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تبلیغــات  کــه  اســت  هفتــه  ســه  از  بیــش  اکنــون 
ــده و  ــاز ش ــم آغ ــوری دوازده ــت جمه ــای ریاس کاندیداه
ــر  ــوان گفــت کــه مناظــره ســوم اوج هیجــان حاکــم ب می ت
ایــن رقابــت را بــه مــردم نشــان داد؛ نکتــه مهــم اینجاســت 
کــه انتخابــات ریاســت جمهــوری دوازدهــم را بایــد یکــی از 
ــج  ــران دانســت نتای ــخ ای ــات تاری ــن انتخاب منحصربه فردتری
ــام روشــنی از تفکــر  ــردم در روز 29 اردیبهشــت پی رأی م
ــا  ــد داد. ام ــان خواه ــان نش ــه جه ــران را ب ــاری در ای ج
ــات را  ــن انتخاب ــی ای ــه ویژگی های ــه چ ــت ک ــؤال اینجاس س

ــت؟ ــاخته اس ــز س متمای
ــن  ــازی؛ ای ــبکه های مج ــگ ش ــور پررن ــی اول، حض ویژگ
ــمی از  ــمی و غیررس ــای رس ــاس گزارش ه ــر اس ــا ب روزه
ــد  ــت دارن ــرام عضوی ــر در تلگ ــی 6 نف ــر ایران ــر 10 نف ه
ــت  ــتاگرام اس ــن اینس ــر گرفت ــدون در نظ ــار ب ــن آم و ای
کــه ایــن روزهــا در محبوبیــت دســت کمی از تلگــرام 
نــدارد. یکــی از برنامه هــای دولــت یازدهــم در چهــار 
ســال گذشــته تأکیــد بــر گســترش اینترنــت و عــدم فیلتــر 
ــبکه ها در  ــن ش ــه ای ــد ک ــوده هرچن ــازی ب ــبکه های مج ش
ــز بســیار  ــس شــورای اســامی نی ــات ســال 94 مجل انتخاب
ــدد  ــه تع ــه ب ــا توج ــا ب ــد ام ــرار گرفتن ــتفاده ق ــورد اس م
کاندیداهــای مجلــس در شــهرهای مختلــف و همچنیــن 
ــال،  ــن دو س ــول ای ــبکه ها در ط ــن ش ــران ای ــش کارب افزای
ــازی  ــت داغ مج ــک رقاب ــه ی ــت ک ــار اس ــن ب ــن اولی ای
ــان  ــز در جری ــا نی ــی کاندیداه ــت حقیق ــا رقاب ــان ب هم زم
ــش  ــبکه ها بی ــن ش ــی در ای ــای سیاس ــازار بحث ه ــت. ب اس
از همیشــه بــاال گرفتــه و تنــوع مطالــب از افشــای مــدارک 
ــای  ــو در گروه ه ــا بحــث و گفتگ ــب ت ــدای رقی ــه کاندی علی
ــت  ــم اینجاس ــوع مه ــود. موض ــاهده می ش ــی مش خانوادگ
ــازی از  ــر در فضــای مج ــه نظ ــه ب ــی ک ــر کاندیدای ــه اگ ک
ــن  ــت باشــد ای ــروز رقاب ــر اســت پی ــای خــود محبوب ت رقب
ــا  ــن شــبکه ت ــد نشــان دهــد کــه نقــش ای پیــروزی می توان
چــه انــدازه پررنــگ شــده اســت و تــا چــه انــدازه نظــرات 

ــاق دارد. ــه انطب ــردم جامع ــرات م ــا نظ ــران ب کارب
ســتادی؛  تبلیغــات  شــدن  کم رنگ تــر  دوم،  ویژگــی 
ــردم  ــازی کشــور م ــبکه های مج ــه لطــف ش ــا ب ــن روزه ای
بــا آزادی بیشــتر و هزینــه کمتــری بــه اظهــار نظــر 
ســتادهای  شــده  ســبب  موضــوع  همیــن  می پردازنــد. 
تبلیغاتــی کاندیداهــا رونــق گذشــته را نداشــته باشــند، 
ــاالری«  ــی س ــر »ربان ــده تفک ــدای نماین ــه کاندی ــد ک هرچن
ــتضعفین  ــت از مس ــعار حمای ــا ش ــات ب ــن انتخاب ــه در ای ک
تبلیغــات  در  فراوانــی  بریزوبپــاش  شــده،  رقابــت  وارد 
محیطــی و تعــدد ســتادهای خــود داشــته کــه البتــه 
پیرامــون منابــع ایــن هزینه هــا عامــت ســؤال وجــود دارد. 
ــتادهای  ــت در س ــان دول ــگ حامی ــور پررن ــود حض ــا وج ب
ــور  ــوز آن ش ــه هن ــد ک ــگان معترف ان ــی، هم ــن روحان حس
و هیجــان همیشــگی بــه فضــای شــهر منتقــل نشــده اســت. 
البتــه طبیعتــًا بــا توجــه بــه داغ تــر بــودن مناظــره ســوم و 
نزدیــک شــدن بــه روز رأی گیــری ایــن شــور نیــز در شــهر 

ــد. ــد ش ــتر خواه بیش
ــفانه در  ــا؛ متأس ــر تخریب ه ــم بی نظی ــوم، حج ــی س ویژگ
ــاه  ــدان کوت ــان منتق ــدر زب ــم آن ق ــم و ده ــای نه دولت ه
شــده بــود کــه فرامــوش کــرده بودیــم می تــوان بــه دولــت 
حاکــم در کشــور نیــز انتقــاد کــرد. امــا خوشــبختانه دولــت 
ــت.  ــاز گذاش ــدان ب ــرای منتق ــا را ب ــان و فض ــم زب یازده
هرچنــد خــود نیــز از همیــن فضــا اســتفاده می کنــد تــا بــر 
ــه دســت از  ــز کســری از ثانی ــا نی ــا رقب ــازد ام ــش بت رقبای
ــی  ــن فضای ــود چنی ــاید وج ــند. ش ــت نمی کش ــب دول تخری
در طوالنی مــدت بــه حقیقی تــر شــدن مردم ســاالری در 
ــردم  ــیاری از م ــا، بس ــن روزه ــا ای ــود ام ــر ش ــور منج کش
از  بی ســابقه،  تخریب هــای  ایــن  تأثیــر  تحــت  عــادی 
ــر از آن  ــده اند و بدت ــد ش ــام ناامی ــی از نظ ــت و حت دول

ــد. ــی نمی دانن ــینی روحان ــته جانش ــز شایس ــان را نی رقیب
ــاید  ــری؛ ش ــان فک ــه جری ــت س ــارم، رقاب ــی چه ویژگ
همیشــه عــادت داشــتیم در انتخابــات ریاســت جمهــوری دو 
رقیــب اصلــی را در برابــر هــم ببینیــم امــا ایــن بــار شــاهد 
ــز  ــر نی ــی هســتیم. همان طــور کــه پیش ت ــث رقابت ــک مثل ی
ــاالری  ــی س ــر ربان ــده تفک ــان نماین ــک جری ــد ی ــاره ش اش
ــم  ــه و ایجــاد شــغل و فراه ــش یاران ــده ی افزای ــوده و وع ب
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علی مطهری: با عدم انتخاب روحانی احتمال ونزوئال شدن کشور منتفی نیست
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علی مطهری با انتشار بیانیه ای از دالیل خود برای رای به حسن روحانی گفت.

در بیانیــه مطهــری آمــده اســت: انتخــاب اصلــح در ایــن دوره از انتخابــات ریاســت جمهــوری بــه دلیــل عوام فریبی هایــی کــه 
در رقابتهــای انتخاباتــی صــورت گرفتــه اســت ممکــن اســت بــرای بخــش کوچکــی از مــردم مــا بــه رغــم رشــد اجتماعــی و 
سیاســی کــه در 38 ســال گذشــته پیــدا کــرده انــد کمــی بــا دشــواری همــراه شــده باشــد. نظــر بــه درخواســتهای مکــرری 
کــه از اینجانــب بــرای اعام نظــر شــده اســت، بــه عــرض ملــت بــزرگ ایــران می رســاند کــه ایــن بنــده ضمــن احتــرام بــه 
همــه کاندیداهــای ریاســت جمهــوری و بــا آگاهــی از نقــاط قــوت هــر یــک، جنــاب آقــای روحانــی را اصلــح می دانــم و بــه 

ــم. ــان رأی می ده ایش

بگویید »رای ندادن«، بخوانید »مغلوب عوام گزینی«
درباره تحریم انتخابات

یک برابر با یک نیست!
درباره مرگ کارگران معدن آزادشهر

سهم رفتاری ما

یکــی از بحــث هایــی کــه همــواره در بیــن قشــر 
تحصیلکــرده و روشــنفکر ایــران مطــرح بــوده اســت 
موضــوع »تحریــم انتخابــات« اســت. ایــن دســته از افــراد 
ــن  ــه جایگزی ــد ک ــی دهن ــنی نم ــواب روش ــچ گاه ج هی
ــاد  ــث ایج ــه باع ــی ک ــا روش های ــات چیســت، آی انتخاب
هــرج و مــرج در جامعــه مــی شــوند در هیــچ نقطــه ای 
ــی  ــه مطلوب ــه نتیج ــی ب ــه زمان ــچ بره ــا و در هی از دنی
ــا  ــگ، شــورش ی ــد جن ــی مانن ــد؟ آلترناتیوهای ــیده ان رس
دخالــت نظامــی ســایر کشــورها تاکنــون دســتاوردی غیــر 
از فقــر، آواره شــدن مــردم، کشــتار و ایجــاد گــروه هــای 
ــم  ــرام و امثاله ــان، بوکوح ــش، طالب ــد داع ــی مانن تندروی

ــت؟ ــته اس داش
امــا حــال نگاهــی بــه خروجــی مشــارکت هــای پاییــن در 
انتخابــات هــای اخیــر ایــران داشــته باشــیم. در ســال 81 
ــارکت در  ــد، مش ــزار ش ــوراها برگ ــات دور دوم ش انتخاب
ــود و 87% مــردم تهــران صنــدوق  پایتخــت تنهــا 13% ب
رای را تحریــم کردنــد. ایــن یعنــی در شــهری بــا حــدود 
ــه  ــزار رای ریخت ــا 562 ه ــت تنه ــر جمعی ــون نف 6 میلی
شــد و بدیــن ترتیــب شــورایی تشــکیل شــد کــه نفــر اول 
آن تنهــا 192 هــزار رای داشــت. ایــن شــورا بــا انتخــاب 
شــهردار در ســال82 راه را بــرای ریاســت جمهــوری وی 
ــکیل  ــی تش ــت دولت ــود. در نهای ــوار نم ــال 84 هم در س
ــل  ــدی را تحوی ــادی 6.51 درص ــد اقتص ــه رش ــد ک ش
گرفــت و منفــی 6.8% تحویــل داد، تــورم حــدود 10% را 
تحویــل گرفــت و حــدود 40% تحویــل داد، نقدینگــی 67 
ــزار  ــت و 400 ه ــل گرف ــان را تحوی ــارد توم ــزار میلی ه
میلیــارد تومــان تحویــل داد، صنــدوق ذخیــره ارزی را بــا 
ــارد دالر  ــا 18 میلی ــت و ب ــل گرف ــارد دالر تحوی 15 میلی
ــر دولــت هــای هفتــم و  تحویــل داد در حالیکــه 6.5 براب
هشــتم درآمــد ارزی داشــت، قیمــت دالر را 904 تومــان 
ــل داد. در  ــان تحوی ــدود 3500 توم ــت و ح ــل گرف تحوی
نهایــت مــی تــوان گفــت فضــای اقتصــادی را آلــوده بــه 
ــد  ــت بع ــل دول ــورم« تحوی ــود« و »ت ــاری »رک دو بیم
ــه مــی  ــه آن »رکــود تورمــی« گفت داد کــه در اقتصــاد ب
شــود؛ در حالیکــه در دنیــا ایــن شــرایط در زمــان جنــگ، 
شــیوع بیمــاری هــای هولنــاک واگیــردار و وقــوع بایــای 
طبیعــی ماننــد ســیل و زلزلــه رخ مــی دهــد. امــا ایــران 
نــه تنهــا دچــار هیــچ کــدام از ایــن مصیبــت هــا نشــده 
ــود بلکــه درآمــد نفتــی دولــت وی از مجمــوع درآمــد  ب
نفتــی ایــران از زمــان ملــی شــدن ایــن صنعــت تــا آخــر 
ــل  ــال در مقاب ــت! 4 س ــوده اس ــتر ب ــتم بیش ــت هش دول

55 ســال.
ــع  ــال رف ــکاری را در 4 س ــر »بی ــعارهایی نظی ــا ش وی ب
ــرم«،  ــی ب ــام نم ــی ن ــب از کس ــرای تخری ــم«، »ب میکنی
ــه  ــت«، »هزین ــان اس ــه زن ــم ب ــیتی ظل ــک جنس »تفکی
تحصیــل بــه شــدت کاهــش پیــدا خواهــد کــرد«، »بــرای 

مدتــی اســت بــه مســئله ای رســیده ام امــا تــوان بــه زبــان 
آوردن آن را نــدارم، دلیــل آن شــاید ایــن باشــد کــه هنوز 
هــم بخــش هایــی از مــن بــه مقــدس بــودن ذات انســان 
معتقــد اســت، امــا دیگــر توانایــی گریــز از ایــن مســئله را 

نــدارم و بــه ناچــار بایــد بــه زبــان جــاری ســازم.
مــا بــه مــرگ عــادت کــرده ایــم، آنقــدر کشــت و کشــتار 
ــا،  ــگ ه ــات، جن ــم از تصادف ــف، اع ــای مختل ــر ه در ژان
ــر  ــه دیگ ــت ک ــان رخ داده اس ــی برایم ــوادث ناگهان ح
مــرگ برایمــان تازگــی نــدارد، هیــچ بــار معنایــی خاصــی 
را تداعــی نمــی کنــد، ابــدا بــرای جــان انســان هــا ارزش 
قائــل نیســتیم و ســال هاســت ایــن تفکــر، اجتمــاع حقیــر 

ــا را شــکل داده اســت. م
ــرای  ــذرد، ب ــر نمــی گ ــی کارگ ده روز بیشــتر از روز جهان
ــم خــودم  ــه ه ــرا ک ــی دارد، چ ــوم واالی ــر مفه ــن، کارگ م
ــدرم  ــم پ ــته ام و ه ــغل داش ــن ش ــی در ای ــه ی کم تجرب
سالهاســت کــه یــک کارگــر اســت. قداســت ایــن شــغل 
ــه ی دوم،  ــت و در درج ــدنی اس ــف نش ــن وص ــرای م ب
ــن  ــر( ای ــک کارگ ــواده ی ی ــا، من)خان ــر ه ــس از کارگ پ

ــم. ــی کن ــختی آن را درک م ــغل و س ش

ــم«، »واقعــا مشــکل  کاهــش هزینــه مســکن برنامــه داری
ــراد  ــود از اف ــه خ ــان اســت؟«، »در کابین ــوی جوان ــا م م
ضــد فســاد اســتفاده خواهــم کــرد«،  احــداث پــل خلیــج 
ــه ایــران، تشــکیل  فــارس جهــت اتصــال جزیــره قشــم ب
ــای  ــگ ه ــت جن ــت باب ــت غرام ــت دریاف ــروه جه کارگ
ــروج 5  ــی، خ ــود بانک ــرخ س ــش ن ــده کاه ــی، وع جهان
ــه  ــدازی ب ــت ان ــا دس ــه ب ــران، مقابل ــر از ته ــون نف میلی
ــترهای وی  ــی شــد. پوس ــال وارد کارزار انتخابات ــت الم بی
نیــز شــامل عکــس بــا محرومــان و هــم ســفره شــدن بــا 

ــود. ــا ب آنه
ــر عهــده  ــر ب ــا خی ــق شــد ی ــا محق ــن وعــده ه اینکــه ای
ــه  ــا چ ــت ه ــن صحب ــا ای ــت، ام ــرم اس ــده محت خوانن
ــردن در  ــرکت ک ــش رو و ش ــات پی ــه انتخاب ــی ب ارتباط

دارد؟  آن 
ــت نهــم  ــار ریاســت دول ــرادی کــه در آن 8 ســال کن اف
ــتند و از او  ــور داش ــه وی حض ــد، در کابین ــم بودن و ده
ــه  ــتاد چ ــتند و در س ــا هس ــروز کج ــد ام ــت کردن حمای
ــر  ــد 2.5 براب ــعارهایی مانن ــتند؟ ش ــال هس ــانی فع کس
کــردن درآمــد کشــور، افزایــش یارانــه هــا، ریشــه کــن 
ــرای  ــری ب ــگ خط ــا زن ــال آی ــکاری در 4 س ــردن بی ک
ــال در اقتصــاد قاعــده  ــرای مث ــران نیســت؟ ب اقتصــاد ای
 r 72 وجــود دارد، یعنــی اگــر نــرخ رشــد سیســتمی
ــر r ســال  ــی 72 تقســیم ب ــه طــور تقریب درصــد باشــد ب
طــول مــی کشــد تــا انــدازه سیســتم دو برابــر شــود. ایــن 
ــازه  ــور از ب ــد کش ــردن درآم ــر ک ــرای 2.5 براب ــی ب یعن
ــد  ــد رش ــه 18 درص ــد ب ــد بای ــد رش ــط 5 درص متوس
ــادی  ــد اقتص ــو رش ــن نم ــیم )باالتری ــته باش ــش داش جه

حادثــه ی تلــخ کارگــران معــدن آزادشــهر گلســتان، 
نمونــه ی کوچکــی از ایــن رویــداد اســت کــه مــا مــرگ را 

ــم. ــه شــمار نمــی آوری ــی ب ــر مســئله بزرگ دیگ
ــع  ــه جوام ــی ک ــم، از زمان ــی دان ــن م ــه م ــا ک ــا آنج ت
انســانی شــکل گرفتــه انــد، کارگرهــا بــوده انــد و قســمت 
ــه  ــا کوت ــتی ه ــه باالدس ــت ک ــرا آنجاس ــه ی ماج احمقان
ــد  ــی کنن ــان م ــد و گم ــی نگرن ــتان م ــه داس ــه ب بینان
کارگرهــا، جــزء کــم اهمیتــی از اجتمــاع هســتند. در 
ــا  ــر ه ــدون حضــور کارگ ــی ب ــچ تحــول بزرگ ــه هی حالیک
ــاد  ــا ی ــا، م ــه ی اینه ــر از هم ــم ت ــرد، و مه شــکل نمی گی
ــه  ــد، ب ــم برابرن ــه باه ــا هم ــان ه ــه انس ــم ک ــه ای نگرفت
قــول خســرو گلســرخی، یــک برابــر بــا یــک نیســت! یــک 
ــواده ی  ــک خان ــر نیســت. ی ــک پزشــک براب ــا ی ــر ب کارگ

ــت. ــر نیس ــک براب ــواده ی پزش ــک خان ــا ی ــر ب کارگ
ــه ی  ــه لول ــود ک ــش ب ــال پی ــت س ــم هف ــی کن ــر م فک
ــه ی فــوالد ســازی یــزد ترکیــد  حمــل مــذاب در کارخان
و کارگــران آنجــا زنــده زنــده کبــاب شــدند و از آن زمــان 
تــا امــروز، بارهــا در اقصــی نقــاط مختلــف ایــران و جهــان، 
ــنویم و  ــی ش ــود را م ــی ش ــا م ــه کارگره ــه ب ــتمی ک س

ــویم.  ــی ش ــت نم پشــیزی ناراح
چــرا؟ چــون جــان آدم هــا بــی ارزش شــده اســت. 

مربــوط بــه چیــن بــا 7.4% اســت(. یــا بــرای مثــال ایجــاد 
هــر شــغل پایــدار و مفیــد بــه طــور تقریــب 300 میلیــون 
تومــان ســرمایه گــذاری الزم دارد یعنــی بــرای ایجــاد 5 
ــذاری  ــرمایه گ ــارد دالر س ــه 400 میلی ــغل ب ــون ش میلی
ــف کل  ــه نص ــک ب ــم نزدی ــن رق ــه ای ــم ک ــاج داری احتی
ــت  ــان صنع ــا زی ــت ی ــد اس ــور هن ــی کش ــی خارج بده
نفــت در دوران تحریــم یــا نصــف ارزش کل ســهام 
ــی  ــا الیروب ــن ســرمایه ب ــن ای ــا تامی ــل! )قطع شــرکت اپ
ــش  ــرای افزای ــه ب ــد ک ــد( بمان ــی باش ــن نم ــات ممک قن
ــش  ــرژی افزای ــای ان ــل ه ــت حام ــد قیم ــا بای ــه ه یاران
ــن  ــه همی ــره ارزی دســت انداخــت ک ــه ذخی ــا ب ــد ی یاب
ــش  ــورم و کاه ــش ت ــث افزای ــددا باع ــود مج ــئله خ مس

ــی شــود.  ــن م ــای پایی ــد دهــک ه ــدرت خری ق
ریاســت دولــت پــاک دســتان در ســال 84، بــا 17 
ــر  ــون نف ــه 18 میلی ــد در حالیک ــون رای انتخــاب ش میلی
ــر قشــر آگاه  ــه اگ ــید ک ــته باش ــه داش ــد! توج رای ندادن
بــه مســائل کان از رای دادن خــودداری کنــد هیــچ 
قســمتی از کشــور از مشــروعیت نمــی افتــد امــا اکثریتــی 
کــه اطاعــی از آمارهــای اقتصــادی ندارنــد بــا خــوردن 
ــد.  ــی دهن ــم رای م ــاز ه ــی ب ــای نجوم ــده ه ــب وع فری
ریاســت دولــت تدبیــر و امیــد در ســال 92 بــرای 
انتخــاب شــدن بایــد 18 میلیــون و 352 هــزار رای مــی 
ــزار  ــون و 613 ه ــب 18 میلی ــه کس ــق ب ــه موف آورد ک
ــر در  ــی اگ ــدوق یعن ــزار صن ــا حســب 59 ه رای شــد، ب
هــر صنــدوق 4 رای بــه نفــع وی کمتــر ریختــه مــی شــد 
ــا تــورم 400 درصــد  امــروز وضعیتــی مشــابه ونزوئــا ب

ــت. ــا شماس ــاب ب ــتیم. انتخ ــی داش م

ــا  کارگــران معــدن آزادشــهر گلســتان خــود را کشــتند ت
ــوی گاز  ــا ب ــان، م ــد آقاج ــان بگوین ــتی هایش ــه باالدس ب
ــه  ــه ب ــغ از پشــیزی توج ــا دری ــیده ام ــاممان رس ــه مش ب

البه هــای معصومانــه ی مــا..
ســخت تــر از کار کــردن در معــدن، کارگــر بــودن اســت، 
ــه  ــل اســت، هرچــه بیشــتر ب ــه روی تردمی ــَی ات ب زندگ
ــا  ــی ام ــی رس ــزی م ــه چی ــر ب ــی، کمت ــدام کن ــدن اق دوی
ــوری  ــی خ ــن م ــه زمی ــرداری ب ــاش ب ــت از ت ــر دس اگ
ــری از  ــر کارگ ــزار، اگ ــک اب ــد ی ــی شــوی مانن ــود م و ناب
ــزار  ــه کنــاری گذاشــته مــی شــود و اب کار افتــاده شــود ب
جدیــد جــای آن را مــی گیــرد. ای کاش کــه یــک بــا یــک 
برابــر بــود، ای کاش کــه هیــچ یــک فرامــوش نمی کردیــم 
کــه نقطــه ی کوچکــی از جهــان آفرینــش هســتیم و تصــور 
ایــن کــه از شــخص دیگــری باالتریــم بــه شــدت احمقانــه 

اســت.
ــواده هــای کارگرهــای  ــد همــه ی خان ــم، مانن ــا عزاداری م
معــدن گلســتان عزاداریــم و مــن نمــی دانــم کــه تــا کــی 
شــاهد چنیــن فجایعــی هســتیم و چــه موقــع قــرار اســت 
ــرام  ــم احت ــه ه ــازیم و ب ــش دور س ــر را از خوی ــن تکب ای
بگذاریــم و دســت کــم بــرای جــاِن یکدیگــر ارزش قائــل 

شــویم.
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عمیقــا بــاور دارم کــه نمــی تــوان نســبت بــه مســائل 
معتقــدم  اینکــه  بــا  و  بــود  تفــاوت  بــی  سیاســی 
ــار  ــه و رفت ــر اندیش ــه ه ــد آزادان ــی توان ــس م هرک
دلخواهــی را در زندگــی خــود اختیــار کنــد، بــاز 
ــردی  ــه ف ــرم ک ــورد را بپذی ــن م ــم ای ــی توان ــم نم ه
ــت و  ــوط نیس ــن مرب ــه م ــی ب ــائل سیاس ــد مس بگوی
ــه  ــرا ک ــم! چ ــِی خــودم را بکن ــم زندگ ــی خواه ــن م م
در عصــر کنونــی سیاســت، تاثیرگذارتریــن بخــش هــر 
ــی  ــا حت ــه بس ــت، چ ــی اس ــک و بزرگ ــاع کوچ اجتم
جمــع هــای چنــد نفــره نیــز بــدون توجــه بــه سیاســت 
ــن  ــت، بنابرای ــد رف ــودی خواهن ــوی زوال و ناب ــه س ب
ــق  ــت دور از منط ــئله ی سیاس ــه مس ــی ب ــی توجه ب
چــه  و  شهرنشــینان  چــه  امــروزه  اســت.  خــرد  و 
ــیار  ــاری بس ــه کن ــتایی در گوش ــه در روس ــانی ک کس
ــان  ــرخ زندگی ش ــد، چ ــی کنن ــی م ــاده زندگ دورافت

ــت. ــت اس ــم سیاس ــه عال ــته ب ــدت وابس ــه ش ب
کــه  اســت  آن  بنــده  شــخصی  نظــر  رو  ایــن  از 
ــت،  ــن اس ــح و مبره ــیار واض ــئله ی رای دادن بس مس
چــرا کــه رای نــدادن بــه معنــی آن اســت کــه 
بــه  یــا  بگیریــم  نادیــده  را  سیاســت  می خواهیــم 
ــده  ــان را نادی ــم خودم ــی خواهی ــر م ــق ت ــارت دقی عب
بگیریــم و بگذاریــم اشــخاص دیگــری  بــرای مــا 

تصمیــم گیــری کننــد!
امــور  همــه ی  رخــدادن  در  مــن،  عقیــده ی  بــه 
ــتیم و  ــهیم هس ــا س ــی از آن ه ــا در بخش ــی، م زندگ
ــا  ــر ی ــای دیگ ــان ه ــه انس ــوط ب ــر مرب ــهای دیگ بخش
ــم، آن  ــت؛ مه ــانس اس ــا ش ــال ی ــل اقب ــی مث چیزهای

ــا! ــاری م ــهم رفت ــت، س ــه ماس ــوط ب ــِش مرب بخ
ســهم رفتــاری مــا در انتخابــات ایــن اســت کــه 
موجــود  هــای  گزینــه  بیــن  از  تــا  کنیــم  تــاش 
بکنیــم  را  تاشــمان  نهایــت  برگزینیــم،  را  بهتریــن 
ــام  ــود را تم ــی ش ــوط م ــا مرب ــه م ــه ب ــی ک ــا بخش ت
ــن« را  ــم »بهتری ــی توانی ــر نم ــم و اگ ــر کنی ــال پ و کم
رقــم زنیــم، دســت کــم تــاش کنیــم کــه »بدتریــن« 

ــد.  ــاق نیافت اتف
اگــر مــا از شــرکت در انتخابــات امتنــاع کنیــم، گویــی 
خــود را جــدا از سیســتم تلقــی کــرده ایــم و بــا دســت 
خــود، حــق اعتــراض را از خــود گرفته ایــم، اگــر 
ــودش  ــاری خ ــهم رفت ــس س ــر هرک ــم، اگ رای ندهی
نمی تــوان  دیگــر  نکنــد  پرداخــت  را  اجتمــاع  در 
ــود، انســان  ــرض ب ــد موجــود معت ــه وضــع ب ــا ب بعده
تــام  اختیــار  و  تفکــر  قــدرت  بــا  آزاد  موجــودی 
اســت، حتــی توانایــی دخــل و تصــرف طبیعــت را 
ــتمی  ــه سیس ــوان ب ــی ت ــچ گاه نم ــود دارد، هی در خ
ــوان  ــی ت ــچ گاه نم ــود و هی ــد ب ــل معتق ــور کام ــه ط ب
ــرض  ــل معت ــور کام ــه ط ــتمی ب ــه سیس ــچ گون ــه هی ب
ــرای  ــمان را ب ــت تاش ــد نهای ــا بای ــود، م ــف ب و مخال

ــم. ــاع بکنی ــردن اوض ــر ک بهت
ــده ی  ــراز عقی ــت، اب ــراز اس ــوع اب ــک ن رای دادن ی
سیاســِی خــود! انســان هــا همــه بایــد عقایــد خــود را 
ــه  ــکوت پیش ــی س ــی در موضع ــر کس ــد، اگ ــان کنن بی
ــود،  ــی ب ــود ناراض ــع موج ــر از وض ــا اگ ــد ه ــد بع کن
ــه  ــدادن ب ــد! رای ن ــکوت کن ــاره س ــت دوب ــی بایس م
ــه  ــا سیســتم موجــود نیســت، تنهــا ب معنــی مخالفــت ب
آن معنــی اســت کــه مــا خودمــان را آنقــدر باشــعور 
ــری  ــود تصمیم گی ــرای خ ــود، ب ــه خ ــم ک ــی دانی نم
کنیــم و اجــازه مــی دهیــم تــا دیگــران بــرای زندگــی 
ــارت  ــه عب ــا ب ــد، ی ــم بگیرن ــا تصمی ــت م و سرنوش
ــی  ــان ارزش ــق خودم ــرای ح ــان ب ــی خودم ــر، گوی بهت
ــان  ــرای خودم ــی ب ــعوِر کاف ــم و ش ــده ای ــل نش قائ
ــی  ــته ی زندگ ــه گذش ــی ب ــم. وقت ــه ای ــر نگرفت در نظ
ــید  ــم رس ــن خواهی ــه ای ــا ب ــم؛ قطع ــی نگری ــود م خ
ــه  ــوط ب ــان مرب ــیمانی هایم ــده ی پش ــش عم ــه بخ ک
ــم.  ــداده ای ــام ن ــه انج ــت ک ــی اس ــا چیزهای ــا ی کاره
ــار دیگــر در روز بیســت و نــه اردیبهشــت  بنابرایــن ب
بایــد بــه پــای صنــدوق رای رویــم و نــه بــرای 
آینــده ی فرزندانمــان یــا خانــواده هایمــان، بلکــه 
ــم.  ــری کنی ــم گی ــان« تصمی ــده ی »خودم ــرای آین ب
ســهم رفتــاری خودمــان را بپردازیــم  تــا بعدهــا 
ــرا  ــه چ ــیم ک ــی نباش ــان ناراض ــم از خودم ــت ک دس
ــم و  ــاع نکردی ــردن اوض ــر ک ــرای بهت ــی ب ــچ تاش هی
ــه  ــیدند ک ــا پرس ــر از م ــال دیگ ــل س ــر چه ــه اگ اینک
ــار  ــردی، شرمس ــی ک ــه م ــش چ ــود و ش ــال ن در س

ــم. ــن نیندازی ــه پایی ــرمان را ب س
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حجت االسالم رسایی: پیروز مناظره سوم رئیسی بود!

ــا  ــادی و ی ــدان نتوانســتند انتق ــان و منتق ــه مخالف ــا کســی ک ــت تنه ــورای اســامی گف ــس ش ــران در مجل ــردم ته ــابق م ــده س نماین
موضوعــی را بــه عنــوان لکــه ســیاه بــه وی وارد کننــد حجت االســام رئیســی بــود. او بــا اشــاره بــه ســخنان روحانــی خطــاب بــه رئیســی 
کــه گفــت شــما در دادگاه ویــژه برخوردهایــی کردیــد و کارهایــی انجــام دادیــد خاطرنشــان کــرد: ایــن نشــان می دهــد کــه رئیســی در 

جایــگاه خــود مــر قانــون را اجــرا کــرده و ماحظــه ای نســبت بــه هیــچ کــس در جایگاهــی کــه بــوده نکــرده اســت!

نیمه دوم اردیبهشت 396 نگاه ویژه

# انتخابات
رقیــب اصلــی ایــن دو جریــان در انتخابــات جریــان ســوم ادامه از صفحه 1

بــه نمایندگــی دکتــر روحانــی اســت؛ یــک رقابــت مســتتر 
نیــز میــان دو کاندیــدای منتســب بــه اصولگرایــان وجــود 
ــی  ــد اصل ــد خــود را کاندی ــاش می کنن ــک ت ــر ی دارد. ه
معرفــی کننــد و ظاهــراً هیــچ کــدام نیــز تصمیــم ندارنــد 

ــد. ــری کنن ــع دیگــری کنارگی ــه نف ب
و امــا جریــان ســوم کــه نماینــده تفکــر عقل گرایــی 
ــود  ــی خ ــه عملیات ــا از کارنام ــته ت ــاش داش ــت و ت اس
ــه  ــی ک ــا کاندیدای ــت تنه ــد گف ــًا بای ــد و ضمن ــاع کن دف
ــود  ــدون خ ــه م ــه برنام ــن مقال ــتن ای ــه نوش ــا لحظ ت
ــرار  ــردم ق ــترس م ــم را در دس ــت دوازده ــرای دول ب

ــاع  ــن دف ــا ضم ــاش دارد ت ــت. وی ت ــی اس داده، روحان
ــًا  ــا و بعض ــر تخریب ه ــش، در براب ــتاوردهای دولت از دس
ســیاه نمایــی رقبــا بــا ارائــه برنامه هــای قابل اجــرا 
نشــان دهــد کــه چــرا موفــق شــده آرامــش را بــه کشــور 
ــا  ــه ب ــت ک ــال آن اس ــه دنب ــز ب ــون نی ــد و اکن بازگردان
ــاد  ــاد ایج ــه در اقتص ــاخت هایی ک ــری از زیرس بهره گی

ــد. ــت کن ــرفت هدای ــوی پیش ــور را به س ــرده کش ک
بــا ایــن تفاســیر رأی مــردم در روز 29 اردیبهشــت 
نشــان خواهــد داد کــه آیــا جامعــه ایــران بــه بلــوغ الزم 
بــرای تشــخیص راه درســت از اقدامــات پوپولیســتی 
ــت. ــته اس ــرات گذش ــیر تفک ــان اس ــا همچن ــیده و ی رس

ــا به هرحــال  ــی نداشــته باشــد ام و مرجــع جامعــه جذابیت
ــی از  ــرای بخش ــه ب ــن همیش ــخن گفت ــوام س ــان ع ــا زب ب
ــان دوم نیــز نماینــده ی  ــه جذابیــت دارد. جری اقشــار میان
ــرم دو  ــد محت ــن کاندی ــدک ســاالری نظامــی اســت؛ ای ان
مرتبــه دیگــر نیــز در انتخابــات ریاســت جمهــوری نامــزد 
ــوای  ــراً ه ــا ظاه ــار شکســت خــورده ام ــر دو ب شــده و ه
ــت، وی  ــاده اس ــان نیفت ــر ایش ــتور از س ــه پاس ــیدن ب رس
ــراد  ــی در اف ــقاق فرض ــک انش ــاد ی ــا ایج ــاش دارد ب ت
ویژگی هــای  از  کپی بــرداری  همین طــور  و  جامعــه 
اخاقــی و رفتــاری سیاســت مداران مختلــف کشــور خــود 
ــه  ــال ک ــد. درعین ح ــز کن ــا متمای ــر کاندیداه را از دیگ

ــا  ــفانه ام ــد، متأس ــه را می ده ــرای هم ــکن ب آوردن مس
ــن  ــرای تأمی ــخص ب ــه مش ــه برنام ــد جمل ــغ از چن دری
ــده ی  ــدای نماین ــات، کاندی ــن اقدام ــز ای ــورد نی ــع م مناب
ایــن تفکــر مرتبــًا در مواجــه بــا ســؤاالت دربــاره ی منابــع 
ــع بررســی شــده و  ــن مناب ــد: »ای ــای خــود می گوی طرح ه
ــه  ــی ب ــا کلی گوی ــرم ب ــرد محت ــن ف ــده!« ای ــی ش پیش بین
ــه  ــری دوطرف ــد و از درگی ــخ می ده ــؤاالت پاس ــام س تم
ــه ی  ــود تجرب ــای خ ــدازه رقب ــرا به ان ــد زی ــاب می کن اجتن
سیاســی نداشــته و ترجیحــًا بــر طبــل مظلومیــت می کوبــد 
ــرای قشــر تحصیل کــرده  هرچنــد کــه شــاید ایــن روش ب

ــد.  ــد و کتکــش می زنی ــه او فحــش می دهی ــود ب ــن خ در ذه
این گونــه مادرتــان هــم کتکتــان نمی زنــد. هــم روانتــان ارضــا 

ــظ می شــود. و هــم جســمتان حف
وضعیــت امــروز و ســال 92 مــا دور از ایــن تعبیــر نیســت. در 
92، دچــار وجــدان ســرخورده ای از عــدم مشــارکت در 84 از 
ــم و  طرفــی و ســرکوب و حصــر در 88، از ســوی دیگــر بودی
فرصتــی پیــش آمــد که کمــی این خشــم را دفــع کنیــم. گویی 
برادرتــان کار بــدی کــرده و شــما ایــن فرصــت را داریــد کــه 
گلــه و شــکایات خــود را در ایــن فرصــت کمــی منتقــل کنیــد. 
بــا ایــن امیــد بــه پــای صنــدوق رای رفتیــم. روحانــی را چندان 
ــز نداشــت.  ــان درخشــانی نی نمی شــناختیم و کارنامــه آن چن
بــا ایــن حــال حمایــت رئیــس دولــت اصاحــات عزیزمــان را 
داشــت. بــا »امیــد« پــای صنــدوق رفتیــم. خــود را بــه خــواب 
زدیــم و در رویــا بــا امیــد بــه تغییــر رای دادیــم. صبح بیســت 

2- قاطعیــت در مبــارزه بــا فســاد : یکــی از اصلــی تریــن لوازم 
ــت.  ــت اس ــاد اداری و کان قاطعی ــا فس ــارزه ب ــق در مب توفی
ــه بخصــوص  ــای رییســی نشــان داده کــه در انجــام وظیف آق
برخــورد بــا فســاد قاطــع اســت. برکنــاری تقریبــا 300 قاضــی، 
مبــارزه قاطــع بــا آخوندهــای فاســد، عــزل فــوری عزیزیــان و 
تشــکیل پرونــده قضایــی بــرای او مثــال هایــی از ایــن قاطعیت 
اســت. البتــه شــیوه ی رییســی برخــورد روزنامــه ای بــا فســاد 

نیســت. او قاطــع امــا باتدبیــر عمــل مــی کنــد.
ــت.  ــردم اس ــن م ــی و بی ــی مردم ــام رییس ــه االس 3- حج
مــی خواســتند،  اگــر  زائریــن  و  مجاوریــن  از  هرکــدام 
می توانســتند ایشــان را در مــدت یــک ســال مدیریــت 
آســتان ببیننــد، خــود را موظــف به حضــور مســتمر در مناطق 
محــروم و میــان مســتضعفان مــی داننــد. در ســال هــای پس از 
انقــاب بســیاری از ســخنرانی هــای ایشــان در مناطــق محروم 
یــا حداقــل بســیار معمولــی کشــور بــوده اســت. همــه ی ایــن 
ســال ها در دیدارهــای مردمــی متواضــع و صمیمــی پــای درد 
دل مــردم مــی نشــینند. ایــن هــا بــرای حاکــم اســامی کــه 
ــد بســیار ضــروری و موجــب  خــود را خــادم مــردم مــی دان

ــردم ماســت. ــی او از م ــدم جدای ع
4- ســاده زیســتی، زی طلبگــی و امانــت داری و پــاک دســتی 
جنــاب رییســی و نزدیکانــش امتیــاز شــخصیتی ایشــان اســت. 
ــاز  ــتفاده از امتی ــدم اس ــی ایشــان در مشــهد، ع ــزل معمول من

اکنــون، مــا بــاز نمی دانیــم رویــای مــا بــه کجــا خواهــد رســید 
امــا امیــد بــرای روان یــک نیــاز اســت. البتــه، حــال بــا روحانی 
متفاوتــی از ســال 92 ســر و کار داریم. امروز او بیشــتر از آزادی 
ــد و  ــات می گوی ــت اصاح ــس دول ــتر از رئی ــد، بیش می گوی
ــا کرده اســت.  ــرای خــود دســت و پ ــی ب کارنامــه نســبتا خوب
ــق  ــرای تحق ــرایط را ب ــه ش ــد آگاهان ــه بای ــک هفت ــن ی در ای
رویــای خــود فراهــم کنیــم. ایــن امیــد، در اصــل چیــزی جــز 
آرمــان جمهوریــت نیســت و ایــن آرمــان بــر مشــارکت مردم 
اســتوار اســت. بــر یــک آری مشــروط مبتنــی اســت تــا بتواند 
درخواســت های اجتماعــی خــود را مطــرح و بــه کرســی عمــل 
بنشــاند. اگــر امــروز بــا قیــد شــروطی بــه یــک راه و نــه یــک 
فــرد، بــه ظریــف و هاشــمی و زنگنــه و صالحــی امیــری و نــه 
فقــط بــه روحانــی، آری گفتیــم، فــردا می توانیــم بازخواســتش 
کنیــم. دقیقــا بــه همیــن دلیــل اســت کــه فکــر می کنــم بایــد 
قدرتمندانــه پشــت روحانــی ایســتاد. بــا لیســتی از خدماتــش 
ــرای رای دادن رفــت و لیســتی از  ــی مــردم ب ــه دعــوت باق ب
ــات  ــد انتخاب ــا بع ــت ت ــتی گذاش ــب پش ــارات را در جی انتظ
مطالبــات را از ســر بگیریــم. از طرفــی نبایــد از یــاد بــرد کــه 
حتــی اگــر خیلــی حالتــان بهم مــی خــورد بینــی تــان را بگیرید 
و بــه پــای صنــدوق رای بیاییــد کــه اگــر نیاییــد معلوم نیســت 
چنــد ســال دیگــر بایــد هــوای 84 تــا 92 را استشــمام کنیــد. 
اگــر طرفــدار تحریــم هســتید، یادتان باشــد مردمی مشــارکت 
ــه حــدی اســت  ــات سیاســی کشورشــان ب ــد کــه ثب نمی کنن
کــه تفــاوت چندانــی بیــن کاندیداهــا مطــرح نیســت و آب از 
آب تــکان نمی خــورد. اگــر تحریــم می کنیــد کــه نــه محکمــی 
بگوییــد، بدانیــد کــه نــه شــما، آری بــه تندروهاســت. شــما در 
صورتــی می توانیــد نــه محکمــی بگوییــد کــه از آری مشــروط 
گــذر کــرده باشــید. بــا کمــی انصــاف و بــا مراجعــه بــه آنچــه 
در ایــن چهــار ســال گذاشــت، تفــاوت راه بــه خوبــی پیداســت. 
یــک راه بــه هشــت ســال دولــت مهــرورزی ختــم می شــود، 
ــت و  ــه تهم ــد ب ــا برمی آم ــه از مناظره ه ــور ک ــک راه آن ط ی
افشــاگری و حــرف زشــت زدن و بــی اخاقــی و راه دیگــر ادامه 
همانــی اســت کــه از چهــار ســال پیــش آغــاز شده اســت. در 
ایــن یــک هفتــه شــروط را در جیــب گذاشــته، بــا تمــام قــوا از 

آرمــان خــود دفــاع کنیــد.

ایــن را همــه مجاوریــن و زوار احســاس کــرده و عطــر خــوش 
تحــول آســتان در بســیاری از نقــاط کشــور طنیــن انداز شــده 
اســت. تشــریح ابعــاد ایــن تحــول یادداشــت مســتقلی احتیاج 
ــن تحــول اســت.  ــری ای ــه ی مهــم جهــت گی ــا نکت دارد. ام
ــوص  ــه خص ــردم و ب ــت م ــا در جه ــدس حقیقت ــتان ق آس

محرومیــن اقدامــات تحولــی خــود را ســامان داده اســت.
7- بکــر و مصــرف نشــدگی رئیســی در فضــای اجتماعــی 
ــه وی  ــه اوال ب ــت ک ــای اوس ــر مزیت ه ــی از دیگ و سیاس
امــکان می دهــد تــا از ظرفیــت بهتــری بــرای تصویرســازی 
ــا  ــا ت ــد و ثانی ــوردار باش ــه برخ ــود در جامع مناســب از خ
ــب  ــی رقی ــی اجتماع ــازی منف ــع تصویرس ــادی مان ــد زی ح

ــود. از او ش
8- نداشــتن تجربــه منفــی و بازدارنــده اجتماعــی در اقبــال به 
او در حــوزه »اقتصــاد و فســاد«، بــه عنــوان کانــون ضعف های 
روحانــی و نیــز مســائل عمــده جامعــه نیــز مزیتــی اســت کــه 

بــه امکانــات او در انتخابــات ریاســت جمهــوری می افزایــد.
 9- کاراکتــر رئیســی و رویکــرد مردمــی و محرومیــت نــوازی 
او در مســئولیت کنونــی اش در آســتان قــدس رضــوی بــه وی 
اجــازه می دهــد در طبقــات ضعیــف و مســتضعف اجتماعــی 
ــکیل  ــی را تش ــی از روحان ــات ناراض ــترده ترین طبق ــه گس ک
ــا را دارا  ــر آنه ــب نظ ــرای جل ــه ب ــتعداد اولی ــد، اس می ده
باشــد کــه ظرفیــت بزرگــی اســت چــرا کــه تقریبــا بزرگترین 
گــروه اجتماعــی رأی دهنــده در انتخابــات ایــران را داراســت.

عاتکه ابراهیمی
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انتخابــات فرانســه بــا انتخــاب امانوئل مکــرون به پایان رســید 
ــه فاشیســم  ــن ب ــه گفت ــب دره بل ــا ل ــر ت ــار دیگ و فرانســه ب
ــر  ــرای افراطــی، قبل ت ــدای ملی گ ــن، کاندی ــن لوپ ــت. ماری رف
نیــز ســال 2002 بــا ژان شــیراک، کاندیــدای حــزب راســت 
فرانســه بــه مرحلــه دوم رفــت و کاندیــدای حــزب چــپ بــه 
دلیــل عــدم اتحــاد و یکپارچگــی حــزب چــپ فرانســه توفیقــی 
نیافــت. حــزب چــپ تصمیــم گرفــت بر روی شــیراک راســتی 
از حــزب مخالــف توافــق کنــد امــا نگــذارد تندروهــا بــر روی 
کار بیاینــد. بــه گفتــه خودشــان، بــه کاهبــردار رای می دهیــم، 
بــه فاشیســت نــه، حتــی بــه نشــانه اعتــراض و بــرای نشــان 
ــود را  ــی خ ــتمال بین ــا دس ــه ب ــی ک ــود، درحال دادن اصــل خ
گرفتــه بودنــد، نــام شــیراک را بــه صنــدوق انداختنــد و او بــا 
حــدود 80 درصــد آرا پیــروز شــد. امــروز دوبــاره لوپــن ظاهــر 

شــد و دوبــاره شکســت خــورد. 
ــای  ــم، تحریم ه ــار پوپولیس ــش، دچ ــال پی ــز 12 س ــا نی م
بی تدبیــر، عــدم اتحــاد اصاح طلبــان و تنهــا گذاشــتن هاشــمی 
شــدیم کــه نتیجــه اش 4 ســال ناامیــدی و 4 ســال هــم خفقــان 
و ســرکوب بــود. ناگفتــه نمانــد کــه لوپــن بــه راحتــی ایده های 
نژادپرســتانه و فاشیســتی خــود را اظهــار می کــرد امــا درتجربه 
مــا، او شــعار »مشــکل جوونــای مــا قــد مانتوشــونه؟« مــی داد و 

ظاهــرش بــس عــوام فریبانه تــر بــود.
از طرفــی از منظــر روانکاوانــه، »رویــا« بــه تعبیر فرویــد، چه در 
خــواب و چــه در بیــداری کــه در بیــداری شــاید بتــوان نامــش 
را »امیــد« گذاشــت، یــک مکانیســم دفاعــی بــرای ارگانیســم 
اســت. آدمــی در طــول زندگــی دچــار تکانش هایــی می شــود 
ــان را  ــر زده و بروزش ــا مه ــر آن ه ــه ب ــگ و جامع ــه فرهن ک
ســرکوب می کنــد و ارضــای آن هــا برایــش دشــوار و پرهزینــه 
خواهدبــود. رویــا و امیــد در ایــن بیــن، میان بــری اســت بــرای 
ــب  ــای متعاق ــگیری از هزینه ه ــا و پیش ــای آن تکانش ه ارض
عمــل واقعــی آن. مثــا فــرض کنید بــا تولــد بــرادر کوچکتان، 
ــا  ــای شــما محــدود شــده و شــما در طــول روز باره آزادی ه

بــا نزدیک شــدن بــه  29 اردیبهشــت ماه، تنــور انتخابــات داغ 
و داغ تــر مــی شــود و کــم کــم ملت ایــران نامــزد مــورد تایید 
خــود را انتخــاب مــی کننــد. نامــزدی کــه بــه زعــم خودشــان 
اصلــح اســت و شایســتگی ایــن را دارد کــه سرنوشــت 4 ســال 
ایــران را بــه وی بســپارند. مــا در ایــن نوشــتار بــرآن شــدیم تا 
دالیلــی واضــح و مبرهــن بــر اصلحیت حجت االســام رئیســی 
بیــان کنیــم تــا قدمــی برداریــم در انتخــاب فــردی مطمئــن و 

شایســته بــرای تصــدی امــور اجرایــی کشــور عزیزمان؛
1- امــکان تشــکیل و توانایــی کار کــردن با تیم انقابــی کارآمد 
یکــی از اصلــی تریــن مشــخصه هــای حجــه االســام رییســی 
ــه لحــاظ شــخصیت توانمنــد خودشــان  اســت. ایشــان هــم ب
ــا افــراد کارآمــد و انقابــی و هــم بــه لحــاظ  در کار کــردن ب
مقبولیتشــان میــان ایــن نخبــگان انقابــی مــی تواننــد کابینــه و 
تیمــی بســیار قــوی و در عیــن حــال انقابــی شــکل بدهنــد. 
بــه ترکیــب مدیرانــی کــه ایشــان در آســتان قــدس درگیــر 
کردنــد توجــه کنیــد. هــم تنــوع ســلیقه، هــم تــوان منــدی و 
هــم رویکــرد انقابــی مشــهود اســت. بایــد توجــه کــرد کــه 
برنامــه ی خــوب بــرای توفیــق کافــی نیســت و تحقــِق آن نیاز 

بــه دولــت قــوی دارد.

و ســه خــرداد از خــواب بیــدار شــدیم و رویایمــان بــه حقیقــت 
پیوســت. در ایــن 4 ســال، بیــدار و آگاه هــر روز رویاهایمــان را 
یــادآوری کردیــم. در مــورد مجلــس بــا یــک تَکــرار، با چشــم 
ــع  ــرا رف ــه چ ــم ک ــد بودی ــی گله من ــم. از روحان ــاز رای دادی ب
حصــر نشــد. چــرا رســتاخیز و خانــه پــدری از توقیــف خــارج 
نشــد. چــرا مشــهد هنــوز خفقــان اســت و هــزار چــرای دیگــر. 
جانــب انصــاف را نیــز رعایــت کردیــم. بــرای برجــام شــادی 
کردیــم. بــرای طــرح تحــول ســامت تشــکر کردیــم. تــورم 
تــک رقمــی را فهمیدیــم. قــدرت اداره کشــور را در پایین تریــن 
قیمــت نفــت تجربــه کردیــم. بازگشــت توریســت ها به کشــور 
را شــاهد بودیــم. بــه کیمیــا افتخــار کردیــم و از اینکــه علیرغم 
دلواپســی، فرهــادی افتخــار آفریــد احســاس ســربلندی کردیم. 
در عیــن حــال می دانیــم قــوه مجریــه تنهــا یــک قــوه از ســه 

قــوه کشــور اســت. همــه چیــز دســت او نیســت.

خریــد امــاک مصــادره ای بــه قیمــت نــازل، اســتفاده نکــردن 
ــادی  ــت اقتص ــدم فعالی ــدس و ع ــتان ق ــه آس ــق التولی از ح
ــن  ــی از ای ــال های ــان مث ــای ایش ــران و داماده ــر، دخت همس

زندگــی طلبگــی ایشــان اســت.
ــه  5-آشــنا باســاختارهای کشــور :حجــه االســام رییســی ب
ــور  ــن حض ــم چنی ــی و ه ــازمان بازرس ــئولیت س ــل مس دلی
مســتمر در شــوراهای عالــی اجتماعــی، اقتصــادی و سیاســی 
ــذ  ــر مناف ــناخته و ب ــد را ش ــاختار ناکارآم ــل س ــا عل کام
ــی و  ــگاه تخصص ــد. نمایش ــراف دارن ــا اش ــاداداری کام فس
ــه در دوران مســولیت ایشــان در  ــذ فســاد ک ــه مناف محرمان
ــزار  ــور برگ ــد کش ــولین ارش ــرای مس ــی و ب ــازمان بازرس س
شــد بــه شــهادت تمــام مســولین وقــت آینــه تمــام قــدی از 
اشــکاالت ســاختاری در نظــام اداری بــود. بــه تصریــِح حجــه 
ــدی  ــاح ناکارآم ــری او در اص ــت گی ــی جه ــام رییس االس
هــا و مفاســد تحــول رویکردهــا و ساختارهاســت نــه ِصــرف 

ــانه ای. ــروصدای رس ــا س ــراد ی ــی اف جابجای
ــت  ــرای ریاس ــژه ب ــاز وی ــک امتی ــودن ی ــرا ب ــول گ 6-تح
جمهــوری اســت. حجــه االســام رییســی در مدیریــت یــک 
ســاله بــر آســتان قــدس نشــان داده کــه تــوان ایجــاد تحــول 
اساســی در یــک ابــر ســازمان و در ســطح ملی را دارد. آســتان 
قــدس چــه در الیــه ماموریــت هــای کان و چــه در ســطح 
اقــدام هــای کوچــک و جزیــی تفــاوت هــای اساســی کــرده. 

رای دادن امید است
به کالهبردار رای می دهیم به فاشیست نه!

چرا رئیسی؟
یادداشت وارده



گر رئیسی بپذیرد! کرباسچی: مناظره تن به تن روحانی و رئیسی اتفاق خیلی خوبی خواهد بود، البته ا

غامحسین کرباسچی برگزاری مناظره بین روحانی و رئیسی را مفید و ضروری برای مردم دانست.
دبیــرکل حــزب کارگــزاران در گفتگــو بــا خبرنــگار سیاســی »انتخــاب« اظهــار داشــت: پیشــنهاد مناظــره از ســوی آقــای روحانــی، 

پیشــنهاد درســتی و مفیــدی بــرای مــردم و انتخابــات اســت.
وی افــزود: همانطــور کــه مشــخص اســت، گزینــه اصلــی جنــاح مقابــل، آقــای رئیســی اســت، اقــای روحانــی هــم کــه در صحنــه 

هســتند، بنابرایــن شــکل گیــری مناظــره ای بیــن ایــن دو اتفــاق بســیار خوبــی خواهــد بــود.
کرباســچی اضافــه کــرد: آقــای رئیســی مــی گویــد شــما برویــد بــا دولــت قبــل مناظــره کنیــد، امــا کســی کاری بــه دولــت قبــل 
کاری نــدارد، بحــث اقــای روحانــی ایــن اســت کــه دولــت احمــدی نــژاد در آقــای رئیســی و ســتاد ایشــان تجســم پیــدا کــرده 
اســت، یعنــی افــرادی کــه برنامــه نویســی مــی کننــد و دارنــد بــرای ایشــان کار مــی کننــد، همیــن آقایــان هســتند. لیســتی کــه 

از وزرا و تیــم کاری ایشــان پخــش شــده و انــکار هــم نشــده نیــز همــان تیــم دولــت احمــدی نــژاد هســتند.

نیمه دوم اردیبهشت 496 نگاه ویژه

ــه  ــز اهمیــت، نهضــت مشــروطه خواهــي جــدا از ب بســیار حائ
رســمیت شــناختن تفکیــک قوا ، تقســیم قــدرت سیاســي و اداري 
کشــور بیــن حکومــت مرکــزي و حکومــت هــاي محلــي بــود. 
در متمــم قانــون اساســی مشــروطیت، چهــار اصــل بــه شــوراها 
پرداختــه شــد و تحــت عنــوان »انجمــن هــای ایالتــی و والیتــی« 

مشــهور شــدند. اصــول مربــوط بــه ایــن نهادهــا جالــب انــد:
ــودم: در تمــام ممالــک محروســه انجمن هــای ایالتــی  » اصــل ن
و والیتــی بــه موجــب نظامنامــه مخصــوص مرتــب می شــود و 

ــرار اســت. ــن ق قوانیــن اساســیه آن انحمن هــا از ای
اصــل نــود و یکــم: اعضای انجمن هــای ایالتــی و والیتی باواســطه 
از طــرف اهالــی انتخــاب می شــوند مطابــق نظامنامــه انجمن های 

ایالتــی و والیتی.
اصــل نــود و دوم: انجمن هــای ایالتــی و والیتــی اختیــار نظــارت 
تامــه در اصاحــات راجعــه بــه منافــع عامــه دارنــد بــا رعایــت 

حــدود قوانیــن مقــرره.
اصــل نــود و ســیم: صــورت خــرج و دخــل ایــاالت و والیــات از 
هــر فبیــل بــه توســط انجمن هــای ایالتــی و والیتــی طبــع و نشــر 

می شــود.«
بعــد از انقــاب اســامی، در قانــون اساســی جمهــوری اســامی 
ایــران و در اصــل هفتم، شــوراهای مـــحلی را در ردیـــف مجلس 
از ارکان تصمیــم گیــری و اداره امور کشــور دانســته اســت. »طبق 
ــاورهم  ــم« و »ش ــم شــوری بینه ــم: »و امره ــرآن کری ــتور ق دس
فــی االمــر«، شــوراها، مجلــس شــورای اســامی، شــورای اســتان، 
شهرســتان، شــهر، محــل، بخــش، روســتا و نظایــر اینهــا از ارکان 
ــکیل و  ــرز تش ــوارد، ط ــورند. م ــور کش ــری و اداره ام تصمیم گی

و سلســله مراتــب آنهــا را کــه بایــد بــا رعایــت اصــول وحــدت 
ملــی و تمامیــت ارضــی و نظــام جمهــوری اســامی و تابعیــت 

حکومــت مرکــزی باشــد قانــون معیــن می کنــد.«
شــاید ویژگــی خاص نهــاد شــوراها در ایران بعــد از انقــاب، نهاد 
»شــورای عالــی استانهاســت« کــه بطــور بالقوه مــی توانــد پارلمان 
دوم بــرای ایــران باشــد. در اصــل 101، ایــن نهــاد تعریــف شــده 
اســت: »بــه منظــور جلوگیــری از تبعیــض و جلــب همــکاری در 
تهیــه برنامه هــای عمرانــی و رفاهــی اســتانها و نظــارت بــر اجرای 
ــدگان  ــی اســتانها مرکــب از نماین ــا، شــورای عال ــگ آنه هماهن
شــوراهای اســتانها تشــکیل می شــود. نحــوه تشــکیل و وظایــف 
ایــن شــورا را قانــون معیــن می کنــد.« و حتــی در اصــل 102، بــه 
»شــورای عالــی اســتانها«، حــق پیشــنهاد طــرح بــه مجلــس داده 
شــده اســت : »شــورای عالی اســتانها حــق دارد در حــدود وظایف 
خــود طرحهایــی تهیــه و مســتقیماً یــا از طریق دولــت به مجلس 
شــورای اســامی پیشــنهاد کنــد. ایــن طرحهــا بایــد در مجلــس 
مــورد بررســی قــرار گیــرد.«  از زمــان تشــکیل اولیــن شــورا در 
ســال 1377 تاکنــون، فعالیــت درخــور توجهــی از ایــن نهــاد در 

سیســتم جمهــوری اســامی ایــران شــاهد نبودیم.
علیرغــم اینکــه شــوراها از همــان ســال 1358 در قانون اساســی 
بــود و بانــی آن هــم مرحــوم آیــت اهلل طالقانــی از نماینــدگان 
مجلــس بررســی نهایــی قانــون اساســی بــود. امــا ایــن اصــول 
از قانــون اساســی نزدیــک بــه 20 ســال معطــل مانــد و اجــرا 
نشــد. البتــه یــک انتخابــات شــوراها را دولــت موقــت در همــان 
ســال 1358 برگــزار کــرد کــه بــه دلیل آنکــه حــزب جمهوری 
اســامی )بــه عنــوان بزرگتریــن تشــکل سیاســی ســالهای اول 
انقــاب( دربــاره آن ســکوت کــرد و بقیه سیســتم همراهی نکرد، 
فقــط بــا مشــارکت ده درصــد واجدیــن شــرایط برگــزار شــد. و 
افــراد منتخــب شــوراها در چنــد شــهر معــدود، بعــد از ســقوط 
ــان  ــد از هم ــد. هرچن ــدا نکردن ــازه کار پی ــازرگان، اج ــت ب دول
روزهــای نخســت هــم در بســیاری از شــهرها و اکثــر روســتاها، 
بــه دلیــل عــدم اســتقبال مردمــی، ایــن نهــاد پــا نگرفــت. تــا 
اینکــه در ســال 1377 ، ایــن اصــول معطــل مانده قانون اساســی 
توســط دولــت آقــای خاتمــی اجــرا شــد. و در 29 اردیبهشــت 

1396، انتخابــات پنچمیــن دوره آن برگــزار خواهــد شــد. 
بــه دلیــل نقــص در اصــول مختلــف مربــوط بــه شــوراها کــه در 
بــاال ذکــر شــد، و نقــص هــای ســاختاری در » قانــون تشــکیات، 
ــتخاب  ــور و انـ ــامی کش ــوراهای اس ــارات ش ــف و اختی وظای
شـــهرداران مصــوب 1375 با اصاحــات 1382 « و همچنین نبود 
فرهنــگ شــورایی در ایران، کارشــکنی نهادهای مختلــف، کارنامه 
ــاع نیســت.اما  ــل دف ــدان درخشــان و قاب ــران چن شــوراها در ای
قطعــا بــا حضــور گســترده مــردم در انتخابــات شــوراها و حضــور 
افــراد توانمنــد در ایــن نهــاد مــدرن، مــی تــوان از همیــن امکانات 

حداقلــی قانونــی هــم بــه بهتریــن نحــو اســتفاده کــرد. 

محمد محبی
دکتری علوم سیاسی 92

انتخابــات شــوراها همزمــان بــا انتخابــات ریاســت مهــم ریاســت 
جمهــوری برگــزار خواهــد شــد. امــا بــه نظــر مــی رســد زیــر 
ســایه ســنگین انتخابــات حســاس ریاســت جمهــوری، اهمیــت 

شــوراهای  شــهر و روســتا مغفــول مانــده اســت. 
ــه زندگــی بشــر در دوران مدرنیتــه، و تکامــل زیســت  در تجرب
انســانها براســاس مفهوم دموکراســی، نهاد »شــوراهای محلــی«، به 
عنــوان یکــی از دســتآوردهای مهــم یــاد مــی شــود. برخی هــا فکر 
ایجاد شــوراهای محلی )شــوراهای شــهر و روســتا( را در ویژگیهای 
دولت-شــهرهای یونــان باســتان جســتجو می کننــد. بطــور مثــال 
ــه  ــورا« ک ــام »آگ ــود بن ــی ب ــک مکان ــن باســتان، ی در شــهر آت
شــهروندان آتــن در آن جمــع مــی شــدند و دربــاره امــور شــهر 
خودشــان تصمیــم مــی گرفتنــد و برخــی حتی قدیمــی تــر از آن 
مــی داننــد، و وجــود نهادهــای شــورایی محلــی را در غــرب ایران 
یعنــی ســکونتگاههای اولیــه مادهــا در شــمال غرب ایران نســبت 
مــی دهند، مرحوم دکتر جهانشــاه درخشــانی در کتاب دانشــنامه 
کاشــان )جلــد دوم، از ص 322 تــا 374( بــه ویژگیهــای دولــت-

شــهرهای مــادی از حــدود 3 هــزار ســال پیــش، در آذربایجــان و 
کردســتان کنونــی ایــران بــه تفصیــل پرداخته اســت.

ــای  ــاب ه ــا و انق ــت ه ــس از نهض ــدرن و پ ــا در دوره م ام
ــروطیت  ــا و مش ــت مگناکارت ــون نهض ــان همچ ــم در جه مه
در انگلســتان، انقــاب اســتقال آمریــکا، انقــاب فرانســه و ... 
نهادهــای دموکراتیــک از جملــه پارلمــان هــای ملــی و ایالتی پا 
گرفتنــد. امــا فکــر تشــکیل شــوراها بــرای شــهرها و روســتاها، 
ــذاران  ــی از بنیانگ ــون، یک ــاس جفرس ــات توم ــاید از نظری ش
ایــاالت متحــده آمریــکا و نویســنده اعامیــه اســتقال آمریــکا، 
اخذ شــده اســت. ایــن سیاســتمدار اندیشــمند، نظریــه ای دارد، 
ــود  ــد ب ــوان »دموکراســی کشــاورزان آزاد«. او معتق تحــت عن
کــه هــر 100 شــهروند در روســتا و شــهر بایــد از طــرف خــود 
یــک نماینــده معرفی کنــد و آن نماینــدگان، مقامــات و اعضای 

پارلمــان را برگزیننــد.
در قــرون نوزدهــم و بیســتم، نهــاد شــوراهای شــهر و روســتا و 
شهرســتان و اســتان، بــه تدریــج در قوانیــن اساســی کشــورهای 

دموکراتیــک راه یافــت.
شــورای شــهر یــا انجمن شــهر یــا انجمــن روســتا، در کشــورهای 
غربــی بــه نوعــی پارلمان آن شــهر یا روســتا محســوب می شــود. 

و اکثــرا اختیار انتخــاب شــهرداران را برعهــده دارند
پــس از نهضــت شــکوهمند مشــروطه و تصویــب قانــون اساســي 
جدیــد، فکــر نهــاد شــوراها از طریــق قانــون اساســی بلژیــک و 
فرانســه بــه ایــران رســید. به عبــارت دیگر یکــي از دســتاوردهاي 

حــدود اختیــارات و وظایــف شــوراها را ایــن قانون و قوانین ناشــی 
ــد.« ــن می کن از آن معی

همچنیــن در فصــل هفتــم قانون اساســی از اصــول 100 تــا 106، 
ابعــاد مختلــف نهــاد شــوراها تبییــن شــده اســت. امــا  تفــاوت  
شــوراها در قانــون اساســی ج.ا.ا  در مقایســه بــا قانــون اساســی 
مشــروطه ایــن اســت کــه اوال از اختیــارات شــوراها بــه شــدت 
کاســته شــده و در حــد یــک نهــاد تخصصــی و فنــی اداره شــهر 
و روســتا باقــی مانــده اســت.، ثانیــا، شــوراها رنــگ ایدئولوژیــک 
گرفتــه انــد و بنــام »شــوراهای اســامی شــهر و روســتا« لقــب 
یافتــه انــد و ثالثــا شــوراهای کارگــری را تحت عنوان »شــوراهای 
اســامی کار« و شــوراهایی بــرای واحدهــای تولیــدی، صنعتــی و 
کشــاورزی بــه فصــل شــوراها در قانــون اساســی اضافــه کــرده 
اســت )اصــل 104(! حــال آنکــه شــوراهای کارگــری، وجهــی 
حکومتــی نــدارد و بایــد در قالــب اتحادیــه هــا و ســندیکاهای 

مســتقل کارگــری جــای گیــرد.
در اصــل 100 اختیــارات شــوراها در حد مســایل فنی و تخصصی 
احصــاء شــده و از وجــه سیاســی آن کاســته شــده اســت. »بــرای 
ــی،  ــادی، عمران ــی، اقتص ــای اجتماع ــریع برنامه ه ــبرد س پیش
ــق  بهداشــتی، فرهنگــی، آموزشــی و ســایر امــور رفاهــی از طری
همــکاری مــردم بــا توجــه بــه مقتضیــات محلــی، اداره امــور هــر 
روســتا، بخــش، شــهر، شهرســتان یــا اســتان بــا نظــارت شــورایی 
بــه نــام شــورای ده، بخــش، شــهر، شهرســتان یــا اســتان صورت 
ــاب  ــل انتخ ــان مح ــردم هم ــای آن را م ــه اعض ــرد ک می گی
می کننــد. شــرایط انتخاب کننــدگان و انتخاب شــوندگان و حــدود 
وظایــف و اختیــارات و نحــوه انتخاب و نظــارت شــوراهای مذکور 

شوراها نباید مغفول بمانند
درباره اهمیت انتخابات شورای شهر

توییت خوان
توییتــر در انتخابــات اخیــر هــر چندبــه انــدازه اینســتاگرام و تلگــرام فراگیــر نبوده اســت، اما به محفلی حرفه ای برای ابراز نظر سیاســت ورزان تبدیل شــده اســت. بر آن شــدیم تا نظــرات چهره های مطرح سیاســی که نظراتی جالب توجــه را توییت کرده اند در این بخش منتشــر کنیم.



اصغر فرهادی: به روحانی رای می دهم!

نیمه دوم اردیبهشت 596

فرهــادی بــا انتشــار متنــی کوتــاه اعــام کــرد کــه بــه حجــت االســام والمســلمین حســن روحانــی رای خواهــد داد؛ بــه دکتــر 
روحانــی رای میدهــم و امیــدوارم کســانی کــه هنــوز بــرای رای دادن در تردیدنــد بــا همــه شــرایط و دالیــل قابــل درکــی کــه 
در نظــر دارنــد، بــه خاطــر سرنوشــت فرزنــدان ایــن ســرزمین و نســل آینــده، بــا رای دادنشــان از ایــن حداقــل خــق انتخــاب 

خــود اســتفاده کننــد.

تئاتر و سینما

بازگشت یک طوفان
»Prison Break« نگاهی به فصل جدید سریال

جنسی متفاوت از ترس
»Get Out«  نگاهی به فیلم

این دیگه چی بود؟!
سینمای هنر و تجربه ارمغان دولت تدبیر و امید

دشواری های تعریف زیبایی
درس های فلسفه ی هنر،سری سوم

شــاید بتوان گفت ســریال »فــرار از زندان« دریچه آشــنایی بســیاری 
از ایرانیــان بــا دنیای ســریال هــای جذاب و قــوی آمریکایی بــود. در 
روزگاری کــه دسترســی بــه اینترنــت در کشــور مــا بســیار محدود 
ــا دوبلــه فارســی  بود)ســال هــای 2005 تــا 2009( ایــن ســریال ب
روانــه بــازار شــد و هیــچ کس نمــی توانــد محبوبیــت فــراوان آن را 
در آن ســال هــا انــکار کنــد. بــا پایــان فصــل چهــارم این ســریال در 
ســال 2009 ،کمتــر کســی تصــور می کــرد »فــرار از زنــدان« مجدداً 
از شــبکه »Fox« آمریــکا و بــا فضایــی متفــاوت از فصــل هــای قبل 
بــه عرصــه بازگردد.امــا از آن جایــی کــه از زمــان فصل چهــارم این 
ســریال تــا االن کــه فصــل جدیــد آن پخــش مــی شــود، ســریال 

هــای موفــق و پربیننــده زیــادی مانند. 
True detective و Game of thrones

ســاخته شــده اســت، هرچنــد کــه فــرار از زنــدان بیننــدگان قدیمی 
خــود را دارد، اّمــا  کاری بــه نســبت دشــوارتر نســبت بــه فصل های 
قبلــی خــود در جــذب رضایت بیننــده برعهــده خواهد داشــت چرا 
کــه بــه طــور کلــی  تعداد ســریال هــای موفــق در ســال هــای اخیر 
بســیار بــاال رفتــه و ســطح بــازی هــا، فیلــم نامــه هــا، شــخصیت 
پــردازی هــا و فضاســازی هــا پیشــرفت قابــل توجهــی نســبت بــه 

دهــه ی گذشــته داشــته اســت.
ایــن فصــل کــه قــرار اســت تنهــا در 9 قســمت ســاخته شــود 

»بــرو بیــرون« فیلمــی محصــول 2017 آمریــکا در ژانــر 
ترســناک-معمایی و بــه کارگردانــی »Jordan Peele« بــوده کــه 
بــی شــک مــی تــوان آن را یکــی از متفــاوت تریــن فیلم هــای 
امســال قلمــداد کرد. نــام فیلم )بــرو بیــرون( را در واقــع می توان 
خطابــی دانســت بــه کســانی کــه ایــن فیلــم را دوســت ندارنــد 
و در خــود فیلــم هــم مــی بینیــم کــه فیلمســاز هیــچ ترســی 
از بیــان افــکارش نــدارد و نقــد مســتحکمی دارد بــه وضعیــت 
مــدرن ســیاه پوســتان در کشــور آمریــکا و در شــمایل تمثیلــی 
و بــه بهتریــن شــکل آن روایــت خــود را از ایــن وضعیــت کــه 

بعضــا ترســناک هــم هســت، در فیلــم نشــان مــی دهــد.
بــه شــخصه قبــل از دیدن این فیلــم انتظار زیــادی از آن نداشــتم، 
چــرا کــه ایــن روز هــا هالیــوود مملــو از آثار ابــر قهرمانــی، باک 
باســتری، تینیجــری و ترســناک هــای ســطحی اســت و ایــن فیلم 
هــم بــا توجــه بــه ژانــر خــود، انتظــار مــی رفــت در همین دســته 

فیلــم هــا قــرار بگیــرد. امــا ایــن چنین نشــد.
فضــای مرموزانــه فیلــم بــه شــدت تاثیــر گــذار و قابــل لمــس 

اســت و کمتــر صحنــه زائــدی در فیلــم مــی بینیــم.
فیلمســاز در نخســتین تجربــه کارگردانی خود، نگاهــی طعنه آمیز 
و تامــل بــر انگیــز به مســائل نــژاد پرســتی و تنش هــای آن دارد 
و گویــا کــه  از ســکانس ابتــدای فیلــم بمبــی را تنظیــم می کنــد 

ــری از  ــد ت ــم تن ــریال، ریت ــی س ــای قبل ــل ه ــه فص ــبت ب نس
داســتان پردازی را در دســتور کار دارد کــه بــه همــراه فضــای پــر 
تاطــم خاورمیانــه بــه هیجــان بیشــتر ســریال دامــن مــی زنــد. 
اّمــا مــی تــوان گفــت ایــن ریتــم تنــد، مقــداری بــر شــخصیت  
پــردازی هــا اثــر منفــی گذاشــته اســت و بــه جز شــخصیت های 
ــی، مخاطــب چنــدان  ــه دلیــل شــناخت قبل قدیمــی، آن هــم ب
فرصــت برقــراری ارتبــاط بــا شــخصیت هــای  جدیــد را پیــدا 
نمی کنــد کــه ایــن امــر در فصل هــای قبلــی ســریال دیــده نمــی 
شــد. در مقابــل ایــن فصــل شــروع مرموزانــه تــری نســبت بــه 
4 فصــل گذشــته دارد و از در انتظــار گذاشــتن مخاطــب بــرای 
شناســایی هویــت چهــره هــای جدیــد در جهــت گیراتــر کــردن 

اثــر بهــره مــی گیــرد.
فضــای ایــن فصــل در یمــن و ناآرامــی هــای داعــش اســت؛ فضایی 
کــه ســریال به خوبــی از پس بــه تصویرکشــیدن آن برآمده اســت.

فیلــم نامــه ی جدیــد نیــز تــا بــه اینجــا نمــره ی قابــل قبولــی 
بــه لحــاظ تطابــق بــا مســائل روز و مهیــج و غیرقابــل پیــش 
بینــی بــودن آن دریافــت مــی کنــد. در مجمــوع نمــره 8.5 این 
ســریال در ســایت IMDB گویــای ایــن امــر اســت کــه فصــل 
ــل  ــای قب ــل ه ــت فص ــته موفقی ــا توانس ــه اینج ــا ب ــد ت جدی
ــان  ــای ســطح اول جه ــا ســریال ه ــد ب ــد؛ هرچن را تکــرار کن

فاصلــه دارد.
بایــد دیــد کــه ایــن موفقیــت چقــدر ادامــه دار خواهــد بــود و نهایتًا 

ایــن ســریال در چنــد فصــل پایــان مــی پذیرد.

ــب  ــاک بم ــک ت ــا صــدای تی ــا ب ــکانس ه ــک س ــک ت و در ت
ــن بمــب را در  ــد و در انتهــا ای ــده را همــراه مــی کن خــود، بینن
ســکانس های نهایــی اثــر، منفجــر مــی کنــد. و اگــر فیلــم را درک 
کــرده باشــید ترکــش هــای ایــن بمــب روز هــا فکرتــان را درگیر 

خواهــد کــرد.
ایــن فیلــم هــم توانســت نظــر مخاطبــان را جلــب کنــد و هــم 
بــا تحســین از ســمت منتقــدان رو بــه رو شــد. و نشــان داد بــا 
بودجــه بســیار پاییــن هــم )5 میلیــون دالر( می تــوان اثــری گیرا 
و خــوش ســاخت خلــق کــرد کــه در گیشــه هــم فروشــی بــاور 

نکردنــی )200 میلیــون دالر( داشــته باشــد.
ایــن فیلــم کــه پدیــده اکــران بهــار 2017 لقــب گرفتــه، بخــش 
زیــادی از موفقیــت خــود را مدیــون فیلمنامــه دقیــق و بــی نقص 
خــود اســت. تفــاوت مهــم »برو بیــرون« بــا ســایر آثار ترســناک 
کــه ســبب بــی همتایــی آن هــم شــده اســت، ایــن نکتــه بــوده 
کــه در ایــن فیلــم لحظــات ترســناک فیلــم بیشــتر از چنــد ثانیه 
بیننــده را مــی ترســاند، و بــا ذهــن بیننــده در گیــر مــی شــود. 
برخــاف ســایر آثــار ایــن ژانــر کــه اعتقــاد بــه تــرس لحظــه ای 

و غیــر منتظــره دارنــد.
در فیلمنامــه صحنــه هــای رعــب آور فیلــم بــه درســتی توصیف 
شــده اســت و بیننــده را در ترســی کــه فیلمســاز قصــد القــای آن 
را دارد، شــناور مــی کنــد. بیننــده غــرق مــی شــود امــا شــادمان 
اســت. چــرا کــه تجربــه این تــرس، یــا بهتــر از آن، تجربــه دیدن 
ایــن فیلــم بــی همتــا و خالــی از هــر گونــه ســطحی نگری اســت.

گازرانی نگار 
کارشناسی اقتصاد نظری 93

مهدی میالنی راد
کارشناسی اقتصاد نظری 93

اصلــی فیلــم ســگی بــه نام پــات بــود و داســتان آدمهــای مختلف 
ــت می کــرد. ــده روای ــرای بینن را ب

ســینمای هنــر و تجربــه عــاوه بــر ایــن، امــکان اکــران فیلمهــای 
ــان  ــه مخاطب ــده نشــده را ب ــا اصــا دی ــده و ی ــده ش ــر دی کمت
میدهــد. فیلــم هایــی کــه متاســفانه بــا کــج ســلیقه گی  هایــی در 
اواخــر دهــه 80 توقیــف شــده بــود و یــا اکــران محدودی داشــت. 
همچــون فیلــم »خــواب تلــخ« محســن امیریوســفی، فیلمــی کــه 
پــس از 12 ســال، اجــازه اکــران در گــروه هنــر و تجربه را بدســت 

همــه ی ایــن هــا زیبایــی طبیعــی اســت.
اگــر هنــر را بخواهیــم مثل یک حرفــه بررســی کنیــم، داوری در 
مــورد آن هــم مــی شــود توجــه بــه ســودهایش. بــرای همیــن، 
افاطــون شــاعران را اخــراج کــرد. افاطــون ممیــزی مــی زد و 
شــاید اولیــن سانســورها مربــوط بــه او باشــد. مــی گفــت مــردم 
ایــن چیزهــا را بایــد بشــنوند و آن چیزهــا را نــه. او هــر گونــه 
نوگرایــی را مایــه ی فســاد مــی دانســت. »زیرا چنیــن وضعی در 

در ایــن گــروه ســینمایی، معمــوال نقــش اصلــی بــه بازیگــران غیر 
مشــهور)حداقل بــرای عامــه مــردم( داده می شــود و گاهــی اوقات 
ــم  ــون فیل ــوند. همچ ــف می ش ــا کش ــن فیلم ه ــی از ای بازیگران
»پرویــز« بــا بــازی زیبــای »لــوون هفتــوان«، ایــن بازیگــر ارمنــی 
ایرانــی کــه پــس از 19 ســال دوری از وطــن بــه ایران بازگشــت و 
بــا بــازی در فیلــم »لرزاننــده چربی« )هنوز اکران نشــده( و ســپس 
»پرویــز« دوره جدیــدی از فعالیت هایــش در ایــران را آغــاز کــرد.

ایــن گــروه ســینمایی امــکان پخــش فیلمهــای قدیمــی ســینمای 
ایــران نیــز فراهــم کــرد طــرح جذابــی کــه می توانســت فیلمهای 
ــم »گاو«  ــد. از فیل ــد اکــران کن ــرای نســلهای جدی شــاخص را ب
داریــوش مهرجویــی تــا فیلم هــای نخســتین اصغــر فرهــادی را 

ــاره در چرخــه اکــران وارد کنــد. دوب
گــروه ســینمایی هنــر و تجربــه بــا روی کارآمــدن دولــت تدبیر و 
امیــد در ســال 92 تاســیس شــد و تاکنــون 336 فیلــم ســینمایی، 
مســتند و انیمیشــن را اکــران کــرده اســت و البتــه بــا ســالن های 

محــدود در سراســر کشــور بــه کار خــود ادامــه می دهــد.
ــه  ــر و تجرب ــان حیــف اســت کــه از فیلمهــای دیگــر هن در پای
همچــون »بــاز هم ســیب داری؟«، »ســینما نیمکــت«، »جاودانگی« 
و »ایســتاده در غبــار« نامــی بــه میــان نیــاورد. فیلم هایــی کــه هــر 
کــدام بــا فضــا ســازی خــاص خــود، تماشــاگر را بــر روی صندلی 
ســینما میخکــوب می کنند و بعــد از خروج از ســالن ســینما، حس 
خــوب تماشــای فیلمی متفــاوت در بیــن تمام فیلمهــای یکنواخت 
و تکــراری ســینمای بدنــه، را بــه مخاطــب می دهــد. فیلم هایــی 
کــه هــر کدام جــای نقــد و بررســی مفصــل در نوشــتارهای دیگر 

را دارد و بــه ایــن ســادگی نمــی تــوان از آنهــا گذشــت.

بــه نظــر افاطــون تقلیــدی اســت از واقعیــت، امــا واقعیــت خود 
ــده. )همــان مثــال کــوزه را کــه در ســری  تقلیــدی اســت از ای
نخســت ذکــر کردیــم بــه یادآوریــد. بــه همیــن دلیل کــوزه گر 
در نظــر افاطــون ارزشــمندتر از هنرمنــد اســت. در آن موقــع، 
کــوزه گــری هنــر شــمرده نمــی شــده اســت( او مــی گوید شــعر 
بــه انســان آرامــش نمــی دهــد، بلکه آتشــش مــی زنــد و او را از 

دانایــی دور مــی کنــد.

سبحان شریفی
کارشناسی ارشد مهندسی معماری اسالمی 95

سید داود شالفروشان
کارشناسی مهندسی مکانیک 94

ــودم. وقتــی از ســالن  حــدود 2 ســاعت و 15 دقیقــه در ســالن ب
خــارج شــدم، احســاس گیجــی داشــتم. تــا به حــال چنیــن فیلمی 
ندیــده بــودم. چنــد ثانیــه ای کــه گذشــت، اولیــن ســوال کــه از 

همدیگــر پرســیدیم؟ ایــن بــود؛ »ایــن دیگــه چــی بــود؟«
بلــه تماشــای فیلــم »ماهــی و گربــه« بــرای همــه تماشــاچیان بــه 
همیــن انــدازه جــذاب بــود و حــس خاصــی بــه آنــان بخشــیده 
بــود. فیلمــی کــه براســاس داســتانی واقعــی ســاخته شــده بــود. 
داســتان رســتوران بیــن راهــی در شــمال ایران که ســه آشــپز آن 

بــه علــت پخــت گوشــت انســان بــه زنــدان رفتنــد.
بعــد از اینکــه بــه خانــه آمدم، دوســت داشــتم جســتجویی درباره 
ــا واژه گــروه  ــار ب ــن ب ــود کــه اولی ــدم. همانجــا ب ــم انجــام ب فیل
ســینمایی »هنــر و تجربــه« آشــنا شــدم. گروهــی کــه بــا هــدف 
حمایــت از آثــار ســینمایی کوتاه، بلند و مســتند فیلمســازان ایرانی 
بــه ویژه فیلمســازان جــوان کــه از معیارهای هنــری و فرهنگی نیز 
برخــوردار هســتند تشــکیل شــد؛ فیلــم هایــی کــه بــه هــر دلیل 
ــرای آنهــا فراهــم نشــده  ــه اکــران تجــاری ب امــکان رســیدن ب
ــیتها و  ــوای آن حساس ــرم و محت ــه ف ــری ک ــای هن ــود. فیلم ه ب
کنجکاویهــای زیباییشناســانه تماشــاگران را برمی انگیزد و فیلمهای 
تجربــی کــه شــیوههای تازهــای در بیــان و روایــت در آن تجربــه 
ــه ســوی آن  ــه پســند ب ــه ســینمای تجــاری و عام می شــود ک
نمــی رود. همچــون فیلــم »پــات« کــه روایتگــر داســتان و نقــش 

امــروزه دیگــر کســی نمــی پرســد کــه »زیبایــی چیســت؟«.اما 
افاطــون در نوشــته ی »مهمانــی«، زیبایــی را معلــول »عشــق« 
ــوان  ــران ج ــاز»چنگ«، دخت ــون، س ــر افاط ــه نظ ــد. ب می دان
و حتــی ظــروف، زیبــا شــمرده مــی شــوند. امــا هنــوز منظــور 

ــر  ــا عزراییــل درگی ــت پیرمــردی مــرده شــور کــه ب آورد. روای
میشــود. جالــب ایــن جاســت کــه ایــن فیلــم بــا اینکــه پــس از 
12 ســال اکــران می شــود، همچنــان حــس تازگــی خــود را حفــظ 
کــرده اســت و ایــن نشــان از آن دارد کــه فیلم هــای هنــر و تجربه، 
فیلــم هایــی اســت کــه نویســندگان و کارگردانــان اثــر روی تــک 
تــک دقایــق فیلــم فکــر کــرده انــد و ایده هــای نابــی بــرای همــه 
قســمتهای آن دارنــد کــه حتــی پــس از گذشــت یــک دهــه از 

ــد.  ــل مانده ان ــوز خــاص و بی بدی ــدش هن تولی

روحیــه و اخــاق جوانــان ایــن اثــر را مــی گــذارد کــه از هرچــه 
کهنــه و قدیمــی اســت روی برمــی گرداننــد و بــه هرچــه تــازه 
اســت روی مــی آورنــد و چیــزی خطرنــاک تــر از این نیســت.« 
و بعــد افــرادی را تعییــن کــرد کــه شــاعر، اول بایــد شــعر را بــه 
آنــان نشــان دهــد و نظــرش را جلــب کنــد. در دوران مــا نیــز، 
بــاور بــه ایــن نکتــه کــه کارکــرد هنــر بــدان اعتبــار می بخشــد 
بــه نتایجــی تــا همیــن حــد اســتبدادی منجــر شــده اســت. هنر 
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سخنان توهین آمیز طالبی در همایش رئیسی: روحانی دستش خالی است و آویزان شجریاِن سرطانی شده است!

نیمه دوم اردیبهشت 696

ابوالقاســم طالبــی در همایــش نخبــگان حامــی ســیدابراهیم رییســی گفــت: مــا امــروز بایــد دعــا کنیم حــال محمدرضا شــجریان خوب شــود 
زیــرا دولــت یازدهــم دســتش خالــی اســت و آویــزان یــک هنرمنــد ســرطانی شــده اســت.وی ادامــه داد: امــروز دولــت روحانــی آویــزان 

محمدرضــا شــجریان یــک بیمــار ســرطانی اســت کــه زمانــی خــودش گفتــه بــود حــق نداریــد دعــای ربنــای مــرا پخــش کنیــد.
طالبــی ادامــه داد: مــن از آقــای رییســی گلــه دارم کــه چــرا وقتــی یــک هنرمنــدی در یــک مهمانــی پیــک پیــک عــرق می خــورد آبرویش 
را در رســانه ها و همــه جــا می برنــد امــا درعــوض یــک نفــر کــه بــه 30 زن تجــاوز کــرده بــه دلیــل آنکــه لبــاس روحانــی پوشــیده و بــا 

رییس جمهــور عکــس گرفتــه محاکمــه نمی شــود.
کارگــردان فیلــم قاده هــای طــا بــا انتقــاد از مناظــرات تلویزیونــی گفــت: مناظره هــای تلویزیونــی اختــه اســت و تلویزیــون تحــت تاثیــر 
حرف هــای حســام الدین آشــنا قــرار گرفتــه و در مناظره هــا اجــازه نــداد بــه کســی کــه می توانــد مســلط حــرف بزنــد؛ حــرف بزنــد امــا 

بــه کســی اجــازه ســخنرانی می دهــد کــه بتوانــد خــوب فحــش بدهــد. کافه تریا

نکتــه قابــل ذکــر اســت:
متــن نمایــش، چــه انتخــاب از نویســندگان مطــرح جهان باشــد 
و چــه نوشــتن متــن، از بنیادی تریــن عوامــِل ســاختار نمایــش 
ــی و  ــرا، کارگردان ــتقیم آن در اج ــر مس ــه تاثی ــت ک ــاه اس کوت
ــه وضــوح بــه چشــم  ــا نمایــش ب نحــوه ی ارتبــاط بازیگــران ب
ــد  ــاه بای ــش کوت ــن نمای ــدم اول، مت ــن در ق ــد. بنابرای می آی
هوشــمندانه انتخــاب شــود یــا قبــل از نوشــته شــدن و بــه اجــرا 
رفتــن، از مناســب بــودِن متــن بــرای ایــن ســاختار و توانمنــدِی 
متــن اطمینــان حاصــل شــود. خوشــبختانه در ایــن دوره، 
حساســیت کارگردانــان در انتخــاب متــن یــا نوشــتن متــن بــا 
کیفیــت خــوب بیشــتر شــده و ایــن بســتر را بــرای پیــاده کردن 

ــد. ــوار می کن ــا هم ایده ه
امســال یکــی از بخش هــای جوایــز جشــنواره، بخــش طراحــی 
ــه ی  ــود. فاصل ــه شــده ب ــه جشــنواره اضاف ــود کــه ب ــه ب صحن
زمانــِی بیــن هــر اجــرای گروه هــای نمایــش ،پنــج دقیقــه درنظر 
گرفتــه شــده بــود. تعــداد بســیار معــدودی از آثــار جشــنواره 
ــی را  ــا و خاقیت های ــود، ایده ه ــه ی خ ــی صحن ــرای طراح ب
آمــاده کــرده بودنــد. یکــی از مهمتریــن انــواع برقــراری ارتبــاط 
ــه  ــت ک ــری اس ــاط بص ــش، ارتب ــر نمای ــب در ه ــا مخاط ب
ــن  ــت. ای ــتر اس ــا بیش ــوت و دیالوگ ه ــذاری آن از ص تاثیرگ
ارتبــاط شــامل رنگبنــدی اشــیاء بــه کار رفتــه در دکــور، طراحی 
لبــاس، نورپــردازی اثــر و رنگ هــای آن و حتــی تاثیــر رنگ هــای 
نــور بــر اجســام درون صحنــه و بازیگــر، گریــم و تمامــی ظاهــر 
بازیگــر می شــود. مســئله ای کــه در این دوره از جشــنواره بســیار 
بــه چشــم می خــورد، چشم پوشــی کارگردان هــا بــر ایــن 
ــرای  ــی از نشــانه های بصــری ب ــای کم ــود. نمایش ه ــاط ب ارتب
ایجــاد ارتبــاط بــا مخاطبیــن اســتفاده کــرده بودنــد، درحالیکــه 
یکــی از جذابیت هــای ذاتــِی تئاتــر بــرای مخاطــب، مشــارکت 
داشــتنش در رمزگشــایی از وقایــع، اتفاقــات و نشــانه هایی اســت 
کــه در نمایــش بــه او ارائــه می شــود. وابســتگی بیــش از حــد 
ــرای  ــدن ب ــل کننده ش ــر کس ــاوه ب ــوگ، ع ــه دیال ــش ب نمای
مخاطــب، بــا گذشــت زمــان بیــن او و فضــای نمایــش فاصلــه 
ــه ی  ــاوت و ارائ ــات متف ــال احساس ــازی، انتق ــدازد. فضاس می ان
اطاعــات مختلــف از شــخصیت ها و دنیــای نمایــش، تعــدادی 
از کاربردهــای اســتفاده از ارتبــاط بصــری بــا مخاطــب اســت. 

ــود و  ــاط می ش ــن ارتب ــال در ای ــاد اخت ــث ایج ــل باع عوام
ــا کافــه می کنــد. مخاطــب را آزرده، ســردرگم ی

نهایتــا در روز ســوم ششــمین دوره جشــنواره تئاتــر کوتاه دانشــگاه 
فردوســی مشــهد، مراســم اختتامیــه و تقدیــر از آثار برتــر برگزار 

شــد کــه برگزیــدگان ایــن دوره بــه ایــن شــرح انــد:
بخــش طراحــی پوســتر: جایــزه مشــترک بــه نمایش هــای »گاه 
دلتنگــی« بــه طراحــی آرویــن فتحــی و »پیک نیــک در میــدان 

جنــگ« بــه طراحــی امیررضــا رنگ آمیــز.
بخــش طراحــی صحنــه: بــدون اثــر برگزیــده و تقدیــر از نمایش 

»گاه دلتنگــی« بــه کارگردانــی آرویــن فتحی.
ــم«  ــزه اول، نمایشــنامه ی  »جی بخــش نمایشــنامه نویســی: جای
نوشــته ی محمــد نجفــی، جایــزه ی دوم، نمایشــنامه ی »هذیــان 
گویی« نوشــته ی داود شالفروشــان و جایزه ی ســوم ،نمایشــنامه ی 

ــن. »کودوکوشــی« نوشــته ی ســعیده جهان بی
ــش  ــی در نمای ــم برات ــزه ی اول، مری ــری زن: جای ــش بازیگ بخ
»گاه دلتنگــی«، جایــزه ی دوم بــه صــورت مشــترک بــرای زهــرا 
پیرانــی در نمایــش »طــرز تــازه« و نســترن جوادیــان در نمایــش 
»جیــم«، جایــزه ی ســوم، مرجــان نجاتــی در نمایــش »گــرازش 
کوتاهــی از یــک فرشــته« و تقدیــر از ســپیده کالــی در نمایــش 

دلتنگی«. »گاه 
ــاقی در  ــر س ــزه ی اول علی اصغ ــرد: جای ــری م ــش بازیگ بخ
ــزه ی  ــود«، جای ــل خ ــم می ــراژدی علی رغ ــر ت ــش »بازیگ نمای
ــرای آرمیــن اشــبگ در نمایــش  دوم بــه صــورت مشــترک ب
»جیــم« و محمــود فاحــی در نمایــش »آخریــن دفــاع«، جایزه ی 
ســوم حجــت ســلیمی در نمایــش »هذیــان گویــی« و تقدیــر از 

امیرحســین بلنــدی در نمایــش »مباحثــه در یــک کشــتار«.
بخــش کارگردانــی: جایزه اول نمایــش  »بازیگر تــراژدی علی رغم 
ــزه ی دوم  ــر ســاقی، جای ــی علی اصغ ــه کارگردان ــل خــود« ب می
نمایــش »جیــم« بــه کارگردانــی محمــد نجفــی، جایــزه ی ســوم 
ــان  ــی داوود شالفروش ــه کارگردان ــی« ب ــان گوی ــش »هذی نمای
ــرا  ــی زه ــه کارگردان ــازه« ب ــرز ت ــای »ط ــر از نمایش ه و تقدی
رمضانــی و »مباحثــه در یــک کشــتار« به کارگردانی امیرحســین 

بلندی.
بخــش بهتریــن اثــر از دیــدگاه مخاطــب )انتخــاب شــده بــا رای 
ــه  مســتقیم مخاطبیــن(: نمایــش »مباحثــه در یــک کشــتار« ب

کارگردانــی امیرحســین بلنــدی.

امیرحسین مدنی
فارغ التحصیل فیزیک

ششــمین دوره جشــنواره تئاتر کوتاه دانشــگاه فردوســی از نوزدهم 
ــر دانشــگاه فردوســی  ــون تئات ــاش کان ــا ت ــاه، ب اردیبهشــت م
مشــهد، به مــدت ســه روز در تــاالر رودکی )آمفی تئاتــر پردیس( 
برگــذار شــد. در ایــن دوره از جشــنواره ، پنجــاه اثــر از دانشــجویان 
دانشــگاه فردوســی ، علــوم پزشــکی و ســایر دانشــگاه هــای تحت 
نظــارت وزارت علــوم در شــهر مشــهد بــه دبیرخانه ی جشــنواره 
ارســال شــد کــه از ایــن میــان، تعــداد پانــزده اثر به بخــش اصلی 
جشــنواره راه یافتنــد و توســط هیئت داوران جشــنواره متشــکل از 
آقایــان امیــر نجفــی ، مــدرس نمایشــنامه نویســی و بازیگــری در 
دانشــگاه آزاد مشــهد و دانشــگاه ســجاد و موسســه ی پــل، جــواد 
اشــکذری ،رئیــس انجمــن نمایــش اســتان خراســان رضــوی، و 
ســروش زاغیان ،مــدرس کاس های بازیگری دانشــگاه فردوســی 

مشــهد، مــورد ارزیابــی قــرار گرفتند.
در روز اول هفــت اثــر بــه روی صحنــه رفــت کــه بــه ترتیــب 
نمایش هــای »جیــم« بــه کارگردانــی محمــد نجفــی، »گــزارش 
کوتاهــی از یــک فرشــته« بــه کارگردانــی منیــره توزنده جانــی، 
ــه  ــث« ب ــی، »هی ــرا رمضان ــی زه ــه کارگردان ــازه« ب ــرز ت »ط
کارگردانــی علــی ملتخــواه، »آخریــن دفــاع« بــه کارگردانی علی 
ســاعتی، »پیک نیــک در میــدان جنــگ« بــه کارگردانــی علیرضا 
کتابــداری و »در لحظــه« بــه کارگردانــی نرگــس خاکــی، بودنــد.

در روز دوم جشــنواره هشــت اثــر باقــی مانــده بــه روی صحنــه 
رفتنــد تــا اجــرای نمایش هــا، در ایــن روز بــه پایــان برســد. بــه 
ترتیــب نمایش هــای »گاه دلتنگی« بــه کارگردانــی آروین فتحی، 
ــل«  ــن، »آناب ــعیده جهان بی ــی س ــه کارگردان ــی« ب »کودوکوش
بــه کارگردانــی محمــد کشــاورزیان، »مباحثــه در یــک کشــتار« 
بــه کارگردانــی امیرحســین بلنــدی، »ســیگار فقــط ســیگار« بــه 
ــل  ــراژدی علی رغــم می ــان، »بازیگــر ت ــی الهــام اکبری کارگردان
خــود« بــه کارگردانــی علی اصغــر ســاقی، »هذیــان گویــی« بــه 
ــه  ــز« ب ــای پایی ــروب روزه ــان و »غ ــی داود شالفروش کارگردان
ــاه  ــر کوت ــنواره تئات ــی در روز دوم جش ــا فیاض ــی پوی کارگردان

دانشــگاه فردوســی بــه روی صحنــه رفتنــد.
بــا نگاهــی بــر آثــار اجــرا شــده در ایــن دوره ی جشــنواره چنــد 

ایــن موضــوع در طراحــی صحنــه نیــز می توانــد اتفــاق بیفتــد 
ــق  ــن طری ــش از ای ــا احساســات نمای و بخشــی از اطاعــات ی
بــه مخاطــب ارائــه شــود کــه مســتلزم داشــتن تســلط برمتــن 
ــاط و اســتفاده از  ــوع از ارتب ــرات هــر ن نمایشــی، شــناخت تاثی
ــن،  ــط تمری ــه در محی ــرورش یافت ــای پ ــا و خاقیت ه ایده ه

اســت.
مســئله ای کــه ذکــر شــد درمــورد کاگردانی آثــار جشــنواره نیز 
ــوگ  ــر دیال ــادی ب ــد زی ــا تاکی ــورد. نمایش ه ــه چشــم می خ ب
دارنــد و تنهــا چنــد نمایــش روایــت تصویــری داســتان نمایــش 
ــه  ــر را در ارائ ــا و تصاوی ــق قاب ه ــق خل ــازی از طری ــا فضاس ی
ــان و اســتفاده از  ــر بی ــک بازیگــر عــاوه ب ــای ی ــد. ابزاره دادن
ــداد  ــت. در تع ــت اس ــت  ها و حرک ــدن، ژس ــدا، ب ــوت و ص ص
زیــادی از آثــار ایــن ابزارهــای بســیار تاثیرگــذار بــا ثابــت کردن 
مــکان بازیگــر از او گرفتــه شــده بــود کــه بــه زیبایــی بصــری 
ــرژی  ــود. حرکــت و ان ــرده ب ــی وارد ک ــش لطمــه ی فراوان نمای
بازیگــر بــر روی صحنــه یکــی از مهمتریــن عوامــل در همــراه 
کــردن تماشــاگران بــا نمایــش و ایجــاد شــور، هیجــان و تنــوع 
در تصاویــر اســت. البتــه نشــانه هایی از توجــه بــه ایــن نــکات 
ــد  ــوان امی ــه چشــم می خــورد کــه می ت ــار ب در تعــدادی از آث
ــای  ــی نمایش ه ــا در کارگردان ــن زمینه ه ــه بیشــتر ای ــه توج ب

دوره هــای بعــد داشــت.
بــه طــور کلــی، مســیری کــه هــر نمایــش در پروســه ی تمریــن 
طــی می کنــد از مهمتریــن عوامــل در نتیجــه  نمایــش و آنچــه 
ــه تمــام  ــه روی صحنــه دیــده خواهــد شــد، اســت. توجــه ب ب
بخش هــای نمایــش و پرداخــت آن هــا بــه میــزان یکســان، یکی 
از مهمتریــن عوامــل در بهبــود ریتــم اثر و یکدســت بــودن تمام 
عناصــر نمایشــی در آن، اســت. وظیفــه ای کــه در تمــام مســیر 
تمریــن بــه عهــده ی کارگــردان اســت تــا وحــدت و یکپارچگــی 
متــن نمایــش، وضعیــت  قــرار گرفتــن بازیگــران و حــرکات و 
ژست هایشــان، نورپــردازی اثــر، طراحــی صحنــه، وســایلی کــه 
توســط بازیگــران اســتفاده می شــود، شــیوه و رویکــرد کارگردانی 
نمایــش را حفــظ کنــد و نمایــش را بــه هدف خــود برســاند؛ که 
هــدف نهایــی هــر نمایــش برقــراری ارتبــاط بــه بهترین شــکل 
ممکــن بــا مخاطــب در ســطوح مختلــف بصــری، شــنیداری و 
احساســی اســت. کمبــود یــا ازدیــاد توجــه بــه هرکــدام از ایــن 
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بهنــام غالمــی )کارشناســی دبیــری شــیمی 92(: گاهــی بــا یک ســاز دهنــی »هارمونیــکا«  می توانیــم کار یک پیانیســت را انجــام دهیم؛ یعنی 
ملــودی و آکــورد را بــا آهنــگ ایــن ســاز همــراه  کــرد. در خیلــی از ســاز های دیگــر ایــن مســاله امکان پذیــر نیســت و ایــن قــدرت در ارائــه 
موســیقی جــزو توانایی هــای عجیــب ســاز دهنی اســت. ســاز هارمونیکا کــه مــا آن را با عنوان آشــنای »ســاز دهنــی« می شناســیم، کوچکترین، 
ســبک ترین، ارزانتریــن، ســاده ترین و از نظــر ســاختار درونــی پیچیده تریــن نــوع ســاز بــادی اســت. هارمونیــکا ســازی چنــد منظــوره اســت، 
یــک ســاز دهنــی بــا عــرض 20 ســانتی متر قابلیتــی برابــر یــک پیانــو بــا عــرض دو متــر را در خــود دارد امــا در همــان مــدل ســاز دهنــی، ما 
می توانیــم عــاوه برداشــتن صــدای پیانــو، صــدای آکاردئــون را نیــز از آن بگیریــم، تکنیک هــای ویولونــی اجــرا کنیــم و آهنگ هــای خود ســاز 
دهنــی را  نیــز بــا آن بنوازیــم. اگــر شــما بخواهیــد یــک پیانو بــا حداقــل امکانــات را در نظر بگیریــد، حداقل حــدود 3 تــا 7 میلیون تومــان باید 
بــرای آن هزینــه کنیــد، امــا بــرای یــک ســاز دهنــی، شــما بــا صــد هــزار تومــان مــی توانیــد یــک ســاز »ترمولــو« بگیرید- کــه بهتریــن نوع 
آن ممکــن اســت یــک کمتــر از یــک میلیــون باشــد- کــه یــک ســاز اســتاندار محســوب می شــود. هارمونیــکا قدمتــی ســه هزار ســاله دارد و 
تاریخچــه آن بــه چیــن باســتان برمی گــردد. از ســازهای هم خانــواده ایــن ســاز می تــوان »آکاردئــون«، »ملودیــکا« و »ســاز دهنــی« را نــام بــرد. 
بســیاری بــر ایــن باورنــد کــه ســاز دهنــی به واســطه ســفرهای »مارکوپولــو« از شــرق به غــرب آورده شــده اســت؛ البته این مســاله را تنهــا در 

صورتــی مــی تــوان پذیرفــت کــه ســفرهای مارکوپولــو واقعــی بوده باشــد چــون هنــوز در حقیقی بــودن این ســفرها شــبهه وجــود دارد. کافه تریا
نوشته ای از  دونالد بارتلم 

برای تو، نیک
درباره ورزش برای تونیک

ــرده اتفــاق می افتــد و  ــود، و هیــچ آنچــه کــه در پشــت پ ب
بــه دلیــل احترامــی کــه بــرای خشــم پادشــاه و بــه خاطــر 
ــم  ــان بیاوری ــه زب ــم ب ــی توانی ــم نم ــه داری ــروی ملک آب
نیســت. بشــتاب. وقــت تنــگ اســت. هیــچ شــماره تلفــن یــا 
هــر شــماره از جملــه صفــر نیســت. هیــچ علــم و باالخــص 
ســیاه چالــه ی فیزیــک نیســت، زیــرا آن هیچ چیــز نیســت 
ــن  ــریعتر( بنجامی ــریعتر، س ــچ )س ــت. و هی ــک اس و فیزی
ــب دادن زن  ــعی در فری ــه س ــق نام ــه از طری ــن ک فرانکلی
بیــوه ی متفکــر فرانســوی، کلــود آدریــن هلوتیــوس، را دارد 
ــا  ــه ادع ــی ک ــاس کس ــی جرجی ــچ هیچ گرای ــت و هی نیس
ــزی  ــر چی ــی اگ ــدارد و حت ــود ن ــز وج ــچ چی ــد هی ــی کن م
ــی  ــناخت و حت ــوان آن را ش ــی ت ــد، نم ــته باش ــود داش وج
اگــر مشــخص شــود کــه ارتبــاط دانــش میســر نیســت، نــه، 
ــم  ــچ آن ه ــا هی ــی اســت ام ــه ی زیبای ــه نغم ــه ک ــر چ اگ
نیســت. متاســفانه بایــد بگویــم کــه هیــچ، آتــوس، پاتــوس 
ــا  ــاد ی ــاق افت ــان اتف ــه برایش ــه ک ــر چ ــا ه ــس ی ــا آرامی ی
هــر چیــزی کــه ممکــن اســت بــرای آن هــا اتفــاق بیفتــد 
نیســت ماننــد اینکــه کامیــون مخــزن دار اکســون در خــارج 
ــرود و از روی  ــا از ســرعت مجــاز بیشــتر ب ــا، آریزون از یوم
ــوان  ــه عن ــس از آن ب ــه پ ــدی رد بشــود ک سوســمار تنومن
ــرایط آب و  ــوع ش ــچ هیچ ن ــد. هی ــخ یاب ــدر تناس ــای پ دوم
هوایــی نیســت، صــاف، طوفانــی یــا مابیــن و حالــت روحــی 
ــه  ــچ ن ــری و هی ــه اب ــا نیم ــی ی ــم نیســت، صــاف، طوفان ه
ــناس  ــه روانش ــما و ن ــناس ش ــه روانش ــن ن ــناس م روانش
آن هــا اســت، بیــا ســریعتر پیــش برویــم. و هیــچ آنچــه در 
ــچ  ــی »هی ــر بگوی ــی اگ ــم نیســت حت ــر تخــت اســت ه زی
چیــز زیــر تخــت نیســت« و گمان کنیــم باالخــره! ســرانجام! 
ایــن را بــه تابلــوی نمونــه ســنجاق می کنیــم. بــا ایــن حــال 
خبــر از شــرایطی موقتــا پایــدار و محــدود بــه یــک مــکان 
داده ایــد و خــود هیــچ را نیافتــه ایــد. تنهــا همیــن فهرســت 
اســت کــه مــی توانــد هیــچ را برایمــان مهیــا ســازد، ســنجاق 
ــزاره ای  ــات گ ــکات اثب ــرانجام. از مش ــره و س ــد، باالخ ش

معلولیــن و نابینایــان( داده اســت، بــا بهــره گیــری از علــم 
و تجربــه کارشناســان در سراســر جهــان و بــه کارگیــری 
ــو نیــک  ــرای ت ــی، ب توانمنــدی و خاقیــت مبتکریــن ایران
کــه پــس از 40 ســال فعالیــت اجتماعی،نیکــوکاری و 
ــت  ــده اس ــداع ش ــدی« اب ــمن مؤی ــط »یاس ــی توس ورزش
ــل گســترش در ســطوح جامعــه مــی باشــد. یکــی  از  قاب
ــام  ــه ن ــی ب ــکار ایران ــک ابت ــا ی ــن روش ه ــب تری مناس
»بــرای تــو نیــک« اســت.این روش،اجــرای تمریــن هــا را 
بــرای همــگان بــا شــرایط جســمانی مختلــف امــکان پذیــر 
مــی ســازد. نابینایان،معلــوالن و افــراد اســتثنایی بــا ســایر 
افــراد خانــواده خــود مــی تواننــد ورزش مفــرح بــرای تــو 

ــد. ــک را انجــام دهن نی
در اوایــل دهــه 1380 یاســمن مؤیــدی ورزش بــرای تــو 
ــال  ــان در س ــود. وزارت ورزش و جوان ــداع نم ــک را اب نی
ــال  ــناخت و در س ــمیت ش ــه رس ــن ورزش را ب 1391 ای
1392 انجمــن بــرای تــو نیــک زیــر مجموعــه فدراســیون 

ــی فعالیــت خــود را آغــاز کــرد. ورزش هــای همگان

چیزهایــی کــه هیــچ نیســت را نــام ببریــم، تا آخریــن ذره ی 
اتــم، آن چیــزی کــه گــردش کنــان بــه پشــت در غلتیــد و 
ــا نهایــت تفکــر وتامــل شــامل خودمــان نیــز مــی شــد،  ب
ســازندگان فهرســت، و درون فهرســت هــم هیــچ نیســت و 
تنهــا خــود فهرســت باقــی مــی مانــد. چــه کســی کبریتــی 

همــراه دارد؟
ــان داد، حداقــل مــی  ــوان فهرســت را پای امــا اگــر نمــی ت
ــر  ــه در ه ــزی ک ــر چی ــر ه ــرد. اگ ــروع ک ــوان آن را ش ت
مــورد وجــود دارد، مجمــوع توالــی نمودهایــی اســت کــه ان 
ــر  ــه صــورت غی ــد ب ــچ بای ــس هی را آشــکار می ســازند، پ
نمــود، غیــر دیدنــی و تاخیــر ناپذیــر مشــخص شــود. هیــچ 
همــان چیــزی اســت کــه مــا را منتظــر نگــه مــی دارد )تــا 
ابــد(. و هیــچ جمــات چارلــی معشــوق مــن نیســت، مــاری 
ــام فــان داشــتم و نداشــتن معشــوق  ــا ن اگــر معشــوقی ب
باعــث شــد تــا مــن بــه دنبــال آن بگــردم، نیســت. هیــچ 
پــرده ی زرد رنگــی نیســت کــه در پشــت آن رب النــوع 
ــرده  ــه مــی شــوند، پ ــوردان در هــم آمیخت ــزارع و فضان م
ــی رود و  ــیری م ــر مس ــه ه ــر ب ــت آن فک ــه در پش ای ک
ــان مــی رود. و  ــر روی درخت ســنجاب زمینــی فینگرتیــل ب
مــرگ هیــچ نیســت و بخش هــای امیــد بخــش هوشــیاری 
)خامــوش مشــو در آن شــب خــوش( هیــچ نیســتند و حتــی 
ــن  ــب رفت ــد )»از ت ــان نمــی کنن ــض را بی ــی متناق دیدگاه
می ســوختم« کــراپ بــه دوربیــن مــی گویــد(. بــرای شــرح 
بیشــتر بــه شکســپیر مراجعــه کنیــد. و متوجــه اشــتباهات 
ــری  ــه، عم ــس از حادث ــرد راگان پ ــد، ل تاریخــی شــده ای
طوالنــی داشــت، امــا اشــتباهات هــم هیــچ نیســتند. درون 
فهرســت قــرارش دهیــد. تــا هیــچ رنــج نبینــی، هیــچ گنــج 
نبینــی. چــه فهرســت باشــکوهی اســت! و چه مفهوم شــادی 
ــت  ــت و شکس ــز شکس ــاش، ج ــت ت ــه در نهای ــت ک اس
کامــل نمــی تــوان کاری انجــام داد و ایــن وظیفــه همــواره 
ــان.  ــرای زندگیم ــی ب ــد معنای ــود، مانن ــد ب ــا خواه ــا م ب

بشــتابید. ســریعتر. هیــچ ســوزن نیســت.

بتوانیــد شــش نقطــه فرضــی در فضــا را در نظــر بگیریــد 
و ســعی کنیــد مطابــق خــط بریــل روی ایــن نقــاط 
ــد و  ــاال ببری ــه ب ــت را ک ــت راس ــا، دس ــید؛ مث بنویس
ــک.  ــه ی ــود نقط ــی ش ــد م ــه داری ــن نگ ــر زمی ــود ب عم
ــه  ــد نقط ــه داری ــوازی نگ ــان م ــو خودت ــد آن را جل بع
ــت  ــی اس ــم جای ــه ه ــه س ــود. نقط ــخص می ش دو مش
کــه دســت راســت در حالــت عــادی پاییــن مــی افتــد. 
ــاط 4،5،6 را  ــتم نق ــن سیس ــا همی ــم ب ــپ ه ــت چ دس
ــرف  ــا ح ــد مث ــر بخواهی ــال اگ ــی کند.ح ــخص م مش
ــذاری  ــد گ ــن ک ــق قوانی ــد طب ــد بای ــان دهی »ب« را نش
ــد و دســتتان را عمــود و  ــک و دو را نشــان دهی نقطــه ی
ــب  ــن ترتی ــه همی ــد. ب ــه داری ــن نگ ــوازی زمی ــپس م س
ــم بنویســید و  ــر ه ــه ای را پشــت س ــه و جمل ــد کلم بای

ــد. ــر کنی ــمتان را درگی ــن و جس ــان ذه ــم زم ه
خوبــی ایــن ورزش ایــن اســت کــه افــراد معلــول متناســب 
بــا معلولیتشــان مــی تواننــد از اعضــای دیگــر بــدن بــرای 

انجــام آن اســتفاده کننــد.
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ــم نیســت. و  ــرده ه ــه ی پ ــگ نیســت. حلق ــرده ی زرد رن پ
ــه  ــبوس، ن ــود س ــه خ ــت، ن ــطل اس ــبوس درون س ــه س ن
حیــوان درشــت و ســرخگون مزرعــه کــه از ســطل ســبوس 
ــه مــردی کــه ســبوس را درون ســطل ریختــه،  می خــورد، ن
ــروک  ــورت چ ــا ص ــه ب ــداری ک ــه بانک ــرش، و ن ــه همس ن
ــل  ــه دلی ــه را ب ــا مزرع ــد ت ــا می آی ــن روزه ــه همی انداخت
بدهــی تصاحــب کنــد. هیــچ کــدام از ایــن هــا هیــچ نیســتند. 
دوشــیزه ماهــی هیــچ نیســت بلکــه یــک ماهــی اســت، یــک 
پوماســنتروس کــه تــا جایــی کــه مــی دانیــم آب هــای گــرم، 
صخــره هــای مرجانــی شــاید حتــی خــودش را دوســت دارد. 
هیــچ لبــاس شــب یــا انســانی ســاده لــوح، نــود و دو یــا نینــوا 
نیســت. هیــچ جنــگل کوچکــی کــه نزدیــک رودخانــه، میــزی 
ــاروی  ــچ زن زیب ــت. هی ــوه دارد، نیس ــو از می ــنگی و ممل س
سرخپوســتی کــه در کنــار میــز ســنگی ایســتاده و کــودک مو 
زرد ربــوده شــده را در آغــوش گرفتــه، نیســت. هیچ گــزاره ی 
»بــودن عبــارت اســت از ادراک شــدن«، یــا حتی هیچکــدام از 
دالیــل ابطــال آن گــزاره نیســت. هیــچ انفیه نیســت. بشــتاب. 
وقــت تنــگ اســت و بایــد کاملــش کنیــم یــا حداقــل تــاش 
ــت؛  ــانگ نیس ــچ آبس ــود. هی ــل بش ــت کام ــا لیس ــم ت کنی
عالــی شــد، بشــتاب. آبســانگی کــه نقاشــی برجســته بخشــی 
از بینــی، بخشــی از دهــان و چشــمی جــدی و اخــم آلــود را بر 
روی آن بــه تصویــر کشــیده باشــد. خــوب، درســت فهمیدیم. 
بشــتاب. مــا را قانــع کــرده انــد کــه هیــچ، شــلوار زرد رنــگ 
ــا حاشــیه هــای ســفید کــه بــر  نیســت. شــلوار زرد رنــگ ب
روی زمیــن و زیــر صندلــی ســیاه افتــاده اســت. هیــچ زمین یا 
صندلــی ســیاه رنــگ یــا دو نفــر کــه بــر روی تخــت خوابــی 
بــا مافــه هــای ســفید رنــگ ایســتاده انــد و جنــگ بالشــت 
ــی آنکــه او را ببینــد، بالشــت  ــد و مــرد ب ــه راه انداختــه ان ب
ــتر  ــت و بس ــگ لغ ــوم فرهن ــا نســخه ای از ویراســت س را ب
پــر مــی کنــد، نیســت. نگرانیــم. وقــت زیــادی نمانــده اســت. 
هیــچ منجــات گرگــوری یــا در حقیقــت هــر نــوع مناجاتــی 
مگــر اینکــه غریــو نابــودگان کــه بــه ســختی توســط قوانیــن 
زبــان تعبیــر مــی شــوند نیســت. هیــچ حــرف ‘O’ یــا عامت 
ســتاره یــا آن چــه در ذهــن ریچــارد می گــذرد یــا آن چیــزی 
کــه اســمش یــادم نمی آیــد امــا بــرای نگه داشــتن صفحــات 
بهــم بــه کار مــی رود، نیســت. هیــچ تکــه یــخ هایــی کــه در 
نوشــیدنی داغ مــا محــو مــی شــوند و آن شــهر کوچــک در 
اســکاتلند کــه نوشــیدنی را تولیــد مــی کنــد و کارگرانــی کــه 
در حــال خوانــدن انجیــل و روزنامــه ی محلــی و اشــعار ریلک، 
هوشــیارانه در حــال نوشــیدن آن توســط نــی های پاســتیکی 

هجــده فوتــی و تقریبــا نامرئــی هســتند، هــم نیســت.
ــود در  ــی گل آل و هیــچ موتلــی در شــهر دیــب )کــه مردان
آن زندگــی مــی کننــد( و درد و نــان و خردلــی کــه بــر روی 
نــان مــی زنیــم یــا مشــمع خردلــی کــه بــر روی درد مــی 
گذاریــم، نــه مالکیــت مطلــق، صــدای کــرم هــای شــب تاب 
یــا گوشــت نیســت. هیــچ خرچنگــی کــه بــه خاطــر قیمــت 
باالیــش از دشــمنان طبیعیــش محافظــت می شــود یــا 
ــچ  ــت. هی ــنگی نیس ــا تش ــن ی ــتین و دروغی ــهامت راس ش
ــوم  ــا معل ــرای م ــر ب ــن ام ــت، ای ــگ نیس ــرده ی زرد رن پ

امــروزه در زندگــی ماشــینی، وجــود تنش هــا ،افســردگی ها، 
نامایمــات زندگــی اجــرای روزمــره حــرکات ورزشــی 
ــت در  ــی و فعالی ــا گروه ــردی ی ــورت ف ــه ص ــی ب همگان
زمینــه مشــاغل مربوطــه کــه باعــث ایجــاد تندرســتی همراه 
بــا نشــاط و کســب درآمــد اقتصــادی می گــردد، بــه عنــوان 
یکــی از مهــارت هــای نیــک زیســتی محســوب مــی شــود.

هــزاران ســال قبــل ایرانیــان از اولیــن ملــت هایــی بودنــد 
کــه قانــون منــد و ضــرب آهنــگ دار ورزش می کردنــد. 
ــه در  ــاله ک ــد س ــد ص ــی چن ــا قدمت ــان ب ــام ارج در ج
ــرکات  ــت، ح ــده اس ــف ش ــان کش ــای بهبه ــاری ه حف
ــان  ــتانی ایرانی ــت. ورزش باس ــده اس ــی ش ــی حکاک ورزش
ــرا  ــگ مرشــد اج ــا ضــرب آهن ــی و ب ــه صــورت گروه ب
ــه  ــام ک ــی اس ــتورات دین ــه دس ــرام ب ــا احت ــود. ب می ش
ــه  ــه خدمــت ب ــا توجــه ب ــه ورزش )ب ــژه ای ب اهمیــت وی

منفــی آگاهیــم ماننــد گــزاره ی »در اتــاق نشــیمن خانــه ام، 
هیپولوســاموس  نیســت« و حتــی اگــر تصویــر اتــاق نشــیمن 
ــان  ــدارد نش ــود ن ــی در آن وج ــه هیپولوساموس ــود را ک خ
دهیــد و بــه استشــهاد آن نــوار ضبــط شــده ای را بیاوریــد 
کــه هیــچ صــدای پایــی از هیپولوســاموس مشــخص نیســت، 
ــتکاری  ــس دس ــه عک ــود ک ــن ب ــوان  مطمئ ــه می ت چگون
ــر داده نشــده اســت و  ــا زیرکــی تغیی ــوار ب نشــده اســت، ن
یــا هــر دوی آن هــا قبــل و یــا بعــد از ورود هیپولوســاموس 
ــد  ــی توان ــه م ــوار ک ــزرگ و فعلخ ــود ب ــت؟ آن موج نیس
بــرای مدتــی طوالنــی در زیــر آب بــه تفکر مشــغول باشــد؟ 
حــاال کــه از افعــال صحبــت مــی کنیــم مــی توانیــم از هیــچ 

بپرســیم، چــه مــی کنــد؟
ســریعتر، ســریعتر. هایدگــر مــی گویــد کــه »هیــچ 
ــل  ــارتر، مث ــه س ــن ک ــی و متی ــده ای منطق ــد«  ای می هیچ
ــه  ــزی ک ــف اســت. )چی ــا آن مخال ــر، ب ــراد دیگ ــی اف خیل
هایدگــر هیــچ تلقــی مــی کنــد، هیــچ نیســت.( هایدگــر ما را 
بــه ســوی وحشــت رهنمــود مــی کنــد. فنجانــی از وحشــت 
را از کــی رکگارد قــرض مــی گیــرد، مــی ریــزد و در لکــه 
هــای پخــش شــده )همچــون فالگیــران( هیــچ را مــی یابــد. 
ــه  ــت ک ــزی اس ــر، آن چی ــرای هایدگ ــی، ب ــت اصل وحش
همــه آن چــه کــه هســت را غیــر قابــل تحمــل مــی ســازد، 
و نگاهــی اجمالــی از آنچــه کــه نیســت را عرضــه مــی دارد، 
راهــی کــه ســرانجام بــه بــودن مــی رســد. امــا کار هایدگــر 
بــرای مــا خیلــی بلندپروازانــه اســت؛ شــجاعتش را تحســین 
مــی کنیــم امــا خودمــان کاری ســاده تــر انجــام مــی دهیــم 
ــت  ــل فهرس ــت. در اص ــت اس ــک فهرس ــه ی ی و آن تهی
مــا هیچــگاه کامــل نمــی شــود، حتــی اگــر همــه دوســتان 
ــچ  ــم )هی ــرا بخوانی ــک ف ــرای کم ــش را ب ــن ارت ــا چندی ی
ــه، اصــول،  ــش، تســلیحات، روحی ــا تاریخچــه ارت ــش ی ارت
پیــروزی یــا شکســت نیســت، ایــن امــری مســلم اســت(. 
ــاد احتمــاالت  ــا تــاش زی ــا ب ــم ت ــادر بودی و حتــی اگــر ق
ــم، تمــام  ــز را یادداشــت کنی ــم و همــه چی ــار بگذاری را کن

ــده  ــه ش ــی و خاص ــه فارس ــک کلم ــک ی ــو نی ــرای ت ب
ــک...«  ــان نی ــو  مرد/زن/انس ــرای ت ــی ب ــارت » روش عب
اســت. بــرای تونیــک مجموعــه ای از تفکــرات، خاقیــت، 
ــه  ــرد را ب ــه ف ــت ک ــازی اس ــالم س ــرکات س ــاظ و ح الف
ــث  ــد و باع ــی کن ــت م ــادی هدای ــتی و ش ــوی تندرس س
اســتثنایی کارهــای  افــراد  نابینایــان و  می شــود کــه 
روزمــره خــود را بــا ســهولت، تمرکــز، ســرعت، چابکــی و 
تعــادل بیشــتری انجــام دهنــد.  خانــم مؤیــدی بــه خاطــر 
ــند زده،  ــه س ــته را در فرانس ــن رش ــکاتی، ای ــود مش وج
ســعی کــرده اســت اســمی بــرای آن در نظــر بگیــرد کــه 
دو پهلــو باشــد. بنابرایــن اگــر از دیــد فرانســوی هــا هــم 
بــه آن نــگاه کنیــد، اســم معنــاداری اســت، چــرا کــه نــام 
مختــرع خــط بریــل یعنــی لوییــس بــرای )کــه مــا بــه او 

ــد. ــی بینی ــل( را در آن م ــم بری ــی گویی م
پایــه و اســاس بــرای تــو نیــک همــان کــد بیــن 
ــان از آن اســتفاده  ــی اســت کــه نابینای المللــی شــش تای
ــد  ــه بای ــت ک ــورت اس ــن ص ــه ای ــد. روش کار ب می کنن
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ــراث فرهنگــی کشــور  ــی و ورزش، بخشــی از می ــت بدن تربی
ماســت و صــرف نظــر از جنبــه  هــای عملــی آن بــر پایــه یک 
پیشــینه تاریخــی و فرهنگــی قــرار دارد. از ایــن رو مــی  تــوان 
اثــر حماســی فردوســی یعنــی شــاهنامه را یکــی از منابــع مهــم 
بــرای تقویــت مبانــی علــوم انســانی و فرهنــگ تربیــت بدنی و 

ورزش کشــور در نظــر گرفــت.
شــاهنامه فردوســی داســتان یــک ملــت اســت کــه مــی  توان 
مشــخصات ایــن حماســه ملــی را در کنــش پهلوانــان، حرکــت 
رویدادهــا و موقعیــت داســتان  هــا پیــدا کــرد و هــر یــک از 
داســتان  هــا، اشــیا، نمادهــا، حیوانــات و غیــره  نــه فقــط معنا و 
مفهــوم حماســی، داســتانی و ملــی دارد بلکــه جنبــه اعتقــادی و 
فلســفی نیــز دارد. بنابرایــن شــاهنامه از جنبــه  هــای مختلف و 
بــه ویــژه از نظــر فرهنــگ تربیــت بدنــی و ورزش و پهلوانی نیز 

درخــور توجــه مــی  باشــد.
ــه  ــت ب ــتان اس ــران باس ــر ورزش در ای ــاب نمایانگ ــن کت ای
ــای  ــی  ه ــه دارای ویژگ ــی را ک ــتان پهلوانان ــه داس ــوری ک ط
جســمانی و عقانــی متمایــز از ســایرین بــوده  انــد را به تصویر 

مــی  کشــد.
در مبحــث رشــته هــای ورزشــی رایــج در شــاهنامه شــانزده 
رشــته ورزشــی ذکــر شــده اســت کــه از آن جملــه مــی تــوان 
ــی، اســب ســواری، کشــتی،  ــه آمادگــی جســمانی، دو میدان ب
شــطرنج،  هنرهــای رزمــی،  تیرانــدازی بــا تیر و کمــان،  چوگان 
و ... اشــاره نمــود و در بخــش مربــوط بــه ورزش بانــوان نیــز 
بــه رشــته هــای ورزشــی آمادگــی جســمانی، تیرانــدازی با تیر 
و کمــان، دو میدانــی، شمشــیر بــازی، کوهنــوردی و هنرهــای 

رزمــی اشــاره شــده اســت.
ــه در  ــه ک ــای جامع ــروه  ه ــی و گ ــات اجتماع ــی از طبق یک
ــش  ــود دارد و نق ــف آن وج ــای مختل ــاهنامه و در دوره  ه ش
حساســی را در داســتان  هــا و تعییــن سرنوشــت بســیاری از 
حادثــه هــا ایفــا مــی کند، طبقــه پهلوانــان اســت . ایــن طبقه ای 
ــه  ــش ب ــه طــور مشــخص از دوران کشــف آت ــه ب اســت ک

وســیله جمشــید پدیــد مــی آیــد.
ایــن طبقــه کارکردهــای مهمــی را بــه عهــده دارد کــه از جمله 
آن حفــظ تمامیــت ارضــی مملکت و کیان ســلطنت و دفــاع از 
خــاک و نامــوس مــردم ســرزمین خــودی بــر عهده ایــن طبقه 
بــوده اســت. بــه همیــن خاطــر اینــان طبقــه بــزرگ و فراگیری 
را تشــکیل مــی دادنــد. رهبــری ارتــش و ســازمان نظامــی و 

انتظامــی را هــم بــر عهــده داشــته اند. 
پهلوانــان بــرای انجام وظیفــه خــود و ایفــای کارکردهای تعیین 

شــده، بیــش از هر چیز- جدا از مســائل معنوی و روحــی- الزم 
داشــتند کــه هنــر رزم را بداننــد.  هنــری کــه بــه وســیله آن 
ضمــن کســب توانایــی هــای جســمانی و بدنی، قــادر باشــند از 
ابــزار و ادوات جنگــی آن روزگار مثــل نیــزه و زوبین و شمشــیر 
و تیــر و کمــان و مهــارت  هــای الزم رزمــی مثــل ســواری و 
کشــتی و شــنا و کوهنــوردی و مشــت زدن و... اســتفاده کننــد. 
»هنــر رزم« چیــزی ذاتــی و مــادرزادی نبــود کــه هــر پهلــوان 
و رزمنــده  ای مــادرزاد ایــن هنــر را بدانــد و بــدون طــی هیــچ 
مرحلــه آموزشــی خــاص قــادر بــه انجــام آن و اســتفاده از ابزار 
آن و صاحــب همــه مهــارت  هــای مربوط بــه آن باشــد. دلیل 
ایــن امــر هــم آن اســت کــه پهلوانــی موضعــی ذاتــی و نــژادی 
نبــود هــر چنــد کــه بعضــی خانــواده هــا پهلــوان پــرور بودنــد.

ــازه کار  ــوان ت ــچ ج ــه هی ــود ک ــای آن نب ــه معن ــن ب ــا ای ام
گمنامــی نتوانــد بــه جرگــه پهلوانــان راه یابــد. ابتدایــی تریــن 
شــرط راه یافتــن توانایــی جســمانی بــرای کســب آمــوزش  ها 
و مهــارت  هــای رزمــی بــود. آمــوزش  هایــی کــه صرفــاً بــه 
مســائل مــادی و آموختــن هنرهــای تکنیکی و فیزیکــی محدود 
ــی از  ــش پهلوان ــاق و من ــه در آن درس اخ ــد بلک ــی ش نم
اهمیــت بســزایی برخــوردار بــوده اســت. در واقــع در آن زمان 
آمــوزش  هــا و مهــارت  هایــی الزم بوده اســت کــه پهلوانان با 
برخــورداری از آن »پهلــوان« مــی  شــدند و بــا کســب آن  هــا 
قــادر بــه انجــام نقــش و وظیفــه اجتماعــی خــود مــی گشــتند.
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ــر  ــرو باق ــن طــرف ب - شــیخ حســن: اســحاق؟ اســحاق؟ ازای
دنبالته!

- باقــر: شــیخ حســن مــن دنبــال تــوام فکــر کــردی مــی تونــی 
بــه شــهر دار ایــن شــهر...

کیو کیو... بنگ...
- ابراهیم: باقر سرتو بدزد

کاه کابوی باقر از سرش می افتد.
- شــیخ حســن: اســحاق مگــه تــو نمی دونــی همیشــه سرشــو 

خــوب مــی دزده؟ بایــد دستاشــو  نشــونه مــی گرفتــی
ــش  ــه ی لب ــش را گوش ــال دندان ــه خ ــی ک ــحاق در حال اس
گذاشــته بــود، کلمــات را نامفهــوم ادا مــی کــرد، گفــت: شــیخ 
حســن مصطفی و ســد مصطفی دارن پشــت کوه دور ســاختمون 

بانــک دوئــل مــی کنــن!
ــرو پشــت کــوه، ســد  ــو یورتمــه ب - شــیخ حســن: اســحاق ت

ــرو کمکــش! ــره، ب ــادش می ــل رو ی ــن دوئ ــی قوانی مصطف
- اسحاق: شیخ حسن من تورو اینجا تنها نمی زارم!

ــرو نگــران مــن نبــاش مــن از  ــه اســحاق ب - شــیخ حســن: ن
پســش بــر میــام، ســد مصطفــی...

- باقــر: مگــه چند جلســه واســه ســد مصطفی کاس گذاشــتی 
؟ حسن

- شــیخ حســن: همونقــدر کــه تــو و دوســتات واســه مصطفــی 
کاس گذاشــتین!

- باقــر: ابراهیــم؟ ابراهیــم؟ کجایــی؟ مــا چنــد جلســه واســه 

ــی کاس گذاشــتیم؟ مصطف
ابراهیــم پشــت کاکتــوس بــزرگ وســط میــدان شــهر نشســته 

ــود و اســلحه اش را تمیــز می کــرد. ب
- ابراهیــم: مــن؟ آهــا! بلــه جلســه خیلــی خــوب اســت بایــد 
بــرای مصطفــی و مصطفی هــای آینده جلســات زیادی تشــکیل 

ــان! بشــه باقر ج
ــه چشــمهای شــیخ حســن دســتش روی  ــود ب ــر زل زده ب باق

ــود. جیــب اســلحه اش ب
- باقــر: دارم بــرات حســن! فکــر نکــن ایــن دفعــه میذارم قســر 

در بــری نمی تونــی دوئــل و ببــری!
صدای شلیک گلوله فضا را پرکرد.

- شیخ حسن: اسحاق صدا از پشت کوهه.
اســحاق یورتمــه مــی رود، باقــر ضامــن اســلحه اش را می کشــد، 
ابراهیــم بــه افــق خیــره می شــود شــیخ حســن نفــس 
ــاب روی  ــروب آفت ــتد، غ ــی ایس ــان م ــد، زم ــی می کش عمیق
ــی وزد  ــاد م ــد، ب ــی پاش ــز م ــگ قرم ــهر رن ــای ش کاکتوس ه
و ســکون همــه جــا را فــرا مــی گیــرد، ســکوت در چشــم هــا 
جــاری مــی شــود، همــه پشــت کــوه را نــگاه مــی کننــد، باقــر 
بــه آرامــی شــیخ حســن را نشــانه مــی گیرد، شــیخ حســن کاه 
کابویــش را تــا نزدیــک چشــم هایش  پاییــن مــی کشــد، ابراهیم 
همچنــان بــه افــق خیــره مانــده اســت باقــر ماشــه را اندکــی 
فشــار مــی دهــد، شــیخ حســن بــه ســمتش یورتمــه مــی رود، 
ناگهــان اســحاق هــم بــا چکمــه هــای نــوک طایــی اش پیــاده 
بــه ســمت باقر مــی دود، حــاال باقــر از دو طــرف محاصره شــده 
اســت، امــا همچنــان لبخنــد می زنــد و بــه کاکتوس هــای قرمز 

رنــگ نــگاه مــی کنــد.
- باقــر: آقایــان! ایــن کاکتــوس هایــی کــه مــی بینیــد رو مــن 
کاشــتم، اگــر مــن این کاکتــوس هــا را نکاشــته بــودم االن مردم 
شــهر آب آشــامیدنی نداشــتند، آب آشــامیدنی مردم این شــهر 

را مــن تامیــن کــردم.
ابراهیــم از پشــت کاکتــوس وســط میــدان فریــاد زد: منــم چاقو 
درســت کــردم کــه مــردم ایــن کاکتــوس هــارو بشــکافن تــا 

بتونــن از تــوش آب بخــورن.
باقــر رو بــه اســحاق کــرد و گفــت: تــو و حســن جز اینکــه برین 
خیابــون آلکانــزاس و لیــوان هــای بیشــمار لیمونــاد بــا یــخ رو 
مجانــی بــدون پرداخــت حتــی یــک قــرون پــول بگیریــن، برای 
مــردم چــه کار مفیــدی انجــام دادین جــز اینکه لیمونادشــون رو 

ــارت کردین؟ غ
- اســحاق: باقــر اســلحت و بنــداز، نــذار بگــم، تــو همیــن بانــک 
پشــت کــوه، چندتــا زمیــن پــرآب زیــر زمینی واســه خــودت و 
رفقــات ســند زدی، بعــد اومــدی میگــی مــن کاکتــوس کاشــتم 
تــا آب آشــامیدنی مــردم و تامیــن کنــم؟ بــه خــودت بیــا باقر!

ناگهــان ابراهیــم فریــاد زد: یادم اومد واســه مصطفی 12 جلســه 
کاس گذاشــتیم 3 جلســه رو کنســل کــرد گفــت می خــوام برم 
معبــد شائوشــنگ پیــش رفقــا! جمعــا حــدود 9 جلســه فیکس 

باهــاش کار کردیــم 9 جلســه ی 3 ســاعته اگــر اشــتباه نکنم.
چنــد لحظــه ســکوت برقــرار شــد،باقر بــا شــنیدن حرف هــای 
ابراهیــم اســلحه اش را در جیبــش گذاشــت و آرام آرام صحنــه 
را بــا لبخنــد تــرک کــرد و بــه ســمت غــروب خورشــید رفت، 
ابراهیــم امــا همچنــان نشســته و بــه افــق خیــره مانــده بــود و 
تعــداد جلســات مصطفــی را حســاب مــی کــرد. شــیخ حســن 
پــوز خنــدی زد و رو بــه اســحاق گفــت: ســد مصطفی چطــوره؟ 

تیــر خــورده؟
- اســحاق: نــه حالــش خوبــه داره بــه مصطفی ســیگار کشــیدن 
ــده بیــرون، نگــه  ــاد میده،کــه وقتــی کام می گیــره دودشــو ب ی

نــداره تــو ریــه هــاش!
ایــن گونه شــد که شــیخ حســن و اســحاق بــدون خونریــزی در 

دوئــل پیروز شــدند!

@Vaghayemag
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اختالس لیمونادها!
متن طنز

این بار شما تَکرار کنید 

ــن  ــار ای ــا انتش ــاف ب ــر قالیب ــد باق ــد محم ــاف فرزن ــاس قالیب الی
ــا نخواســتند  ــدرم ی ــه غیــر از پ پســت اعــام کــرد: »از کاندیداهــا ب
یــا جــرأت نداشــتند تــا مــردم از اموالشــان باخبــر شــوند.

حضور حجت االســام رئیسی در مراسم جشــن والدت حضرت علی اکبر. 
در ایــن عکــس ســعید حدادیــان مــداح جنجالــی نیــز دیــده مــی شــود.

عکســی قابــل تأمــل از حضور حســن روحانــی و اســحاق جهانگیری 
ــری آزادی. ــزار نف ــگاه دوازده ه ــان در ورزش ــان طرفدارانش در می

فریاد و شــور کودکانه هم از یاد رفته اســت
آن خنــده های بی بهانه هم از یاد رفته اســت

غمهــا چو زهــر بر دل و جان رخنه کرده اند
لبخندهــای صادقانه هم از یاد رفته اســت

پوشیده اســت دود سیه آسمان شهر
باران پاک بهارانه هم از یاد رفته اســت

درد ولیُّ و ســوز نبیُّ و کام حق 
محراب و زهد عارفانه هم از یاد رفته اســت

شعر و غزل ،قشــنگی سنگ مزار ماست
دل گفته های عاشــقانه هم از یاد رفته اســت

مجنــون به خواب رفــت، به دنبال لیلی اش
آن عشــق های جاودانه هم از یاد رفته اســت

ما از غروب جمعه هم افســرده دل تریم
حــال این غروب غریبانه هم از یاد رفته اســت
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ــبتا  ــه نس ــوده ام ک ــی ب ــته آدم های ــه از آن دس ــن همیش م
موفق انــد! یعنــی ششــم هســتند بیــن یــازده نفــر؛ امــا نکته ی 
مثبــت ایــن اســت کــه تظاهــر را خــوب بلــدم. یعنی بــا حفظ 

رتبــه ی ششــمی، ادا و اصــول یــک تــا پنــج را درمــی آورم.
ــه و زاری دارم؛  ــدم کلــی مراســم گری مثــا هر ســال روز تول
ــت  ــه ام خدم ــه جامع ــال ب ــک س ــن ی ــول ای ــه در ط چرا ک
نکــرده ام، دیپلــم نقاشــی نگرفتــه ام، ســازم را کوک نکــرده ام و 
چهــار صــدم بــه معدلــم اضافــه نشــده اســت؛ و بعد از شــب 
ــرای یــک ســال آینــده  ــدم مــی روم برنامــه ای مــدون ب تول
می نویســم. عملــی بســیار اندیشــمندانه! ایــن برنامــه تــا وقتی 
کــه خودکار هــای رنگــی ام روی دفترچــه ی گل  گلــی ام زیبــا 
باشــد و بخواهــم آن را بــه ایــن و آن نشــان بدهــم و ژســت 

روشــنفکری بگیــرم، ادامــه دارد.
برنامــه ی بعــدی مربــوط بــه آخــر ســال قدیــم و اول ســال 
جدیــد اســت. مــن در اواخــر اســفند طپــش قلــب مــی گیرم، 
ــک  ــاه ی ــن م ــول داده ام از اول فروردی ــودم ق ــه خ ــه ب چرا ک
برنامــه ی مــدون داشــته باشــم و ناراحتــم کــه خوابــم را بایــد 
کــم کنــم، در ســال پنــج تــا کتــاب بخوانــم، در هفتــه دو عدد 
فیلــم ببینــم، هــر روز زبانــم را تقویــت کنــم و همــان چهــار 
درصــد را بــه معدلــم اضافه کنــم. دوهفتــه ی آخر اســفند به 
ســرعت ســپری می شــود و روز اول فروردیــن مراســم نالــه و 
ــی و  ــا یــک ســال خوش گذران ــد ب ــه راه اســت. بای شــیون ب

و بیــکاری و ولخرجــی و پرخوابــی خداحافظــی کنــم و دوبــاره 
ژســت روشــنفکری بگیرم.

ــرار  ــال تک ــار در س ــه ب ــرفته س ــی پیش ــه نویس ــن برنام ای
می شــود. دفعــه ی ســوم بــه شــب هــای قــدر برمی گــردد. 
مــن از رفتــن بــه مراســم شــب احیــا اجتنــاب می کنــم؛ بــه 
ایــن دلیــل کــه منقلــب می شــوم  و دوبــاره مجبــورم برنامــه 
ــب  ــم و پشــیمان می شــوم و از خــدا طل ــی گری بنویســم. م
ــم،  ــا می ده ــرف ت ــری ام را از دو ط ــم. روس ــرت می کن مغف
فلــش تلفــن همراهــم را در تاریکــی روشــن می کنــم، از بغــل 
دســتی ام کاغــذ و قلــم قــرض مــی گیــرم و بــرای بــار ســوم 
ــای  ــم نماز ه ــرافتمندانه می ده ــول ش ــیم. ق ــه می نوس برنام
ــم، نمــاز ظهــر و شــب را  ــه طــور مســتمر بخوان صبــح را ب
ــاره ی دمــاغ گنــده ی اعظــم  جــدی بگیــرم و هر موقــع درب
ــرا  ــد م ــور خداون ــن ام ــدم! در ازای ای ــی زده شــد، نخن حرف
یــاری دهــد تــا بتوانــم چهــار صــدم بــه معدلــم اضافــه کنم؛ 

انشــااهلل!
ایــن برنامــه نیــز بــه مــدت دو هفته بــه طور متوســط بــه راه 
اســت. مــن دو هفتــه ی تمــام بــا وجــود مشــقت بســیار هــد 
ــا می دهــم و جــوراب ســاق  ــم، روســری ام را ت ــد مــی زن بن

ــد می پوشــم. بلن
بــا یــک حســاب ســر انگشــتی فهمیــدم در طــول ســی صد 
وشــصت و پنــج روز ســال، ســه برنامــه ی مــدون دارم، کــه 
بــه عبارتــی می تــوان از آن بــه عنــوان ســه برنامــه ی صــد 
ــاد کــرد. مــن تظاهــر را خــوب بلــدم، ادا و اصــول را  روزه ی
ــه شــهردار  ــن اســت ک ــم ای ــد مدت ــای بلن ــم! از برنامه ه ه
پاریــس بشــوم؛ چــرا کــه برنامــه ی مــدون صــد روزه دارم، 
عینــک گــرد می زنــم، بــوی گاب مــی دهــم، خــوب لبخنــد 

مــی زنــم، تظاهــر را خــوب بلــدم، ادا و اصــول را هــم!

@Vaghayemag

غزل طهماسبی
کارشناسی مترجمی فرانسه94

طهماسبی هستم؛ شهردار پاریس!
متن طنز


