علنــی  مجلــس در جمع خبرنــگاران دربــاره گزارشــات ارائه شــده 
در صحــن علنــی دربــاره حادثــه پالســکو گفــت: مجمــع تهــران براســاس کار کارشناســی گزارشــی را تهیــه و در مجلــس ارائــه کرد 

و ان شــاء اهلل ایــن راه را ادامــه خواهیــم داد. 
وی افــزود: در ایــن گــزارش بنــدی وجــود داشــت کــه مســئوالن بایــد از مــردم عذرخواهــی کننــد. ایــن موضــوع مهمــی اســت باید 

عذرخواهــی کــردن را یــاد بگیریــم، کــه هنــوز در فرهنــگ مــا جــا نیفتاده اســت. 
رئیــس مجمــع نماینــدگان تهــران همچنیــن گفــت: مــا راهــی جــز عذرخواهــی از مــردم عزیــز نداریــم کــه در مــوارد مختلــف 

همــکاری مــی کننــد، البتــه مــا ایــن بنــد ناظــر بــر عذرخواهــی از مــردم را در گــزارش مجمــع تهــران آوردیــم.
عــارف در پایــان در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چــرا آقــای قالیبــاف از مــردم عذرخواهــی نکــرد، گفــت: بنــده نمــی دانــم که ایشــان 

عذرخواهــی کردنــد یــا نکردنــد، انــگار برخــی بزرگتــر از این هســتند کــه عذرخواهــی کنند!

تقصیر من نیست!کولبری، مرگ برای فرار از فقر
کاوی حادثه پالسکو وا

دردسرهای ترامپ

ــای  ــران بازتاب ه ــهر ته ــکو در کالن ش ــه پالس ــوع حادث وق
زیــادی در ســطح جامعــه و فضاهــای مجــازی داشــت و همــه 
ــم ســایه افکنده در قلب هایشــان  ــا وجــود غ ــه ب اقشــار جامع
بــرای آتش نشــانان شــهید و هموطنــان جان باختــه در 
ــد و  ــن موضــوع پرداختن ــل ای ــه تحلی ــی ب ــه نوع ــکو ب پالس
خواهــان مشخص شــدن مقصــران و مســئوالن ایــن اتفــاق تلخ 

شــدند.
ــود در  ــن ب ــخ ممک ــاق تل ــن اتف ــه ای ــن اســت ک ــت ای واقعی
هرجایــی از جهــان رخ دهــد ولــی نکتــه ی مهــم، نحــوه برخورد 
بــا چنیــن رخدادهایــی و اقــدام بــرای جلوگیــری از تکــرار آن 
می باشــد، در وهلــه ی اول بایــد مقصــران ایــن حادثه مشــخص 
شــوند و بخشــی کــه مقصر شــناخته می شــود، پاســخگو باشــد 
تــا دوبــاره ایــن حــوادت تکــرار نشــود. درپــی آن بایــد، بــدون 
رودربایســتی بــا هرکســی کــه مقصــر اســت برخــورد شــود و 

مماشــاتی صــورت نگیــرد. 
به راستی مقصران اصلی این حادثه چه کسانی هستند؟ 

ــرای  ــئولیت اج ــی، مس ــون نظام مهندس ــاده 3۴ قان ــق م طب
ــده ی شــهرداری  ــی ســاختمان در شــهرها برعه ــررات مل مق
می باشــد کــه بایــد نســبت بــه ایمنــی کامل ایــن ســاختمان ها 
و ســاختمان های مشــابه بــه وظایــف خــود عمــل می کردنــد. 
شــهرداری ها به ســبب اینکــه پروانــه ســاخت را صــادر کــرده 

و پایــان کار را هــم می دهنــد، مســئول هســتند. 
مدیرکل ســابق مقررات ملی ســاختمان وزارت راه وشهرســازی 
ــرای  ــد: »در ماج ــکو« می گوی ــه »پالس ــه حادث ــاره ب ــا اش ب
ــررات  ــدن مق ــتار اجرائی ش ــد خواس ــهرداری بای ــکو، ش پالس
ــار  ــه اخط ــا ب ــد، ام ــی می ش ــوزه ایمن ــاختمان در ح ــی س مل
اکتفــا کــرد، درحالی کــه بایــد طبــق مقــررات ملــی ســاختمان، 
اجرانکــردن آن را بــه مراجــع ذی صــالح قانــون ارجــاع می داد 

تــا برخــورد حقوقــی دربــاره آن انجــام شــود.«
ــاختمان  ــر س ــره و مدی ــا، هیئت مدی ــون آپارتمان ه ــق قان طب
ــا  ــتند، ام ــئول هس ــی مس ــاعی و ایمن ــائل مش ــال مس درقب
درصورتی کــه ســاختمان از نظــر ســازه ای درمعــرض تخریب 
و بحــث هزینــه کلــی مطــرح باشــد، مالــک مســئول خواهــد 
بــود، هــر چنــد اســتفاده از کپســول و شــیر اطفــای حریــق و 
مســائلی از ایــن دســت مربــوط بــه بهره بــرداران اســت. لــذا 
ــه  ــی اســت و ســاختمان را ب ــک اصل ــاد مســتضعفان مال بنی
شــکل ســرقفلی سال هاســت واگــذار کــرده به دلیــل این کــه 
ســاختمان هیئت مدیــره  داشــت و طبــق قانــون، بهره بــرداران 
مســئول اصلــی هســتند درنتیجــه نمی  تــوان تقصیــر را گردن 

دونالــد ترامــپ رئیــس جمهــور جدیــد آمریــکا تنهــا پــس 
ــه  ــوک را ب ــتین ش ــش نخس ــم تحلیف ــد روز از مراس از چن

جهــان وارد کــرد.
ــرای  ــد ب ــک فرمان،صــدور روادی ــق ی ــد ترامــپ طب دونال
ــده  ــاالت متح ــع ای ــرای مناف ــه ب ــورهایی ک ــاع کش اتب
ــدت  ــه م ــد، ب ــان آور تشــخیص داده شــده ان ــکا زی آمری
ــت  ــاع هف ــاس آن اتب ــر اس ــه ب ــرد، ک ــق ک 90 روز تعلی
کشــور، ایــران، عــراق، ســوریه، ســودان، ســومالی، یمــن و 
ــن  ــاع ای ــد و اتب ــکا را ندارن ــه آمری ــفر ب ــازه س ــی اج لیب
کشــورها کــه در آمریــکا اقامــت دارنــد نمی تواننــد 

ــد. ــفر کنن ــکا س ــارج از آمری ــوری خ ــه کش ــا ب طبیعت
ایــن فرمــان ترامــپ خیلــی زود در رســانه های جهــان مخابره 

شــد و همــه مــردم بــه ویــژه ایرانــی هــا را شــوکه کرد.
میلیــون هــا ایرانــی آمریکایــی و ایرانــی هایــی مقیــم دائــم 
ــکا زندگــی  ــن کارت در امری ــا گری ــتند و ب ــکا هس امری
ــران  ــان در ای ــواده هایش ــراد خان ــن اف ــر ای ــد و اکث می کنن
هســتند و بــا وجــود ایــن قانــون امــکان خــروج از آمریــکا 

ــدارد. ــا وجــود ن ــرای آنه ب
بســیاری از ایرانــی هــای که مقیم آمریکا هســتند، دانشــجویانی 
می باشــند کــه بــرای ادامــه تحصیــل بــه ایــن کشــور مهاجرت 
کــرده انــد و جــز نخبــگان علمــی هــم در این کشــور محســوب 
می شــوند بــه نحــوی کــه بــه گفتــه خــود مقامــات آمریکایــی 
و مــردم آمریــکا دانشــجویان ایرانــی جــز مهاجرانــی بــوده انــد 
کــه تاثیــرات بســیار مهــم و مفیــدی در علــم و صنعــت آمریکا 
داشــته انــد و بعــد از صــدور ایــن دســتور بســیاری از مــردم 
ایــن کشــور دســت بــه اعتراض هــای خیابانــی زدنــد و خواهــان 

برطــرف شــدن آن شــدند.
ــه  ــدام ب ــه اق ــور ک ــل کش ــجویان داخ ــیاری از دانش بس

بنیــاد مســتضعفان انداخــت. از ســوی دیگــر مســئول ایمنــی 
کارگاه هــا و ایمنــی کار، وزارت کار اســت، امــا ایــن مقــررات 
ــن  ــائلی از ای ــت. در مس ــدی اس ــای تولی ــرای کارگاه ه ب
ــر آن  ــرح اســت، منطقی ت ــاری مط ــز تج ــه مراک دســت ک
ــیم. وزارت کار  ــط بکش ــهرداری را وس ــای ش ــه پ ــت ک اس
ــا وزارت  ــد. آی ــد کاری کن ــارت دوره ای نمی توان ــز نظ ج
ــر وزارت کار  ــس اگ ــد؟ پ ــان کار می ده ــه و پای کار پروان
هــم مقصــر باشــد، ســهم آن کمتــر از دســتگاه های دیگــری 
اســت کــه قانــون شــفاف و واضــح در ایــن زمینــه دارنــد. 
بنابرایــن ممکــن اســت کاهلــی شــده باشــد امــا نمی شــود 

وزارتخانــه را مقصــر اصلــی ایــن حادثــه دانســت. 
طبــق گفتــه رئیــس انجمــن مهندســی ســازه ایــران، ضعــف 
قوانیــن در حــوزه ساخت وســاز و نگهــداری ســاختمان، 
کوتاهــی در انجــام وظایــف دســتگاه های اجرائــی و عمومــی 
و کوتاهــی مربــوط بــه بهره بــردار و مالــکان ســاختمان ســه 

بخــش آســیب زا در ایــن حادثــه بودنــد.
درنهایــت؛ مثلــث شــهرداری، وزارت راه وشهرســازی و 
ــاختمان(  ــره س ــر و هیأت مدی ــاختمان )مدی ــرداران س بهره ب
کــه در رأس آنهــا شــهرداری قــرار دارد، مقصــران اصلــی 
حادثــه »پالســکو« براســاس مقــررات ملــی ســاختمان 

محســوب می شــوند. 
و امــا نکتــه ی حائــز اهمیــت کــه هــدف ایــن نوشــته بیــان 

آن بــود: 

ــد و  ــرده ان ــکا ک ــای آمری ــگاه ه ــرش از دانش ــن پذی گرفت
ــا ایــن قانــون در  ــا آن موافقــت شــده حــال ب بعضــا هــم ب
وضــع نامشــخصی قــرار دارند،همچنیــن در ایــن قانــون منــع 
صــدور روادیــد بــرای افــراد دو تابعیتــی کــه تابعیــت دومی 
ــه  ــت ک ــده اس ــد آورده ش ــا دارن ــادا و بریتانی ــر از کان غی
ــا در  ــال ه ــه س ــی ک ــیاری از ایرانیان ــود بس ــث می ش باع
کشــور هــای دیگــر زندگــی کــرده انــد و یــا تاجــر هســتند 

نتواننــد بــه کشــور آمریــکا ســفر کننــد.
ــاالت  ــع ای ــه نف ــا ب ــپ مطمئن ــتور ترام ــن دس ــات ای تبع
ــا  ــا آنج ــود ت ــد ب ــهروندان آن نخواه ــکا و ش متحــده آمری
کــه شــاهد اعتــراض هــای خیابانــی در چنــد روز اخیــر در 
ایــن کشــور بودیــم، عــالوه بــر ایــن تظاهــرات هــا، محافــل 
دانشــگاهی و مراکــز تحقیقاتــی مرتبــط بــا مســائل سیاســی 
ــا اظهــار نگرانــی، هشــدار می دهنــد کــه تصمیمــات  نیــز ب
ــکا را  ــات و امنیــت آمری و اقدامــات نســنجیده ترامــپ، ثب

خدشــه دار خواهــد کــرد.
ــی از  ــت، حت ــراض و مخالف ــای اعت ــا زمزمه ه ــن روزه ای
درون حــزب جمهوریخــواه نیــز بــه گــوش می رســد. لکــن 
از حــزب جمهوریخــواه پذیرفتــه نیســت کــه علیرغــم عبــور 
ــه  ــی، اینگون ــی و حزب ترامــپ از فیلترهــای متعــدد حاکمیت
ــد.  ــته باش ــره ای داش ــاع و غیرمنتظ ــل دف ــع غیرقاب مواض
اکنــون بــه وضــوح، دربــاره ســالمت روانــی ترامــپ ســخن 
می گوینــد و ادعــای فقــدان بلــوغ سیاســی دربــاره آن 
ــف  ــپ از ک ــه ترام ــن نیســت. روشــن اســت ک دور از ذه
خیابــان نیامــده ولــی اکنــون درجایگاهــی قــرار گرفتــه کــه 
ــام  ــه ن ــفید و ب ــون کاخ س ــش از تریب ــات و اقدامات تصمیم

ــدرت، مطــرح اســت. ــک ابرق ی
ــر  ــه اگ ــن اســت ک ــان ای ــن فرم ــه در ای ــل توج ــه قاب نکت
ــارزه  ــدید مب ــتور تش ــن دس ــرای ای ــپ ب ــه ترام ــه بهان چ
بــا تروریســم می باشــد ولــی در آن اســمی از عوامــل 

بایــد بــه نقــش شــهروندان تهرانــی هــم اشــاره کــرد کــه 
ــورای  ــای ش ــح اعض ــاب صحی ــود را در انتخ ــئولیت خ مس
شــهر به درســتی انجــام نداده انــد وبــار ســنگین ایــن 
ــس  ــی ح ــهروندان تهران ــک ش ــر دوش تک ت ــا ب کوتاهی ه
ــای  ــا انتخاب ه ــه ب ــد ک ــراد بودن ــن اف ــه ای ــود زیراک می ش
ــه رخ  بعضــاً نادرســت و نابجــای اعضــای شــورای شــهر ب
دادن ایــن چنیــن فاجعــه ای قبــل از وقــوع کمــک کردنــد. 
ــه  ــی ک ــر اتفاق ــه در ه ــرد ک ــان ک ــد خاطرنش ــر بای درآخ
در  می دهــد،  رخ  اجرایــی  حوزه هــای  در  شــهرمان  در 
وهلــه ی اول ایــن خــود مــا هســتیم کــه بــا انتخــاب افــراد 
غیرمتخصــص در امــور شــهری به عنــوان مقصــران آن 
اتفــاق شــناخته می شــویم و در رخــداد آن ســهیم هســتیم. 
ــم  ــق را داری ــن ح ــهروند ای ــک ش ــوان ی ــا به عن ــه م هم
ــش و  ــه خیابان های ــم ک ــی و کار کنی ــهری زندگ ــه در ش ک
ــس  ــد، پ ــی باش ــی الزم و کاف ــاختمان هایش دارای ایمن س
ــهر  ــورای ش ــات ش ــه در انتخاب ــت ک ــت آن اس ــر وق دیگ
بعــدی، مــا و شــهروندان هــر شــهر، از حقــوق شــهروندی 
ــه  ــت ب ــتر دس ــی بیش ــا آگاه ــرده و ب ــتفاده ک ــود اس خ
ــوان شــورای  ــرادی متخصــص را به عن ــم و اف انتخــاب بزنی
ــدگان  ــوان نماین ــا آنهــا به عن ــم ت شــهر خــود انتخــاب کنی
مــا دســت بــه انتخابــی درســت تر بــرای واگــذاری 
مســئولیت بــزرگ شــهرداری بــه فــردی متخصــص بزننــد 

ــیم. ــر باش ــاهد پالســکوهای دیگ ــا ش ت

ــده  ــه دی ــای خاورمیان ــی تشــکیل داعــش و بحــران ه اصل
نمی شود،کشــورهای نظیــر عربســتان، امــارات، قطــر و 
ــار گذاشــتن  ــا در اختی ــر ب ــای اخی ــه در ســال ه ــه ک ترکی
تمامــی امکانــات بــه تروریســت هــای منطقــه، باعــث بــه 
ــه  ــه در منطق ــای روزان ــتار ه ــدن کشــت و کش ــود آم وج
ــن  ــورها در ای ــن کش ــم ای ــودن اس ــدند و نب ــه ش خاورمیان
ــی  ــه مســئله اصل دســتور نشــان از عــدم توجــه ترامــپ ب

ــا دارد. ــت ه ــا تروریس ــارزه ب ــی مب یعن
ترامــپ در حالــی دســتور لغــو ویــزا بــرای اتباع هفت کشــور 
از جملــه ایــران را امضــا کــرد کــه 19 هواپیمــا ربــا در حملــه 
تروریســتی 11 ســپتامبر از مصــر، لبنان و عربســتان  ســعودی 
بودنــد و هیــچ  کــدام از اتبــاع هفــت کشــور شــامل چیــزی 
کــه ترامــپ بــه آن معیــار هــای جدیــد بررســی می گفــت 
نمی شــوند، روز جمعــه بعــد از اینکــه ترامــپ، دســتور 
اجرایــی لغــو ویــزا را امضــا کــرد تــا بــه  طــور موقــت ســفر 
هــزاران نفــر را بــه ایــاالت  متحــده ممنــوع کنــد، خانواده هــا، 
ــت  ــت های هف ــکاران و توریس ــتادان، ورزش ــجویان، اس دانش
ــی  ــفر و حت ــای س ــا، برنامه ه ــه و آفریق ــور در خاورمیان کش
ــن،  ــن بی ــد. در ای ــق دیدن ــال تعلی ــود را در ح ــده خ آین
دانشــجویان و اســتادان ایرانــی مقیــم آمریکا شــاید بیشــترین 
ــا  ــه ب ــجویانی ک ــد؛ دانش ــون می خورن ــن قان ــه را از ای ضرب
ــه  ــکا مشــغول ب ــن کارت در آمری ــا گری ــی ی ــزای تحصیل وی
ــا مدتــی نامعلــوم و حداقــل ســه مــاه  تحصیــل هســتند و ت
نمی تواننــد بــه ایــران ســفر کننــد؛ تــا جایــی کــه بســیاری از 
آنهــا و افــرادی کــه بــرای مســافرت بــه ایــران رفتــه بودنــد، 

هنــگام بازگشــت در فــرودگاه، مانــع ورود آنهــا شــدند.
ــای  ــپ و اعتراض ه ــات ترام ــن اقدام ــه ای ــد ک ــد دی ــال بای ح
خیابانــی و حتــی اعتراضــات مقامــات قضایــی کــه در آمریــکا 
شــکل گرفتــه اســت به کجــا خواهــد رســید و آیــا ایــن اقدامات 

ترامــپ وضعیــت آمریــکا را بدتــر خواهــد کــرد یــا خیــر؟
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چنــد روز پیــش خبــری در رســانه هــا اعــالم شــد کــه چنــد 
نفــر از کولبــران بــر اثــر ریــزش بهمــن جــان خــود را از دســت 

دادنــد.
ــه  ــی زود در شــبکه هــای اجتماعــی دســت ب ــاق خیل ــن اتف ای
دســت شــد و حتــی هنرمنــدان کــرد مشــهور کشــورمان نیــز 

بــه آن پرداختنــد.
ســوالی کــه ابتــدا در اینجــا مطــرح می شــود ایــن اســت کــه 

کولبــری چیســت؟
ــه برخــی از  ــه می شــود ک ــه کســانی گفت ــر ب ــری و کولب کولب
کاالهــای کشــور را کــه طبــق نظــر دولــت قاچــاق محســوب 
می شــود را بــر روی دوششــان می گذارنــد و بــا عبــور از 
راه هــای صعــب العبــور ایــن کاال هــا را وارد کشــور می کننــد.

ــران چــون کاالهــای  ــد کــه کولب ــراد فکــر می کنن ــی از اف خیل
قاچــاق را حمــل می کننــد پــس قاچاقچــی هســتند در حالــی که 
آن هــا فقــط وســیله ای بــرای حمــل آن کاال هــا هســتند که به 
دلیــل نبــود شــغل و وجــود مشــکالت اشــتغال در مناطــق مــرز 
نشــین بــه ایــن کار روی آورده انــد و در ایــن راه جــان خــود را 

ــد. ــت می دهن از دس
نبــود شــغل و درآمــد کافــی فقــط گوشــه ای از زندگــی کولبران 
اســت، آنهــا بــا وجــود ارزش پولــی ناچیــز اجناســی کــه جابه جا 
ــه چشــم شــروری اقتصــادی دیــده می شــوند و در  می کننــد ب
ــدان و جریمــه در انتظــار آنهــا اســت.  صــورت دســتگیری زن
نهــادن مرزهــای رســمی گمرکی و اســتفاده از نیــروی متخصص 

بومــی می توانــد گوشــه ای از ایــن ماجــرا را حــل کنــد. 
ــه در  ــی اســت ک ــای کاذب ــه شــغل ه ــری از جمل شــغل کولب
مناطــق مــرزی ایجــاد شــده اســت چــرا کــه در ایــن ناحیه هــا 
بــه علت نبــود کارخانجــات و وجــود مشــکالت اقتصــادی افراد 
ــرار  ــد ام ــد کــه بتوانن ــه آن رو مــی آورن ــای کار ب جــوان جوی
معــاش کننــد، شــغلی کــه همــراه بــا بســیاری از خطرهاســت و 
جــان ایــن افــراد را در بســیاری از مواقــع می گیــرد در حالــی که 
ســودهای کالن آن بــه قاچاقچیــان اصلــی می رســد و کولبــران 

بــرای فــرار از فقــر جــان خــود را بــه خطــر مــی اندازنــد.
ــان  ــون آذربایج ــق همچ ــه مناط ــران ب ــز کولب ــده تمرک عم
غربی،کردســتان و کرمانشــاه معطــوف مناطقــی می شــود کــه 
بخــش قابــل توجهــی از فعالیــت کولبــری بــه نقاط غیر رســمی 
ــرادی کــه در مناطــق  گمرکــی گــره خــورده اســت، عمــده اف
مرزنشــین بــه ایــن کار روی مــی آورنــد بــه دلیــل مشــکالت 
اقتصــادی و عــدم وجــود صنعتــی خــاص مجبورنــد جــان خــود 
را بــه خطــر بــی اندازنــد تــا آنجــا کــه حتــی رهبــر انقــالب هم 
نســبت بــه این موضــوع بارهــا واکنــش نشــان دادنــد و خواهان 
رســیدگی بــه آن شــدند و اعــالم کردند کــه کولبــران قاچاقچی 
محســوب نمی شــوند بلکــه باید قاچاقچیــان اصلی و ســازماندهی 
شــده ،پیگیــری و دســتگیر شــوند چــرا کــه تمامــی ســودهای 
عمــده بــه آنهــا می رســد و کولبــران فقــط بــرای امــرار معــاش 

ــد.  ــه جــان خــود را از دســت می دهن روزان
مقایســه شــاخص هــای اقتصــادی در کردســتان با دیگــر مناطق 
کشــور از وجــود نابرابــری در امــر ســرمایه گذاری در شــهرهای 
مــرزی خبــر می دهــد کــه باعــث شــده اســت جوانــان نتواننــد 

در ایــن مناطــق شــغلی داشــته باشــند و کولبر شــوند.
یکــی از اقداماتــی کــه در ســال هــای گذشــته توســط دولــت 
صــورت گرفــت، پیــش بینی مناطقــی تحــت عنــوان آزاد برای 
تســهیل امــر واردات اقتصــادی و اشــتغالزایی در مناطق محروم 
ــر و  مــرزی معطــوف می شــد، امــا تحــوالت ســال هــای اخی
ــی  ــه عامل ــادرات ب ــر ص ــر واردات ب ــردن ام ــدا ک ــه پی غلب
بــرای تعطیلــی چنیــن مناطقــی شــد و بــه تبــع آن کولبــران 
نیــز تحــت تاثیــر چنیــن وضعیتــی بــا دشــواری های بســیاری 

روبــرو شــدند.
یکــی از اقداماتــی کــه می توانــد در ایــن مناطــق بــه معیشــت 
افــراد کمــک کنــد و مشــکالت اقتصادی ایــن نواحــی را برطرف 
ســازد، اقــدام بــه ســرمایه گــذاری هــای کالن توســط دولــت و 
بخــش هــای خصوصــی اســت کــه باعــث می شــود صنایعــی 
در ایــن نواحــی ایجــاد شــود تــا افــراد ایــن مناطــق دیگــر بــه 
دلیــل نبــود شــغل و فــرار از فقــر  بــه شــغل کولبــری و ســایر 
شــغل هــای پــر خطــر در ایــن نواحــی روی نیاورنــد کــه البتــه 
ــر ســر  ــع موجــود ب ــی مناســب و برداشــتن موان ایجــاد قوانین
ــی توســط بخــش خصوصــی از  راه ســرمایه گذاری و کار آفرین

مســتلزمات آن مــی باشــد.
ــزی  ــه ری ــا برنام ــق ب ــن مناط ــه در ای ــر آن اســت ک ــد ب امی
اصولــی، هوشــمندانه و مناســب در جهــت ایجــاد اشــتغال بــرای 
امــرار معــاش افــراد ایــن ناحیــه هــا از ایجــاد چنیــن شــغل های 
کاذب و پــر خطــر جلوگیــری شــود تــا شــاهد مــرگ دردنــاک 

ــیم.  ــم وطنانمان نباش ه
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در مخالفت با قانون جدید ترامپ، دانشگاه میشیگان اطالعات دانشجویان مهاجر را ارائه نمی کند
مقامــات دانشــگاه میشــیگان آمریــکا رســما اعــالم کردنــد کــه بــه هیــچ عنــوان اطالعــات دانشــجویان خارجــی و مهاجــر خــود را در اختیــار 

ــد. هیــچ نهــادی نمی گذارن
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از یو.هرالــد، پــس از ابــالغ قانــون ممنوعیــت ورود اتبــاع هفت کشــور اســالمی بــه آمریــکا مارک شیســل رئیس 

دانشــگاه میشــیگان اعــالم کــرد کــه دانشــگاه میشــیگان بــا قــدرت تمــام از دانشــجویان و کارکنان خــود حمایــت می کند.
در بیانیــه ای کــه در پایــگاه رســمی ایــن دانشــگاه منتشــر شــده اســت مقامــات دانشــگاه اعــالم کرده انــد کــه از حقــوق و منافــع جامعــه علمی 
جهانــی دفــاع کــرده و تمــام تالششــان را بــرای شناســایی و اســتفاده از افــراد مســتعد و توانمنــد در زمینه تحقیقات علمــی و دانشــگاهی به کار 

خواهنــد بســت و در ایــن رابطــه تنهــا چیــزی کــه بــرای آنهــا اهمیــت نــدارد ملیــت، نــژاد و مذهب افــراد خواهــد بود.
دانشــگاه میشــیگان یکــی از دانشــگاه های مطــرح و معتبــر آمریکاســت کــه بســیاری از اســاتید آن طومــار مخالفــت بــا قانــون منــع ورود اتباع 

هفــت کشــور بــه آمریــکا را امضــا کــرده و خواهــان لغــو ایــن قانــون شــده اند.
دونالــد ترامــپ وعــده داده بــود کــه مهاجــران غیرقانونــی را از ایــن کشــور اخــراج خواهــد کــرد و بــا توجه بــه قانــون ممنوعیــت ورود، به نظر 
می رســد در آینــده نه چنــدان دور بــه ســراغ اخــراج مهاجــران غیرقانونــی و ثبــت  نشــده نیــز بــرود. ایــن موضــوع باعــث نگرانــی بســیاری از 

دانشــجویان مهاجــر شــده اســت و آنهــا امیدوارنــد کــه بتواننــد بــه تحصیل خــود ادامــه دهند.

نیمه اول بهمن 395 دارالفنون

پلمپ شد!
درباره اتفاقات اخیر دانشگاه خیام

می اندیشم،  پس هستم!
شرحی بر »شک دکارتی«

کــه هرچــه هروقــت بــه ذهنمــان آمــده ماننــد توهماتــی که 
ــع  ــت. در واق ــت اس ــد، بی  حقیق ــت می  ده ــواب دس در خ
ــه  ی  ــت هم ــب حقیق ــه در طل ــود ک ــرض دکارت آن ب غ
ــبهه  ای در  ــک و ش ــن ش ــای کوچک  تری ــه ج ــه را ک آن   چ
آن باشــد از دایــره  ی معلومــات یقینــی خــود خــارج ســازد؛ 
ــم خــارج را هــم  ــا آنجــا کــه شــک در واقعــی بــودن عال ت
جایــز شــمرد. البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه دکارت و هیــچ 
ــم  ــودن عال ــی ب ــه خیال ــچ  گاه رأی ب ــری هی ــوف دیگ فیلس
ــداده اســت و درحقیقــت ایــن شــک دکارت شــکی  واقــع ن
دســتوری و مصلحتــی بــرای ســاختن بنیانــی کامــاًل حقیقــی 
بــود کــه از گزنــد شــک تندروتریــن شــکاکان نیــز در امــان 

ــدود  ــان ح ــد. )در آن زم بمان
کــه  بــود  دویســت ســال 
فلســفه در اروپــا بــا شــکاکیت 
ــرادی چــون اکام و  محــض اف
مونتنــی در امــکان دســت  یابی 
بــه حقیقــت فروریختــه بــود.(

گذارنــدن  از  پــس  دکارت 
ــش از  ــادات خوی ــی اعتق تمام
ــه  ــن شــکی ب ــران چنی ــغ ب تی
ــه  ــت ک ــت یاف ــده  ای دس قاع
ســنگ   بنــای تزلزل  ناپذیــر 
فلســـــفه    اش محســـــوب 
می  شــود. او می  نویســد:  »در 
همیــن هنــگام کــه مــن بنــا را 
بــر موهــوم بــودن همــه   چیــز 
ــت  ــن حقیق ــه ای ــتم، ب گذاش
برخــوردم کــه شــخص خودم 
کــه فکــر می  کنــم ناچــار 
ــن  ــم و ای ــزی باش ــد چی بای
»می  اندیشــم،   کــه  قضیــه 

ــا  ــا برج ــتوار و پ ــان اس ــت چن ــی اس ــتم « حقیقت ــس هس پ
ــم  ــکاکان ه ــب ش ــب و غری ــای عجی ــع فرض  ه ــه جمی ک
نمی  توانــد آن را متزلــزل کنــد.« مــن می  توانــم قائــل شــوم 
ــا  ــه در آنج ــی ک ــان و مکان ــدارم و جه ــن ن ــاً ت ــه مطلق ک
ــه  ــم ک ــم تصــور کن ــا نمی  توان حاضــرم موجــود نیســت، ام
ــود  ــم در وج ــن می  توان ــه م ــدارم. همین ک ــود ن ــود وج خ
چیزهــای دیگــر شــک کنــم نشــانه  ای از وجــود خــود اســت. 
حتــی اگــر مــن در اشــتباه هــم باشــم، بــاز بایــد موجــودی 
ــن در  ــک م ــن ش ــد و همی ــورده باش ــب خ ــه فری ــد ک باش
ــود  ــانه  ی وج ــودم، نش ــود خ ــانه  ی وج ــودم نش ــود خ وج

ــت.  ــن اس ــتن م داش

ــگفت  آور  ــخت ش ــه  ای س ــع دکارت نتیج ــر بدی ــن تفک ای
ــن  ــه »وجــود دارم« و ای ــدم ک ــن فهمی ــراه داشــت. م به هم
ــتم؟  ــودی« هس ــه وج ــن »چ ــا م ــد؛ ام ــن ش ــه روش قضی
ســاده  تر آن  کــه »مــن چیســتم؟« بنابــر مقدمــات بــاال، تنهــا 
ــز  ــن پرســش داد و دکارت نی ــه ای ــوان ب پاســخی کــه می  ت
ــن  ــه م ــود ک ــن ب ــت ای ــه آن را نتیجــه گرف ــود بالفاصل خ
ــردن و اندیشــیدن  ــت او فکرک ــه ماهی ــودی هســتم ک موج
ــادی  ــز م ــکان و چی ــه م ــاج ب ــن محت ــتی م ــت و هس اس
ــه واســطه  ی او  ــا ذهــن کــه ب ــن آن روح ی نیســت و بنابرای
آنچــه هســتم هســتم،  کامــاًل از تنــم متمایــز اســت. مــادام 
کــه مــن فکــر داشــته باشــم،  فرضــاً کــه دنیــا معــدوم شــود 
مــن موجــودم امــا اگــر فکــر 
از مــن زایــل شــود فرضــاً  
کــه دنیــا موجــود باشــد مــن 
نیســتم. پــس وجــود مــن 
امــری اســت باطنــی کــه 
متوقــف بــر وجــود عالــم 
ظاهــر نیســت. مــن موجــودی 
وجــودم  و  هســتم  متفکــر 
فکــر  کــه  روســت  آن  از 
می  فهمــم،  کــه  می  کنــم، 
ــم،  ــات می  کن ــی و اثب ــه نف ک
ــه  ــا هم ــم. این  ه ــه می  خواه ک
ــر  ــود متفک ــای موج ویژگی  ه

ــت. اس
بــا  دکارت  گونــه  بدیــن 
اســتفاده از همیــن یــک اصــل 
ســاده بــه تمــام اعتقــادت بــه 
ــی بعــدی  زعــم خــودش یقین
فلســفه  ی  تمــام  و  رســید 
ــا  ــه  ی آن بن ــر پای ــود را ب خ
کــرد. ایــن کــه اصــول فلســفه  ی فلســفه دکارت و نقدهــای 
ــال  ــن مق ــر آن شــده اســت چیســت در ای ــه ب بســیاری ک
ــای  ــه کتاب  ه ــد ب ــده راغــب می  توان ــی خوانن نمی  گنجــد ول
ــفه  ــالت در فلس ــار در روش، تأم ــر گفت ــود دکارت نظی خ
ــه در  ــی ک ــای فراوان ــز کتاب  ه ــفه و نی ــول فلس ــی و اص اول
شــرح و نقــد فلســفه  ی او نوشــته شــده اســت مراجعــه کنــد.

نکتــه قابــل ذکــر این اســت کــه برداشــت دکارت از انســان 
بــه عنــوان جوهــر متفکــر جــدا از جســم به ســرعت سراســر 
ــه  ــر وی ب ــران عص ــن متفک ــد و بزرگتری ــا را درنوردی اروپ
زودی آن را به عنــوان برهانــی بی  واســطه پذیرفتنــد. تمرکــز 
بــر معرفــت انســانی )معرفــت بــرای بشــر( و دوگانه  انــگاری 
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ــی از  ــیم در یک ــته باش ــی داش ــه تأمل ــت ک ــرض آن اس غ
ــه  ــوی، رن ــدار فرانس ــوف نام ــوری فیلس ــه  های مح اندیش
ــای  ــری دانش  ه ــس از فراگی ــه پ ــمندی ک دکارت. اندیش
معمــول زمانــه  اش دچــار چنان یــأس و نومیــدی    ای در حقیقی 
و یقینــی بــودن آنهــا شــد که یکســره تمــام دانســته  هایش را 
کنــار نهــاد و تصمیــم بــر آن گرفــت کــه خــود بنیانــی یقینی 
بــرای معرفتــش بنــا نهــد. دکارت در ســال 1596میــالدی 
در فرانســه زاده شــد و در ســن بیســت ســالگی   بــود کــه پــی 
بــه نقــص در دانســته  هایش بــرد و همیــن آگاهــی بــر جهــل 
ــاخت. او در  ــون س ــی او را دگرگ ــت زندگان ــش، طریق خوی
شــرح حــال خویــش می  نویســد: »مــن از کودکــی در فضــل 
و ادب پــرورده شــده بــودم و چــون اطمینانــم می  دادنــد کــه 
بــه ایــن وســیله می  تــوان بــه یقیــن و وضــوح آگاهــی یافــت، 
ــه فراگرفتــن آنهــا شــوق داشــتم،  امــا همیــن کــه دوره  ی  ب
تحصیــالت را آن هــم در یکــی از نامدارتریــن مــدارس اروپــا 
بــه پایــان رســانیدم، خــود را بــه آن انــدازه از شــکوک و خطا 
گرفتــار دیــدم کــه فهمیــدم از آن همــه جد و جهــدی که در 
راه آموختــن بــه کار بــردم هیــچ طرفــی نبســته  ام جــز این  که 
روزبــه روز بیشــتر بــر جهل خویــش واقــف شــده  ام«. دکارت 
ــه  ــدت ن ــت و م ــردی گذاش ــر جهانگ ــا را ب ــس بن از آن پ
ســال بــه ســیر در آفــاق و انفــس اشــتغال و بــا دانشــمندان 
ــراوان  ــا داشــت. ســرانجام عشــق ف ــا و گفت  وگوه مالقات  ه
بــه کســب معرفــت و تحقیقــات علمــی و میــل بــه پرهیــز از 
ــه جــاه و آوازه  ــی ب ــردم و بی  رغبت معاشــرت و مزاحمــت م
او را بــر آن داشــت کــه تــا آخــر عمــر 5۴ ســاله  ی خویــش 
ــزوا  ــی، گوشه  نشــینی و ان در طلــب حقیقــت و معرفــت یقین

را اختیــار کنــد.
دکارت از آن رو کــه شــیفته  ی محــض حقیقــت و همــواره در 
طلــب یقینی  تریــن دانش هــا بــود بــه ایــن امــر معتقــد شــد 
کــه بایــد بــه کل شــیوه  ی مخالفــی اختیــار کنــد و آن  چــه را 
کــه اندکــی محــل شــبهه باشــد غلــط بپنــدارد تــا ببینــد کــه 
ــوان  ــتی نت ــه درس ــه ب ــد ک ــی می  مان ــزی باق ــت چی درنهای
هیــچ شــکی بــر آن داشــت. دکارت می  گویــد از آن رو کــه 
گاهــی اوقــات حــس مــا خطــا می  کنــد و مــا را بــه اشــتباه 
می  انــدازد، فــرض کنیــم کــه هیــچ امــری از امــور جهــان در 
واقــع چنــان نیســت کــه حــواس بــه تصــور مــا درمی    آورنــد 
و چــون همــه  ی عوالمــی کــه بــه بیــداری بــرای مــا دســت 
ــه  ــی ک ــد، در صورت ــش می  آی ــم پی ــواب ه ــد در خ می  ده
هیــچ یــک از آنهــا حقیقــت نــدارد، بنــا را بــر ایــن بگذاریــم 

ــن  ــل بی ــر تقاب ــور کلی  ت ــا به ط ــدن ی ــن روح و ب ــض بی مح
عیــن و ذهــن، چنــان تمــام قــاره را دربرگرفــت کــه تقریبــًا 
ــدی  ــران بع ــه  های متفک ــام اندیش ــرض تم ــوان پیش  ف به عن
پذیرفتــه شــد. در آن دوران تفکــرات دکارت هم    چــون 
شــفقی از پــس تاریکی  هــای گذشــته در اروپــا ســر بــرآورد 
ــاده  ــا نه ــه او بن ــی ک ــوان خردگرای ــا عن ــی ب ــور مکتب و ظه
ــاره  ــنگری در ق ــام روش ــه ن ــری ب ــد دوران تازه  ت ــود، نوی ب
را مــی  داد. کتــب تاریــخ علیرغــم تفســیرهای مختلفــی کــه 
ــن  ــاً در ای ــد، عموم ــل می  آورن ــه عم ــیوه  ی دکارت ب از ش
مطلــب هم  داســتانند کــه دکارت بیش  تریــن ســهم را 
ــوزه  ی  ــو« در ح ــای ن ــه دنی ــطی ب ــرون وس ــال از ق در »انتق
اندیشــه داشــته اســت. دکارت بــا به هــم پیوســتن رشــته  ی 
نوینــی از افــکار، حــوزه  ی فلســفی تــازه  ای گشــود و بدین  ســان 
فلســفه را از خــواب ســنگین قــرون وســطی  اش بیــدار کــرد. 
ــه  ــداری اندیش ــا بی ــان ب ــد، هم  زم ــه بع ــم ب ــرن هفده از ق
ــه  ــه از آن ب ــد ک ــدی ش ــا وارد دوران جدی ــرب، اروپ در غ
ــت از  ــم و صنع ــان در عل ــود و آن  چن ــاد می  ش ــه ی مدرنیت
جهــان متمایــز گردیــد کــه همیــن عوامــل بــه عنــوان مهــر 
هویتــی غــرب بــه دنیــا عرضــه شــد. قطعــًا  در عوامــل ظهور 
مدرنیتــه ریشــه  هایی وجــود دارد کــه بــرای مــا نیــز مفیــد 
فایــده خواهــد بــود. چــرا کــه اگــر مــا نیز درپــی پیشــرفت و 
ســاختن هویتــی مســتقل بــرای خــود هســتیم، نخســت بایــد 
ســاختمان فکری  مــان را متحــول و آن را بــر پایــه  ای اســتوار 

بنــا ســازیم.
ــگ  ــر و فرهن ــادن تفک ــار نه ــردن و کن ــی انکارک ــه تمام ب
غربــی )بــا وجــود همــه  ی نواقــص و معایــب آن( از حیطــه  ی 
ــوع  ــاً خــرد »ن ــه دور اســت و قطع ــدل ب ــل انســان معت عق
ــرق و  ــه در ش ــد چ ــه باش ــم ک ــای عال ــر کج ــر« در ه بش
چــه در غــرب موهبتــی الهــی اســت کــه اســتفاده بــردن از 
ــدون  ــوده  ی آن ب ــتاوردهای آزم ــح و دس ــای صحی تجربه  ه
شــک می  توانــد راهگشــای هــر جامعــه  ای باشــد. نتیجــه آن 
ــی  ــر غرب ــگ و تفک ــا فرهن ــه ب ــتیز و مقابل ــای س ــه به ج ک
بهتــر اســت نوعــی تعامــل و گفت  وگــو بــا آن بــرای 
ــت  ــش جه ــتاوردهای مثبت ــا و دس ــدی از تجربه  ه بهره  من
ــن  ــیم. در ای ــته باش ــش داش ــری خوی ــت فک ــازی هوی بازس
ــه  ی اعالیــی اســت کــه  میــان متفکــری چــون دکارت نمون
ــردورزی وی  ــه خ ــه و طریق ــناخت اندیش ــا ش ــود ب می  ش
ــدون داوری در  ــرد. ب ــب ک ــا کس ــس گران  به ــه  ای ب تجرب
اعتبــار اصــول فلســفه دکارت، جــرأت مستقل اندیشــی 
ــن  ــه یقی ــت  یابی ب ــرای دس ــک ب ــتن از وادی ش و برگذش
ــمند  ــن اندیش ــری ای ــای فک ــن پیام  ه ــد از مهم  تری می  توان

ــد. ــا باش ــار و فرهنگ  ه ــه  ی اعص ــرای هم ــزرگ ب ب

نکتــه: نشــریه وقایــع اتفایــه بنــا بــر رســالت خبــری خــود 
پذیــرای نظــرات مخالــف ایــن یادداشــت وارده اســت.

همانگونــه که احتمــاالً مســتحضرید روز پنجشــنبه 16 دی ماه، 
ــورت  ــجویی به ص ــکل دانش ــک تش ــه ی ــب ب ــای منتس اعض
کامــاًل غیرقانونــی و در ســاعتی غیــراداری اقــدام بــه حملــه، 
ــکل و  ــن تش ــر ای ــا مه ــب ب ــن پلم ــوال و همچنی ــط ام ضب
تعویــض قفــل دفتــر انجمــن اســالمی دانشــجویان دانشــگاه 
خیــام نمــوده اســت. گــزارش کامــل ایــن واقعــه بــه شــرح 

ذیــل مــی باشــد.
حملــه در ســاعات 15:15 الــي 18:٢0 روز پنجشــنبه 16 
دي مــاه صــورت گرفــت و امــوال دفتــر ایــن تشــکل ســرقت 
ــای  ــی از اعض ــت یک ــر اس ــه ذک ــد. الزم ب ــادره گردی و مص
شــورای مرکــزی انجمــن اســالمی ســاعت 15:10 از محــل 
ــت.  ــه اس ــگاه رفت ــرون دانش ــه بی ــارج و ب ــن خ ــاق انجم ات
ــت دانشــجویی و فرهنگــی  ســاعت 18:1٢، سرپرســت معاون
ــه  ــاس گرفت ــزی تم ــورای مرک ــو ش ــن عض ــا ای ــگاه ب دانش
ــن عضــو شــورای  ــد ای ــه بع ــک دقیق ــد. ی ــه پاســخ ندادن ک
ــه و  ــا سرپرســت فرهنگــی دانشــگاه تمــاس گرفت مرکــزی ب
ایشــان می فرماینــد جهــت برداشــتن عکــس رئیــس دولــت 
ــد.  ــه کنی ــگاه مراجع ــه دانش ــن ب ــاق انجم ــات از ات اصالح
الزم بــه توجــه اســت کــه در ایــن ســاعت از روز پنجشــنبه 
ــرده  ــو نامب ــاعت 18:۴0 عض ــد، س ــل می باش ــگاه تعطی دانش
بــه دانشــگاه رســیده و سرپرســت فرهنگی دانشــگاه ایشــان را 
ــه  مجــاب می کننــد کــه دســت خط کتبــی بنویســد کــه بناب
ــال و  ــوع از کان ــای ممن ــان عکس ه ــرر ایش ــت مک درخواس
اتــاق انجمــن برداشــته شــده اســت. درحاشــیه ایــن ماجــرا، 
ــگاه  ــی دانش ــئول نگهبان ــای مس ــرده از صحبت ه ــو نامب عض
متوجــه می شــود اتــاق انجمــن اســالمی مــورد یــورش 
ــه گفته هــای ایــن  ــا ب قــرار گرفتــه و تخلیــه شــده اســت. بن
مســئول، حملــه مذکــور به اتــاق انجمــن درحضور سرپرســت 
نگهبانــی دانشــگاه خیــام، و حضــور مســئول حراســت کارکنان 

ــای  ــد و اعض ــاق مي افت ــگاه اتف ــت دانش ــین حراس و جانش
تشــکل مهاجــم بــه آنهــا می گوینــد کــه شــما دخالــت نکنیــد 
و مســئولین نامبــرده نیــز هیــچ اقدامــی درجهــت حفاظــت و 

ــد. ــورت نداده ان ــجویان ص ــوال دانش ــت از ام صیان
ضمنــاً بســیج دانشــجویی دانشــگاه نیــز، خبــر ایــن حملــه را 
ــالمی  ــالح اس ــکل به اصط ــر تش ــازی دفت ــوان »پاکس ــا عن ب
بــا اطــالع و حضــور مســئولین حراســت دانشــگاه در کانــال 
ــه اشــتراک گذاشــته اســت. و بدیهــی  اطالع رســانی خــود ب
ــگاه  ــت دانش ــئول حراس ــور مس ــه حض ــاره ب ــه اش ــت ک اس
تنهــا سفســطه و مغلطــه ای اســت بــرای دادن وجــه ی قانونــی 

ــان  ــنیع خودش ــل ش ــه عم ب
و کســانی کــه بــا الفبــای 
ــد  ــجویی و رون ــت دانش فعالی
اداری آشــنایی داشــته باشــند 
می داننــد کــه اگــر ایــن عمــل 
عجیــب درحضــور ریاســت 
دانشــگاه و ســایر مســئولین 
صــورت  هــم  دانشــگاه 
ــاز هــم وجهــه ای  می گرفــت ب

نمی داشــت. قانونــی 
ــادآوری  ــه ی ــن الزم ب همچنی
تاکنــون  مــا  کــه  اســت 

ــأت  ــوی هی ــال از س ــا به ح ــده ایم و ت ــی نش ــب تخلف مرتک
منصفــه ی رســیدگی بــه تخلفــات تشــکالت کــه تنهــا مرجــع 
رســیدگی بــه تخلفــات تشــکالت اسالمی ســت هیــچ حکمــی 
و یــا احضاریــه ای دریافــت نکردیــم. و کودکانــه اســت اگــر 
کســی فکــر کنــد یــک دانشــجو و یــا نهــاد دانشــجویی مرجع 

ــت. ــجویی اس ــات دانش ــخیص تخلف ــیدگی و تش رس
درخصــوص ایــن کــه آیــا این حمله توســط مســئولین بســیج 
دانشــگاه خیــام صــورت گرفتــه اســت یــا خیر شــواهد بســیار 
غیرقابــل انــکاری وجــود دارد کــه تقدیم تــان کردیــم و جــای 
ــد  ــه نمی گذارن ــران از حادث ــرای بی خب ــکی را ب ــه ش هیچگون
ــه الزم اســت ذکــر  ــرای نمون کــه خاطــی کیســت و تنهــا ب
کنیــم، همانطورکــه در عکس هایــی کــه ارائــه کردیــم 

می بینیــد پلمــپ صــورت گرفتــه بــا مهــر بســیج دانشــجویی 
ــوال  ــه ی ام ــر صورت جلس ــد و در زی ــام می باش ــهدای خی ش
مســروقه امضای مســئولین ارشــد بســیج دانشــجویی شــهدای 

ــد. ــام می باش خی
پــس از ایــن اتفــاق انجمــن اســالمی دانشــگاه خیــام در صبــح 
اولیــن روزکاری یعنــی شــنبه اقــدام بــه پیگیــری ایــن اتفــاق 
ــارت  ــات نظ ــای هی ــه ی اعض ــس از جلس ــه پ ــد ک می کن
ــه  ــدام ب ــت بســیج دانشــجویی اســتان اق ــا معاون دانشــگاه ب
ــوال  ــه ام ــد و کلی ــالمی می کنن ــن اس ــاق انجم ــایی ات بازگش

ــود. ــه می ش ــل گرفت ــالم تحوی ــح و س ــده صحی مصادره ش
ــده ی  ــت ورود نماین ــه عل البت
ــتان در  ــجویی اس ــیج دانش بس
مســئله ای درون دانشــگاهی 
ــن  ــا روش ــرای م ــان ب همچن
ــت  ــام اس ــت و دارای ابه نیس
امــا بــا ایــن حــال از زحمــات و 
همکاری هــای، معــاون محتــرم 
اســتان  دانشــجویی  بســیج 

ــم. ــکر را داری ــت تش نهای
دانشــگاه  اســالمی  انجمــن 
خیــام در همــان روز شــنبه 
گــزارش حملــه را بــه معاونت 
ــمی و  ــیدضیا هاش ــای س ــاب اق ــوم جن ــرم وزارت عل محت
ســایر مســئولین ذی ربــط ارســال نمــود تــا درصــورت نیــاز 
ایــن حادثــه ی هولنــاک را کــه لکــه ی ننگــی بــرای بدنــه ی 
دانشــگاهی کشــور اســت از ســمت وزارتخانــه پیگیــری کنــد.

امــا امــروز 3 بهمن مــاه اســت کــه مــا داریــم ایــن یادداشــت 
ــلیم  ــزده روز از تس ــه پان ــب ب ــم و قری ــی کنی ــم م را تنظی
شــکایت هایمان کــه روز شــنبه 18 دی مــاه بــه هیــأت 
نظــارت داده شــد می گــذرد و هنــوز هیــچ مصوبــه ای رســمی 

ــم. ــت نکرده ای ــگاه دریاف ــت دانش ــای ریاس ــا امض ب
امــروز بیــش از پانــزده روز از آن ســرقت می گــذرد و هنــوز 
همــان نگهبانــی مســئول حفاظــت از مــال و نامــوس ماســت 
ــم  ــوز همــان مســئول حراســت از حری ــود. هن کــه آن روز ب

مــا صیانــت می کنــد کــه آن شــب بــا حضــورش ایــن عمــل 
انجــام شــد.

دوهفتــه گذشــته اســت و هنــوز نــه ریاســت دانشــگاه و نــه 
ــرای  ــه ب ــک جلس ــی ی ــگاه حت ــئولین دانش ــک از مس هیچ ی
ــن  ــتی ای ــد. به راس ــزار نکرده ان ــی برگ ــی و دلجوی عذرخواه
محیــط آموزشــی کــه در دولــت یازدهــم عنــوان دانشــگاه را 
کســب نمــود چــه میــزان تحــت نظــارت وزارتخانــه ی ایــن 
دولــت اســت؟ شــأن دانشــجو هیــچ گاه اجــازه چنیــن فرضــی 
نمی دهــد امــا اگــر بــا فــرض محــال ایــن اتفــاق در شــرایط 
ــا بازهــم رونــد اداری ایــن مقــدار  ــود آی برعکــس رخ داده ب

می بــود؟ طاقت فرســا 
دانشــجویان دانشــگاه مــا بــه ازای هــر واحد درســی کــه در این 
دانشــگاه می گذراننــد هزینــه می پردازنــد، فعالیــن فرهنگــی و 
دانشــجویی مــا هزینــه فعالیت هــای خودشــان را از بودجــه ی 
فرهنگــی ای دریافــت می کننــد کــه بیــش از 3میلیــارد ریــال 
ــن  ــود، ای ــع می ش ــجویان تجمی ــهریه دانش ــازاد ش ــت و م اس
دانشــجویان شایســته چنیــن برخوردهایــی از ســوی دانشــگاه 
نیســتند و ریاســت دانشــگاه بایــد بــرای ایــن حقــی کــه شــرعًا 

و عرفــاً برگــردن ایشــان اســت پاســخگو باشــد.
ــم کــه  ــاً اعــالم می داری ــار صراحت ــن ب ــرای اولی ــا اینجــا ب م
تــا پایــان نیافتــن ایــن قضیــه و احقــاق حقمــان بــه برگــزاری 
ــم در  ــه می دانی ــرا زمانی ک ــم داد زی ــن نخواهی ــات ت انتخاب
ــت  ــئولین، امنی ــوءمدیریت های مس ــل س ــیر به دلی ــن مس ای
ــم  ــد نمی توانی ــر می افت ــه خط ــان ب ــی اعضایم ــی و مال جان

ــیم.  ــیر باش ــن مس ــده ی ای دعوت کنن
ــچ  ــت به هی ــک حرم ــن هت ــم ای ــه می گویی ــن قاطعان همچنی
عنــوان از ســوي انجمــن اســالمي دانشــجویان دانشــگاه خیــام 
بخشــوده نخواهــد شــد و تــا آنجاکــه ســازوکار دولــت یازدهــم 
بــه مــا اجــازه دهــد بــرای احقــاق حقمــان پیگیــری خواهیــم 
ــواب  ــان و بی ج ــدن حقم ــول مان ــورت مغف ــا درص ــرد ام ک
علی رغــم  بی حرمتی هــا  و  بی قانونی هــا  ایــن  مانــدن 
ــجویان؛  ــی دانش ــر آرمان گرای ــی ب ــری مبن ــای رهب توصیه ه
شــورای مرکــزی ایــن تشــکل اقــدام بــه اســتعفا و انحــالل این 
تشــکل در ایــن فضــای ناامــن دانشــگاه خیــام خواهــد نمــود.

یادداشت وارده
جمعی از دانشجویان انجمن اسالمی دانشگاه خیام
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 دکتــر اصغرپــور ضمــن ارائــه توضیحاتــی در مــورد رای ایــن کمیتــه دربــاره تخلــف نشــریه قلــم گفــت این نشــریه به مــدت دومــاه توقیف 
موقــت شــده اســت. وی افــزود: نشــریه قلــم در شــماره 8 خــود بــر روی تصویــری از آقای »ســید محمد خاتمی« تیتــری با عنــوان »روحانیت 
منهــای اســالم« درج کــرده اســت.  ایــن تصویــر و تیتــر در کمیته مورد بررســی قرار گرفــت و اعضــا آن را مصداق توهین و تهمت تشــخیص 
دادنــد. اعضــا معتقــد بودنــد نســبت دادن فقــدان اســالمیت به یک مســلمان توهیــن آمیــز و ناپسنداســت.  از آنجایــی که وظیفــه اصلی این 
کمیتــه نظــارت قانونمنــد بر نشــریات دانشــگاه اســت موظــف بود بر اســاس آیین نامــه تصمیم مناســب در این بــاره اتخــاذ کنــد.  وی افزود: 
بــر اســاس مــاده 36 دســتورالعمل ضوابــط ناظــر بــر فعالیــت نشــریات دانشــگاهی، کمیتــه ناظر بــر نشــریات در مــواردی همچــون تهمت، 
توهیــن، تحقیــر، افتــرا و ... مــی توانــد بــه عنــوان مدعــی العمــوم این موضــوع را در جلســات طرح و بررســی کنــد. اعضای کمیته ایــن موضوع 
را طــی ســه جلســه بررســی کردنــد و توضیحات مکتوب و شــفاهی مدیرمســئول ســابق نشــریه را بــه تفصیل مورد بررســی قــرار دادنــد. در 
انتهــا اعضــا بــه اتفــاق ارا آنچــه منتشرشــده  را مصــداق تهمــت و توهیــن دانســتند. بــر اســاس ایــن مــاده )36( کمیتــه مــی بایســت از میان 
بندهــای 5 تــا 9 مــاده ۴0 تنبیهــی متناســب بــا ایــن تخلف تعییــن نماید. بــا توجه بــه تغییــر مدیرمســئول در روزهای اخیــر بند هــای 5 و 6 
کــه مربــوط بــه محرومیــت مدیرمســئول بــود شــامل ایــن نشــریه نمی شــد. بنــد 7 که خفیــف ترین تنبیه برای نشــریه اســت مشــتمل بر 

توقیــف تــا ســه مــاه اســت. کمیتــه بر اســاس همیــن بند توقیــف موقت نشــریه مذکــور بــه مــدت دو مــاه را تاییــد نمود. دارالفنون
میزگردی پیرامون نشریات دانشگاه:

مصاحبه با خبرگزاری ها در نهایت به ضرر نشریات دانشجویی است

ــازه از راه  ــه ت ــئولی ک ــر مس ــت مدی ــی اس و غیرمنطق
ــورد  ــه در م ــن ک ــن ای ــرد. ضم ــروم ک ــیده را مح رس
ــه  ــر گرفت ــه درنظ ــن تنبی ــم ای ــی نشــریه قل ــف قبل تخل
ــی  ــه مبن ــاده ۴0، ک ــد 7 م ــن بن ــود. بنابرای ــده ب ش
ــا  ــد ب ــی باش ــاه م ــا 3 م ــت نشــریه ت ــف موق ــر توقی ب
تخفیــف کمیتــه ناظــر بــه ٢مــاه تقلیــل یافــت و بــرای 

ــد. ــاظ ش ــریه لح ــن نش ای
- بــا توجــه بــه این کــه اعتراضــات نشــریه قلــم 
از طرقــی غیــر از مجــاری قانونــی تعریــف شــده 
آیین نامــه  در  دیگــر  طــرف  از  و  افتــاد  اتفــاق 
موضــوع  دانشــجویی  نشــریات  بــر  ناظــر  کمیتــه 
انعــکاس رویدادهــای مرتبــط بــا نشــریات در خــارج 
از دانشــگاه مســکوت گذاشــته شــده اســت آیــا 
ــار  ــت انتش ــر محدودی ــی ب ــی مبن ــگاه تمهیدات دانش
ــجویی  ــریات دانش ــات نش ــه اتهام ــیدگی ب ــار رس اخب
در حیــن بررســی و پــس از صــدور احــکام اندیشــیده 

ــت؟  اس
ــی نیســت  ــن روال غیرقانون ــن ای ــه نظــر م ب
ــه  ــی ک ــورد رای ــد در م ــی می توان و هرکس
خبرگــزاری  در  شــده،  صــادر  وی  بــرای 
ــه  ــه آن ب ــبت ب ــن نس ــه م ــد ک ــد و بگوی ــت کن صحب
ایــن دالیــل اعتــراض دارم. مــن کامــال بــا ایــن شــیوه 
موافقــم، البتــه در صورتــی کــه پرونــده به اتمام رســیده 
و رایــی صــادر شــده باشــد. در ایــن مــورد یــک اصــل 
ــته  ــود نداش ــه ای وج ــه محرمان ــود دارد؛ نام ــی وج کل
کــه محدودیــت مصاحبــه یــا انتشــار آن را ایجــاد 
ــه  ــر دادن ب ــح دادن، خب ــردن، توضی ــه ک ــد. مصاحب کن
ــر  ــدارد. فقــط اگــر خب خبرگــزاری و... هیــچ اشــکالی ن
ــا طــوری بگوییــم کــه گویــی حــق  را ناقــص بگوییــم ی
ــی محــل  ــا ماســت، هــم از نظــر اخالق صــد در صــد ب
اشــکال اســت و هــم آن نهــادی کــه ایــن خبــر راجــع 
ــا  ــه ب ــی را دارد ک ــق قانون ــن ح ــده ای ــه آن داده ش ب
ــد.  ــح ده ــرده و توضی ــت ک ــور صحب ــزاری مذک خبرگ
ــرح  ــکایتی ط ــا دارد ش ــم ج ــی ه ــاظ حقوق ــه از لح البت
ــردن و خبررســانی در  ــه ک ــه اصــل مصاحب شــود وگرن
رســانه ها هیــچ اشــکالی نــدارد. بــه تعبیــری ایــن 
ــم  ــی ه ــار مدن ــت و فش ــی اس ــار مدن ــک فش ــل ی عم
ــم  ــا داری ــی م ــه جای ــت ک ــن اس ــدارد. ممک ــکالی ن اش
اشــتباه می کنیــم و شــخص در برابــر مــا احســاس 
ــانی و  ــا اطالع رس ــد و ب ــدرت می کن ــوازن ق ــدم ت ع
این اســت  خواســتار  دیگــر  نشــریات  از  مددجویــی 
کــه گواهــی دهیــد کــه حــق بــا مــن اســت و حرفــش 
ــکالی  ــچ اش ــه هی ــن قضی ــد. ای ــدا کن ــتری پی وزن بیش
نــدارد. ایــن امــر فعالیتــی مدنــی اســت و تمــام تــالش 
ــه  ــم ک ــج دهی ــن را تروی ــه همی ــن اســت ک ــم ای ــا ه م
اگــر  حــال،  عیــن  در  کننــد.  کار  مدنــی  انســان ها 
ــتفاده  ــه اس ــن نام ــود در آیی ــوق خ ــجویان از حق دانش
ــن  ــاده ۴۴ آیی ــد. در م ــرر می کنن ــان ض ــد خودش نکنن
نامــه گفتــه شــده اســت: آراي صــادره، ظــرف مــدت 
ــل اعتــراض و درخواســت  ــالغ قاب ــخ اب ٢0 روز از تاری
ــت.  ــگاه اس ــي دانش ــوراي فرهنگ ــر در ش ــد نظ تجدی
ــده،  ــن ش ــت تعیی ــراض در مهل ــدم اعت ــورت ع در ص
ــبت  ــر نس ــی اگ ــود. حت ــوب مي ش ــي محس ــم قطع حک
ــت  ــود داش ــی وج ــی اعتراض ــورای فرهنگ ــه رای ش ب
ــگاه  ــي دانش ــوراي فرهنگ ــم ش ــاده ۴7، تصمی ــق م طب
ــه  ــراض ب ــل اعت ــالغ، قاب ــخ اب ــرف ٢0 روز از تاری ظ

ــای  ــا ظرفیت ه ــت. این ه ــر اس ــزي ناظ ــوراي مرک ش
ــد و  ــتفاده کنن ــد از آن اس ــه می توانن ــت ک ــی اس قانون
رای کمیتــه ناظــر بــر دانشــگاه را نقــض کننــد. و اگــر 
وقــت خــود را صــرف اطالع رســانی بــه رســانه ها 
کننــد در حقیقــت حــق خــود را ضایــع نموده انــد. 
ــچ  ــن هی ــر م ــه نظ ــد ب ــتفاده کنن ــر از دو مســیر اس اگ

ــدارد.  ــرادی ن ای
فعالیــت  محــدوده ی  حافظــی:  مهــدی 
موسســه  داخــل  دانشــجویی،  نشــریات 
تخلفــی  نشــریه ای  کــه  هنگامــی  اســت، 
می کنــد، مثــال خــدا را زیــر ســوال می بــرد، ایــن 
ــداد  ــش ارت ــود حکم ــر ش ــرون منتش ــر بی ــریه اگ نش
اســت، ولــی نهایــت حکــم داخــل دانشــگاه لغــو مجــوز 
شــدن نشــریه اســت و تبعاتــی بــرای دانشــجو نــدارد. 
بــه همیــن دلیــل بــه نظــر مــن ایــن گونــه اخبــار نبایــد 
ــا  ــد ب ــه می توانن ــود. البت ــل ش ــگاه منتق ــارج از دانش خ
ــه  اســتفاده از نشــریات داخــل دانشــگاه حرفشــان را ب
ــن دانشــگاه فرصــت  ــط ام ــانند. محی ــه برس ــوش هم گ

ــی آورد.  ــم م ــجو فراه ــرای دانش ــن را ب تمری
ــه  ــد، نکت ــی گفتن ــای حافظ ــه آق ــه ای ک نکت
ــه  ــال آیین نام ــر ح ــه ه ــت. ب ــتی اس درس
ــیار  ــات بس ــون مطبوع ــه قان ــبت ب ــا نس م
ــی  ــاض دارد. حت ــای اغم ــی ج ــت و خیل ــر اس مالیم ت
ــتفاده  ــازات اس ــای مج ــه ج ــه ب ــه تنبی در آن از کلم
ــر  ــدت اگ ــد م ــم انداز بلن ــک چش ــت. در ی ــده اس ش
ممکــن  شــود،  روتیــن  خبرگزاری هــا  بــا  مصاحبــه 
اســت در نهایــت بــه ضــرر نشــریات دانشــجویی 
در  ولــی  اســت  کارگشــا  کوتاه مــدت  در  بشــود. 
بلند مــدت ممکــن اســت اوضــاع بغرنــج شــود. لــذا در 
آیین نامــه ممکــن اســت در صــورت رویــه شــدن ایــن 
ــات  ــون مطبوع ــد قان ــود و بگوین ــر ش ــد نظ ــر، تجدی ام

در دانشــگاه ها بایــد اجــرا شــود.        
ــی و  ــورد جناح ــام برخ ــه اته ــبت ب ــما نس ــر ش - نظ
ــریات  ــا نش ــریات ب ــر نش ــر ب ــه ناظ ــی  کمیت سیاس
مذکــور  شــده  توقیــف  نشــریه  الخصــوص  علــی 

چیســت؟
ــوش  ــریه ای خام ــدای نش ــود ص ــا ب ــر بن اگ
ــو  ــن نح ــه ای ــری ب ــیوه تصمیم گی ــود، ش ش
اعمــال  ســختگیرانه تری  برخــورد  و  نبــود 

. می شــد
بــه هیــچ عنــوان بحــث جناحــی مطــرح نیســت 
کــه نشــریه ای باشــد و نشــریه ای نباشــد، ایــن 
ــه اســت و ایــن شــیوه  موضــوع بســیار کودکان

ــه ناظــر نیســت.   ــری در شــان کمیت تصمیم گی
نظرســنجی  قلــم،  نشــریه  حکــم  ابــاغ  از  پــس   -
تلگرامــی مبنــی بــر نادرســت و یــا درســت بــودن حکــم 
ــه  ــت کــه 64 درصــد رای ب ــم صــورت گرف نشــریه قل
ــفافیت  ــما ش ــر ش ــه نظ ــد. ب ــم داده بودن ــتی حک نادرس
ــکام و  ــدور اح ــا ص ــه ب ــر در رابط ــه ناظ ــورد کمیت برخ
فعالیــت هــای خــود چقــدر مــی توانــد در ایــن خصــوص 

ــد؟   ــر باش موث
نظرســنجی موردنظــر را بنــده هــم دیــدم. 
نکتــه ایــن نظرســنجی آن جاســت کــه جزییــات 
مطلــب را بیــان نکــرده بــود و بــه طــور کلــی 
ــور  ــریه مذک ــف نش ــا توقی ــا ب ــه آی ــود ک ــده ب ــوال ش س
موافقیــد یــا خیــر. بنــده هــم اگــر از جزئیــات امــر خبــر 
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ــه  ــر کمیت ــای اخی ــت ه ــرو فعالی ــرد: پی ــش میزگ پی
از  یکــی  موقــت  توقیــف  حکــم  جملــه:  از  ناظــر 
ــات  ــی، اعتراض ــگاه فردوس ــجویی دانش ــریات دانش نش
نشــریات  جشــنواره  شــانزدهمین  آراء  پیرامــون 
ــه  ــر کمیت ــا دبی ــی ب ــت و گوی ــجویی و ...،  گف دانش
ــور و مســئول  ــر اصغرپ ــای دکت ــا نشــریات، آق ناظــر ب
خانــه نشــریات دانشــگاه، جنــاب آقــای حافظــی، 
ترتیــب داده شــد، کــه در ادامــه بخشــی از آن را 

ــد:  ــی خوانی م
نشــریه  اتهــام  تفهیــم  این کــه  بــه  توجــه  بــا   -
ــث  ــده، بح ــادر ش ــف ص ــاه توقی ــم 2 م ــم و حک قل
ــر نشــریات  ــه ناظــر ب برانگیزتریــن اتفــاق اخیــر کمیت
ــرح  ــه مط ــی ک ــی از اعتراضات ــد، یک ــگاه می باش دانش
شــد، عــدم درج مــاده قانونــی مــورد اســتناد در 
ــود  ــریه ب ــن نش ــئول ای ــه مدیرمس ــالی ب ــه ارس اباغی
ــن  ــاده 32 آیی ــه م ــتناد ب ــا اس ــه وی ب ــوی ک ــه نح ب
ــکایت  ــریات، ش ــر نش ــر ب ــه ناظ ــی کمیت ــه اجرای نام
از نشــریه را منــوط بــه حضــور شــاکی خصوصــی 
برداشــت کــرده بــود و ادعــای کمیتــه ناظــر را خــارج 
از حیطــه کمیتــه ناظــر دانســته بــود، راجــع بــه 
ــان  ــر نظرت ــه ناظ ــوی کمیت ــف از س ــام تخل ــص اع نق
ــام  ــی انج ــران آن اقدام ــرای جب ــه ب ــت؟ و اینک چیس

ــر؟ ــا خی ــت ی گرف
بایــد  اول  ابالغیــه  در  اصغرپــور:  دکتــر 
مــاده قانونــی درج می شــد کــه متاســفانه 
درج نشــده بــود و بــه خاطــر همیــن اشــتباه، 

از  ارســال ابالغیــه جدیــد بــا درج مــاده قانونــی پــس 
ــه  ــی کمیت ــه اجرای ــن نام ــاده 36 آیی ــه م ــه ک مربوط
ناظــر بــر نشــریات مــی باشــد، مهلــت دوبــاره ای بــرای 
دفاعــی بــه ایــن نشــریه داده شــد. در رابطــه بــا حیطــه 
ــت،  ــد گف ــوص بای ــن خص ــر در ای ــه ناظ ــت کمیت فعالی
ــرگاه  ــت: ه ــده اس ــان ش ــت بی ــه صراح ــاده 36 ب در م
ــن، تهمــت،  ــد توهی ــري مانن ــب و تصاوی نشــریه اي مطال
ــد، هتــک حرمــت  ــر، تهدی ــاظ رکیــک، تحقی فحــش، الف
یــا حیثیــت و نظایــر آن منتشــر نمایــد، تخلــف عمومــي 
ــه  ــس کمیت ــورت رئی ــن ص ــردد. در ای ــوب مي گ محس
ــري  ــریه جلوگی ــت نش ــه فعالی ــد از ادام ــر مي توان ناظ
ــر  ــه ناظ ــه کمیت ــد و موضــوع را جهــت بررســي ب نمای
ارجــاع دهــد. کمیتــه ناظــر موظــف اســت موضــوع را 
خــارج از نوبــت بررســي و در صــورت احــراز تخلــف، 
ــاده  ــا 9 م ــاي 5 ت ــات بنده ــه یکــي از تنبیه ــف ب متخل
ــته  ــاده ننوش ــن م ــه در ای ــود. البت ــوم مي ش ۴0 محک
ــی  اســت کــه درخواســت ادای توضیــح هــم بشــود، ول
ــت  ــوده اس ــن ب ــر ای ــر ب ــه ناظ ــگی کمیت روال همیش
ــت  ــرد درخواس ــی بگی ــه تصمیم ــن ک ــل از ای ــه قب ک
در  توضیــح  درخواســت  ایــن  ولــی  کنــد،  توضیــح 
منحصــرا  ناظــر  کمیتــه  و خــود  نیســت  آیین نامــه 
ــددی  ــوارد متع ــی در م ــد. حت ــی نمای ــد بررس می توان
ــا پاســخی داده کــه  ــداده و ی کــه نشــریه ای پاســخی ن
ــه نشــریه  ــر مجــددا ب ــه ناظ ــوده اســت، کمیت ــم ب مبه
ــن جهــت  مذکــور اعــالم کــرده کــه پاســخ شــما از ای

ــد. ــخ دهی ــاره پاس ــذا دوب ــت، ل ــم اس مبه
- پــس ایــن رونــد تفهیــم اتهــام و ارائــه پاســخ کتبــی 

ــر می کنیــد؟ ــه تعبی ــز کمیت را برخــورد مســالمت آمی
ــل  ــار تکمی ــا دوب ــواردی ت ــی در م ــه، حت بل

ــت. ــده اس ــام ش ــم انج ــه ه دفاعی
کــه  گفــت  می تــوان  مــورد  ایــن  در   -
ــد،  ــادار بودی ــا وف ــون صریح ــص قان ــه ن ــه ب ــما ن ش
ــه صــورت  ــه برطــرف کــردن مــورد ب ــدام ب ــه اق و ن
ــما  ــر ش ــه نظ ــد، ب ــرده ای ــز ک ــالمت آمی ــا مس کام
ــود؟ ــم نمی ش ــوء تفاه ــه س ــر ب ــه، منج ــن روی همی

ایــن رونــد مطابــق نــص قانــون اســت.کمیته 
ناظــر کســب اطــالع می کنــد تــا بتوانــد 
ــی  ــد. توضیح ــاذ کن ــری اتخ ــم دقیق ت تصمی
ــن  ــر روی رای و هم چنی ــد ب ــه می ده ــرد ارائ ــه ف ک
تاثیــر  قطعــا   ۴0 مــاده  تنبیهــی  مــوارد  انتخــاب 
دانشــجویی  نشــریات  در  این کــه  کمــا  می گــذارد، 
بــا توجــه بــه غیرحرفــه ای بــودن، اشــتباهاتی رخ 
تفــاوت  ناظــر  کمیتــه  مــوارد  ایــن  در  و  می دهــد 

ــت.  ــد گذاش خواه
ــار آن  ــما از انتش ــم ش ــریه قل ــورد نش ــس در م - پ
ــات  ــه توضیح ــت ارائ ــرده و درخواس ــری نک جلوگی

ــد؟  نمودی
ــم  ــریه تصمی ــه نش ــاس دفاعی ــر اس ــه و ب بل
ــاده ۴0،  ــد 5 و 6 م ــد. بن ــه ش ــی گرفت نهای
بــه  مدیرمســئول،  محرومیــت  بــر  مبنــی 
ــود  ــرا نب ــل اج ــئول قاب ــدن مدیرمس ــوض ش ــت ع عل

نداشــته باشــم در صــورت پرســیدن چنیــن ســوالی، چــون 
ــد  اساســا هیــچ کــس از مجــازات شــدن خوشــش نمی آی
رای بــه نادرســتی حکــم مــی دادم. بــا این کــه کار جالبــی 
ــه، مــن هــم قبــول  ــود. بل ــی توضیحــات ناقــص ب ــود ول ب
ــورت  ــر ص ــر و بهت ــازی زودت ــر شفاف س ــد اگ دارم رون

ــی دارد. ــرات مثبت ــا تاثی ــرد، حتم بگی
ــوزه  ــال در ح ــجویان فع ــف دانش ــه ضع ــه ب ــا توج - ب
ــریات  ــر نش ــر ب ــه ناظ ــه آیین نام ــبت ب ــریات نس نش
ــوز  ــذ مج ــای اخ ــه کارگاه ه ــا ب ــا اکتف ــجویی، آی دانش
کافــی اســت یــا بایــد بــه دنبــال راه هــای دیگــری بــود؟

گفت و گــوی  جهــت  نشســت هایی  اگــر 
ــت  ــر جه ــه ناظ ــا اعضــای کمیت دانشــجویان ب
ــن نامــه ای برگــزار شــود،  ــع ابهام هــای آیی رف
ــه  ــد ب ــده باشــد و نبای ــه کمک کنن ــن قضی ــد در ای می توان
شــیوه کارگاهــی اکتفــا کــرد. از ســوی دیگــر دانشــجویان 
ــن  ــوند در ای ــی ش ــریات م ــوزه نش ــی وارد ح ــم وقت ه
ــوط  ــوازم مرب ــد ل ــد و بای ــئولیت هایی دارن ــوص مس خص
ــک دســتور العمــل اســت  ــن آن ی ــم تری ــه مه ــه آن ک ب
را بــه خوبــی مطالعــه کننــد و در صــورت داشــتن ابهــام 
ــه از  ــن این ک ــد. ضم ــوال کنن ــر س ــورد نظ ــع م از مرج
ــهم  ــد. س ــد ش ــع خواهن ــز مطل ــود نی ــی خ ــوق قانون حق
ــت.  ــکار اس ــل ان ــوص غیرقاب ــن خص ــم در ای ــجو ه دانش
هرچنــد مــا هــم از پتانســیل خــود جهــت اطــالع رســانی 

اســتفاده می کنیــم. 
ــرات  ــات و تذک ــی تنبیه ــده وقت ــر بن ــه نظ ب
ــل  ــداد و تعام ــن رخ ــده، ای ــده ش ــف دی خفی
ــر  ــدی آموزشــی اســت. اگ ــون آن فرآین پیرام
بنــده و شــما، اعضــای نشــریه، جامعــه نشــریات دانشــگاه 
و دانشــجویان، پــس از ایــن ماجــرا دقیــق شــده باشــند و 
نکتــه ای را درک کــرده باشــند و در شــماره بعــدی خــود، 
بــه کار گرفتــه باشــند یعنــی یــک آمــوزش عملــی خیلــی 
ــه  ــن زمین ــم در ای ــات ه ــت. تنبیه ــوب رخ داده اس خ
ــی  ــاه، یعن ــم دو م ــی گویی ــی م ــف اســت، وقت ــی خفی خیل
ــر  ــد منتش ــد می توانن ــل از عی ــود را قب ــدی خ ــماره بع ش

ــد. کنن
ناظــر، بررســی محتوایــی  اقــدام جدیــد کمیتــه   -
ــه اســت  ــن نام ــاده 6 آیی ــد 5 م ــر بن ــر ب نشــریات ناظ
کــه بــه نظــر نمــی رســد  روح قانــون، رســیدن بــه یــک 
ــه  ــا در کمیت ــه عم ــری ک ــد. ام ــی باش ــدف انضباط ه
ناظــر دانشــگاه فردوســی حداقــل در مــورد چنــد 
نشــریه در حــال وقــوع اســت. نظــر شــما در ایــن بــاره 

ــت؟ چیس
فــارغ از بنــد قانونــی مــورد اشــاره شــما، 
بــر  ناظــر  مرکــزی  شــورای  از  نامــه  دو 
نشــریات مبنــی بــر ضــرورت پایــش نشــریات 
دانشــجویی و رســیدگی جــدی بــه تخلفــات در ایــن 
حــوزه موجــود اســت کــه خواســتار ارســال گزارشــات در 
ایــن خصــوص شــده اســت. یعنــی کمیتــه را موظــف بــه 

ــت. ــرده اس ــات ک ــزارش تخلف ــش و گ ــد، پای رص
- یعنــی بــه نظــر شــما آیــا می تــوان در جلســات 
ــی  ــگاه را بررس ــال دانش ــریه فع ــام 84 نش ــه تم ماهیان
کــرد؟ چــون عمــا چنیــن اتفاقــی امــکان پذیــر نیســت 
ــریاتی  ــق نش ــدن ح ــع ش ــای ضای ــه معن ــع ب و در واق
ــورد  ــاه م ــر م ــتند و ه ــن هس ــر ذره بی ــه زی ــت ک اس

ــد. ــی گیرن ــرار م ــی ق بررس
مســتقیم  مســئولیت  کــه  کســانی  بــرای 
ــده  ــود و خوان ــال می ش ــریات ارس ــد، نش دارن
می شــود. نمی تــوان گفــت کــه بــه طــور 
ــن  ــود. ممک ــورق می ش ــی ت ــد، ول ــا ص ــر ت ــق و صف دقی
ــم  ــه کنی ــر مطالع ــی را دقیق ت ــا، مطلب ــت از بازخورده اس
و اگــر تشــخیص دهیــم، در کمیتــه مطــرح می کنیــم کــه 
ــدودی از  ــداد مح ــد و تع ــر می دهن ــه نظ ــا هم در آن ج
بررســی هــا منجــر بــه تذکــر بــه نشــریه مذکــور و ادای 

می شــود. توضیحــات 
ــر  ــه ناظ ــی در کمیت ــرح مطلب ــر ط ــد ه ببینی
بــه منزلــه دادن حکــم نیســت. بــا توجــه 
ــه مطــرح شــد،  ــه بحــث رصــد و پایشــی ک ب
ــه  ــای کمیت ــط اعض ــد توس ــریات بای ــدوم نش ــی رن بررس

ــود. ــام ش انج
- بــا توجــه بــه رســالت جشــنواره نشــریات دانشــجویی 
ــا نشــریات  ــه پیشــرفت و ارتق کــه ترغیــب و تشــویق ب
داوری هــا  نتایــج  طبیعتــا  و  می باشــد،  دانشــجویی 
ــد،  ــا می کن ــدف ایف ــن ه ــر مســتقیمی در کســب ای تاثی
ــزاری  ــل از برگ ــر در بررســی آرا، قب ــه ناظ ــش کمیت نق

ــت؟  ــنواره چیس جش
ــن موضــوع  ــه ناظــر ای در شــرح وظایــف کمیت
ــریات در  ــت از نش ــت. حمای ــده اس ــان نش بی
حــد مقــدورات بــه هــر شــیوه و رویــه ای، بــر 
عهــده معاونــت فرهنگــی اســت. ایــن حمایــت مــدون شــده 
و در قالــب جشــنواره و فضــای رقابتــی صــورت می گیــرد. 



دکتر حمیده توسلی: مردم به رسانه ها اعتمادشان را از دست داده اند

نیمه اول بهمن 595

دکتــر حمیــده توســلی، جامعه شــناس شــهری در تحلیــل واکنــش مــردم بعــد از فاجعــه پالســکو می گویــد: نمونه هــای مشــابه حادثــه 
پالســکو را پیــش از ایــن نیــز داشــته ایم. همانطــور کــه در زمــان جنــگ، زلزله هــا و ســیل های شــدید بــا یــک نوع وفــاق اجتماعــی مواجه 
شــدیدم و دیدیــدم کــه چطــور از مــال و جانشــان می گذرنــد تــا بــه دیگــران کمــک کننــد. او با تاکیــد بر لــزوم توجه بــه همراهــی مردم 
در فاجعــه پالســکو و تالششــان بــرای انجــام کمــک، می گویــد: دیدیــم کــه مردم بــدون این کــه از جایــی دســتور بگیرند یا تبلیغــی برای 
کمــک انجــام شــود، بــه مراکــز اهــدای خون رفتنــد تا کمکــی را کــه می توانند انجــام دهنــد. او دربــاره حضور مــردم در هنــگام فروریختن 
ســاختمان پالســکو و متفــرق نشــدن آنهــا حتــی بعــد از اعــالم نیروهــای امــدادی معتقــد اســت: مســاله را باید اینطــور دید که بخشــی از 
ایــن حضــور طبیعــی اســت و در همه جــای دنیــا اتفــاق می افتــد چــون یــک حادثــه ناگهانــی مــردم را شــوکه می کنــد و آنهــا می خواهنــد 
برونــد ببیننــد چــه شــده اســت؛ امــا مســاله ایــن اســت که مــردم مــا آمــوزش ندیده اند کــه در شــرایط بحرانــی باید چــه کار کننــد، فضا 
را چگونــه بــرای حضــور و امدادرســانی تخلیــه کننــد. ایــن جامعه شــناس افــزود: گفتــه می شــود چــرا مردم بــا این همــه توصیــه، در خانه 
نماندنــد و اخبــار را از طریــق رســانه ها دنبــال نکردنــد؟ موضــوع اینجاســت کــه آنهــا در طــول این ســال ها بــه رســانه ها اعتمادشــان را از 

دســت داده انــد و بــرای دریافتــن اخبــار بــدون حــذف و سانســور، می خواهنــد خودشــان در دل ماجرا حضور داشــته باشــند. نگاه ویژه

موبایلت را زمین بگذار!

دکتر سروش دباغ در گفتگوی اختصاصی با وقایع اتفاقیه:

معضــل ارائــه بفرماییــد.
- مــن پــس از حادثــه تلــخ و تاثربرانگیــز پالســکو 
ــال تلگرامــی خــود منتشــر کــردم  متنــی را هــم در کان
ــی  ــخ توضیحات ــه تل ــن حادث ــاره ای ــردم درب ــعی ک و س
ــادت و  ــجاعت و رش ــد ش ــی بای ــم. از حیث ــه بده ارائ
کــرد  تمجیــد  و  برکشــید  را  آتشنشــانان  فــداکاری 
و از حیــث دیگــری بایــد به هــوش بــود کــه قصــه 
کوررنگــی اخالقــی مبــادا مــا را در چنبــره خــود احاطــه 
ــزاع  ــر ن ــر ب ــش، ناظ ــال پی ــا 7 س ــدودا 6 ی ــد. ح کن
ــاد تهــران رخ داده  خونینــی کــه در میــدان ســعادت آب
بــود و مــردم مشــغول گرفتــن عکــس و فیلــم بودنــد از 
ــه  ــی جهــت ایضــاح آنچــه ک ــی اخالق اصطــالح کوررنگ
ــاب  ــدا در کت ــر را ابت ــن تعبی ــردم. ای ــره ب روی داد، به
 moral vision دیویــد مــک ناوتــن، تحــت عنــوان
 ،moral blindness نــگاه اخالقــی( دیــدم و اصطــالح(
کــوری یــا کوررنگــی اخالقــی را بــر آن اســاس در 
ــد در  ــردم. ببینی ــتفاده ک ــاختم و اس ــی برس ــان فارس زب
حالــت کوررنگــی، فــرد نســبت بــه رنــگ هــای مختلــف، 
ــیت زدایی  ــا حساس ــد ی ــان می ده ــان نش ــش یکس واکن
ــد کــه  ــخیص نمی ده ــد و تش ــی نمی کن ــود. فرق می ش
ــا رنــگ زرد چیســت،  ــی المثــل ب ــی ف ــاوت رنــگ آب تف
تشــخیص  کــه  کوررنگی؛کســی  می گوینــد  ایــن  بــه 
نمی دهــد و قــدرت تمیــز رنگ هــای مختلــف را بــه 
ــود  ــم وج ــه در چش ــی ک ــکالت فیزیولوژیک ــبب مش س
ــن  ــر همی ــد. ب ــخیص ده ــد تش ــفانه نمی توان دارد متاس
ــی  ــالح کوررنگ ــوان اصط ــالق می ت ــیاق، در وادی اخ س
ــگ  ــرد کوررن ــه ف ــح داد ک ــاخت و توضی ــی را س اخالق
االهــم  و  شــده  کمینــه  اخالقــی اش  حساســیت های 
مــا  مثــال  در  نمی شــود.  دیــده  او  کار  در  فی المهــم 
نحــن فیــه، اگــر گرفتــن عکس هــای ســلفی مانــع تــردد 
خودروهــای امــدادی شــده کــه ظاهــرا تــا حــدودی ایــن 
ــت.  ــی اس ــی اخالق ــان کوررنگ ــن هم ــاده، ای ــاق افت اتف
ــاز  ــد راه را ب ــن بای ــه م ــن ک ــخیص ای ــدم تش ــی ع یعن
ــن  ــی در ای ــن اهمیت ــن م ــم گرفت ــا فیل ــم و عکــس ی بکن
ــی  ــی، عرضــی و طفیل ــال تبع ــری کام ــدارد و ام ــه ن میان
اســت. در این جاســت کــه حساســیت زدایی اخالقــی 
و  حساســیت  آن  نمی توانــد  فــرد  و  می دهــد  رخ 
تشــخیص اخالقــی کــه مــا بــه آن در جامعــه نیازمندیــم 
ــی کــه  ــم از راهکارهای تشــخیص دهــد. مــن فکــر می کن
ــن آن  ــت، مهم تری ــه کار بس ــوان ب ــاب می ت ــن ب در ای
همــان آمــوزش اســت و کمــک کــردن بــه ایــن امــر در 
ــه  ــگ جامع ــه در فرهن ــه ای ک ــه گون ــه، ب ــای جامع فض
بــه صــورت حداکثــری پخــش شــود. فی المثــل از 
ــی  ــا کارهای ــود و ی ــاخته می ش ــه س ــی ک ــق فیلم های طری
دیگــر در عرصــه عمومــی نظیــر شــعر، رمــان. در واقــع 
ــنیداری  ــری و ش ــانه های تصوی ــر و رس ــده هن کل پدی
بســازند.  فرهنــگ  و  کننــد  نقش آفرینــی  می تواننــد 
کــه  راه هایــی  طریــق  از  فرهنگ ســازی  ایــن  اگــر 
ــدوار  ــوان امی ــت می ت ــرد آنوق ــورت بگی ــمردم ص برش
ــه شــود.  ــی کمین ــه قصــه حساســیت زدایی اخالق ــود ک ب
ــم  ــون عال ــدد، چ ــت بربن ــان رخ ــم از می ــه نمی گوی البت
ــانی  ــم انس ــه در عال ــور همیش ــن ام ــت و ای ــانی اس انس
ــم و  ــمان را می کنی ــام تالش ــا تم ــود. م ــی ش ــده م دی
ــی بشــود. مــن فکــر  ــن امــور حداقل ــد بکنیــم کــه ای بای
ــانه های  ــان و رس ــوم رم ــینما، مدی ــوم س ــم مدی می کن
ــه  ــی ک ــات و مختصات ــه خصوصی ــه ب ــا توج ــی ب عموم
مطلوبــی  نقش آفرینــی  می تواننــد  دارد  مــا  جامعــه 
ــه  ــراد را ب ــد اف ــوزش می توان ــال آم ــر ح ــه ه ــد. ب کنن
ــن  ــح ای ــل را، قب ــن عم ــح ای ــه قب ــاند ک ــتانه ای برس آس

حساســیت زدایــی را ببیننــد و بــا دیــدن آن کنش هــای 
ــی در  ــامان ببخشــند و دخــل و تصرف ــان را س اخالقی ش
آن پدیــد بیاورنــد. ایــن هــم بــه اصطــالح یــک فرآینــد 
ــام  ــه آن اهتم ــد ب ــت و بای ــوده اس on going و گش
ورزیــد تــا انشــاهلل حداقلــی شــود. نبایدگفــت یــک بــار 
ــد ناامیــد  ــم تمــام شــد و در عیــن حــال هــم نبای کردی
شــد، کار را بایــد پیــش بــرد کــه راه خــود بگویــدت کــه 
ــیت های  ــردن حساس ــاد ک ــر ایج ــت. ام ــد رف ــون بای چ
اخالقــی و آســتانه شــهودهای اخالقــی را پاییــن آوردن 
ــپری  ــذار را س ــه دوران گ ــا ک ــل م ــه ای مث در جامع
ــا  ــن معن ــه ای ــارت دیگــر ب ــه عب می کنــد مهــم اســت ب
ــه  ــی موج ــهودهای اخالق ــد ش ــخص بتوان ــه ش ــت ک اس
ــه ایــن امــر  ــه کنــد. بنابرایــن اهتمــام ب را ســریعا تجرب
ــش  ــرد و آن را پی ــرار بگی ــا ق ــتور کار م ــد در دس بای

ــم. ببری
- ســوال دوم پیرامــون رابطــه اخــاق و حقــوق اســت. 
شــاید بســیاری از افــراد نداننــد امــا در جوامــع غربــی 
ــوی  ــرای ق ــت اج ــی ضمان ــول اخاق ــاره ای از اص پ
حقوقــی دارنــد. بــه عنــوان مثــال در ایالــت کالیفرنیــا 
قانونــی بــه ایــن شــرح وجــود دارد کــه اگــر زمانیکــه 
ــدد و افــراد جامعــه  ــه وقــوع بپیون ــی در شــهر ب بحران
در محــل حاضــر و مزاحــم یــا مانــع خدمــات رســانی 
آتــش  مثال:امدادگــران؛  )بــرای  اصلــی  نیروهــای 
نشــانان؛ پلیــس و غیــره( شــوند، دســتگیر مــی شــوند 
ــدی  ــه ی نق ــاوه جریم ــدان بع ــا 5 ســال زن و از دو ت
هنگفتــی خواهنــد شــد! ایــن مــی شــود کــه در شــهر 
وقتــی صــدای آژیــر ماشــین پلیــس یــا آتــش نشــانی 
ــدون آنکــه  ــه ب ــی شــود؛ هم ــد م ــس بلن ــا آمبوالن و ی
ــه  ــت کــرده باشــند خــود را موظــف ب ماشــین را روی
ــد. از منظــر شــما اصــوال  ــی دانن ــاز کــردن مســیر م ب
چــه رابطــه ای میــان اخــاق و حقــوق در جامعــه 
بایــد وجــود داشــته باشــد و آیــا الگوبــرداری از 
ــا  ــه م ــا در جامع ــور آی ــداق مذک ــر مص ــدی نظی مت

ــد؟ ــا باش ــد رهگش می توان
ــه  ــت ک ــرار اس ــن ق ــوق از ای ــالق و حق ــه اخ - رابط
زندگــی  کننــده  اخالقیــات کــه ضمانــت  مینیمــوم 
ــب  ــت در قال ــده اس ــکوفا کنن ــا و ش ــانی و رهگش انس
اخــالق  مینیمــوم  قانــون  می گیــرد.  قــرار  قانــون 
اســت. دربــاره مثالــی کــه شــما زدیــد، البــد تشــخیص 
کســانی کــه در کار قانون گــذاری ایالــت کالیفرنیــا 
ــر شــکل  ــه اگ ــن قضی ــه ای ــوده اســت ک ــن ب ــد ای بودن
ــانی در  ــط انس ــبات و رواب ــد، مناس ــدا کن ــی پی قانون
ــر آن را در  ــن خاط ــه همی ــود و ب ــر می ش ــهر روان ت ش
ــق  ــه مصادی ــن اســت ک ــد. تصــورم ای ــرده ان ــون ب قان
ایــن امــر مــی توانــد از جامعــه ای بــه جامعــه ای 
ُــب ایــده و مســاله  ــه هــر حــال ل دیگــر تغییــر کنــد. ب
ــون  ــالق در قان ــوم اخ ــه مینیم ــت ک ــرار اس ــن ق از ای
ــود.  ــپرده می ش ــهروندان س ــه ش ــه آن ب ــی رود و بقی م
ــد  ــی نبای ــر کس ــت س ــه پش ــن ک ــل ای ــد فی المث ببینی
بــد گفــت و یــا نبایــد دروغ گفــت، اینهــا لزومــا ســبقه 
قانونــی نــدارد، بلــه اگــر در یــک دادگاه ســوگند دروغ 
ــد در  ــرض کنی ــوید. ف ــی می ش ــب قضای ــد تعقی بخوری
ــما دروغ  ــا کاری، ش ــتانه و ی ــط دوس ــبات و رواب مناس
ــون  ــد، قان ــت بزنی ــا تهم ــد و ی ــی کنی ــد، بدگوی بگویی
ســراغ شــما نخواهــد آمــد و در قانــون گنجانــده 
ــون  ــات را در قان ــام اخالقی ــود تم نشــده اســت. نمی ش
ــش  ــوام بخ ــه ق ــات ک ــی از اخالقی ــا بخش ــد. ام گنجان
ــد،  ــزان نباش ــر آن می ــی اگ ــت، یعن ــه اس ــم جامع نظ
ــد  ــنگ بن ــنگ روی س ــورد و س ــم می خ ــه ه ــه ب جامع

ــی  ــه راحت ــا ب ــا در تصمیم گیری ه ــازی آنه ــد س متقاع
ــت  ــور اس ــل تص ــی قاب ــه راحت ــرد. ب ــورت می پذی ص
ــاس  ــف حس ــئولیت و وظای ــن مس ــده گرفت ــر عه ــه ب ک
و اثرگــذار، توســط افــرادی کــه فاقــد ویژگی هــای 
برخواهــد  در  را  پیامدهایــی  چــه  باشــند  مذکــور 
فکوهی)اســتاد جامعه شناســی  ناصــر  دکتــر  داشــت. 
حادثــه  پیرامــون  یادداشــتی  در  تهــران(  دانشــگاه 
پالســکو، بــه اهمیــت درک شــهر و کالنشــهر بــه 
ــردازد.  ــهری می پ ــران ش ــات درک بح ــوان ملزوم عن
وی اضافــه می کنــد: »بایــد فهمیــد کــه جمع شــدن 
میلیــون هــا انســان در فواصــل فیزیکــی بســیار انــدک 
ــن  ــه کوچک تری ــی دارد ک ــام های ــه نظ ــاز ب ــم نی ــا ه ب
ــا  ــا، کنش ه ــف آنه ــا، عواط ــای آنه ــرکات و رفتاره ح
نظــر  و در  پیش بینــی کنــد  را  آنهــا  واکنش هــای  و 
ــد.  ــت بده ــود دخال ــی خ ــام مدیریت ــرد و در نظ بگی
ــم اداره  ــهر، توه ــه کالنش ــیدن ب ــیوه اندیش ــن ش بدتری
آن بر اســاس نظام هــای آمریــت ســخت و انعطــاف 
ــر اســاس یــک سیســتم پلیســی  ــر اســت. یعنــی ب ناپذی
ــرای  ــم و ضــروری ب ــای مه ــس از نهاده ــی. پلی و امنیت
ــرای  ــوص ب ــه خص ــود، ب ــوب می ش ــهری محس ــر ش ه
کالنشــهرها کــه در آنهــا جرائــم خواســته یــا ناخواســته 
ــه  ــت ک ــس نیس ــا پلی ــتند. ام ــراوان هس ــترده و ف گس
ــاورد.  ــق در بی ــه تحق ــهر را ب ــت کالنش ــد مدیری بتوان
ــی  ــت محل ــد در حکوم ــا بای ــهری عمدت ــت ش مدیری
ــرای  )یعنــی شــهرداری( متمرکــر باشــد و شــهرداری ب
آنکــه بتوانــد کار خــود را بــه خوبــی انجــام دهــد، بایــد 
دارای هــم اراده واقعــی بــرای مقابلــه بــا بحــران باشــد 
و هــم از بحران زایــی خواســته یــا ناخواســته جلوگیــری 
ــته  ــن کار را داش ــرای ای ــای الزم ب ــم ابزاره ــد و ه کن
ــه پالســکو  ــر حادث ــه منظــور واکاوی دقیــق ت باشــد.« ب
ــاوت  ــاد متف ــی آن از ابع ــه بررس ــماره، ب ــن ش در ای
پرداختیــم.  در ادامــه طــی مصاحبــه ای اختصاصــی 
بــا دکتــر ســروش دباغ)دکتــرای فلســفه  اخالق بــا 
ــتان( دو  ــک انگلس ــگاه واروی ــی از دانش ــش تحلیل گرای
ــه  ــهروندان در حادث ــل ش ــون  عکس العم ــش پیرام پرس
ــات  ــاحت ثب ــون در س ــش قان ــگاه و نق ــکو و جای پالس
اخالقــی را مطــرح کــرده ایــم کــه بــا هــم می خوانیــم.

 : حبه پیش مصا
»فیلســوف زمانــه«؛ عنوانــی اســت کــه بــه نظــر 
ــد.  ــاله باش ــاغ 42 س ــروش دب ــده س ــد برازن می رس
فیلســوف زمانــه از آن حیــث کــه بــه اقتضــای زمانــه 
ــای روز  ــد فیلم ه ــد، از نق ــان می کن ــد و بی می اندیش
ــا مخاطبانــش در فضــای  ــا ارتبــاط مســتمر ب گرفتــه ت
ــات آکادمیــک خــود  ــاغ تحصی مجــازی. ســروش دب
ــوم  ــگاه عل ــازی در دانش ــته داروس ــدا در رش را ابت
پزشــکی تهــران آغــاز کــرد. پــس از کســب مــدرک 
ــد  ــال بع ــت. دو س ــربازی رف ــت س ــه خدم ــرا ب دکت
ــل  ــواده ای اه ــه در خان ــا ک ــت از آن ج ــی برگش وقت
فکــر رشــد یافتــه بــود، گویــا رشــته دانشــگاهی 
ذهنــی خــود  هــای  پاســخ گوی دغدغــه  را  خــود 
ــرد)1381(  ــرت ک ــتان هج ــه انگلس ــذا ب ــت ل ندانس
تحصیــل  ادامــه  اخــاق«  »فلســفه  رشــته  در  تــا 
دهــد. دکتــرای خــود را کــه گرفــت بــه ایــران 
ــد  ــی از او نش ــتقبال گرم ــدان اس ــا چن ــت ام بازگش
و کرســی های دانشــگاه های سراســری از او دریــغ 
ــوم انســانی  ــگان عل ــر نخب ــج در براب ــری رای شــد؛ ام
ــوی  ــاره در آن س ــروز دوب ــته. وی ام ــگ برگش از فرن
ــت دکترا  ــع پس ــت و در مقط ــو کاناداس ــا در تورنت دنی
ــا  ــی ب ــاط تنگاتگ ــا ارتب ــت ام ــل اس ــغول تحصی مش
تمامــی جهــان دارد. درهــای  مخاطبــان خــود در 
ــت داران  ــی دوس ــه روی تمام ــی او ب ــال تلگرام کان
علــوم انســانی بــاز اســت و گاه و بــی گاه بــه ســواالت 
ــه  ــد. مصاحب ــفاف می ده ــخ های ش ــفاف وارده پاس ش
ــرام رخ داد.  ــی تلگ ــده دوران یعن ــق پدی ــا از طری م
ســروش دبــاغ ســواالت مــا را علی رغــم مشــغله 

ــخ داد. ــی پاس ــورت صوت ــه ص ــراوان ب ف
ــه  ــه ک ــن قضی ــارغ از مت ــکو ف ــخ پاس ــه تل - حادث
حادثــه  ایــن  مســببین  پیرامــون  مجزایــی  بحــث 
داشــت  نیــز  پررنگــی  می طلبد،حواشــی  دلخــراش 
کــه مهم تریــن آن واکنــش تامل برانگیــز تعــدادی 
عــده ای  بــود.  حادثــه  حیــن  در  هموطنانمــان  از 
ــا  ــد و ب ــرده بودن ــاال ب ــود را ب ــای خ ــه دوربین ه ک
ــد  ــلفی می گرفتن ــس س ــه عک ــش گرفت ــاختمان آت س
و بعضــا در تــردد خودروهــای امــدادی خلــل ایجــاد 
می کردنــد. شــما چنــد ســال پیــش در مقالــه ای 
خطــرات »کوررنگــی اخاقــی« در جامعــه ایرانــی 
را متذکــر شــدید. لطفــا کمــی در مــورد پدیــده 
زمینــه  و  ایرانــی  جامعــه  در  اخاقــی  کوررنگــی 
ســپس  بگوییــد.  برایمــان  آن  شــکل گیری  هــای 
ــن  ــان ای ــای پیشــنهادی خــود را جهــت درم راهکاره

نخواهــد شــد. مثــال دزدی کــردن اخالقــا هــم ناپســند 
پیــدا  هــم  حقوقــی  ســویه  حــال  عیــن  در  اســت، 
ــد را مجــازات  ــه دزدی می کن ــرده اســت و کســی ک ک
ــی  ــبقه حقوق ــات س ــی از اخالقی ــس بخش ــد. پ می کنن
ــر. آن  ــم خی ــی ه ــد و بخش ــدا می کن ــم پی ــی ه و قانون
چیــزی کــه ســبقه حقوقــی پیــدا می کنــد حداقــل 
ــال  ــه قب ــم چنانچ ــا ه ــه م ــت. در جامع ــات اس اخالقی
ــرد  ــورت گی ــازی ص ــگ س ــد فرهن ــردم بای ــد ک تاکی
ــردد و  ــاری گ ــاری و س ــتر ج ــات بیش ــدا اخالقی و ابت
ــی کــه شــما زدیــد توســعا  در عیــن حــال، از ایــن مثال
ــی آن  ــرد، یعن ــرداری ک ــو ب ــود الگ ــم می ش ــرض کن ع
ــبات و  ــش مناس ــوام بخ ــه ق ــات را ک ــی از اخالقی بخش
ــون  ــت در قان ــه اس ــی در جامع ــانی و مدن ــط انس رواب
و حقــوق تعریــف کنیــم. مابقــی هــم خیــر، چــون 
چنــدان شــدنی نیســت، بلکــه بایــد فرهنگ ســازی 
کنیــم. مثــال فــرض کنیــد رعایــت کــردن حقــوق 
ــی از آن را  ــردن، بخش ــی ک ــام رانندگ ــران در مق دیگ
ــم  ــی از آن ه ــا بخش ــرد ام ــی گی ــده م ــر عه ــون ب قان
فرهنــگ ســازی اســت کــه مــا یــاد بگیریــم بــه حقــوق 
ــی کــه  ــا جای ــم ت ــرام بگذاری ــکان احت دیگــران حتی االم
ــرعت  ــر س ــم. اگ ــی کنی ــوط رانندگ ــن خط ــود بی می ش
ــی  ــا بخش ــویم ام ــه می ش ــرود جریم ــر ب ــدی باالت از ح
ــه  ــن ب ــه متضم ــت ک ــی اس ــان اخالقیات ــم، هم از آن ه
شــهروندی  حقــوق  و  پرایوســی  شــناختن  رســمیت 
ــی  ــوان بخش ــه عن ــر ب ــر اگ ــن ام ــت. ای ــران اس دیگ
از اخالقیاتــی کــه زندگــی اجتماعــی مبتنــی بــر آن 
ــا  ــار م ــیند، کار و ب ــا بنش ــان م ــی رود در ج ــش م پی
ــزان  ــر می ــا ب ــه م ــه ک ــر چ ــر ه ــود. اگ ــر می ش روان ت
ــی را  ــا زندگ ــدد آنه ــه م ــود ب ــه می ش ــی ک اخالقیات
ــدل  ــه ب ــا در ادام ــم و خصوص ــید، بیفزایی ــامان بخش س
ــر  ــه ه ــود. ب ــی ش ــار م ــا ب ــار م ــود، ب ــگ ش ــه فرهن ب
ــد، مــی شــود  ــال زدی حــال، همــان طــور کــه شــما مث
ــت  ــه ضمان ــی ک ــددی زد، آن بخش ــای متع ــال ه مث
می شــود  باعــث  و  اســت  جامعــه  ســالمت  کننــده 
شــهروندان در امنیــت زندگــی کننــد، قطعــا بایــد 
ــده  ــد. بن ــدا کنن ــی پی ــه حقوق ــرود و وج ــوق ب ــه حق ب
ــری  ــی اواخ ــران نیســتم ول ــه ای ــالی اســت ک شــش س
ــی در  ــد ایمن ــبختانه قصــه کمربن ــودم، خوش ــه ب ــم ک ه
حیــن رانندگــی، دســت کــم در شــهرهای بــزرگ بــدل 
ــرای  ــه ب ــت، البت ــده اس ــا ش ــگ م ــی از فرهن ــه بخش ب
آن جریمــه هــم گذاشــته بودنــد ولــی ایــن رفتــه رفتــه 
ــوارد  ــن م ــه فرهنــگ شــود. شــبیه ای ــدل ب ــد ب می توان
ــن در  ــم گرفت ــا فیل ــن و ی ــلفی گرفت ــس س ــل عک مث
ــی، هــم برایــش جریمــه گذاشــته شــود و  مــوارد بحران
ــبختانه  ــود، خوش ــل ش ــان تبدی ــه فرهنگم ــج ب ــه تدری ب
ــر  ــم دارد، کمت ــی ه ــاده قانون ــه م ــن ک ــا ای ــاید ب ش
احتیــاج بــه اســتفاده از آن باشــد. رابطــه میــان اخــالق 
ــک  ــویه و دیالکتی ــی و دوس ــر تعامل ــک ام ــوق، ی و حق
اســت و ارتبــاط وســیعی بــا فرهنگســازی دارد. و چنــان 
ــوق  ــوان در حق ــف را می ت ــردم، آن ک ــرض ک ــه ع ک
بــرد، شــاید کــه تبدیــل بــه بخشــی از فرهنــگ عمومــی 
ــه  ــه ب ــا توج ــیند. ب ــهروندان بنش ــان ش ــود و در ج ش
ــد،  ــی زده ش ــد ایمن ــه کمربن ــه در زمین ــی ک مثال های
امــا فکــر می کنــم دســت کــم، تــا حــدودی ایــن طــرح، 
ــی  ــه بخش ــدل ب ــته ب ــه توانس ــت ک ــه اس ــق یافت توفی
از  از فرهنــگ عمومــی جامعه مــان شــود. می شــود 
محمــل و حربــه قانــون هــم اســتفاده کــرد و ایــن 
ــا فرهنــگ عمومــی از  ــرد ت رابطــه دوســویه را پیــش ب

ــش رود. ــود و پی ــت ش ــث تقوی ــن حی ای

قانــــــــــــــــــــــــــــــــــون
مینیمــوم اخــالق
اســـــــــــــــــــــــــــــــــــت
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ــه پالســکو  ــر ناصــر فکوهــی، اســتاد جامعــه شناســی دانشــگاه تهــران در بخشــی از تحلیــل مبســوط خــود پیرامــون حادث دکت
نوشــت:» مــا در ســطح شــهروندی خــود نیــز دچــار مشــکل هســتیم. رفتارهــای بســیا ر احساســاتی وگاه حقیقتــا ســودجویانه ، 
نمایشــی، و بــازی بــا حــوادث بــرای ســرگرمی روی شــبکه هــای اجتماعــی، رفتارهایــی بــه شــدت رایــج هســتند کــه همــه مــا 
آنهــا را در جریــان تصــادف هــای جــاده ای و ایــن گونــه حــوادث آتــش ســوزی بارهــا وبارهــا دیــده ایــم. آدم هایــی کــه بــا 
ازدحــام مایلنــد »لحظــه هــا را ثبــت کننــد« و آنهــا را بالفاصلــه روی شــبکه اجتماعــی قــرار دهنــد . کســانی کــه گاه صادقانــه 
مایــل هســتند کمــک کننــد، امــا راه و روش هــای ایــن کار را نمــی داننــد و بــه خصــوص در زلزلــه هــا خــود از عامــل گســترش 
و تشــدید ریــزش هــای زمیــن و قربانــی شــدن افــرادی مــی شــوند کــه اگــر آنهــا حضــور نداشــتند، شــاید امــکان نجاتشــان 
وجــود داشــت. ایــن امــر را در حادثــه پالســکو نیــز بــه صــورت مکــرر دیدیــم کــه یکــی از موانــع کار آتــش نشــانان حضــور 
گســترده مــردم و تمایــل آنهــا بــه دخالــت بــود. و از همیــن جــا مــی توانیــم بــاز بــه نتیجــه گیــری مهــم دیگــری برســیم کــه 
در کنــار تقویــت نهادهــای شــهری و مبــارزه بــا فســاد و عــدم کارآیــی در نظــام هــای شــهری، بایــد بــر آن تاکیــد کــرد و آن 

ضــرورت ایجــاد هســته هــا و انجمــن هــای مــردم نهــاد بــرای مقابلــه بــا بحــران اســت.«

تبدیــل مــی شــود کــه تمــام جنبــه هــای زندگــی انســان را در 
برمــی گیــرد و حتــی دغدغــه هــای آن را خلــق مــی کنــد. بــه 
همیــن ســبب اســت کــه از هایدگــر مــی خوانیــم: اگــر تکنولوژی 
را امــری خنثــی ببینیــم، بــه بدترین نحو تســلیم آن خواهیم شــد. 
بــا ذکــر ایــن مقدمــه ی نظــری حــال از دو منظر)برداشــت رایج و 
مثبــت نگــر به تکنولــوژی و برداشــت انتقادی بــه آن( به بررســی 
رفتــار افــرادی خواهــم پرداخــت کــه در صحنه ی پالســکو حاضر 
و بــا موبایــل خــود بــه عکــس و فیلــم بــرداری و انتشــارش در 

فضــای مجــازی مشــغول بودند. 
برداشت اول: هر موبایل یک شهروند-خبرنگار!

ــون  ــی چ ــهروندان در حوادث ــه ش ــده ای ک ــل عم ــی از دالی یک
ــود و  ــان خ ــن ج ــر انداخت ــه خط ــود ب ــا وج ــی ب ــکو حت پالس
ســایرین بــاز هــم صحنــه را تــرک نمــی کننــد و بــه عکــس و 
فیلــم بــرداری بــا موبایــل هــای خــود ادامــه مــی دهنــد، عــدم 
شــفافیت اطــالع رســانی از جانــب مســئولین و نهادهــای رســمی 
در مواقــع ایــن چنینــی اســت. در واقــع در جوامعــی کــه گــردش 
اطالعــات بــه خوبــی انجــام نمی شــود، اطالعات شــفاف نیســت، 
ــی وجــود دارد، نهادهــای دولتــی شــفافیت الزم  ِخّســت اطالعات
را ندارنــد و پاســخگو نیســتند و همچنیــن رســانه هــا نیــز آزادی 
ــردم در  ــد، م ــار را ندارن ــرای پوشــش دادن اخب ــل ب ــل کام عم
طــول زمــان اعتمــاد خــود را بــه اطالعــات رســمی ارائــه شــده از 
ســوی نهادهــای مســئول از دســت مــی دهنــد و در نتیجــه خــود 
شــخصا وارد میــدان مــی شــوند تــا بــه انعــکاس اخبــار بپردازنــد. 
در چنیــن فضــای بســته ی اطالعاتــی، همیــن عکــس هــا و فیلــم 
هایــی کــه از صحنــه هــای حادثه توســط شــهروندان عــادی تهیه 
و در شــبکه های اجتماعــی منتشــر مــی شــود، آگاهــی عمومــی را 
بــاال می بــرد کــه در نتیجــه ی آن حساســیت مــردم برانگیخته و 
بــه دنبــال آن از یــک ســوی هــر فــرد در راســتای کمک رســانی 
در حــد تــوان خــود پیشــگام مــی شــود. )ماننــد افــرادی کــه در 
حادثــه ی پالســکو بــرای اهــدای خــون بــه آســیب دیــدگان بــه 
ــا  ــر ب ــد( و از ســوی دیگ ــوع کردن ــی رج ــدد درمان ــز متع مراک
پیگیــری اصــل ماجــرا و بــا فشــار همگانــی بر مســئولین آنــان را 
بــه چالــش مــی کشــند تــا پاســخگوی مطالبــات عمومی باشــند. 
در فاجعــه ی پالســکو نیــز هــم چــون تجربیــات گذشــته شــاهد 
اطــالع رســانی ضعیــف اخبــار حادثــه از شــبکه هــای تلویزیونــی 
ــا  ــم و چــون چنیــن امــری در کشــور م رســمی حکومتــی بودی
مســبوق بــه ســابقه اســت، پیــش بینــی آن از جانب مــردم کاری 
دشــوار نبــوده اســت. کانــال هــای خبــری تــازه تاسیســی کــه بــا 
منتشــر کــردن چنــد عکــس و فیلــم از حاضریــن در فاجعــه ی 
پالســکو، تعــداد دنبــال کننــدگان آن بــه یکدفعــه ســیر صعودی 
مــی گیــرد، شــاهد مثــال خوبــی اســت بــرای تشــنگی خبــری که 
در میــان مــردم در نبــود اطــالع رســانی رســمی و دقیــق وجــود 
دارد. همچنیــن توئیــت هــای دکتــر حافظــی عضو شــورای شــهر 

ایــن نکتــه ســیر ادامــه ی بحــث بــه خوبــی ترســیم مــی شــود. 
ــای  ــه ه ــای مجموع ــم ه ــق الگوریت شــبکه های مجــازی از طری
پســاصنعتی بــه وســیله ی ابزارهای پیچیــده ای طراحی می شــوند 
و آن چــه کــه ارزشــمند تلقــی مــی شــود را مطابــق ارزش هــای 
خــود تعییــن مــی کنــد. در واقــع نحــوه ی رفتــار و حتــی تفکــر 
کاربــران ایــن شــبکه هــای مجــازی، مطابــق جهارچــوب از پیــش 
تعییــن شــده ی ایــن شــبکه هــا شــکل مــی گیــرد و تنظیــم مــی 
شــود. ایــن شــبکه هــای مجــازی نقــش بــارزی دارنــد در معرفی 
افــراد و انتقــال زندگــی خصوصــی آنــان بــه حــوزه ی عمومــی و 
ــه  ــا ب در همیــن راســتا اســت کــه افــراد مجــاب مــی شــوند ت
هــر قیمتــی کــه شــده اســت خــود را نشــان دهنــد. مادامــی کــه 
فــردی، »خــودی« برای نشــان دادن نداشــته باشــد، مجبور اســت 
»خــود را بــا دیگــری« نشــان دهــد. طبــق اســتانداردهای تبلیغــی 
شــبکه هــای مجــازی نیــز، موفقیت یک فــرد بــه میــزان فالوورها 
ــه  ــود ب ــاندن خ ــی شناس ــی توانای ــرد )یعن ــک ف ــای ی و الیک ه
ســایرین( بــاز مــی گــردد و در نتیجــه در این راســتا بــه هر عملی 
متوســل می شــود. لــذا ایــن »نشــان دادن خودهمــراه بــا دیگری« 
از نمایــش خــود در مقــام عکســبردار فاجعــه پالســکو گرفتــه تــا 
اوج حضــور خودنمایانــه، یعنــی »ســلفی«، را در برمــی گیــرد. در 
همیــن راســتا »نمایــش فاجعــه« در ســه ســطح اتفــاق مــی افتــد: 
1( تماشــای فاجعــه بــه صــورت دســته جمعــی از فاصلــه ای امن 
و حتــی ناامــن ٢(تصویربــرداری از فاجعــه 3(حضــور نمایشــی در 
فاجعــه یــا همــان »ســلفی«. اعتبــار فــرد نیــز در ایــن چهارچــوب 
بــه رویــدادی بــاز مــی گــردد که خــود را بــا آن نشــان مــی دهد. 
رویــداد هرچــه تراژیــک تــر باشــد، احســاس بزرگــی بیشــتری 
بــرای فــرد بــه ارمغــان مــی آورد چــرا کــه توجــه های بیشــتری 
ــزی ســاختمان  ــی خــرد. تماشــاگران مبهــوت فروری ــرای او م ب
پالســکو، قربانــی محصــوالت جامعه ی نمایــش، در اثر ســیطره ی 
شــبکه هــای مجازی هســتند. میــل بــه »خود-نمایــی« امــروز که 
برخاســته از مقتضیات شــبکه های مجــازی اســت )مقتضیاتی که 
خــود ناشــی از ماهیت خــاص این تکنولــوژی ها هســتند(، بیش از 
هــر زمــان دیگــری در جامعــه ی مــا بیــداد مــی کنــد. در ادامه ی 
نیــاز بــه خودنمایــی در شــبکه هــای مجــازی بــه عنــوان عاملــی 
در توضیــح رفتــار حاضریــن در فاجعــه ی پالســکو، مــی تــوان از 
کامپیوتــری شــدن جامعــه در اثــر ســیطره ی شــبکه های مجازی 
نیــز یــاد کــرد. در توضیــح ایــن مســاله مــی تــوان گفت کــه افراد 
جامعــه بــه دالیــل بســیاری به جــای ایفــای نقش کنشــگر، نقش 
یــک ناظــر را دارا هســتند. ناظرانــی کــه صرفا از طریــق عکس ها 
و فیلــم هــای گرفتــه شــده ی خــاص خــود و با »پســت گذاشــتن 
در اینســتاگرام و فیســبوک« و یــا »توئیــت کــردن«، ابــراز وجــود 
مــی کننــد و درواقــع هــم هســتی و وجــود خارجــی خــود را بدین 
ترتیــب نشــان مــی دهنــد و هــم تامیــن امیــال مــی کننــد و بــه 

تســلی خاطــر می رســند.
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مقدمــه: فاجعــه ی مولمــه ی پاســکو و رفتــار برخــی از افــراد 
حاضــر در صحنــه ی ایــن فاجعــه ی ناگــوار، زمینــه ســاز شــد 
تــا بــاری دیگــر بــر انســان عصــر ارتباطــات و تکنولــوژی نظــر 
بیفکنــم و تاثیــرات ایــن عصــر را بــر آن بــه حــد وســع خــود، 
مــورد بررســی قــرار دهــم. یکــی از فیلســوفان و متفکرینــی که 
بخــش اعظمــی از عمر خویــش را در مســاله تکنولــوژی و تاثیر 
آن بــر زیســت آدمــی صــرف کــرده، مارتیــن هایدگــر اســت. 
هایدگــر در مقالــه »پرســش از تکنولــوژی« بــه بــاور مســلط 
وقــت از تکنولــوژی حملــه مــی کنــد و آن را بــه چالــش مــی 
کشــد. تــا پیــش از هایدگــر چنین تصــوری وجــود داشــت که 
تکنولــوژی امــری فــی نفســه خنثــی اســت و همه چیز بســتگی 
بــه آن دارد کــه چگونــه آن را بــه کار مــی بریم. هــم تکنولوژی 
هــای مفیــد و خــوب وجــود دارد کــه مــا را در بســیاری از حوزه 
هــای مــورد نیــاز خویــش در زندگــی تجهیــز مــی کنــد و هــم 
تکنولــوژی هــای مهلکــی وجــود دارنــد که مــی تواننــد زندگی 
انســانی را نابــود ســازد. در واقــع در یــک دیــدگاه ســابجکتیو، 
همــه چیــز در گــرو آن اســت کــه چگونــه از تکنولــوژی هایــی 
کــه در دســترس مــا اســت، آزادانــه اســتفاده کنیــم. هایدگــر 
ایــن تفکــر رایــج در خصــوص تکنولــوژی را تعریفــی ابــزاری و 
انســان مدارانــه از تکنولــوژی مــی نامد کــه در راســتای اهداف 
انســانی مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد؛ بــه دیگر ســخن باید 
بــر تکنولــوژی مســلط شــد، روح آن را کنتــرل و از لحاظ فکری 

دســت آمــوز خــود کنیــم.
هایدگــر امــا در مقابــل تصــور رایــج از تکنولــوژی، ایــن ســوال را 
مطــرح مــی کنــد کــه اگــر تکنولــوژی یــک ابــزار صرف نباشــد، 
در ایــن صــورت نســبت تکنولــوژی بــا میــل تســلط بــر آن چــه 
خواهــد بــود؟ بــه دنبــال همیــن شــکاکیت در باورهــای مســلط 
بــود کــه هایدگــر مدعــی شــد ماهیــت تکنولــوژی بــا تکنولــوژی 
ــوص  ــر در خص ــاص هایدگ ــگاه خ ــریح ن ــت. تش ــاوت اس متف
تکنولــوژی )کــه آن را نوعــی انکشــاف و بــه معارضــه فراخواندن، 
فهــم مــی کنــد( با توســل او بــه علــل اربعــه ارســطو، از حوصله ی 
ایــن نوشــتار خــارج اســت و فرصــت دیگــری را مــی طلبــد، امــا 
مــی تــوان در نتیجــه ی ایــن نــگاه گفت کــه اتفاقــا هایدگر معتقد 
اســت در مواجهــه بــا تکنولــوژی، امــر واقع مســتتری وجــود دارد 
کــه بشــر نمی توانــد به آن دســت پیــدا کنــد. چکیــده وار آن که 
تکنولــوژی امری خنثی نیســت و شــیوه ی اندیشــه ی محل تولید 
بــا آن همــراه اســت و ایــن باعــث جهــت گیــری رفتــاری انســان 
مــی شــود و در نتیجــه، تکنولــوژی خــود نقــش هدایتگــر را ایفــا 
مــی کنــد و دیگــر یــک ابــزار ســاده در دســت مصــرف کنندگان 
نیســت. در واقــع تکنولــوژی خــود بــه جهــان- زیســت جدیــدی 

تهــران مبتنــی بــر گــزارش مجادلــه ی اعضــای شــورای شــهر 
بــرای انعــکاس یــا عــدم انعــکاس حقایــق حادثــه ی پالســکو از 
ــی،  ــکار عموم ــرای اف ــی ب ــای عملیات ــان و نیروه ــان مصدوم زب
نمونــه ی دیگــری از جریــان شــفاف اطالعــات در ایران اســت که 
نتیجــه ای جــز بــی اعتمادی مــردم در پی نخواهد داشــت. انتشــار 
عکــس هــا و فیلم هــای متعــدد از فاجعه پالســکو در شــبکه های 
مجــازی، باعــث شــکل گیــری جــوی شــد تــا نــه تنهــا مــردم از 
جنبــه هــای مختلــف ایــن حادثــه آگاهــی پیــدا کننــد، بلکــه این 
نتیجــه را بــه دنبــال داشــت کــه بــا ایجــاد فشــار رســانه ای بــر 
مســئولین، پیگیــری ماجرا و پاســخگویی آنان تســریع شــود. بدین 
ترتیــب در تحلیــل نهایــی، عملکــرد شــهروند-خبرنگاران )حضور 
در صحنــه ی حادثــه و انتشــار عکــس هــا و فیلــم هــای آن در 
شــبکه هــای مجــازی(، باعــث غلبــه بــر محدودیــت هــای زمانی 
و مکانــی مــی شــود و اطالع رســانی آزاد فــارغ از کنتــرل و انحصار 
حکومــت را میســر می کند. ایــن بمباران شــنیداری و دیــداری، به 
نوعــی جامعــه ی مدنــی مجــازی خلــق می کنــد و در ایــن فضای 
انتقــادی عمومــی نقــش کلیــدی ایفــا مــی کنــد. بدین ترتیــب در 
تحلیــل نهایــی مــی تــوان گفــت کــه مــردم کاربــرد درســت از 
تکنولــوژی را بــه منزلــه ی یــک ابــزار در زندگــی اجتماعــی خــود 

ــد.  ــال کرده ان اعم
برداشت دوم: توئیت می کنم، پس هستم!

از جانــب دیگــر مــی تــوان با برداشــت اول مخالفــت کــرد و افرادی 
کــه در صحنــه هــای چــون آتــش گرفتــن و فروریختــن پالســکو، 
بــا موبایــل خــود ســرگرم به ثبــت تصاویــر هســتند را بــه گونه ی 
دیگــر تحلیــل کرد. افــرادی که بــا بی تفاوتــی، لبخندزنــان و موبایل 
بــه دســت، انــگار مشــغول تماشــای یــک فیلــم ســینمایی و یا یک 
منظــره ی خــوش و آب و رنــگ هســتند و کاری جــز عکس و فیلم 
گرفتــن از ایــن صحنه هــای دلخــراش از دستشــان برنمی آیــد. در 
ایــن نــگاه بایــد دیــد کــه واقعــا چــه عواملــی باعث شــده اســت تا 
برخــی افــراد بــه چنیــن امــری روی بیاورنــد. نیــک پیداســت کــه 
پدیــده هــای اجتماعــی تــک علتــی نیســتند؛ بنابرایــن در توضیــح 
رفتــار ایــن افــراد مــی تــوان بــه مــواردی چــون حساســیت زدایــی 
اخالقــی در جامعــه، بــدل شــدن خشــونت بــه اپیدمــی در جامعه و 
بســیاری مــوارد دیگــر اشــاره کــرد. امــا از آن روی کــه نقطــه نظــر 
ایــن نوشــتار در تحلیــل رفتــار افراد حاضــر در صحنــه ی فاجعه ی 
پالســکو، مســاله ی تکنولــوژی و تاثیــر آن بــر حیــات انســان بــوده 
اســت، صرفــا از همیــن منظــر و بــه عنــوان یکــی از عوامــل اثرگذار 
جــدی در چنیــن رفتارهایــی به بررســی مســاله خواهــم پرداخت.

پیــش تــر در توضیــح نــگاه نقادانــه بــه تکنولــوژی مطــرح شــد 
ــا  ــی در دســت م ــزاری خنث ــا چــون اب ــه تنه ــوژی ن ــه تکنول ک
نیســت بلکــه بنابــر امکانــات خاصــش بــه زندگــی مــا جهــت 
مــی دهــد و حتــی بــا ایجــاد جهــان- زیســت متفاوتــی از شــرایط 
مــا، دغدغه هــای دیگــری را ایجــاد مــی کنــد. بــا ذکــر مجــدد 

انسان تکنولوژیکی در جدال خوف و رجاء!

خــرده جنایت های موبایل!

ــه قتــل یــک نفــر  ــه ب ک ــی  ــزاع خونیــن خیابان ــان 89؛ قتــل فجیــع در میــدان کاج ســعادت آباد تهــران. ن آب
انجامیــد. بــرای اولیــن بــار بی تفاوتــی مردم موبایل به دســت در حــوادث اجتماعی مورد توجه قــرار گرفت.

گرفتــن عکــس ســلفی آبــان 95؛ مراســم تشــییع پیکــر منصــور حیــدری و ناراحتــی عــادل فردوســی پور از 

دی 95؛ عکسی عجیب از سلفی با پالسکوی در حال سوختن دی95؛ سلفی با فائزه هاشمی در مراسم ختم پدرش آیت اهلل هاشمی

نگاه ویژه

موبایلت را زمین بگذار!



انتقاد بازیگر »شاهگوش« از عباس جدیدی

نیمه اول بهمن 795

حســین ســلیمانی، بازیگــر آثــاری چــون »مهــر مــادری«  و »رد کارپــت«  خطــاب بــه عبــاس جدیــدی در اینســتاگرام نوشــت:» برســد بــه 
دســت عباس آقــا جنــاب جدیــدی ســالم. بــه یــاد دارم بامــداد روز اول آتــش ســوزی، مقابــل ســاختمان ویــران شــده پالســکو، طرحــی 
را بــرای حمایــت از آتــش نشــان ها در ایســتگاه هــای آتــش نشــانی مطــرح کــردم. شــاهد عینــی هــم بــود و شــما بســیار تشــکر کردیــن 
و طــرح خوبــی دانســتین. امــا فــردا از طــرف ارگان هــای وابســته طــرح اجــرا شــد و بــدون ذکــر نــام کســی. تــا اینجایــش هــم مهــم 
نبــود، امــا داســتان بـُـز کمــی مــارو بــه پـُـل بــرد. ناخواســته خودمــان را ضربــه فنــی شــده دیدیم.عبــاس آقــا، باشــگاه دار خیابان پیــروزی، 
هیئــت دار حســینی، ایــن بــار بــا زاویــه درســت تر، روبــروی مــردم قــرار بگیریــد و اصطالح هــای چالــه میدانی تــان را بــه رخ فرهنــگ 
و هنــر مملکــت نکشــید. بُزکشــی فنــی شــکیل و ارزشــمند در ورزش کشتی ســت. مــا در ســینما پــالن بــز نداریــم تــا نصــف اصــالح 
را بیاوریــم و نثــار شــما بکنیــم. امــا در النگ شــات هــم لیاقــت ایســتادن کنــار هنرمنــدان را نخواهیــد داشــت.عباس آقــا نامــه را کــه 
خوانــدی ، بعــد از جلســه در گــوش حــاج حســین حتمــا بگوییــد کــه یــادم نبــود کشــتی شــش دقیقــه اســت امــا ســینما نــود دقیقــه، مــا 

دهنمــان بــاز شــود، وقــت زیــاد داریــم بــرای طعنــه زدن و بذله گویــی.
امیــدوارم بــا ســاخت ســاختمان پالســکو. لــوح ســنگی بزرگــی در ابتــدای ســاختمان بــه جــای یکــی از مغــازه هــا قــرار بگیــرد و نــام و 

عکــس تمــام شــهدای آتــش نشــانی روی آن حــک شــود تــا همیشــه و هــر روز بــه یــاد باشــند و بماننــد.« کافه تریا

اخالق یا ورزش؟
نگاهی به مقوله اخالق در ورزش

ماه آبی
نگاهی به ورزش موج سواری

ــام ایران زمیــن  ــه پیشــینه تاریخــی کشــورمان و ن اگــر نگاهــی ب
بیندازیــم متوجــه خواهیــم شــد کــه ازچه ســابقه و غنــای فرهنگی 
برخورداریــم؛ یکــی از تمدن هــای قدیمــی، نــژادی بــه نــام آریایــی 
کــه اصالــت فرهنگــی و تمدنــی دیرینــه دارد. بــا ایــن حــال بایــد 
آنقــدر اخالقیــات را رعایــت کنیــم کــه جــای هیــچ بحثــی بــه 
ــا در وادی سیاســت بلکــه در  ــا متأســفانه نه تنه ــد ام وجــود نیای
میادیــن ورزشــی نیــز شــاهد بی اخالقــی هســتیم. بــا ایــن وجــود 
در شــرایط فعلــی بایــد اخــالق را ســرلوحه تمــام اقدامــات و اعمال 

خــود در جامعــه قــرار دهیــم.
ورزش به معنــی اخالق اســت بــه گونه ای کــه اگر در عمــق ورزش 
دقــت کنیــم می بینیــم ایــن اخــالق اســت کــه بایــد به واســطه 
ورزش ورزیــده شــود. تــا زمانی کــه ندانیــم چــرا ورزش می کنیــم 
ــی و  ــه همدل ــم. روحی ــه ورزش کــردن را بفهمی نمی توانیــم چگون
همــکاری و جوانمــردی بایــد در ورزشــکاران تقویــت شــود. مــا در 
ایــران الگوهــای بســیار خوبــی بــرای جوانان مــان در ورزش داریــم 
و نبایــد از برخــی گالدیاتورهــای پول ســاز غربی الگوبــرداری کنیم. 
هــر ورزشــکار، قهرمــان، مربــی و مدیــر ورزشــی بایــد آگاه باشــد 
کــه تمــام تالش هــا و کوشــش ها در ورزش اهــداف اجتماعــی و 
فرهنگــی را دنبــال می کنــد و دلیــل و بهانــه تمــام ایــن تالش هــا 
توســعه اخــالق اســت. قهرمانی، پیــروزی و بــرد تا جایی ارزشــمند 
اســت کــه هــدف اصلــی ورزش یعنــی تکمیــل فرهنــگ جامعه و 
اخــالق و جوانمــردی را دنبــال کنــد. قهرمان شــدن و بــر ســکوهای 

موج ســواری یــا آنچــه کــه Surfing نامیــده می شــود، 
ــردن  ــی رام ک ــای خروشــان و توانای ــا آب ه ــدن ب ــر جنگی هن
امــواج ســر بــه فلــک کشــیده دریــا و سوارشــدن بــر آنهــا در 

عیــن تقابــل بــا مــرگ اســت.
ــان  ــا هم ــواران ی ــد موج س ــر می رس ــال به نظ ــه ح در هم
ــند  ــیر آن باش ــان و اس ــیفته هیج ــی ش ــا آدم های Surfer ه
ــن  ــی ای ــل پیش بین ــع غیرقاب ــره و وقای ــد و دله ــون وج و چ
رشــته را در هیــچ ورزش دیگــری نمی یابنــد، بــه ســمت آن 
ــک  ــرق شــدن ی ــخ و غ ــاق تل ــر اتف ــوع ه ــا وق ــد و ب می آین
ــر  ــر ب ــی کوچک ت ــدن بالی ــا آم ــا ی ــوار در دل دری موج س
ــرای  ــته ب ــن رش ــی ای ــه بازدارندگ ــن ک ــای ای ــر وی به ج س
عاشــقان آن بیشــتر شــود، برعکــس تمایــالت بــه آن افزایش 
ــان  ــه هیج ــا ب ــی طیف ه ــدید برخ ــرد ش ــد و رویک می یاب
ــطح  ــتر در س ــاری بیش ــم اقش ــن دائ ــث پرداخت ــاًل باع عم
ــه ایــن ورزش  ــا ب ــژه کشــورهای صاحــب دری جهــان و به وی

شــده اســت.
 Surfing گفتــه می شــود کــه اولیــن نمونه هــا و انــواع
حــدود ســال 1765 توســط یــک ســیاح و جهانگــرد اروپایــی 
بــه نــام ســاموئل والیــس و شــماری از اعضای باشــگاه شــنای 
ــزی  ــکای مرک ــی در آمری ــره تاهیت ــس در جزی ــن پاری دلفی
مشــاهده شــده اســت. بــا ایــن حــال بســیاری از تاریخ دانــان 
بالنســبه مــدرن  پــدر موج ســواری  متفق القول انــد کــه 

ورزشــی تکیــه زدن تنهــا هــدف ورزش نیســت بلکــه رســیدن بــه 
آرمان هــای اخالقــی و الگــوی مناســب بــودن بــرای مردم کشــور، 
هــم از اهــداف اصلــی ورزش کــردن اســت. قابــل ذکــر اســت که 
هرگونــه رفتــار ناشایســت و نابه جــا اثــرات مخربــی بــر جایــگاه 

خــود ورزشــکاران، مربــی و مدیــر ورزشــی دارد.
ــت  ــود را از دس ــت خ ــت و مقبولی ــالق محبوبی ــکار بی اخ ورزش
ــوان  ــه ورزش محــو می شــود. نمی ت ــج ازصحن ــد و به تدری می ده
ــکار کــرد کــه فحاشــی ها روی ســکوها در مســابقات ورزشــی  ان
در برخــی مواقــع آنقــدر بــه اوج می رســد کــه عــرق شــرم را بــر 
ــک در  ــای رکی ــر فحش ه ــاند . عالوه ب ــا می نش ــانی خیلی ه پیش
ورزشــگاه ها کــه بــا تأســف می تــوان گفــت ایــن روزهــا بــه یــک 
امــر عــادی و طبیعــی تبدیــل شــده اســت درگیری هــای خون بــار 
ــی  ــای تلخ ــار صحنه ه ــت یک ب ــد وق ــر چن ــم ه ــاگران ه تماش
را در ورزشــگاه ها ثبــت می کننــد. بایــد گفــت کــه متأســفانه در 
چنــد ســال اخیــر بی اخالقــی از ورزش فوتبــال بــه دیگــر ورزش ها 
در کشــورمان کشــیده شــده اســت. ایــن در شــرایطی اســت کــه 
فرهنگ ســازی در اســتادیوم ها و تماشــاگران یکــی از وظایــف اصلی 
وزارت ورزش، فدراســیون ها و باشــگاه ها می باشــد. نمی شــود 
یــک باشــگاه پســوند فرهنگــی داشــته باشــد امــا مســئولیتی در 
زمینــه مســائل غیرفرهنگــی رخ داده توســط هوادارانــش نداشــته 
باشــد. تنهــا فحاشــی بی اخالقــی در ورزش را نمی رســاند بلکــه هر 
هدفــی بــه غیــر از خــود ورزش و ســالمتی امثــال مال انــدوزی و 
ســرمایه گذاری و... در ورزش کــه چهــره ورزش را در جامعه لکه دار 
می کنــد بی اخالقــی در ورزش به شــمار مــی رود. امیــد اســت روزی 

همــه مــردم ایــران عزیزمــان اهــل ورزش و ســالم باشــند.

ــر 1883  ــه در نوامب ــرد ک ــی ک ــت تلق ــورج فری ــد ج را بای
ــی بیشــتر از 36 ســال  ــرط هیجــان جوی ــد و از ف ــا آم به دنی

عمــر نکــرد.
ــی  ــه کارگردان ــم »View From A Blue Moon« ب فیل
ــن  ــاره یکــی از پویاتری ــی« مســتندی اســت درب »بلــک کوئن
موج ســواران دنیــا بــه نــام »جــان فلورانــس« کــه در 
ــواری  ــه موج س ــی ب ــت و از کودک ــده اس ــد ش ــی متول هاوای
ــی  ــوان قهرمان ــال ٢016 عن ــن در س ــه، و همچنی می پرداخت
ــاص داده  ــود اختص ــه خ ــا را ب ــوار دنی ــردان موج س ــگ م لی
ــاق کار وی  ــا ات ــس« دری ــان فلوران ــه »ج ــه گفت ــت. ب اس
ــد!  ــپری می کن ــا س ــاعت را در دری ــت و او روزی ده س اس
 »View From A Blue Moon« ــی ــم مستند-ورزش فیل
ســفرهای »جــان« به همــراه دوســتانش را بــه نقــاط مختلــف 
دنیــا بــرای موج ســواری روایــت می کنــد. ســفر بــه اســترالیا، 
ــای  ــال موج ه ــه دنب ــار ب ــل...و هرب ــی و برزی ــای جنوب آفریق
دورافتاده تــر  نقــاط  در  عظیم تــر  و  پرشــتاب تر  بلندتــر 
اوج خطــر و هیجــان می گردنــد.  به دنبــال  و وحشــی تر 
هیجــان امــواج فیــروزه ای در سرتاســر اقیانــوس، چرخیــدن و 
چرخیــدن، باالتــر رفتــن و ســرخوردن روی مــوج، نــوازش دل 

ــا... ــا دلفین ه ــی ب ــاره و همراه ــاره و دوب ــواج دوب ام
ــده  ــه ش ــم گرفت ــگفت انگیز فیل ــات ش ــن لحظ ــی ای در تمام
ــا و درخشــش آب هــای آزاد  زیباهــای وصــف نشــدنی دری
ــا دل  ــد ت ــذارد و کاری می کن ــش می گ ــه نمای ــًا ب را تمام
ــز  ــدرش نی ــای ک ــزر و رنگ ه ــای خ ــرای دری ــی ب آدم حت

تنــگ بشــود ...
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ــن اظهارنظــر  پــس از اردوهــای تیــم ملــی رخ داد. پــس از ای
ــپولیس و  ــان پرس ــی روش بازیکن ــچ، ک ــت ایوانکوی و بازخواس
ــالم  ــرد و اع ــی را از اردو مرخــص ک ــم مل ــی تی ــان ایران مربی
داشــت از ایــن پــس فقــط در فیفــا دی هــا از ایــن بازیکنــان 
اســتفاده می کنــد امــا پــس از بیانیــه شــدیداللحن علیــه برانکــو 
ــتعفا داد.  ــی اس ــم مل ــرمربیگری تی ــدن وی از س ــن نامی و خائ

تیــم ملــی بــا فدراســیون خواهــد بــود و نــه بــا وی!
اغلــب کارشــناس ها معتقــد هســتند کار تیــم ملــی و آمادگــی 
ــد در آرامــش  ــی بای ــی جــام جهان ــرای مســابقات انتخاب آن ب
ــه دور از حاشــیه کار را پیــش ببــرد  صــورت بگیــرد و تیــم ب
ولــی اینکــه فدراســیون و هیــأت رئیســه درمقابــل هــر موضــع 
ــث  ــا باع ــد نه تنه ــا بده ــه او فض ــده و ب ــاه آم ــی روش کوت ک
آرامــش تیــم ملــی نخواهــد شــد بلکــه تنــش و حاشــیه را در 
ــدار  ــم قــوت می بخشــد و آنچــه انتظــار مــی رود اقت قلــب تی
ــیه های  ــورد حاش ــیون درم ــگام فدراس ــه به هن ــتر و البت بیش
ــر  ــد. وزی ــر می باش ــع محکم ت ــاب مواض ــی و انتخ ــم مل تی
ورزش هــم بــا اظهــار بــه اینکــه فدراســیون مســئول 
فدراســیون  از  می باشــد  کــی روش  آشــتی های  و  قهــر 
ــرای  ــیه ها راه را ب ــن حاش ــردن ای ــا برطرف ک ــا ب ــت ت خواس
ــد. ــم کن ــی فراه ــم مل ــدار تی ــا اقت ــیه و ب ــود بی حاش صع

بایــد دیــد در آینــده و تــا پایــان مقدماتــی جــام جهانــی ٢018 
ــی روش  ــتی های ک ــر و آش ــاهد قه ــر ش ــار دیگ ــیه چندب روس
ــود  ــش را به خ ــگ آرام ــی رن ــم مل ــه تی ــود و اینک ــم ب خواهی
می بینــد آیــا فدراســیون بازهــم در مــدارا و ســازش می مانــد؟ 
یــا موضــع مقتدرانه تــری اتخــاذ می کنــد بــا ایــن حال هــدف و 
عمــل همــه ی اهالــی فوتبــال باید پرهیــز از حاشــیه زایی و کمک 
بــه تیــم ملــی بــرای صعــود بــه دور بعــدی جــام جهانی باشــد.
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از همــان ابتــدا یعنــی نزدیــک شــش ســال پیــش کــه هدایــت 
تیــم ملــی فوتبال ایــران بــه کارلــوس کــی روش پرتغالی ســپرده 
شــد؛ کــه ایــن مــدت طوالنی تریــن مــدت مربی گــری در تیــم 
ملــی تــا بــه امــروز می باشــد، او همــواره نســبت بــه شــرایط تیم، 
اسپانســر، اردوهــا، دیدارهای تدرکاتــی و... معترض بــوده و اغلب 
اعتراضاتــش را بــا جنجــال رســانه ای، تهدید به اســتعفا و اســتغفا 
پیــش می بــرد و در پایــان هر کشــمکش امتیــازی از فدراســیون 
دریافــت می کنــد. درحالی کــه در قــرارداد نخســت بنابــر اعــالم 
ــان  ــارد توم ــه میلی ــه ن ــک ب فدارســیون او و دســتیارانش نزدی
دریافتــی داشــتند که بــرای دور دوم قــرارداد به ا فزایش بیســت 
درصــدی نزدیــک بــه 11 میلیــارد دریافــت می کنــد و اغلــب 
ــرد درحالی کــه طبــق قــرارداد  ــه ســر می ب هــم در مرخصــی ب
یــک مــاه در ســال بایــد از مرخصــی بهره مند باشــد. با ایــن حال 
تــا اینجــای کار خبــر اســتعفای کــی روش در رســانه ها بــه یــک 
موضــوع تکــراری و ســناریویی مشــخصی تبدیــل شــده اســت.

آخریــن اســتفعا کــی روش مربــوط بــه اردو امــارات بــوده اســت 
کــه ایــن اســتعفا پــس از اظهارنظــر برانکــو ایوانکویــچ ســرمربی 
ــان  ــدی بازیکن ــش وزن و ناکارآم ــر افزای ــپولیس مبنی ب پرس

ــا  ــا ب ــه ی ــته ک ــتعفاهای گذش ــد اس ــتعفا مانن ــن اس ــه ای البت
دادن امتیــاز بیشــتر یــا بــا کوتــاه آمــدن فدراســیون و 
عقب نشــینی از مواضــع همــراه بــود ختــم به خیــر شــد! 
ــیون  ــت فدراس ــدم موافق ــق و ع ــن تواف ــس از ای ــی پ ــا حت ام
ــم  ــرمربی تی ــان س ــه همچن ــرد ک ــالم ک ــی روش اع ــم ک ه
ــت  ــت و شکس ــه باخ ــئولیت هرگون ــی مس ــد ول ــی می مان مل

نگاهی به وضعیت استعفاهای مربی تیم ملی

مـــــــــن
قهرم!

همراه با سـازمـــان دانشــجویان

جمهــوری اســامی؛ از آرمــان تا واقعیت

شنبــــــه 20 بهمـــن مـــــاه ، ساعــت 12 چهار

فردوســــــــــــــــی دانشـــــگاه  پردیـــــــــــــــــــــــس 
مهندســــــی دانشــکده  آمفی تئـــــــاتر 



غرق در شکر
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اســتیو مک کــری عــکاس اهــل ایــاالت متحــده آمریــکا اســت. مــک کــری عکاســی خبــری را بــه صــورت حرفــه ای از جنــگ شــوروی در 
افغانســتان آغــاز کــرد. وی بــا چــاپ عکــس یــک دختــر افغــان در مجلــه انجمــن جغرافیــای ملی بــه شــهرت جهانی رســید؛ تصویــری که 
عنــوان »فراموش نشــدنی ترین عکــس« را بــه خــود اختصــاص داد و چهــره دختــر را تبدیــل بــه مشــهورترین عکــس روی جلــد در تمــام 
انتشــارات مــاه جــون 1985 کــرد. ایــن عکــس همچنیــن در بروشــورها، پوســترها و تقویم هــای کمک هــای بین المللــی مــورد اســتفاده های 
مکــرر قــرار گرفــت. هویــت »دختــر افغــان« بــرای 15 ســال پنهــان بــود تــا اینکــه مک کــری نــام او یعنــی »شــربت گــول« را بــه همــه 
معرفــی کــرد. ایــن عکــس تبدیــل بــه جنجالی تریــن تصویــر شــد و در اندازه هــای بــزرگ و تعــداد انبــوه بــه چــاپ رســید و نیــز توانســت 
مــدال طــالی مســابقه رابــرت کاپــا را بــه خاطــر بهترین گــزارش تصویــری از آن خــود کنــد. وی به تازگــی عکس رو بــه رو را بــا توضیحات 

زیــر منتشــر کرده اســت:
»چنــد روزی را کــه در یــک کارخانــه شــکالت ســازی در کابــل افغانســتان گــذارم، موفــق بــه ثبــت ایــن پرتــره از مرد شــکالت ســاز  غرق 

در شــکر شــدم. مــردم افغانســتان اغلــب چــای را، کــه محبــوب تریــن نوشــیدنی در این کشــور اســت، بــا آبنبــات مصرف مــی کنند.« کافه تریا

همراه با سـازمـــان دانشــجویان

پالســکو دردي بود براي بیدار شدن انسانیتمان...
در ایــن شــماره مــا تمــام ســعي خــود را کردیــم تــا عکــس هایــي پیرامــون حادثــه ي پالســکو و ایثــار مــردان آتــش نشــان را در نشــریه انعــکاس دهیــم و از آن جایــي کــه دسترســي مســتقیم بــه موضــوع نداشــتیم،عکس هــا بــه صــورت 

غیرمســتقیم ایــن حادثــه ي ناگــوار را پوشــش داده انــد و عکــس هــا بــر اســاس مفهــوم انتخــاب شــده انــد و هــر عکــس ســخني اســت بــا شــهیدان آتــش نشــان،مردم و مســئولین...
ما را در پیج اینســتاگرام نشــریه )vaghaye.mag( و کانال تلگرام) vaghayemagz@( دنبال کنید.
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آلبوم »تربت جام« منتشر شد

نیمه اول بهمن 995

آلبــوم موســیقی تربــت جــام شــامل آثــار چهــار  اســتاد موســیقی تربــت جــام -غالمعلــی پورعطایــی، نورمحمــد ُدرپــور، عبداهلل 
َســرَور احمــدی و غالمعلــی نینــواز- توســط انتشــارات ماهــور منتشــر شــد. در ایــن آلبــوم، آثــاری از »چاربیتــی« از ایــن اســاتید 
آمــده اســت. چاربیتــی،  یــک فــرم موســیقی در منطقــه ی تربــت جــام و خراســان رضــوی و جنوبــی تــا منطقه ی سیســتان اســت 
ــد. در  ــی می گوین ــی« اســت و به اشــتباه آن را چاربیت ــه همــان »دوبیت ــار مصــراع ک ــا چه ــع فرمــی شــعری اســت ب و در واق
جنــوب خراســان گاه بــه آن »چارلِنگــی« هــم گفتــه می شــود. دوبیتی هــای خراســانی. انــواع دیگــر فــرم چاربیتــی در موســیقی 
منطقــه ی تربــت جــام و باَخــْرز عبارتنــد از مقام هایــی چــون جمشــیدی، َهزارگــی )َهزارهــای(، کوهســتانی و َســرحّدی. شــعر 
ــِق  ــوازی مش ــا پیش ن ــیدی«  ب ــت. »جمش ــر اس ــرن حاض ــاعر ق ــی، ش ــن فقه ــی جالل الدی ــه از قاض ــن قطع ــده در ای خوانده ش
ــه ایــل جمشــیدی از بزرگ تریــن ایــالت منطقــه ی  پِلتــان و نوایــی نیــز در ایــن آلبــوم آمــده اســت. ایــن مقــام منســوب ب
ــل  ــز ای ــل )و نی ــن ای ــی ای ــا ایســتگاه های اصل ــت بریتانی ــران توســط دول ــای شــرقی ای ــر مرزه ــا تغیی ــام اســت. ب ــت ج ترب
َهــزاره( کــه تربــت جــام در ایــران و هــرات در افغانســتان بــود، از هــم جــدا و ایــن دو ایــل دوپــاره شــدند. فرامــوش نکنیــم 
کــه تــا نیمــه ی دوم حکومــت سلســله ی قاجــار، در هــرات ســّکه بــه نــام شــاه ایــران ضــرب می شــد. در واقــع، موضــوع تغییــر 

مرزهــا در شــرق، شــمال و غــرب ایــران بــه هیچ وجــه تصادفــی نبــوده اســت. شــعر ایــن قطعــه از ســعدی اســت.

محمدرضا لطفی - محمدرضا شجریان

ـــــام ـّ ݠݔــــ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ اݠىݫ ــــــاد  ـٰ ݠݔـــــــ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݠىݫ
تصنیـــف، آواز یــا ترانــــــه؟

و  شــنیده ایم  مختلــف  مراســم های  در  یــا  مختلــف 
حتــی خیلــی از ایــن تصنیف هــا مناســبتی شــده اند 
خــاص  مراســم های  در  گویــی  کــه  نحــوی  بــه 
یــک  ســنتی  موســیقی  الزامیســت.  حضورشــان 
ــخ  ــول تاری ــت و در ط ــترده اس ــل و گس ــگ اصی فرهن
کردنــد.  کوشــش  آن  پــرورش  در  زیــادی  افــراد 
ــوان او را  ــه می ت ــی« ک ــر »روح اهلل خالق ــاتیدی نظی اس
ــت  ــران دانس ــیقی ای ــخ موس ــن تاری ــذار تدوی بنیان گ
ــیدا«  ــر ش ــی اکب ــتاد عل ــد »اس ــه ش ــه گفت و همانطورک
ــد  کــه تصنیــف را آن طــور کــه شایســته اســت پروران
ــار  ــر کــه همــه و همــه مایــه افتخ ــیاری دیگ و بس
عزیــزان  ایــن  مدیــون  ســنتی  موســیقی  و  هســتند 
ــرای  ــده ای ب ــه ع ــت ک ــن اس ــن چنی ــد. و ای می باش
روزهــای خــوش مــا و حتــی روزهــای غــم و ناراحتــی، 
ــی  ــا را همراه ــاختند و م ــره س ــود خاط ــار خ ــا آث ب

ــد. کردن
شــنیدن هــر صــدا و هــر ملــودی از گذشــته، گذشــته ای 
ــام،  ــاد ای ــی آورد. ی ــود م ــا را به خ ــک، م ــا نزدی دور ی
ــخ،  ــه تل ــوش چ ــه خ ــدازد، چ ــا می ان ــه دل ه ــوری ب ش

ــه گذشــته حســی کمیــاب اســت. بازگشــت ب
ــدادی  ــی تع ــا معرف ــا ب ــن شــماره ســعی شــده ت در ای

ــم. ــده کنی ــی را زن ــات، خاطرات ــن قطع از ای

نگار سنگتراش
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نوبــه خــود  بــه  می توانــد  مــوارد  ایــن  تشــخیص 
بــرای اکثریــت دشــوار باشــد چراکــه خیلــی بــه 
ــوان  ــی می ت ــا قراردادهای ــًا ب ــد و صرف ــم نزدیک ان ه
ــدا  ــن ابت ــرد. در همی ــز ک ــر متمای ــا را از یکدیگ آنه
از  را  آن  و  آورده  تعریفــی  آواز  بــرای  می توانیــم 
مبحــث تصنیــف و ترانــه بــه ســادگی جــدا کنیــم. آواز 
بهتریــن وســیله بــرای بیــان احساســات اســت کــه بــا 
ــرده  ــه کار ب ــیقایی ب ــن موس ــاس قوانی ــر اس ــدا و ب ص
ــد.  ــم دارن ــی به ه ــتگی خاص ــاز و آواز بس ــود. س می ش
یــک قطعــه آوازی، قطعــه ای غیرضربــی می باشــد کــه 
ــه  ــد )ک ــای آوازی می نامن ــوب آن را ردیف ه چهارچ
ــی« مــدون شــد( و  ــرزا عبــداهلل فراهان ــه دســت »می ب
ــودی،  ــت و مل ــی اس ــرای آن دل ــت اج ــوان گف می ت
دســتان  در  و...،  زینت هــا  و  ســکوت ها  همــه ی 
ــزی  ــا ذوق خــود چی ــه ب ــده اســت ک ــده و خوانن نوازن
ــان  ــه هم ــد ک ــه می کنن ــه آن اضاف ــا ب ــم ی از آن ک
ــه  ــر آوازی ک ــت. ه ــوازی اس ــی و بداهه ن بداهه خوان
ازدســتگاه ها  یکــی  بــر  منطبــق  می شــود  خوانــده 
دارد  آشــنایی  ردیــف  بــا  کــه  کســی  و  می باشــد 
بــا شــنیدن آن دســتگاه و گوشــه آوازی مربوطــه 
را تشــخیص می دهــد، البتــه شــاید تشــخیص ایــن 
ــرای عمــوم مــردم.  قســمت ســاده نباشــد مخصوصــًا ب

ــی  ــردو ضرب ــه ه ــه ک ــف و تران ــاوت تصنی ــد تف می مان
می باشــند. ترانــه و تصنیــف آن دســته از موســیقی 
کشــورها  و  فرهنگ هــا  همــه  در  کــه  هســتند 
ــی و  ــا معن ــرد ت ــعی ک ــد س ــا نبای ــد ام ــود دارن وج
ــته  ــای گذش ــا معن ــد را ب ــروزه دارن ــه ام ــی ک مفهوم
و  عمومی تــر  مفهومــی  ترانــه  داد.  تطبیــق  آنهــا 
ــای  ــه آوازه ــًا ب ــت و عموم ــف اس ــترده تر از تصنی گس
ســبک و ســاده اتــالق می شــود. ترانــه بیشــتر بــا 
ــیعی  ــی شــکل وس ــیقی غرب ــوذ موس ــو و نف ــور رادی ظه
موســیقی  حــوزه ی  در  تصنیــف  گرفــت.  به خــود 
کالســیک قــرار دارد کــه بــا ورود بــه ایــن حــوزه، آن 
ــودی  ــبکی مل ــت و آن س ــه هس ــه در تران ــی ک تحرک
را از دســت می دهــد و ســنگین تر می نمایــد. ترانــه 
ــرار  ــیقی آوازی ق ــته ی موس ــردو در دس ــف ه و تصنی
متفاوتــی  زیرمجموعــه  کــدام،  هــر  امــا  می گیرنــد 
و  کالســیک  حــوزه  در  تصنیــف  می باشــند.  ازهــم 
ترانــه در حــوزه مردمــی. ترانــه شــاید بــه انــواع 
ــب تری  ــه مناس ــود و ترجم ــاع داده ش ــیع تری ارج وس
بــرای ایــن گونــه اصطالحــات در زبان هــای دیگــر 
ــر  ــنتی تر و ایرانی ت ــکل س ــه ش ــف ب ــا تصنی ــد ام باش
ــف آن  ــن در تعری ــود و همچنی ــوط می ش ــیقی مرب موس
ــا  ــده ب ــاری ش ــیقی آهنگس ــا موس ــت تنه ــوان گف می ت

ــا  ــس بن ــت. پ ــیک اس ــوزه کالس ــخص در ح وزن مش
کــه  گفــت  می تــوان  گفته شــده  صحبت هــای  بــر 
ــا  ــت، ام ــراردادی اس ــن دو واژه ق ــان ای ــالف می اخت
ــن  ــز ای ــاختار و تمای ــرم و س ــا در ف ــخیص تفاوت ه تش

ــت. ــکل اس ــم مش دو باه
احتمــاال »علــی اکبــر شــیدا« نخســتین تصنیف ســاز 
ــه  ــه گفت ــت ک ــی اس ــیقی ایران ــده در موس ــناخته ش ش
ــعر و  ــان ش ــود را در زب ــاص خ ــبک خ ــود س ــی ش م
نــوع آهنگ هــا داشــته اســت. تــا قبــل از شــیدا، 
تصانیــف در برگیرنــده مفاهیمــی ســخیف و مبتــذل 
ــا قبــل از مشــروطه( آن چنــان  ــد و ایــن هنــر )ت بودن
قزوینــی«  »عــارف  کــه  بــود  کــرده  پیــدا  تنــزل 
ــز  ــاه نی ــه ش ــرای گرب ــی ب ــد در آن دوران حت می گوی

می ســرودند. تصنیفــی 
بــه  می تــوان  نامــی  و  قدیمــی  تصانیــف  ازجملــه 
ــو ای  ــگارم«، »ت ــن ن ــرد: »ز م ــاره ک ــر اش ــوارد زی م
ــدم  ــی دی ــه ره ــین«، »ب ــار دلنش ــی«، »به ــری کجای پ
ــحر«،  ــرغ س ــره«، »م ــه چه ــره ب ــزان«، »چه ــرگ خ ب
ــف  ــرب زل ــه«، »دل شــیدا«، »عق »امشــب شــب مهتاب

ــت«. کج
جــا  مــردم  بیــن  در  تصنیف هــا  ایــن  از  بســیاری 
مکان هــای  در  را  آنهــا  از  خیلــی  و  افتاده انــد 

نیم نگاه ویژه

یاد ایام

تصنیف، آواز یا ترانه؟

مرحوم محمدرضا لطفی و محمدرضا شجریان
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تنهــا چنــد روز از تصویــب طــرح دونالــد ترامــپ رئیــس جمهــور امریــکا کــه بــر اســاس آن رونــد صــدور ویــزای آمریــکا 
بــرای اتبــاع ایــران و چنــد کشــور دیگــر موقتــا بــه حالــت تعلیــق درمی آیــد مــی گــذرد و اعتــراض هــا همچنــان ادامــه 

دارد، اعتــراض هایــی کــه در بســیاری از فــرودگاه هــای آمریــکا همچنــان بــا حضــور مــردم ادامــه دارد.
ــتاگرام  ــخصی اش در اینس ــه ش ــری را در صفح ــی تصوی ــه تازگ ــم ب ــاپ ه ــناس پ ــده سرش ــری خوانن ــه امی ــان خواج احس

ــد. ــی ده ــس نشــان م ــس آنجل ــرودگاه ل ــن در ف ــی از معترضی ــا برخ ــراه ب ــه او را هم ــرده اســت ک منتشــر ک

غ سحر مر نکته به نکته با اثر ماندگار چهره به چهره

نگار بی خبرتا بهار دلنشین خاطرات

تــوای پری کجایی؟ کــه رخ نمی نمایی
 از آن بهشــت پنهان، دری نمی گشــایی

ــه  ــن قســمت تران ــه ای ــی« ب ــه »حســین قوام ــی ک زمان
تحــت  پــری کجایــی( می رســد،  ای  »سرگشــته«)تو 
ــا  ــد ی ــی کنی ــا او همراه ــه ب ــت ک ــما نیس ــار ش اختی
ــرد... ــد ک ــه خواهی ــد و زمزم ــد ش ــلیم خواهی ــه! تس ن

ــی )و  ــی هرکس ــای زندگ ــاید از موهبت ه ــع ش در واق
ــه و  ــن تران ــا شــنیدن ای ــه ب ــن باشــد ک ــن( ای ــه م البت
ــذت  ــرق ل ــد و غ ــش ســفر کن ــا، در خاطرات ــال آنه امث

ــود... ش
ــرأت  ــه ج ــدر ب ــر گرانق ــن اث ــا ای ــه ب ــا در رابط ام
می توانــم بگویــم یکــی از دالیــل اصلــی مانــدگاری آن، 
ــذارد  ــنونده می گ ــات ش ــر روحی ــه ب ــت ک ــری اس تأثی
هنــر  جــز  چیــزی  مهــم،  ایــن  علــت  البتــه  کــه 

... نیســت  اثــر  ســازنده های 

ــن  ــر از بزرگتری ــن اث ــای ای ــازنده ه ــت س ــی اس گفتن
افتخــارات موســیقی و شــعر ایــران هســتند. همانطورکــه 
گفتــه شــد »اســتاد حســین قوامی«)فاختــه( توســط 
ــه  ــن قطع ــرای ای ــرای اج ــرم« ب ــون خ ــتاد همای »اس
انتخــاب شــد. »همایــون خــرم« آهنگســاز و موســیقی دان 
ــوان  ــرح او می ت ــار مط ــن )از آث ــران زمی ــته ای برجس
ــه، شــهزاده  ــه، رفت ــه غوغــای ســتارگان، رســوای زمان ب
رویــا، اشــک مــن هویــدا شــد و ... نــام بــرد( بــر اســاس 
روایتــی بیــان مــی کنــد کــه روزی به طــور اتفاقــی 
ــی« را  ــای »قوام ــدای رس ــر ص ــع در رامس ــی واق درباغ
ــنود  ــود را می ش ــدن ب ــغول خوان ــی مش ــرای جمع ــه ب ک
ــدای  ــن ص ــرای ای ــرد ب ــم می گی ــه تصمی ــان لحظ و هم
ــد و در ســال  ــاه بع ــی بنویســد. حــدود ٢ م ــا تصنیف زیب
ــودی  ــاج( مل ــنگ ابته ــنهاد »سایه«)هوش ــه پیش 1351 ب
ــر روی  ــا ایشــان ب ــم کــرد ت را در مــدت کوتاهــی تنظی
ــاده  ــودی آم ــعر و مل ــره ش ــند. بالخ ــعری بنویس آن ش
ــده  ــدام خوانن ــه ک ــود ک ــن ب ــم ای ــش مه ــا بخ ــد ام ش
ــد،  ــرا کن ــو اج ــن نح ــه بهتری ــه را ب ــن تران ــد ای می توان

ــه اســتاد  ــه نقــل قــول از »اســتاد خــرم« :»مــن ب کــه ب
ــا صــدای یــک مــرد  ــد ب ــن تصنیــف بای ــم ای ســایه گفت
خوانــده شــود کــه مــن اســتاد قوامــی را پیشــنهاد دادم 
ــرای  ــخص ب ــن ش ــان بهتری ــن ایش ــر م ــه نظ ــم ب و گفت
ــرش  ــاج( نظ ــایه« )ابته ــت. »س ــن کار اس ــدن ای خوان
ــی«  ــر از »قوام ــی بهت ــاید صدای ــه ش ــود ک ــه ب اینگون
باشــد کــه ایــن تصنیــف را بخوانــد کــه مــن در جــواب 
گفتم:»صــدای او را در باغــی واقــع در رامســر شــنیده ام 
و می دانــم چــه صــدای قــوی و رســایی دارد«. بنابرایــن 
بعــد از تســت صــدا همــه بــه ایــن اتفــاق نظــر رســیدند 
بســیار  انتخــاب  می توانــد  قوامــی«  »حســین  کــه 
ــه در ســن 61  ــن تران ــن ترتیــب ای مناســبی باشــد. بدی
ســالگی »قوامــی«، از آلبــوم »نغمــه فاختــه« در دســتگاه 

ــد... ــه ش ــر و جاودان ــرا، منتش ــون اج همای
بعدهــا ایــن اثــر توســط افــراد زیــادی هماننــد »علیرضــا 
افتخــاری«، »هوشــمند عقیلــی«، »محمــد اصفهانــی«، 
ــمی  ــمی و غیررس ــورت رس ــی« و... به ص ــا قربان »علیرض

اجــرا شــد.
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سرگذشت سرگشته

»چهره به چهــره« نــام قطعــه ای خاطره انگیــز از آلبومــی 
ــل  ــروغ و بی بدی ــتارگان پرف ــه س ــت ک ــام اس ــن ن ــا همی ب
ــران،  ــرو آواز ای ــه خس ــن جمل ــی م ــل ایران ــیقی اصی موس
ــار،  ــای ت ــاش بی همت ــجریان« و نق ــا ش ــتاد محمدرض »اس
»اســتاد محمدرضــا لطفــی« آن را آفریدنــد و در عالــم 
ــر  ــن اث ــوای ای ــعر و محت ــد. ش ــه اش کردن ــیقی جاودان موس
ــه  ــزل ب ــب غ ــقانه را در قال ــن عاش ــه مضامی ــار ک گهرب
ــه افــراد  منصــه وجــود آورد اثــری اســت کــه در تاریــخ ب
مختلفــی نســبت داده شــده امــا می تــوان در ایــن اثنــا نــام 
»طاهــره قرة العیــن« شــاعر توانــای زن ایرانــی را، هــم پــای 
دیگــر ادیبــان دیــد و ایــن شــعر را بــه وی نســبت داد. ایــن 
قطعــه به لحــاظ ســاختار و ردیــف موســیقایی جــزء دســتگاه 
ــدگار  ــب مان ــر موج ــن ام ــود و همی ــوب می ش ــوا محس ن
ــه کار  ــر ب ــوا کمت ــتگاه ن ــه دس ــرا ک ــده چ ــر ش ــدن اث ش
ــمی  ــار رس ــش از انتش ــال 1356 پی ــد. در س ــه می ش گرفت
ــری دل  ــی هن ــرکت فرهنگ ــت ش ــه دس ــربه مهر آن ب و س
آواز، آلبــوم یــاد شــده به صــورت زنــده در وســعت دیــد در 
حافظیــه شــیراز اجــرا شــده بــود و همــگان را بــه ســتایش و 
تمجیــد واداشــت. از ویژگی هــای جالــب ایــن هنــر مانــدگار 
ــار  ــتین ب ــرای نخس ــی« ب ــتاد لطف ــه »اس ــت ک ــوان گف می ت
ــران اســتفاده کــرد کــه  از ســاز دف در موســیقی ســنتی ای
ــود. همنوایــی  نوازندگــی آن را »بیــژن کامــکار« عهــده دار ب
ــر داده  ــن اث ــه ای ــی ب ــی غریب ــن قطعــه، زیبای در اجــرای ای

ــر  ــار آرزو، ب ــن، ای به ــده ســوی چم ــار دلنشــین، آم ــا به ت
ســرم ســایه فکــن

ــاران  ــا که گلب ــذر، ت ــیانم کن گ ــار، برآش ــیم نوبه ــون نس چ
ــة ... ــود، کلب ش
نه نگار دوباره ...

تا که گلباران شود کلبه ی ویران من ...
ــه در  ــدش ک ــا فرزن ــه ب ــال زمزم ــادری در ح ــدای م ص
ــت،  ــنتور اس ــم آن روی س ــف ریت ــرای کش ــالش ب ــال ت ح

دلنشــین تر ازایــن صحنــه چیــزی در خاطــرم نیســت.
در ذهــن هرکســی ترانــه ای هســت کــه بــا شــنیدنش بچــه 
می شــود، پــر می کشــد بــه کودکــی، یــا بــه هرجــا و 
ــه او آرامــش بخشــیده  ــی ب ــه زمان هرلحظــه ای کــه آن تران

ــود. ب
ــی کــه ســازم از  ــه دوران »بهــار دلنشــین« مــرا می کشــاند ب
ــادرم  ــه در ذوق م ــا تشــویقی ک ــا ب ــود ام ــر ب ــه ام بزرگت جث

ــتم. ــر داش ــی بهت ــعی در اجرای ــدم س می دی
مــا  بــرای  کــه  هســتند  زیــادی  قطعــات  و  ترانه هــا 
ــس  ــس حب ــا نف ــی از آنه ــه یک ــا همیش ــد ام خاطره انگیزن
می کنــد. »بهــار دلنشــین« بــرای مــن نمونــه ای ازایــن قطعات 
ــان  ــور و هیج ــن ش ــه م ــنیدنش ب ــا ش ــار ب ــه هرب ــت ک اس
ــتاد  ــط »اس ــه 1330 توس ــه در ده ــن قطع ــید. ای می بخش
روح اهلل خالقــی« در دســتگاه بیــات اصفهــان ســاخته شــد کــه 
ــت داده شــده اســت.  ــی«، زین ــژن ترق ــر »بی ــه ای، اث ــا تران ب

جز انتظار و جز استقامت، وطن عالج دگر ندارد
زهر دو سر بر سرش بکوبد، کسی که تیغ دوسر ندارد

ــر اســت ازگــوش جــان  ــزی بهت ــز چه چی ــح دل انگی در یــک صب
ســپردن بــه قطعــه ای از دســتگاه ماهــور؛ همیشــه یــادم می مانــد 
کــدام قطعــه مــن را بــا صــدای گــرم »اســتاد شــجریان« آشــنا و به 

موســیقی اصیــل ایرانــی عالقه منــد کــرد.
ــی  ــاد ماندن ــای به ی ــی از تصنیف ه ــگارم« یک ــن ن ــف »ز م تصنی
ــاط  ــان ارتب ــا روحم ــه مدت هاســت ب ــان اســت ک ــا ایرانی ــزد م ن
ــر »درویش خــان«،  ــرار کــرده، یکــی از ســاخته های وصف ناپذی برق
ــگان  ــن دانش آموخت ــه از اولی ــار ک ــرح دوران قاج ــاز مط آهنگس
ــازهای  ــول در س ــان و از پیشــگامان تح ــیقی در ایرانی ــته موس رش
ــرح  ــرای مط ــعری از غزل س ــد؛ ش ــز می باش ــه تار« نی ــار« و »س »ت
معاصــر »ملک الشــعرای بهــار« و صــدای بی همتــای »محمدرضــا 
شــجریان«، همــه و همــه دســت بــه دســت هــم داده انــد تا یکــی از 
زیباتریــن تصانیف موســیقی ســنتی ایرانی شــکل بگیــرد، این قطعه 
از ماندگارتریــن تصنیف هــای ایرانــی ا ســت کــه در آلبومــی بــا نــام 
»آهنــگ وفــا« بــا صــدای اســتاد شــجریان و هــم آوازی »همایــون 

شــجریان« منتشــر شد.
اشــعار بهــار اکثــراً بــا پس زمینــه حماســی و سیاســی خــاص خــود 
او همــراه هســتند و ایــن شــعر او نیــز از این قاعده مســتثنی نیســت 
و بهــار بعــد از گالیــه از یــار و نــگار خــود بــه گالیــه از حاکمــان 
می پردازد و چاره را در صبر و اســتقامت می بیند؛ همیشــه شــعرهای 
تقــی بهــار جذابیت هــای نهفتــه ای دارنــد که هرچه بیشــتر بــا آنها 

بی شــک یکــی از بهتریــن مصادیق بــرای کارکرد سیاســی-اجتماعی 
موســیقی ، تصنیف »مرغ ســحر« اســت.

آنچــه مســلم اســت، نالــه ی مرغ ســحر کــه در ادبیــات ایــران نماد 
بلبــل اســت، نــه از ســر خمودگــی و انفعــال، کــه دعوت بــه مطالبه 
و آزادی خواهــی اســت و همیــن امــر موجــب شــده تــا شــنیدن این 
قطعــه برای هــر مخاطبــی، توأمــان تداعی کننــده ی حــزن و هیجان 
ــم ظالمــان و  و جوشــش باشــد. حــزن و اندوهــی برخاســته از ظل

جوششــی بــرای شکســتن قفس هــای موجــود.
ایــن اثــر مانــدگار، تلفیقــی اســت از شــعر »ملــک الشــعرا بهــار« که 
خــود بــه موســیقی آشــنا بــود و ملــودی »مرتضــی نــی داوود« که به 
ادبیــات فارســی اشــراف داشــته و از ایــن جهــت می تــوان گفــت راز 
مانــدگاری ایــن اثــر، همکاری شــاعری موســیقی دان و موســیقی دانی 

شــاعر بــوده اســت .
نخســتین بــار در ســال 1306 بــود کــه ایــن اثــر در دســتگاه ماهــور 
تنظیــم شــد و توســط »ملــوک ضرابــی« بــه اجــرا درآمد و پــس از 
آن بســیاری از خواننــدگان بــا تنظیم هــای متفــاوت بــه اجــرای آن 
پرداختنــد. مــرغ ســحر جایگاهــی ویــژه در تاریــخ موســیقی ایــران 
دارد و یــادآور یکــی از مقاطــع مهــم تاریــخ معاصــر ایــران اســت، و 
ایــن زمانــی اســت کــه بــا تالقــی هنــر و سیاســت مقدمــات تولــد 
ــاب  ــع بازت ــرد. مــرغ ســحر در واق ــه اعتراضــی شــکل می گی تران
صــدای روشــنفکرانی بــود که سرشــار از ناامیــدی بودنــد، و حکایت 
از روزگاری می کــرد کــه ایــران از هرج ومــرج بــه ســمت اســتبداد 

ــد. ــه می ش ــه در آن خف ــای آزادی خواهان ــت و صداه می رف
ــتاد  ــرای »اس ــه اج ــوان ب ــر می ت ــن اث ــای ای ــن اجراه از محبوبتری
شــجریان« اشــاره کــرد کــه بــه خواســت مــردم، این تصنیــف، جزء 

اســت.
موســیقی ایرانــی از ژرفــای جــان نشــأت گرفتــه و آدم را بــه 
جهــان فــرا مــاده و معنویــات ســوق می دهــد. دارای صالبت 
ــت.  ــات بی مثالیس ــی و جزئی ــال نرم ــن ح ــاص و درعی خ
ــر  ــوان از دو منظ ــی می ت ــاظ زیبایی شناس ــر را به لح ــن اث ای
نــگاه کــرد: یکــی محتــوا و یکــی موســیقی اثــر. شــعر دارای 
ــن  ــه ای ــه ب ــی ک ــت و هرازگاه ــق اس ــس عمی ــی ب صمیمیت
ــداری  ــزاد پن ــاعر هم ــا ش ــود ب ــپرده ش ــوش س ــه گ قطع
»نکته به نکتــه«  »چهره به چهــره«،  عبارت هــای  می کنیــم. 
و »موبه مــو« و واژگانــی از ایــن قبیــل هــم در شــعر، بســیار 
ــدگار شــدن  ــل مان ــه اســت و یکــی ازدالی ــه کار رفت ــا ب زیب

ــر به جاســت. ــده مــن وجــود همیــن تعابی ــه عقی ــر ب اث
ــه  ــن گفت ــش از ای ــه پی ــیقی همانطورک ــر موس ــا ازمنظ ام
ــتاد  ــد. »اس ــدک می کش ــجریان« را ی ــتاد ش ــام »اس ــد ن ش
شــجریان« بــا آن حنجــره و ســبک آواز خــاص خــود 
بی شــک بــه ملــودی جــان می بخشــد و بــر پایــه و 
ــا و  ــد معن ــعر و آهنگســازی می باش ــه ش ــیون آن ک فونداس
ــر و آهنگســازی  ــه اث ــگاه موســیقی اولی روح می بخشــد. از ن
هــم بــه خــودی خــود حرفــی تــازه و ارزشــمند را بــه دنیــای 
موســیقی ایرانــی عرضــه کــرده اســت. فضــا و دســتگاه نــوا 
آنچنــان تاثیرگــذار و گیراســت اســت کــه هــرگاه بخواهیــم 
ــا  ــر م ــه در ضمی ــن قطع ــم ای ــوا ســخن بگویی ــتگاه ن از دس
ــوا  ــت از ن ــرای ماس ــی ب ــوی خوب ــود و الگ ــادآوری می ش ی
ــر در  ــن اث ــم ای ــر می کن ــن فک ــن م ــات آن. بنابرای و متعلق
ــه  ــدگار را ب ــر مان ــک اث ــده و ی ــه ش ــاد جاودان ــه ی ابع هم

ــت. ــرده اس ــران وارد ک ــیقی ای ــه موس عرص

ــاخه  ــاخه گل«، »ش ــه ش ــوم »مجموع ــه از آلب ــگ ک ــن آهن ای
ــرا  ــان« اج ــین بن ــتاد غالمحس ــط »اس ــد توس گل10«، می باش
ــپس  ــد و س ــاخته می ش ــودی س ــدا مل ــد. در آن دوران ابت ش
روی آن ترانــه نوشــته می شــد. همــکاری ایــن ســه تــن و نیــز 
ــس از  ــه پ ــود آورد ک ــی را به وج ــا تصنیف های ــی آنه همدل
گذشــت ســال ها، هنــوز شــنیدنی هســتند. شــاید بعضی هــا بــا 
شــنیدن ایــن ملــودی بــه یــاد ســریال محبــوب و نوســتالژیک 
ــه  ــه ب ــریال ک ــن س ــراژ ای ــد. تیت ــد« بیفتن ــای مجی »قصه ه
ــت  ــده اس ــم ش ــاخته و تنظی ــم آذر« س ــر چش ــت »ناص دس
ــی  ــای ابتدای ــی«، در ثانیه ه ــتاد خالق ــودی ســاخته »اس ــه مل ب
آهنــگ بســیار شــباهت دارد، کــه شــاید خاطره انگیــزی 
ــط  ــین« توس ــار دلنش ــد. »به ــدان می کن ــر را دو چن ــن اث ای
ــی  ــا وجــود تغییرات ــراد مختلفــی اجــرا شــده و هــر اجــرا ب اف
در ملــودی و یــا ریتــم، زیبایــی خــود را دارد، امــا بــه گــوش 
مــن، هنــوز هــم آواز »بنــان« و ملــودی اصلــی »اســتاد خالقــی« 
ــده  ــته ش ــب نوش ــی از کت ــکل در یک ــاده ترین ش ــه س ــه ب ک
ــادگاران«  ــام »ی ــا ن ــرای ســنتور اثر»پشــنگ کامــکار« کــه ب ب
ــود،  ــده ب ــردآوری ش ــف گ ــا و تصانی ــر ترانه ه ــار دیگ در کن
ــن قطعــه آشــنا  ــا ای ــی کــه در کودکــی مــن را ب همــان کتاب
ــه  ــه البت ــقانه ک ــی عاش ــت. نوع ــر اس ــی خوش ت ــرد، طنین ک
ــاوت باشــد. عاشــقانه ای  ــد متف ــر هــر کســی می توان ــه تعبی ب
ــه خــود  ــا ب ــودی، تحریر هــای زیب ــب مل کــه به واســطه ی طل
گرفتــه و همچنیــن اوج و فرودهــای عشــق کــه موســیقی، آن را 
ــا  ــا ب ــه ی اینه ــت هم ــد و درنهای ــش می ده ــی نمای به خوب
مهــارت خواننــده بــه رخ کشــیده می شــوند و »بهــار دلنشــین« 

ــن. ــه ی ذه ــدگار، در گوش ــود مان ــری می ش اث

آشــنا می شــویم، بیشــتر پــی بــه شــخصیت آگاه او می بریــم.
برخــالف بهــار امــا درویش خــان آنچنــان در فعالیت هــای سیاســی 
مشــارکت نداشــت و بیشــتر دغدغه هــای او اجتماعــی بودنــد، وی 
کــه جــزو اولیــن افرادی ســت کــه در ایــران مؤسســه ی موســیقی 
تأســیس کرده اند، شــاگردان برجســته ای همچون »ابوالحســن صبا« 

و »مرتضــی نــی داوود« را در مؤسســه خــود تربیــت نمــوده.
اســتاد شــجریان نیــز بــا آن صــدای بی نظیــر خــود، در ایــن قطعــه 
نیــز آنچنــان در عمــق وجودمــان اثــر می کند کــه بعد منفــی تکرار 
مفهــوم خــود را از دســت می دهــد و هیــچ گاه ایــن تصنیــف برایمان 

تکــراری نمی شــود.

ناگسســتنِی کنســرت های ایشــان اســت.
بند دوم این شعر که کمتر شنیده شده به این ترتیب است:

عمر حقیقت به سر شد، عهد و وفا بی اثر شد
ناله عاشق، ناز معشوق، هر دو دروغ و بی ثمر شد

راستی و مهر و محبت فسانه شد
قول و شرافت همگی از میانه شد

از پی دزدی، وطن و دین بهانه شد
دیده تر شد!

جور مالک، ظلم ارباب، زارع از غم گشته بی تاب
ساغر اغنیا پُر مِی ناب، جام ما پُر ز خون جگر شد

ای دل تنگ ناله سر کن، از مساوات صرف نظر شد
ــار  ــزن ای ی ــرده دلکــش ب ــده آب آتشــین، پ ــره ب ســاقی گل چه

دلنشــین
ناله برآر از قفس ای بلبل حزین

کز غم تو، سینه من، پُرشرر شد، پُرشرر شد

کرابی سعید 
کارشناسی مهندسی آب 92

نگار سنگتراش
کاربردی 93 کارشناسی شیمی 

حمیدرضا علیمردانی
کارشناسی اقتصاد نظری 93

کرامتی امیررضا 
کارشناسی حسابداری 92

ملک الشعرای بهار

حسین قوامی

ضی نی داوود
مرت

نیم نگاه ویژه

یاد ایام

تصنیف، آواز یا ترانه؟



خانه ای در خیابان چهل ویکم 
نگاهی به اولین ساخته بلند سینمایی حمیدرضا قربانی 

میان خورشیدهای همیشه
ک گروه رستا به بهانه آلبوم جدید 

ــه  ــتم. روزي ک ــتاک« نشس ــوم »رس ــار آلب ــه انتظ ــا ب مدت ه
پوســتر گــروه را بــر ســردر فروشــگاه محله دیــدم، فــوراً تصمیم 
بــه خریــد گرفتــم؛ امــا فروشــنده فقط یــک عــدد از آن داشــت 
بــا پلمپــي بــاز شــده کــه وقتــي علــت را جویــا شــدم، بــا بــي 
ــي  ــت؛ اهمیت ــب اس ــک برچس ــط ی ــن فق ــت: »ای ــي گف تفاوت

ــدارد.« ن
ــم بــراي همــه ي هنرهــاي ســوخته ســوخت؛  در آن لحظــه دل
ــا  کــه هنرمنــدان مــو ســپید مي کننــد و سوءاســتفاده گــران ب
سیاهي شــان، لــذت دیده شــدن و بــه بــار نشســتن را از هنرمنــد 

مي گیرنــد.
کپــي و نشــر غیراخالقــي ایــن دســت از فروشــندگان، مقدمه اي 
ــان  ــتاک، »می ــروه رس ــد گ ــوم جدی ــي آلب ــه معرف ــا ب ــد ت ش

ــم و در وصفــش بنویســیم. خورشــیدهاي همیشــه«، بپردازی
امید است که »بخرید«، ببنید و لذت ببرید.

ــال  ــتان س ــود را از تابس ــت خ ــتاک فعالی ــیقي رس ــروه موس گ
ــي  ــوام ایران ــیقي اق ــج موس ــدف گســترش و تروی ــا ه 1376 ب
آغــاز کــرد. ایــن گــروه بــه سرپرســتي »ســیامک ســپهري« و 
خوانندگــي »فــرزاد مــرادی« و »بهــزاد مــرادي«، چهــار آلبــوم 
ــد از:  ــب عبارت ان ــه به ترتی ــد ک ــه کرده ان ــق ارائ ــبتاً موف نس

1-رنگوارن هاي کهن )آلبوم صوتي-1386( 
٢-همه ي اقوام من )آلبوم تصویري-1389(

3-سرناي نوروز )آلبوم تصویري-139٢(
و  صوتــي  )آلبــوم  همیشــه  خورشــیدهاي  ۴-میــان 

)1395 یــري- تصو
»میــان خورشــیدهاي همیشــه« چهارمیــن اثــر گــروه رســتاک 

ــی  ــه کارگردان ــی ب ــم« فیلم ــان چهل ویک ــه ای در خیاب »خان
»حمیدرضــا قربانــی« و بــا بازی»مهنــاز افشــار«، »علــی 
ــر  ــی« روایت گ ــارا بهرام ــوی« و »س ــهیال رض ــا« ، »س مصف

ــت. ــی اس ــران خانوادگ ــک بح ی
حمیدرضــا قربانــی کــه ســابقه همــکاری بــا »اصغرفرهــادی« 
ــی«  ــاره ال ــم هــای »درب ــوان دســتیار کارگــردان در فیل به عن
ــن  ــا ای ــه دارد؛ ب ــیمین« را در کارنام ــادر از س ــی ن و »جدای
اثــر فعالیــت خــود را در قالــب کارگــردان در عرصــه ســینما 
ــا تأثیــر  ــر ب ــگاه کارگــردان در ایــن اث آغــاز کــرده اســت. ن
ــه تبــع درام هــای امــروزی،  از همکاری هــای گذشــته وی و ب
جزئی نگرانــه اســت و بــه کالبدشــکافی شــخصیت ها در 
ــس  ــه جن ــاوت ک ــن تف ــا ای ــردازد. ب ــران می پ ــرایط بح ش
بحــران و کاراکترهــا را می تــوان منحصربه فــرد خطــاب 
ــه ای  ــوع کلیش ــا موض ــه ب ــت ک ــی اس ــم درام ــرد. فیل ک
ــته و  ــار گذاش ــی آن را کن ــا به کل ــده؛ ام ــاز ش ــاص آغ قص
به خــود  پیچیده تــری  و  روانشناســانه  فضــای  رفته رفتــه 
می گیــرد و علی رغــم اینکــه داســتان پتانســیل ســاختن 
ــا فاصلــه گرفتــن  فضایــی پرانــدوه را دارد، تــالش می کنــد ب
از ایــن فضــا و وادارکــردن مخاطــب بــه دنبال کــردن 
ــک  ــا از ی ــای آنه ــه انتخاب ه ــردن ب ــخصیت ها و فکرک ش
ملــودرام معمولــی فاصلــه بگیــرد. درحقیقــت ایــن اثــر یــک 
درام چندالیــه از شــخصیت های معمولــی اســت کــه در 
ــود  ــی از خ ــل پیش بین ــای غیرقاب ــاص، واکنش ه ــرایط خ ش
ــه در  ــادر ک ــر م ــال کاراکت ــوان مث ــد. به عن ــان می دهن نش
موقعیــت ویــژه و تعیین کننــده ای قــرار دارد، تصویــر جدیــد 
و غیرکلیشــه ای را بــه نمایــش می گــذارد. ایــن امــر در نــگاه 
عــده ای اغراق آمیــز و درنظــر عــده ای دیگــر جســورانه 
ــم  ــرای فیل ــی ب ــه قوت ــد نقط ــه می توان ــود ک ــداد می ش قلم
تلقــی شــود. چراکــه پرداختــن بــه شــخصیت ها در ایــن اثــر 
به گونــه ای کــه هــر کاراکتــر در جایگاه خــود مقصــر و درعین 
حــال دارای حــق جلــوه می کنــد، موجــب پرهیــز از قضــاوت 
قطعــی دربــاره ی هــر کاراکتــر می شــود و بــه مخاطــب ایــن 
ــا  ــا احساســات ســطحی بلکــه ب اجــازه را می دهــد کــه نــه ب

ــد.  ــتان باش ــر داس ــق نظاره گ ــتدالل و منط اس
ــد.  ــا می کن ــب الق ــه مخاط ــان را ب ــه هیج ــم در دو مرحل فیل
نخســت کاراکتــر ایجادکننــده ی بحــران در ســکانس اول فیلم 
ــت نمی شــود و مخاطــب  ــراز هوی ــا ســی دقیقه اول اح ــه ت ک
ــا  ــم ب ــان پراحســاس فیل ــی دارد؛ دوم پای ــام نگــه م را در ابه
ــه ی  ــازه ی تخلی ــده اج ــه بینن ــه ب ــذار ک ــی تأثیرگ سکانس

اســت کــه به تازگــي منتشــر شــده. ایــن آلبــوم بــه آهنگ هــاي 
ــتان«،  ــزگان«، »کردس ــتان«، »هرم ــان«، »خوزس ــي »کرم محل

ــردازد. ــان« مي پ ــتان« و »آذربایج ــارس«، »بلوچس »ف
ــوح  ــدگان به وض ــان نوازن ــرا در می ــن اج ــادي حی ــذت و ش ل
ــنونده را  ــا ش ــده و ی ــر بینن ــن ام ــل مشــاهده اســت و همی قاب
ــاي  ــردن نگاه ه ــدل ک ــي، ردوب ــي آورد. هماهنگ ــوق م ــه ش ب
دوســتانه ي نوازنــدگان، فضــاي ســنتي و همخواني گــروه از دیگر 
ویژگي هایــي اســت کــه ایــن گــروه را متمایــز جلــوه مي دهــد.

لباس هــاي اعضــاي گــروه ترکیبــي از چندین فرهنــگ و قومیت 
ایــران اســت کــه »نــگار اعــزازي« ، نوازنــدي دف و طــراح لباس 
ــه آن داشــته اســت؛ به طوري کــه نظــر  ــژه اي ب ــگاه وی گــروه ن
داوران ســي امین جشــنواره ي موســیقي فجــر را بــه خــود جلــب 
کــرد و ماحصــل ایــن تــالش، معرفــي لبــاس گــروه رســتاک 

به عنــوان لبــاس منتخــب جشــنواره شــد.
اولیــن آهنــگ ایــن آلبــوم »ســکینه« نــام دارد کــه متعلــق بــه 
موســیقي کرمان اســت و شــور و نشــاط فراواني را به شــنونده القا 
مي کنــد. قطعــات بعــدي به ترتیــب »بیــو بریمش«)خوزســتان(، 
»اي یار«)هرمــزگان(، »هــاوار«)آواز تقدیمــي بــه خانــواده ي کامکار 
ــتان(،  ــان(، »بوتوراي«)کردس ــدگار ایش ــاي مان ــاس نغمه ه ــه پ ب
»واســوتک«)فارس(، »زیهــروک«، »الــه منــي بارگ«)بلوچســتان(، 

»ســنین یادگارین«)آذربایجــان( و لزگــي اســت.
به گفتــه ي اعضــاي گــروه، رســتاک درجهــت ترویــج موســیقي 
فولکوریــک پیــش مــي رود تــا نغمه هــاي محلــي سراســر کشــور 

را کــه از دل مــردم برآمــده، زنــده نــگاه دارد.
گــروه موســیقي رســتاک بــا تــالش و تحقیــق بي وقفــه ي خــود 
ایــن مهــم را بــرآورده کــرده و بــا بازخوانــي نغمه هایــي ماندگار، 
روحــي دوبــاره بــه موســیقي و آوازهــاي فرامــوش شــده ي ایران 

ــیده است. بخش

ــت  ــد. حرک ــم را می ده ــول فیل ــورده اش درط ــرژی فروخ ان
ــه  ــز ازجمل ــکانس نی ــن س ــژه در ای ــن به وی ــریع دوربی س
نــکات تأثیرگــذار در انتقــال احســاس پریشــانی کاراکترهــا به 
تماشــاگر اســت. فقــدان موســیقی متــن قابــل توجــه، از نکات 
ــش  ــت نق ــه می توانس ــود ک ــمرده می ش ــم ش ــف فیل ضع

ــد. ــته باش ــر داش ــذاری اث ــزایی در تأثیرگ به س
انتخــاب هوشــمندانه بازیگــران خردســال را نیــز می تــوان از 
نقــاط قــوت تیــم بازیگــری اثــر برشــمرد. »مانــی رحمانــی«، 
یکــی از دو بازیگــر خردســال فیلــم، در ســکانس درگیــری بــا 
ــن  ــدن او مــی شــود کــه ای ــا، موجــب کبــودی ب علــی مصف

امــر نشــان از ایفــای نقــش پــر حــس او دارد.
فیلــم کــه در ابتــدا قــرار بــود بــا نــام »خانــه یحیــی« نمایــش 
داده شــود به دلیــل تشــابه اســمی بــا فیلــم »یحیــی ســکوت 
نکــرد« کــه همزمــان در دســت ســاخت بــود، به»خانــه ای در 
ــاس  ــد براس ــام جدی ــام داد. ن ــر ن ــم« تغیی ــان چهل ویک خیاب
لوکیشــن حقیقــی خانــه محــل فیلم بــرداری انتخــاب شــده و 
داســتان فیلــم نیــز اقتباســی از یــک داســتان حقیقــی اســت. 
ــی  ــل قبول ــم درام قاب ــن فیل ــت ای ــوان گف ــوع می ت درمجم
ــود و  ــم داد می ش ــود قل ــردان خ ــر کارگ ــن اث ــوان اولی به عن

ــینما را دارد. ــدن در س ــار دی ارزش یک ب
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ــی  ــه کارگردان ــروز« ب ــرای نیم ــد از »ماج ــد عبارتن ــت آورده ان ــاگران بدس ــترین رای را از تماش ــه بیش ــی ک ــامی فیلم های اس
محمدحســین مهدویــان، »خــوب، بــد، جلــف« بــه کارگردانــی پیمــان قاســم خانــی، »بــدون تاریــخ بــدون امضــاء« بــه کارگردانــی 
وحیــد جلیلونــد، »ویالیی هــا« بــه کارگردانــی منیــر قیــدی، »آباجــان« هاتــف علیمردانــی، »انــزوا« مرتضــی علــی عبــاس میرزایــی، 

»بیســت و یــک روز بعــد« محمدرضــا خردمنــدان، »گشــت ٢« ســعید ســهیلی.
این فیلمها نه فیلم برتر در آرای مردمی تا امروز هستند.

کافه تریا

روشن فکری یا روشن فکر زدگی؟!
ــم  ــوان فیل ــط، عن ــا غل ــه درســت ی ــادی، ب ــای فره ــم ه فیل
ــا خــود یــدک مــی کشــند. عنوانــی کــه  روشــن فکــری را ب
شــاید خــود فیلمســاز هــم چنــدان قائــل بــه آن نباشــد، امــا 
ســینما دوســتان و بــه ویــژه منتقــدان او از ایــن عنوان اســتفاده 
ــه او و  ــه ب ــرای حمل ــا هــم آن را وســیله ای ب کــرده و عمدت
ســینمایش قــرار مــی دهنــد. ایــن کــه »روشــن فکر« کیســت 

و »ســینمای روشــنفکری« چیســت 
ســواالتی هســتند کــه حداقــل در ســینمای ایــران یافتن پاســخ 
بــرای آن هــا دشــوار بــه نظــر مــی رســد. اگــر روشــن فکــر را 

فرهــادی بــا آگاهــی و نــه از روی تقلیــد از برخــی ســینماگران 
عمدتــا اروپایــی، ایــن شــیوه را بــه کار گرفتــه اســت.

فروشنده، کن، اسکار و سایر موارد!
امــا آخریــن ســاخته ی فرهــادی یعنــی »فروشــنده« 
ــود.  ــی ب ــر و صدای ــر س ــم پ ــار او فیل ــایر آث ــد س ــم مانن ه
ــادی و  ــرای فره ــه ب ــن فیلمنام ــزه ی بهتری ــت جای دریاف
ــنواره ی  ــینی در جش ــهاب حس ــرای ش ــر ب ــن بازیگ بهتری
ــام اصغــر فرهــادی و ســینمایش را بــر ســر  ــاره ن کــن، دوب
ــاره  زبــان هــا انداخــت و مــوج تشــویق هــا و انتقــادات دوب
ــارغ از موضــوع  ــن فیلمســاز ســرازیر شــد. ف ــه ســمت ای ب
ــادی  ــار فره ــایر آث ــا س ــه ب ــنده« در مقایس ــز، »فروش جوای
بــه ویــژه آثــار اخیــرش، هیــچ گونــه پیشــرفت و موفقیتــی 
ــد  ــی بای ــرای فیلمســاز محســوب نمــی شــود و شــاید حت ب
ــاری  ــاره آث ــد دوب ــا فرهــادی مــی توان ــود کــه آی نگــران ب
ــادر از  ــی ن ــی »جدای ــا حت ــی« ی ــاره ی ال ــت »درب ــه کیفی ب

ــر؟ ــا خی ــیمین« بســازد ی س
اگــر بــازی »ترانه علیدوســتی« و »شــهاب حســینی« کــه تقریبا 
همیشــه و همــه جــا خــوب هســتند را کنــار بگذاریم، فروشــنده 
ــن و مشــهود  ــم تری ــدارد. مه ــرای عرضــه ن ــز دیگــری ب چی
تریــن ضعــف ایــن اثــر، فیلمنامــه ی ســردرگم آن اســت کــه 
حداقــل بخشــی از مخاطبــان فرهــادی و ســینمایش را تــا اندازه 
ای نــا امیــد نمــوده اســت. بــا وجــود ایــن، نــام »فروشــنده« در 
میــان نامــزد هــای نهایــی اســکار ٢017 به چشــم می خــورد و 
شــاید حتــی فرهــادی دومیــن اســکارش را هم بــرای ایــن فیلم 
ــادی  ــی از جنــس فره ــرای کارگردان ــد. آن چــه ب کســب کن
ضــروری اســت آن اســت کــه مســیر فیلمســازی اش را بــدون 
توجــه بــه جوایــز و جشــنواره هــای گوناگــون و رنگارنــگ ادامه 
دهــد )کــه خوشــبختانه گمــان مــی رود تــا کنــون نیــز چنیــن 
ــته از  ــد دل آن دس ــدی اش بتوان ــار بع ــا آث ــوده اســت( و ب ب
مخاطبینــی کــه بــا »فروشــنده« کمــی دلســرد شــده بودنــد را 

دوبــاره بدســت آورد.

محمدسجاد عمران 
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اصغر فرهادی و سینمایش
اصغــر فرهــادی بــدون شــک یکــی از مهــم تریــن 
فیلمســازان ایرانــی پــس از انقــالب اســت. چــه طرفــداران 
ــر  ــش ب ــب گران ــدان و تخری ــه منتق ــینه چاکان و چ و س
ــاوت از  ــی متف ــه او نوع ــد ک ــر دارن ــاق نظ ــه اتف ــن نکت ای
ــت  ــرده و عل ــی ک ــران معرف ــینمای ای ــازی را در س فیلمس
شــهرت و حتــی محبوبیــت او را نیــز بایــد در همیــن نکتــه 
جســت. دریافــت جایــزه اســکار بهتریــن فیلــم خارجــی زبان 
در هشــتاد و چهارمیــن دوره ی اســکار بــرای فیلــم »جدایــی 
نــادر از ســیمین«، اهمیــت ایــن فیلمســاز را چــه در ایــران و 

ــود.  ــدان نم ــان ده چن ــه در جه چ
متفاوتم پس هستم!

ــا  ــا ب ــد ت بســیاری از ســینماگران جــوان همــواره کوشــیده ان
ــه شــکلی  ــی از فیلمســازی، خــود را ب ــه ی شــکل متفاوت ارائ
در ســینمای ایــران مطــرح نماینــد، امــا چــه شــده اســت کــه 
بــا وجــود ایــن تعــداد زیــاد فیلمســازان متفــاوت، کســی هــم 
چــون فرهــادی کــه او هــم اتفاقــا نوعــی متفــاوت از ســینما را 
حداقــل در ایــران ارائــه نمــوده اســت، ایــن چنیــن موفقیتــی 

کســب کــرده اســت؟
ــده ای  ــر پیچی ــه ظاه ــا وجــود آن ک ــادی ب ــای فره ــم ه فیل
ندارنــد و لوکیشــن هــای فیلــم هایــش آن چنــان عجیــب و 
غریــب نیســت، بــرای تماشــاگر ایرانــی جذابیت خاصــی دارد. 
ــش،  ــم های ــق« در فیل ــر »تعلی ــادی از عنص ــتفاده ی فره اس
ســبب شــده اســت تــا تماشــاگران بــا شــوق تمــام، آثــار او را 
از آغــاز تــا پایــان دنبــال نماینــد. قــدرت منــد تریــن نمونه ی 
اســتفاده از تعلیــق در ســینمای فرهــادی را مــی تــوان در فیلــم 
»دربــاره ی الــی« یافــت کــه متاســفانه در آثــار بعــدی او کمی 

رنــگ باخــت.

بــه معنــای »معتــرض« بدانیــم، فرهــادی را نمــی تــوان یــک 
ســینماگر روشــنفکر دانســت چــرا کــه بــه جــز در »جدایــی 
نــادر از ســیمین« کــه آن هــم بیشــتر درون مایه اخالقــی دارد 
تــا سیاســی، فرهــادی در ســایر آثــارش بــر همــان مســائل و 
دو راهــی هــای اخالقــی اشــاره دارد و اصــوال نمــی تــوان او را 
یــک فیلمســاز سیاســی بــه شــمار آورد. امــا شــاید آن چــه 
باعــث انتســاب ایــن عنــوان بــه فرهــادی شــده اســت همــان 
متفــاوت بــودن و پیــروی نکــردن از اصول کالســیک ســینما و 
اســتفاده از دوربیــن روی دســت، پایــان بــاز و... باشــد. آن چــه 
باعــث خوشــحالی اســت ایــن اســت کــه بــه نظــر مــی رســد 

سکارم آرزوست
ُ
ا
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شــهاب حســینی، بازیگــر فیلــم »فروشــنده« و برنــده جایــزه بهتریــن بازیگــر جشــنواره کــن پــس از واکنــش  ترانــه علیدوســتی 
و اصغــر فرهــادی نســبت بــه اعمــال محدودیــت بــرای ســفر اتبــاع ایرانــی بــه آمریــکا و تحریــم مراســم اســکار، یادداشــتی را 
ــن اواخــر نقطــه نظــرات و مواضــع  ــن بازیگــر در بخشــی از یادداشــت اینســتاگرامی خــود نوشــته اســت: »ای منتشــر کــرد .ای
اختیــار شــده توســط رئیــس جمهــور ایــاالت متحــده »دونالــد ترامــپ« یــادآور روزگاری ســیاه و نــه چنــدان دور در دهه هــای 
30 و ۴0 میــالدی و ظهــور آدولــف هیتلــر اســت کــه تبعــات فاجعه آمیــز آن تــا قرن هــا بعــد از ایــن از حافظــه جهــان پــاک 
ــر انسان هاســت،  ــه در براب ــخ همــواره چــون آیین ــران و خون خــواران تاری نخواهــد شــد. سرنوشــت تمامــی تک ســونگران، متکب
خصوصــا در معــرض دیــد کســانی چــون دونالــد ترامــپ و موافقان شــان تــا شــاید چراغــی باشــد از گذشــته بــرای گــذر بــه 
ســوی آینــده. بــه عنــوان یــک بازیگــر و کارگــردان ســینما بــه هالیــوود پیشــنهاد می کنــم کــه دوبــاره ســاخت فیلمــی دربــاره 
پادشــاهی بــه نــام نمــرود را در دســتور کار خــود قــرار دهــد، پادشــاهی کهــن کــه داعیــه خدایــی داشــت و ســرانجام توســط 

یــک پشــه از پــای درآمــد...« کافه تریا
جایی که همه ی احمق ها جمع اند

 Suicide Squad نگاهی به فیلم                       

دومین اسکار برای ایران؟
جشنواره اسکار و نگاهی به نامزدها

کمدی با طعم تفکر
»Louie« نگاهی به سریال

مراســم اســکار که می تــوان آن را مهم تریــن و یکــی از پربیننده ترین 
مراســم اعطــای جایــزه فیلــم درجهــان دانســت، طــی هشــت دهه 
ــوده  ــینما ب ــه س ــدان ب ــه عالقه من ــورد توج ــواره م ــزاری هم برگ
اســت. بنابــر اعالم ســایت رســمی جوایــز اســکار، ٢6 فوریــه ٢017 
)یکشــنبه هشــتم اســفندماه( زمــان برگزاری مراســم پایانی هشــتاد 
و نهمیــن دوره جوایــز اســکار اعــالم شــده اســت. مراســم اســکار 
امســال بــا اجــرای »جیمی کیمل« مجــری مشــهور، در دالبــی تئاتر 
لس آنجلــس برگــزار خواهــد شــد. امــا طــی هفته هــای اخیــر و بــا 
اعــالم نامزدهــای اســکار، بــازار حرف هــا و پیش بینــی برنــدگان در 

محافل ســینمایی بســیار داغ اســت.
فیلــم »فروشــنده« ســاخته »اصغــر فرهــادی« از کشــورمان نیــز در 
لیســت نامزدهــای بهتریــن فیلــم خارجــی زبــان دیــده می شــود.

همچنیــن فیلــم »ال ال لند« با 1۴ نامزدی توانســته اســت خــودش را 
به عنــوان پرافتخارتریــن فیلــم ســال ٢016 در بین نامزدهای اســکار 
درخشــان ســازد. افتخــاری کــه تــا بــه امروز فقــط به دو فیلــم دیگر 

ــیده است. رس
اتفــاق دیگــری که در اســکار امســال رخ داده، نامزده شــدن 6 بازیگر 
سیاه پوســت اســت کــه رکــوردی دیگــر در تاریــخ جوایــز اســکار 
به شــمار مــی رود اتفاقــی کــه بــا توجــه بــه مســائل ســال پیــش تا 

حــدودی قابــل پیش بینــی بــود.
فیلــم »Arrival« نامــزد دریافــت 8 جایــزه ی اســکار شــده اســت 
کــه نــام »ایمــی آدامــز« بــا 5 نامــزدی اســکار در لیســت نامزدهای 

ــود. ــده نمی ش »Arrival« دی
جوایــز اســکار شــامل بخش هــای زیــادی اســت کــه در ادامــه بــه 

نامزدهــا و پیش بینــی در چنــد بخــش اصلــی می پردازیــم.
مهم ترین بخش هر جشنواره سینمایی، بهترین فیلم سال:

 Hacksaw(اره ای ســتیغ   ،)Fences(حصارهــا  ،)Arrival(ورود
 ،)Hell or High Water(ــارد ــر از آســمان ســنگ بب Ridge(، اگ
 ،)La La Land (ــد ــان)Hidden Figures(، الال لن ــخاص پنه اش
ــا  ــار دری ــتر کن ــاب )Moonlight(، منچس ــون )Lion(، مهت لی

)Manchester by the Sea(
در ایــن بخــش فیلم هــای »مهتــاب« و »الال لند« بیشــترین توجهات 
را جلــب کرده انــد و در ســایر جشــنواره ها جوایــز بســیاری را از آن 
خــود کرده انــد. امــا از آنجــا کــه آکادمــی اســکار در گذشــته ثابــت 
کــرده اســت کــه عالقــه خاصــی بــه فیلم هــای شــاد و موزیــکال 

ژانــر کمــدی در ســینما و به طورکلــی عرصــه نمایــش، همیشــه از 
جذابیــت و اهمیــت زیــادی برخــوردار بــوده اســت. فیلمســازهای 
متعــددی در طــول تاریــخ وجوددارنــد که ازطریق کمدی توانســتند 
مفاهیــم زیــادی را بــه بیننــده منتقــل کننــد و نــام خــود را در ایــن 

حیطــه درخشــان ســازند.
ــوان یــک نیــروی  ــز به عن ــا اســتفاده از طن ــد کــه ب آنهــا دریافتن
محــرک می تــوان تأثیرگــذاری زیــادی در ذهــن و تفکــر اطرافیــان 

ایجــاد کــرد.
هــدف کمــدی در ظاهــر ایجــاد خنده و فرح بخشــی بــرای مخاطب 
قلــم داد می شــود. امــا اگــر عمیق تــر به موضــوع نگاه کنیــم متوجه 
می شــویم کــه اگــر در پــس ایــن خنده ها هــدف و مفهومی نباشــد، 

تــالش بــرای خندانــدن هم بی معنــی و خالــی از ارزش می شــود.
ارزش و معیــار اصلــی ســنجش یــک کمدی این اســت کــه چگونه 
واقعیت هــای زندگــی را بــه زبــان کمــدی بــه شــما نشــان می دهد 
و بــرروی مفاهیمــی مانند مشــکالت و دغدغه هــای روحــی و روانی 
انســان ها و مفهــوم و فلســفه زندگــی، در قالــب طنز مانــور می دهد. 
ــد و شــاد می کنــد، امــا پــس از لحظــه ای  ابتــدا شــما را می خندان
مکــث می کنیــد و بــه خودتــان می آییــد و متوجــه ایــن نکتــه مــی 
شــوید کــه بــا چــه مفهــوم تلــخ و تأمل برانگیــزی روبــه رو هســتید 
و ذهنتــان مملــو از ســوال و تفکــر می شــود و دیگــر مجالــی بــرای 
خندیــدن درخــود نمی بینــد. درنقطــه مقابــل هــم آثــاری بــه نــام 
کمــدی وجــود دارد کــه به جــای پرداختــن بــه چنیــن مفاهیمــی، با 
اســتفاده از شــوخی های ســطح پاییــن و لودگی ســعی در شــادکردن 
مخاطــب دارد. مشــکل اصلــی ایــن گونــه کمــدی ایــن اســت کــه 
تــالش بیــش از حــدی بــرای خندانــدن می کنــد کــه اکثــر اوقــات 
نتیجــه کار برعکــس از کار درمی آیــد، چــون هنگامــی کــه تنهــا 
هــدف، خندانــدن مخاطــب باشــد و مفهومی در پشــت آن نباشــد، 
به طــور حتــم بعــد از خنــده کوتاهــی بــه دســت فراموشــی ســپرده 
ــرای مخاطــب از دســت می دهــد. می شــود و کشــش خــود را ب

ــته از  ــزو آن دس ــی.کی« ج ــز س ــاخته »لوئی ــی« س ــریال »لوئ س
کمدی هــای تلخی اســت کــه هدفمند و سرشــار از مفاهیــم عمیق و 

 ،)West Side Story (دارد، فیلم هایــی مثــل داســتان وســت ســاید
بانــوی زیبــای مــن)My Fair Lady( و ...کــه مراســم های اســکار را 
در نوردیدنــد و بــا چندیــن مجســمه طالیــی بــه خانه رفتنــد، پس 
می تــوان گفــت کــه شــاید امســال هــم شــانس با فیلــم الاللنــد یار 

باشــد و به عنــوان بهتریــن فیلــم ســال انتخاب شــود.
در بخش بهترین کارگردان:

 ،)Hacksaw Ridge(ــون ــل گیبس ــوا)Arrival(، م ــس ویلن دنی
 ،)Moonlight(ــز ــری جنکین ــزل)La La Land(، ب ــن ش دیمی
ــده اند.  ــاب ش ــرگان)Manchester by the Sea( انتخ ــت لون کن
در ایــن لیســت باتوجــه بــه انتخــاب »بــری جنکینــز« به عنــوان 
بهتریــن کارگــردان بــرای فیلــم »مهتــاب« در ســه انجمــن مطــرح 
فیلــم لس آنجلــس، نیویورک و بوســتون، احتماال بیشــترین شــانس 
را بــرای بــردن اســکار طالیــی نیــز دارد. امــا در ایــن بیــن »دیمیــن 
شــزل« کارگــردان فیلــم درخشــان »الاللنــد« و برنده گلــدن گالب 

امســال را نیــز نمی تــوان نادیــده گرفــت.
نامزدهای بهترین بازیگر نقش اول مرد:

انــدرو   ،)Manchester by the Sea(افلــک کیســی 
 ،)La La Land(ــان گاســلینگ گارفیلــد)Hacksaw Ridge(، رای
)Fences( و دنزل واشنگتن )Captain Fantastic(ویگو مورتنســن

در ایــن بخــش »کیســی افلــک« و »رایــان گاســلینگ« بــا دریافــت 
گلدن گالب امســال، هردو شــانس بیشــتری بــرای دریافت اســکار 
ایــن بخــش دارنــد امــا از آنجــا کــه فیلم هــای درام معمــوال تأثیــر 
بیشــتری روی مخاطبــان می گــذارد ممکــن اســت کیســی افلــک 
بــرای فیلــم منچســتر کنــار دریــا اســکار را بــا خود بــه خانــه ببرد.

نامزدهای اسکار در بخش بهترین بازیگر نقش مکمل مرد:
ماهرشــال   ،)Hell or High Water(بریجــز جــف 
 Nocturnal(مایــکل شــنون ،)Lion(دو پاتــل ،)Moonlight(علــی
Animals( و لــوکاس هجــز)Manchester by the Sea( باتوجــه 
بــه اینکــه هرســه انجمــن فیلــم بوســتون، نیویــورک و لس آنجلس 
کــه انتخاب هایشــان تأثیــر غیرقابــل چشم پوشــی بــرروی جوایــز 
اســکار دارد، ماهرشــال علــی را بــه ایــن عنــوان برگزیدنــد، احتمــال 

ــرای وی بیشــتر اســت. دریافــت اســکار طالیــی ب
در بخش بهترین بازیگر نقش اول زن به عناوین زیر:

 ،)Jackie(ناتالی پورتمــن ،)Loving(روث نــگا ،)Elle(ایزابــل هوپــر
 Florence Foster( و مریــل اســتریپ )La La Land(امــا اســتون

)Jenkins
و در بخش بهترین بازیگر نقش مکمل زن هم:

کار شــده اســت. شــما را می خندانــد، حتی شــاید بــه قهقهــه وا دارد. 
امــا هــدف چیــزی فراتــر از اینهــا اســت.

فصــل پنجــم و آخــر ایــن ســریال ســال قبــل بــه پایــان رســید. اثر 
بــا نــام »لوئیز ســی.کی« کمدیــن آمریکایی گره خــورده چــون که او 
نویســنده و کارگــردان تمــام قســمت های ســریال اســت و خــودش 
هــم نقــش اصلــی آن را ایفــا می کنــد. شــاید بتــوان گفــت ســی.کی 
در این ســریال داســتانی خیالــی از زندگی خــود را بــرای مخاطب به 
تصویــر می کشــد و هیــچ ترســی از به خطر افتــادن آبــرو و حیثیت 
خــود در ایــن راه نــدارد. ســی.کی در بســیاری از ســکانس های اثــر، 
خــودش را پاییــن مــی آورد تــا تنهــا بتواند درس مهمــی به مخاطب 

بدهــد و در ایــن مســیر از هیــچ ابــزاری امتنــاع نمی کند.
در لوئــی، خبــری از شــوخی های ســطح پاییــن و لودگــی نیســت. 
ــبت  ــده نس ــدت تکان دهن ــادی و به ش ــی انتق ــاز نگاه فیلمس
بــه مســائل اطرافــش دارد. قــدرت او در بیــان مســائل روزمــره 
موشــکافانه و درگیرکننــده بــوده و به راحتــی نمی تــوان از کنــارش 

عبــور کــرد.
ایــن ســریال مصداقــی اســت از طنــزی بغض آلــود کــه بــا نشــان 
ــاد  ــاکاری، تض ــی، دروغ و ری ــتی های زندگ ــتی ها و زش دادن پس
طبقاتــی، اعتیادهــای مــدرن و... بــا نگاهی تیزبیــن مخاطــب را وارد 
دنیایــی از مســائل ریــز و درشــتی می کنــد کــه شــاید تــا قبــل از 

آن برایــش اهمیــت زیــادی نداشــته اســت.
شــاید بهتریــن توضیــح در مــورد ایــن ســریال را خــود ســی.کی 
بیــان کــرده اســت: »مــن در کارهایــم ســعی می کنــم ســواالتی را 
در ذهــن مخاطــب درمورد مســائلی کــه هــرروز به راحتــی از کنار 
آنهــا می گــذرد شــکل بدهــم و ایــن مســائل را بــه چالش بکشــم 
امــا هرگــز بــه آنهــا پاســخ نمی دهــم و درنتیجــه مخاطــب را بــا 
ذهنــی پــر از چالش هــای بی پاســخ رهــا می کنــم، فکــر می کنــم 

ایــن موضــوع دلیــل درگیــری ذهنــی مخاطبان باشــد«.
دیــدن ایــن ســریال به همه پیشــنهاد می شــود مخصوصاً کســانی 
ــی ارزش  ــای ب ــی های آن و لذت ه ــا در خوش ــی را تنه ــه زندگ ک
و یکبارمصرفــش می بیننــد و توجهــی بــه محیــط اطــراف و درد 
مشــترک بشــر امــروزی ندارنــد، زیراکــه بــدون شــک ایــن اثــر 

طــرز فکــر مخاطــب را تغییــر خواهــد داد.

وایــوال دیویــس)Fences(، نائومــی هریــس)Moonlight(، اکتاویــا 
ــل  ــن)Lion(، میش ــول کیدم ــر)Hidden Figures(، نیک اسپنس
ــش  ــی در بخ ــانس اصل ــز)Manchester by the Sea( ش ویلیام
نقــش اول زن »ایزابــل هوپــر« اســت کــه جایــزه انجمن هــای فیلــم 
بوســتون، نیویــورک، لس آنجلس و گلــدن گالب را در دســت گرفته 
و میشــل ویلیامــز هــم در بخش مکمل برنــده جایزه جشــنواره فیلم 

بوســتون و نیویورک شــده اســت.
در بیــن نامزدهــای بهترین فیلــم خارجی زبان، فیلم »فروشــنده« 
ــن  ــک هیجان آورتری ــه بی ش ــرار دارد ک ــادی ق ــر فره اصغ
ــر  ــت. در اکث ــان اس ــا ایرانی ــرای م ــال ب ــکار امس ــش اس بخ
جشــنواره های مطــرح امســال ســه فیلــم »فروشــنده« محصــول 
ایــران، »Toni Erdman« محصــول آلمــان و »Elle« محصول 
فرانســه، شــانس اصلــی بــردن جایــزه بهتریــن ســال بوده انــد 
کــه نکتــه قابــل توجــه غایــب بــودن فیلــم »Elle« در لیســت 
نامزدهــای بهتریــن فیلــم خارجــی زبــان اســکار اســت کــه این 
ــزه  ــن جای ــردن ای ــرای ب ــر بی شــک شــانس فروشــنده را ب ام
افــزون می کنــد. ســایر نامزدهــای ایــن بخــش نیــز عبارتنــد از:

ســرزمین میــن)Land of Mine( دانمــارک، مــردی بــه نــام 
ــترالیا و  ــا)Tanna( اس ــوئد، تان اوو)A Man Called Ove( س

درنهایــت نامزدهــای بهترین انیمیشــن:
 Kubo and the Two, Strings, Moana, My Life as a

Zucchini, The Red Turtle, Zootopia
در بیــن انیمیشــن های نامزدشــده زوتوپیــا کــه بســیار تحســین 
ــه  ــوده. البت ــوردار ب ــتری برخ ــانس بیش ــت از ش ــده اس ش
ــرار  ــورد توجــه ق ــز بســیار م ــا نی ــو و موآن انیمیشــن های کوب

گرفته انــد.
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و  متناقض نمــا  بی قاعــده،  فیلمــی  انتحــاری«  »جوخــه ی 
احمقانه ایســت کــه حتــی بــه زور ســرگرم کننده هــم نمی شــود. 
ــد و دور از  ــن ب ــت ممک ــن حال ــه در مضحک تری ــری ک جوک
ــه  ــت ن ــوب اس ــو« خ ــرد لت ــازی »ج ــه ب ــت. ن ــب اس مخاط
خط هایــی کــه بــرای او نوشــته اند. کات هایــی کــه باعــث نقــص 
ــم طــرف هســتیم. ــا ســاخته ای عقی داســتان شــده و عمــالً ب

فیلمنامــه بزرگتریــن ضعــف فیلــم اســت. خیلــی جالــب اســت 
در فیلــم می بینیــم »آمانــدا والــر« کــه ایــن همــه عمل گراســت 
ــک  ــد ی ــر نمی کن ــش فک ــز مأموریت ــزی ج ــه چی ــال( و ب )مث
جادوگــر خطرنــاک را در کنــار یکــی از مامورینــش رهــا کــرده، 

ــت... ــدر حماق ــود؟ این ق ــر می ش ــال مگ ــه؟ اص چگون
همین مســئله کلیــد ماجراســت و تمــام اتفاقات براســاس همین 
ــر  ــن یعنــی داســتان اساســاً ب اشــتباه مســخره رخ می دهــد. ای
روی آب بنــا شــده، نــه بهتــر بگویــم بــر روی خــأ بنــا شــده 
بــر روی هیــچ، آب شــرف دارد. بــا توجــه بــه همیــن نکته حتی 
ــوان آن را تحمــل  ــم هــم خــوب باشــد نمی ت ــه ی فیل اگــر بقی
کــرد و تــا آخــر دیــد، ولــی اینجــا افتضاح پشــت افتضاح اســت، 
چــون ماجــرا بــه همیــن جــا هــم ختــم نمی شــود. یعنــی بقیه ی 
ماجــرا هــم به طــرز وحشــتناکی بــد اســت. آمانــدا والــر چــرا و 
چگونــه زنــده اســت؟ آیــا قــرار اســت در ادامــه بفهمیــم؟ در 

ادامــه ی چــه ؟ قســمت بعــدی فیلــم؟ 
ــرا  ــر ماج ــرا در آخ ــه. چ ــوخی اش گرفت ــردان ش ــاً کارگ حتم
اطالعــات را بــه بتمــن داد؟ اصــالً ایــن روزهــا بتمن کجاســت؟ 
ــه  ــم ک ــوپرمن( ه ــه س ــن علی ــزدی« )بتم ــا »دوم ــگ ب در جن
ــود.  ــرا ب ــر ماج ــتاده و نظاره گ ــاری ایس ــی در کن ــل درخت مث
اصــالً هــدف ســازندگان چیســت؟ اگــر ایــن دوســتان فیلمــی 
ــد  ــرا بای ــد؟ چ ــزی می گوی ــا چی ــه آنه ــا کســی ب نســازند آی
ــر  ــی وارن ــاز و کمپان ــرد؟ فیلم س ــراب ک ــر را خ ــن و جوک بتم
ــگارش  ــد وقتــی در حــال ن ــی فکــر می کردن ــه چــه مضخرف ب
ــه  ــیار وقیحان ــه بس ــخصیت پردازی ها ک ــد؟ ش ــه بودن فیلمنام
اســت. فیلمســاز مــا را احمــق فــرض کــرده. آنتاگونیســت )بــد 
مــن( داســتان کیســت؟ هیچ کــس. خواهــر و بــرادری کــه مــا 
هیــچ چیــز دربــاره ی آنهــا نمی دانیــم. بــه هیــچ شــکلی بــه آنها 
نزدیــک نیســتیم. بدبختــی آن اســت که حتــی دور هم نیســتیم. 
ــچ  ــت. هی ــم نیس ــا مه ــرای م ــا ب ــروزی آنه ــا پی ــت ی شکس
تأثیــری بــر مــا نــدارد. نــه پیــروزی گــروه و نــه احیاناً شکســت 
ــدارد. صحنه هــای  ــی ن آنتاگونیســت های داســتان اصــالً اهمیت
جنــگ و مبــارزه کــه از همــه بدترنــد. نه مکان شناســی درســت، 
نــه دوربیــن درســت. هیچ چیــز درســت نیســت. هیــچ وقــت به 
یــک موقعیــت درســت نمی رســیم کــه خــب مثــالً االن اتفــاق 
مهمــی قــرار اســت بیفتــد. آیا بایــد نگــران اینها باشــیم؟ به یک 
بحــران ابــداً نمی رســیم و ایــن به خاطــر شــخصیت پردازی های 
بــد و طراحــی بدتــر صحنه هــای مبــارزه اســت. رابطــه ی »ریک 
فلــگ« و آن زن چگونــه اســت؟ احتمــاالً ایــن هــم قــرار بــوده 
نقطــه ی عطــف داســتان باشــد و شــیمی رابطــه ی بیــن ایــن دو 
در آخــر ماجــرا موجــب لغــزش و تردیــد او شــود و ماجراهــای 
دیگــری رخ دهــد و بیننــده هــم برایــش مهــم شــود، امــا خــب 
حماقــت فیلمنامــه به قــدری اســت کــه روی دســت خــودش 
بلنــد می شــود و هرلحظــه بیشــتر مــا را شــوکه می کنــد! باعــث 
تأســف اســت کــه دنیــای DC کــه از دنیــای مــارول بســیار 
ــر و حتــی دوست داشــتنی تر اســت، دســت  ــر و ملموس ت جلوت
چنیــن افــرادی افتــاده کــه جــز خرابــکاری چیــزی بلد نیســتند.

ــه ی خــوب  ــا نکت ــا تنه ــده ی خیلی ه ــب اســت کــه به عقی جال
فیلــم »هارلــی کوییــن« اســت کــه به نظــر مــن او هم بد اســت، 
خیلــی هــم بــد. درلحظاتــی حــس دارد و در لحظاتــی بی حــس. 
او هــم مثــل تمــام ایــن فیلــم متناقض نمــا ســت. او قــرار اســت 
مثــالً مثــل جوکــر و حتــی بیشــتر از او دیوانــه باشــد ولــی اصاًل 
این طــور نیســت. گاهــی ناراحــت می شــود و گاهــی هــم انــگار 
ــی را  ــی معمول ــک زندگ ــاً او ی ــا واقع ــوزد و آی ــش می س دل
می خواهــد؟ ایــن اســت آن کســی کــه فیلمنامــه ی مضحــک 
ــن  ــت؟ ای ــر اس ــر و دیوانه ت ــم بدت ــر ه ــد از جوک ــا می کن ادع
حجــم از تناقــض و حماقــت واقعاً بــاور نکردنی اســت. در خبرها 
هــم آمــده کــه فیلــم کاندیــدای چنــد تمشــک طالیــی شــده 
اســت. بازیگــر جوکــر یعنــی »جــرد لتــو«، بازیگــر بتمــن )بتمن 
ــن افلــک« ، فیلمنامــه و کارگــردان  علیــه ســوپرمن( یعنــی »ب
کــه گل ســر ســبدش اســت و البتــه بایــد کمپانــی وارنــر هــم 
ــه  ــدزدن ب ــم و گن ــش در فیل ــای بی جای ــر دخالت ه به خاط

همــه چیــز به خوبــی تقدیــر شــود.
مراســم تمشــک طالیــی مراســمی اســت کــه بدترین های ســال 
انتخــاب می شــوند و بــه نوعــی متضــاد مراســم اســکار اســت و 

ایــن فیلــم فعــال در بیــن کاندیدها پیشــتاز اســت.

مصطفی رحیمی فر
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بــه نظــر شــما کدامیــک از فیلــم هــای زیر 
ــکار 2017 را  ــم اس ــن فیل ــوان بهتری عن

کســب مــی کنــد؟
Arrival.1

Hacksaw Ridge.2
Hidden Figures.3

Lion.4
Moonlight.5

Fences.6
Hell or High Water.7

La La Land.8
 Manchseter by the Sea.9

ــه  ــود را ب ــر خ ــد نظ ــه م ــدد گزین ــا ع تنه
ســامانه 30007650005743 ارســال کنید. 
ــی  ــش بین ــه پی ــرادی ک ــر از اف ــه نف ــه س ب
صحیحــی داشــته باشــند، جوایــز نفیســی اهدا 

خواهــد شــد.
مدت ارسال نظر: 30 بهمن ماه



کامال آمریکایی یک تراژدی 
درباره نمایشنامه »مرگ فروشنده«

آتش بازی مشهدی ها در  35 امین جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر

نیمه اول بهمن 1395

ــون شــاهد  ــه جشــنواره، اکن ــر ب ــی هفــت اث ــس از راه یاب ــر مشــهد بود.پ ــر و باألخــص تئات ــرای هن ــده ای ب امسال،ســال فرخن
ــی اســت. ــه ی خــوش حال ــار هســتیم کــه مای ــن آث ــل توجهــی از ای ــده شــدن تعــداد قاب برگزی

»سمیه ارقبایی« )یتیم خانه فونیکس(: برترین طراحی گریم
»سیامک دورانی« )یتیم خانه فونیکس(: برترین طراحی لباس

»محمدرضا صولتی« )یتیم خانه فونیکس و اکسیژن(: بازیگر مرد برتر
» مهدی ضیاءچمنی ، مهسا غفوریان« )اکسیژن(: نویسندگان برتر

»میالد قنبری« )یتیم خانه فونیکس(: آهنگ ساز شایسته تقدیر
»داود ُمرگان« )یتیم خانه فونیکس(: طراح صحنه شایسته تقدیر کافه تریا

ــن  ــا از » از ای ــری« ت ــوه  ی قج ــه: از »قه ــش مصاحب پی
ــا کارهــای  ــادی کــه ب آب ننوشــید«. چــه خاطــرات زی
ســن  بعضی هاشــان  بــه  داریم.حتــی  امیرنجفــی 
ــه  ــت ک ــان انداخ ــد. یادم ــد نمی  ده ــا ق ــجویی م دانش
چقــدر »کله پوک«هســتیم و از پشــت »فنز«،بــه تماشــای 
ــا  ــی را ب ــِل از روی مهربان ــک قت ــتیم و ی ــان نشس خودم
»آرســنیک« تجربــه کردیــم. امســال، پــس از پنــج ســال 
ــی و  ــری و نمایش  نامه نویس ــای بازیگ ــس کاس ه تدری
ــردن  ــه ب ــه صحن ــرای ب ــان ب ــه همــان هنرجوی کمــک ب
کارهاشــان، زمــان پایــان همــکاری فرارســید. بــه همیــن 

مناســبت پــای حرف  هایــش می  نشــینیم.
ــه  ــما ب ــنویم. از ورود ش ــدا بش ــم از ابت ــت داری - دوس

ــی  ــگاه فردوس دانش
- مــا در حــال آمــاده شــدن بــرای نمایشــی به  نــام 
ــال  ــیر و آتی ــد چرم  ش ــته  ی محم ــری« )نوش ــوه  ی قج »قه
پســیانی( بودیــم و بــه واســطه  ی ایــن کــه یکــی از بازیگران 
ــود، در دانشــگاه هــم  مــا دانشــجوی دانشــگاه فردوســی ب
تمریــن داشــتیم. بــه درخواســت دبیــر وقــت کانــون تئاتــر، 
در دانشــگاه اجــرا داشــتیم و بســیار هــم شــلوغ شــد. ســال 
ــا دانشــگاه را  ــون، همــکاری ب ــا پیشــنهاد دبیــر کان بعــد ب

ــم. ــا آمــوزش کالس بازیگــری آغــاز کردی ب
- شــما چه مباحثی را در دانشگاه تدریس کردید؟

- بازیگــری و یکــی دو ســال بعــد هــم نمایشنامه نویســی. 
ــم  ــی ه ــرای کالس کارگردان ــگاه ب ــرف دانش ــه از ط البت
پیشــنهاد شــد کــه مــن آن را قبــول نکــردم. بــا ایــن کــه 
ــه ی  ــا در زمین ــودم، ام ــام داده ب ــی را انج کار کارگردان
ــه  ــرای ارائ ــزی ب ــود و چی ــی در خ ــس آن مهارت تدری

ــدم. ندی
شــاید  و  اســت  جالــب  شــما  تحصیــات  رونــد   -
ــان  ــدان و هنرجوی ــرای عاقه  من ــو ب ــک الگ ــورت ی به  ص
ــاره چیســت؟ ــن ب تکــرار شــود. نظــر خــود شــما در ای

- مــن لیســانس فیزیــک و فوق  لیســانس ادبیــات نمایشــی 
دارم. امــا هیــچ  گاه بــه کســی پیشــنهاد نــدادم کــه ایــن کار 
ــزرگ و پرریســکی اســت  ــم ب ــن تصمیم،تصمی ــد. ای را بکن
ــه هیچ  کــس  ــراد اســت؛ ن ــا خــود اف ــه مســئولیت آن ب ک
ــی  ــا جای ــم را بگیرد،ت ــن تصمی ــی ای ــر کس ــا اگ ــر. ام دیگ
کــه بتوانــم کمــک می  کنــم و خــب افــراد موفــق در 
کنکــور ازجملــه رتبــه یــک کارگردانــی را در همیــن 
ــه خیلــی چیزهــا وابســته  بچه  هــا داشــتیم. ایــن تصمیــم ب
ــدن  ــون در حــال خوان ــرد اکن ــه رشــته ای کــه ف اســت. ب
ــته و  ــر رش ــل خواســت تغیی ــواده، دلی ــه خان آن اســت، ب

ــر. ــای دیگ ــی چیزه خیل
ــه  ــن پنج ســال چگون ــال دانشــجویان را در طــی ای - اقب
ــر از  ــرد تئات ــرای پیش  ب ــه ب ــن کاری ک ــد و بهتری دیدی

ــت؟ ــد چیس ــجویان برمی  آی ــا دانش ــت م دس
ــری  ــا کالس بازیگ ــده. م ــتر ش ــه بیش ــتقبال رفته رفت - اس
درســال نخســت را بــا هفــت نفــر و ســال آخــر را بــا هفتاد 
نفــر در دو تــرم مقدماتــی و پیشــرفته برگــزار کردیــم. در 

ــن نمایشــی کــه مــن  نمایش هــا هــم همین  طــور. در آخری
ــروژه   ی  ــن آب ننوشــید«، پ در آن حضــور داشــتم، )»از ای
نهایــی هنرجویــان بازیگــری( بیــش از ۴50نفــر در ســالن 
حضــور داشــتند و بعــد از ســال ها ســالن دوبــاره پــر شــد. 
ــس  ــا پ ــود ج ــر کمب ــده ای به  خاط ــای ع ــفانه بلیت ه متأس
ــا  ــت م ــه از دس ــدن، کاری ک ــر ش ــرای بهت ــد. ب داده ش
ــی  ــت«، یعن ــتن اس ــر گذاش ــر روی آج ــد، »آج برمی  آی
کســی کــه دبیــر کانــون می  شــود، نبایــد اقدامــات 
ــرد. بلکــه آن را انجــام دهــد  ــن بب ــل را از بی ســال  های قب
و تکمیــل کنــد، تــا بــه یــک »جریان ســازی« برســیم. اگــر 
ــا  ــد ام ــاق می  افت ــادی اتف ــالش زی ــد، ت ــور نباش ــن ط ای
ــن  ــر، ای ــون تئات ــن در کان ــیم. م ــا نمی  رس ــه هیچ  ج ــا ب م

ــدم. ــازی را دی جریان س
بــرای یــک دانشــجوی دانشــگاه فردوســِی  - آیــا 
ــت،  ــرای فعالی ــکان ب ــن م ــر، بهتری ــه تئات ــد ب عاقه  من

ــر؟ ــی دیگ ــا جای ــت و ی ــر اس ــون تئات کان
ــه  ــده ک ــات ش ــران اثب ــن و دیگ ــرای م ــه ب ــه تجرب - ب
ــگاه  ــر دانش ــجویان،کانون تئات ــرای دانش ــکان ب ــن م بهتری

ــت. اس
- راجــع   بــه اتفاقــات اخیــر بگوییــد. چه  شــد کــه 

ــد؟ ــع ش ــگاه قط ــا دانش ــما ب ــاط ش ارتب
- اتفاقاتــی کــه در امورفرهنگــی افتــاد، چیــز عجیبــی 
نبــود. چــون مــن در اســتخدام دانشــگاه نبــودم، نــه 
ــدت را  ــی م ــکاری طوالن ــار هم ــگاه انتظ ــه دانش ــن و ن م
نداشــتیم. شــورای نظــارت هــم ایــن تصمیــم را گرفــت که 
به صــورت موقــت، ایــن همــکاری قطــع خواهــد شــد و از 
طــرف دکتــر یوســفی و دکتــر اصغرپــور، بــه بنــده اطــالع 
داده شــد. مــن حتــی انتظــار اعــالم دلیــل چنیــن تصمیمــی 

از ســوی دانشــگاه را نداشــتم و ایــن بزرگــواری دوســتان 
ــده  ی  ــا تصمیم گیرن ــی، ب ــر تصمیم ــا مســئولیت ه ــود. ام ب
ــواه  ــد خ ــته باش ــت داش ــات مثب ــواه تبع ــت. خ آن اس
ــه  ــال این ک ــود. مث ــی نب ــی منطق ــل، دالیل ــا دالی ــی. ام منف
گفتنــد مــن ســال های طوالنــی در دانشــگاه فعالیــت 
ــه در  ــی ک ــم. درصورت ــور نمی  خواهی ــا این  ط ــتم و م داش
همیــن دانشــگاه مــا کســانی را داریــم کــه ده ســال اســت 
مشــغول بــه تدریــس هســتند. و یــا ایــن کــه بهتــر اســت 
ــود.  ــام ش ــتری انج ــتقالل بیش ــا اس ــا ب ــای بچه ه کاره
ــه  ــن مســئولین هیچ  گون متأســفانه مــن شــنیدم یکــی از ای
ــردم  ــش ک ــن خواه ــدارد و م ــاره ن ــن ب ــی در ای اطالع
ــون  ــد، چ ــد و ببین ــا را بیاین ــای م ــا و کالس  ه ــه کار م ک
ــه  ــد. ب ــت نیامدن ــا هیچ  وق ــد، ام ــتقیم دارن ــئولیت مس مس
ــان  ــاید ایش ــد ش ــم، گفتن ــان گفتی ــی ایش ــئول باالی مس
ــه  ــام وظیف ــم در انج ــن نمی  دان ــاال م ــی دارد. ح معذوریت
چــه معذوریتــی می  توانــد وجــود داشــته باشــد. امــا 
ــفی  ــر یوس ــای دکت ــه، از آق ــن مجموع ــًا در ای مخصوص
اتفاقــات  از  بســیاری  از  این  کــه  بــا  ممنونــم.  بســیار 
ــس  ــغول تدری ــانی مش ــم مدرس ــد. اآلن ه ــالع بودن بی اط
هســتند کــه از حضــور آنهــا همانقــدر خوشــحالم و خیالــم 

ــودم. ــر خــودم ب ــه اگ راحــت اســت ک
- مــا اگــر بخواهیــم جشــنواره بهتــری در دانشــگاه 
برگــزار کنیــم؛ چــه  کار بایــد بکنیم؟)منظور،جشــنواره ی 

ــت.( ــجویی اس ــاه دانش کوت
ــر  ــر روی آج ــد آج ــان رون ــد هم ــن، بای ــر م ــه نظ - ب
ــه  ــود، ن ــالح ش ــی، اص ــر قبل ــود. آج ــام ش ــتن انج گذاش

ــذف. ح
- چــرا کانــون فیلــم دانشــگاه-بر خــاف کانــون تئاتــر-

این  قــدر غیرفعــال اســت؟ درصورتی کــه می  توانــد 
ــد. ــادی بکن ــوی زی ــای روبه  جل کاره

- مــن درحــال حاضــر، حتــی در مــورد کانــون تئاتــر هــم 
نبایــد خیلــی صحبــت کنــم. چــون در حــوزه  ی مســئولیت 
ــار از  ــه یکــی دو ب ــم ک ــان نمی  کن ــا کتم ــن نیســت. ام م
ــزاری  ــرای برگ ــنهاداتی ب ــم پیش ــم ه ــون فیل ــرف کان ط
ــام  ــری انج ــا پی  گی ــد، ام ــی داده ش کالس فیلمنامه نویس
ــراد  ــد، اف ــم آمدن ــون فیل ــه در کان ــانی ک ــت. کس نگرف
ــن  ــد، ای ــری بیای ــرد پیگی ــر ف ــا اگ ــد ام ــری نبودن پیگی
قابلیــت وجــود دارد و فعالیــت ایــن کانــون در دانشــگاه، 

ســابقه دار اســت.
ــد؟  ــری داری ــه نظ ــه چ ــریه وقایع اتفاقی ــه نش - راجع  ب

و راه  انــدازی صفحــه  ی مســتقل تئاتــر؟
ــا  ــدارم. ام ــریه ن ــن نش ــادی از ای ــناخت زی ــن ش - م
چیــزی کــه شــنیدم، »منظــم تریــن« نشــریه در دانشــگاه 
ــم  ــم و می  دان ــت را می  فهم ــن صف ــن ارزش ای ــت. م اس
ــم کار  ــن نظ ــظ ای ــت. حف ــادگی  ها نیس ــن س ــه ای ــه ب ک
را  ایــن کار  اگــر »وقایع  اتفاقیــه«  و  نیســت  ســاده ای 
کــرده، ارزشــش را هرکســی نمی  فهمــد و در شــرایط 

ــم. ــک می  گوی ــت و تبری ــخت اس ــی س فعلی،خیل
- و بــه عنــوان حســن ختــام، اگــر در طــی ایــن 
کــرده.  جلــب  را  شــما  توجــه  پنج ســال،خاطره ای 

ئیــد. بفرما
نتیجــه  لحظه  هــای  مــن.  بــرای  زیبــا  لحظه هــای   -
ــالش خــود آنهاســت.  ــم به واســطه  ی ت ــن هنرجویان گرفت
ــی رتبــه  ی یــک کشــوری را  وقتــی می  بینــم کــه هنرجوی
ــته  ــه در آن رش ــانی را ک ــی کس ــت آورده و حت به  دس
لیســانس گرفته انــد، پشــت ســر گذاشــته. یــا کســی کــه 
در تــرم، معــدل بیســت را در رشــته  ی جدیــدش کســب 
ــده  ــذاری بن ــا از تأثیرگ ــه خانواده ه ــی ک ــا زمان ــرده. ی ک
در فرزنــدان خــود تشــکر می  کننــد. اینهــا لحظــات 
زیبــای مــن هســتند. در کنــار آن، لحظــات زشــت 
هــم داشــته ام. اینکــه دانشــجویی به دلیلــی از کالس 
ــل  ــه کنس ــا ک ــی از بچه ه ــا اجرای ــده. ی ــراج ش ــن اخ م
می  شــود. یــا بی  مهری هایــی کــه از ســمت دانشــگاه 
اعمــال شــد. مــن تــا بــه حــال بــا حــدود پانصــد هنرجــو 
ــا،  ــن هنرجوه ــی از ای ــواده  ی یک ــته ام. خان ــروکار داش س
بــه دلیــل ایــن کــه ایشــان بــدون اطــالع مــن، بیــش از 
حــد بــه تئاتــر پرداختــه و بــه رونــد تحصیلــی اش لطمــه 
ــد.  ــراض کردن ــور فرهنگــی دانشــگاه اعت ــه ام خــورده، ب
ــام  ــه تم ــد ک ــل کردن ــن تبدی ــه ای ــأله را ب ــن مس و ای
خانواده هــا و تمــام اعضــای هیئت علمــی دانشــگاه از 
ــته از  ــه برخاس ــتند. ک ــاکی هس ــی( ش ــر نجف ــما )امی ش
ــت.  ــی اس ــرض ورزی برخ ــاید غ ــا ش ــی ی ــدم آگاه ع
دارد.  بدی هایــی  و  هــرکاری، خوبی هــا  بــه هرحــال، 
ــردم و  ــی ک ــه کارهای ــتم ک ــربلند هس ــم االن س ــن ه م
ــاره دانشــگاه فردوســی  ــه دوب ــرد. اگ ــم ک ــاکان خواه کم
ــم  ــرف بتوان ــم از آن ط ــن ه ــد و م ــوت کن ــن دع از م
ــاره همیــن کار  ــا شــرایطم مناســب باشــد، دوب ــم و ب بیای
را خواهــم کــرد و ســعی می  کنــم آنچــه در گذشــته 
ــری روی  ــم آج ــن ه ــم و م ــاره اصــالح کن ــده را دوب ش

ــذارم. ــته بگ ــای گذش آجره

سرویس تئاتر

ســالن آن  قــدر پرشــده اســت کــه مــردم روی پله هــا و حتــی 
اطــراف ســن نشســته اند. همه چیــز- حتــی گوشــی  های 
نیــز کنــار گذاشــته اند و همه جــا  را  از جــان  عزیزتــر 
تاریــک. آن  قــدر تاریــک کــه هیــچ چیــزی، ایــن یکــی را از 
ــان،  ــه چهره  هام ــز. ن ــچ چی ــد؛ هی ــر نمی  کن ــری عزیزت دیگ
اَداهامــان.  نــه  و  تحصیالت  مــان  نــه  نــه جیب  هامــان، 
ــدام  ــم اع ــا ه ــس و پفک  ه ــده  ی چیپ ــی صــدای آزاردهن حت
ــتند  ــی هس ــدن در دریای ــاده  ی غرق ش ــه   آم ــده  اند و هم ش
کــه خدایــان صحنــه آن  را خلــق خواهنــد کــرد. خلــق یــک 
زندگــی ازطرفــی و تجربــه  ی مشــترک چنــد دقیقــه  ای 
ــتند  ــدا هس ــی ج ــک، آدم های ــه هری ــانی ک ــرای کس آن ب
ــز  ــب چی ــد. عج ــود دارن ــرای خ ــی ب ــا و خاطرات و زندگی ه

ــا!! ــت آق ــی اس ــذت بخش ل
در روزهایی که ســپری شــد، تئاتر اســتان و شــهر و دانشــگاه، 
رونــد روبــه رشــدی را ســپری کــرد. از راه  یابــی هشــت اثــر 
ــه  ــی فجــر و ب ــه جشــنواره  ی بین  الملل از خراســان رضــوی ب
حســاب  آوردن شــهرمان به عنــوان قطــب تئاتــر کشــور 
گرفتــه تــا پرشــدن ســالن  های اجــرا در جشــنواره  ی اســتانی 
ــه  ــان ب ــال دانش  جوی ــه  ای اقب ــدن لحظ ــا ش ــر و جابه ج فج
تئاتــر. همــه  ی این هــا منجربــه ایــن شــد کــه تئاتــر دوبــاره 
دیــده شــود. بــرای آن ســالن  های بیش  تــر و بزرگتــر تقاضــا 
ــه  ــد و متوج ــر ببین ــوان، تئات ــر و ج ــرد و زن و پی ــود. م ش
شــوند کــه بــا آن چیــزی کــه در تلویزیون  هایشــان می  بیننــد 

ــه  ــت ک ــم پیداس ــش ه ــنده«. از نام ــک فروش ــرگ ی »م
طــرف  حســاب مان مــرگ، نابــودی و فضایــی غم آلــود 
ــورد  ــه در م ــت، چراک ــد نیس ــاًل ب ــن اص ــود و ای ــد ب خواه
ــت  ــر صحب ــور میل ــای آرت ــن تراژدی ه ــی از معروف تری یک

ــی! ــاًل آمریکای ــراژدی کام ــک ت ــم ی ــم؛ آن ه می کنی
البتــه مــن برخــالف تمــام آن هایــی »کــه به طبعــش 
هواخــواه گشــتند و دوســت«، هیچ وقــت ایــن نمایــش 
ــات  ــر از صف ــی دیگ ــن یک ــاید ای ــتم و ش ــت نداش را دوس
ــدی از  ــه چن ــی ک ــون وقت ــت، چ ــترک خانوادگی ماس مش
ــا  ــریعًا ب ــدم، س ــم خوان ــرم ه ــر کوچکت ــرای خواه آن را ب
خمیــازه اش مــرا بــه یــاد »دلــش خســته تر زان و تــن 
زارتــر« انداخــت و تیــر خــالص را بــا گفتــن: »ایــن یکــی از 
ــده ای«  ــم خوان ــه برای ــی اســت ک ــته کننده ترین چیزهای خس

ــت! ــاهکار نواخ ــن ش ــرای ای ــم ب ــن و ذوق ــر م ب
ــراژدی  ــک ت ــورد ی ــا در م ــه م ــت ک ــه او نمی دانس البت
ــن  ــش ای ــا حقیقت ــک درام ام ــه ی ــم و ن ــت می کنی صحب
اســت کــه حتــی در تــراژدی هــم حــس »تعلیــق« و فــوران 
هیجــان، از واجبــات اســت. بــه هــر حــال مــا قصــد نقــد و 
ــی  ــر هم زمان ــًا به خاط ــم و صرف ــر را نداری ــن اث ــی ای بررس
نامــزد شــدن فیلــم »فروشــنده«ی اصغــر فرهــادی در 
اســکار، بــا هــم در حــد همیــن پاورقــی آن را از ذهــن مــن 

می خوانیــم.
ــام  ــداق »خ ــدر مص ــنامه آنق ــن نمایش ــی ای ــخصیت اصل ش

ــا آســمان فــرق دارد. صفحــه  ی مســتقلی بــه آن  از زمیــن ت
ــر از  ــدر آن،بیش  ت ــه ق ــد ک ــود و... هرچن ــاص داده ش اختص

اینهاســت.
امــا به  راســتی تئاتــر چیســت و چــرا یــک تئاتــر خــوب، تــا 
ــان،  ــر انس ــود؟ ه ــتنی ش ــد دوست  داش ــد می  توان ــن ح ای
تنهــا و تنهــا، یک بــار می  توانــد زندگــی کنــد و بــرای 
شــیوه  ی زندگــی کردنــش هــم تنهــا می  توانــد راه یــا راه  هــای 
محــدودی را انتخــاب کنــد و تنهــا همــان را ادامــه دهــد تــا 
بمیــرد. امــا تئاتــر ایــن اجــازه را بــه مــا می  دهــد کــه بارهــا 
ــه  ــم. ب ــاره بمیری ــده   شــویم. زندگــی کنیــم و دوب و بارهــا زن
قبــل از مــرگ برویــم. بــه بعــد از مــرگ برویــم. بــه درون 
ــان  ــم های خودم ــا چش ــان را ب ــم و خیال  م ــان بروی خیال  م
لمــس کنیــم. چیــزی شــبیه خــواب دیــدن. و در ســالن تئاتــر، 
ــواب را  ــک خ ــم ی ــر باه ــزاران نف ــاید ه ــا و ش ــا، صده ده  ه
ــر  ــه آن می  شــوند. مگــر چیــزی لذیذت ــل ب ــد و تبدی می  بینن
از ایــن هــم می  توانــد وجــود داشــته باشــد؟ گاه خــواب یــک 
ــد.  ــی می  کن ــکارچی  اش خودکش ــه ش ــد ک ــگ را می  بینن پلن
ــه آوار را... و گاه  ــد ک ــک آتش  نشــان را می  بینن گاه خــواب ی

ــواب را... ــه خ ــد ک ــت را می  بین ــک مل ــواب ی خ
تئاتــر مثل زندگــی، آمیــزه  ای از همه  ی هنرهاســت. موســیقی، 
ــا  ــنامه  ای ب ــا، نمایش ــای زیب ــور، قاب  ه ــور، ن ــه و دک صحن
ــر  ــت و مهم  ت ــی یک دس ــازی و بازیگردان ــور، ب ــات درخ ادبی
ــرای  ــه. ب ــه و اندیش ــت. اندیش ــه اس ــک اندیش ــه ی از هم
ــد؛  ــا می  زن ــت و پ ــه دس ــه هرچ ــروز ک ــای ام ــان تنه انس
تنهاتــر می  شــود. هــدف مــا و همــه  ی تــالش مــا هــم همیــن 

ــا هــم مــزه کنیــم! اســت، ایــن لــذت را ب

خامــی خــام خامــی خــام خــام« موالنــا اســت کــه شــاید تنها 
پختگــی آن نامــش »ویلــی لومــن« باشــد، چراکــه از همــان 
نخســتین دقایــق نمایــش ورشکســتگی و افــکار متمایــل بــه 
خودکشــی او بیــش از هــر چیــزی ذهــن بیننــده را اشــغال 
ــاد پســتی شــخصیت ویلــی  ــًا مــن را ی می کنــد و ایــن دقیق
ــت او  ــی وضعی ــه به خوب ــم ک ــدازد و »lowman« ه می ان
ــر  ــب ٢ پس ــرش صاح ــی و همس ــد. ویل ــف می کن را توصی
ــد  ــک نیازمن ــخصیت هری ــی ش ــب بررس ــه خ ــتند ک هس
مقالــه ای جــدا اســت، ولــی همیــن را بدانیــد کــه جدال هــای 
ــی« را بســیار  ــی »ویل ــز حجــم فشــار های روان خانوادگــی نی
ــای  ــی »روی ــنده« وقت ــک فروش ــرگ ی ــد. »م ــزون می کن ف
آمریکایــی« را به خوبــی هرچه تمام تــر تصویــر می کنــد 
دیواربه دیــوار  همســایه ی  موفقیت هــای  علی رغــم  کــه 
ــر ســر  ــه ب ــی« اســت ک ــن همســر »ویل ــًا ای ــی«، نهایت »ویل
ــتی؟«  ــودت را کش ــرا خ ــش »چ ــا پرس ــوهرش ب ــزار ش م

ــاند. ــان می رس ــه پای ــش را ب نمای
بــه نظــر مــن کــه خیلــی واضــح اســت، »ویلــی« ســرمایه ی 
تمــام عمــرش را از دســت داد و آن قــدر محیــط اطرافــش 
و همیــن »پیشــنهادات کاری همســایه اش« عذابــش داد کــه 
درنهایــت خودکشــی را انتخــاب کــرد. همســایه اش غــرق در 
ــًا در حســرتش، هــر  ــود کــه »ویلــی« هــم مطمئن رویایــی ب
شــب »کابــوس آمریکایــی« می دیــد. شــاید »ویلــی« بیمــار 
ــرای  ــدر ب ــوز آنق ــکی هن ــم روان پزش ــب عل ــی خ ــوده، ول ب
طبقــه ی »جــِو معمولــی« پیشــرفت نداشــته تــا او را درمــان 
ــل به خاطــر  ــد؛ حداق ــن نمایشــنامه را بخوانی ــًا ای ــد. حتم کن

لــذت بیشــتر از »فروشــنده«!

سیدداود شالفروشان
کارشناسی مهندسی مکانیک94

امیر قاسمیان مقدم
کارشناسی مهندسی مکانیک 94

تئاتر، بلند شده است
گفتاری به بهانه آغاز به  کار صفحه ی مستقل تئاتر در نشریه

آجر روی آجر بگذارید
با امیر نجفی به بهانه ی پایان همکاری پنجساله با دانشگاه فردوسی
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واکنش آماری و جالب صفحه اینســتاگرام اعتدال به صحبتهای عجیب 
شــهردار تهــران مبنــی بــر مقایســه آواربــرداری پالســکو و بــرج های 
دوقلــو. 1٢0 هــزار نفر پســت های خبــری اعتــدال را دنبــال می کنند.

تابســتان 79 ؛ پشــت صحنــه فیلم »آبــی«. بهــرام رادان با انتشــار تصویر 
مقابل یاد دوران کرده اســت. وی در اینســتاگرام ٢.5 میلیون هــوادار دارد.

»اولیــن تمریــن پس از چهار ســال و نیم«؛ صفحه رســمی باشــگاه 
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ــوادار در اینســتاگرام دارد. ــزار ه ــی ٢۴٢ ه ــن باشــگاه آلمان ای

مهــدی احمدیــان کارتونیســت بــاذوق بــا ترســیم ایــن طــرح به ســوگ 
کولبران کردستانی نشسته است. احمدیان در اینستاگرام 31 هزار فالور دارد.

کافه تریا

 30007650005743 ســامانه 
پــل ارتباطــی ما بــا شــما مخاطبان 
صــورت  در  اســت.  گرامــی 
ــا نشــریه،  ــه همــکاری ب ــل ب تمای
»همــکاری«  کلمــه  می توانیــد 
را بــه ســامانه ارســال کنیــد.

باشــــــــــــگاه

مخـــــــــاطبان

جدیدترین اخبار و رویداد ها در
کانال تلگرام وقایع اتفاقیه:
@vaghayemagz

صاحب امتیاز: سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی
مدیرمسئول و سردبیر: مهدیه یاوری

مشاور نشریه: رضا قلندرآبادی دبیر تحریریه: حسین محمددوست 
هیئــت تحریریــه: ســرویس خبرنامه: ســجاد نامور )دبیر ســرویس(، محمد محبی، ســجاد ناصری، ســهراب شــریفی، محدثــه احمدی، فرنام شــکیبافر، 
علــی میــری، علــی قدیــری، ســرویس دارالفنــون: فرنــاز محمدیــان )دبیــر ســرویس(، پریســا فتاحــی، مریم رضــازاده، بهنــام غالمــی، زهرا کرمی، ســینا 
ســهیلی فــر، فاطمه نصیرایی، ســرویس ســینمایی:  مهــدی میالنی راد)دبیر ســرویس(،نیلوفر عــادل، نــگار گازرانی، مصطفی رحیمــی فر، فائزه ســرفرازی، 
آتوســا آریایــی، ســرویس ادبــی: غــزل طهماســبی )دبیــر ســرویس(، فرزانــه خروشــی، محدثــه هــادی نــژاد، اســماء سنجاق ســاز، غــزل عرفانــی، هادی 
قنبــری، هاجــر رمضانــی، مرتضــی نادری، ســرویس موســیقی: نــگار ســنگتراش )دبیرســرویس(، امیررضا کرامتی، ســارا شــجاع، حمیدرضــا علیمردانی، 
ســرویس عکــس: ســودا باقــری )دبیــر سرویس(،شــمیم مصطفــی زاده، مجتبــی موســوی، محمد حســین ســمندری، پریســا قره داشــی، ســارا صداقت، 
ســرویس ورزشــی: پریســا علیــزاده )دبیــر ســرویس(، نــر گــس جعفــری، شــروین رمضانــی، ســرویس تئاتــر: داوودشالفروشــان )دبیــر ســرویس(، امیر 

قاســمیان مقدم، ســرویس پشــتیبانی: بهــاره ابراهیمی )دبیر ســرویس(
ویراستار: سحر سعادتی طراح و صفحه آرا: هومن مرادی  

vaghayemag@gmail.com :ایمیل  www.SDJD.ir :وبسایت

شماره مجوز: 9۴763

نگاه اول : فرمانده
ناقوس مرگ به صدا در می آید.

با عجله ای وصف نشدنی لباس هایش را به تن مي کند.
از میله سر می خورد پایین.

دوان دوان می رود به سمت ماشین.
آژیر را به صدا درمی آورد.

استارت می زند.
حرکت که نه؛ پرواز می کند.

از بخت بد گیر می کند در ترافیک لعنتِی تهران.
مردم را قسم می دهد به جان عزیزشان راه را بازکنند.

در همیــن بحبوحه تصویر ســاختمان دودگرفته، جلوی چشــمان 
عقاب گونــه اش ظاهــر می شــود.

حرکاتش سرعت می گیرد.
وسایل را حاضر می کند، می دود به سمت ساختمان

- با عجله خود را به او می رسانم...
می زنــم روی شــانه اش و اوِی غرق شــده در ســرعت را بــه خــود 

می آورم...
ــش  ــاه پی ــن ٢م ــی پســر؟ همی ــکار می کن ــام؟ داری چی - بهن

ــورو ســپرده دســت مــن! نامــزد کــردی! مامانــت ت
لبخنــد می زنــد؛از همان هــا کــه دل می بــرد. مخصوصــاً دِل مــِن 

همیشه نگرانش را...
- بهنــام قربــوِن چشــمات، زندگــِی مــردم تــو آتیشــه حــرف از 

ــد؟ ــي می زنی چ
مهلتم نمی دهد و دوباره سرعت می گیرد.

می زند به دل آتش ابراهیم سوز...
نگاه دوم : بهنام میرزاخاني 

سقف در حال ریزش روی سرم را نمی بینم.
ستون درحال خم شدن را هم!

آتش را نمی فهمم،
گرما و تنگی نفس را به بازی می گیرم.

ــوی  ــتگی جل ــده از درد ورشکس ــم ش ــدر خ ــر پ ــط تصوی فق
ــی رود. ــمانم رژه م چش

پسری که طلبکار پدرش را زیر مشت ولگد گرفته است.
مــادری کــه یــک تنــه بایــد جــواب طلبکارهایــی را بدهــد کــه 

ــد. ــدام بی نقصــش را نشــانه رفته ان چشمشــان ان
با زحمت همه را خارج می کنم.

آتــش تقریبــاً تمــام شــده و بــرای آخریــن سرکشــی بــه داخــل 
ســاختمان برمی گــردم.

چشم های نگراِن فرمانده بدرقه ي راهم می شوند.
سرکشی را از سر می  گیرم.
ناگهان! دنیا سیاه می شود...

نگاه سوم : همسر
ــرم  ــا دور س ــنیده ام دنی ــر را ش ــه خب ــه ای ک ــوز از لحظ هن

می چرخــد.
با اضطراب وحشتناکی سوار ماشین می شوم.

مي روم به سمِت ساختمان نفرین شده.
بــرای تکمیــل ایــن اضطــراب مرگ آور؛ترافیــک تنهــا چیــزی 

ــم ــه می خواه ــت ک اس
ــا  ــه ای ره ــین را گوش ــد ماش ــه مقص ــده ب ــان مان ــد خیاب چن

می کنــم.
می دوم و می دوم و می دوم.

کار از چرخیدن گذشته؛ دنیا درست روی سرم آوار می شود.
وضع ساختمان فجیع تر از حد تصورم است.

مــات می مانــم بــه پســری کــه بــا لبخنــد از خــود و دوســتش 
ــرد. ــادگاری می گی ــای ی عکس ه

یادگاری با آوار ریخته شده بر سر تمام هستي ام.
یادگاری با زنده به گور شدن شوهرم.

یادگاری با...
هــر یــادگارِی منحــوس مســاوی اســت بــا فرورفتــن تیــری در 

ــاره  ام. قلب بیچ
قسم می خورم که دیگر یادگاری نخواهم گرفت.

لعنــت بــه یادگاری هایــی کــه ســوژه اش ناپدیــد شــدن بهنــام 
. شد با

در این بحبوحه محسن)همکار بهنام( مرا می بیند.
دو دستی می زند بر سرش و امام رضا را صدا می زند.

با آقاي داداللهي )فرمانده( می دوند سمتم.
چادرم از سرم سر می خورد.

دلم گواهی بد می دهد.
بي محابا پایین چادرم را مي گیرند و اشک مي ریزند.

محسن های های گریه سر مي دهد.
کمی بعد...

منم و او
بوسه ای بر پیشانی اش...

اشک هاِی بی پایان...
ملحفه سفید...

پروازت مبارک...

فاطیما فرشته
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مرثیه عشق و آتش

عادت می کنیم
نویسنده: زویا پیرزاد

تعداد صفحات: ٢66  نشر مرکز موجود در کتاب خانه
»آرزو دوبــاره بــه تابلــو نــگاه کــرد. کنــار حــوض آبی، لکه ی ســبز 
و ســرخی بــود کــه اگــر از دور نــگاه می کــردی، بتــه ی ســبزی 
ــو  ــی جل ــی از خیل ــر می رفت ــرخ. اگ ــای س ــا گل ه ــدی ب می دی
ــه  ــدی. ب ــگاه می کــردی، فقــط لکه هــای ســرخ و ســبز می دی ن
خــودش گفــت: شــاید باید بــه زندگــی از دور نــگاه کــرد. از خیلی 

نزدیــک فقــط لکــه می بینــی«.
زویــا پیــرزاد در ایــن کتاب داســتان زندگــی چند زن از نســل های 
مختلــف را روایــت می کنــد و بــه بیــان دغدغه هــا، مشــکالت و 
ــردازد. آرزو زن میان ســالی اســت کــه بعــد  ــی آنهــا مي پ تنهای

ــا  ــود را ب ــودی خ ــش وج ــه آت ــل از آنک ــد قب ــا می رون آدم ه
یــک جرعــه آب خامــوش کننــد.

ــخ حبــس  ــی کــه در تاری ــان فداکاری های محــو می شــوند می
می شــوند. و صــدای خامــوش جیغ هایــی کــه در آن ســاختمان 
قدیمــی، میــاِن آتــِش شــعله ور جــان انســان هایی را گرفــت که 

ــش بودند. مبارزان
رفتند...

ــداکاری و  ــا ف ــک دنی ــد و ی ــا مان ــم از آنه ــک اس ــط ی و فق

ــتش-  ــراه دوس ــالک را به هم ــگاه ام ــک بن ــدرش ی ــوت پ از ف
شــیرین- اداره می کند. چندســالی اســت از همســرش جداشــده و 
عالوه بــر سرپرســتی دختــر 19 ســاله اش -آیه- وظیفه رســیدگی 
ــام  ــه ن ــال ب ــردی میان س ــده دارد. م ــز برعه ــادرش را نی ــه م ب
ســهراب کــه به دنبــال خانــه می گــردد، بــه بنــگاه مراجعه کــرده، 
بــا آرزو آشــنا شــده و بــه او عالقه منــد می شــود. داســتان در ادامه 
روابــط بیــن شــخصیت های مختلــف را بــه تصویــر می کشــد و 
تجــارب جدیــدی را که آرزو در حین آشــنایی بیشــتر با ســهراب 
به دســت مــی آورد؛ بیــان می کنــد. او در انتهــای داســتان تصمیــم 
بــه ازدواج بــا ســهراب می گیــرد: ولــی وقتــی خبــر را بــه اطــالع 
مــادر، دختــر و دوســتش می رســاند؛ بــا مخالفــت هرســه ی آنهــا 
رو بــه رو می شــود. او کــه تمــام عمــرش را بــه قــول خــودش برای 
دیگــران زندگــی کــرده و همیشــه کوتــاه آمــده، بــر ســر دوراهی 
می مانــد کــه این بــار هــم کوتــاه بیایــد یــا یک بــار هــم که شــده 
مطابــق میــل خــودش عمــل کنــد. شــخصیت ها و موقعیت های 
داســتان ملمــوس و باورپذیــر هســتند. کافــی اســت نگاهــی بــه 
اطرافمــان بیندازیــم تــا نمونــه ی ایــن افــراد را در زندگــی واقعــی 
خودمــان پیــدا کنیم. مثال مــادر آرزو شــخصیت غیرقابــل درکی 

ــی. مهربان
ــق  ــوش ح ــه آغ ــه ب ــانیت را و جاودان ــد درس انس آموختن

شــتافتند.
ــودک  ــه ک ــه ب ــید. غریبان ــگی اش را پوش ــای همیش لباس ه
پنج ســاله نگاهــی انداخــت، زود بــود برایــش هضــم ایــن درد 
میــان خاله بازی هایــش. بــه ســاعت چشــم دوخــت و صــدای 
انفجــار و ریــزش را بــه یــاد آورد. نمی دانســت امــروز از کــدام 
ســمت جســتجو را شــروع کننــد تــا پــدر دختــرک پیدا شــود.

دیشب به او گفته بود: عمو پس بابام چرا نمیاد دنبالم؟
ــه  ــود ک ــه چشــم هایی زل زده ب ــر از پاســخ، مبهــوت ب بی خب
تألــو چشــم هاِی هم دیــار جوانــي اش را مــی زد. یــادش 
ــود.  ــرده ب ــوض ک ــوع را ع ــه موض ــور و چگون ــد چط نمی آم
ــه  ــه ای صحبــت را کشــانده ب ــه هــر بهان فقــط می دانســت ب
دوســت های مهدکودکــی اش و شــعرهای کودکانــِه بابای خوب 

دارد. بعضــی حرف هایــی کــه بــه دختــرش می گویــد اعصــاب 
خردکــن و درعیــن حــال آشــنا اســت! ممکــن اســت در ابتــدا به 
ایــن فکــر بیفتیــم کــه چــرا آیــه دربرابــر حرف هــای او ســکوت 
ــا در  ــود م ــه خ ــم ک ــی می افتی ــاد زمان های ــان ی ــد. ناگه می کن
برابــر حرف هــای گســتاخانه و بی پایــه و اســاس دیگران چــاره ای 
جــز ســکوت نداشــته ایم. پایان بنــدی داســتان غیرمنتظــره و بــه 
ــه در  ــر »چــرا؟«ای ک دور از کلیشــه ها اســت. نویســنده در براب
ذهــن خواننــده نقــش می بنــدد، مــا را دعــوت می کنــد بــه اســم 

کتــاب نگاهــی بیندازیــم و بــا خــود بگوییــم: عــادت می کنیم!

و مهربانــم! تیک تــاک ســاعت او را بــه خــود آورد. دیرش شــده 
بــود. می دانســت بایــد بــرود امــا بــه دنبــال چــه؟ پیکــری کــه 
بی جــان بــود یــا میان آتــِش ققنــوس وار آینــده ای را می ســاخت 
کــه دختــرک شــیرزنی شــود میــان این جماعــت رنــگ و لعاب 
باختــه. شــده بودنــد تیتــر خبرهــای روزانــه و شــبانه. میــان این 
خبرهــا و صــدای ناقــوس رادیــو کــه از آنــان مي گفــت بــه فکر 

فــرو رفــت؛ گویــی آنجــا نبــود. یــادش آمــد... 
ــه بطــن  ــت وار ب ــط ب ــده شــده بود و فق ــش بریده بری نفس های
خاکــی می نگریســت کــه تــا چنــد لحظــه قبلــش ســاختمانی 

بــود و مردمانــی. همکارانــش...
نمی توانست نفس بکشد. شیشه ماشین را پایین کشاند.

یــادش آمــد، امشــب قــرار اســت علــی و دختــرش مهمــان 
خانــه اش باشــند.

اما!...

@Vaghayemag

@Vaghayemag
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کنیم عادت می 

مهمانی ققنوس ها 

معرفی کتاب

کوتاه داستان 

با غم انگیزترین حالت تهران چه کنم؟
با گریه ی بی وقفه ی این تازه یتیمان چه کنم؟

همه در فکر تماشا که تو چون می سوزی 
من در این فکر که با این راه بندان چه کنم؟

یوسفم در زیر این آوارها گمگشته است 
با دل آزرده ترین حالت کنعان چه کنم؟
همه گویند که فردا بدنت یافت شود 

بی تو با این بدن بی سر و بی جان چه کنم؟ 
هر شمع که افروخته شد، اوج گرفتی اما

بال و پر سوخت در این آتش هجران چه کنم؟
آتش هم مانند من از تو خجالت می کشد 

خود بگو باید برای اهل ایمان چه کنم؟

@Vaghayemag

امیر طیبی
مهندسی مواد و متالورژی صنعتی 9۲

کنم؟ با غم انگیزترین حالت تهران چه 
شعر

ــداران ســلفي  ــاز جــوان، از طرف ــک مجازي ب ــوان ی ــده به عن بن
ــه از کار و  ــوع حادث ــان وق ــه در زم ــی ک ــم! همین های بگیران
زندگی شــان می زننــد و می ایســتند بــه عکــس گرفتــن! گفتنــي 
اســت ایــن کار طاقت فرســا را بــدون هیــچ مــزد و چشم داشــتی 
ــا مي دانیــد طبــق محاســبات مــن چنــد  انجــام می دهنــد! آی
کیلــو کالری می ســوزانند؟ همچنین ســلفي گرفتن عملي اســت 

ــتانه! ــس انسان دوس ب
این کــه از یــک اتفــاق بــد و وحشــتناک فیلــم بگیریــد و بعــد 
بنشــینید بــا دوســتان نگاه کنیــد و کلی تأســف بخوریــد و حتی 

اشــک بریزیــد یا بــه اشــتراک بگذاریــد! آه قلبــم...
ــن دســته اســتوری های  ــی از ای بنــده شــخصاً درطــول روز کل
دردنــاک می بینــم! به طــور مثــال، همیــن پنج شــنبه ي چندهفته 

پیــش؛ شــنیدید شــما هــم؟! کلــی غصــه خــوردم کــه آنجــا 
نبــودم! چــون بــا یــک تیــر می شــد چنــد نشــان زد: اول ایــن 
کــه کلــی شــخصیت های معــروف و مشــهور را می شــد دیــد از 

آقــای شــهردار گرفتــه تــا بازیگــران و...
دومــا می شــد یــک ســلفی خــوب بــا پالســکو جــان و آقــای 
شــهردار و مهــران غفوریــان و... انداخــت! حتــی امــکان داشــت 
ــتان  ــه دوس ــدر ک ــد! آنق ــا رخ ده ــل من ــه ای مث ــر حادث دیگ
ــل  ــه ای حماســی و غیرقاب ــد و صحن ــاد بودن ــر زی ــلفی بگی س
بــاور رقــم زدنــد! مــن همچنــان در عجبــم کــه چــرا مــا هنــوز 
ــکان  ــرا در آن م ــه چ ــه دارم ک ــي غص ــم؟ بس ــی نداری صنف
حضــور نداشــتم؛ بعــد کــه بــا خودفکــر کــردم دیــدم که شــهر 
خودمان)مشــهد( کــم از ایــن ســاختمان ها نــدارد. به طــور مثــال 
بــازار مرکــزی، بــازار حکیــم و زیســت خــاور کــه دقیقــاً وســط 
شــهر هــم هســت و تعــدادی اخطــار هــم دریافــت کــرده. اصاًل 
بگذاریــد از زاویــه اي نزدیک تــر بگویــم! حتــی فجــر و پردیــس 
ــا و جــود بیــش از نیــم قــرن قدمــت!  ــد ب 1و٢ هــم درخطرن
خالصــه کــه نگــران نباشــید هرجــا ســخن از اتفــاق اســت، نام 

ــد! ــلفی بگیران می درخش ــا س م

@Vaghayemag
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بشتابید سلفی!
متن طنز

کوتاه داستان 


